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wlftl6 jaldeł 8Mtgłozlł1&js.e kl'~
(,
lit na zachodzIe. 'J'a2eUby sntaJ\Warszawa, 8 lipca (PAT). ł{orquoiltat sztabą generalnego wojsk
ski pomysł nfemfocko-augl elsk1 polskIch z dnia 3 lipca 1920 roku:
został neaUzo'Wany - tułaby to
łla p6łOC)C 0<1 Bo~owa oa linji jezior rzelti Auty słąba działal·
zbrodnhl. 'Wołająoa o pom8t~ do nośł artylerjl. Jedynie na południowy wsch6d pd jeziora Szado w re·
nieba n alja-g ł zaehQ.dn uslu~y' Jonie Czubarino bolszewiay zaatakowali nasze pozycje f po krótkiej

AI .ksandrnwl Szpiro
wrrażąją gł~bokie współczu

oie z pow{)dn, zgonu jego
matki.

lI,\iI ;vyna.lezl.Anlem sposobów lIIm

Uby ~Il 1lliun& pjrRtów,

J'(\~broj ma

Sprawa \'!cho(1nia• .Ja'\{)rolwielr
r
w:vniki fok{)wań LloJ~ł\ GC!~rge'a zachodni brzęg Berezyny pod Szernowkl\, został jednak rozproszony
Polska jakoby 7;Up ełnie na
'! Krł\BsfneQł w Lont1yn!e nie
oltt,lem nasze} artylerji.
w8cltód wysunląte państwo wsohoflotąd t.dn~- r~~l11ł?ołn, bQ KruNa północny Pol~ Rnft 6]".
dnio-europejslde bronJ kultury
""lIl~
~rchrze~ie.ńsklej f ~a.ohodnio-el1roBil1. lIj& ohos nznłló anł dłllrrów
Na.
p""łudnle od Prunecl, oddział'" gen. Bałachowicza, węnarte przez
'..
'·n:
J
"~I'"
PElJskiej przed nową f a11.\ b al' bt\prywatnyel.! poddąnYQl\ ~agl'anłoz- n _ _ p'{ęchot A t;"atakowały waOl'~i WI'eledniki gdzie stał sztab 172-ei
Ó
nyoh w Rosjl,ani te~ form euro- .. -....
... ..
,
'OJ
. ' . .
J
rzyństwa a!jatyolde'ro, kt re ai~
pejskiego handlu w Rosił posh. brygady str~lc6w bOJSi~włc~lę.h. W rezultacIe tej akc)1 sztab brygady objawiło w postaci bolszewizmu
no'wlono dalej JronfcrowaÓ 'z 'Przed- le wszystkienlł urządzeniami wpadł VI n~sze rfłce, a pułk bolszewJcki, ł jego hord.
stawicieleIl\. 8owł@łÓw. l{otyw!:\m który kontro.tako ał Ił Wielebniki, otoczony ze wszystkich stron pr~ez
Bolszewikom bowfem ie ohotych. rolrowa~ "e atrony an~łeI· nasze ()dd~\ałY, wycofał się VI popłochu, ponfósłszy olbrzymie straty, dzi o odblole tego lab owego
ękh~ zdł\js 1I1fl byd ra.lSJ l~t ~n· nn'lt6s$awił Vi nastYm ręku j]ka arabin6w- Ill aszyno\vych, skład pro_knwaIka dawnyBh pro inojl rosyj8'1 Ów pned llochodetn bo\s!i~. ł''':
l
•
skleb, tyJlto o pol{ollanil! Polaki,
łolrim na IBdj~ Lloy(1 Oao ge W18ft(ÓWt 100 OZÓW bOFQ i przesz~o ~.QO Jed.có~..
. ąby po jej grunoie przej li dQ
próbnie ;agaaa6 niebe?4pieclsńNa ",sch6d od Ró nego pp;eC1\vnat, umkaJąc; watki z naszymI zaohodniej Europy i wywołać m
!3two boIszewfckf-e, gotów jest M- maneWf-uJllcyml kolumnamJ i 1corzystając lImiejętnie z ruchliwości swej przewrót na 2\asadaoh bolsze- '

-i!~ellla N :m~eo do. pl'2'l6wldzłanego brpc yńeów )t1~i o~el.
zapł

enl!\ odszko..
~ow"ula. GłóWM batatła. n~ te:p
() t tpi temat r~z:~ ra Bi~ na kon1~renłljt wSpan, kt0rl'j data nie
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~(li g od'
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?:lew II ~ tlll ehy w p er:Wszej połowią lfpe.
Piel'wszym i f'rzygotowawczym
aktem do konferencji w Spaa, była
hnfsręncia w Dou]og-ne na ktdrej
ustalono kwest je następnjące:
1) Rozbt'ojenle Nlem\ec: Nota,
na azulll~a rozbrojeDI~ od szla
'ut. do 13~rllna, Lio1iba wojska 1!1e
mlet'kiC'go nie mo~e przeno.it.
100,600 l dzl. 15.000 nteZ1\'aZOiOl

nio (lo.. w"łc:e zostali odrzuceni.

Na p6łnoc od Vobl1lj&ką n,ieAm'jacłel usiłował przeprawić sl~ na
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Horynła j zajęcia

dlJą, te armMy te b~dą 1D1szczo-, ataki IUl froJ\efe polakfm, s dąlł Ró. ego.
. . .
..
JHll, ala w tempIe BZJbszem. bo p0k61 9xl.lansjł na \'f!łCJbód.
Walki nasqcq oddziałów z kolumn,nu BudJepnego trwają na linJI
l'~ 6000 8ztu~ miesi~oznle. Flota
W(ljl\& V[ A~jł! G eeja ptrzy- HorynJa i w rejonie na północ od Stąrpkot}stąnłYnOW8. Na połl!dnie
,po tetrzD.lI, nli'młech fńa byę IU- małą mand.t do łlok~p'aDJa zbun- od Latyczowa ,~acła bez Wliany.
pełnie 'tD1sz\lz~na) dopiero ,P0tnfej tO'Wł\ueg-o uchu ~aojonł'lll,tyozne-.
Pierws'"' zastęnca. szefa szabu generalnego
r~łlAtrzygllq a1.lancf o 108H~ 1\.e- ~o vr l\fa)aj
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I{rllssin z UOJd Geor e'm. NaJety słf2 8ppd.-.iewaó, ~e jełeU
Krassin wróci do :Moskwy' fi ni·
ozem, rząd sowieo..ri pomimo
sWJcn chwtlowyoh 1 loblnych
sukcesów na froncie podojmie
nową ,'prób~ rokowań. pokojowych
z Polską. Jetalt zaś, Angla bez
wzgl ę dn na. swoj~ bezpieozel\st~G
w IndiaQ~, UZlła rz!\d Bowle.ki i
wAj<'l7lie g nim. w stosunki dJPlomatyczne, 1} ~est pewc,o ~e...w j
bols~ewicka
prowa~źl6
będzJe
wojną z Polską dalej.
Tedy jednak reszta pańsh
europejskich prócz Angll must
sobie jas-no zdać sprawę, łe Pol-'
ska walczy w obronie całej Europy I muszą one uecydcwad Bl~
na. to ~e nje nal e2y pnypatryw'n~' ;ią !lalllj bierniq bohatersk Jl
wysiłkom Polski dopuścl~ tlo ulewl1 Eul"Opy 8v;{ahckl\ falą boJ-

AzjI 18 konOf!Bje. kt~~#
'
f'-"'.
nl1eoklej powietrznej floty h~1\- r{\ otrumała oq Angljf. łTpat ta
. Kulh\sk1, generał podporucznik.
dlowej. JpŻf>!i Nie.m.~Y nie spelnlą ja~en ~ li'~QJeł\ mane"r~W' an·
.rQ~I(azu aljsmtów - przewidziana gj~laldołt. Iliu!ienająo}oh do poftll.łun"l
r6WJloozeanem pn~str~e!f!1Din trakj st o~upaoja terytorjów niemieo- wstuJ;mantłl p~oho~q nacjon a1ihiob.
styęano-b{)lslliE\wlel\'iego, {l0P,QWllojl\,~Ull I
Ił
~"Iłi
fi I
tatu pokojo.wego. Ambasador liozy
Od~zkgdowanl~
dl~ lni\j6w Cle ""~ f.tą itR Indiom .A:uglja bąl HIOłDtami.
. na wl'bitny współudział w tej
znlaZCZ(\Dyoh. Oyfrll> l\ie jest do- <1zie ten I'tJf}h. Pl alozsć d ga p,
nracy rządu niemieckiego. Prezytad unęC\owo llst,alonn.
Jedf\ł atatnfeg(\ ~olnłeI'za gl'eekiegA. W
Nauen, 2 ,lIpeo.. Pat.) I.tadlQ·- dent Ebsl't o~wladozył, że wra Z
olrreślajf\ ,ją na sumę t\ mi1jlll'dów tel!, apos6b rf)!~Qrzała. w ,AzH n~· Prezydent .r-zeszr Ebert przyJął f!lHHlem łlfemieokfm przenj~oi~~j
fQlltów s~t. 1nni na ,105 milja~- wa W(\)pą, która - jak głoszą" o~ecno~cl mimstra spraw za- jest takiem samem dq~eniem j ata.
<.\t'lw mfll, 2i}(\tyeh. NH~mer maJIl gfe~kle ~OI11URikąty ~ przynlosłu ItraUl.~D!oą SImonsa ambasadora rać si~ będzie o mo!liwe ułatwiezgłoei,ó s, oją propozYQjfh :Irlapz Grekom pierWBlA9 gułfł ~WJ(ljQ8tWQ, Iranęn8kl~o plłn~ LallrAnd •. który nia pracy posła.
rozdzla.łn między PQIlZic;ególne ale 'Wątpić !lłlle~y, cz, ł'821 ro;,hu· wręezJł lIsty uWJcrzytelnlaJłl oe .'
'kraje nie jf!st ta'kt~ dllf.ąd \lsta- dzony roch panslanizmu n8cj olla- fag
Laqrand w przemówieniu
Naueu, 3 lipQB. (Pat.) Radjo
lony. PQwoł ~o go tej SPfąWY listyczno-bolszewicklego da się swaru Il!azn8c~ył, i~ pE)1zle 'WIIP61spec.i~lrią l:ol,nisj~, ~ło~oną z e.k- jedną błtWł\ załą.taó 1
•
~~iałłlł pllł1cowit~mu prz~wtócenin Nowo mianowally 8mbasa<lol' au!lIlartow: ~Il~l'lel~lnęgo,. trąM.\\ł!lue.
lfo~fefe1ł,ja. VI Spaa Wi,ill ~ł\q ętQSpp.ą-Q~
p'r~~ąo",CP: JIlf~4zy gleIski lpr4 Da~ernpn przJbył dziś
go.. wIo. 'lęgn, fJ6rbą~~ęg~ 1 bol- 'nami jak \ljmofa. Qd pok~J\'l. war- Nt6m~atqł i Fr!J.QoJą ii.ln pWQpnaj do Berlina i od'Yledził prezydenta
t:\'qęklal5o. któ~a ma powzlqć te,\ Babi< iego l PQląka ni~ puetyw!\lą Wl\pMAoJ Bracy 9 d D~drowjelliem Rzeszy j ministra spray zagranil! U\vię dMn.l~, i! Mtł1teczne, llQ· chwili tak decydnj~eej jak obecna. ran wojennyoh 1 najszybszq odp.1!- tzlll 0Q. Lorą Dabelnoq
yjeU~a
rOZI fP.lenlę między flłjł\nt,amł - OQ Ozy l.1an~~ ~~l'Ił ndwałą ąj~ nas dgwą gO!lPod§r~z~ ~urop'Y przy .
p01.łiedt;ła~e~ do Sp.aa. ·
ąze izmu. "
do teJ sprawy u9~ąpi n~ kQllf"· obl'upió ~ odą~łt(1dQ'wjłń nam" na~
fenoji w t:ruRl:\eU rlDia ~ li:p,ca le~nyoh za nasze znfno.zenia,
(~ tlnl PflH\~ konfer~ncjł\ w ~p ~"': ~~kqdJl kr~d~ide, rabl1ll1ti , fe~wt~c.
rzygał w8a,"!lI'I" lł miec
~Jtp
Jak Wld'4il!lJl ~ą t~ konh~ff3
z. oJ@ł ,,~ JllloSZ~ płe'dqle ~ ~H~
~
g
!' J~!ł II ~
tł _
!ł
rpzdi\i~ll'łli/\ pia zogtąla Pgł... \ OZJ ł\P'W at § atll narJPIZTt a~tem
.
.
., .
UPf()SZ(l!l.
y n 6 m(l~ąą ~ ~
8pr~ \Ję~liwo~cj,
, 91§złYu, 8 IIp-!~a, WA.T). ~ o~w.iadczył , wczoraj. lt Ill? ruszy
,"f) li tltalatrl'1fą1ny dl" nlll Wl'l1Nłfllt,
'l'Q 'pQk,,~e Jlajgli~ą~ą. JJ;4yukl'.ć Rbodl dQDO$Zt\. lł »dr n,em,ec~ poelągu ~O~Ó!t. naiyohmlut nl~
t{\ )'Qlskl\ p+~
f@~d"łale gqrr~kp' ł\ -wnHd l~pnfef"eu"H W ~pąlłł p.ę~ , łtjłł O'hlegaj.łł llłS?i dpm, grQt~c usuną z V 061 ł\;:>OW wszystkloh p-o
dQwan\ ni~ jelit \lr!J.l13 \'i\1.pęln1fi m\.AfI\ IltesJJDkll a@tef:ł~Y dę D§ł..
~dem().l.owąqJ Dl. pt.!f!prr. tam. ~t la~pw.
w uchubę. f!p.1Bka \I st~la!lll g
pl1erh~ltswełu: o~wHl4eI'41J§ł aEt ~e.t
zaproszona dJ Spaa, aby si~ przy Re~ąj}ną.! l1!:uCOJlO nfl dom • kll~a
Ols7:tyn, 8 lipoa. (P..t\.T) O~ e •
gli1Qa~, j~~ iH!li b~di\ ro~rl,j~lać
hm", III k!l~
gUijatq\1' r6e~'H'op': !(fłmumll=8oJ!ł miaato pbrano odlwlqtnje w DlamiftLll'iv IIjf>hif\ odnkf!clt)wa1 ja łlieg 'fłIo U P.IY!' ~ u.
'f s eJ
II ,;el'wan~ ł.
_ p.I!eck!e
fiagi
moo8r~hiEltyczne.
1f},If'Cklę. Cyfr s~liód W{)jAuIU@D
~hgrs ~, 3 1Jp~~:- (PAT). ~cUg.
. Wczoraj Vi' o ~rpdzle fłap~ N~ .adnYI!I dom~ Iłle pawiową
'W palscE! "u~t ła PJl~e~ JHHlHle- ff.QmTI~i !!~ konferencji brlJ selsijej Q.PliłtQ ol! lfflpółpr!cownjk~ jQmt flaga f2ieC~rpospoHtaj njemiocl\i~j.
1ięntIHl p1<yuui i pol§lij !I re~lonn donosj~ te gBij rano ąbecnj pyli nl\ t?~n m,a'1'tj; kle.~o, pąą'h Ble~kfl
go
II fi j CI miljGrd' lf łllfk.~ llotem Uf!:: posied~enju ~e §trQny ~ę.JQ:ji nfmąłlS ą~u~WQ " P~PJ q k .. ,p ~o "'.}J
l k
!l7 'J' V
~ n. l '
.' ,,,
" l , . naszego nu.eano am16mamJ. 1'1 a
t n, QWI\, !t ,' 1l\\ Ł1
!lll J!lr' '!W .m,r . .u,' Mro!x ł "asDąpi fili S~p(mf. ~np;l,i dw reu }tp!ejolYYlą W Qstf.OdzlC
nancl j dfl~~ li pęt, 'lt!'l,J'Hllł pg,. Llard Q{lQra'P, lnpij G!u'§QJł l W~r
,~.. . I• i
~n ' .T ,
,kit JIl I HPf'łllJ6 §lfl łHf:l lle~!\; Ptl rrhintgn tJvan, ~~ fljtrf:H'ly l1Jr~mllH ~JYf;1I\~łD1~P. finiPtqfffląt~1" P'l..ft~' rr,!ł,
t'
t ' ~ l lr'
WII
I
ł ~ ' .Jl! L. • T
~ 0H,,,,egoz H 9 a n pOI{ FI go.
Ił "1
I 1(\ »y IWł , Q li l, (ln gD r I ef~q( ł mIlP,i@ ę"" +' lllł ł .J.P 1'11I',a1/lO Ita.łQ SiQ ; nanem WYf Z" 'lfl j ~i li pr8t@DsjO.
'frgllanrl Ii/ł ",trmu tflłnOBjj wic bp. . .. N'
. P. t h F
I d ;)J. cozów. Przed oknamI gjura B T.
,rlfl lli~ kOllieo. Od ctlp:';- 81 ga ł !fagao;'u.. Za ~ftf 1) h P.ł.~irl
Je ~ia~ :a ~~f zebrał si!) 4Q~1
~7-H. li !l"SSij ta@,U . tli .!i praąłlł hl", Sfor;A l fJefł;oliui. J!~6GbQ~ij.$ ~~ ;Jb1łf p!:" J:'QłJe$~i. ę ff.re~d
nąR8~cj!ł t
apgl elB .~ l.J 1
J!ł~ml~okłl3J, n r.
d a spra~ wojsk~Wy(lh l mnrynar~ Qkr~gow'f p 11 BujniJ. 1, OJsztyyka P91§k(.lś~::
f~I\I'P11~~:.:eJ L' dl~ tl'\liJQ U •. !ił, t ref?ro'Wah k.w~tje dotrozące klauzu z~8M!ł thł~k~ l?PQ'ty i 1J9f&Wf,)JJ.J
Ąfste-my w ka~dej ChC,'j,l SQ ".. ~a z~ JI c~ dta~, !łll'~i\ls~I~~~ wms~owrch _1 morskich traktate qa ,.t eji Gnglau., wfFzqpono SP qziew~4 ~jt'2 wie~kłc!l ~teprzy'jem
: "ac:"'o?j l' s - p l~IKłlłlł" ,tłAh pqk"JfnY/łg~.
HI/łC~9I1R ~1. rnąj~ z p04Jiągu. Dotych.c,~ RFak Vl1a~ nogc!. p~rii.jsza łicz~a po.bltych.
l ,
' 11 ka. G rTJ@KP ~H~ ne w pl'\!jYl'!>otow~ć Dotą? która b~aZle ~o ~Olpolłej o dalszyc4 losacb łł,all8 t pOfan,iollyoh poJ~ków Pf'Zektacsa
dlł~O_UZllł ,~,a t,. I, .o:"rqm nR} fHlHlY fflą~?n!ł l'llllm~9m. W I!pra.W1~ f@ISZ- ł}lłj n l' - W Q~trod~~ mas1!yn.i9tllłlO osó~.
da»'i CI t lJ ~ ań, ak/ej g~ tli fi I~ p~tlln~ JpD.UmMIJ wOJ'tHmegq ~~Q!
'
.
,.
, j
{HI t !lta fi '
JP.9gll ~IJ.' p1lUlPW itQ· PopolłJQlłjll ~łQytl (łMt'g 1
t
płacu::, fi j)'1 Oj 9tr~1m 'ą ~Ją. a
Hler- nd ł Mle'.a~ Jłe1gij2k; ~i~,ą.H
'
lit' I l~ o. l'nf:tO)f 4rjgłH v, irr- ~f.ł Iłll knnfer neifł pgl/.;Rą. Ll~yq
mie korelpondencji z Warszawy,
Jlłi ' )1
SIl} bardzQ fliJllf~ 'te ,aap· George naJfłgał, ~QY
~e]kje. ;w~.
" . 'pl~1Je te~ dziennik q {\vc.:~tji .tl oł'
H'I/lll rp Qqqą~ ~l ak lliejIJZ9 li: eąMe ustnlić flll. p~JftdzeRyto, Ił llp03. (P T~ 1J t- JlPJll mlfł~zJ Pqls~q a !{09ją l
iJu i\f •
IIAi/f.! PU IjQstn- !liu :)Y'łCZtJt.:l3m tq.~, ~eAf • QbotQ kDwe, OQj kiJwi)' ł dQ P »~[:).u llaczą1 ~e ci i[~ótzy PIJ~a\Ti:JJ'
llI ' ·1 l II ~ 7. e 1. ; lIJ~njy., EJ~lSt t fli~ ~fł~1 il1ś P5)~j~dJeRi4. D ł gl'~je 8~pllla ~ycdlwf arły~~ł uk~ał Polską o tenuell~Je l:nperJall~t j .
tłl ; 1 'I! 'j
V ,b . M ~fl.,a ~l~ f' szIlRh YliW P9J$l.df} ~ i'pa.a W me- BI~ wCf'otrQ fIU org l
Ober- C~U8 u wschodl1:1e
Id
o:eLlIaJą
tern polu l.uw, któf!if "'11 y olJec- dl/i l~
poł»dnie. E'gnfer • j li 4cble IschaJ: C~ d~r" ;wflhod,,~- .7illpołlli9 Qtl~U i, cllaral,tortl WP.jlly
llaJ 'Jll WIll bezsllni. abJ Pl'Ze\18je~ S,gaa P~IV. 1M do lIi
1i9 1ę i ~,
~·.NR
• oSIJa~ ~t

dynIOma!J"n/! eot"BIV

cIąga

autuf teg-o artyknłu, ł9 dalsza
wojna Polski z Rosjł\ l!:&1~~e6
bądzie od obeonych pertraktacji

•

6ćmJm

Sijl

•

Nr 115.

Cen ro . lew czy "facho\vy".

wania odwetu, a ci kt6rzy posłu· nost kilka miliardów marek. Przegują się I1rgumentami ekonomicz dews:wstkiem brane są w rl\Chubę
neml I chcieliby, aby Sląsk należał m8ilzyny roluicze, a nastąpnie meble
dalej do Niemiec, pojmuj~ .pour l urządzenia domowe.
'.e rois de Pruss· •

[o

la

fłłem[J muszą

lwró[it
francjl i Pols[el

prlywłall[lenle~

Lwów. 3 llpca (PAT) - Sąd
wojskowy D. O. G. Lw6w skazał
Nauen, 8 lipca. (PAT). Radio. kierownika hurtowni wojskowej
Państwa koalicji dorElczyły Niemcom we Lwowie
poruoznika Józefa
wykaz towar6w, które przemysłowcy Haguera na 5 Jat oi~~kiego wią
niemieccy mają dostarczyć dla odbu- ziellia za zbrodnię nadu:!:ycia wladowy zniszczonych okolic północnej dzy i przywłaszozenia artykuł6 w
Francji j Polski. Wartość ioh wy- spo~ywczyoh.

I

1rzełomy W poUłyce

angielski.ej.
W Anglji nastąpiła
przełomowa może chwila

powa~na,

w za.kresie

dalslIe1 polityki zagranicznej. Politycy W. Brytanii zrozumieli niebezpieczeństwo dalszego igrania z ogniem na Dalekim Wschodzie. Z poJityki rokowań. i pertrakta~ji z Krassinem przeszli Il.nglicy do polityki
czynu, TelegrlllU z Ba~,f1ndu odczytany w Ilngielskiei izbie gmin przez
Lloyd George·a oświadcza, że W.
Brytanja objęła l1'!andat nad Mezopotltmją a nowy rząd, który powstanie w przyszłości. będzie sią składał
z Rady stanu pod przewodnictwem
jednego !l -lordów i zgromadzenia
narodowego wybranego przez ludnoŚĆ.

Izba gmin przeszła do uchwale!lin. kredytów wojennych na tą now/\
ekspedyoją militarną, pod niewinnnym płaszczykIem "mandatu nad
Mezopotamią". Asquith tylko opozy~jonista. krytykujący polityk~ Lloyd
George'a, zatądn.ł w forinie protestu zmniejszenia kredytów o miljon
marek.
Ale izba gmin olbrsymią wiElk8zością poparła nową polityką czynu
swego premiera~ Wniosek Asqultha
odrzuoono 285 glosami przeciw M.
A wi~o sympatycy Rosfi bolszewickiej, lewicowa "Labour Party" g'ło
sowała za kredytami do walki na
Dalekim Wschodzie z bolszewizmem
i panslawizmem antyangiel9kim.
Gdy Asquith za.tądał polityki
~wakuałji Mezopotamji, Lloyd Georg
stanqł na stlJ,nowisku, te te ~eren'Y
trzeba militarnie zająć. Będzie to
kO!.lztować 150-200 milj.. zamiast
35 miljonów rocznie. Ale tereny
llaftowe Mossuhl b~dą włączone do
Itrefy działania Angl1i. Arabo~ie
tyczą sobie, by byli traktowani Jako
jedno państwo. Obszary Mossulu
dzieli ód ByrU pustynIa. Mossul wiEle
musi być złączony z Bagdadem. A
równocześnie góry na północy Mos·
amIa tworzą obroną naturalną Mezo~tamji.

Propaganda Lenina slQga do ciezatoki greckiej. I dlatego
obecna wojna na W::!chodzle, będzie
zda sią nową fazą tarel ływalizacJi
anglo-rosy.is~i~j. Anglj.a popl€'lał!l'
wczora1 Demlana przeCIW bolszeWlkom w Rosji. _ Popiera obeonie
nąd w Konstantynopolu i rząd w
Teheranie posiłkując s~ą nrmj~grecką.
A tymczasem ROSJa sowleck~ pow,
piera Mllstafą Kema~a, Guwera l ~uczuka mirzą. AuglJs ohcą odCIąć
Rosją od Orjentu, bolszewicy chcą
zagrozić staJlOwi posiaJ' nia Anglji
wIndjaoh.
I tego, daje do zrozumienia
"Temps" nie zrozumieli anglicy, robiqc ustawiczne wyrzuty Polsce
z powodu iej wojny z Rosją. A oto
"Times" ostatni przynosi lakoniczną,
a tak charakterystycznq, wieŚĆ: "Rząd
gruzinski przejął depeszą radio z Moskwy do komendy wojsk czerwony(\h
w Baku, w któreJ rZlld Lenina donosi, ~e nie mote posłać mu posił
ków, z powodu nacisku militarnego
wywie"ranego przez Polską".
Mo~e obecnie, gdy na wschodnim froncie w Mossulll i Mezopotamji zaczn" walozyć oddziały angielskie z sojusznikami bolszewików,
Anglja poirnie rolą i znaozenie dziRłań milltarnyoh PolskI przeciw Rosji.
śni n i

Wyjazd Krassina l londyoo.

Przechodz~c

do polityki angiel,kief w Ma.łej Azji, oświadczył Lloyd
George: W kwestIi Konstantynopola
i cieśnin, jesteśmy w trakcie przed8ięw~ięola powa~njetszego, ni~ sama
strał nad oieśninami. W chwili
obecnej Fraucja ma gdzIeindziej
Vudnośoi. Alo i Franoia i Włochy
wspólnie ozuwać b~dl\ nad cieśninami.
Uważam, M nie możemy mieć
pokoju w Mezopotamii, zanim nie
oświadozymy jasno, M nasza polityka
oparta lE'st na wyzwoleniu z pod
jvzmu tureckiego wszystkich narodów, ldórenie są tu re okiem i. Je~eli
pozwoll eią Mustafie Kemalowi, albo
indywiduum tego typu, orgawojska doprzeeiwdzialanla
polityce, Europa nie odpowie

(Tel. od naszego koresp.).

Ogólna sytuacja polityczna wIg- mo1;Uwe lest przesnanie prezy~olwie nie została wyjaśniona. djalne w klubie NPR. Ustąpi preW południe odbyło siEl posiedze- ?;es obecny p. Brejslrf, a jego
nie prezydjów grup, wohorlzl\oyoh miejsce ujmie albo poseł Fiohdo bloku centrowo-lewicowego. na, albo poseł Wachowiak.
Na konferencji tej stwierdzono.
Powatniejsze przesflenle grozi
~e nieodzownsm jest utrp;ymanie
Klubowi Pracy Konstytucyjn.j w
oentro-lewa ~e StronnIctwa te nadal
kt6rym, jak donosilidmy, 80rerają
wobeo gabinetu p. Grabskiego
się dwa skrzydła: jedno ctątąee ku
zajmują
stanowisko negatywne
N. D., a drogIe gotowe do popari wreszcie, ~e sprawa rzqdu cen- cia blolen oentrowo-Iewlcowego z
trowo-Iewicowego jest nadal ak- pewneml zastrze1;enfami.
tualną.
Kluby PSL i PPS na
swoich posiedzeniach zaakceptoByt może, ~s rozstrzygnłę
wały stanowisko prezydjów swo- ciem tego konfliktu będzie zwo.
ICh w blo~u. W ~wl~7,ltll z og6.1-, łany na 7 lipca zjazd stronnlną sytuaoJą przesllemową motlt-jcłWa prawicy
narodowej, na
we są zmiany w tych fdnbach, kt6ry zaproszenia rozesłał prezes
l{t6ryeu udział w tern przesileniu stronnIetwa i klubu K. P. K. hr.
odegrał znaczną rol~. A wiąo Baworowskl.

..

--------. .~t~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~s~.--~.w·-------

E[ba podróiy Krauina.
Wiedeń, 3 lipca, (PAT) Radjo.
WBK. donosi z Paryża. Krassin
wyjechał do Rosji.
Wyjazd nastąpił
na ~yczenie Cziczerina,
który chce osobiście poinformować ,sią o poło:2;enill w Londynie.
Inni czhnkowie rosyjskiej delegacji p ozostali w Lon dynie.

Wiedeń. 3 lipca. (PAT) Radjo.
WBK. donosi weilług .,Daily Express" z K.onstantynopola, ~e
sułtan
otrzymał
wj ail omaść
o
wielklem zwyoięstwU, nacjonalistów tureckioh kolo Bergamo .
Grecy mieli ,stracló wiele tysillcy
obowiązkom.
ludzi.
Potwierdzenia tej wiadoJ:'rzy pomocy najodpowiedniejsze20łnierza 'W Europie, wierzę, że mości jeszcze niema,
przywrócić nasz autorytet
Paryi:, 2 lipoa. (PAT). Komu,
terenacD. Nie wydamy ani nika.t grecld donosl: Armja grecka
wif.lcej ponadto, 00, jest uie- posuwa sią dalej w kierunku na
wypełnienia naszej misji. Balikester, naojonaliści
tureccy
do tych ziem; one nas stawiali silny opór przy KiresulTl
1 Karagas lecz ponipśli klęską i
Izba angielska. uchwala cofnęli si~ w popłochu, ppzostaa okupacją wojskową Me wiając zabitych i rannycb. Bliltezajęte. 54 działa
armją około 50,000 Indzi ster zostało
al'mji greckiej przeciw ciężkie 1 polowe, 20 mitraljez,
Kemalowl w Azji Mniejszej. wielka ilość amunicJi i materjalu
" paryski dodaie traf· wojenne;.;o wpadło w ręce greckie.
. 1<)00 Tunie jest tylko walka prze- Li b 'ń ó
cr
a
Je,
~
w
WY,nOS1
·ne zo
• którzy g'rilpują sią wo·
rrcłne WOJ~ ~ naoJonaI'IS-J 0Z
II mirzy. Bo wszystkie
Dle
rozprOS1.l0nf:'.
s
a
y
zupa
lllu.ou.l.łllG\uskie współpracują na
~n z Rosią sowiecką. BolIJzaw'ey ni(\ rozszerz:l;ją tu swych
,,!,ł.rwÓVl na wz6r Rosji oarakiei,
Paryz. 3 lipca (Tel. wł. Gl.
:.łe popIeraj q wszelki opór przeciw Pols.) Pisma fra.ncuskie donoszą,
.,in'\'8zji obcyoh" j bunt prz(\ciw
te premjer perski w Teheranie
w ł ad7.om europejskim, 00 zdąża do
zachwiani!'.; panowtmlem na Wsohodzie ołrr;ymal od szacha przychylną
edRowiedź na prośb, o d1m1sjQ
,j W. Btl.t.aIiji.

t

•

armji sowieckiej, lecz w jej ducbu.
Bunty warm.il polskiej ~zerzą si'1l
ogromnie (!1) a strajki' wybuchają
w Dąbrowie w Galicji wsohodniej
?1I). Polska jest wnikanem.
Nie mota bye mowy o polsklem zwyoiąstwie-byłoby to absurdem (1!) W przeciągu kilim tygodni rosjD.I\oie będą w Warszawie.
O He poJscy robotnicy powstaną 1
ogłoszą republiką sowlet6w w Polsoe mogą uratowae WarszawE) od
zajścia przez rOBjan. Polska jest
kluczem do Europy.
"Liberte- z 15.VI zamieszcza
Interwiew swego IIorespondenta
londyńskiego z Krassinem. Europa
myli 8i~-0~wladczJł Krassin-są·
dZl\o. it R08Ją bądzte motna pokonać slłą. Elłtenta uratowała sowlecltą Rosję, pomagająo Denikiuowi, gdy t ohłopi przeironalt siEl,
te rząd sowieoki jest lepszy nH
denikinowsId. A dziąki ohłopom
mo~emy Bi~ oprze6 polaltom. Polska wojna przyczyniła stę do tego, fi; nasi przeciwnicy wewnf<trznl przyłączyli się do nal. Cieszy·>
my sią niezmiernie. j:2; Polska uzyskała niepodległość, za którą'
tak dzielnie walozyła., Jetelf nawet pobijemy polaków nie będzie
my myśleli o zniszczeniu Polski.
Przedwcześnie troch,ą zaczyn a
Krassin traktować Polslrfl protekojonalnie, upojony powod'leniami
na gru.ncie londyńskimi

wraz z tern sytuacja W Persji staje sif) coraz bardziej anarohiczną.
Władze teherańskie przestały mled
posłach na prowlncji~
.
Jednooześnie Lloyd George w
Izbie gmin oświadozył, ~e umowa
angIn-perska. nfe obowIązuje Angljl do bdnej akcji militarnej ani
na lądzie ani na morzn.

szła ze swej dotyc
. sowej rezerwy bierności, i przeszła do czynnej
akcji militarnej, osłoniętej zasłoną
t. zw. mandatu nad Mezopotamją.
Rozpoczyna się nowa wojna na
Wschodzie, kt6ra może przenieść
cały punkt ciężkości zagadnień politycznych tam nad Eufrat i Tygrys
i nad morze Czarne i Marmara.

Pomnik Wrigfba.

"Rok pokoju".

Ookarm!inie dzieci w Polsce.

Ljon, 3 ltpco. (PAT) Radjo.
W Mans odbQdzie sią 27 lf pca
olbrzyrnła. manifestaoja francuskoarnprylrańska z okazji odsłonięola
pomnika WHbonra WrigŁha, jer
dnego z najdawniejszyall badaezy
na polu lotnictwa. Pomnik wyKunał rzeźbiarz Paweł Landowskl
i architekt Paweł Rigot.

Pod powyższym tytułem przynosi" Temps" z 23 czerwca artykuł
wstępny, nawiązując do przypadającej rocznicy podpisania traktatu
wersalskiego.
Artykuł, trzymany w tonie po·
Jemicznym, zaczyna od pytania:
"Po dwunastu miesiącach pokoju,
gdzie doszły rządy aljant6w1 Zajmują Sitl sposobem rozbrojenia
Niemiec i studjują środki, jak je
zmuc::'ć do placenta. Przygotowują
si~ r6 vnież do nowej wojny na
Wschodzie. Nie oskarżając nikogo,
pragniemy, aby to wyglądało inaczej.
W dalszym ciągu cytuje artykuł
"Timesa", kt6ry pisze: "Nie jesteśmy pewni, czy ~połeczność angielska, a nawet francuska, rozu.mie
całlcowicie wielkość sprawy, która
jest omawiana... Chodzl ani mniej,
ani więcej, jak o to, czy traktat
wersalski stanIe się rze~zywistością,
czy te~ będzie pogwałcony przez
Niemcy w dniu, w którym one poczują się dość silne, aby go pod-

Amerykański wydział ratunko-:
wy, fundaoja dla dzieoi Europy,
który za pośr~dnietwem Państwo
wego komitetu pomocy dzieoiom
w kwietniu 1.919 roku. r;apoozl\t·
kował akcjtl dokarmiania d'Aieci.
w Polsce, spodziewał sią w owym
czasie dostarozaó produkty do jesieni 1919 r. Dziąkl szozęśliwym
okoliczności om udało sią AmerJ.

Wyjechał

on na specjalnym
kontrtorpedowcu
Pary!, 3 lipca. (Pat) Radjo.
"Matin" donosi z Londynu: Krassin wyjechał dziś rano z Londynil. Pliszko OŚWIadczył przadstawl.ciE'lowi .,Matina", że admiralicja an]ielslm oddała d'o dyspozycji Kr'\S3ina kontrtorpedowiec. Kr· ssinowi towarzyszy jego współ·
pracownik Nagin i delegat angielskiego tlrządu dla handlu zamorskiego Peter, ltt6ry. jak siEl zdaje, uda się wraz 2i Krassinem
przez Tower i Kopenhag~ do
Rosji.

ozekują wiadomości z frontu. Po~~
ska ofenzywa jest walką na śrni('rń
i ~yeje europejskiej rewollJcii z
kontrrewolucją.
Socjaliści pollła
dają wiar~ nie w liczebne] sile

Melouotamja uspokojona.
Chorsea, 2 lipca. (P AT), Rad.
Z Mezopotarnji donoszą, że po
przeprowadzeniu ekspedycji kar·
nyoh w miejsoowościach, w którycb dokonano naj wiąkszych mo'rcerstw t dopuszozono sit1 najwiąkszych okrucieństw,
obecnie
w całym kraju nao~ół zapanowały
stosunki lIormalne.

Ang]ja
broń

powołUje

pod

swe rezerwy.

"Wojna na wschodzie rozpoczyna slęł" Pod takim tytułem
.zaczyna prasa lewicowa Francji
omawiać ostatnie wydarzenia w Malej Azji i zwrot w polityce anglelskiej, uchwalającej nowe kredyty
wojenne.
Nowa wojna zaczyna się. Kto
W niej weźmie, a kto już bierze
udzia11
Komunikat ze Smyrny donosi,
~e wojska greckie na całym froncie
PTzesz.ły do ofensywy prze~iw na.CJonaJlstom Ke,?al~ pas~y I zad~ły
Im klElske w reJome Ismld, a WIęC
w pobliżu morza Czarnego i brzegu azjatyckiego Marmara.
Venizelos skorzystał zupoważ·
nienia Anglii i Francji i szef sztabu
wojsk greckich p. Paraskevopoulos,
przeszedł natychmiast do wykonanja plan6w militarnych. Ale to nie
wszystko, Dliałanie armji greckiej
obliczone jest na wielką skal~.
Wojska greckie· są tylko awangardą atak.u.
. R6wnocze,śnie też. Anglja powołUJe pod bron rezerwlst6w: Ma ona
<?d Bosforu. d? .Bagdadu l .Jerozohmy. con~lmmeJ 140 do 150 ty~.
ludZI, pomewa~ samą. Mezopotaml~
okupUje o.becme ~rmJa 78,000 .anglo mduskl~h !<?łnlerzr· Ale zdanI~m
sztabu a~lelsklego SIły te są mewystarczaJące, Wobe~ tego przystąplono do. wzmOCnienia korpusu
ekspedycYlnego.~
..
Marszałek Foch tWierdZIł dwa
miesiące temu, ze trzeba. 300 tys.
ludzi by rozbić Kemala Mustafę.
Skoro Ve.nizoles wysłał okoł.o
100 tys. ludZI na wschód, okaZUje
się, że Anglja będzie ro~porządzała
~lrrótce~ wraz ze 8weml ~owo zaclQż!leml rez~rwaJ?l, . dfrnJą trzech
kroc stu tySIęcy zołmerza.
Wojna si~ rozpoczyna. Wojna,
kt6ra może si~ rozwinl\ć do nieobliczalnych ru;r~.!4w., Ani1j~'I'!.Y.$

I

rzeć"

..•
Następnie cytuje artykuł mona
chijsldeJ "Kampf", która donosi, ~.e
w samych Prusach wschodnich siły
zbrojne J1i~mieckie wynoszą 350,000
ludzi. - Zr6dło to chyba niepodejrzane, bo niemieckie. Siły te
w danej chwili mogłyby być skierowane przeciw Polsce.
We wnioskach swego artykułu
"Temps" wywodzi, że decyzje w
chwili. obecnej powinny poleg'Bć
~16~nre n~ patrjo~źmie francusldm
I WIernOŚCI FranCJi w stosunku do
aljantów. Inne bowiem państwa
zbyt są zatrudnione. Anglja ma dużo kłopotów od Londonderry po
Bagdad i Kalkutę. Polska musi się
organizować i wewnętrznie i pro·
wadzić walke obronną na Wschodzie. Jeteli Francja tak 1IIłaśnie
stawia sprawę. nie pochodzi to
z samolubstwa narodowego, ale
z prostej oceny rzeczywistości. Anglja powinna to zrozumieć, a na
poparcie swego stanowiska "Temps"
przytacza dwa znamienne głosy
z "Observera" i :,Dall~ !,elegraph,"!
kt6re dowodzą, ze opmJa z drugIej
strony kanalu nje ma potrzebnego
spokoju i rozeznania sytuacji.

I

Przegląd

•

•

prasyzagranmzneJ.

Z!Yodnie z Westminster Gazette~ polacy n~zadzili pogromy
podczas ofenzywy'
Angiels1de
ezynniki rządowe· nalegają, 'oy
pl'zed:;ięwzięto kroki przeciw PoJsce za jej antysemit}'zU1,
Bela Kuu, korzystając z przymusowego urlopu, zajmuje się tat{~
~e losami Połs!li na ł8mach ameryk. "ThE:l New-York Call" z BO.V:
SocjalIści w centralnej Europie
~ ~ wie1ldem udntel:eBOW&1l.i~ 0-

kańskiemu wydziałowi ratunkow&~
mu zdobyć fundusze dla dalszego

prowadzenia akcji pomocy c1zieelom w ciąg'u zimy 1919-1920 r ••
licząc ostateoznie, ~e działalno'ó
swą w Polsce zakończy po nowI oh zbiorach jarzyn i zboza 1ł'
lecie 1920 f.
Na usilue ~ąda,nie rządll po',
skiego, jakote~ naszych komitetów n~ całym ~er~])ie pań8tw~.
?y akCJę doJ,arml~nla pr?Wa~ZlĆ
Jeszcze w oiągll. ~agt.ąpne.l zImy.
choćby !la zmnleJszOIH\ skalę,.
meryk~nskl w~dz!ał ratunkowy,
f~ndacJa dla dZleoI Europy ue~y- .
nIł wsz!stko co było w mocy Je0'0, by spełnić to tyozonie.
o

Obeonle podajemy do wiadomości n8szyah Komitetów,!e o·
pracowany został projekt, według
kt6rego możliwem będzie dokarmiać ogółem 500.000 najbledniejszych dzieci i liarmiących matek
w Polsce, począwszy od l lipca
1920 r., fi:!: do lata 1921 r. W tym
celu rząd polski zgodził sil! na
do9tnreunie mąki potrzebnej I
transportów amerylrańskicb. podezas gdy A. W. R. F. D.. E. ofta·'
ruje inne składniki porcji: mleko.
fasola, ryż. tłuszcze, tłuszcz faślinny, aukier i lcakao.
Każdy powiatowy komitet p,
K. P. D., katdy funkcjonarjusz,
wszystkie osoby zainteresowane
\V akcji pomooy
dzieciom winny
dokładnie zdać sobie epraw~. że
redukcji tej nie należy uważać
jako zmianę programu miSjI arnerykańskiej, która oznajmllt~ i ostatecznie Mdecyd()wała roz;WHr~ać
swą. działaJnoś6 w Polsce W lpcie
1920 r. Dokarmianie 500,000 It.!r.ci pooząwszy od lata r. b, o 1
maja Hl21 roku jest no :vyn pl'Ogramem, pociąg-ajqcym za solJą
rozoh6d około 7 ,000.000 dolarów,
na zrealizowanie ktorego nie rolała nawI!t dotychczas nadziei Dl'sJa
amerYhańska, jak również l ci,
którzy śeiśle wsp6łp l:aclJwali Z lll~
w Polsce. Amerykurislu "l d:Ulał
ratunkowy, który w OlągU t11l1 !lego roku prowadził sW q akcją w
8 krajach wschodniej Euroo'{, )'upełnie usunął się z tyM \\ $zy$t<
iilOh krajów, z wyjątkiem Polsl\) j
Austrji. Jest to ' tylko dalsl!\').
dowodem wielkiego i bezustanńe
go zainteresowania dobroozyńcv
Polski, pana Hoovera.
•
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Zycie polskie \V Ameryce.
(Koresp.

Dzieli Potstd. -

własna

AkCja Pożyczkowa. -

NaJwlęksZIł sensacją

w amely·
hlisklej kolonjl polskiej było wystąpienie w sprawie potyczki polskiej gubernatora atJlnu Nowego
Jorku, który wydał gorąoe wezwanie, prllftoczone ponl!ej dogłownie:

PROKLAMA.CJA
Stan New-York Biuro Gubernatora,
Nar6d Polslti zaJmownł zawsze
gorące miejsce w sercaoh Obywatel1 Ameryh:anskich od czasu
wojny rewoluoyjnej. Pamtęó Kościuszkf ł Pułaskiego ~yje i Vrzrł'omfna nam ciągle pomoo, jakiej
udziellł nam ten naród z dalekiego kraju, gdyśmy tworzyli Stany
Zjednoozone.
Kongres złołyl tym dwom wiełlim patrjotom swoje podziękowaDie. Inne, odpowiednie nagrody
byty tet Jm udzielone. A teraz
pozostaje naszemu narodowi wywdzit}czyć się, Jak tylko bądzie
mo~na najlepiej, Ea krew, Ittórą
dwaj 01 Polaoy, polscy generałowie prteleli, pomagając nam do
Ido bycia wolnośoi.
Naród polskI jest w przededniu
orzeczywistnienia swych wielo1etnloh marzeń, popartych przez nle-

smordowaną praoą i dzielną walkę

Jlbrojną. Wolnoś6 i Niepodległość

jut mają· Wiekowy wysiłek został
lIwienozony przez urzeczywistnlenie marzeń Kol:1oiusl5ki. Pułaskiego i oałego suregu m~~nyołllodzi,
ktiSny walozJU i gtną1i za sprawę wolnodof. Polska potrzebuje
pieni~dzy, aby si~ bronić przed
oaJazdem li1epuyjaoiela; aby nLrwa.lM owooe. ol~n:o zdobytego
JWJOląS~W6; aby uruohomi6 labryki; aby odbudowaó znlszozone OZE)'ci krajn i nakarmIć w1głodzon~
ludnodć; aby dostarczyó rolnikom
Inwentarza, narządzi, środków komunikacji i dla dopłącia tych
wszystkioh oelów Polska finansuje
. N
d
P ż
k
w tym k raJ,Q
aro ową o ycz ~.
A wi~o .a.~ Alfred E. 8~łth.
Gubernator ~.tau~ New YorK, 0głasz.~ w Nl.edHłel~ 13.•Czerw.ca
1-920 Jako "DzJeń PolskI - ao-y
",szyBC}' obywatele naszego Stan~
mogli. aj~ połl\CZ 1 d z obywatelamI
p~lsklego pochodzeuJa. w. poparClili wszystkImi środkamI, ~akie sa,
w łc!b mooy. tej poayo~lu W postaCl bondów wypuszozonych przez
P~ń8~WO Polskie dla wyżej WI·
lIuenlOnyoh oeló:", oraz jak? wy~
raz wdziQoznoŚol 1 sy~patjl dla
dą&nośct 1 lde8łów teJ młodej
Rleclypospolitej.
.
D.an moim podpisem 1 pleoz.
Q
olą Sianu i Kapitolu w mlelłcie
!lbauy dnia 4~go Ozerwca, roku
ańsklego tvSillO dzlewj~ćset dwu· t o
J
1e s eg. .
lU>
(l:'odpl8an~}-.A.1!red E. SmJth
(mieJsee ple'ląoI) "
.
(PodpJsane)--Jeremlah:H. Connol
SeHretarz Gubernatora
Akcja nu rleoa óO miijonoweJ
potyozki dolarowej, która Bi~ mlnła zakońozyć 1~ czerwca, prowadiOD
jest energioluio przez
'Wiz!stkie ameryk ńskie zrzeszeDis polskie, jakotet pneA wSl.iy
8\kie polslde nrm1. Codziennie w
wilys&kich mł.staoh startów Zjednoc on y_h, tam gdlie tylko mje8zka.Ją polaoy odb7waj_ sill lj(lzn'J
wieoa, na kt ·'rl01.l !Zbierane 8łł
podpja, na potlO1ką.

t

W 8ODot~

dnia ł-go CZ6I'WCł\;

BUm& podpilhinych połJoaek w sa·
mym NOWJm Jork'l wyno81Ja)ut
okoł~ 30 ,~ dolarów, u. to .w tym
CZ881~ł
ledy do podplsama pot)'~lkl pOlostało jtlszcze lO d.ni.
:NaJwjąkue 8UW! 118 r2l6011 PO&JOS~ 1 wpłJwaJą w Ohicago, więo
:5 mU18ta w tita ~ Zjednoozonych, w któreJll nal_ eej zamielikUje polaków.
'h Oli iadozenia
~mbasadora
RUCZypo8politej Polekloj, ks. Lnbomirskiogo. dQ StaDÓw Zjedno clionyeh, w dn1U H- ym ozerWOH 0ka~uJe 8i~, że pozyc~ka oleszy si~
wlelkiem powodzeniem 1 ~e pielli\\d1ie pJyną strutnieniem do bSly
gł-iwnego komitetu potyczkowego
\\ .. htngtonie. Na wiecach mit}·
dz~' IUnemJ podpisano slEl na 110 ·
t czl,~ w Stateu Island na sumq

w Maspeth L. S.
na sumą· ,000 dol. Jatnaioa L. H.
17,000 doL, .New Jorl (West BIde)
10,000 dol., Pas8aio 1111. sumQ 60
t~'5, dol&rów i i. p.
aH,OOO dolarów,

..Gł. Pol. 8)
Ooście

z PolskI. - Ró!ne.

Akcja pC)~yczkC)wa napotkała
jednaltte, niestety, na przeoiwni({ów śród kolonjl amerykańskiej,
mlanowioie ze strony pewnej grupy z Związku Narodowego Polskiego. Wystąpienie tej grupy, na
ozele z wioeprezesem związku K.
B. Czarneckim. wywołało ogromne
oburzenie w prasie i wszystkich
kołach polskich.
"Dziennik Ludowy 8 ogłosił protest przeciw wioe-prezesowi Zwląz
lm Narodowego Polskiego, K. B.
Czarneckiemu, za stanowisko jego
w sprawie potyczki polskiej.
Protest ten, ze wsze oh miar
zasługująoy na uwag~, brzmi:
"My, polacy, zebranI na wieIkim wiecu w niedzfel~, dnfa 23
maja 1920 roku, w sali Chopina,
przy 19-ej j Leavitt ulioy, w mieście Chioago, - poblicznie protestujemy przeciw tak haniebnie ubli~ająceJ PolMe robocie przez
agitowanie przeciw Polsldej po
życzoe przez K. B. Czarneckiego,
wiceprezesa Z. N. P., ktMy będąc
zaproszony przez Komitet Dzielnicewy Polskiej Pożyczki Państwowej
w dzielnicy Annowo w dniu 23 maja
w celu wygłoszenia mowy agitacyjnej na korzyść polskiej pożyczki,
zamiast agitować za potyczką i zacht=:cać obecnych do zakupna poiskich bondów, jako najlepszej gwarancji ulokowania pieniędzy i jedynego sposobu niesienia pomocyon wyraźnIe agitował przeciw po
~yczce, wyrazając się jako najemhik
wrogów, iż pożyczka nie jest pewną i, że Polska nie jest gwarantowanym Itrajem, bo on nie wierzy
W traktat wersalski.
To też swoim przemówieniem
skruszył zapał obecnych na sali,
dowodem czego jesłt I~ pomimo
silnej agitacji inhych mówc6w-je..
dnak tylko dw6ch ludzi zakupiło
b d
on y.
Powołując si~ na wyżej wspo .
mniane fakty, my, nhej podpisani.
wierząc mocno, it polska pożyczka
jest pewną i że Polska jest
krajem uznanym przez: mocarstwa świata, a takte przez wielką I
łaskawą dla nas Republik~ Stanów
Zjednoczonych- protestujemy publicznie przeciw takim I tym po
dobnym zama.chom na sprawy pol
skie i publicznie wyrażamy wzgard~
dla owego mówćy, K. B. Czarnec.
kiego, wlce-prelesa Z. N. P. i
wszystkim Innym jemu podobnym
.
d ..
.'
kt6r.zy kłedyłtol~jełt o . wazy.liby SIE:
ubllzyć godno~cl Polski ł Jej rządowi
...
Ik..·ł·
Poplera)my wsze ł;mł SI atnł
PolSką Poz~czkę Patis.ł\/~wąl
NIech tYle Wolna I Ntepodległa
PoIskal
Jakób Twardzl1(, Franciszek
Balasa. Józef Duda, Jan Kloc,
Józef Błenisk, StanIsław Mlerzwał M. Kuśnierz, Wojciech Kogut, Tomasz Sw!ątek. Jan Brnlak,
Stanisław PyhtslU. S. Janczewski, Franciszek BleJeń, Józef 1{t1lińskl, W. Mruk, J. Nytko, WoJdech oWllllk."
Woboc tak I llergioznego "'ys~ąpienla
prz8oiwko Związkowi
Narodowl'!nu PCllsldemu. ton 0 statni pod' Jlr~8Fl niemal zakupił
poty tl zl ę ~a 79 )000 dolar6 w. Ca la polak prasa jedludwwot uwah, że ~uma h dla tak wielInogo
Zwillz u IiIJ~qceg o przeszło 100
t tU i') Y ozłonków, jest stauowczo
z'u, małą! l to wówczas, gdJ Zw\ą
zek pOSIada wielkie l:npita1y do
iiJlpozyc:i.
Obononłe to jest ttHll \\ ięks'~e
l słlls!'a iejsze, ~e te sam Zwią
tok n ameryb~Bkl\ potyczkę dal
600,000 dolaró\v!

Ostatnio 7: PoJalti pl'lybyła do
Ameryki 'pora gar~~ działaozy
8połeoznJeh t którzy występują tutaj na Włe68tHl I posledlleniacb,
o'll&wiajllc rótne sprawy Rzeozypospolitej. Miądzy In II ernf odlrywa objazd Stanów ZJednoozonych
znakomity pihrZ Waolaw ~Iero
szewBld, a 08 !linio przybył tu
rówtlie~ pOleł do Sejmu, zuany
d:d.ł_oz PPS lIiarjllll Malinowski
(Wojtek). C ła polska prasa poatępo"a gorąoo powitała tego robotllJczeg-o go4.ia; WSzfłd21ie tet
"gotowano mu gorqco pr~yjqcie.
Jedyny tylko .. Nowojorslti Kurjer
Narodowy" wystqpH z napaści, na
laałutoaeQ;o działa.on..

' "1IP-'. JOłO

P..

W nomerze z dnia 9 .zerwoa oznyoh gazetek w Polsoe, w pol-

z okazji przybyol. Malinowskiego skim wychodzl\oym Języku1 MoSe
organ ten pisze:
"Kto nJe wierzy, te soojalizm
jest robotą łydowskll. popieraną
i umiłowaną przez tydów. tego
winien przekonać .wybitnle cbarakterysty.czny fakt, jaki zaszedł
przed tydowakiemi śwlątami wlelkanocnemi w Łodzi. Wychodzi
tam pismo "ł.. od zianln- organ Q~
rządowy P. P. S., dQ której naloty
poseł MalinowskI. Pismo to ozytane jElst tylko p.rz-ez soojallstów.
ozłonków P~ P. S., a te są nimi
przewatnie !ydzl. przeto zarzqd
gminy ~ydowskiej m. Łodzi ch<.!ąc
znaleźć nabywców na wypieltan p ,
przez si~ maoe, ogłosił to właśnie
w tym .. Lodzianinie" j podobno z
rezultatem wspanIałym. Czy tedy
nie byłby lepiej wrobił ów tow.
Malinowski. gdyby 1)0 składkf,
zamiast do polaków, "Iwróoił slą
do tydów1 Kilka wieców, urzą
dzonych Da ;istrajdzłe C nowojorskim przyniosłoby mu nappwno
więcej, nj~ objazdy po całej Ameryce, gdzie nasi rodaoy stronią
od socjalizmu, jak: od morowej
zaraZJ·
Ciekawi jeste~my, jakie tet
wraMnie ",iadomo~ó ta sprawi na
tych naiwnych, l{tórzy dali alą
złapać na wołanie tow. Malinowskiego i złożyli na jego r~ce datki, które mają podtrzymaó suchotniozy ~ywot tydowsko-sooialfsty-

ten fakt otworzy im OO!y ł przekona Jc14 te oała soojaIJstyozna
heoa to robota nie dla Polski
nie dla robotników, ale dla !y~
dó .... kt6rym polsJtie państwo Bolą
.stol w oku'l

Łódź.

Magistrat łódzki. na którego
czele stojf\ robotnicy lub zaufani
robotnik6w, mimo wszelkich trud·
noścl daje sobie radę z gospodarką
tak wielkiego miasta. Zaspokojone
są wszelkie potrzeby miąsta mimo
bardzo trudnych warunk6w finansowych magistratu. Budtet wyd at·
ków na roI< 1920-21 obliczony
jest na 172 miljony mk.
Ł6dź najzupełniejby sobie wystarczała, gdyby wytsze władze nie
krępowały miasta w ustanawianiu
podatk6w. Projekt podatków zupełnie zgodnych z ustawami państwowemi, a któreby pokryły cały
bud~et mIasta, rząd kierując się
wyistą polityką - odrzucił, miasto
więc z tego powodu zmuszone jest
zaciągać długi, chot 1 pod tym
względem stan nie jest rozpaczliwy.
Łódt posiada 100 milj. marek
długu majątku zaś posiada, podług
obliczenia w 1906 r. na 110 miljonów marek. Majqtek ten obecnie tna·
cznie podnIósł sil} w cenie-.
Jesteśmy wzruszenI... Najblłższy
(bogatszy tylko!) kuzyn równie ",Darodowozjednoczeniowego" "Kurjera Ł6dzkiego". kt6ry z lubością·
podkłada, gdzie może, nogę Tobotnictemu magistratowi,
tak kurtuazyjnie adoruje nasze miasto!
Niczym .Praca", • Głos POlskl-,
lub ~hoćby "Łodzianin M •
Do - wywodów .Rzeczypospolitej" tyle tylko pragniemy dodać,
it ptzy'pomnimy całej ł6dtkiej prasie endetkiej, jak bardzo r6żni się
w poglądach od swej starszej siostrzycy warszawlkiej.

Nowy York, 10 czerwca 1920 r.
W Newark N. J. grono artyst6w
polskich utworzyło tow ••Techne·
(sztuka), Celem tego towarzystwa
jest rozpowszechnienie sztuki polSkiej w Ameryce. W tym to celu
będzie urządzało . ruchome wystawy
i wydawać będzie reprodukcje malarzy i rzetbiarzy polskich.
, Podjęta przez rząd tutejszy akcja
przeciwko paskarzom spowodowała zniżkę cen na wiele artykułów.
Firmy, kt6re pobierają za du~e ceny, są surowo karane. Między inhymi firma John A. Roberts & Co,
mająca fabrykę ubrań w Syracuze,
która podniOSła ceny o połowę,
skazana została na 155,000 dolar6w_
Jest to największa kara, jaką sę
dzia federalny mógł nałożyć na paskarza.
Po silnej zimie, jaka tego roku
panowała w Ameryce, rozpoczęło
się lato ogromnymi upalami. Pierwszym dniem upałów był dzień 4
czerwca Barometr wskazywał 84
stopnie F. Upał ten przypłaci,ły
życiem dwie osoby.
Gustaw EIsner.
----""'.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Co

mówią

o' lodzi.

Warszawa, l lipca 1920 r.
Wiekowa prze3zło centraliza·
cja administraoyjna, kt6rą moskala obdarzyli Polske, sl'owodowala nif'normalny fa '\t całkowitej
nieomal ignoraooji prowinoji ze
strony stolicy. Polska. a prtlynajmniej b. zabór ros,yjski. toWarszawQ. Analogiczne zjawisko
ohlłprwuiemy
we FraOi'ji, gdzie
w8'Zjstkiem j~t Pa;:!*. reszta zaś
kraju zaledwo akcesorją do potęhego tego ośro,ika,
Jeżeli
pomi niem y Ni em cJ ze
wzgll}dn na specyficzne warunlti
państwa związko we~o,
a sld eTUjemy wzrok na Anglj~, WÓW02l8S
przekonamy si~. iż do?iero rlelton
centracja adrt1inistraejt daje w rezultacIe tak niezwykle pożądany
objaw, jakim jest formowanie się
opinji publictnej nie tylko VI samej stoltcy. lecz w całym kraju.
Lód~, drugie z kolei pod wZ3lę
dem wielkośoi w POISM miasto i
najwatolejszy o~rodel( naszego
plzemjsłu,
ani w sotnej ozędol
nie odgrywa takiej roll politycznej, jnką posIada w Angljl Bitrnlng'bam Manchester lub 8heffielrl.
Lodwo od czasu do czasu, w
Ittórytn~ pistnla warszawskiem ~ja
wi si~ protet:oyjna wzmianka o nf!.·
padZIe bandyckim w Łodzi, uchwale magistratu, lub wIecu plebt!!oy·
towym. wzmianka pomiędzy tnformacjami tej sam(lj wagi z Ryptba
lub KozJ(~J Wólki.
ZdatzllSlfl jednak niekiedy Inaczej ... Zdarzył.o si ~ ...• Rzeozpospo·
liteJ" ...
W wił czorowom wydanIU z d.
1 lipca z nlpMyóhaotHn !Idlunieniem pl'ze0zytallsmy· obszerną korespolldenc.1ę zLodzi.
Jak oowiern pisze organ pp.
Padorow!;ki<lb. Smulskiob, organ
który cbce stać !Jlę swatem }>omiędzy
endecją a Ziednoczentem
Narodowem () socjallstyCtOym tnagistraoie miejskim, o atosullku rzą
du rio ualtego młagta eto.'I
Posłuohajmy:

"Szalon}' WZNBt w Lodżl z\Vilł
zltów zawodowyoh, IltÓfego nie
etaty IIje spoty ki. 91~ w tad nem
inoem mie.sćle, wuost koóperatyw, wpływ pU\lt trtagłstrllt na
gospo.dal·kq mIejlIką, stallowisko
robotnik
f1rH stawiany~b ~ł\da
niach po l\Yyzelt: płacy i 91.j,' hkla
~"yhle

'ałatwlallHl

zatat~ów--

,jasno, le mam)' do czyolenia jut te "wiadoml\ masą, WIedząoą owego choe i do o~e o dą
ty. Cząsto mote przez cza ne
szkła patrzymy na tę szarą masą
robotniczą, nto wnikając ~upełnie
\V proces l rzetwarzania tej masy
na potqżną dźwignh~ n a9zego nowe~o tyCia. .'
wl!Ilcalluje

Cz.

o.

Zawieszenie ,,"~OiU··.
Urzędowo komunikujll nam,
że
te dziennik .Rozw6j" został ,.. {Iniu
wozoraJszym tawleszony na. przeoiqg
.ednelto mIesiąca za wydanie w śro
dę ubiegłą dodatku nadzwyczt\jnego'
Pozatem wCloralt!2IY numer togot p18ma skonfiskowano ZII artykuł wstępny.

W dniu wczorajszym

I roz,poskooflskozawieszoDY organ pana
Czajewskiego - "RozwóJ". Dziennik: ten, proklamuJ(\oy s'ale sw6j
monopol i wyłąOZD06ó na patrJotyzm i w8Z~lkie cnoty narodowe
społeatD8, a w gruDcit' ,·uezy 11prawiaj~~1 92:kodlhrą j
demago-

rząduni
wany j

władz ,.osiał

glozną d.iałaloośó, podbllrzająay
stale jedną ozqś6 ludoośoi p-rze·

oiwko drugiej, IJfowokujący masy
robotnicze. obr8łająoy sądy i ośmIeszający iob wyroki, poniłajq·
oy w oczaoh ogółu i IIlnytaeje J 11uędy państwowe i Itowunalłlo i
ich funkcjonatju8zT, był jedynem
polskiem pismem w Łodzi, powo
ływallern
niejednokrotnie przed
kraUd Iłądowa za rozmaita ~rZ6stępstwa praSOWe. Obecnie zaś,
gwoh tanIej lensacji, Czy łatwa
go zysku, w W1PIlSZcZonym na
miasto dodatku nadzwyczajuym
podał .ysuno i paloa. Ił. złośh we

TE TR POLSltI Dzlolna 18.

pod tlp.. Frallcl.zka Rychłowskloło•
Niedziela, 4.7. Po połnd. o g: S-ej
po cenach znitonych "Dama od ""'ak_w ma ", farsa VI 3 akt. J. Feydean.
Wlecz. godz. g·eJ .. Czy jest 00 do
ocIeniau, farsa VI 3 akt. Henequlna i
Webera.
.

°

w pomygle swym, władomośo1 o
rzekomym zarolchu stanu 'tV Warszawie. gwałtownem obaleniu rzą
nn Grabskiego ł opanowaniu wła
dzy przez tywioły prowadzące
kra,j do komunIzmu.
Taki atak
malfgny t bredzenia wywolała vr
redakcji "Rozwoju" wiadomodć o
przygotowującej siEl zmianie, czy
rekonstrukcji gabinetu, i o motliwo4cl uj~oia w sposób zupeł
nie legaloy steru rządów przez
największe ł nlljsilniejsze stronniotwa sejmowe, stronnIctwa robotniclo-włośojańskie.

Ten sam "Rozwój", który tak
opowiada o konleczności posłuchU wobec rządu i tyle prawi o swej trosce i dumie
z waleozno~ci Jołnierzy naszych.
w naczelnym artykule wczorajszym, szerząc zamt}t i llOpłoch,
imputuje Wojsku Polskiemu · upapek duoha j wiary podozas ostatniego odwrotu, wywołny wieścia
mI o rewolucji w kraju(lI), zapomInając o tern, ~e wieśoi tych nte
rozsiewa nikt inny, jak wła~nifł
sam .. Rozwój" w swyoh dodatkach
oadr;wyczajn}'oh.
Nfe motna podejrzewać ~adne"
go pisma w Polsoe o ~wiadome
szkodzenie Państwu ł spokojnemu
jego rozwojowi, t,vmbardzlej zaś w
ohwill, gdy zmaga się ono z wlaloma prZ8ftlWDOaoiami, ma do zwalozenia tyle trudnogol, gdy wytą.
tajflo wszyatkie .we siły, brocząo
krwią najlepszych swych synów,
walczy niemal o istnienie swoje.
To byłoby bowiem zbrodnią tak:
wIelką. lt samo podejrzenie o nią
byłoby zab6jozem dla podejr21ane.
go. "Rozwój" dał jua niejednokrotnie świadeotwo rozumu swego i dojrzałOśoi poIJtycnej. Wystqp!el1 jego, alarmów l ataków nie motna tulrtować powa~
nie. Tern nil) mni 'łj j O ~L.ak; & .. y
aią zwdy z jakich: bezkrytycznycb
Ifer rekrułujł\ alą czytelnicy jego.
nalety uznać dzlałaność Rozwo..
j o" za wysoce szkodlt wą ~' wyroagająoą stanowczego okiełznaula..
'
OZ~8tO-g~sto

Wiadomości biel~ce.
Zapomogi mlnlsterjum praą
i opieki społeCznej.
W czerwcu r. b. delegat p. A.
Lewandowski z otrzymanyoh f nduszów mlnlsterjuru pracy j optekl
społecznej udzielił tapomogi nastQpujfłc)'m instytuoJom w okr~g8
łódzkim: miejscowej radzie opiekuńozp.l VI Tomaszowie Mazowieoftim mit. 10.000 (dla sierot 1-0 ~oł
nierzacb); sohronisku "Strzeohaw Lodzl, f!rzy ul. wtznera 5, (dla '
sierot po tołoJerzsch) ruk. 10,000;
łódzkiej komisji opieki społecznej
przy magistracIe m. Łodzi mk.
65.000; komisji opieki SPOł!Hlz.nej
\V Pabjanioacb mk. 15.000; komisji
opJeld społeozn ej w Laslul mk.
10.000 i na tydowskt Dom sierot
po ~ołnierz80h mk. 10.000.
Szkoła gospodarstwa domowego •
Na ostatblem p siedzeniu Wydziału szkolnfcb\a rozpatrywarsa
była sprawa }Jow o łania do }.olfl
Szkoły gOlpollarstwa domowe
Wydsiał postauo ił szkołę
z poozątkiem .rol u 8zlwlnego
.homid, jednak niezalefiule
szkół
pow8zeohnyoh. . tloni
dziewoi4ynki ze szltół p. f3
nyoh nie miałyb y czllBU 11 IM'lfllllll>lJY. ,
do szkolI le wzg'lądu Ucl progr
wyp ełnłSJ 1\0 y cało 82 godzin
tygodniu.
Według programu op 11 o
nego prle~ ministerstwa W.
O. P., bQdzlo dawana nault& !!'o·
towanja, prania, szycia: kr )ju
prasowania, W zaln·e:.Jie ni ezl, p,dnym dla kł\M ej ob ywatelki. PrÓti
tego b~dzje w y kładana ,·aohunJcowość. domowa, n au Ir l o sJtładzi9
prod u \{ tów i hygi6UIl domową,
Wycłeczka dzieci liżk6ł
powszechnych.
Pierwsza wrcieozk fl nkól powszechnych, urzqdzoua SLlU' l I m
WydziałU izkolntct.wa. wvrost:Y w

(

r

.

..
,oniedztałek dnia 5 lipca, II: dworlIa kolei fabtyczno-łódzklej.
WycIeczka podąty przez Kotns?ikt, Skarzyst(o do Pnł..." Kazil1lłerza nad Wisłą, a stamtąd do
Warszawy dla zwiedzenł'8 ID'lasta
I okoUo. W wycleoue o~łodnlo.,ej biene udział 86 d~ł8cl p-od
kierunkiem ozworg'a naaozyoiełńwa, mian1lwioie pp. K. Papla&,
Loby, pań Pfa.jfroweJ ł Donaszew-

byli dyrektor Wojeński, p. Loba. i p.' nalna, a przemiła muzyczka EysleWTrzykows~a., udzielają.ca objaśnień ra, wiedeńczyka z krwi i kości.
z dziedziny przyrody. Do wycieczGra była bardzo dobra, a wy]d przyłl\(lzTło się grono uczenie star· r6żnić należy pp.: Bielsk8;, Bukoszych kIes, oraz maturzystki gimna- jemską i Jaksz6wnę, oraz pp. Racjum imienia El. Orz~szkowej. Dn. packich, Samecktego i Bańkowskie·
20 1lb. m. o godz. 4-eJ rano 66 os6b, go, kt6rzy w znacznyi.l stopniu
podzielonych na dziesiątki, wyt'1lszy- przyclYnili słE: do spędzenia praw,l o. dwo1'Ca Kaliskie(O przez Ło-dziwie miłego, choć nieco zbyt goYicz, Grudzil\dz, Laskowicze i Tczew, rąc:egO wieczoru.
do Gdańska, zwiedza.;.o po drodze
stłej., oraz hygt.enistki szkolnej wyżej podane miasta..
WYł'odna matka.
panny Wleszc'Jlskó"Dy. TowarzyGdańsk pomimo tego, iż jest mmBa uUcy Zgłersklej policja za·
szyó będzie decernent wydziału atom starem, duł.em i pięknem zro- trzymała ja~ącą dorotką Łaję
szkolniotwa dr. Kopolńsld.
bił przykre wrUeDie na. wycieczko- Złotktewie'Z, pny której znalezioOsobiste.
wiazaoh, ez~kaDOwa~ych pUM miej- no trup trzecblełni&J dzłewezJnki.
8COWO ludność.
ZWIedzono tam ko- Aresztowaną prlesłano do urzędu
Wozon.J objął urzfłdowanie. po ści6ł Marjaoki-katolicki do 16 wie· śledclego, w oeln przeprowadzemorotygodDiow ym urlopie, pre- ku, a następnie przerobiony nil. ewan·
nia ~ledzt1ta w sprawie przyczyny
SJdent Rtewskl.
gielicki, dwór ArtuAÓW, pochodzą,ey II §mleroi dziecka.
Prezrdent zu~ytkował swój 15 i 17 ...., obecnie zajmowany prze1:
urlop dla zaznajomienia BI~ z go- giełdę zbożQwą i muzeum przyrodniIpodarką komunalną
'W
byłej oze. Wreszcie padl\żono do Kartuz,
dzielnioy pruskiej i w tym celu zwied~ajl\o ich okolice. Po jednoswiedził snng miast wielkopol- dniowym tam pobycie
wycieczka
.kloh.
skierowała się przez Pławisz, Oliwę AustralłJskl wc:głel dla SzwecJI.
IDatowicze, Ustronie i Sopot y, brzeLikwidacja Ł. O. R. O.
Jak wielkim jest bh,k węgla w
giem morza pieszo do Orłowej i Gdy. Europfe gwiadczy fakt, zamieszWozoraJ w lokaln sejmiku lódz· ni. Niestety, bralr odpowiedniej po- czony w plsmaeb szwedzkich, ~E1
kiego (Przejazd 2) odbyło slq nad- gody psulo wesoły nastr6j. W pi,pewna firma "Mfddlerborongb,
zwyczajne zebranie przedstawicieli tetr, dnia 25 b. m., za.ofjj~rowanym
zawarła na skutek ograniozeń rzą
rad okręgowych okr~g\l łódzkiego bezinteresownie, przez polską żeglugę
du angielskiego w w:wozie 'WElgla
W sprawIe rozwiązania tej instytucji w Gdańsku, parowoem
"Charlotte",
-kontrakt na dostawy 13,000 tonD
• powodu braku fundl1szów na dal- zebrani o godz. 7-ej rano popłynęli
w~gla austryjaoklego dla Szwecji.
pa prowadzenie akoli dobroczynnej. monem do Puch, zwiedzajl\o hanWęgiel ma być władowany na oStwierdzono na zebraniu, ~e Ra· gary aeroplan6w, domek gen. Halle- kręt w drugiej połowie r. b. Spoda opiekuńcza okręgowa nie mota ra j słup wbity w miejsou, gdzie woj- dziewane Są dalsze zam6wle!lia
liczyć na regularne otrzymywanie ska polskie brały za.~Iuhiny II mo- wy~ej 100,000 tonn. Wę;riel koszstałych miesiącznych zapomóg od rzem. Po wspólnej fotografji na stattuje 9 f t. st. 2 i pół sz. do 9
tkarbu, OZ} te~ od instytuoji samo- ku udano się do wsi Hela. Z latar12 ł 'P6ł !'IlyI. za tonę. Węgiel
rządowych 1 nie widzi innych pew- ni morskiej wzrok B~gał do Zoppot,
angielshł
kosztuje L. f 3 sb. za
pych tródel wpływów, któreby w do· obejmujl\c olbrzymi obsza.r mon!'.,
tonQ.
:Fracht z A.ustralji do Szwe·
łtateosnej mierze mQgły zabezpie- kt6re z trzech stron oblewa półwy.
cji wynosi 150 karo n za toną.
ozy6 byt ju~ istniejących instytucji sep. Po niedługim odpoczynku peł.
4obroczynnych w powiatach. Kolek· nem morzem dotarto do Nowego "Por
~ra loterji klasycznej, stanowiąoa tu, shd k~lejl\ przez Gdańsk, Bydiość poważne tr6dło dochodu, zo° goazoz, Torńń i Łowicz powr6ccno do
Waluty f czekI.
.tała odebrana, a na ofiarności pn- Łodzi dnia 27 z. m. Szozere uzna/ Notowania z dnia 3 lipca.
błiaznej polegać nie mo~na, gdyż nie należy się kierownictwu uniwerWaluty:
ruble carski r po 1 'o 268 I ta względnie nieliczna nesza za- 81 tetu za uną,dzenie wyoieozki na.
po
500-286.-,
280 -. , ru lle dumłQbkującel inteligeMji polikiej, któ- Pomorze, pozwalającej poznać bogaera zawsze do ofiarności gotowa byla, two i piękM własnego kraju, zaś skie po 1000 - 67.- 1) -; ruble
0.5 ': dolary
znalazła s:Q w bardzo trudnych wa- władzom zarówno
polskim, jak i dumskie po 2óO Złednoczonyci
ló -, J 56;
Stan6w
runkach materjalnyoh.
gdańskim należy siQ podzięka za 0Przytoczone tedy okoliczności kazywaną, pomoc i czynienie możli marki niem. po 1000 485 - 427.50,
marki nlem. po 100 4~·).- 440,-.
skłoniły radę opiekuńczą okręgowq wych udogodnień.
Czeki na Paryż 12.50, 14.50,
do rozwiązania swej działall10ści od
"Czarny Kot".
13.-, na Szwajcarj~ - 28_-29.50;
lipca r. b. tak, jak to jut uczyniła
miejscowa rada opieknńcza w Łodzi,
Wczoraj rozpoczęły sit: w sali na Nowy York - 155.- 157.75, na
llikwidowawszy swoją działalność.
"Casina- gościnne występy Eespołu Nowy York telegraficznie - 153.-,
Ponieważ do prowadzenia akcji .Czarnego Kota" z Warszawy. Tea- 155.50; na Berlin 416.-, 420.-,
dobroozynnej powolane są organa trzyk ten całkowicie porzucił dro- 424.-.
samorządowe, któr.fl jn~ wyłoniły gę kabaretu w sensie składanego
Il siebie w tym w)aśnfe celu komisj~ z ~olo~ych nU":ler~w prog~amu, a
Giełda lót1zka.
opieki sPQlecznej przy sejmikach zajął. Sl~ wystawl~mem lekkich koZ dnia 3 lipca 1920 r.
powiatowyoh, pny magistratach i !"~djl! operetek I fan:, co wymaga
Ruble cal'skie po 500 w pła·
województwaoh, rada opiekuńcza JUz .metyJko talent~w .kota!. chaokr(}go~a zwróciła się w swoIm dzaJącegq w~asneml d!"ołi!amJ., a!e ceniu 275, w tądanlu 285.-; ruble
oz asie do sejmiku powiatu ł6dzkiego w r~wnel mIerze gry I zgr~nta SIę carskie po 100 w płaceniu - . - ,
• propozycją przej~oia w9'Zystkich sceOl.Clnego, łącząc :XSzystkle trud- w ~ądanju - . - ; ruble dumskie
Instytucji, znajdująoynh się pod opie- ~~ŚCI. solowych popls6w z trudno- po 1000 w płac. - . - , w żądaniu
-.-; franki francuskie w płaceniu
kII, 9-ciu miejscowyoh rad opiekuń- SCJaml ens~mblu.
ozyoh w tJlllże powiecie. Sprawa ta
W~zoraJszy ~ystf;p był. do~o: 11.75, w ~ąJ. 12.50; tranz. - . - ;
właśnie była przedmiotem obrad na dem, ze. występUjący . arty~cJ wZI~h franki szwajcarskie w pla". - . - ,
Bebraniu wczorajszem. Nie widząc wszy~tkle przesz~ody I całkiem s.wo- w łądaniu - . - , tranzakcje - . - ;
lanego sposobu wyjścia, p. Remi- bodme, a ZWYCIęsko wypłynęli na funty sterling. w płacentu 620.-.
unski, jako przedstawiciel władz scenę w całem znaczeniu tego w tądanlu 630, trallzai.eje - . - ;
8MD.ouądowyoh zgodził siQ przyjł\6 słowa.
. ,
. " dolary Stan. Zjednoc.zon. w płace
wszystkie wzmiankowan~ instJ'tnoje. Operetka .Jeden dZlen w TaJu niu 160.-, lf . łądaniu 162.-, tranpod egidę sejmiku łódzkiego.
J.e~ perełk. tego rodzaju tw6rcz~· zakcje 159.-; ó procent. Listy
SCJ. Bez gwałtownych, a cyniCZnie zastawne m. Łodzi w płac. 197.-,
Wycieczka uniwersytetu pa- płaskich dowcip6w, jest pełna tej w tąd, 199.-; 6 proc. obligacje
wszecbnego na Pomorze.
iście wiedeńskiej "GemUtlichkeit Cl , m. Łodzi w płac. 79.-, w ~ąda
Miejski uniweNytet powazeohny która chwyta za serce widza i zdo- nin 80.-. Czelti na Berlin tranpo zakończeniu roku szkolnego zaini- bywa go ticho, niemal bez walki, zakcje 424-425; marki niemiec·
cjował wyoieczkę dla swyoh słncha, lecz trwale i wiernie. Taką jest kie - . - .
ozów na Pomorze. ,Kierownika.mi jej treść, taką r6wniet bezpretensjo·
Tendsnoja dla walut moona.

Kromka ekonomnicza.

Giel'da warsza wska.

Kurs marki polskiej w 6dańsku.
GdańSk. 3

Kurs
dnia
wozorajszego na poziomie dni ost.atnich. Przekazy na Warszawę 25,
2b.2Ó, w Berlinie kurs marek polskich i przekazy na WarszawQ notowano 24 i pół.

marki polskiej

lipca.

(PAT).

utrzymywał

się

Komunikat.
Walka z

fałszowaniem

nabiału.

Łódzki Oddzia.ł Urzędu walki z Uehspekulacją zajął się gorliwie spra·
wą, dotykającą pnledew9zyatkiem uboż·
sze warstwy ludnośei, a mianowicie
nadutyeiami, popełniauemt przy dostawie nabiału do Łodzi, fałszowaniu

wl\ i

mleka i sera, oraz sprzedawaniu tych
artykułów

po cenach wygórowanyob.
badawczy wŁadzi
dokonywa. RnaUz mleka i prz"tworów
mlecznych, dostarczanych przez wywia·
dowców Urzędu, przyozem ogromna
większość prób wypada w nader wysokim stopniu uJemnie. W ktlkt; wyp&dkaeh stwierdzono dolanie wody do
mleka więce,j niż pół nR pół, do 60 i
powyZej procent.
Dodać naleły, ił większy procent
zRfałszowań mleka przypada na dzielnfce z ludnością uboższą, ito tet działalność Uciędu w tej dziedzinie: ma na
celu ochronę biednej dziatwy, dla której nabiał stanowi podstawę pozyPaństwowy Urząd

Estera z Aleksandrowa na 500 mk. lub
l tyd. ar" Ber·tman Marta z Konstantynowa na 1000 rok. lub 2 tyg. ar. Brygic\ Dawid ze Wchodntej 4,2 na 500 lub
l tyd. ar., Abel Antoni z Babie na 1200
rok. lub 3 tyg. ar., Róta Djament z ul.
AleksandryjskieJ 24 na 250 mk. lub l
tyd. ar., Bloch Stanisława z Lublinka
na 500 mk. lub ,I tyd. ar., Branner
Moj~e8z z Aleksandrowskie1 88, na. 800
mk. lub 10 dni ar., Marję Ądamczew
ską z Antoniewa-Sikawa. na 250 mk.
lub l tyd. ar., Cymerman Edward z Nowosolna na 1200 lub S tyg. lar., Adam
Franciszka z NoweJ Mani, ul. Bobowa 8,
na 500 mk. lub l tyd. ar., Coller Jan z
Dolnego Wiączyna, gm. NowoBolna, na
750 mk. lub 2 tyg. rr., Denys Fra.nciszek z Porszewic, gm. Górka Pabjanlcka.
na 300 mk. lub 1 tyd. ar., Drożdt Józef
z BrO'nlsina, gm. Wiskitno, na 100 mk.
lub l tyd. ar., Bijoch Józef z PabJanic
na 300 mk., Agllter Emilja z Dl\browy,
gm. Ohojny. na 800 mk., Tobe Brzozelr
z Brzezińskiej 15 na 126 mJr.
Jest to za.ledw1e piąta c~ęś6 już za·
sądzonych fałszerzy mleka, a cały 1r.i8.
reg spraw oczekuje na swą kolej.

Zamiast kwiatów na grób
ukochańszego

Dał

bratanka

b. p • •ładziu'ka
składa mk. 200.- na Dom Sierot,

Zgierska 40,

.....--..

Adolf Herszkowla.

=------III!!!!~-

wienia.
Na zasadzie wyniku analizy bakładu

nałożono na mleczarzy i
handlujących nabiałem kary nastęl'u,

badawczego

.i,\ce: EI,1aaz .tylberman, Zawadzka 14,
grzywna mk. 10,000 lub jeden miesiąc
aresztu, Zylbersztajn Ha.nna, Ogrodowa 8, mk. 20,000 lub 2 mies. a,resztu,
Dom Handlowy Stanisław Bleliński, Al.
KoścIuszki 17, rok. 3,000 lub miesiąc
aresztu, Fryda Ditbrener, Targowa 51,
rok. 1,000 lub tydzień aresztu, Działow
ska. Gołdasz, Dąb!"Owska 82, mk. 1000
lub 3 tygodnie aresztu, Rozalja z Konstantynowa tak samo, Baum A,jzyk z
Zachodniej 3~, mk. 4, tys. lub 2 miesiące aresztu, po tysiącu mk. grzywny
lub po tygodnIu aresztu otrzymali:
Ignacy Chałupsk! z Ksawerowa, gminy
Widzew, Bijok ZofJa z Pabjanic, War·
szawska 515, Chmielewski Antoni z
Konetantynowa, Łó.1zka 6~, Byk Ignacy
ze Rzgowa, Długa 39, Etsmlm Mendel z
Brzezińskiej 82, Mar,janna. Baranek z
Nowyoh Górek, gm. Ohojny; po tys1I\OU
lub 2 tygodnie aresztu: Dreger JuljUBS
z KowalB~czyzny, gm. Chojuy, Petronela
Antoniewska z ul. Benedykta. 30, Marja
Burchart z Nowego Wionczyna, gminy
Nowosolna, JuIjanna Ciupa z Rudy Pabjaniokiej; na 2.500 mk. lub 10 dni
aresztu Michał Chempiński z KonstantynowA, Droze Dawid z Aleksandrowa
na 2,000 mk. lub 10 dni aresztu, Helena
Boguś z ul. Kllińsklego 4 na 1.500 mk.
lub 2 tygodnie arssztu, Chłopa Franciszek ze Starej Mani, ul. ChmielewCJka
14, na 1,200 rok. lub ł tyg. ar., Czeoh
Emil z Woli Zaradzyńskiej, gm. Widzew,
na :lóO mk. lub tydzień aresztu, Bocian
Ludwik z ul. Marszałkowskiej 21 na
800 mk. lub 10 dni aresztu, Chempińskl
Bolisltw z Kostantynowa. na 1.800 mJr.
lub 4 tyg. aresztu, Adamo;>;ewska Petro·
nels. z ul. Benedykta 30, na 1000 mk.
lub 2 tyg. aresztu, tak samo: Bajla.
Herszkop! z CegielnianeJ 48, Berek Goldberg z Dzielnej 9, Ieek Leszczyński z
GłówneJ M, Ohił Łasker z Głównej 51,
wszyscy po 2 tys., Lejzor El baum z
Aleksandrowa, na 2 tys. mk. lub ł tyg.
aresztu, Bergman Anna z Konstantynowa. na 1300 rok. lub 2 tyg. aresztu,
Bi,joch Franciszka z Pabjanio na 1200
mk. lnb 3 tyg. ar., Chodakowski Józef
z Ksawerow8, gm. Widzew, na 000 mk!
lub Ił dnl ar., Bartoszewska z Zarzewsklej 53, gm. Ohojny, na 2 tys. lub 10
dni ar., Józef Blooh z Lublińka, gmin
WidzeW', na 2iO rok. lub 1 tyd. aresztu,
Albrech Karoi z Ksawerowa na 600 mk.
lub l tydzień ar., Clchoń Wacław z
z Retkiw, gro. Bl'UB, na 100 mk, lub l
tyd. ar" Brawerma Szaja z Cegielnianej
10 na 100 mk. lub 3 dni ar., Eisen

"
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az,bko
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KARALUCHY, PLUSKWY, PCBiLY,
MOLE, MUCHY I t. p.
tl\daj\ wszędziel

~!ldat ~

Ogłoszenie. '
Marjan Stanisław 2 imionLe·
1łl'. w r. 1877, sp1 Bernarda l Anny z Grl1nbatnnów,
podkomisarz policji państwowej,

win,

zamieszkały w Warszawie, wniósł
do Ministerstwa Spraw W ewn~trz
nych pro§bQ o· zezwolenie na
zmianę nazwiska rodowego Da

nazwisko "Mar-.
Ministerstwo Spraw W ewnęłrz
nych podaje powyższą prośbQ do
powszechnej wiadomości i n3d~
mieuieniem, te w myśl a.rt. 4-gQ
Usta~ z dnia 24 października
1919 roku Dz. U. R. P. Nr. 88
p. 478 wolno w przeciągu dni 90
od dnia ogłoszenia niniejszego
w "Monitorze - Polskim-, Hore
się równocześnie zarządza zgło
sić sprzeciw w przedmiocie za-

mierzonej zmiany do :Ministerstwa
Spraw Wewu-ętrznych.
16570-1
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(MarzenIa nad czajnikiem).
Potem poszedłem dQ pewnego

o~oDem,

rogami i zapaohem siarki'? 'ren istnIeje, gdy! tego nam
potrzeba.
Byłem
jeszcze 11 uczonego
prawnika, który mi doradził, abym
slą udał po pomoc do policji.Wobee tvcb wS'li'istkieh rad udałem sią ~ó jedn'ego z moich kolegów. poety, naletllcego do szkoły
klasJeznej.
Zastałem go w czerwonym jedwabnym 8zlaftoku, z owIązaną
mokrym rQozn'iki'em głową, który

bardzo mqdrego doktora- i zadamo to samo pytanie.
który wIdnie zamie·
zgotowa6 aztucz.ną drogą atra·
1\ masę, by zaoszędzić nowo·
łołądkowi wszelkiej pra· miał powstrzymać zbyt gwałtowny
DOlrsll~r na ehwilQ . .,
mie- bi~g nduchowioDJch myśli. Pned
l rzekł:
nim na IwIe stała szklanka maMusisz 8poływa~ tylko ta- lagi gruaty i winogrona. Winoktóre daj, Olganil- grona byłJ ze szkła, a granaty z
duto
W6"olas mózg mydła. Słulyły one do podnoszelam da ci odpowiedź.
nla nastroju. Obok niego, przyaatQpnłe udałem się do katę- gwo~dtona do podłogi, staja złota
du i przedsta"iłem mu cał", spra- barfa, na której wisiał wieniec
laurowy j sllafmloa.
Pobo~ny człowiek zapalił aroGdy zadałem skromnie swe
csyśeie swą w!elk, faję 1 odpo- pytanIe s"uowny mistrz odrzekł

"4.

wiecbiał:

\;

-- O boginiaoh, mój prsyjaoMIG, nio nie jest napisane w ka·
:IIeohitmie. a więo takowych niema
l cłlaiego jest grzuchem loh szu·
kU. Ale C21)' zamiast tego nie ze·
cholałby' pomóc mi w sprowa·
dzeniu z "owrotem na świat dja·
bil. łega starego, prawdziwego, z

- hapytaj mllzy, m{)j drogi
przyjacielul Muza, która Dali. Il'fłdz
nych śmiertelników, wJwJ'łSli8 do
boskości, ona ci odpowie!
Poniewał mllSJałbym 'W t-ym
celu odwiedllmtą dvt!UhC'ZI4i1 zgola m] Di~z-n.lI, a~ ,WIJ?C p'OUłI
dłam do iDOee;O kolegi, nowoOles-

t r'

"to w a:

po cznlonym uśmieohem, poczem odezwał si!):
- Kocbany przyjaciltln - parZastałem go przy stole roboczym nad lupą, przez którą stnd· lons franohementł - To bllrdzo
jował precyzyjnie jakąś pchlą no- proste: Boginł jest kobietą. Fakt
g~. Wszystko notował Da sltraw- ten nie da się zaprzeozy6.
Bierz
kaoh papieru, z któryoh następnie więc w9zyatkie kobiety, Jakie ci
zestawiał swe dzieła. Przet1 nim tylko
pod rękę wpadną. Kochaj
letał butersznyt ze serem, flasze- je ... DO kolei. At wreszcie trafisz
ezka eteru i pudełko proslIków na swoją boginkę.
weronalu.
Ponłewa~ obawiałem stę, te usłucllanie tej rady kosztowałoby
Rozgniewał si~, gdy wyługzozy
mnie lwią oZQŚó mego ~yoia I sułem sWl\ prośbę.
- Ozłowteeze, daj mi spokój mienia, wlE2C wybrałem oatatni rozz takiemi głupstwami - krzyknął. paczliwy ~rodek: udałem sIę do
cudotwórcy.
Roginłe, elfy, gnomy, idee i wszy·
Ujrzałem godnego mętozyznq,
stkie te bzdury, to stara bistorja,
o
tQsknych
~ezach marzyciela i
to gorsze jt"lJZoze orl pitlcit'Dotnyoh ludzi. I dż do djabła, ty idj o- bujnej, włochatej ozuprynie, który
Idaje siQ doś6 rzad-ko zwykł zmieto i uie przeszkad"zaj mi.
niać bielizDQ. Miałem wlęo wszelZmartwiony taką pogardą dla kie dane by uwa~ad go za idoalistę.
mnie i dla mojej bogini, wysuną'
Mówił mi o "Kannie", o "Małem się pooichu i poezedh,m do terjalizacjach- i o "wielokrotnoś
młodzieńca, który zakosztował po ci sfer". I wiele jeszcze innych
epikurejsku wszystkich rozkoszy słów używał. z pomocą któryoh
tego byt.u, aby swoje ja rozprze' wyjaśniał mł. łe moja bogini u.kastrzenló. l'u mogłem się równiet te mi się tylko przy jego pospo4ztew&c zrozumienia.
mocy.
Z.talem go na kozetce, 01.1"
Z bijącęm sercem wszedłem w.
~~ł'~ IJ'DmaD3 francuski Dle określonej godzinie do ciemnego
p~.d.J1ajllł' !kuiek. bowiem no t~· pokoju, dokąd wprowadził mnie
czarownik.
~'o by1 sbli lelli'Wyru.
M.j .~ ,_"J~uclał z ugrze- Oloh&. taiemnicIA munka brzmi&~
nego
rad'2.

poszukiwacza

prawdy.

la tam.

Pozostałem sam, pnyCISdo drzwi, w trwotUwem oozekiwaniu przyszłych wypadk6w.
I gdy tak wyczekująco patrzę
w cle'mności, ukazuje st~ nagle ze
szpary w suficie niebieskawo łw1e
cąca Jgła- i rO~Die - i rozszerza
się i shje si~ włel()l~lIyczlU\
łmiją, plwaJącą płomieniem i 'W

ni~ty

płomienie sl~ rozdzielająol\o
A te płomienie lUą we ",szYlt.
kich kiernnkach 1 l'ozwłjajł\ siQ,
jak liście rozkwitającego lotoall,
z którego klelłoha następJlie 'Wznoszą się powoli, powoli białe sa·
słony i stają si~ odzieniem ku·

biaty, której ntewidzialne spojrzenie przyku.wa mnie do miejsca.
- Ozy ty jesteś The&t - za·
pytuję ddącym głosem.
Zasłony pochylają I!i~,

mówiąc

-

jakby

"Tak".
Gdzie przebywasd

Zasłony ohwiej" słQ, VOfllSztlDa
dr1Jąoymt pod niemi członkami.

- Pytaj mnie o co inn8g'O
szepcze oichy głol.
- Dlaczego nie zjawi
mi

sią1

-

NIe wolno mI.

-

Któż oi przeszkadza'ł
Tłom.

G. W.
(1).. .........

nS.

lne«!zfelB , l1poa 1926 P.

_

~ ~~------------------------------------------~----------------------------~------------------------------------------~.

Gościnne wysłępy

teatru fars, wodewilów, parodji i operetek p.

D.

"

,.

'. '

> •

•

Pod

dyrekcją

K.

Wraczyńskiego.

,

,
·u

DZIS pourtorzenie 'W'czorajszej premJery:

,
Opepetka _ 3-ob aktach L Steiaa i B. Jonbacha.
Rzecz dzieje

gię

.,

Wlednia-·współcześnie.

Udział ....z,jmaje cal, zesp6b J6zefina Bielska, Marja Bańkowska, Jadwiga Bnkojemska, Marja ~na, Halina iJakszówna, Salomea Rutkowska,
Janina Zembianka, Kazimiera Z1oezewska, oraz pp. Feliks Bańkowski, Jan Bielic z, Mieczysław Dowrount, Wiktor Moll, Franoiszek Matu8Z6wski, Władysław Ostrowski, Wincenty Rapacki (syn), Adam Rapacki (wnuk), Janusz Sarneoki, Czesław Skonieezny.

~. Wrocąńska,

Baletmistrr. F. BAŃKOWSKI; Kapelmistrz: M. HALPERN; Akompanjator: J. PETERSBURSKI; Dekorator: Z4NfRNSTEIN.
Co4denaie jedno przedstawienie,

początek

punkt. o godz. a-ej. Kasa

2 Dni

dramacie o silnym nastroju p. t. - - - -

burtowa I detaliczna.

I

-

SpOŻ

wczego

"S()LIDARNOSC"

poda1e do wiadomości członków stow., u dnia 5 I 6 lipca r. b. o godsinle 6 wieczorem odbędzie się w lokalu Związku Źawodowego Prnoownlków Handlowych i Blurowyoh m. Łodzi (Aleja Kośoiuszki M 21)

Zwyczajne
onk6w z

mniej

alne Zebranie

następującym pOl"'Ządkiem

dziennym:
1) Zagajenie 1 wybór prezylijum,
2) Sprawozdanie tymczasowego Zarządu,
8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
ł) I.łatwierdzenle budźetn ZA czas od I.IV do SI.XII 1920 loku.
5) WnioskI Zarządu:
a) przystąpienia do Z. R. S. S.
b) podwyzszenla udziału do mk. 100,
o)
..
funduszu osobistego do mk. 900,
6) Wybory Zarządu I Komisji RewiayjneJ.
Prawo glosu mają tylko ci ~łonkowie, kt6rzy wplaclli conaj-

____uaEB__. a__________

ł będzie

500-2

r ]01yZwiązek Przemysłu Włókienniczego
tawiaunmia niniejszem pp.

członków,

te

D
!Jdbądzie siQ w 'rod~, dnia 7 lipoa b. r_, o godzinie ó po

w lokalu Zwia.sku. Krótka 6. Hotel

.Savoy~.

IE

__

~

Po~nja-28 ~. Srz. ano
SKlEP

O

Dp.S._.,~_~~-'--

oju

clotAncko 1!meblowll!l8gc)'<1' celiin"n miASta I elektryezllościll
z ouobnem wedtlelem od sa1'_1I.
Whldomośe: Dzielna 4, m. {.
!4-B

WAŹ~!E DLA PARł
Tania w,~rzedat
Tow. biały
Mn le-polam
SurówkI
Płóol e nka

Korty
Bostony
Sukno
Szewioty

Barchany
Wełna różn
PurpurEtamina
FABRYCZNY TOW. Ale. WIOZEWSKlEJ . MANO-, Zaginęła
. 32-1 Cajgl ró~no Batysty
Krettmy
fAKTURY BAWEłNIANEJ
S
k foksłjerka, Chustk
w r~8zt k.Mh poleM
DA WN.mJ
maści białej w czarno
Ił DDil P!otrko~skn
M. Im L, Vf pod worzu
KUł
łatkI d. zechce
llip c 8.Łnskawy
znalazca
odprowa326-J
dzić źa wynagrodzeniem
..,.....,.~--na ul. PlotrJrowskl\ 79, do ZA.lYSEK
ul. Rokiciń ka Ni 54
mleczarni '1'1' podwórzu

·
HEINZ El I
(Widzew,

krańcowa

ncz a

TZ[R

w najlepszych gatunkach.

56

--

stacjo. linji tramw.

wznowił sprzedat detaliczną
mater.iał6w bawełnianych na

o

znanej dobroci
ubrania damskie
646-3 3

pIętrowy z oficyną z
poworlu wyjazdu zaraz
do sprzedania. 011"rty
do Adm. "Głosu· !lub.
Xr 10636.
~6--1

"

"

Benedykta Ni ..., (lewa strona).

przyjmuje do komisowej sprzedaży i kupuie na własny rachunek wszelkie towary,
meble, fortepiany, pianina, kasy ~elazno,
portjery, obrusy, przedmioty zbytku i t. p,
Warunki naj dogodniejsze.
918-3
. Doktory!!loją~1l cię

I

Do nabyoia po przystępUl lit, D" cotanll'u
semestrze
..
Uniw. Krako.... b. lU>"eqeielka
ne,) ceme
stud-ka

balustrada biurowa l

'W1I1'8Z""",

udziehl lek

~i.

~k.lan3 ściana.

.-.

a pI e

Dom Komisowo - Handlowy ------.,

g1mn.

Poszukuję

•••
•••

piłkę nożną

Gra w

połowę udziału.

Za bi1et wejścla słuty ksłąteczka członkowska!
UWAOA: Zebrąnie odbędzie się w drugim terminie
Ilfne bez względu pa ilość obecnych.

~3R~~

Niedziela, 4 lipca, o godz, 5 po pol.

Tamte da nabycia:

kilogramowe i gramowe.

Siow.

~~

BOIS O 'W HELE

iura techniczne Inżyniera P. BEKERA
Aleja Kościuszki 93.

ząd

Passe panout kinem. nie w_ne.

gwiazda ekranu

wł03ka

~d::::!p~~eł.!. wag Iziesięłnych i stołowych
odważniki

ozfnna codziennie .od 11-1 i od 5 pp.

Ostatnie

. .__au____

Sprzeda~

zamawiań

ebor by skórne-

_ _~-.09_9-_~.

Do sprzedania!

2 torfiarki do kopanIa
torfo,
1 żnlwlarka,
Mk.IOOO Wlk •
J ś1'l1townlk.
.
odstę{lnęgo dam ZA wilka:llnle
Otton
K.rauze,
Łódź,
Szosa
jed,nego pokoju z lClIehn;1\, nien302-3
mebl.ow4nyeh ewe n t u alnle Pabjanlcka 45..
dwóch pokoi od zar:.z w re~o ----.--nie ul. Krótkiej. Proszę !aWU\dom!ć listownie lub te! oso·
biscio od 9-5, ul. KrótkA 5.
Biuro technie3ne Bet.ha, H.
Szneli.
03-2

uYW~NY

PERSKIE

I in De wszelkle&,o rodzaju, trel"

dzle, zerwaae i wylAr!e miejdO{lTOWI>dzll do zupełnego
porzl\,dku i Icolorn., oraz czy~ c i
chemicznie pr"co'WUia artystycna .PROGRES". Dzielna l,
front, I pięlro, JII. 7.
823-3

SCA

Zl1gin4/ w Koluszkach

pies biały

2 koz'uchy

KUltlslrtego 78, m. '1:1.
S-ó po pol.

_ej.,

Przyj- Dom Uandlo.... y B-el Szozeeiń- Osttz0ga się przęd ],.-upnem.
17--1
lIkich, Prz'l,jAZd.t5. 1lfi3 Lódż, Zachodnia 17, llI. III, 6-~

7.
2

Dr. łtEIOHS'rJUI

: Waftn"",
CI8Icllncla:m.

~,.....

1

~. ,-=",,0

chor. skórne i weneryczl1
ul. Andrzeja M a
Godz. przyj: od 12-1
od 5-7, w nledziel~ od
g-U rano.
42-1

zdntne dla szoferów w dobrym stanŁe do sprzeda·
dania.. Oferty do Adm.
,GlOBU· sub. Samochód. Zielona 11 (r6 g Zachodniej)
10-1 Chor. skórne i weneryczne.

Dr. I. Silbarstrom

Mołocy

lIIl Przyjinujo od s-~ I plll rano i
4. - tl po {Iol., w ~Ieddele i
śwista od 9-11 rano.
47:1-

II od

dwu cylindrowy N. S. U.
fil dobrym stanie do sprzedania, N. Targowa Nt 7.
Zastac można od 12-2
i od 7-9 wlecz. 600-1

Lekarz - Dentysta

Tadeusz Babad

~~onasterska M!\l'ja~ b.

Wskaże stróż domu przy "Szpic" ",abi aię Bo-b!. Kto
bUa paszport rosyjSpee. matem. fizyka, lacina. Zua ul. Al. Kościuszki ]\'l 9U. wska~o lub orznrowAd:Z:! otrzy- ski, wydanY' na Podolu.
południu, grulltownlo de",. frllne. adres: Co do eOn;;, udzieli in!orml'Cjl ma ~oo mit. wynagrodzenia.

635-1

ł G7~e..

ryC7.ue
do spr edania w BtlPl'Z1jmuje od ł .
dzynle p d Tuszynem. . lI.wrot 7.

wielotełni kiorQ'iVnik
Dąbrowskiego

Lecznicy

przyjmuje
za mlgrod~ do NAWROT MI!.
admin, "Głosu". 669-3 l-l, S-G.
O~22
Odnieść

1

!

l""

.j.I

1'.

ra liczne tow ry

do

ZagasaoicziI!ych Pa"Szport6

l[11c~mi2słową dostawą.

wykonywa na. poczekaniu 1 tanio

1000 pnr m~s1rich trze"lVik6w sznurowanych
(wolo'll'Y boJ,!» okole 600 mk 111\!'a.
lGCO • damskich trzewików sznurowanych
(wołowy boks) około 500 mk. para.
• damskich trzewików pólsznurowl\n.
(wolowy boks) okol o 4130 mIr. r81.'1\.
• damskloh trzewików na sprzączkt
,
około 820 mk. para.
O

ZakłaD fcłograjiczny

(;ylko je zcze 3 Dnł t '

IIIJII~ln·.aol'""

Konstantynowska .Nh 14.

1:ylko jeszcze 3 Dni!

przyjdźcIe i przekonajcie siQ, ~e najlepsą
i najkonlulreneyjniejsze źródło waz IldD"
gS11unknó paoów
66-2
11. M.. Baharier, Piotrkowska 2~

mtr.
ki,
ar-

ca:ne, chem~kalje,
maszyny rolnicze.

.. I"?,",'",,,"~.

ne I maszynowe

5IBOttar:&~;;;;;;;:;':;

dla fabryk trzewików i szewców.
uł,wanycb autom u iJi Ol,*a our.
gotowyoh do jazdy, nadzwycza, anl0.
kilogl". e ..duozneł wełn,
we wszystkiCh kolOJ'!\Ch.
O lakieJ"ow2nycb paskt\w
damuldch.
na składzie na gra.nloy
z pozwoleniem nIL WfWóz.

'Bp'",,'p.'Alllv

•

Wielki dramat *rciowy w

a

aktaGh.

OGRAM I

.. 6'l'Wnleż importozelkie inne towal", z zag ..an.

==_

==:::,

humoreska

MAG,AZYNIE

R O d e i G a b fi r, Ł6d2)
Hotel ,Savoy, Pokoj 2471248

ZA W.fIAD

~~mama~"~"'D~.~"~"5Dmm~~_

Dom Handlowo-Elc:spedycyjn!f

składa się

ospy codzisi1nie od 4-5 pa

rei

Warszawie
Nalewki 2-a, (Pasat 8iDlOD.Sa) -

a

Zawiadamia

-vvte

Nalewki 83.

Własoe

U AGA.

-~

Kino PolonJa
M 19.

,

" sprawie niszczenia komornego z~
kwartał, oraz informMji udziela

"LOmtATOR": ul. Andrzeja N! 11.

"

codziennie od ,g. 10-1, oraz we wtorkI
od g. 7 1 pól do 9 wlecz.
1520-1

na biuro i, ma08zy

rog

j

wszelkiego rodzaju lmpu.ię, płacę dobrze. Kra-

piętro.

3
Domwyfron"owy
do 8przedl\nll\.
Wiadomość:
\V sklepie.

Płoch

,-

wleo dAIftski.

k ....

t-JlołPkowska

UI.31·10

a

OJ

eczn

Sprze~allODU
g.

o

nagrod,~ nI\. ul. Plotrko\V&k" 1'ł U9 m.
Vf1 włMClciel Q4powie l\dQwnl0.

l}

aktach, nkonany prze.
nafwybitnicjszych art yst6w teatrów budapeszt.

Bcznoś"

placę '1u~l'W}

opałowe, suche, krótko
rąbane, W3 'WBzystklch

dzi.

f)

(:0--8

!;i_~i;;-lcom:

I~ pletne
wszelkie

urA:l\dzenie ł
poj t!1\
mm kl.
nemntogrnficzn)"ch "Mer·
części
wypożyczalnia

kur",

L6dź,

Piotl'J.:owsk&

M 82,

648-1

mebie;-dywll'ilY,
K-;-;P;.lę
garderobę, futra, bia-

Uznę, różne llprzęty domowa, 'pła(l~ naJlepiej.
Benedykta l~, wakleple,
6!)~-SO

aciny udll!ola-Stu:'d'.
Uniw. Wllrs~. l. 'Birgerówna. Cegiolnlanl\ NI 2.
!H-2

t

Meble sprzedaJe, stołowy

m dębowy, s:\lon mll4o·
nlowy, gablnot dębowy,
l!Iypialnl.,
lakierowane,
Qraz ppjedyfH~ze. Dzielna
M fi,

IftągaJi1Jl

Deraj-

--.

lfIII!ot

P,

557-3

NiQmel'leen..
...

100

~t~dent

anówna S!\rllzgnb, pasZ'
Unlw. warl!l!l'l
elp. k6n1elY'fty I 811lpOl't ~ymQ~asowy vol,..
korepetytor
lla, pogodnie $prl1ąt·
l'H)szukuje nięte. do SprZfld/inla. Ot· ski, WId. w '~Qdrd. ()PILJi
tyn6w{>od 1!o4zlĄ Ą.},{l\tz. na1.lczyel (31,
17....S lekcji. Oferty sub, .Me- ton Krauz". Ud.. Sros" matrykułę tl~lwot'lJytetu
~~~._-p~~--~~~--- dyk" proszę
U.~
!ilklA<lIlÓ w Pabjanlcka ,~.
!IQ-S lI:r'akowskiego,
fif:ns.lonat dlA młolłzldy
.Głosie".
67-1
~
Jli-I
essau
Getl"le'
Ilgllblt
r D-roweJ KrukoWllkillJ
l
paszport nlamleekl,
w Stempowlznio !lom. S"l- ·~p-rze-da-m-. Silkę c~!jtęj ł'O łl
ma da.wniif Woifa (1j) ml~
'''Hezel fMf l ,~llze~ .Glosu Polskiego· pa~ wyda.ny 'W Łodzi. 592-3
nut za ~iel'Zem). ,Jest niętA, Ut, Mpowa J".4 H~ułci
n
t y mant6wna Ewa zgub.
jP.SZCi:B
~ilJ(I~ wolnych m. 10.
.i!H-3
p8szport niemieeki,
JlIt~jsc.
Wiadomość Uli. I.!iudant udzieCa
materzę Ulom
..,ydany " Łodzi. Ml7-2
mif!,j ct!.
M(I-3 a matrkl, łaciny, fizyki,
Oferty (tylllf) pi'mtan.
eb.emji, j~lyków. Pańska ne), wrn. Ił ł'1If&Hllo,!n.ml eld 8~-6~ zgubił pa.
Dokó)-~meblflwftny dla J'ł 1 l, m. :l. ~()drJ. Ił - 4. naleq !!kl/ld/ł.t W' A<lmt.
~zport polski, wydany
r l lub 2 P/UlÓW dQ wy" ~tUq6nt Utltw, Wn.ri!1J. uifiltraoJt Piatrl\owlli,LOO W Bełchatowie. 574 - 3
nt\jęcht. KHiiiskie~o 42,
lljngold Salomeą, lIgu~
y
m, 3,
'ól~l d pO~ZU\f\lJ8 lekcJi 1
bila p!l.Szport niemieo·
on, dołmmeaty:
eTr"llntua.Jnie jakiegoś za.~
I:
kI, wyd/\IlY vr lIQdzi.
jęcia.. Olerty /:lub. L, l.,., do
qłl ".
Illw
POS~UkQję
650~lł
tl,itmln. ~ntI\Sl1·. 69,--2 crllMkt ..\.bra~ zgubił
oreokl paclorliowe do
1-4 l~ doro!karski. rodzka Rinda zgub. lesprzecilluia, AndrzeJa
507-5 G gitym~pję c41ebQwq.
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pAlta jesIonne, pantofle. półbuciki, 8Ilnd .. !1<.J. dzieeil\lle, llllCi\,b
owijaki, sl<eIkl, podwi!\zki l t. p:
. 106Jl~
4#
ww

Poozątek przedstawień
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