o Ci t. ci S Z t: N I R!

Nadesłane przed tekstem l VI tekścle
~k. 2.25. Nekrologia - rok. 1.25. Reklamy po tebcie Ci szp
- mk. 1.25. ~'w;'czajne (6 GZp.) - 10 fen. Drobne ogłoszenia
12 fen. za wyraz. KatJe ogłoszenie najmniej mk. l.fdO.

W ł.odziz odnQsz~niewdQ;dotn1tmi.esj'iczttie mk. 5.50
"
"
" kwartalnie lIJ 16,50

SrQdtt 16 lipca

Pier\łszy występ

PU~11tawł~nie

Cegielniana 63,
,cd dyrekcją: Fr. Rycblo~.fda9~.

Piątek 18' lipca 1\ bil

N. Siennickiei

,'"Brat
marnotrawny"
Komedja lekkomvślna w ~3 akt. dla

erał

lUciz~

serjo Oskara - Wil:1c'a.

pr:Js(J'i.~·anego,jedynle Z łąk gruntowych; z do ..
stawą natychmiastową' lub późniejszą, aźdo wiosny 1920 roku.

potrzebUje siana dobrze
Wal'szawa, .. 15 'Upcą

(PAn•.

Prlmt llteWsko..blaloraski
Nll cl.iływ froncie . pt'HlvałniejQ1~łl ttaro

:._)19 było. Otyó;vionll
l dOWG"1I.

dJlałal.aoj4·1IIJ'wia...

.

l

lJmnt Bl')lęskl..
Ataki· bl)łą,ewidi.·~na lłuJl Luhń-Ła;ebQ~~fłdp:arto.

FII,_" galicJlJsko"'WolplIskl.

,
Nad HOfyn!em .ataki bols'tewi1,kł~&d",
'parto, imnrusająlJ nieprzyjąciela docofni~b.
~'ei~ na wschodni brzeg fleki.

GalifJji.a.za.k• .J";"o~lJ.'

(

~

'wij
•
...
..
'od . .....~,ę~pP.:,.
lip.irane . TarnDprd.

byu-z.

wiełka

przeliczon:a".. .
i ----.'

filarnopola

wrażenIe.

Gen':łfd lwiUU~;k:Hłwit::i'l

dzi n pr.ied podJ~eie. t.łUffL ji
tront.

-:POft11.a1f. 15 lipca. (pAT),

Pront pa:/t#ocJtV!

Z d OClI

. jeszcze nie

miotaczy

Front
Pod

Ika-. w n.ad2wyczajnym wyuaniu przyilosi
wlldomDść O zdcbyciu Tarnopola. Ns. staęjikolejowej łI1nlłlerdono bard 10 dUHO cen..
zdobyto o go~
stojące na

dunle4. rano! Nasze odd~iały
w.s~'hót!

od Jezerny przałamały po w.al~e
l~nJ.; S~,ratu i szturmem zdobyły Tarnopol.
Ukra'w.:1COfuęU siQJ na wseh6d.. RJwno ..
eześDfB wojska nasze doiąoe na południa
()d Tal'ilorola l'ozpuegQłyl!l.łrcj~ ofensywłlłi..

Zawadą

Pd

mlD..

pabul n1eruit'Cki.

ZreSttą

liio

nflpf.'rl!'ono

now'Ćgo.

dnio\,~y"m

. : Warsza11.?a. 15 lipca. (PAT). Wan.
i5 Upca odbyt sl~ w Belwederze akt
.ręczenia na

Ra.wh~2"Hn W,IUlloion~

d zhlł a.l n ośe

sibY"lo~ni€'m

wzi~to

do niewoli

putrol

reszcie frUlItu prócz

niemiecki.

IW.)' ,..iti}

s~rzelauiilY

r o c I y li s

k i ·gen•. odp~

:E=»rezes
Łóclź,

Jtwa.

Poseł

Windbem wręc'Zj.łNaoieiniko..
łłi Pafistwa .lis~ uwierzytł}łri~ajl,C.y Jego
~ł"Ólewsk\ejMó~ci 'kt61a .Wje~li;;.iej:Blyl&..

~l'p
~

v

nilstępu;'ącq,:.<mo"
an&łieł&~u: . .... ~

n

·0.

pq~

'mnie

~C'i .• •

.' ,.tel'Aą~:;

Ili

IUli

I

I,

dnia 16 lipca 1919 r.

"liII~IIa.=.."'s~~IIl~II~iIi"~Io;;;;:;;;;IIlII~I.r..;;:::;;:..."'B"'~~Y~Ii,ii;;

Mog~

I

w c ...V L. h'~'Y
a
f;>ZbiQrów została nareszcie wymazana z
kart historii.
Czuj~, że m!im powód do głeboki:! ..

t-~'o. że ofiary ".,0 i ..
sone przez imper um brytań~Hie dla
sprawy WOhH)Ś'::,i ł'l.'; ':'·."YJd,y si~ do te~
go a ,LU S;';N:tw,if.;dlL'JOśc,.
Mam szczerą nadZiej; i prawd7iwą
wiarę, że trud ości, kt.:lre jeszcLe otaczają to !'- aństwo. będą szczęśHwie prze"
fi

z

z,wydę~or,e.

Trud-'ościom
wv~it"j wszyst :ch
samopośw.ęcenlem

tym

stawiają

czoło

mas,sro! (;~ yr j, z
godnym ŚWd;;ll,yC I

tradycH, ht6re ca!y Polsce ,moc Zł, .'1''1''
umfowania nad cierpieniami przeszłości
Muirodacy l ja br;dz.L my łJardo z,. ..
dowoleni, jeżelI w iakiś sposób b~d:w.'!my

IJIsgli

~:r::r...CE:Fł.1I

I

~:Iil~~Iar-~~a~A.~~ił'..JlI~~~.JlI.;;-B~rł"JFł~;>;5;:;}1\".~~Ą~:'~!!!~·~
=

k6w dY'P:omatycznyc~ z pi'!ł'1dw.em, które po ! ru§zło w, owym li SAl! i nie"
Doli zaięi.) znó~ swoJe uU818ce pomię

go zadow,;le o

,Jkl przedstawił póSl~'iMiit~~e'lnikow1Paft

w banderole.. Zapas ten winien być rozsprzedany do
dnia 1 sh:rpni.a 1919 r. 1>0 upływie tego terminu na..
leży obandero~ować wszystkie niesprzedane jeszcze cygara, cygaret!p i paczki tabaki do zazywania.. Nisza·
stosowanie si~ do tego postanowienia. . karane będzie
w myśł przepisów sprzedaży i przechowywania wyrobówtytoniowych bez bandel1oH~'
.

Nrl

Sl<Gf sztflibu •

ŚWidta

\V nieo~ecnos~~r~l·~'l;"~~~W: :r:agr•. p. Pa"e!ewslueg.o '. wlt'ie~lłlłrŚi~~1f.r<pfan .Sdl"Zyń ..

do Zarządu Skarbowego cały pOSła.
dany zapas cygar, cygaretek i tabaki, niezaopatrzonych

spokój.
W

'

Sprzedawcy wyrob6w tytoniowych winni' w terminie
14·to .dniowym od daty ogłoszenia niniejSzego rozporządzenia 11,głosić

gdaj i okolil'~ KotO Il1Bki~t ostrzelh~ ała lU"
tylerja niem! 'ck '. Pol Trzemi K,mipn:~wi

;w otuczetliupp. WOjciechowskiego min.

·P?tockieg()q~~'h:f~Erti'ka·KdbyLafiSkiego.

. ~)

9

,.praw wewn. i zastępcy prezydenta mi..
;nbb6wjg.en. Leśn1ew~kiego, min. Łuka..
·i&iewi~z.a, ki~ł'ownik~ mlnjsterj~m kolei
ł~kaz~ych .eberne.rta i wicemin.. Skrzyń"
przybocznych

konfiskacie.

dZIałowymi

m·llowym. Pod Gedachowem Nl'lb,to pa
troI niemh·'cki. Dl ~ Oetuję p oh, kilkił miu.
Pod 8łnpją ostrzeliwał niep zy1a.ciel z ku ..
lomiotów lU1Zl pr&<!lljącyc.: w polu. Bu..

uroczystej ąudjencii )lsŁów .
uwierzyfelniaiących przez
pierwszego dzy narOÓ8ml ..
~ła nadzwycz&jnego j min sira upeł..
, Jest to zaszczytem dia mnie i sta'"
lo s;ę moim t:-rzyw l~"em złożenie Panu
łlomocnionego Wielk ej Brytanii PA Per"
ą Wlndhama.
i Pańs iemu Gl
pomyśl~
,
Naczelnik Państwa ocze!dwd posła
ności od mo,,,:
\<eS (~ n' ;;I()W Z c.~ię:'o

Jrotml~:,r!a .. Wie~iawy.J)k1goszowstdego,
;rotmHnl'zt\K~ł~~ia ..Łuckie~orotmistrza

daty niniejszego ogłoszenia cały posiada..
,ś:.:i sprzedać fabryltom. wyrobów tytoniowych lub skladnH~om hurtowym. Znaleziony u nich
po upływie tego terminu tjtQń w liściach podtegnie

ny zapas

artylerji nienieC;,;iai, Iwłatl!cza Znł~dnicę,
Zakrzewo·j okoliet;; Kouarz·wa były wie-

·a ~alador an~iel~kl dUY

l.a:hi:egó<.·Q;azadjutant6w

::łf

południowy:

Czorem pod

L1I1Ów; 15 lipca. (PAT) "Gazeta lwow..

Tarnopol

Na mocy rozporządzenia MinisŁerstwaSka:rbu o rejestra.;
ell fabryk tytoniowych ł czasowem utrzymaniu przepisów o .npl'a- .
wie tytoniu i handlu liśćmi tytoniowemi z dnia 5 lipca 1919' r.,
zamieszczonego w -Monitorze Polskim z dnia 8 .lipca 1919'roktt
Ha 150, prezes Zarządu Skarbowego w Łodzi podaje do wiadomo;Ci O:3Qb~~t!1teresowanyc!1,ii:
U
,
1) . Detaliczny handel Iiśm! tytoniawemi jest zabroniony;
handlujący liśćmi tytolll0wemłwinni w terminie 14-to

Pt:id Cflgłelnh\ j W~dnI
gaef3pki pl:!itl'",lł . nle'-ali~.ekieb ..
Rudy l Rom~now~ Q u.~liwuł ni
cisI li Jn:rfemtotó"W., 'c Kafakia i TarilO',
graułaików i .Bli.$'ał:fJy ··min. . .

···"'.'~;~-"~I WęgięJ.ąoglO1\

·Wz. szefa sztabu. generalnego
.
pułk. H a li e F.

Iłe~omaterjału.

Oferty od ziemian, tor;oarzystw t spółek rolniczych przyjmuje
'Sekcj ił Zywnościowft Urzędu..

Lwów, 15 lIpca (PAT).
sdobyciu

przyczynić .si~ do okazania

naJyCtl-

zapewnić" ~e naród bry..
z plsk,m nawdem wspól..
nymusUowauicm wJlności z ufnością pa ..
trzy 1111 pełną spokoju i SZczęŚCia wielką
przyszłość przezmu:wnl dzielnemu narodowi, którego losem khruje Pan z taką
OdW8aą i samopośwlf,;ceniem ..
Na mowę powyzszą K.~c'lelnik Pań ..
~twa odpowiedział w lezyku francuskim:

Pana

Panie Ministrze!
glJrąco

Dii~kuJe

Pańskie słowa
wystosowane do mnie W ta~

dz')

Za

Wy;a:i:enia" którymi Pan tak słusznie
Wielkiej Brytanii ·w dziele
OJ: u.JQwania mego kraju, Pańska tak szla..
cheba gotowość udzielenia Polsce p;)mo..
cy i poparcia w trudnych okolicznościach,
okr, Ś Ił rolę

kll)re b~d7ie musiała jeszcze przezwydętyć, są dla mnie cenną rqko mt:, że ob;:cilOŚĆ tak wybitnego dyplomaty, który od
Ch ...·i!l przYJazdu do WaiS'l.awy okazał tyle

mć le,j~cze .ściślejszymi."

,atJ'

mienneml1

",

Panu bar..

i ~yczenia
serdecznej

zycziiwego .zrozumienia eUa spraw naszej
O czyzny, przyczyni się do tego, aby więz.y przY,Jii li juZ tak szcz~śliwie istniejące
po;nl~tjzy dwoma naszymi narodami nczy"
Pozostawiona losowi tak bat:dzo odod losu Pan.kiej po~mtS oj-

skunkso ą

zostawion.o na balu 14 b. m. w kasynie
oficerskim UJ ,zatnie Łaskawy znalazca
zechce oddac za sawitem 'loynagrodzenlet1J
do mleczami Szantyra. Przejażd nr. 52.

fOimie w imieniu Pańskich wspÓłziomków.
SlCl'ególnie miło mi jest powitać w oso..
i L:
aszej EksceLncji przedstawicIela Ja..
g .. t<.rólewsklel MGści króla angielskiego.

miJI$towej ·pomocy narodowJ,

dla którego
tI~hn, nc,ucia su;zerej przyjaź,li i Bym"

tolę

tań~ki dączotlY'

I

czyzny, P01ska szczyci się Jednak takim
samym poszanowaniem zasad wolnoaci
jednostki i narodów. System parlamentu:-..
oy gwarantując}' te wolności. ma tradycje
zarówno dawne w Polsce iak i w Anglji.
Zechciej Pan. Panie Ministrze, wyrazić w naszym imieniu Pańskiemu dostoi"
nemu monarsze i Pańskiemu rycerskiemu
narodowi naszą głęboką wdzięczność za
wszystko, co Polska wInna jest bohaterskim wysiłkom wojsk angielskich oraz
wytrwałości ł niepokonanej energji wszyst- .
kich ludów imperjum Bry tań skie go Vi cn..
sie tej wojny.
Poseł Windham przedstawR Na~ll1ikowi Państwa sekretarza poselstwa pana
Bewana, zaś Naczelnik państwa zapoznał
posła ze swoim otoczeniem. Uroczystą au..
djencj, zakończyb ~ozmowa Nąp:e1nika
Pwn. a pQllem Windh&mem.

IłQłijllradfhV.

er

War,,".~ &J ~I> (P AT) -

Mi ..

l

a'łtęfdt'lfO PlB'ł1 i (lłl~i 1~;OHICIHUj o\nsy..
.eh ,ruteflłutnn;r .hbWl~j~ł1ł atał"
trgitlliaaełę ,tU. ~"Ilal'@dłn'€ll oekrony
pr~c'y. Pro}.ekt hu ~NJ_wiB"1 puez
komi~!:ą mj~dl>lnaNdowego.

aat"w9dawl t wa
phCy ttonf"renejll. p~h.l~n'$ 01.\ plenarnym
pOiieduam 11 kwi~tl!łia .a'wier4~łłt. Umu ..
.. a ta ptuwiduje utw«łl'łe-nirt org:mizmu

mivdl!iViłnł\ui&w$", IOkłedająeego lit I ~d(lll'"
ków ligi narod6w, k'aJrY obeJmować będliSłe
liiię !zJQ.~rod~wą k.nf~ręti1o;, praey i mit·
dlynaredowa biuro pt'dCy. jako CIIQ8cI Ol'galJh~,~eji Uli
nłłrodó~. M:łdzyllarodowa
},:onferenęia. pracy zbieł'lle tdt poraa' pierw..
l:By w Wau1ngl$l1te w )}&idd~rnHn.l
1~19.

zaŚ m\ęd:llJRtU'Odłl1ł!r bmitet
rządem

orgtinhnlCJi '"
St.nów ZJednoe~łlllych !!I6jm!e sit

JlfzyglJt(}wil-niem pfęfWIlZtigO gebranfa.

Bje..

Londyn, Zaś
li po.(m~tki~m wueśnl~ 1919 zost .nie Jlrze..
nieatontt. do Wałlj&lgtonu ąo ministerstwa
\lracy.

dztb,hmitetu Jest obeouie

Oświadczenie

prezydenta Wllsonl.

czone"'.
NIW-Jork. Natychmiast po ~rzybyciu
do stolicy wy~łoiił prelydent Wilson . w
II

bali Carnegie·lto .ielkt\ mowę"

kOWIWIZJ Ja
co następuJ~

Pod:nę..

przYlt:cit!. Wilson oświadczył

Ameryka potrafiła zachować

lipca., tpA~

lit

.

mln. 20.

Po Qdaytanha hlłerpelaeJj zrd,rał głos
marszałek, któl'V wyg'losU krótkie prze.mÓor
0J
wienie I'ojwi~ne Franeli z ekujl wczo..

rajszel rocznicy. W Jmlemtasejmu dołyJ
4......

marszałek hołd narodówi lł.i:lllcu.sldemu w

imię stuletniego pl'Rlzło braterstwa broni
na wszystkicb prawie polach bitew Eu..

ropy, a zarazem serdeczne podziękowanie
za przysłane nam w ostatnich clętlricll

dla nas chwilach wy~kwfpowanef staJa n..

nie armJi i doświadczonych insuuktorow
wojsKowycb.
Pr:emówieąia marszałka wysłuehali
posłowie stojąc i przerywając Je głośnymi
okrzykami.
.
amłanowicie do obrad nadbudteteItt

za

pierwsze półrocze roka bietącego ł nad
preliminanem Da drugie półrOC%e.
Minister skarbu Karpiński podnosi,
te nakre~lenie ścisłej gospodarki paast"owej na rok bietący napotyka na niep.t:e...
zwyciężone trudności.

Przedewszyst~t~m

nIe mamy określonych granic. II 8Jmja

nasza częściowo walczy, w części '"d]est

wolności ~wia-ta Am@rykl dała pieniądze
ł !ołnieny.. Udział jej w spfawach eurOpeJskich nie jest j~i;ae skończony.. Ame-

frontach. Niektóre obszary Polski 'są '2:11"
pełnie zniszczone. Nie znamy warun~ów
finansowYch, jakie ,nam przyjąć wy:pa4:nie

ryka pomo!e nowy. nuodOOl dopiero
&wolnłonym J pod jArzmi austrjacko-w,..
giersItiego i niemłeckiego~
Mówi~c o pokoju, .preqdent Wdson
8

•

w pogotowiu

nelsi1ZlIfors, "Ptlwda fl drukuJe ~fi~
. ~jalny dekrcat głoszący te 10.000 dZIeCi
będzie użytych do rycia okopów dla obruny Piotrogiodu.
'
W' obronie byłej stolicy imperium rosyjskiego 'IW pierwszym pierścieniu obron..
nym walczą robotnicy, w drugim cllińc:zy..
EY i łotys!~ dG%GUljąCJ robotników.
(.Matin").

będzie miała mego trupa"
Dświadcza nKronprlnt'Ił

"KoallcJa

Ag. .,.Radjol! komunikuje z Amsterda-

mu, i~ podestu rozmowy z jednym ze swoich naibiihzych b. następca tronu, m6wiąc d mo~iłwośd wydania go prz~~ Ho-

landję kfiUeli, oś:v;'d1'Uył: lIKoabc}8. bę
dzie miała mojego trupa.
Tylko Ja sam
zadecyduję o mO~DI tj'ciu lub łmierci".

Izba de,utow BRych II utrzymaniem
alBlo ohI,żenia.
, Paryt, (w) Francuska izba

depułowa"

nych na posledzentu. w dniu 9 b. m. wypowiedziała
się większości1ł 54 głosów
(256 l 202) pruciwko zniesieniu stanu
obl~tenia i cenzury pnIOwej.

Odpo'Wreunl 1mies~k zło!yU sochdiśd.
ich CłęŚĆ fadykal...sOt:jHist6w. Mi..
mo to soąaliśei poniHii w izhie jeszcze
jedną
k I ę słc ę.
Swym wnioskiem
socjaliki g6d:d1i w gabinet Ciemenceau,
który mimo wszelkiej ii1trygł pozostaje dQp
tąd przy władzy.. aczkolwiek p&%ycJa jego
mocno :zacbwhma, dzięki intrygom Brianda,

Poparła

\andydata na stanowisko premjera ..

liem" nie

chcą

wJdae h. clsarza.

Berlin. l5 Upea (PAT) -- lbdlo pozo.
W uz!t:nuUtu:h tu. tej Slly t h okazało I!Q o..
jwiadozeaie rZłłdu n\smiel.!kiego l!łwiM'9ZS
jlle6, Że sita strory Niem,en UlU u1<; przykłada t~ki

do e-mrań

wlUtłde

o

brJego

nS8afIB al~Gaku'gG Si! Holaudii. Po &ftwarci u llAła:thl Jlobjowego ulemly rue .ta
J'ltbowiap8ni dopomagaó do W3tb?,oia 4:811"rża

Wiiae}m,.

[f!iR.~ nta mMB tłi...... A...ł.d: D4
J, u
_tv ...... I'! vUHl.Ui lUli

"Ii'.

.HI;........ I..
III

Btrliłłł.

w,",,.

&ńf'A, łI Hpc:a fi.~ . Itll" po~a.
Pl'a. ~j. . am.p lłit. SiWly H wflgl~ ..
ga Da pHii a.no~ lłł4floioJ berU A..
lI~ ;Jf""vr ~~~ tJa~ioh !uu~lda..
wJdł

. . .~ lht1łd

~~~1~a(···

~._.

"

11&0'

'~WA ~o:r1~r6~

mUj:rM
"

wojennym na

ws~ystkich

'11.

".

'.

od 10..go!Jpca r. :b•.mi4~~~' .•'1!łł~"'"

przy 'ulky:~'

PlatrkO{J)slłlel' "

Biuro

lulormucv)n

.eksau8ra '

PłołrkoiSlm Bł.

liU,

'

Komisja kOflsty tue 11na
n a.d wni6łłkiem Dfuł,talWf(l~n:vm

eIf.eBieckiege· ł LUtGll;łal1'SRt&I:P~"P~
cie po wJlłani8 prze.dstawi rrlełs:t,'''$:
roWB siemi
Wileiiłłdej•..

bilansem handlowym I płdnfi6zym.
Zdaniem zwiqzku. lfl.aO'tlJtJt.1laTod'IJwe-

No.wogtod,!'!dej

j

przekaa'ltła

qeaais i wnio~ka~i W.'
,
go rząd nie stoi na 1.tJYSOROŚCf, swego. za... Dymi pp. ks. ~liClej,wlc.q i
dania l nie dal dotychczas ta4n:egc pro" mago llodkomttetGwl Galem
gramu, rozlaźnll zal jednolitą ł1Jlad~1 iU%gDdnion.ego w mata.rjl Cel
odznacza sIę dyleatantyzmem l demagog,,,Te wady rządupoctągal4 ZIJ sob41lJielkJe
marnotrawienie skarb&
W ddszvm eiagn omflwta mówea sto..

mocarstw zaboTC%ycb.

NieZ:I1:a'tny
,zasadniczego kierunku naszej·, , prZi~lej
polityki gospodarczej. Nie nale!yprzeto

.Fokdj p@dpisany w Wersalu jest

oPiotrogfÓd.

2

hWBi/oOłąóiń,kl podaJe budleI prledłoŹOlr" dOgI! &urowef krytyoe. Nagle pańłtwo
ma ..I'naturalne warunki" ateby byó ,ednym
s DBJbogatuyub paJistw na Bwł:eeltł•• N'ASZ
biJane pmtnicBY w pnyslłości ~dZle baf"
j
dlo kors)'stny.D.llłllj JedDa~ i ,na na:·
bHś8Eą pnJuło~ó musimy '8'~ ~{lzye ze
zlym sbne'm gospodarki n,rod'niSi, se .tym

w przedłotonycb budtełach szukat ła~i~go.
. planu finan~owego.. ' Te p.łetwsże bwłety
IprawiedUwym połtojlłm i będzie mógł być
polskie nie obejmują aawet 'wuystkich
trwałym; JedBl.dc .naśze zadanie. Die jest
dzielnIc.
'
.
leszcze ukoÓCZOrłe. Naszym wielkim .obo..
W dalszym ciągu wskazuje minister
wiązkiem je-st obrona tego pokoju. Trzeba
na rozliczne trudnoicf,kłóre utrudDiały
aby pokój został dochowany. Zatem trzeba
nłoienie budtetu, pouem omawia ntbryk~
am czuwać".
(.Malin·)•. docbodu. Minis.ter został upowatafony do

o~wiadczyłt

eył

d,ri u w polskit>l kasie poavoskowejo Hallu
ż~iei~iym ś'-ódł m nBlzegD deficytu '811 4,
...ł -ojeni!~ fi mianowieie. wydatki
po!'!y""e n
,
.
d tkl miniwoiskow~ aprowizllcyJne, "111 ~ •
sterlltwa ,robót pnbUczBych, ł mmll!te~;~:
racy które łWOTZą .raZ&m kwot~
t
~Ujo~ch,. W pflJI!J.łych budżetaob wy..
datkI te j3ko wojenna, odpadulł fil zatem
pfByru!łe bndśety nie będą moje . trudne dl)
Ismknl~ollł bez deflcytu. 5pOd1516wae ,gtQ,
naleiy, ,b oOOon,. eięikt. okres pflB-

przy ostateczneJ likwidacji stosunkóJt.;;,;~
byłych

li, f

wnł,wów Jla {\aAyeskQ paul tw '"

,

właśet-

wy c"harUt«r u-stroJu świata. Dla. obrony

Z §est&wł~ma '1imywJcb,it~w~,łi9J '
ze 8um,Ił doo1rtłdó 'I'i, i)6S ,milton,

Peet'ąłek pOlłledmda o godańe MI :yn~

Przystąpiono do rozprawy badłeto.wef,

akań..

Nasze zadanie nie Jest jeszcze

I7srsza.a, 15

lunek rządu do ał':z~dnikÓw" WttbeD k~ryeh
n"d ZRt'h owl11e 8ft łilt ~yby był:swyklym
p"łII&dllllębi~CIł.Rz~ Mer"" d1,t wleło
urzędnik6w D4, i3~86g? ~a. Zbyt

wielki pet.soael

BtKOdil

.

.WroclUiW

~
'.

we] jOJp,ottata.

Komi81 a
'li'

narodowej.
·tlliadomiła
Mówc-\ ln'j'tybtif! D-lłpme 8\fWk.'~
. . . .6c6w Gópn~go
gramu w ministeBtwie 1',ollót ~nhłHlftyeh
_
wej.... amel"yltall'Sl
ł w ministefstwte kQłsirJwym,' ~ pod,.
t
d

daje krytyoo giis;od:al'ok, w~pl"ełlł ko",_
painilich -węgła fiS! U k~h.
Cu do łlamego układu budt'etu mdwaa

JU

tł'·.··~·imgO e-e .,
II _ebawem
:JOl kt6rJ'oh maai.,.~

lE,J'

,I,

wyraża. że nie p:r~ed~tllwi:'łlO $1Ak.łe bq,dte:WJebiacył.
_
tu byłe.go :8tibom autTj~kłego,.,
. "
,
fiO'I'!łndł";1
Co de dOObodów,' to pooafW be~po·
".'.
.
aą , .pobierania zaUezek na ogólne datliny ód
'radnie w Królestwie przynoszą bardzo
Na1UJIIe. 15 lipca. (PAT). nieruchonioŚc1 i kapitału, podatku m&jął...
mało dochGd6w., pł"eJimino'wanych rapoz.n. Wiadomof6 o, układzie
kowego oraz podatku· od zysków wojenum na 6S milion6w marek.
Kólczakiem ,., -4 gen. .finsiim
nych. Z tych 3 źródeł spodziewamJ się,
Takie podatki od zysków woJennych mam urzędownfe .Ęftpneeują..
około 200 miljonów maręk dochodu VI
i nadzwyczajna danina wyka~ująbardzo
N:ą dzień 21 lipca zwotan,
byłej Kongresówce.
mały przychód, Naprz- od zysków, wc"
aejm' fin.lan&zki, kt6ry ecrkona
ela stanowiące łedno z naJobfit- lennych wykazano za ubiegłe półrocze
wyb,oru. '.prez.yd:e,nfa repubHki
Dych tr6del dochodu są nieuregulowa"
zaledwie 15 mt1jon6w marek, podczas
W Wybargu i HaISl.ngtOł'S'i6
nec Uregulowanie tej kwestii jest har'"
gdy doch6d ten powinien przynle46 do
spi.wi ,bols~~w,ickie-ł kt6re
dzo trudnet i \ł najbliższym czasIe wręcz 600 miłJooow;.
" ' .. ," wy8adz.enie~w ctPowtetrze
niewykonałne.
,.
Stronnil:two m6wcy nie mate brać, n'.
skład6w
i zam()rClO~'an[lC!
Z pozostałych po okupantach mo-siebie' oopowiedzialno~d za tę adminisłra .. Manner1:teima.
nopolów minister zamierza utrzymad. ;c)t i za len bUdte:t. Dziś nie mainaslę'
monopol sprzedały spirytusu ł cukru z
bJ!O spodti'ewać jwietnego bud.łetu, lecz
rozszerzeniem na całe państwo. Z do" . Dtety ł",dać od l'ządu, by zrobił ws:ystchod6w monopolu sphytusoweso moi-, :kG' t&:do niego DltUY, by nasza skarbo..
W/eden 15 lipca. '{PA1'J.
na by się spodziewać 625 miljon6w ma.Ość ituu:zej wygląd_ła nit obecnie.
nosi z Hagi jakoby 'pemięd:zy'
rek niezalełnie od .piry.tusu denaturo"
.Do tego rządu, który w ten sposób
Zjednoczony.mi a Meksykiem
wanego i spirytusu przeznaczonego dla·. ,gospodarnI' my, kończy mówca, zaufania
stąpiĆ konflikt. Staey L,;~~jn{lC~~:O
przemysłu.
,
. l1li!mamy. C7:y_ zawotujemy ten bu4ze~,
.prawd'Opódohnł,ec obsa;Qnć 'fo,rty
W roku bie~ącym jednak dochód II {;)rzeądzat nie. m~gę, w kat.dym razie
kańslde j część wnętrza kraju~
tego monopolu wynosi zaledwie 50 milj.
musimy wyraZ:ft .Wielką wątpliwość, . czy . czasu; kied, życie i własnośc
marek.
"
ftnbtidtet ~clziłl mógł być temu rządowi
amerykans1dch bęa. załw,ar8~flt(J\1!

'Z

Zatarg

Monopol sprzedały cukru powinien . .awotowany.
.
być równieł zatrzymany.
Dziś tWOfr.y'
Na. tymprzerwIno
on 20% całego dochodu Sk8ł'bu.
, tow;ą

Dalej omawia minister sprawę dó-' . . . Następne posiedzenie jałTo' o go~zi..
chodu od tytoniu, pocz-em przechodzi nJe 4 :poIloładniil. Na porządku dZ1.endo kwestji kolejowej..
llym dalszy ciąg dyskusji budtetowej.
Pr6cz dochod6w zwyczajnych ska~"

~~':!t::d~~~:~;c'l::miał takie

zIIIP'Y"Xronika. Seimowa..
'J,

Takim nailzwycn}n,m dochodem
jest dochód ze spttz.i.iy poiyo;;ki pań:"
siwawej za pierwsze p6~l'OC7e w kwo _,
cle 400 miIjon6w marek, 540 milion6w
koron. i 320 miljon6w l"1:Ibłt"
Pr6cz tego skarb .klorzvdał z kasy
poźy-czkow~j w 8umi8 1J 400,OOO,OOO mk.
Z pożyczek zagraniczny-ch skarb wcale'
nie korzystał.
,

Warszawa, . ł'l HptUl tpa·T). ..;~ąptf~~~ć
skarbowo-budteulJJ. (Jdbył.u~r.ltje 'rll\iOr.. ,·

w Bptąwfewafuto~ej.:.lłtłllltet,
ł (błleg.ąe,icminł'SteHł"s'k~il'hllltza..
sad.nbli o,be4t:ne·Sta~ko:r;z~4u,,:w- ,tillt&!"
wie .alu:t{jwefł,'~mi.e:r.łłj;ąte do-eł·",~nlttti;'A·'
S:łaB1l. 1Jir2i~jśWGW'Cłg8PT'z:edfee;io:t!m" -:.~·ft:httJ;,
WQ:be!J ttu-duOŚGl jlOf:rzyw:ania jUi' óibe.c.ni'Q
Z p02yczki 5 mH}ardów frank6w- 'potrzabu4Ij -UlG. e! &łoŁa t~q .tanprzejśei<rwy
skarb uiył tyłko 800 miłj. _. franków dla.ima p'Jlegac na .zBstąpieBiu marki polakiej
nabyda n~ezbędnych artykułów weje:n-'·.· BlolaD1i1rS6nkQ. pOłł1tł.go optewa!ą~Jmf na
nyc.h i aprowizacyjnych.
D,d··j omaw ą miniS'el'
sów w Galicji i zaz .. a: "'II,

mllcyj'ls

.karbu

,',: '. al&te f na 4cią;f;nięeiłl za nie keton wedle'

sprawę finsB... ·-ii:J!łłl.ulsCil wartościowej, jak~ śejmom,aezy.
że d9cnody B
która. zdaniedifSł\du wtllna 'si~ zb;llź:yl!
pGkrywaj~ wyd~h6i'f.
",.' diJ kursu gittłdowego k{}t'onywzg~~Il{e

tej pf'lwinrJi nis
_D.a .,lnica ~ZIlańna nie m0.l~ła P6by~,!~" mark,ł.·
swol-eh wydatkow 1'I.WłilUCIę>, te sama, p.":'~,
Na tle

tyob

. '.
.
oahnadezeli odbył"si,
wktliirej posłowie dr..

Dosiła keuty utrzynuUlia wojllka.;:::;~ d1ub~ dyliłk~iSja,
PUęęhlld2~ do wydatków ,relimiQo-~;g ·:'Diamand. dr. L[Jew8n ..t~tD' BW c~ł.ei takłe
Wllllyoh 111.\ pierwsze półrocIe, miojEłtł1rn;,;f:~:'htt.Y:ł1iel' KQdziar .sllsudttłaló.aprobowa;ł pro..

sm CE/1, że cgólna Bilma była ir&faia P{Z~~~ 'j-ekt pana mlbJatrg ldcarbu,eu 'do ~ą:stąpi~ "
W!dy\lHUllł. Wydatki n~ l\ojako prlen1
':'.marll.i złutym i uniftktu.l':jl ba:a8;DOtÓW w ca- '

o 13i) milj.enów UInę puew!dliaaą W Im
'lej Pol-acG;atoli wyfa:ailtJilda.nł8,tę stOl.uoek
Z::udłlli dla be-zrobotayeh .powoda....;,;<korony .do .złotago .nie: PUWi.ałeD się opieprzekroczenie padJetn miniaterfl.twa' c-.i:
na kuuie gtełdOwlD1 «UODy, ltłCa
pracy o 61 mHj().uów~ .NatomIast kUka i!k'~~'łU' 1zeczNwietej sHeHpaa korony, która
oyck ministerstw ni •. wye~~rpało Iwołeti.::: ~:~~I:łtę,.ej zbłlta. lł~ dO r&.łae.fjwalutowef markredytów budżeto\vycn, $kntki,em czeg6:,'~; kii'kor<JD.,l_ • POlei DławaUd . omówił prl.)'
Dtenfl1e~l adę ap'Hbitiwać pl'aebOez8AUa" ~.c·leJ JfpOi3.olJ.naICi iib.łOaki jui ilawai.Jw aej.plaę)' alfę.
·m,ieptilsdstawiolle. '
~

ł~c.ie.
wały

<.nW

D uw'olnienie

dyskusję b1tdte~

Jfł:yhiskupa

Lyon, 1.5 liJł (PAT) BadJo '.
d,'nal Oalłp;ł'd wJ'S'ł.tł , do wilHla
prośbą (i) aWflm.teni.a areJbltkDpa

.

u Wi~AiilBe~od !kUk U ał:esł.§§,f
burgu. Ojeiee8w. załli8pek~jGD,

arey blaku paWOlbee POjl'łS:2:ł{'41!1l
i alego stanu z(tr'Q;wl~~ClfcłW~iJ;hlj'e,.HłItO
ledzkości .Le~,

litllłdalja: >1JIrlłiłclel

w Krtkowi8 ...

tPAT>t··

.

1

Z. powodU

nahutomgo

odbył:Ołłł

~ao< n~ 'R,ynk'il • prs,d

.

jpOmni
y!' Uł'P .

. e! 1\ pr.s,glą~;wtłją••
"u~l!Itnkn:ył k .. 'bFBb1p .Sa-

'.

e

;flfJha, ( " .

fraUll~e1,

. W dnIu tym śwIęciła Ftacja,a

ptśdat.winie-

:le armJi B1ilłeTEt. wra,ł • generałem Hille'rem, pt82ydjum misltl\, ~fi<1p;tsi obchodu
tłU'ullwslił'tk4t>g'", j lic.&ny .a&t~p publiczno...
'ieł.Ge:at'rd Haller VI lt)wal'zydwia gang..
Ira!!. fra~Uski~o pl'seuedł przed bontam
•W~Sk8 uBtawio-ae~"&' li

tił~obokJ>

romańskiej nad kulturą germańs.ką.

Nie było to gwi~o odweta, śwIęto

zemsty_ dziki taniec szakali nadgm~aml
~ycia· gospodarc~ i społecaei_.I!tt..
ropy•

przy..

Była

[eum oddział,- pł&B&łlłowały hroń, a orki-e..
'la od!!grała hymn fyan-oU-Ski ł polski g&ue ..
rl'·ł frane~J'U nd~k~r6wał fedoego ze 111WC'"

istnień ludzkich, kUka zrujnowatly~& do...
~2ezętnle prowincji, chwile istotnetgrQzy

.1 przeraien!a.~/

DzisiejSZe!' pokolenie we P'ls.ncjirtde·prędko :zapowui o bitmeb nad~~:ą i
nad Marną, o tych wysoce tt.~ik~ych

;pNl1.lm'dwienfe, w którym POdili6sł braterstwo

broni &rxnjł polskiej i ftan~tiej. Naltęp ..
niG gellft't1lfeia udaJa 9i~ do hmi~nia

chwilach~

KOg';;!lłil'łti gtbeeię odbyta. dd,bda WOjsk.
Wti!~iorem W ta~tne miejskhn odbyłe
Il~ urt'tU~9ite pUslt:twiilule Z .Rahi"

tolml! (1
lecz nie ujarzmiona Prl. .
m..
nym wysiłkiem ducha pracy len..
po
.wypłaceniu olbrzymiej na te czasy !tontrybucji, wzitła się do odbudoil.1Y 1.;~łHź.
Po .strasznym

pnłJj'd!l.lID mjast8. przeisiawiCiele
'Wład~ a takźe barda-.o wielu francuskich

nienia swych ran. ,
.•. . \,:,
Po pierwszych chwi1achprzygl!~~~~~-ą,

8.rmjl H~Uera.. PróBlI tego byli

pł'l'~rlatawi"nHl iołnł.el'l!lf:l WłOiCY
baw~y obecńł~ w Kl'a.lu~wia. Prs-ed lozpn ..
~złv-i6m pfzedstawienia dyr.· Tueinski
l i l?łOsił pUłsmówienie najpierw pl> I}(J}sku.
łlfuHłpnfe po francusku, pocsem .orkiestry
·odr.gru1 ~.:ymn1 fnmcllski I polski.

takt0 na

I'n}'śl ft!wantu wybuchała chwnamL~+ildo
wnemi iskierh:ami ł poczem gasł~,,,o.WiJliJ
lecz tyła zawsze w goręrszycb:~mrłł1leh.
Osbtnio tywioły mhU'ooallł~t~,;!~lłd,

stronn;'Ctwa rad.ykalno..miesz~tatlłSlrł~;

ZRjeki.

Stara'ńo·się ·umie;.
posuni~clami na suc1aowałcy eu..
ropejskiej CliĆ dyplomatyczn~go..mata

,uczepnej z Niemcami.
jętneml

15.llpea (P AT).. KomIsJa mh~
dss)'fmj MznlelllB, maJillcB sbada6 Bslścia w
1t"9 prlybyła Da miejsca l rOlp~ezęła
Bwoje prace.. Przybyły do RJeki krijtownik
frallCU:lki /tliWaldack R(mll~(,HlU·. torpa,lowiec fl'liIlenski, kr!łżo wnik
smery k.ansk!
jłOlympja4& i torpedowiec emerykaoakl.. 0csekiwu9 Sil jtjucze okr~tl wojenne an..

Zbwjono się na wypadęk

niemcom.

ny,

one

\\tin~

na przeciwnika.

.

Wypowie(fhnie wojny nie zasłało
Francji . nieprzygotowanq. Dwukrotnie w
tem stuleciu stanęła jlt~ ona oko w oko
z wojną z kl"'lytactwem spółczesnem(in ..

Bel11nł 15 lłpca (PAT). Radjo pt)lD.
KomuniBtY(!Zne i socja.lilitycznEI' swiązki ro ..
botnicze w Aastrji Diemieekłej ogłosiły d"
deswf;l do proJetarjuuy WEUiyldkicb krajów,
których wskazują, na krwiołerosy impi:łrja..
lmn i ua zsmierzoną, ioterweDcjQ w ~o!il\
'j na W"rJll8ob. Komunidei austrjaccy na ..

Al "edras i wysłanic:pn:ez;
Niemcy ",Panthery" w r. 1911), nl,ez nie.przyjacielem przygodnym, . Jęcz nieja.ko
cydent w

. laz do wytwonenla lolidł.\fnoioi międzyna

Pragm,

l

przez pochody na. uli ..

cllIch miast j Wli autiltrJaek!ob
b.. m..

Bofeudrzy nie pozwolq
.

w

da lu

20

wywozić masła,

Zajście przy

'Ibąc1 hale t denkl wydał nkaa WYWOlllll ma'lła. J dko powód tego podaje Allgemeine
HalldelablBU 'tu, ae wskutek Illfeslenla bIo..
,kady niemieckiej i spodziewaIlegtł wielkie ..
gfll popytu na masł{) i tłul:łzcse, ludnoU o..
,bawJa Bh~ braku masła i eajni ma801J1118 sa ..

Wypadok arcybiskupa czeskiego.
Berlin, 16

lipca (P AT),,- R.ldjo po.o.
Di)na-i!H~!ł B Pragi. te kardJuł arcybi! ku.p
'kI:!. Sw&nsky padł ofi~U'ą wypadi.:u. B .moDhórl którym jeebał lH'zewróDlł gil!- Arer"
biikups wydobyto s pod automobilu Dlę
pnytomnego ciłago krwią, !lbroczoDego.

Zaszł~ałiJ,anie sierżanta

francuskiego.

Berl.in, 15 lipca (P A'f).

R ad O pilzn.
PodH&reiarli atarm van HMie! otrzyma . .

W81Y spral1<'Ozdlluie p~ł,iclł o IUt-Bztyle~,)w.l1&!<łńanŁa

tralWllli.idego Manbeim~ udAł
8f.~ do &mba"lady hisspanałleJ. Ol>iekullłceł

~ł~ [Dml~mi fnDc.aBki~ł t wyruJ uboleórwania • peWQOO tego !l3jthia.

IIa

I~d płaeenu&

podatkÓW.

dł

Ił

nielł
Rzym,

afzamacuI..

VI

Ił
I
nlapo
u.

15 lipca (PAT). RadlO pnzn.
Jakusy B(NjaUst4w lltWOl'Zhł& w NeapolU
'rad I"obotniQo.. łołafenkł.ch ndarem.U bur~ietrs mialita 8am Hejlliita, eralludność
p1iasta.
.'

,

~arnitilt 800 mk" W ciaeie f;·.rgn pode,,~ło
kilku Aułl1l4n'zy ze li'I~pitala woj§liOwego (nie

.

halerozyoy), któu1 nli chwi

~

przypatrując się t .. rgl1huym,

lti;

gdyż

priyi!tRn~łL
wid<ąfl

wy..

bj"ł Il».jwyżej 130
150 mk •• podobno kaząli Wi6ś.,iak<Jwi
gapła~ Ó tylko 150 mk.. Pom ędiiY Włl;f:bia·
U\Hem a żyda;n Wyi' ki spór. pO"sęt t,~~
zbi~rlłć a:ę i ~"nie. 8~orzystał z tf!gll ja ..
tią olubnik l 11 ;:radł haIldlarzowi spOdnIe, Z

zysk,

gil'llitur wart

czego po w sttl,ł, ;.-I.śró ł liydów

wi'!lki IZ:wałt.
A J1lal'zl.\d gminy str zakonnych w Z'il!lI'''
dowie w oBPbaeh L. GrlUbanma. l. Fr" d·
mSlta. i H. G lmUI;US je:!lljt korzystaj16 II';
tego, wyst.osOW,,11 pod "'at.i. 25 -. Ul.. pod
Rady Miallkiej w Z! (srdowlE!I oRwhdCIsrn8
W którEMldowodz;i, IŻ zf1bowa,o bm to
warów na kUka tysi~ev marek,. sa rabunl;k
. $rwał pr3~slło gl)dt!lJ~ i t. d. i. d.
Wybrano wioe specj.~loą komlsj, 'fi o..

t

n,onm;l;Ir.k"łClI.
,II i{i:;S ~UII
Berli~ 16 lipoa (PAT). R ldjo po~n.
V'1fV. a ttl" z,.'mi"ścił
()de~wę ił; l (hmtow
"dec, il'h i au:;t ,a khd partji soojalisty ..
C~lhj 10 studtttó.v w~z)'Bt~icb kr jd p aby
\Vy~łlłh !,Ksed8ł"w,ett<li H' eOC)ailstyczny
D

rfO es

ł

ol 1'111
sł UUenlOł.

;:tc

zjazd e:tudeDd~1

do

LU:!ifoy.

Na, tfm

Zje..

td2u8 stadenoi niemIeccy ~huą flłprotsBto e
WaĆ ,rM;C1W odd,miu· Polloe POJoa.usldego
SJ/łlika i Prus zachllduicb. /'

Sytuacja w Neapeła naprtłol1a.

KonłrprDpSzycje ausłryjackie.
Berlin. 15 ii,II.!8 (t' AT). R .dJo pozn.

Koalicia nil rotule z Ber~ Kunel. .

."'0 .

Berlin, 15 lipca (PAT). R
p06$o.
Delegl10jll al1strYlsClca. iii Saint.Ger~aIfA
Mocarstwa spraymłen,r,oa Wjlłały teJe.trAUl
Wl'fłclył.a enteooie no-wą mQW~ lawieralą,cą
,do 8&11 Kuna 11 iiawl_domianlem, Jj, póki
tontrprosycle, co do W8ZVitlti~h ~ Un!dó w
~.(8 wy~łDł OD w,s)'ltkich podyk&uwaufcm
ukła( 11 pokojowegIl. PlfHWBU csręŚĆ pucy
Jntł.wal'Unł~w wlprawlearmji,półl' aie
Od0C181 liit dOSłif3W H·~J'!.Ialii{noŚo! {i311StwO·
..ołebyÓ. mowy, aby mocarstwa Wdały Bj~· wejtspraw JIlnlęjl~oś~l IUtroduw)ch i apra ..
ł o DI.m IV

Dzis ni.t!!mlwiść ta skąpana. jest VI ka..
łufacb krwi, w ogromie strasznych nieSZCZęśCI iakl0spowod~wjda wojna europejska ł914 ~. 1Q18 Id.
.
Franela stida i słoi kulturalnie o sto
głów wy,t.ej 'O'd Niemiec. 1 mo~ dlatego

nie podyktow01l1J pOhOjU Niemcom w Ber..
linie. Metropoljs niemiecka. w Europie
pozostała

ni-etlmi~to

ząb

przez

wojny.

Czyt mo:1na powątpiewać' w to, ~e watuu.
ki pokoju, lPostaWiQlle Niemcom w ostatecznej redakcji nie są bardziej umiarkowane ed tych) 'któreby Niemcy dyktowały
Francji jako ewentualni zwyd~zcy?
Pokój świata, przyszłość Vgi Nar<F
dów, przyszłość samej Po13id jako wiel~
kiego mocarstwa, ewolucja stosunków

5połeclllyCu

zi!leiy dziś jak przed wojną
od s~u!tji jaka s:ę wytworzy mlfidzy
Franclą i Niemcami w nalbliZszych kilku
latach.

J·•.kiekłłlwiOk zdowdia.. "

. ViI'

robotniqęJ.

.-

i przyjaciołom jawl1ym. t ukrytym w Polsce, a jednak jest tak. Upadek bolszewizmu nie oznacza jednak reakcji. P ..;wrotll
do dawnych stosunków przedwojennych
ani w BllfOpie, ani w Rosji być niemoźe. Historji cofnąć niepodobna.
Czeka ją mrówcza praca kulturalna w
soiuszu z wielką, demokracją zachodu.
D agą. ewolucji nastąpi przebudowa stlukt!1ry politycznej i społecznej Europy. I w
tym kulturalnym pochodzie naprzód w
przeciwstawienIu do bOlszewIckiej zagłady.
\V
pierwszym Elzeregu kroczyć bfidzie
Francja, która jai dzisiaj wyciąga bratnią,
dłoń w sŁonę Polsld, w stronę Polików,
tycb "fracuzów północy'.
A więc nie rewolucja socjąlna. nie

rząd rad ki as owyt:b, głód i nędza, bez..
myślne niszczenie wszelkidl wartości, lecz

rozumna ewo'ucja. WytętOll3 praca ws:eyst...
kich czynników narodowycb.
Oto w kil u. słowach znaczenie 14-go
lipca 1919 f. dla Francji i dla nas •.

• Dobach: d .. raZenona Tobnkiego, B~lregc
.Janą BorkowIkiego, ks. Włoddmłel"Bll 'Pa ..

czanowsldego, prezydenta m. K!\zimiefllls
3aworowskiego, posła do ssjmu WncentegG G ,)jnskiega, naczelnika polioji mj~jsklaj
K~c~orow:;ki<'glj.

bwnil;a

F.

Jabłnnskiego,

oraJ of,lldrów f/'oUI\'('!Slk\tlgl1, angi':!ls,dego i
polskiego. do której powiIłano także dwóch
aydów"

Pomimo

dwukrotnego .wzywanta o
Oli oh podpisanych na petycji wraz z dowoJami fak ..
tów wymienionych przybył tyli\o I. Grin"
baum, któ;y oświadczył, te: • teraz ju~łest
wszystk!j dobrze" ł. że on postara się fakty .dostarczyć". Sprawa ta została rozdmu::hana przez :2ydoW' do niebywałych
rozmiarów, a n3w~t poruszono j'1 w "Hajn..
cie"f <lawo iząc, te w 2yrardowie ~ołnlerze
'z u:nji generała H .Hera urządzili p~grom.
J~st to· kłamstwo, wdrożone bowiem do..
Chodzenie fAktów rabunku dotychczas nie
ustaliło. A więc ZWyKła prowokacja, jak
wiele innycb..

przybycIe do biura Magistratu

I Berlinie

Berlłn, 15 lipca'

głód.

(1"An.

&-łdJo

pOln.

wrócą do pracy w poniedziałek nie
ziściła. alę wsltuŁek cią~łych jątrzeń

tywiołów'radykalnych. Ludnośó za ..
czyna ginąć z głodu, gdyż wskutek
komunikacji ~vwno~

nie dochodzi do Berlina. Jadynie
przyw6dcy komunistów za drogie
pIeniądze otrzymane z Rosji i Węgier
zakupują wszystko co się tylko. da.

WOjska cz~skia OB granicy BawarjL
Nauen,

DlltmI.łlki

czynifł

15 lipoa (I:'AT).

BlldjO

dODOll.lłi.

poza.

je o.MI
wllzelkie pf.llygotowuia wojskna.a
aUl!trjsckie

granicy BlIwarjl·

refer.entdw

~

w sali Konoort&wej bIł frazes "Wszy8tkl~
mil winna Warszawa •
A wIęc nie mfeH'my w Łodzi doitli
tecmej ilości kartofli -- wina Qb~n~nikmv~
bo niedo3tarczająkońtyn2~t\iSu.. Nie 00wieziono na czas ~ wegla - wInno mini...
słerjum komunikacJi, 'bl nie dało pbuz'ł'~

crlno-

ilości wagonów. Wogólecałą
wiedzialność za braki i nieporządki apl'awi!łlcyjne p-on.,szą różne ministerja Wil!'"
sZłwskie. Nadto wszelkie wa~niejue· u...
chwały rady miejskieJ nie zatwierdza rei",
wl1ież Warszawa.
.
Słowem Warszawa sto~ kości", w gar",
dle naszym nowym, świeżo upieczon~
działacztHn municypalnym.. Gdyby nie

tlej

Warszawa.

byłby

w szczegolności.

rai na

z~mł..

a w

Gjyby "naprz.

ł..odzi

U

władzy był gpbinet Morsczewsldego,
Ubyśmy cukier i rnąk~ bez kartek i

jecznie tanio,

stem
mia...
b~

tramwaje woziłyby

nas dtU'1ia
,
steru władzy jest gabinaJ
sabotująi!Y władz~ ,."robot...

~e~

l

Niestety l2
.burżuazyjny.,
niczą!ll t. j. magistrat

c

m. Ł-:Jdzi, kt611 jest
z tej racji bezsilny. Ale trocbę cierpliwości. Wszystko będzi~ dobrze gdy do wła..
dzy dojdzie proletar}at.
'.
J
W tell spos6b nasi koryfeusze mnni..
'cypalni starają się zamaskować f ' "talIJ.
nieudolność, ukryć si~ przed gDiew~~'
społeczeństwa za pleeamł .burtuil'ljnytb.~
ministerjów. Cót łatwieJszego jak z~1ł~
winę na kogo innego. Godny to wybl'el
strofowanęgo dzieciaka.. Ale czy przystał
"zarządowi miasta, liczącego pół miljon.
mieSi! kańców ?.t~2""4
J~żeU bowiem wszystkiemu wInńł

Warszawa, dlaezego to w Warszawie

h~p;

bała

naprze jest o 100% tańsza nftw Ł0:
dzi (w Łodzi 110 marek funt, 'W Warsza-

wie - 48 m.), kakan o 40~ (32m. i 18)
etc. Dlaczego komitet rozdziału chleba i
mąki; którego utrzymanie kosztuJe n,liastt'ł
tak drogo. nie sprowadzi sam kilkuset
pudów berbatychodażby . % Wa~szaw}' i
nie sprzedaje po nizkich eenacb_ pr%1ezy~
nłającsię do og6lnego spadku cen na
rynku miejscowym. Herbata przeCie! naIdy do produktów pierwszej potrzeby"
)

Łatwo jest bowiem zwa.lać . win~ nm
kogo innego, ale trudniej ukryć własnli
niezaradność i brak inicjatywy. Tymcza..
sem ~panowie Cukiermany i Tennenbaumy;
robią krocie na htdzkiel. krzywdzie. Ale.
ratia miejska ani zarząd miasta n e maj,

czasu

Musz~

zajmować siętakiemidrobnostkam~
sifi szykować do kolejnej dysputy

politycmeJ.

.

.. '",. . '.

"

;~

Jeteli brak kartofli.. dlaczego nie ZU..i~
tytkować tylu placów mieiskicb. 'IN samemj
mieście i pod miastem pod upraw~,karto.-;
fli? Dlaczego miasto nie ku1tywu'je wa-l
rzyw w większej ilości i. nIe puszt:'Z&, jeI
na rynek miejscowy dla oDnUenia cen? .:!
Otworzyć kilka nowych sklepów miej... ,

skich oie wystarcza.

Nie zmniejszy lI)

obni~enle cen nic
wpłynie. Szukać wi~c potrzeba innydl
dr6g i środkóv.r. Jest to jednak praca.

znacznie ogonk6w i na

twórcza~ pozytywna. do kló:eJ 1lI MI cha lskl
z P.P.S. nie czuje ani zdolności ani po.ciągu. Czują pociąg do mglistycb projektów, kt6rych urzeczywistnić nie. są \li'

stanie, Elle które brzmIą bardzo 1liękoie.
Ml.lzuką słów chcą zagłuszyć swoich wy-

borców panowie z rady miejskiej imagi...
stratu. Zbyt nlzko jednak cenią oni ro.botnika polskiego..' Pilzna się on na de-magogjI prędzej, nit to kto puypUS%CZ311'
Do tadnych eksperymentów rewolucyjnych
nie dopuści. Żadnych grótb si~ nie ulęk
nie. ParlOwie z; P.P.S. niby to zwalczaJ,
skrajne prądy społeczne, oficjalnie wystę

pują

Ni;4dzieja, że pracownicy przewozowi i komunikacyjni w Berlinie

zatamowania

OlóWl1,..~ argumen:tlm

stetmlącytJj··w· oorome magistratu.I [IłY,
miefskiej Dl! wiecu sprawozdawczym P.P.&.

Bolszewizm. dogorywa. Mote się to
niepodobać jego serdecznym zwolennik/m,

zarzutów pogromtt.-Zwykłe oszczerstwo.

W duiu 18 z. m. w ~yrardowi9 na pla-

placą· PDdal:~6w4

BerlJn, 15 Up~. (PAl'). Rdje rOllIl..
Koła rl~>}we sa1Jł~uawiałą sh~ n<ld śro..,
elkami ~mi zapoui~cb u,;b,vlalliu lit

potwierdziło

Gil targowym wynikł zatarg p"międ"l wio ..
śoisninema ·Jednym 8 miejscawylsh łydów,
,p~zedaw,·~ gotowych ub. aIl.
Zyd hfHltUaflll aałądał od kmiecia za

,kUPI..

.

Jeszae znienawi-

bardziej

straganie z odzlefą.-Spodnle wartości.•• kUku tys. mk.-Pan Ortltbtltlm

obiecale.-Sledztwo nie

Nauen, 15 lipca (PAT). Radio pozo.

11m

tradycyjnym,

dzonym, bo nłedawnVD1 zw'yQb;zcą •.

-r

•

objaw~ć na SŁwn~tr!l swo'"

itilł!1l0ŚGi

"

1

do zwalcsl!.nla uJ"dów

fmperjaHatlesnyeh i kontnewalncji oraz o-

wolq

woj-

przez Prusy.
....
Godzina ta wybiła dnI. 4st.itJinia

wszczętej

1914 t. W dnju tym amba3~dor niemiecki wręczył w P.uytn odpowi~dnię u.Gfę~
Wojna została wypówiedzian.~;,ptzez
Niemcy, l~cz od pierwszej chwilizwałJły

~Iel*i&.

rodQwej.

QfUi

. popierająca je więk~zoś' nar~,.~ffą.nau..
.kiego . porzucili wszelką ~yśl.~(lwQjuie

Rzym,

·2.

ly

do wrót

~oilał

H,Uer,

Wołujlł pTot~1arJat

tast~py krzyża·

gdy

opancerzoną pi~śdą

przybyli edonk.owie francuskiego kvrpusu
. ofleafliktegQ z. gen Vi.lHemena CjJ!;'le,gE')o.

JI

uroczystość, kt6ra kOSl!.fiwała

to

Franc' ę przes~ło milion trzysta łi$i~cy

łeb .żt-omk'Ó1lIl ()fi~rów orderem legll honurro~j:.; GUiJ'vł H:łlłer wygłołilił dhdi}1!!9

fJ&hliS'uy

S nłq
świat. kulturalny zwycięs!wob:lłtury

cały

szystk.iem"t..
arszawa".

przecIwko bolszewikom 9 ale jednem
okiem zerkają w stronę Moskwy, z tamtej

stron y

oczekując

sukcesu.

Musimy niestety rozcnrować wyezee·.
kujących.
Propaganda bolszewicka nłU.
przvhła się w Polsce. Jasteśmy zbyt kUl-ł
tUfalnym na to narodem. Z~lefzcb bop.
szewizmu w Europie jest dla ludzi rozum",
nych. at nazbyt widoczny.. Radzę wi~c
z czystego serca. naszym radnym z P4P.S.~
aby mniej szafowali grotbami i mnieJ l
oglądali się na wschód. Pomoc bowiem·

1

'stamtąd zawiedzie łeb niewqtpliW'i~.
Jetcli nie zatracUi Jeszcze awładom(ls~
ki 'Iecqwistoki. whmi ąamł p~~

si, do nłeudolnośd i \'V1clągną4 z t~
.konsekwencje.

ws%eebtt~l kami~f{o(łmOOó,w"n' .odJcupil,
"";~ . >
Co' s.ię tyczy .tuktatu Pobf4 z' B_nłen11'
tą, to zawiera on ,z jednei strony u~nltnie
przez m@caHfwaniepodległoścl państwa
polskiego, 'z .rlrugiej tał nakładca "6 . nas
9łxrwł~ki co ,do n:zmuda pEaw ' mni~jsZG"
~& imliędą:iiafod.o wieni a , Wisły @rAt wti~ ..
da u4ziah.l Vf. dłu;gach ~Ji.Umiędzyna.
rodowienie WłsłyzobGw:kzl1je rząd POliki

pieczy była p!'lwłef~." 'P.Wł.'rdtsłd

W~a

wm

~

jdJlie ,ani1m.tt
łl

i

praeewniach mo-d..

.' . ". ". pln. ninwyłtłfrudL

04'. dnł_ W11~

~

b;rłę'

ule

tak

lVlelkkłgo 1I1umÓw1e.t.. Btosy m1łttrfalew
łJ';fiifla~, ' s:, w chlikatD.9 III Qf.H OU,S" i
:~.Jkwf;fttnek'HI:Jnmy. Bzwanltlt li rawey,
e'je~y

'I to d.

.

~'fi'j, ręc.e.

Wyeltodłi

za mąż c.6rta p. pełła Wi..
,tose, phlEqa P. B. L. (Pi_toweów) i Jr~
eba'!\c.f otclea.jali: pt'Z18tMo na auemn.q9,
Jll&łorolnego ~jebnt-n8, If!m6wił ella llrleJ
wyprawę, oJ_Mej ąte IMIZyiy VI ol~fit1l
ll\

pnedlff.~łl!ielkJ

ojny

Dawet

bartł,lo HWit1i ła

pcml"

lllożDych ,J'lldIi11.Paletłr9
mns' by6 chfł:wnJe orods&)ns kiedy

dlae

tak Ipytbft' "ę:pł'ł\Wę. B,~ tn1Ae I~"
te p. poseł ma j1l1df!Ś Qekrety fellrt·

Cle, przy s~wlł!ię któryell nl&
WptMt lIł klotU rodz, łlitł pteniąde.
Róanie bywa.

polu

.k 'tstu wVev~.
---<l{)--.

Kraków, 13 lipca'It CdSł.!
munik~V

PmWszcza na.stępu;ący ko-

Generalny ~koml.w pomocy ofia.rom
'\I ołfty
w .. ~i~ I.• c-e, z 8iedzib~ w
Ve"y (Si\W2QeałJa), poafanowił na po-sie<beniuClI '
<"ci. . ,12 aerWCft prą
afąpii1 do l' '. eJJ. /,;:~~tet ~"" ~lołQlłY ,9 stycznia
-1915 r., W celu gro~_henia fundUBz~w
we w.ZJ.H1d~h_ krAjach na rz~z ofiar
wojny \li? Poł~ przez gronlO Polak6w
!

:;m4'ljdująqch _
.., pod~c~

w Szwaj""

carjf.. z ~6~"h w,miei11~ kJdynie;
nleodżałowane1i~ wle~~cza narodu łIen a
ryka 5.~ewh:za, Ignacego Jana Pa..
derew&kie~~ onecnego preZełB. Rady
,ministrów ęzeczpospołite1, którego pel-

nej po~wl~cenla dztal~lno§ci w Amery..
ce p6łno(męj Komitet M5ztak wiele
za wdzięcza i Antoniego O$ucAowskiego
flik wielce zaslu!onego na polu pracy
i fHantropjI ~pol:eczneJ, a kMry w S ..ch
pierwszych ~taćh lmuenia komitetu: s.
zaparciem
i kompetencją pnewo'"
rldc:EVł kollllsJi wykonawczej.
Prócz. tych mętów, wymieni6 Juzc::~ mus1my p. &azmaPiltza,bo on
ph:rwszy
ąl my~l zaloienis na
J;runcie ne
em n~szej instytucji, w
1:elu pn,
pomocą ofiarom woJn,
:w Polsce . mit.t nasz Istniał i pół
lata i zebrał prawie 80 miljonów Iran."
"-liów.
;
Rezultat, jakie· otrąma1i4my, u ..
wdzlęczamy ofiarn04ci wszystkich lu..
d6w. Pozwalamy sobie w,mzi~ głębok,
wdzięemo§6 wuystkim, , którzy okazaB
w jakikolwiek sposób pomoc. w ,tem
lrudnem połoteruu. Naród poisId zal:howa we wdz1~ pamięci łudzi dobrej woll, ~ 111 obeJle połogi wo-

al,

"i

jennej poapł~~U ~m4 mu swe moralna poparcie om materialną pomoc.
Szczególne podziękowanie nale!y się
naszym drogim rodakom z Ameryki,
którzy hoJnie umilani nasze funduszę..

Po uznaniu

ruopodległoScl

'danie _ a~łnione. BweDłuałne de.lsze
Romiteot6w, zagrantcznyeh, ", zwła

'ołiary

'~eG' Hemłt&t6w amery~adsldchJ mogłl
,bYĆ ~~_,e b~po.rednio do mity"

,tuOP cf(Jir,o.ynnych,

dzmłll*ych nil

łeremePoIIlń.
ł
~;;:I ostatnie 8pra~dania, O"
"Im\l~,c olues naszej dztahllnodei od
kwfetma 1M'f re do oatatmch czas6w,
•
W opracowanlułnlebawem

•

+,

,

Z wyidnieńłych okuuje się. ,h warunki ekononUczno-bandlow., trakWu g
Memcawi są f.) wieJelrorzystn!ej$le.nł~ z
Austrjąt

a to u w.~u, na ~ te Intea..
ta J,est dla Austrji niemieckł-ei o -wiele
wzglt;dniejsza, u,ig .dla RzeszyNiemi~l,
bierze to pod uwag~ te Autrja niemiecka
Jest państwem zbyt drootletll~ tebytąoiiha
podołać wszystkim zoD&wiąza:$emw.mt,ar..
teł

To

dl'f habsburskiej.

~ku.

~

Andrnj PłGteł'-Zy~
.wi~. Komisji ~ykomłwczej.

Grabski

do traktowania na ;rówm: Polakami wszy-

stkich obcokrajowców, bimącyeh· udział

łf!głudze tłJl Wiśie.",

Austrji

będzie wUiiała

jdU Polska bez
n~

je

rzecz

"

Pie~łD ~olue

po..

d~ Nie~łec.

kończy lię gOł'ącym apelemo
rychłą pomooi.o wybawł~tlie 2.t.

piekła.

ich- "są 'trupy

II
P.otes~ syndykatu,

wtem
woju.,

ppzemy-

ft8

wyeiukanhit środków dla Illwalczania droiYll1Y Ilułtkułów pierwlweJ potr~ebYł któn
po wojnie daje lit więeej we imaki fran~
tUII.om Bij podCllas woJuy_,
W konferPllojł w8i~ll udział praBydent
mimikÓW Ołem~nGeau~ przedsbwlelel syn;
dykat1l p1'l"lyparYiJde.j. Jan Dllpay oraa

wolneMU roswejowi

pl'Hmyalu we FrancJf.

liN adealda ch wHa. twieraJą prlemyełow
gdy nalety wypowieddee esy chce el~
r"woju pniemyełll franelllllku;go cly skazu-

oy,

je Ii~ go na stagnacjE} i lanik.

PHJ.mJl!łowcYBt~erdwaj~ Ił OMatnie
pod-w,l!lII8.e płaey nrebkowej nie re;'"

łłsereg młwatt«h, ł

,dnwowych.

wiładło. jefiUłCI& sagleni.nta drojJ'21DJ" ogólnej..JuiłerallJ mO*IUl pflłłWid,wae, i:l DO'"
Will lwyłka eeu WyWUA nowe ł,jaałl.
pod.WJ.kł.
Ad91'11 Usk ~nIaJ, 'W l!:06ell aa~
eW-i ił W chwili
pokój Je5tpodpi'!'

'B

m·lej·s"IOtl
. I

Wraźania.
Urzędnicy

miejs.ey. kieruJJic

dami obywatelskimi

tak Jak

część

się wzglę

pos.tanowiU t'ówniet,

zdrowo ,myjląc::ego

społeczeń..

stwa polskiego, wystąpi~ z .prot~tem. przeciwko znamiennej uchwale Radymiejłkiej
,ocb:t\cej w honor łobderza polskiego..
Poniewa:ł: jednak w tym wypadku ko ...
nieczną była uchwała ogółu urzędników•
pracownic, miejscy sprawę protestu od..
dali, do decyzj.ł ogólnemu zebraruu. które
odbyło Jlę w dn. 10 lipca r. b. w saU
Rady Miejskiej. tymbardziej., te ZI.H4d
IIIzqubU·

listę

protestującą

ztnu~.

Jeden, z uRęchukdw w Imieniu kiłktp
cbifiłęciu kolegów wy\ltąpłł ,Jt wnioKiem
następującej trda:
.Członkowi.

ęi~i!

Urqt'brikóW

l1r1ędnlków

prod a fri6w. Z:lkal ~dt)woIQ ,a)si"ł utrlily!Jut.aydIa kilku zaledwie artykułów. Dek-

rety

powyżSI•• mnieJ.aJ, nadto eła
easyłlBołci Oł1)we..

wwo-

lilowe l uprallelah

#

festacyjnłe opuścili ulę, a nawet niektt).
fzy z ni ch.k.łłunmy· przypu.ŚCili atak
do drzwi., chcąc w ten spos6b ponownie
%amae:yć Iwe łydowIkle
stanowisko,
zawsze wrogie temu - co polskie•.Pomi..
mo Jednak arogancji ,.neubalnych· wniosek olbrzymią wlęk:sze4clą JO$tałprryjęty.
CieJcawe jeii Jakienli pobudkami kieroWa..
ło si~ tych kilku 1rołeg'Ó., ttórzy głosowa..
li pneeiw ko llctrwaie,.czy2D-y .się błgydzi..
li 30Udatttośclą ,naredową?
.
....2ydkomwfęc tym raz.em się nie uda~
łc,

(x) Łódź jest stale, pp08łe4m

',. ,. l.;~ Uczy 90,OOfJ~~~fl\J ~ył1,h

_~kóienie potn~b.ctej lud
" u ćwiArtki w~.n.a

,'.

w· .

~.

(~:

_

.. śmiesznie m:ąło). wymaga ~. .,
jesib$wagon6w po 10 ton mie
ntE4~'Oętócztego na ze.,pokOjente,
- :J~ntch kuchen. wtęzłel\ i i~\ł~.

"zynności potrzeb l!rZ08~O Iw
mlesięcznie:.,
, -, ' 1
.•. ;:'fymczasemMiniS'ten~ ,Al1l'owtmc.Ji 1łia miesiąc Upiec pr~sł:af~ załedwitł
250~wagonów, mie.no'llridłił:
' , . wę
gla 85 wagDnóVl; kostkJ ,1- . \Vałl.~
kostki II"":: 15wagoTI6w;ol'zech& 1- _.
wagon6w; orzecha 11-311 wagon6w; ł'O'"
spółki

55 wagonów.
Przy taklej jamki otrz.ym1W~
węgla kaidy mieszkaniec dostaJ.e w ~

s\ebl;lJl. ew1art~ ~
węgla zupełnie nie nadaJą'Cego
użytku, a za aamoO«lnioaienie 6~1
9zęstu zapłacić <alis l ..2 . mit. ,
.' ·1

znaczone! dla

si,_l

Wobeo takłet~·tttnsunlruwęłla W,.
zaprowj4nto-we.nia ·l&mu:s~ . . .

dział

wydawać

tIti)

w tel minimalnej łło~t(f"

częś6 posp6łki.

{Delegacja wła.6ółoieU nieIóuO&• •VIM1
lilii

magistll"achlll..

:.

(k) WC~Graj do prezYdenta mluta,

,

Rżewsklego, zgłosiłA się delegacja Stoar
wla'cicleU nierućhomości ze .:akarsą 'mi
zarząd gu.owni, it Z&PfiSy ęłrłoły z gc s
~wni.prudaje.,..ywa.tnrm apekuhm-

tom na pasek, zaś Stowarzyszeniu aprze
daty oamawia. Delegacja. wobec tego
pl'o,i 18r.,dmiaatA o inteł'wencf~ w tej
sprawie, abywpłyną.ć, na a.kcionarju"
sz6w tej a_nay miejsklejh~ nłe postę"
powali wbrew intel'osQm obywateli miasta i sprzedawali smołę niezbędntldo
napraw, dach4w-atowa.rzysun1uo P,...
zydent, przyrzekł po4Xym4 odnośne .ta9>

rami&.

.

a puez .8ft. zamanifestowanie,

wyka-

uli, te nigdy nif! byli Polakami i nimi
afe b~d,",- .
.Naturll willm ciągnie do lasu III •
Urzędnik.

lIZelO [illitU

(x) .Na ,skutek

;·Ntl .ebnmiu og61nem KasJ'przezor1W'd praQownik6w Kolei Elektrycznej
Lbdzlriel ...;.. odczytano sprawo1iGameZfł
rok 1918. wY;tazuJącł.\ te liczba człon"
ków wynosi 7J2" 5%. wkłady ,c7J;tonków
Rłi R..k A jako te! Tow. K. E.Ł. na
a...k B w roku ,sprawozdłnvczym wynpsi..
ł, 62,375, dobrowolne
wkłady na
Rk A wpłAcono w tymło okrellie stano...
• Uf IUlOO. Udzielono PDŻy<:sek na su..
m"ą,101",7,03. od "k~h -pr,~)eenty . wy..

za,

.Miejskich zebrani 'fi ds. lO-lipca 1119 , ..
kategorycznie ptotUbtiąprmCiwko uchwa.lę Rafy MleJakieJ :uwl~.jlpłj. ~
- tohderu połskiege łll ił '
no~ ~29S..'
'.
łlsłoaek powyhą DOtkał lit ~
~ kolegów }'n.~fDldl·1 ·kt6gy 11
Kua plzUQr~ tir .b~\l. roku
cli1rIl - głoiOwama 'ud, .n~ m"dt~_ aprawozdawCR.lo poIł.dala_ w BaRku

0"

~

\ftg!ę~m Z8{)pa tJ'ywanlaw węgle
M:ł1\cl&te!'jum ĄprowIzacji.
,',
'

1

podpisaną

pue. znaczną część urzędników pomi~dzy
którymi byU ł.tyai.. Tym ciekawsze jest
stanowisko, jakie
Ujęli Iła zebramIl
zarówno duasi koledzy .neutralni"B jak
i kilku icb
pachołków, Społ~stwo.
Męt: łódzkie powinuoli, m nimi .lapo..

.

'Jłopod:ptunie wdn1u 8 b. m. prĘ6Z pre..
zydenta ruezyr ospoli tej llzaregu dekretdw
nOI'Zącychnku .d.owozu do Fnueji wielII

Idy

ralie

w,.żlsJeh

Sp~cn!l!'a _uło ....

Skutkiem belpułrrinim łaj .touferęl1oji

.

M1l1_ miBidef odbudowy aeoB" wlille w
8" "CB obrODt przemy.lu ł wr6ci6 mu.
saufanie, które stracił, jed mil ODO •

Dgóloe

dla trcla l dalszego I'oz"

Wolność dcwozu we Franoji.
Pind kilku dnIami w minisŁer]um
WOjDY odbyła sił ko·nf$reuitja po4wil'Ji.!o.H,

Syndybt przemysłewców ~ francmłkieh
wylriolował do. m;nistfB odbudowy pr.emyktórym JfWI'Se. jtłgo uwag,

niubędae

CoSłycha~Ro• •1

_.-it:n6w

ł.

r

.łD.o6.frane"k~ch"

stawiane

je:jsprze..

List

II

Iłu 1i8~ w
prm~zkody

pfusu;km~

końskie padłe Dl DosacimłlęllW 'Mohylewle machorowalo zt:ęgo powod~
26 dzieci, kt6rekomisal'2; pomimo
błagań matek ka~ał ..rozstr~aa.. \V
Sieńkowie % tego .sam:&ppGwodn
rozstrzelano 21 dzł.cł,wtiedeuy';'
nie 10. Matki 'ratu~e 'Bwejedzied
od orzymutfowej OCQotIJ·· lłaiekałA
w la:y i trzęsawiska. Na -. blaii'ąma
r0{1Z1CÓW komIsarz ttmifIka' j:edo\
odpowiedź. te fJ dU6hapOłsłdeg~nie
nie zostanie Vi .Mobyłewsz:tzyźnte do
czasu,gdy przyjdą wojSka' pol.le,.

J s ..

do;,(}ChrQny~

poźywierdem

nIe

ddy na" W"ywó:t:

o~Jłe .uuyŹuie.

WARSZAWA 15 lłpca (PAT)B. P. donosi: Za po§redsktw'em
prezydjum rady narodowej BIałej Rusi i Inflant otrzymaliśmy listdrob ..
nogo rolnika powiatu mohylowskiegc, który w następujący spc8ob, obrazuje stosunki ta.m panujące. Prześladowanie elementu polskiego ze
strony czerwonej gwardjl l komiSarzy bolszewickich dosięgnęło zt!nitu.
Głód i nędza nie do opisania .. Rosjanom i żydom wydają. jeszcze bodłQ
mąki- i krup. Zadnych jednak ra~ii
!ywnościowyc.b polakom wydawać
ule welno. Dzieci polskie, są przy-

musowo za biernoe

'wDowiązufe ,się

i[kie

K~

dynym

'fi

' ."
,.
Co ~jityez-.f9r.oduk~i iÓfc11ie~ł Sht...·
sks OÓm~gg, tew wie fęgp p:r~~e..
nia 00 Pol1JW po łlłebiseyciert~d . polski

wynagrodzenia odbtet'Z'e od Niemiec ,dawną polską własno~ć skarbov,\. to od

Polski

przez obce mocarstwał' oraz po otwar'"
E!iu komW'iikaeJl bezpo§rednieł między
Polek" i dgl'anicl'ł, uwatamy nasz~ za"

,

czy politycznych, pr.awnyeb itd.

na

&ldą,

2a wyjątkiem tyłkolasliwc-,

upomał td Radę minllłrów.s%CI'egó-h~wę
I.
ni pr~biegiem .sprawy. wczorAj uł
u
pewnych wyja~Dieć gronu . dziab..

AprowizacJi

odezwy Minis,tuatw.

wyd~el~j~owano

na,

~.

Państwowego
Warsza wie Z8.1>o1l7iec1:łiIłM
dyrektora
Zal;lfG'wra.nte

miasta Józefa
.ąkm dia II~~..~.~~'" '

I

mą~t ~:=4~i1~=:
," .

dm

_cr..ll

bambotll1:F~ .0.1:~d

&6 _ _ .........)~-.·.eh. . . .
(r) 1f
- cC;, ',";; -l~jl~'lt.l'

~, "'1~,:
,'Id.
u~;;

-.

•

pt, ~

WJ'jii WJUiłia

..

d.Ato.YGh dl~ ł>l:'2~fOt!Oł;1łY\1l!Ii.
,.,dd,łe ~j\ł Ba

10

te ' .. "'na

4Um&uOłU$ "dJ!oju; .d~~DłI:fA

tJkułdw.

W n1,U'WJil!~mm ,'ckri~ DuJr&łłt"'"

rod~in,. pO'
f~Hu::le
.Im/!'lou, fttllciilll IOU
mydł.
m~"Je nal.:ły jedaak ł it liiipnmogi "liSI
ruadal wypłaf!l§n, w ut6wee ł dllły OiQdnek będJie upl;hułliał do kęju.p~ntł·
iW~i :t)'WłUJki " ..... (} k«tty,.- pf • •

ni tUr!yrnaJli na II:
półton fUl ta

łlwafl,~W. I
k ...ydł, ptlla.
~ł1zjhll.

ftl'%,du odbywa",

tnlą

U. Lite- prua·
S wltucum co drugi
laL J8 i to ł. 'Ił Pflec'~gl!

Ił~ UhU. %ił,twis~ wl\łzyłł-

J)(J

k•• t1genło'!l!1łlJ.

s.-

m".

Cena Wił1d in faut 85 fb1ll.. Ił'.ta, 4
1
mk. 80 ffln., !łoU If; i k~wałk.
mi. 'ro feD. Artyliilły powy"" b ••~_t
ni otnymywlć bii,jl!\ " kcoporaty." re ..

botu:czycb lUU;!łPUJ ,eydk &o4lia~bd,l1ał"
blJtnlh ł Wyzwryła UJ Zorzy J Wit4m~ ~
ra ta kuoperlit1wy poshuiatjl1t 44 skI"". (kI

prawd, tyc:iQWIl ołmltruJe konflikty, powsta!lle6 "
.
(łkoł nu BIl tam U. codzie1\.
Nieścisł_m Itłt t"łerdunie ,nwoMwców filmowych, Jakoby wartość obruD i
sław~ odtwórców, były ugnmt6W1ne wy..

,f_.i

braku ten włdnłe obra: wypełnia codziei

kowekl.

łl\C%nlt

Odeoau,
mentowany.

a.l_doił.

Db kolo.U

P"i Bka Pojyoxklł ,,*;141.a_l...
.... W ciągu dni ostatnich sumy ZDIa-

luejsze ńa PQIską Poty~kę Państwowę
:podpTsllli: pp. Włada Mosuzyt1lki - mk.

~rydzjał Zaprowiantowania .małta
przyznał dla 100 dzh ci. przebYWlf~qeh
na koloniach łHządzony,;;;b P"eJ SekCję

Włada MlttierKi - mk.. 10.000
mł. 15.000.- Ma..

114.000.--,

przy

gM"nych - na
prleCiąg 2·ch miesięcy -- J.41 funtów cukru bez kartkowego.
kol'!!

J'ja

Otoweka -Jmk. 10.000.-, Dr. Ka-

,tikifb~i

- kro 15.000.-, Kapitan Pod.
wysocid-kr. 10.000.-.. Henryka Dąbrow...
aka - rb. 10.200.-, Ludwik Nowacki -

rb. 10.000.-.. Michał Ldoszi::k - rb.
10t OOO.-) M"chl~jdówny Helena ł Marjarb. ·10.000.-, Józef Domański ...... rb.
Pyłllkowki-rb.

40.600.-. Czmaw

o I~Ui

22.000.

c:.zane -4 iła wlolktoh fabryk. nłlletą ..
eyoh do tratu pnem181owcÓw, prHto
małe; lułwuehomJo~ fal!ry=kł zOita-

ły zagro~one ~~UD.~!ęcleml pomłiwa:l le
awin1ęcł.m wydzialu 8Vł'OWc4w
będą
Baopatrywcne VI "surowiec.. .
. Z tego powodu onąd Związku ZA-

me

wodowego ł'Głwtnik6w przemysłu włók..
·'listeso W,at050Wal memorjały w tej
apraw!e do referenta min.. aprowlucji,
min. pr~m,ału I handlu, łret1ci łU1.8t...
Ilująceł:

Dotych.u uruchomiono w

Łodzi

Dkoło .fe fabryk wł6knisąch. kt6re u ..
trudniały 2.000 robotników fabrycznych.
Te fabryki nie pracowały normalnie.

• lekt6re il nich pracowaly po t3 dnI W
tygodniu. 110M zmian i kWf5atja przyj ..
mowanla większej liczby robotnik6w do
"czynnych jut p,zed_iębiordw uzalełnło
lne są od upasu SU1"owc6w.
Z tych powod6w wiele fab,yk zostało jut unłeruchom:on.,ch.
Ten sam
los spotkać moźe i pozostałe.
W ostatnim czasie nadeszły do Ło
Gzi znac.zniejsze surowca zagranicznego

pobieraniu zapomóg

(J

%

Komitetu

li Sieradzki naldy do

tów. Aresztow.llego

Związku

te nietyiko

prllu::,. lecz by

ul'ucnomió

pozostałe

mogły

kon ..

mogły r6wnti9ź

na razie nieczyn·

węgla z
wyt&zą nit

celu zakupu
wizją

nie

Ibl"ad.-iłł:i:

ręki

wolnej

za pro-

mk. 1.50 od korca.

ollpadl!niw.

(x) Z fabryki RUy Dobr.l!iJs1Ikiej przy
nI. DrewDowskieJ nr. 1. skr13dz i ono l'óinyt'h
odpadków towarowych wagi
toiol ,:B-0.OQO lBare1.:.

Jeatr,

600

~~~~<

:gr ""-:

.; ; . ;..."- ..

;e _JfifiJ~lt.łliJ 'uub.biIlUt~G
(x) źa,'ld Stowarz,slcnia ZawO"

.I. wego

PoJ.k.k:h P,zemY8Iow~ów Budo--

!\foR ~mi.n Aleja Koociwliki
Ił.. ~ iQtr9 ~\ft'6clt Ilę !d~ władz l
~qł! .• p~ c wzvwame ozłon

"W 4P. • "f"
.

,łilbho

~i~n& wszelkio l'oltoty
W
GAI~łtu budQ!"'

prlUllmy o umie ..

Wafuln.11
Wut. Up. ~ P4
Ruble carskie • 500 109..óO-l0tl50-1mt·

Ruble dumaIde
Korony

Franki

SzterUngł

I.

1000 55,SQ..56 ,00.·.
54.85M.4$
289.00..m.OO
81.00. 88.25

.W

Łodzi

.........................
];ład .drmą·

.J

ł

sztuka•

Dala gościnne wj/stępy Warszawskiego

.Teatru Polskiego· pod

dyrekcją

d-ra

Arnolda Szy/mana.
W 8ob"t, d. 19 j '" Niedzielę d. 20
b. Ilł. odbę"l, się w tentu. .Se .. l.l" pn:y
ulicy CtJ~lelulanej tylko dwa VlyitępV go ..

adystów tej

pierwłJlIe

Iceny W PO}801:ł
Duł~biankDł BrouiłZów

PP• .lanCJ.
na, Góreka, Br\ lini"i~ B1iUyllilkl i Junl.. O..
degr <De będ, sztaki, którłl ciłUj'ły Ij~ w
Waor~awi" niepo~poHtąm pOlltn,dll4łlliem mi'"
nov.1 ie .Pao Pon,onuu~ Jł'lłba B oa.jefek..
towni"js\lIYCA komedii głoinej w~,ółki fr,uctllkiej Fl!mł~ i Calila:' .t <, oln.&02\ęBole

Frania·,

WlłJOl'Da kom~dJI'

I ji$rao!i;)m
lowel roli.

W.

"

. aniu życia polskiego
poświęcany unarodowl

we wlzystldcb

wrQhodzi~
powiększonej G.~jeIOlilo!I"I

fodakcYJBny
KO'm"lltlt
U

etanowi. pp. ł MarJa BU~DO ~l'ctow", . fi? Tł.dlilUIJI

Dy~eWlk', Wachil'W Kf\'IUki, Id. dr.. Q6łłryll M.J<.
Stlnłsłuw Piuńkowski i ini. 8t ·lao Smoleńskt. Redutor St~Diiław
g

diyńsld

Pieńkowski i sskret&n Whław Krlńan.
rocznie 45. mk., półraoznle 28 mk., Jnrarulaiii 11 mt...,
C._ przedpłat, I m:eelifl(umie 4 mi. óO tan. Od(bi~ln1 le~syt 1 mk. iO f/IIL
•

Adres redakcji i administracji: W!rllaWa, Zitrawia Hi 2..

Penynsłde..

<

bliłue 13CZ~IÓł,

w lifl.iaen.
lIał,;yoia w cukier..

BU ty wCIelIlie) do
ni W-go GIII:!1;'lttlekiogo.
..Bł •• " IIhd;ekłł

..

Od.Gbl ••

(k) Szerea refleksji nlwry &uadnłeJl!'j
mateklllg flemon$łlowane
w Odeonie, atanowi~ typowy puykład
dzida, pOSiadającego rzeczywistą i nie!a..

wywołały .,Błędy

przeczoną wartośf. sbatmonizowaną w CI"
łość,
dającą
wstrząsające
wrażeni ~r

O lrilcuniu
luadniczG dodatniem;
zarówno pod wZIIędem w)'nuliil'#Ui Eoe.tetyld
Jak i zadauia społeano dydaktycznego.
Duelo 10 stoi wy~eił nit głośne .RozbU..
kl- Bl':eux'a o telie wysoce etycznej, po..
tusza jeuna z podstawowycb zagadnl.:ń
wydlOT/UniJ. lak konleCIł10§Ć uświadamia ..
DUlltld cÓttłr

donudająeycb. W

dtłfłlmclcłL

Od l-go azerwoa
.., soboty ..

świełnym W}'il:Ol'bWt$i'ł tytUg

rehst)rjfł

nil jJUłJ

wBzelk:l.e roboty w
D:JI'!Tl.1carn4
Litografjj 1 In 011g&
wcl1od.zącf.ł i&:k~
pa1}1ery wariośeiowe;t l'"Jod:l."'ęc.z:aiki. Bzkol:a.e,-w.zelkie iI.rv.k:l. atlszowe w kolorach, ksi.tgi h&l'ld.lowe,
tore"'Jd., :pudełka i t. ]J.

p. war...

Obydwa ut',vilry lahu:ajlł IhJ efebw~
i daj, artYitom rOldegłe polt! do
pOpl'U.

!~redllbwlul:ll I 11ł){) wl;igonÓw. Wabeo ICłł
golmagbtł'3t JlłlU1ł10.lł1 był JłI .'\wej itrony
#r~di\kować iłośó w.JdawaaeSG ~tgła 'IIdetu
iDet'y~ucjom 3P9łJ~_IlYm.

Pens••,

(x) Z powodu w{gIa w Zgierzu po..
stanowiono wydt>le~ować kilku członków'· '1łVy.ko.:aywa
Sekcji Zaprowian awania dr, Sosnowca w

wyrzuc;enie

r••oJ! węgla lilia Ladzie
(k}Uiabterllltwo aprowiztl~J', zakcmu ..
uwało WydldAłoWl Japrowialltow:lri. min ..
Ilb, ł;ł n@fnlł :UO wagonów węgla db li:·
dzi mie~ifłCll1ł9 ut&drłkoWIU1Q d·:) 230. Do..
da] Dllety, It poprlli~łbda IUlWl;, ,ut była

lliołeJszyl'u urUu~)mie

Gpra_a apPGildzacjl .. Zghilll'.&

g'ł

Zratta obniżaBłio

Ta .kład.jł} na • Towlny~Lwo
Znłnł,.rsli!I Pahl~'ii'!"{l· Mk. 116.

Kryminalnej.

ne "oddziały-

Odm6wienie tego !ędanla oznacla
ni bruk 2,000 robotni ·,;6w..

Z obali ~!ljhlbjr& ~auej.
I
wlpółpucowaiilJki p. LueJny J t ad~"...
ny - kołłIdz". kohianti f )t'etolnlit

Panie R.daktorz,!

komunis-

tWUfSą

przecliębioritwa

temat, tywo ko-

odesłane do POlicji

w16knistego J repre?en1u;ąey oz górą 7
tys. czlonków" donla"a 8i~ aby z 'lapła"
sów IUl'owca, 8pt'owe.dzonello z zagrani'"

tynuować

i .ł"ł~'

,dła

ścinne sespołtt art Y<!tów varUIWIi{h:h pod
dyr. d..ra A.ro_Ha 8ayfman&.
Z_pół złojoa,
s Dłłjwybltllieiezych

ey, wyznaczono odpowiednią ilolić dla
"zynnyr;h jut fabryk, w ten sposób, by

~~i aWl'nł'~ly.kł

~

·llozenle Da hw;!ch swego pocllytnqze pl..
sma nuttf'u}ącego:
Dn L'18 b. m. rozpatrłłono na p08ie<o
!lIGnin J!{l,Ullltetu Organb2l,oyjOigo "Zwi,flfa
ku LokatOrów w. ł.!od,llil łr sprawę nifijettll ...
tycznej i Blllkodlh'.J dl~ iWi,.ku dziab! ...
adoi pre.ep. tego. p. Stanisława at~ch..
nika (Ałehandr6wska 56).

Bezrobotnych oru około 100 mk~ polsicb

pierwszym rzędzie
dla fabryk, zjednoczonych w tak zw.
truście związku fab!9kantów.
Związek zawodowy rob. Jpl'zemyslu

przeznBczonegow

AUNnł

IPob.... loke.

'lO rb.. ro~yjskkh. "Prócz tego En.dono przy nim IÓŹfte' dokumenty świadczące,

(k) Pvniewał nadcboduaca tranaporty bawełny amerykańskiej pnezna-

lut. ,nw..

Si4l.I;idiLW PU hl bil w.ttf»
Wilitj I Aalll BmlluliiCtt.

ł$1'1

. (x) Wczoraj. policja aresztowała nieiaku~flo EmanaeJa Sieradzldego łat. 50,
wyznania m{lj~eł~Owego, Zamłeł%kałego
pul' ul. Plotrkowatdej 261, którego puy..
łapano na agHaclf bolszewickieJ.
Sieradzki miał przy sobie legItymacJę
ł

.ał~Gb ł.~rl'k.

Jut

opiekunów

z. agabIel.

Al" Wyuykowki -

SZtllUJfV1ZY

CbrzesciJaństd~T()'W.

(x)

staoowiąc

elkakewłl

liuuuh,ty.

Skrzgnka do listów.

•• k •••• j_ I.tar...
głównycb, 1iłf1tid

mł'mo

na reklamie, jJOAlewal

s~lę

(x) Na sludek crołby aekclltnłmdł
letnich' i wycieczek D;%1 kole opiłkuoóW
DobroczymlOjd przyznał mk. 1DOO H . .
uąmnie kolonj1 letnich dla dzieci.

WODIttC WJit~v.r3S.o~

skr:cącyck się

J••t

1,Iko wtedy

zw'ier'ei'łłIJem

Kultury,

jeśli, głosi prawdę, slosująt: ~"łI'UIIU .'IlIi!nll~"

Skute:zoą.

oszczędnll
zapewnić

;

i pomysłow_
mote jedynie

I

reklamę

"'"",~,

~ . T - R A·

.-"'.-~.-_:-,::.:>.'.:>

...'

",

::"~-:.~''-'-~

p·O L· S' KA'---~----:~~:~c:'~

Z

ltazimierz Roszak -o 1IA .~ JJ Ja
łódL Dzłłlna

Ur. l. TeL Z3-łł.

Zakład Optyc%fio.. Chir:trgicxnyz ~
tamL· fizycznym, chermc'!fiym, .elek~..
technicznym ortopedycznym, fotografia.

Nadeszły oryginalne amerykańskie

w sóbotęl

motorowy,
maszynowy,

ma-

wrzecionowy.

szynki i ostrza

dnia 19-9o lipca T. b .• o godzinie '1..ej
w sali Hl-go oddziału

gazowy, .
do borowania,

Gilette ł

odbędzie s'ę

wieczorem,

ogólne zebranie

wazeBnowy,

oraz mydła JdkDSOn'llI•.

ćzlon k 6w Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej

,z

na..

:;t~pu ącym pOl"ąd!t}em ddennym:
l} R()Lll,.irz<)nle i zatwin:dzenie iprawozdania za C",as

00. 1

dO'podł6g,

i

. wazGUoa J

"Tovctta'".

4) :Przeczytanie [ wprowadzenie nowego sb.tutu, w)-danego
pucz

5)

6)
7)

Wybór 6 c, lonków Zarządu

Da. miejsce ustępujących.
Wybór B człon:'ów Kom~sji Rewi.:yj:~ej l kandydatów do
tejte Komisji.
Kwel\:tja przyjęcia delegatów lvlagi"łratu. do Zarządu Stfa~
t.y Ogniowej.
.
.
?'''''",~d l.ó~z!dej Straży Ogniowej

O.hotniczej..

Wydział

Zaprowiantowan'a Miasta, stoS?w...
Mir,lsl:ęrstwa Aprowiza·

nie do zlecenia Komlsarza

cji przy t<i1abis~rade m. Łodzi, podaj do wiadomo~
ści rp: fabrykantów i właśJdeH' zaiiJadów pr.1emysłowych, je, o ile n':e złożą do dnia 20 lipł>iłrll

'

h~

wykazów

·W

n:y~\'ania

Po~sl\i
śl~dzi~

TO',ntfji
iJ . krl)Gtlim~tł

,lak to:

solone, ryhy

skódd fjkows,

za~lalki

~

r. b.

Wykazy należy składać w 04dziale Zywnościowym (Srednia 16), okienko :N2 1.

tran,

8łEZOł1S&

specjalnych. ra\:;i ~tywnoścowych,' utracą

pra':l.·o ortzymywania tych racji za. miesiąc cieplił
pień

~~~IKt1f:
do wozów.

2-ch egzemplarzachrobotnUr6w.za...

k".a1ifikowanych przezinspektra Pracy do otny..

Sardyn:d,'

do pasów,
do skol',
i do ko py t końsk,.

Związek Florańsk!,

półilOcne artykuły,

roŚlinn'e.

jfłktU1~g~~!:

1918 r. d' SI-go marca 1919 roku.
2) Spr"w·:'zdanie Kl>lllisji Re \t lzyjnej.
3) Zestawit'nie budżetu na rok 1919.
stytZ!; lI!.

'"

"

cyUndrowy,

, łollyskowy,

i t. p.

.Ił.

tram:ytO\l'e:

G I S T

T.

i do Hn,

oraz artykuły chemiczne poleca.
FABRYKA i SKŁAD
, olejów i smarów
oraz przetworów chemicznych

tDWARDPA

kukurydzę,
e, myrlła1 ehemikalje, su..
rowc~, dla pr.z;2 m}~słu.

!;'O~r.!<~~~v

8a[lnD~tRomł[Jt ~ Kł II ł l
Do .'sprzedania

Dr. [Vlarnł

i

2 Jednakowe 'komplel;ne.garnitury do parowej mlócld

skl,;dające się:
'
z Jedn.eJ lokomobili (6 - 10 H ]l}
i jednej młockarni (35 x 20 cali )
'Wvrolm firmy H. Lanz - iYian,niuJim.
J'lo ubejrzenia wmajqtkach; CZARNOCiNp gminy
Cz ~rnoctn, pow. Łódzki l LESZCZYAY~ gm. Popieli

Kantor Wymiany

HIIA
Piotrkowska nr. 75.

BrzezińsJd

pow.

g:J.

.

JI I

nI. Hildrzeja N~ U•
. Choroby
skórn&' l weneryczno 1
Godziny przy}~Ć! od 9-11 i ol
6-1 i p6ł p. p. Panie 11-12 rano" \

iM

llł

Ofertv prosimy skiero'Wać GO Wydzialu Handlo ..
wegoSejmlków: Łódzk,.iego; Łaskiego '{ Brzezińskiego

w

gdzie

też

ŁODZI,

Al. Kościuszki U, cokó! 69.
udeiela si4 wszelkich bliższych informacji.

Kupuje i sprzedaje papiery publiczne, oraz
:różne waI~ty~

PRlVMUSOYłE.

LICYTACJE
W
bc:adą

środęt

sifj

oma lomgo lipca 1919 roku od..

następujące

Międz!!f gil

9 -

Ucytacje za gotówkę:

2 przed poł~dniem:

Ulica Brzeska nr. 21 - , koń,

nr. 6 -

ul.

Aleksandrowska .

I

-'~~~RIi!I!IIII:;~;Ł-A-T-Ę1IIlIIi!1' Dr. rrRYBBUL SKI
towary damskie, męzkie, dziecinne, obrusy, kołdry,
chustki, jedw· bie, gohwebluzki. fartuchy i sukme.

łi:redens.

W czwartek, dnia 11 lipca 1919

f.,

CH. MARKO

odbęd!}

i,n:ł,rlu!n\''l1ska

się nasbpujące licytacje xa gotówkę;

Między gad.ż~ 9-1 po p~łudniu.
Ulka Krótka nr, 7 - obrus, ul. Zidona. nr. 42 2 szafy, ul. Pizejazd nr. 42/44- 2 biurn:a. żelazny piec.

HI' 37,

Bz6w na.

~ada Za.;;jI;!idzająca

mające S'ę

dnia 15 lipca 1919 r.

Tow.

ilar
.

SOS!/HjlWCQ

SOlinowiecklej ma zaszczyt
.,

•.•...~ ••'<', "

'"he

'"

III

e

•

I

tam znajdziecie miłą ,dla siebie rozrywkę mając

11 uajl@· iii[f ~ilardów.

pp. akcjonarju.

Ogólne Zebranie

w::;dtlL~8-ym sierp~

1919 r. o godz. n.ej rano w lokalu. Sosno-

zakładów;

..

j

•.

..'

'.

.

" Zmiana ustawy. Towarzystw.&:olłp.~łe don,s'%wy firm'!, ograniczenia nabywania gtu:,t6w.
p.jniesieuia iiapitału zllkładQw()g(l.'~p[liyra wydania obligacji oraz (odnośnie do wład.z Towal • ~·stwa ł

innych p.zep:sów; '~' ',jj'

6. 'J.: yl1l1szczenie nowej emisjia.kcJt;
\~/ \ hory

do Rady

ZHrządta-j~'l;ęlr.··

7. ~~'.1b,)ry. uO ~umisji Rewiwjncij;
8. \; nosIu akcJonarjuszów.·.
.
Prawo głosu na OgólnemZ.ebraniu ma~' ol akc!oaarJullze, którzy złotl\ swoje akcJe lub,
wz~miarl za nie ltwity depo:.:ytowe 11:(1) zastawnicze, świadczące <> ich 7.ł t.e'1lu najpóilliena 1 dni' przed
OJólnem Zei>ran!e " t j. do l sleq:Hł}~~'1.!119 r. włącznie, na ręM Zarza.d.n~ w biurze" Towarzystwa. w
Sosno,\ eu prz,V uIicySienkiewicza JIW.l1. Dowody te muszą pozostać w przechowaniu a.:1l do u".oń..
c;;enl. obraa Ogólnego Z~brl1nia."
Do wystawienia kwitów depozytowych uPQwait:nione są. następujące banki i icb filje lub od~
działy:
'~' . ' ."

"
ul. Krótka Ni 6m

zaprosić

,
p" ~~:r.' ...... ·~br..d obejmuje II
l. Sprawozdanie Raśy Zar . .4Ci011 Komis]t. Rewizyjnej za rok operacyiny 1918 t
2. Zatwierdzenie b,l .. "su i rachttu'ku~raft zysków za rok operacyjny 1918;
. '. "
S. Budżet na rok 1919 i przyz:naIiieś(oąków potrzebnych na prowadzenie ruchu i P9włększenle ,

6.

ej

spieSZCie

. Al

o.dbyc w

A'~c~'Elekt:rowni

wieeldego Oddziału Banku liaudlowego W Vlłltszawte,,

I
ry

podwórzu.

'w

ZAWADZKA 1(_ r6g Piotrkowsidej
PrzjJmuje 011 9-21 4-~
Panie 5-S.

Towarzyetwo AktyjheElektrowni Sosnowieckiej
.

N,ad.zwyc
Łódź,

ZiS-ka

choroby skórne. włosów"
wenerja i niemoc płciowa.

l. P.Iska Krajowa Ka.ir{~Po~czkowa..
2. Bank HandlowywW~nzlłwte.
B. Bank: Związku Spółe)t~Zarobkowych ",PoznanIu.
4. Bal;lk Handlowy w l..q.,ę-I'i.
:
5. Bank Dyskontowy Wif$%awsld W Warszawie.
6. Bank K up!ecki ł..órlzkl W Łodzł.
.
.
Na kwH ch depozytowych.podanebye muszą uumery akcji, oraB Imię, nazwisko! adres wł..

.

. .
BClclela..

stosownie do § ó8 UstaWY:,~tłJ:)flilltepowy.tszll. będzłe .prawo'!1locne

ile przybęd.ą JW'i akcjo11ł.rjusze lub ich p~tno ocaicy. ret.rę~entujący conajmnłej połowę kapitałn akcyjnego.
•
Rada Zarządzająca zawi·.da.~j-a jednocześnie, ił 'W razIe gdyby zebranie w powytszym term{..
nł. IDe odbyło się niniejS2;ym drugie·~~branie w myśl § G{) Ustawy na dzień 22 sierpnia do tego&'
lokalu Sosnowieckiego Oddzial'u BanlĘu Handlowego w Warszawie o godz. ll-ej przed południem 1$
tym aamym porządkiem dz!ennym~> L
. '
. "
,
I
Drude zebranie ogólne nw:dane będzie ,:;a prawomocne bez w!1'ględu na to, j~lul Clęjóka...
pitt!łu :ukhdowego ffwrezeutow,'ćb~ą pril'ypy1ł na ale aktjONdl1,ze,' lnb Icb cpełDOm<lnlij. .
..' .'
SosnoW'he, dnia 11 lipca lfff9i.
_\".~.,>
O

Bau;,. ul. Pol';;'
dniowa 59. zgubił paszp4.d.
niemiecH, wydany w ŁQdzi, ero'

Jakób SZjllma

k,r'ę wągj, wą.

JU;j'1Una K.elter
biła

rl:ł. Z,ota 8.

ksiąteczkę

'lgu.

legitymae;;jl1ł

na chleb dla ł (s6b.
· ....
Karol Klu ..(e, Piotrkowska."'"
. :rgu bił legltymacJEt chleboWl

!!!,..1

O

.

nhę.

_

Oegina Cihp,ńs a ul. Lu,elSita
12, zgnLiła kartę na pfenil\dBe
wydaną Z ł{'IlmltiN;u dla BetrobO'o

n

h.

paszporty' nre[!l,iecld~
w

"ac[wtl~

ł.od'zl.l-8tl 11.'
ł łI'~.ł1 ĆlI

Pawllk

l:.•_ • • •iliiii

