a 1919roko.

społeci!ny.

i

o GŁ o S Z t;

tu 25 fenigów.
W Łodzi % OdUQSZ~Diem do Q.omu aW':SH~C'fme mk. 5.50

"

..

"

·:fG!O:C"" 7 wiec::tór, w nitXltie~~

do
G do 7.
Ó

16,50

Teatr

10 wiecz..

ś-N!ęta
ćod:zieIL'1ie.

Cegielniana

Legjo·

63.

pmłtln~hj't= Fr. R!"&hł• •ałdłlł....

-

g. 3

r. b. po raz

N adesł,ana przed tekstem l w tekście
mir. 1.25. Reklamy po tekscie (4 szp .
m!!:. 1.25. Zwyczajne (S np.) - 70 fen. Drobne ogłoszenia
12 f~n. za wyraz. Katde ogłoszenie naJwuiej rok. 1.:!o.

rok. 2.25.

Niedziela, 10 sierpnia r. b.

po ce-

arSZaWI8

Baśń

Sonnenfelda.
"BE"~~"~&e~~

O

g. 8

wieczorelĘl.

.Zaczarowane koł'

III

w 4 aktach hr" L. H ..Nł()rS,!I~

N l R!

Nek'n:ifogja -

(Premjs:r;;;i)
.~ akt. L. Rydla.

fantaszyczna w

••~~"BaMRm.~. . . .~. .ga~~~. .~~~~&a~~A

~=====:=;::==================::::'::::=======1-\\

ił

II

Zebranie spra nzda cze

l

IJfUnU[lfHIA ftnRln~ rfi~.

I

f

fI

Dzij punktualnie O godz. 'I-ej wieoz. wlsaU' Tow. śpie...
waCiego im.. Chopina przy ul. Kn>tkiej Nr. 92 (prawa oficyna
w końcu' parter), oclbędzie się
9
u

P
tlI

onłiów

li:

Zebranie c

anłzacll ~

o

fi~ ł

którem da sprawozdanie poseł LlII Sludaki.
Wejście za legHym.:l..cjami członkowskiemi.

III

.
.j
,.
W:!zri~czone;ua. dziś

UWAGA:

odQędą się·

ni..

COft

n.
U
r.
11

Ii

zebratlia

ddeInl-

Ił

~~=============================-d

1 yti~·~ki D8[~Ó~·I
Warszawa, 1 a;t'fpnia(PA1).
Front lilewsko-blakJru.sfdD

.

oUk DDI~~if~.

r

f!ront gl!licyjsko-wolytiski.

Bez zmu1my..

:

Nt~iaclel zal:lfował ponownie n9'"

~ze od~bialy na odcinku
wa i Ł~parewicz..

Wz. szefa sztabu generalnel8

Derewni.. R~ko"

pułk.

Poznań.

zostały z
~la niepF:ł!yjacieła
od~aPt.1lł

. Ataki

Warszawa.

7 si~rpn1a .{PA1) -

ł\r~

!OwelJhiropr.a~w. ~1l8Si:
Dm/ltl bk m.. przybyła dOW1tfSZawy
iłełe'iacja wielkiego zjazdu dełe~at6w rud~
ilOŚci powhitu łuckiego i przyległych gmIn
pawiatów włodzimiers ', iegt". rówiellsk~o

stratami
Rara. n~;_iczoddzE.ały nJUlt~e prze.
szły dG
II i
!i·
onu udzielił dla tej ludności apostolskiego
nię
rzeki
~;<;"i1ili!"
błogosJa wieflstwa.
. _.
.'
RaUizapewnił deleg3tów, t.e
Ojciec Sw. fywo ma 'W pamięd i poprze
iqdania ludności wedle sił i możnQści,

Msgr.

Dnia 5 bD w. była delegacja w za..
i dubie.nskiego w celu wyra.renb w1)Ii i
rtądJle .cy"Unym :rlf<m w~chorlnkb~ ~tąda ..
t~dań ludności tycb tereilÓw"
. 18 pomocy w organlzowaniu _szkclnktwa
W ikład delegacji wchodzi 6 przedna· Wołyniu, co zostało p czy rzeczoo e.. W
siawideH połaków, przedstawk:lel niemców,
sprawie' rolnej ·deleglcja ltłotyła oJ..?bny
.przed~tawidel czech6w i det~gat huiności
memorjał.
% pc;za frontu..
DelegacJa przywiozła z soData 6 b. In. odbyły się pos1a ::bania...
bą protokał zjazdu, który dort:aony 20.tu panów posłóW' ame.r;vkańskiego, angiel..
. stał za pośrednictwem straty kresowej Na"
~aiego i francushiego. Przedst1c\ddelom
aehrikowi I4ulstwa~. bawiącemu jak wia.
mocustw sprzymier%Oł§ych d:)r'7~c"10 spe..
_ 'domo w WUtłie, ministerdwtl .spraw za"
cjalne memorjały· ped'pisane pl. li: leiega.
grańicfnycll i~ifZądvwi cywilnemu :nemłów i rezol~e Z~d.
. Szcz , ~lniejsze
wschm.t9.im. ~
zainteresowanieobudl m·· przedstawiciele:
niemiców i cz~chów. Jednogłośnie stwierDnia 8 b. m. dclegaei~ była Ba podrają ooi wolę swych łV~p6ł2iomków nalelie!l;ucba~m u marszałka. ~imu T: ąm.pc:zy'Ó"
nia do państwa polskiego.
$kiego, którennt doręciytl, re!Oluqę złaz..
dU t .wyrataJącą . niezłomną ·.wołę naldenia
Delegat ludności z poza frontu wydo Państwa PQlski.egor.c~ć lakna.jrychsiąpił VI imieniu widkiego zwią~kl!anty."
lejs'tego wyshmła posICw.8w:}rchdo seJmu
bołszew~ckiegol do któIego należą zarów..
dla wsr:6łnej rady naddehrew. Ofayzny.
no rusini Jak i czesi, niemy i pQlacy. PoDnu: 4 b. m.-~prz,j. .de1:egatję . paD słowie wyrazili swe zadowolenie z wizyty
Okęcki, szef departamentuS}nłllw wsclJGdi ob1ecaii przesłać memG,;ały do swych
nicll w ministerstwie. spraw agtank~:nY4:tJ ł -. rz~dów.' Specjalnie zainteresował się de·
kiory szczerze się zainwesowałuehwa.łami
lega.cią ptzedstawi:iel Francji, zapytując
Ija;du i przyrzekł pDprzeć pór11UO&4fUZ
CS%czegóły zjazdu i
!S%naC%Bjąc oddelega~Ję sprawę ralną.
wfe.c%lUł. sympatję I braterstwo broni mi~..
Tegoż -daia po _ południa detegscła
dty> .Po1.;;t k<' mi a FrancllzamL Memofjsły
Jłożyła wIzyfę Jumcjuuowf plłpi~emlt . b~~~esłane do Paryłl. ~ Delegacja cal..
..Msgr. Rata, wyraziła najwyłHy hołd .. dla . koy!jd~"J:a~woioml zwymku swego po-

Ojca Sw. i prosiła o opIekę nad katolikamI na Wołytti.. [poza. frónłem. Tylko.

P&łskamotezap&1Vldć .11Hb~8ki . Giłkowi~ą

I

nieldal'liarąJ41erantję reljgiIią.

s,tJf'w:Warsza'łlie wyjechała" piętek z
~~do
Łucka.
" ..
.
.
,
~~

~\s:~'

._~.

~

'

aa

czy

rin_nież

W rejonie Łuninca odparliśmy trzy"
krotne atAki nleprzyjaciełs~~ie na pozy-

cje nasz. na wschód od Dawid~ródka.
Naodclnku Łachwy oddziały nasze odpłirly atak nietpr:zyjacielski, pneszły C!O
kontra.kcjj i zdobyły w walce na baJl'h.ty \fmocnłoru:a przez nieprzyjacielca wiee

MoHo.·

.

.

H a II e I_

"I sierpnia. (PAT)•

północny:
Bilodin i. \Vr2i·3szczyn~

Front

Na
ogień ł(f~
. kfeh i c!ę!kich min. PllG B~hołi!;em v~
parto nieprzyjaciela w sHe pón::omp\!;i~

Pł)d Rojew<Jm i Ż·}li(hlinem IibLs3d r<ltyl~~
ki. Poił R'ldwol1kiotn ~łabszy ogień kar;;~\ił&
, nów UUHł3}nowych. Pud Mężykiem odl,altG

silniejszy patrQl uiaprzyjaGiphki..

Front zachodni:
PO'1

SIil dlwm ogisń kuhnufd6w i m~~

pnd Nowym SW:.!It~m 8~n:;e;;,DilHi a pritl'c_
broi niel.~·;iet:demi. Na pierzyny sihlieJsz7
ogiei kulfUl!it tów i kilkanubia lekkich mi.
~:'

•

Wr o e iii y ń

Szef sztfibu
5 fe 1 gen. podp.

tieo. HaUer oa ~łą~ku
I

Cieszyn, () eieT~ni,i •. W

dniU 5 h. ID.
zwiedził. 8ią k
Ck1łillJnaki.. Tym razs';1pr2i;rbył on 113i BkEk
wyłąnnie VII cebch wC}iłkowYł!b tę tej nie
bSło :hdllyeh tf.\:jnlnych pewibń i przyhó

.r.<'n. Haller nil

f.dl;7 d:,ugi

eoo.

Haller' z 03~łęeim!il udał Bię do
lh;liłka a Ila.stępniedo· 8kotlzowa., gdJJie~
d~tonllł pu"giądn wo:s'.~. O godz. 2 w In;leGnie odbJb S9 Dl}st~pnia Vf CsazYBie
.ł'awja cd.aj woI8kowej załogj. GM.. _Hal..
litr po dokm:uulsj rewji pnemówił "flisu..
nie do jOłnie~ nlłliej wit!cej w D51ą,piją..

ee słow~n
.
.
_Dokoonjs ~ omteozni& s!edW)~r;eo..
Dia wSZyiitkhłtt .iem pol«kich,; Qł.Ównym
elrJlIlliłdem tego xjednoeDłłia jełt .loiniars
polakl. 10 teJMU-m. nNDd. uą Olaeu

go POWBz~r:hn~ miłością. Żc,łnhnz t3n stel
wiarub lU ~tr~iy ilem p:;lskicR na z łch;).
dj'ie I wachr.dd·~ i broni oraz bronić będzia
ką,Mej Hgrotoaej pię~ti d~mi ilfl.e~Bj. PG-o
trzeba tę!! d;Js~oj czynno»oi l wytrwałości
D] tydl end; i(}łnians pełski zapn,wił iiI
!nMolntciiil pl'Z65 pi~6 lat wojny.

W kOD!lil omówił
nie S slerpnla 1'914
ueśc

N.lczelm:ka

ł';en.

r. 'j

H .. Usl'

~łtranl tołn'efz~ oknyk tam

łam

a fnJ

zn&Gz9-

wilł1iósl okrzyk ai\
PiłsudłkkJgo.

S l!I~pa-

powtórzylt
.
Z e;eBiyaa udał si, gen. Haller n•
d.alllf p.ne~~d wo~k do J~bhnkow}1,. Wn~

dmIe 1!h1td:u:ł e.n wZiHowy lHireą,u'lk i gll~
ko.mite QlilpoSObł.etrl'6 wśród t:,aa.S14h ło_

melil.

>

~UiC

IftłnJ"~D'7'
U ... lU I!.~

u,H,.,~··,,,,'!J
tl!.\~,; •• ~\,jJ

•

tmhm:y,

sl~rpaitt (pAT' -- KreIOlv.:, biuro prasowe t!onosi. Delegacja
kde!arzy wHeńskifb \V c:n~ie pob~'ttt 'fi
W8nl~wie odwie-dJiła amb.asadorów

.-

Warszawa, 7

~m~i~łskiego i Stanów Zjedna"
aon) ch. Delegację prowadzili kierownik
wyd ilału, organizacyjn~go spraw kreso"
wych pan Bochenek i urzędnik mhfsterm
• !tV! pan Przeamycki jako tłumacz.. Dele"

tusUego.

taci przedstawili p:l90m ambasad9fom
.u'Iwatniejsze sprawy dotyc%ąc~ ziemi wileńsldei i doli koltjarzYt I więc 1) ko ...
nie(ZL ::ść

zm,"any linii demarkacYlnei
rni:~d~y wojsKami pchkiml 8 litewskimi
2) konieczność dalszego! wycatneg'J n ..
Iprowj::wwal1ia zi mi wHe!lskiej przez 1m' ,
alicję,

koniecznośtudzi~łenia pomocy

3)

ko1ejoll na kresach przez wydatne pornnotenle taboru, wreszcie delegaci przed..
stawili gcrąą prośbę ludnc.,ścipriicującej
o pomoc w sprawie zjednoczeni I tej ziemi z Ruczypospolltą polską, gdy;!; tylko
w t.::n spo::ób ludność ta znajdzie tak potądaną s~ osobność do prac,,!. zarobkowa..
nia' i rozwoju wszechstr(mnego~
ProŚbę
swą del~gRci poparU odpowl.,"!'ni l 111 matt-rjałami. które panowie am..
ba~adomwie przy}ęli z wielką uptzejm,lś ..
Cli, iniilrmuiąc się co do nczeg(;łów~

Ws'!ysk: y pan:"wie ambastidorowie upew ..
nili delegatów, te mocarstwa sprzymierto-'
ne m:!!!! niezłomny zamiar załatwienia
wszebich spraw zgodnie % zasadami o ..
g'"wnYfnt w traktacie i że naród polski
na krenach wschodnich nie zosŁanie po-

Now!! 1 afg, 1

Warszarf a,

7 sierpnia. - Ostatnie
te Niemcy przyzdezorganizowania
calych Prus królewskich. Un:l'idowe wla ..
fize powiatowe są rozwt~Zlli!e, tworzenie
slr>!źy obywatelskIch, wedle (]:atychc%iłso"
wy,;;',1 uklldów z Polską napotyka na tru..
Gn~ścl. Niemcy chcą ogołodć cały kraj,
Uó:ry ma być oddany Polsce.. Do Prus
króbwskłch wysłano specjalne komisje,
klł)fe zakupują zbote. Polaków aresz~ują
np"'Owo. Stcze-gólnie znamienne jest aresi:{o\vanie d~rn l\arakiew:cza, mimo, że posmdał paszport, wydany przez niemieckie
ministerstwo spraw zagranicznych. Takie
~ostępowaDie wobec Polaków zasługuje
tembardziej na uwagę, ile fe do niedawna
szokali Niemcy porozumienia % Polakami.
, Rob~, to wrdenie, Jak gdyby Niemcy uzy~klH n$gle nadzieję, t'! mogą się prze..
ri wstawić postanowieniom traktatu poko"
!owegó, Pl"zyczem li~ na Jakieś poparcIe

z

l

czeskiego masowo

by się Złlł.:i4gnąć do wojik pol..
te o Ue ziemie te nie rostanl:\
przyłączo~(:! do Polśld, Nowotarszczyz:na i
Tatry P_{dłyby w IHtJjtrótszyw czas.i~ ofia..
r~ zg~hłanaośei ~tesłdel. Wobec, tego
zebram dziś na WIecu w Nowym Targu
podbaJanie w liczbie około 30.000 doma;.,
gają się z całą niezłomnością 1) by
rząd Hżec2lfpoapoliłej przJIII

szych ofiar..

•

CI

WSK.

d;:no~i s Budapetłłttl:

WezG!'"j o god»inie "I wieczorem pr~y"
prezydium rady minJdróIV gen er.1ł Bch mstt·r.BAdłu~an Wolkenberg były
s\;krtctarli i'ady n.rodowej b, ły Bsef liek~
były do

\li mnistf'łstwe wojny CZiUery i
zaż~
da.H od zebranych milllirCrów. aby natych
mial:lt podali sil;} do dymisji z ptlwodu, żs
nie zdołajfł utr15ymae POllt\dku W kraju.. Prezydent mini~trów B;;lidel zaiiąd, ł chwili
cza.su do llsmyslu. N.t· to sig zg~dilon".
Narada trwała 10 minut 1 uchwalono-isg!~ ..
Bid dymisję ,oałego gabInetu ..

eJI

M

Natychmiast uł~:icnoakt

dymisji,
który
p\3dpisali
wszyscy czł3nkowie gabi-

netu.

Po dymisji zebrali sil) crłonkowie mi ..
sjl ent:mty HZy W8półl1daltile tsnerałów
Jlligr&uion,.f ch •

R.adio

Pisma bolszewickie donoszą, ~e
wc>jska sowieckie- zajęły Onegę, a zagrozi..
ły Wierchouralskowi. D.i]ej donOizą. ~e w
powiecie betdyclowskim obwołano nową
republikę sowietów. Do Piotrogrodu nadeszły pierwsze
transporty z' guberaji
f1.y -bir~kiej i permskiej. Pisma rosyjskIe
~~OllOSZą.. że miasta Vi Rosji nie mają zupełnie opału na zimę. Zapasy w Mo.,kwie
są wyczerpane.
W całym mieście niewa
ani jednego metta kubicznego drzewa.
Jedno z pism rzuca myśl p by wydąć
wszystkie łasy w ok lićy Moskwy i spła
pOL'l.

Wić dr,.•;wo
łrogrodz,e

lirzewo

tratwami do m:lilsfa. W Pio..
aburzono domy drewniane i
ludności.

sprzedano

Jes2cze

w

maju miały nadejść 79.000 metrów kubiez...
cznych drzewa, ale nie nadesrlo prawie"
nic.Ce$1a dn:t:wa podniosła się do wvsokości niebywałej nawet za rządówbolsze ..

Przejmowanie

no

Sprostowanll czaskie.

Oiem 'uceMl i rz"dy sntsniy.
M~ istremwojny jest generd 8t.lhmet..
ter, l' jdgO laaąpeąpułkownik Lorkiu!.

Dalsze

Wiedeń,7 sierpnia (PAT.).. Delega~
cja rządu czesko .. słowackiego w War·
szawie nadesłałA Polskiej Ajencji felao

a~r~Ui11!c~_n

dla ks. Poznańzanhednich,

. U.kate się o~ezwa

!lUeCklej,

wzywąJąca

VI eałtj

do

prasie nie..

wstępowania

do

stronnictwa wszystkich niemców tych

bel. wlgllidn na ich

,nyn~leżność panyjną.

dotychczasową

sti?clrin'icłwa' hę
pc:ulłrzyuilywanie niemIIII

Calem

dzie

IIzyzny

w obu

ł)'ch

prowin-

ci~ch i szerzeaieinłereeó.
pi~~niecldeh fn przeiśduieh pod

'pano,;,,~nie poIs~~it:. Główną siędzibą sfłau

aJctwa

maJą bj'ć

Walka

BydgQszcza i Orudzi4sk.

l

bolszewizmem . '

Wal'szawa,7 sierpnia (PAT) '- Dziś
dnia 7 b. m. o godz. 10 i pół rano orga..

na po.licjI

państuroweJ zaaresztowały słyn ..

w tych dniach.

bolszewików.

Paryż~ 6 sierpnia (tel. wł.). Donoszą
iż wobec niepowodzeń n!! fronde
zwiększa sie terar, stosowany przez boI..
8zewH;ów.W Czernichowie wysłano Gałą burżuazję miejscową na robotv pny

musowe

p6łnoco-wschodowi, Unja de..
biegnie mniej więcej
ró..

I

Bela Kun

niemiecki

zaprzlł:za.

kie.go.

ulg-

Nauen, 7 ..go sierpnia (PAT). Radjo
warsz. Rząd węgierski widzi się zmu-

, szonym, Ze

względu ~~ wygórowane :tą"

miljony z

wnej wsi w Wlaner WaJdo

Wiedeń, ó sierpnia (teL wt). "Ber'"
Uner Taiteblatt~ podaje ofielalne zaprzecumie niemieckiego rządu. który stano"
wczo przeczy aby miał $amiar wznowić
stosunki dyplomatyczne z' rządem sa"
wiecIdm 1 zamianował posła' niemiec-

Węgrzy żądaił

uwiózł

Węgier.

- '(Telef.) Bela Kun i inni bols~~wice,
komisarze zostali w niedzielę odstawie'"
ni z dworca Franciszka Józefa pod eskor14 detektyw~w tajnej policji do pe-

w obozach ktmcentl'acyjnych.

Rząd

I

Miejsce ich

internowania trzymę.ne iest w ścisłeJ'
tajem'nicy. aby przeszkodzić eweniuaI...
nemu wybuchowi, względnie ewent. demanstracjom. Wiadomo tylko, że miel'"
Kowaść ta znaJduje się na linji kolejowej franciszka JÓzefa.
Polityczni uchodźcy z Budspeszfll
zostali umies~czeni w więzieniu przy
promenadzie E;żbiety. Przy Beli Kunili
znaleziono 6,000,000 kor. mnóstwo papier6w wartośćiowych. Wiózł on ze so'"
bą Uiłde znaczne zapasy papieros6w l
cygar. U wszystkich komisany ludowych skonfiskowano blizko 6,000.000 kof.,
U Bell Kuna l u głównych Pl'żyw~t!có'#
znalezionor6wnie.t kosztowności i oba

organizatora strajków kolejowych 'dania postawione przez ententę. zatą ..
Władyslawa Bransladta.
dać ulg co do warunków takich, jak
oddania' fabryk amunicii, dostarczanIa
Warszawa, 7 sierpnia (PAT) - Dnia 50%matell'jal&w Kolejowych, 30% maszyn ce walor,.
5 bił n1.
nocy orgaua' policji p<tństwowej rolniczych, 10,000 wagonów kukurydzy,
fa,h
Ddd~18
dokonały rewiziiw lokalu pisma Wiedza
oraz 36,OOJwagonów innego zboła z
WIUt JI o u.
ił
CH
Robotnicza" przy ul. Okopowej nr. aow ostatecznym Utrminem dostawJ dQ 15
Lj(J~ 6 sierpnia (PAT). Radjo warl&,
Wanzawje.W, piwnIcy nale~ącej do, tego sierpnia. Wtlfunkł wręczono na piim1e !li No wag,) , JOf'ku, donoszą, h aamjll Btalokalu zuaIeziono1 karahin6w najnow..
generałowi ,angielskiemu Gordonowi z
nów Zj6illląuZconyeh fldd~ła Z'4illwyoh zaszego systemu, 10 granatów ręcznych i prosb'~ o interwen~ę li ententy w t.1
pasów l? .mU!Q4ów run~k ctJkrupJital••
400 nabo1ów karabinówych..'
" spraWIe.
~_ JIUI]Bl iD,stYtu:~t,.p\tb'!tłJny.IBłI·
nego

IrmJ"a U1rVfJa'n'", k!!l

W

lO

'

M

tu,

,ma·

aachodowi.

odstą,pione

Polecem

~lem

Okrucieństwa

nIemieckie dla Polski.

8~iego i PrilliG
ktori) mają być

ł~g{)

spodziewać si~ można

za·

markacyJna

bDlszewików.

tu tt rOSYIska. armja ochotnicza, działa
iltca na froncie północno" zachodnim
zblU:a się do st. kolejowej Soley Win'"
dawa-Ryhińskiej drogi żelaznej. St. 501..
'cy znajdu:e się naIinji kolejowej Wł
hbsk .. Piotrog1'6w. Zdobycia si. Solcy

sldej.
Linja bjak wiadomo na połlldniowej
części w Su walsIczytnie przebiega w ten
spos6b, te oddaje władzom polskim więk
szą bezspornie polską część byłej gubernji
suwalskiej.
_
Tuła; -więc spełniła rada 5-u ku
dOViolenitt wieloletnIe pragnienia ludności
polskiej spragnionej połączenia się

Dalej ku

porażki

następujące oświadczenie:

prasie polskiej p.oJawiła się
wiadomość, jakoby członek komisji, cze..
sko słowackiej w Krakowie. redaktor
flaczałnv dziennika .Narodni L1Sfy· pan
Franciszek f'if miał się wyrazić.. że doj"
dzie do krwawej wojny między czecha..
mi a połakami~ jeteli· ententa nie 1'OZ'"
strzygnie sprawy cieszyńskiej.
Wiadomość ta jest zupełnie bezpod
stawna, gdyż pan f'if ani publicznie, ani
prywatnie nie wyraził 8ł~ w podobn,
sposób. Najmniej zaś miał powodów do
uczynienia podobnej uwagi po swym
powrocie z Krakowa.
W

Paryż, 6 sierpnia (tel. wł.). Donoszą

lłal'sżawa, 7 sierpnia (PAT; Naczelne dowództwo poczynłło jut kroki
zmierzające do obsadzenia, przez wojska
polskie obsiarów stanowiących teren dzia.
łania władz polskicb zgodnie z postanowieniem rady 5~citl z dnia 26 lipca f. b"
o nowej lin]! demarkacyjnej polsko-Htew-

cierzą·

t.

psfsliłeI ndzJskaml.

•

'p>łll:.t

władzy.

wnolegle na zacbód w stosunku do linii
kolejowł:j Orodno- Wilno- Dynaburg. Ó..
w'iz:;:;b.
dległość między linją wzmiankowanej kosh'onnicłwn
, lei I IlDją demarkacyjną jęst na całej
Poznań, 7 sierpnia, (PAT}"
Biuro
prustrzeninie wielka.' POl.a Hoją demarkacyjną znalazła się jeszcze nieznaczna
Wl Ifa donosi. te po.łaDo.iono u·
ludności polskiej. która niewątpliwie
ofw~r~!ć
nowe niemieckie ilośc
zabiegać b~d%u;s o przesunięcie linji tej ku

Nowa

Skarhy sziuki

graf,cznej

wiadomości 8 Pełarsburgu.

BerLin, 7 SIerpma, (PAT) -

tvojn,

- Wiedeń, 1 sierpnia (PAT) - B..... K;1\
donosi z St. Oermain.
,- "'-'~

1,ewnątrz.

, BolszewickIe

w ministerstwie

Kancleu dr. Henneli przedlo!ył not\}i
która zawiera larzuty przeciw traktatowi
yokQjowemu przedłożonemu Auslrji.. Aus
suja przyjmuje terytorjalne warunki, zrzl1a jednak z siebie odpowiedzialność ZI
wszystkie skutki, które wyniknąć mOl'
.wskutek
naruszenia prawa stanowienia .,
lIa nąradzie posłaRowio
samym
sobie.
no oddać władzę .. kraju*N)u wskuuJe na w91Dotliwo§Ć wy.. ręce arcyksięcia Józefa. <kon~nill warunków ł€ospodarczycb, która
Arclkaięię w nocy IItwl1 raył MW!' g&-t
muszą pociągnąć za sobą bankructwo. Jebinet, k tÓfego pr;;ewotinłctwo obJ,ł były
teli by te warunki miały być wykonane
B~ef selccji w 11 inh;~r8twi& 'Wojny Stefan , mUSi!ą być warunki ekonomiczne bardzÓ
Friedr eh. POSz.czególne \eki powiersona
złagodzone i Austrj8 winna otrzymać krebuhowcGm. prt:fes:Jrom nniwerilytetIL
dyt na zlkutpno surowców l śmdków t.y'"
\VieM o pr~ewrocie l:>§€sała I Q szvbwności.
ko po mhl1łeie i wywołała nadzwY"luline
W szczególności nota zwraca uwag~
wrażenie.
P .. d· Bri,tolem, gdaie za·
na to, te olbrzymie długi spadają (!s:.vnej
br'łłei<:t nowv rz~dt
zgromodziły
monarchji na małe obec'1e państewko, c;)-_
się tłumy publicznośoi i mara
musi sprowadzić katastrofę. Wreszcie Austrja prosi o ustne prowadzenie rokowań
nifestowały na czaśó Uliz komisją dla odbudowy, celem ureguJaa
wegorządu i koalicji.
wania postallowiea' nie dająCYCh si,
,
Po wysłu 'h::iniu hymnu wQglerakfego, przeprowadzić, .
mluufa~tanci
rogenłł
~iQ. 'O utworzeniu II ę noweg~ rZlł;)U "zawiadomio-

r
lIierpnia, (PAT). -

pl"a50We~o

Wleden~ 7 sieJpnla (PAT) - Pr iQ~'
mocnik gM'Nilego urzędu HkwidacYJneg~
graficznej całośoi należeć dr. Juljusz Twardow3ki prowadził rokowa'"
do Polski. Ż,~danja te ,są posinIaŁem' tliall w sprawfe wydobyCia obruti ,.Rejtad ki.!:
. na % galerji cesarskiej dla Polski.
o'
vrego ~adn" miarą odstąpić nie
Rokowania doprowadziły w o3tatnicti
motnu. Niedof:eai'lnłe tego ze strony
dni3ch do przyrzeczenia., Je strony U'idłł
rządu Rzeaypospolihg} stałoby się po..
wiedeń śki ego..
wGdem
żywiGł~t'WJ'eh
wybUlił
Zapewnione jest również nabycie o..
ehó~ mas lullolol1, których za..
bruu Brandta .C.zarnecki pod Koldyngąc
powiedzią są powtarzające się dziś ,coraz
i 2 obrazów Leopolda Lefiera: tiPO-lffót z
częściej napady i zbrojne oowety.. ' Wiec - niewolili i, "KSiąte Alba" z: wiedeńikiej
Dowo·tarski wyrlta swe z.aufanie I'~dowi
galerji sztuk pIęknych.
Rzeczypo~po1itej
polski~Jł oraz· wierzy ,
Co się tyczy "Wojny" Orotgera, p~t1
niezłomnie, że Naczelnik państwa BN aoTwardowski wdroiył poszułthvanis,ktÓi(!
puści do tego, by szybkiemu i radykalne..
po o5wohodzenłu obecnym Wę~jer dopro~
mil załatwienia sprawy stanęły jakiekoł· wadzą mote do pozytywnego wyniku, 1)l)
wiek drugorzędne w~ględy na pueszkouęść cennych kartonów znajduje si~ po ..
dzie..
Podhala nie, ttQwotarszczluie nie
dobno w zamku Ooedelce.
,,-,
,
zniosą dłnilej czeskiego panowania na
Silitu i Orawie i q gotowi do Dljwi,k...
Opozycja Busłrjaeka.

zbiega,
s kiego,

"I

.

Sp~ż i Orłlnca Jakoteż Czadecide muszą .. s_ej etnolIIII

władz
polskich, hłagając o ratunek, ł~
młodzież
spiska i mawska p&woływana

l

:;?

Remls.!u5Z Kwiatkowski.

ł~ardG na .taao.islul~ iż

i prób, wynaro1owienia przez
obce szkoły i wojsko nie zatr.aała swych
cecb rodzimycil ł języka i o&yc%&lów, te
znosi ona dziś niesłychany ucisk narodowy i reFgiiny zo strony czechów, te bra..
cia ze Spita i Orawy oczekują MI Polski
pomocy. a w licznych wypadkach gwaŁtów
i b::;:prawia stosowane przez ezechów ZWf;:l"
ca ,si~ za pośrednictwem: derutacji do

•

ra

pospolitej VI, kwestji pnył~znnia tych
dem do Połsti Ale powOliolJl.<lł si%l ładoy..
mi ubocznymi względami, lecz atał

p ,mewania

bezprawnie do wojska

26~,

Warsul21a.1 aierprJe (PAT). t-linl4

.łąp~ł niezwłocznie dc 2 • • •)-

polską nar6wni I g6ulami z PoJllala, te
ludno~ć ta pomImo 40(}~ietniego obcego

'.t!.

ster spraw wofskowy~h generał 1'or«C1'"
nik Józef LtSitJewaW drua 1 b. m. W1164' ,
chał na l:n$pe~cję" do Kielc. M:nistrowl
towaTzy8~, ad,uUint oaobist, porucznHł
Cieszvńsk '8 oficer lą.~mkcW1 armji gem
nerała Hallera major Zarębll ł &zef biu:"

ntego zajęCia Spiża, O~a.y
i Czadeckiegtł, 2) by rząd Rzeczy..

() 80..000 ludzi
uchwałę: SŁilVierdzlłm:1t te Spit Oraw~ i Cladi!C"
Ide są ziemiami polskimi. oo_ludnoś6 gó..
raiska iam zamieuał1t l.st I krwi i k{)Ści

Wieden,

wiadomości stwierdzają,
§tą~:!y do planowego

(pAn, ~ Na
tern w Nowym

powzięto jednomy~lnłe ttutępui4cą

pi'!vfz("kH odesłanie memorjałów do swych
I'z:~Jów i do najwyźsż.ej rady paryskiej.

dążą do zduzorganizol3aia
PI'US królewskich!

sferpnła

!~~ru ipis!w-<trawski!a
l,l;!rgu przy obecnOŚCl

krzywdzona.
Prócz t~go p!!oowie ambaudofowie

Niemcy

~tiegD.

na Ilalu~D

\\I

r Jle

apI!!!

zapili",.
w

"leji~.nctł syndykatów~

P6łlł~tJm, żydów

Około tyeiąea f 0-

Milu,za. 5 sierpnia.,

'lłnlkó'li

al'zickicbf:

zorgaąiai) wanyeb.. .niallaletny

IWi.lłSSk IaWOdtlwy z~prQtEłl5towałoprH:oiW' ..

Konfederacji Ge~eralnei
P:aoy, UMa kwestie ekonomiczne i Jiawotle we roboinik'w przenosi nagrunt~ poli ..
'y aliny i rewolucyjnv i W t3n f!ro~ób tam'i1"
3e ro:nwój mchu syn,iyk.:iUsty~m~sgo •. który
. WiDitliłPOsi d e cechy rU~llU'" Cjf~.to s.wo,!!.~eg. i demokratYEHUl8@O.
'

to

terroryzmowi

Bułgarii.'

I:epokaja 'w,

B1l1g'lf'li p 'Duje niap-oi-:ój .. Krwav.;e i!tl\r~H\
miały miej:'1:9 w pUm mieji!{H.Wt)Śeheb. Ni"!"
f,okfi;e w1nika5~' z dt3t.yzny tycia. Mani..
.mś,g'sjfi

si~u.rą~!Zii.J.:a

Bit nadto ptoklamowaala

I'IHłC IYlfOlIłpe l l tej ..

NiemcJ i litwa.
Paryt, li si.erpni3 (t~ł. wł.) R~dł. Naj..
;Wjh<!<l uebw~llb. zllŹądru5 od I'Slj.Qa nJ$miec ..
kieg;) wyeofaui!ł w ja.kQlI.jkrótslY<D c~ail9
,w6zystki,J! oddddów wajsKowP€J.b błemie.e ..
itJeb, które lUlajdują ii~ dotąd na b. t&1'1'"
lbrjum rosyjskirm. Z5nądl!łtUl.lil to dytyeay
w pl~rll'i'8zym Zędld~ kOl.UU okupaey:nag<)
j8łl.. V(m d 1" Ge-h!l53,
który terrorJzował
Litwę !pro:wiD.cje l.t\ltyekie.

,,-o-k..raina'*'l

Podczas, gdy wszelkie' pa~8~~,J.OfłZily się I I'MWijały drogea ewolucvlną.· w
ogniu tw6rczych mąk i Wj'sUkQw,,'J .~ A .Ukmina" powstala przy zielonym stoli...
ku Uf chłodnych'o'murach biur au~, .... koapruskich. Był. to tw6r sztuczny, potrzebny dla pewnych kombimu::ji pąHt.Y'~:Ych bez cienia I'zeczyw16tS§d i pocUoia real..
nego. NaHaskrawie1 ilustfujesło~łl.ł"1;aaze Gokumont; jaki zamieszczamy poniiej
'fil tłumaczeniu polskiem z niemieeki~gQ..
ItC~ k. Ministerium ski:l'bu:: f'.
Włede1i 26/VI. jg18.
, 206jf. M.
. ' ..':-;';
Pouflleł Otwł'l"'l"a
U!ywanie okre~!enia narodo\Vaif:~.~
• Ukraińcy· zamiast "Rueini-;/
'Do
..
Prezydjów, wzgł~dnie pait,~~;,
insfyfucli. urzędów i zaklad6w
podległy:eD ~z'~~ .......... Ministerjum skarbu.
Mirdstel'ium spraw wewnętYib1~~po,lecilo politycznym. władzomkpaJowym
ałeby na pl'zyszlo&ć u:1ywały wslu~Hi~'\V . miejsce dotychczasowego określenia
",Rusini" i. "l'us;';i'" ~IIIUkrain~łł·V ~ł\~łi~ski"..
.
Ponadto wydalo mhl.iłtQl'jum§;fi~~"wewnętnnych zarządzenie, ażeby odtąd
to nowe określenie narodowe Unti;ć.ą~~ooe bylo w adnotacjach przy wydawaniu
dziennika rozporządzeń pań~twó~yg~.(lItaz we wszystldch obwieszczeniach zamle"
tiXRnych w' u1'&ędow-ej gaz.ęcie,,,Wfen~l" Zeitung".
Zawiadamiajac o tern w dl'ód~~,. ńęufnei upYas~a się o stopniowe wprawa"
dsan\e okl'e.śłen l!ł'Ukraiticy" i .~t:'Ą\~§~" talde w drodze sluźbowej tamtejszego

Bazvleja. 5

If8fują

sierpnia~(teł.

wł.)

kl'ewnem IItowarzys:zeniem amerykańskiem

otwony wkrótce iegll3gę między pt>dami
Póhwcnej Ameryki i· Hambnt.giem.

dezercje •

RI~fdl

JeleaterynfHiar, 5 sierpnia. Według
otuymanyehtu. :II Rooji boJEI'8&1Vidd!!-3» I'Merwy wojsk ezerwoDyeh wyeJl~r ..
~h.dGmości
pały się

zupełnie

i dlatego

cWł~śnie

JUtów.
W luach gub.

.fI

wł-Gdzimferakiej ł mo-łideW5kłf:'j zjawiły się tindy .zł~l{}nt::j« ar..
łOj!, złoŚotj.e J5 błnier~I..11;i;lbi6głyt"lh ~. oką...

J!Ów; którzy dosyć mlł.jt\ . wojf'Y.. Dla,deserler6w wprowadzono kary cklesne. z~
Ji~jłlrobniejsie pnewini~ni.e przeciwko ajJ6yplinie 6dbywali\ lit egleku~łS1 flJlnnJ

iaranl [4 rózgami.

ZarządzenIa
»Wen,

rummiskia n IQBrzech.
'7 s~arpnia (P A1').

,ł:oaeD4ant W9-j-skwydał

Humuński
{jpujące rez..
0& IlllulttpłHe

h~~te

pOłbltawie~

karany na

W'~lenRy(!b •

łl~taw

,
18 o.

b,

Spra'!l'ozdanle

/ronta.

Na tle teg() wszystkiego, co od dłut~elo CZiUUl d%ieje się w GaliCji Wschodu
,niej" tia U~ pf!rfidnej roboty zagnu:1icznej
:ruskich polityków i p;ubłkyst6w, wmawia"
rCh VI świat cały, 4.e rozagitowanie sztw:z..
e pt'zez popów i pół-infeligeniów wsie
ntski-e w Oa1icJi Wschodniej a prawdziwa

'Ukraina z tej fu:ndam~m -wolnem Jro..
3t&ctwew, to jedno,naa~ tego. dość na..
h;nego zresztą, blufrupolityane~6 ł
imutnej C!ezoryeutacji WiękS10łcl EurOpy
to do mis!! historycznej Polski' na wscbodnich rubieź!!ch dzierław da:wnejR:viay, pospolitej. jaikrawo odbija się znamiennI
~pi:oj, jaki VI nocy z 17..go na li-tyUpt'd rozegrał się na jednym z oddttków....
f1.Jwłz}i L~gion6w na froBcł. Htewlłw-bia-

:Joruskim.
Eepizod , ten, w ciągu wojny nąA$&l:
% bo1szewibmi bynajmniej zresLt1ł me&-'
dosobiony,

nUł

pop~rci€J tlgtJ
oClutralnych, \Yhraw tyli!

ustalonym w traktacie pukojonlemieolde do tego t'ZtH!ą"

wym.. Wojska
tak jak

Bugno mp.«

j dotą.d pozostaną

B :vych śt.ln.O<1J>

na

wiskach dla ochrony ludności pogranłtSn8~.
Ludność tyoh ziem dobrze zrobi, jeżeli uaJiwiska os6b uerząoych takie wip.lbl, za.ldti-e
cające spOkój i porz!J!dek pnbli~cny, pGd.~
do wiadomoś6i włada wojskowych gruW
policyjnej.

Oto 1ak Ul'odzil. 8M, jlU'Imltna-roku paflsktego 1918 iN miesiącu marcu. Clekawe hyłoby co teł o .U;\rai~e· floodC1rytaniu takiego aktu powiedzialaby koalicJa? T:tlko niestety, u nu mem~ł~ którzyby zaj~li aLII zaprezentow~

tego kwatJm. A azkodaJ

Strajki we Francjl
Kto ma Bbsadzić BUb.-p 2szł.

Jalłui;ąk Ił CłłioBl
Lpo1ł,,'1 $ierpni~t (PAT.) -

R&ifo: .~
Dene.s;:;ą s Wa.łlsyBgt.{Hl~ D~ Bł)u, hi n.łe
" amb~s:~c1y JipOlbki.j kOBferow~ł .s aę..
łtl'ebrzem. ghDa . LllDs'ngem. Oś-.vh.tdclrył
~n.l8zn~~Rłll.C jednaki 't. lł ~YROW;lltl.t\
(JUto zdild~6~obi"'1;,·, ~e Japolij l. zdeeydu..
Je !i, zwr6cić C~lnom BUwlółtenluM w
Chiauclau i te gQtlJWIi jed rOlilJHł~2:2'ł6 w
moiHw:łe uJbliŻi!:iYm CI3fłiq
r&ko'1~...inill s
CninamJ. Dwga',mi~'hcy Tt~,I~'ila a Te- f4

pocdaM

JD~taniep.9d kOńtfQlę

r:onjt.

TaK' Eł!ifflQ

J ~~

Cli n i

ufo.rt,· fdc:ow "'11 y

port

Ts~yu.gtiil.U oddany będzi..s .Lm hrul.dill
ml~..
d;ynjH·od:uw.g~o b6Z wi3~itld&łfJ 0iralliea.e ..

ły

3

••

miesiące.
Nieza'łeinłe.

'. .
od tego' ma by6 wyćwi ..
t:zonycll viojakowo 740 tys. rnlcd:ideżYi
takie ~s6Jne siły St. Zjednoczonych
będą wynosiły ·1.250000.

śWIetniejsze
Naił~~niej:szej
czyp-o~poIitei, mjd przebieg następujący:
N"d r.jinem~ dnia 18-go lipca, nujOf

P' t szd sztabu... dywizji Legionów otrzymał następuJący meldunek
pułku ułanów:

od rotmistrza

D .. z...
Z

Il władz

t&rminem

Wersal, 5 Sierpnia (tel wł. W Hl\\'<1l
rlle Jlllatrajkowsło 3500 rebotnik6w port~

Wieden, {) Iimer,l~1 a (PAT). B. Kor. 40·
wycb.
W porcia robotniCJ IJOfll1JiJi
nosi z 8t. Germa!n. RóżnIca sd!;\ń miętby
również pracf;J. Waz~dłie praa-Il zoatJ.ła
f"&IlCIH!kimi a ameFj'bibkimi dzisullikamł
h'WieaZ9uaW' I!Ipraw;e węttłarskiej jest jui ,bii bardzo
i
wyratna. Pod 'gas gdy więkSllOŚĆ cb e-nn1..
\Y
kó~ fril.neuskieh Uliiajfł Qbs.adsenie Bllda- l'
pe!łztn pn'$ l'tHIHlDthv są połłda.nie j poBazylea 5 sierpnia, (tel. wf.) "Del1tscbe
myślne dla p&koju, Uli f<.nniki amervkdskia
Zeitung lli dQllOsi VI depeszy otrzymaneJ a
a w BSc.s~"gólnsśel
.. Chicago TribunellI
Zurycha:
oatnngai& rzed ni2b'2zp10ozeń~twam, j~ki8
.Scbeideman od 8 dni jest w Rzym i &.
ll'H1ła. wywołać ebsadz;ea;łie Blldap:dutl1 pruz
gdzie zamierza złożyć królowi włoskiem m
fumuilów i ł,odlli~cellie Pl'Zęs to nae.joD.aliz"
w imieniu prezydenta Bauera, projekt sOe
mu węgienkiego.
jasiU zaczepno .. odpornego Włoch ź Niem...

camL Król· WiKtor .. Emanuel zwrócił si,
po radę do socjalistów i wspólnie z nimi

Traktat pOKojOWY a Ameryka.

Wiedeń, fi Si~rpfl1.. ( PAT) B.. Kor..
donosi z St.-Gennalru W izbie gmin wystnsowan o do Banara L'rwa zapytanie co
zamierza rząd angielski uczynić, jeteli
traktat pokojowy nie będzie ratyfikofany

rozpatrywał

projekt, wreszcie za ich zgodł
go do d~yzji pa.pieżowi.
'
Scneideman widział się z kSl'dynałeUl

przedłofył

przez Amerykę. Sonar L1W odpowiedział,
te tego rodzaju zapytania oparte są tylko

na

puypł1szczeniadl

i

dodał.

te

Włochy ratyfikują

traktatu

sierpni~,

lłotona
z 11 kuzaków od l-go DQń..
.kiego kozackiego pułku i oświadczy..
b, źe pułk chce przejŚĆ na naszą simnę.. Po przeprowadzeniu peruakt11lcji
przez dowódcę ..• szwadronu, por. M' f
z dowódcą pułku dońc6wJI atamanem
tazarew~mł pułk kozacki w iHe 620
koni przesz~dł Da naszą stronę. Pułk

ałki>wicie

wyrazU gotowość walczenia
po naszej stronie z bolszewHnunL Jus
tra pułk ten przybędzie do M....
W starym dWDrze w M" pamiętającym
Nęołeon~ który jeden ,ze swoich biule ..
tynów wysłał stąd do Paryźl, a gd~ie Om
eeenie kwaterUje sztab naszej dywizji,.
wiadomość 'ta została powitana z przwdzi..
wym. enłuz!umem i zrobiła nitbywałe Wfa.tel1& Zaroilo ~ Jak w mrowisku. zazaskrzypiały

pióra,

l'Gf~kłtły si'ilBUVRY do pilmm....
<~wiadomi:6nyte!efonjanie o tem,

wyglądającYml rozdział z~"·l D"~Q,,:.#a:j% jenerał

Ro}a.

tąd tarą

był

których

innydl
kardynał

(Aj. "Radlo").

pod..

Paryt, 5 sierpnia, (tel. wł.) P~asa
paryska komentując wiadomości powyższij

traktat. .

przedewszystkiem,

zauważa

(PAT;. B., Kor.
donos! z Medjolanu: "Corriere deUa Sera"
donGs!, ie komisja parlamentu "świadczy ..
ła się po długiej dyskusji z"a Ultyf;ka·:;ją
6

śród

traktat

pi)kołowy będde obowiązywał, j-eźeH
p.is", go 3 główne mOCl!fstW3.
Wiedeń,

w obecności czterech

Gasparrim
kardynałów
Rampoll-ł.

że

kardynał ~

Rampola umarł w f. 1913.
Następni.
stwi.erdza, te wo~61e informacje te są wyssane z palca. S:heideman b;lWi w Rzymie, ale intrygi jego wymierzone przeciwko koalicji celu nie osiągną.

pokojGw~go.

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .g g_ _ _ _Emam.m__

akc,ą 00 ową, rozporządził, że
m.aią złoivć karabiny, rozos~wić

me~Bm~~,_.

ctdej wyprawy,
kozacy
2e staruyzną kozacką, a wreszcie morza
im natomi~st b.ro~ boe~ną i odtransporto .. , głów ludzkich i końskich, szara brać }~ó...
wae do M., gdzie mają oczekiwać wytszych
zadra, ten i ów jeszcze z czerwonym Jam",
t<nuzów.
pai~m 11 spodni lub na czapce, któ:ryu..
'"
Tak teł się stało.
szedł bazyliskowym oczom bolszewików..
SkońCZYł się właśnie skromny tołnier..
U atamana na czapce srebrzy się VI
sld omiaa, siedzieliśmy w ogrodzie pot!
słońcu polski orzełek, otrzymany pO:!cz~Hj
starą . lipą, pod którą ongiś siadywał mote
gościny ViI pułku ułańskim, orzełki 5reoIzli
.bóg wojny"'. P~iliśmy papierosy, gwasię tu i owdzie_
rząc o wypądkacb na froncie z D6CY ubieJak w bajce.
,
wy organizator i inicjator

j

łlDziś o godz. 15 i pół do dowód..
.ey.... pułku ułanów puybyła delegacj~,

d.żwi~ ~efony1!

Rzymi1.

Co rohi klmidmm

..--....------------------------BEMB----·---------------M6----____
~~.~iRa
t:-adycje
Rze...
,

ezu WrlĆ

Etra3 ludnwa..

Sląska i zachodniej
cztśui
Poznuń"i.::c-;;.ł
oświądez8, jaklo zrasw:} już uczy n h na"'!
CIelna k:o:mends, Ż9 ausolutaie nie mdJ był
,mowy o przedwczesnym opróźni9nia zielI.ls>
które mają byó odatąpione Polsce, prllled

wadzono powoli wvragy ... U ł"~iY.łi·ec~J ~~łJ. fa fis.t" ~",,'n d~t ,.t-t.J<§· ," i .. ru::;i".

',jska Si.

Jlem,

p(}r~ąflkll

i tego rodzaju pogłoskom komi8~r3 rlI!ft1) '/1

24/IU. 1918.
pcuf e.

wiadomości! baez-eniawspooob ogledny rie zwracaiący uwaf1i pl"zy
apl"'Obacł@ wzo:!l~dnie r~wizp )" f~ratq
ab-y w W'l ot;'wa '~htC:1 urz,~(lOWVC, w~ro"

n".
Bil1.. Japonja Zd~6!do.wlłna. jut wycgf<tć
,t)r~:izeuiB:
Podaił' ludna80i
. swa woj-ska 8 Suntungu meiVwie najpr~
de wifiiomom l) armj'& rumu.ska walesy i ••J.
sie pfte~i W ludnoścI, laos prieeiw' t13j .. tU'~
Ijedftogla~Jc
mji,. pnea którtil została Ji-luilak1łwaną, 2)
lUIDiuiikie whdil9 wojskowe gw-arAutuh, bez..
Wiedeń. 7 <,siel'poia.. (PAT).. BK po,.
płeeMdsłWO jycia i młaDla, lJł-!okoj1Jych
daje' z Waszyngtonu:
łbywatoli, 3) k.ażdy JNt obOwi~~n, współ.
Według doniesień otrzymanych od
-isidali :nad lltrzymani&mponadku i trsy"
8ekretana Backera woJako Stan6w Z'eJOd sh;} ś;:i~l. t1Sta.w, 4) W zyciu mie1łk 1 łD
dnoc2;Onych będzie ~liczylo 510 tys. lu..
łQa naetąp:ć stan norma!;.:;".8 ruch w mfa..
Clił. Obejmuje ono młodzież VI' wieku
ide d$lllw:oloy jsd do9 i(}~biny wiśc>so .. lat 19. O,;viczenia wojs",owe będą trwa-

1łlm. Od tego CZlłsUWi~1atll;h lokale b,dll
hooknięt.e, 5) kaMy, kto łUU'lUty pOl'z~di1lk
ł ebrl.li armj~ rumuńską, .bw&m lUD pił"

utriymanttlW

mieszana aiemieclio-pobka
Niemcy miaU nam przyr$ee

do poufnej

ni~

Jno~ bolnewiey prS0l'lIlUCaĆ w dl:łl!3ym
łi~ia świtż,'yh Bił na nuz front. Futmu}~
~ni laral n.oWIJ oddziały .łoioDG II robot-

granilzą'y h z Pd:~k;l «
r;iemieakidl i o \\kroeile ..

nla woj!k pols·;::lch. W nieKtÓry.h t'trouadl
m~ją, nawet odbyw.,ć @i~ w tei ai.r,~.'l;S ~u'"
rady, przyeze.m pohcy mi~ligaźąd.ć fi ....
tY·.lllmialtowego wycofallia
Gr,nz l h;~~lI
poza pó,hiajszą granicą, POd;!MS gd.y w lj...
skom pols!dm wzbroniono n:a byó 'nara:de
obudzenie opró~nionych gumie. N;lr::t~~

Wszystkim panóm apl'()banf~1ńl 'teferentóm c. k. gahc. kraj. Dyre ;<.:)1 Skarbu
w Białej

ł

lasIił8

z

Sciśl-:-

Tełe

Z zalzlwIJj;~;) ",,('Qsł:
pojawiajlł
sę
ustl wi.!ui$

wy'itf.Uliu wojsk

projektll

v

i.{,d!o pOll11.

ogł!!sza:

uPt.:fo»ywoś..:l1ł,
wieści
okręgów

11 !l d

Biała

tu. Z Berlina, Ul. w kołach finan...
lowych za pewniająll it znane p1'zed wojną
.pnet1mębiMsłwo pł'zewo%ove .Hamburg
Ameryka-Linie- polącltY się z pewnem po-

Berlin, '1 Berpnia (PA'r).
Biuro W,Jlfa.

C. k. minister skarbu
Wimmer mpo

IIROwiemałinji HWłłrg-Amll1ka.

zaprzBcz3ją•

NIemcy

.

u1"zędu-..

Ułrainie.

Wiel:len, 6 si'-'fpnia (PAT). B. ~Kor.d~
'nosi a .Amsterdamu wed,a donie_lenja
II T8Iegmph/l. KOręspondant III Ti mes· podaje
atrlłiune szczegóły o pogromach
na Ulua. inie. Ludność rOlłgOl'YCSJIl3 praacihv rządom'·
komunistyclIlnym skorzystała g ~g6,'!e pew'"
Dlł ilość kO'iUisarzv atiilO 'Ulą, zycb' i i!8oaęł.
pL,drowae imurd)waó żydów. N'łplistnicl'
D.OSlł przepaski z D!I.1issm: .Smerć żydom!
Ratujei,g R)sj~ł/l. W Źjtomieun zamo.rdne
wą.no 1200 żydów,
w Fels~t'ynii 900,"
Berd1CJrowie 2,000..

.

,%,.

Bazyleja. 5 serpnia. W wielu mia&taeh

festanci d

Jak

na

co

przebywający

aatycznej powjejd,a w:l~zenającynaj"" :l1łiłaie'w poWliu uontu i~rDj~cy Iilm-

głej.

gdy .n~gJe

charaktery<ityczne,
ni kozackiej

rodegły SH;
dłiko--3mętno

z niezbędnym

dla tylu z nas tak
slawskich przed

pamiętne

wojną,

w poblitu
tony pieś

Postacie zawsdyaeIde, twarze 2:sciekłe,
niejednokrotnie dzikie, oczy rozradowane-

.zapiewałą",

widać żołnierz' znakomity,

słyszane

podów ..

Zajechali przeddwót.

aas w Jakie innycb. Rtunkacn i okolic.z..·

nośclachł

da.

'

Ano, trudn-o•.• WoJna stwa~%a ctrda, o,
których dopiero mottUl powiedzieć, te si~
nie śniły f lozofoml .
ZelekUyzowanł, zerwaliśmy się i wy... .
biegliśmy Da drogę, prowadzącą

Ociom naszym

I(:ŹJ.dett

Padła

.
komen";

Ustawili

nie...

się

sotniami,

wyrównali

Setnicy przed sotniami, ataman ze

stafo

słychać

było

izyzną

na czele pod białą
Zapanowała cisza J te
brzęk muchy lecącej .••

Chorągwią.

Ataman komenderuje na

podjeżdża

do dworu.

przedstawił się .widok

katdy

urodzony.

z czasów war..

baczność,

do naszego szefa sztabu, majora

gapomniany, .Jedyny VI swoim rodzaJu, tat
miwBY" łe ten i ów prucierał sobie oczy,
ar nre śni. Oruak puedJiwny!

POj jednego ze zdobywców Wilna, który
wyszedł mit naprzeciw na czele sztabu,
lalutuje, składa raport tołnierski ł prosi (J
prz~ 8wegokozactwa pod potętne

Na czele kilku JJl.uych aRaOOW z dzielrotmisbzem D.. dalej w odległołcl
paru kroków' kozak z białą dU)fUwią. pod

skrzydła NajjtiniejszeJ RzeczypogpOme~
pod łrlóremi' on, jego ofi<:efowie i tołnie
.ue prag.tUl dalej walczyć ze wspólny.

nym

ulą młOtbkttJd atw.wl Łuaew.. bm~

t

~

..

.....

.p o L S K

tołioy.

e

niraeU
~

łGkciO~1i

Towary

połoiyły nh!w.tpnwi.eł>3.i~:·~tL1<u..

culska i B. Cg·'mi~w'iklł sk1!teCZ:f!~~~
oKaz}'ili te: obY',1/st le SkoHmowa, fwłua.
C!8 pani ~iiorow&ka. i komiS!. Bm~w...
ski.

otłtableh daiacł.t Dsdetnłyz 2a''ml·
tilll'j' zn~f;~ns tIDDi1f'Ortv .oksfordó\v!ił, fła~
Df,lsK i ~flrGw. Towarów t,~h i~dlih du s

Biuro. zjazdu mldcł~, 1f' TO\f....... .

mysłowców

Z

~dthodzi.
j baweł_a db Izyeła fiil~niał, &110..
Wił () połowę, pGDJewu l11idiillo ich duio

Je

') Niei

, zagr'aaicy.
'Wy~obV
kilłm

łełazna

sierpów, aIs

mają obłcole

.warzy~twie Przemysłowców łąaa:łe .lUnę...
dem starszych t~romddzenifl dromq:'!h!"
szawskich DostHlowiła zwołać do Watsza··
wy zjazd włdcicieli drukarzy .ze wSiyst...
kich ziem Pohdd" Komisję ol1!aniracyjną
shmowią pp.. A. H lrkiew;c6J Bo Włef~hicki,
Sto Szehtt"k, W. G Jewski, A. Ołówczew ...

wydział

polnicz"lI

prac wehodltlcyea w
~akreB dt;idaln; ści Tcnvllrzystw Rolniozygb.
Jak r6woid repressntowanfa interesów r.. l-

Pdstwa PoJskieJro

rządn, ciał prlilowodawcsycb i
aamorządow.ycb, Towarsystwa Rolnhn~e Cen ..
tralne Wał'Btllłwskta z ZWląskiem Rólek
R~loie!i!Jch Gospqdarskle we Lwowie, ł-bło..
p&1$ki f9 'iN Rra~owje, ~Centralne Gospodarcze a P8troaa.tem Kółek Rołniez7ch w P,llA'
ssanłu t POBnańsklł 1zł>& RolnicBs, powoła ..
~~ liS dniem 1 iierpaia do łyda IINB~!&jny

Ilictwa webel!

'Wyddd Central. Organizacjl
(KIJJ).ernika 30).

ma

po:lł'cODe

Rolnicsyeh CII

saprejekmw!l.e f

tłl'Zed!hwiĆ Nao~laem:n Wy4Zła.łowi do ss...
twierdi41Aia ZIU!ttdy, na podst2lwie Któryeh
bl}~ią mogły liIlzystą,ie do N!lelsli44'!gG Wydziału łllganizacje rolnłtlłls SląMie, P!'1l3
I(r61ewskl(jh i Ziem Wsd1~dnleh.

Emer.,tury dla starcow"
Wobee l3.ak!J~pt lwanb ~Badnieso wnfo ..
łku MagiiJtratu· () wprowads$nle nowel far ..
my opiekł nad sbrcami pod posts'!t1ł wyd",e
wnnia emery,tur I!!ttlresyt!b, Delegacja. Do..
,broczynacśel M1gi~trg,tu oprac{) ws.łQ l"FJgu...
bmin i łutruKcję, dla przJZłllinia i wY?'ła a '
ty emerytur. Eme'ytnl'y b~dą wyihwanPt
nt8rcom hez rożnicy wyzIlania, mie5~kają~
cym w Wlll'~z'\wie rtiemili9j lat 12 i mają"
cych let 70. Zas'łdnicu wy_okośe emery ..
tury b~{b:ie wynosić naralłle mks 80 mie~
~Ięczni~.
W przysdości emerytury b~dą
Wię',fłze. MaUon'kawle mogą równie~ ko..
r?ystaó z emer.vtury. kaMy 6amodsiełnie.

D Dm' dla ozdrowieńców

W'

Skoljmowielll
W 11 biegłą niedzielę został otwarty w
SkoHmt"wie dom dla żołnierzy ozdrowitiiców imienia Heleny i Ignacego Paderewskich.
Piękny obszerny dom ze słonecznym
.mlfym ogródkiem położony cokolwiek na
,uboczu wśród żywicznego ~asu stanie sią
~Iiewątpliwie wzorowym zakładem w kt6 ..
~ym nasi żołnierze po wyjściu ze szpitala
odzyskiW1lć będą sUy, znajdując tu. Z.lSpo"
lrojenie wszystkich potrzeb spokój i swotiadę.

Dom d'a żołnierzy ozdrowieńców pow..
sióstr Białe.
przy orQ'a-

stał staraniem s:mwarzyszenia
~{) l(rzyb: naiwi~k!5ze zasługi

Moment hIstoryczny, n\eo,!anuęty.

serdecznie dłoń
4zidnego kOlaka. Sbje przed .frontem.
~ita toroierstwo.
które mu gfOmkim
~hórem odpowialSa. Pada:mów komenda.
Kozacy zsiadają z kOAi. Pm1chodzimy bU·
Nasz

.

major

ściska

J~j,' mieszamy się. tworzą się pos~czeg6lIlc

grupki.

.

przygłąd.ają się sobi~ z wza... '
jem ą ciekawością. Naszym ułanom świe
cą się oczy do rzędów ko~ackich, kozakom
do naszych p~płeresów. C~stnjemy icbpotozttmienie i harmonja :zupełne.

.

Zolnierze

Tyniczasem 'ataman wręcza majorowi

na

piśmie

uroczyste .postanowienie kruga

'tho;pers!l.:ich kazakmv li •

.

.

~

Dokument t~ni ktÓfy, na wieaną rrePamią&ę. 'powinien co. rychlej zn.aleść
w Muzeum Narodowem~zaopatrzQny
"'~w"'pGÓptsy atamana ł..az:arewa i całej star..

kiei, podzielony jest naczte-z kt.órych pierwszy brzmi w

przekładzie:

kozacy

okręgu choptmskiego,
W' ,osobie wybranego

na atamana.' Ktalka MIkQłaja
'«wgą ta,ine} otg4nic~i 'tV ciągu

I

II

' .....

u~ głucilonie-

, o

I

I

I

J

8wvmł

wysiłek '",oh:YJlłt\t~l..

skiego llt:~l1ciat roz:!mn ojcówmłasta,lkie...
rowanv ku jego, pvŻy'tH)WI. .

A tymcusam.- Połał sfe lloie.... Pt!;y..
tro i smntftQ jalt z d!risualbr~klsgo ilono.
eza obserwowae to n:iejskie. pa.rJam~ł'łfhll..
ko, gdóie o!O.iiłyeją w.d nie apo .~~wel
stronle llaIt, a jed np{lzyeią inłeU·' .. faCbQWOŚOi h5droweg n rOl5~dkn pPl
rancli i be~my~lnem~ topemud:eł.11

Więkez ,ść bo "fęm 8ł)ejaUsty68B;(f~1~~~b
lIbecne} R :dv In. Lublin, qklada.siit:,.dwu
typów lud,:': jAdoi tu lewicowi .ritierz:spf:<em: siu i Il whuilu potitya»:rutgo. <d&b:ne

i po eo

<~e:ą.,c.w;;c;gło-

Wtldl i dUillhcn ni0o~'tieeołł~gD~ ~bl_kll;
tym nfezego wyiłóma~iJe,wy~~&rS~3dOwać nia motn&, bo aia ma w ilielł· ~Młnłi
oolJr':ł i ueia·h:;,e~; drlldlY ··to···właśnl~et
obahmu ~anł f':b·" ni,'}', pn.epoianinQWlłtil'OŚ
<bktrynęrskhni fOf1nulkamJ. Lud~wm tym
Oł)(~ł lest ~di}ln,~d· radnego tr"ktoW.llfłia
śy~łat uwzgłędlliaDla konkretnych iłgl)';~Arunków i norm.. W jeh mniemania h~nie,
nrzyjemłlie bnmią~y, a mo;:ny w wyill~ie
fr\1Jt:l8., uebw!ila, ft~f()luej&j
SZ'lhl1BOWa

rrldlc61lie willy za kddy b.llk 1M "bufhłiZję" ws§y~tko 10st ~doluę załatwió) roz..
wiąz~ć i zRsptpkoić.
Ala bYWRIą m ~mentf

w

czihłnośei

~t~

... .'

':1. od~r\V;'

na stf!~~:<~:~~~::~f:;6d~~ę~

żydnwS0Y ... socjQliŚ~I.

dowÓdeamf.. Gen.

ft&rab luummdlmt Zbro~ekf poezam .podea7.1i
delega~i

rouotników fabrvki Jokaa"

wręelłyU gSDPrllhnrl pięknie
pwmiąttowy pocisk armalą!

s

któr,y

wykbńezGuy
dedyka'~;s,;

Nu,tępuie p~agsa1i· geDanIa prelllyd;;; uł
mftista Rłłwsld, d.leg~~t zrz "szeli. fQbutnte
"ów ckrsdeijaB.fIldcb, or&z-lmisnbm łó11'"
kieł ochot"liasaj st.raży oglliQwej -kOln'31.:
da~t

Wa~ller.Po

inflynler

tyeb I

lłr)}em6wisuiacl1

$t)rdeeźnyoh ow»eJaob wajsk,

l'OJpo"

pełna emfazy swrob o naro!iowlch
niaea Indu żydowskiego.wydłierało

a

ziemi •.

wolnoścI!.

«blennikach
rykaliakidł
8ferpni~

,!,arlłzawaldeh, te wwh
ar"dków odływczych

amepo 1 .

ulitanle ..

to prawd~, o He
s.puwarlsaną 88 p6trs e by
Jed

i(bie ()
ogółu

śywnojł
ludu-ośel

prsal .American ReHef AdministratioD,
Mtlsfcm of Pobnd lł (Ameryk:~ń8ki Wyd!itił

Ratllokowy, . MiEl s dla PolSki). Z!tpuy,
która ~1, w tym C2uia w Gdańsk!! fi VI
P~bce S:3~pak6ja
potrz$'by kraju aź d.
&bhnu SbO:il3 krajowego w kClń~ll a'f;!rpnia..
O Ue prodlJkafa krajowa nie pokryje Z!lpOtrzsbowani8 1ł mąka zostanie przyszłej ziwy
8łlrowadlCtfi4t da Polski pusz
IIIAroaric81l
Gn in Corperation 4t U.merykatisJd Z ~iqufł

Zoogawy), który jest odtbidem "Amor'l11i
kauskiego Wydziału Ratuako.,ego lr•
00 sfQ tJall śrud"",,, odły'fle~llh dl.
dzieci - ml\kI. rytu, mleka skoodensoW'l'l"
'l19gQ, słoniny,!'fochn, f.l80U, eUkrlJ, młeka

Się ta. fiFa wda, ia socjalizm :iydwski, to
C3]'lStt':j,.a raeM!j biUd,!t~j wt:.dy nacjiłBa"
!izm tj'd\lWS~i, ledynie dla kt,kiatewauia
lU. wuych, arYt8kieb to watlyS$y. &troJny

I w p r.eltiW:f}'O:Ś.;!l do tego 800Jalhrmu
f!ybwBkiegG s"}{'falisnn.. pala.ki
OQl'M5
cz ,Be ej, C$ł'tU, wyr 'śnie} idą::y na służbę
Ob..:y\:B. wrocloh własnej oJczj·źn.ie intere ..

amerykańskiej
nasttij)ujący
ko-

od

ff prośb, o podanie go do wladom06cł powf!~ohnej.
Niedawno pojawiło taiQ ogłouenie W

teresów ŹydtHlt'sk; (h.
Raz jencł.s w edej pełni ukazda nam

w czerwona kokndld.

Otrzymujemy

munikat

dąkłll~ g

Pi)!$ki, patrjoJvózny Lublltl ru jeSIeIU~
ujrZ'lł, ił PPS. tu guśe Illdz i 1 !
dą ją prfe iw interesowi Pohlki. Taki~m 'kt6ryeh Jedni świudt";me, dla siebie wia ..
było ostatnio. pOilueis.enie Eta;i.l dtl.t->gił
domyeb. cerÓw i kortleł Odd:1]lłl poleki pro ..
piS0ą:y ;e s!owa 'łaj,ufe
~Wll uw:ag~ 611"
letarjat w fHioht źyduwskim nacjomlH t·m
ielnlkli t~ Itp'raw~,
'dffi.rtZY,&o ber.kryŁyezn.e.ciemlle jedll"
Posledz€n:e . to było jakby symh{flem
sikI () bielmie Da. OCfiSlOh, nie pozwala.Ją..
pawBych wr g'!i w., ś''!! a...~mi~8ikatego w PlJI..
cem im wid:&ieć, dokąd B~ Wflłdzeoi. j~ką
S(!e łyd(lslw~J jako'd B~Ó811Mk tegoz żyrobotę ich rękami \Vykonywujli! Bpfytni t
dnstwa, ora.z nltuych 80ejaHstów wzdięparty ni melleray. .
,
llem P o l s ' , i . ·
Pol,ka jeBt Qziś w ogniu walki o duDNbil2 sprawa. <'ma~istraGkich ogło(!.;rę krajU, o punzłośc narodu i OBli..
szeli w 2ar~fiJ10wym piśmil'\. urosta na wy.' st.wa. Stoj, prsęeiwf:o Bobie dwa liltandv
niosły 8zan;ec wałująCego tydJstwa, nu
dary: Z rwany znak m i ędzYR81"odewJd l
które m obuk niegf1 bratni,) stanęhPPS.
nń.si'a uo.,ŚWi~t8Z'l z orłem cb(}rą.~ie.w. Je..
I ot;, widzlellt!mYi jak drobna. sprawa
de..D. II nich OlUj€Śl mlliłilwyci~~two.
zatrącajI}Qa~~ uy-cjonaFst):CcOB inter sy i
.J ó hy l? "'-"' ę7.ył tell pislw>lzy azkn..
dąŻ 'nhl żydów. Słł\czyła ich, b3Z względu, 9ca f 7 ' p08t~j.;Ne Po sce biada: B~fnie wÓw ..
na ekrajae (jdel(~nla Pl.W3czne w jedl\oli- .... it'~ś na pQIskit'j siemi nowy bon ia.~iegoś
ty zwarty. solidarny f: ort, zwró00ny prze..
nÓ~'~gu L3ioy Ttookija.
eiw -o prawom pOhlldegQ Jęsy'i:a n l polskiej

cycll razem Z nami przec.twko M J dudo 111

(r)

pUyi'zło do gło59wania nad tądJ\niaml ły.
dów. pepesowoy stan~U••• ,po stronie .ty ..
dów. Było to symboli\!B8S. Z jednej stro..
nv zwartlJ, 5!l1ei&kła. jednoUt& fs.luga ty'"
dowskap broDiflca swyeh dąś"ń, pmmwnyeh nSBłlyrn. A I drudej m:V1 Pelaey·~
rozbici na dwa ODO;Y, s k161.'1Ch jeden:
pepesowskI, st,i!nął otwaroie pll strool.e' l&-'

z.blizKa

R .dy, wio..

%lf_naś6 emeł"Jiun\ska dla Poll!łkil.

Misji Pomocy dlCll dzieei,

pIersi weatJhllilłUłet gdybyśmy *0 my . mleU
w Polsce takioh 8oeiaUatów. umfejfłCych
tak iuciekle br.ontć pnaklatówaarodowJeh t
tak grlteko w tlllt rBłl.eti6 f taBesy BOlisty"
CBne tam.. gdd9 «) hl001'9a IIiIll'Oau. chodzl,
i jakby dla smutas). bolunej irollli. gGly

r~iyser';1ią{'e r,>botę więk8zilBei

sili defihdfł. po skGlil}seniu której g".,
OiJinskl potegl'lał tł, fi korpllsem oficer.
skim i odj "'chd do miuh..

G1ysię wHbiałe.!la

trybuaie rad:aieckiej tych pseu io-soej ilisttlw
żydowskich, pi6'uf'lcyeh alę U'tJjODł}. a nie1»5 brutalnie naze-1tftrl 'w1błleh&he~ Bte..
nawiśeią do polsk6'Ś1Jcl,. gdy .i~ słyszało łeb

sów.

za

plaoeu

w oł16zeU!=l f :f'L~Aró", i koleo<\;
podchodząG do posstm~góhlyrh 6ddflłafów.
żelttllł wojska w serdecznyck stowa Ja..
Wojska odpłnriad'lły hU\!lIBymi okrz~lnml.
W imienin palieli łódzkiej żeglll1~ ge"

A w pierw8a,m szeregU tej walid o '
,iydo\1:skl naej"odstyetny inte)"e9 poa.li

BIlKaB} H\łlh. gdy fi skrl'icWo
uw,daeznia
Bi~, ił elementy. gdzieś w e 8~y i mr.oKllch

tej

(dosłownie)

na

łódllkl Z$
O~iB8td przybył

ezęła

w niel wid l'le.e k'I'Jii!lf. inteligencJi rGddn'n~'"
go ml·st9, ·~h.·l d{łhy ai'}tam, podsililJae i

'lIl'iedif~{ly dhł\.'%PgO

l'1.~

wkrótce

li.

Lublin. Pł~i () obecnef RltłsTe m.
Lublin. j~st 'Cwl$ke ulemno. ChdałohJ'8J~
aZllno'i<aó w;\ks"małny

godzhde 10~ i pół

bfGu,i sebrał sił) cały gaJ:llhon

II

"Amerykański Wydział

.

będzie

Ratunkowy·

nadal regnlarnie wYi!I,bł tra.nsporty d(J
Polski l>:ł do 8ł1c~Dia l"• .p•• II prawdopod(loi
bnie

.

i dhtłej.

Transporty te, lako tei środki le~.11ł;
mydło

czet

otuylllywal1!ł

odziel i obuwie,

od Narodowego Komitetu POlskiego w A.
meryce, od dr. B"gena, jak r~wnieź l innYth jródeł,_ be)dl'ł

nadal

Calitralnamu Komitetowi
D iaci.

tych

k~ry

zasiŁków

zarządza

na

przaka3ywane

Pomocy

dl"

rozdaWBłutweD&

eał~ Polskę.

Prz htj 3fłoaobnośQ[ Misja Amerykań
ska Pomocy dla DlIiaoi ollłlajmi!l, te poml..
mo u,dków cBtroźnoecl i s.lstemukontroU..
stoBowaneglł pnez organizacj~ CentralneglJ
Komitetu Pomocy dla dzieci okaza.ły się, niestety. nlldu.łyeia w formie sp-ekulacji śroklunł.
.Jl'ego rodzajU przywłaszczenie środków
jest oietylko BIUO'Ą'O wzbronio116. <Ieel> jest ponldto kradzieżą bardso poodżywczycb

wdusi, natury nm, niekolllYŚĆ, oledoku..
mionych dzieci, dla Hórlch ilWDOłiG ta
jest; sprowadzonll.

Nalety sp0d7iewać 8i~, ze opinja pa..
bi ana w eałym kraiu nla ścierpi neezJ'
togo rodza'u i 113 kaśda gmina przed it=} ..
wf:hJieenerglozne kroki przeciwko
spekulacja

I!It~poom, at\;lby podelma
su pełnie. ukróÓoUl:l.

przeIOlltał.

do.. I kąpieli, g,dy nagle na zakręcie drugi na t':'
. dal .. ł k~U się na mrowie kozackie. Łatwo so"
szycb losach, ataman zaś .. z maforem PO:"' . bie m ·tna wyobrazić ich miny•••
będZIe oczekiwał rozKazu naczełn~go
zadecyduJ~ o Jego

wództwa, które

Paragraf drugi wsrlicza wszystkim
krzywdy, j~kie wolnekoiactwo wycierpi3tq' . jedzie autom,obilew. do kWatery naszego
Odjeżdżali .. ; I biegły za nimi oczy,
od bolszewików, któny zrabowali całe ich
jenerałąłcelem p'raedstawiema mu· sł~ i.
które ten i ów jeszcze sobIe przecierał..
zboie,wszystko bydło, wstrzelali. okola
odbychkonbienCjt.
Chorągiew biała na czele orszaku lśni.<
12,000 ludzi, f('s:ztę zaś pr:&ymusowQ wd:e-: ."Na c.łzi,e.d~~ńcą ruch i wrzawa,: Jdora ław śtofl~t1, jak symbol pokoju, j'8k symmi do szeregów i t... d. - litania modłów:; " Cichnie przy pojawieniu si~ atamana. Ko':' boI. misji . dziejowej, którą Poiska. jak
gwałfó?, i okropności.
.
., ·.....Dtenda.. Koz.ą~y dosiadają znów koui. Idą • dawniej., niesic. Illusi pr.mieść na kresy.....
Paragrd trzeci wyjaśnia :zadanie, ja~i~' w l"neh aparaty fott)g,~f c~ne...
')3pi%od, który<tu przytoczyłem; powi..
. mieli pomcz.one 'd.o ~pełnienia, i ja1rądr~;,.
. OdJetd:iają w blaskach :zacbodzącego nimi. źnałdć szerokie echo w naszej pra.
gą znale:tli się na wolności~ Okazuje ~\f,ęł'Onca, 'fi k-Enu złocI~tym, WŚlÓQ fłtlują... . ęj~ pr~e4Mtać się %a granicę, tak błędnie
że oddział t.en imhlłnas oskrzydhć i zaiść":' ,>c.ego, dOjnlłwającego zbota, w !ttranę mia ..
i tak ',m.ało info.rmowaną o Polsce, a z pew.. ,
nam na tyły, co mogłoby isiotuie być $fa:
sleczkaJ gdzie pojawiesie się ich wy.olu .. -DDŚcią nIejednemu polityliowi otwouy (lat
. nas giOŹrie~ .tde ~:óg. kió1:Y "czuwanąd, je ~ie~łychaną sensację.'jali wogóle pod .. a:y, niejedno uprzedzenie ro:zwieje.
legunami",; wiedział~,.kQ~U. bolsslcewky !~, ... ~as cąiej drogibyU ·,.t;ea.mj;ołem clą
SZCZ€iŚliwy wypadek zrządził! że właś Ił
ja to zadanie powier~)'ć....glych nief>ęlozu~ień . i,z3;liJ.av,nycheplzo ..
nie bawi przy sztabie naszej dywi%ji, Jako
Paragraf c~wwreszcie ZWl:aca
<łów.
8pra\1l7(}zdał!i'C~ł znany korespoodent holeaz ~uoczJ.stełll
90polskieg4~"~..
W jednym \f~.Qlil\steqkap pt:zez któ..
derskit p.. Fabius, któremu. oczywiście, nie
wództwa,
ł:-s:zy ~l\łk,
!te prźeieżdtaH, jaklłśgotł1wa bolszewiczka
omieszkaliśmy pokazać h~ ciekawego i
o biCn i.e
'. . 'do . wy~nanla mQj~gs;O'wegQ. nie zau waiywszy
egzotyczn~ widowiS:ka, odpowiednio go
~wej .
Ją~ . widocznie polskieg9 oficdra i
kUku ulainformując, i który rozt&l~afuje opis jepuedte.w
.' UÓl\l, rzudla się ku .nim zadyszana i po- go pO świecie, jak wiele woych ciekawyćh
Pa tej
. C;1iiJł~:kr.zY1diwif!~wyra~aćswą radość z po,,;
r%eczy~ któ1',e
ntkńlęchl się· po fali

mana ze

W
swo

meutów

.

mi'i~'~,ca',któta zaezi~ ,.sił ~,)jti~ś:'

.

.

nyen i odemniąłyd1 w
wie (plac
Trzech Krzyży4-,6)'
Izkelue rOIpCCZ'1ą si~ .d.. 8 w .
.
,
Egzamin dla noW'&ws~pującycb uo..
uiów i tlCienUtC gbtcnoiiiemych. i 9demniałycb od~dzie się EL 1 wrześnią od g.
9 rano..
Podania l) przyJęcie do lnsłybttt wraz
% dokumentami (metryka tlroozeała, świa ..
dectwo ,szczepienia ospy) składać naleły
do ,kancelarii zakłada przed 1 wtz:eśuia.

I

go?

P#Źl1liPUI.io ,ga.1I Bi5in.&ki=I'IIO..
(h) W~ł4fajwo:.Bka . .IdOli łódzklef
tegaałJ ultoP~ł\,.g.· ~o,,~eo I~OO alllęb$
9kr~!'n gsn, OSiulłidęge...

Mbywc6w.

W celn uz~odnienia na całym obsnne

Zl'lfl!~d

ooieDloiałycb.

Co

.. .

pomniejsl!6!f WJi\t.

IidołaU łeb wywieść..

Ilaczelny

i UtoV;tf{iv tmr· To..

Gmpa

Ludzie ezekają1 si stllMeją, }eslC"19 wiC}Csj ..
Grube i~Jil.fi~. tak iWlUle hał1dhnve, tanieJe
ciągle. Fabryki sIDrHlioytne wy p'l'lIIedl>iąu
If'an~ lapaay tełeza. Na Litwie 81\ alb..
lSymie zapa..y po.z.oeta-wionli prUi!!! Nlem6ów_

kt6rzy me

oJeh i

.....

.łachouh-

W P&łńst~m 1~

Skit P. VUikauE'f, St M-artens, A. Idtkow ..
ki, O.. Żelecbowski.
.'

:te lazolll

(Chonelna 1),. ".

iastytułu

"

11) dla pto"'!fin~H. Kupsy nałlywają itlł'iilt
prawf'EI wyłą.c:mie Imgrł1lnieln(~ tOWttf1. nIe
b~f~e wtals krajgwyeh. Najtl:l.nief kaikuJ1I1"·· się towary amsryklńskit. lec s mnło

Ił.

n~~optekiwąilego p~ławier!i.a sj~ .6-

uaeH·fw;lszewic:kicll ....
Jakit .

zawód

k,~ gdy,św,ec

• .ąiJ~,i;'
tJ,jl·,:!ilqi~.Q r . ~,.:~.
'."<!"&~" er 'J5"Z.iGh.
...:

otkał

bied_cz-

naszych

hiałą t;:h~rągi'wl

ula-

mielsc.ll dwóch. ni."
sotHe ~p:}f\.Qi;aj~

pierws;y
2ył

i o

.~.

Utlwa-

.~k8\ .fe· ółuu'Obamł Zak1!łŹłU~mf.
~
;t'~"".[:ł;lI;';h l!:htsk I:l,~łeelfnyeh.
~
"
I)l1ł~.ły ehol'!1by epirle-o.
.-'"~ l~t "f\ll plilm18tYll
eho..
. . eser-w.nt~
...

~

... e.

(:łl~~

n(ileaf· ojCli!y"
Jt'I1i "t',J) je fGw'\I;;;ecknle morowe. po..
19

~. \iJł\l~;ka śmiertelnoś ... j Bchr6b ~!l ..
ł~'~f!, d
ns:rbyt 1asKrawie UdU1Ut1nim
.,. '-3~w(łŚe la';. w1f'lk~ klęsk~ ep'lłe ..
,0;'<'" lIą chorobf !lBbśne """przetl'> niC

.~~~nego -

Zdrowia Pu..
ha
{hi,.

ii K!nitterutwo

lH'odz.eli..

.

.

ł

"& ..ni~~eh
_1eWw
granicach

~~~ł1 ~ę

. Z rozporządzenia.
Skll!go uprowadzono
~.lław.

~ -~

stWt;wych . przy ul. SienkiewJ

N;~ mniF!j 'Wrłnym powinno ryć uśwfa...

I

lłam.1H'IGogÓłu DR8sego Spnłecz",ń 'iwa (Mcr:yty, ode3~Y) O- 2:!:'IaCfit'uiu v,t'Z<l!łkieh ZR'"

•~ d ?f'ń ,sani ta rn (lk Z9.J'obieg3.,·p'y~k BlST.. t'n.u "H~ eh:l'ó\) ltakdye'b. gdyż sknta~
rt.~
W?lka s nit'ffi.' r{lle~a na. wSN'Hr ę~
chi} m dZil!ł,qlin nietdko" włads snnHarny,'h,
lec~ i ogółu. ezcz~'gólnie
inteHgen tUJeb
wlU'fih:r naf-z"go B' ołeneństwll.
~lie wnłpimy, iż Wvd~iał Z1rf;~ctnl') ..
BC' PubIje,De,j prl(y ma&!:,straóie miach Ł a
(tij;, W myśl
PC\\tli:!łltZ;gO
w IlPjbli ze

F?~ i;dośei

poelJyni ca!y Bsereg sarząd"",ó.
"a:lłu·nycn.
.
~>"dnym Z ntłłwRit'lipjszV"!h ł najskut .... l6UP·;szy h takich Barzą"dzeĆ powinno być
g ur,' wnp. OfJZ\SZ 'zen; dgMf}}ltw i mte~z.
li ... ·, t IJh rh:i61nł,~ mi, h.
którew':y'imzn;ą
tlr' iei:sce ilo.ści B8chorąwań na chGroby
" l.

Źne.

Zrzą.dzfłn19 tO/ictlblwiek

bat'dzo ko ..
tJ'i':towne uz\'~hh arrobat~ Radz Mf.:·j!lklej
bóra z br ku h')dusd~' t w tym eeIn rfo"
mih od~}!,w; <his wł&die Nlbtwowa o udili.pIBU!P, S, bwe.lefi w !lnbt mk. '1.000,OijO,
h>i'E. jalt
d ;tyOhC~BSł niestety. odpowH:dai
Ilii ctnyn;nła.
"
Ze seh.rtudska ś •. Stani!Sł~wą "GsUlI.

Tow,nl'ystwo B('hl'oniska św, Stfmisła ..
wa. Kostki otwiera j~8zcze led n !'r~jlj,uł,-'k··
dlB dzieci, ~dyż i~ttiiejąee przytułki s~ juś

f'byt

prz~peł.lliOue.

2jezd

Dgólno.. krajowy

W

spraw_s

_i.nia d:deci.

...

ż:v

.... ....

Bilety są do nabycia'w ,...
chowym za~ \V aniu :eabawy '.' w

W razie

niepogodv zabawa

się . w następną .nieJ.delft.;

Ze $P~II"'tu.

';'lnr,ść B"nitarnąpOSlczególl'lylh zar7ądów
munalny\~b.

W'~~~~sferp

szewckich

1". b. o godz. 4 po pot, 'llr~d~ti zaba ..
wę taneczną w ogrodzie . nęd:ntsśftpań

Dla

",j'''''lrh@-go baczną l1IWfaCa UWIU!:ę

k.

,.c

w

er)

ni&d21J'\ł·~

,tl".

Żon.a' 1ek..arza

lO:b..,Ui~1iłla·>pht...

en ~POl'.t 'wvm w Helsllowiet
o \~ 1 tuba 1& Rłcgl miefMowe

Opatrzona

<~p:tJfttatąo~iQ

.Łódzk~·,lnb

i .........

S~ortowy" i ~ P,,}ooi.a". Zl?p.1}..

~łą

~lalkji\ salnłere'ilowanie; gdy$~ Jił.'4fn•

sjn

są Tl"a:JI

lo

równe.•
« ,

.'~

Mąż.

L.i

po-bm·e było

.Kh:bu TIl.rystów'"
IJj'!ą~

w,trSa~WiJk&

czarn'.

J!ik'oby: ·4ltliivna
d,:o·g .. "Pc..

wYłltąpiła

Oóż otrzvm Tamy ś 'isł:a:, ~li'M~eni9

cdonknw
'Pc~y,ll'y

s rzą.du

Zajęcie

"K'Ubu.Tttcr,.~W~·, ił

gr .. ,'ze, którzy

hiall·tl~~~ł;~w 0-

..ttl'li,..j grze, Sił cz.łQnkami
sM \ ss.

'"

..~.
~'~:'~

Kurjer robotnio;Ey
-::-

II

,~<

War<unld ppai'ilyrDhotnikó. w:r6~i.en8&"
czycb..
.,' : . . ' .

godzin

N

Jd godz. 7-8 wieczorem.
e E migr-Boji ~Jc!hhw..
(e)

Minjs:er;um pracy i o}}ieki sp o..
od tutejszej gmlnyiy.

.łe>cw-er zaZądało

'kJ"'skle; d .. :nych7''''''tktycząt:ych

PCUł:idl<Ga...

l:id

pracą,

poroz.umiewani~si.~;z:,c%łrzq~

dem hbryki, zabtwiauia .zata~qw;\.apro ..
_wldowanhi r~·· tni ków;
4)· bezł:~4mego
lecz~nia. robotników z zachowiomi-ei:1t:peł

s~ąp"ienia

do pracy. Pracownicy, któtzv
po tym, terminie nie zgłoSJą si~ dQ pracy
b~dq zastąpieni

~

ge~1lł Margares~u.

Ilarodowll

flą;'!·

Czechom przyznano

wywołany zosŁał odmiY'
wą
zarządu
związku
pnystąp:eni~
do
pracy, ze względu nato, że zarząd Ł. E.
1(. D. zaab::~ptował 2a,danh. z dnia 31 Hp"
ca. f. b. 11 nie ~godziłsię na wypłatę na~
lezIlości za czas bezroboch, co zakomunikował
związkowł w umotywowanym
1iśc~e.
.

1eatr, muzyka i sztuka.

Ruś Karpacką?

Vf/iedetl, 6 sierpnia. Wydawana W p~"
.. ClJ~sko ..ałowacka korespodeneja" ja'"
ko Clf!;acn ną·jowy ministerstwm spraw sagranh?znyeh ......ogłasza w ost&tnim numa..
ryżu

ne z

dnb 31

s. m.

obezerlly

w\lwód

n::t

temat mniej szuści narodowych i podaje mrę ..
dzy innemi, .t~ knnferencja paryska kwe
ł!ltję Rusi K!rpaeldej rozstnygnęra· (1) w
tęn

sp:)só,

i~

przy:łącz:;ła ją do Czech
ato B ja"Q Jbd ,o'>t,~ tery10rjaluie tlutpamicumą, CR:gO nl>t)rnja~t nie praysnt4Jlo Niem ..
Cllm

wpólnocoych Ozechach.

*

*-

Paryż,

4: sierpnia (PAT).

&VI\8. Dl
II L1.leerny. N3 mi~,
dzytlllfcd ,wyro kongresie soejaUd1unYDll
w Lu..:eroie,Handerson Pf.!\edstuwU eprawosdanif', w którym Bkreślił sytulu~j~miłdaj''''
Ji)',mu~llll donosz~

w elemnych barwaoh.

'Wycofanie woja"

Również n&. eZE:!le ł'ZllduB%egedynskie a
-go stoi członek na811e~o stronnictwa Dezyd",ry Abn,h :,m. Wydaraenia n:'l. W~grz8ch
l;~d" mil1ły t-sD iBku t ł]r, że Węgry
W ni'.:długim czasie utwou/\
jednolity i siloy

przez nowych.

Cyrkularz ten

.

,Petit

cydowaniu. .

.

D-ra Antoniego Tuohs~l~l1'

dla chorób żołądka i kiszelc
przeniesione- na uł.. I(póBe.ską

dze te wy-dały· cozkaz wy ..
dania wszelkioh samocłullIIf

. Wiedeń, 1 sierpnia (PAT) IINeue~
Wiener TagdblaW' um'SSZcz!ł wywiad z
L v ·lH!Vm, który oświadczył. M~m nad~feJ~
że Zllil! r ujemy si~ na drOO2i4 do zupełnego
u~p"kp:-nia. W src.,ksi~c:u J5zefie nie wi..
dział m nigdy H .. bsbllfgl!, 'tilko wieropgo
ohywiłiilel1 węgierskiego. Był on jednym
~ I,ien'ii'szych, który
głotył
przysięgg Da
wierność w~gie.r"kiemll t'zfłdo wi na.rodowe ..
mu. Jeg. rob w roz~iązaniu pOlJlcEegól..
DJll'b 11: d.ań b~dzle roli a;}zcj~egó obywa.,
tela. Pr·'zydenś mhrstrów Frf!dfidl.. jefit
c .. łonk;t:m naszego stronnictwa. J;!st on
ozłOWia łem .łHlergicznym i silybkim w zda"

ne trzy zmiany na dob.ę; 3) utworzenie,
komitetów .f .' bry,:znvcb w. celu. kontroli

od 20 hit

nr. 6 m. 8 ., Warszawie, godzi- .
. ny pi"zyjęć od I do 3. .

Op!nja łl nowym władcy Węoier.

VI
urządzeuiepracy

emigracji

Ż?"ów przed wOlną, i dar!j!ch o il.~ści ty.
dów zarnietza'ąCj;ch emigrować obecnie.
,
Oby tak,ch znalazło się w Łod):.i jak..
p.ajwięce J !

"'I

Z

pracy po;8gQdzm,(j~e,~e,.a

. soboty -.6 goaz.;2)

Budapesztu przez rumun6w.

dów•. Naczelnedowódzłwo
woj6k
rumuńsldQh
objął

. Związek. zawo1owy .robotłli~~~'wląk.
D1czych orzedsta wił fti brykańto~.;·;ll!asfępu1ące warunki· pracy: l) tygórll)i:~WQ, 46

e

l~ł 16 i 17 SIerpnia Łodzki Od..
dział '10W. Krajoznawczego o'ganizuje wyc!eqkę· do Płocka i Włocławka.
Zapisy pny;mnwane b~dą \V sobotę
(9-go) i wtorek. (l2 g!)) w lokal 11 Tostwa

dzieci fi

istn~ejąc~

Paryt, '1 sierpnia (PAT)-Radio pozn.
B~dapeszłu d~no.zą, że
damiasla wk"'r>czyło 30000
~ołnii~rzy r~nnui1skicb .. Wła

JlJP.'l!bu·:,;,l'nry-

,~

Na

sobotę,

w

AMBUI.ATO RJUM

wiadomości.

Ostatnia

Zp(tS'({,' ..;J~ra,
,.. ".; .. :.,;

ma .

i(lI"al.złuuIiIlCXeti0.

cierpie.

~ apl'aWozdliDlU !łp6rt{}w!Il1Y~ł't6: b.
n'.:q':rTlnb

uej . płacy przez 3t~lgodtlie c!:wf.ghj i
(r) Po%ostający pod f!ł!idą Minist~r..
częściowego .w dalszym ciągu eftoróby.
Shlll'2 Zdrowia Pubłktnego Centralny· Kó.
Płaca zarobkowa winna wynosić. 20-32
mit!.':! Pomocy tn~ Dliedw Warszawie: . marek dziennie.
s
';i'~i:1!zuie z'azd .ogóno:ku!owy przedsta"
łlbłH~~eńst"Q I"Gb~łitlże.
jt··:-,.. ll Komitetów Pomocy
dla Dzieci, z
4-:> ..':;:1.~:ią.:ych na całym obszarze Rzeczypos..
W niedzielę dnia 10 b. m. w kości~le
poHle].
..
. Sw. Stanisława Ko~t1d odl:H~,d2ie się ns.o 1Zjazd odbyć się·
w Warszawie w ieństwo, zakupione przez robotnlków tab..
:bill 9 i 10 sierpnia f. b.
Ze· wzg1ęgu
ryki Barcińskifgo na intencję po.myślnoś..
na krótki termin i % uwagi na to, itpocz~ cioręta p :1skiego i na u proszenie- pago-.
~B może nie doręczyć na cus roze$ł;mycn
dy i pomyślnego
sprzętu.
..
uwiadomień, . Prezydjum Komitetu tą dra-- ~
Spriilwa st1"aj;~uj~clich tr~nnw3j~!'zy.
i4 ~2 wiadamia" o zieźdli~ .i prosi OW~łę..
~e udziału przedstawkidiwszystkicllKe-··
(r) Z:uząd Tow., Ak~. Ł6~z. Kol. DoID 1tetó w Lokalnych Pomocy d~a Dzieci lak
jazdowych rozesłał do wszystkich swoich
również w5zystidclt wvgó:le instytucii opiepracowników nastttpującycyrkt.ilarz:
kuJących się. dziećmi. Potądane równiet
"Wobec nieprzystąrienia do. pracy
wiliksyości
p;aco\~·lJików,. Zar.zqdTowabyło b} uczestnictwo w Z'it!Z e "i'tzed&tawide1 i instytucji samorządowycb.
. rzystwa niniejszym ... zawiadamia pracowni ..
kóW', którzy porzudłi pracę, że uwaiakh
W celu:zapewnienia uczestnik9m zjazza 2woln i onyc h i ci ostatni mogą się zgła ..
du pomIeszczenia w Warszawie na c:~as
SZilĆ do biura· Zarządu w celu załatwienia
zjazdu t pożądane jest nadsyłanie telegraficznych zawiadomień p;;id adresem. War..
Qbrach u nku.
suwa Ce~apedf'''.
..
Jednocześnie pracownicy, którzy porztlcHi }Jracę, mog.4l być przy;ęd z pOWrQz
Prezydium K 'miletu zwrGciło się do
minll:łterstwa H,~ ib o przyznanie uczestnitern do pracy~ o il\! do dnia 12 b. m.
kom zjazdu przejazdu ulgowego.
.
. zgłoSią się do biura % gotow0ścią przyZ Tow.

długich i ciężkich

po

dn. 9 słerpnld o godz. 10.30 rano.
.
. Wyprowadtenie zwłok i Jomu żałoby pr~ ul. Sienkiewicza 31 tego!
dma o godz.. 3.30 po poło na stary cmentarz katolicki. O czem zawiadamiają

G a odt~dzie rano o gOdj,,' 11~~ł~)1l;il'"

kbł!łnie..

św. Sakrarrient.~'mi

zmarła dn. 6 sierpnia. 1919r.. pree~ywszylat 3~.
N~bożeiistwo łal:obne odbęJzie sie w kościele św. Krzyża

niach

*

P()mieB2;azaj~e P'jwy.;sz:\ wiadom.".ść.
sh ieId3a.my, iż w tym k;13rU f )kll oie P;} III
siadamy Jl Wtórsz .wy !a .nycll inf ra!acj~.
~z~zególnośoi nie wiemy, jaki obszar OM
·~jmowl)e będzie wymienio'1a w org .nie p.
,BJn-ea~a "RU$ Karra.\!ka iS •
Ozy nHL~.e tl!~Ś~
Sąde:~~yzn i'. G )fIL k~e i GI1Heję wachodnią1

\V

To pewna,; ź ~ po te ai'!mte mllshiUby C}S€'si
przyjść i wZ!li sobie od n~;ł, CQ zdaje się
nio byloby tak zupełnie ht-dem.

Straik górnik', w· Aoglli.
LotLdyn) 6 sierpnia (tel.. Wf.). Odby..

la się konfe~encja . przedstawicieli ko ..
pah'i w JOl'!iszirze z 'delegatami robot..
ników, poczem przedstawiciel ministerjum pracy pertraktował z bl.źdą stroną

oddzjelnie. wykazując jak wleLie szkody ponosi z powodu stl'ajkuprzemysl
al1gi~lskiv Jest nadzieja, iż uda się znales.ć wyjśc1e z sytuacji. Tymczasem straj ..
kuje 200,000 l'abotników.

.

niemleGQ

kich z Gdaiilska•
Wieden, 4 sierpnia. (PAT.) -B. KO'r.
donosi s A:nsterthmn: Biuro Reutera. .(Jit
ogłasza wIadomość

i:.

rada pORt8nQwih t

iż

Pa.ryża, śe

n~jw"tl~

wojska •.o:&e..

mieckie mają być wycofane _
z Gdańska, li WlljakOł4 polskim mą
być wZij.ron~nJ wstęp na t8r,.terJmmgdnń~
lilti.ie..

Ob6~8r gdaśaJd ma bye !lod lany 3 k~

.

mi8j(,m.~·

Zasłużone !lZDlnli.,.

W arszaw~ 5 sierpnia (PAT) -DnIa
7 sierpnia

odbędzie

Się

W Paryżu

p64

. przewodnktwem posła hr. Maurycego Za~
mojskiego uczta na cześć generała AreM.
nard ~asłużonego organiz'atora wojska po~
skiego we Franeji kierownika misji woj..
simwe1 francusko·pol-skie J , która z powodu
zmieniony(:h stosunków po owocnej pracy
ulegnie rozwiązaniu.

O nawiązanie złulmi &to~
sunków.
Warszawa, fi sierpnia (PAT) -- l\lł.?}~1

nisterjum spraw zagranicznych dowladuj.~;~

się o wyjetdzie do Polski w pierwszej .po-. ~
łowie sierpnia delega.cji norweskiej. maj" '

cej na celu zbadanie moili'!l'ośd nawiązalI ~
nis bezpośrednich stoslmków handlowyela
pomiędzy PAską li Norwegią. W skła...
delegaąji wch')dzą: SannIel Eyde, dyre.k...
tor generalny Pf~Z~$ delega~jił RoI Olserf
kudlec. Ti-Qr Tn~rsellJ armaior. Folkma.n· ...
dyrektor banku, To. Wange k{}usul i Tb..
Christensen sekretarz.
'

Pierwsze transporty jeńc6w
Berlin. 1 sierpnia (PA i). Radjo pozn •.
Wczoraj przyybył do Frankfurtu" nad Me..·
n{!m pierwszy transpo;t jeńców, składaJą
cy się z chorych i rannych, oficerów i
Źi)fnjerzy•

O:fi.ary.
J.3,ko 4~ta óz~ść doehodu % pl'Iecbta""
wienia urządzonS1Q na kurzyść rrow~ liWIedzy· mare' 3*9 f~n. 70, zlożollo Tow. PO'"
mocy dla Z ,lnerza Polskiego.
Z!łmhiat kwistów namQgił" B. P. D"eJ
Adeli IliIJgila;okid}. n~ Cserwony Krllyi P6l...
skr, m<1.teK 60 skład,aj~ D .. wo Słahey.

P.

Siciński składa

5

mk~

na

,,0111a..

zdo".

fi I E Ł DR.
Warszawa, 1 sierpnia

Kronika telegraficzna:
-::Pary:t, S eiel'pnif\ (PAT). Ra.wa. uHue
manit-e" zamieszeza gar~cą odezwę Anatola".

Franee;w

EgIptU.

sprawjU

n1epodłegl'ejll

War~

kup.

Ząd.

poq

Ruble carskie 11 500 111.25~109.75
Ruble dumskie a 1000 52.50;,54.00
Ruble drobne

Korony

f'ranld
Punty
Dolary

41.50<
5i.OO-5~.85·51.6G

800.25"001.25

99~5G·100.00-98.5G
2\l.OO-OO.81 1/lł

L SR A

_;_ . Teatr .'

Ostatni program

··eca.,~a.

.

Dziś o gndz. 9 wiecz. benefis

R
. •

artystycznego,,"'VVl!Słoa1i".

,'retu

•
ł

(dwa'

o

nowe)~

monologi)
Now'y nadzwyczajny program nr. 3..
Zespół= Rom. Gierasieński Wł. Lln,Le'JaPałroni, R" Burska Z. S~iderska, Maryla ł<remska,
Wielki Balet M.. KamińskaM.. MoraW,Jta;,lt Bfancard i inn.. Kasa otwarta od 11-1 i od 5 :..... 10 wlecz.;
W sobotę i niedzielęostainie. przedstawienia o Dtld~%,.7 wiecz. i 9 wieez.
,
W()bec

~tw;erdzonyeh wiełokrotnle

.

nadużyć ~rzJ' korzyetamg 2: prąd.

ilE z- L I C Z fi I K A,

z1iwfad&mia. ~pp. abonentów. Ił VI razita gdyby

··W Ł,odzi~

Piotrkowsk.a91"

_.-

~rzepr8.

wadzona rewizja wy'iluała wfęksU\ ilGŚĆ lamp, lub lampy o
v'ększ;} sile fwtetlllej niteli to zadt'lklarowane
byto przy
umowiz, in~tallicill .~Gstallie bezwzględnie wyłączQna.
OogtarcU)uy prąd obłicio.ny będzie VI tych w}pl\dklłeb W otoS'unłu do maksymalnie stWierdzonego obci<iżet!l.a
za cały ubiegły oł{ł'e~ ciaslt, Uc%ąC ód dnia ostatniej k011tmB, antes::mietUti. 6d1JwrCjl P(}cłttg~ zostBltą do
adptmJtedzialnoicl SąOO w-ej.
.
Zarz,t&ca Państwowy Łódzkie.go Oddziału
~ow. Elektrycznego O$wietlenia 1886 r~,
Łódź,

L. Golo.
dnia 6 sierpnIe. 1919

f.

K

I

li

erz

Udt IzielSD Ir. 1. Tel. ZHł.

Wykonywa wszelkie roboty w czakres Drukarni, Litografji

Załład Optyczno-CbimrgkzllY z cizi..
btmi: fizyczn~ chemiczl:ym.. ełektł'o

i Introligatorni .wchodzące jak: papiery wartościowe,
szkolne., wszelkie druki afiszowe '. w kolorach,
.~t:1=r.ft:1t:1~ księgi handlowe, pudełka. i t. p.' $:u:=~t:1::Sr.f=r.ft:1ms

teclmiczuym ort{)pedycrnym, fotograficz,.
Nadeszły _oryginalne amerykańskie
szynki i ostrza
;

podręczniki

ma-

,

C

Giletto.

oraz mydła Jłllultłn'sl.

I

a~Dro

~i. P.i H.

[Ó

llii

(Q)

cylindrowy,
motorowy,
maszyn{lwy,
wrzecionowy,
gazowy,
do borewanla,
,wazeUnowYł
do podłóg,
i rOŚlinne.

ajcarskie pasy· transmisyjne
s • .afi' (parter).
Tamte prosImy panów przemysłowców zgłaszaćmotHwle
wcześnie swoje zapotrz~bowania.

ThlW~~~~:
wazelina,

l'łdd~ Oddział

anteufla : Pi!rYmOile~Da PBlsR
WS--1flI.
17;
,J'.-, 'patry],
.' ~ _ 1\0.

\iłJydaje

Hlaria"

Wielki wybór potrawa la carle, Przedwoj~nne
winą pierwszorzędnych domów po cenach obywatdskicll.
'

-rrio

"Tovotta",
·do pasów.

do skór.
i do kopyt kolisk.

~ ffi1\\~ ~

wykwintne obiady_

~ych-ter~

A.fia~rJ[h'fił

łożyskowy,

==o::::z:=III~== Ceg~ełniana 18. ========

OZt;śej:ow'o nadejdą ·jut w kOMU sierpnia lub w vierwszych dniach
Wf!fZ~Snitfi;. Próbki obejrzeć motna i wszelkich b1i~szych informa-

~

y

do wotów..

i do lin,
oras;. art y kuły che; mlczue poleca
FABRYKA i SKŁAD
olejó'w· i smarów

,

ił:!

nich' zarezervvuwane.
.~ . Kancelarja of'Wartaod 1-gosierpnia we wtorki i piątki od godziny
11 ~el do j ~ej po połuJniu.'
'

Dr.

H~ ~aakow3ki

Cńorqby' wewnętrzne

(speejąlnie

Ł~:t~

.żołądka i kiszek)

uI.'PiotrkowskaJ\& 120

QdS;-lIr:

j

-

od 5-1 pi> pot

•

Z

-nJ., lln~jłł Hs U.
Chpi't'Jbr'

F A BR Y H

PRZĘDZAlLf\IllAiłYCM iT Jit'U:iiUCU.

:lll,sa &kllil}n~. l3n:wła gazowa. Armatury, pasy

l'~tne..pakU.l'il::l,~n'''r:; 1echniozne, łańćUChy rOl;';'
;.11 L 1 a
i drUCIane, grzebjenie tHae:b:rb1atter)

trawelli i t. p,

Itt,lHłłśw

tedmitzH,cb. IhliZliJti

,.~:.;'-;;;·;;;i,dI:.....JI.ł!Ś ·~e1d

br:il1

Ul i

Pitt?

T dfq.'I~

i

. CECH Ml1JSTRÓW SZEWCKICH . W

dniu 10 sierpnia r. b. o godz. 4

=: 25· sA.

:E.'ł :A..

E! ::

Przy ul. Sienkiewkza40
w o·:;:rodzie urzędników państwowych. W razie nłepogqdy
z:lbawa odbędzi& się w następną niedzielę.

DrmW~STANI

g-l'ow"9 Hlłł§1"~~'
Bdlraerulid!Jj.
W1u""aJl

zaane praszk1' Migren~
Nervosln • kGtł_c i.

uÓi'ne'

i .. wencryeine
9--1,1 .i od

~iAYpr.z.m6:od

.fF:''l i p.ói,P. łt; Panie 11-12 raDO.

kłem

Apteki,

składy

i

'

popoŁ urządza

""VV

ptecne.

Dyrektor~ Wacław DAVISON.:

Ił Ż N ED L. A

j

. " li

ofazprzetwor6w ehemi~Z}1ycll

WARDPAHLi~!!
zawrad'lm-ia, źe egzaminy wstępne rgzpocznąsię w óHu l września o godz.
12~ejw południe,zaś lekej' wdni!:t' 5-tym września o godz.. 10 rano •.
" . Ucin.iowie byłego I i-go Gimnazjum Filologicznego, pragnący. uczę
suu.\c. ~o Gimmujum T-wa ttOŚWIATN\ _winni zapisać się w Kancelarji
s~kolnej przed dniem 25 sietpnia; wprzeciwnymraziemiejs~ . nie będądlą

Tanie 1młe isoU••
obuwie poleca szewc

:

~.J! ~

S;ta

322-1

