łóiz,

Rok Ił.

Niedziela do. l' Sierpnia 1919 roku.
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D%ie~nill

Warszawa, 16 aiifrpnll (PAll"
Front Uuwsko..blalonuW.

la

Na fnaci& galicyjskim beż z_milAn,.

WZtt szefa sztabu generaln-qQ
pułk. fi a I l e ł.
Poznatf 15 sierpnia. (PAT).
Front pol1Wcn:r.
Pod ;Bah!l!1lEUD iPłoskowem ahki !tle-

debkkh patroU,
.
Na Bnji BorysówaBobmjsk. Wzdłll!
I :dd Łuczajki oŻyl.1ilona działalność
'i?:Y'JiadowClt:li patroli nieprzyjadeI~~;:cb." Akcja maszyeb wojsk rozwija ~ planowo i pomyślnie. Ka• a I «1: !!l' ja IUleza śc~ga' _ dal-

krad:de~y dobra . państwowego. Z tych względów podaje do ogól..
nej wiadomości, ~e nietylko żołni~rz, sprzedający rzeczy skarbowe,
file i każdy kupująoy będzie aresztowany i pociągnięty do surowej
odpowiedzialncś.:l sądowej.
Ostrzega. a.iQ przeto przed kupowanienl
jakichkolwie[{ rzeczy odżołnierzYt a w raz:e skol1słantowania z ich
strony nadużycia wzywa się w imię obowi zku obywat~lskiego i uarodowego do zakomunikowania faktu D,.;wÓJztwu \Vojskowr,mu .. "

pnpja131elskie poparte nuobc.lami

min od....
Pod
Granówitiem odplłrto patrol niemieoki..
udziale

r'lAfte przy

Daszej

Htsłerji"

Front zachodni:

miS pl!

P'róes uczepki patrolu niem'e"ldego
w okolicy .Plonkowa iSłabuej str.lslaniny

pułk~

Ipokói.

Łódź,

Front' po/adn/owy:

cofa~qcego aię

Poznadfj 16 serpuia (PAT).
Front północny:

Pront galJcyjskl 'WołJnfskl..

Front zachodni: :
.fopBo- ł
Pod R·'bezyaklem. odparto sHniefRzy
po ostrych walkach'
patrol
Jliemi~Ckjo. Pud Bę elnem, Wt;'gi81fii~
kolejowy na ~pr•• ym 'I Parzakowam
ogl8D. karabinÓw DlaiiynoJJraegu Słu~zy lia wschód Wleb •
ad Sarn i Ci,bsadził,. 'len
Front południowy:
mcstowJ'lII Przy
Zupebi~ spokojni>3o
u
OstpUg3 zahrano
W r o e fi y li fil k l geue podp"
,~ze'ILwnikowi .. beju" dzia ..
Si~f aUiitlibQ

H~D'ar W9
lr«iór~.

Słała kUmURjtacja-~rętoll Rolandja-

16 sierpnia. (PAT).

ro

Q

pohBniu przvbył tu dv..,
l tato - f-ywnościowy Hoover; powróchv"
szy z Galicji wschodniej, gdzie
w
Gdańsk.
Haga, 16 siei'pn!a (PAT). To..,arzy" - Brzełanach i Rzeszowie.. W BrzeZ~n&ch
powitał go g.:Jnerał Iwaszkiewiczwrez
sh~'(, o rętcwe "Ceniklihe niderłKindl..
ze sztabem, a pubHczność zgotowała
ich:} S~tooboot maathapij'" jeden· z
mu serdeczną owację. We Lwowie na
t:donhlhi' ,.Holanditcne handel 60Citbd"
dworcu
PC?witaU go gen,:rainy delegat
. ~t6F::l pierwszy wysł~ło Ołil"ęt handiowy
dre aa~ecklJ prezydent miasta Neuman
ilu Polski (Gdańsk), postanowiło utr:e:ye
z członkami prezydjum, generał Nawot..
mywa6
Unję towarową Am
ny dowódca okrętu 'etapowego repre ...
łlh",dam
ńsJ~. Na przyszłość będzie
z~ntacfa miasta i bard·za licznie zebra..
1 Amsterdamu odchodzić co :5 tygodnie
na puhliczność. Z dworca koIejo'~vego
.do Gdańska okręt () pojemności 1000udał się Hemvel" do kasyna narodowe ..
2000 brutto registrcw&nyoh ton, a wo"
go,
gdzie ks • .Andrzej Lubomirs1;i podejbec małej ilości tow8lr6tv z~kupionv~h
mował
go~cia śi'aiadaniem.
w Holandji dla Poh~~d. wyst"u'c;,;y. Po"

goc>i ie 2

.

I

1

ilr6t ma trwf1ć 3-4 dni.

rośnie.

Lvon, 16 sierpnia (PAT). Prasa fran"
;:;;. konstatuje, źe wzrastający ruch
:WOhicyjn., VI Turcji wzbudza ~ywe
>

t

zdintere$~.w:anle.. Ru~h.tenlozwinłli' się
W Anatol;l i w prOWlnC}Ach azjatyckich
ł rozszerza nie coraz dalej .Figaro" do

nosi o przygotowaniach wojsk tureckich
W Trehizombie i Erzerum, Turcy reformują swą a.l'mlę i o.§wiadc~ając, ie nie
,odstąpią ani piędzi zi~ ...figaro'" ta..
lJtle, f~ armia turecka nie' soabła . jesz."

ąt roabrojona. chod-eł zitWieszen.e'
konJ trwaju! 8 miesięcy..

Taki stan :rzeczy, pisze "Petit Pari
wiele powodÓW do ~aniepo-

~t!ln" ,dało

i1WJftul«!

_Jll

______ ____

.1_~~;;~iiilil

Spór czesko..polskl.
Paryż, 16 siierpnill (tel. wł.) .Matin"
doneli.- iŻ Rada Nat w ytsz8 t dowi€'diii~wBzy
aię, jś obrad,V
clegko-polskie W Krakowie
nie fioprowfld"iły do uglidy Vi spr~wie wę"

gia il&zkiego, uchwaliłą,lż powytesa kwa...
atjayspom8 zoetani{1l puedłołoDC do ras ..
8uii}'gni~~łl.ł komiiJji konferencji po!i:ojoweje

200,000 karabin', rUa armii Kolczaka.
W/eden 16 sIerpnia. (PAT) WSK
donosi z Am3feroamu: .. Times· dono'"
szą .z Nowego Jorku. Wedle wiadomiO"
ici z Waszyndonu dostarczyła Amer,"
k~ zastąpg, Korozaka 200,000 karabinowo

_ _ _ _ _ _ _IIII_ _III_ _ _

..

.~

w.Qg;!ifi~~~

Ility[y [l [y iU~11
Cieszyn,

llowie" .

Ąt

potrzebuje siana dobrze prasowanego,jedynie z łąk gruntowych,:z do..
sia'lH?: natychmiastową lub późniejszą, aź do wiosny 1920 rÓkll,. '
Ofevty od ziemian, torparzystrUJ t spółek rolniczych przyjmuJe
Sekcja Z:t1_noś!:~iowa Urzędu"

1I0llze oddziały

Turcji

1919 roku.

URIAD ZAUP Przejazd
RYOO
10.

PróJI 8b.b3;;\ej fitl"lehminy Iłpokó! ..

s

sf~rpnf~

W A R S ZA W

1I.'!I§~MI"IMf

VI

dnia· 15

i szef sztabu •

SpokÓj. . Straty w ciągu doby 1 l"łmny•

• i~~~r;:;;eJlaeieJ.lI!I Urzec e Z~1!Ifi
,w,ttł:rło pP.<!.8Z naaze oddziały

Ruch flwtducyjny

...

D~w6dzhvo Okręgu Generał1f\go Łódzkiego za.wiadamia,!te
. z powodu coraz częściej, zdarzają.:ychai g wypadkby; sprzGd~·,ży .pr~ez llołnierzy buŁoN oraz cZf!śd wyekw11Jowania. żołnierskiego, :zmuszo"
n~. będzie zastosow_,ó jakn:1jo!'ltrzei~ze środki celem pr!tes\łlkodrt:ienia W

ło

,~j~~rzyJadeIiI który pobity W
N;~ ~;tm(:n
walkaoh wycofuje się na
~.,.. ,.~
konecntruie obecnie swoje
~!~
na linji Równo .. Bobru}sk.
\V~dłn! ~Ztki .Lncza}k1
ożywiona
d-ttałalnośc wywladewcza niepr.zyja..

IUt't~m c~ą"'u

politycznv i

....~

16 sierr-nła,. W Pradze odby",

łOi sh wielkie w;groroad21'.mle w sprawie
~I1ł5k~~,j.
Głównym. referan1ern bd redaktor "Nl.l'ounich Listów", były c: ł :nek de..,

porozumiewawczaj

leg~cji

Kr[dH~Wa,

wyr,;łaneJ

do
PróeB ok!e..

p. FraDoin:::k Bis~.

'łxguM:-intów, mÓWl}i! głów"
manewrował p,-nówMnit'm uchowania
t:'ii;} CZ8cnow s Polaków ~~w uBaie
wolny,
lHn1.'bdając, źe gdy (;beenie k!)di~ja !tma
wydOiĆ wyrok w spnnvie apomyeh terytfH'''''
jÓw, nh alegl1 wątpliwości Da C3Yjlłl korzyść
ten wyrok wypaśe powinien.. Po wyHc:lle..
DlU. rz-!komycb. ~a~l!Jg Cze~hów, uu$\VC1l. 3/1"
pytał się, eo Poł~cy zlobHl dJa Kosrcji
i oapoWiedsfał; PUiiludsld W pit)lWl!zaj awej
oddip.. ia ogłosił Bi~:-3 Bp,r~ymięneó.~<ł Au ..
strii, o.thviadczują(', Ż~ "kin [ile r. namf_ tell
je!l!t ~drl:\jcą«, t\ D"szyliski pr:ty~ięgał B~rch
t<lldowi sa legiony i wzywał do \'łiaU>:i ~,~

panydl 616Skicb

nie

wają się wyb!i\!h'il woj;"\y, !~t6rą Pd.wy ma.łlł nekolllo rozpocZ>l;Ó w c~'l.~ie nnjbliŻ~3jrm..
RQ2itbodzl?l si~ najfił.ntastyii;ml'3jE~a pOg!{H3ki
o niasły:h:H1ye.h pOl;;;kidl flif~eh?jillmbl Po ..
laey ;~grllmtldtili 3GO.OOO wojE:ka, pntc3rufj
artyleijęl tt~nJi i, W'i!Zlstko, co możii\ve VI
tym c&jln. Z\lhi~1'~6 Ci%'Si:Y gło~no mówi~.

h bić :się ni8 b~dą, ,i;ę w Ullia niebGzpia':

cJIeńsf.wa iZUc:ą bruń i I!chlt'onil:?! aię Iia
Ostli'8wicę. IIN'.l.i'odni V;b~rl!l hist pr,;;'r;i'~n..
ny i zwrócił ~ię do komisji I;[),~lićyi~:.;;i na

SltlillkU i do PtU:YZl s zażill~f.l:l~ml •
Morawska Ostrawa, 16 ei;łqiuia. ~T:lo"
rawdtfl Sla!-lky D.i:mnik 111 piS[il8i

W okręgil ciaszyńi!lk!m samym P.Jbcj
lBgromadllili 60.000 ~oj~ka !i lkm,ą,
rją

n:; or.łym

fronoie od

Ci szyi.! 1nl jabhnllows'j"j

j;

} f.

~,

t;~l',vi1i moje ~H';yjjć fl')
l {JO
00Mdzenia
Slą3kll. Za Bi~ tu sb;Jfs
Iwyci~8twO Audi}j. Talt IHł(,'h:;wali ai~ po" \ ~hr(')w, woal a może naw~t bez wia'~omnś ..
tacy -- mówił p. SII3S - Ił lrly Czesi pOm
",j rl'lqa.U y;·ar!l:!il~Baiego, nl~ ulogll
w~t!;H..
zostaliśmy wierm kOf>li~li w rlaj'-,ytycl'lnie}·
WOGC:. Z r-m?z'j iat!,';lny !}'"tomiaEt n1nn:\
uyeh cbwilacb, nie g 'f, a:hjąc, c'ty t:J było
~hd;~ych prz·;t?.'tQWIn! (n), skutkiem C;H~r~()
tm,rdlo zdrowo, ale diH\ą0, aby było hOfi0" I l"tnh'je :.;t~l:>G;;pt:2czeó.Etwcl ~e miel1l8 i ży"'
li'OWO (j11).
D<:i~iaj na tuj
podsbwiemriij' cię n~B2jych obyWf.lhll padnie ofiarą nitd}' ..
sit oprzeó, sdaniem p. Sisss, ki}""Ucja, kie ..
BeypUno\vanych (l!) hord Ol!) pohkich, po ..

dy Czeii bdaJą; prltyzuama
-;-. SpiSllł i Orawy.
Ił. ną

Im

Czechu czapka

Cies2il'ulł,

gore!s~JII

Strach maluje na ścianle czeskiej
z Polską.

wojn~

Cleszyn,.Hl sierpnia. Z O~trowy do-czeskich pannje wieI-

iiOi:l!ą, Zd Vi kołach

k18

.liHlniepokojeDi~"

. Pwwiz,chni@

f!pOGI!i!@"

l;~;żl!{~;

dobnie jak ahA to stało na Węgueoll.
Z:ipóźno potem bf;>dzie,. aby geller~lisl§i ..
mns Pellś nas ratowa~, skoro się· nic nie
e~ynł, aby temu prze ::1kodzić. Zwraeamy
ai~ wi~c pa ri!~ ostatni do opinji czeskiej
z prośbą o pomoi,l w oe!u ratow~uią. IHHlze ..
go Bycia i mienis. N:e ml.hH~1 leke-ewa~y6
nłebszp:eczsJlt!twa,. gdy~ najbliili/ie !lii IlA'f.f~
nią te irwoine ooseldwania..
.

-

~:

,,:

AIIBULATORJUII

, ;.

'~ W~$ 16 sierpnia (PAT). W,~~o"
~' ..'i':J.}'~ 'fi \;'; Ural!! «I będ\'f!cy wyra:zam opi-

~ :'~~~bfu:onyoh do uądu lihw&kłego
"Q~ litewski~, ~amit:1~1ł VI numerze
$ tlttf ~$,ff.lma ••am;ermy e:r!ykuł wsłęp"
~ ., kt6fy\~ cmawiaj~e tocz~ się'
.~e pertl'akt~Ję
nadzieJę.

,

polsko" litewskie,

te mimo ostrych

i

padły g

słów

ełrongcllwi
zumienia mltdzy Utw, a Polską
d&a i wla!nle towyraźfie I'łOita
w~e Iłprawy uczyni. it osiągnięte po_mienie opr&e~ ei-ę będ.zie mogło na

ieMedy

obu

',Il'tłZO trwałej podstawie ni!iby się

" ",lO dokonać

za

pOn.·H)C~

to

Setntymenfal.
Zaznacztf należy, że
llIulos Litewski" 2ajm6wał do niedawna
,unowisko odmienni\!:. traktułąc bardzo
~tył.1znie wszelkie widoki poll:łko ... litewski~go porozumienia..
n }1>~h

artykułów,

-

Wil!W~' 16 s'!erpnia (PAT). K. B. P.
-organ nądl.l litewskiego .Lietuwałll oma"
wia w ar ty kule wstępnym !II!: sierpnia
1JO!epSl:ł'łnie sI" stosunków II P6IsKą}

~klnu:e na l'ł1ebe~pteclendNO gl'ozą~
• t,.. lwie,ze strony imperjaUslyr:znej Ro ..
•• i a wyrazem tego ntebez,ieczeństwa

j~!,f<t z.aj~cle Szawel pl'zezpokomendne
Hałczał\Owi fA wspiel'ane przez Niemcy
,oddziały ks. Liewena. Artykuł kończy
się wezwaniem do mieszkańców Litwy
p; bronią w r~ku wystąpili przeciw na..
>ł 'zd,owi.

Rumuni

ewa\uuią

PokucIe.

Warszawa, t6 sierpnill (PAT). Na
mocy umowy zawartej mj~zy Polską a
RumunIą. którą podpis.sU
ze strony pol...
skiej gell1:rał Lamezan i generał Zadek
%f' strony rumuńskiej od dnia, 1'1 b.m. rozpoczllie si~ utmnllska. ewakuacja Pokucia..

. Cl;:Yi<t

Dziś

I Zawiodły' go mubieie na Gzvbką -pomieccy ~fBCllda\,cJ oczerniała noJ..
p
moc Polski, zawiodły nad!i~It!-l!a wusuydl
którzy nam f)~if~ywalilJzybkie
slich r~botnłk4w pr~ed misj, koaU",posł,,:w,
PQ{,t~'ł:el1ie
Macierzą-Polską_ '

'

Rozmowa z

łU'cyksiQciem

domenów

JOllfem

Korespondent "Corriere delia Sera"
rozmawiał w Budapeszcie z arcyt~się"
Jó.zefem.

:l1"M

Współpracownik

":;:~,ma za~ytal arcyksięcia

;.

wło"

prze-

kwest ją czyal'cyksiąże J6zef każe
obwołać kró,em, czy nie i jada mo"
byc skutki zjednoczenia
Austrji z

"
W'~grami.

Pierwszy

Dkręt

polskI.,

[(onstcmtynopol; 16 sierpn.ia (p.A T). Z
p ŚWłęd!n!,. pierwBIłego okretu. pol..

t:k~U~Ji

.s;ldJ.l;!l ",Pillłt)nta ill spisano

W

nastQpu:ąl.!Y 8kt~

"I,iu 17 cserwc<$ HH9 Nku w KOtl5tan-

'.l Dopoiu
w ZłeiJlU
},odf}haDycb

p '~. j

Rogu w

obeonuśei osób

slO poświę,:suie
;N';'fW3~t:igo sttl't,ku JlOhlkitggo będ~oego Włh"
14Ś';q fjrł~y .Sp'łdkobie-fCY A. i H. Ryj ..
~Hd ii;o W B;liii \1'" o poj 'młl~ś i 1600 1ft!},
4tp.da,Ho mu m4allo IIP';!o...iil" z ... rni1>Bt pop1'J3i!daielgo wOwieturl\dII orlu podjE,)cia ban-

'.

odbyło

dery Janstwa polsłdego na' nim. PłJświę
penh:l, cilTkonał kił.. .kuenik a;.rrowie-z w
cLaZliośei klH.lBlda rzet:zYPoipoliisł w' KOD"
Fta!l5t1 ft Opdu pau 'l A,ltOl'liego Swierzbiń'lkle
,~O I JJ8łuege nldadn konsulatu w OdeRie
f:,~ł.l. ł~Hny z. Brz"'~Wfl~hlgof mis.;i ptlń~
,1it 1ii'QWi8J ił' Lruua.ntyoepUUI eU. pO\\'fOtll
e~ł\061f f uthłlduli6w. pęhuQłllounika wyżsj
",,~QUllłthfJO 4Cmll handlowego inł... Eu ..
8t'.*1IIZ8 Łunldewiezlł, k~pHalła.str.tku PioP~lk;lJlI. ·.dmiautr.łOM domu Rybtl

t<.

'~dA _Bafd. 'Wawanad.ził

oraB otWb

. ,1 .łlO~:.u.v.JĄbv .6aJtt':lJlljj jlD/ipifJl_

8 m. 8

n,.

W

praz"ję6

Q.

l,

j<"

,

-,

I
.

niechce ani niemca, ani
Bntenly.

'!

okrętu

ieli ~i! ener~i[lD:e do uralY.
,

w

Morawska Ostrawa 15 sierpnia. -

'zawiet

miesiąc~ czerwca b. l.
tysięcy

cetn. metr.

o

okrągło

z 5,685,411

przyczółek

mostowy

czeskó słowsckie
miejcach Dunaj.

Preszburg.

Wielką zasługę ponosi w tym

,

Polsko-duńskie

wiedzieli.

W ten sposób wolSka nasze
obsadziły ziemie, która wedle' orzeczenia
konferencji pokojowej należy do republiki
czesko..słowackiej," Miejscowości obsadzo"
ne odwiedził rmnlstH Schrobar..

. Zamiary

rumuńskiB.

Praga; 15 siapnla !PAT) _ C1:. ;'sł.
b. p. donosi z Budapesztu na podstawie
.
rumuńskiego b lura' kor.., że do Budapesztu.
przybył geuerał Margarescu, który wydał
plwkiamację stwierdzającą,. że" rumuńskie

unędywojskowe nie .mają zamiaru m~esza..
ula 'Się dó spraw wewnętrznyCh węgier$kfch t
t.udzież, .że rumnńęb:ie dowOd'itwo okupa~

cyjnenie umale detychcz3słddnego rz'ądu węgier~kiego.
, . , '.
Narazłe celem WOjsk rumunslucl1jest
:aopatrzenie Budapesztu w :l:ywność., a.ob"

slosunki

<:6w..

l '

ełerpnla

prIJ811l r ~d duński

(PAT).

.

pau5iwowego.I

.~"",~,,".,,~

. i::;;

-~~_.

:t

<

z więzienia. w, Olsztynie więzionych tam
od mias ęcy .mazurów, którzy nie dO
puścili mię ładn e6to przestE2Pstwa, II ca""
lą, ich winą było to, te chciwi 8aml •
sobie posbmcwiaĆw

f,

WyBłanYs

- konsulanta pafta NOfi)i;

DO WalS'tawv ode~wało Bit s~erokiem

l

echein

wcalaj prasie duńskiej l wywułało łaiato-·
resową, ie jako pierwSlY krok do !1~wjąza .. '
n.i:. śchUoj~zycb stcsuok6w pomlę'hry.Danjfj
a P laką. D3ienuHd duńskie po.dn08:łą. ze
pan Norbi. który przea kUb lat pr~ebywał
w Pohcf', znAj~e dokładnie skRonki Polski
zbadamo~D' ŚĆ otwarcia ł'ynku pohsk1ego
dla niektórych' duńskieh prodłAktów l po ...
abla się o łlawh.sanie atałycb stoBunków'
Dan.ji z Polskii.

,.~.
l

'.

lIi.elll. ti1lkcnł, w s-llo:ła.

,,'

, ' , , "

LWÓ'W1 15 sierpnia
przeciągnęła nad

w tlo;.;y

(PAT) -

Dztli~ł

miastem wielk.;~1

burza. W \'j1jalu (miejscoworcjach padł;,i.~
l1Iewny deszcz % gra dt: m. Z r6tllycfl i
mieis~owośd dauos;;ą O

w zboin.

wielkich szkodac'" ,.

.od•• ~ Hoo" era.

~·Ktaków 15Ji~r~ia
się dowiadu}emy~

Demonstrancja.

j

(PAT) -

Jłt~f~;,

ametyhński

komisarl tc~

Hoover przyje1dta do Krmlrówa

W niedzje·{~,1

lę rano i zabawi tli pf~z al,. dzień«;;~
P~awdopodobl1ie ,Hoover wyjędzie takłe.!~ł
Sląsk Cieazyński, gdzie oczekuje goi >.1
tamtejsza ludność zupragnieóiem, aby go, '1

Plaga. 16 sierpnhl (PA/f). Cz. d h. p.
donosi ss Lukaenburga: 20,000 robotników
tH'~ąddło wUl!Illraj demo.nstrqeję! przed seju sieuie powitać.
mam z powodl1 dro-żV1oy. Robotnley żądali
dodałku w kwocie 450 franlrów. LłCZ prsy..
Protest GZ6skl..
snano im' jedlH~kj& tylko 2ót) 'ranków. Nie ..
,
Lyon,
15
sierpnia (PAT) - Ct. 8. Ił;
zadowoleni J} te~o wdarli się do lIejmn i .
p. donosi, te delegacja czeSKa przy kon"
aresztowali wuystkieb PIł15łów. Zawaliwane
ferencji pokojowej wystosowała protest •
wojsko.' nie ltdalab przE!S'lkod&iĆ aresl,to..
powodu obsadzenia BudapesItu przer
wa.niu.',

na

.

Minister
"

,,'

Biłiński

~

'.

l

·dajeslę-·>jutro' dCi)Wąfszawy..

, ,BifJkup PłalQ~ uWilSOIUł:1

I

.

l U"'.

"

mun6w.

!

w
Krakowie. .,I
,

sad~ente Węgier przez wois~a
me prze~zkauza WYPOWie,d~enit1 ~si,ę' Węgier, "ó!ifer.en,cię z, kierownikiem rządu
s'pr~;'JJe 'pr~yszłego ustrOjU

~Mlj

.~~-~M'ażur· domaga. się ~ wypuszczenIa

handlowe~'

'
Kretk6w16 sierpnia, (PAT). Mini..
rum«ńskie ,ster dr Bilińskit który tu przybył odbył

'w

(PAT).

E

Warszawa" 16

które znaj\'owały

cja 'została przep(owadząna 'IV' taki sposób,
te mieszkańcy Preszburga nico tem nie

lIe:;)lli~

ł ił: ~Mazur· dono8~

przekroczyły w dwódl
usunąwszy pn:edt"lU mi-

Wojska węgłerskit- poddały się: ,Cała .ak-

i,... Szczytno 26

kie-

runku amerykańska miała węglowa, kM ...
zur" donosi:
"
ra dostarczyła potnebnych środk6w ży·
Hakatv§ci' zamlerzałą na czas ple. wnoścr; i umo'żliwila uruchomienie . no" , biscytu sprowad%i~ do Prus wschodni,*:
wychsił roboczych, które wynosilyw
zniemczonych Mazur6w z Westfalii j
miesiącu Hpcu 44,600 ludzi zamia8t .38,
Nadrenji, aby d gloiOWali ml korz,"
tys.. przed wybuchem wojny.
Niemiec. .
Je~eliprzeto' mimo faktu wzmołe-·
ula produkcji istnieje brak węgla
na'
.
tar:: v, to przyczyną jes.t ,tylko
brak
,
'Robotnikom
w
Szczytnie
zrułoł\o
"
'śro<hówprzewozowyc.h także Czeohom
1001 podatki, llby w ten spos6b zied->
dający się we z~aki.
ł.' nać ioh dlA głosowl!llnia na rzecz Nie~

Wolska

się pod miaslem.
.Pn~yczółek zajęły. wojska nasz.e bez strzału.

ny,

po~ob.no polecenie Iprzy najmniej8zYn(~1
oblawle:zabunen ~tąda6 od enlentj,ifł;"
natychmiastowego obsadzerua Gdc:u1skt& ',,~
,'przez wojaka koalicyjne.
.

wą interwenclą umiały, \II ciągu miesią"

cetn~,

metr.

wobee

dowolenia.

J

Jak, lłvch~ bawi ~ naszym mifjlt A
'cie od kilku t"ocbd prudstawiclel e~' ~j~
tenty ma nim by6 anQie]słdpułkownlll;I:il
który bada stosunki edailskie..Ma o.~ii:j

,ea usunąć jakikolwiek powód do nieza"

500

ł

noszą:"

,

przyszłości jesżcze wydełnieJ,

wojennego.

"Danmgel' Neueste NłWnrichten# Q~

wysokiego złozumłenia wgród rzeszro"
botniczych, zupełnego uspokojenia i O""
:pa nowania:polożę-nia przeziywiołV roz."i
wazne, 'ktQre perśwazlą l natychndilsto-

Urzę,dowe sprawozdanie o stanie pro"
dukcji.węgla VI z~glęb.iu ąsfrawsko-kar
wińskiem za mhsiąc lipie.c b. r.
ra nadzwyczajnei wagi l'adOsi'lys~cze;.
łt6ł, li w ciągu miesiąca tego wydobyto
6,146,422 cetn. metr. co oznacza, ił pro"
dukcja" podniosła się W stOSUflku do

Czesi na, terytorIum

5

WapiJzawie, qodziJ
cd I do 3"
.

kisze.

&'

w::.z.yst':!Ii'Jm czy praVl!dą f jest,

f.1ę

lłUIiI

i

Przebrała si~

Dodatnie wynHd wydala także prOM
Jakoby. dukcja koksu a m~anowicie '1,101,980
zne:,ł się tytułu arcyksięcia i że będzie
cetn. metr. czyli 84 tys. cetn. metr. wię'"
a:ę odtąd nazywał "Pan Habsbm'g"d
cej. niż w miesiący ubiegłym.
Arc y sląte J6tet odpowiedział, te
S;lrawozdanie stwierdza wspos6b
wią.dorfloŚĆ pole~a zapewnie na jakimś
porównawciV,
żeobacnie wydohyŁo w
, "';~';O!'O:l:';.{rnl e,-·iu.
ZałZlębiu Sląs,dem 75% ilości węgla wyi , .• '" .:; ',fi je mówilksiąże nigdobywanego tam przeciętnie w czasach
~:ie zapomnę, że pochodzę ~ cesarpOKojowych, li wszyst1-,ie okoliczności
.;J > ł rodziny, którą
kocham, i której
wskazujtb it produ~cja ta w~mote się
,j(lalem nie jedną przysługę. Przysiąg;;.
l' In mówił dalej arcy,książe, na wieI'''
l
'
li')ŚĆ Rzeczypospolitej węgierskiej i wier!.;e • ,:L~ słuźyl każdenilCł'ządowi~ który
węgiBrskim,
e .v' Węgrom szcz~śde.
'
Praga" 15 sierpnia (PAT) - Cz. ;sł
W,tasna prasa nie ZaWiel'B
dotąd
b. ,p. donosi:
.
żadnych wyjaśnień co do wypadków na
Na rozi>az rządu obsadziły wojska
Węgrzech.
czes.ko.. słowaclde w godzinach porannych
Tyli,o ItPopo!o Romano· '·zajmuJe
t'

~ołądka

pPzsriiesicne na uJe Kr6h';)gilką

Kronika teta.graficzna.

wspólne posiedzenie komiSja go s ..

i lasów.

dla ohorób

miara cierpied niiszy~h.
PIU;lSwy
kTzytmk
przy pomocy siepa ..
Cieszyn.. 15 sietpnia (PAT). Z Katowic
CEy % .g(elliScbttłzu" katuje, wi~i i ~ę..
dt:lll0SZą, ite w ubiegły piątek odbyło sh;:
bm zebram~, któremu, przewodniczył rad... czy wszelkim~8PQiQbami p!\trjotów po'"'
-;:-3kich.
Ci górniczy Knochenbal1er. Ił wzięło wnim 't
OdanSR
!6stel"pnia. (PAT). I,Gaza'
A
z
drugiej
stOlly
z
uszc~erbkiem
dla
udział ~ Ol C':,ó"! an~~o.. amerykań~ldch i ,
ta adań~ka" d,mos;:
15 pfZ~Gsta;;nCieh "', YUZlalU, JOb0 t m,cze go.'j' całego państwa niemieckiego, w kt~rylU
Firma ltancmlka tJ Worzmni i S ..kł~
panuje
głód
i
brak
wszystkiego,
ZWO%l
na
Z przemówienia majora ame.rykań:Śłiego
urządga mii;lczy Gdańskiem a F ta:
o.
Sląsk
tbote.
8zpek
i
ziemniaki
i
ob
..
wynikało. że kapitali~ci niemieccy poinforregUlarną komunikacj.; okrętową , t
mowali bardzo ujemnie o polskiCh robot.. darza. nas tym obficie za tani gms:, -.u
dla pr28WOZU: t"war6w jako też podr6f.ii ,.
tym
przekof'sniu,
te
wyrzekniemy
$ię
8ft}
niksen. r. .Uanowide major ów wypowienych. W. tym celu ~kapitaliści polscy ł
dział twierdzenIe, te 2Q 25 procent f O" rolskości i 2aprzedamy siebie, (i:ded i
fremcu5cy z&mierzają 8tworzyć towan,J
wnuki nasze w Diewol~ tuyiackll m a ..
ebołników pols.łdch nie chce pracować, a
&two pod firmą: ,Soci~te Polognm • .
Slt s.,ctewicyl '
ch~tni do pr.cy mus:rą ich ciągnąć za 50"
fiavigation
lWi la Baltie lo •
Myśleliśmy,
te
pn;yjd:de
ententa.
i
bą. Ody si<; na to zgl4.1 s1ł sureg polskich
zmieni się ciętka Daua dolI. Ale i tu
g6rnikow, celem zaprotestowania przeciw
oszczerstwu ma lor oświadćzył im, te nie zwłoka z dnia na dzień. z miesiąta na
.' NaddyrElkfor poc~tv w Gdatisku w~
m~i'siąc_ Dłutej czekać nie chcemy ł nie
dopaścl "do dalnę) dyskusji, te niema. na
dał do wszystkich urzędów pocztowy~
motemy.,
'
to czac;u(U)
,
w Zaehodnlcn Prusach rozporządzenia
Idzie hasło od fabryki do fabąkł: od
Mają oni wybrać komis'ę lt dziewię
dopuszczaJące używanie Języka polsklakopalni "do ko-palni pucz wsie 'l miuts:
ciu, którzy marą złoi;yć swoje łBIe j tąda ..
go w rozmowach telefoniezn,Ch.
II Cza~ na nast c
,
nia ,na piŚTiif's ft ta komisja wr~czy je ka..
Więc nucamy praeę ł pokQ!łemy §Wł...
pitamolNi 8taaderowi.
..
tu całemu moc !łaną. O,iś nie chcemy .'
Sądzimy, te. przy blłts:z:em zetknięciu
Rada miasta VI Kowalu 'UchwaUl.
!u~ ani nie~a, ani ententy.. ho du:emy
,się B polskImi robotni\ami, komisia ame ..
4,000 m& na przyjęci~ wojsk poIsldch.i:
być razem z POlską. 8' Dl1ł cierpiK i I ni4
rykańska nabierze lepszego o nich wJoOdatislde dzienniki niemiecUe zazne.cQs
prZlcowa~.
brdenia.
, ją p"zy tej sposobn.ości jako fakt znllJ
Europa pofnebuJewęgla- my wiemy
mienny, :te wradzie mieJskiej w KowaIII
o tym i to Jest naszą siłą. .Ani jron~j lon,·
zasiada jeden tylko Polak, zresztll car.
Robołnikpolskl
oy nie wyprodukujemy, d,op6k1 ~ni~
rada sW.da si~ s Niomc6w. tiJ
'
nasze spełnione nie b~dzie..
i
To będ:de nasz plebiscyt!
'
Bytom. 14 sierpnia.. (Koresp_.Iskry8.)
To b~dzie nana odpowied! utende
ZbulOWłłfty w fuf&jszyeb
dokacl i
Korespondent nasz pisze z Bytomia:
i plugawemu krzytactwa.
ł
krąiownik
pancerny
.Graf
Spee
fil
odjeJ
Cierpliwość robvloika polskiego wydud
przed
kilkoma
dniami
do
KilonJfJ
'
czerpała si~ do cna.
ł gdzie będzia, rozbrojony. Jest to pier.
sza t ostatnia podrół tego okrętu la.

rano

odbędzie

;,

:t

c1łnł.

rodarcza, :li po południu komisja .sądowa,
na którem omawiano ogólne zasady przejęcia władzy na terytorjach" oddany~h Pol~c:e. W sobotę dnia 16 b. m.
.się wspólnI! posiedzenie ko'uisji

.Id 20 lad

D~m· AD •~ga TuchQ~I~r,'

RokowanIa , Berlinie.
Berlin, 15 sierpnia {PAT}.

il!Jłwd.jltca

AmstenJamt 15 łł\E~ (tel. wl.).
Sy~rji uda.ł się z powrotem bi.kup

syjski Platon,kt6ry ,bawił w 5tanl!'~J
Zjednoczonych i przyJęty zostal
Włłsona J kt6rego pl'sgnął skloni~
znanło

tl.(ldu.

Kołc.zakd..

I(faków" 16. sierpl:li~{PAT) - W pi~
'lek ro%OCZął się trzydniewy Zfa-zd -,CYKlistów i m01orzyst6w & całej Polskf..Pized
poludniem odbyły .uęwyśdgi. cyklistów
J,la tafle 50 kilometrowym KrakóW' Wi~
liczka. Do startu ltuaęło 15 Irolarzy. Po..
gOU'l t!~-e sprzjljała :nVtas2CU z
powodu
whitru. Pierwszy pr~ybył da mety Gron..
(~~w'skl . (WSl'St8wa) w jednej . godzinie
min~ 59, dn'lgi Za wlIcib ki (Warsltawa) 2
flodziny mil'ł~

1.

tr~d Sikerłiki

(Kraków)

'2 goch:iny-mio# 8, czwarty Gnojek (K-a"
ków) 21 goo~ min. IQ, p~ ZAlyja (Kra..
ków) 2 gooz. nl~1L ~2.
południu oob-yły się wyścigi na
I(raków"NogiłL

Po

torze

Prz
~Ierpnia (PAf)- Z pc..
sJ.,odziewan~R() przyiaz.du Hoovra

l(rCików, 10

protestuJe przedw

tłej

~.

włościrude tt«Srl' nt.
w!f!~fęd-em 's.waich o.bO'a
wiązko w., płacą iedyme mał~ kwotę .t1t~
'Tv:ncZa!leM

spehliii pod

-<i

>

o
tOIHU

tern, tO ;1Q azh:Ja ił timłef stlOny
o'JllilZ\3\d;;kiiłlJ;i)j mamy wi$domoś"l

:''''l,;ól bąrd!::o ~"~ąi e. Wie;gy. fe tam poiJlJi'~y S'ł 1'1'1 śld, tłtui.ia panuje ględ, ale
1,1'akna!H lil ;ł\.h 'lnf,jtm'.oji o plaolłch.
!wl"'Zt:wlckLh; o na~trojll feb. lu'mU 1 t.. d.
Na te prtania. daje dnśli wycz&rpujł\ctt od~
THlw;adź

pi~mo,

d'ukowąne

po 'poiłi:a w

1IIńeku p. ta IIIMLt". Jsst., to 01'pn eea..
tr.oilrjeg~ komitetu wykool!l.weuego kumnni..
sł 7 emil, j partji rohotnioge; PolskI, arU. et'lltralIlsgo komitetu kOIlli.\ailtyezusj paliii Li..
twy i BiałQruąV.
.'
J",steśm:r w pOlladaofutleBof. BUlnem !!OMłot. u

8

1'3 on szereg

łH'tyku!ów

duia20 lipea

re

b... Z'&włe-

iWBmh~&1i;

na
l
pod3tl:H''iie którj'(ih motull sif;} pokt:ude e
l, . . ydjum miasta wydala odezwę, w ;,tó(H.itwor~anio sytuacji bollsswh.6w fUl. nał,ei ż"wraca uwag~ na aoqi.osł1! ZtulCZEmie . 8łlym froncie na dwa tygodDie ,ued lell
tego dostojnego lośda z Ame'yki i wzywypędzell'Qm z ł(ińsb..
.
Wa do uiikzniets:tego .dzwu" uroezy~
. RGap\iCsYIUL lltu-uer powtarzane aż· do

'-'

W

ruhrJł8 lIIDlJOkH~

PohkiB Il1aj«1I1O$
Sil .Robotnht~1Iił fi)

jemy przedruk artyknła

ue~omem popii&:rauiupuez ląd

syjlikiai

kontr swolucjl

orfl~

polski H..-

f!~I!~egóh'Jw6

8pI'awo~dan~e fi wiscu~ W sprawi!) b~lr€łb~t ..
nycb t odb,rt<.tgo dnia 13 czerwca w Ell-

damin.
.
.
Nie brat :r6wnfet w .'Młocie e próbek
pOSijt kon:nmistyczneJ. ~eBt to- Wie.fU p. t,
.Czu bueid§, podphuuly pr'e~ R. dach..
niewic.l;6wru~.

W krOlll,cEł

biełlleej,

zru~t2ł

ekr(mmej, I!lP~"bm.y widdomuM.

batd,o

że Uesai

towl1rZ1s~e .wołnieni zOI'tali od :roboty ao ..
wieckiaj VI celn lłiłI~cfa sł§ wyltłosni& .re..
bti.h _wojenna" i wymieniona sił ich ns,l!I-

poświęcone

Hooverowi i je&,f> bumunitar-

działalności..

Clesii minister

I PnJszbc'~

móweami: Piklem, R~dwr.ń6kim i lnnymi.
Artykuł wit~: uy sl.l.tytnłowany .• Prze..

łom na ((bUcie icł ,drdowym lJ

tych prsedpółtm~ rokiem

li

powodu: brAG

opału i &uroweGw.

Alu okaisło -się',łtt J&st
to niamuililiwtl dla dwchh przyezyn: dla mu ...
pełnego brEl\~;u w~gla ! I' P 'W}(!1l mftIUJWIgo wyjalirlu rvbołnfkkw !ił Moskwy w\lbeo
bra.ku środków iYfil'BOici.

podk.retih z
tryumf m, Ż~ ukriflilkie wojlka. sowieckie
wyparły .bandy Denikina z JelfaterynosłaWia J p03uwają sif1 w kierunku Giłsrkowa G
Praga 10 sierpnia (PAT) - Dzien.. Autor artykułu przyzn ,je. ia ofeuJjwa De .. ł.
0r,rócz. "Młata fł otuyms-Uśmy bUD
niki ogłajzają zet szwaicarskim pismem
nikius m:ah lfwbieg lHH dzo pGmyśloy. . piakłlt, EsiytułOWElIly: .,Kom u słuiysł" ioł..
"LedtmCeiat- wywiad za~lkim udnistrem
ale twierd~l. je ąbecnie aytull,'ja ,umienila
nieriHl i poJ znakU orła białego· • . Plabt,
spraw zagranicznych dr. &neszemf który
8i~ dla nulfI.\ewików na lepsze. POf.itępy
p:tdpissl1j p1':iie~ z8'!&odnfq d'ywłzj~ Itrzel..
c!§w;adc:tył m. inllemh w ~Iu utworze..
ur.ji Dsnili:ina tłdllft6Zy autor 'artykułu
(Ó.v, wzywa nals"cn zJłnierzy do r;dr~dy.
nia nowej sytuacji politycznej w Europie
sdradą (hi~o:jew& i iD,t bnkiim. wapóln'.:'go
mu~ywa p. Padsr.:}wekh"g l wyałaneam mi..
~mdkowej musimy podjąć dąłenia do podO\1l ódatwa. 6~mu jaz llH,ndzono t i niado..
lJarderów amefykanskicll I pilne, te w Pol..
Iozumienia s:ę .t Polakami.
IStateesllił I}rgałttlł,acl~ partyJn~ i sGwieeką
sce fil"d3ą, .poganiacle" fl'KneOSey 1 ame ..
Po stronie czeskiej istnieJe dobra 'Wo,...
Ba Uli;rainh. iiiwłliU'IC!f1 ha Wid. gd.de aJII"
l'yltaosey. Plakat .zd&bi"'paJąt w eylind..
lu do. oa!.ągnięc14 zgOQy~ Zadani~ które
koh'iek nastrój j~.st rewcllucyjrły, ale niema
rs~ opasanym gw;ęłdsist!\ Wl1t.t}g:';\ emery..
·bezwd~dDie oba . narody spełnić mUI-%ą, '. )&lU\CzSBWiad{)móśat few 'lucyj as]... · Armją l ka~nk~. Ma to Zlłpewne wJobraż-ać kaliiU,..
jest wielkie tak. !e ilieporozumienia,które
Denikina z4jmuje sił ieucu; drugi 31'\)' kd
litm. Obok dw~ !itJiltandllry oserWOlil!l 1ł Ol"
w ostatnich c~ssach wynikły, nie mogą
~od~i&atiy prlili:Z 9lJz:sb,ws 8zergeń6klego.
łam białym I tołnier%i:ł ił orzsł-ka.m1 Da
stanowić przeszkody do oiiąinłęclazgody&
'. C;ekawy fest artykuł. nt.1 t u'łowany:
esap~all'b.
!
Zgłos6w prasy poł&ki~j i czes:ldel daje
.Ple~Z.l kastf.'I'NGŚ6ią"", Autor shd.j się ViI
W cd'lzwle Wlbnej przez puUty5lmy
ZE>UWlźyć, i~ bUskiem jest -dzień, w. któ..
DHn, ~e w armji ~erwonej poczyna Się
wydział SiiOhodl1ieJ dywizji stuelc6w, ko ..
rym ustaną niesuski narodowe, a stwoutrwala ka!łtowoŚć. bt:li~j6' hndeneja. "nimiH1stjeSfill> part ja Roaji oras- Litwy i Bia..
ny się warullkid,o roJ'pltrlerua s.prawy z
wet. wśród najdsidiiieti\zyeb tUWII!'ZYszy,
łOfllSt w;;y,,& rOJJpad!Hwie wlilllystldeh do
zimną krw1lł. Wówau puyjdxie do wy.
Ża. mują.cyohodpoWI da/alne a.tano\>;ii~ka wojbr(), i pnedW~G .II1f!~dofiistom. którzy cheą.
tworzerua przyjaznycb stoiunków mi~dzy
skowa dO działań anarchicznych-io nieu~ nam odebrać wolność·. NielbyŁ jedną.k
()biema narodami i dowysh:niapGIHyc.z..
snawani- insty!ucji sowieckich. Za przy..
świetnie musi lJi~ dziad w armji czerwonej,
nych pr%cdstawkieli óo Pragi ł War."
kłMlem dowód.:ów idą i CStH'WOtlQ"g1iarbo ta aamą o:iezmao nawołuJe do t~piaDia
suwy.'
.
dziś>Ji. Oni w swych tendenchich anar..
dezertH'ów. "Zndnego pobłdanla dla de.er ..
ił
łHIi"'~ kftmUłłisł.."""D~ w
wt!fi!łDMI·
ohiltyCloyoh id" j"azea6' dalej, bo nia tyłt~mhv, wyp~d:u.jeie łeb $ domu~ aresztUjcie,
nSWDuralu
UllłU IJlfLRłł " Zn ...1łibj
k,o nie pOdpOl'RfłdlQWllją Bi~ wł~d:r;y cywil..
bo ta pomQC'uik wl'lłgaf Aresztujcie ob~l!lr..
Idała
naj, ale dOpuS1łCZ'lj~ alę iJ bjawów gwałtn
ników, dsh:~d3iC'ów i icb rodaloy. Are.ntaj..

lunkach.

.

sm-

mm. kary,. albo

z

myw.iłrlia się
pod pr:ilłWll.
Cieszd~ się,. ŁOOz~nie.. ł'bią ki
Jętej sbtbcści t'iądu 1t za cbleb w tym
będ%ieei~ płacili bajońskie 111my.. To
mo. będ:de z karliiibmd: jut' połowa
sp.r%ed&n~. Cukru takte nh~ma i . l1i.
ńe; uta lty'd%i pO$iad~jfl VI miii!łtach
eałe worki tego prat!i!kta~ ~ ?~
~cltkie~ utywany jfist d'.J wyrobu woo~i,"

Jak jes~ rozpowszecbnioue t&j~ gOm
uelffidwO'. świadc%y fałd, :te niedawno ..
tej okolicy w promieniu 9 wiorst wykryrn

15 tajnych gunelni. Ni~~tety~ ~'.s;;y~cy
winOWAjcy zostali piQ$ZC"~Hli D~ wolno1;
jeit zatem nlłdziej~f ~ wr6eą do rIaWiH;~Q
zyskowaego procederu j ulch~cą doń in..
nych.
Płatni agenci prowadzą. weh,! s'.iltiod",

Uwą działalność śródsłulby

ait--

nie

i nmow~IJ".

D(}nos%~ z. Oene\\J:

Cbodd strajk trwa ieucte częściowo

tv Bazylei, jednak wyliłki W) wołania re-wolucji SOCjalnej w B<Zwajcarjispełzły na
niczem.. w.. , ostatnie! chwili proletarjat
opamiętał s~_
sprawę z polityki

A.uliOr

artJ~ulu

sapow'ada.

te taro rodzaju objawy będą karana baz..
wsgl~dnle. gdyii .haslem DIlSlIelJl jest nietylko wUyltko dla frontri.~. ate równiat; ~frout
i tył stanOWi, jedD.1l nieruzerwalnfłl ga..
ło!ć-..

-

eie wszystkie oioby podetnane" Drańele
naszej loejaHstyczne-j OjOlyslly rUDotnicle)
i chł{)p~kiej".
T'akim rozpaedlwym akord.em kołoZ1
aie Od93Wli: u Dy br!)~i II.

Urzędnicy

przy..

lut do pracy_ UruchomIono tet

stąpili

bardzo ,wiele fabryk.

w
s.trajku.

leży

pańs,twowi

najbliższym

Spod:iewit się na..
czasie zakcńChenia

lHadryt, 14 sierpnia (tel. wł.) ..- Pra"
tut...jsz:a z otywieniem
komentuje
wiadomość,. 12· w poblittt aHbao malezig..
no znaczną ilość udoskonalonych bom b,
iród których znaleziono bagnet niemiecki,
W pobh~u miejsca, w kt6rem wykryto

•a

bomby, zauwaiono wielu Icud~oziemcówł
przybywajązych

zwaliskami.

Zahul'loola iJ1mUieiol'.
Byto-m, 13 sierpnia.
We wtorek od...
f.,yły się uotU'zeru.a na tle dro:tyzny. S1raJ~
kujący robotnicy p0bilibandIaray i poni..

uczyli produkty.
We śrOOę od. godz. 10

ły się

Bude.

tAOO re.zpoczę

laburzenia' takiet w l\IólewskieI

WogQe awamury ~ powodu &oty:my
miejsce we f1szystkich miastach O.
~,lSkl i na przedmieściach.
miały

nowego?'-;

!lp. .iHJ" !Ha .kI......6 ••

Bd:cj!l. ,u:lolniohv8

średniego

mfnh~

We R. i O. P. pl)daje tb whutomolci?

je

egeamioa dla.' ekiternów a zatrsII8 B..iu 6i~
r 4--oh klaa gimniłz]alnyt:!h. lub raall1y~h i li
języka łaeinmln'!gil ~ klu ueŚCiu (ali!, farG
maeeutów) ro.lpoe,tH1'!l SIt w końeu wrzej......
ni_, nil!) zd w koucn m. b., jsk to pr2ie2
niektóra piS1IUi :mylni8 POdi.llGa

I jj

PoW,. magi.tri. I ppowb:.pii....

ł

Wyjduf<mo-

:~.

urądowe. Ze

pYIIY Z8.sti),J
magiltrów j'
rf<łwiza!'ów farmacJi"',. .lr:tóny nie P11il81!;lOe
8J.yli 42 lał; magidroW'ie i prOWliHH'I'Y'1!
których poZ:1StawieDfil nm starAlłwrslUcli
prz&d p01Nołaufiłl'lił Il'ljwow!\uyon' UZ!lfUle~.,
dH8' n.
Dilzbtdn~, mtigą
bye
ml
wniONk mi.aist&rjum sdraWi& pub1iti.n~ I,;Ił
IIłwoc}e.}enł od lłułhy wlljsltawej. Z pnw.
1l0wllnia nUsti'wy d~

fi'Głaka

łł:}~ łron,~ W pt4JfWI5.1 nędiłie

s"nt\..

d!!lnjąey aptekami, kt.9n:y nie mają kluna:
pUłl'kAad.~ z1lóufłdll apteką.. Zr~iłit®.r&łłOWmd
wiani l i Dlikret.~lm elll9>U8 prs••łać de.
miDilUrium zdrowia publi(3~łUlg8 la pośred:

rlteh,eUl lekarz.y PQlwiaMwyeh t l i ich. ołłl«Wl! • zwolni4llię... .

.pini" amotywowAne

j

illemCl';;;lImł.
;wo- Wrocła.wiu tJe;.
.te ko.muftikailja .k;g.lelł 'Na. ose-bowa f
Ccuillll.4lni1ftacja·z

głUłil6,

Ze stolicy.

dn. 1 liitolllca 1918 w Jednym li'l uniwer-b. Pa:ns~Wfi Austrjaokiego dyplomy

sf~t6w

Kontpabandalll
ministerjum. aprowizacji

Komisarz

magistradem.Warsz~wy stwierd~ił, te
wwyładowJiflym juZ pociągu szwajcarskim na stacji towarowejwiedeńskiei,
zumjduje St~ parafua, szcz~dn! i ruble

no potajemnie

To wszystko zamierzo-

wywieść za~tanjc~.

Wsku ..

tek interwencji komisarza, wCZoraj wobec
przedstawicieli władz dokonano rewizji"
któk'lJ

potwierdziła

Spraw~

dane komisarz~.
puekuBno wład:wm

właś

ciwym.
Zachęty.
Sztuk Pi41knych
CgłaU8 łwnkUfs na waiujlica miejaee Kustoiza. który opróc3 czynnośui kancelaryj ..

Z TO_II

Komitet Tow.

Zaoh~ty

nych pabić

IDIlSiobowi&zkJ hrbnd.enta
gmaohu. Oferty pilh.aienil6. z podmliem
krótkiego UaiU ŻJoi~ i eWii;Dtualll'e lIi q):"
aBm BwlaGec1'Wv nadsyłaĆ nalejy
pod adIe-

Si'm dyrekeji T.,W. Zachęty Sztuk Pit1kuYOll
.' plac Mab,';AOWllkiego 3. przed dniiJim 25
iS;lrpłlia f.

-

. Zagraniezlme dyplomy
wydał

c:iąlłycb deślczówt

spr:tet iy..
fa _ nasJ:ej okolicy dobiega jut końca i
Pomimo

na polach wznoszą si~wspaniałe

sterty~

. Sto.sllukowo bfłrdzo mato tyta wyrm;to•
motia dzięki niskiej ti.:'m 11er:::htrze powie..
trZ3: Vi lipcu j sierpniu" dwóch mIesiącach
llajgorętszych
miewa:Iiśmy tylko (9 st~)

zazwyczaj

w roku,

wytej zera.co jut

zakrawa !la skandal klimatyczny.
właściwie
Cbłopi

Nie Jest
t z lato.

lato, lect jakiś e r s I
na gwałt mł6cą i sprzedają
:tyto" cłlOcid zi.uno łillst leszcze miękkie i
to

wHgotne.. J·.,t.eU w zesliłym roku. oddawi..
li jedynie 10% n~znaczou~go kontyngensu
to w tym roku od'tuwh nalwy~ef 1%; w.e"
dzą z góry, te ujdzie im to bed{81aaie.

l"DZpO-

dzącemi

uzyskane

,IlO

czasem do'

lllarek (obaa

;,~i.~ń

kilkudziesi~ciu tysi~cy
Monitor.) Ogół ziemial:l lIie

z:n.aczlu!I lila dem

sł31roew

I kalali.

(r)
D~łBl116j

stanie.

Dom Ilbrnik iknl;>k przy -nU",
znajdujil! d~ w r.hd r o,;łaks.ny.
FUudnsl:l& jalia nosIada z»fząd wy ...

eserpu~" srę

l pne:d groź 1,\ -pr:aysałQś;Ć;1 tej
potyta-ci1!nej hutytaeji' nie r~ttrj'6 Bawet za...

•; aiłlti
do
dn.

często

UliIII

ukowe.
Minister W. R. l O. P.
.nlłdlScoie•. nil mocy którego

Keres 'ndenuja· Z nad fJeru.

Wi'łksi wbkiciele ziemKy, ktorzy nie
dostarczyli O:ułcionej ilości zDoh do mi..
nisterjum avrowiucji, kmlni są bardzo
surowo więzieniem i grzywnami. docho-

b.

Wfllll·rOWI z Hj~temi pun pnIaków· obŚl/!&Ct
rami r().apG~5lihl. ~i, besłJwłocl.llie i Qdby..
waó iię bęcbie p.r:aea KłpnC, Zbl\uy~ Kł'iJ1ł
i Ino\HQcb,w. N'l pnejlud dl) cb:tl.n:hv
zaię~yeh prziu: Polaków" potrzebne ielłt ~I-

dt'JktofsJde ma.jfł być UWI.hn0 jako lagr...
niCf.lli& i jaku takie no!!tryf!koW"'!i9(
OT,! ..
'\Vffuyta(!le lwowó3Klm lub Vi U:piA
., . zwolenie dotycllil:},cef /l:OHl\>udy i generalnlłc!
JagiaHlłiisklm w Krakowi$-.
ł go "O sula p ..dakjego. w B"'l',fnilJ.
.

przy

rosyjskie srthme.

TłijtłłlOlczt, bomBy.

A

Dyrekcf;a k~I.Jo'Wa

Robotnicy zda..
li sobie
obcych pr~y..
wódców i .,,-eneraianJ sposób sprzecIwili si~ ·UlUCz}'1rimlienia. projektu tomunistów.W Zl1fJdiU ,-ynt1ykały sprz"dwia..
ją się. koutyauowlRiu stlClljkupolitycznego.
Berneńskie cUieuaUd socialistyczne wyzna..
ją, je ZWlczna witklZOŚć syndykatów wys.zecunemu..

słychać

Co

szwajcarski

powied&iak się przedwko strajkowi' PO\'l"

d\łorsk~e-}"

foh'luc%nei, namawittj'lc tą do irtdauia no«>
weJ pc~dwytid. Tymt%8:sem jest Gnił świ-et
nie uposażani: robohlik fo.hrarcznv otr2y"
muie ni osobę 60n gramów czysteJ m~ą
dzietloie,. kiedy innym mieszkańeom kraftli
nie mo~na zapewnić nawet 200 r,Hm:Ó?ł1>
BudUt f.a.idego robotnika okreś~~ się na I
do .1 O tysięcy nruuek rocznie; o nic gło'W1ł
go nil! zabolI. wszystko bowiem' fiasta]\)
gotowe.
W wielu okolicach włuścianie pod~h
prośby do rj~du o pozwolanie na Im il'no
parceli z wolnej ręid ł• U'Wli~łią bowiem t te
to jeit nafp.roifs~y i najprę,dg:l:Y spoióiJ
nabycia 2i~mil nie maj~c uufania dl) r~
formy rolnej. ani do akcji n;qdn Vi tYllt
kieranltu..
Alfa.

j

S

rue I~ w~lł: pxi.Ulluai

oopowiedzial'10ścla Taka beJ,'liaif'ilOŚĆ me·
!/i ieb łyHca J3tb~clć do, dalszego wJłB.4

Wiska, jak: UHłzliecbt, Kaln'ułDowip, Len"

Itd, Hetur,lP"Qołsri, Klttrin,Ku9tlOW,
Szymanski i t.d. W Iłotatca ",na pOlłterull'"
kn łl jest mowa o tam, te .w Mtatnh:h
walkach li bandami polskich blałogwardr:! ..
'131U puyJę,cttt..
. . .
znu4nuia, Ił wbrew ueoz1whiośoł, hasłów lOitał farm,. w !logł tOWtll"t. Adam
Pmguull prZYlęcla &~jmuJ« powita...
ala:
.
SławhuHd, koruitarz dywizji saauollniejil ..
nie na dwo-rc:u k.ołe!owym pt»ez. prezydjum
"Prd8t tl rjusze wuyatki<,h krajów 'łł<n:Po J6 komunIkatami II .• clerw@ugo
miasta, dowództwo wojsko.et przedstawi;'
(lia Ihł"t- a pod nim znajdujęmy wi&zwaule
frI!H'ltu"'. które w dosyć lahnio-znym IItyh1.
cieli wbdz, hlStyfucji i dziatwę szkolną.
komuniatyesnel p'lrtJi R .sji i mińsldego ko..
opisujl, "zwyclęehn,bob:unv ekle na
Nii ulicach pu~~ które. ~zi(ł pnele!duł
ndtetIa kOlnllnistY':Z'IBj prtjiLhwy l Biało..
w!!1\ystłdc:h odcinkacrb jesł W .Hłoeis" jan...
pan H"ver, będą Ilstaw!one szpalery mioa . rusi dOudzlału w manifestaalf, jak'&J! w du.
CBe kronika ekouomJc3Ju. W pierwl>Z'l'j 1'110'"
dtie~y 8Ik-ołnej i zakłlld4w doDroc~nnycb ..
21 ..go lipca w ('hilu: m:ędzyD.arOuowó'go
tatJS,. zat?tuło\unęJ "Bro4eilł Ut;rainy··
W pOfudnie odbędzie si~ U'foczysta- powi..
atrajku . prolatujata pań3tw llłell.o:dnich. - c2ivtamYł ts jest 'b Buło, które (bij fUltanIe Hoovers przez radt ~ejUą VI gm a..
1U':,.dz~ą. w si,óluL: miejska rl'da. dalegIl"
lnz';;iawa w całf5j r'JpD bUC!! rOllyj8kiei. gdy~
chu łllagistratu.Po pOłudniU w yarkti 1l'iW rob6t ' :lezy,:b J CSfJrwona gwardIa, rada
Ukraina bipiiul<ia Raji. W drugiej ns'"
Jordana . złożą. mu lloJd dzieci ł młodzie~
Iwiąsk6w wjtwórczjich i polltyeuy wy...
t.it~e jest mowa o nuadzie nuądu f~bryk
szkół krakowskkh. Miasto będzie udeko ... dział gachodniej dywizji strselców. Mani..
sukiennych okl~ga moekiewlkiego. Obodd
rowane.
DziennUd zamieściły artykuły
ledach miał zakończyó "konoert.. wlec" l!I
lo o nrllehomtsłli& tyell. fabryk, Bamkm'ł-

uej

łemłl.

lłuszue.

wi

Magilłtratll.

Inlłłyhc;a t~ jlł!Z~i't!łr(U! OdWtHfłł6 li,
p Hn00y obywateli łltiez"glł miŁł6.t~ t VI
31 sierpnia ul'r.l\dła dzień znllo~KKa..
Są,dz;my le z5równfł kwes~arze Ófun04
jsk t !li plllJzksmi b,:dą, ehojFlie obdal'"

lani ofiarami i ktłŹdy łłuty da.tek, IsI:GS'o-wnie do IIUBt'JAnoici.
Nie d.!lmy glol\c tej prawił! jtdynmj
iOBtytueji i hk: niemogąc9j dć seh.roIlle..
nh. w!zy.stldm f<t:aroam i

niedoł@ż~l m.

.t;,.tłl&kiill t . . .M'J' lila ~lllłłllt1dnłillt.iitaJ litoBji

(r) Podobna w końcu przY8~eg() tygodnia ma od_iść. z Lodd wlęks%y tran..
sport towarów zwłaszcza pluszowych, waf'ls
toro 25,000,000 lub. do RosJi potu-dniowel
prze!lr Rumu.nję specjalnym pociągiem po-

spiesznym pod eskortą urzędników mjgi..
sterjum handlu, jlkotd pełno1110cnit<hrk

brykant6w.
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-e
t,r-~~O! ~ ,klPałt4 h;i[\",~~

I..,&-i

,

'II.lna~~-...

. (f). ~ra~a .. wwtu w&iys~kh'h llIDa-

~OWł :t~oul

I

I

powodu weJuy europejskie}

li

& wlęo
pał d",
n\esłll!Znie u~

~. B)t'~l1 li, fI,?U ,'&DI6amiPolaki
rjecw i łołtli~ ~.w8ydl am'

t

l BOIll. t.. zw.

(,c.enlrnłnych

ell\l(lźcó~o& ~łaŚoiwie wygulłf11!ÓW, eozyli
ty1!h wlzyatkich mi&s2!kanców KQl'"gre8ówki

~tdrych UStłJHI.~C9 wGjsli:a r0~jjlSkie b :d~
'elil d:iiamni~ wojelltle I5mu~iły do opuS:"
ł.lzania. iWdif.'h 8 edt.łb, mlfSl1lktlneów <hIlajl.
którzy ~ tyd! h samych powodów miej"f.!<l~ ~amitlslkania. cpilśeiH, rol,łotników,

wy-

WI~ih:H.~yl'b p!"BJ'OOUSOWO

na roboty do Nie..
tyea 'Wszystkich iobotników

mi.tw, jako td

fihUICrH}"vy(~h, ł!tórl'y ...akutf8\.{ wybuchu vwj
~y. pOI~ granicami Polski B~t.nJ mani ŻOl!tłA"
,li i wogóle tych, WII0itldd.l, których wol"
na al'1fOpaililka w .l~k!blW'iek bądś spada s
łeb siedzib wyrs;wib.-itld jłldną l!ł naf..

• dni~j>tzy1ib ~~nd ~Ill'i~tw()wego urs,du.

&

Pan",hvowy Urzijrl (Jd.I~1n"l'lIO począt c
pu..

llwe~o tet.r:!etm~ ddała w kl~ Nnku
wy~ai'ym bauś to la paane!nteiw0m

tu

pli...
dyplo!:lu.it,@znl eO ,
b,rl,Ź td 'priilfZ Wb$Ll3
~eojdue w tym
cf'!lu wyłłans mf:a1~ cg'jjdi4jąca w śliderla

c:ówlllk kQllE!Ularn.1i,h

i.

pertHm\n'~l;iu ił prt"d,it~whde!ami

mi

.

Zill gli>Ife~.

Ohe~tle

pollkIe ..

l1!'~~~d

Pe.!utwtlwy

rodada
11IlEhif'tlją!'t;l Jll~eó#id l'!.gratlh~in,e: E 8pO'"
sytu.!.'.. w Pi,ryźu, w\Vlll-dniu. misja wi!!{!bod
ula ~ n'e:idb~ 'W Buku_HHH!cje, Vi f{lJllst·[.'
iynuJc:olu, ta u~l.!rei1}m dd~1~~i~ n~ BynSl.'3ę,
Blll~n?'tę, AJbnj-"', Grę~;ę, M:~hl A~J,ę. T,reit i TSl!IHvt,
~łH;"ik!" z BiS:?! bą "Ii
Rzym!!} i "Włl Fi :1 me, wrene e mi,j~ Krym ..

.

intensuje

łj~

t. j. 01
obt:'cn j
etlip! pif,il~twO..

!)'~ątt:n gw'<!gll" h~tlljlłnfa,

O,i

29 Hstr';a
powróć' Iq
'ti'łgo

gorącu

';3-

?<}

ra"'u dl,)

1918

Poliki pnez

chw~H

Ul, ęJu:

j,-n 6w

~ohJ;ó;.v

U bdl;a ów

ó8~.5 j:~ je!! ó;v innydl turodowQ~ci:
~n1dn{iaci :ll.UÓWilO fin~nllowe,
ji1k i
techiHi.ll.rlS on'fZymie.. PobieiU1ł tylkO o..

blicf-$.eua "',Ą yk';l'.łja, ii na \-prcrwadg";'nie ro ..
Uaków nf\~:zy!h z Z ,h'ldl.llet Syberii po ..
trzeb'ł hybrtl, wyal:ly~il nVlłć !la pr;"H!i~: "HJ
mie.i~czny ~lwło 60 mBjDllów uHu."e;{.

" Ogl:'tmHiis \V \2n~ je\lt rdwnieś kwestja
P()l!tyczllli kaso i w j<!lk!Ul p0i:3il!d..:u do
. kra:u fil! r{Nl:H!~'1S D:illeży, a 'IN swiłZkU ~
tern trudna t:H;i'i~O, w d:dslejalym mom~ln
poHt.ft\~t reemigra~,yjlla.

N errHl.i@j rri\ea p,:rtępuia i P:mBt~wv
UrZ1\d do l}lir~W powrotu je-ueów, ue!w Ś"
ców

rohiJti>ilÓW

j

te

I;Hlpewnii"

IOlilttło

i ZZ'Ob:Olltl-m .fili.
wliłl3'~stko. Ol) VI aooe~,ej

lusbiane

pnjls2!ł.}ić· oędl'J-ia

chwili i

pf~y

o-

bccn'!f~h wi'!rlluk:niJh nabić mcitl~~ W kOIl"
BU Urlt~,i P,,:lstw"'JWY f~:na.i ZaZnl\Ilt.:,..s, ii
sa.m"m ubltl'!l'a~lhuD i łHyt.'ik~ w kierunku

::obi tła moil.e. sprawy)łap.u,ód
a WJWOhlc tylko niepotrzebne fIFg\"Hyc:lwaia i nleUdi1t'i!6h:;nitł t tern
I!zbdHw!>Z!e. te wywohl'l'e nie:uH.jemuaei!ł

U1id:.l)!
się

ll'te

po~ani~ł

spr~wy.

!

:Panstwo~y U:Ji'iąd

upusi:a ws:.ystldr:h.

ktÓl'i1 posiad·{ą jlii>jeltolwiek d&!1,~
tUi\O)1 rod'~ków lUt

granicą

fJ

i)

iii}'"""

z Panstwowym

Urz~~em. nail~:piaj

drogli\

piśmh31lnł

t'HirMęm KróiewKlk~

23.

pod

t: 4ZfSh~.l!~mia Rad, IIUejskle,..
(r) 25 i 25 I ,sesji pogiedzenia Rady
Miejs'(iej odbędą się We wtorek, dnia 19 i
w środ~ doia 20 sierpnia b. i'. o godzinie
fi pp~ '!tV sali posiedzeń Rady Miejskiej

!lI. Sredniej 14, z nutc;pulącym po~

IZ'ldłdem

d.dennym:
1} Komunikaty. 2) Dalsze obrady nad
łntetp~iłlcJIlł w sprawie braku cbleba kartlkow~o. 3) Wnioski. 4) Referaty. i) Wy,bory. _' .'"',
Uttlisohr.n!llieBh. faiJl"yki.

W tych dniłlch ma być urucho:~(lftaprządzamja w Zgierzu należąca

'.' . (r)

r ,~~ł==:,:,:":~. ~::;t:~~=-he.
c.

b. pobietnie, głównie z punktu widzenia'
.historycznee:o". ograniczając się co do
obecnej !l:ytul:łcji do dosyć nłelasnych o-

2ólnik6w. O oich to

l,(~) Pnybyl pierwu-ytr5MjJort wał..
,,,,d:aŁod&1 w 110'01 46 wagon6w wal'''
" ~ około 30 miljon6w mirt.
atfinowi,'"

·.,!,~r ·w-lłł.lnQ~Ó

firm V Ę. iielma-n~

właśnie

chcemy

slue~

lić Słów parę.

Z treści omawianego artykułu 'dowiadulemy sie Nzedewszystk;em, te obecny
2arząd mh~lski pwwadzi gospodarkę tipo"
kry we lkl c zaledwie jedną ch:iesi~tą budtetu
z dochodów. reiztę.z konIeczności, :I po-

2yczf'k.

.

.

Z feól1e} wi~c 15troJ1Y ~łr>si się o "sa..
bhtatu" przez burłuazlę robotnicze~o maglstnatu, z drugiej z~ś pnymafe, ił po..
2yc~ki bywaią iednflk zad~2'ane.
clehw~ kto tych potYCZek udzitla
jakich w8nmhch. D~tąd (') nich
słyszeliśmy.
fi.18f!istut po~p!eszył

nic n}e

Rzecz
ł

na

nic

8

Mo!eby przegwietny
ciekawej

opinji pn ..

blk:wi""i znaletnem "''Ył'iśni'!''n'iem.
J~.it'H d<ttad pp. k!"r lt~rści, iak a tern
twit":r{~l,i IlHlg!$trat i jeilo obrońc", m:hlUł a

w)lmH mll'gistndo\l!Ti naszemu kredytu, mieli,
widoet!1i~,fakcwd Wół:1'ne racie. Potyczka
Łó;~ lest zbyt pew..
kapH",Uści krajowi,
zagr~nic7.!'!i kierowali się iakimt1 fan-

miutu takienut jak

nym intefii>Sem, aby
czy

b'lltvc:r:r;vm §'bDikot'~m poHtyc;mym
.Mołe

tadzl.

sz~nowny magigtrat być pewnym
sprzvs!ę~e"ia wS2ecbświa,,'

w nich:
'Sl

ładl

'

Z f\rądów. psnujacycb obecnie w ko..

'Rad) Miejskipl, mo:tqa wywnioskc ..

wać, i~ na d~lszą jednak metę licitą się

wego .
. Zamiast dzUdejszego nacisku na po..
aatki pDśredl'lie, przyszły budżet będzie
akc';'t'ltował podatki bezpośrednie, zmierzające do równomiernego ,obciątenia pne..
dewszy'3tkiem sfe,posiadaj~ycb. II
, W . przyszłości cały l!etar podałkoy
ma tedy dotknąć sfery posiadające. TymC2!asem iednalt całe brzem\ę zwala się na
sferv najubotsze. W iakiem .mieś:ie pol..
skl<" m, :zapytujemy, przpls-..d iednorazewy
tramwajem' kosztuJe. 40 . f.::.nigÓ\\? Czy
kosztuje 32 tyle dlatego, abY panowle
ławnicy mieli motność, df\e:ną( stąd zmu::z..
.n('\' fl.mdus'l'st snu~ fantastyc~ne plany na
pfzy~Zł{lśćT

Otóż . 'i'okr6tce t!tiłl. g'tOU połoteni!ł.,
M8;"'!1 tpt '~yje y. po!yc.t~k niewiadomo z
lakif~o źr6dłapochodzący'dl, nł'ewianomo
~na jakich warunkach zawartych. Stale
podnosi podatki pośrednie, obieculąc, ł!
, VI 'przvsdości ~apr()wad%i znaczne podatki
bezrośrf>ónie.
'Kiedyż to Wff'SZcie nastąp"? I na to
pytanie :zna1t1U'ę:>'11V "W cytowanym artykule odN,w1edź. Q'm;i Olla dośd iakonćcznie:
",Poniewat do rtfCXy Rada pragnie,

IO!iy~h

(17.i coś bardziej

miE-lsl,{{en1 u oh'ma. htnieć ono
mate tyjko w· chorobliwej fantazji przeczu"
dziabc::y

municypal;"

nych l:;;:szego ,;rwau.

"-

J;,>!eH bąDkierzy wiedeńscy oraz inni
odm6wPi Łodzi kredytu, to nie dlatego,

2'e na c2'~!e Tl'!fZądu miejskiego stoją pp.
sos;:i;tHścl. Finansiści wedeńscy wiedzą.·
zdf<śhli:adczeó z8i:ho021Jo·europejskich ile

warta j,,>st gospodarka socjalistyczna w
rniast;;ch, wiedzą. jak pr~dko i jak tragiczsię ona zazwyczaJ.
Pamiętam, i~ prz-ed woin~.

nie kO:1Czy

fednem

w

podi:r~a komunalni,
kierowana
p r1 ez
włpołid ... ow.:ów p. Rtewsklf'go dQprowa ..

dtib 'W krótkim czasie do bankructwa
m;a.ta, wobec którego burmistrz owego
. grodu pozbawił się tycia! Ufam. it u nas
w Łodzi $prawa przyjmie mniej tragi:zny
obró!. Ale C:iyt można się dziwić finan-

sistom zagranicznym,

iż

tak maM

mgią

zaufania do gospodarki socjaHsty<:znej?
Wszak pożyczają o:li pieniądze pochodzą ..
ce z osczędnQśct narodowych. Czvt mo ..
gą je zbyt
pochopnie
tyzykówać l
składać w ręce ludzi, dążących
do doko ...
nyw",nia rozmaitych eksperymentów so..
cjalnych?
Wynika jednak pytanie, d1liczego ma ..
gi~tr~t nasz ~pokrywa ZAledwie jedną część
dZłes1ąt~ budżetu z: docbodów"', Albo więc
wydatki są zbyt wielkie, albo dochody nie
i!pływalą w d~statecznej . ilośd~ Okuuje
SIę tedYJ że t) mIasto pod wzglt;.de!u prze..
m.ys~owo-handknvym iestprawie
martwe.
Wewn~trzne zdolncśd kredytowe są wy ..
czerpane. O ile na razie .nie brać pod u..
wa~ę rOly~ze!,
przymusowych,
pomoc.
llanstwcwa byłabyJ jedynym utunklem".

D:!łCzeg0 jednak nie brać "narazie"
pod uwagę pożyczek przymusowych? Db.
czego de wysjąpić z pro;ektem obroże ni a
podatków ka;;itałów pasitarskkb? DL'crego
zerkać ty;kQ VI SlronfV państwa
i stamtąd
wyglld2ć

rAtunku?

A dal"i czytamy:

'

.

.. R.ząd jednak z tyęb. czy innych w%gl~..
d?w, śród których, jak twierdzą, dominUje
mech~ć do zbyt fil dykah:uej Rady Mieiskiej
łódzkiej, z pomoc-ą taką się .nie spi~szy,
bąćź też okazuje ją w stopniu niedosta ..

tecmym".

A zatem sbre insynuacje,

mo:?E'. i~ za
powiedzieć

przeto' być
jakieŚ dwa lata można b~dde
o gospodarce finansowej topocieszającegej

jakich podstawach, ściślej mówiąc, będzie
się opierać w cią.zu tego czasu nasza gos·
podarki'? Czy na dalsze m sy.;tenłatyc:mem

podnoszeniu taryfv tramwaJowe? Wątpić
jednak naleźy,-aby wyborcy dzisiejszycb
władców naszego miasta mieli tyle cier-

pliwości I

czekali .całe dwa lata

my

bardzo

~watnfe.

Unieruchomienie przemysłu. -- ogól'"

ny .zastój finansowy daje się wszędzie w ~
równej .mierze Ot!r;zuwać.Do rządu ws:eysey,wycHUtałą rą-ce. A· &kąd- .dla waystkich
~ Wzli.(; uą4t
'

rezul-

narodem cierpliwym, ale nie tak da..

lece. Mylą się wi~c ci, którzy swe plany oblicza lą na tak dłu~ą metę.
Jeżeli

WięCu9t05ujemy do naszego

magistratu zapytanie

premiera włOSkiego

N Ulego na kt6re powołuje się równie! autor
C} tow.anego artykułu, a które brzmi. w spo..
sób dość zwi~tły: II Poka:t mi swój bilans
a powiem ci kim Jesteś· t jaka mote wypaść odpowit.dź~

luniu.

"

ZJazd "'łkod:li:łellllikó. I .pB"ZłUtmy.-łOwa
CÓw.

r~kodzielników l
przemysłowców odbędJlie Bi~ we IJwowJe 7 j 8
'IiH2!PŚllia r. b. we wła.snym domu izby lfJ-

W 11.1ny lIIJal!d

kodzielnlcilej przy Plaou Strzeleckim.
POl"ząd"k obrad obejmuje, mi~dzJ iu.
nas:"plljące:
Ui!amoietlJienłe izb
rękodz=elnićzych i
slacenie Im prOW'dl!4Ullli wszydklch spraw
dtye&ą.c ch drobnego r~kod3itH\$
i prze"
mysłu; wyC'cowanle i kształcenie 'młodzie
ży nami! ś nieze; dOWÓd uzdlnianill maj..
str6 <IV ft ulihi~odliwstwo pfI:lemyslowe; pIJ"
trtleb& pańiltwQwago u:r.zę.du dla odbudowy
T~kodl.ieła i pno:emysłu; środki dostarozenia
ŚUrD.wc,h;; ~h wytwó,s'tw~ r~kodlli,ĄlnI6~ego
urucnorn!Sllle staDU r~kodzielnicze;o l Środ.·
łt l z l'adcz' przeciwko dr07yź ile,

eprawv

ft»

ŁochJ z franc:ii w więknzych ilóś.ciacb
nairozmaitrze towary zamówioneprzCS'
tkalnie l przędzalnie.'
'
Dalsze transport, mają naladowaa

we f'rancil.

W tych dniach

sk6rzany"
rzemieni pofrzeb .. ych dla rnemysh.r.
Nadeszły równie! w dużej
Hofcł
~ledzieł

których

parU

aniach naibIiiszyQłł

VI

przyjdzie jeszcze około 100·ton..

1eałr,

muzyka i
Teatr

D~ti8 W niedzisłą, Ił"}
po cena h p O l1 u !lłrnyGh
uą si, ~iełkill'lm P' WIdz
w 8 aki. N winy i T"t; r
IDE\ndant

Ta~m·, w

S%Ił!ittblił;i5e

Pols~l ..

a

potllduitl

{j

dewicz!ł 'P.ł. ,:;oKo
której p~~~: WiŚUlftłWsk,i

PU"hałski na m . . ;~lp· rtnbrze zgranego ss..
J,1onłu wywołują e;lłgł; wyłmcily śmischa.
W:H,H'ór lild ""1yile!ni ś",iiłtna lekka kłme
diB Clłi1łAY~tca. i FI· ura·.. "OSlr,łak ", W kto..
rpł ~.Fr. Ryeblr:wĄkl moi;;, wybIUH.\ eały

ew6j w'Vllłtk:owy t .lent i wlel!.i>ie
jł.r~8tvcEne z łalLi!a~ op ,nOWl1j9

lHHH\\Uit'ł'

WQ7.yijtltfłl

na wet naidradyclraif>fua sytul:\cje

ti3J ko-

medji, granej .dł!iŚ po r~s oat~tlli w e&$
BQnie.
....;. Jutro Tll'emiora "MGj~l COl'eeakl lS 11
pie:rw\ililym wys~pem Mary Jllromdtsidaj.nja...
dośeigniouej W' swych rozHczI1vQn kra.!tCG
Jach, a nad wiiz.'!Ud w,ralll Ur(hH~~i n. ty&tld

.. ł.atrów

WUI!2Hłr\'lJSllch.

19 ,.I",'Plii"o .. Quo"
ponIedziałek,

W

wtorek. i

~rGdę

atru n Qui-Pro-Quo Z Warszawy..
W wieczor ... dl tych wezmą udx;i~ł nalą
wybitniejsze siły, 2 mianowicie: Matylda
St. Clair, Walerja D;}bo8Z-Markowska Małł
ryła Karska, Julja Juliom, Konrad 'Tom.
Marjan D ,moslawski. Jerzy BOlOński i St.
4

Balis~ews~.

.i

Nie ulega najmniejszej wą'pUwości tłI
wIeczory te cieszyć si~ tleJą o~romnyoj
powodzemem.
........
• Bilety do ntlbyda w C-eyteh:i Nawo.'·;
ŚC!

Alfreda Straucha.

D.:ielll3

12/

Dzięje męźeł!<tB., "",
(r) Nowa dyrekfa "Odeortu(S roio~
częła swoją działalność szc:lę;śHwym wy"',

borem, wystawiając wspaniali dramAt'
3-cio aidowy "Dzieje meźat,~i" •
Oryginalnie ujęta treść,' wspaniał~
wystawa l przykuwająca uwagę widza

gra aktorów, oto

c;alość pozostaWiająca

po sobie wra~enie na długo. jeszcga po
zejściu obrazu z ekranu.
Szczególnie działa swoją gr" Pola
NegrI do kulminacyjnego punktu podnosząc zcu::1'l.wyt, widza tańcem apaf}ZÓW
w 3 akch wykonanym z werwą i sza'"
lem jej tylko właściwym.
Nic też dziwnego :łe teafrzyk jest
stale przepełniony. Doskonalą calośa
dopełniają . obrazy
ilustrujące §więto
zwycięstwa we francji i w Belg}!. Szcze",
gólnie bogato przedstaWia się "Ml'lnife,
stacja na wielkim placu· j edefHada'
przed parą królewską".
':"'/1<1)
",~

O:łi.ary.

~

Komitet aabawJ sportowej urządzoń~1'
w Helenowie w niedziel~ dnia 10 b. .Ul·
wniósł do kasy Łódzk. Oddz. SekcJi Ople-.
i nad Inwalidami za kwitem ,N'g 59 ,M.itif
1000.- tytułem części zysków.
. ,,\E1
Na Czerwony Krzyż Polski mk~ . ~
zebrane na pnedstawieniu

przez dzieci

Jaśka i

uną&~nym

Hi;\flUsię, Marysię.

~tka;t

ZYiltm.nia w Zakowicach.·

D, MJśliborski

Przeds'ławiciel na WarszawQ
WŁADYSŁAW
WELT dawniej

Akc,

Tow. II. Welt. Przejazd 5.

odbiorcoml

Szkło

wodne,' kwasy ~ia:~~a;,Y sól glauberską (~ii~th ług sodowy, olej turecki, oleinę, szpiki 'I ~~:;{:e oleje mineralne, smar~ iT~v0::t. wazelinę a~::ki fd~h.
w

ładunkach

wagonowych i

d. lS.

19 i 20 b. ma W Sali Koncertowej odt»:dfł .
się bzy wieczory artystyano~1iterackje Te-

'KiUiilsldego 95.

SZa

f:,ał'

Tł'atrgra Oj,:B~ft
niem lu"todlW I,

i

illZ. TI Crabiański i
Poleca

jes~

spadziewen.,

przyhyciewlęliSZf.)'

Fabryka -Przetworów Chemicznych

sIę

wszędzie

n8

taty gospodarki swych wybrańców. Jesteś..

na inny

setki, ?:e }niasta polskie przetywaią obec..
nie d~tld kryz.ys finansowy. Powinność
płatnicza
w miastach naszych kuleje

nit dzi..

siajt.
Za dwa zatem la1a blidziemymieli
eldorado Vi t ..'}dzi.. M1gistrat zatem kde
nam czekać na naprawę stosunków całe
dwa lata. . C,y nie zadługo czasem? Na

spolób'\powtal'une. Zawsze i wsz~dzie
winien rząd. Czy pp. członkowie ,magistratu łódzkiego zastanowili się kiedyś na
blm dlaczego n:e:zwiście rząd nie dostarcza Łodzi w dostatecznej ilości pieniędzy
i t)'wl'lośd? Czy t łak 'trudno domyśleć

istotnej przyczyny? Jeżeli Łódź dostaje Qlało fywnoścl i jes;gcze mniej pieniędzy. to dl~tego, Jt rząd sam ich ma
niewiele. że takich. pet.mów jak Łódź ma.

%

fundamentalną zmhuią stosunków finanso~ycb, przedewszystkiem systemu podatko..

2gb~ać się bardzo radykalnie,

m6;!':~ownic

I

Czytamy

najbardziej charaktuystyczne.

towe-j fi!!:Hlsiery prz€ciwko obeciiemu"u"

ptdielsDlS

ait:! ~w{)lmi wi ... r!o!Dośeitlmi

przY'

o

z miast prowinc!onalny"h we Francji gos-

369,529
4 i 8.B50

Razem
tt8,H9
Niszal, żnie od jnlców i uci!ndi:e'ÓW
. polaków t'rz~slło pn~\:1 etapy Ur~tdu

ci;:!

arłykaMw PO-

ml 'naue1 gospPU1.irid. Omawia je lf>ónak

nądo,,\'i

r.

z ostatnich

rń

I~łtłll",. II! IPPaacJl.
Prze~ tutejszy dom ek~&JetJłat
", firmy Laona RappoporfB nadeszły 40

~,

Konklazja autora srtyknłn IIł jednak

święconych sprawom miejskim, autor zał...
muie si~ kwest!aml spechdnie f t n8rlSrwv.. ·

łJpi"clal"ie !!'Jrlifw~mi JUR ZliWU]O si:;? w
kOnl;ul ROIl~N fi w LoudJllie po..
lelstw(~ :polald$'o
'
. \V fhnel cll\vili Pllul~h?(jwy Urqd po..
i!lfld~ pnwl!a l!'8 WiUlyl'łtkicb ~ak~hÓ\'\i' ihvia...
ta 1';3~i; .. ~:~ł"we da.ne co da iJ<lśuł i !OlSU

Spn~wą c3ł~
Rząd, jak i Sejm.

"6c

~dnym

\V

it :'i-\pe-dalnego

pnsebY'-#l'a,j'4cychtamt& Polakó'W.

.,.::

lasz! finunse.

sko- K"uk~zk~ obejmui~li ~wojlf1 Glł ał~il;Hl..
831" równiei po!udnim1V1l Rosję. Ponadto

Berlluie

Je o

'li

dda1iczni~

po cenach przystepnych..

,

He12 Ił ÓID. - Piac
Warszawa

Towarzystwa Kredytowego

•.1-, Dulk utJleIii Dolowej LegiunÓ\i pnI~kith,6:}

aiaata -L.dzi.

~.n",

f·
ł

"Klub-Turystów w lodziG'.

S

~

Łódil

I!'hłCZ odłJęda!!iie. Błłll!

CI

UolaWY~~arZY.

beat

_at~lęd&l

Ha

pOf!l@d~.

,.

Po meczu wolny wstęp do ogroąu.
Bilety. do nabycia w cukierni p. Z. Krzyżanowskiego.
ulica Piotrkowska 19.

W ""to••
olt d. § 211
fitwa, Dsrekcja Pl}daje do p 'WgZeChn~j . wh.doInosd,
Piepwszorxędny

~ te IllEiil\tbu6 so&uły poży'zkin~ !lieru~?moŚl!i:

1) pod
123DtI przy ulicy T~~łinve!' pr.zss
I.1 Bsrtoł<ja
Fib:e. pierwotna aD. U,400;
.
.

1121 wieczór

lU.

\ !;I'berców J BaumgoldSt odaowiDna
94,100 i dodatkowti

II prBellUIł\COWallfa

J! konwel't!j~

Rb.

Rn. 96,000;

8) pod Dr.. :4422 prsY ulicy Rzgowskiej, pua~
·r ·\.n nlfa D81!1B&J1i,. edaowiGD& J' konwersją Rb. 23,200
, dodatkowa Z pnatłMowania Rh. 20000;
4) pod nr. 1198 prsJ ul:ea.ch Pl$zej&2d ł Tugo.
waj, prliel!l Józefint;! Rysu kawą i R;, ezał'da~JllljuB3a
R~'8zak8. o&newiQna "konwerafą ~b. 151 000 1 dQtut..
koIU Ił prz-eaacowania R~ 1.000;
5) pod nr. 10Mb. przy ulicy Sswalltte). pr':8Z
,ezyJ~ .. Wolh, Fislłera, odnOwlOU:l z konwersją Rb.

II E h
Wanda Markowska
Jenny Multon
Hedy Eriksen
Herma Flauty
Henia Lapczyńska

18,100 i dodatkowa z pn6l&eowi:lnia Rb. 12,000;
6) pnd nr. 12-99 przy nlit.-y NatYrat. przez Feliksa Dro.dawskiego i Wacława Breeh'lI;ki~g()1O odnowioma Ił konwer@}1ł Rb. 4:1,700 i d-oda,U OWił li prSSIB!łc.m
wania Rl>" 22,000;
~. '1) pod nr.. ala p-~, miey \VólclIaiskieJ,·p;asll
. snadkobleoow . Karola. MiX~ odnowiona!! konwPfsją
Rb. 2ó,700 1 dodatkowa z prz9uaeowanla Rb~ 46000;
'I) pod nr. 2033 przy ulicy Z ..eloneJ,'pn;.· JaUba Zyek~ pierwotna Rb. 40.000-;
:
9) pod nr 9.31c. przy nHcy Mis dzhu18J, prs~~
GoUliaoa i AHiioQ maU. StllłigEHłJ plerwota Rb. 82000;
lO) pod nr. 7950.. przy u~cy Pa6ekiel, prz6D
M08zka-Mordke KwiaŁa i Kałmana i DynQ maU.. Rei.
~feld9 odnowiQna .~.. konwersi~ Rb. 2'1,,000 i dodatku,.
wa II prJle~HCOWaDia Rb. 28.000j

nych

SZa VlEKSLER, Piotrkowska 32
przyjmuje wSltys.tkłe roboty oraz dostawy dla Wojilka z WŁASNE-.
go jak równIet powierzonego materjału. Spacjalny oddtiał robót
dia strdy ogniowej. Pn:yjmllJe się takte Iółnd przeróbki. Solid .. :
l

lilie _:rkomu:UIil&lIdel Skład ró2nych przyboró'W wojSkowych.,
....

,,

20.

•
kuplety

· ri Roszak
ł6dt

.tańce klasyczne
piosenki 8ngieislde
tańce

Fadna

Nadeszły

szynki i ostrza

cygańskie

I . Farba do włosów - I

T~ł~('e

firmy

tańce·orjentalne
Typy chłopskie

Merry LatosiAskł1
Lusia Kowalska
Olga Zielska

J. L A U T R i N. Pa r i s

barwi wło~y siwe i jasne nA Źadp.S1v kolor.

S kła ci ł a l':!I !I" 'JI o. z .." ')f fi"" IP e i B k Ił ~
. Ws:rsztłwa. ulica MarszlIłkowska }& 19, We!. 219-31.
.

hl

piosenki'
tańce motyla.

. Hn rtowy sKład na ŁÓdr. Dł.. ahmJjłf.nalliiikill Piotrkowska. ~

doniczkowe i
Zaptaasza Dyrekcja.Początek 8 1/2 w •.
~

Byrek[ia mmlium HlnlUliUn200 I-wa
.OlWIIU"
I
r
'3,
.

,.

ŁODZI..

. Placowa lis

wst.ępae TOzpocznlisię w dniu 1 września o
południe, zaś lekąe w dniu 5-tym września o godz. 10 rano.
Uczniowie byłego łł-go Gimnazjum Filologicznego, pragnący

zawiadamia, te egzaminy
'2..ej

w

godz.

,~F

A II

Ił

Skład orłJtJlłCUJ

:1:).

ierhnltmvtb I tekiznvch

uczę"

E.

I(

i

Siusiewitz

•

J poprawkowe rOllpeczną się' i1 siupnIa. lekcje 1 września r. b.
Zapisy kandydatów do· kl. poclvstępnej. wstępneJ~ I II
i lU-ef przyjmn}ebneełat1i ukoły codziennie od godz. 10-12

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l.(;hOił'ot)vsk6ry, dr6g rnoczo~
wych j wenerycz ne.
. ~ Bez konkurencji zelówki -..
Pny)mu.je od 4-6.

Bepnard .Bergman
M.
.
.

'

4ł PfvtrkoWaka

"
.. p,uii'łkacb z aUidem
wyrobu farmłlc. labar. .IIAp KOIlU\LSiU u w W aTszaw:i~.

·Sprzedaż w aptekach, s\t.ładach aptecz~ych i perfumeTjach•
Spos6b użycia dołączony do kazdego pudełka.
podobnych nazw
oclrzu.cać jako naś1ado'Wllietwa
O S t rz e z· e ' n 1.. e..,Srodki

Przeprowadził się

U

na

'II KpÓłkl! .Ni 9.

Lekarz .. Dentysta

J~nin~ T~maszewsk~
Powróciła

l-in klat taulnlK e tiimnalinm

watępJle

ocl mlc. 16. dlUl1Sltieodmk. e,oru całe hzyu. odpHki
1 t. p.. poleca sprzedał: skór

niemilą

skórne i wenerycz-tIe
przyj,.:: od 9-H i do
p. p. Panie 11-12 rano.

w Lodzł ul. Zawadzka 8.
Eg:auDilly

\11 !li G D

Pompy parowe. dźwigi,
materjały budowlane..

.ul. Hndrzej12N2 U.

lłChorolJJ

Główna 2"

Cegielniana 85

21 GŁÓWNA 21 (dawni

ulica Piotrfiun"sktt .MI 161..

Męskie
B YGIE RA

l:I

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

::JF'e1.dbril1

POlski» Progimnazjum

I.ód~,

JOZEFDURNY

łks

a

BIURO TECHNICZNE
Jan i~opióski i łj·lia

traJalei Wjlgod1U! ze skór zagra
nfcznyck - po niskich cenach
•
1F
poleca .
.

Dr.

El

poleca

U I.

Y K

a

wązkotorOW8 dla celów przemysłowych
Lokomobile. maszyny parowe, motory,
maszyny. artykuły techniczne,

Dyrektor: Wacław DAVISON ..

D L A

KWIAry.

dęte

. poleca
KW1RCIARNIF\

Kolejki

szczać doOimnazJnm T-wa .QŚWIATA·, winni zapisać się w Kancelarii
_. ~kolneJ .przed dniem 25 sierpnia; w przedwnym razie miejsca nie będą dlą
'ruch zarezerwowane.
.
Kancelarja otwarta eoddennnieJ w dnf powszednie od godziny
11..eJ do 1-ej po południu.

PRnt;UZaIlIAI'IYCR I TKACKICH.
P8Pe. dachowa. masa sklejulI. smoła gazowa. Armatury" pa.sy
transmisyjne, rótne pakullki, smary t6Chn1ezne,. łańcuchy 1'OZkł&dane .. G a 11 a" i druciane, grzebienie (HackerbIlftteQ
ttaw8iH f t. .P.

2ądać w skład!l.ch

3pt"CZllych, pcnumarj;lrh . U fry Jerow,

.J

.........................

U4t. dnl4 16 sierpnia 1.9-19. r ..

ma,.,

oraz mydła JOhnsonłsl.

LI. t t le TDt e Tresura
Spiew
Run, Safretty

a:merykańskle

oryginalne
.

Gilette,

Zvnglcr
Komik

I

z dzia-

elektrotechnicznym ortopedycznym, fotograficba

"cowboy"

Romanse

Dzielna Hr.t. Tel. Z3-łl

Zakład Optyczno-Chirurgiczny
łami: fizycznym. chemicznym,

WBzełkiesarzuty pl'!ł6'cfWko llthiel'0ł1łu .d~~
pośyczek slowanysisni zechcą przed-ltawlć Dy-

l'ekeji W pr.eC~iD dni U. Od dalI w14r~ania -nt..
,niejs",o oll1,ię~UDia'
,\'

~

w

·'T

2) pod nr. 1828 przy ulicy Dsielnej. prlles Ipad ...

, .

śmiechu

Krawiec Wojskowy

B. B R A UN"
Dzielna 51 Ih

ROlwadowska 4

n 211

OGROD.

l:t: fil R.

Od 16 sierpnia 1919 rll
Atrskl!lj19l' Gt:;ścinae .y$iliłępJ'..

" Irn~yPanła Uf ~~A

I

oA

SALA
Tyiko trzy

Yłieczory

PoniedlZiałek, Wtorek i Sro..
d~ d. lS, 19 i 20 sierpnia
lQ19 f .. o godz. 8 l/:ł wie cz..

familijny program!

~Odz~
m
' ' ' fi NftV,"'1
oJL LlJMn~~~

' ' cz

w

w niedzielę d. 11 r. b

Dziś.

Oina KENtG
.
U-letnia
subretka

transform ator

oU.] DB DOł. i Oo. 8wleu.
wejście

dla. dz.ieci po

"
VI

Ratold

i

duecie

a d e ł o nU

Posiadacze karty~ywnościoweJ nkresu I09-go rozpoczynającego się w. poniedziałek. dnia ·18 b. m" upowatnieni są do nabycia;
11/3 funta pieczywa tytniego na zasadzie kuponu. N!ł l

Ił

1.
1
"
P/,,,
SIł.
l
1

"

n

2
3
""4

li

" "

" f i

"

" mąki żytniej

Ił

, . :

fi"

1t

: :

5
6

..,

.."tJ

ł'J"
łt"

6
7

8

W Poni~działekJ Viio:ek ~iśrod~ d1l'. 18 19 i 20 b:m. otrzymyd
wać będ~ pIeczywo tytnl~ włącznię pOBiad~cze odcinków chl:5ho-wych okresu 10~" go, 0tychczas niezrealizowanych, sprzedaż pic~
aywa na zasadzIe. OdCHlków okresu l09"go rozpocznie si~ dopiero
w czwartek, dnia 21 b. m.

J ...u~ n .,1
S.B21~~zew.ki
odtańczą

"M ~l'kitank~ i

tylko Mit. 1.-

I
1t fasoli niełnpanej fi
""
" " _łupanej
,.
I!f"
sh· mą.czki oukrowej "
""
1f, funia ryżu
."
"!ł
Kupon Nr. 9 nie ważny.

~

południu

ll

artystyc:mn . .Uterackie

"

niebywały

Po raz pierwszy

,.

.....

Nowy

9

żnłnierz"

Łódź, ci. 11 sierpnia 19191'..

g.J s

t r a t,
KomłtełRozdziału Chleba i Mąki.
"M a

w wła.snym repertu~ze

Codzienna zraiana programuill
B;let.y do nabycia VI czytelni Nowośoi Alfreda Stl'auch~ nI.
Dóielna 12. W niedzielę kasa zamawiań czynna od g .. 2 do 5-ej

'"

lenfla : 'iervmorle~na Pel!ka Redamm ::

p. f.

wydaje wył~vJintne obiady~

J. P.et'rYllo 1ł1f Sql.
ł,

,;mi

1.,.1ił'

Wielki wyOO1' potrawa la carte. Przedwoj{!fiłlfl
wina pierwszorzędnych domów po cenach. obywatelskiclL

IFrio lR.ycb.,1;era

II

BUJAlłE

H. BER.OT fi Sllllk~

==== .t.GDZ, @,dh::a TargGwa !lłr. 17. ==:::::::c===
REPERRCJE DVNRMOMt\SZVN, MOTORÓW
oralil wszelkich a.paratów elektIycznvch. Przy:muje sIę robtJty
ślusarsl!:o-mechaniclI;e, .iak URZĄDZANIE' PĘDNI (TRAN. SMJS]l) i REPERACJE ROZr..;YCH MASZYN.

~arliń~łi

,

OddziałwSosnowcu

poszukuję

t'lłtynowanego kore"ondenta.bankowea. "'ą znajomo-·

co

War.

dyrekcji Sosnowiec.
za.wska nr. 6.

~r.

Butiiewin

Ord,ynator Szpitala Mieis~

. kiego dla chorób skórnych
J
t 'Wenerycznych.

!

Po~

lO

seą języków obcycb. Wyczerpujęce oferty z padaniem tycim}'su i odpisami śwlf.dectw Jadsyłać

S. .tecznte
. ild.~l'ęusuwa
szyb~
mydlana

maŚć g .kogutklem 4 apte.
karza A. Gąs!ccldego. Nie
plami bieHzny.. ma przyjemnyzapach. Żądać VI aptekach,
stładacb aptee:;;:nyeh RUllścl od
rhlrlell"ab)/tyllo z kogutłd1l!m.

OgłOS Dla

h

łborółJy wewnętrzne
(.specjab&źołądka i kiszek)
Łó4t. trl.. Piołrk'Owska Ni! 102
Od 9-1~ lod 5-7 po pol).

Polskiej". ,Przejazd S.

Poszukuję

drobne.

posiadającej język ·literaeld
(.d<iwspółne} pracy), właFD7 pogląd'wiata ł pilgkno w zapatrywanIu i wyglądzie. Oterly skła
dat~w Adm. .,Stra.ty Polski<oj"

poild.

ped39-40.

pla.eem l budynkami
ma.terjałów. Oi€rty do redakcji okaticlelowl kwitu nr. 994.
wurd Lłngen. ul. PiotrkowSKa
li;

na 8k~dy tIlhzynerji i

97. l1igubU ksiąuczkf!

macyJną

legity-

na. chleb dla 5 osób.

dUbl:IGwski, uL Złvta lO'
Józef
7gubtr kartę węlrłową•

~ axja Brzez.ulska" uj.
M
. nlana UJ. zgubiła

. Pnedzal-

ksiąt~czkę
ległtyma~yjID\ na chleb. dla 5
osób.

PrzYJ' mA
. .
.y

chłopcBW

tykę do
ul. ~W'. Ludwiki nr. 43.

LI!.

".

Pi anina

fortepiany. now~
uiywane.
Mf)iaa
nar raty. Strojen,ie reperacje. J:-rZev
WO~. ChodkOW$Ki Sienkiew'cza25
phWÓZ na gumGwych Ji{}ł~cł;
~
bryczka jesi'Jnowa II
. prowizoryczną budką. do kucĄ,
oraz karoserja. automobilowa d.
s~rzedania. Cegielniana 62.
•
szy.lIlon Fkl. pczyń Sld; ul. Brzezińska 20, ~gublł kartę wę..

stwo-teehnicznc.. I>C>SZUkuie' w
śródmłeśdu .na czaS: dłutsiy 10kahi~a bitll"8, magazyny i mies:zkam8,

6J" od
frontowy do wYUl1jęcł'i1l
zaraz lub 1 wrze<-

śnia,po bardzo przystępnej cenie. WiadomGsć w Adm. Stratjl

Amerykańskie ~t;~:~:

Ipwarzyszki

Biuro Reklamy A. GERSDOh:FA.

li

I.

. 1110 Piotrkowska 50.
odl()1/,!..11 1/'J ri od 4-7/)0

ural WBuHaty E II [anUl -Metouui[lIB
.

Ir

Polska Krajo.wa
Kasa POZVCZKOWA

praY-

AlllS4rnł

glow3"~

TeO.lor Sajler. zgub:!, paszport;
1) niemIecki, wydany w prllsld, wyd ~ ny w

S"'CC. rOB

Włady~ława
węl! lową

nr. 77246.

::-:f=;-.....Ł':"'"y g'4
......
"'''':'''·k-o~-M-If.)~k;~wY!
lO
'V& ! . ';.'11 ~ ~"twór..

W

......

nfa blacharska, or.!3 pl"ledstębi'l>t
atwo krycia. dach6w. Łódź, Piotr...
kęws'ka Xl? 18'3.
sZKolne po 1& i fi
Ławk IIi miejsc
są do sprzedanIa na uL Długiej nr. 110.

Spr'7ed...ra..
cnn

dom o 2 mle.
/IL.
szk:Bniacn z Pł5
cem 40X60. Osada Stoki, Gmimł
NowosolnfI. tlI. Kościela<l 03;Wineenty Haberski.
.

Wilhehn Buś,nL
zgubił ksią1kę

JuIjusza 3\

leg:tymaćyłDł

na chhlb, ala 5 osób.

Z:=Ł~ieg'tymaCja.

r;:l~

chlebowi:

wyd. nJL Imię WładysławaStrzd..

czykowskiege na 2

leczy
nie

R.ogu1:óZewsk...
l\okicfńsb 51, :Zgubiła kart"

.

osol>y~

SKABIOUERMI
MOTUIL

...

