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p zieQni~
.

W ł.edzi J ~nH~Mn Q'lJ df)MUl!illilt'"ięCl:t!!i~ mk. 5.50
Z rn"yłk~ Jłeczt~'Wą"
6..{{)

.

foku.

Rok U.

politYt:i!ny· i 5połec!:n

Cena p·oiedyńczeoo
numer.u 25 fen;gów~
~
.

.

•... •

.

<.:O.

Administracja . etwliirtll. od· g<ił@1;,. 7 fan. \) uo 7 wieczór, w niedzielę i święta
,Rei.keja My!Ullil (ld godz. I) co 10 wlecz. codziennie.
.
.
.; S
7
~ed.l.d4n" jl'Tl>I1'lrnuje 0"
do.
.

i

od 1 do 10 raH.

_ _ _ _ _'sap;

Cz,wartek. 21 sierpnia.

Występ

Mary

Tele'Jon .N2 32tm
Nad~słane

o G 1. o S I i! li I t\; .
. przed tekstem rok. 3.:i VI tekście nad łeleO'l",maml-rnk. 4.-. R,ekhunypo tebe.fł
(4 szp.) - mk. 2.25 'Ne. krologja (4 3.Z Pa.tt.) ~k.l~'oO. Zwyczajll\ł)
ogłoszenia (68:':p.) -

1.-. D-robrl:e o~ł?szema ~ fen. za wyras.
Ka:!:de ogłoszenie nap:::mej mk. 1:00.
Ogłoszenia Żam!ejscowe 10 proc. drozej.
'
PI \tek 22 sierpnia· Występ Mary

Mru:rlńaklrej

I

II

0Ja córeczka"
~bn~ J:'l'oiłki r~& ,ol~ iel-i1!t ..

W }$pilUłki

waję się na

laki~

~ji li~Am ..j sw~ie alę d. l'Iątłu
~~~. Z qa.~ W1~>u:4!Ifi- i
~a. l'o.~dt:~ti 'łłl~m ~j.łro ...
'Wym i ąmłJlY_ n& Sh,~ku by ł~nołd
poiskfł ~a!no d!fatruf, by nie }}udzo"
:no gniewu ludu pol.~ł~ który wiele

tajchwlłł l"Ol:gą
SI,.ku, ł) których·

W

Oómym

nłłm cl,,~le nGwe ~łarm.~iąee szczegół.,
pnfi'\Ol!zą depeM•• nie powinny l nie
,mosą b,.ć pne~ lIpołecH6łtwo na.ze

'prZpimewiu1e z tą olu)f4tAeki", z jaką
,n~k!iWn, traktować \!riele f'O:l!:gł")''''
waią(l~ aię wypadków,

de(lydująeych

D ~ch fUluizego ki"atju. Pł"~1i}iui~. te' ner'"

nas~e mVlIi_ły ulec pnytępleniu pOo
~ciu gro:;y wojennej, 8Ie mtt~Hnie
ich •
powb~~u) o!jłabną.fjuwH tera~

."1'

dobrej won$ utyć mmt~ aby. qpomnleć
nie tylko przewin niemleekie, o któl"Ych
m6wi bllłtorl
to ~o sam <IQ'"

jwi~dc1:ył 'IW egsie o~j wojny.
R~~ci n.iem ecd mi-eni ~, być pned-,
- Btawich.d~m ll&du ni1litM~kkguł. jako

,

rdetyiko

tfMdu al. i pewnej c:ę4d .potOC:łtdistW4
.emiec,kiego. Z jednej . strony , pl'OWl'I1'"
~ •• peńrakf:aej. ma;.ce . na celu
ulołenie mOjUwie przviłlcłe.!akleh sto ..
~6'W s~e.hkh :& Polskąs J: wyra!!"

~. :~:1;~::;:=g:~~ I
n~ 5Ią~k8;

Rzym, 19 dlJrpnia (PAn. .
'Il'U'ę"Jj$l.da

fił!!b~

~~N~, pnewf!l~ę

przyll!ł

niem~yznyj

w ten
~ wPływa się na prze~dZ6nie l*e"

młt&t6w pl~bi~tu.

,

P08t~pow&nłe

nMmC6w j.e8t .,mpto-

~~.

Dla polłłk6w~ kWrsy wP waI(,!e li:
nie~amł powstają Oił wk'łków, pamię"
łajfłcych.

dobne

tIH., ltnyładwa

hifiiorłę wypełnioną

iillCych

i m."

włłlfołom"

nMmieckillm, to co się dzieje w
tilSj chwiU me jnt nieęodaiłlmkę. Ub&l.wać tylko nakły, te· tlfł.tanta nł:łl po~"
le__ Da R&fil'U nłUłum, naruilsilej
lt:naiem~ duuy niemlacirliiJ I nie ~go";
dm1a -ę na p~dłoienitl' pneiist~wis
ctelshva .poł.ł!:łsiio w P
u, Elomagal.'"
e~ się Jelili jut me
. Pol"ctl
~sb &l'n~ baz ilitbqch zastrzeleń,
to p~~j lak naipt'ęd5zego za..
Jęcia 10 pue'Z wOc~k. koalicyjne dla Z_ti
pobiełm\1a ruewętpliwym dlłl ftłił~machi..
jbf~

nacjom

}llilmiecki~

Jakimi niood.rodnym potomkiem
Niemisc c~kl~h są Niemcy socja"
Ustyc~n@.

Ta s~ma metoda pofępowanłaz
ludnojełę' poł$u. ł
p~ lZutoW'Nłlniu

b...ł}ego
.

n~ł'tl~dm.«I.

c,

Kiedy z<!twiodły

kled,

atiłacja

,11m i m6w,
~w i ks.)?

za

pokojowe

'rod ki,

~ Ofłzc:ł!4!rexych

~ed50na pne~ agi tato"
nił'mięekichnie nadwątliła

Cefl!unollja

uwier51t<:1~ aJą,'lyeh prze.

lHri4hf

po:ła pV!Ail:łłłgO Kazimierza Skirm{)nt~ Pfl1
Kwir,.na19 odbyła aJ!!! IIwi&lką ufoe~l~toj..
ei~ .. dnia J sierpnis.W· pnllłoelstej d "'''-01'Iti.' kfJH'e61e zaj cbał prHd pałac p~llkla
gtl pOilebtwa mi;tn:. eeremcnjł ksi!lże M:l!i"

prowokowaly j, do c~
.dla dl'lJlh! po,wodu do
~ief>!;hl i deporwwanla ludnolicl poi ..
lłdaj. W ten epc156b chce,
8tworzy~

ąeh wystąpień,

Niech nie stosuje tedy metod wla..
dawnym junkrom.
Ni ~ch da dowód, że w Nie;rnczech
nll!stąpHa zmiana nieŁylko w ludziach
na kierowniczych stanowiskach~ ,ale i ViI
idei, i VI poJmowaniu zasad sprawiedlJ....
wości.

Rząd nasz zał, niech dowledzie~
pojmuje ł'oh~ j!!łt"'ą na niego whbda

stora, i umie

być

ie
hi..
tejsprawi.edliwo'ci

Fleil.fsa.

Fragnit\'il. Wyb~r oBebistnjai m!l!iItna
ceremQnH nie był "całe Pf:lll1!Jł\dbwy. Ma..

tką.

Ftagnito bl!a polka.

uył

Król

ł,y-

pił!rvlllz~PIGił{ll!lł~ DGjl!!i;i,II'O

!łączony z
BieiViko wę~łDm i iilympltl'~p ale
kr,wi. W cftwHl wja.du i::it1'.!H~1

dygil'litfin

d.worekiej
i 3 aJamocbodow wiOI1łcy~h ~ały lle1Utmsl
poselihn~ poht1t,sgo na d~ed2linie!l Kwiry..,
.alu. ~wlillrdla oddała lHn:u~ry wojsknW8.,
W eUd miltrll"er8m~nj! kl. Oretid' Ob~i)
pO~lta.ł pOiła 1 pr!eprowa6&ił go do Kwifl uht.

Aud!encj.

1:1

króla

trwała bUlIko ,ół

ga ..

dziDy i uosiła charakter nadni'ycsaj :Sytłl"

11 wy i pny:ttl!iuy.. Król Z1iZ!uiIoczył Vi l"O:tcllHl"
wi " i~eieiłsy sit !liG 'łł'&krg~ueni8. Ptll~ldł
niM której 0)'10 lłIaws~e tyh gyIDrl'atH \'\i'6
Włouieeb,

do!hj~e,

że· di~ una':~:rwist-

nienta tego Dll.ipi,knie}szago inu trzeba by..
lo upadku aj 8 wleHI:lch mo ~r~tw~ N~ ..
Bttpme przytoCUJył pnb,kó.w, którzy waloltyli O ajedu9caenie Włocb, wymhmb,łąc lłli\"
zwiska RZy~llh.zewakiegoJ JarA\'ui9wskhgo. i
POD iitldsll;O.
Mówiąc o wtllacb kultury j
iiWII\Zk;;ch krwi, łąclfl\31eh n~l'M włusl.ti !'E
Darodem pohddm, król Die omlIIHłzk:~ł pod..
kndić, je i w je.o żyhu:h plyd$
krew
PObliBo WCmi:!liliłJ audjl!lnłiji król wypytywd
łl~ pOf.dfłl. Btlrmanta .ac2!egółowe o .,tu..
. acj~ pllłHYUfl2ł. ekonomi9!lIill'l l milit:.;.rną
pt1lslr ... Z p,Az'w~ro Wyf6h~ł !li~ () WI.\1"C3iQo.Ś$! wej śk .iJoł!il:ti~h) która blj~

łłi,· \V tak

uudRyeh WarIHl&ae!J.

sierpnia~ (PAT>. W sobo2 sierpnia paplał Benedykt XV
na audjencji posła rzeczypospo"
litej polskiej Pf'zystoUcy apostolskie'

RzJ}m, 19

tę dnia
przyjął

pilna. Jó;tefa Wiell"us·~..ł\m.vał!\kie~o wraz

z ezłonii:am\ poselstwa, radcą Mac.h'.~j.em
Loretem i lS~kretarzem I~nacem Skrzyń
ski m..
Kardynał sekretarz stanu Oasparri
zatrzymał posła u siebie . i natychmiast
pneszecU do komnat papieża dla zakO<'"
nu.mikowania mu życz~ń rrzedstawicl&la R~~czypoapolitej pols~iej.

wybral na audjencję dziei\
majbliiszy, ja'd m6gł być oznaczony tł.
2 aierpnia. 20 minut przed godziną 12
Wfjechalo poselstwo '\IV 2 samochodach
lfjw..

do Watykanu. W pierwszym wiózł lis..
t-, UWierzytelniające sekretarz Skrzyti.,
Jiiki~w drugimje~h3.ł poseł Kowalski z
radcą Lorefem.
.
W podwórcu
Damazego 01"8.2: u
weJścIa do komnat papieskich oddziały
~wardji szwajGarskiej prezentowały broti
Podobnie! w salach poprzedzających
salę tronową, gdzie ustawiona była żan'"
da.rm~l'la papieska i gwardia szłachecka~
Punktualnie O godz. 12 wplowadzus
ny wstał f:oseł pruz mistrza. ceremonil Monsignora CanaU do sali bonowe1, \
w której
posła Benedykt XV
w ofo~ftiu Ucznego .dworu.. Po trzy'"

'w.

krotnym pnyldęknł,c:u: jak nakazuje
c • .Gmonj&ł t. j.. ł,I wejścia .na sa]~ na
5mdku sali i przed .tronem papieskim,

po prawej ręce
radcę Lorstę a po łew~j st:krefana
Skrzyńskiego i mistrza ceremonJi. Msgr
CanaU wyflłosil pr~mowęł pny<:zem
Wf'~l hty uwienytelr~iające wedle
tradyoji w ~erwoną 5ł~ór-ę: oprawne w
b~o złoconej tubie, któr~ Ojoiec św..
oddal HIV TAcri e~,błshupowl Nicei..

poeel Kowal3ld,

mając

19 sierpnia•(PAT)
- E'id)a
•
'"
'_"l
S;;:w8 1Caf:5cy .
iso~jaim. u~nWiml~
postanowili ~a oshmim z]e~Jzi.e, aże?J

rozpocząć natychmiastoWl:i agltacFi pFZ~Cl.
przyłączeniu Szwajcarji do związku 'n~

rodów.

Dommuslrlcja sDcjalistyczna VI

cych z naluenia ioHksm*1I doby\\!a
d~ inne>j in'om, dOfłrcwada się ludnOlić
do rozpllGmych
aby . wwięció
ułyci~ siif_
a ~cr . ~ P02:01y
prawa.
Ale to J~k pnniwlm ,ol~wa"

kaW_.

nW

ftiemców !'łibrołny pl'Ot.t po4MMSi
m~Z8CY. cał~ "ł'ol~tlI poł$kla m.u~ si~ OkRfłul~ i wpłJftat4 M Hłd.aby
wobec rO~iłł',Włl~fCh ·dę. wypild.k6w

·.j«;1 atlł~.kD tward&
Tocq liię putRkiacłe 'W &łriinie..
Jflemc., urzędowo chcą .z nami zgody.

Wurzy

domagają

W/e4en, 19

sit wydama Bali
Kuna.

Ii~rpni.

(PAT»

~

Rad}o

pozn
~dorduwdorjłl.
bu;jap~zteń$ka
<wy,~sowa1a' do wiedeńskich ,!łl.dz i poU ..
cJi· w Au.uji proib~ o wydame vzgłędnie
are.~t~waRie 21 komisuty hnlowych m. li.
BełiKuna, SekeYiego, l{ohUi!, łłeilmana,
Boma Emhd,.o, poatem byłejO pn~
~Cł~O bJłej rna, ł~~rłko~robJt..
*zej BerD'Hlłm&, oskartOJJ~O e mOf,hu..

stwo. podraWIRłe
W1Xł~i••

pieuitdJ.l· i iwe· prze..

w

Z Denłkfnem

pilnieJsza
z ,Polakamt.

MoskWI4 (WBK.) Tutajlllse

.D~

walii

"lzwf~8łłtł

iutyK~ł$ fil. .00 ł1'8m ozynić . RBletyr
wYł'Uaj, ~~h,) ~ cała e»beena !ł1u~Ja
wej:!ilc# ,.iskbt,l"", p • •zona !II w>li~oiem
M • •,1 iludu~ i W!nnicy mlł. na "elu tyl..

ko ...k~~ p.tllłlOOY (;P;

Den!kinowi, któt 7

~9 ~mi sił ,esuw-a sit .. LUaprl'Ód..
. .- . ~ belwHwiełrie WOjaka p.winAY

~. IWą ~ "róci4plll~iw Dawldh,!,i i
~ sił l ' w a'ij~JUoymłtti. !SIU-a,..
~ niep*w~B~a ad ua ::::achodłiim fren-

ohJ alo ~ . b p .pokoi'"

n~riiniL

19 slemnia (PAT) -

SocjaliŚCi

czenia

więKszości

ł(adje

urządziii •

wielką maBifestacl~ ~b wy~Jl.H~Z<l\
wolność niemieckich jti ńcó ..

na

wojennych. Mówcy zazt1aczaH,.~ć ,pozi
jeńcami rosyjskimi zatrzyn~anynl1 ~r:~Lm ..
czech na rozka2. ententy mema dz~~ JUŻ Wl
NIemczech tadnyehjeńców wojennych"
i Ci obecn·~ mają być wysłani do dG1!~Ói\1.
R%ąd niemieckiwprawdzia zażądał w:f~.b~
nia jeńców z Rosji. dot.ld jednak rn;.:m.
ładnej odpowiedzi.
Mówcy podnosili, źe odbudowy' krljll
j6w nie wolno łączy t: ze sprawą POWT:UI
jeńców. Olbrzymi ruch ludowy do:naga
s~ę uwolnienia jeńców.

Ił ukraińskich

p'ogrmnach

35,000 iydóWG
W/eden,

19 sierpnia (PAT)• .B. Kil'
s Berlina: "V·:lSSiiOne Zeitum~" 01'>$
tuje za .Judische Rliudsehau l1 ElZe)1legu!y8
pogroMlch i,dów nil Ukri\infe. Wedle tyCb
inf'DI'roueji od ~;:źizh:rnik!\ HHs do maj'"
1919 :roku pogromy ~13 U~rajnie p.zl;prOs>
w~,daf,no VI 120 mluta~b.!lrqczęm ;&gjn~le
d~ll(}it

35)00.0 żydów.

Kolczak

I Iył, D~nikin

naprzódn

LJlon, 19 alerpuia (PA/f). Radjo puz~
p oiOZ9aie KołC21sk'a jest I ł1 ji!<Z8 n,:ł Ilrz~ł
dniami.
Ataki bijhzew;i.l!;:~~ ;'5;iSh
wfitrzymana ~ uporząd:-:o';mny odwrót odbya
wa ai~ dobnie d:d~ki skdom koleJowym.
POluwauie I!i~ Deu.lkina. naprzód noty,;>:.
l'

ai~ raźno.
Armii CZfll'WODt\j grozi 111"l.;,!!§"
pi.8~Ii!i&il.\1two odci~lJhł.. D1'.Hlik\u rti~pon.:~~:134
óO t,udt~mi i ma. dobne ur~ą,dzuną
powietrailo" wy Wilid, wCZi\.

Paryt,

19 s~6rplli~1 (PAT). R:ułjo pGiUJ",'

W okohey Bkatel'yn hUl'gll. w pobliŻU st~:.!ji
ZapozdllQjs armja Denikina pObiła wOj!5ks
bolli!5ewlGkls. lInbhn'aj~o im :; pociągi P'H)..
cern@, lo UDu~,tł 4Q karabinów J!1l.,;;SZJDflI$
\'\yc.b, 500 pocbków al'mc~t;;ich i wh~le
jeńców\'

Iii

j

Ialta

nandów.

azwiąz~k .

Berno,

IW lutłuoki Sfą.n cbąd
n.łenha do
pl'Hbu,ej ~ci~, kiedy ludnom1 ta wy~

powiada .~ ęentanłmm.ie przedw":o
memcom ł za Polakt,. pomimo przedsta"
wiania jej rzekcu,a.e... nienądu: pobk1 ....
~o ! przeolhnym'ich··koł"zy~d wynikaj,-

Leśn!.ewski.

SlVlalcarscJ

Berlin

i PaUleli.

J.

pozo.

strG:lam.

Ojciec

Reżyserował

Socialiści

;.:rOi>t''':rd d~iżyć winien dla gb.aWle"

DulUJ B króla włD~kieUD

w sto5lWlki polityczne, g..
oMcnie ił' ni~m>cy» udenyli

dwoil!tc~ post~po"*an:hł

ł

Berlinie

wi.~j nłt t) ~u Hmych· chodno
r~!deco c.dowlekll, Ju!!wetnie wi,...

·,M.

ról

nla tei:!o h,du $złaluuni.
€ciw,,?,~h

Mrozińsklej

Premi~rlii! I<omedjo-s:n.tyra 4 aldflch Caiłlaveta

pOZt1.

ho tu

•

t~1ti,

•

grm

Berlin, 1

wznnwhmiem montu'chji
, AustrU·
flder~nia

(WKB). .DsiltiJcbe
diwiadUje alf;l s Lllg"Hl&ł
)ak~dotlosi korespandent ...Dacole" z Pa!)'a
aa~ oawi.t\dczył Balfour wobec jednego al
polityków bałkau.kieru albo lawrzeeie li
Allg,

Ze,tuDS"

AUl!trJą i W~gr.ami< zwit}8ek

gBSpod~U'eiY',

albo m.y il~ ajmiM8)' olibudową utOu8.t'chji
nadduaajsokiej w taj łu~ innej fOl'mie\ll ..

Oświadczania

min.

Mmen. 19 sierpnia. {PAT}" - Radło,
. WUIZ. ~iniBłer włgle'tltispfaw Uiranta
CSDy "fi LCT.lfH~y oowilt.de~ że

nny uWliiłia do n

1'Sł1.d oba..
pl'Owi-'ol'y(l?;ny ,i uat/ł{ł

skoro t,Jllro ahlaHe
.W~,,·

lił ligrOmM~me UM."";
~

S

, W141'S"wał
P~t

19 afarpma

(PAT),

Miuk, 19 iłJłJMlml. CPAT..). D~ia ł".b:

• ftl lł W

Utewslw-blaloruskL

n~y k5lmpi.nł l "1&rmoWl\ lIływirlji
pn" fmB ! ~hl
OIHH'U.
lił~rBJłaciel , n ~P''"lril'cs'łku m~l.
BorySOWI cshJlutl!!lo lm.• B~r.eflJ1t1 na pr:łs"
ełw tego mblt'a. Zdobyto .~ ~ qra~lDJ
mtiHYDOwe i j.~'W" n-n.,rfl11aelel pOUlłHł
oięiłd9 drlłty w ubity..:h, 1'IUłd kteryeh

u-ei,-..

li!~teltiw po

Od.t%iały

nasza ścig-ląc'
aleprzyjaciehl, osiągnęły liłlM
Be'rezYIlIY ed Jezi.r.
IU.lik do miasteczka Berallli
.J'oa, na. zachód od którego toczy
lic: walka. Na p~2.ycz6łku mosto-

najduj~ 8i~ wielU ~hió~łi1k4hf.

Bł!lrtJz"oy
._jeluł
DałUEe zajęły lBo.u-.zewiszłd
RfłHllxili. II. Noinlul półnoe llil
Dym IdeprzyJ-ci.. opuścił
~nJę p.e.xld t..a~2.Jki i G.f.
aię . . ..oh6d. Na oddnku

uteczka

Baresyu,-

Pozmm.

19 sierpnia.. (p:.\.1')..

pMlł~
PGdZt.uu.,aeiem. i ht~rbi,

'remt

UB~81$ ,.atrole
OiB~a aluią

ł,umuca

bo1sz$ wiey wYcofali się na
Stucz» .rwaws3y most kolejowy.

Pła~k8mł ()d~lHt.3 111 BOiJ' .Illi.f...
~b91 Di~ki. ZfDiÓiHrwi_J
o81eń kalomjolów i hr~w•

Pod

ISY

FrOll.tpo~

lpokojDie.
jedea hlluy•.

Ska.., BUH w ~ oby

W 1'.0- c.u 1 li II ir ł gem. pOdp.
&.f utabu

alki l uie [8 i na fióroy
'0

Bytem ił Kałłn"iee.
ppZi8Z

Ranni.·

załagodzenia

llronią.

SosMwlec, 19 sierpni•• (PAT). Pny..
m~i$eowymi.ł.lu.

(PAT). ,. z wyJątkiem. kilku powiatów; Jednocze..

,nie

Wazelk.koMW1iklu,)a Z 86..
~.e Szhł~1ti.1m . . .ha•• , ~8.

a..

miara

~i.l'
,.wiatu 3lMlMcb~i'i ...
go 1 ~-"i.łO. II Z i fA Wf
do..,. pe'll"&łaB\ey ...t.rję
~~~ ;:J'~~rJi ". Spi.ze.ou.
Wy..
sbn, li! ~t()wic oddział WQj!Jkłl nieml&cmający' na .cem watowanie fej
tał pnHZ odtł~.ły p&*Rluń ..

na."

So~nfl.J.ec,

oraz

Kaise:r

4ow04z~c,

nhm ołker zOItai ranieni.. Pawałań

Po--'

dOBłów..

oy .••aloz. z uu •• ł,..hanl) .~
. . . .ą I zacięłc.~i4l11wiedz,ho..

..~ jcena. te w razie w,adnięda

t9 sierpnIa (PAT) -

nad miastem kr~ duJe· umolmy nie.
mieckie, których załoga sfru:la do łupno«
,ki. Na starym $esS01VCU ranił lotnik'
nicDtiecki kijka osób.
D ziś o ggdzinie pół do 3 po polu...
łUQu)u samolot ni emiecki pOjawił ,się nad
wsią. .Milowke, . ebnitył swój lot do 20 metrów i zaclWłł' omn:eUw~ ". przecliooni6w,
którzy w popłochu blin si~ po sieniach

pod ltiIt.wicami zdobyli powśtaticy je..
~ ~r~bin massynowl, przyczem 10
~ti~~ raiemieckicp

aljandr* pod przewodnictwem ame-·

rykańsWego gelłłlUła Goodycara wJjecbllł. pod~. specjalnyM 2: Warszawy do.
Klłiowic. c.Jem prHdsięmięda środków
m!iernJ~h 'do 1Upokojenia wybucłitycb
na SłąJku Ośrnym zaburzeń..

.
Ofiarą- lotnika niemieckiego ~dła'ma"
·fa Ckiewczynka Kwietni.ówna zabita. kulą .'.
klrabłnow~ Słoma jej została clętko;

VI

~ fi~e6w są z~ubieni.

. ranio11~

-~--~

. Prądy za

.

m~narckją

tować wa~y~tidch a:łonkówhylego rządu ko.mUl'łi8'tycsnego iodni6slsię.· do,

t przeclfIJ monarchjl.

l'Ząduwiej~1i$'kieł{Q;abyinfc.rnował

staittT..

wiąeych w Au-atł'lL .Nadto wydano urzę..
dOWyfromunikat,u. wy~ny będ2ie
hr•. Jt'fichalowi 'Ksrełyiemuprrn=es ozdradę stanu i ~trwo.ni&:pieniędzy
publicznych.'

A~nla.-J(:arolyt pod zarzutem

zdrady

.

Wtedeltl 18 sierpnia.

Wą.dle 'Wisabmości z Budapesz
tm~;8l&e ddenntki donaszlh że chew

fu

CAY n.ił w<;gierakipostanowH

Be-:-

Ję .Kułma i .•:zeł'eg~· tOVNnyS~j b4-'

zaaresz-

lagł~~il.~

górnikó

.łlmi3ie ..ertp.kta.ji - Rolł.łnia. phey Da .~
sb-ajkują prze.lw rzędowi Iłie-iieekie• .--aełt.łnloy
p . . . . . . . 2:_ał ,bill sirajlulj,,--prze._ rzą.nvi peleki_.ua
.

W Llg~bit1 Dt&browatiea WCHUj
wybu'Cbł strejk geD\Ulll1.Y. C~ść mpalni
stanęła o

wy huk ru'IHt a nawet 11'1lI8Clilot Hl'a...
Jn.n.6w ...~ftc"yeh, 4ecbedZłłc, ze

łtopalni

.

.

g. 11 raiWt~M. e 2-ej

p"po..

Warszawa, 19 sierpnia (PAT).-Dziś ludni." pncl.1je ,Jedynie Oróddedde TOWH
we \ł'tQ(tlk «) I$HDie4 min 3u nmo ko- ' lecz i to .m. stlRąĆ O godz. 8 wikler.

S"$1f~j 19 lIerpnfa (PAT). Od.
WCHH'lJ wł~łl "'Ćłła~ tu bes pn;el'''

Na

o"'~

Ałę6.

kolej..., uBteł il:łJpelru.-

C~~~rfJ.

strejku. Wszyscy słreJ
zmuszeni do beuohbda
nat-,chmiut powrócić do swych .•,.

m.~

Krakową

la me"

sabroŃetW

lu.tfłłCY

ell
_oz.paJ _ilu.xorem przerwa
fialll

~lrajk

.

19 siel'pnia (pAT). W. B. K.
donosi z Wroclawia; .że komendant geaeralny .dla 5Ią.ska GÓrnego' i poznania
ogłosił sądy dora:fne dla okr~gll! Opole

aórnefO Sloska, kt6rych ~o

i

ililn~8w b~twi9.r

Wiedeń,

witl2iono tu wi~ ki Fannych' pewltafic6w

zlułAakieiJo

N:JU&f1., i9 ai:erp.ia..--"" Radjo . wa1'u.
Kom1_jQ .iOHlia ktew.e-ai.. .ieQka .'140

sad<Jwily się w kopalniach. Do Sosnowca przyWieziono 5 rannych robotnik6w.
ODowiadaiąoni. te poległo 10 niemców
i żalllty jeden halen:zyk. trtlf!<my zabłą"
kan_ kuJą, Qdy stal nad granIcą VI pO"
bIiiu odbywającej się walki. Og6lna
8ybmQja się nle zmieniła.

low.li l lecz dalej tecz41 ~. W My..
~ilCach toczy się róW'Ńet zacięta
wałka.. ·Powsfmcy mieli tam brać g6rę,
stoayli niemców, kt6rzy z.d~ie aię

tde1lłipln1a

tltwa przejmuJa .UmłmłłracIt.

Sosnowiec, 19 sierpnIa (PAT). Z GÓl''' bru. ~ li!' R141. 81em wyrównania 1'6ł
nego Sląska donoszą: W .ysłowi..
Ale !p6nłJch BlUiómie ce do ołłJłcia .ko..
cacll walki się toczą&,...Robot... . leł Belapyu.
wetłfJ1u1ych i WU"
nicy oblękU. Oddziały Gl'enzschub:u u .. . góle " ••.1
lU ija\hhłl zuajdalJł;ych Ifł

rc)\lr~h.. Pow5bł\ey jednak .nie kapitu..

1..,.

powstania.

. du ••zstpzeliwu:i-..

hawem "nysly z powrot11m ViI ręce
WOl$k Ń.mleddeh, kt6re oilrz.fmaly zna"
czne PHilki w a-rt,lerj! ł poa!UIłu::h pan..

Szo,f4mce,

lu~mąlnk.IIIf~.

I( .. ż d ego .sCh..yt.Reg~
pe.sł.lic:iiI' uiemey hez 5ą

SosnOflJiec, 19 Mrprua (PAT). Sp...
kM. .ondent Polskiej Ahmcjl
'eliegr~~ł dQnosi. Wedle ~z'"
łych tu % hwenu wałki wiadomości By..
tom ma by6 w ręku polskim. Kat$Jwk:e
hyty równłił! w J.I1łł:u po!sidm, ale me~jalny

w

haller8.zJ'ila.

S,!dsr. "r.~łui.

;te-d-d1e';- baterji.

Misja koalicyjna jedzie dla

~

Smierć

lIilO.

dła kaźde.o pttn.r8łaóca. PrZer'RHlłI1U!
GJI Z Krakowem.

&lnier'

odpadG u,..

memi ..·~łrie. W et.łtey
o&ia. kut.m!oWw.

Front~"~

Pro/l<i fIH'IlyJ€.sld l gali.cYJ*
Na \V(łymu Of;ywiooo dzłałal~(l;
patroli wywiadowczych al. prlliedpo...
.łach iw lejo osiąpi~tyeh pu~z nas
lmjJ. p.,zatem ~pok6f.. .
Wz. ~ sztabu plW~łaqo
pdt. Hallel.

Zdo.,ołe

Paktie na ..

łIIJe były v,' 5'łmllim mielcie j Itwf-&tiilliły
cofam.e tlę -- Ui~ptiytGUlhła w p-optoebu. W
Wtl ...,ot1ób lldywi;l a leg1 iJ Uó.w na wej
przelłtue.nl lłWJek ~łd;ęłw Mi id nad

wym Borysowa walki trwają. lIa
PQłtnłRw_y zaoh6d od mia-

W.Ud

R.····~~

Tak bf1"mią hdormacje, jakie otnyDN..
iśmf weHraJ'Pkerorem. Strajk wybru:ił
DłMFHzuaałe i liieocs~l"ółllie. OórmeJ
· pne4 C5~ łJlolliniamł ~~Ji : 01łym sm~iHł ~aI\ ekonomicaycb, ,..
praWJsto8uakÓ'W apro"weyJłłreh j płmqf.
· W spławie t~ toc%yły' się pwtrattKje
prq W$p&;UQsi-ałe iZłniswfu. Pfa!ftJ5'łu
i łumdlua Na wszystkie ,"wie łłl4ama.
ekouQ<miczne przeas~wjeiełe rUJdu i wła
ścicieli ko,alń :;raHttniczo siC %~i,
chod:r:iło jlfdynie o 8fłHWę podwJtki pk..
ey. Uwzględnienie wysbnri&nych WF h1j
dziedziuie t~fII"ń gómik6w ~t";ło.y
sobą JH)t1wytHerde ceny ~r:l-l o 3050 proc.. na co r~ ładną miarą zgo· dzić się nie mOie, gdyż ~.ltęłoby to

:ca

za SOD'l podwyk%eJrie ws:fi1kicłi pron. k ...
tów i wyrobów pJz• •yfiOW}ch l tak jU
baje(!znie drogidi..
.
.
. Natomiast· zaJ,lroponowallO ~b.JDI

podniesieuie premji o 40 len. za }edllą
setną tonny. . Obecnie przedę1na produko.cja dzienna .. ynosi aie1!h!m' dzi'tsiątych'
toony na jednego &Órnika; przed \rojną
wynosiła przeszło tonnę (I !$ tH)' 00 .:de..
rech dzie~tycb).. Gdyby' .. wąc ~fta
wydljooat . pmwięU%Jła ·się tyrko Q dwa
Qz$mSlt)'ehprocem, z&foold gómiłMkt
{obecnk28 mk. chiellme) ,podniofiyby lię
o 8.ri1k. dżielluie.. Górnicy d()magaJą się
. utrzymania i podniesi~nia płacy .dzienooj,.

-

PtmrattlCje toczyły się zUIJ-ełwft po..
myłtme i byłm nadlieja doj4cia do poro. zumkmła•. lito JHlhlemocitłk nebetnU:dW'
~pe\1hł ptMN!ł DiatlU\.M, kfófY o!)e,criiG.
w~ d. " I. . jllH . . . .t rądł!'
polRiqo ~. umawłail si~ o p'rąwó:e,
~1. Z N.ieal,"- JeQ1lOCzCŚlłie z wyta .. ,
ZĆlh'ri pO-iła Diama11lda wybuchł ni eli pod:de'fhilde ..... gHKaJmy. w Zagł"biuc
wy~ 1\1 i$J Rmttj cła triU gdy n. Slą...
sku
,.,lscy strajkuj", pne~i. rzą"
dłnri młemiCM:._. i ~llha ~ sit;
krwawe ftlki IN Słąs1m i !la gr~ \li

g"*y

Zagłębiu.

'

Strajk tell. mimowolnie czy planowa.
jest dm N-Iemeów niesłychanie ccna.ą po ..
m~. WOjsko hł~ w Z~głtbi. %C1stałQ'
towa~.: musi 5UZedz kopalń przed
• WOOł1 i ewłlfttualn.emi. aałW~biimi
ko-mumltów .l!a-szye.h a i prn$ldclt, którzy
masowu
wtargnęli 00 ZagłęlHa. Jeśli
stRljk potrwa ahażej s~,ną~ będą mu~iał1
Wsz:f'ti'tltie kotqe połtit~ i ie1.bryki. Kói\2dy
4ai Ib'a}kta ~oolłi ~14 1.200 wago...
n.h, Ot O,6łiWl ł1f~eaie pilHmysht
Wł. f,J'Pdnie i ~.
Strajk wywołali ~ocJaliŚd.kel'Dlimśd
i pepesowt-y" łlajcię~j dl:.: kraju chwilill
Ii, kiedy 00 uruch081_i.ł pr• • ysłi %ale-,

ty mlde cały nuz b~
i
W tej samej cbwUi, gdy d~ Ji0n~J Herbert lioowt m6wiJg

te

Ir~ lnłłsi pr~« wyd'ałnłlej.

wdnłejuy wandtł P'łCjT.
.:...

l

_. ---- -

.~- ---~-----~._,

---

Idyl

od •
u1dy,. czy 0011" p~ w su.rowcac. i .11Htt!Jjduh od patldw ~tg
\Ił tej . .~. dI.WIU __-era II Ul _~
.......

POLSł(A

Z

~"Enfant

terrible".
...

P-,ryaki korespondent ,;Kalium wiru..
lIuwrdnego·p. K~l"ab-K~eha.rfłkił JBałnj:e
st?Bn:~ek Rumunji tło lu:Hfli\!jl po r.2gI.'3"

MH:nnu w~gieqkiCh WCfłF ezerwonyeh.
. Oto, jak na to lł!lut~bł1abtwo· Rumu..

nów ~apatrulc 031' n!tjwyi~za rada kos icyj-

na ,l ~ tem wh&.ki~ l!l~8tr:6i8niem, ił pne ..
k~n&nie J'&fiy n.ie jeH bynajmnieJ równo..
Ina,e!lłe li: orłaj, ftanj3ullką. ..

....... Zagadnienie wtgierskie -

powl& ~

da łH:t"f -- coraz wiQoej łlit) włkłe. i sIn'g, ..
'iIl"a naJwy:hlilym IUlg~rom . zawrót głowy ..

N~jwyżsaa radą flil.'lmielnłe BI~ ObUfłH\ f>l'l
łł .. mu n ów,kt6nY g ot hit Bobit'j, ba'/!, li!'! ..
dnyen\<skazań 1 r()zkaz6w, pomasserowtJ,U

na Badapaszt· 1 d..n 'W,grom f!woje włalJne
łllUfi€SMlłie broni..

Amefyl.a.t11s twterd,~. te ten. suchw3,·=
ty ci1:ya kl'5yi«je edkiem. łeb plany polity..
~s~e.

utf'.fll:ll· m!ęd,ay

Ameryka ehoirth w

Rumu!1ją

bolU'8wika!llt w~giergldmi ode..
grać r&lt2 rrBjemoy f mOCArstwa główne e ..
H;>kły wy8łtluie komisji. ktÓ!'llby sprawę
roap.awl ła• roztrz"ł~łeł
wyjli@niła i Ele ..
ff"NWałaH* At. tu. tarG. tu ,Hfantterd..
8

blef"
RU.iłł'!jQ, na4ładułlłc ,ol5t9P.ow~nie Poj ..
Dki VI Galicji Wljch6dni"j.. cał~ uprawf! $la...
łJtwiła na właauąrtko.
j
"
,.1akta my te raz wy,1~d8m1 ....... H8kł
t1dslaj Pa PelIt na posiedgenill ra4y n~j.
'Wyłezej. - f Jakb wyglą6ać błthie oba ..
enie VI BudaD61zeie nUlla k9miajli?"
Obnneni'6· na saoH'Jdzie!ny krok Rumunów było tak. wielk:e;: h
postaaowiono
wyshó tam jak. najpr~dz€j IIl!nisty radio ..
telegram z łl\daniem, aby sanleehali na"
tychmiMt wSRelkleb klOków i czekali na
'fłyrołd rady najwy28zaj.
S, jedoak pOIzłakf, je RumlUli tej oiszwy il1Ubył do lerca nie biorą. Oni te
tylko i nikt huty. dzi'łłd swej . ellergiellloej
konŁrofsllzywięt wy"WGłali obalenie lZ ł\(J u

kODlunistyeanego n!\ Wę~rech.

Oai równid. mają dlfeiaj pierWtłl!:0 prs...
'Vo gło'Su ł prawo odebranif.i. od W ęgr6w

nahow nycb maazy~ DaUi~dtsi rolniC2!y~h
i lokomotyw. Prawo to przyznaje im eala
opinja franan.ka, cała plisa.
OJ;8Z0je siłt;~'l'$a wtóry dowodnst:h
je nie_teł) I - radanajwyśa. nie jest
mieomylnłł..
.
W wl€llu hpdnie.ti8oh s~cjalDyeh.
nIe dotykajfłcyeh ·baZP6średnte wielkich Gnucarstw, rada zajmuje stanowiiiko bł~dne
l dla 1Itłaa n veh aprzymieracllyeh wręos'

Jzkodliwe.. Rzecl'I wi~c jaslls,łe w Bpra ..
wach specjalnych państwa i. !5W. drugo...
r.z~dlle

Die
tykł_

powinny kOl1a3kwentllte i energics ...
Bwojll whlt1!ł poli-

pEz-ep rowadluui
.

B'&IlłR się też cbiiiaj VlOO1ły op

nH tu-

podobieństwo mitd%Y
~hd!h;l,zem
,ołoieniem na W tgneołł II w.!llKlr&Jas.m. W
Ga.licJi Wschodniej.
1.,,:

teisze-j

Gdyby iwego. ł:suum bołlałfłub armja
,olsk. sanieehała·dliałań wOjennych, .llli<f
J)tlwno nie bylibyrhllydzili pallami Galicji
Whhodlliej i I'tyb6w ur..taiaoych, li kio wie
.awet czy LWÓlf byłby prllyłąc.oD1 do

folskt.
.
Gdyby dst.

Rumł1nJa

łl!łnehah.

.Daj.
wyh-yeh I lIfoeBbtych rozkazów FloaUGJf,
wojaka jej musiałyby .ł~ GOrnąć sa· Hekę
CiBę. ą petem o ileż trudniejsza i
niężu:3'
db rg~du bukare8~teń'!lktego byłoby roz ..
wląg-auia kwestjl granic Biedrniogrodu!

q,

PolskopAmervkańska Agentura Okrętowa
fil Nowym Yorku, dla obrony polaków

przed wyzysktemL..yd6w. .ZgadaM, wy..
w Chicago podaje w N)'. z
10 lipca r. b.

W grudniu 1918 reku, grupa

an.

polsko..

ameryk!ińskieh obywat~H
sndnkorporowała
Pohko.Amel'ykań~kl} Agenturę Qllrętowl} s
D.pitał&m zakładowym 350~OOl} dolarów, ZA"
fsjeatl'Owau'ł W mianie 8tH,ojGrakim i posiaa
dają.cą
głłh,,'ne
biu.ro w Nuwym Yorku.
Uczy niuno to w eehl wBpóbawodniet,~ li Biło

ebcymi, klony dot!jd wzbogacaciągniętym fS ludu polskie"
10, ~odrółują,cego li! Europy ,do Am~ryki lub
odW?9tnie. D~llgim bartbopowałnym po'.
wodem lH\łoienhi tejkorpofacilb-ył fakt,
je \l" śród liaznyeh iatniejąey<h tu . odda wn Ił
lem polu

:fi

li si, syek'l@m,

~gentur

okrętowych ipołąuoDjch S

lantorów wymiany

piaBj~dllly,

niemi
n!a było w

~(,wym YOfl.U ani jednejbkiej firmy Dałe-
jącej do Polaliów. Ną.io.miad wiE}kssość

łeh tiosjdodłll się w t'ęku atd6w.
Władanie, że metody wiela tyQbfirm

r

opierały ajt na wyzyłika ludu J olskisro.
JJkt łam Dieuiwiadomi&uego polskiego r.o~tnika

podnoSi BI wytszy s:ezebel społeczny,
ona uillachetniQ i kształci"

bo

Strajk w Al1leryce zjaw'1skiem jest pow....

vf'mcOrlmalował onsłuchaćzom świat t~k
odrębny, te ldawał się byt opowieścią z

uednim, ale gdy się Skoń:;:~yłt bez wzglę4
du na wyniki t~fl6t~ robotnik . staje do

powstania

warsztatu z równym tntua;Jazmem jak

bajki, poczynaj~c od sam~o
.. przemysłu tamt~igzego.

przed tym.

Otóż przemysł amerykański pOVistał
i rozwijał się na podlotu białego i czar..

.
społeezUi!~ÓWf zwła~cza
będzie to zjawiskiem ujem ..

, Dla .naszych
tych

li:

lewiC,.,

niewolnic1w:i) % które~o wyrodził się
nem, d1120 mają mu do zarzućeni2, ale.
dzrsieiszy proletarjusz, syty i
jak się wyraził prelegent. są to teoretycy,
udowolony. A zawdzięcuć . to n.alety w
którzy sami nigdy nie pracowali i nie wie ...
pierwszym rzęd;de temu, te tam, gdzie jest ,dzą jak się pracować powinno. na względzie p.uca. i tylko praca - USll"
Dla podniesienia wydajności pracy
nięto wszelką politykę, te pierwiastek czyistnieje cały aparat lak szkoły mC'howe
sto ekonomrc7.ny w%h~ł górę. Temu zaw... . fabryczne, kluby robotniczet literatura b."
dzięcz.a przemY$ł amerykań.skl swoje sta..
chowa niezwykle bo~tał a nawet kine..
nowLko przodownicze VI świecie.
mItograf. "W wielu fabrykach podc~as o·
Robotnik $lanowU tam tHę, wyszedł
bhHltt~ wyświetlane są obrazy pouczające
bowiem z eię~kiei szkoły kapItaUzMu, a..
np. robotnika iak wykonywać daną c~yn;,
merykańskiego, który nauczył go praco..
noić t by %uzyć laknajmniej energii i cza,. .
Wać~ _. Pracy.. a nie politykowaniu zawddę..
su.. Wi~J.e zakładów przemysłowycb jf!st
w kontakcie z włddcieland kinematograeza on: ws:ystko, iak np. wpływ na nni..
wersytety komunalne i t. d, System pracy
f6wł którzy wystawis~ sp~cjaln~ obrtl%y
polf>f,;a bm przedewszystkiem na sumien..
z dziedziny mechaniki, techniki i t. d.
ności, która, niestety, w Polsc~ ~st dziś
Dyplon papierek, otWierający w Eu...
ddwołągiem, l1d punktualności. Zaczynając
ropie podw:oje do urzędów. gooności ł ho·
od dyre,ktors, kończąc na robotniku, nikt
norów -' w Ameryce nic niemiczy. War..
nie' zna tam, co to jest praca tyle to a ty..
toś:<: ma tam tylko to-co dana jednostka
le godzin, określonych z góry. W Amery..
umie. ProtekCja znana jest tylko wsie..
,ca pracuje sIędołąd. dop6k$łd trzeba. Ro..
rach urzędniczych, posatym sz.kodzi ł miast
botnik jest stró:!em maszyny. mimo to o
pomagać.
pracę nie jest trudno, gdy t powsbiil coPr~ca akordowa nie istnieJe, katdy
raz to nowe gałęZie tt:jte. Stąd niemal
bowiem' zarabia proporcjonalnie do wy...
wałęsających się b~zczynnie, jak u nas,
daJnośd pracy. Nad tym te! tylko czuwa ..
niema Iupt>łnie tebraków, bo zasadą ame..
ją UnJe (Związki zawodowe), a posiada je
rykanitul jest pomagać bezrobotnym tak,
kaida gałąt, dalekie Są jednak od pciUty...
by on pomógł sam sobie.
ki, od popierania lenistwa i alUirchji,Jak to
ma miejsce w wielu wypadkacb w Polsce.
Dragą cba-r3 kterysłyezną ceehąame·
Ze zdziwieniem patrz~ _ m6wił pferykilnów jest - patriotyzm lokalny. Kat..
Iegent- na to wszystko, co sif; vi· Polsce
da wie§, kaida gmina dąży ustawicznie
.
S
do tego, by wyprzedzłc.~ inną. Wynikiem te..
dZieje.
pory partyjne, anarchia.
Za taki strajk, jaki mial miejsce nie ..
go jest nieustanna wynalazczość. We ho dawno w fabryka.cbwoj$kowych ludność
dzeni~ w cudze interesy, wglądanie VI nię..
obiłaby strajk~jących kijami, pn:epęd~ono,.
swoje sprawy, jak to Jest n nas, gdzie sIę
b
M'
traci zbytecznie wif'Ie czasu . i energji w
y ich z fabryk a nawet wystrzdano.
1tym ~łaśnie kierunku, w Ameryce nie jest
mo deUlokratyczne~o ustroju Stanów Zjed..
znane xnpełni{l.
ńóczonych robotnik podczas wojny musiał
J<atdy myśli ,o jednem, by praca je..
siedzieć spokojnie i pracować.
Energja
go była laknaiwycJatniejsza, bo od tego'j wszystkich musiała być skierowana VI jed ..
zaJ.ety byt i dobrobyt. Nie dziw więc.• te
nym kierunku - w kiemnku z\\vydętenia
wrdga~
w'takich warunkach robotnicy posiadają
D;:;lś, po uw.ardu pokoju, Bz~rzą się
własne domki kiBtupokojowe, z ła~ienką i
strajki.. Ale tet robotnik wie, te zapracQogwdem ..
Na wydajności pracy opiera się cały
wał f Hl podwytkę, a rzą.d ma z ctego zasystem dobrobytu amerykańskiego, który
płacić.
.
my tu w !!aiu znamy jedynie ze słyszenia.
A u nas?
Dla wydajnóścłpracy amerykanin wyz by..
Moskal . wszelkimi siłami sbrał się'
wa się wszystkiego.. l tak np. ra:~nie w
dernoniłizowat masy, wojna unieurucbo"
fabryce" podczas .pracy jest wyklllCr.O ue.
mił~ przemył i rozprostyła kadry robot..
Nie. wolno palić nawet dyrektorom i kieniae, dziś zaś, gdy trzeba się skupić,
rownikom, bo IY.1cią~a to stratę CtBSU. apłatni agenci tydowsko .. niemiecko-boisze ..
,merykariski zaś pracewnik wie i rozumie, wiccy starają się rozbić i te nieH:zne za..
że o ile chce przodować w świecie, musi
stępy, które' zostały. byle nie dopuścić do
zrobić zrobić to w 8 godzin, co europej..
ugrnntowim~;:;l R2eczypotjpolitej Polstdej. A
ski w 10.
społeczeństwo patrzy, bada ł ••• nic nie ro'"
Dobne odziany". opłacony robotnik bj. Stowanyszenia mechaników· polskich
jest 'fi Ameryce ideałem, sle mDsi wypro...
z Ameryki umierza właśllie zbudzić nas
dnkować to w 8 godzin. co ojciec jego
z uśpienia, podnieść kulturę mas.. nall"
produkował w 12 godzin.
"czyć icb pracy, słowem doprQwadzić Pol ..
W m~arę wzrosta dobrobytu wzrasta skę do stanu, pozwalającego nawyŁrzy ..
i wydajność pracy, podczas gdy u nas
manie' konkurencji z obcymi, słowem na
jest inaczej. Koma się lepiej powodzl, ten
wzmocriierde ich rdzeni8.
pracuje mniej i gorzej. Ale też tam jest
Wierfymy, te zdrowy odłam Spale..
jedno - umIlowanie w pracy. b~, ona
czeństwa poprte ich usiłowania.
D<!gO

na.,;;tępnie

g

I

cil\gnąć

Iskle.
"odząca

.. Jak POd3J~pisma. warszawskie, prof~
Owuu:dowski wobec Hc~nego ludytorjam
pueds!awił stosunki robOt11 cze za ocea..

Pary:! 11) sIerpnia. (pAT).
sza. rada zajmow~lą się w~zoFaf

\1\rie~zi~Rumunji n~ notę .koaU~ji
pOIJJled2i"wywarl'a

~orzy8tne

Najwyzszd rada wyslaia.

do

w której wyrua

notę,

.z,e

Rumunja d:tlałała VI P01!'OZ.un1lilt~"i~
i generałami en.tenty w

ają

Odpowleiłf koalicji na notę· rUlrD~n
utrzymana Jest w tonie łyczłiwVm.
p18sza się, hy RumunJa dostosowala.
do życze1\ koaHcji.
Stregmet'l'ł

16' sierpnia.

~

(PAT).

IIIMatin" donosi z Nowego Jorkul że ko·

misja senatu dla spraw zagranicznych
uchwaliła. by obrady nad fraiifatem pO"
lrojowym lnnać za naglq,cG.

Nauen, 17 sierpnia. (PAT) -:- Rsdj@
waru. Wedle offcjaluycb doniesień W~f!.s
rom grQzi głód" poniew~ż nie dokonana
uprawy pół, W'skntlłtk braKU· łąk do pracy.

Madryt, 11 sierpnia (PAT)
l(ról podpisał ustawę o przystąpieniu
panii do Hgi narooów ze wszelkimi posta.
nowi~miami poszczegó!neml traktatu
salsldego1 odno.s~lilcyml się do (Jffil:amlzaC:j';
pracy.
Paryt, 17 siftrpnia (PAT) - Le JOli!.'...
nal a spodziewa się, że M; końcem sierpnia
nastąpi poopisanie ttaktatu pokoiowego
AusŁrjl\ niemieckq.

I.

Londyn, 17 sierpnia (PAT) - Havli&.
Nota urzędowa zawiadamia o p/)rozumie~!
się Anglji z Persją. .Anglja odc~.uwJ
konieczrmś' zabezpieczenia interesów' an,

niu

gielsldcb, Persja potrzebuje pomocy Wiet.
kiej .Bryt<l:l1ji jakosąsiadująci!go mOCI.ft
stwa zainteresowanego w losie Persji.

Warszawa, i1 sierpnia (PAT) - Ce.
lem utworzenia silnego społecznie i gOS;l
podtuczo statlLt rz~rnie-ślniczeg;o pO'Hołaneglll
do odegrania wa~nej roli politvcznej Wł,;;'.
wszystkicb
zagadnieniach
dolyczącycm
mia'st PolskiJ zawiązało się w Warszawi$
centralne
towarzys.two rzemieślnicze z
własnym
organem prasowym .G2Zetl:Y.
Rzemieślnicza, która jako tJ. g.odnik ma .~
tych' dniach ~aczfić wychodzić"
. ;

!.,

Pll"odukcja

węgla

w

:e:agłębhl

kai"'"

.;

fllllfiiBl!iklim~

. Cieszyn.

w~gla

PrOe

15 sierpnia. (PA1) -

t

zagłębiu os1rawsko-kar'
wińskilll za lipiec jest największa od d~,
kończenia wojny i wynosi 6, 146,422 cen~'i
narów rn~trycznycb, gdy produkCją. za CZfis

«iu keja

VI

wiec 5.656.411 centr. metr., taRte prodtlk~
cja koksu wykazuje 84.000 centnarów wil(
cej nit w czerwcu.
. ~

.~

PrzedsleblarstCJJo

nO

.~to~nnkt robot itI! loryru.

Kronika telegra

nie otMSałopleką. przeciwnie, dba~ 91ko o to, aby jak n3jwi~~ej groU3 Wf-

mu s kieszeoi. 'Ahy temu w" 7.y~

eItowi. tej krsywdllli~ 'lIllilptlbiedz, p~nn;t s
PtJ}llo}·Amer .. kańska Altf!l'ltor... Okrętowa.
Prnwlitllai!f)Ś~ Pohtów która obeGnie
powracs.ó będffre do kraju ojczystego, opu..
s~c!5!'.6 będzi8 droglł na
W, dług umiark-Qwanych

port

uowojOJski.
obliozeń z pośród

Dbeeule 'fi Stal3a~h
B~mienkałycbł p-rzyn!ljmniej
600,000 pawróci d-, P()ls~i VIi pr3.seiągu najbhżs1łych ÓWÓdl lat. Oibrzyrnh znaoze-

4:,50UJ OOO

Polaków

Zi~dlloozonyeh

nie. tego ruehll nailatwiej zfDwmiee,
się weźmie pod uwagę.

te

według

jeśli

oeeny

fieczoznawców firmy zajmnjąc6s1ę sprzedażlł kart okrętowych, wymianąpieniędsj'
t J., zarabiać będ lł IH'ZGciętnie po 3U dyl.
od pa!dera.
Fa'3howoj' twierdzł\ ró wnież, że z owych. S\3tair tysięcy emigril n~ów
zwrotnych, przynajmniej . połowa kupować
będde. ksrty okrętowe i wymieniać pienią..
dze w ,Nowym Yorku, gdzlI' najhtwisj wystarać sili,ł () pomieszczenie . na
oł;rę~.acłl. i
gdaie plaai&dz3 wymlenia~ możrm po najtańs3yrn kursie. Z pOWyt:::IH'gO wyni'r3; ~a

pnedsiębim'stwa takiego są
bezwątpienIa stla.ozne ch·)dd jędnak: o to,
aby oparta ona były nie na wyzysku, ale

Dochody· z

Il&uczeiwie obUczonym lil\robku. Chodzi o
,
y)ud polski powracająo1 do ojczyzny
u grQln swój ci~jko jJarobiony. jak n8jwi~ ..
eej w zamian o1nymuł, a pi"zedewszy8t ,jem

to, \ by agent okrętowy opiakuwał si~
111m po bl';1tereku i b! oi'lił go od obydnego
wyzyaku biur tydowskich.

(l

Zarząd

firmy.

L\idzfe, kM. Z.v

~ałoiyU
PolBko..Amery ..
kaliską .Ag6ntu:n~ OkrętowZl. dosk{}uale zda"
li Bobie 81'r!ł.W~ z b9g0, ż} pierwslym waD

runki6m bk powodzeni<\ matsr;9.ID-ego, jak
i zdobycia sobie zaufania il2ierokich maa
pillsdch, jest pozyskauie d!:f }DfZą,du k>rp·Ja
racji najwybitlliejs.zyeh obywateli D.a~zj'eh.
RGzumiat:o bowiem. ta jedynie ()bywatel~
Bamożui. ktÓiI'.ijT wlailll~ pracą sl~ wybili i
rÓNIJOc.z6Śilia pOl!ysbli
ditl siebie ogólny
shaaunek wJcbodźtw~ p;;.iraflą dać puoli
cznoŚci moralnI} i mutsrjt>ln:1 gWiil'aMją i
nowemu przed\ll~biorstwu Ila·awnió :Bufllni@
m

na. No\1Vy York, wypad3 300,000 ludzi z tej
ogółu. Dlatego td obyw&teli takich palIIy" :
fall pOWtfJtnel i ie. ludJie ci dad:i:ą kąmplI"
t~"not t'U'atogo nię mniaj potlt&\r~uo si~ Q
uiom zarobić 9,000,000 dolarów. Suma ta. . to, aby w gafzą,drde i1ssiadaU przed;<.tawi..
nie zawIera w sQbie dud. t10wJcn sY!ik6w,
ciele uajwiękazyeh polskicb organizacji· w

z 1r'ł.uspottaeji,z
podróżnym pomieue.lonia. 11
uhtwi~ń, czynionych w 'Iilwiązku z '" yrabianie.m pliuportów, dokumentów urlędowycb~
aktów nota.rjalos~h Ud.
ktrue firmy
aostarcunia

ciąsnąć hid~

Amery~.

Skład zadądu

czyteluU::: n.ieco

IlDajdilli,

Odarisk18.
Dlljpiarwlilz!ca clynnoici

n4

opiekować się tam błJdsie
dróżnymi, wyayłanymi do Polsld prZeJ; g ró

fili, która

Filia zajmie

si~ dal.lSzą ekspedycią t.t".r4

ludzi z Gd(!ńsh, ą WIęC wskaże imnajc\
\{rót8~ą i Diijtań.)zą droge do teh BtrO.fl r q.,. >
dsianych i ud:aielaó im bl!,3dzie wsa~ikh,\/
informaejl tak w kwestjach prawnych.:jal!.J\
byznesowY':b. Filia gdań~ka b~ddafll.r~j
btarała się. a odpowf 'Jdnia etosuil ki z łjtlld i
karni polskimi w kraju, aby módz dhtb#L.r.!tc
głównego w N )wym YOrku nabywać polak" .
w&Intę f:O 86jbń!lsej cen.fa.
. Będzie ta filja równocześnie czemś VII
rodnaju ag~ntury dh biura gł6wnego, lizi .... '
hją~a 'W Gołej PoIsct>, która prawdopodo'lJ
bBle liczyć będzie okol;) 85 mllfonów mie.. i
szt-ańeów, II których ~nowu niektórzy łH~d!J!:

Jll'a-gll~li szukać S3cz~ścla W Ameryce. W'
filji gdańskiej zatam urSlfinik nie tylkO z:"J·
mOwać $ię będBie ekspedycją do AmerykA

eWi.ultnalnych emigrantów, ale

~ar&lł"Hff/aO'

atarclIó:lĆ im będzie pDZ.Yt~CZ!ly(lh 9 Awary~ł
wskazówltk i akiafowyJVać ich l.Jęd;się dO
głównego nowojorakiego Nllf/l. Zaru.iellii
b'l'hllie tUja glhńska zajmowad sif;! Ułal'Wll~,l

niem dla pcuJl'óżuyoJ! WfHlji$tkicb formllullUlSYIłi

p8lzpOrtowycb,

Agenci

W

phm

OfJI

unędowYIJb,

'fi) głó'Wn.ych

Załot'ycie~e

no ..

ll

.':!'~

biuro w·wojofakie.·

WDa

d.~lei.

Filja
Jedol!t II

P. A. O.

wej ltorprm~cji bę'!zie założenie. w Gdańh,tł,

p~

A. O,.

mocy którego

itp.

mlastack.
opracewrul

W kłlł4fij

Haubrieba.. .

.

1(10 óti"z,ma llIagil"edę !Mebla.

Nallen,

15t sierpnia (PAT) - RadJo
Wedle dzienników szwajcarskich
nagrodę Nobla z dziedziny li..
otrzyma norweski poeta Knut

Krakńw,

16

razd ~ '!tLe

Taryby•.
tvm tytułem Dr. Will ~f!Ilmi@slreza
puą('ą i· f(}rm';~lę:
!fln c, którli. ~z'zęśUwym traf'ID ł)rz"..
~ję
co WHui1 ! pcdajc3 g ść f8K#'
śWlfHh:;;ąevcn o bOba~'fW ekich pr~df;j 11
.ąi':yeh W łania admin\ .. triuljl i wojsr'!l
f eg.:)..
..
elb wno Tr\ryba st4)f!f !l\kowda ms ..
.
Ps'>, Pm{lruaełdsj .. Wojewod;<;!szki i
c

wLi'z.'

nW."'.gę

wh,śeian

wfaśeh;lel;'i

m:cj ..

p.

pc~r'~

że t~n sp,'",ób post~·,r)\l~q;h
d~ Się róilii O~ m,,.tod bobz,:.wLJkiJb,
lit9wak1a o«powlerhi/łły sl!!ykan:u:d.

fu 6 sh<rvnia
ltlll wił 'się

Odibi!'!ł

w('1~k3

lltew-

W m 11l1ąt', u G:ec.HlJiY,
'p. L, PtH' .. Pomarnackiej j 1'OI<1'C'rewbre, chl?ąc jeółHlcześnłs are3;;tvW'16
włM!uid'lkę, le esc p'miewl\ż jej
dl-'
tłO w (lo~H!, rrefi~tr:i\Vallv córk~

PlieGPom~fn'H~ka\

Ik"

pan;

ę

i'o kshM ]1.$

fzd';;'Hl 1 urągań do KmUlelhl".

,y t~i ep9f!lobnoś'!i jołn!ł'lr~H~ Taryby
SWV! h mlli!tnaw holsw:ewlckich ~m~
ganlHohę, blQIiznę i !:otówk~.
eluHlom roiejscow1 Jan 'l'nrct.n.v oz,

ruhJne POiStępowat11e. iołnleny.
."t~tt.ąe VI obronia p. L. Pac",Pomartii I?O żA'nien:e litawscy w ibJe
ńE!l:i sno:;;ób skatowall.
Ż:lel ch istaiejo

l),hronJ.' lt~\ts' a

l;ierowulctwem m,~ ji6c·"wego proho~
- HtwiuiI. Do tej ochronki przyj ..
9 są
ie!a~a

td dzieci

pulskie.

Berullcka trma iołaiens, po ..
ohecnie w DEild:liy, Odds.ł~ do tej o"
woje swoicb asie i. gdyŻ' s~m~\
icb nie mogla. W oebronie ma..
te musiały znosić ffrzm&itia U po~
a z :racji swego pol~kiego pocho..
Z ~łH'imbno tym biedactwom mi)11 poliku.
N;€dawno ł!potkała je ka ..

iż pom~mo zakLUlU . pel'ozum~ewa.
one w
godziny l~żć kn) .3"!w w kościele żo

. to,
.

.lłll

Bob!! ro pals Tm! muąillły

na wilgotne! posadzce.
IU'lry dzieci oświadozyły,
.

zgin~ć, au!łeH

ści u.\.hl'onki

nadal

Po cdby.

fł
wolą ~
kOl'llyatać Z go ..

litewskiej.

t~p(lwanle zbołs~~wicla.łych

władz
wśród
wło...
Ibawienial'1'Zyjśeia

budzi ob.nz3llie nie tyikQ
wyoh Polaków. l~rz i L twini
~{'zekuiłl
~kith.

jak

S rzedawał sól kuplJom p"y ..·atnym I
POl"t;}ulęC:i·m
kooperatyw. W ~1;ielgruby
<ibl;lcvwi.ł l~pnedaWtłć po 15

pł}mi~dl!!lY

!':n~ie BPązatl~(}YJ'F HSZ policję protokuł.
N;eta)towt'e~' swrjern pos.tępowan:em roli"
gurjc~a IudioŚĆ. Jątrzy wantwy i stronni'twa j~dlie "n;!-',;ik'J d!'ughn. aby utr%y...
fJ.HH3 !l"H {!. ,~i n'j,;.'lsku burmistrza,
jawnie
Sehil.'\b'~ 1 fa: ilr:r~uje (:zIouków PPS., ni1łj",
cy' h ,b '(!njewięlnłl:0 2 ć w 'R,,,-iZie Mie; ..
skFj,
rj;"m swo:e.m nietaldownem i nieumia-

b~ 6
m;est-

<';;IHUlYfltłdrb

m!afit" be,; róż!licy stai n i puy..
D!.latuoś··;l do .pntp, tu m'tuhwi nie wolo
no prowadlió handlu tU t) klJhnni ;, ollty~gen.
eO'l!7emł,

rowim'y ona I!<łuiyó \l ył:tclBłe na
S1łłpoknjenie p~·ł··geb mieukaó.ców.
.
.. Wzyetk'n-. tym w1ma~?Inlom Dla Hj ..
('ba~Dy. bUl't;;htiZ"ll.l.ti.!;;:łf1l

.hu

NiWiń!ki, 2a
Cf.3!'iÓW
uWłkj""~I1Il>ie;'!
b~ ły
h!Wl1ik M~g'isirat n i
kordjalny Łow rzyas
wi'lłyatl::fch naczelnikó-W, ·ł;ndarruthf, łza
Mw p"U,'ji ł t. p. - S9 w~n!Jstldemj oso..
bnmitegl) poler' jn łąezy~y go ew:mnki hl-..
!~je, r.uem ep~dz: Ii Dfl6 P ,:,;-."em się ba..
\'>11 •.1' ~em 'lIT' kany o;rryw: ll. !lll. cgatlow
vhrarji Jllil'imieckiej ~~laanik IllPolski p;dl
prott'!!.~toratam Nitimców lt •
"PiJ wyjś" u N:~mców, gdy rOlthr:»młiła
.,pły hash- lud, r()b,,:-ni;":-łi~~ł ",!~ ti~lm"'"~
IntykifF'1 PPS,.. dl0~i!jł, n'~ :gl1'br:inl:a i P~)
dnhi~le rar.tyjn~j pnaz p. dstęptlą a~ltacjf
ob&l"HlHlc' 12C9, nl~:ue głod~'e
obietnicami
c

ł~hv g'1 do'"t;hia artykułów :l;yW'H!Ś'~iHi'li'yr·h
>'y"i'iljąe dl" I!!i@ble glo'ily na pnys::ł l
wybory, w teu sposób aQ;3 B~dł do shllov;Jska
bU!l.nistr:w. Po objęciU talwwego produkty jyw:wś~it.W8 fo,d:dalał
atrtlnnit'zo;
ela~n~heryz j
to nutf§pnjący pr!lykład 11'
j~go wrdmycn .lów:
lIDla 8 r;i€macMeba# niech jdą de
tych, kt6rzy d:dabją dla "Bog1i i Ojef:yz.
ny'" - albo Dj~m3 cullru. dl ' burżujów".
Ale umid na boku IiPuedawaó worki

OOroierJa 'Z roytleczkI.
Klasyczną,

III.
typowo

Koluszkami i

pas~:tei"ów.
dostać się do wagonu, trzeba
sto,:zyć bój zacięty. O zdobyciu

miejs;::a do siedzenia ani

marzyć, boć

na

każdej ławcejuź siedzi . osób 7-8; sta~e.
my więc w przejściu, tworząc tak zwartą
masę ludzką, te' poprostu poruszyć się
Zdjęcie i
ułotenie na półkach,
albo na podłt.1QZe pod la wkami plecaków
trwa. dłuższą chwilę, pr~l'czem zmuszeni

. trudno.

jesteśmy

ścisku wykonyw;}ć
p6łruchy półskręty, które
wywołuią żywe protesty ze strony dawniej
jut osiadłych w wagonie towarzyszów

z powodu

przekomiczne

tej niezbyt wygodnej podró:ly.
.
Po Ctt~rech godzinach jazdy w pozy..
cjach, których nie umiałby nikt p6źi1iej
powtórzyć, dobijamy do Częstochowy:
Z jakqź radością przesiadamy się do
cz::bjącego ju1 na stacji pociągu koI.~i
j

W~ l'OWI.i;(ł~ljąeem

'waniem,

fsrmf'1'lt 4kp:rowadzn do Ikandalu i\t6 v mi ł m:esee w M ,gistrar:ie w
da'iu 10 b. m., gdzie ł'-oatS\ł znhrwasuny
pn' Zl'ozgvryclHme kobl: ty
wUJ'stkich
pf<rtj, co ptHd:)łQ sutol) te t, i f,owlIIgę bur..
ln!s\rza miast~~, a o50bę pauł• .Nlw~ńl:,iego
u;łm:e~71ło, nkBtaty nie
w GC:?2Hh miE'sc:ka.ńców.

po raI

pierw .. zy

Oal!i!s8 wie·c p0;;JC0bwienie p. Niwiń..
skJ"ge na IJtan",';~skll bUfm~lltfZa. miasta
jelit ctl}'ba r:'&WSk'8<.tue i odbija Sił njem..
nh~ ra gospodarczem i społ~c!inem iyda
mi;

st"

\\labet tego nl!;,j
wie R:t,dy M!!jckL·j,

po~p!sani

whśc:c!ele

członko

nierucbo..

mości, rzend:ilfulct, kn cy i łmaeZns. c'~;Ć
:rob. tuik6w zwrlu~ijlł sifJ 2. usilną prośs/ł
de Pana J}-In1stl'3. Siif!HV W wnętr~nJch o
ro~wązanil' cb r,nqi;O
składu magist;-,ł:U,
jakme~ i R. dy i,f e ~kjej.
która Die l' at
ZĆO fi" qjl} ~nH"; d ,n'li gaspodsrld i spraw
spnłeZ!iych mia'L I i zarz .• dZAI11s now,oo
wybOfGW. (Pu<'!do 20(i() r~diJiaów).

wyZnacza

j

w którym pan zawia...

nam

specjalna

przeor

działy.

Aby
było

rO.:it~p

wd7.etLię

H:rbskc-K; leckbj

pned:z1aładtj
prLeznacwujch normalnie dht 16~tu os(;b,
nas:r;a trzyr,astka znalazła się w tO\~arzy
stwie je5z~ze tylko dwudziestu" sześcill

iOrJy..:h

jęhH>r,f,

dawca

wojenną przelatdż.

k~ odbyliśmy' pomi~d%y
Częstocbową{.
w ą.wuch

mk., Ilprzeda-

wlil pCU;PÓłkQ po 16 ruk. kłłrrpc, zaś ewę-
I"lfel ,ruby rf~"d~ e ł pomędl'Y siebie i
IiIwoł6h f!lwolenniLó ,'ii. l't. co był W swoim

bń,'ów

rowi·~da.

lGw>l.!a 'go

kru brak.

"Artykuły ływnoiciowe powinny

sierpnia (PAT) - Jak
ad ujemy kapitan' Cezary H,lI~r.
zginął śmiercią bohaterską w czasie
iC)'J/ydl walk z czechami, VI iu:naniu
xnśei wobec nieprzyjacIele mianozosta,ł po zgonie ,majorem wojsk

• N1\

j",tiłłlq~

trdei, wysłany ze ZdlUil\kleJ W. ot1
do Ministra spraw wl!fwndr~!l.,ch:
• Kaid:t lh!ftdwie myślący €jd, w:ek bę
dEia hd ,ł' od burmistrl!:~ ż· by ni'S~al tn's
od parW, do której oSl'b\ioe nalazy ł rnel
którll Iostał wybrany, at Ił pl}nadpft'r~jaml
i Iprźiw'edll wie i bez!U'ounia gOlllpoda.ro...

Nareszcie możemy rozprostować umę
czone kośc i t m·:Jtemy wygodnie siedzie~
mamy woiny dostęp do okie'1, przez któ"
re od.łdać będziemy juraj:.kie sk:iły wapienne, ruiny zamku olsztyńskiego. piękne
f-ołacie lasów w Złotym Potoku# w okoli ..
cy . Koniecpola i Włoszczowy.••
Od chwili, kiedy przesiedliśmy sł~"'do
poc;iągu
kieleckiego, zaczynamy CIUĆ, i2
jesteśmy
na wycieczce, zaczynamv ;lfZ::'"
żywać
~ir~żenia, jakie puetyw;';
u si
ka~dy . szczery
turysta., Mi i a - IJ" ~1 ł
zupełnie zrozumiałe po nitprzęsf'~' 'i
cy i niewygodach; oczy si~ roZjaŚiild;ą,
nabierają blasku, odbija się w nich zacie)7'

kawienie.

Bierzemy do

Małopo1ski,
Thuguia,niegdyś }iziell1ego

po ziemiacb

potem smutnej
nych.

rąk

przewodnik
napisany p,zez

krajoznawcy. a
na s2:częcie
ministra spraw wewnętrz

krótkotrwałego

pamięCi

Znający Jut
objaśnień reszcie
cają

uwagę

tamte okolice

udzielają

wycieczkowiczów; zwra-

na spotykane po drodze
odkrywki rudy telaznej, na charaktery..
stycznje występujące pokłady wapienia,
które 'pod wph;wem działania erozli przy..
ich

fantastyczne lrłda~

nęcące sW"o'ą pięknością oko podr6żnikaDal:-t, juź w. poblifu 'Mlłogoszcz...
:raczynają się w\ch}Ja~ najbardziej ku za.-

eukr'l1 I beczki o·,fty tymb bUl'łuJottl,lII.ł'J
lobie LWQlenalków. 1& Da kartki cu.-

nl;''tę:

"Zismia Bierao2eka lC dmkuJe list

pnjąf'ęj

wał 'IV mie~cle.

€hhmaC2eniie po' śmm>(!lll"ci.

,brały tu ł owdzie

eł

lIuuaie przywódców " •• G'.IIua"
wh)kh;h..

15 sierpnia (PAT) -- Cz. sł.,
p. donosi z Budapeszt,u: Policja aresz.
e w dalszym ciągu przywódców bo1sze..
Oprócz Oubaya aresztowała
raj także bolszewickiego ministra woj-

NI' 221.

POLSKA

5 'TR'A Z

chodowi wysunięte Insma wyt.yny kiel~Ce
ko-s~ndomierskiefJ tego najstarszego na

ziemiach polskichg6rozbioru, ktorego ba...
dania, dokonywane prze~. u~zony hl od:
krywają wc;ą~ nowe ta1nIkl tycia ziemt
nastej przed rriijonami lat•
Tutaj wietdźamy m'~dzy pagórki, S1ft»
gaiące do 400 i. wyżej metró';v ponad tJ~
ziommorza. Sam teren i jego' roj1irul0Śe
wskazują na to, i~ mamy do czynienia &
krainą go~s~ą.
Zn;kn~ły ju~ SZErokie bny zbóż, ble~'"
nące aż h~n. do skuin
widn;kqt'~~i
za..mienił Je krajobrn, poprzecinany d"nme",

mil poroś 'iętemi iglastym bore:nj l'1a:n1

pomiędzy któremi w koWnacn u...
łotyły się poczerwL::!1iałe od nadmiaru rudli

wzgórz,

poJm0kM dla ni~przepus!cl:alnoś~i skd...
negó podłata, łąk'-pl·Stwisk'.ł. Za1 (l1wle
wązkim p~sem gdzieś za zboczu
iO~sreb..
rzy się pólko :tyta. 11lb jasną zit\lenią rai~łyśnie marny owies, zabieli się gryka •.•
A oto w oddali zamajaczyły 113 1'0-0
łudnie

od naszeJ drogi ruiny chęciński~g.,
.zamku! Wysmukłe jegJ b as 2. t y, orzyłe'1io
ne do ostrego kamienneg;) grzbietu, da ,n...
nie strzelają ku niebu, patrzą:: sz;;:zątkami

swoich okien na ziemię, w bogactwa DP.y.
rodzone obfitą, na straty której przed ·vie..
króh~w5łj)ch
zostały.

karni z rozkazu

prze.wodnikó'if

Narodu wrniesione

Niejed'lł\ życli polSkiego tajemnieą
w swycb murach zazdrośnie, ucuy...

kryją
l.:1jąc

tych taj'.:!mni~ rąbka jedynie ty IJ~
którzy omieją starych zabytków ruiny kochać i z ich zrębów nielicznych
prz;:;si'S'

łośd odczytywać

drieje&

Poprzez lasy i pola, pamiętnym boji'lm małogoskim ostatnich naszych powstarków kddemu sercu polsk!t"mu drogi~,
.zbH~amy się ku Kielcom. lvLjamy Piekoszow z kościołem, odbudowanym pod ko-

niec ubiegłego stulecia podług planów.
Marconiego., mijamy kieł~cką stacię towa...
rową, by o godz. l fi południe stanąć na
głównym dworca, do którego obecnie. tak
samo jak w Częstochowie, podchodzą p(}!ii
ciągi

obu kolei.

Na nasze spotkanii! wychudzi delegat
Kieleckiego Oddziała Tow. Krajoznawcze ..
go, p. Padechowicz, który td prawie sf:.la
w czasie półtoradniowego p;i:ytu VI Kiei ..
cach i okolicy nam towarzyszy.
R0sta,sowujemy . się w lokalach, przez..
n.aczonych na noclegi: panie w saH r:;:kre..
acyjnej, gimna2:ju~ zeńskiego, panowie VI
bursle ucznowskiei.
Po obmyciu się 3

brudu podróżnego .zbieramy się na obie-dzi~, by w chwilę potem rozpocząć wę"
drówkę po mieście, a pod wieczór $ldaił
si~ na Karczówkę...
,
Zaznaczyć naleźy, iż życie Vi! Ki eleaci.
llienadzwyczajne, ale nto drogie. Doś!
wspomnieć, iż maleńka porcyjka mleka
zsiadłego (najwyżej t tuecia naszej lÓJ:;...
ki ej porcji) kosztuje 2 i pół l(Orony, kawałek masła koronę.

Kolacja

górą'IO
głodni.

VI

mleczarni

koron na

o50b~ -

kosztUje nas I
i wychodzim,

To fet poshmawiamy, iż śniadania ł
kolaCje przygotowywać będą nasz~ panie
w swojej siedzibie, co wypadnie taniej, a
w

katdym razie zabezpieczy nas przed.

głodówką.

-C>;:

(Dalszy

ciąg nastąpi).

'.~-

,

~=======-==:===:======,==~S~T~R~'~A~!!=P~~O~L~S~I<E'2A:,'=~===J-=====-=======..._" ~ ~ ...5'. ~,;,
;5'"'~fUQno?
iiilf v~

-

&I

ł;,te Stowa"2J'&a:e~"'!a w.ł~'.:,;oiell
,I

Blepllll:o>

chomości"

'

seownŚd na narlidy~ kłór-e Odbyły sU~ J!I
d. 12 sierpnia r. b.
. ,Pr lyhVli przed$łlwidell! Zgirł'Ztł. Pa ..
bl~U:C, Tomuzolll'łI . ł innych' pt'JoU:d::kb

'
<.T),' Na fe8 ',i"Hniu Z HO ll ą, d,U St~.w~rZ1"
_
llll'enis
oierud'Hun' Bel ill. Ł'ł '"'.!', 'prly uUty
)
KrótHe! pod ~re 4,

I

dnia

1B b ..

pod

Q1...

mIast. . .

~ł'l1awooo~et'Wem p. B.. Klukowll, w'uhcha..
no rała~jJ wydeł'~{)WjHH'g6 w sprawa~
BtoWai'ł/;Y8~enfa, do WtU'8ławy r.nh~ 11 i 12
04 m. dyrekt.o1!"\ b:u.ra p. Artura Oredo po ..

cz~m fHłstaPJo"NiOno zvnńoM Sił

U:'h:łał . w~ebr8nit'i brali łmk!~ Mzetf..

~~rw1:::iele komisarzy J)&W. łód%1fiegG; br~
zl~sk!e~Oł Jak tó\Vn;n wiceprezydent rok..

nłpruchl.lmoa,·! na l'pmoiJ,ty t!dew:-istołl.1an,eh
domów, lIJwłasZf}Sa fiS krru'i.aeh mi_k'

VY,t~~ ceJu Wyłoniono k-omi'2ję ~pp~:

F. F !e!~l"yi:n~, W. M~th-8f ·na, A. RybakJli,

O?-. WOJ-ulaen{lwakH'g,>, A.. Credc, ~ras jedQ.egQ., z pued8tawi'~hłli knuie6w m;iAW\1ł"
Z1.'eołl~ r6 -"'Biel kami"i)tl'e'diitki'wej
Btow-a r zy8.Z9 nis opt'ac9wanie D.ornlpraeci~ ..
tną,gr;) wydatkow1!nb prS!!21 właseiełłłflnle'"
Hlchen1n$c:i n~ p:'daUd, utr~ymanjłł 4mnu

eta., calem (}b;>~lel1ia ehł1 dot'hndu t:ett{j
',: 'lerueh{)l~ pił i, kt6ra pne;s:llwitHl-a hę ..
. dzls Wbdzom dl) utwierdzeni....
.
p{) zatwierrlz"'ulu bilansu Sto W1lIl1Iy aze..
ula na d. l ViII :r. b., obejmnheegn w
pnynhodacD i roscbodiJeh .um~ atk. 91433
fen. 15~ pnyi~to w poczet uzłonkÓ'w Stow.

Ił,.eh!l~a

92 hftdydst'w.

(1") Zwiłłzek Zawodowy T~łków
Polskich podale do wiadomośc~ te w
płątek dn. 22 b. m. o 8 wlecz. w loka..
lu Związku, Andrzeja 3, odbędzie slę
OG~yt in.!. Waclawa Kaczkowskiego ź
Wan:awy ,,0 celacb i zadanim:łł Zwią
zków Zawodowych" na Móry zaprasza

Wł-ocł",wku.

Cdonek .lat%. WI-.?ctawsłdego O ....
Tow., Kr. inżyruet p. Ols-z~wskJ, ~

wad:dł wyci.eakowi~ów po mieśeł~, ~
zując jego pamłątłd,
kościoły i ~.

Sprzyjająca pogoda rokuje pgzyjemny dal-

gości.

szy

Osniete.

ciąg

(r) Dotyrnczasowy kierownik biura
cen łnl!1neg!J. VI Magistracie łódzkim p. K;;$
dIDlerz JHllSU:,wsld mi~nowany został ko-

misarzem
ka

Jłłfl.

-::-

Urz. Reemigr9do Dorohull"

Teatr

One~daf W Z1Zierżu odbyb się v.'
magIstracie zebril~ie ńr;;;aniucyjne komjd
żywnośc;0wej·

rlb

dzieci

nując

na przewodnicz~ceg()p. Neslera.
Na zebraniu oprócz duchowieństwa
wyznań cłU'ześcifańskich. delegatów stowa..
rz}'szeń, dział~czek i t. p. byli tllkte f;'

sZflwskę

..ell"J'btiue_

~'j~*

pnlf,.

Ił b.tfl.Rcj~milłł.ater€twa

i ~tł

*"dłb§Y

G~~Y

~_n'l

Kuzltet

rO!-

dani 3lHi',Jklillekiegu

!;

~~gl1:JI we,'~illł t~ytnc:j8 Bp~l:eł~D8 l)
~~'ił;i>~!"~ ;HV~~lł! ~~ -(ł'!m~lci'3H,
~pmt-rn ..
,~~,~b w n r~W.S"'!~l na po.~łlellie, nu..
atę odłi,e w (!~ll'4'Aft.k, tlai. I'ł b. n:I.
• godduM 4. pf;! ,ŃUłn11l VI lIutU POSiiłd'feń

l,illS

Bady m.:n~ł P"f lit. ~ł4!l'i 14.
IłI_~"..łłt'" .Ił ittl'IJii1ałll

sawia..
cłom'i-eRa l?, pG'H!fra .~'!łSłl ;uł~;gtl, b"di z
hnB) J'lft'~'r, ft.~ skc""bć JI pov:riłnj

IQ

~.lU~

PI-Hłtłłk 44sBłłY ~ włrpomnhne ..
P-~~

&,.rawM4ałłła: a) &{łÓln<1'p 'b) komif.ji
llAdHrc1łę.. 2} WyWr bmkJi r{).z[hi~h~~ej
3) Sv~J4;b ~~ ethjety. 4) Ti.iohnika
p{)d~!ał.. łi) "fil ,'hl€! 1F,"A~uki.

l)

~k

wy1lbda.ru Z. B ..

(e) W,.~tM iH~f'f,jw!a!l~~w~nia
W}~ł dni. H, b. te. Iłw-ój eeBllik

mi ..,atł\

Dr, 18,
który ozna~ oowy pi~)lh\ldew hai!ię.pwą\."ł,'!

K~5.tł~ fulri 1.fiO f€:f)..., ,ryi 2.,40 fen.
fHuL~ 142i> fę~J pl Id vW8~alle - 1,25
f.m". k;:.l~.lfliłłłe - 10 [&fi., mąk3 pS3i! nU a

-

&z)

po 2:>

&n.. -

%;..,tł}n~fi$ -

f.n. i 34

70 fBU' ł

sól

1.,óO ftm ••
hłodai~... 1.50 f~~., _a!)cł.WB - ~o t.,
m<4kD j~~~nl\la 35 (ę) 11 0' (!ykorjlti-

lAt)

t..l..,

ff;n..

kawt\ -

thu\%clIi w;sprilri)'Wj' -

r>JIl.,-

4.80

'~'l':H~d:'łd", 2 ..4ih;'.# 3.:::'0 i 3.7&
rułJ1,Ą 55 ftHł~, c ttfd *:r l, o ~ ha -

f~łj.,

2.23,

2.18 fo••, :MHj' -2.0a felJ., .:~SG ~ułizk3 -=. l.tlO >f~nl.p 1000 koat.k
bld.C.JHtW)'.:h 7.ł)~ fłilU'J roIsko pU$zklllllildk.j -

~.łi f~H}., mydli -

"',,50 f~n. Z~JHlhJ'It. paata - 1..(1) ten., r l &lI!uliak i kOft36C-32 ID.
~JW9 Ba~i1{;) ~ 50 [.1.1 ..
~~'

eełHIIMIk"z:re

(ł')

W \li!! , ;. .. EI.'A 21 b. ID. g go"
.bin i • !. ,. ~~ ~db~łfJIfe sifJ 2 kwar"
lah.& ,u:~!:,4••u~g'jjj ~«4-W' ile~.u dt'lufl'.y

l

uf~ww·q 'lU 'łI'Bfty!il kiblu

łł-;r ~..,~

.II. na

~'tóre

P'!y

Sl~,ra!l?;a

~ ~f j a!!t't H oWC4fw, O
llufił. pn1ł1yde F.88i &ui!d.

uH...
się

'uut-

łI

B~dzie

z flajbAlrdz!ej ironicznych komedji Cailta..
ps t•• Kr6l" z występem

Mary

Mrozińskiej.

ReiyserJę
.

wybitny

Burmistrz mlasła referował sprawę organizacji lmcnni i roz~W'nictwa potywle-

nia, przycl"em zapewnił, it Rada Mif:jska
och wa ma 'tV zasadzie, aby miasto pok ryło
k<łHt organiucji kuchni:l koszty lldmini..
i Łr.icy}ireł oraz dało opał do kotłów. z la·
sów mic;sklch.
..
Na upytanie ini. M-akowiecki wyja1ś"
nił, ił nie mogą istnifć :!adne komit,eiy
wyluumiowe lub suokomitety, l'tcz jeden
tyUm komitet, który za dziah!łno&i! i ~praw..
no~ć całego 8f)&!łitu ~ywienia dziatwy 'jest
odpowiedzialny pued centr.a~ł1 VI Warsu..
wie. Dozwolone !est rejestrowanie nu!tt:k
k~f.ią~ychl którym n.idy wydawać por~

Dopuszctane jest wyda ..

wanie prO(hlktów w llattHze dla matek
iuumi,\cych i dl'f dzieci chorych.
Dla uzu{ieiuienia ,kładu kOUlitetu ti'"
tbwalotio złlpr~sić delegatów gmin w;vzmi"
niowytil, nauc.tyc~elstw~, duchowieąstwiii,
zrzeszeń. instytucji spole..::zn)'ch.. 2wiązkó\.v
i t.. p~ADo komitetu postanOWitlUO zaprc ..
1;:': ruiejscowe,o prze:llysłowca i filantropa

. Borst~.

Wybory dały wynik
nłlstępujący:
- Nesler, jego zastępca
Bok:-;wkz} sckr..:.b;z - Ci:l.ólk i s!i;arbni:~-
ks. Duczyńskh S'dad 'ten może być UZ11 ..
przewodniczący_

UbUi{l~~.

Pi{jk" 1kł» te prBwd~1>

i.lt~u!i.fi.

-

.

prowadzi świeto pozyskany
i reżyser p. J6"ef Leś..

arty$ttl

niewski.

Te

.Je

d~

saltn! elę na hi.,
pnwtlltiw...
-

h'WI'lLł

~tłHl~ł&

pl.~

q

.hl

liti
dllm~

lh.riZ9 łU'ł~e pl'.sHil'uns ~~.

-o4att;pult

1I!'i:l)"
lule-

if)

tli.

~łtl ~9 t'łlftil"d.!fmhl; jt{)tGW

ja</;

IDO,OOO EftUłl sa ~ ,I:rłr.
ł". ",ni 1S,.idee lial Je od.

lnez~ł&'i~my wJ'i4ł li: tbilz!~ Di portf~f:
Mfim przy 84łbb ,kuli~ł13 moifHD1 'fi

teJ ela wili :tInl' in~'S.~&.

-

łd6~

p.n~ł

- ł!ł\9J1th 6Rma ]f .(iirt.
ma.m Jik: .do g~rZ,Hla'lh1 - :
1 WBiała da·Ja mili: męhwi J 11fh'J podtza-l
harHR~m, ń1e

~ej 1Iee,.za~h'OwJ~~ł fli~ mH-e"ąQo i

opdeJU k~~łar:ai,.
W my ~_Di~ p6Jblł!j od&ył
ąa.wde

ub.,.

li~ VI

wiarliuiakim n~włj malAeiU.ków X.

Skrzgnka do listów.
Sz&nowny Pilni&! Redał.:to{zd
\Voooc szef2~cel sIę pliigi $POł\łCZi,leJ

pod.

po~.

i:ebrawny lII%f1aczkowej Ił

ulicach millsb

pGt

up:ra}micpfOll!:ą

o pomiealU:l~uiepHU pjJnii~,~ słów: 'W mieŚc
cła .,ładu ;( bezroboc~, w chwili, grly C~
ł.a łln4r~ społfaeB~Wa P'Owlr.m:a by!
merolMBł do po;oocy bie~ lozl1jelmo~
nnł! siłi prawd%hva orgia .maczkowa. Par.
ll

tja łebrze .11 .kOiizły wył.iulra.e.. szkoła mi
pokf'y~ie

-::Aln~cjA

Ut• •ska.

W S~yr\l'iDt&ch dnia 1 b. B:I.
sdarz ł się I1sttępuhey wypa·\ie-kl
.Z1łnier~ )i,t!!.ski na r~ nl(u, łi1141~ na
KBP.

wau'~ ro~dilw~ł

g$rn,eym s:t prn!! el ...
tiQ.eswy. bro-sf:ury i gHit1
wy,raillie i
uied ""'uznac~ni.

kawość J~diiom

w których

W~wano ludn(j~Ć

do {)liorri'wll-gięddU1 '\".;ł 'oz

. poIlJkioh i stumo sifJ j'3 fl\l;ł!tt~m i obłud;l
.w Oltuu:h or6h ltNBośd IdJsh'eiłyt iwae .

lhl.~y wyrfłoiCid łdz;!wiłlnlo i -emlWw"
000 IJaprohlM-w:aÓ pnu~&iwko 1/Iaoł.rowanilll.
wror1@j dla peh-bści alH~)i IUU!źycu wre ..
gów Ba teresie saJ~tym przaswejaka pol..

skie.
IłzUd.

P@l,'§AJ )lCja.wiła

ElJ"

zuanuw~ HmiĆ d.dków. W ułtio,łyUl
gtMlntu p052i!j;\rpałi~ Z\)łł~b, pnH c1i1iki

_ptr ta

W laueh gadny
c3hca w p

}~U kobi~,b.

llap",,1liI ~aJdJ'ł~w

na

nre.oobQrów.,

Mtc:f!1'Zi

nakO<1onJ6i

l tnie IW kił ń e u B i tU' p.I1 i a. PnbHcz...
ność poezdwadaie pimiądze nie DSiCUI,ct,

ię&

dlI1"Óll;iI1UUIII~

że l'o:biswolą ofiarnością krzywdę opinji
społltCznej... B>3wlem VI 'OOl'Otlz~, . 4Jfł któ ..
rym rolemw.1m:e 'ią taki~ hałdJ, jak Dp. niezwncanie tBugów,iasiąlnlętyćh la granic~z rótnyc1:l in.;tytucli~ti~tlłOlOlfyclt
~b od osób prywatoydJ u
kSzl<lłcenle
si~ pmnimo tego,2e .stallowiskoposlada"
ne przez rlłrlt-nika w ktnlu pozwała na
spłacenie
długu, dale; 1.s~ralłt!j:y fOJe'
pow-.s:ze<:ftnioile na ksnałreoie rln~i iJ
którydl korzysta,ją potzr-ełUltjący i łłi~tf%e
lrujbley tej poli'iGCyjO - nie mon doótnjfł
.pływ;,ć f i poj~ia młOOlii.ty :o oD~
wiązkacb, jakle pomoc s,Połec%tNł rUi ke-o
nystającJchz ofiar nakłada. A j'id: i4~
SkaulYZIDll dly~a fik wsp6łnego 2: te..
branin~ uliczną na Ił" i o fi j« ł e t li i l

i*

mi~ć

nie powhms.
Ogólme jednak nastr~czają się pyta..
ni8j dla czego nigdy nie mamy s,:,rawoz...

dań publicznych z ilości pi.en:t!dzv otr%y.
marlych paez daną instytuc1fi od społ~
czeńsiw3. wSKutek czego mamy
powó.'

Onegdaj o ~OQz. 2, dwuch niewla"
cIornych b'hntty{()w rlfłpadlo na. dru!nika,
wątpić o zutyciu tych pieniędzy na cel~.
JózełaP:\włikowskie~oJl siedzącego w
dla j.aidch są zbieraue? A wsak to jest
budce JM! pneje:fdzie .Ni:! 51 na kbn. 100 . grus? publiczny ił wi~c nietykalny j poS!&hllku Pnilil'Wo-Kutno. Bandycl związa
dlegający kontroli. Dit! cz:ego wł~~a oł
W$1&y PawlikowskieiO as.prowi\l:lzUi gt3 do
których to zależy tak bdwo wj'dłl~e p0Zc
budki, gdzie zTllhowaU mu 600 marek
wolenia na. tego rodzaju i Mpre3)', nie ią- .
bankDutllmi.11 sll'~bl"em, tOW'iU'U na &1.1"
dając sprawozdań
ot uzbierał.lycb funłiuCl
mę 200 mko) obl''łczki i pie!l"~clonek. Po
s.zów?
dokonaniu r~bu:ni\u bandyci groiąc Pa"
ł.l\~Z~ wyrazy sZIicitnkil
~lik~W'~łdemu: i tonie jego, zbiegU W'
.
1.. Kcimilisld.
mewIadomym kierunku.
Łódź,d. 1'8 slerpnia 1919 1'.

przez kOIJpłacjfi.
.
Z~l~3ł~k omba miiej$kitah.
,
fe) W celu rlcjonaln~o prowadzenia ..

Oi.t.LU.~

Warszawa, 19 sierpl'Iłi&

pe~iony

puedtnębiorstw m~jsKicb,

m"d -

tylt.

SI}

MtUJJ9 Gł;,ba lept'$} Wit:1\liie4,

Je kłitpH$ml r! M1'pll I"f hUBa.
-

lvt:J

zaiWj:rłDym

UiWlI

nią jedna

v~t'a i FłeuIs1a

C. K. P. D. DUł zapewnioną.. tywfiOŚĆ dla
dzieci polskich zgóry na rok· cały.
/'
Na jed»ę porcję wyzn~COllfj 160
gramów. -

'-

J.du tu .. ·

F

interesującą przewierę.

Ułotono _stępni~spis potraw na cały. tydz{.eń" wyjaśniono,. iz pOfcjapo:tywiewlenia kalkiiluje się dQ 20 fenigów i że
K0tBitet dodaje . ohCłłte własny chleb i
ziemniaki. 102. Makowiecki· wyjaśnił, ii;

zWlękswne;.

ł'toUkll było łłI_t:t:,

W"-Ghae ....... Plt 4hwlli iMriil abel 1*0 iW~
lił ~ l:l~wol~n~ iJ6j\}eia wl1lJl~ -.i.jMa. 4
.
HIJWl prllvb;r!ll iJ1l ?1J4miweli· ~~4M
na siilłd<ąeq obok młłildą dllm~ ł)yh pIł'"
kUlił a mąfl lei.. ere~ai!ł ._&S-lllJ kllipi~
h,ły ofiaer afmrt rUlB<tfłliłłkf~j, &*1 ~
f>U!i:u19tsiaJ wł6t2i-~dl1la po ffglli_~:b, w~
p9 pęHtyo:łn,. pnewr~ W A~1i . .

repertuar zapowiadii nad~f

prowiz()rycz~.

Cle

moie.;

8ł~

OWIC"jłnie.

W pi~tek

becni dl: legat Centralu>tgo j{omHehl pomod
cy dla d~ieci in!. Makol.""viecki z WelTsu:",
wy i 'delegat okręgu łódzkiego p. C;)nra...

14"i6

kaw, j~

bil',bt

sto lHd~}'i'

P~I.!l!i.

M a r y M r o z i ń $ Id e fu
Wf' ctwartek Teltr gra. zabawną kro",
tcc'nvI1ę A. Eng14 p. t. "Moja' córeczka"
w. k~órf~j l? Mary Mrozh'iska z~bwyca i
ols:ncwa WlOtÓW grą pdn", ł:nUJIDfD, "Wo..
b ody i wdzięku mierając huczne okla$ki
PubUczność przy j ril uje 'artY'f!tkę war'"

Zebranl~ u~aił pastor Serbd, propo-

(1')

na

' '.
,8rt.a*~

- Ał~łJ t!}st;ll~iitiś'~',,}ł- Baw~ł h.
rlRmi\, ~~ &hu~1wef-erłf _~~ {Ula 'I~płllćij

Wyst~p

19i~rskicbł

di z todzi..
Decernent magistrab wvjaśnił zebra...
nynl.. ił dziatwy z,arejestrowino prz~szło
pięć tysięcy, że cei~m zebranh jest ZOl"'
sni:r.owanie Komitetu. g:alego. k .ldmi ala
rozdawnictwa potywieIlia dia dziatwy za,,,
projektowano trzy.. Częściowy kUf:hnie
kuchnie jUi funkcjonują, jako z8l-lady

",,"1lt!.'ll1~ h~dnJiQł hłlI

,;e3@ Wiedeń "d;ob,ó ~, ale

Przy

.~m_"

eiJJWr.
1I~d.o",o!eD'ł

Bt!}pJÓ.

$i, .ZacUf(lWHe KolG
baśń. dramfttyc~1'la w 5 akt. L. Rydla.

(C)

pomocy

zdł/być

X

li"d;'ieH 111"

feiełi

um

Dziś uka!i!

.

Pomoc dba dzif.llCł zgtep.łdch.

t'ttu

m&ł~bHhtłVO

'~

Gralul -iiliejłOti,

~\GMBpła.ió

wydeczki.

$Itr, muzyka i

W ołyn111.

11ft

kPa.joga...,lłlMł..

. (r) Wyciłaka, która przed ld'&u
dmami ,!yruszyła z D~S.»ero mlssia pod
przewodmctwem p. bydorc:,ka' w Uałrie
24 osób, znajduje si. w te] dłwiti we

St\'.łw.. T.chnłk.....

sdonk6w oraz wprowad:mnych

"".

11

s~'" Łodzł. mec~D.S Pełka i naczelny int"!f'"
mer Sz<enfeId"
.Ostatni - jako referent Sf)rawyprzedstawił cel i zadania :zjazdu i %<ll!.tlr~..
tował utworzen!E!! zr%euenim, które m:'ł być
mworz~e liOO ua:nvą _Oosp~lrC2Y Zw~
dOB~,"gO • •, _~ ~i~ W śr~
zek P.'!ln!1 okręgu łÓdzkiego.
't'I"i"(iB g!"&oł.ea ma.uu"
Z~BPQłł:w~ 2ądze
. Do :l'#fdań tą-Q rwi'lika uał.e?tć bę ..
strojMill fli~ IiiweJ pięt..) ~~ki.
d:h~ wltpĆlne prowsmeDie takkb prred*.
Po(bi W .efl!łgo pAlla ma tyle jadr.utll
blO~st~ mieJskich!> 18 [kanałi.de, wć
dOC~gl, 'b.wi:t1enia garowe i ~lekbjJ~ , Od""łdł B(~ do pł~kIHllhli mwd/:.'j kOBifłty i
. Jl1!i! lit~,anql"j balet}', ~ r • .I\\liłt) ,~
kolei'" miels1ue i dołazdowe i t. p.
. . Zarząd mm się skłacbć . z pneds~ m'in;" m lelo . ." piękM pttrły& "al.~łI•.
C1eh po.uzeg..6lnydł gmin mreJ$kieh pod
łl"i.~łit7ił\ iel j!.~yj,.
W ~oiic~ MI.l~e,.A. nu:ai 1Di1r~"i&",
pnewł)lj~łdwem p~ydenła m. Vlthi ..
dHwić i9 up2:rte w~_,wuh~ ~i~ w obeł;
Wuy~y ~becru wypowiedzkdl się
Przychy~nt~ o eale! sprawie 1 -chętnie a ..
~. . 'l}d~w.· ł Bit:
_ CI1~W~ ma Ił"iłl ,t.rły, IIMsą
. powiedzuili swoje pnystąpieaie do B~
ektowaMgtl zW!lą:d:a..
.
pl'nibt.\W1d wt&łkfł włu·h6e.
_ U,M· if ~ pa_ ....... "lI'JIUto. Goil;SA 11

do:Oini..

ilter~t'.',. pr".ey () udzh)lenie - br>zl'}i'''centG..
w.el pnivezi;;! długotarminowejl'l.-łl13eicielolll'

Odc:myt w

..

g.,.cł ,H131l!Hbf

zarówno w LOW!10w~J kawillni 'Wled.Mk~j •.Mhn'"
d%i.ł'. jak j w okolicznycil miastach i
O~1!-"
El
e
III ,
lIraądsflilłeł ! e~łym p!'el'lyi!h.m -o ..
i
.aacil~ prezydent m. l.1JQzi. zaprosił plezY-l
",woez8~~}'m, a. bWłtllie W ,"Sin"cli p&po..
dentów i burmIstrzów okohcznycłłmiej .. hdm'Owyeh tak pnrepełntoaejJ iemDMtwo

~~bie ,arslde a 500

RuWe dumak.

K._ouy
Fraaki

gil

Wut. kup. ż~

PNIe

l01S5--5o.2S

1000

.fi)

49,7().-50.05~iOJ)O

.

3GO.:kMJO~oo..aoe.tlo

Funty

łol.2S·102~003

Dolary

»'00.-25.$0

ziś pierwszy

I

I

ŁodZI!

raz w

Wielki podwójny pr'Ofram:
~ojemły

Na

Zielona 2

Dfll'llUt

" .

cześć

Z~9C:eskleJ

wojenny frtUłCusko ..amerykańsld ll maluj~cy

grozę wojny, wier~ość i

d wu~odłlłn~1

poświęcenie

DelL

Dyr-. keja TQWarlłystwa Kredył{)
wego ~!if1"~a. Łod:illi podaje "do pow-

J

3ZacbfH~J wi~!oomt..t"l'1
Y
r.:ł;;'NchOB~Ć
Vi mk'iie.ie lP)dLi ~ ul,., Zakłitllej po ..
ł&iena, GZł12CZ~ńa ~r. 47000~ w~wio ..

li

IiI

wŁo

n~ 5pnedtil~ F~ez płillUCfJn~
lbytację, odbyć si.
~ą ... d8iu. 17
lf1t~ada 19H~ r. () godmiIH9 11-tj li 1'1n~ w Kancd~rji WJd~da Hy notec ""oe·-

na

synów Francji

!Mi

pod

firmą

go pr.)' u:'. Sr~dniej pod Nr. 19 w . Ło
dzi
Nouujuszem St..,fan~m Kom::om;
lru~fl::jtoQ-~.~ od pomł~lliQr:ej ro~yczki Towarzystwa wynol~~ Mi.:,; ~3184 f. -24 va ..
do licytaqi zło!yó li~ maj~ee wyMł:.

20304:,

Hr~ja. rozpe;cznłe się

Mk. 152280"

Wykonywa wszelkie roboty w zakres
i Introligatorni wchodzące jak: pap'

i

18 sierpnia 1919 r

ll

podręczniki

szkolne, wszelkie druki afi

$:f~1:$~zZ=l:J=~I:#=-

ZarzQd Stowarzgslfnia
$

nIeruchomości

m.. bodli

Ił·

Pre~ (podpłs~) h_hw Khtko.,,,
Dyre.Jdol" B.~ura: (podpisał) ArtllilP Credo.

l.

I

VI ro~u

rem w lokalu Skwt!l'%Y~nia T~hników Andrz~j:a 3 t OdDtdZle qs.i~ ołó1ne zebranie
'cJl.onków ,.mi1}moai~g@ Towarzystwa. Przed

I

tym term.iMm • .,.01 pp.. całon-kowie win~
ni wIlHlU H!! r~. Pl Meylert.~Piotrkow&ka
11 składkę Z.1o rok bł~ąe7..

•

KORE ONDENTKA

I1hmt!nh~n'!;ł.

ra;;..

.

-,

środę,

d. 20-go sierpnia 1919 roku od..
btdą s:t następuj1ł ce licytacje za gotówkę:
t
.~ądzy gil 8 - 2 ppzed południem:
\
W.

Nowornłe!ska nr 32-otomana, ul. Łagiewnicka nr. 68-.
~ar~ U!. Brzeziń:ilka nr. lO - lustro, ul. PrancIszkańska'
nr. 55-słafa, U], B al era: nr. 35- stolik ul Pr"'y F<>:~
r

".

.•

".

...

....;u CI.

_'""T. l-ltlstro, ul. Zgierska nr. 62-szafa,. nr. 82-szafa.

btdcł się następ-njł}ce

Roszu

" *L IzlII. Ir.l..,TtI. Zl-H.
ZałUad "O~nQ.-Chnrgłczny
łami: fizyan~, ch~a*ym,

lett.,

orazary<łb. JfJInłIiI.

Dr B ('

Soi,ołów.

1m i

Ił ~~~C ,1--

II

C';or~by wewnętrzne

(specjalnie rloł:rika i kistek)
Ł 6dŹl> ul. Piotrkowska .N2 102

Od S-Ur; i od 5-7 po poł)

,

' o;:;ii ł$ ..;<1.; .... ~, 1li1l'IJ!i'~IW..

B ńll!i"'~tnl~gjl1fi 1.1l!luwaJ.

znane proszki MIgreno.

NerVOlin:lll. ko~"Cf..
Idem AptekI, ~1t12~Ylapteel:l1e"
'Y , -

\.
f. od~"

gotówkę:

~k

.

- _"

"

SIU II dlalluenłc.

otomana, nI. Lipowa nł', 3- wag~ nr~ 83---kredens,. stół

."

Kle Id Urzad kkwslM9JnJ.
. Farba do włosin.·
firmy J. L A U T R ł N.

NfW w~

siwa

r Jasne

na tądanv kalor.

P ar i 8

Ządać w s

---

i1Inia 8 na 9 b. m. w TcoHlowi~
LI pod Spałą skradziono paszpod
niemiecki" wydany VI Lodzii ~
zwolenie D-a rewolwer ~ fuzję ..
imię Ludwika Stankiewicza 'I!I
ŁodzI.
..
Edward Szj1cnabel zgubił pa.sJo
port rosyjski wydany w p..,

,!loMowi ejman, u.
5. skradziono paSlIporty, ros,.,.
ski Z3 H2 5736, i niemieoki za

W ŁOd",f, książe
czkę legitymacyjną na chleb ~Q

Ji78382, wydrlY

J& 3684 oóaz paszport lniemieckJ

l0573ł2. 'W'ydany 'IN Łodzi lht
Emmy Lejman i paszport is,.
miłijny, za >ł 10578f2. wydany W
Łodzi na Imię Artura. Leimll11 •
iotr liaroli1k Ze,ubtl 'pas.lp~Hł
rosyjskI. wydany z gm. Blahl
pow. Brzexińskiego,

za Ni!
imię

P

JOCh wed Benek Piotrkowska IQ
za~ubił~ kartę węgłową.

-Roman
UbiSZuwski.
nr. 29,

'

ul. KrU1tt.i

xguhłł .ksiątkę

maey}u%
osób.

Ł64j, 4nia 18 sierpnia 191"9 r •.

t~icmym E'Jrtopeaycsłłf'm. mtoirafkz"

m,l-

-m

dwór pięKuy, murow871y, soHd$
zbudowany, "ogr,'d owocowy 1
park 1 morgów. ornej zieml;&
morgI, łąki l m. blitsz~ sże~
góly na miejscu. Adre&. KSięgu..·
nla. pilni Kowalskiej VI .Meradza

..lurko.

z dziae!ektra-

. "~sd1 orYcinallleamer,.-kaBskie
.z,ii.lid • &etru

Iicytaoje za

~d.zlf gedz", 8

~~~~l

Akusz

p. południu.
Zawadzka nr. tl3-kred€l1S, stół, ul. Zielona nr. ~U-sza..
Zapewnia się troskliwą
m, ul. ZawIluka nr. 16}~-"..lustro, ul" Wółczanska nr. 52 opiekę i .dobre odźywianie
ItlStro1 . u~ Południowa nr. 4'1-' szafa, ul. Srednia nr.
PrzeJazd 86 m. 27. .
J2-;-,-portftuy, kołdra, ul. Porudniowa nr. S-szafa "ulka Od godz. 2-4 po poJudmu
D'.\Jelna nr. 29~SLafa., lustro, ul. Cegielniana nr.'.54•

~
urZł"

dzenia. pokoi i r6me. pojedyńc~
Dzieln~ 11-'.?5 w >:odwlirzu.

ciłm

Choroby sk6rne i we-serycżne
Godziny przyj~ć: .od 9-U i do
6-7 i pół p. Po Pania 11-12 rano.

........
**i.****......
ll'CY"TACJE PR"ZYMUSOW
. ""

pl~za

p1lWQ:du zmiany lokalu-.

Do sprzedania P:~d~:

'-9.

"celuj'" coQ.zhm.nie od 10-1 i od
Kierownik< kursów I.

-,

-I:

Piotr kOWi'ika 223 m. 25.

W czwartek, dnia 21 sierpnia 1919

-9

r

Wykłady rozp'Jczną si~ 1 września. r. "b. O godzinie
7 1Ifi41cl!iror em: Przedmioty nast1puj~: buchalterja pcre6:yfl~. pod,,:ójna i amerykańska. arytmetyka handlowa.
k$re!SpotnldeuCJa p01:ska. rosyjska, i niemiecka. prawo baudUiwe, ek4lJlOmja. polityczna, stellogl"sfja" po!ska i niemiecka~ bligrafJ<I, pisanie na maszynie. języki: polski, rosyj" SkI, fuftcusld. niemiecki i angielski. Zapisy przyjmuje kan-

•

A..

I·

ŁCHJZ!. Przejaxd iL

i

ped. fio wiadomOŚci p.. p. c:d$'łtków~ !e w
dniu 25 siel1loła b. r. o gooz...... j wtSCZOq

Dr anlD~11

190.

Manłlnbanda
w

.

•
•

domó

watelskielt.

ursy bucha'!te na

*.-

TO\liirl~o Ochrony "zwierzyny łow . .
neji racjo~łnegG połowania
YJ Łodzi

pierw$ltorzędnych

wiQ

.~~ft

oione

.

WIelki wybór potrawa la e
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