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"

..

...

Cena. po~edyńczegonumeru 25 fenigów~

~

oGŁ OSZ

w niedzielę 1 ś"Iięta
dQ 10 wieCz. codzić:.,mle.
Redaktor rr&Ylmttle od 4 do S•
w. ieczór.

'.

Rahj

ł pC'wrotem do szere~u p~tłstw. u,~1blt"j",
nych a od naszej .r.abieghwołci i m;:ldl'n:'ł!:"~
pańitwowej z:detY'ltj[Or;wój
Traktat Wel"$:dski,
p.uez suw~t'Emny Sejm
PIJIskiej" fon:m~hHe i prawnie miite
ni~ dOK()IHH11 pr:r.ed półtora wiekiem lli

W

t~ !~tcti1ie POhHlA

świ~bw~j był t!li~
l·t.;l;"7"U'A
"4'1:"1
sa.v
...., ulot'l"h.

aemt~

do

się

~;"irlWf!CI
"l;:~i!l'ł"Vlil!l"; krl''W
"",ł';"" .. ~,.,.

Pierw~?e

w1~tępU]ąJ

poleplzetlia

H,bsbu'"l?,om.
Dmowlddego

tkwi

W8ŚnO$Ć

srn~tl'1(!"

TG
soria tei

1yc'u psństwow,SrD. nie
i nUe btF~:d!y Sm!lt..
z mltlz~rch <b:'e'ó IV:" Dałbv
rlaro:'owi Vl "]e.,;-O pr~cy
towerzyszvła ta h-;rmonja, kM..
wi(hrwnifł 'ił! czasie okoI1cz~

;;~:::<;;:;,. ;,""%

dzisiejsltlj n-

sejr!H)wej.
Debaty nad tfaktat~m %afęły dwa dni.
W myśl posbnowień traktatowych U&W!I!"
iy jego wcbod%ą ·w tych!! wtedw,
J
traHIt Zł}§tanie- przytęty
.\" ,
Itw2 spnymienon-e i prze:l&
My
vamieć.
iI-"'r.
<,:'!-"waaf, ł-....ł
~. l" w Y.a~ym
.. .
łt~~! i Polskę... Ni!"nlSY. r~tyfikow.ały
H:storyc!ne

przed dworna tygO(lml!Hm,~atwl~r..
:dlIty ~o ja! parlamenty friśm::~ski i a n..

nościowej;DowF

giehdd, I w d~gu biet "l:::eg·) tygcdnht rus
go ratyfikować parIam~nt włoski. W dwa
iygodnie po uchwale wło::;kej Niemcv muIlą lIstąpić z Prus Zachednkh, a ta\r.!e
J Górnego SI~ska i Marow.sza Pn,tsUeS;Ot
celem oddania tych ziem bąrlfto ko~i$ji
koalicyjnej celempneprowadztlnia bm
plebiscytu.
Zdecydowanymi prz 'ch!H~.iklmi fityn ..
,beli trllllktatu st~H si~: socjaliści ilhpiń ..
tZjcy. Ambo m~ljores. Pos. Lieben:nan~ł
~yd, odsłonił karty; traktat wersadski IUias

pr

wa t

Sesj~

Posłowie Ma~bnka i DJamaod ktytv..
kow;sH lit bard%0 ostry spos6b przedlote ..
nie nątiowe ł puycz~m pierwszy nazwał
to przęd!ot~nie 2:3!lliiCtl :!iEl ze: strony lnie

posiedzenie 90.
(PAf).

l

t!ist~rstw~

i handlti.
statut w mln. przemysłu
i handlu Strasburgu' OŚWlaóC",l:l: Rząd słoi
f;~a stanow~ski1 ie t;uyfa celfi3 może być
~~cbw!!ona tylkoP1.'?,Ę!z Sejm. Wici') mini..
t"tef oŚ\l!l'i1lucn Wimk:uiu rządu, ~e naferiach sejmowych liząd
lfi ry ijf
~~E! n'2:j.
g''';t:':'''''~.czy do tego C?71SU
Ula tn"ać
dotV(;;h(:~;lls0WV czy też gt~G
f.~n rząd pO\l;,~·nieu
mierzi;,': pole
j:tS%yć.. O~c!1ie shm jest IOzpaczli wy i
Ot~~m,ozli'NY do
Wiceminister
POdSlekf.'{'t~~,·z

doprO'UfJ.a..

wysoce
n:,s&ym o:.'OW;112mV: gramy w
k:;>rtY;l bo socjaliści. wjJstąpie..

niem Lfeóerm"lfuJ, stan~li w obronie
8zewików i lViemców.

Ludc.wcv chdeli

%

traktatu

łlicbie broń agHa.::yjn1\ i

ukuć

przedstawił

"'yw jest ona na Jzwank

nafdoral~

na tynlC:zasowe
Się

l::&Śllie prz-eciw!;t~rwiająsję dziełu,

jednonil któH

f1iUrłtje•. Odzie logika?
Z dyskusji mdety podkreślić Ster/!g6hde wyst_pienie posła Zamorskiego"
Poseł Zamol"lki poleminljąc z Lieber..
mUHwm g WSkł%ał u. propagowanie P!~
niego soj UIlU % NiemCAmi j bolszewikami.
~astrugajqc 18ię n"'l~tegolJlczflJej.w .imle..

rym i jego. podpis

.mu rebotnikó'lII polSłUck przeciwko idmty,.

~!ie

p.

N;:!st~pn!~ ~l1hrix,,~on(.
11St&I1(~~\~ci~Ili~

I lrt!Uizyny potrzebne
li

Z

f.leniła

spnwie
. ka pieckiego
wr,~'6,"I1l'~b::euie
!:i Qtr<l;iZ;1Qiv

pi"5rWSZej potrze..
by biidą za zezwol~"jeri1 ;Y!lnistra slnubu
;;;pWWaaZ<lLle b.tz wszdldcgo da. To sam.:>
dotyCfy surowcowo Co do papi.erll to

ga fibi ze *,pr;mw~ taryfy

ldóry
PODiew~i

dłu:!'!'!

(}.pr~owj.ni~

celnej 'Yml'!~ dłil:!i!!t>gO
Sejm powinien dalĆ fJ;4dOwi dnrHcrwo
DOŚĆ ~ałlAtwi_ia t.j sprawy, i
WSktji;IlC
mu swoje t~CHllił." Po f~rjłCk J&jmie się
$prllWą eełuą.

Mów~ p~i

wniosku kODa" sfL

perl~dycznych,

ksi1~ek

prawo :.>:at zezwo'en;em nmmr!:.'~~ S!Hilf'"
bll 5prow2dzić do krajll beZ cła 50% iloś
d papieru ;;t!tyt~go w kwitrła!e popri'2d:d'k:1. Napi~edmioty zbyt!w'~m::; n'ld zamiot':~za wplovmd:'.~ć
'JW Ol;i"esh:
przejścio ..
cłJ b~rdzv wysokie? nfHivet probibf",
Spraw~ t~ mu"i być beg uw%głęd m
w krótkim czasie Z3l121twiona. gdy!

P. BnUl.· %i"';r:laa. ,l

cel pauuje

dla Od?'tldow~

II s;!;l,wlny:h,
wydawcy pism
naukowych i I,ultur~l~ych będą

StiroWCli rrd.

powil!ieu~

i!f~!!~nysłu Ot' at:

<

ry prosi Sf:jlU o
hSlldht Ii5rty!mhu:uJ

p~owi;;;;vryczlla

b
taryfa dCl~(;,J;:lie!~;za będzie . od. o..
b \;;uycb5..cin
s~l,r(a:iliwydł cia pań..
Bi lwa polskie~J).
względtl
na
oio!ocellia kraju pwwlzoryc~iu
z&wierać b~dzir;;
ż":
..."" . ~.,, . ; ,,·'u

d!!Ujl.L.

NUd

nla 'rodowern obaj rnó;;!1Cy Wyzwolenia
(hwglltowty) i Rd~j i Rurldński' wyrataU
IIllIlpełnicjsi:to zStlfi!tni~ do Padetewikiego,
pod;ł'iiiitł.... a

Ta

dla

bmy jeno Zwią:n~k Ludowl)~Narodowy skoro tylko nades:dy piei'tiIlsze wia(lomoid •o
prawach mnif!{s:wtci narodowych 'we
~ku i'utgłym jedm:.m:lyślnit!: prze,~ S~~m utbwllonym brfJtin owej suweremlOścl, al e
wtedy ludowcy na sfmJ1:udoW'auie postulam
łóW' nie umieH się; zdobyć. Na. posiech:e ..

który przecie traktat

d

lxJl~

jako Obf0ńcy !Huns1:onej !uwetenności
Polski. U wataH, !e łrl.kttd.em· dod~tko..

nie!r;CQ'R

taryfa Hi!1e>

iudnośd

warstw

ubrań,

butów,

bielizny. narzędzi rolniczych i ibQża,.
Uchwf'!ono też rezolucję po Maśhmld w
snrawle 'ili7vbrania orzez Seim tymczas:)\'4'ej
h:óm::'ii cdnej złOZ':)!H~j z 15 członi(6w d.la.
wSPółpracv na c:r,~s ferii seiwowych z faa"
dq · celną i~lnisterstwa ł.Hmdlu.
W dalszym ciągu Ur:h'.~lilllono wni~
ski };om!sji w spf~'.Illie popierania Ol'':; a ..
n]:t{~eii rzsmieślnkzYC:l przy aosraW,;l"ch
pubIh~i!.n·;eh, a nr.. wniosek w sprawie
"_~A""C ,":~H:l

'i:'!ym1,
dla dozoru nad

koHami p;:::'~
sfmil13x'zys:::ereh1l

r~c,tbmi

payowym!.

Po r~I~r.:ac~a po D~amanda. W:::h~Nd~m

no wnioa~k tV ®})l'aw~e s~kwesti."u z~:Ji'J""
nH~6w i cystern nt':!towych na terani5
całej RzeczypospoHtej izba przystąpIła
do dyskusji .nad projekt~m rz~doWYJ!!l
tymczasowe} ustawy o ut':'11crzemu WG'"'

~e

c e I n e J.

r

Ji!ui.r.li~, za kt6:re óg t5ł, wi~ien być
Dtw~~t;:

pr?:f!z

W' głosowanitt odrzuct)!1o 132 głos.:mł·
mzeehv!w 92 wniosek p. Diamfl.!lf"la o
prz~;śde do porządku dzi~nne~o n~d Wri;O:;"
idem komisji, prz~/;ęto nat'Jmmst wn'osld
komjsji wraz z poprawkami . p. Wierzbieldego i ks. t~acz:/ńsldcgo o wprow3d2~111e
pr:e:'z okr\;;s 3 m:esięczny bez cła (:ts eze..

.

dzenlem d . porozumienia z rządem Rósjl
'Aro!;otniczej" sowieckiej. Szczere ."ym
~D"::~łlh:;iom

na

wprowadzona

niska bryb celna tak zwana
denb:trga.

białostockiego. bielecMef~oil
lubelshiego,ł6dzkiego i wl'u'szawskieg~

pl!p.stwa

styczne,

obowi1 Zlt je

jew6dztw

we!u:ja mi'!dzyna,,?d0";!Ja,protetarjatu; uwa"
~o",hcyjiJe
Atą
socjaliści występują za

w moc..

historyc%ną v/siność ino:!. en.~ 1~, Z?! btlpieCz.;~jqeet!o naśl,ą państwowDŚĆ, i wpr"wa"
dzajfH::!'>gci Połsk~ ng.
świetrt~j przy..
szłoici potęgi i cllwiiły•.•

tają $ocjarści j!!ko gw~łt Di narodach,
w~c pr!tdewszystkiem Dl Niemcl1eb~ ktć"
rym go państwa enten ty tU!\flUl~jfh tkwi
VI ~im :zarzewie U!istępnvch wojen,
które
Jl.S!lnąć. ich zdaniem~ mate jedynie tnter..
# Żg! ~ąc

Irt6ty

rl)'ch po~biosłych

t"H''l'V,H'"''''''

arszawiJ~

cy zaleją nas wszelakimi towarami na silu..
gie lah!, aloowieri1 na granicy ;je~jeck!eJ

fol~ich

bardzo prtykre akcechwili, Vi której Sejm

Rz'!czypospo1itej f\.fiskiei zatwierdzał hall:"
tat poim!Gwy~ D:1iby B6g~ ahy
VI

dnvały

trljn:~t

u:;.tyHzo ..

Jł W

tyce

:sam(~!Vir~l1'i'c%'!)ś: mu iUUZU"
iStOt1"łj~ Wsplirty o ~2ł.danie swych
O~5i''Q'i;i~id.l.ł
pi5~fWi$tyeJ:nych
'fi
f-m,'~?"'J"ł na WycDfłdihO'ie
pl'a~
st()f!:t:m~rł z ko~He'ą
w6w..

pO

b. o g. 8 Wi.e.c. 2... o..re. m..

r.

Wodewil w 6 ohr. Szober:t z muz. Sonnenfelda.

wad.ziły % liówno:v?gi ~ l"o:śló ;vf bior,~cvth
wy~b.ph~r.ih.. tilgutowc6vI $crJo, posł6;v,
tra'duiących
po',,,,"~!nie i nieprzywjl"
kłvch do
którydl pełno w tak..

był wice..
enkaenu, kM..
ie'tJoa6w pol..

ei;~ani!rnk~ nas%~~!O narodu~

~m

sław:1!

fej

Ni.ed.ziela. 3 fOierPllI.a

Elle jeEt wC~!1": wybr:"dr,:~.. Padly z jej s1rony ob?~gi pod edresf'm prot.;słująr;ych
prr.eciwko R~lltaiowi, obeh;i, które wypro-

,1;..,"",
t\,,:<;;~

prz~d'ij\fko tr'iliid!i1l1t1IWi n;~;sHnje;

skł~ddl byłanie~jzcLęśL\?lj!:'l

j Pcdróz

imieniu
większości narodu" .. ~ ,;vyw lł!lły taką burze
~f bbi"', !1z;s~~dnioną i Sh.lSZllą. iż podnie..
cHy ~łs;:y$tidcb" Le'IWica w przycinkach

nie~mp~łniewmyśI
pQdkr,'śHł4 fi nasz~
-ł.
""~

II

3 ~ld. GabrieH Z~holskief.

W'

wanJ!!.

p"!sld uddsł w
komo
C'

OdwflCt się karta drl~4w* i '.. .
Akbmi z dn. 28 czerwa '191~; t.." i
an. 31 lipca 1919 r., pow.dętymi wParfłu
J W~r~awie, Panstwo PohIte
pta"
wnie pnywr6cone' do :iyda.
wra~ .

Sztuh

robotniczemi.

wydu~dzi ~
lUUU!yct prngniell,

r.

.

I

ch popn"mych

/ikOrJ)4nia f"Ztldów sd.teckich z hasłami

it

tywym

..

"Ż

Fil". R"lI}hł • • •kkp.

1919

tekścle

w

•..•••.~~• . ._n.I__
.·~·~R~~!?ila~_~·~~~[I·
~.<f.!!JI<,~·~te,,~_~~1i:!J$i~~~;~:.:~~~

Cegiefniana 63,

28 cze CI -- 3lr

tekstem ł

mk. 1.25. Zwyczajne (6 !:zp.) - 70 fen. Dwbne ogłoszenia
12 fen. 2li wyraz. KaLe ogłoszenie najmniej mk. 1.20.

-

N
.. i6....d... Z. •.l ela 3 sierpda po . po'Ud. o. g. B po ce-

p6ddyr~kąą:

przed

rok. 2.25. Nekrologja"':" mk. 1.25. Reklam.y po tekscie (4 szp

Administracja otw~tti'4 cd. gOdZ, ... 7.'Xlttl. o .dO 7
! od
7 dQ lO rano, :Redakcja czynna· tlił godZ. I)

16.5n l

Nadesłane

E N [ t\:

32~

b;;;.% tego taden minisitr handlu nie potra..

fi

o uchwalenie I

gospodarzyć.
Spr~;wozdawca pos.

I jdeU sprawy tej nie

Brem podnosili te
uregululemy to aiem~

Referuje p. KiernH;:, który zaznacza

celem ustawy jest tendenCja

usunię

cia braku po§reQniego ogńlwa p"między
mSnistersfwami a władzami im pod!e~
lymle
__ '
Jest wy!duczonyms ażeby bez tego
ogniwa mini$tc~'stwo mOf5ło nalef~~Jdłil
lwntrolować dZ~2\b lność

wladz rier"~"
szej ir.st:r.neji i
bIeżące sprawy blr741
ły szyhko załat'T:r.~me ..
Udawa ma ChL'~'=lttel' tymczas(!'l.v,
i obo\lITiązywać będzie· do
k~ns(ytu(!Ji.

t~~.!
Luto:::~e:';~rJ'''
sld, poczem przejęto ustawę w 2 i 3~im
~zytanlu z rezoh::c 1 ą p. Walerona o rc"
wołyv"vemiu ~ia sral1owb:,8 ~}.?oje?Jt!o[Uh?
osób, które zaznaczyły się w:JbUnf) dz,\.~'"
li.'llrwścią i z l"ElzohJ:cją p. D~b~i<:ie~o (!o'"

W dalszej

dygI~usji

tH~hwf:d,;;niEl

pfzemawiaU

S!mp p D~b$ki~ ~Na!r.:;ron i ks.

ma{łall'icą si~ uregulowania poloż·::mia.
. maferjalnelo i stanowiska słuibcml',"'!~~
pisarzy gminnyeh~
P. ks. A d. a m s k i pr~edstawia na..
stępnie w5\tawę o tymczasowGj o~:j'lrji5
z91cji zarządu byłej dzielnicy pru~'dt'll
wni~!!lioną pr~ez
inętr~'·;ych.

ministra spraw

\~,nw,y...

Ustawa ta ma pierwszorzędne ~rat'l'
czenie l\lhowiem chod.zi w niej o
rtoczanie ziem zaboru pn1s~de:~o z
Polslq nietylko duchowo Elle i m::'m;n,!"
. str8.cyJrw,i: To oshtllie musi iM! OCll"'::n s
ną drogą przy zachowaniu wieUdej O""
słrożno§ci.

Ze względu na odrębn{'l!ć l'.Hlmini~
stracy]ną tych ziem i na warunki'w M~
rych pi'zy~mować będziemy Prusy wa!9

l"unId ?ostanowilCm.o, te przemiany ad:!ll
ministr':\cyjne podlegać m.u~zą jednaj ~

sobie obznajmionej z tymi sprawtn'u].
Na czas przejstiowy więc f\{Urnnli
stracja spoczywać będzie w rę!ttl jedna"
go mirdstr& dla Z~hOfU pruskiego.

To

ministerstwo jest tymczasowe. Kompe"
tencj~ tego ministra wychodzi z koni€!"
czności poza granice prali?
zwy!\,lege
mini"u., ~d~o tm ~ł prawo dek.

dziany jest

,rusKIch.
Takie ~mbm, wfmaga6 będą Jedn3 k
do swej waźności podpIsu Naczelni~a
PaństWA i muszą być przedłoione lelmowi na najbliższym posiedzeniu do za..
bvierdzenia.
Wob';;(l podn elrion~ł VI komisił wąl..
p:'wości do wyma~ania podpisu Naczelni'h Państwa oświadcza mówca:
Bardzo lefwo maina byto pl':tł'pu"
g,:;~c że d, kt6rzy sprzeciwia;, sIę temu
wyrfiHganiu, la::o z umysłu chcieli
suwać

nnczelnU;t\

państwa

powinny
o~b'ić nie pćźliej jak 80~go
dnia po ustąpieniu zwierzchniczego zarżą..
€lu niemieckiego.
Z chwilą przeprowa·,
dzenia wyborć'M. posłewie zaboru pruskie..
go, którzv dc~ychr:za~ zasiadają w sejmie
na podst.iu'9fe dekr"'tu Naczelnika państwa
tracą swój m~mdat do Se"mu.

w;me

rUari.

od-

Warszawa, 1 rderpnis (PAT) .... Ko-

orderu Virtuti mi..

P~ofekt ustawy o podwvmenill i 11"
Jednostajnieniq podatków gruntowych i.
podymm"go na całym obszarze kOtlgre..
sówki odesłano z powrotem 40 komisji
skarbowo budtetoweI.
Minister spraw wojskowych U~lSad..

od Iwdno'c1

Warszawa,
sJa

@tnnQwa

1 eierpia (PAT) -

prgekazała 1:9n wniO!!!\k do "ykeucnia ~
dl! fi U W!\gą, Ż@l 'II'? a~!li, ze wzgltlfu Ba
toCSąCIS się jf'UllS8 mięcisy t'B"4"}fi p.IBid.

słowie Dębski, Nledziar~owski fi mini"
:ster Wojciechowski, który udztelał wy"
1aśnien

2 b.

mi w dyskusji.

I(omis}a wojskowa pod
twe m p. Am.1ua 111 cbaenolJci

poczem przyJęło cal, ustawę w
2 i :5 czytaniu z poprawkami zgłoszony'"'
.

Na tym posiedzenie przerwano.
Po przerwie izba uchwaliła wnioski
łomisfi skaroowo-budtetoweJ w ~"rawie
pomocy dla powiatów Gorliekiego, We.«łowickiego, Zywieckiego, OśwłęlOimskie
go i Krakowskiego nawiedzonych klę"
ską powodzi.
Następnie przyJęto wnioski tej u ..
. me j komisji w !prawle
pomocy
dla
w $chodnich powiatów MaloPQlski Wfaz
z poprawką p. Malupy, U: udzielona po"
moc będzie miała formę 5~letniej bez"
pJ:"cc~ntowej poiytzki or~ wnioski rów"
nież komisji skarbowo ..budiefowej
w
sprawie przyznania ministerstwu kultury i sztuki kredytu w wyaoko§d 6 milJon6w mk. w celu udzielenia pomocy
sztukom plastyanym..
If!W dalszym ciągli posiedzenia uch..
wa lono wniosek komisji opieki społecz
nej o niesieniu: natychmiastowej pomO"
:CI dzieciom polskim..
., ,
Wniosek ten d<tmaga si<ę przepro"
wadzenia spisu sierot i wSlSystkich dzie"
ci potł'zebuf4Cych pomocy, założenia po
miastach przytułków dla dziEicl.
oraz
wyasygnowaniu 4 miljonów koron dla

dz:ed w GaliCJI.
łatwianiu

zatargów zbiorowych mi~dzy
pracodawcami a pracownikami
roJ..nymi.

Referent p. W o ~ n 1 (! k i wskazuje
t,.J wynikaiące jeSzcze zatargi spowodoWhnę są niedoklaunościami i brakami
w l!stawie uchwalonej 28 mau:a, rb. i
im'eniem komisU prosi
o
uchylenie
tvs::>omnianej ustawy ,o
zatwierdzenil!
1''':;''': ej uzupelniołtej szeregiem popra"
głosowanią

przy1ęto

rezolUCjami j"omisji oraz

j~c się lego pOWl" tu do kraju. Wici>minl..
Bt:~l' Bkuyński OŚWiadczył. 19 uąd p:rowau;r;, jut ad pewnego uza~1ł rokowAuia. .l-

~

I

p~dtlic..

gan. Pika

jar,tamf w celu sprowadunia ·t5go odiziu.lu. d:i PQ!ski~

i

•

z

ustaw~

I

liczbie przeszedł wazelkie
oczekiwania.

Front llte'Wsko..białoruskt~
Po oięikich walkaca w ćilUlI set lipca

Na fronda bell smiaoy.

przejselewB us~okojenłe.. Ataki
"nieprzyjaele[4kie Da Siniawkę, Słobódk~ i
.Wolmę, równiei Bil połnOtl od Mińska na
'linii Grodek Skminowmti, Czu~zai';Vł Nie!. ...
dGwiee zostały iii krwl1wymi stl'ahmi dla
niePISyjlleieta odparte. Nad rzeką Ry~re2an'"
kIl J(iiltał nieprzyjaciel kOl1trakcj~ oduu'''

było.

Wz.. uefa sztabu geaeralllqG
pułk. H a II e ł.
Poznali. 1 sierpnia. (PAT).
FrotJ.t połnocny:
",,'

d

cony.

lIa północ od Kurzaca
derzJł:r nasze oddziały

uz
menaella na .aie Andrzejki
i' R,udki i zajęły je, przy'ozem
walęło d •. , niewoli 180 j'!!ń.
c6. i .t karabin, m aUJłz)'J! o
..a.

trol

Wr38ucIynfł ostrzeliwał
nieprzyjaciel po..
fiallB li kt>rallinów t kulomiotów.
Zretiz tą mpok6j.

Wc~nicki.

.

ute przyl~to w drugim j trzecim czytaniu
projekt o barwach i godł1łch Rzeczypos ..

ZawłllliQezaj~e

Ustawa przewiduje

karę

10 0':1) marek lub 6 miesięcy wi~zienia za
li;;.. il.tyda
godeł pańStWOWYch.
Co do
sztandarów wQjskowycn proponltje :zapro-wadzenie leduolHego sztandaru na którego
drugiej stronie będzie wolno pomieszczać
pewne lokalne iub tradycyjne godła_ zat..
wierdzone przez Naczel nita państwa na
-niosek rady ministrów.
"Bez dyskusji w 2..im i 3"im czytaniu
przyjęto ustawę () wyboracb do sejma z
. tych części zaboru pruskiego, które nie są
objęte ustawą z 5 kwietnia. Ustawa za",
pewnia obywatelom narodowości niemiec-

uprawnienie

p<łd

wyborów! czyni pewne zmiany

względem
'W

komi..

~ji wyooiczeJ, gdyt ustawy pruskie wy ..
kluczały o i!e ilno.tnośd żywioł polski ViI

,u;edstawiciełstwie

wyborczym.

Pnewi..

ODISZD,lel przeciw strajkom.
Jedna z gclzet francuskich

donosi

na podstawi@ informaCji z Moakwy· że
najwyis2a :rada przemysłowa w r~dzie

sowietów post;an.owiła' powziąć 8zere~
surowych §rodków, celem pomnożenia
produkcji.
robofniczehedą

zniesione.

Zssflipią je p:nedstawicieh; robotników

mianowani przez radę naiwyźszą.
Zamiast 6·godzinnego dnia pracY
będZie w;"!rowadzony dzień S-godzinny.
Stl'i J ujący, którzyby '.vywołaU .pOm.
w~~ne . ruzruchy, mają pOi.Hegać bU'ze
śmIerCI, a wszelki czyn, zmierzający do
wywołania strajku, ma być karany wię

deniem do lat o-ch..

Nawiązanie
Z

stosunków

l Ryną .

Nallen, 1 sierpnl~ (P ATJ-R~djo' IHUill.

dGwiid!1jamy &i~ {} podjęci!! sinsu!] ..
.. ów Gyplumdyesa)'eh mf~diy Warszaw!\ Jl
Pn;edsbwieiel b1li,bmsinów jest o ..
becny Vi' Rydza i sblu się nllwiąlllĆ kontakt 3 ŁQtwą, głÓ~'oie celem 'liHlpólijeg()

zwaloaaniaboluewików.

tn[)81('y.

e~Grldc!nltl Iigih.cię. PCłeJSm 'W rL'BLI:l.;.';~O«(
łll (bień ohhp1 fi kUtII wsi, tubujslli O~,
W'8t w kar!ibfny maSlynow6, wjrnszają da

n~jhUtlltłgo uałssteozka, która w

t:>j oS!ęśal
Pogra..
my odbywah w IPOlób otruta)'_ C~<} ie u..

li (ulny )efił

BUJBle

łJlestnik6w. wyprawy

.łyd HVlkiem.
ot'lCi!!3

k'\'ł m

ch

mrutecaslo I nie wypUSzof~ nk'j~t', n:lwe1
kobieł i diieet. Zd drn!!& c~ęść latu a ~
bije w samyM miaMeCl;kn. WSlY5tbi CI
.~~j& zrabOWfUlł1, duelOlllG jelit w ró.wu~
csęś6ł p.t~fędsy

w uj1stidmi ~,-;~e"t!l!k$J,rtd
Z mła~tH:!.ek n.jwił~,;j u :ii!r..
piały: &łta. Krzyhp lI, Kodjma i Gnita..
JII

w,.praw,.-.

bolszewickie , Jetalu,·

Pmłanil

usławiu.

Bskarn%ł, 1 B'srpDi... Komnmkai&J
Krymu. że sws tygodnie po zajł"!iu Eiiat
f1. noshwia, pr~&Z oddaitły Denikiulł" p~
JUIfKały:n tu. ag1tdol'@!D boluewiekim ud.ł~
aię nJlmówió robołoików f-fibryli: ęka:teryn~
lław.tren do na.padu 11m: załogQ i WfHUH
d:4J p~óby .prllJwriciUlIil. vl;bdzy OOiUiiWi

kleJ..

!

Briańskiej Udłlłc
11ę IU!,gatlląe prredmieście Czeczale~tę.
N&tJchmłb.d dołl\Cl'lyłi sił Inbo'iniey }nBJ~.

Rfbotnikom tabr!kt

Zebrało I!ę- pfB6Uło 40 tyli. pOW1
ktiny pl'l!ler;
tor kdsjowy Ba lewym brzegu Dnie~
l'U. Po jednOdniowej pu:dso krwawej wa~ _
es nłGlita !,Denikhwwska zwuu(.na bYI1
'ł"ycof\t6 sit s miuta.
i
Pnez 8 dni Ekaterynolbw Dyl w tę~

fabryk..

stań\·ów. 4wietłlie usbrojonyeb,

."li

Znamienll

ucbwała Rady
LWOWI.

mieJskie}

Lwów 1 uierpnia (PAT) -

R~da

mie},

ski. llth'ilslila na wezorajssem pOSi8d~HI:d.

nadępufąG~ rez{lucję; Rada m. Lwow~
gtwierdz~ uroczyście, te wilcftodnia Ol§~
Małopolski "IN

nieprurwanym "biega W!eaI'
k6w . staDowHa istotną c~śó składoweJ
lheclypospolUej polskiej, SiI'lHtb się ił C~
łam : pańitwem pol~ki8m" 8",ro%efwalnJ~
wQzłami k\lltllry historycłuay<sh
praw I
zgodną wol, ludnoj(}] tłokumentaj,'l S"4
nieałomnił 111'01" DalubuJa do Polski tą
stymi a niezmiernymi ofiarami Itrwi i mie-..
nie. Wszystkie I:\łam asiłowania pr.U!3j~ $
wątpUwośe puyo"Idnośó iyeh Ilem d.
pBA~hn po18tiIJgo BwatltĆ musi I'sprosan..
taeja mil!i~h za nitulIam nleuzaauhiOCJ Jalll&cbna nsjswitioze prawa narodu pohtl.,.

bardziej uji każda InDa w1mRg;ljącej jak..
Bi'ljryehlej błogQliła wieństw pokuj u dla d;lee

la edbudowy..

nowego.

no

lał je rakietami i l'eflekłorąmi. Zresztlll nia

8H! sztabu

Wr

O O iII

Y li .. k i gen. popd.

lowy

rząd

na

Węgrzeoo.

Wleden 1 1 Sierpnia.

(eAT).
BK z
Budapesztu na podstawie donies:enia
węgierskiego biura korespondency;nego.
Na .dzisiejsl:ym posiedzeniu budapesz»
teńskiej ce,~tł'aU rady robotniczej nąd
rad przedłozyl swoją dymiSję.
W jego
mieisce wybrano rząd czys.to sCH,,;alis.ty
czny pod prezesurą Beidla.

Protest polskiego

posła

w Wiedniu.

ltied~'~l" 1 "ierpnia (PAT). poseł pd El dr. Szarota wrt zył

TutdJiU:y

dziś au 'S"
tryji\ekiemu ur::;ędowi iiPraw zagranIC~l!.ycłl
not-;, w U€..'irej domaga si'\} $~nieohania pla..

nu· wyd~!lilni!l
obywrihHi.

Rumuni

Rygl

Rygą.

!cłprla1

P,'gromów dokon1~

wl'-'lacy.. Z1lJ~a~on<t
~,ngromem.. zjawhją sie J~CiŚ o..
którsy prQwad;>:<i wśród ch opó~

Front połzJdnloftl~
:Pod Kuu!S'fllewem oltu.Uwał UłepfsJja"
cl,el nasle pozycje puez eall! noc i dwieł

I

nośoi

. Komitefy

iydl)w~kie:l p~rrom~".
woią w~,y;lftsl1ię chło,I

Front zachodni:
go atanowłąee ligaliucję zbndni nzbler(]ol
Pod ;ZieloDll Chojną ubrc.ski. Pod
Zembówki~Hn Grudnem, Bobrowidem a snrła ... ., waj. Snma myśl zakwslitjl.lJ1owania prE,."
naldDoici tego kraju do Polul staDie ai,
uou pod Pawłowiaami ogień aiejłuyjaoiel ..
lauew!em uieobHclialnych skułttacb ferBki~h kulomiotów i miotąea}ł' mlne Ra.em
ment6w Da 1ej ociekają,uej krwl"lj sleml
pl.dło40 min.

t~Dji

Entuzjazm miejscowej lud .. ·
zebranej w ogromnej

Pod Tr~1Da Dowami odparto słaby pa..
ni.epr~yjaQ.ieIBki.
Pod Romanowem i

Bt"runki

Front polukl:
intensywnei pncy fi
kol8}o.ej i funkejoniłrjusl1 .ko1ge
jQwyeh wBsyllilde mosty między PińSkiem
a buniaeem· BOłtały naprawione i dnia
30 b. m.
2 pierwsze pociągi polskie
przybyły -na s~ację Łuninieo.

,

poprawką

Na wnios~k p. Bri1a odesłano pro-tekt ustawy ponownIe do komisji. Nast~p ..

do,

"

Eront gallt:yjsko""fJJOły1iskl.
Na froncie dJ:iałalnoBol bojowel- IIt8

nqtwiło~

z

nych.
.
W dysl"usji pnemawi&li p. Bojano-

Bllkareszt, 1 lisrpn!a. D'}"h'ldd tli
'Ii Al OdeS1, ie w połudJ.;nwo.za1
ellodnłaj th:ninie f8dbył h
IliOW)~ fJzen••
wi

b GIU'!łłwikó'lt'o Ale II CłliUkQwa nad:3szłj
pooiłJd ł mbllto zoatało 'WlidęŁe 8
pOWl'Oo!
t"'m. Z ro~ka&ll Dsnikiu& rontuelani
p:leszto 1000 p;v.st&ńCów.

Warszawa,l sierpnia (PAT).

ks. Starkiewiczłl. Poe;:zem pnystępiono
do dyskusii nad ustawą w sprawie za..
bezpiecnma sprzętów i s&alewówrol..

zupełne

KB" L-dQs!awskf J)oihd6tł I,rawł ..
dgiału polski9go lUt Mnrm81l!e.
Iwnet.TflC
uwug~ na jego eięłłde l:i9łoiłJl1ie ł domaga..

III

Izba przystąpiła z kolei do
&pl'a"
wozdania komisji ochrony pracy o za."

1U«j

B'ł.

a ~Ilłełklm nbwanill w sprawie Śllilska nie ..
rdH}Une jed uatyt.'hm;,lł\ow" ButanIe wHel..
kich Blytan aimhifmi!.cJjnc-polUyunycła
BtosoWI~~eh puu władze eMskie Wo_
l udn(.lśei pt:hideJ,,·
,
."

na

zIemiach byłego witłłkle~o f81idU litew..
sliJego UkoDstr tDowała się po'Wolują-e na
pl'19wodnicląoeg'1 p. dr. K młenieeJdego a
na lIekretsrsa p. Ni~dllialkowdd~go. WY~
lalJd do WilnapfL;6widzlany je.tRa rH)bot~

nitamego i 8fil'decznego tak wtedy kiedy
panow'.G, poBlowie nas odwiedzili.
W dalszej dyskusU przem&wiaU po"

rn1itej polskiej.

proveiu.!ry,·snsi ~ody paryBki_) w
Bprawie
.Śhlaka Ciulyńskiep. Ko~k}a

hll pBtrnmóI_

IDII

wień

Komi-

do zhadania administracji

w 'Kf.kewle.

rozmatrywała M!lIt~p1łi8 ngłJ
wnjo96k posłów Bobka, KUDiekiego, LOR"
dg,D,1 i tow. łfł1Jłląey 8Dergtczllyeb ze atra ...
nr r2,du kro Uw, eelem \UyskaQ1a& II fa1l'"
du C.l!fUikłego ś~iłłl!'go wyJrOłl ania poBkao-

Komisja

Xronika. Sejmowa..

stwowej a..,zna takiego wy-rat>:u sponta-

weki i

Ilchw~lonyeh

stępstwa przeciwkO własności skarbu wojskowego i za łlłDown (twa. Ustawę ucbwalono wraz a: rezolUCjami komisji w
2 ..im i B"im clytanh.a.
Na tem posiedzenIe puerw&uo. Na..
stępne jutro o godz. 10 fano.

to formalne prawne stanowlsko będzie"
my umieli zachowa~, ale to uznawanie
wiadomego prred8tawidela władz.y pań..

W

KOtYiisja uehw&Uła l'Gz"lłlel. p":fjmuj~.
<'Ił! dO' wiadomMci fi Ułłns.niłtm IłprawoH4nie dekl&r8cJl i po]eeaj!łQłł! r~dowl prowl ..
cbenie daIssych rOKowań R& p.d,tawacll

ufał nastę:pnie potrz~b~ ustawy o odpod
wi ed:ziamości . osób wojskowych za prze..

re

_

misja 1l'~~nu.l.c ..na. pod pn9WCGllietwem p~
S <'t!liijł1iiWi Qnhskj"go Wyli Ilchdll Bf1rawoz..
du tl P. Dasiiyuekiell 51 konfereflcji polsko"
c:.i:e:!kiej. pni' a n W'j .vi~Bab ifę dyskusja,
ktÓra S:tw:erdsiła supełul\ Je"nol!to~ nie",
tyłtJ dłJttihulia wisydkh. . b. CZłoBlków ~l.e
g cji puls:.jej w Krakowie, 1~i1B i koJldiiji
lisgra nill~nej.
.

Po referacie p. Dubanowicm przyjęto
ustawę' o ws~rzes%eDiD

naszej dzfelnicy I utrudnić popumr,zo"
W'an~e jego nazwiska.
W0beC tego o~wiadcUlm, te my II
dzielnlcy pruskiej mamy silne poszanowanieprewa i w. każdej sprawie stawa~
będziemy na podstawie realnego prawa.
A zatem pOiliewa~ Naczelnik państwa
Jest nim na mocy lu::hwaly Sejmu suwerennego, stoimy na etanowisku prawa i nikt z nas nic będzie odmawiał
Naczełńikowi PSllsfwa tych praw, kt6mu przyznał Sejm t ani teł uznania
i szacunku, Jakie si~ temu przedstewl'"
cielowi władzy Roletą.
~~
Jestęm pl'zekon_ny, te fełeU ddelnica nasza będ~iłl miała mołno§Ć: powltailb Naczelnika państwa to nie tylko

wek.

pułk.. B?~~k,' '''akiegIl lldlWiłlibl IfeJekt łJ;'
d .. wy o r·;wo" 'iuiu prawników liG e~,.fłnet
8!u~by WOJ5· OW j i upow j lila nąd deby
11' mfH!']
'u",twv powołał n'A '.'lide Ino
Naw
do t:łui~y 'fil korpll$1e I~do..

poet:ł T!a80.000~ludności ...
Okr~gi m~fą obdmować 7 do 13mandat6~l.
U ta."; p<l' ,,'idu'e ddej, te wyb;)ry

rrgwanl4 Bmlan. w u_b:wach memleckicA

Z

AilStl'ji niemie~kiej Obllycb

stnją

pod Budapesztem.

. W/eden 1 sierpnia. '(PAT). ",Naues
Wltmer Taltlebhltt" donosi:
Rokow~nia Ben Kuni;l z misjami en..
tenty zeszły na dru"6i plan wobec .obro-

tu, jaki wzięły wydarzenia wo1enne. OB
stafniej nocy sytuacja nad elBą ulegla
zmianie na niekorzyść: węgrów.
Rumuni stoją w oddaleni.u 80 klm..
od Budapesdu i zagrażają linii koleJowej Budapeszt Szolnok.
'

~

Reprezentacja m. Lwowa, tłórerc

lud.

no~ bez r61łBicy płCi I wieku tat nIedaw.
k(Ułlt$m najwl~bll,.eh ofiar lu.doklDUłDo;l

tołała wabea całego świata

polaki oharakter missb
oałośc!fII

ntewłłtpllwi.

nie:domn2l

oJcJlysny ~

zhnta sil}

z

stwiatd:m,

iż oJhr~'ymls wlęksHoić

w!Jłe

polskiej

al

mm{

poldtlGj wSl'łelki z~mllich na jchłą,'3~eanoji

3 res-uą macierzy odeprze jak gwałt 1 baz"
prawie ehoćby koutstD llGw.1Cb ofiar ły...
ela l mIenia.

łłutuwanll

polsko-czeskre. '"

Cieszyn l sierpniu (P AT) - Krssow!
IoKurjer Poaki lil sami(!!HOn "legram liS Pras
gi tej treŚCI, h delęgaci cleley p1'lJ byli
z Krakuws, by odbye konferęnej~ I rzą"
dem. J~den z llith redaktor .Nuodnica
lab',w· Bis gaje na prHbieg fOkowlul na"
stępuJąoy poglł\d: 8"otb;iewaliblY filę te
będdamy

mogli ujsamprsód

OkrIŚH6

gra"

ai('e, a 11&~tępnitl z"łatwie mlliej WąŻllO
. kwestje. k.tóre stoją €i tam w ł~aln()Ścj.. K'lot
mJwja Pi?wo!f!.{!a €lo życiu. zspro "auował3 8f.ł<'
wą pi)dat4w~ obmd CO do któraj (jk'll$h
Iti~ kOIliC'/..:znym llasięgm\1! J!l(bu,a

r.o!\cu. W

piJw1!l~';3eaJe m,da~~!lk.
~e
rekD>lifwLl p{!djęt} tylko dla tago bo ~{H\H",
cji poka~ae donn} w~lQł lia jednak łb ~Bd..
nege poro';umi~nia dlllU lWi moj!!'a One'"
ciiłlniłl p01ułH~wnę koalicji jiast ogólnie U 1vą<l1l

Pradze parru a

za jea.,uie IDeiHiw. rOlwhłllłlDie hl
sprawy_ W kobeb miarodajnycb puewlduj~ nawst, śs jehli nht n~Bl~pi
d~oOW.

jan~

ep dacj'Bja kURUC}i krwawa

al eUl1tkulona.

wojna

b~

_.
S

Ta.)mnfeaHsłóI

eks-cesarzl Karola.

Wiedeń, 31 lipca (PAT)..
i1l

Pl:essa donosi: Marceli LaUl'ent zapo"
.ui~a Ogłos2e ~,ie dol~mlH~nt6w przedsfa~aH,c,ch historję obu 'listówceiBnB
Kat'ola.. Paryski .Exceleiol'''' podaje jut
~~h.iaj wyjątki z tych dokument6w doffC1:ą7t'! planów oderwania Austrji. od

ko pa:zedwwagi przeciw Prusom. Z poCzątkiem roku 1917 oświadczył cesarz
Karot.. że gotów nawet· bez zgody . .Nie·
mlec zawrzeć pokój. i ponie§ć stosowne
ofiary. Briand nie odrzudł tej propozy·
cji lecz poh~dł oznajmić sesarzowi Ka ..
rolowJ iż Francja ohstaie przy zwrocie
Alzacji i Lotaryngii, Cesan Karol nie
j

llprzeciwU się

i połecH

tem-u

zapytać

się ententę~

czy hl'onilahy Au strję; gdyby ta z:awSll'Iaby poh5i odręh"y.
Briand kontynuował tę rozmowę za
~osredli.ktwem księ~a Sykstusa Parmańskiego, brata cesarzowej Zyty. Ks.
Byhstus rozmawiał .o .tem 2r. prezydentem Poincarem 17 marca 1917 i przedłoiyl mu w6wczas znany list cesarza

Karola.
W U4cie tym nie

ki o
Lloyd

Włoszech.

było

wca.1e wzm!an"

Wobec' tego R,f);)t i
George saprosiU Sonnina ·na
konferencję, . która odbyła się 19 kwietnia tegot roku. O Soninie nic nie wspo"
mniano o liście cesarza F'..arola~ nato"
;rruast zapytano, jakie koncesje uczyni-t
I!yby Włochy_ gdyby Austrja zatądała
pokoju odr·ębnego. &nnino odpowie"
idzifll, 2e Włochy nie mogą m6wiij o
:0 koncesjach, alJ>owiem poniosły w woj ..
nie bardzo ciętkie ofiary. Ta k. więc
próba cesarza Karoła nie . powiodła się
1'. powodu oporu WIoch.
W ma:u 1919przywi6:d ks. 5yhdus
l-ieIist cesarza. W liście była Już mo ..
wa o Włochach, a c·mianowicie wsporo'"
niano w nim., Że Włochy zaproponowa"
ły AU1~trji pokój. SaRnino zapytany o
to późn'ei zaprzeczył pod słowem ho"
nol'u. Rbot i Lloyd George, nie chcą
~:rti'al"itQwać z Ausbją poza plecami
Włoch, starali się doprowadzili do spotkania PDincl.ll'ego z kr6lem włoskim.
Próba tanie udała się,. póź'·liej
~la rzecz :utkn~la.

lis

cb.:ą

obecnie dopus?czeni przedstawicLb prasy
niilmieckiej odpowiedziato miniaterjum ł 2:&

~. zasadnkzo nie zgadia się na wysła
nie prze(btawicietJ prasy, poniewaź Pian..
eja nie cbce udzk:lić prawa ekst\!rytorjal..
ności dziennikarzom niemieckim.

CI mówi dyktator Górnega SI1S.ka.
Berlin, 1 sierpnia (PAT) - Radjo
pozo. Nr. W'ctorajszem posiedxeniu zgro..
madzenia uarodowego w Weimarze zabrał
głQS dyktator Górn!!;go Sląsk;~ Ho -sing,
wywLldził, że Sląsk zdaje fnhie dlJw
kładnie sprawę jak wielkie s:.::kody 'fl?y~
niknSlĆ mogą
dla
stanu robotniczego,
jredniego, gdyby ziemia Sląska oderw~na
tostała od PlUS. Ludnośó... ŚJąSKa zdamem
Horsinga zwalczać będzie to nieb zpie ..

który

wszelkimi
dys p~:zycJ i.

środkami,

jakie jej

liemie~kł chargs d'afaires dla 'FrsjcJi
Berlin. 1 sierp: ia {PAT).

ll

R dj(J pn~n

;W

kołach zbl ŻtHly!.!h donąda utr\'iymuj~9
~a 11'09. BtanQwtalto th rge d',f'!!res ~{,;l;t.-1ł u~

ratrzcny

QbeH:>nf~ pos:ał niemiecki W S;t:"3kf'

'łHłłmie ..,cm

L tz \1S. Jat fBi ~n,.: [ty wedłUg
1&p9wn~~ pr811ly niemieckie} jll~1J pnya..
~el fr.uw'MÓw. P'i?deUB wojny Ewa.lc~ał
kon~kwentnie wojJl'ł podwoJJl\§ i WIUlelkie
teadlil!1cjił wszeehniemiaekis.

. Krwawa walka cyganów

\I WyżkaiJe.

Benw. -.,- !/lUdowe Nowiny· .dono~~
~r'krwaweJ rzezi, zaszłej WF \Vy:tkowie.
!Pn;ybyłQ t~m mnóstwo rodzincyg!lińskicb,
!które roE!>iły dwa OOOD1'lf! obozy, jako
niemcy l czesi. Między cyganami przyszło naTPuÓd do spuru, potem dD ltfWa.,
wej WJiłk'i. W bójce. ~zywaao rewQI~~S"6w.

siekier i kijów. 01(010 10 os6b oanlOsło
'dęuie fany., jf'itna u j 080ba Josia!1 za..
bita. PewDą tbiewczynę, o którą właści..
,'frie spł'zeclkl. się wywjtifrf~18, ~ prost t:..

;skaJpowano. WalDodbyw8i& Sl~. na. njJl;t
t:ach mIasteczka km pr-ienłłeniu [m~s~i,:aii ..

Z
Joj lues..

.ców.

A

trudem dop~ 'W'()jskQ poło.tyłQ

Ż

P

O

L

S

K· A

•

n

ł

Może

I.

wreszcie sknńnz~

l UUtlarał8ł1

Gołtzemp
Paryt,

sierpnia

j

po~n. Najwyłsza

rada

RadIo

(PAT) -

zajmowała się

wczo-

HJIl~ha pr7.edsta~
ententy w Estonj~

raj sprawQzdal1iem gen.
Pod tym tytułem p. Wiktor Jou pu-

łUlu:}e

w paryskiej ,.L~rle· wywiad z
p. Marjanem Seydą; poprzedzon.y m~dzy
innemi nasłępUjqcemi mtutg~ml.

P. Seyda, były naczelny l'ednktor
"Kurjera Poznańsi">.iego·, wybrany świe
ŻO do Sejmu polskiego poslem miasta
POznanit'i t jest członkiem Komitetu lł"'''
:rodowe~~o Polskiego VI Paryiu, stworzo"
rH~.go pod prezesurą p. Romana Dmov;si'lego i uznany przez rządyEntent~ y
j~ko of.ciałne j:ł'zedsławicielsŁwo Polski
w raj,u 1917, tv okresie. gdy Niemcy Dr
li wWarazawie i dokładali wszelkich
starań, Iliehy Polaków. pozyskać dla

Przed powstaniem Komitetu Nnl"o"
dowego ł-:iel'owa~ P. S'!yaa iW Lozannie
Polską Aiencją Centra.lną, kMra była
WÓWCA!i\S rodzajem póufnego p-olHyczne'"

go lącznika między B.l;antamt a Polską.
GMwnąjej rolą byto zWl:1h:::zanie W 5"cn
zaborach proragandy niemieckbj i au"
strjącklej i dost~:rcumie Polakom tajna
m~ drogami wiadomości prawdziwych o
2ilytuaeji mUit«trnej i polity~nej. Dzięki
Polskiej Ajencji Centralnej w Lozannie,

wiedzieli Polacy w Warszaw\e, PazIu.niu i Lwowie, karmieni :lI1: do niesfrawtio§ei f;1..łszyweml wiadomo~ciami Biura

Wołff9, dawno jeszcze pued

ostateczną

klę8~ą państw centralnych, że kolos niemiec~l, który wydawał się w&wc:zas nie ..
zwyc:ię!onym, chwiał sieI VI swych pod..

stawach.
W Pal'Yłu, w lGnie Komitetu Naro:,
dow~go Polskiego, poświęcił się p. 5ey·
da specjalnie spra.wie polsko" niemiec"

obronie proWincji po18~dch pod
pJ'lUikiem. Nic popelriię niedyskrecji, ~dV stwiel'd:z~, że p. Seyi!a
kiej,

jarzm~m

jest autqrem odpowiedzi Polskiej Dek~..
t{Eicji KongresoWt~j na .Uwagi Delega.cH
Niemieckiej o warunkaeb pokojowych".
Pod tych wstępnych uwagach 'Prze,..

chodzi p. Joze do wywiadu::
- Musi to l,ryć dla Pana

olbrzymią
łlHd:y~br.ci4morałnął widzieć Prusy mi...
łif~,"'ri.ia Złamane i poHty~zn:łe powalone
po-dczas, ~dvPolsi.. a odradza się wolna i

_
-Istotnie •. To, (;0 się do 1 tone.ło jest
tak "plbrzymie, :!e umysłowi ludzkiemu

trudno

przodków rozbiory Polski, poćzęte w
m6zgu f"ryderyka Wielkiego.
Będziemy m 1eU baC1!ną uwa~ę, skie
rowaną .na Prusy; uczynimy wszystko,
a:i:eby na wechodzieEuroPY' pneciwstawić

ekepans}igermatiskiej

poją6 caląkgo doniosłość.

łiŚIUy

Zy..

copr~wda stale nadz~eją', Ź3 odzyskamy niepodległość. Bez tej nadziei
w sercu: rde bylibyśmy byli 8i~ mogii
ostać l tworzyć jedne~o narodu, moralnie niepodzielnego mim, poddałów mię
dzy trzy mOClll."stwa. Ale przed. wojną.
hbtet odleglem wydawało się urzeczy"
wistniem~e tych nadzielł tego idea!ut dla
którego żyliśmy wszyscy. A dziś 1"or-

dony zwalone.
Najezdzcy zniknęli prawie ze wazy"
st'ich ziem pols',dch. Niemcy, pobkj,
zostali zmuszeni przybyć do Wersalu
podpisll\ć traktat~ który im dyktUje w,a,.
l'Ul1ld sł1.1szne Qle dęż' ia, stanąć przed

przedstawicieI",mi liuuoaów sprzymierza
nych między którymi znajdY'i,I!'ali .się de ...

iel1acl .Polski, już niepodległej. Wilhelm
kt6i'Y W swoim czas e, w zamku ewynl
AchiHeion na Kofu, z gies1em Cezar;;l'"
kabotyna podpi~cl był usta~"lę o wywI'a"
a~cze~';iu

Polaków, jest dzisi{'A( uciekini:j~
rem w H"Handji, znajdule się w przed ..
dzień wezwania t'H'zed tryhunat a.ljsnt6w.
Ci, którzy dr-ęczyli małe polslde dziatki •.
ażeby je zmusić do odmaw~ada "Ojc~e
nas" w ję~yku niemiech:1m, liitórzy sza"
blami l"ozpęazaii zebrania, na. których

"śmiano" cln'adować \v j.ęzy\u polskim.
ci ·sami wysyłają obeci1ie del,,;gacje do
władz poht'dch w Poznaniu, proszą(fe,
by ich nle pozbawiano chleba.

-

Nemezys dziejowa... :'

-

Tak, Nemezys dziejowa. Ale Pol

ska powstrzyma się od wszelki~j polia
tyki zemsty wobec Niemców. O He b~ ..
dą spełniali swe obowiązki obywatel..

ada wobec państwa polskiego., będą
korzystali z wszystkich praw obywatel...
si§icn. Rzecz inna., ~e W Prusiech, że
w Rzeszy Niemieckiej. jllkikolwiek' bę

niezłomną

zaporę·

- .A %apOft; t~ stanowić będą ziemie
pOlSkie>, kt6re obecnie zrzuc •• ją jarzmo
pru sld e?
...:.. Bez wątpienia; na tych to zi~mbcb
zachodnicb Polski zdobyrśrny dłu!~ie po.j
tym względem doświadczenie. Nieusi'ite
stanowisko ludności iJch ziem zde':yd'Jm
wało w

swojej sprawy.

niepodJe~ł;l?

ich.

BerUn, . 1 sierpnia (PAT) -Radjo
poza. na zapytanie wystosowane przez
,posła niemieckii'go do ministra spraw za ..
'granicznych dlaczego do Wersd' n;e są

I!zeństwo
stoją do

R

•

I

lINeue Fr.

nl®mlec.
, Autorem tego planu był Briand. \ Istn;~ł mianowicie plan utworz.enia
..~. Austrji i Bawarji ńowego państwa ja ..

T

znacznej ,mierz~ o postawie

zajętej w chwHi
pr%ez cały naród Polsk{
stwom centr~lnym, a na

tycznej,

poli-

wybucDu wojny
przeciwko pań ..
rzecz ;:Jl'ant6w,

mimo, że w ich szeregach stała ROSJa reakcyj mi, wr6iI. nienawidzący nas i przll':z
nas znienawidzony. Al~ to sta:lOwisko
społeczeństwa zaboru pruskie~;;o nie było..
by wystarczyło. gdyby w-')jny nie było wc
w szczep,.ólności w K~ó!~shvie
poprzedziły dlugie lata celowej i systema..

Polsce, a

tycznej piacy politycznej. Praca ta przy..
gotow1ała społeczeń~tW'O dQ wojny, przekonała je o konieczności przezwyciężenia

sW<Jjej cdra;!y do RosJ!. Co oznacJ:ało to
p:'zezwydę·tenie siebie samego, co trzeba
było uczynit" ażeby. społeczeństwo do tego
doprowadzić, ten tylko zrozumii:', kŁowi!,
Jak dzikim był systl!\m 'rosyjski w tamtym

Rosji, by stanąć frontem przeciwko Niem..
com. wrogowi wielkich demokracji zacho..
duo Dzisiaj wszystlto to jest jasne i pro..
ste. Al ~ nie było tak kilka lat przed woj..
nn~ \'! kraju, który jęczdł pod brutalnym
ł-iClsidem rosyjskim, uciskiem, który zdawał si~ czynić wszystko, ażeby rZ!lcić Po ..
laków w obj~cia Austrji, której postępo..
wanie wobec PolakM w Galicji było
. wzgłędn;e bardziej ludzkie.
J~tH P'Jlacy wytrwali na stanówisku,
Jeżeli ki.erunek austrcfH.ski ogarnął tylko
minimalny odłam PolakóW', je~eli naród
jako taki stanął· na początku wojny po
stronie Rosił, poniewai ona była częścią
składową Ententy. jest to zasługą przede--

wszystkiem p. Romana Dmowskiego, który w tym celu rZUCił na szalę Całą swoją,
populamość. Przewidując od szeregu lat,
te 'Wojna musi wybuchnąć, p. ,Dmowski
pośwhcIł całą swoją energj. mor~Jną i
umyEiłową na polityczne przygotawanie
swych rodaków do wielkiego konfliktu
światowego. Pod jego to kierunkiem odbyły się tajne zjazdy . polityków z całej
Polski, rok przed wojną . w Berlinie.. a w
maju rOKU 1914 w Wiedniu, zjanjy, na

których omawiano stanowisko, Jakie spOałeczeńsiwo zająć

mnsi w wojnie nieunik..
nionej. Nadmiernie kontrolowani w War..
sza wie, Poznaniu i Lwo'?]i~, pneprowadzi..
IiŚffiY w samych stoHcad] pańshl' central ..
l1J!ch polityczną mob lizację przeciwko tylU"

mocarstwOlll.
- Poska zbiera dzisiaj owoce tej mobilizacji.... A jak przedstawiają się na
;t;e

się ona obecnie! dwoma
sprawą Galicji Wschodniej

ilagadnieni.emi:
i sprawą Cieszyńskiego•• W

wypadk.u chodzi o

pOłączenie

tonomii te;!o kraju. którego
W wi~kności

pierwszym

zasady auludność

jest

ruska, z prawami historyce:..

nemi Polski, z jej

żywoŁnemi

interesami

polityc2:oemi. ekOiiQmicznemi, kuHlualnemi

W sprawie St~ska Cieszyńskiego. jesteśmy zwolennikami plebis,.
«zytu. W ostatnim rz~d ~ie o!;r:::śH konb..
rencja granic:~ wschodnią Polski. Tam to

i wojskowemi.

w chwili ob;;:cnej wojsko p()lslde wy;r,anla
wojska t.olszenr iclde· i Eastępuje ich rządy
. anl;!l'chji i terom systemem porządku pll"
bUcJtlego" witanego z radością niei1Hw
przez lud~ość polsl!:ą tych ziem, ale także
przez ludność biało- i małoruską. Równocleśni~ przygutowujemy się do walki pad
NiJ~mcami na G6rnym SląS!Hl,
południowej Prus Wschodnich i

na prawym brzegu dolnej Wi.liłYt gdzie ma
odbyć ph,::bJscyt. Z drugiej sfrony
stoimy wobec największych i naj.pilniej...
szych . zagadnień polityki wewnętrznej!

z~,

kr6tkowidztw& naszych

Dalsze sensacyjnB rewelncja niemiecki

J

poza
l

, Berlin, 1 shrp'iia (PAT). Radio
Obok rewelacji Erzergeva wywołUją ~' ..
Niemczech ogromną sensac;ę rewelaC}
byłego sekretarza stanu HinŁzego.
Z r::,.'welacji tych wynH'iu, ze liinfz ,

J

w połovJie lipca 1917 rozmawiał z Lt.ł4
dendol'fem i zapytM go kategorycznie.
czy ma zupełnI.} pewnośĆ, fe w$~utei4
przygotowanej ofenzywy nieprzyjacie!1
side) będzie stanowczo i zupelnle pohij
ty. Ludentorf odpowIedział na to !Jta ł
nowczo tak. Pomimo tych za p cwniC

9

powątpiewał w dalszym dą,~
zWYQięski koniec wojny i w połOWi
sierpnia udal shi~ do Spaa z Paye'l'e . .'
zapowiadają" 6wczesnemu kanclerww~

Hi"tze
'\IV

Hel"tlingowi~ te jeżeli HertHng. nie upoj

ważni

go do natychm:astowego

W3:?:CZ.ę ł

da kroków pokojowyc!'\, to' poda Sl'~ d~
dymisji. Lu4endorf i w6w.;;:z~s obs~a~
wat przy swoim dQwodząc, ze. sfra~s~

gic~na oIenzywa zdruzgocze niepl'z v).;%1
cieła zupełnie.
. 1

yer wyje~hać do głównej, kwatery. ~ ~r,:

tling był pod zUi?ełnym wpływem Lu"'ł

Próba podjęta w6wczas za&
pośrednictwem Hiszpanji i HJlandji 1'0",
zbiła się, wobec odpadnięcia Bufgarjip
wstmtek czego sytuacja stała się bez~
:nadziejną. Payel' i H!ntze postano'.vi.l,
wówczas \vywołać rewolucję celem Ut"

dendorfa.

akania. poImj u.
j
Dnia 22 sie:rpni~ odbyła się w gl5-,
wnei kwaterze narada, pod::zas której!
Hindenburg wskazywał na wew;1~trznGi
i

zewnętrzne

trudności,

proponując

U~

beraIne reformy, rząd składający się ~
liberałów i socjalistów, pol.. ój i zawie"
szenia broni. Także i Ludenaorf os~d":
czyI tedy. że zwycięstwo jest wykiu:'-!zo,~'.
ne. Wskutek naiegań Hlntiego uch.it si€!
z nim Hind.enbul'ij i Luctendorf aD cesa'"
rza. Cesarz oświadczył H.intzemu. że WeI
dług zdania .kanclerza rzeszy, l'eWolu"·
cia nie jest bynajmniej tak groźna, i że
należy ze zmianą systemu rządu.w Niem
czech oraz propozyeją pokoju zaczekać.:

Cesarz radlił dalej, ażeby Hmtze z~trzv"!
mat się w Spaa, jakle 14 doi, ce'em za'"
stanowienia się nad ws·zystkie~n grun...·
tnwnie. Dopiero pod wf'lJ~vem naleg3r&
H,nb:ego zd~cydowal się eesarz do poda
pisania resl.. rypfu dnia 30 września G ..
pierwszym parlamentaf;1ym rządzie. Za... ;·
raz po powrocie Hintze;;o do ·S::ri:nai
nadeszłY' alarmujące telegramy naczeł...
nego oO'.IV6azfwa naworu:ące do wystą
pienia z propozycją zawieszenia broni..
Było to jednak ju:! 'la p6źno.

konferencji pokojowej inne punkty sprawy

pobkiej1
- Z'il!muie

c~ychając~

stąpU.

wadzenia wszystkich warunkÓW Ujętych ~
osobnej nOCHa wystosowanej do generał'
Ooltza.

j

litycznej z

na odwet.

v 111 Ooltza do opr6:tnh~nhi zi~m estoii~
skicu z wojSk niemieckich i do przepi'~

O jakichkolwiek następstwach rad~
zaborze. Rodacy nasi tamtejsi musieli w koronna nie chciała nawet słuchać. I:ł:n ..:
sobie zdławić wszystłde swoJe uczucia, by
tze wyjaśnia oN dalszym ciągu, że z ule,
się ld~rnwać wyłącznie zimnym rozumem . giem czasu uda wab mu się stopniow
polHyczr:YY1, który kazał zamilknąć nara..
"dobywać ustępstwa.
~
zle wszdkim słusznym skargom przeciwko
Pod l:i:oniec sierpllia postanowU Da~

dzie ich pozoroy stosunek do Polsld,
będziemy zawsze widzieli sił~ wroią,
Nie zapomlnajmy nigdy, źe po klę"
sca Krz-ytaluSw pod alfinw~ldem w r.
1410, po hołdzie pruskim w 1525; na'"

wieiela ,wojskowego
Gen. H.Jugh %awiadomił radę o $rodk::cli
jakie prz'e'dsięwziął C 'lem zn:!;.!",i,lenia gel1~

w części
się

cbodd

4)

odbudowę państwa

pcbldego",

świeUe

W

prawdy.

Berlin, l sie rpuia (PAT). RAjo pnsn..
POrU<lZnik Clarantll'J . sęd,~i~ śladezy przy
ladzie wOjSkOW2j upoważniony do przepro..
śledztwa w sprawie nap-iś·.~i Oli
niemiedt~ w
Wers~lu na.de3.bł
swego śledztwa dl) sl~du wiljenuegl),,~

wadzenia
delegacja
wynid

ParyźU. Za sprawoZdl!.ub tqp wynika,'
!e delegat.::ja niI:Jrniecim sprowokowała Ind..

w

lllOŚĆ ::hvcimi irJni~zoymi ukłonam~J gia!:lta-

mi a no.wet lśą,cymi Błow~mi. Nie było anł
Jadnegtl świadb, który by m óg'ł §lHsIlae, ta
rJlllJlUJO ja:rim Ś Pi}l}'S ',aml
na del"gI!ŁÓvv.
POiS!ltom lSŁwierdgono wbre"w dwiadczeuioui
o.:;legab niamiacki3go M",lchhm~. ~e ani·
jaaD!l szyb ~ w samochOdrH)h nie była
strzaskan&; Nie stwierdzono rÓwniei aby na
d~legat:)w niemieclticn rzueall@ pla71k e:n
lub kamhmlam!. '.

Narady

Vi Paryżu.

Paryż, 31 lpca.
Clemeocsau naradzał

Dragomirowym
poc!lJam

prtYllłł

D•

Pra:;;yd~Hlt m';::ist'r6w
rosy;s!. ID.

lii~ z gan.
w~głanuikięm

pp. Va

Ill!lr.losa i

D;"nikin~g

B dfJtll:'f'I.
"'2:'.

Prosimy o odnowienie pranumaraą Ol m-o sierpień lSt9 r .•~
"'i

p OLS· K A

=

S:tstyz WHna.
Wilno, 21 lIpca.
Wykwintny apartament, apartament,
" -pałacu ongi biskupim, p6źniej gene.o
nłgubernpforskim fa ostatnio mieszczCl"
C\lill szpital Czerwonego Kl'z.y-ża - czeka na przybycie Naczelnika.
Otrzyma ten apartament wytworne
umeblowanie, gdyż przyszedł rozkaz z

WWiśnlowe%yk11
dłut!'zy

nad

Strypą wypadł

Prawda,

te

czynku~

ale

tołmerze

pouztbowali "ypo..
umocnienie
nowo zdobyteg<J frontu przez dowóz t:yw ..
notki i amuniCji, kt6ry przy nader lichym
stunie dróg komunikacyjnych postępował

U[iom

illi.

Szkoła prz_my.ł.w.

o.

ł

wat!lieisz~ było

Mszy

,.,-

ska.
poaąildem

Z

roku szkolnego SekeJI

Sdmłnictwa Zawodow~go M;nisterstwa WY.'
znań Religijnych i Oświecenia publiczne-

go otwiera S7l:oł~ .Przemysłową Zeńaką
mając~ za :mdani~ kształcić simodzielni~
pł'llcowniczki, dobrze przygotowane do
działalności
praktycznej zarówno pod
względem zawodowym, lak i handlowym.

fUlbo:!eśsfwo błobtt~ odprawione pr%e!
ks. kapelilful pułkowego. aby pomodlid się
za spokój ich'" duszy.·· Spo~ęłi na polo.
walki, albo potl!srU VI szk:italacb, dalako
od domu rodziunego,_ ale pamięt ich ~yJe
w sercacb tOW2UYSZY broni w sku pienin
słuchających, powatnych, a tak raewnyc1l
śpiewów kościelnych podaa, wigilIi ł

wo' 'lkom wieUmpolskfm postóJ
ad· eU sobie iołnierze"tyczyU.

Warszawy, by rozsprzedane B pałacu:
mebJe odebrać od obecnych właścicieli
iółwim krokiem. Postój był cłllgi a przy"
choćby pny pomocy policji, a do od..
t:'6wiedzialno§ci pociągnąć Komitet, któ- .. kry, Po k'lku dniach nieznośnego upału,
1..miu Braci śpiącvcb pryyniosło nam tITy upoważnił p. Jewdokimowęł starsl:lł
.Iewny deszcz. który w kilka dniach mar ..
siostrę szpitalną, do sprzedawania me..
ne drogi galIcyjskie zmienił w morze
bU•.
.
, . Meble te są w ,oaiadaniu· pp. Ty.. błota.
C%~sto słyszy się zdanie., Jakoby łoł..
szkiewiczAw, Meyułowlcww, Kogno"
nieęoz Wielkopolski dzielnie i odwatnłe się
ili~
.
bił. ale był ~niłwieścłały, przywykły do
Piękniej byloby zwr6cM mi:ble, nil
wyg6d, ni'!'wytrzymały na trl1dy i mozoły
czeka6 na interwencję władzy.
.
wojenne. Tycb,co tak sądrą, zaprowaDzięki energii policji faJneJ. odkryto wielkie przygotowanie do manifesta" d:dłbym chętnie 00 biw.ks, j4iki tut pod
Wiśniowczykiem u;r~łbil sobie jeden :
cjl 20 ł 21 ..goe Poniewał otl'zymano na"
.
kaz niedopuszczenia do takich komuni' batalionów wieIkopolskicbl
Miasteczko, od lat idy \PI gftt.!scb.
styczny.::h występów, uruchomiono poKUka ÓOfllÓW całycb Lna pół rozwalonycb
licję, nawet oddziały szturmowe z grazajęły inńe formacje Włelkopolslde. oraz
natami ręcznymi stały w pogotowiu, o
rozlokowały się po sąsiednich wsiacb1 ~aś
czem musialy dowłed%i~ slQ ływioł,
komunistyczne, bo nie było ani clenia nie wykluczając sdabu pobudGwały sobie
:: chrustu i trawy szałasy częścią na gomanifesfacJI t miasto nie domy41alo się
lem polu,· częścią w .starych okepacb ausnawet. te mogło stai! alą widowni, nJ€ć
tryjackicb i w tych szałasach - . lak kie;..
ln<wawycn.
dyś :tyd:d na puszczy - spędziły kilka
Zydzi Pl'zygotOWWt'ł atę .do zbrojne"
dłdtystych i .zImnych dni,nie uac.ąe by..
nafto wystąpienia, robią wszystTtO, bY'
nalmnieJ dobre! bntuji. Znów Jedna z
wywolać pogromy; !§wie!o na ulicy Por"
tysifłemych bajek krfl!ących o tołnien:u
tiowei, padł strzeł do przeJetdtając-ych
wielkopolskim, okazała się płonną.
oficer6w po-Iskich, to się ukry~ -nie dął
W sobotę 12 lipca kośdól w ZłotnI..
1>0 wielu ludzlbylo 'wiadkami tego zakach.. gdzie Itali kwaterą mimo bizydłdeJ
machu. ("Dz. Wił. łł O tern p!sał).
pogody i błotnistych dróg zapełnił się
. Zorganizowali żydzi swój skaut, kteS
szczelnie wojskiem. To łołnierzeWielko..
'ty Jed przygotowaniem. boj6wki, w suo
polscy, z gen. ł(onauewsldiD na· cztle,
łach żydowskich I po n
miastem. odprzyszli uczcie! pamięe! poległych ziwie!o
bywa1ą ćwiczenia wojskowe, ucząc się,
strzelec, manewrowae wszelkie (lc rodza.. to.wanyszy bronI. oraz wszystkicbWielkoju bronią.
.
l p)lau, którzy w obronie Lwowa i ziemi
gaUcyj~kiej tycie swe oddali. PtzyuU na
Wilno zażydzone, arogancki .poś6b
zachowywania się tego mo tloch u, zleJą
c:ego nienawiści~ ku nam. jest nieznoś"
. ny; czują swą potęgę miljon6w, pewni
są zwycięstwa przy wyborach miejskich
nietylko miitacją, ale i pieniędmlł
dobVWłU'I8 będą głosy.
..
AQttac:la 'Widoczną jest, Słońo "RYją na rzqdy obecne: ..co oni nam·
Po ukończeniu. w roku 1895 instytutu·
przy bolszewikach mielIśmy pte-f technologicznego w' Petersburgu pracował
i posady, teraz tylko burtuje! do 1900· wlm przy budowie dr6g telazwszystko łł •
a nych i, wodnych w Rosji azjatyckiej. W·
n nie odebraną zostanie łydom ciągu następnych 2 łat prowadził w· środ
deCJ~owania o losach WHńa
kowej Syberjl, jako przedsiębiorca roboty
to krew polska tak bohatersko wodociągowe i budowlane, z chwilą zaś
Ojczyzny wylewana pójdzie
wybuchu woiny rosyjsko"japońskiej otrzy..
marne i w l'8dnlemy zoow w od- mał nominaCję na zarządzającego wydziamosklewskfł.
, & W.
łem n~fW'ych robót na zabajkalskiej droru:e telaznej. Po ukończeniu tych raMt
. polecone . miał zarządzanie przeprawą ta4
bora kolejowego po lodzie przez· jezioro
Baj kal skie.
.
DiHQkaa Akademii gÓloiessj w Krako
Od
Joku
1905
do
1907
prowadził la..
·wie ogłaua, R 111 Pd4aierniku 1'. b. O
ko
przedsi~biol'C8~
robotybudowlaoe
w
tw,arfy b~dzM jedJliie pierwazy rok Iłu
UsuryJsklm kuJu oraz forteczne we Włn
uiów.
.
Zgl.. njllcych tlą da u.phm kaacłyd... ·dywostoku. Następny okres czasu do
1911 pracował w charakterze robotnika w
t6~ pHIlieli lit al tra y bt8liłrjt!t pierwua
rozmaitych pr~~biorstwach puemysło
kandydatów iIIma1ur4 (lImaaajum
wo-fabryczuybh i budowlanych w Kana..
Iuiukoły reslnej), kt4rz)' byli juj imałr".
dzi.e, - Stanach .. Zjednoc:wnych . Ameryki
'~lIlowaDi popl'lłednle, jako atudełlel mate-.
północnej AustraljJ, Nowej Zelandji j przy
·'małyU 1 nauk prBfl'8daiayoh w j etiDlm
budowie kanału Panamskiego..
Ił Uilhrenył&U.., atade.y gólJ.lłelJoa lub
Po powrocie z zagranicy budował w
JłfłUteohaik" Do drocieJ kateJOril lalie.,.
UiuryjsldlDknju dla })otueb tak żwanych
:łi, t,;nd1datów I matq z ołbuRII_lim
komisji wojskowych .cegielnie: oraz kolej
-k'ó"'J nIeDalet, d9 pierwu!) kategorjl;
napowietrzną ł wukotorową, puczem poppl. ędli1 Diml pi:el'W.lełutwo pOIła. alf)
wrocił do kraju, gdzie w Ciągu przeszło 3
~- . ursystom lał ubiegłych. która,. .pełnHi
lat. pracował, oatatnio na stanowisku dy~l>owinnoi6 wojskową. Do trseoi_J katelłl e
rektora zarządzającego w układach towa.rjt Jla{ris' b,4%10 halła IIII1uIlJ'lO)'eA BiQ
rzystwa akcyjnego Iłuchid i S-ka w War.m3t~
suwie.
;
Llc-h 81uchacsów plorwlnp roka uWojna Slpowcd!.)wa!a 2 letni pobytn8
".'-iltab słi)U mahyDlullł 00.
r. . . . Jedj'~łe w wypadu, gdy lidba JU1I1" UtaJll, gdzie dla Towarzystwa Akcyjnego
T. A. PP. Demidowa ks. San Donata buajyda.tów płerwuef i drugiej btego.rjit 'Pnę ..
dowali prowadził do roku 1918 specjal,i·::.trou'tY liaabę S6, pOdda się bnd) dltów
ne zakłady amunicyJne.
('r\wazyłłldch trseoh kdegorji k&łlkursowemu
. Po ostatnlm powrocie do kraju pra..
;·.~;~paminowi ntliłpllil-mu s mate matyld i" tI ..
<Byki.
.
cowal ." komitecie . ~orad~zy.m przybył w
urz~dzle %1!opatrzentil technIczno-wojsko';,:. . Ew. egl~m.iD. "bdbędz\e 5fe wczasie
wego przemianowanym na t~pnie 'W głów..
cĄItOło 1 PBŹdriernib. r. b. Dokb:dny terJuhl
ny urzlld zaopatrzenia armji.
.
a,(f.Je pdułej pentaDy.
.. ':;/0 .. PHy Igłouenill. o Bobist!51ł) (w ""3 dniaeh
iR'P:ptzed.zaillie1chtermfn ew.· ",samln .WSł.
l'ł\leły. przeało.łyć. 1) metryk, ul"Gthenła, 2
.~i.deetwo doJrsałOliei w oryginale i 8) n.
woia potwierdzoną foto«rafJ~'a o He
•.......... d.t pugaIe .byc ilSUClJOnym do kate ..
P.Astwawa n.da Chemia
g!t~r phnwsllsJ. wlgl. otrzymać pierwsI.n...
'B,~W.q W kategorji drugiej, ma pnetblfawić
.ZIUI.
I'l,t:'pf.iłw!attezelllfe hoatryktdacji wraz. in";
W wykonaniu póstanowienia" Ministra
i!ę.l.e:m łę"'cY"iJlym Jednego at uniworayte
Przemysln i Haudluł ukollstytułuwala Sft;
tóli'Oako dlitha"Cn matematyld I nauk P~tlatwQwa Rada Cbemiczna,
w skład któ ..
nf~.lycłJJ- .·wsgltduie w ałtademjaeb
rej weszli przedstawideI~ .Ministerstwa
11:b lub polUecltnikaebj 5}pohvh'r..
P.emysłu i H~t:dlup Instytucji Naukowych
d .. ~ltb;ytej .lałby wo.JHo weJ (k~Ń. woj • oraz przedstawICIele' Sto.warzyszeń . Towa.
lkQ_ek.)
.
rzystw tecbDi~,nlcb i· przemysłaV:ycb.

I

li

·fr nt
naszym

I

za umarłycb.
skończonym cbn:ądkl1 łłłobnyml'
ks. kąpelan składa suty koloru czarnego,
a bierze białą stołę, aby przed ołtarzem
Boźym od nowo przybylvclt tołnierzy
Wielkopolskich odebfaf przysięgę wler...
ności ł posłuszenstwa. Jedni polegli i
dopiero .po chrześclja:ń-sku uczczono łeh
pamięć świętą, drudzy poszli do szpitali,

Do szkoły przyjmowane będą
z wyksztaceniem 4 klas wem.

dziewcz~ta

św.

Po

.

Co

słychać noweg~1

eo

ale w miejsce icb wstępują n .. tychmiast
inni, nowI i tych trzeba zaprzysiąfb na
wierność ojczyźnie-. W krótkiej przemowie tłumaczy im ksiądz kapelan znacze...
nie i doniosłość tej przysięgi. $kładanef
nIe na dziedzińcu konarowym, lecz tu na
Iroacie. tu:t pod liniami nłepnyjacleJskimi.
Wśród uroczystej duy wznoszą si~ rp
ku niebu i rozbrzmiewalą do głębi sera

pfzefmakee

słowa

rotyt

W Obliczu Boga WI%!(:hm01Ace~
w Trójcy S-,viętef Jedynego §]abuję, te
Polsce Ojczy:faie mojej i Sprawię całego
»

Narodu Polskiego, zawsze i wuędJie Iłu
t.yć będę••• •
W końcu ksiądz kapelan intonuje
pieśń:
.Bote coś Polskę- podjętą przez
kilkaset młodych polskich pienł. a potem
tołnierze

.rozcbodzą

i na pozycje.
Nares~cie

się

do swych· tw.ater

wyrnszamy.

Zanim

słowa

ukałą Si, " druku wojska polskie bę
dą stały u cela swej wyprawy nad Zbru.czem, niegdyś rzeką graniczną międ%J Ga..
licją austryjacką aR. sjllt a teraz daj Bot~J granicą wschodnią nowej Polski.

te

I18YlłDO BIJB.. lebót JlIłłtiulYtk Tadeusza Jasillowskiij[ł.

Zjazd '-Uteracko-dziennikapsid.
Dwie najstars.ze instytucie zawodowe

Iite1jłtól' i d~ieJlr;iJUl'zy polskicb
szawie, wychodząc Z załoźe-nia, fe

w War-

powstanie państwa polskiego wytwórzyło warun..
ki, IV kt6ry~h zespolić się mote i winńa
rraca ludzi pióra, powzięły myśl .zorgdi...
zOW'ania wspólnej narady przedstawicieli
wszystkich ismfeją'Cycb _zrzeszeń literaddcn
i chi~nnikarskich .. Polsce.
·
Konferencja taka projektowana Jest
w Warszawie 21 i 22 września f. b. 016';'
wnem zadaniem konfMencji b{tdzłe· omówienie możliwości powstania wspólnej or...
gani:%acji, reprezentującej w państwie i
zagranicą piSS1'2y, .literatów# publicystów i
.dz~.nnikarzy polskich.
W sprawie powytszej zarządy warszawskiej Kasy przezornokł i pom. dla
literatów i dziennikarzy oraz Tow.lltera..
łów i thiennikarzy polskich w Warszawie
odbyły kUka posIedzeń, na których astalono następujący porządek dzienny wspomuianej k o . m u e n c j h .
·
1) Gruntowne zbadania statutów . po..
szczególnycborganizacji, ich działaln04d
Olaz ustalenie punkt-ów stycznycb.
2) WypraCowanie wzorowej ustawy,
mogąc~I posłutyc %8 podstawę do budowy
w P~lsce %jednoc~o[fei ogólnej organizaCji
łudZI pióra. wszystkich tych, którzy dzięki
Iwej pracypisuskieJ prZYC;J'olli :się do
utrwalenia posad pll1słwowOścł polskiej,
fozwoiu literatury ojczystej,' poezji. utukil'

_kademJa gÓrnic .

.bftmH

pubHcystyki ł dziennikarstwa.

Ze Stolicy.

q

l

3) Opracowanie materjału dla ewentualnego zjuda ogólgo"polskiego pisarzy
dziennikarzy i literat6w, zJazdu, kt6r}'by
pow.oł~ł do tyc.la, wytej ?,spomnhUl1\ instytttCJę pOO nazwą "Związek towarzystw
literatów i dZiennikarzy polsklch-.
Tow. literatów i dziennikarzy polskich
zwróciło się jut. do wszystkich wiadomych
z adresu organizacji literatów i dzienni..
karskich w Polsce z prośbą o wydelego.wanie na naradę swoich przedstawicieli ..
Katde Towarzystwo winno być reprezeatoJtane na kQruerencli przez dwóch delegatów, którzy przywiozą ustawę reprezentowanej ins.tytucji. SP.1'swozdanie z dda.
łalności Jej za.ostatni . rok przed wojną
0(&: rok obecny, wreucie li3tę członk6w.
·
BiuTO organizacyjne komisJi. Ilfzttdu..
JąteJ konferenclęi mieści się w Tow. literatów i dziennikarzy w Warsnwie (ul
Bracka 51. Organizacj~jł do których mo:
~ły tlie dojść ZSpros%enia, proszone są o
hsł~wne .p0:Wiad()wienieu &em komisji OJ"gamZ8CYloeJ.

.PUJłkt

ppzyjQo'ia do korpus6w kau
deokicb.

(ł) Biuro pralOwe minliteretwa 'pru.
wejakowych podaje do wiadomoki olób sa..
iBtereflOW&łłyeh Błiitłf.~tł}lłey kOQlunHut De.

partam.ntu Naukowo-..Sidrołnegl)

(I

warnn..

kHh puyJącna do kol'pu.H '11 kade~kleb.!

Z pooldkiem roku ukolnego bęli~ ot.
fl\łic- dwa korpusy kadetów: telieo w Modliale, drugi w Łobzowie pod
KrakOW6łlt, Korpua kadetów jest po4ziel&-

ens na
Iły J'!łł4

klltu'f "p6wlłld.j~

klaq·Ul:

V,

PfUIBtwłłWS«_ glmUasjum ty..
IłU lłfEyrodnłese-maiaIDlltycsugO. "

VI, VII, VIIL

Ukcłluu;eaie k~rptu.u kadettiw aie lOe
bowłąuje deillldej lłałby wnjlłk8wej. VI
roka bieł,eYIIII kOł'pUlI katłetÓll ,rzyjmlije

wy.hewankGw ·do klasy V..ej w wieku od
14:-16 lat i do kliuJy VI W' wieku od 15
de 17 lał wiek pr6kluljll'y U.a" sił od 1
waeśni ..
Opłat. I'OellO& illl,l1!lllnia wynosi a06lł
marsk; pouai.lto jednoruowp przf wat/lpie.a
niu maśe "Ju.ba mk. 4:001. bieli.at i .i
pal)' obławl..
.
" Ueznfowie clutaJą w liufDle o.łkowł18
v.tr.,.manle, a takie ubranie i biełhJlł~.
cfodania e prllyjElcle prsIjmo1!lsne s,
w kaDetllnjl kor,u;słl kad ~tów ,(KrelewskB
2). do 15 sierpDia f. b.. wł1łOsn ie. Da P{) ..
dania o prsył~oie dOłąt.JIYc Balety: A) lwi&deetwo libiDO, 2) mstryk'2 urodzenia, 3)
Świadectwo liwieśego II000epien f•· ospY. 4)
dowódpfll1ualeJllQŚcl do obywatelstwa polskiego wydany prle3bmia.rJat lub wł-ad~.
gminuE', 5) 1robowi,wsnie roddc6w do pr~e..
IItnegt\uia d9tycaąeyeh ieh przepisów re ...
gułaminu korpusu 6) lhdadtHitwo zdrowia
z dotyellcd.o",ef ntoły 7) 4.0 maret na
'pobyoie kOI:d6w egumłaaeY)llyCh prz:y De...
partamencie Baukowo-slkoluJa.
Kaudydaei ~dą pl'iyjmowani l1a moc'
konkursawej OGeny ~wladectw Izkolny( II
oraz egzaminu » matematyki. KomisU elllaminłlicJjAsj przysługuJE» prawo spra.wcben!a.
wiadoreo13cl kandydatów 1 ił Innyoh przed ..
m.ioWw. Dl) egzaminów bQd, dopu81uuJeni

tylko ai kandydtHli. któr.'l'ch dodatni ił 1\
fhy,~zny atwh rdzą. ogl~dałn'y lekarskie. Eg...
:laminy W&~pDe odb~dlł Bl~ 25 sie.f}mia 1'.
be PUl DepartamoJlcle Nallkow~ ..Bak91nym.
Bscegóło"lch iaformacjł adsłela kamkorpułll kadetów ". lod~llaola ot

eel&rja

11-1...1.

,.

POllbd,ko1lluuaie.

(I) Wlzy.łldm instytucjom ona pOc
.bob)'m którzy racł'iJll wsIąść udlld rur. ob.
chodzie ur.czy.~ŚOi w dnłu 28 lipca r. b.
w kotci{'b Ihr. Sbalaława Kostki Da czdó
poleglyeJl hohd&fÓ" Zari~d. Zwiąllku "
imieniu WBtl':ltklch Inwalidów wojElDaJcb
Ikłada .erdecsne .Bóg _plu •.
Zau1łd IIwiłllka hnnUtUw ••JlkolR.Jcil
IKlapą

dla o ..brollljaw_.

(r) Wydział Opieki
Młodzie!" przy Ł.
R.
wał.

o.

nad Dzł~mł I

o.

201"gan\z~

Ł. Łapiń..
sKieJ Kurs, U~upelnłające dla oooronia-

pod·· kierownictwem

p.

rek okr. 16dskiego.

Kurly rozpoczynał, sl~ d.. 4 sierpnia ł trwać będ~ 4 tygodnie.
. N~ intencJ.ę po~yślt:lej pracy odbę..
dZ 1e Się d. 4 Slerpma o gQdzinie g rano
W kościele §w. Stanisława Kostki ms:n.
św, po której będą przyjmowane Apisy _ochroniarek okręgu łódzkiego, dł.
ktorych ku~sy są obowl~zujące, będ,
przyjmowane takie l inne czynne ~hro
niarki.
.
FaG.ld Da fron~.

(1') Koło opieki rodz!delslde) Białe
go Kl':&yta przyjmuje paczki dla lolnierzy na front gancyjsko-woł,ńSki ł litew'"
sko .. bi.ałoru.8ki.Kw1erzy wyjetdiają CG
·10 dm;. 4 5lerpnfa wyjetdta kurier do $

pułku ułan6w. j)GQzki

Z1:l'

zełol16 nalei,

do d. 3 sierpnia. Zgłoszenia l'f%yjm\łj.
biuro Kola w Warszawie ul•. Wlejj;_.:.ć

a o4l.ocłl.

5" do 1 wlecz. .~

LJfTOMłt..
Kttl wykrył

panam,

Ze zwląz'ł:UJ WO:tl!łlVch I IU\łrłjeŃw..
. (r) W [J~d~id~ dnia S piarnuia 'l. b.
o fl{j(h\iaie 2.,'] PO peł. w lołlalll . Polsklp.h

od:deiową.

.z.Ną~ków

Z t WOd,H.... y,.h pl'ł!y ul. Gł6wIlej
Nr. ~l, t}dbędzie ile Z branie Woźnych i
Portjarów miasta Ł dzi, na które Zafzą,d
Zwią:&ku prosi {} liczue pn;~ bycie Je WZ1;lę.
du na wsina sprawy tye.s~ee liię tego za ..

Od kilku dni na łamscb pism toczy
~ dy~kusja na te-mat.. kto wykrył kradzież,
)raW1~ną przez. runln:::jotlarjusz1 magis..
~tu. puy podzhile odzieżyamerykań.. ,
tiejo'
Wyd~iał nprow ianfowania. Qwata te
, jego zasługa. Wydział kryminalny jetj..

wodu.

Jak prlłmy f,ierwszeństwa ustąpić mu nie
i utrzymuj~ te wyk(ycle krad;g:i~2y
'o . j~go dzieło. ...Kurjer .ł..ódzJd łl ogł~:J1:a
NCzoraj, te pierwszą wiadomoU o kra..
izidy on otrzymał - i tylko Z obowią2'"
h~ zaw!adomjł o tem p. Zt.(o~ka.
Pan Zbro-tek poinformował o krlHbie ..
iy wyrudał kryminaky, kt6ryrtz. kolei do..
niósł 6 kradziety W.. z.. Miasta, a
ten
przez usta jednego ze swych współpra""
tawników Bezimi.earrego powiadomił c tern
"Kur]"r Łódtki~.
.
Wobec tego, te dyskusja na: temat

1eatr, rnuzy

• DłllŚ teatr PO!sl'i d:il.ie po rAB ,hugi
J1'lękną baśń. dram".tye7.łl!j, W l> aktach tt"bn,..
cą głębot.ą. THH'ją L. Ry:Ha p. t. ,.Z30za~
f?Wi4D"J kołll llll • a"hat'r~ą stiuki i ewa~yj ..
n'e Odłll'lkiwaną boh"terką wiSOlrom' jest

~hikowl!lka,

co ...

Z Tełw. Koraj.z.a_oz.....
W CZWt",tet 'l1Ii~J!Ol8m pcwr6eUa,
f!o Łodzi wyałecaka Tow. Kr.j<łZttawcs!!gojl
l;"t.Ml'. w dniu 1ft lipca wyral8Jb w liczbIe
Y", {l;.'>.óh pod wodaę (pr.tnł'odnicsącego &ci ...
b:i~ WJcilłC!!towef, p. Konrad1l< Fłediera, w
elu t włed~eDt.a wytynJ Kblecko .. Sndo ..
'f1'urS!dej oms wybheł1 Wisły.. (Obszar...
li eft!liJe iPf&WQSd&uts m aj w}'łieezki umief''>imy w llajbl~$.IIyoh '!iumeTach DłHI~ego pi..

I tam

do Krakowa i Wie ...
.Piotrfrowskiego Oddziału

denkiego biura drasowegc:

Józef Bzretter" tolniers 86
do nJeweli 8 lipl.!2

bru,-·

TłlIł;.,1" II"OłJGłuly dła

kohl Ł6ł1ż -

D!} Bsbuf:lień nie były względy ramowa. ala
propaganda bolauewieka..

łIl[utIRo.

WClwrai, kif.llfQwnik r~t pny bu(lf,ltę~;l kolii Łódź-Kdno•. iutynfer Wler% .. -N,,~ i~otnl'ymał tele.grafin&&a sIlIwiadomienie
od Yi'-'fster5twa robót publicznyCh. że przy..
p:7t\)wano do W"darrllll IHI. budowl~ 500wdlirów (wagonłhilw) wywł-M&~yeb l 10 kilometrów slIlyo wązkot-orowych.

O wojska angielskie

(1')

Po otnym"Biu taboru. tagll! n. mleJaett
budowy, wprowadiQDIi .~ujtaaie pracą. akor ..
d'il'Wł\ li t~ldem jadask obłiclBUi91P. B~y da ..
wała robołnUow1. mołiiwle najwiębl'l9 kc ..
uy!ici, fil jedfUl'CllIeśafe nie obci~iała.lbytnlo
8karJau Pańltwa ..
Jest to b irdzo Jlłlll1Ule• .I chwib& DO"
Vi hm wprow3dlenit'ł praoJ akordowej, uci..
«hnt% w Ipołeszł!l1łtW!& lilemruła pneolwko
~ałej J9.):oby wydajn.tn1ti pracy, a robotnik
ły11i:o akony.ta Da tem. gdyż b~dsie mhd '
.zanse wydągania JI prso)' witkszyeh ]iarob..
łów i jut wtedy od niego b,dzis r;,lebio

zarobie mniej . lub więceJ.
I
Chisl!lIt~do_:IIfil.' za Z.ae.!l"liUaia.
(r) Za. swieu,ta sabae & rOlpouą"

J& ..

władz weterynaryjno';pęHeyjnyob,
Jłolt'r.ŚltWI choroby lUb pa.dłe
rs,liiczepienhu~k
ochronllycb, wyphu:ana
~d, właklcleŁ~m nut.,uJlił8 odukod9W,a..

uzanm

to chore

po

Iii.

ni.R3 za konie,

stMiniki (willy i krowy) po
mk.. sa jał9wld od pół do 2 Lit f50 m!f. J za oielęta od pÓł :roku - 20G mk ••
la. owce i kQZ1-PO 150 mk., jaljllięta t ko ...
iłl~ta -- &)00 mk.., liIi:!. tl'l!ładł f1.hltHvDI\-750
!.lłOo

Londyn, 1

~erpni&

1M

Rosji·

(PAT).

Churkn

w'ak~ut\ł

cnuści

w izbiegm!n na koniecznoś1
w.ol!li: angiellłkich w Rosji.

obę..

Zarekwirowali ukraińców z
s;;a;moiotem.
. MOIawska Ostrawa 1 sierpnia.

Cze-

skie b1UtO pl"itsowe dUU0f31 z Wiednia. Na
'lotnisku w Aspern wyl,dowsł - 30 lipca
wieelkt niemieeki 2eroplanskabinami, W
którym &Hllijdowało ai, 32 pGdróżnyehz
Kamieńca Podolskiego. Wśród podróżnych
znajdowali 'się cdonkow1e pOIeletwa ukra~ińgkiego we Wiedniu. Wezofllj p(lpołudniu
wieddlłka komis a międ~ysojnI.l3nic-za zarekwirowała tSIl sa.molot, który pałubJe pod
kontrol!% robjł włookiej.z

Organ rady narodewej.

g~ ...
ar/UJ pJH1""

realni,. któr;'·l dyrektorem

stc.ł mi!lMW!uy dr_ JaD Gs.iie~,
8~';"iH"7~ ~ominnrjUI1J .łenskl. li
wykł~;]o'fi!ym poll!lh;im..

j'iykitU1'A

Biały krzyż ..

Cieszyn, 1 sierpnia (PAT)" U1t:tmlJty"
tuo'.vah~ SH~ t!! fUja polskiego Bi.;łego Kur'"
!ta. W skład kom tetu wellodzą pa~ie Da ..

PomJ'ślne Gznaki.
Cieszyn. 1 sierpnia (PAT). Pt~J BIl- plsaoh na nowYfek: • .nnlay najwyższy
r.zkół pobldch
haNso. cblul:j[\i~
świadczy o ll"trjetY:Ilmie tego powiatu, 11\
urazem .. tawiu bardzo pomyślne hnfoli'JkoPl" eo do pbbil!leytu w powieoie, którycze..
si UWdBją 88 swój ..

proo.

sgtt'lł1:n.jącycb

si, do

dał powiat fryoillŁtaell:i, (10

.łechy nie

Rzym.

interwenjuJą.
Radio pOZIl. bba

tU (PAT) -

depu~owanyeh przyj,ta

wnio!ł~k

co do wyhpieniłl. blei prywatnyoh w 8:.1'dynji. Prezydent ml~1frtrów
(śwhdczyl
nałltępDie w OdpoWłS<hi na int0rpelacje, lh
Wie chy nie· maj" samial'u interwenjowa,ó
aui RJsji ani Węgrzecb..

SplPawie dllwaści

stał.

lud!ii. .która od samego p!Jcsąt>iU sweg() ist..

nienia wykaBah sprawIloii!

w_

społnianiu

ObowJą3KÓW..

się

zajęch"

»Neues Wienel' TageblaU W donosi,
ie rolwwania między poslem węgier..
ski m w Wiedniu Boehmem a posłem
Veltnel'em iN Bracku gd:a:itl miał takie
dotąd

nie

przyniosły

Projekt przedlo!ony prze~
ników entencie domaga się aby
po

usunięciu:

rządów

nawet

komuni6tycznych

Usłępbmie

Wleden 1 8iupl'l1~ (TAP) ...... B.

te ententa na

tę

propo"

sit; nie zgodzi.

Riemcy

biorą 'Się

łego

gabinetu.

Trakt!łt

2': Buł.
g.u"iąll
Wleden 1 s!efpnja (PAT) B. Kor. do..
nosi I'l S1>int Gcrm"ifl. 'fraktl'lł ptJkoj'lwy
S Bułgarją jak d.OfHIZ" diieanikl l&@t jU3
gotowy z wyhtkiem. CZłśoi d()tYCi~!}ej wy ..

były
chodziło o
handlowych między

Berlin, l sierpnia, (PAT).

To

•

I

lO

f,

ł'

'V

Baśń

fantastyczna w 5 aktach L. Rydla.

3~==========:=====:3 ::~~:3-:~:===E~):8).-»-E::__:-<tci<4

o.

,$O
.W parę dni po od:elmmin wład;ty przeii
bajda.m~k6w, UC1ti'to'System:ztYCtnie pr:lte

prowadz4łt rewizje .u Polaków, węsząc:
W$%ęd~?!e zs bronią.. Kiedy wkraezanq tUL
próg mie-s:tkani~funkcjon2lrjt1sza kolf'l M...
tente w kl1ełm'i tny.mat w ręlm rewo1"wer"
Z blaku ~su nie mógł go już ukryc, a
orjentuj~c się .szybko pod naciskiem bUg ..
kiegG niebe~pieezeństwiłJlwrzudł rewolwe,
do garnka, w którym .na kuchni kipiał

Heroje" przeprowadzili rewisję i oczy...
WiŚc1f:. niczego nie znaleźli# gdyż rewolwer
112jspokojniej czekał VI wrzącym rosole

do listów.

.DcRedak'l~jj ."Straży Pols.łdł.'I".
P.ro~zę uprgf,jmh~f) l!Iprootowl!Dia

~

wiadom~!h'I

danej

wSl'1yk1.l1e o panamie
od:sierowej z dnia 27 z,; .ID. Nr. 197., l~kO<l
by Ma.rt~ ,PlneiłJ8ulli; ~ylamoj~ lli9strą aHIG
kuzynką. Osoby tel ida zuam i tiie prote",
gewałe:m na
am~yyb ń~kłel"

pł1lul.dł W Bkłruinic1

'!iM!, dll1n 1.

!ł~rnni3,

odmt1s,

Hn9 r.

Stefan PIJl.clennik.

o IE t. D 1\
s!erpnf~
VI art.. kup. 2"d. Po~l

Warszawa. l
Ruble carskie

'B

500 1l1.5{)..109.62 i pół

Ru lile dumskie a 1000 52.50

Korony

~---

5295-52.10

sobotę

2-go sierpniars b:
Po raz drugi

Po raz drugi

A:neryce.

VI

o

II

Skrzgl11ła

~

'dontal »BH'Hrm: D!li~nniki donot!z~. je
Watykan zapo,n"d'lL~ł ogłoszenie donume-n..
łów d,plom.l'itygsnych fi jesit'ni f. 1917.

.'"

,.Deuhchs

Al1gemeine Zeitan.g" doimsi, 1e syndykat
banl:Ów amerykańskich udzielił admirałowi

Narady

Za.łużoneodzRIBDzenia.

18 i

udziela pomoc,

Kołczf.!lkowi.

do pr8CJ'm

padły waźne postanowienia..
ściśle poufne. Jak słychać

wzn-ow.ienie stosunk6w
a Rosją.

pokojowy

.Ameryka

Wiedeń, 1 sierpnia (P AT). t;ł WieneI'
Mittags Post ll donosi li: Weimal'u pod da"
tą 31 lipca. Gabinet obradował wczoraj
dłutszy czas nad kwestIą wschodnią. Za'"

NiełKtlmi

Kol"..

(}głsęz:l. ihUłttPIl'$ dODie$i~nie .Sl, v Ane"le
poi (btfł 30 b. m. Dziś prse połud!::e n
pł'ezydant ministrów Pl'oticllli wręclfiył W1. ...
etępcytronn h" Alekl:lfiludrowi dymi~j~ CIII<ł

ch wili oswobodzenia..
Pan M. najpierw ;sarł lrfop1isty pot z
czołalł .a nBst~pi1ie wyswobod:dł rewol We/t
i ",l1powieanio go jut sclmw:ał.

bec tej propozycji tadnego stanowiska.
zycj~

6t.l'

rosół.

pośred ..

pozol3tały rady roboinicżo - :fołnierskie.
Pulko Cuhingham nie. zajął jeszcze wo"

Przypuszczają,

Wiedhij;j

Kokzakowi 5 miljon6w dolarów pożyczki

nosi:

Bela Kun,
rezultatu.

.waili w

na zakup środków tywności

Ri~ kijem gOli! to pałkąCII
Wiedeń 1 sIerpnia. (PAT). BR do~

63"

...

c2.'y1l6w. albo tel: nie

lego

ReWDhtA:;'!!" w rO"$ołe.

jj)
=====:=~====:- _.~

2-go sierpnia r ~

nych nie nastąpi, nastąpi nd Jmi~st p>!!rlll"
sb-atJa, po której wyd.. h:>ni b'~l,lę ci ob~I')Q "
p~1d.dani, którzy dQpuścili się hrYi'::-:rwch

sk"z:H1o na kar~ Śmi\ilfOi,

tr

sobotę

na podstawie inmflnac!ł J;
~.6r rządowych,'że IDaSOWIl wJdt.łi§lUlia prze...
bywająrycn we Wiednia o'b~y.;;il iJodda~

Paryt, 31 lipea (PAT) -- Radjo pOlUl.
Pr)md trybuDałem wcjannym uk-ońcfSyl si,
proces prz'ciw 26 ol;oł}om.· które HS cl!la~ów
p anow~nb niemc6w ndenun6j()\'vały ł 8'0"
Wt1d r1 Wllły przez to rozstrzelanie killt u mi€la
2Z L:sńciw ohliey Alena. 11 li olkarWll)'ch.

przybyć
ładnego

ff~l!'

Wieae1t, 1 sierpnia (PAn

T~~s douosi

ZnaOj6n& granic"

l'.IlądowJ

Londyn, 1 sierpnia (PAT). Omina
,Cieszyn. 1 deFpuje (P AT) Ruda Da- londynska zamian.owała marszałka Focha
rodowa C sssyu@ka z:;\C!ięL. wydawać swój
swoim obywatelem honorowym. Król anorgan pod nazwl'i " Wia.domości Citlstlyn... · gielski zamianował go marszałkiem pol,.
B.kiec "
nym armii an~telskieJ. Ponadto 17 miast
mianowało Focha swoim oby..
Polska milicja .. Cieszyaiem angielskich
watelem h.o.'tOrowvm.
Cieszyn, 1 sierpnia (PAT).. Z~mhułt
Wat y JUłn rzuoi ś.iatło.
dawn~go ... BiLgerwebr.
zorgs.DiilOW~110 w
CtUl21ynie mdlCjfi2 pollSU:lłJ wynosząoą 4:00
Wieden 1 sieru!:lia (PAT) - B. Kor.
swoich

WAlet..

f>Zy~i8 BzIW?ił

Zad~t9 walki

między mursynami a białymi VI Waa.wyng"
tonie trwały dłuiSZy c~as. Ogółem pole'
gło 25 murzynów i 12 biały h. Prll3~ło
500 o:;óo j~st r!'lnnycb. Spokój prsywróoo ..
no po inhrweneji 4000 wojska. Przyczy ..

pela walid.

l •"!eho.ty, ~.lf!t,f

J j<-:15t chory ns

się, wciskają.

Praga, 2 SiErpnil.. (P AT). - Cllef"kie
biuro praiiowe plidaje na pochta.wie lroleu"

,~w. Krajosnaweliego, do której p-rzył~e%yło
człoaluhv Oddzialu Łódzkiego.

"~'o i;~ Vi'" CzortkowiEl, ~najdllje ei~ obe~nie "IV
A,'ełmcy pod CzortKtHVem lil władz polskich

głębokiego

I

pro1!itoty

Kronilca telegraficzna.

udała. Iię

poddanyoh.

w Cia,.

zadość.

.s1'J 8

Łndsianin

kreację

daje

kiego.

~ ""1;,\).

, . u ;.,.,

bt'Mnle

od" Zttc i a.
.'
_
Jutro odbędą I;~ dWI\ widowbb. Po'
poluJ. o f.;cdlł. 8 po cenach popularnych
Ukl'j9 sią "ZabU<;ia. 6lI G. Z*pa.lsldej. wiec-ór zd wodewil VI obrazach Szobera Pacrilź po Warszawie" w którym P.' Fa~tn&r..
Wlśni~wBka" na c2t)le dobfB9 zgranego ze...
spah! shi s f8Ją rze.f!lEte O.li:liUlki;.
W próbach ,.Sl1ah, j"m Legj •. lłÓW M szła;"
ka br. M: rst'tla. P. p. JOl f .Mayen art"
teatru miej~!degQ\\e Lwewie i Mtchał Ms·
lina ilft.. t~atfU kraIH)Wlakiego, powitklzyil
a dniem dziSiejszym personel teatru ł6dB"

(r)

:z

kt6ra

wzmultjt\e~ pełnił

de facto wykrył nasz współpfac:ownik kt6..
~~1 p. Be%imiennego z listem odesłał do
I\urJ:~r8s ł j~ko do organu, który na sen.c:,de nie led.
Saprlstt..

Jł.!~1.:, wY~:f.l'ndm

RO~::i'im szt:;jlnym z9at,Hlia otwfi:rt:l

mag~lskti1 L.<ttinnu)'w~ Rg'ęfOWI1, ks. p.
Londiiiu. d, wizjoner Lattnik i PIlUt. Llikass

Teaip Polski..

r~ ostrzejszą iormę, a opinia domaga się
prawdy - kom.unJkuj~mYtl . it' k.rad.2i~t

W c!Zor~j

i sztuka.

WJfdal~nia Z' Wiednia

. .Cieszyn. l sierpnia (lfAT) .. Z NQwym

ot

~hce

lego, kto wykrył kradzież' przyjmuje

szk6łpol5kioh.

I

•

Da jeszcz. 2przedsławieaia
sł,nną amerykań'5~"ą

trup!

LILIPUTÓW

Powołuią.c

si~

DZ!~Ci p,ł

I

7~go Iutee-o 1919 r. i na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 30~go \
f ..

Pobierane

wyrobiHmetryki w kancelarjach. parafJalnych (dla lwyznań
. chrześdjańskłc h) lub il"zędach stanu cywilnego (dla wyMań
Diechrześcijańaklch)

tych

miejscowości,

których

dzieci

qMkl 1-

się

W interesie ludności leły nłeodkładanłe' tej f 1rmalności
do ostatniej chwiU, gdyż urzędy. obiłrc~on6 zbyt wielką ilością,.
zsmowlfttl, nIe wykonają rracy w odpowiednim terminie"
O zapisach do szkół nalt4JIpią specjalne ogłoszenia od..;

5)

SI

6)!ł

będą następujące opłaty:

ts

pełnego wyciągu

"

aktu znania

nich Z8.rE:z.;;'·wowane.
Kancelaria oiwarta od. l-go sierpnia we ~iurki
1 l-ej do l~ej po południu.

wt J~

j

piątki

n
,,Jednosłka
_____
iIIl!Ii!I_ _iIJIIi!Iilllll

zner - zezy ieiski
wobec.

Zakład

Optyczno...chirnrgiczny z dzia~
lami' fizyc2nym, chemicJ.l,ym~ elektrotechnicznym ortopeQycznym,.fotograficz.

,Nadeszły

amerykańskie

oryginalne

ma-

szynki i ostrza

VII'

~:<:l~;c"< f;,:;u·iH.aC.
"
'illral!"s;o:a<llll'h;li.
Cel'" pUl,ełk ... r.lk. 5- Sk'ii:'t!aZ w ':ift.~;"';i.:l1 ł :j ,ł2::l;;ch apte!:.l:nych.
SrQ:;ó~ ':życ:a r1 f;:C 'orrj
k"żdego PulciKa.
481.-

Gilett.ę,

co

I

zwraca ~się do .wszystkich instytucji społecznych, !;.u'·
turalnych j t. p., chcących wziąć udział w uroczystościacb 6 Sierpnia, z prośbą o wysianie delegatów swych. na'

.zebranie ule
c

dziś, 31 lipca o

n

~

et

D

k

lY UHlil .vZleUllIA

1:.

l't'yr.zny

Płuc

SportO(dq:

w nfedzielę, d. 3 sierpnia r. ·ba.o g. 5 po poło
odbĘdzie się

(naj::t3rszy ?ziennik. ppls!d•. za;oinny ~ roku 17-;4)
. \vydlOQU ~ o ~'il0łme Vi rozszenonycu ramael!.

Organ

u\lJie:rają;y SW~IJ

Mecz

byt jedyni'? na
wziętGści
kicb mas~dl' narodowych.
;J(}ll t\l

(Waruawa)

o.zneo .

W' piłk'«łnożną

-KI Iurynó
w

Łodzi.

Po meczu wolny wstęp do ogrodu.
Bilety do nabycia w cnl-d~rni p. Z. Krzyżanowskiego,

tycie goS}'Xi:dtucie i ku.lturalne.
L,·teratn.ra ł Sztuka

S:u:zególne baczenie

ntl

.Jlica Piotr\:o\vska: 79.

p~a) w-~~.f~S":i1li!l'.>tilI~;M-~i!;"llitII1i1ill lI'l"jCOłDił'łj~:rcb Dhliail'2: 'I.
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