,

Października

Dnla 5

Wtore

Nr. 272 •.
ćEN1\ PREHUl"'lERATY1

Mlei•ccawea
%wyezaJne1 mk. 8.75 za wiersz,.

tal nie mir. 180, ..:... dla rcbotnikdw mielt:

,„.,.,

si~znie mk. 50.-.

•

OdnOtif!nie do domu dopłaca

titowy jednołamowy (str, 7 łamów)

.

1ft:

Dro~tte1

60 fen. za wyraz, na{
Dla , poszukui1tcYd&
'J'!'a<'y <+5 fen. za wyr11.3. WadeF ł'aft4
przed tekstem mk. 10. - w t ek~cie

mk. ~. -,
"" 1'f'owłne1i mie11ięc:z:nle mit '70,"'"""
.lrwaria1n e mk, 210,-.
,_, .
1.i. ~ mie,f,ott.i& ma.re1c ~
miesięcznie

mk. U.- po tekscie mk. 6.- zawiers;I

e

•towy jednołamowy (str. S łamów-'

._
. ·3 marki.

~

.._

t~

+

· ikretarjat bł\'Tarty od JOdztny
4 I od #Odzłny 6 do J w1eclt,
•

~.-.

'--

~

p

; u

• uowa M

z

1

•c;ai:&L

Numer poJedyficzy ·3

Eęke)'ł56" ttdakc1a 11ił! 'f:'l'lt'lc&>

...__

kPolegh mk. a 7~ zo wiersz Ń
Wf (strona A łamów). Koma•f.i
katy mk. s,0'.) za wiersz.
Zarnleisoowe,
Zlfyczaine.mk. 3.50,drolłne soren
nadesłane przed tekstem mk,12,w tekscie mk,15,-,za tekstem mk~ 7,5(1
nek„ologl mk. 6,-.
ZagPanlozne.

'ROK D ~ U D Z IE ST Y·. PIE R VI" S Z Y.

Redaktor im:v;rouje interesan.tdw od

godziny :1 rfo f. nopołudnlu..

rk· 4.-

l.nnłei

, ,li!1111t•P p0Jedyńoq1

.

~

-kierownik administracji rnT,muje Od

ł

tooi

drotej od

iłedakcla ~ ~dmlnistracla Zacho~n1a·

zami-eiscowych.

.za t.ermłnowy druk o~loszeń. komu4

arki

nłkatów

i ofiar administracja nłe

odpowiada.

f!Odzlny s do 6 popoludni11.

,

OOŁOS'ZEN:

CENY

: ~ tod:d mfjłf! ' ecznte mt. t\0,- kwar-i
1

1920 roku:

37, skri:ynka p~t:ztow!!l 132. Telefon 229.

FI-la admlnlsrtracil · lotrkowska 123.

~

*• ·,.4i•
n

,

:lł.ł;•-

•

....

- .

„......„.«

~

.

nstlłtllC)e ·s rzedalą

ans

•

m10

ę

920r.
h·
w· odc· nkach .po OOO ,!Ila1~e~. :,. polskic_
.

'

..

ominalnym
W
I pad r

o
Pocz

szirod

Sprzedaż

odby.

. na·. · ygrana w
mar'en p lskith•. .„.•

„

.

a . się

· zrana

o
'

Bank Handlowy w ·Łodzi
'
I! ank ·1K upiecki t.6dzki ~ · .
Bank Polskich Kupc6w I Prze•
myslowc:6w Chrzełcijan
(sprzedaż od 9 do 1 i od 3 do ·6 popoł.)
, anlf u „ rzem siu
Ba k d[
w t.odzl,,!p. kc (Piotr owska 74)
r d. Prz my"
Tow„ Wza·j .

\

.Bank Zachodni, Oddział w Ło·
.

dzl

Piotr.-Ryski Bank Handlowy
·
ddz. w Łodzi
w ubłi•
Bank Ziemi ~olsk
1

ie

•

,

Oddzial w Lodzi ·

•

r•~dzlernika (tel; wł.).

,·
llU111••••a
... ea JIDd

postanowił po•ł•wl6
Rzatd sowleok
ł
wojennym w Moskwie, dolu1d _
:sllntt strażą przewieziony„ Nadohodzą wieści, li udała
aię Budiennemu uciec i obecnie wraz z części11 swojej ar '
mjl stara się on po~ączy6 z oddziałami rosyjskieml gen~
. •łaehow•oza, dzi•łaj11oeml , na Potlol~ py ap6łnl• c e;
·
~ welozy6 przeciw bolazewlkom. 1
ałl sęde111

Pracownloy kolel półnoon·a·zaołleclnłelt w Roc]I ogt
111'1 llezrobocie. Komisarza bolszewlcldego, któPy pll"'zybył
;r oakwy celem uspokojenia ·strajku ' 19eych ztHnordowan~
2·tu delegatów - koiei•rzy rzqd nov. I _ łów ea&ł razatrzeOQ •ywołał„~em sihde • z:q reak · .
. Oai'i•ilt
~icV TWb...pt ...
w

„

popoi.

J '

słow~6w t.6dzkich(Ewangięliokala)
ł

do . ~~·-

.

Bank Handlowy w Warsza-. wie, Oddz. w Łodzi

r

WA "s zAWA, 4

każdą SO•

b~dzle 

otę WVIOSOW·

kwocie

o

j

..

_

,,

praoę
::J:
,

to

Jed11ak
rzekomo :c powodu braku chleba. Jest
lrąbM•I• goliąąz11a. .s klPowaa• ·. .-aeolwlco ._

W.,

kołaoh GPzę

•

1' Moakwt.

.
:ÓPO-'•• konsternacj-. ·
: lł&Llł•eroaa. ' flrałdzler11lka
~

..,....~..;+

rt••·

,I:.

'
wł„).
łlaclehtnlmę tu o•d•l•Bnle wla.fe•eioi • beft?9111
'
•l'ł łlem•r•llzaoJI 6rch!I wojaka ro•vlsld••e. 8llllJ••l„ •I
W Miała
~·•• wleee iehalerakla, ja" te •l•ł•
WBiacit władzy Kle11•eńskl\i!go.

•l•Je•

.tcłnierze żądają zwołania wszechrosyjsklego koa·
.
grelSu daiegaoal flołnierskich I wyjaśnienia celów wojny.
zatd czJid bezskuteozne starania, ••iePzakoe dG
11eillOllM-irtet1hJ ~ ~U.

001Jt•tal\f,)&ego.

.

_.~Ulf
.. JlUr..Eł„ODZK'T• -· IS PBtdziernfkĄ 1920

,

--..:...---------------------------------=--~--------------........-..;.;;;.;;.~----------------------.....------------...-.----------

- - - - - - - - - - - - - - - - dla "li<".bodtców i p--·mo.~y dla
PODZIĘKOWANIE.
Ninit\1szym skład~m
podziokowiwie puoJ, z 6
firmie „Szmechel" p, 0 trkowslrn. OS) za \lf'z; ntfłr~- .
scwnie 1n·Ye<"howanie r "*
czy idrOQ'fl •f'nnf'I, "'"'Pil~·
o. Wolskl.

„

..

tołnMrZ$.
I dii@~ai sv 1u

Czy~ na to spełnia posłan- dziły, aby J>Ostarały się 0
wychowawcy i nnu· wyrównanie krzyoząe&) nie.

i:ini Aą

tak <'i\~;·iela, aby własna 1ego
tr.i7ernie„ it n11 Til\Jni„~ hę,1. dzlec-k'l z ~lodu przymieułół
n : ełi;zA potrzeby ~y.otarczyó abv n1„ mrnł mu za co te
fm
mott>.
nnuki, J•tór_e1 Jest apostołem,
Ba - oo więce1 - wypłaca UJirzy stępnić1
1-1ię ~?~tolr1'o6 1uż fl~zY:tmnna
'ro tet nic dztwne~o. M kto
re?9J' '1: 'flnro. !u1'. lnlkotJ<gO• mutf> udiek11 z szeregów mm·
dmcwem ort• źn1en 1 Pm.
M.vciPlsłdcfl, gdy tylko zda.·
I !: C.U.R'CI~ ma t n 08wi1\ły r..,,y mu s i ę okaz.ja. zdobycia
łrr ,.. ~iGlJ~J . 1 • płacić w1>is za 11-~piel płatne1 t>Osady.
wh.ł!n~ dz~i'-rff o - w 1 ·i9, wvA uam wszak. za leży 9byba
n<JS ~'rl"·?' „ " ć i s~ d; i' t s1ecy TI':\ te:m, aby zw1~ kszać k Adry
V'

"'„

0

u-

d

Zw1ązkn

Polslcieg-, N:lu-

mnrr·~ (bo 1e1nll l'tof 1 «ht-us DIO\Uczyc.ielsJd~, nie zaś Je
i·stnie ~c w L )il 'l i ~ 1rn1·1. pań- s~ezuplać.
.
0 ;.--:.? ~ ;;„ ś~e·1nil'I i <lwie m~e1Odwołu J Pmf Bi~ pr~to dQ

slri~ w htoryc-h l'!lq, wszy--tkiAf <ll»~atwy niiP s .„ ~a mP.ło;
nvdl dr?;ymn emv pi~ 110, utó. :'Il czJgo za.ku p_ć ma k ,iązln,
re w str~ szc~eniu brv.mi, jak ubrll11h1, otuwie'ł

ez:vci1>li>twR

Srtkół

Pov.s7,~1Jh .:

nBsfepn e:

„Nil'!btzpieł"7,PTI~WO, gto~q~A

Oioz.' źn1e

no.śizeJ, pobudzfło q~

-

Akc·J. a

~~~=7.e~h~~;;:ci~st'ion~?J~~k:~

na~N:~~.~~::~,,°~~aJ~t~~~ą za·

deklarowano przeszło 1 IJ:.'I ' li<1n
marek, na rzecz armji Zf'.brano
·oiroło rół mHionJI, oprł\~~ tego złot.ono flOkrźne !"Umv na

uchodźców, 'fllebiR~vf, i hine
cele społ9~ne. Of• arno6ć ta
'zmu.;iłli new·7.yc:e1stw·• do -posuniętego tio ostatnich grMfo

o-s7 częib:"".t.a ! wyrzeC'z~'n'a s1tr

O

~

,.

sft.r miarodnjnych: do. Minist.
Wyzn11.~ i Oś-.vfoc enfa J'>nblicz_n~go, do Zanądu m . Łodzi,

~by czcmpręitzej złemu zara·

z.u

-

\A I
VV

......

"~~·

-· · ·

'**WPP'!~

OJl!I sk

sprawiedliwości.

ktor iramwit;owv" w f,od~ o-

roz~nlony do
wszyRtkich i
wszy1\tk1eg-o, zly na świat cały, niezadowolony z życia,
mote miast dodatnłeg~ -- u-

je!l't bard zo powat.na. Pomimo
ta1emnicy J a ką snwiet.v ota·
cz111ą wy pad ki dochodzq, w ia·
domości, że Iu4noś6. Moskwy
jemny na dziatwey wywierać urząr'lza wielkie 'Ylece,
na
wpływ, w zarodku zaraz wy- kt~rych dom a g r1 s~~ natyc.hpaczać 1el charaktery, w ser· m1a~tow~~o z a ~11rc1a -po~OJU.
c.~ są~zyć zgryźliwość i jad Le~m. i Czfoz~rll! są zantepo:
nienaw i ści.
ko ;em ostatm m t . sulrnesam1
Jeśl\ ~\~o \uf. nie w irnię ~olski i Wran gla, .J ako te~ po
sprawiertl1wóśc1, to
c.boćby 11trką Wrangli'- -vi;obec wło·
tylko w łmi~ zdrowi\\ mora!- ŚĆian, które -pr•1,y 01 ~ g11 i~h ~a
nego d:r.iatwy nasze) - obo- swą stronę, .nad~ /ą o 1m ?iietme.
wi ązki em .1est ~ardyna'nsm Gen. Brusiłow w.vda ł ponovyną
pomy~le6 poważ.me o doli na· ode1.wę do. wsz vstldo_h of1ceuozyc1eJsitwa.
rów oarsk1ch n~wołu1ącą ie~
dl) wst~powania do
arrn.}i
ff f!Ql!lilt'JQC 'M • •hh'r"""~
czerwonel w celu obrony
.
RosH.

po Isk,. ch

•

.. .,. IKfij 8 , · ~ A "'"! 1,.. ::H·~ I ,; Ll.d .
11
q ritJ U n Q;DWrce&••l.t. aeCn•
$?il!l.G e.1
8•
R6 Włl~ w n~szych rękach:.

WARSZAWA, 4 paźdz\er•
wł.) Dzisiaj w po·
łudnle odbyło się p_osiedzenie
\VARSZAWA. 4paźd11iernika (PAT~) ...·Kom:unikat szt~bu generalnego wo1'sk poJ„ t. zw. małego gabmetu, na
„"
"'
ł ć
s~Jch ~ dnia 4 paźJ:ziern ika:
. "·
kt_ćrem postanowiono wys a
Cwłowe patrole pości~o~·e grupy północnej, posllwając się wzdłuż szosy Lfda- ministra spraw zagranfcznycb
Nowogródek - 1 Mir przekroczyły 3 b. m. llnję Niemna pomiędzy rzeką Sapiehę na rokowania do

Siągil& GI ,\;S

f ranc1· a aa· ., a s·owie y
'

ei

e

.

. ·

.

..

1 1
a:g~:::
:!Wi1t~~iifr1?i
P,o
~i

tJpełnf ania zasz:;zytnęJ m1niotoru w t.yeiu kultural·

oU
"

.
Warsz~a, 4 patdzJer ika
si"'J)1'7.edPW~7.Y"t1n"m,~dv~ho- (PA'P). Mlń. Spraw Wo1st<O·
dzi o wypdnien.e obo\\• iązlrn wych przesłał nl\m nastQp u·
obywatPJsJdego, art; ..którPg-o iąee roiJrazv min." spraw wo j·
11a1011."~c1e1 p miill f'lię, i eś!i s.ko ~·yrh Sosnlr<1wskiego:
,c hodzi o przyznanie mu praw
1) W ee.lu katPgnrycznego
o t;veia.
. ..
ęirrócenia wypadków rabun·
Nauozyc1etstwo ~ódzlrirh ltów, plł.\~ro":ania i bt'-zpraw.
szlrńł pńwsMchlłT~h ~azniie?;v• ne1 rekw i~:vo'l rozt•nuię: a)
ło ~ił'} w r7.a::1ie wojny wybit· ,K)iMy oficer, .który spostrte·
ną nr1ic·ą na niwle s'fC'łe"'ZTl! j: ie dokonyw„ny ra tmnelr, płą·
n Ie br.nko"";"ało jego~ pr.~~~ta dri _wanie ltlb bezprawną rew1~ 1 ell przy. hł1ne·,: r~bo~f~.
kwt~yoj~ Cfh~ ćby n1e b.vł 1.;ł·~t·
f rt:ypr·mm1mv so~1e cho- bowym pr.ż&1óionvrh spełma·
eiP.tny ie 7 i ntf'resowną· a sror- fttOY h t~ priestepstwa toł·
li~!\ ó~iałaJnośt -,,,; nl\ll07.J.„ ~nierzy, ma obow11\~ek wkro•
.c1ełek 1 m1uczyc;~n w ~hw1It c~en1a C?iynn.,,go i zapobietesponad~ama sp.su dzrn.tw„ 1na · prze~tępstwoltl. b) Przy
w w•eka S7'koJnym
pried tych ezynnośefac~ kd~emu

wrrowadzan ·em na~czapia po- wk'racza1ą~emu ot1o~row1 siuvrszechn„~r; st.:in~!t oni wt~d:r ~-yc będzt.e w 1;1toaunku dt)
ii~ apefa pra\\Ie Difl W.~ JlltKa. bl~f)OlłUSZllJOh tołnifł~~1 pra-Hr ..e ?la b.a.rki ~w„~ e . t r ud wo trz~otonego .ł\ozme 11 vra~reJHlro wan.1 n pr11tw1e .b'totJ· wea wytnlll " ~ 1~ pHł~Ht>J1,.
Sl({e:im~1 rzesv.iy mtodztet.r.
'f t\\ a drogi\ utyeis broni (pll~
Brlll1 ro\11 me.ż u1.1.i1nt w pra- ragrlł.f 124\ c) Oticer, który
rach Komitetu Plebłseytowe- 1postrzegłsz7
dokonywany
~&, proi( •f:!;:~. ndy-. pot1oi.ki }ł&ń · prses ł.ołnierz1 rabunelr, pl~

organ1z.aeJl pomOQf t\rowal)ie

nlka (tel.

Rygi.
wieczorem na posie
· d zemu
·
Rady ministrów za.twierdzono

uchwałę

małego

~abli:etu,

przyczem ustalono, lz wy]azd
min. Sapiehy ma nastąpic we

śro8ę.
, Obecność mlnistr~ w Ry ·
dze uzhano za ko~1eczną ze
wzg\~du na posta~10ne osta·
tnlo przez delegacJę sowiecką
warunki.

nusmJa a Hlemni
li Ił'
llil•

Paryż, W2 patdz1
ernika(PAT)
Havas.
artykule zatytuło·
:aNn.yemm„•aAmui~trj•"Teimjpe; ~wi amzeak·

n

1

V

9 0

wfa głosy, które padły w au·
str~8ckim Zgr'om!'dzeniu miro·
dow.vm w. spraw~e -przył0ioze·
nfa Austr,Ji do Nrnm1eo i za.znacza że przyłączenie takle
mog'l~by narusŻyć równow 11 gl}
nowej Europy. Ententa musi
oprzeć sifl taki.m zamiarom,
gdy t doprowadziłyby do wznowienia metod militaryzmu
niemieckiego. Jetell Austr1a
pragnie uzyskać poparcie
pailstw ~oalicy1nych, musf
przeprowadze· zrzec sif:! ~amiaru połączenia
Bi(') z Niemen.mi i zastosowali
si~
do wymagati traktatu

Saint Oermanji. Franc1a nie
s!BJlOWis.k:a w

~mieni swego

C„·
Ił ·$ am· 0 Wo· 11•e ·;·;D~;aJle UDU kani.
'f n 1" "-

nem i gospodar~z"m narodu. ·
1nteHl!enta. iło lrfó.rego u·lerza

st \ł oweJ,

·-·· „

RYGA, 4 p· źtlz\ernika (tel. wł) 11 1zwlestja• bol.s zewickle dają artykuł wstępny.
n~strojony na t n wysoce pesymistyczny. Stwierdza ten · artykuł, iż Francja stała si~
dusza walki p ·zecłw boisz wlkom I to zpowodowało nlepowodz.enla armji czerwonej na
, ~
~
fro.lCie Wr,,.ngl„.
Choćby nawet udało się tam odnieść chwilowe .zwycięstwo, to jednak sforsowan•e Perekopu byłoby niemożliwe, ponlewat fortyfikacje wykonali oficerowie francuscy.
Armja Wrangla może zresztą nie lękać się ataku. gdyt jest znakomicie zaopatrzona w cieżka artylerje nadesłaną z Francji.
F
• ' b ś ·'
.
. .
· 1
k
J
1 strategiczny.
.
rancuzi o my lill nowy pan
ma1ący na ce u o azanle szczeg61 ne
pomocy do o1c it;cia bolszewików od żyznej Ukrainy południowej. Fłota śrództemno ...
morska wyrusza na Mo.r ze Czarne.

wnośctowe•.

row;vt~lP. i:iTow11 mówił\, Ba•
za s• hie. Tkwi w n'ch
1

ł

e .

.

tr7-~ute do .200 mir. dziennie,
Gen: Weygand udaje się na południe Rosji dla:
.~dzidr obuwie i deputaty ty~ nla re·organizacji armjl Wrangla.

me

urzepaSllą.

o 1ednein wszak Yil\l>Omina() Radw. Wedlup: doniesiPń ~
nie wolno: ~e wychowawca; iHelsingfor14U sytnacia w Rosji

Wten

dzi, dość wy1awił, ~e o 20
letnie., piaktyce pobiera on •·t
1120 mk. oziennie, e:;i.:yJi mo·
te kupić ?:'ł taki\ sum~ 4· fon.
cnh;bs I p·r~ funtów zlemnia' k1'w~ To zn wiele. by 11mrz„t,
zbyt lednAk' mało, hv ~v6, tPrrbordv.~ef łPślł sł~ ma 4 - 6 0
sóh w rodiinie. Młodszv TlA
ueE;ycłeł ~bfer& od 50 do 7:-,
nik. d'lff'nme, gd1 np. Jróndu-

1a1

fł patdiiernikłl (PAT)

Lyon,

te 0 ~ 82·~;-; . k~eQ:o, 7, ~er--0 kul· Sułą a Stołpcami
Po '!!..Wydęskich walkach na linji dawnych oko•
tur11.lny ozłovn.ek: Jrnrz:rztać wf
•
•
•
•
nien.
·
p6w rosyJsk1ch oddziały poznańskie dotarły na wschód od Barano·
„N11nr"'11trr.l~two dal') w~zy- wlcz do łłieśwleźa i Kiecka.
st <',_C"{' Cł· fi mcgł(l; pJ.'ónir, gro·
Grupa pmeska po ukoń ·„ze tu ntezb~dnego przegrupowania w rejonie Logfszyna
sza cle~lr_o '1 Rprnc.m.,aDP.go . d~· I Pińska dotarła w. ciągu nieca.łych dwuch dni, mimo nader trudnych wa ~unków tereno,ło ez~śr,'.~.w? 0f. 1ar() · ~ . krwI, wych, . drfa 2 b. m. do Małkcwlcz, Bastyna. Lunlńca. Łachwy i Dawidgródka.
adło .~~eb;~!'ti k!" 1;,1~ ;:~~;: ·
sposób linja kol~jowa Lida, Baran'!_wicze - Łuniniec ~yY!ie poś~iecłł rr~ry społe- Sarny - . Równe została w całości przez nas osiągnięta.
.
eznej paru godzin rzaiu di.ien·
Pod Oranaml zdobyl iśmy litewski pociąg pancerny, który at~kował nasz po dwa·
nfe.
.
kroć i mimo roze jmu ostrzeliwał nasze pozycje nad rzeką Ułą. .
, „Obeenie nastały · dla nauNa południowym odcinku sytuacja bez ważniejszych zmian.
czyoielstw1t .s?: kół pows~ eh·
Naczelne dowództwo wojsk polskich sztab generalny.
nyoh w łJodr.1 czasy tn 1, c et·

kie, jakirb nie prze2yWl\ł . ono
nfgdy. Us.t nwa z lip-m o lJn·
borach
We$.'l.t a w
tycie i j('.SZcze
DB11<'1.Y inie
Pl pobi~rs
ja c
daw nie) sm!e~~nle niskie pła...
ee. By 7..0bfl7'0W 6 nie ~(I}~
nauezy~iela ludowego w Ło-

somaepJa

nietwo

teJ

(Rozkaz gen. Soshkowskfego).
kwizycję, wbrew obecnemu
rozkazowi nie wkroczył i nie
utył odpowiednich środków
do z.apobie~enla przestępstwn,
będzie uważany .za winnego
niewykonania ro~trazu słu~bowego i ulegnie w myśl para·
grafu 92 i rozporzf\dzenfa Ra·
dy Obrony Państwa z dnia
18 . s1erpni8. (D .dennik ustaw
Nr. 81) karze
pozbawfonia
wolnoś()i do lat. 9 i wydalenia
z wojska. Rozlra~ ten prze·
ezytać przed frontem.
Minister spraw wojskowrch„
Sosnkowski

.

!i

gen. Po~poruo:iinfk.
Długoletnia. wo1na po-

czyniła ogromne szczerby w

duszy. ~ołnlerza, tł umiąc w
nfe-J wiele dodatnich czynniJr:6W W ust11wlozne) walce O
ty~ie, w•ród nieuniknionych
olrro~n~ścf., .t akie wojna se sob~ mesie. W takich waru n.kach dbać winn1 z całai ener~ją kude dowództwo o podnie-eienie ducha i moralnoścł
lub bezpl'&WDI\ re· w~ród !>OWiertn;vch )..a""p_

lPP

ezy t:o'łnterzy. Niewystare~a
jedynie rygorem karności df\·
tyć do tego celu, lecz odsu.

Warszawa. ó p 11 ździernika
(PAT)-:Wobeo ciągłego zwra„
cania s_IQ ró~nł'oh osób f in·
stytucj1 do ministerstwa spraw
wo1skowvch w celu zakupna
k~nl ~ybrakowanyc~, -Ozna~mia s1ę, ~e wszystkie kome
wybrakowane oddawane St\ wo~
jewództwom względnie staro„
stwo~, do których n.ależyzwra„
ea6 stę o otrzyma.me . tych ko·
ni. Poda~ia skie!owywane 'Ił
tet epra\ł1e do mm. spr.
sl!ow~ch _ pozostaną bez o po·

nąć nale~y wszystko od toł·
nierza, co podrywa w bim
przestrzeganie moralnej dysoypltny. Mam tu na myśli
publikaoje i artvkuły pot~piające to. co tołnierz wyniósł z
aomu rodzinnego, czy też z&
szkoły to }est ~asa.dy. relig11
i· moralnośoi. Wo)sko w tad·
nym wypadku nie mote etaó w1edz1.
11~ terenem. walid o du8z~... Z k OIBI
l81t Uf
ludzki\. Odbłeranfe wiary toł·
DO nO· DWS1u
tiierzow1 dział& na szkod~ at•
Warszaw
nździnnika
4
~ji, gdył wprowadza 2:irnik (tel. wł.) "przej1J~hała
przez
})Oczuofa oo dobtff, a eo złe Warszaw mi dz· alJanoka koi powodu1e w skutkach "'szyst- misja ko~trol? u~a)l\O sif} do
k10 przest~p~twa
wojslrowe. Suwałk dla. zbadania sprawy
PP• . of1oerow1e mlllf\ staraó neutralnesoi Litwy.
el ~ nietylko O dobro-- Ciała,
leoa ł dU81.if tołoierH, i l'li•
PBDlll'L
wolno npomln&& e tfm tb9•
wl~zku.
Warszawa, ' października
Minister apr. woj1kowyoh (tel. wl) Sawinkow rozpoczaJ
Sosnkowski
portraktaoja 21 'P&tlurą w spra~
gen. Podporuosnik.
wie ws,Pólnych działań wo-len·

dof- .

on o

IDIDkDW I
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zk a a fi ca

d,.ła111Ch l kursach na&tqpią Jm nil odpowiedzialność ce-~
chu. W t .vm wypadku motlloddzf elne zawiadomll'nia.
.
Sekretarjat i Kanoelarja wem b~dzie zastrsowĄnie cen
\Varsiawa, 4 l>lltd7.fernilca
(teł. wł.) .otrzymana tutał-w!a- Jl.rzy1mują zapi~y począwszy maksymalnych w porozumied~mość, l~ P·. Antoni MlnJne- od d. 22 września r. b. Kan- niu z woiewództwem w wzgL
j
w1cz, były mmister nprowfza• dydatów ri słuchvozów daw- z ur2:~dem do walki z Jicłlwą.
cli, !;tóry d~stał !'li~ przy od- niefszych obowiązu:e uchwała Radny ' p. Rapal~ki w oba·
wrocle wo7sk na!'lzych pod Mi~dzywydzi&łowtigC'l Komitetu rftltttrzfl przedstawiciela zwią
w podwórza na prawo I p.
Płoskiro~em do niewoll, tyje Akademłeklrgo oo do prz„d- zku prao. p rzemysłu mąozne·
i w stanie 7.drowym przebywa stawJenia Hświadczenia o słu- go poparł propozyc : ~ właści·
cieli piekarń odnośnie SJentra~ble dJa obrony Pa~stwa.
w Moskwf ".
Ułotono profokt statutu dh
I~
lizowania wypieku chleba poSprawa transita.
lrO(BD 111r~fnJł.
przedstawienia do aprobatJ
.
.
zalrnrtlrnw~go.
HIJlU
Wydziału Polityozne1:1;0.
Następnie P· Graliński .zaWarszawa, ~ patdzterntke.
Ryga, 4 1,&..fdziernika (teJ.
Celem zaopatrzenia statutn
·
wł.) Moskjewskie „Izwiest)R 11 (PAT). Z~odme !I artykułem znaczył, . te b~ir.pośredniml
w podpisy, członkowie-załotyz RadJr IV!lełaklaf.
zamieszczaj~ 11rtykuł Trookfe· 87 ·ym I 98 traktatu wersal- s .rawoam1 paska na m_flk~ są
Posiedzenie R11 dy Miejs1de1 cl~le proszeni SI\ o przyby"ie
go, w którym oświadc6& on, skfego Niemcy maią prawo s?:murrler7.y stale podbnal~cy
it 7.Wątpił 011łkowicfe, aby ro- w~nego transita p~zez tery- <'~DY·.tego arty kuJu . . Godzien- odb„dzie siq w środę, dnia 6 do Mura komitetu pomocy dla
'kowania ryskie mogły dopro- tormm -polskie po!Il1ędzy Pru- nie wieozorem w okohcy. dwo~- patdziernika 1920 r. 0 godz. emigrantów i jeńców przy ut
wadzić do -potądanych dla Ro• sami Wschodnfem1, a p ozosta • ca .k~lisłdep:o odb.vwa SI<~ be"- 7 wieczorem punktualnie w Przefozd 4 pierwsze piQtro w
sali pos.iedze:ń 1tadv Mieiskiej godz. 4-6 po p(lł.
łq o~tkią P~ń.st~a. demiec- karme pa~ek na !Dąk~.
e1i wyników.
i .,. M ··
p
\''· łaściciele z14mJrnęl1 przed
k1ego w d2iedzm1e kolejowe.1
Słl'a)k • •zpltalu,(
mra111a. wodne1, pocztowej, 1elegrafl= dwoma tygodniami piekarnie -przy u1• omors1{ e. • l4.
i) W szpitalu małt. Po·
cznej l telt fonicznej. Taltf e~ rragnąc tyro sposobem zmu· Sz~oły powszechnA mRe]sk&e,
c) W bief;~oym roku szkol· znllńsklch zastrejkowała słut·
. KonstantyMpol, 4 •. at·izler- l!lamo prawo przyeluguje Pol- ei6 szmu!Z1erów do obnitcnia
n1ka (PAT.) Fiota gen. Wran- eo" ~rzez obszar niemiecki cen, riomewat 1ednak f!Okl\tne n'."m w Mkołach powszech- ba, tądaląc ujednostajnienia
gla dokonała w ostatnich po1otony na prawym br7ep:u J>l~hrnie nis.łr~ szmuglowłm.ą nych miejskich jest ozynnyoh warnnków pracy w tym szpitalu 11 ·warunkami obowif\'7.1118;·
dnfaeh !l;nac1nyoh operao)i 2ł Wisły w komuni.k'11cji t1 Odoń• ~ l mo !o nn byw"ł;v, a włsśc!· 1,100 oddział6W'.
Frowizoryczne obliczt>ni11 cymi w szpitalaeh miejskich.
OJeJe .p1eknrń ~adnej egzeJrntydutem powodzeniem, Des,,nt, skiem.
Wyrbodzac z ~mło~enja, M w.y me posiadnll, środek ten lio;r,by dzieci i pobiP-ra1ących Na skutek zarządzenia władz
wysadzony na. ląd w Okolicy
naukc, wy kar.uje około 5a,6GO. miejskich chorzy leczący si~
Mar1.upola, zmszczył znajdu 1 ą- trak1d obowi&zu,je P( lskę 11je. me dał t;adl)ego r~zultatu.
Prezydent Rtewski zazna- Personel nauc:r.ycielski obej- we wzmiankowanym szpitalu
ea 81 :a brzegu shcjt} boł- Jaletnie od tego ezy Jtonwenna koszt miasta zostali umieeja zo~t.ała zawartP\ rzy n ie ciył te punkt cięt;ko~oi obeo- mu le około tysiąca osób.
szewc ą
Ze sprawo~dań statystycz- szczeni w szpitalu ml~.)skim
Ra~a młnisirów r:owlł ~ła w nej drotvzny zna.)duje slf) ni\
nOfilO[ dłl
dmu 1 kwietnia uchwałfJ Te· w si. Niedostorozenie J>rzez nyoh lc?misj1 powszechneRO do czasu zhkwldowania zn·
a UlU
I'
Warszawa, 4 patdzfernlke. gul u · ąeł!, w drodz~ ednostron Min. A prowizacJi naletnego n11uozama wnosić motna, te targu.
(PAT) Min. Skarbu po~tanowi- nego rozpoi·ząd~ema, stosunki min stu kon1yng"nsu it"st głó- rouost szkolnl?twa povi.szechł
. · wną l'r7YC?:JDI\ wzrastania cen nego w Łodzi yt bf t>"-Bteym *I' ł
•
ło powoła6 d(\ pracy nad po- lr1msHowe.
S%
prawą finansów państwowych Rozporządzeme to etdo SJ~ :na chleb f107.lllr ntyngensowy. r (\ku .szkol nJm OSl~gnaJ punkt
e~erolrte koła społec.ze:óstwn. 1J>Owodem do licznyoh Jirytyk Zr·rn i aBt 12 fu d ów chleba na I u lmrnacy1ny.
Teatr r.Ue)skl .
Poz, rowlenla z frontu.
Zaproszono w tym celu prawie ze strony rz1.du _niemieckiego rnfes ". lrnńca~ iudno sć otrzyma.
wszyetkfe fnstytuole, organf- f do. zwrócemo s1e do k~nte· ła w miesiącu slerp r iu l o jeDzielna 18.
Będąo z daleka od rod:i:1ntaoje epołeom", gospod 11 roze 1 reno1i ambasadorów. Dnia 28 dnym funcie, 8 \ e wrześniu
Dzl~ premjera · .złole1 OZl!•
nych stron -przfls.yłamy ~er:
~awodowe w kra1u. Zebranh~, flterpttt b.r. kanferenc.ja am• po 4 funty. ~
it~re odbyło et«> dnla8 wrzd· basa~orów ~awflidomfłn dele- Depu1otów ~Jn d~tkopraou- deczne po~drowlenia dla pu~k szki•. Zatnteresowanie wy~
Dramat narodowy
nia pod przewodnictwem gen. gaeJę polaki\ w P8ry~u. ~e od j11oyoh nie wydano z11pełnie ny~h Ło d:iin~ek: Kaprnl An- J&tkowe,
tosik .Mi ec:tys~aw i Kapral J. Słowaokfego ~yska sobie
Hallera, postanowiło ukonsty- woJany został 11pet.)e.ln.::r ~O · za Mtatnfe 2 miesiqoe.
hlez wodnie trwały sukces.
tuować się Jako ~łówny komi- mł.tet w telu ,;.11łatwlen1a kwe- , Następetwem tak nleBosta- Kartowicz Brontaław.
We środf) dnia 6 b. m•• Pan
Do•armlanle Boo,ooo.
tet popfrrania skarbu narodo- atJ1 przewłdżlt1neJ przez arty· tecznej ap ro w i z ac 1 ł j esł
"-) W . mjar~ wypler11ntB Jowialski es po r~2l pietnasty i
w7.rost pnpyiu na chleb poza„
wego w Wars?Jawie. Podot-ne kuł 48 traktatu.
W komite.cie tym . l>r.zewod- kontyn~ensowy i wynikajqcy nfeprzyjao_1ela z granrn Rr.e• ostatni w sezome po cenach
komitety l>OWl'ta6 ma.ją vr
c~ypospolttej-Pal'lstwowy Ko· na1nitszycb.
będ~ie z ram1ema kon- stąd pasek.
nfczy6.
siQ
mi11stach, gdzie znaJdu1f\
Rolę Szambelanowej odtwo·
Władze mie,skie tda141l so . m ~ tet Pomo~y Dzieciom wz~!\wo1ewództw 8 , pod naZWI\ ko- fere1 1c1I. l'· LovFwre prezes
mitetów wo}ewódzkioh, kfó• hontroh ruchu .k?lejowego w bie ~prawf2 z grotnej sytuacii w1a ew.4 dzuiłałność w miej„ rzy J>· Wrześniowska.
W próbich „Heddn. Gabler'
rym przewodniczyó ·b-=dą 'pre- centralnet Europu~. Inter, se mjastn 11pelowały niejedno- eowot1cl8cb, gdzie została 'Przer•
zesowie względnie dyrektoro ; polslrie re-prezentować b~dzie J1rołnle do rzndu domaJZs1ąc wana. Obecnie P. K. P. D. Ibsena; .Urwis• Ke.terwy i
wie skarbowych dyrekcji wo· J>. Kazimier:i: Olszowski dyr. się zMtosow1rnia powszechne- 1est i u~ w motności prowa- t!...~arykatury• Kisielewskiego.
dzen1a. Rkc1i w ramach zakre- w niedziel~ dnia 10 b. ro. o
departament'! min. ł'lpra.w za- go sekwestru f.iemlopłodów.
jewódzkiob.
Niezole~nle od powy~szego ślonych prZfl7. Amerykański 12 w poł. IV Poranek drama·
Prace Romfteta są w peł· gr11n., zaś mteresa Niemiec
• . w mie~ole naszem Jstnfej~ Wydd11ł Rafunkowy w czerw· tyczny .Pieśii rewolucyjna•
nym toku Komitety wydaią hr. Siulinberg.
Konterenc1a rozpó v.me się zgraia pośredników 1 speku· cu r. b. Ogłoszony wówczofi Jul1usza Słowaokiego. PreleJegitymaoJe, .kwttarjusze i in·
,s trukc]e delegatom poezcze- w. Parytu dnta 8 b•.m. Łącz- Jan1ów, którzy prr.echowu)ą p~og~am -przewid~wał doka~- gent dyr. Jan Lorentowicz.
tóJnych e>rganizncU, wzglfld• nie l'i dyr. Olszowe.łnm udają. tow r:r ahy go nestt~pn e wo· m111me óOO,OOO dz1e?i Polski.
nie 0t=1obom, w sl<ład Komitetu się do Pary2a ek8perei wy- beo wztr.otonego popytu eprze- Rep ł.~c.1a tywnośc1 na młe•
G I E Ł D A.
"'chodzącym, rna1ąoym zn. z,{„ znaozeni przez Mln. lłolel, dG wać po cenach wygórown · sląo pe~ zl~rnik ~b~jmule podanie . zbfórk~ na prow1Dc1i, poczt telegrafów ornz robńt nych. Ostntnie zarzf\d?enie U· \\y~sz~ Hozbf} dz~ec1. Do nowo Warszawa, d. 2 pnźdzler. 1920 •
soo.so.sa
.po miastaeb i wsiaob. ie. i>ublicznych. W rokOWlłD!ttch rzędu do walki z lichwą IDA od1yskanych r~7on~w kreso· Ruble car. a 10o
soo.50-310
brane metale J k 8 mlenie tyob etosunek. uądu poJ_sk1ego za zadanie 7.mn e1flzyć popyt wych .<chełmsln, białostocki, Ruble car. a llOO
80·8~
8 z 1 a e h e t n e po zbadirniu, polegać będt1e na 101alnem na m~kę szn,uglow::mą 1 tym brzesk1 •. kowelski) .P. K. P. D. Ruble dumakie a l ooo
50 84
rozsegregownniui ewentualnem w~konaniu 1rcktatu. w.ergal· samym przycz.vnić si~ do 0 • wyslał J1:1t sw.ych mspektorów
68-60.150
przetopieniu przei pa'detwow:r sk1ego, oro?l na dą~~um do te- bniżenia ceny chleba pozakar• w oel.u }aknaJszybszego uru· Ruble dumekle ~50
260·280
Ur?ąd probierczy, tiędą skłn- go, aby w dzfedzime tak wa~- tkowego. Prócz tego stosow- c~o1!11en1a całego aparatu n le- Dolary St. Zl.
210·225
dane porl k introlrt komitetu neJ .111k. komunikaoJa powołn6 nie do ośwJadozenia p. woje- siema pomocy. na terenn~h, Dolary kanad.
18 25 18.75
do Skarbu narodowego. Glów· do ty01a na nowo normalne wody cech ma1s1rów pielrnr· kt~ryoh Judnosć na1b~rdzie) Frankt franc.
18.75-19.75
sk eh otrzyma po7.wolenfo na ucierpiała od okropności woj· Franki belg.
ny Komitet mieeoi si~ w gma- stosunki.
43.44
szwajo.
Franki
ny.
•
ikon
poz
zboża
sprowadzanie
obu Mln. ~karbu, Nowy Swiat
985-9 O
Funty sztęrl.
Fa polu ch•ały
tyngen1tow.ep.o. Tym Sposobem
fl9. W.vd?.hił przyJmu'e igło·
435.uri
k) Nacz"'J"" Dowództwo W. Marki niem. 1000
postulat piekarzy oo do scen·
ezen,~ organizacji 0 przystfł92 ·94
po~~.,,ea"'-ii. tralizowania wypieku chleba P. Oddz 1 a~ V. pi~mem. z dnia Korony austrjaokie
pieniu do K m;tetu oraz 080 C)
2? września . zaw1adom1ło ma- Korony czeskie
..,l<t '! będzie unacrywistniony. 1
'ł
by deJ<1gowane przez orgsnt58 55
Spodziewać s i ę wi~o na e~y, g1strat, te podchorąty podle- Korony t-t zwedzkie
1ao•e rlla zbiórki ołfar oodzJe:d
40.CI0•41.'2ó
l) Senitralizowanle wypit· to powytsze zarządzenia wpł.v· karz Hadrian Paweł, syn P~· Korony dul1.skie
od godz. 10 do 2-el, ·
89.75
n1>, na .obnitenie oen tego ~r- etora p. Hadrifma ~g!nął dma Norweskie
ku chleba pozakartkowego.
4 73-5.25
Hpca r. b. w części bojoweJ Leje rumuńskie
21
pie·
Przedstiwlclele
tykułu.
oeHukajq
Szmulclerzy
)
tmJ~1a1~11tmm1--1111~2
10.75•11.25
karzy uznali wyjaśnienia pre- pooft\gU pnnMr~:go Nr. 25 Liry włoskie
,
ny na mĄkf).
-.fiń_skie
Marki
·
D~browsk1
„Gen.
t
.
wystHro~a1ąo8
za
i;vd~nta
pultnrstwem.
z
8) Walka
86
4) Zarządzenia Ur~~du do ot1w1adozyll, te zastosu1a; s1~ Oddalał Polr Czer. Krzyża w Frnreny holenderskie
Bank Handlowy w
Ch ojnach.
do ust,1oowlonego przez l<Omlwalki z lichwą
2400 235?
W Mbotę 2,'wróon11 td„ do B)~ ap~owizaoy.1nt\ ~en_nika. o W Choln1eh ~awi~ :iiał siQ Warsza~ie
8176-327<>
Stapnl~we uruchomienie W()J• MagiBtratn dele~n 0 1 3 ttotona il• wo1ew6dz_two udz1eh cecho• Oddmla ł Polsldego Cr, ~rwohego Borkowski
fi9G0· 5!7fl
Lilpop
we·
Za?Zl:\flU
skład
W
Kryta.
sprowadzana
pozwolem~
"'.,i
tnaj„
cecho
przedstawideh
1
ł
Polski
szechnlcy
neJ
4876-4325-4a50
.
Rudzki
~trów piekarskich 1 zwf n.tku me mąk I pozakontyngenso· szi ·.,,ante:
e ·
• Z1mmermanowa, M. Jant- Warszawslne Tow.
(k)
S;nPt W. W.P. na ostdnlem. prac. przem. maoznego w spra• wej.
6267 6306
J. Suchodolska, M. fabr. cukru
121ew1ks..
llll•
powziQtyoh
ob
ostatni
wie
wrześni&
~
l
~n.
,pos.ednnhi

Mlnkremlm 2mn.

w.

Lipińskiego
Jnformade i zapisy: PreJad 40.

• taI• OaO1·IC. ··
zm1as
„

zmulltstma UDllJ uen.

.

f

'k"'U.

-.ea r, muzyIta i

uka

cC:.fef>

Stolica.

r. i. ł'let r.fb Y. 1 ?H„etawldtl:t- l'll~dzed do~Hl'f\oyeh oeit ml\~
:n:t! Mi12d~Wft!~a~owego 'le- kiymalnye1'v ns ~hl•~ Da1e .
m1tetu Ah1ldurnok1ego W.'W.l'. gac1~ przy.1Ął prexydHi mia•

ror.wn ~ftł ~Hw~ ewe n.tualnego eta. ł'aD Grslińtdd w Jmien.~•

uru~ h omfema nezelni. ZW!!• Wła~ełeiełi piek1trń ~śwfadezyJ,
znacz~~ pop!a wi~nie te eeob m 1113 trow zwrócił siQ
! : ę ~ytu11 01f m1l1forn!"J orlł~ te d.o woiewództwn 7.l prośbl\. 0

t.J ws"'y

.krz ywdy. k~6 rt p•noli Pa~·
stwt' 1łut m_1 111. t.tl!My•nffłi
1'1ł 1t'A, I' k łW!qf Y ...
11 . '1 de
•1 1 .~: lil« ~1i .•Polik~ urnc11om ,6, w:yttn1n 1e zd
~eg~ J>~H~rowadts i 6 esę.łtitw•
. .
1. I pn11w19,
O te:rminaoh r&Jt-FJM'l~łl& 1110-

~ na pos~gól?lJ'ch Wy~

pMSJ~l11tiit Rft\dl 4 eeleM
OJ'&ttfwufa
do.ta uner•
mi ta W łll• i o Hdtłall·
."~ni• ~.fPi &k'u s;aleba. W ła6c101ele p1e.karń proJH, 11U!I\, •by
im powitrzon• •prowadzanie
z~ o I a posakontvDpDl'01V9C"
pod. .koJJt~oJ~ Wo)ewództ'!e,
.oraz rozdaiał ~ki do wy~le·

:Starachowice
Wo1el•ehowsi'1t..
. Do ll ómi1j1 Rew i żylnej-p&· Zawie~oie
ine: J. Den:yeo•·1t, L.Skowrofl- Żyrar ów
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