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'1n~

Z
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fi
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CI
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wew:ąęirznym horyzoncie pol~kim

Na

-,bieraJą· $ięcb~ury. Sciągają6ne.2!· rÓŻ..
iłych &tWł1, im:nz mocniej i' COra%Datar';'

r.:Z)'w!ei.. .C!y z:bHt:m~y $i~· dO;.hurzy? Gzy

jihuClą pioruny? . . . . . ...... .
Powietrze fest pr%~ycone .elektrycz..
!łlfr:łcią. Nietylko"u.pasi;';ą!ę;113 całym
i:łwiede. Są to l1aturtiue pogłosy wielkiej
!,vojny. Załamała $i~}"'wskt1tek niej ui~
,t,1ko dotycbch3sowa;~·.tr'tti.mra gospodar..
!a~mrosła droży:Z'nlLł~lt()1ff~t;,ł brak pra..
ą, a1e 'fil mnieJ.nie~l~,·it0pni!1 załamała
'Jh~ .psychika s?olec~tw:.~.·
•
Wojna Qobyla~%;l,ft~ł:: najgors%e il1&

iBtynkty mł wier~lt~ ~"ybaiła od pracy
diizkiei, coc1.liennei! ,st'Wonyła nieust:mny

lerment

niezad(jw~łęai~t.udzi~dziś

1.lmieją się

w

ópan@w~ła

, wratm\

ił.·

sobie.oólial"fźć.

leb famil'

aeo

g<>rączka

nie

gOfSid ł

. Silil1ch

wiedzą;.'tzego· włdciwie

nie

:bcą···
Wy:y,kulą
l~nnej eł.ementy

ten stan' ps:ybozy powo.dystrukcyJneJ które kosz..

p:-zv f:~1et~ch

i

Powshu:h zaczyna

I
b~zrolntYCh, 'lm~.ą.. 'I
sięróżnkzkowa..

nie t.tJs ~o~iakdająCYCht It'
cyc~ ~a;wl~ ·S::1.; ap; .Y-Y,_ 1
CJOQz!

,do stzlr.

i

11:1 .~,j]

Tal!: laK to Sl~

!d ..~o~

t1i:<wmc')

tern wielkiego·· na.łdadu cud%}'ch. wrogkh . działo w Ziem! CU:l1'wieńsld<2j lub La Rusi
w niekŁórycil ,)kf;;}C3Ch np. w ŁC:1~::yń·
uam pienięd;tyfo}sują ide~ komuniznui.-Na procesIe w .Warszawie c:donka koruite~
skiem roczY;'JGh się ujawniać tendęnc~e
l~ cłłntndnego partji komunistycznej, Ale ...
do dzielenia zH:imi i często słychać rozUlOWy, którą część fJlwarlat Ci,y gruntów
k;andra Stan!dewlcza. reda Władysława
H: bneraJ $tw~erd.z0l107 12 ten agita tor w dworsklch komu ndf:żv ~;rzvdzieH':.
Są to groźn~ symptomy anatchji na
dąglJ hniwo jednego miesiąca wydał na
propagandę

100

tysięcy

marek,

otrzy:ma~

A ilu ich

pod gorliwą

pieczą
zwłaszczo

bolsze w ik6w

polskko, którzy
w ostatuich
U85sch rozwinęli niezwykle silną agifację..
Pomimo zbiorów blaki aprowizacyjne ist..
nieją..

kru.

O~ blisko trzech tygodni brakuje cuChleba bl~łego z mqld 'amerykań~

skiej niema..

Mleka

podskoczyło

w cenie.

Buty i odzież poszły w gór~. bo robociz. $Ja prawie wszt;dzie· podskoczyła' o 5f)~ do
10"%.
,
To niedomaganie bo18z~wlcy. wyzystują
rają

do agitacji,alednocześnie podsYI
robotn'kó\v do siawlaniacoraz to no..
,.yeh warunków. przez co jeno pogarszają
Dgólną kQ!ljulrture

j2ką powiększy"::

gospoda!'O%ą.

Wytwa~

rzaniem coraz silniejszego ferwelltu gotuj'l
drogę dla. siebie.

Wzillclona . ich agitacja przypadła
.łdnie na okres, kiedy finanse państwo
we ujął VI ręce Leon BlHński i kiedy pań ..
stwo mocniej pocIęło \V sobie krzepnąć.
Bilidski stanął na gruncie bupżetil i po..

dice obec:1ie

fobotniltówwlnł'ch,

wpływ.!llmi

działa?

Agitacja lwmunistyc:ma bynajmniej w
ttrajn nie osłabła. Warszawa znajduje się
ciągle

wsi,

zek

nych z Niemiec.

wynos.:ą około
!f;iesięcznie, () 75

.1.800 do
do 90%?
Nle'Nj~domo, czy wh\ścfckle druka!fl pój.,
dą na podwyżId, nl~jest wyl{lucxona mo:mwcS'ć lokautu. Grozi to strejkiem i poz"
bawieniem stolicy prasy właśnie w tym
atlł odmawiać k,adyiów,przekraczaj<;l!y.:h . n1?mepcie, ~tó? mcż'~ być decydujqcy w
1;n'łd2eł.
r.:~1chl przeSileniU p,,,nsh\,'ow;:m.
Tak o~ral!;i:z,ł on wydatki na ",bez ..
Czyż i"te·tnie ~a t:aszym
wew;;ętr2'~
robotnych" łub na pra,:e podejmowane
nym tlory:~orH:ie nie %b;eralą, 8~ę tiilfHUY?
pnez p~ństwoj a nie prz,noszące bezpoCty zdoła je rozpr..:szyć obecny f%ą.d,
średniego p07ytkn· (prz.esypywanie p a..
który dorad nigdy nie ujawnił zdecydo..
sIm na· poforteczilychgruntadl VI Wal"
w.'1nęj śtanowczości1 A może w1aśnie mo ..
szawi~).
ment oberny będzie także krytyczny dla
.
W~2:ysimją t~ młyd:ml!ast kcmt1n.h'i~::
niego i zacznie się MrL~cja stosunków
.którzy Jednocześnie po WSL1Ch m:twm·~1i
również i rządowych? ••
suloną agitacj~ za przymusowym wyw i a..
Kryzys dojrzewa; Nadchodzi moment
slcz~niem gruntów bez wykupu. Rd:'rma
deCylU.
rolaa Die zadowolnihi. nikogo. Te' stron...
Rląd d~~ jest silniejszy, nHbył pnl!d
ni.clwawłościańskie, które. Ją utnwaiHt,
pół rokiem.. Chodzi o to, aby", w chwili
obecnie skonster,lOwano.Niektórzy \ftJ.. I decyt:H umiał się znaleźć na rajdem s ta ..
dwwie~ Zdórzy mieJi m':·ią:,!Ś':'
o~r.:~~'; s ę
nowisku, które wywiodłoby kraj z i5tnleo zagranicę, przeszli prz;.;z tak 5Hn~} eW-J" I jqcego marazmu"
lucj~ .pogktdów, 1:2: właśnI tOWilra.ysz,e par.. f
Ver.
trjni ich nie pOlnają.
l
. 2.00,:) marek

pozostający

pod

nićspfJłżądań taprzymusowe wywłasżc~cnie bez·

PPS.•

grożący VI

zw:ią..

razie

1l1e!1ia ich .. niewyr;6rmvilny·ch B
kich, jak
wykUP!l -

strejkiem generabym.

Wiadomo,
upowaini,gjąq

środków,

]1;

Sejm

UChVłSm

ustawę,

w"adze do użycia surowych
gdy z czyjejkclwiek strony były

. !' .PUłdl6W.
l l.
"uOWJ ullemn"kU n~alme
N

n•

s

W numerze 193... ,.No'Yego D;deol1ika"
\liT
pań ..

w advkule p. n.: "Co się da:ieje

stwie bolszewików?" czytamy:
Stronnictwa socjalistyu~ue (internacio"
lewica mienszewikav.' , L wsc;; ese·

naliś::i,

rów:, Bund,.

Poale.:-S.~,fJ )y:c:,'~;;d~,ą.. (~br,"nież
LZla;;'"i:CSCi "c;,;rt:"'
(trybu;ldy bob;:(;\t!kk~ d~.a

z:::C!ętą waL:ę przeCIW

zwyczajek"
w~lki z kontrrewolucją), i

tu ZaZflz.c::.yć
należy zajmujący SZCl\.::gD!, że ,/::::zrt::?w:",
czaikl" są prtew2illie ohsldzone ptz..:;z
Polalió lJ l Łotyszów.
I!łJć~.t świ<tdomem i hanidHl''!!I1 ~ram ..
C) ro;;:;iew~\lą :mtys\:'mici w-

stwcooto,

. krajach koalicji i w Pol:,c::,. te

micmGwi-

In •
źydzj~

ra bujący gojowskie majątki ił

Któł

stanął i13czele ruchu jak nie· Berm;łelnll
Cz~czed!i, Sobdsohn, KuIm. zw !rodniJ~:g
Faoi3~ Ab') i cułv z~stęp zdziczałych Arii/le....
pije6w, !rtórych nuwet zlIczyć nie podoo,..
na? I '~Now:v Dziermik" mil na tyle wym

tnte

.czd~,

wakuJe

'l,e. zam1n~t cic~!t) s!ed:rie~, pr.:»
polSKie spaiecz'::u;;t.wo. PiS6qC ił

F.zyde!::.;tw~rn: ,,23z.:nc;yć n:1ltży zajmu}ąCJ

S7.czegó?, ~:e "Oirezwyczajki ClI sąprze·~·at..
nie obsadzone przez Polaków i Łotyszów~,,'

Na stwierdze.nie tego podaJe ł)Nnwy D2:i-en.
nik" trzy H3zw15ka przywódców Pola}:ó'iV'l!
tymczilsem przy'.Qchone dory',vczo wyiej
. nalwbkażydów stanQwIą już
Dalej ZaZl:ilCzyć n~łdy,

wi~kl)zość$
że wszysc,
iydzi~boIs?:.2wicy zmieniają właściwe mu:..

wiska (B2rnstein - Trocki. Sobelsohu -Radek), gdy.~ Wf ten sposób tiimanią łat....
wiej ciemnych i całe od! lun rzucają na
chrześcjan.

J:::.3UO Z!1ana

l

potworna,

jy'"

dom tyiko wh~ś~i<wa, bktylitl.
Któ~ tedy jest p2WEy. czy i te nsz ..
1.viska nIe kryją równiez jakich żydÓw?
Cboćby zresztą wymienieni wy!ej byH Po ..
lakami, to wobec niesłychnnych zb'todn1"
bez7.e~eń5tw i świętokradztw, popełnianych
p.zez"'~'!'Zyrlr:)\vwszę('lzie, gd.de tylko halsu:,"
wbm, bod.;j na kr6Uw, przychodził dOl
władzy, !liG woluo rzucać obelgi \'1 twara;;

narodDwi polskiemu.
Widocznie odwraca si~ w Rosji karła
historji, bo "Now'y Dziennik n ldamif, Ż(!
.. iydzi w czrezwyczajkach zaj:nują na}..
!Hniejs:q !Olę".
~yd2i w całym ruchu bolszewickim
mają ',vj:Jyw deCYi1ują:::y. stoją też

czrez wycza jek.
.Nowy Dzi8nnii." wle,
llie

~e

obroni wspólwy:ma'JJców

na cze1i1l

kłam3t~';eID

w

Rosji,

drżących przed zbli~,ijąCą Elę ręką Spra..
wiedli,;Qśd, lecz ldamle, gĆiyt sądzi j Ż~ w-

ten sposób bodal c;::~ść uÓii;)w;edzialnośd

zrzuci na znienawidwnych Polaków, Z
ty tAl systemem musimy jednak skofIczy~
Dość tych prowokacji i bezecnych obdi
. Dokąd prokuraiorja państwa będzie tole.. ·

czynione utrudnienia przy zbIoraó. W de w .czrezwyczajkach łł prym wodzą ży
takiej sytuacji propagand) strejku rolne .. dzi&
W neczywistości zajmują w nich żyT.
go Jest jawną prowokacją,. tolerowaną i
w'Yillla zbrodnicze rzucanh~ się tych przyfOrSOWirlą
przez. stwnnictwo parlamen- dzi najmlliejszą rolę. Na czele centrali błędów na naród polsld.
farne.
. "czrezwyct:ajek", (!'I Wsz~d1l'o,syjska nadW imię spokojU publicznego, w imi~
zwyczajna komis;a dl~ walki z kontrrewo·
Jednocześn!e
rob :-.łnik
podefmu je
godno3ci państwowej zażądamy ukrócenia
c%~mraz zaciętszą kampanję publicystyczh;,cj~fl) sioi znany· Dz'erżyński, będąt'y. hulających bezkarnie sjonistycznych pisną pnec;wko rząJow1. Chodzą głuche
równoc!eśnie komisarzem dia sprlw we("
maków. '
Wi6Ści o ter.J) iż socjaliści na ;;!1ak: pro ..
wnętznyc~, 3 na
BLJoruBi i Litwie,
t~8tU przeciwiw rządowi zamierzają pl'o..
gćz~e, "cuezwJczajki"prącują szczególnie
intenzy':?uie, stoją na lchczele po najklamować strelkgen;:ra!ny. Kroki takiego strelku$ w Łodzi stanowią niewątpliwie
większej czę:;:;:i Polacy.
prób.ę sił na tym terenie. A dzieje się to
W Jvlińsku np. stał na cz~le I)czre ..
wówczas" ldeay kominy fabryczne coraz 2wyctajki" Polak Taraszkłewicz, a jego
częściej zaczynają się kurzyć i kiedy przegłównym pomocnikiem był Polak Niedbal..
mysł 15 oinie się uruchamia.
ski.
. Db komplefil jeszcze jedno: oto dm..
Bezczelność
~ydowskiego przybłęciy
karze'w~rszaw!cy' 2a~ądali podwyżki swycb
przechodzi wszelkie granice. Któi jest
pensjf,kt6re ob&cl1i~ są ujednostajnione i
twórcą tego zbrodniczego ,ntcl.u, jak nie

Podpisujcie

pożyczkę.
aństwowąa

t

S T

I

Rzym, .111
W

PD!f1.

łud, WH"'~_lra,tlłłtj~łł'lt...

po-4lbatly t m.jl,nn~.c.1~·
Ill'eb \1ft
eh
1rbl~łl
łd~

Front litewsko-blaloruskl..
w~chód

od miasta Berezyny
rozwinęły się walki..
. .
.
Oddziały nasze dotarły do li.
Na

Domiżer,ce,
Pławja ~ubowa i

nji

Jezi 01"'0,
Dołtszy.

jau ŃWł1eąrt\w·
nionych culonS:QW fiU!y.' kmjowe-j. Lłe~~
p(łls~,ich et ł\.nków mi odpQ'łIriadt:ó. mn 1eJ
~ięcej stosunkowi próżI11C'!i kartek odda·
~ych . v..' ezasie wrborów do kon8t~n:ftnty.
Polacy w ty~h wyb ora& wyddi haB~O
wstrzymania eiQ' od. g~o.waRła. J:edllakze
poważny odsetek polskieg.(} .ludu śląskiego
podtegal~a

dZla-

trwają..

Wz. szefa sztabu generalnego
pnłk.

Klęska

Rz~{\ niemiecki

bolszewik6w.

v. ym skr:yd1e 26 i 27 dywizję czerwonej
f'T3i'Cji stanowiąca połowę sU opierających
::''; wojskom generała SiSchawwa cofa się
~l [1opłochu. Wojska gen. SICh.rewa po-

nłeprzyJaeieudał się na pole

ta zdemoralizowanym

AdmIrał

Kolczak

bitwy.

'

W~lachpolski

BOŚĆ

zjazd góraików

W Cie-

e§1wI~iewybor.f

Górrtym '

śląi?kl.

P1H3łowie

wbaneso

ci

lung..ół'ilo

lD8<ilł pra~ ~dług

uUlarua kooptować ln~WSfW"

lud..

wiptlmagaua
łs-tniaflJ jui

'fIs~elpołsh.~ zjazd górników.
Zjazd trwać hędzie 3 dni.
Zadaniem jego- hędzie uregulowa"
me spraw organ~zacyjnych, oraz poro%'-!TVienie się co do sposobów powięk
szenia produkcji węglowej, aby sapo-

by HOfsinga., Jak r4wn;e.ł w 8pl'awła k• •lsarjatu na G5rn)'M Bh\lJka rOHtnYCtlłe -ra:I

da krai{}\v.łł

Diaek..

hiedz grożące1 katastrofie węgloweJ.

ludność· amerykańska

za liklidaci~

wojny.

wrseśDia.

Londyn, 19
JUIU.

-Donosz~

z Nowego

(PAT). -Radje
Jorku~

~e

lud"

ność w twh WSZjstkich obwodach, które
fibjtH'har Wilson, dom~g!1 się jl1knajszybslei

ratyfikacji trttkt8ltu pokoiowegQ bez hdny .. II I'.P atr eleń, aby w kraju j&knajprędzaj
IP8tąpiły stol,jun!d nermaln8 i pokój.

Cholera

Chinach} lIaediuri.it

Vi

wrześnt~.

Londvn, 19

(P.A T). - Kpi-

demja cholery mI~dzy Psldnem ą:Jailsinem

nie miała d6t~ti przebięgu grott.lsgo. Mil,ł"
tby ofiu&mi :maJdu;e si~ 4: obcokrajowców.
Poseł biupas;uilki, który r6VfDld· slleha-rowat na cholerę, przyszedł do zdrowia.. W

UB

19 wruśDia (PAl). Przed

tygodniempanow;e LumbJ, Mackensi~"
gel\. Jadwin" pp. Bowe i Antoni khaJski
Itdali się dWDm:l automobilami prze: 1\0weI i Łuck do Kijowa. WlIa.cku dowiedzieli się. że pas óemarka-cyjay poBIiędzy
posterunkami ukraińskimi a polskim! .~.'
bUdzI) s~erokiJ że gra.sują tam haooy zM~
jeckie)- że wszystkie mosty .•~ Z$WaD:eJ t6
SZOia jest u'szkodrona i te o przejeździe
na stronę Denikina przez ten pas mowy
być

nie mate.

Chcąc

jednak

n.lłilł-~yWt 4: de ł) tYł-ed-ł
$.,najmi:ł teł, ie. w ~~'.

lir

dsiernikubędR& .s<>rgufS'OrwAAy EU~~,~"
kr~jowy
urląd
a.łl'1lfOOwy w Opdu.. as

·ki

któr~go

caale zamierza e.B. pm,tawió (}4l'a(J..
ś;ą~kf~go katolib, ni którym będzie ~nżaa:
polegae.

miej&lJowośeiach

Ronanu

epid~mjlil

paczy..

Cbi !IUitHll

fIl.

pl}lliOCą

aDtychuIeryez{le~o·

t. vi: e. ~ hd ;.y,zrnarto t:Pko 14 pro<:.WCtbec
lla'h~ !i: oO?"1'ie ('hłOG!1iBjS'2S! • te'q~er;:;tury
;apou2:iawaó ail;} należy, źeapidenlja da eif,)
_pauowaó 'IN ci~gu 7 dG 15 dni.

Będą icbpiłnnwać.
Berlin, 19 'c'. r;{f:'śni;t, er' AT.}

Radjo

-

[łoza. D" BerHm» pr?ybył~ komlRjQ mi~ ..
dFP,r".H:n~i'!1, uU1lllca czuwaó n~ wyko ..
IPU

ero

wrrunków

traktatu

pgkOiowt>go

przez Niemcy.

Traktat

'

bułgarskf..··

Ljon. 19 września (P AT).-Radjo warsz.

Traktat bułgarski nakazuje u8unięde obo..
wL~t kowej służby wojskowej oraz ob!liźe.

nle armii d{) 2o~OOO. Według doniesie'1ta
"Chicago- TributłcL< bułgarzy otrzymają 20
dni czas·u na przedstawienie swoich uwag.
Sąd~, źepok~J będzie ·pot:1pjsauy około
15 października.

.~toce.

ad,..

ll!ee~

Q-pł\ŚclłJc~&%

OpniJze~l\ on~

r$wniei R. ak~

(Ch prłCtłSI Bełfisa.

S)tllacja na Góral_SI

ca donosi, te mj~dzysOJuSlniCUl\.itlj.
wojskowa. która od 2!ygoonł ·ba:dała<Jt.(Jli.

s~Bki na G 5rnY$ S!iłskuitkotieąil s_Ił

Wuyscy; puywoocy _
Jednego zgudrde ~ałetiR

"

ttI'ff swoim rządom., ałeby. zeYnIł~

al

(Jen.. Dllpoilf~,wl'~w~ 7·

c

o-db~ się ł1ujli\cy plebiscytwoiskł •. !ł$łą~.
ałków bez1;wł~tti~O~s&drlły

.....

BerH.ttawysłał· ~paXYi•.. $pm~oW"

dotrzeć

wzdziełili

dO,

5i~

na 2.
grupy. Pan Lumpy (anglik) i Mackensie
(ametykanin) otrzymali w Łucku 2aera...
plany i n.e tydlaeroplanach WYiecbaH do
l(ijows.. Wyjazd 'icb z Ł.~cka u:stapił 14
b. m. a we czwartek· 18 b. m.obydwa
aeroplany Wraz z pilotami stanęły 'fi' Łuc-

I a

na

ikina.

becność

d'z:sogodz. 2 popOłudniu nadzwyczajne
f(1)iedzenhr klu~u P.- S. L. - Wy~wQleniftł
naktórem po referaoie [). Sts.misb wa Thu *

at

ue chwili

obsałbenia t.a!•..
u~naje bowiem.!e.o..

.

się ~ęlki-Chzajść,

~.o ąJiaIy .mif!}Jee:

w

.

które ni.-

przez sUną Jtl'mfę Denik!tł8.

PQ..

gło&łtao prrejwllna stronę Deuikmf
gfi;n~yiskic.h odd:dałÓ'w okazała się- fałszy..
~ VI Kijowie funkcjonuje oiicfalnł: .to-·
misja 2agielika pr)1j sziabie Oe ni ki na.
Ra~OR'ŁygJ powiatowe miiłsteczko na tadłłd 00 Kijowg ..zajete jest przez bolsze. wi1fó Nt-Jrtóuy prowadzą ataki na polską ,.
lillj~ koło Korostenła Oskorost) ia Olew..

skiem..

Druga partja podrotnik6,w Zło~one z
gen." Jad:wir:"' i pan-a Bowewyjechała 13
b~ m. z Ł' { lit . automobilem w stronę Kijawa hOC'lny.d traklami. Dotychczas nie-

matadf!y::n

wiadomości

czy

part~a ta

_dotMfa do Kijowa..

zetiwtl jk rOIBJI

wy!sByt'b p6wO'(łówpl"tlposycf~ z-willzku p&:'
Bt~lJowH uenyHć, a w razie ogłoszania
strajku rolnego wystąpić przl3C31w niemu.

c
;-

.

r

Kijowie.
..
ZwiadomOOd _ ~jog61mejśzych dq..
wIadttlemy się! że ca~s Kiio-wszczyzmt zajęta jest

\"

lej konieczna dra zapobfdemt

puno~ienlu

kąt a ~powro1e:m po 2 dł!Wwymtlobycł:cf

IkDwala~IDPlL--WJlwuleRie
Warszawa, 19 września (PAT) P&d
prze W i.. dnictw.~m r. Stulllfskiego odbyłQ Sj~

Sląśku,

pu-ez s;lfus-mików

>

Bib "trasza~ BFustQISZ611ia.
przęciętnia limi~r21o po 50 Judzldziean1e. N!libard~iej
u~ierJilda Mandzurja. W samym Charbj·
n:e w przeciągu 5 tygodui zmarło pl."zeizlo
ł tyaia.ca OSÓb, tv tem 250 rosjan i japoń..
c ~ :.6 .t, resfita chineflyków.
l'Dś;{Sd ehofy~h. lec-zlonyoh 'W slf-Halu

IInajdował1

wcsclaj miasto. W ~j... frJ;n~nskte Bnap,~.i
tłltłą .hl! na puedmfeś6iaeh tł1tf.!Su, tuj pnf

potWfer~l-ące l o.l>Ja.łnfsfące lego
.
gram. Milja. pozostaje stile w Kato"

lała kiju II

Kijo.wa panowie ci

kt6re

Erzhargsr

"

Warszawa,;.

Bjelę..

O·puZfzaj,

Paryt, Hl w~łima (PAT). -- Rłd~.;·
pÓZ'i1~~Wotgt•• ang!ełaki$ ł .a~ryk&nlłt:ł .. ';

llyę prl.prow..
Wł. jlkualb~3i~1

szynie.
Cieszyn, 18 września (PAT). Dnia
21 ..go h. ID,. rozpocznie się w Cieszyrne

ł·

•

~.e

.
Ljon, 19 ""fZtśnia {PAT) ...... ~lł
i jaknajryenlej i
demokratycznych p-&dIU~.. Co do -ea&- . warłz: Telegram który nadszedł z &:&• •4

tym lrtótkim"cs,lł81e~n!e"
technicznie p-rJeprowa~~yłJo..

wybranI ipfzaiS

-

nie tembardnej,

pawin.,.

lizone

Poniew,.ż w

ł'fuakiego

była

paistwowy,

wszelkim
~.}~t
...daw&nymdPn.ez r~ąd bolszew cld nł"~l
bCl~_
aI\.i.óW moina . O~Jzyw
_
Da,

przeprowaksenie ple-bbeytlL
Moskwa, 19 września (PAT) - laRada k SlOna neoz p.l'o-ita hęd.lie 0-. - dJo waru. . W wiclkim amfiteatrz.e in&t~
bajm\lwała tylko tę 6sęa-e e&niegc Slłllłl!:a
tufu poUtecxnk%rfego rozpoczął si~ prQed,
O ktt}rym n-a sadscqlowae plebisc,t. NieWippera oikllf!Ołle~ro. iako głównego .1m.
będzie wi~c: obajm_wfół/l . powia.tu Nylltiegl>
c.jatora sprawy B'dłsa.
.
i Prądniokiego; Uj·ra mi. uJa b:.~dlł miały
przedil~awiejelstwa w rad»ie mi&w&i~ O·

SB. uaJwcseśruajllsJ, dl) tejJ!Qł'1.~~-ls"
ty przeprowadzić zAlluł-dlUtma," ~$.ie

sejmu

ok\lp&ej~-

8utolytet

I'ba.../

twIć

przYPuiI'G-latłe'obss

podehlHl
rów dQ rad, uajowej w,tJ;.al'l& n:~ł~niąey jej ikładł
. . .. , ;:~ ~
Członkami g6rnojlłt8kfej r1dJJ,t:t~OW9j
eą wszyscy poslQwie dO' sejmu l'.łeBZ, i do

śwIadczył, ~. rząd jego przystąpi do

lłB.IlilJlOne

2} aby

Moo 'te.····

dania postawionych puez Lenina ~..
ków i że prawdopodobnie nie '~.'f'

przf:'dstawicielstwo fi k-tóremby ,g.PtęlłU mo-·
gła rokowae, 3) aby zorganbOWłI(y w tan
sposób f!ąd Da Górnsm Bląsku mógł liła

ni ratyfika~ja. przeli FraneliLI Amenrkę.
termiB4..o do fi-tygodniowy nwdad Itslety
UB

w chwili

prsM

Erąs~a pr~i:Jnte~t-t It&-

iliProwadlle-

ł.eenłrow;rch

Bo-stdo

W iaknaisltUszym Jatre&le,

do 5 tHło-dni. __ , ~o:że siEi:le~..
cza oJHhb!ć załei.n:e oil tsgo~ "egl.~ij pół

na:fą

Iudnoślli górnośląi!.łiej

nie

!tłpi ,ZBc 4

, Lotidyn, 19 wrześni., (PAT).
RadJO
pozo. K'nespondent,. Times" w głównej
kwaterze armji na wschodnim fronde d0nosi: trzecia armja rosyjska odpiosła wieI..
kie zwycięstwo nad bolszewilJ;amł. Na le-

pują
. I~m.

Górne!ł'a

Z Helslngforsn doao~

wall pokojowych pondt:d%y rqdem ~.
skim a sowieckim feucze nie douł1). .:Pq..
seł estot\ski w Heliingf!Jfsie Hsnkt)~.

!Zmian~ fBł\U r.essy I rząd
prnski pf!'l gną nsi.~gn,4 p. l}. zeb-y tycze-

81ąsb.

dz c nil;

keu}zy

Sztokltolm,
Rad.jo p!}XR.

tę

Pl'Hel

,St~Sk W obrębie ralli>twa.pt11a.kie.g;Pe PUCa
de wUJBtki~m utwo-rzys.iQ gór~~~ląR~ą fil...
da krdjową., ja.ko paxlament budowy Górne ..

go

H a I l e I.

namowom

w·zi~ ud;Iał w wyborach.
TI! rada narodOwa ma być uwab tUl la
przedd<\wiGiefstwo
fUlU
girnoŚlqlkiago.
Jeśli mimo usilłIyeh starań niezna}EWs.się
czbwia o: p~wfedni do $prawCJwaltia nądów
na Górnym S''łSKU utwarsony bę(izłe dyrek",
torjat i B hl GSf. Bposób JVylłóru dyrekta..
rjatu określi się) później.

słanął u~.ad w sprawie-.sam
modzielności Gópn~goSląsllll
Na mocy tego ttkladu Pl1łwie. je
Za czas od 1 do 8 b. m. -zdo- ka.
nislwłOCJ!oie nadanab1,ldaia samodzie [no~ć
bycz na froncie litewsko .. białoruskim G6rnemu Błąsk:owi I utWf nony' będzie piU"·
wynosi 4. oflaeró., 3892 żol lament krlljowy, do którego maią. bye doPUłłllt1z;me w n$.jB-.ers~eJ młe-rn takie koła
nie~z'i 14 armat, 12 Ikaraptlhkie. Próezt6g~ tltworzanybędzis dyb~nw maszynowe, ogreluna
rektoriat, który stanie na onle Górnego
i~.:JŚć i1!lJilunicji, broni i ma..'
Błą-ikll.J9as:e~ ,bia.15 b.. m. wieesofeIB
ł.arj~łu uf4)jen.ego.
. po dłngichUliradaeh w ł{abine.cie f.Jl8Uy ł
; ,VI n4d~ie pruskim J:adscydGwaDO. lhy jak..
Front galicyjski l Wolyń&kl:
-n&jryoblej, -IuljpUliie.jDI c,l .. ptltd&ł~r9iJ(a .lI-.
"\Valki na odcinka O l e w s k a tworzono . sam-otbielhłł prowincłi Górny

całym froncie
ożywiona
łalnośJ wywiadowcza.

Na

łi()'puism

fanie ludnośd p$lak~&j

wr%~Śł'l18 . (pAT) -".,.~
'00 dziepnl~a .Bęenchl-tl-Jiłłlłdłe ,0ilUriar"' donN!Z' ~. BerIin~l ie m~.łłter Erz..
bergef dn~~ 1'1 h. m. zaprełił ~.JwQd-e-ów
centrowych 2: Górn;3~l}BI1ł-ikaorał1 }1l'Jled..
Iłtawleieli prasy centrowej giinG~fą8kj&j na
bnfMencjE: do psł!WlI haeI8uld-ego. na
-której oznajmił im, te fomiędły n,dem
nlf>m-(wki'~1 a
rząd~UDprus.im

Sosnowiec. 19

Warszawa, lD wrzsjdia (FAT).

w.

Bezezynnoś6 naszych .e 21 ił 61
szych, trwająca jut blisko roi; wy...
dza kra}owiclęł!de szkody.. .
.
Po pieF'Wau . powstnymu}e 'opłY1f'
pracowników 'inteligentnych do ~ycn
g&łęzipracy.· c;o Iłwłaszma teraz·w·(1)kresie odbudowy tycia g05poda~4ł
ora~ powstawania pańsfwowoki pOr..
kieJuwuae musiemy za fro:lne niebez..
pteczeń8twodla pnys~łości kraju~· Powt6:re hzca:ynno§ć ta mJ!si odd:dlła6
fatalnie na rozw6j naszego szkolnictwa
wyuzego, kt6reJ jak ka!da Grganil'ac:}a
ludzka, m.aźe lożwijać· Idę i doskonał1~
jedynie w~ pracy, podczas spełnienia
właścłwychsobie funkcji, a la-zs:tra.Ja
się i marniei~w bezczYlłne§ci. Wresj- •
cie jest I"zec=zą nledopuszc:zalną., ab1\
skarb nasz: wdz1s!.e J.8zem tak trudnem l. '.
polOłeni~ ponosil .~ęźkie wydatki )'la l
utrzymame lllstY'tucHbe~eąnnych.. ~ L
Z tych ~'\lł:ązyat&i~b .iVZgJlif.dów Zarząd>ł.··
.Ligi Pracy«po8tanowłł ~łęczyć swóJ (
glos do glostl O.pblfł••ą~łą.cej niezwło ..
cznego otwaicia Wlf..tkich szkól wyż..

.szych,.:
. .
.
Liga·Pra-cy:
bynaJmnieJ
nie
zapoznaRównQczf'śnie jsdn~k klub ~-pofsKiegCJ
je--tel eIe:mentsl'n-ej zasady, że w obwi" .
guh" ~apadła Iu~s:tępuj,a'a nehwałl1.
stl'(}nmetWl\ ludowego postanowił
swróc-ić
H&łkie}. jak obecna. koniecznotci~m·
Klub pllłłówP. S. L. wyawolenie re-z..s~ę' d& rir'lę{u ił puedstav. hniem nie s i y..,;
wejennym muszą schodzić z droti
w;~tyWS1.y głQSi[one-pnelS !wi~zek. zawodo.
ehanfe nieheźpieesofgQ fłt~ilU wrzenia fa.kie
wszelkie inne względy, ora?: te dIamłoJ!
wy służby -rv:lnf~J propozycje p:łlparei~ atraj-wywołufe samowola niektórych ut!ę!dów
dego połł)ka . podczas woJny słu~ba ..t1J.•
,ku rolnego zamierzonego w razie I1lg
powiatawyoh nre$:łltułl\cych dla lu-jhłah2~y1}h
szeregacn narodowych jest mtjpier\f:
prz:rjęei'fi prr-elrz~d ż~dań. tego ~wrąd:u
powotiów łub sgllb bez p~wlldów nhot;.
d~z-ed.ł do priekonania ł& niektóre lłl ilł~,nrków ,rolny oh, d(Jmll;g':lj~{'yeh 'i~ dottz, ..'\ 8zym i najświętszym obowlązłdeml ~•.
to f_ednak szkoły wy:!si!e powJtu\y '~y~ćc
dań tych B~\ ;lieaktualne•. iona zgłosaOłl&
rnrH.la u.mów u.wartych Ill"",dwore m przy EUot~ąrte
dla tej części młod~etYf~fff~r4}
pcd niewhuiciwym adreSem,Kl}dauie lał
pełnym powstrzymaniu si, od Wywarcia
z laF,ich bądt względ6w nie zo.atAtfi .
'!Vywbszczenia bu wykup1l wręcz S'pr%eó.· njll~sku ~a dwory., aby 511wl:Uftenmowy by ..
przyjęta do woj SI", 6, oraz dla teł.;~ł'łl
czas z bumianism uatawy z dnta 10 lipa ły istotme Qełr.fł,ma.ne •.
władze wojskowe uznają.. :tamcQłłi~f3~1
i z programem polaktEtgo stronnIctwa: lUdGK!ub jaknajenergłmuliajdomaga arę
wegG żepozatemw -obeauych opłakaIlych
st~~unka;cb apl'IJwhmeyiuycb. strajk l'tt!ny
mó;:;łby się bitwo prHftuhić w nieobti..
czdną k!ę-akę; iezanąt w t:m B1Fos-ób WY""
wola!lY jnt D3fI;Jkę komunistom:. jak z

całq stanowczością.

'

wydduau!'ł&tnvr. ns.braniałącejrabunkowej
go.;:po:uarki VI las&eft do CZ:tIUlI pr.sajęe,a
lasów p.f~e~ paalitwo.
. Kluh P. S. L~ ........ Wyxwola.nie postanowJł wre-!$&eie.~.ró~ić. Iflfłua marSUtłka
ziyU!9ni~m łiwohnill kanwantu senj'Jrów

drugIej gtn)!ł1 tł1JW'c'J-feakeji VI atłumionlu
rU.:b.1l chce zgnleśli ~lłł .łuduf zwalić uchwana ~tórymhl po:atsnowpuo· pl'żesuuięcie
h sejmow~ rOlli' i doprowadzić dę umoc. . -.. ,. tęrmulU zwołania Sejmu !ta daień aO-go
ulenie. reakej'.
w ud. nb.
Kluli P•. !;.~ L. - .,.welonle • p"".

.l

zwolni6 pomlmocłęłkich potrte},~cIn'ł';r.;, ....
li obecnej.
Niechaj pozostaną pod Ch'O?łIJl~~~a~"~)
mi ci, kt6rzy są niez:hędnt
dzie im wdzi ęc:zny za ich
i trudy. RM.powmlila
szkoły l wz!ą6 8i;ę.D.llicmi~
dj6w, ąby jaknajppęd~ej . w,Jilt . ~
nych .'Pląeo~.łtó_\1(11 stan'l1 .•. ·~

okolo

b_owtmła 6~~.t:.;

~d~ ~~Wt''Y]:~~~.Jlłt.1

T

5

Z

A

P O

19 17 r:reśu l B,

{P AT). -

~i potrwa do 20 grudnia b .. r.. Qrono wykładającyd.'i na wyd:dale iilotofictłlYffi p~
:wi~kszyło się VI sposób następujący:

Prof. nad2.wyt:zajny dr. Adam

KIecz=

kows1.i 2 Krakowa, germanistyka, prof~sor
,nadzwyczainy dr. Ludwik Piotrowicz z
Krf.!kowa historia starozytllB, dr.. Zy'!munt
'Zakrzews!d' z Mirosławie w Poznf.ń,kiem

.numizmatyka, profesor dr. Wilhelm Frydberg fe Lwowa paleontologja. profesor
na'lizwyc:i:ajny dr. Antoni- Jakób$Id ze
prof::łlor

nadxwyczajny

dr. Antoni OałBckl z Krakowachemla fiq
zyk~łn~ dr•. Bołesłs.w Namysłowski: Kf3
kowa botanikatdr~ Fraecis,zek Chłapaw...
'ski z Pozn!łlnia iVstęp do biologji. Języ.
m

kó tlI nowożytnych będą uczyli ;"1" ktor
H,,:,nfyk Bemar5, język franc!lsk~ .lektorkd
dr. Emilja Sedlac2kówo!ł, język . m3y!ski

profesor gimnazjalny Osiru K~1ier język
$1ngieiski~ profesor gimruujal11Y dr. Brunon
Cz~jkow8ki j\:zyk włoside
Na ~'yddale pnu1"nym

w jesieni ro b. wSly5tkie
Wyldadane b~dde

dt!i~lnk

otwarte

będą

półrocsa,

El wiE!c
Okres studjów .obejruie 6

łsktc wyższe~
p6łro:zy~ .

rmnro wSlystkkh

Równecześnie otw~rty b~~

Pchki.

d7:!e v:y.i:bł ~HHtk ekotlomianycb i I,oE~
tye:my!!h'1 %. któ;,:?go na razie !o,tan.ą u ..
rudlomicne 'pierwsz"s dwa półrocts e Pnc2ątek wp! '1ÓW 23 wr%e~nia, początek wy..
kład6w 20 pddzierl.likl.. W przyszłym
,loku ~~kclnym l1fl1cbomiooe będą
p6ł ..

:rocze..

a

.

s'"ich poHtyh6wświadczyć mote artykuł
·senatora Lucjana Kornego, umieszczony w "France 'M Jitalre" z. 23 sierpniar
woła Stiekłow - prowadzi tylko poprzez · 1'. b~ł w którym autor ~owiada.te ze
urzeczywistnienie naszego, programu.
strony ui~raińs~deJ. rozsiewają wie~cł, ił
Na::,tąpi to w rezultacie dobrowolnej
Polacy nie są wcale tak wrogo uśposOO"
zgody pracujących mas r6~nych rl3-0:iÓW, hieni wZf1L~d;:;m N:emc6w i boh~zewi,ów
zamieszkujących dawne imperjtp'i.1 rosy!jak głoszą, OW$zt"lm zawarii nawet ~ je'
skle, - mas, przekonanych w konh'cznoś..
dnymi i dru
W3jS~\.OWą iW:1wenc};(~,}
ci stworzenia zjednoczonej Rusji, ze wzglę
din latwieiszc\<j'o ujarzmienia U,~raińc6vq..
du na własne polityczne i gospodarcze
Ten sam p. Korne;""" wjdocz·je tet J.'Hid
interesy".
wpływem in,ormacii ukral!'is~dch-pi§;;e.
II Tak więc zjedncc'Yona_ wielka
Rosja źe "pohojowa kOEl::rencia byh źle Vo "
może być o·;iągniętą tylko na dio:h:e d!ll ..
lnformowa;a, gdY' upowa~:da Pols,~ę d~
Or.upacji ualicji wsr;hodnlej, jaiJ:tl bez·
szego rozwoju i wzmacniania Sowit'ckiej

BerUn~ IQ-go wneśnia (PAT) Radfo

środę ial~ hnf o, fem dono"
smtimlf wszystkie składy tywnośc1 jedy-

myk:mo we

dzielnicach

skład,pod g:ro~bą
Do zękłócenia spako"
Socjaliści i komuniści

pootwierano
bojkotu.

Ja RC1 5sijajł ~
(N"ch.imkes)

W artykule tym Stiekłow
znajwybitniejszych
działaczybols%ewkkich dowodzi, te Francja i Ameryk~ niedą2ą dq odrodzenia
RO$ji w graniC3ch przedrewoll.1cyjnycb, co
zaś do Anglji, to ta stara się abyprzyczy ..
nić się tło i~j rozdiobnienia na szereg za ..
letnych od tilebie drobnych pań t<,\wek.
"Mniemamv nawet, - pi:,ze Stiekłow
jeden

-- ~e jedna

z głównyCh przyczyn niena ..
wiści angielskiej burżuazji do władzy Rad
j.t:st t:;ba~a,

te ona

władzy

i' tylko ona

jest w
stanie· stworzyć isto~ni.e J!ednuczoną' i f,o.-

t<;2ną ROSję.

"Jest rzeczą zrozllmiałą, :te rosy1scy
o btH';;:rn ~cyi lUl~pitaliści (to jeśt DeoHdn,
KołCt~k i t.
pójdą na wS:Eelkie, ust~p ..
stwa Vi'! stmmnlm {iO rn3łych państw, iZe
oddadzą im
wszystko,. C:'ł będzie tylko

(j.r

Jconłr..

H.

Hasło

to

W~ISUWfi

baftu3zia obudnie

w celu podagnf~da%acof&nych pod wzglę..
dem politycznym tywi'Jł6w, które w~kutek

byłego

tDśdą.

pleb:sC'ytu. Memm'}aJ ten zaiytułowany~
"Do wszystldch naro,j6!.~ lmltui"abycll
i ich Rzadów Cł • Do'.via.dulemv SIę z n'e-go, :te fj~:rzez króth:i pr-;:'~'~ 21::: czasu '!:d~

N:ewi1tpHwiE:',

'Z'hIyeięstwo

Den!!d ..

wadzi do \Jubuaowy "wieHdcj, zjed.noczo..
Opinje wybitr.ego działacza
bolsze\vickiego winnI wzi<lć pJ'.1 boczną
l1wagę te wszystkie 11 nas czyrmiki, które
po ruęś::i bezmyślnie windą akcię celową
w ki~runku uniemożliwienia P ;is::e 1.101"0=
:lU mienia się z D:;nikinem czy I(ołCZ',1kiel1,

nc:j Ros.l".

które ostatnio wywołuią wręcz do wojny z
Deniidn;;'ill w obronie P .:thuy.
Ji>st tombota prow~dzona . Ule. tylko
na n;ecz utrzymania ibsji sowjeckiej i

,

bcis1.ewizmu, ale tald~ imperjum Rosyj ..
,skiego, omacza odbildow~ Rosji w jej
wł<ósnych gran;c"lch..
DenHdn i Kolczak nie ozrmcza resty..
tucJi dawl1e~!,o imperium rosyjskiego, oznacza 0dbudowę Rosji w granicach silnie
Okri:lJonych. VI illteresie państa polskiego
j€:st zapobiedz nie restytu,:ji carstwa m "g~

swego poło2enia gospndz.rc:ego są zainteresowane w stworzeniu jednolitego, potętne~n orgiinizn1u elw1)omics:nego .... 1I
"D:oga do stworzenia zjednoczonej
wfenm~j Resli (jedinoj \Vięlikoj Rossii) -

ki~wgkiego~

ale impei'lum wszechrosylskle,.

go. Droga ku temu wiedzie przez obalenie
Rcs;i sowieCkiej ... a ni<! przez w2\lki z De..
nik~fiem 'li! cbw'nie Petlury L. niepJ(Ueg ..
łej

Ulwliny.

!~towdy kilku irlandczyków.. Powtórzył
(się nasl<amie znowu napad na inny od..
~€bt(ał wojsk angielskicb. ZSllosi si~ na p~

wdne rozruchy w Irlandii.

.

tyli PGł"lcy zni<;1.:icZ'JĆ WS::1!0d,'ila GeU... '
Clę i większoeiĆ jej spolwjnych - mies~
kańców"... "Prawie c.:'lłą h,teHgencję u ..
t.:raillslią

,jest iydów'

w

Pol~cef

.

w

rhwiU, kiedy budujemy wbemy do~
.~ańtitwowy . lli.a od r~eezy ~d~ie l'ustano ..
WĆ ile ll:;'d. unam1 i ehorobltmł, kt1ra n~1:1
organb:m Ill!l':,dt>wV ~{Ji.!211ł.
Jednfł z takwh chorób, jedną fi najbtu'"
dliejjątrliley"h mu VI uttszym 01'giHlitm!e
llf)(}teczn:rm, jest 11 west ja śydo~.$k8~ ktura
jest ogółOwi pole.kiewa pO'WB3:edlnie m.~ło
Eti!ln:ł.

.

Moie tedy ot'!ó!ne przedstawiGlli€ł oyfr
odnasZfleycb się do iydÓw. prilyotynl ii§
, do lepszego jej poznania.
Według Juraschl!a (Gf}Ogr~r.hisr;llm1!ta..
Uatigehe TłloeHen aHer L:ieJnd\~r 'II~r El da)
jl Poku 1916 żyJe (ibeCili<.l'~ r.a8. kuli ziem6kiej
A

przesBło 15 mHjollÓW żydÓW.

Z tych 15 mHitHl{hli

g)

je

W'

Shl1t1ob

Jjednoeaonych Ameryki blHłko ił milj~my..
~W sam@m mieŚ'.:de New Jorku Qk~ło pół..
ti.rt\ mHjóna tydów). VI Rosji enropej!!kief
{tj" Dsz ziam PQłłkidl} Li:wy, B!ałorn~l i
Busi) około '1 miljona 10\ł t}'aięey, na Ru!:>!
prz9szło półtor~ miljona, as· Węgrzeeh
;ł1k:oło 1 miliona, w Turojt i w Njem\?l.{~oh
·{beli Poznnnski~gQ i innych Ilem polikic!l

i"In,Austrji i

)aban pruskiego) przeszło pa 500 tysłliCY,
-(belI G~Ueji.kUtłlJka C;asgynskie ..
Czech
Mora w) przesrała 300 t;rait;!cy,
iW panstwie CJl8ilidsm około 200 1ysięcYt w
Anglji 28l) iys'ęey, W RllmnDji~267 tyslęn',
wHJla.ndji 106 .tysiQ~Y, we Prancji 100
tyshey, we WJoezeuD b~dBomał<!ł bo
lylko ·34 tyaiąee, W hHlyGfa pan&lwatb fa'"
>em 638 tyaiąes, w HłiU.lpaaji, Danji, Ner..
hvl j Sawtlc}i niema »ydó~ weale, lab VI

,ar4~o ili~lInliczD91 JJcsbfe.
.
WPBńatwfa Polfldem, przyjmując gra~lcł .bflk>rl c• ó"jJje oBecnie OKuło 6 mi ..

ei t~

T? ':FlIlW

~c.zy.,~(iZ. uŚw';.aaoE1'o-śyml
W4!08C:~'limH 1 lnleSZ,<;i&ilcarrH narodowo"
śd ukrah1skiej"łI"
ilZręci:Ji~e sl~Pcji:il"
k6w nad łudnośdą u!".:r:.iń9i~ą prz1\.~cho"
dzi ludzkie wyobrażen\e" •.,wDJ Pl."i1:C9 W1
ok~pach p~dzą

pnwet 70-letnie pE'lnied'l ...

"Zarządzili przymusowy pobór Czh~fcch

i ukr~'"
. '
'fo fet we w3i!ecn nie widnć męt..

- roezniit6w ludno3ci

ży:.'kH'Vsldej

ińskiej..

czyzn. Yłśr6d. po~ostaych. ~ob:et dzieci

robli~ cH:H~le r?-'\,!.'lZje~ przyczeml
l'al:mją W5Zy5tko~ nau:iet resz~ki chleba ....."

i ahn'Gow

"Z.;by wyniszczyć gtodem luJwść uhrs"

ińską nie wahało się W::;~IL} P~313iki\:! wykos:ć na pniu zlf2bae' ~ 11 )~~,~ t'z! znacznych

.Ui."zędnik6w narodowoś1fl
się

zmusza

do

skład,nif.

wieHnś~ Polsee~. (A więc
Icb nie wySłrze13n::;? Przep. red.). !'lIn..
t:.:mowanvcb ukraińców umieSZClJ się W'

bchacb

delegacja pokojowa. - BIuro
. prasowe. -.- Mem.orjał Pdntszewlcza).
Ja!~ .W;:ered ot do~osi~ ukrafi'lska de ..
legac;(} pot.ojowa. w Pary:ht pr~cuie o ..
becnie:
.
1) Nad uzyskaniem uznania niezawisłości zjednoczonej ukraińs .dei repu"
bUki, 2l' nad uzy~kaniem pomocy prz·;::g.v;lOW, tj.P:'i!ltl8iiłJ·'42 H.'OC. i:yd~JN
'tV całym Świar.::iĘl Byfąoych,
po odl!cienill

lj;;:,ów

3d cyfry 1 milion 425 tys ęoy łydóN na
Biemiilch Rui osiadtych, pozosta.je l1uma 4
miliony 505ty,ięcy ~ydó,v •.. ~yjąOyl h daiś
ni'} ziiJmhcu Pl)lsld Zi~dnoczOll,.),

~ralll

z

eiwko bolszewikom, 3) nad stwOrze"
międ1Jy państwami: ub-a
iń~ldem, palskiem, rumuńs ·dem i Iitew·
skH~m pr:l:eciwl~o nawale tak bolszeWic-

niem sojuszu

kiej

.k

i antybolszewickiej Rosji,

4)

nrd w:;fworzeniem silnego środkowo"
e:ulI'ol1ejskiego bloku ja:~o przeciwwagi
rosyjsko"'niemieci~iego SOluszu.
. Przy u tn-aińsk 1 ej dakgac~i

'że lud!lość·,tydow::ika w b. zabo;,za ro~,y!"
!!Ikim . stal6 wmllitała w ,~bgll ostatilIEb lat,
gdy tlat!lmla"t Vi b. zaborze austrjackhn

mimo ni}turalnego przyrostu mlllah, emigrująo a G.licH, do c~eg,) nie mało prliy"
c~ynHa si~ oświu.\s, ludu.
d;ialnośd ko;;peratywy"

l e,fr tych
wiił(lczn~, dajGsehronh~1;i~ lU'ZE:H3zb 1 trz~
{dliljcz~ści żydów po rćżnyeh krart!~h r:lz a

miast sUnie w mi:u!tach.

rzueonych.

nisat\:ty

J\\i same te cyfry (I~ią fi!łpowieuź wy ..
mowną na ZIlrzut1 prsez żyriów
wobea
świata przedw nam podnos~onym! .Zl'ł.lste,

slullznio n~g »'aU nie~dyś sJdd PolskI} DP~!:\"
radisus Judeonum!il (raj~m aydów).
Pnylnyjmy Sl'l1 jednak dalej oyfrom 'fi
płSzoz~góln1eh :demiacb i d%;elnioa.cb Pol...
W Królestwo' Kong!'16!lowern .iyje o-

koło

l mHjona 80Ót1S~ęCY żydów, tJ, 14.6
proc. o~ółu ludności VI. tej d :tielniey, rUI
Lit,')iie i a!»łOfIH;i$ która to r;iem:€l w krwa ..
t:ndzi~ woj~ka nai:!ze w'ydzi~r1ih I lu..
pHll~5!'!b. rąk bo!ssawików, niCHląc ludnoś.ci
rdunst ł wybawlaaie, jest ss.rnis!!12:kałyoh
miljon 770 tysięcy zydó ''{!t ozy li 14 pro~. ogółu mlessk~HH!ów h(:n J~jem, w Galicji
według spisu lUil~leśej al roku
jest

wym

uno

871.895 żydów, t. hl sko 11 proc. ogółll.
!ud!l~śd w asj d!lielnicyo
Najmniej żydów pr"yspoH'ył Pmnstwa
Polskiemu zallór pruski. Ildzie flyja ogółem
62 tysiąca śydów, tj. około 1 proc.' ogółu
t~mtejszej hldn~ttcl 01'&3 BlżłB k CieBEyn!lki,
W którym jSlll tlsi11!d~yeh 11 ty~j }oy 1łydów,
csyli około 2 proe. ogóŁu m1683ka~.ów tej

ziemi.

C;łfry

przedstawiona

p1Iwyźej,

nie

JliljłiwieiBz9, jei\lll "Zaś (łdbieg~ją· od

r mJrzy

się gta~em.

WJglądaj~

bHoteki p11ą. Druk ksi~2ek został ·z50rl).o
niemy. Dn:llramic ulegają zdemolow!L:!iu~
CzasopimH w stolicy kraju zostały ziiwiec
szcue CD d,) jednego".
M.emorJał kOIIC!Y sit: 3pel'=m do Rz<t-'
dów ententy, aby jaknajprądz:sj pn:ysi:dl
wojska okupacyjne i k(}m;~!e ś!~dcz;e.

po~ojo ..

praca bajkntowa

i

Litwa i B-ało!'u!łlia l
Państwa iUił1U·3 wi!)-', j!lk

I!lk!"

na

jak szk1;'l!2ty. Z 2000 jeńców wojerłtlycll
VI samym Cwrtkowie :zmarło jllz 18QCt.
Niszczą Poiacy i kuHIJi'~ ukraińską. Hi",

ElWIB!ł1I!11i!l1!D"ERliRlIaISDB1I!!3!!IIHiłillDftmlmgłMIlillm.mmm;ee·!lił:-!QllSllim11i!l-!ll'Imlmilł:m"'Mi2-!:.ll·3~11il:;jiM:liE§im:m~·m'n*~I!'lHERI!_~a:J.Ł>iii§ll\W!m!!m!I:'J~~II=-!ilII!Il;§lll!li11l'f:m!l!Di'l~:ki<n:_!ill:'o~'f:~1~/;;ib_~~~ii#4tĘ""'!':ti.-c~!BW'~9 lfi!

Iłu

wywif:,iL lub wystrzelall.

w tym celu. aby VI razie zarzn~ht!nlll
nlehiSCih! lud został bez pr:?:ywóJcó,-l ....

prz~strzeniadl"..

+

Londyn, 19 września, (PAT).
Radjo
',om. Z powodu napadu na tołnierzy !Ul"
łiflskich w Fermow władze sugielslde~

systenatyczne t'~pienle el~mcn!u ukra'"
w GaHcji w pri;(~uqldy\van:u:

p'zyaięgi

(Ukraińska

W Irląndji.

El

ii1skie10

.ci ukrahlsklej

ju nie doszło.
nIe dopuścili na placu Aleksandra j' we
wscnOdr1ii1h dzielnicach miasta do zgroa
madzeń i narad_ kupc6w, 'którzy llamó"
wm już sale. Sale !tajęli poprzednio
,konumi~d i soojaU4ci.
. .

Rozrucby

sprzecznie jest u~::ralńsh;ąt.

D-r Eu~enjusz: Pctrus::e;wicz w im\6
niu Rządu "galicyjsldego" (naj'1owsza to
nazwa u!~raińskiej rzeczY;Jospolitej za"
chodnie') wysto~OWęlt do lwalicji memo-rj"J, i,V ht6rym os~;,:.;r;.1a 1',...J;S o planowe,

na czy Fdczak'::l ale Rosji sowi·.:'ckiej pro ..

!lej Rosji.
Nieraz juz pu:ed()st~w~ły się
do piRSy informacie l) gcbwoś::i Delrttina
oddania Rumunji Bt::saral;jf, o jego per..
trakŁar.lsch
z b!dogw,\U'(lyjsldm rząoem
polskim i t p. N!e jest tet tajemnicą
związek rosyjskkh bi~ło~W~i".h:i;;t6w z bu ...
1'U:1.xją E'iiionU. Łotv!V ł F';lhml.li i. t. d ..
P(,;ws2('chni~ :nume są rÓwi.,ltei ;]:tosunki
I{n!clflka i S;emionowa z Jl1ponią, która
w~gp6ł % Am-etjJ'kq opano'lJała faktycznie

.
te nasza

we wszystKich dzieInkach

imperjum rosyjst.iego. Zrozumieć to pOe
winni ci wszyscy, których dątenie do zied..
noczonej Rosji pcha do obOlU kontrrewo..
łucji. zdolnej w rzeczywhtośdtylko do
uwiecznj:H11a 119s.zego rozdrGbni::nia i naszej :ulleżnoś:J od zagranicznego kapitału".
Poglqd Stiei:kwa jest zgodny 1. Di,eczywis~

motiiwem, !iDy zdobyć znowu władzę nad
pracuią:ymi rna8:nni chodR~by i okroją ..

. z:ednr.c:r.onej,
je'st r"eczą, czy poważni" ona o tyn~ myś~

po~n.. Na znai; protestu przeciw istni&'
jącemu fe$zcz~ wdłłź systemowi kart:..
kowemu przy podziale :!ywnośd, poza..

we wschodrdeh

W ftądowym organie Rosji sowieckiej
,Jzwiesłlaeh" ukazał si~ wnumet'ze z dn.
1.3 sierpnia artykuł p. t. "Jednsjawielika-

do - stwor; enia
w1elkiej Rt;ji i wątr 1: wą

żywnościowYDl"

mja~ta
stałego

A

Wc:, wydające swoje b:uI:,:tyny. Ja.k się
zaś inbrmuje f ancus'ą pras~ i franc\!'"

Eyberię.
~Tak wi~e jll1Dym' Jest,
rewClh:cja t1i~ jest zdolna

KuplJ .mrliisti' przecIR. karCom

nie tyB;o

K

Z

,jako normalne rozp<lcznie ~ię 23 września

Lwowa. biologls,

S

· we' pracuie taż ukrains~ie biuloJ'~aso·

~bvers)'idHi1 pi)ni~fukiego dO!1082:ą&
P&roc%e jesienne, które UC1yć się będzie

:

L

Poznańskiego"

lunlwarsytetu
. Poznan,

R

H~

praw ..

dzh,eg9 stanu rzee»y, to~ Djeuwzgl~dBlaho
uwet najmnielszyeh atut, ja.kith do~n&li
w ludziaell na wOJullA,s/ł :&118 w k~jdym
rali. w,tsle. I;Hlważyc przy tam Dl11eży, •

Po wsiach rozs!edlHo
Stmk\H~o

iSi~

m',!o, zakorzeniali

żydów sto ..
s~ oni IbtO"

Zai':ite

~'ii~~~t_:e..,;':::.'L.*'fltlt~~:.~&iWri*'"' Jg,~~

te mo

\~

ylic:lymy j'li tu (;~łil! ph>j;;d~ ma ..

łych miast i mi3stcci':~k miłyoh,

hk

nów, BIza!n},

'siele ine

tV których 1::def'~!~'Iińc1 nie-żydzi n~
li) znikomej ll1!f[~i!~';';P.iie3j.
Na Slą@ku ClsClzvnskhn 2t n3wj~ żydii
2~3 pn,e" ,iedyi'd<l 'minflto BL,Uw, j!ikit
silna centrum łH'~Ę"mYtlru l h~hdlu m'ł al
16 proc. iiiydów.

Otr) cyf;-y, p~zGdgtawhj<ice
na naS~1~j ziemi.

się żydów

biał'Jfuskie.
W m'e;3:!ie
R3.łostoku st~nowją ~ydzi 82 proo..
mieSBkańców, 'fi Pińsku, gdzie niedawno
Jy i~ ~i unądslli ~a.macb na woJako pol!lkio,
IltaDowi~ oni 74 proc·, w B:'ześcll Lhew..

Clekawe,

"kim 78 proc., w Grodnie 6i proc., w WII..
nie 61 proc' w innych ;',śmi"f"t~r:h tych
ziem procentowa ilość żydów bal'd~o fl;i ~d·
lI

ko ił.l6da ~on18"1 50 proc.
Nie lapiej pnedmtawia IId~ flprlfwa w
miast!ll:h Kongr3sówki.
\V Będ:tinie. wynossą łydl!ll 48 "pro'.!.,
ViI Cz~stoehowie 82J w Kielc!1ich 36. w L·) ..
blinie 51, w IJomty 44, w Piotrkowie 38,
w Radomiu ·42. w ·Suwałksth 55, w War..
ezawie 81, 111 innych miashch Królestwa
KIFgresowego żyjs łydów 20-BO proc.,
a b!ud~o tylko niewiele jest miast, w któ"
rych fSyfra pro~entowatydów nie przebacza 20 proe.

Podobnie pueilst&wia tlę stan iloŚGio ..
w mhat&,eh GJ.li eji , eC.l'Ikol wiek
miasta te stosunkowo, jak wogola cała
dzielnios. mai'ą mnieJ sydów, nit KrÓle&ltwo.
Z miast ponad 25 tysięcy mies~k/lńeól1 jlst

wy

łydó\V

~ydów:

w

Dr~bobye.u 4~ P!06..

w Koło'"

myi 44, '!IV Ifarnopo]u 41.;W StmllilJław~wl(ł
46•. w· Stryju 85, we Lwowie m.l6Slika 28.
w Ttlrnowie U. w Nowym Sącza 38, VI
Krakowie !U. w Prllemyślu 30 pnI. Jt~.

Chrz~

dycb,

podziw.

np.

wie!""

hŻl

wc~le nie radosny, ogarni~ł
gdy
pnegiądl się Itat.v8tyk~ luduuś,-"iową miasi.
Nl!ij3i1niej zamiss7.kałe przez I!ydów 1iJtl!

miasta UEilwail:is i

Vi' ilbtez !

SZ(jznpła

łają,

nam

ro;.:rI!i;},ry

rozsk1,I;eni~

artykułu ni~

wsir~E Ć w fZflCZy
więcej pJUCZ:,j\c ....

illn",

p'l};; '''.~,;.
wi(Fei

Dowled~!~Hśm.Y aj~ Z nidl np.~ ;;r) ~V'"
uwahfą się w~!q,i;;h
. Zll Nłt;meówg bo tylko jedyni",
w fe;t'ilCjl
pO~llaillsk!ej ng, t}'!sh~Q żydów jedo'd fghliilf
ewą narildo\IH>ŚĆ pOh;'q;, nf;;,tomii~~t ws ~y ~f
żydzi w i!Jn~fch okr~g,H!b j)~lhnl 11 ~bcl dl
aWIll pn:yrwle3noŚć au &iW'::r1U nibni::.e~i,=gc;
dt)\\;jedl~eUłlly El ę, że w G1k:j!
w l'oklC.

dzi W Imoorza pr:mkim

1897

lla. tytliąc żyd6w

tylko 35 podal''J 31,)

:;;a P013!;:ó\,,;,j WÓWCIH~~, kh~dy id~a fi 'cj,J:1r.....
listYC!19 2lydOVl skie ilid Śwj~eHi t;\ki 11
tryuFfów, jak dziś.
B.HiE;j~O dalej cyf y dOW!F02.id h'śmy
Się, źe w zawodzie liup!ecB.im llihlTly droh~

60 proc. liydów. w i!zkolacb handhwtcl!
pneszło 50 pron. żydów, VI uC2:alnaeh \' yl"

uycu, na. untwersytet1cb, na wydziale

m~<a
dyc~nym 49 prolJ., na J.lrawni~zym 37 pfl\~
ogółu lłłuGns·fów t Ź~ VIi Kmt.owłe ~,d ()ł!t'
g61ną li~zhlł 184 a:iwokató
w ru ulGi!'
było 115 ty1iów, i v.:iel'e,
e innych h~
c~y, r!!loaj~ych śwhHo na panujlł,~e u !I~
~tQsllnld ł koUsje, tlo!umieEbyśmy pp.":
C:iyfiy drołyZliY, p"lłk9.r~tw3e ()!5i;UStw wpn

wozewlcb l$p.

J. P'Il!

z

nIti
Krako

(tl!fltr, .Wystawy •
~ty

. łt~dw'ej

wielu niesumienoych funkcjQtlatj ttsty pad;'

.,.Pałaca

SdIild.· OdNowe pismo :

Przyby;zewsklego.

t.Itasla

Ot~ .jt;j bcłszfJwbm. ~ pGst@~ bnłckll
0pinji i b~&kalmbś;I'wJS{łp~..
S':ltUllF"1fi fest poważna, gdy t •skft1: b tktót,y
ml PC':sce dać.moe jest rQ%kra~ilY "pr~et

ał

Polskie

Kraków,

łł

..

19 wrleśni~ ..

ui!łW!iia naiż;;wsze t~t110 ar..
bń\?cznego łyda w
Polce.
PrawdHlw~
fRotlCtl dnehn\1B narodowej sriUii'i ł gd:de
.'ajemnieI8 6rk<'ł 1il od najdawo1ejuych ~~I ..
SÓW po WIS!\lllńskiego, pnHH:ho'J\'Ui& wiród
)ltarego i nOWE'{lQ Krakowa . głęboki
kult
.drllgll'!j religji·, jaką jeat dl" nss lłti,ttuka

KnJrów

n!lr~,dowB.s
G. objawRrh ta'kieb. ch~Jcllbyśmy
~aczniemy od 1;J;>atru.
Z wiełkiflj sławy Łrsdyciłl, dfllsisj

I
wj~"

m6-

. Dfa
spełnia nieliety tego &adania, 'popuestai'lC

na erednie! miene. klóu l){łtatee5uie uszła
by nł prowineji J ale nigdy w Krakowie"
TeB. tr i m.. JaJ. 8łowaeIriego winien sbd
SiQ naJwlęk8l"ą. ,!k~ł, polskiej icauy. sb,dbv padało wif:B:.iis słGwt> naBzego clramatu,
który ros genillHfów, TÓWll1-ch sachodowi;

I!t:ld mU~fI\ do naiwył!zej fermy wyma~ań
do~t{\sowi'na, f;owisfia daĆ obraz pn~dd
wej~sztuki Be nkz'!lej w PollłC!łł S!llOWE1\l
11' ~z;el;N klasycznego jak i nOWOCZeSil€łgo
dum tu.
,
Te bUlri, w traktowaniu !flfdniem, a
nie zdobycia slę na wielki te dr ltllrodowaj
11tceny, ujawnHy fI li 'rEnta mi ~ł:l~Zll'ymi kry..
fyków - !V otwl'rtym !eZOilH! ]elinen:lym:
'.,;T)?yz'wolerzie<t. \WVi'phmt'l.llJ<'>go), jak i prl""
ł'l;<'f3: ".Ogroda miłości" (Rittnera), obok
Iilhrei ale n:griv ni" prz(Hl~wnione:j koooe ..

Panieńskie"
Z 'OOW?S;l2hł telltr srort)

dji F;-?rlry: wS1ubV
je'!t0śmy,
Inw~i ~'acie. jak

1"1;>1.;;:.,i

$

..

nawośef;

bę:~~ wyglądały w
5petnl t~ntr dług!} O:;fiS",

jn.R

ki ~an ~ znd:mie, r odniesienra, sceny
do "",.""""

8\ttuki 41

nb;'Ja ''7y:;;;:''''''y: A. l(,a;rp~:skfego(ptłtr~
ty}, lZ~zllj
,nUj\'l.H.Hl>ime pojmuje
te; d,i;~i ~j u· nv~ Vi! pełni N!3woju dziił
ref!!'

m

Ul3y\ii:1ill!l fi!wynl
dll~\I
wd~tl:lli;u I
(nie cJlmlo~howyeh

D:30"):m, pO'

harm -jnU

ła't'\v, da. 1ej
.1!i~ eykle~' W:'ib<n'.ne
'!iV tsj impresyjnei tnn1HJ: ~ Wllna,
Pm ..
kasa, N'aZ Kietlf~z.a~Rayskie~o7 z Lub.liaa;
1Il0'ii'f;Śi!ią ~~

jarmtSCl (PNnił:1~;D. CryzHw"
ski, Swiąt;;;k, Hfynk.,wsU. N es:oło""sd,
Zamoyski i inni), ~tóryeh iat,:lng l:
JHHll literaCkim i wierS~Rml poetów-malarzy
m6wI o nowych ur-opch i ,prebHlmaeh tej
Id.lłd.

Rr."źby (";iels pTl\kis~ r) Rzegocirtskle.
%0, dr;pełnii\ją Ejmpdycl:uel caluśol jesi",n ..
lug' ~alonu ł
•
Semację, jil~ 11WS2.El za względu na
D80hę, ubu dz ły odczyty S. Przybyszew w
sl:iego.
Os ',a!ni
"Naokoło
Smierciłł
(d,11wnia zdrildza lubowanie się Vi nl~m\lg} ś
nie, 'przypo ;;in3~,~ .Um den Tod" HCilnyeh
VI

~.r;

. mcz,th

okcltystćw) z&wiódł sł!IehG!Y,
proro~ztl słowo milłtflla,
tym(Z;;l!!~m odczyt był koropilacjl\ na..

egek \heyob na

gdy
ukowy;.!h Ot zytań uuŁora "Synów ziemif!gd:de Zll'ząt: Ifę;sr~ I.%jcia calłlgo jel'łt mHoś4
i śmierć III t j>!k te~ i 'Vi jego ty ul u. twórczości.
w :SD.ranlu sIły i młodej gęnialneJ rzutkośel
b, h t6matęm miłaść,".! dza!iaj sbry - Pny'"

bye~eWilk:l, sięga po problem "Śmierci-.
Nie:;tety, w pierwszym wypadku mło

~o§ć kojal'l.j'ła się py!!~nia :r. blentem hv61''''
~. romansów, di'"matów, dl:hifaj starQść siU
ii~ ju~ na ",nOWGeW\ li pewien brak syate..

rot; ki gmatw.! pfJi~cła,obeej Ireszu. dzie ..
d;i ny i'uwidcioplsauł', filozofii,
•
Z nowycb pism .,Hasło Polski~ 2doeyło Bobie. wjeltlą.
dło!n 2:Walezalllu

populamc.ió. dd~ki po..
naukowym sposobem ref..
panosxouego w Polsce tydostw2, aby wten sposób bndsiti f>sjnn(lŚć na ,ni@bezpiec~an!!tWłJ hef!rł i IDumla,tyki wrcgit>go nam

nartl{jl,l, ktl)ry w EarGpt~

!

AInIi1ł."yo"

IlIp(lniewj~rał imIę Po1słd.

tak
M• .A. Z.

.O Romitecie
!{ontroU

Społeczne).

. V/obec P:UUJsz:ilćyrh s'ę w sferlłch El-

rzędniczych i,;ipownktwa ci Pi:. iekcjonizmu,

• . S'
pOsio.wie
e:?,u. U staw~)dawczego zebraoi
Da WJ::'Cil dnD 25 łfwletnia f. b. .zwrócili
się ::10 całe'
sp .
aby wzięło
I1d:mai VI W
. z tl'.!m złem" przez komunikowanie Komisji StjmoweJ. i prasie o

ka:tdem l1tlaużydu u~'z<;dników co jedynie
da możność L:lzdrowielli~ ~tGsu~ków w Pol...

sce, z takim trudem odradzajflcej się z
bagna moralnego, w jakie ją wepchnąć
,siłowali oł:ll pa o d.,
Jeszcze się Polska % niemocy nie
pnd.twii.~~ła a już. ją wtrącają. w przepaść.

~twowycb..

się podziały np. rółne
przedmioty pozostawione pi~&- ókllp~..
Mw w domach ko!ełowyeh i rótnełum.y

Odzie

pienietne pozosta'\Vione w tyck domach w
kasadl pulkowy::h orsll koleJowych?
Nie Wf:.'1.yscy i nie zawsre mają' . oa..
wagę i śmi:iłość wyst.ąpić pruciwpne",
stę~com. To tet kridn't be% mała w~..

dzie. A mHc%enie () nadu!ycilc~ jest
zbrodnią" tderować id1 nie wohio;. Krat!..
ole nfetyiko ten, kłocudze prz:;włu!cza,

ale i f·" kb na to pozwala, lub tego nie
dop:o rzy.
,
Ul.;ędllik6w i funkcJonarju$ZY, którym
złą wolę' dowiedzioDiJ) nah:ty jako zdtaj.... ·
c6w SUfewo karać, a kh.uaibHtszych kcIegó~"ż;v,'krztbnik6w i podwładnycb pociąg'"
nąć

do surowej
Częcte

są

odpowiedzialności..

napfzykhHI

kradzit::'te

na

ogół kolejarzy powi..
nit'fl Je tępić, do ~ZeEO i hme odłamy
sporeczeństwlf s.ą obowią.tIDe. R:ąd polski,
·je~Hchce się cldubnie zapisał! w dziejach
odradzającej Ji~ Polsld,' musi przedsięw-

kohjach.

Uczciwy

•

złqt przeciw zrobaczywiałym. jednogtkoM
odpo-wiednie kwidi karać Stff(l.W;)i~abu

wtglednie. '

Społeczeństwo zaś wl1tIUl

na trop

dopomódz; przez ujawnianIe i dem~!iikowa..
nie :def,;rJ i prze: potępian~e' w!nnjc~. To

!dm Komitecie
bdskieJ dla
na tern, re wyp~a

teł ci ktorzy".mają odwagębJĆ ą?owym~

któny Pols.kę ,wytej $uwłaj1ł mi d~bfe
stcsuntd ze szkodnikami, ule obaWiaJąc
się za to szykan :e strof!y s we} władzy,
którzy nie chcą upadh Polski lubchoć..
by osbbieni.ł jej. niech . tworzą komitety

instvtucjeł tywnośćodbi.tttcą~
% Rie!ni ,Miejskie; i łptud:lłwanOi
iaś

opowiada ~ o na;:;t,;pująee:m,.l eil9.();wDI5.D.l
praw}!,; uui!;:nlęciu itraSfillłłJ w IlWl~lt:~~llt ..
kasa~trcfy;

hen

. ' ."'j):~

Poei~g

!~tórJ w1runJ!,~ ;d~~Na.

wiedHl~hh1g!) w w .

aj.if
()
11 w nocy, prz,był do ". .' .... \',
półnou

na

od

Betł'C!ł

~ .. gO~lUJ6

Ps pię'!in m}nuta~k PO$ł~j~~l.d ...
oił. T,jrolcz~ i rasuie" i~fłift.łku 1~.c~Z..te.

fi nnO

D

rzynfs~"

.
y.blihł sł~ de lasu, tudY~*ł&lijmy
fl"t'lH'. źl; wy i jZłk.by bł&;§:l1jąy .;l~mg."

Gl

~:/reuy.

spali i pGwycbyhdi I~~ z {}..
p'lI"muj 1;;2!' I'łytlłildę.,.
Oto na ukr~cle!ll bsu p~dt..H 'Gał~ .,łłl
osobowy wprost na naas Pll;"
j "H-ll dzieł h {hva 2lblit.&4
Ci,

Ol U!,,}

grOlli

8!~

~lllt

stalowe poi.w~ry, W)'Uo-uli}wyk·j 5,"0 m.
'
W z}sey zGaw#ii ijobie Bpraw~ ił grozy

p{;łllienl~~ 18~15 ~ia wazyscy zaohowali pc..
tr~i1ljrm W tilkich wypadk'ieh lIimną krew,

'T t.z ł~dni rowyslukiwdi Okt\i&lID na riaa.t
koi{rjuwy, inni "y, ZilC»!l toblJł1 i w!l.hy.
Jlllkiś pan,
row6kil!g6,
t!S1 i eam

poszedł

tuz],.

wiozący SHlb dl} Z~',;ł
ni~ t os!:cząe 8i~ fU.gO,

thy...

ierts:-

w;'$itocłył s
WOlU,
sJD.ek Id
wlegIl 81ady i odniol!ł mAł~ koń..

.

Whśeiciela

lipiogów tylko

6

ńiezsm

nie \"ieddaU.
'1.'ym(l~HUłem

maszyniście

Garbac!owt1 •

w Polsce

Jest szeroko rozwinięta

si ludzi złej woli doopami~taniaBlę. W
przeciwnym rade \bada nam. biada Pol...
sce!
.
-

woju hoaowl; kur, ato za tym idzie i
wzrostu produkcji jaj są duże.
Dr6b je.:łnak naleźv traktować
punktu handlowego- a orlic. z przyzwy"
c~ajenia. N<.iJ.e~y dążyć do poiep&zeilia
rasowoed miejscowego drobiu, oraz
miejętnego utrzymywania go i żywienia.
Polska jest krajem rOlniczym i dlu...
go takim będzie. Udoskonalenie teł lub
innej gal~zi gospoda.rstwa, a co za tym
idzle podnoszenia jej wytwOl'czo§ci jest
spr~wą wazną. U nas d~ hodowli 01'0"
biurolnicy ni~ pl'zytvią~;wa~i dostAf:eC2:;"
nej wagi.·· Pny(1zyn:ą t!go był fakt, it
()4"ganizacla handlu drobiem, i~ jajami

była fatalną.
Handel spoćzywalw rękupośted..
nii.ów, 1"lt6ny 'prowa łzą .go niemnielęt..
nie. Caly' dochód 'L drohiwczerpali ~Hie
rolnicy, . leczhandiarzctd.zięki czemu
rolnik nie dbało PQreps~nie bitu.

. Wskutelt. def oi"ganizacji dotychcza"
sowegohaniłlu drohiem ijajsmi, straty
ponoszą tak rob~lcy iak i Sf.}Oźywcy. Ci

ostatni ofnymujqtowilr

k~

wątpłiweł la~

' .

.

W dniach naibH:f:szych rlnwl"'m

:ro%miarncb kradzie!}'.. Wyu.t,amy n1i':rFłl~!'M
.Jl:lnłf'" te .śledztwo zostanie m·j~er:ln;.:waa~()",
ne s::ybwt a winni podlegu$ł IUFZ~ su...

nieposkromionych wyrodków

całą Polskę pohsńbi i zgubi.
A więc da.\pnłcy obywattlel Bo dop6ki slutyliśrr:y w urzędach 1'O;tyiskich c:~~

. rowej"

oku:::a.ntóv! tf>śmy bez skrupułow szkod:ll!

im na kazdym kroku, leC% gdy

obecnIe

szkodzimy swe} M.tc&<Karmicielce to jai
Jest rzecz nie 00 darowania.

----.

".

-

•

c1

Co

Kolejarz.

sły
5ł3n

ac

--

reb..;f GICGliIOowych.

ee) Stan rob6t drogow)7ch w powiacle łódzkim za mtesiąc sierpień,

o.gloszonego sprawozdania prze![jSI~<l\j!łl_

1

się "lak następuje:

'Szosy z Łodzi do Pabjani~
oraz ze Zgierza do Ozotkowa. przebrukowano mieJscami i n ..
prawiono na ogólnej pnestnen.i
słanfynowa.

prowiullłłeemQ BilU poei~!f, ndałG ,sf~ P
puszcrił!lniu VI rlu::n, wl!zydłilm:t łUt.ulcC.
opanować swego iahsuegu JtOt1if~r1ł I za...
trltym!lĆ,.go mn'ejwiilca} ., Z5 krok6wpr);"
poclądetn osobnwym.
.
Teraz sytuil619 aię lUlli~nUlt: poeIt/lg
p"'e;s nagle się oofn!l!ł i p~z"łs,,~t{Ae
T~~pi)lezy pU1{'"em po ()~B łego
n ch bit;;gU p()d.róin;~ pod~I.1!gdy .... ~.u. __·

dostatp-lono szabru

224311'ł3

1 i:atmfin1a

950m3.
Na mostach uloti>fto
podłóg 846m2 i usiawi(nID . 200 .$ru~ów
bez-piei:z.eństwa. Kosdrottót
wyni6sł dotychczas 477449 .m.
W f'obota:::h t prowadzonych SPO$o-

'hem go!podarczym
rO~llpa.
nia i pn.ywaleowania 32ODm3 a'l'i'ilibr'u
łowego powsmlegoz Cź~l$qW
nas puyeJllH1J Qdleg·}o5e mitdst tldakaJliej"B g;Jui~cyro go lwtnnkim .połiąg1e.
stale; n~~mieckiejJ kont t'f 8ildt
si dotychczas 47)351 mk.
się ~ więii'l!z~ł3.
.
t
.my. ł.rudow\.e &<.osy Ł6dt . . - ~Ź~1Ói~
I tioil; rnybjliśmy lf powr~t m dO' TodługOŚCi 5,56łłm"J od p~C%ądU:t,
p(;lc~.y. Tut.{tj jad4cy ~ .nami v.nliiiuik ko ..
wykopano ziemł i '°B,nłwełowano szosy
lejowy fi Racomiit lUir~!\ddł 211irinte proto ..
22000m3.: Na pnooln6nłod Chojen do
kółu tl;
Q>Ilthotb.n
do ",kił'"
Rt;owa ~ w,kopane wszya1:lde rowy$
Jianj~, żs niid IV 1ym wypalłku wiDI nie
PODI1,.? t
.. ,
·Pn,gotcwłłllO 1100m3 szalnu" ZbudoIWGW$ki,

zWilIloii§ląo fltopah~wobiegu,

·
5włlidkitnl A).p}sauJe'h,f teJ ~.·.~1Pad);ów
byli j~dąa, t}m ..-,eelągltJ.'pp... ~ lRspktor
8%ko111Y.· dr: WoloDh:~ dyf.. T~",~ Pooag..
gioznego łj;c:nakit radoa. pro kc Kulc.lly<!tl
sa LW6W~). dyrektor i jedell SI proftsurjw
ghrrmu:jnm W Bli"Jsławlu i wielu .fnQJch.
Wraeał~ do OpiJnDjedG~lIiłej. DiUłBlla;ęj ..
cj~ n.t!\ltrc::f,'" dodatny•. , i~ podr6i~:d, którsy
U8.tli a.m!erci, lub k»leet.w,a, Wl].zI1~Hlhl
pr1iytoIDnośeł UID15hl j ~rnwoiai slui,*"
wet łmłszy ..lsty G&rbaOiHt. unądz1H na po ..
~a(}kanHl a'kładld, Wfłl1łcSiUlG6 w m.dawn, fll-

bbtch i kOl'OB&fhokoło 600 Kaelem wr~,
c~e:nis jej bobatarowi,
ktÓrą ten~e przYiął
.' z GŚwiadcuBiem. Aa p;eniądze te atoły na
jakiśeel dobr~%1nnJ.

W«iłGJnost sełhetowy· o lrOzp1ęeiu ;) mea
~Jolono '.15 r\Jl" tfTZC""

. ~ W iWI~tle~i

do

ł1flWOwy:CA

t; Q,e.tenu:;,Pozos.tałó
wy'"
koń.czenia skało "3OOma",kopuw i rcz'"
wi~le.nia oknł~tiOOm3 .ziemi z rowów...
Pracuje 27i> ~łńlk6:W' l 12 urzędni ...

lt6w.KGszt rob6l\liynosl dofychGzaa
851,014mk..
.
Pn!fbudówanie s%oay ·tódł-Whddta
Woła ukońp2ano WykopÓ7
1{}.136mSp~ycsem
wydobyto około
1GOOm3 tm1'u9 Splantowano powierz.chnię t rozsypano szabru I ooOm 5a W'hudowie fest most o rozpIęciu dw6chmet.lOWyńh KoSit l"Obót ~otychczaSO''ffycfł
wynosi 521,43:9 mk. Robotnik6w je3ł
zajętych 005p,rzy 18 o ficJ$lis.ta ch.
Od \łneśma roboty prowadzone

no-Rakowa

$:,

Handlarza płacą. nizkle' ceny. Za.. na akord. •
płata odbywa się w spos6b niesprawie- . ...pr~y hftdowie szosy Zgierz-Pią(e~

dliwy, nie na wagę lecz u "śzfukęc ". ząfęły:chiest ~OO robotników. Dokona...
Ażeby wprowadzić handel, zwłaszcza ja..
nowykqp6W 95~J . nasypów 95%, dllstar"
jaml~na drogę uczciwości; wzorem 1'01-'
c~ónokamieni 1~, ułoŻono bruk6w 60S

hodowla drobiu. Zwłaszcza gospodar"
nitów pańsŁwzachodniC:b,przystąpiOJiG
.siwa małorolne_ utrzymują duże ilośd u nłisdo zakladania wspóld;d:elczych
drobiu_na produkcję jaj. W okresie zi- .. zbiornic jaj.
muwym wypada w Polsce na jeden:
Praca w tym Merunku zostala za"
mórg ziemi uprawnej 1 i pół kury.. ' ·
·
początkowaną, doznała powQdgeni~ i.
Ponieważ kra} nasz składa się z
gospodarstw małorolnych, a ilość tych'
gospodarstw stale będzie w z ,a s t a ć,
śmiało twierdzić można, 1;1; widoki roz-

DłłułL

Garncarek złotył
obiz.erne zeznani!!t, kOm!lE'O'm1.ttllli\CfI
w wyso!t'm stopniu SWoich

1

Organizacja handlu jajami.

pracownicy

nłkują

o
'P&dróini, przybyli 'fil dniu, $ h,.~.pe.
cil'ł{;iHnku·j~rliki, Z W I.nZ'lWl dll) LliVowa

się

nowilłJca

nie uchodziły nikomu bezkarnie.Wytwa..
rzajmy uCzciwą polsk~ opinję, która Rnł!«

Hańba

dzielili

Areszto'rano
Garnc!1rka, ił.. Dc~br'llcl{fejitO,
pannę, pracuJącą w biurze.

kontroli społecznej które dopUnują w ~wem
mieście, gA.linie ety ur:ędzie. aby występki

ł

l

Ti.1tt"jl

mu wtem

należy ją rozszerzać

Ch<>tł'rl

w

całym krają:.

o to, ażeby ł'olnreyspl'ze"

i .WY,kQpano rówQw 95%. Zbudowano
mOst P rozpięciu ~t85 mtr. i kilka MG"S
stów pomniefsiych~ Kosd robót dotych...
cz;~$ow#h . wyniósł 18l},415 mk.
.. W kamlenfan'il Vii ł\ruszewie iest ZSl
trt;dniooych 45rolUltników... Wy'dobyto
i .. Tozbitona szaoor '1400~3' "kamieni, :I
kt6rych: czę§C(~iĘ'~~iąh}ronirzd WdnQl

dawail jaja nie handlarzom, lec~"!ia po.. ·
prpcheJll •. ~~gzty -tych rob6t wydatol
śl'ednictwem własnych d~l.prnlc ja.!_ G~;.
ckowanodofy~JtCZ;łiS'
136UOO mk.
lem zbiornic j~t prowadzenie s,rze~a"
~Z '. końcem 'sierpnia wprowadwnG
ży jaj w spos6brJIWjonalnyz\ .po
~ ...
Cłł:ffi póśr~dników~ aby cały dach.
z . wogółe robotY'ia'kordowe, przy Id6rycll
l'oD.9tnik.. zaiabia cbecn~e więcej, nii
tegq .handlu płynący pozostawał wł.ie"
szeniach rolnik6w~ Zbiornice Ja! nał~ty ; Pl'ttd.~iennei pracy.
·zakładać przy Stowarzyszeniach Rolni"
··ZTo:'W.·lI!lhn:'IISpi9W. bn. I;w. P:lJde",ewlIJ
czo...Handlewych, tam g.dzie. tych zrzeóiegoli
i:!':eń

nice.

niema.

zakladaćsl.modzielne

.Spi'awa h. Jest.

sła

rołnihów

zbiol">"

. (--) .VI

oraz

dzo drogo;.:

ł"1oiem, lenru. '()tr~ymywać towa..

ry,w:zględnietaniajplacąc

za nie tymi
mamy więcej, w
pierw~~m ·nędziejaJamL
..
;
. . Po w&kaz6wki, . Jak2:akładać zbiorhi-ce, zwracać się do . SekcU Jaicżarskiei
ZWj.ązku. Rólek RoJniczy~h w WarS;te.-

·pro~U'ktami, Idtirych

wiej Ko~~rnUuf SU..

A Z.

niedzielę,.

dnia 21· go

wrześoia

r; b. Tow. Muz.·S 'iew. im. Ign. Paderew..

nalefy ,się do niej.
wziąć' powa.inte [tamgdZt& jes%cae
'ZbiornIc niemat zakt&d~ je. W tej chwi..
li zagfanic~ zboża' w-ywozić' nie możemy,
gdyż posiadamy <go mato, .to teź t.:)W)in
l'yzzaaranky pła~mY' gotówką. harę
dla kralu

ważna,

.

~

~kie.gour:ządza Wielką ZJ.i)aw~ Ogrodowłł

!r'Jasku Langówek (Radogoszcz); ZabaWI

tirozmaicona: fantową 1.oter}ą,

stuelanłellil

do cdu.. tailcaml i in.
.CzęŚć dochodu pu:ezDacza się Uf« Q,
Sląnk6w.. Wejście dla dOCQsłych 2 mk...

żołnierzy i d:ieci l mk.
poc.zątek I.) godz. ~ 2 pop.

Ogóle.

mtbPalllłe!l

. (-) Ziirs~d b. Chude. T..wl!i. Sporta
Wtdkowegop~tD.le dawhulomoścł.. le wt
'łItorek. d. ROb;. m..e:"igodff" . Jwlecs.,., "

1311110. właluiym.a~~"<6 l}tNmlw1~łlfn,
Zebra-liie Oióinę:~n~6w T"Wl;.lMl ,,1:&1...
du aa Ue~ ()been~~'"
...
~

5,:;~C;;

-: ';,. "\,--i~

,t~

'~~~ił~51> .

g -T

';~~=~="-'=~====;:::==::::i:=====~",,==~ = = = = =
.t\J!l~a'IMy ..~pI'l'J!wii!t':J~Jrjnl'.ł

,

J1';~a

M!łgis!rat In ~nował

fJ. T<tdeusza Hen ..
uute.rb2cha kierowo.likiem e~SUl Wy".

dzhlłuzaprowjantowaUla

. 'Wiele obietnic ouzkoUkrdDJ:el\tr.ansp.or..

t6w iy~'łHilct. ~a"Hfkha. ar.eiłłk{ł ~a...

.. s

wi·~ między drużynami Toww
j!jŁ6dzldeli:o .Kluku. Spo.rtowego..

" Ho-śćj46 wli'0nówt mąkałs jedmlkte
będzie miełooa· b3U%QłfUbo, gdyi n~ 96
procent,
.

w

tańscga)

Warszawy

roUill 2.

.Łódzkim

z

Sportowym,
Ora npowiada się
COl gdyż warszawiacy
wiają

imporłowlmej

iłGfixianie

z

z

niewiadomej

Ku sów Sanitarnych przy Li ..

ml1~ykai. s~t

Jeatr,
mu

ptt bIicZl1 ość

i .t. p.
Tego r~dzftju kombInaeja podkopały
wpełnie wart.ośe. walutykrajowe.j.
gdyby

!uTl;łWee

.

· i

lokalu Kasynu.
fi":'H~kh giprs~· ul. PietrJil&yvBkłejnr. 24.8
Vi!

o godz, 7 wieei. w sohortęd. 2'0 wueśuła
l. b. na l'%ec'S łnwaIidów. Naprcgram dn..
i, slO śpiewy. p. Je H,:łl,ÓwaYIl111a. z. U.
łauśp1ew Cp~f. i e.nór im.. Monhtsgkip{td
f.Hdut<\ dyr. Mifka. .
Zlrz~d prosI o poparci B.
Z'illhd G zli!IcbO'waumb'l III" p,głigji
.
~l!Ca . . . oz...u~h6."

pOda

PORał dó sejmu dr.. Reł9nóIa tt
.. łprawierOIr!lcl\óW dn. 17 hm.aswi&d..
Rvł:-ła kłfH'o,wn1ot.wo pon~j( w d. wc'w-

zSdowołeniem.łak'e

sIę· słuszl1ienalebło. Zisiuguje na
tobnwrem w zupełności ta światna ko ..
med;a p(" ZlbJockicg:o,. iskrząca się b4tiskrem we5"ołego rokoka li w wytw.;me' c..
prawie ~.ceaicznej pumysiu W. Gromka i

środkileka.nkle,

;c':Jąłem b}IlCer~ilwym

z tern

doskonałej

reżyserIi

J.

Leśniewskiego

na-:-

. bierniącanowego uroku, temlJluddej. że
zespał 'srtystó;v grających
wyjątkowo dolO

- brze do tet komedji si~ nadaie~
Po pcłudnfa o godz. 4 dla
li każe·'slęwspanrałe

cza p. to .Na

dzieło
jednąkd..tę/'

mł0dzieiy.

H. Sienldewi..

KorespDndencja Z nad Nerum
--no--

Przy naiph~knjelszej letniej
dokońc.zono tniw,
sprzątnięto

tfi)'

v/slaca

krawiec

od 15=go Lipca r. b. zam.ieszkał
przy ulicy

p~rcelacjj, prze!tneiii gruntów pod sa da ..
Chłopi, r.mbywijąC ziemie dworskie,
zaraz wycinają d1'zewa owocowe.·
o
A t~dn!k VI ~8szym k~Aiu q;fOd0'Y~
met..-,,!) m3 W:::Zf'H:le V'lRrlmln do rOZWO!ll
ibho m0[?:li·h}śmy (iojść do tego. żeby
whsną produkcją niełylko miejscowe za ...
spokoić potrzeby, ale jeslcr.e wy\llozić
owoce. Właśnie VI Szadkl.! powstalI;! udzh ...
łOWił, fabryka p::zetwor6w ow';cowy:h, b1r~
dzo potrzebna UJ L~j okolicy, GOŚĆ odd .dq~,
ne} od kolel;nicwąipiiwie w~,łynie to k>
rzystnie na.mzwół sadownictwa tutejszego.
Dowiadujemy Sl~ z raaościąf że. po~
sbnowiona jest budowa: dwu ~"'os w tych

pogodzie

potraw i

gdzieniegdzie zaczęto jut siewy. \V więk ę
$Zych fOLwarkllch warczą młocarnie parowe,
w chłopskklI stodołach rozleg.l się mi·~ro·
,ajuJ•. zaPełnia
było· na ,mieia\lu i
wy odgłos cepów. Zboże na ,:góI d~,b;ze·
breJkta A~. opInja l'lłduyca m. łodzi
syp~eJlepiei nit można bylo: spodziewać
Berm'&tl&\ i N.iltz~rgą: lłtwłetd!'amr,je
się przy braku sztucznych nawozów.
uehowaBIesił . policH . wzgledem żydów
Lud?ie zabIerają się tet do kopania
było poprawne l dd~ki j~d)'nie policji eks..
kartofHp . które nieiłe obradzHy, choć prze..
eesy nfe p~łybl'flly pownłnyeh rozmiarów.
-watnie są drobne. Niestety! znowu lwia
.,. ,..;~eło imie/P'l!:.i-'..
. ich'częŚć. zamiast na pokarm dla ludzi
(-j Na.pOW1fS:tY temat wygłosi. :trla- pójdzie na wyrób spirytusu. Jak jt!st roz
Jtomity pisau i myśJ.ici~lSt: Przybyszewpowszechnione tajne gorz=lnictwo, świad
ski odczyt -VI &~l Koncertowej dnia 23
czy fakt, ~e w jednej tyho gminie w tych
· września.,
stronac.h nUłleziono Jl· wyraźnie j e d t;
Bilety s)Jtzedaje Czytelnia Nowości na Ś c i El ukrytych gorzelnH
Alfreda Straucha. Dziel Uli 12.
W zeszłym tygodniu hyłu kUka po~a..
J

lO

wzdłuż

PIotrkoroskieJ nr. ,t
ABBULATO ~JUM
ii'&tillf;;jąO«=

~tamt~d

d!a Cb6J"Ób'

W'~gla

niema,

może

ii kiszelt

od I do 3.

d;}

O:f:iarYm
Elusia. Dlhtnia t Aluś i Jurek; slda.
1 mk. 50 fi:1.l. na Towarzystwo p()illi.
mocy. dla Żołnieu:a Polskiego. .
dają

n~e

nawet

żbłądka

. lrl;W p1'":Eyję6

z

grozie.

..

przeniastone na Di .. Królewskat
nr. fi in'l. 8 w Warszawie, godzillt ,

Kuch" gdzi' P,)Jączy się z szosą . d~; A>:~
ksamh )Wi'. D nga . zostanieprzeprowad .,.)na
Lu.tomiefS-:ca do Pabjanic'. Oddawna
odczuwamy tu potu;;:bę dobrych komu~li
kacji. istniejące bowiem boczne drogi są
(kropne, przeważnie bardzo piasczyste.
. lAtosi~ IwńczYI a wobec nadchodzą
cej jesieni l,westja opalu występuje w ca ..
łej

ad 28 lat

D·ra Antnni~ga Tuuhannbra .

Lutomierska

Nem do Puczniewa, a

dO

It~na[y Polań y~

się

wh,lu

wo:oą sŁafy..
się. sh:ut.idem

stronach: jedna pójdzie od

Zaledwie w kilku

Alfa.

obr.odzHy

przyczyniła

w naszych

mi.

Teałll" PQłaki ..

musi sprowsdae nierównie wshts'sze

w nocy

kilku zatruwa powietrz.e
mach~

dektryc:mego.
Koszta I.1fząd1.enia jut dawno się wró"
'cUy, ale przykład nIe znajdule naśladow"
c:6w.

sadach pojawiłm si~!la ja błoniach. Gruszek
zato i śliwek jest więcej. Ceny owoców
wysokie, nawet n'3 wsi. Musimy przygotować się n3 to, te ViI miarę przech :;dzenil
ziemi 'tV ręce chłr.p~kieJ owoce stana się

f'ląd

·1

mniej

do tego krwaw'! mszyca" która

Dziś w sobofę odegnmyib~(ilt:ie .. Fi:~ )
cyk w zalotach" przyjęty pfzez- prasę l

(...,-) ~w,hlgak Inwalidów· Wojennych
· ta€'~,Jza w~el"ą::a~~wę,tańeozną półi:\CtOtą

zgorzała

nOŚcią słufby domowej.
O''.()ce w tym roi{U
n;ż w ztsdym; w części

wfeliańsldch
B1\ n~G
ż!}daj'ą wza miau wyG
wozu P0i;!I. granie, kF8jg e6WDJch arty lm..
łów, jak H!P~jł nafta ł"t. p. za któr ~ w~i:lak

Zmltaw.. ·Da. hn!,·ałidów·

przYczyny

eonu: rzadsze, Jeszcze przed
styka wykazara ~rnniejszenje

dtttyehczaiowe oL (..

pl'zeprowau;zene nieogl\fthtle..

PainrłW.oW'ej.

położo
nych nad Nerem, zutyth)wai1ob~dącą.pod
rękąJ sH~ wody dla zaprowadzema ŚWiatła

Kaszuby
irawentar:zem i tetrorocznym spuę

(bora, Ił w niej 1 krów blidących włas

(Przejazd 1) międ?:Y 3-7 wieczorem.

otnymamy nowy
t<"g6rooznelk~ml]anJi f wtedy

się

włościanina

materjał sprawiły, że poiar rozszerzył się
z wielką gwałtownością. W Lichawiej z

Słuchaczki obowiązane są przynieść najpóźniej w sobotę dn. 20 .b. m.
iycicrysy or~z inne dokumenty. BUtszych

ty kup~ów włoskich,
nie warte, ·punislllai

loat6ły

całym

kolonia

ogień powstał w południe, zda e. się
od rzuconego pipieros!!, Ił Susza i porny

dze Kobiet niniejs ·ym zawiadamia, . że w
poniedziałe:.: dn. ~2 września . o-god!;;,. 1
j pół wieczo em odbędzie się druga kon-

i'&dDRkłe

artykuły, j~k m~glynYt.

SlydłowIe

tern;

«urs6erSanitsrl3J:cb ..

Zarląd

Z culuem j&st J1.ad~I'Sł8b!}. pOll!aw~i
ił" mirsląn wl'lłesleń lndnfioo b1tiał at.uy'"
ml'h tylto po 8f~ grsmów eat:rUDa mie!!ąc: i to ~ tl'uducśo;ą,
.
Qbfit-ośćtB:

w

wysta.

informacji uddela' Sekretarjat Ligi Kobiet

5

r6w w ,*oUCY.. między innemi spal la

swoich najlepszych graczy.

csyH t'tt,.roZil1l1:h lub jagtanli•.

go

Komenda Policji

bard:zo··hderesują..

ferencja.

eukk!'

4

Kll1Mm

k{ifl:i!larZ;ia,rawizaej~ ęamb.łr1kiElgo~ ma..
ł ~trat Udłld etraymał 10 wagonów ksny
j~el$mhDnejł lecz pnofew8Z')ej kaszy jest
br ~Ir dlit wftjsb,· pr.·~tQ: IDs;łdratpowinien
uhrac 8i~ o zamranę. takowej Iła greO!lin~)

bę1zi,:;

licki. O czem zawiadamia

Komunikaty.

Rit kra)ow~..
O UUił~g~.l'ylkt, grecby, ziemnia!d"
t~S'łi{lj ol1r6eJl pUe1lMJ p3whmy SIę l!br!l6
Guma I'rtlrf.ądl miast. Na S'iutek shrań

Wkrótce

p•

W tylU te .dniu o gOdT•. 4o.ej po poł.
gra uiskomHa drużyna a!rndemi1r.ów ,.Kos

shrlllnia. ab~. ł pteklifze
ml\!'~ (jf1y zbO:te da pf}l;e·

kOflkurenojl

t

po pot z prosektorjum przy ul. Łąkowej nr. 32 na Stary Gmeman: Kato-

faDO.

m'!l;u, dOl)ókł nie n<ld~t4;;;i6. mąka nUluń~
łka i obropi Fłlllk"Tle ulu spmnazą z tonu
'Wohe~

. §.

przodo~nik 2 Komis21"1atu PoBieji Państwowej
Wyprowadzenie zwłok nastąpi dziŚ t. j. w sobotę. 20 b.· m. o . godz.

.,Union" i

21 b. m. gtaltt ..'fow.
Sportowe .Szturm" i Tow. SporŁawo-Oim
nastyczne; początek o gouzin:ia 9 ... j pół

łroł~ fBądu 1 tiUtl"z,maniem eeny tnak5y~
mahuj~ 'Wtej Spi'llw!6..1uaz1E) dlllaJ Spij.,

r1 11 rl :\jąey cZYf!i~

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

i

i

W niedzielę,

Z Rumu»ji nadGJGlie pszenica ;wybo..
fOw., w khtdym r&&~e tv-DtZn .. nHl % Allle ..
ryki, O!:RJl łyto.
...
.
.
.
. P(ldobM pL"lutrnittm będs!e \ykr6tc~~ do·
swolonewJpl.a:kati e,bkb pynGwy~ pod kOQ

Ilrt-, W'd~W1Hr

.-

4 po pOło na placu sportowym w·. Heleno..

FOIł1alłlkleg6,

w I.;;v.!lede

mieście

\11 sobotę, d~ 20 b. m. rozpoczynają
się gry w piłkę rJO~łlą o· mistrzostwo m. .
Łoo:d. Gra pierwsza fOZtlOCZllle się o g.

Otn:YlD!ł.DO fl&st~F'nitl

padł' na posterunku broniąc ładu
życi,l" HCt;ąc lat 24

V,:" d1iu 17 b .. m

szem

m:asta.

Spoll"ł..

eujfł 1 eb ł.tódlł otn1IDał~, w: iDia!łJ tefBhri e f".
łość Illml>Icu, 'ił' iluś d 4800 .kłg.orliz mil"
q w myś~ ói:ólnih Dr, 151.2$ równid dla
elężko Pl"M1ih"reh.

POLSKA.

Nemi~a0J ••

' •. (k) Ko nn;li f Z f<;q'UW-:J1M!yjny p. 84m...
~r~~i bil'w ł ~ W&r.Ji,~w;dW'spr~wa!lb liiFOWlz~e.Y}UJI:'D bo.tII... pnyelem łuy!d::ął

tłpeujalny POOiąg .Im,ką

t

RA

o I E'Ł D R.

starczy go dla fabryk, drzewo staje Sl~
coraz rzadsze i droższe; pozostaje więc
toffI mało dotąd w}'zy~ka ny. W niektórycb
~miejscowościach chłopi kopią go i suszą,

Wlw!U:awa, 19
- Wart:. kup.

września

Z~.

Pcum

Ruble carskie a,500 1.02.25-101.50 ... 102
Ruble dumskie a 1000 a6.75M~)7.00

ale o. prawidłowej eksploat2c)i i.stniejących
I.l nas bogatych po~Jadów tofll niema dCĄ
tąd mowy. A }edi~ak p:ed "lOl:~q. głów~
nJm materiałem opałowym w olb~zymjm
Petersbu~gu były brykiety torfowe, podob.

Drobne

30.50

Korony

51.30.. 51 ..55,55.40

Franki

450·435

Dolary

ne do cegiełek z czarnego iuysztal!l. D) ..
starczała ich miljony wielkJ horyka w o·
kolkach. stoUcy~ lrin()'<o:ka. Wobec hra1cu
opału, powinny jak· najprędzej powstać u
nas fabryki tego rodzaju.

. 38.50 37.50
Q

Leje rumfłński~

146.140.. 142

---~~
P~'Gsimy O odnc\vienie prenu. .
meraty na m. . c\Vrz5sień r ~ b

Niemniej smutnie

przed~tawia Gię na
oświcth:nis. Choc;a~ Borydaw
jaZ znajduje się w lękach polskich, nafta
jest jeszcze bardzo droga i trudno j(~j dostać. Pozostaje więc karbid, ldól'y od lat

wsi kwest ja

OlNA' SIECHNICA POlSK
\1fydzii.n' Ulał:fl:Hi1i1z.łycz~~",Przyrcdi'!~cz.w: Col:::gjum Physkmn, Grupy,
S>:c;aln~",fi"yczno-chemfc2.r:(1, g2ologic.mo·gl..ograficki1ą, biologiczna i antl.'Qpologicz..
no~etnograflczna.
. ..
,. .
. o.
l
'.
•
WJ'dzi=ł HtlUnfin1Ui>tycZ~:),.: Sef{CJe: Języka polsdego, hteratury po.slnej, hl"
srorycinai filozofie,ma. Kolegjum human:styczne (2-gi kurs) oraz wolne wykłady
spe::jalne..·
..
W.,dzii~ł i\I;;uik !Pclit~?CZ;:lW:~ ~11 ~ ~p::::~el!}~f,~11e~ ora;\ Ka!H?~Y AdmtllIistracljne dla urzędnikj., i urt:.ędnicze>. pi~st.:,owyc~ l h.omu~~lnycl1 •.
"ydziałPed:agsgicz!il~-!n~tyb~t ~'"e~tł.ig~!id%H::nlf, laKO wyzsza szko~
, la zawodowa w zakrcsieedukac.ji.
cW:ratszaSzkoła OgrOdł!ECZi1 z praktyką VI ogrodzie własnym.
IW'
'.
•
.
.
Ił..
."'"
..
!J
".fi.
J!.
II.
~"v
K~
nłiH~f!y dla t~chnłkt.:r~fl! m{'!Ciilllan:i:UJW ł eilc l;:;.,;:.rC~(fH:;:~m;!1i!{l;l.'lli'~·... f"lIlI
sy dla hl:i:ł::nmeli'!lhf.f
iCh oraz Kur!iy
ia~chrillg'i\1)W ~3IłU~"
hik~ćji
rhnftfj{ch ą ~~
Wyższe Kursy Lośne.- (tylko 2~gi j 3-d kurs).
S~!ttGłe D .ziennik.arską.. Przedmioty zawodo"'. e i pomocnicze.

Studjum psycaohigiczn9Ź ćwiczeniami pra ktyczne mi z psvchologji. .
,wyiłładó\v n_l Kursach
p3ździe:ni 8. Programy (PO

RozpoczęcIe

innycbl go
'1f;lrmacje i.zapfs?
p

.eckkh

września,

wszystkich
2 m:.;rki.. z przesylką 2.50 lub koron ~),
;·ancefarji Wolnej.Wszechn5elf Polskiej przy ul. Sma-

8w1Vapsza~iC'.

Adm:inistracyjflych 9

dę~ej i fi'ł:z;:dę1łe3· kadry wojs1;: koleJowyeh pod dyr.
począh:k o godz. 4
We~ście db . dorosłych Mk. 1.50,
iołni:-.rzc t uczniowie i dzieci. 80 pi.

~1!b.~1~~~~~

j

,2
iD
przechowanie na skJadde

wszelkich towarów aż
zaj~cia

do

kraju tlskutec::mia
firma

Gabr. Shlieper. 8fSmbern,

nrOSę, ąU t ip.~
li

'"

•

Ordynator Szpitala Miejskiego dla chorób skóflrych
ł

wenerycznych.

ul Piotrkowska 50.
o 9-

P.-:atejr!lzd 3;

fJ:hOf'cby

il'C;!ne

JJ1/?r.iod4-7popoł. rzyj;nuje od 11- 1 i od 5-1.
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LOB I

IJLUBIE <le

VI rD li gh,ł)'twn{!!!~ \,y

wJ'l:u:~&'nej

w

a:łr-r8cb

!i

f.:JilF;;;ic ~ti II!!

oraz l-aktowa,

I

irYS}lająca

hu111nrem farsa
Poeząttk

przedsta witń o

gQd~.

4.30 pp. w

niedzielę

••

o go dz. I'J-eJ :pp.
C),.

!

l
ł

d Jie do powszechnsj wjadomoś~'iJ_ że• z· powo
..
•
• ~ J lHJku licytantów, pierwsza
licytaqa 11leru·
dh;mo~cj, pod nr. 712 f w m. Łodzi rrzy ulicy
'O,
1

1

1';1'

j(: ~oJa r:ołoion~l, obciąśona po~yc~~ką TO\llłUZy"
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