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1

pod nowy zarzą 'i. Po gruntownym remoncie i wprowadzeniu r61nych technicznych ulepszeń, zostanie otwarte_
sobołę, d~ 24 bm. Zaznaczamy pr~ytem, ie zakontraktowaliśmy szereg aktualnych obraz6w o wartości wybitnie artystycznej.
Tytul obrazu na premjer~ (niezwyklli sensacja epokowa) podamy w następnym ogłoszeniu.
przeszło

Zarzą,
J

"Z!!...-

i f.

wschoBn-ej

yYliad :zr: dr. HenrJkiem Liiwenherzem.
Cbcqo ozytelnlkom Daszym przypomnie6 tok akcji o bezwarun)co·
we zlltnymanle Gnlicjl wsc!todnl('j
przy
Polsce,
spólpracownjk
.GRlety
Porannejlwowakiej
nvróon II~ do członka delegacji
paryskiej dra nem'. Ll:lwenherza'
który i obecnIe wchodzi w skład
nowo\fybranej delogacjJ, z prośbą
o udzielenie informaoji tak o aktJI dotl\d prowadzonej jak i Da·
stQpnłe zamfer:zoD"J. Dr. LOwenber2ł ud!.ie1!ł z gotowości"
łtl/pującycb. wJjaśnłeń:

un-

Ostatnie wiadomośeł o losIe
W8chodniej Galicji sp' tak niedokładno, te nie motn" z nich wywn ioakować, jakle ,ałatwh;nie Anglja, względnie ententa ma Da
m)Śll. I to jest wlagnie głównym
motywem uohwały delegat6w Rady mieJskiej wysłania delegaoji
do 'Warszawy, kt6rej plerwszem
, zadaniem bądzie ' poinformowanie
łll~ u tródła o stanie sprawy
wsohodnlej Małopolski, a nastQpnie przed8i!p'Vzi~ole odpowiednloh
O ile
kroków oelem jej obrouy.
ujdzie potrzeba uda siQ delegacja Lwowa na konferenoj~ do
Spaa, wzgl~dDłt} do I~ondrnu.
- O jakiej uchwale z lipoa r.
1919 jęd mo\va " doniesieniach
pism'l
'
- Hoto byc! mowa o uchwale
ole ! 11 peR, ale z 26 czerwca roku ](119 1 o piśmie, które Rada
pięciu wystosowała do bawiącoj
wówczaR w Pury tu delegaoji polskiej. Pismo to zawiera ówcze8n11 zaaadniczq uchwałę Rady
pięciu, kt6ra subkomisji poleciła
<opracowanIe ool\ładnego projektu
lla następujqcych pOdstawach: 1)
Calą GalicjQ wilcl10dnią oddaje się
pod Z8ł'Ząd Polsld; 2) subkoruisjn
ma uło~yć projekt przep ,s6w uwzględnIający autonomj r: tery torjalną gwarantującl} wolność poli'1CZllą, l'ellgijnl\ 1 osobIstą miesztAńc6w tego kraju; 8) przynaletilOŚCI.

Wiadomość o
chwale ustalającej

podstawowej ustan prowizoryczny Galicji wschodniej i auto·
Domją tef)torjaJnll Galloji wscllodojoj spowodowała w połowie lipca
1919 toltu wysIanie delegacji pot·
ludno!icł wschodniej
Atału
polski, 19' skład l\tól'ej wcbodf.ilt
,po8ło\~ie Dąbski i Skarbek, Oraz

Ikiej

do Paryża. Deleci prt;edst8wili zastGPco lll
pięCIU wielkich mocarstw Z !l I1U1l8
skulili prowizorycznego stallU j
ll3rzuceuia ustroju z zewnątrz.
DelegacI pl'z~l\Onvli o SIUSZDO'ci swye!l zapatl') \l'ań reprezentallLów czterecl1 Wielkich mocal'stw
t. J. Fl'llncjł, A'lIel'yki, Japonjl j
WłoclJ, kt6re llilst<:pnil3 gluso" ały
dr.

L6wenber~

gacl

za

deflUlt) WiJ em

GalllJJl

W8UllOLl ll iej

l, rz}ł lczeUlelll

do Polski,

re~.rtl.r.łlllta.u.t.Ó li .A.ludii

U

lllUlO \V al,)'

pod tym względ~m znpatrywantB
ohwlejne a deoyzja ich widoozni,'
zaletala od unormowania całego
stosunku Polski do Anglji i per
zyskania tej ostatniej dla na!), 00
jut jednak mogło się udać jadynIe r~prezentllntom całego pańatwa i jego politykI,

a nie dale.

gatom par·yakim.
To też wówczas po powrocie
do kraju z całym naciskiem zwr6oiłem uwagę całego spoleczelistwa,
posłów i odpowiedzIalnych czynników na tOI te Anglja jest faktyczni\ dyktatorką Europy i ~(\
wzajemny stosunek Augiji do Pol.
ski musi byc za wszelką cen~ wyjaśniony, pod grozą znacznych
Slolt6d 1 niebezpieczeństw dla Polski.
NawisBem m6wiąc, jnt w6wczas z całą siłą najgł~bszego prze-,
konania pl'Zestrzegalem pued tern
by Polska nie dala si~ nak.łonić
l wciqgnqó do wojny z Hosjq,
przedstawiajllc wszystkie skutltl l
następstwa takiej wojny. Niestejy wszystkie przeWidywania mote w tym wzO"l~dzio ziściły s!Q 00
do joty.
o
- DlaezcO'o nie usłllchano tych

przestró!!,"1

o

- Sądz~, te w tej chwili
wszelkie relO'yminacje byłyby uie
na czasie. Obecnie bowiem nal~t.y wytężyć wszystkie sUy, aby
umDiejs~yć, luu \) ile JDo!noścl u-

suną<1 Jjast~pstwa zła.

uproszony Da posiedzenie konwentu seniorów l komisji dla
8pnw zagranicznyoh, na kt6rem z
oaJrm naclsldom wskazałem ukodliwoś6 Btanll prowizorycznego I
narzucania ustroju. Staoqłem .. ówczai Da stanowisku, te uchwala
ta Rady plQciu może byeS uwa~a
na Jedynie za projekt 8 nie za
rodzaj wJroltu.
Na tem lamem stanowisko staDęły 1fsz}'st!de
odpowiedzialne
czynniki i całe społeczeństwo pollikfe.
W jakid czas półniej oświadczyli istotnie zastąpcy Franojl i Anglji 'wobec p. Patka, te
nIe uwahjl\ tej uchwały za Willtącl.\.

Nie wladomo mi, ~eby \T .pn·
wfe tej ententa składała p6:łniej
jakieś iJłOe oświadczenie. SpraWł.\ Galicji 'Wschodnie! bylaby
niewątpliwie wstała pomyślnie zalatwiollą w kierunku definitywnego jej ~pl'zyłąozenla do Polski,
gdyby nie Chwllowe nlepowodzenie or~tlle.
.
Chaotyozne Informacje ostat·
nich dni wąkazują na to, !e obecnie sprawa ta na nowo zostala. por,usz~ną, w obwiH dJa PoJskI najmnIej k~rzyBtnej. Jak
\Vspo~n1a,łem Je~nak. nasamylD
wstęPH>, lDfOrmscJ6 co do szczegÓłów są tak sprzeczne, te nie
molna sobie n~ ich podstawie
stworzyć obrazu l planu dzlałllnia
w dziedzinie dyplomatyoznej.

KomunIkat szefa sztabu generalnego

I

- Jak.i był dalszy rozwój wypadkó"
~
Po silnych walkaoh w łonie 6
mocarstw 'VI' tej sprawie, w !itó.
rej, jak wspomoialem, 4 mocar·
s~wa oświadcz)ły sią były za dofiDitywn~~ przyłączeniem Galicji
wScllOdnIeJ do Polski, a An;:'lIa
zajęła stanowisko odraczajqce, ju~
w Jdlka miesięcy po powrocIe delegacji ludności polsldej do kl:"aju Anglja przeforsowała swoje
stanowisl{O o tyle, te Polsce za,
pl'oponowano z poczl\tkiem grud1Jla 1919 roku przyjQcie znanego
statutu Galicji wscbodniej.
Wedle treści statutu t,Pgo głów·
na mocarstwa sprzymierzone dnją
Polsce GI!Ucj~ i Polska przyjmnje mandat organfzowauia jej t rządzenia nil} przez o!'res 25 Jat.
Z pocz"tkiem li poa 1919 roliu
była mowa o olm"sie 10 letnim.Po wygaśnięoiu okresu 25 lat Rada Llgt Narodów będzie miała
pełne prawo utrzymać, zrewido\VaĆ lub zmienić statut ozuaczony
w' traktaCIe. To postanowienie
zawiera druglo nstąpstwa An~ljl,
o tyle ~e whrew UChwale z 2;)-go
czerwca 1019 rol.u nie usŁala sta
nowczo, że po prl\'?llyrn czasie !UUsi Jlast , pić IJJeb!sc) t lecz zad o\\' .,la SlQ ! ,J ożl!\\Ośc'ą zWlan.
Gdy statut teu dOIł~edł do
w.lJ\'domości Jl,ublicZDtU. aOlitałelll

lprawa GoUtU Wstbodnlej.
W.arszawa, 21 lipoa. (PAT).

•

Do admInistracji ,.Głosu Polskiego·
potrzebny od zaraz
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Delegaci miasta Lwowa w sprawie
luhl
\VBcho~nlej Małopolski dr. Lowen~
.
\.Jertl l radea ltyblołd przybyli'
' lb li
Zgłoszenia tylko pismtenne składne
w,czoraj .do Warszawy. l Ol. Y wadminIstr. pisma (Piotrkowska 106).
lulkogodzll1nq !con{t>rencJę Z WIceministrem Dąbrowskim i 'Posłami
sejmowymi rótllyctl ugrupowań
Ogród Grand· Hotelu
pditycznycb. Jutro »rzybywa do
Warszawy dalaz!\ cz~śd delegacji.
Dziś o godz. 8.80
W najbli~szych dniach odbędą
wspólne zebrania z posłami mało
VI
polskimi i innymi czynnikami poJltycznymi. Chodzi o obronę interesów wschodniej Małopolski.
Jak wiadomo, 8praw~ t~ ujął
pod dyr. prof. Al. Tilrnera
w zeszłym roku w swe ręce Lwów
1''''58 -1
i wysłał wówczas do Pal'yta i
Londynu jako swych przedstawi- ~-------cieli Dąbskiego i lir. SI,arIJka oraz ~anlem strat lnd'llldoh, które on
delegatów miasta: Rybicklego 1 ponosi. W walkach tych podkredr. LOwenhertza. Ta sama delegacja ujmie teraz prawdopodobnie śll6 zwłaszcza należy bohaterskie
'ił swe ręce dalsze kierownictwo zachowanie liQ 12-ej dywiz.ii pnlk.
sprawą, przyczem dodani jej będą Januszajtis8, tttórej pIechota z pofachowi doradoy: prof. Romerł dr. dzi wu godnym spokojem i odwa·
Raozyńskl, PróchnIc ki, Kiobawca
gą odpiera ataki kolumn piechoty'
i inni.
i ka\\alerjl nieprzyjacielskiej, •
WysIanie delegacji spowodo- artylerja wyje~dMjąo brawurowo
wane zostało siłnem wzburzeniem ludnoŚci, która wypowie- na odkryte pozycje zadaje hol~
działa się" znanej rezolucji mia- szewikom nadzwyczaj clę~lde straty
Pod Wołoozkowcaml brygadą
sta Lwowa.
kawnlerjj nleprzyjacłelskfej, któr*
- , - - - - - w sile 800 sżabel przedarła alq
.
na nasze tyły po zaclętyoh 1 krw&..I
działy bolszewlokle ze swego przed wych walltach zosŁała z powrotem
poJa, biorąc kilkudziesi~c1u jadodrzucona za Zbrucz.
ców.
Pod wpływem tElj dzIelnej po.
Na południe od Prypeoi nie' i stawy Ilaszych wojsk logromnyoh
przyJacle1 oq?qc do zhkwidowall
a
strat jakie ponosi nieprzy~acie!
brawurowych akcji wypadowych na t)m odcinku przeszedł w nocJ
gen. Bałachowieza skoncentrował
'Il 19 na 20 b. m. kubański pułk
w tym rejonie calll dywizję pickozaków w pełnem nładzle na ua·
choty 1 znaczuą Holić kawalerji i
8Zą stron~.
po uporczywej walce opanował
Zastępca szofa sztabu genera~
RzeczJo~ wyplerajqo Dasze oddziaKąJłńskł, gen. ppor.
Iy do Prywltowkl.
Dalej na południe pomimo nad·
zwyozaj energicznego dątenia nie·
przyjaciela do przerwania nasze-

Koncert Symfoniczny

..----------.....

I

z dnia 21 lipca.
nteprzYJacielskfe ktO'•
re opanowały Grodno, prowadzą
atak wzdlut szosy Grodno Sokoll'a j walczą z naszymi oddziałami
ua wy80ko~ci Baliul. Ta ostatnia
n1iejscowość chwilowo utraoona zoo
stala brawurowym kontrddkiem

Oddzłały

odzyskana przez nasz" piecbotą.
Wzdłuż Niemna od Lunnoj Wofi do nj~cia fzeki Szczary boIsz ewiey dl\~" za wszelką cenQ do
f
i
h
jl b
s orsowan a naszJc pozJo o ronnych.
go frontu na rzece Styf wszyat·
Atak bolszewicki prowadzony leje ataki zostały przez nasze odna linję rzekł Szczery a akiero- działy odparte.
wauy głównie na przyczółek mo.
Na {roncie południowym po bohatersltiej obronie 18 dywizja nicstowy Słooima zmusił nasze od·
"
dt:i 'ały do opuszozenia tej miej- cboty opuścila Dubno, Ittóre zoscowoścl. Obecnie zacięte walki stalo zajęte przez I{&walerję 13utoc~l} się Da pół drogi mi~dzy Slo- diennego posiłllowaną silnymi odnimem i Zelwu.
działami piechoty na wozach.
W rejonie Dubna toczą si~ 0W akcjI na tym małym odainIlU nieprzyjaciel skoncentrował 8 becnie zaci~te walki pod Targo
dywizje piechoty, które przy for- wio" lla p6łnocy 1 pod Kozinem
na wschodzie
•
sownniu Sl,czary pod Słonłmem
Bohaterskie oddziały 6-ej arponiosły nadzwyozaj eląt.kie straty. mji odpierają w dalszym ciągu za.
N P l l
.. D
a o es u w reJoDJe zlatło- cielcle ataki niepl'Zyjaclelskie na
wicz oddziały nasze po odparciu łinjl rzeld Zbrucz prowadzone
siluych atak6w nieprzyjaciela'
przeł nieprzyjaciela z niesłablll1szlI do kOlltrakc.ll i odrsucill' od. 0' eJl.rj[j, i aoaolutulw lekcewa·

prze-l

ftiem[y wobec wojny polsko·
rosyjskiej~

Urzc:dowe stwierdzenIe neutralności Niemiec
Wiedeń,

21 lipca. (Pat,) .Neue

Freie Presse" z Berlina donosz"
pod datq 20 lipca:
/ Dzisiej8z~ numer urz~dowego
iJisI!In "ReiclJsanzeiger" ogłosił ua·
stąpujqoy komunil,at urzędowy:
W - załatwieniach wojenllJoh
między republiką ]Jolsltą a Rosją
sowleckq zachowa1y Niemcy do·
tychczns pełllt\ lloutralnoić. Będq
tę neutralność dalej zachowywały_
Wobec tego z wl'8ca siE2 n wa.sQ ua to,
ż.) wszysoy niemcy, zar6wno w o~
brębie Rzeszy ni emiecJoej, jak I
zagranicą majq obowiqzek wstrzymać 8i~ od wszelklch działań,

etwarłek

I

tt6ret1J s1ą Ilprz~eiwlały Mutral-1
noścł Nic.mlee. Portphano prezydent Ebert, minIstor spraw za·
:"ranłeznych Simons.

la

Słąsko

22 Upl' Ino L
WIedeń,

I....

I

z 20 na 21 b. m., doszlo do bardzo powatnych decyzJI. Naozelnik
Cteszyo! !1 Ii,!>ca. (P A1') Na Państwa przedewszystkiem odwladczył zebranym, ~e wobec kry tyczetrutek kl'~t.nc'Veb od klllrn dni nE"j j powdnej ehw11t, jaką prze~ywa kraj, bardzo cłę~ko jest dźwi
J)oglolpk O l,rzyznanitl powIatu gać władz~ Naczelnika Państw. ł Naczelnego WorJza, nie będąc pewlabłolltrowsktel1'o (tzechom ol1był
Dym całkowitego poparcia f zaufania l)rzedstawleielf wszystkich grup
stę dz1g rano w Jahłonkowłe wiec,
.", Jd6rvm -.nięło udzIał około ł stronnictw polttYCBnych. Po tem oświadczeniu Naczelnik Państwa
20,000 osóh !it'l wsz"Vstkleb p-młn opudell Eebranle, a wraz I nim wyadł I sali obrad przedstawiciele
pow! atn Jabłonkowskłf\go. Zebra· ..,ładro 'WojskowJoh.
Di na "!f!em powzl~lI rp1001ucję
Po wyjdcłn Naozelnlka obeonl członkowie Rady Obrony Pań
protpsłuiąc_ prz~efw przvłączenlu
stw. Jednogłotlole uchwalili Tatum zaofania dla NaczelnIka Państwa
powltltil Jabłonko'Wsklego do Czech
f stwierdzaiącą uroc~y"cie, ~('I i Naczelnego Wodza w osobie Józefa Ptłsu.dsklego, potwierdzająo, te
Jodno~ć powlal'u jpst' połslll\ i z w9lystkle ugrupowania pollty"zne jednoczą sl~ dokoła jego osoby.
Polską ebee lJyd złąC!z-ooa.
RpNast~ptlle Naczelnik Państwa wr6clł na posiedzenie f podnosząc
da!reJs kończy Ble slowamI: .Przv- poruszoną przedtem my!U postawił przed Radą Obrony Państwa spraIjegamy dz" wobpc Boga ł Oj- wę wyłonienia rządu koalicyjnego. Dyskusja trwająca do rana zaczyzny, tf\· nie ugniemy w walce
"() nasze -praw!!. i Tlned oddaniem końozyła sf~ kałegor:voznem stwierdzeniem, te uiwo-naszej ziemi CZf'eborn. Raczej w rzenie rządu koalicyjnego jest koniecznością, z któ'pust.yułq jf\ znmfenlmy.
rą nie nale:.ł:l' zwlekać ani dnia.
Rokowania w sprawie uformowania nowego rządu trwały przez
kunferen[ją cale rano dzisiejsze. Na ogół dopr9wadziły do pomyślnego wyniku.
Według wszell<1ego prawdoporlobieństwa na czele rządu alanie
pmlłasadorów.
poseł Witos (bez tekI), sprawy zagraniczne obeJmie poseł Daszyński,
Ljon, 21 lipca (PAT). Radjo. sprawy wewn~trzne peso Leopold Skulski, skarb - Wł. Grabski. Konferencja ambasadorów, zebrana O obsadzeniu innych tek na razie nie mówiono.
we wtorek rano pod przewodnicPanuje ogólne przekonanłe, te w spra\lie formowania rządu
twem Juljusza Cambona, wysłu żadnych trudnośol nie ·b~dzle 1 całkowita lista nowego gabinetu b~·
·chała referatu Paderewskiego w dzie jeszcze dziś ulotona, tak, te nowy rząd j8~ w piątek przedstakwestii CiesZ}rńsklej. a n~stępnie wi 81~ SejmowI.
'{referatu pułkownika angielskiego
Pierwszym czynem nowego gabinetu bQdzie wysłanie radjo z
Uff/era, przęwodniczącego komisji propozycjami pokojoweml do rządu sowietów, co zresztą uczynione
,dla oznaczenia grani" między Pol- b~dzie z całkowitem porozumieniem z mocarstwami Ententy, które
Isk" a Czechosłowacją.
jaZ poprzednio podjQły elę medjacjl.

Sprawy pulskie oned

RJe!ttJ sle oIepukcJa
• Kwł zyń, 21 lipca. (PAT). W
tlltf'jstej prasi e nlemiec,kiej naj e
"Bf~ ol!ezuwać

pewne ~aniepoko.ie

~ (.hu,)". deb'y wJsuwane
'prl6z Polskę względy r-konomiczne nie "'płynety ua zmianę dr.cyJjl opartej na wjlliku gło!Owanfa.
Prasa I1IH1 'ołn,1e do energicznego
przeciwdziałania pewnym
dąte
·mom Polski W' tej sprswłe.
)/10

, , Sukcesy gen.

WraDuła.

Wczoraj popołudniu wznowione zostały obrady Rady
Obrony Pańsf,wa w rozszerzonym składzie, a mianowicie z
udziałem przedstawicieli klub6w sejmowych.
Około godz. 12-ej w nocy, wyłonUa się koncepcja sformowania t. zw. malego gabinetu w następującym' sldadzie:
Prezydent ministr6w (bez teki) - poseł Witos, wiceprezes (bez tekI) - posel Daszyński, sprawy zagraniczneks. ~apieha, sprawy wewnętrzne - p. SImIski, skarb - p.
Grabski.
Należy dodać, że posiedzenie to poprzedziły narady Naczelnika Państwa bezpośrednio z przedst.awicielami klubów
sejmowych.

Lwów, 21 lipoa. (Tel. wl. Gl.
1'01.). · Pisma lwowskie donoszą,
te wojska gen. Wrangla zajęły ks.

W dniu wczorajszym odwiedził ministra spraw zagranicznych
angielski - Rumboldt.

Snpieh~ poseł

lłarlnpol.

Ods 's1t, 21 lipca. (pAT). "Dan.
Tagoeblatt" donosi: Koresodpowiedział rząd 50 iet6w'ł
'pClorlent nasz (l on0 8ł z pewnpl.!"o
Paryf, 20 lipca. - "Temps· donosI, ~e odpowiedt rząlu so ..
*61118, ~e gen. Wraogel odniósł
wi(!Jl{j(> D
cjpsb o Dat! bol-szf"'wi- wiet6w na propozyejEl Lloyd George'a w sprawie rozejmu mIędzy
karni p z pomocy poclą~ów pan- Rosją a Polską jest następująoa:
Rzą.d sowiet6w nie weźmie udziału w żadnej konfereneernvtli 1 znis czył on armjQ kon·

a

~g'(IIr

21 lipca (PAT). Wied.

nicy bGł'"'~e\Vj(;l\Jej złoioną z 18 cji w Londynie, bo Anglja jest stronnicza.
pul! ów,
Rząd sowietów jest przeciwny powołaniu
h zlął 20.Dao jeueów,w łem państw nadbaltyckich na konferencję pokojową,
brns.!ldant.:a. (J1wi~jt Ile sztabem.
zawarł pokój z temi państwami.
.Zabul.ł 80 armat, B pociągi pan-

deJegat6w
ponieważ

Rząd

KonferencJa koblera VI LondynIe,

B. K. donosi ! Paryża pod datą
20 lipca. Na d:r.isiejszem popoluNfi. ostatnieJ ' konferenoji kodniowem posiedzenIu Izby zabrał bieoej w Londynie przy ndzinle
głos

lia posledlenhl Rady Ob?onT Patistwa, zakończonej nad ranem

Oeslyftsklm.

Ib las

MiJlerand, aby zawl~domjć w
jaki sposób rząd francuski bron/l
interesów francuskich w Spaa. Milterand oświadczył, te rząd n/etytko
zastf)powat te interesy, ale tak~e
interesy tych państw, których wzno·
wienie popierał, mianowicie Polski
i Czech. Dalej omawiał obszernie
kwestję Polski i oświadczył, że
konferencja w Spaa starała się u'regulować kwestj~ Gdańską I Cieszyńską. Z~jmowala się te! . obszernie skutkami sytuacji, wywoła
nej wojną polsko-rosyiską.
Rząd

francuski oświadczył, fe
wtedy wejdzie w stosunki z rządem sowieckim, Jeżeli ten rząd oltaie istotne znamiona zorganizowanego rządu,
Rząd francuski jest pełen sympatji dla Polski, \V sprawie zawieszenia broni pójdzie ręka w
rękę z L10yd Oeorgem.
L10yd Oeorg zakomunl1cował
sowietom, te jeżeli nie przyjmą zawieszenia broni wówczas
Wielka Brytanja, jak I aljancl
b~dą bronili Polski wszelkiemł
swemi siłamI.
dopiero

o wlnowljców

410 delegatek, reprerentaj~oych
286 lIekoji lrobfeoych mlejsoowych
oddziałów Labour Party, 20 zwią
zków Z!l.\vodowyoh f 34 rE'prer,entUJąoJch
centrłlJ~ LabooT Party
uchwalono wyr!\zlć · poparcie w
sprawie konwenojl o ochrordA m'ł·
oi f\rzy~stwa ł zgłosi 6 relO łucję
dr)mag-ania się od rząiln ustawy
zapewnIająceJ pomoa matce I dzleoku na zasadach og-ólnyoh, nie opartych na 8Jstf'!mle I!liładelt. Na·
stf2pna rezoltloja dotyozyła dokształcanIa ohlopo6w f dzIewcząt
do lat 18 p~y ozęśolowem zwol·
n/enlu od pracy z upcHvnfeniem
utrzymania.
Nadto uohwalono rezolnoffł W
sprawie zo pełnogo Ealr SZli pracy
Ilocnl".f i praoy vr godzinach dodatlrowych dla kobiet I ogólnego
zakazu pracy noonej prócz wypadków koniecznej potrzeby dla męt
czyzn. Wyratono równle~ uznanie
L!lbonr Party za jej dZiałalnoŚĆ,
zmierzającą do nznania równyoh
praw cywilnych f polltyoznyoh dla
mętezyzn 1 kobiet.

Wykrycie spisku. na

WDJnJ~

ty[le

sułtana.

Berlin, 20 lipca, (P .AT) Radjo.

Wiedeń,

21 lipca, (PAT). W. Korespondf"'nt :rtmesa" I KODB. K dOllosi z Amsterdamu. W stantynopola donosi, to polioja
angielskiej Izbłe o!.!łoszono zapy- turecka odlayła spIsek na tycie
tani,~ czy rząd an·~lelski nie za- sułtana. Sriskowcy mł~H
utwomif'rza pooiągnąć do odpo\vledzlal· rżyó now,l rząd tymO'l;8Sowy. 1l0ścj Stinnesa za zniszoleoie ko- Wśród arl'sztowanych znajJuJe shł
palni belgljsluob.
brły kapitan Euzer Efendi, oraZ"
Bonar Law odpowiedział te Husse!n Edsin tetor)'sta pOloata'
nie istnieje zamiar powiększania jl\cy na 8łu~ble komitetu jedndof
liczby winnych wojny. W katdym ł postępu.
razie sprawa Stinnen ot>.hodr.J
POldhu, 21 lipca. (pAT). Bad.
tylko rZłld belgijski.
Z Ko~sta'ltynopola donoszą, te
wykryole ~rzez policją spisku naft810dńw.
ojonalistycznego pozostaje z prze·
Wiedeó, 21 lipca. (Tel. wł. Gl. sileniem 00 do podpisania trakta.tu pokojowego. Spis[tOwców ",re"Neues Wiener Joufnal c donosi, utowano, przyznali sią oni ,.
~e rząd
sowiecki podejmował winy.
owaoyjnie Fritjofa Nan8ena, ale
jednocześnie nie uznał jego mąn
datu z ramienia Ligi Narodów.
Lblory zapowiadają się wspaDomagał siQ odeń przedstawienia
niale.
pełnomocniotw od ka~dego ro rzą
Paryż, 21 lipca (PAT). Hn8s.
d6w, które upowa~niły go do roWspaniałe zbiory pozwolą wkrótkowań o wym!anQ jeńców.
ce, zdaniem "Matina", polepszy~
rodzaj chleba, lecz prace przy żni~,
wach
są bardzo utrudnione przeJ
ł(rwawe
W
brak rąk roboczych.
Paryż, 20 lipoa . (~AT) ~adjo
Zarząd rolnictwa prowadzi ro.
J,ak I donoszą dZI~~U1~1 1ł' mieŚCIe kowania w sprawie imigracji ro·
Gor,e w frJandjl przyszło do botników rolnych z Włoch, Cze-gwałtownej walki ml~dzy slnn- ~hosłowacji ł· Polski.
fenistaml, a wojskami anglelsldemi. Walka ta powt6rzyła Się
następnie
wczoraj wieczorem
C"ło'.tach,
trwała do dziś rauo.
Po stronie Ił w
,,~w
Slnnfeinlstów ma być kilka osób zabitych I około 10 rannych.
- "Daily Tel.,graph" podaje, ie
WolslW straciło 15 Judzi w ran- Rumunja. zamierza d;!;iałaó ~eznie II
nych. Dopiero z nastaniem duia A.nglj!\ i Greoją w sprawie pacyflka..
tl!'zywrócono spokój.
W Corok cji Azji Mniejszej.
ogłoszono s~an oblężenia. Miasto
- Komitet wykonawczy trzeciej
zam IlU i ęte jest szozelnie 1) rzez międzynarodówki zwołał delegatów
wojsko angielskie. Nowe tran- proletarjatu serbskiego, ol'miań8kiego
sporty wojsk znajdują 8i~ W dro- i tureokiego na kongres do Baku na
dze do lrlandji.
15 sierpnia.

Bolszewi[y a Liua

Brak robotników rolny[b we frau[ll

rolrD[by

Irlandjl.

i,"O\..tl·ny.W kl·lku

sowietów oświadcza, że jeżeli warunki rozejmowe
dla Polski są niekorzystne, to bezpośrednie rokowania rządu
z sowietami z pewnością mogą doprowadzić do oowietami. polskiego
siągnięcia lepszych granic dla Polski.
r>.a ~, 21 lipca (pAT). Havas.
Rząd sowietów dalej dą~y do kapitulacji gen. 'Vrangla.
Detc.l1at rządu Jlosfi poł!Jdniowej,
"Temps" dodaje, ~e cala odpowiedź jest utrzymana w tonie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -.....
StruTe, oświadczył pr:eedJtawicieJo.eI'M. 26 aeroplan6w.

'1rugill [brR mknv/at z
[wl dziennika "Tcmps".

iż propo·

angielsk~ zawarcia rozejmu
'między Polskq a Rosją sowiecką
czyr:i atnalną sprawę takiego roIcjnm mir:dzy rlące:n sowietów
a Ros'ą t'oledni \\1.4. na czele któnj sto ~c:·jerał Wra.ngeJ. Winien
on byl dopuszczony do Ud~iału
projekto-wam·j konferencji londyń

sarkastycznym i

dą~y

do

poróżnfenia

Polski ze

sprzYll1ierzeńcami.

'zycjtl

sklei.

OJstJ11IJ08 Wsowletkfej

armjl

Odalisk, 21 lipoa. (PAT). Sodziennik "Danoz.fg-er
Volkstimms" ogłasza rozkaz dzien
11} SOw16ckiej kartry wojskowej
podpiła y przex Trockiego, który
grozi bmswarUllkowo karą śmierci
. 'Wsl!!ystlrim dezerterom. Nszwislta
ro%<stnelanych der.erterów, num~r
jch pnłlI6w i nazwy miejsca zamieukania bt.ną ogła:'!zane \V roz
.jaJlst~c/.By

kl1aeb dtieJlDych.

Wszystkio

0-

lob], ktÓt'8 oput1clły powierzone
im posterunki, które porzuciły
broń lob Bprzedllł.y przed 1111 ot Y
wojs!,owe b~dlł r6w1Jie~ rozstrzelane. Kar7.e śłUierci pudlegają rówłli,ęż ". 8Zy stkie tll 080 1)). h t6re uprawiaj~\ rrllpaganrl.fl nefetystyczllą, które- nawojują do odwrotu łul>
40 ;aJesll<lłnienia rozkazl1 rady wojł* j.

••

Jak sf~ dowiadujfmy nota sowiecka do Anglji w sprawie rozejmu I,ategorycznie ucbyla. zwitlzek pomiędzy rollowaniaml gosp'odarczemi z Angljl\ a sprawą rozejmu z Polsk.ą.

ód
Z Rady Obrony

Po[hOd boluewików

WArmenii.

Rezultaty konferen[ji w Spaa.
Ljon, 21 lipca (PAT). Radjo.
Millerand złożył we wtorek po poł.
w Izbie Ideputowanych oświadcze,.
nie o rezultatach prac z konfereneji Spaa. Mówiąc po kolei o

Państwa.

pań~rwaPO~ide:;;e%U fn~:y l~bfo~~

b
miocie sąd6w doraźnyoh w b. za·
borze austr.fackim i w b, zaborze
rosyjskim, 8) rozporządzenie npowaZniające ministra spra\v we·
wn~trzuych. do
przekazani:.. na
obsztłraeh zagro~onycfl straty wy!wIIawczej w przedmiocie ntrzymania porządku i spokoju publicznego d~wództwom wojskowym.

lipca 1920 roku w Bplwederze pod
Pary!, 2 J lipca (PAT). Havas,
przewodnictwem Naczelnika Pań
Z Londynu donoszą: Wobec odstwa ROP przYiąła. mi~dzy iOlJellJi
mownej odpowiedzi rządu Armen,ii
szereg przedło~eń, a w szczeg-ół
na ultimatum rządu sowietów, armja
ności rozporządzenie w przedmiobolszewicka otrzymała rozkaz rozr6żnych
kwestjach
załatwionych
,
cie utworzenia stra~y_ obywatelpoczęcia ofensywy i zajęła już proNa potrzeby armji.
wincję Karabagh. Bolszewicy posu- oświadczył Millerand, że koalicja skiej na obszarze byłej dzielnicy
wają się w dalszym ciągu naprzód, utrzyma nadal warunki pokoju z prusl{iej.
Adjutantura genMaIna kwil) Rozporządzenie w przedmlo- tnie lIiniE'juym odbiór uast~pu'
zamierając działać w związku z Turc;ą. Następnie wspominał o
propozycjach Angljl do rządu cie odaszania w ozasie wojny jąoycb ofiar zlotonyoll do dyspoarmją Kemala paszy.
sowietów w sprawie zawiesze- wiadomośoi dotj'czących wojsita j ZyCJi Naczelnika palistwa i Nanla broni z Polską. Propozycje straży obrony państwa, 2) rozpo- ozelnego Wodza ua potrzebę
te popler;o,ła ł Praneja. MilJerand rządz~llie w sprawie przyjmowa- Ąunji, Rady Obrony
Rząd ukraiński
WJgnanio~
Palistwa
ol<reślił stanowisko w tej spra- ola cud'iOzlt>mc6w do armji ochot· względnie
armję
ocl.totnlc~ą.
Lwów, 21 lipca. - R1.qd ukrawie tzłczerlna, jako imperty- o,iczej, 3) rozporządzenie w spra- P (·zt>l'l wydział ofiar "Kurjera
ińskiej republiki osiadł w Rzeszowip, Dębicy i Taruowie. Rada neocję., i oświadczył, że jeżeli wie nieleg'aloego prz:e!traczania warszawskieg·o" 3,4:29,92 l marek,
ministerjalna znajduje się w Tar- sowiety o d r z u c ą zawieszenie gTaoicy, 4) rozporządzenie o za· Dom Handlowy Bl'ouisław Ry'
nowie. Generał ultraiński Tarczew- bronI, to Francja ł Anglja po- siłkacb. dla rodzin osól> służących dzewski l miljolJ marek, Stowa.ski wywieziony został z Rohatyna mogą Polsce tak siłą, jak i środ- w wojsku, ó) rozpol'ządtelJie w rzyszenie zawodowycu wła.ścicieli
du Lwowa porJ stra~ą. Z nim ro- karni. W końcu dotknął Millerand sprawie jednorazowych zapomóg zal{ład6w restauracyj uych ~ mil,·
kwestji niemieckiej zaznaczając, że dla rodziu oohotnikó\v, 6) roz, 0- jon marek, Wafs'la\\side Tow.
~ern przywJezlono jego syua i 3
wznowienie stosunk6w normalnvch rząd'Lenle w sprawie pociq '~ uięclll. Ubezviecz811 l miljou mar~k, Mioficerów ukraińskich.
z Niemcami jest mo:tliwe tylko -po ludności do ŚltiadczeIi osobistych chał LłirszfeLl jedli:) jorutlL' pozrzeczeniu siq ze strony wemiec- i rzeczowych Jll'zy akcji ewaltua- lową l szLylot i 3000 mk., h;ydof'
,~eJ. mili~~~, .."
. ,,"~.JJf1ł'~_!! ~.'?l.QOCZLłd~~.Ilie W)ł~!t'!- &auhs 2=>.000 mir., 'l'ow. akcyjne

na

r.

•

t •.

ez ę stoehowekłeJ fabryki ,spałek
250,000 D1k., urzędnicy okręgu
dyr~ko.li robót. pu hlicznych 2,730
mk .• g6rnoślązacy 700 lOk .. Abram
~18enleld 25,000 mk., L. D. 200

rok .•. Związek 1irm elektroteebnicznyoh a młanowlcle Mendelsohn
8000 mk,. J. Goldberg- 5000 mk.,
Frytz 10,000 mir., Chmielewski
Stantsław 1000 mk., Piotr IrazowslI! 50,000 rnk., E. Gantz 10
tys. rok. Brylewicz Cukier j S·ka
SO .OOO mIt., E. Ktlhn 1 S· ka 20,000
mk. J. Jabłońsili 1,000 mk., Bronlsław Borkowski 100,000 mk., Baj·
kowskl 8,000 mk.. Marek Kohn
B,OOO mk., Tluczyński 1,000 mk.,
A. Goldberg 5,000 rok., J. Kransf&l'dlO,oOo rok., Wróblewski f Glnter 6,000 mk., J. MlIewskl 8,000
mk., Karol Lop&szeńskf 1,ooQO mk.,
)Teres'l.ewsłd i S-ka 10,000 mk.,
?1. BaolriElr 3,000 mk., Jakób Turkus 2,000 rok., Fidelsied 1,000 rok.,
Tow. I\ko. Sil:'me09 100,000 mk.,
J. Lubeo 20,000 mk., Bronisław
Enbert 10,000 mk., Polędowski ł
l3iałowlejski 5,000 rok.; Bracia WQg]arscy 2,000 mk.,Arenstein 100,000
mk.. PoJslde Tow. przedstawJoleU
Elektrowni 50,000 mk., lnt. Fel1elfeld 1,000 mk.. Makowsld 5,000
'mk., Rymer 10,000 rok., Krajewskt 6,000 rok., M08Zkowsld 10,000
mIr., PiotrowskI 1,000 mk., EWoger 2,000 rolr., Braola Dąbrowsoy
2,000 mk., B. PstM\gowskl 1.000
mIL, Szclygłiński 8,000 mle., P. L.
Velth 8,000 mle, powszeohne Tow.
Elt'ktro\foi 50,000 mir., razem 6G7,000 mk.
Ogółem sllma ",088,021 rok.

W

ł.odzl.
aabcłetiłtwO.

Solenne

........j " ko6ciele iw. Xrsyta
edbyło lię 101enne ~o sa pomr'lnoU Oręh :roI. kiego i Ba pomyśłnoM ochotnik6w polskich.
,W rzęsiście otwietlonej 'wi,tyni
tgrom8dzili aię prsedatawiciele woJ'Kowośoi z generałem Olszewskim ll4
azele, kilka kompanji wojeka. konayBtujl\cego w Łodzi, prsedstawiciele
l6inych inlltytueji, zrzeneń, .trał o~owa i liezne rzeez8 wiernych.
Nabożeństwo

przed

Wielkim Oł

.łarzem celebrował ks. prałat SzmideI w asystencji dja.koIIA i subdjakona i l~clmego }..lónl. PieniA religijnI>
wykonali ozłonkowie ch6ru sumowego kośoioa św. była, pod kierunkiem. p. Kuleszy.
:Po sko~czonem nabożeństwie, b.
rektor J~f Gogolewaki wygłosił kaza.nie okolicznościowe, zWl'lIooajl\c się
do generała, ofioerów, tołnierzy i
wiernych słuch"ezów. Podni08ło, pa,rjotyc~. kazanie wywarło.. tła·
.,haczach silne wrałeme.

Prace sekel l

dziennikarzy I literatów.

W sali
Tow. krajosnaw.ego wc~oraj po południa 041-

Warszawa.

b,ło st~

drugie 'Walne Bebranie
sekcii dziennIkarzy I
literatów przy dowództwie okręgu
W Glince pod KonJnem zmarł nagle nasz ukochanJ SlD, brał
generalnego. PrzewodnIczył redaktol' Lucjan Dąbrowski,
l szwagier
Na wsłęple dokonano wJborów
]3.
nowego O'złonka do komltełll wykonawozego lekoH na miejsce
ostępojqoego p. Błahka. Po naradzie przedstawicieli pOSZne1t 01 .
uyoh stronnłctw politJcznych ucbwalono jednomYIUnte powoła,ć
do prezJdjllm komitetll wykonawPogpzeb odbył się lV KonInie.
o'Zego prezydenta m. Łodzi A.
Rlowskiego, który mandat przyjqł
O strasznym tJm ciosie zawIadamia
NaatępDie przewodnicst\oy zaznaj.mll zebranyoh I dotychczaBOWIł dZlałalnogcill sekcji, liwierdził, te praoa idzie pomy'lnie i
posuwa się raźno naprzód.
Przedstawioiele prasy tydow"iej . (targonowej) przygotowali
równie! 18 swej Itrony Izereg Dla Polski przeznaczono ~ywno~cł Jednorazowa nadzwyczajna za- Moszyńsklej !ecbce sawfadomłt ·
odezw nawołująoych s"l ch 1łspół tej za 60.000 dolarów zgórą. Setki pomoga dla pracownikÓW pań , delegata Paóstwowego Ursł2du do !
wyznawców do zaciągu do wojska paczek tej tywno~oi wydano ju~
stwowych.
.
spraw powrotu jeńców, nohodłoó ..!
ł do ',podpisywaDia potyczki.
potrzebująoej inteligencji Dl. WarDepartament bodtetowy młnł i robotników, Przejazd" I ..
SZAW]; pozostałe jeszcza 1000 pa·
Piękn, odezw., wydali dzlen- czok będą motliwłe szybko rozda· sterjum skarbu zawiadomił wojePotar.
nlk~rze niemieccy, pl~tnująo w na. Kilka wagonów tyoh paozek w6dztwo łódzkie, 12 uwzględniając
ekonomłczne
,W domll przT ul. LeI1lłO Ił.
nieJ ' szkOdIłw~ dzialalno lł6 .komu- wysłano dla rozdania w Krakowie tru_dne połotenłe
tunkojonarjuszy
państwow)ch, na'jetąoym do Adama RaJnholda
nisLów oraz nawoJojąo nIemieckich
I we LWowie. Zoaozna te~ cz~ść
kolo~fstó" I obywateli polskich tei 8ywnoścł została Ja! wClel§niej spowodowane panując" \V ostat - wynikł potar skutkiem nieoatroł. :
n lcn czasaoll drotyznll, minlster- nego gotowania smoły w mIeSImÓw1ącYoh po niemIeoko, do za· rozdana w WllDle.
jum
ZgOdZlło slą na natyobmia- Ilaniu umknlętem. Ogld wkr6łoe;
an
plSlitf ia 8t~ do armjl ochotnIsŁową wypłątą wszystkim fllnk- ugaszono.
ozeJ.
ZnaDy poeta KazlmJprz
W sprawie poboru kont
Właściciela domu poołwałeło
ojonarjuszom pańsŁwowflll 1edl1oWroczy6skł łl\c~nl. II kompozydo
odpowledzialno4el.
razowej
udzwyozajoej
lapomo~i
torem KrupIńskim wyda1ł "PlpM
Wydane Kostało Jlowe roEp~
ochotniczą". Sekcja posIada wła dzenie ministerjum apraw wojskowych '1 rotyzulanej w wysokości połowy
Co krado,,?
snl\ 8iedzib~ przy ul· Piotrkow- i we"Wnętrznyoh w pl'Zedmioeie pobo mlesięosuej pODsji. Nadzwyozaj!H\
zapomog~
otrzymaj"
wszy80y
IIlrieJ 55, dokąd td zwraoać się rn koni, na mocy u8tawy o necKOZ mieizkanla Ewy KII&"e14.
.inni autorly poszczególnych prac. wyoh śWlad~zeni8()h woJennych. Po- eLatowi 1 D1eetatowi oraz przyjęci ul. Wlod'zimierska 84 sk radli.u e ,
które umlersaJą odda6 komlte· borowi nie podlegaj,, · konie w wieku Uli. próbną ałutbę pracownicy ró~ne rzeciy wartośoi 19,000 .k.
Sprawozyni " bad.leły Jad .. l. .
towi I8koJl lIterat6.. 1 dllenni- poniiej lat 4-ch, kOJlie ze etadain pańsLwowi.
Ogacka zMegła 1 Jeat pOllOklw&IlL
pa6etwowych, aal.ee do wład. pań
kany.
Teatr PolskI.
stwowych i lamof'Zl\dowyeh, nale~ce
- Z młeukanfa Ro~ljl Ohml..
Meldllllell lIarceny.
do iułytucji i satład6w 1ltJłeono'oI
Dzfł z powodu próby general- l(!wskiej, SredDia 12, .kn4I1....
publiMllej, potnebne dla O816w ..ni- nej teatr zamknf~ty. Jutro po raz
WUylOJ haroerse drułyD Mb· ' ..mych, policyjllYoh, konie lltpraae pierw!lzy dany będzie .Sybir- dra- garderoby wartojoi 11,000 IIlk.
- Z fabryki HeDrlka Sim. le.
kIch Z. He P. DaJ daleJ do koóca stale do ~d"cyoh w Robu . kolejek, mat w 4-ch aktach O. Zapolskiej.
blol\toego miesiąca wf DnI stł2 za· ałuŻl.\oyoh do pub1icoego utytkn itd, "Sybir- dany będzie w sobotę i wicza, PrlI ul. Polod1lłoweJ tl,
sltr,adzlono pasów st'naDJola . .
meldowad osobiście, lob pisemnIe
Posiadacze soni, zwolllionyoh od niedzIelę. Niedzielne widowisko po- sumę 100,000 mk.
I wyszozególnIenlem szarty, imle·
dostawy Jla plao poboru, obowiązani SI\ południowe wypełni .Koścluszko
- Z mie8zkania 'llarJf Osi·
nla i nazwłska dru:tyny 1 zastępu, przed. komisj" poborow" wykaza6 się
pod Racławicami- po raz pierwszy mowskiej
przy ul. Długiej e, aleadresu, daty urodzenia, .. komen- dokumentem, Itwierdzajt\oym tytuł
po cenach zniżonych.
znani złodlieje IkradU goW.q
dzie Z. fi. P. ul. Srednfa]'i 14, zwolnienia. Kome cbore na chorobę
6000 mk., oraz 'l'ółny.)a n"IJ ..
w godz. 10-12 i 15-19.
zakain" lub o ni" podejrzane, ~ od.
Koncert symfonIczny.
sumę 60,000 mk.
NIezameldowani do Sl-go lipca dostawy na. plac poboru wykluczone.
Program dzisiejszego konoer1920 roka będll skredleaJ I Ust Y
- Za pomoo.ą wyblofa otworu
Obowiązek dosta.wy koni ci,ty na tu symfonlczne6'o w ogrcdzie Grand
członków Z. H. P•
w
śoianie sklepu manor.Ugrowego
właśoicielach koni, oraz na posiada- Hotelu pod dyr. prof. ~leks. TUrozaeb "Względnie
wiadowoy atajni. nera składać HiEl b~dzie tylko I O. Zajter, przy ul. No .. oqllejlkłeJ
e Lwowi ••
Wynagrodz(lnie za. konie ultanowiono utworów, Die ma.ll\oych formy 01- nr. 26, doataU sifł IloC151'01 l
skad!1 kUka Iztnk towaru .oru
Dzienolkl donoszą: Wczoraj w rozmiarze następującym: za konie kUcznej. t. j. z wyłą\lzenlem 8ym· Dl ci ogólnej wart.Qśoi 30,000 lIlk.
odb!ła slą przysiąga pierwszej typu kawaler. i Ilrtyler. I kI. marek fonjl, nieodpowiedniej dla saloou Uzęść towaru
ukr,tego pol~J
grupy lwowskich oddział6w armji pol. 35,000, II kl. 38,000 i m kI. l"tlllego ze względÓw akustyoz- zoalazła na podwórza do..
ochotniczej 'fi liczbie około 8000 mk. 80,000; za konie typu taboro- nrcll, a wymagające większego ul. Wolborskiej.
tołuierlY. W DljbJitssych dniach wego I kl. 28,000 mk., li kI. 26,000, skupIenia i ciuy. Poemałl 81 modbędzie IIQ uciqg partJt w na III kl. 22,000 mir.
foniczne, oraz iune perły literastępnej tej samej mnłeJ wlęoej
O ile ,;apotrzebowanie armji na to tury muzycznej jak: .Zorahayda- TEATR POLSKI PzitIa ..
sile. Njelllelnie od tego zaciąg zezwoli, częś6 pobranych koni może SvendBena, .,Baba-Jaga" Lładowa,
pod dyr. Fnmc:lazka ~ychło. .1deJo.
ochotnlcl1 ,,'r6d ursędnlkó'fI pań byó pozostawiona CUIIOWO ich dotych- "Danse Mu Jabre ll St. Saenaa,
Czwartek. ~2.VII. Z pow........
stwowyoh dochodzi do 10 tysiąoy czasowym posiadaozom.
to Valse
trlste- Sibeliusa i t. p. generalnej widowisko :za........
tołnferlY, nie
wliozaj,\o tyoll
Wypłaty m IlIrekwil'owane konie złotą si~ na wypełnienie wiecloru.
WSI]'ltkł\łh, którly napłlnąll wczo- dokonywują powiatowe kasT skarboraj jak równieł Iglo81onych do we (urzędy podatkowe).
Sąd Salomona.
Giełda łódzka.
słutby pomoenlczej.
.
Do wydziału handlowo - przeDła 21 lipca 'lItO •• l
Noml aeja.
mysłowego Urzędu, walki 2llicbwą
c~łonh:ów

:1:=».

Moryś

Stroskana Rodzina.

,n,

za

Ruble carskie po 500 SIO..-.III, ~
Na stanowisko Daczelnelro le- i sppkulaejl\ zgłosiła si tl pewoa
Na potrzeby budownIctwa mieJ- karza
ruble
dumskIe po 100010.-.71._, ~yduwka
ze
skargą
na
kramarza,
szpitala w Ohojnacb, na
skiego.
miejsce dr. Tenenbaumowej, zwol- równie! łyda. Mordkę Cbejberta, dolary Stan. Zjedn. 171.-, 170.-.

Delegaoja budowlana postano- nioneJ z zajmowanej posady, za- właśolciela budlej z resztl<ami
oaby6 od okręgowej dyreltcji mianowany został dr. tł. Jsrmo- n 42 w halach przy nI. Nowomiejskiej pod JIe 19, i~ sprzedał
i,Zawleszenle "Naszego KurJem- robót publioznych 600 metrów kwa- lińskł.
jej
tak zlatały towar na sukniQ
dratowy.h lakla okiennego na pona tydzień.
darolk" te przy szyoiu formalnje
trzeby budownlotwa miejskiego.
Wlee polityCzny P. P. S.
(w) Z rozporządzenia komfsaSIQ rozlazł. Pouiewat sprawa tego
rza "lIdu na m. st. Warauw. na
Dzid,
wIeczorem
o
god!.
7
ł
rodzaju
nie ll:'ty w kompetencji
SprAwa zabudowy mIasta.
zaudzlt' al't. 2 lit. C U8ta~y I dn.
pół w Sali Koncertowej przy lll. Uu~du, przeto petentce zapropoKierownik oddzfału zabudowy Dzfl'lnej 18 odbQdzie siQ wlec nOWllno sąd polubowny rńbina,
26 l1pca 1919 roku w przAdmlooi.,
zapewnienia bezpleozeństwa pań miasta tnt. Goldberg ndaje si~ do polityczny P_ P. S., na . ld6rym 0IPrzeoiwko oZt'mu poszko dowan a
Aha i ntrzymania porządku pobU- NiemIec celem zaznajomlenłą sią sytuacji
politycznej referować gorqco zaprotestowała, twierdząo,
eznego w czasie wojny za nlelgo~ II nrzl\dzentaml komuDalneml w b~dzle poseł Br. Ziemip,cki.
l:t rabiu przyzuaje słuszno ść bodne II prawdll i tendencyjne prsed- dziedzinIe labudowy młasl
Bilety po l rok. nabywa6 mo! · gatszeJ stronie. Wobeo tego strostawienie w;Jsoi narodowyeh w lIeIla w kasie ułt konoertowej od lIy zgOdZIły si~ na arbitra~ naPotyczki Da budowę dróg.
ragaoh żołllierzy czasoplamo .Nasz
godz. 6 po południn.
czelnika Urz~du, który rozstl'zyg'Kurjer" na tydzień la wiesZODO.
'D ął spraw~ w ten Iposób, U kuSejmik powiatu łódzkiego UpOWbŻ
pleo otrzymał towar ' w postaci
nil wydlw powiatowy do saoil\gnięU Inwalidów wojskowych.
sukni z powrotem, oddająo pie.
cia z dyrekcji okręgowej robót PU"
ogólne nadz wyczajne zebranie utqdze za towar plos koszta oszybUcznyoh pożyozek Da kontynuowa.
ozłonków
oddzfalu Związku inwa- cia Bukni.
nie budowy dróg, mianowicie: na bu·
dowę drogi Ł6dt Wiekitno mrk. lidów wojskowych odb~dzfe siQ w
620,000, Ł6dł-Zgien mk. 260,000, dnia 25 lipoa b. m. o godz. 9 r. Przygody skradzionego dzIeCka.
Głnoh6w-Srook m. 326,000, Ł6dż w loltału pIzy nI. Głównej 1ł 3t.
Do dyspozycji delegata PańTablica pamIątkowa.
Porządek dzienny
obejmuje: stwowego Urzędu JUR-a dostawiRzgów mrk. 80,000; ogółem marek
Pranownik magistrato. artyilta 2,28~,OOO, oraz do wye'"pienia do 1) wybór zal'ządu, 2) sprawozda- ła tandarme·rja polowa Józef~
amato.r p. Górnicld wykonał nader dyrekcji okręgowej z pl'oŚ~ o przy- nia, 3) wolne wnioski.
Muszyńską, 'uchodźczJnu~ z Zwiah
lIdatule tablicą pamhłtlcową, która znanie dotaoji drogi Zgiel'Z-Pil\tok
la, która malem dzieckim bQdąo
lila być wmurowana w domo prz)' mk. 60000 Głuch6w-Srook marek
Do techników.
została porwaua od rodziców w
ulioy Wsohodniej, g'd~de sweg'O cza· 125,000 i Udż-Rzg6w mk. 50,000.
,d I
" I
d
R'\ .
In~ynierowie, technicy i ozłon L o ~.
wy~ łez ODa
o
OSJ. I
,BU był I.lres1;Lowaoy obee J r Nasprzedana
do.
cyrku.
Przepędzlw'
kowie stowarzyszenia techniitów
wiła

Łód.ź.

'tzelujk

Państwa,

J.

PiłsudskI.

Amerykańska

pomoc

Amerykańska

żywnośc.

dobra
Z poczty.
powszecbnego nabyła w tyoh
Na mocy uchwały Rady mini- dniach za 250.000 dolarów prze,str6w została zwinięta z dniem l kazów ~ywuośeiowJcb, w celu roz·
'iipca b. r. dyrekcja poczt i tele· daUl8 ich pomiędzy klasy inteli
grafów w Łodzi. Czynności ZWi-j,!.eUCjj środkowej i wschodniej
niętej dyrekcji i jej okręg ad'nini- Europy, gdzie pożyteozną SW" ak·
stracyjny przydzielono dyre.kcji poczt cJQ rozwjJaj" administracje ame~ Jele..s,u-ą(ó.w, \II ~g;7p 'Vi.,
I'..y kUBki.A .klawo raLuko wl.~
fundacja

wInni bezwło czni e zgłosić BI~ poDownie do lokalu Stowarzyszenia
(Andt'zej a 8) 'ił' c~lll podpisania
dodatkowej deklaracji wymaganoj
przez władza woj sitowe, bez któ.
rej poprzednie zgłoszenia uwsgQd uiane nie będlłZghszaó się nale~y oodziennłe
do 27 b. m. wł<\cznie w godzlnaoh

ocl ' G-7 PQ połlli.lniu.

lat Itilkanaście w róto)'cll tru·
pach, obecllie uciekła pragllqc dostać Sl~ do rodziców. Liczy o1>ecuje lat 20, przypomina sobie, !e
rodzice jej mieszkali na ul. Staro-Targowej i że ojcu na imi~,
Kazimierz a matce Stanisława.
Ktokolwiek pusiadałby wiadomośoi O a~e.ie rodziców albo ja~ekolwioku:ozególl o rodzinie

marki niemieckie po 1000 4.J~IO• .
Czeki na Nowy Jork 168.-,171.-• .
czeki na BerIiD. 460.-, łll.~.
:> pr. Lisiy Za.tawne .. -WsI
197.-, 200-, fS proo. obllgacj. . . :
Lodzl 18.-., 80..-" 79.-, 'ił p61 .
proc. Listy ZutawDI .. . 1.04.
183.-, 187.-.
TendeDcja wyczekaJ,...

Giełda warszawska.
Walaty

ł

czeki. '

Notowania z dJlia 11

u,e...

Waluty: ruble carlkle po

JOe)

345.-, 830.-; robIe d_mltle,.·
100073.-, 71.-; franki In o... ·
Ide 11>.10, 15.50, 15.26; fanty literli ligi 700.-; dol ary Sl Zjedaool.
169.-. 17UiO, 172,60; marki ale·
mieokle po 1000 - "60~-.
462.-, ~o 100. - 460. _
CzekI. na WIedeń 101. • 10'-60
102.-, na Pary2 14.10, 14.łO.
14.20, na Londyn 660.-, 662.-.
na Nowy O' Jork:
17.~
171.-, ~elel:lrailozne 171. ,nt.
na BerllU 448.-. 4:54.- .
Ak .. R d ki 2900-29Sn.
oJe. O!l

,e,.-.

170.-.:.

'58..-.

!'łzy

Kupujcie
Pożyczkę

Odr

z

iai!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------~---------

.Smferf carowej 1l1eksan!ry
na stosie.
Świe~o nko.zała. IJ~~ ... l'aryiu
keil\tka "Karola i H enryka On-tJSM p.
t "Oilltatnia carowa", .... ktorej autorowie, przebywlljąc} w Rosji podezna rewolucji bolszewickiej, podajl\
I.erog nienvykle intere8ujących szcze,6łów o trciu i śmierci b. władców
nolji.
Mi~ inDymi 8potykamy tn opis
"ieref olcrutnej, jakiej nległa carowa
AleblUldra wraz z a1'nem Aleksym i
iaaymi ozlonkami rodziny carskiej.
AutoTOwift bowiem tej keidki zetbeli aio II Alekaym Dobrowiezem, b.
tajnym kurjerem caTowej, który pod
fał8zywem JlaEwiskiem, słutył jako
porucznik w czerwonej gwardji w E
katerynburgu i był świadkiem okropnej 8miarel carowej.
"Znajd/llI'&1i8my lJi~, opłsywal Doł1rowicz 8we wrn:ienia, w tłumie bol-

Dom

obnueajl\oyeh obolg:lomif bierzcie jl\, tak jak i glo,.." cara. Dwio
ro:Izinę ca'Młk~, atojl\Cl\ na balkonu, głowy koronowaue ni. 'WJ.tarc~
jednego r; domów tutojlzycb.
wam?&
lakowla'il', koml~lłł''!; 80V. iccki, 'fry
"Sowiet" .lcanły ! 1I1 ~miettS oi ,
7:DaCl!.Ouy do P (U.OWlUll8. carowej, zbIi- bio i tW4 rO: \l!inę, rzekł tW t1 roo 1a~
iył ii~ do cl1ryoy J.. IC sand y, lit6ra l, owlew. Daozno~6 1
Pl'ly st~pujemy
wyniosła. i peLna god.acśei spog-la.dnb do ag tj1.ueJ nad winnymi!"
na. wzburzony tłum.
Poeb6d WZ;ąW8~y w środek rod7.i
"Żono Romanowa, powiedział ,)"a- Df) earsk" ruszył w stronę 1nsn. Czarkowlew, nie widzisz sprawiedliwości na horda mord"rców, wśród dzikiej
rzl\dząeego ludu. Twój mqż, krwio- radości prowadziła carową z otoczepijca Mikołaj, jut odpokutował wraz niem na emienS. Ca J\'Va kroe}zyła
ze w8półwinnymi SWIł winę ••• •
odwdnie, z głową wznjesiou~ do góCarowa przytuliła do piet'8i eare- ry . Inni nieszczęśliwi mieli głowy
wicza i głosem driqeym, ale pełnym pocbylone i płukali cicho. Tylko eagodności, przem6wiła:
rewicl Aleksy łkał głośno.
.. Moteeie mi odebracS tycie, ale
Ob.l!: rodziny carskiej kro6zył
mól syn niewinny je8t tych zbrodni, Dewerienko, mnrynarz, który od IIzeo któTe mnie obwiniacie. Dlaczego regu lat był rrzydzielony do towarheeeie E"bieS ł jego? On niewinny. rzp,twa Mrewiczl\ i nio cbciał Ił~ę z
W imię sorawledliwo8ci i litości 0- nim rczstać. Ezedł (!~, ma.j!\(l OC7.y
8zczed~cie to nieszczęśliwe dziecko i przewil\zano pr7.epnsk". Gdy t)rlko
'to kobiety li mego otoczenia, które potknf\ł się i upadł, bito go kolbami
nigdy nie były waszymi wrogami. karabinów.
ą w !:u,
chcecio mojej
dobrzo,
Znlobny

Jeśli

~

Piotrkowska M

II

- "erby, gran1ca - Szczaltowa,

G
41.

lłłowo,

-

lub

S

miedziano-kotlarski

Stani.ławsk.

i Herlint
w KALISZU, ul. Stawlszy6Ha 22

I

przyJmuje 'l'ut'llklf! roboty .... lakrtłtl ..IIpecjalnOścl1
'"ehcdzf\ce, CeDr przystępne. Wrkonallle parantowane.
0162-6

Prl~dsiebionfwo

Antoni Zeh i
•

łodzi,

s:!!

ul. Aadrz ' Ja 53/55

unchomiona i poleca s"e n"ług.·
W. PP.
.....
·'
ł
ł
i
kl
owcom
nnym sWYm
IJentom.
Przemys
ł
.. J

J

::ov;.?z'::::;.111 ('" proc,
U7-1

017-2

U

p.

Będzfn,

potrzebni I

I'Il

r a c o wn i c y

BudownictWa poaziemnego

fi damczl!wski

dla budownlctwa podziemnego.
Łódź, Orl~ 15, I piętro. '

Baczność! ~ ,

ZIemia Piotrkowska.

Do Instytucji B a. D k o we j

WS p ół

yrze~sIębiorstwa.

J.

"J, O. POTOKA SYNOWIE
Małobl\dz,

ll+X axn. .] e ~2" 2i OZO

kilka domów w p. znaniu

naj wyższa ceny Zlt
stare futra, meble, gtl.rderobę, maszyny do styc!ł\, dywany, kołdry piuSlowe, stftrą bielllnlł i
płac ę

rótne neczy domowe.

c H.

L A - N I A:

za li czką 300,003 <lo miljona mk. zaraz na sprzc~
O łask_ 8pieszne zgł o sz e n ia lu b Pl'z)"tI)'cil!
uprasza 1(. Przybył, Poznań, ul. Jasna 12. 507-3

ma r:ufa k tupę. dat.

na

Przedsiębiorstwo

AKC. TOW. FA3RYKI OLEJÓW

18[b801[118 fa,ryka szpolek drewuiaDJ[b

I kół pasowJ.[b

~~k:

YlTRASIA:

,..

st:08~i~p~r~a~w:i:·e~D:a~-~!!!!!!!~!~!!!!!

na wielk!1 skalę i pl·z~'jmuię wykonnnie wszelkleh robót w powyższy znkres wchodzll'lycb.
Jako sptcJalnosć wykonywam: budow~
koJe!, roboty podziemue, knnalizacfę, budowę
dróg, odwodnienie, meljoraclę- łąk, wyszlamowanie 1 pogłębianie stnwów młyńskich oraz
powiększenie dopływu wody do takowych,
roboty nlwell\.cyjne ł t. p.
Kosztorysy na tądanie.

Rabi:una!!ricz.

RYC1'IOWE,

Lewita-

Po długolt>Łnie1 praktyce I poWOdzeniem
'" W. K_ Poznańskicm i w Niemczech otworzyłem w rnle.i scu

OLEJ RYCYROWY, medyczny I technlcsn,.;
OLEJ RZEPAKOWY i LNIAUY, ?~e::~1~n~:~U7Ch
MAKUCH' rzepakowe i Inia09 ~t~h~~z:it~n:.Y~i!~ pana
WYTłOKI

Lekarz Dentys t

2i3m !en 1 ę

Otwarcie

Dentsch..ty1au.

1:

Zakład

Tłum zbroniarzy, tołnierze! ' marytl:lrz(>, ady gmin Jekaterynbnrgu., . .
JADWIGA LLWl ~S f{A
kobioty okrutniejsze i bardziej bezWICHR: W&YLAND
względne nii m~żczyZnI, wszystko to
własnemi dłońmi poczęło popychać
laręczeni.
niewinne ofi&ry na stos.
Łódź.
w lip cu.
ZA każdym razem, gdy kt08 ze Btra8z1iw ie męczonych IItarał się U8Unl\Ó
,. . ,.
ze stosu, by uniknąć płomieni t dwadzieścia bagnetów zadawało ofiarom
krwawa ciosy i odrl;uoało je li: powrotcm w żar piekielny.
Widziałem w. księ~nę Tatjanę,,laK
trzy razy 1I8iłowala umkntt6 z pło
nąeego 8tesu, ale odrzucana • powroul. Piotrkows (a 50
tern w plom;enie, padła wre8zciJ! Da
kohna. j znikła...
.
przyjmuje od godz. 10 do 2 i od 4 do 7.
Carowa i c:lrewicz przytuleni do
sieb:e w8t!\pili nil

Reflektanoi zechcą siQ zgłosić dQ firmy
GERMAN i S-ka, Wschodnia M 65, od godz.
9-1 i od 3-7 wiecz.
59-1

"

Clenie, ekspedrcja, inkaso, magazynowanie. l ubezploozenle transportów.
Regularna l 8IJbka ekspedyojll. towar6w w zblorowych łndunkach wagonowych,
koa"ojowan"eh łzabellpieczonych w drodze.
alormaejl udsleIajłł ....zystkle oddzIały bezpłatnie.
Zarządzająoy W Łodzi L~QB

!Ja.Lhł .

10 mechaniczn}"ch warsztatów tkackich 36 cal.
szeroko ś ci w kOill [ilccie za gowwkll
z

Langoasae 43.

)tła",!

8tO', płomień buch- drruu.
Zll.Ulkn~ło ru oC'Ily: !strasznA
\~ oń krwi i I,a.l\ooj Il i~ ti łJ, ry hwy..
I oto zaczęło . il'l okrutne wido- c iła llluie 7.8. g:l. t.J ł o, ii p adłom UA 11.0wieko, przekrnczająeo mo~ nllśó opi. iana, Cl1tldlal y, Jllenl y , IIJl. plf. CZY •. • CI
'W

!I!f)IIU.

Do sprzedania

II

.LO Z

arszawie

...61.w.~. 35.
Tele!. " dawDY I 92-10.

zio, nłotył je

nllł ze

I

poch6:!..:.tan ł

o.

Siedziba Główna

ezCsłochova

~łOWY7

~analowo.. EkspeDycyiily

J. F
_

W net tłnm nagromadził suehe gałQ-' tychmf st zasłonił ich anrny obłok

8zo.... ik6'9r,
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aj land Hela zgul na
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Dlder~-ru;szYI" ;:-gubił n~.~ osób. _ 605-1 lIS!u~rt ~lem., wyd. :l~ag
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