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D'ttia 7 Sierpnia 1920 rbku.

Sobota

----------~------------------------,--------------------------~-----------------------------------------~~~~Q
CENY OOł:.OSZ .EN:

CEN1\ PRENUl'\ERA TY:
Lodzl mlesi~cznle mk. 40,- kwar·
talnie mk. 120,-, dla robotnik6w miesięcznie mk. 32.-.
la odnoszenie do domu dopłaca się
miesięcznie mk. !l,-,
Na prowincji miesi~cznie mk 45.-,
kwartalnie mk. 135,-.
Za granicq m1eslęcznie marek 60,-

Mlejeoow••
Zwyczajne. mk· 2.50 za wlern p'
titowy Jednołamowy (str. 7 łamów (

Drobne. 40 fen. za wyraz, naJ-

mniej mk.

Numer pojedyńczJ I

2 marki.
Redaktor prZYjm~j~-;;oteresllnt6w od
godzln~ 3 do ł popołudniu.

S~kretarjat

ROK DV7UDZIESTY PIER"W'SZY.

ot;;;rty od

godziny 3
do <4 i od godziny 6 do 7 Wlecz.
RękopIsów

redakcja nie zwraca, .

II

kierownik admi-;;tr;cli przyjmuje Od

gOdziny 3 do 6

popołudniu.

Redakcja i

,

yńczy

r poje

2 marki

.c.-.

Dla

poszukuj~cych

pracy 30 fen. za wyraz. Nadelł"'an.
przed tekstem mk. 7. - w tekSoe
mk. 8. - po tekscle mk, 4.- za wJer"
petitowy Jednołamowy (str. 5 łam6w.)
NekrologII mk. 2.50 ta wiersz pe"
titowy (strona l) łam6w). Konana"
kały mk. a,SO za wiersz.
Zamlejaoowe, .
Z_yozaine.mk. 3.-,d"obn. &5 fen
nade."'an. przed tekstem mk,
w tekscie mk.10,-,za tekstem m~ 1,nekrologi mk. ł,-.
Zagranlozn e.
'
100% drotej od zamieiscowycb.
Za terminowy druk ogloszeft. komunikat6w I ofiar admInistracja nie..

s.-

odpowiada.

admi~istracia Za~bodnia
Filja adminisłrac

7, krzynka p-Bcztowa 132:a' Telefon 229.
i Piotrkowska 123.

Na 2asadzie..;. uchwał zjazdu Związku Prasy Prowinc;oIial. ej, wszy&tkie

komunikaty instytucji
-

prywatnych i

społeoznyoh

podlegają opłacie.

ada ministrów o arodu Polskiegp.
Warszawa, 6 sierpnIa. (PAT.) Rada ministr6w w dniu 5 b.m.
uchwaliła ogłosić odezwę

następującą:

Ojczyzna w niebezpieczeństwie.
Polacy!
Rozejm, proponowany przez Polskę rządowi sowietów, zostal odrzucony. W niegodny spos6b używając wybiegów, zmieniając dowolnie
depesze, nIe pozwalając polskiej delegacji porozumiewać sIę swobodnie
z rządem polskim. rząd sowiet6w rokowania przewlekał, ażeby je VI koń

tu

uniemożliwić.

Wr6g zaborczy, wr6g najeźdzca, wróg, niosący z sobą niewolę
narodu, ufa, że zdobędzie Warszawę-naszą stolicę i że w WarszawIe
podyktuje Polsce pokój zwycięskI. Pragnie powtórzyć rzeź Pragi.
Polacyl Rząd polski, rząd obrony narodowej, rząd demokracji polskiej, rząd chłop6w I robotnik6w wzywa cały nar6d do walki w obron\e ogniska domowego. W obronie naszej chaty chłopskiej. VI. obronie
pracy i wolności obywatels~iej wzywa do walki świętej: w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny.
Nar6d zjednoczy się ze swoim żołnierzem. W ojna narodowa zaczyna sIę u progu Warszawy \
•
Wzywając nar6d cały do broni, rząd polski ogłasza całemu śwIatu
cywHizowanerpu, że chce pokoju J zgody z sąsiadami, że got6w był
dać wszelkIe z honorem narodu i jego zdolnością do życia niepodległego
Warszawa, dnfa 5 serpnfa 1920 r.

złąćzone

gwarancje, iż zIemi cudzej nie pragnie. że dąży do sprawIedliwego l trwałego pokoju.
Dzisiaj niech wie Europa, niechaj wie świat cały, że najazd boI'"
szewicki w odpówiedzl na to gotuje się do spełnienia na Polsce zbrodni gwałtu. r6wnej zbrodni tyran6w 18 wieku, kt6rzy rozebrali Polskę.
Pod płaszczykiem rewolucji socjalnej wr6g morduje socjalIst6w polskich.
gotowych do pokoju demokratycznego; pod maską robotniczych i komunistycznych haseł Idą generałowie carscy na PoJsk
aby ją prze..
dewszystkiem obrabować i złupić, a potem rzucić na pastwę rząd6w
mniejszości znikomej, opartej o rosyjskie bagnety,
Czerwona armja chce zrobić z Polski pustynię, podobną do Rosji
dziSiejszej.
Rząd postanowił bronić Polski do ostatniego kawałka zle mi Oj·
czystej 1
Rozkazujemy arrpji naszej, rozkazujemy każdemu żołnierzowi.. aby
walczył nieustraszenfe przy pomocy chłopa, robotnika i wszystkich ży
wlot6w patrjotycznych I nie ustepował chyba na wyraźny rozka7 Vodza.
Stolica nasza, patrjotyćzna Warszawa musi dać pr6by męstwa ł
wytrzymałości wobec wroga.
Warszawa musi się bronić!
Nie damy się najazdowi wroga. broniąc świętego prawa narodu
polskIego do nfepodległośc~, prawa, bez kt6rego niema cywilizacji euro!,
pejskiej - niema wolnoścI ludzkIej.
Krew nasza, siły nasze, walka nasza dla Ojczyzny drogiej ł
Do broni, Polacy I
. ..

x•

Rada ministrów. Wincenty Witos-prezydent ministrdw, Ignacy Oaszytaski - wiceprezydent ministrów, Leopold
Skulski - minister spgoaw wewnętrznych! Eustachy Sap~eha - minister sp.-aw zagranicznych\! generał-porucznik Józef
Leśniewski-miniałer spraw wojskOWYCh, Władysław Grabski -- minister skarbu, Stanisław Nowodworski minister
sprawiedliwości, Maciej Rataj-minister wyznań reli~ijnych i o wiecenia publicznego, Juljusz Poniatowski - minister
rolnictwa i dóbr państwowych, Wiesław Chrzanowski-minister prz;emysłu i handlu, Dr. Kazimierz Bar·tel - ministel'
kolei , żelaznych, Dr. Słanisław Słesłowicz-minister poczt i telegrafów, Gabryel Narutowicz-minister robót publiczr.ych,
Edward Peplowski - minister pracy i opieki społecznej, Dr. Witold Chodżko - kierownik ministerstwa zdrowia
publicznego, Stanisław Zielil\ski - minister aprowizacji, Jan Heurich - kierownik min. kultury i sztuki, Władysław
Kucharski~minister b. d~ielnicy pruskieja.
• ___________________________________________________ ___
.-----------------------____________

omac .
P a, 'J Ż, 6 sierpnia (PAT). - "Matin" podaje: Rząd francuski,
świadomy, iż pomoc dla Polski jest związana z najżywotniejszym in. teresem Francji, czyni w tym kierunku propozycje m~carstwom
•
R d f
k· .
. I
dł'
ł
spr~ymlerzony",!.
zą
.rancus I .1 ang~e ski b~ a spraw~ ~ys anl~
w~Jsk d~ Polski •. Przewldy~ane Jest, ze .o~dzlały fr~ncuskle, znaJdUjące Się obecnie W pobhzu teren6w dZiałań wOJennych, mogą
otrzymat rozl(az ewentualnego współdziałania W obronie Polski.
W przyszłości najbliższej zarządzone będą środki najszybszego
. przesłania do Polski materJ·ał6w wOJ·ennych oraz zapasu got6wki.
N
6..
.
.
.
n a u e n,
slerpnl~ (~AT). - RadJo.Prasa nlemie.cka podaje
szczeg6łowy plan francuskiego przemarszu przez BawarJę. francuskie koła wojskowe są zdecydowane wymusić przemarsz. w ra~ie,
gdyby niemieccy kolejarze wzbraniali się uskutecznić przewóz. W6wczas kolAiarze francuscy transporty przeprowadzą
M
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Raj bolszewicki.
III.
Nie Jellie1 azieje sIl) w bol- bywa tylko dla szpitali), ajufJ
szewji klasie robotniczeJ.
trzeba być dobrze notowanym
Wiadome jest wszyetJdm, ~e w l1l'zędzie towarzyszem-ko..
prawie "szystkfe zakłady prze- m unistą., aby otrzymao tych
mysłowe zamarły, ~e czynne łupin całe pół funta dziennie.
są tJII(.? te, które ~od kontroI z tych zna.lezionych ~a
Ją arolll cz~r~one.J wykony· śmietnisku kOŚCI, z tyc~ łupm
WUlą zamówle~la dowództwa kartoflanych go.tu 1e. ~oble ob~..
na kuło karabinowe, granaty, watel "proletarJack18] repubłl..
szrapnele. Reszta fabrylr świe- ki sowieckiej" jadło, któr~go
ci pustkami, bo najczęściej nie bardzo ohoiałaby u nas
wnętrza. ich rozkradli obywa· krowa lub świnia skoszto~ele-komun~śoj; stoi bez okien . wać.
ze
l bez drz.wl.
. .
~by ~aś ugotować•. tr ba
RobotTIlk, 1eśh Dle .'est pra~ mleć ogleń; a tu bra~ l opału,

------------------I----~-----.----cowni~em
mjU~~~nw~.oimp~e~ Wj~~~ąn~m
ł
warsztatu (w którym praco- -po kilka i kilk~naście ro_

•

l'

• •

•

wnć musi po 12 godzin na do· dzin, Jub nOszf\ ogIeń na pod..

f:c'
C~~~~!kZgł~~~~!T~n~:Uk:~ ~:~~;
KatOWIC. śm1etulslrscb. ~.ywjąc
•

~

G d ~ ń;;!" 6 slerl?!,la (P~T). -. DZienniki donoszą z
Do katOWickiej dyre.kcJI kolejowej nadszedł telegraficzny rozkaz
komisji międzysojuszniczej, donoszący, że od 8 do 12 b. m. nadejdą
rozmaite pociągi z wojskiem francuskiem które wysłane zostaną W
l-i
k
O I . B·
,
- ł .
f
fi ~run. U ·na
.po e I og~mln. Dalsze t~an:-po-:-ty. zo nlerzy . ~anc,!sklch I 300 oflcer6w W kierunku na Ośwcęclm JUz są r6wnlez aWIzowane.

.. w

g~rŚci-od e~aty

do

sit2 odCo slf2 dZIeje w zimleV Jak
padkami kosei, Jak pies.
2y)e robotnik Petersburga.oZ)"
~o wyz~aczoJle . dla. miesz' innego :vj~kszego środOWIska
kanców mlast porcJe me mogą w eza~le sł'ynnych ml'oz6\t
wystarczyć; otrzymuje prze-.;1'OsY}SklCh-oZlt o tern plSd
cież z.~yKły obywatel ćwierć ~potrzeba1
.
funta ł l! P i !l kartoflany oh
Znane. są nan;t ?odziennt'
~mia.ższ ziemDlak6w oddawany wypadkI zamarzmęCla we wła-

nem mies~ln niu i 'Po~f'sta · musi !'Itar,v nall dP rw 01"'81 - Ć
wania ciał zma.rznitityf.':h oa- łta\', ilł;l I'Istilltu, P'\tM~ w,rlułemi n 'era:1. tygodniami śród ca" łCllmienie z t,rulm l W l'el".e szty osób ty ąoyoh je-zoza s~ " it\ łopatą ~iemi~ wydobvB~ gr1ebflć nie /nil kto. A po- wać.
•
grzeb w tL-umnie ."socjalizo
A t~moz8!"em z cór\U\. ,. zawanE'.j -, w której wywotł\ baw1ail\ się .kr8snoarm ejJ.\-.
zmarłych po koJei poza mi.a ·
Trwa tn d la bff'daka tRta
sto lub na plao w śr6dmłe~ci u ollłe, dlll dzrelJl ezyny-zapewdo wep61nE'j!o rlołu, te~ 7,b:vt ni" wiekI...
drogo JCO$ztu le. by kat.. :ł Y Leoz dół ' g towJ!
mógł sobie na taki porl' WeK
W.voh~a ą wted;v ledwie !ynalblitszy ' h osób p 7.W. j ('.
wn. lwz odziezy, rl.uca;" do
Obraz
tragedji rob" tniK ;. dnIU:
1l1eehal sCharakteryzu:,\ po- "L·, t ., ś nO!'lom
ni~ęzo

r.;łowa,

b~dact'

rr619Z

ozeniem opowiadaniA t • ..;lłmel
osoby, na podstawie \\ IIIU:iZ·

W

nizl-

. l jolll·zelaJą Z rew.\lwtrów po
l i n i i l', rzbieto, rozk()szu 'l\c s i ~

p61ka
przewoi:enia samochodami

Ł6dź-

(l

dę~al'Oweinl

na dystansie

arszawa i odwr tnie,

oraz przyjmowan'e towarów c;l

przechowania w swoich
Nr. 24.

składach

przy ulicy

Sltmkłewi!;;za

c7,~r\\" l)nytn pa~em krwi, przecykl irtyJm- bieg'l ącynl przez olało d:lliew"
czyny, smieią si~ do rozpUkU
R7.p.cz 11' 19ja mfeiSM w Ki- z mę!d otca-robotnll<n.
JowJe.
A pntem.,

· *.

Akcvi...

zawiadary'lia', że z dnJem dZisIejszym rozpoczął przyjmowanie towarów dla ·

Zgłoszenia przyjmują

e~6ń której ten
ł6w piszemy:

Do " c~rezwyczaJki". mip ~ 7.- Nu, :;obryI Cllee~,~ mote
oltl\ce) Sl~ w rucbl' wym pUn - p ieurlnĆ się z "rJool>,klt". Włnt,
kOle miasta, w .10mu, gdf;e pooałU 1 s :ę z nią raz óstatnil ...
mieszka dUb ilość ludd, Srr ()
I zn·J\-\U ostrz ~ rwl\nil' niewadZliią. h. rohot.niiiQ fu nryk l S7.ez~śliweogo po M.rllo.b, po
-rozumie s i ę wtedy nie czyn- r~ !lach, . ,Jop6ld ).;u p\ nieopn.nej-r.uem ) có rka..
tnn!\ " 10 prllfb lle g- Iowy lub
Snftć WIelkie jakIeś ci~tf serclI. - nil nicb nr~6Ył'inlenie, bo spra ·
Dół 7.Rs.vp8ny. ..S :'rawiedJi ·
wa trwa krótko i wyr.ok ~apa' wOś 0i hOlsZ6llJ'h:kiel- stało si~
da k Ategorv zny: śmierć! ZlI zadoŚĆ: dwo,ie KO ' tr rewoJuoJo·
pewne ośm i elili się ni l' '/ lI,na- nistów :miknl'łło 7. powierlichni

ort

ITr

Od

bIura

ział6w Sp61ki W Łodzi.
,
Piotrkowska I\Ir.115

w loka l u 1'ow. Akc. "Motor- telef. 210)
W Warszawie-ul. Długa nt". 4~. telef. 3807.
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llnglja zerwała z Rosją sowielką.

w l1 6 idei komunist.yczne 1, a ziemi.
G d a fi s k, 8 sierpnia (PAT).-"Danzlger Zeitung" donosi z Lon ·
mote stary oioiec nieC\hciai
po zwolić na .ozsocjar"owlln ieZ tak" dziC7.:ą, z· tego ro dynu pod datą 5 b. m.: Lloyd George przyj~t bolszewickich delega·
~rki
dZlłlU oubarz,yń ::- am ; zmUSM t6w Kamieniewa, Krasina i Miluth1a bardzo kr6tko i chłodno. Lloyd
Dość, te wyrok-jak powie- nil lfiSt Polska p row"d~ i 6walkę George oświadczył im, że rząd angielski wysłał do Moskwy notę z
dziel1emy- wyratny i .kate·
Walkę
ne. ś'Ti ierć l h elel
zawiadomieniem, że podJ"~cie
J"akichkolwiek stosunków z Ros j~ a- J"esi
goryczoy.
WallC~ w obron le
swet.o
....
Ot - wlelka historia. .RAz "dob~, te l wolności. l walkę w niemożliwe, skoro rosjanie nie chcą zawrzeć zawieszenia bron;
maty rodyh-- powiadA orzy· obron ie kultury swiat.a 08ł~go Z Polską.
słowie llkrflińs l;ie,
!,tórem ' .lze1 zagła /1 ą, lu lz'{oś~i eBłe1
ljo:r, 5 sierpnia, (PAT.) - RAdło . "Petit. Parisien" donos i, te w śro d ę po p ołudni u
wspominQ nawet Sienldewiez przed Ohydą, .kt6rl\ Zlłprftgn~}a odbyło Sl~ w Downing Street spot an :e Llo.vda Georgea z KrAc::inpm i Kamif'niewem w o
w swolem niezapfmn iilnem zOlwet'zJ Ó dorobek kulturalny LJeonóŚ d Obu rohih, ministrA WOJnY i WIlHera Longn ". mini8'r~ m . . rynarki. .
.Ogniem i mieczem-.
i cywilbao.y}ny tylu pokoleń ,
.
i'rem ' er Ilngiel~Kl n ~ \d;ldć7,yt pr l. e1~t 'l wl~iAI) ' l 'fl l p ~I ' ) ' n;lJłtilow~i ro,v ' slde1 w

°

Ale laki. ~ okl"Utne wykona- tylu stuleci.

nie wyrokul
W walce tt:j ush,6 nam nie
Ojou kata. I(opać dół na po· wolno! Musimy j ą prow3dzić
dwórzu-w oczach w8zyst!uch wytl'\\·ale - j , d " oŚ{"ią s ilo ' I
lokatorów - tu~ po ':} oknami rozumni szałem dobra j mllo-"
hiura .czre ~. wycza ! ki-. W j ~ c śoi-at do ZW.)"olęstwa I

a~nych sł(, wl\ ;"h. te jeśli armja bolszewicka nie zaprzestanie swoje; akcji,
a szczególnie. gdyby Warszawa wpadła w ich ręce, to bę dzie równowa*nenatychmiastowem zerwaniem stosunków anię!izy Ang 'Jją aRosią. delegacja ołrzym~ swoje paszporty, ł:i rząd angielski obejrzy się
za środkami, koniecznemi d@ poparcia Polski.

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _azWEsl!:a-

Zbrojn
a
pom
c
M~~tw~ ni~ Jrnj~łt nUy
Polskiego.

,
Londyn, 6 sierpnia (PAT) - H ' v;-ts. W Izbie gmin oświat}czył Lloyd George, te
podczas widzenia się swoiego' w dniu poprzedz8·;1\~ym li; Kr1Rin p m i K'lmi <\ oiew - Ill Jl u ... d·
'-'tawił 1m fi c8ł~ motliw~. l1!~nnścitl !fnniec1.nollĆ natychmiastowego zawat-cia ro-

RZlłdu

praso- zejmu z Polską na .prawiedliwych warunkach, zaznaczając, ze ~ ie jest
t~ j(-Jdyny sposób rozpl'oszenia nieufności do rządu sowiet6w, . ;11\ą w t il.Nota rządu polskiego do l'.l.ądu sowIetów, podona ldcn warUDK8cn łIluslałby powziąsć łzą! aogleI8j{.
wczoraj przez Wydział "rasowy do publicznej WIadomości,
P<eatem liezł\e sił2 z faktem wtargnl~eil1 w granice Pol~lti etnograficznej, rząd an nie została wczoTaj wysIana z powcdu te~o, że stacja ra- gielski musiałby wziąć pod UWIlI!~ Ilodlęcip, skuterozn\'oh środków w celu przezw v-c ię?;Mi il
djotelegraficzna w Mcs<wle odmówiła przyi~cla tej depe- wFzfI!lInch trud no~ci w zaopatrywaniu Polski w amuTI icję i m aterjał wojenny
przez Gdań.k.
uy. oznaczając ścisła ,;oqz.inę na rozmowę.
Wobec tego rozesłano dziś nastEtPujący radjotelegram:
Gdyby i'lmutne przypuszczenia rządu al1gi~lskjego miały oKaz.ać się niestety uzasad,
Tej ncty o godz.. 3 m. 10 w porze umówionej mIędzy nionemi, to W takim rui~ · tlf: W n", bli!t57.Y l)onled7,lałpk wrstąni premIer nngiel"'ki w Izbie
stacjami radjotelegraf''':lneml w Warszawie l Moskwie sta- gmin 7. dłut..::?,!\ rlf\kJRrn~lą dotycząc, nowJ",h 2arządzeń wo~skowych, lądo.
cja radjotelegraftczna w Moskwie nie przyjęła, zakomuni- wych I mor.kloh, jakie. mogłyby się okazać niezbędnemi.
kowawsz.y stacjt rad ·otelegrdficznej w Warszawie, że na
-przyszbść Moskwa korespondo.wać będzie z · warszawą
mlędz)r godz, 11 a 18. Mimo ponawlanych wezwań nota
.nie została przyjęta. (Nast~puja tekst noty,)
WARSZAWA, 6 sierpnia.

(PAT.) -

Wydział

wy Min, spraw zagranicL.nych korn ,nkuje:

WARSZAWA, 8 sierpnia.
pełnieniu lJomunikatu o
stację radjotelegraflczną
rządu sowiet6w, wydział

(PAT.)

W uzuprzez
w Moskwie noty do
prasowy Min. spraw
nieprzyjęciu

aagr. donosi:
DzIA ml~dzy godz~ 17 a 18 nota ta ponownie nie została przyJtlta przez stację radjotelegraficzną w Moskwie pod pretekstem
osłabienia prądu I zaburzeil atmosferyczny~h,
kt6re jednak nie przeszkadzały bynajmniej
tAr komunikowaniu sitl obu stacji.

.W~gr~ I Rnmo~ja S~looza Polsce z ~omOta,
POLDHU, 6 sierpnia (pAT)-RadJo. Z Mo-

akwy.donoszą, że Rumunja koncentruje woJ-

,

aka wzdłuż granicy rosyjskieJ.
POLDHU, 6 sierpnia (PAT)-RadJo. Z Budape-.....u donoszą że ~pod dozorem oficerów
~..

francuskich przygotowuje s"~ ofenzywa \tlęgier ,I Rumunii od południa celem przyjścia
. .1 ~ pomocą Polsce.

Wars!.awa, 6 sterpnia (PA'l') mi, któr~ przedostały się na łek mostowy Sławatyoz.
Komunłkat 8zinbu generał , zaohOdni brzeg Bugu.
Dalei na południe na Un ,;
nego wojsk polskich.
Nieprzyjadel w dalezym

Prasulina nad Bugu spottó1·
Vi! dalszych w81~aoh w re·
piera1f\c 6statecznio przeciwni- .10n1~ Br?!l6w ?ddzla!:v- . nasze,
ka za rzelcf2, wzif2ły wrelonie wyp l er.t.ląc D ł eprZY1R.o\ela.. w
M~kran kilkudzlesięoiu j~ń" ~tron~ .Radzlwlłłowa, wZIęły
oów i 2 karabiny maszyuowe. ]etio6w l zdobyoz wojenn'ł~W relonie Brześcia gwałto- r~z sztand~.r 2 brygady dZl wne &taki nieprzyi80lela do- klej dywiZl! Iwone'. 1. .
.
prowadziły do eZ'2ś~iowego o
W reiODle M!k1lI n1M n!e·
·puszozenla przez na8 Teres pr~y,aoiel. nie ~ac~'ło na 01~~
pola.
tkle 8tr~ty. pon~e8lOne w wa.lBrawurowy kontratak ()d ~ kaoh dnI osta~nlch, ponown1e
d~'ałów podhal-rflsldoh od. ata.I{~wał oddziały p~ł ,> J, ,nurzucil po niezmiernie szaltll!I.. Wal~a o hOlę Sere o
cię:ikich walkach nie- tu .na tym od,'lnlcu trwa obe ·
przyjaciela na wscho- ome dale). ń Ó
. k
ł
dni ,,?rzeg 8ug~. WzięIlość Je c w ,pOWlę szy :
to klika karabinów ma- mq o 84.0 . KtrajlD6W maszy
szynowych}200 jeńców, nowych ~08Z a o 42. k 'ń
baterię dZiał i znaczny k~h OdC~O:U Wl~~l{ u rai .
tabor.
8 10 zaCl~ e wa I.
NIł południe od Brzedcia zo,
Naozelne dowództwo wojsk
!ltał odpar~v gwałtowny atak
pol!kloh •
nieprZl)&Olelskl na przy-ozó"
, ~ztab generalny.
Wreloni.,

ci,,· Bugiem oddzIały nasze, wy-

gu uporozywie atakule Ostro..
I~k~. Nasze oohotnioze oddzlaty iazdy j r.iecboty njetylko
odparły atak , ale w IOkalnyoh
kontrakc1aeh wzięły 100 leńoów ł karabiny m68zynowe.
Podkreślić nalefl;r pełną bu"ury działalnośó boJo .. " naszyoh marynarzy na tym od,ołnlm Mif2dzy 03trołf2k" a
Bugiem odd~iał7 nasze InaJ ·
du1_ elf) bez bntaktu z nie
pnYlaoielem, kt6ry przegru ·
powule 81~ do dalszej akejl.
Pod Małkinią lUn. oddzltlł1 wywiadowoze bOlszewiokie
podluwal,oe 81~ pod linJ~ na:
~y,yoh placówek, I08tał, ogniem . odp~dzone.
Na \lsebód od Sokołowa
trwa. w dalszym cj~gu. w&lka

• oddziałami nieprz1jlLOJelskie-

• tt oW,ft'l", "J,u-r:ntn'" - f Slerl)ft,. 10'"

.,
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.lemleC os. tuacJi· st~pstW8,
N

bankructwo, uraza i ie) nazaburzenil\ tywnośCiowe, prawo natury i prawo
~łodull\oych nf)dz8rzy-pla,dro.
wlt.nie.
W
•
KaMy dziert lnuslm;r fli~
'Przyglądać, jak naród niemiec,
Pod powy~sz.vm n8g ówkiem ki lonie coraz więoei w bezznany organ pacyfist6w nie l'Zl\dzle, przekupstwie i demo·
mieckich wychodzący w Ber- rali7.aCli.
Hnle ,.Dle We}ł, Am Monh~·
Minister rzeszy niemiecklei
llmieścił w numerze 28 ,. dnIa dolc~adnie określił połotenie
18 b. m. artykuł znAkomitego partstwa niemieckiego I przedzna.wcy 810fą1nkÓW niemiec- stawił ludowi obuz gospodarkioh H/lnsa LeU5&, który ber. ki bez wylścla i bez nadziei.
ogr'ódek przedetawił Dlt.rodowi MiAnowicie dr. Wirt w mowie
niemieckiemu strllszne poło- swel, jak!\ wygłosił W ubietenie pftństwlt. niemiroklego. głym mlesi~ou w plt.rJarnencie
Prasa niemieeka codziennie niemieokim, oświlt.dozył, te
'PrzepOWiadA. upadek Polski i wewn~trzny dł\1~ p/lńatwlt.
bez końoa rozpisute 1l1~ o n~- wzrósł na 800 mil)ardów mllą,zy, głQdzie i o złych "to8un- rek, opr6cz odszkodowań wo'l~aeh paDuiBtoyeh W 'Polsoe, jennyoh, t~1an.ych przez en
lecz o własnel ruinie i upAd· tentę. W ostatOlch tygodnlac~
ku we wS~ylltldeb dziedżitllt.oh rze,d wydał w obieg nowe 2 l

",emczech

kuł
wymieniony
banknotów,
tyciawytsi
milczy
lAk grób. wobec
Arty· trz;r-czwsrte

mll~ard6w

praeownikó\v, robotników i
urzfldnlków. Urzf2dnik, kt6ry
na rok zartlbin 16,000 marek
będzie musiał dopłacIć na koń·
cu iego roku o wiele wi~cel
jak 2,(YO marek podatku za
rok 1920
Że pftI1stwo tyje Jut dawno
tylko banlauotwem, o telll wie
I<atdy. Robot& polityków pań stwowJoh naoewnO doprowadzi
narM n:emlecki do ruiny- i
1ą~yó będzie do utrzymania
gospodarkI państwowej tylko
za pom oc~ nowych nadu~,Vć i
oszustw. Obliozm.v niedob6r i
wzrost długów państwowych
j zbadajmy dokładnie groz.~ połotenia i ruiny finansowe 1 • lakl\
nam wyk , zał banie Rzeszy
niellliecl<) ej, wówozas przekonam y si~, te d'\tymy do boi-

Dzt-

eło

zasługuje

p

do

:aA iWNOWA

OlWZY.

;hawoz\wa ~o~jetał
•

(przekład ! Il1u~ielsklele)

Mallotord. ui. był
Ludzie ,1ego pokro;lU Mal", bardzo proetl pogll\d
:na 8wlat. Zyeie, ioh ,leat pro!tf', zdrowe, Ol',;r8te - odbicirt
,ieb . na,tur nie
zatmlone
(tohnIemem pS1.eh()1~g6w. Luk
lnie !tfllmował ~J~ • ~lg 1y tona,
1!W,t gl' s~9)ad~, 8nI .1 r go koniem
an~ osłem. ani tadn!\ rzeoz~,
ktora .1~go 1est. f dJa tego wymaglt.ma 1ego od el\8f da bJłJ
bardzo Ilurowe.
Zrćzumie6 t~& łatwo, te przy
,tftkim pogl"dzie nie mógł PIJwM-nie Jluypuśel6. Aby jegł>
'po8~dzono " "pełnienie tAk
:n1s.kiel zt>rodnl. Czuł '" prAWdZle, te podelrzeD'e krll,ty .kołO,niego. t& pew"l lud!ie, 0bhcz'&18,O k01'zJ'~cj; ,jAkie 8tąd
;odnoei, przy pU3z0Z/11!\ 'motlf:wo~ó tllklt'go ozynu. MyśJeÓ
'tUe musI 1\, t'fer~, uwKtae za
Luk de

' ~lupeem.

li"

możliwe

er

gospodarki

za

pomoc1ł

środków demoralizu1e,cych. zq

pomoce, przekupstW!l i oszustw
tylko na drodzeprzeciwnei.
Ale aMby osiągną6 ów cel,
niema h'lnego innego wy ścia.
lek t.ylko uwolnić 8i~ 0 '1 po·
\Vy~8zych oi~tatów przed stra8zllwą katastrofą. która. będzie
gorszą od upadku oygaństwa
wOJennego·.
Tak woła Dublicysta nie·
mieoki Hans -Leus w "Die
Welt 8m Montag-, a naród
memiecki na te wolania Jest
głuchy i C01'llZ wit}~eJ gr~(tnie
w demoralizao11 j w dawnyt'h
bł~daeb, które doprowaQzlly
państwo nlem1eckle do teł: ż
niejszego beznndzle,nego sta. nu.

Jeśli idl\ jel!!zcze na Polsk~ to wolnie hojnie Was wyn ;\!~ rodzt

pędzeni

przemocą. Chodzi
tylko o to, byście wy \\all<ę
podj~l, ft. wolka musi się akoń
czye twyc:~stwem,
Nie~h
was nie z!l!ecl~~o~JI\ ohwilowe
llraki, samI WieCIe ł.e bolszewiecy tołnier,e wnlezą bez
but6w, w łachmanach bez bie1izny~

Zołnierze kt6r?iy dlu~sz~
czas był byli na tron 'Ie lub
dobrowolnie do słutby 9i~
zgto ~ili po nastaniu POlcoJu otrzymule od państwa ziemie
wszystkimi innymi bo tak wy
ratnIe nal<a:r,u1e ustawa o re·
formie NIne}. Sr.czególnie 7.asłuł.eni MłnierM dostaną ziemi~ za darmo
Bo to równiet
nakazuie ustawa, G l.vb.v kt6·
ry z WIlS zginął rO dzina je2; O
otrzyllla od pań:5tw - l zabez,
piec~enłe spoko.lnego h"tu. M~stwo Wasze, I<rew wa'lza
znll)dzi,e, llagrodę w szc'-ęścin
Waszych rodzin i cał<>go 011rodu.
Zołnierze na Wtł.~ pstl't.y i
wltm ufa cała j>olslca. Patrzy
świat oały. Od Was czełca ratunlcu, oddalenia od lIiew"ll i
rząd, naród i państwo ucyroni od rzezi i grahiety WIlS'1.e
rodziny. Do WIjli" wi~c. lljź '
cie, walc1.cie wrócloie ~wy·
cit}stwa.ml.
Warszawa, dnia 6 sierpnia.
1920 ,,"o II u w imieniu rZl\du
pre~ydent ministrów.

Wam nie braknie a.munlcji,
ani br )ni, odzieży i butó.w
rząd
Wam rJostarJz,f. NIe
wolno być lękliwvlll .ani małodusznym, Pr~(>kleńetwo na
rodu ścigać bęf.l~ie pami~ć
t,yoh co z Pllła walki haniebnie uciellli przeli \Ą r ')giem ich
wła 'ne rodziny cierpiąc UCi9k
bols7.ewlcki przeklną ich. Tehórze niech parnlętn)l\ ' te
opa.nowl\niem Polski bolszewiev nie' zakońoZI\ w0 1ny. Oni
marzB. o ZawoioW!llllu świata
oni przemocą. ,;abrAlib,V wszYstlrich tdolnych do no~r,enia
broni i wy!:'łali na rzet w da·
lekit- kraJe. '!'rzeba strząsnl\ć
z dusz słabość. rrrzebli ohcieć
zwyoil{ty~,.
Dó walki więc
tołn 1 er7.el Kto ~ Was oznaczy
szczególn° e na polu, walki
dzielno~cią zostać mo~e ofice- I
rem. O,czyzna po skończone)

pewno i jego IŚml""'1
uderzyła, lak
Tymczasem w prywatnym
grom w tlI8.:,Cł!. l powalito ha a.loniku w Laugham Hotelu
Luk Btał ' pogfl\lon1 w my zlerni~ niby !!Itrzo8kaoe drzeWo siedZiała Ludwll<a przy śnia~laoh. Zyol~ mieniło Ili~ dlań beż podpory?
daniu z o)oem, stos gazet le·
oałkowicie od ohwili przybycir.
Teraz on lełiJ martwy, za tał koło ,je1 tsler1lal
te~o kuzyna, który nieznany rnotdąwany, B6g r~ozy wie,
- To 'e,a t - śmiałe przypupotrafił go u9ull~6 w
tB.k dzleó przez kogo! liud,.le ' 1'0- !Zc;f,enie-mówit pułkownik krótkim oUBie, zastl\pl6 w Sl\dzlllą Lukłl, bo kołó Fortuny gazety ·piBI.e, o morderstwie w
sefOU sttyla Rlt.da. Jaką dro- orróeiło SIQ znów i postawiło Brukseli przed roJrlem... chog" d()Szedł do tego, było dllt. go na dawnenl uprzywiltow&- ela~ wyda1e siQ coś prawdoLuka nierozwl~zl1n!\ zlt.gadJtĄ. nem Iltano.ieku, z którego p<ldobnego w tern, co piszą
Ten, kt'6regó etry) nazwał 0- "',vrzucony b,Vt prze1i intrU?:a, A ty co myŚlisZ, Ludwiko'l
s~u8tem, po 1ednouMwern wl Lul{ de Mountford był znowu
- Sanl8. nie wiBm, co mydzeniu 8i~ II nim zdobył ,lego SUI«~eMrem imienia i mienia ~Ieć.
mUoś6 i pełne złlufanłe, & 1ego lorda R Idel.Vffe, A. ten ,o bcy
- S,;c~e~6ł,Y zbrodni popeł.
Luka. odrzucono jll.k zni!zoJlo- odszedł, ~l'Ibi~u1f\e do grobu nionej w BrU!<s8li ' 13,\ identyne ubranie. MiłoŚĆ !StrYJa, t&,emtllo~ ~weg0 pOWOd75el'lla, czne z tem, co się 151a.rzyło
trw aJ~ca od dzieołl'lstwa, zmieROZDUAŁ XVIII '
wczorajszej nOCf.
niłlt. eJ~ nagle w obojętność i
.
- Doprawdy?
eo dZIWnie1s1.." 8try, zmienił Co, n'e łO' o te..
Ludwilja. sama fife wiedzia"
zwyoza1e swe. e8łego siebiel
Poniewat lord RadeJ.rffe le ła, dlaezego nIe lctbłła nigd,y
Ten I!amodzieln;r dys»ota zmie- ~Iłł eifltko ebor" LUlc musiał mówić o te:nw,y ~sdl(u, NI'
nił .I~ w 1~dnolltk, hez znk. !i~ zaJ~6 unIl,11.;enien\ e_tego Jcorrtu. na~et ojCtl nIe opowili.czenia we właenym domu. po~nebu. .
dała ni!:{dy, Ź~ była tak ł'lliWif"lkl paD otaoza)Ąe:r , l!Ilę wy·
Filip de Mounflor I let.d 81tlm ewia1lciem' mordets'twa
ratino.anym zbytkiem std si~ dotycbcMs ... ponure) 8&1i po- 'fi BruJrSeli I te :.1na k~~d"
zaniedbllnelll pUstelnllllem, ?lo lIeyjMl, dOkl\d Lulc POShf !=jlllczegół -: ,1eden tyłlco LUI'
obsługiwany,
!łe kIlrmlony, .spAniałe kandela(lfY, I(WiAt.y, wiedział o nich.
mi681kalll,Oy w 1ednym pokoJul pAlmy: wSJ;ystkie przedmlot,V.
- I C? prawd& - oil\guąt
l, ttgo wsz1stkiilgo dokazał niezb~d!le puy 'zbytl{l)wnycll pUlkownik - z~~dzll.'n Sl~.r.
F/lIp ~e Mauntford Jedynie .pogczebaah.
'Irtykułelll ~st~Pfl'm. .Times".
swo,~ obeenośel'\. Jllklit siła
Zmhrły lehlp nie Z:llnie.9b~· Je lnll :Zbrodnia W,'y'wOłu 'e 'dm·
mauiczne. tkwiła w tym ezlo- ny~ a1& 8Ulnotny, ohoć loto g~ i gdyby ten łoJ tr w ' Brul{wieku? Co b1ło w jef:l:o sło- ezony wsr,ystkiem( pozorami seli nie \vytn.vślił spo~obu
wacłl1 Jaki czar, te wieść o OcJg.i<:twa.
morderdlwa w do.ro!ce, Filip
do_tór -

nie

obrony' Oleezyzny.

1\ WI~O na kaMer
marek
nit. I!!zczegól- · go mieszkailcl\ po zliczeni:u
łlieiszBt UW8~~.
powytllzych sum przypada t.y"Welt am Montag- pir,lze:
!!i,\o marek, a na katdl\ rodzi
.Ta warstwa Niemc6w, kt6- nę 5000 marek długu państwota nazywa l!Ii~ wył!\oznie nie- wego.
II'
WI't .lO'fl ł 'IIm
miecka, goni na. wyśoigi 'przy
Czy t jesT.oze zDlt.ldzie się
fu ffiJ
OS U b DhhllJ'
kaMa,1 spoflobno~cj, jaka się znawoa stosunków, ldóryby
Ż)łnierzel Zaw~z~ byl cZas
Dlldar7.1, deby okaza6 swoiBt l!I~dził. te owei taohłannel' go- ualwi~kstego dla nB.I'odu i pań·
glapot.,.
!!podaroe I!Izaleńc6w motna 7.0- stwa wysiłlm. ArmIe bols~eZagranicoa jej polit,.ka kie- pobie~'-i erodkftm~ mor81~emit wi.cłde. WB.lą 8i~ na na.szą zle
tUle si., według najgłupszyoh PruskI kolega mmistra tlnan· mIę mosl\c znlSzczeDle net,
,;uad. Co ~1' właśoiwia tety e6w takte nic nie mógł po- potogf) j rabunek'. Zabieraląc
Da sercu? 'fyllro Jednlł, Jedynlt. w!edzleó poeie~"lłjąoeą'o, fdbo- tywnośó i wszys~lco co si~ da
rzecz. Uratowanie ja.knIt.Jwj~k. wIem palistwo pruskIe, ktore Z/l braó. BolszeWICY chcl\. w,y·
szel ilości broni f w01ska od 1V zręozny sposób sprzeda11\0 niszczyć nasze państwo, a na·
koaliCJi, przygotowanie dnia I!Iwoje kolel~! pozbyło sif) dtu- r?d slcuć .w k8Many i. ,r.robić
zemsty, zlszozepienfe jego gu, w KrótkIm ozasle, Wprze- niewolnikIem. 01rzuc1l1 roz»ierwszJ"h 7arodków ateby olągu kilim tvgodni zrobiło lem przewł~'{altł 8pl'&rN~ pon~ Katdy wypadek posiAda6 nowych długów 2 mil1ard:y kOlu bo lm nie o p~kój ohol'rzem~ł środek
neze'(lDy i marek. Tymo'Z1t.8em arml8. u· dzi ale o zois~czeoie nasze)
werbunkowy który niechybnte rz~dnioza ooraz wi~oe1 8iQ po- niepodlegŁości nalwj~ks1iego
dopon:ote
uneo'&ywistn\e wi'2keza a nowo uregulowana skarbu narodu. Z)łnierze na
Dia zbrodniozych -planów od· płaca powi~ksza pensje urz~d- Was dziś opier~ się l'olska,
'Wetu. Jf'st to nIt.1wf~I(l!Ize głup- nicze do tantlt.styoznyeh roz- ona Wam powlerz.vla swoją
Istwo i njeszcll~ś /ł!, !It. 'akiem miarów. Tak długo to leszcze obron~ od WM zalety czy nal1aród niemleoki 180i. Co mote b~dziEl trwało, at 8i~ I<ssy ród nasz, będzie mógł tyó w
'()kiem Lenina by6 uwatane za rZl\10We zupełnie oprótnia! swobodZie I w szcz~śoiu czy
;t'ozBądne, to dla katdego Niem- Rząd niemieCki, doprowltdzo/ly tet stanie si~ parobkiem na0& powinno by6 ezaleństweru wkr6tce tak!\ gospodarką do jedtc6w. Bronill,O l'otski broi widocznym znakłem zrozpa- bankructwa, nie b~dzie rn6!Ił nimy siebie i swoich rodzin.
ozone1 furii, kt6ra przez e lat za nic zapłacić, aloowiem o Walcząc o utrzymanie paO11Iiszczv ludzkoś6.
J)r6oz banknotów Niemoy nie 8twa walozyoie o POkÓl i 8Z0ZQ
I Mamy rzeezywi~cfe ooś in- b~dl\ posiadały tadoego innego scie waszyl.:h matek. oiców,
!l'Iego ao czynienie, .11lk ukry- maJ!\tku.
Prr.edewsz,Ystkiem braci, sióstr i dzieci. Nie myśl
'wanie broni i myślenie o no podlłt,(1 mają wybawić Niemoyole te hol~zewl"y 81\ niezwy\Vel wo)nie. Walezym1 O na- z katastrofaJnego połotenia, a ei~teni. to nie prawdl, gdy t
,!ze nagie t1cie. Nas oblega ualplilrw owe 10 procent f wit2- lud rosylski i tołnlert:e boI·
'\1V~zędzie ~mieró i znh~zc!eule. oel pobierane rrzflwałnie od 8Z wicr .a1t\. w01ny doeye,

tego

8zewizmu rosyjskiego.
Ile l~st prawdy w pogło.
skach, ~e domy towaroWI',
równiet tak jak paóstwlI tyje,
hftnkructwem. Czy one prze·
Irwnl'ł ten stao, gdy 'publiozność daleJ będzie si~ wstrzymywała od zalmpno, nZekal9,C
spadku cen'l A fabrykl'l Co
stanie siQ z niemi w zimie?
Demoostrac18 bezL"obotnych w
Berlinie ł rzeszła spoko1nie.
NIt~ będ';le to' wszakte ostatnia i różniej ,Jeszoze wiQoej
Ilastanie 7.l\burzeń i zamieszek.
spowodowanyoh przez n~dzQ i
głód. .Płll'lstWO niemi&Clfie będzie n1U~ialo powrócić do dawnego ~yoia, )ałcie prowadziło
przed wOJn!\, A na jakiej dro
Gze mote powrócl6 do niego'?
Napewno nie przez prowa.dze-

są

fnni.

,

I

Wlneenty Witos

de Mou,ntford bylby dl,iś pr7.y
t ,yciu, Nie o to chodzi, ozy
byłby to powód d) wielkiej
radości, ale zaws'l;e ' l.brndn i a
jest 1,brodnią i g1.vbyśm v po·
zwolili lt'dnemu łotrowi zalli,
iać drugiego, 00 st"ło\)v sit) z
prawem i. porZł\dlriem1
Pułkownik mÓWił ~loś l' ei i
rozw ,dził si~ obszeru ej ni~
to był01ego zwyozaiem. pr21y
tern unikał wzrllku córKi.
Ludwika tymczasem postl1wiła oba łokoie na stole i wsparła na nich gtow~, prosto patrząc oicu w oczy.
- To wszystko nit. prótnCl
- wyrzekła łagodnie
- Co napr6too'l
- Nrlpró~no o3za~l\mianie
eię słowami. Jedzenl6 iakby
?la trzech, kiedy myśl twa
bit samo, Jak mo ilt., 1.jlt.i~ta
czemś irinem.
- Hm! - w.rm iai~o I mfl:l-

knl\ł puhow~ilr,

y.

~&dowole

IlIem odsuwa1'\c tl\ler~ p~łen
!Szynki Z Jajami. których. m9
lUlał woal. oooot, spo~1e.
- Cr.,ytaleś olcz, wszystkie
gaM/ty I wiesz równierz do,
brhe, jak' )1'1., co Z:laloM mO$
na rnit21zy wier5 ,./lm, 00 zna·
ozy to "po,i7liewaoe sen:3acyjne 'l'vliwląl,auie".
(D.c.n.)

•
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t ,. St II

ny Stolioy. Na przewodniozą. Do artylerzystcSw.
D
~
h ~,.
Na tronU
oyoh powołano pp. Artura SliOt
j
t
1
ro~a~a~Ua 'tlrUun~o
w~r Lublin, 6 sierpnia. (P AT.) _
i
. (PAT) wi~skiego i Piotra' Drzewiecrz!mu emy nas ~pu I\oą o
_._
Dziś o ~odz. 10 i pół rano nA
Warszawa, 6 S erpDJa.
• kiego. Rada zwr6ciła sl~ do dezwfl.
•.
plaou Litewskim odbyła 81~
Do mleszka~ców ~8rSZawy. gubernatora. Warszaw .., Gene- WAzystki oh byłyoh artyler- Akof~ ochotnloza na w3i nie msza polowa z okaz1i wyru..
Obywatele stohr:J r -yvr.6g rała Latj~ika o .. zezwolenie z stów Zeli owcz ków wz _ wsz~dz!e leszoze ~ostała po· szenia na tront trzeciego baftaldu)e sif) o kllkadz eSll\t na twor~enle gward}l narodowe1 y
b
g.
y.
ł
stanoWIona nale1<YCl6. Szerokie tal10nu 110 rezerwowego pułku
wiorst od Warszawy. Nad
Guberntator zezwolił na two· wam"
y Slfl nl.ezw oozn e mMy .ludu n ie zdaią sobie ieohot
Po rzemówieniaeh
stolioą ~stwa ~olskie~o za.. rzenie bataljonu ochotniczego. zgłosIli ~o wts~Ól~~l słut~y Vt sprawy z obecne1, e 'f.)tkiej dla :en Ba\'iańslń!gO j prezydenta
wisło grotne mebezpleczeńW niedziel~ na placu tea- sZhertegao . IllWY er l arml o- państwa ohwili, cz~stokro6 nie mj .. ~ta Scz"zepa~8Idego ze '
stwo t
t l
.
t
. t
l c o OJcze}.
arszawa, Koazy- i d '
, t
a.
v
, ra nrm Wlec. s rODnic w u · kowa 79 koszary ba.terji zapa- w e zą mc o patrlo yc~nym brano tłumy wznosiły okrzyki
Czy macie ozekać b"zradnie, dowych pod hasłem Obrony
; I
t b 1 . 6
luohu, który ogarnął mIasta, na ozeM armjf Wodza Naozel.'
_.
sowe} p. ar. . eg}on w.
niewiele słyszały otworzeniu ne~o, a wzrusz'a1ących na front
ozy ~acie ugil\ó .8if}, iako nie- Warszawy!
wolDł,oy'1 Przemgdy r BohaOdezwa dO_l!Iyg1J~ych.
si~ armii ochotnicze).
tiołnierz obrzucały kwiatami
terski zawsze Lwów, który dla
Warszawa, 6 SIerpnIa (PAT. Jednostka bojowa artystcSw.
Tam 1ednak, dokl\d dotarło i obdarlwywały podarunkami '
.
.
.
.
'tywe słowo, gdzie organizowa.
obr.ony granic. państwa wysła! Grupa oohotników oddziału
t~slące ochotmków. w ehwih strzeloów wyborowych wydała
LIt~racl, dZlenmkarzt', pla- no wiece, gdzie działaoze i poTlJugutt cif2tko ranny.
nIebezpje~ze~stwa stanął cały następu1ącą odezw«) do myśli- sty~y, mu~ycy! aktorzy ?db.y. litycy wY.laśniali sytuaOlf2. tam
Kurler Poranny. donosi,
pod broml\- Warszawa, która wyoh. łowców, strzelców za- waJf:\ COdZIennIe ćwiczema, Ja- opel zwrócony ' do włośojan t "b
" . ter w
abineoi '
ma takte karty ohlub ne1walki wodowych wszystkich stan6w. ko rel{ruci pieohoty. Wozoral, silny odzew pozyskał. Na wie. Mo • mmki o-Th!gutt kt6~
z najeMtcf\. mmu zr('bM to
Rodacy! Dla Was W,vłl\cznie gdy ~ go~z. ts po poł.· prze cllch i zebraniach gminnyoh ry r:~f:~ł .;g oharakterze osamo I
.
z rozp()rządzenia władz wol- chod~Iła u~cami 'Yarszawy ta · zapadały uchwały o szerokiej ohotniki do armli został VI
Do obrony st?l1oy rtanGć skowyoh formUje sj~ w War- nowofOrmUlf\~a Slf) 1edn?stka pomooy dla wo1ska, O dobro- ostatnioh
walkaoh oi~1<ko
musz" wszyscy obywl1 tele. sZawie na Pradze przy bata- bojowa, p~~hczność powle~a- woInem opodatkowaniu si~ na ranny_
I Sblnąć mU8Zf:\ wszysoy do sze ljonie zapasowym 86 pułku ła ku ~IeJ
kapeluszamI l rzecz armji ochotnioze', o koochotniczy chustkamI.
nieoznośoi powszeohnego poNa cele wojskowe.
regów. Czas n~Jwy!szy skofl- plech. oddział
czyć ze słowaml, sko~czyó z strzelców wyborowyoh. KaMy' Do tej formaoU/zainio}onowa· boru. W katde1 z tych miej.
..
patrlotyoznym frazesem. Nad- z nas, .l ako władajf:\oy bronif:\ nej .przez artystów, mogf:\ 8i~ soowośoi, gdzie prowadzono
Złoto.no w.ostatOloh dnIaoh
szedł ozas tw~rdego czynu. paJnl\, winien stanl\ć niezwło- ZIlP1SY.WłlĆ wszysc.v, nietyJko akcj~ werbunlcową, wzmagał w D·wle MIasta nas~~pujIl,OS
KernoŚĆ i m~skl spokó, muszł\ cznle do szere~ów armji o- artyśol i literaoi. Jest to pułk slllj lioznie napływ ochotników Tumy
rzLc '!o1ska.
k.
by? z~chowane. .
. ohotniczej w pIerwszym r?J~. powsta.lący z zapoczątkowania ora?j wzrastały zapisy na po. eWO
o.. pl,ess-5000 m
StolJ~y .wrogowI oddać me dzie. Niema wzgl~dów, dla a~tystów, leoz. złOMny bl'J dzie ~.vezk~ odrodzenia. Te dodat- :rsJco,V!. Ko~p. SInger 410 •
woJn~ l nIe oddamy!
których strzeleo, zdolny do Dlotylko z działaczów soa ny, nie wynikI propagandy win- . aSleóskl
.
100,
DZIś nIema wyborl;1 i albo noszenia broni. m6głby dziś estrady, piór'a i pendzlR.
ny być podnietą do ozynu dla Pa~stw. K. Pom. DZIeo. 700 "
~alka d~ ostateoznoścl, zWY- uohylić się od tego obowiąz·
Zapisy przyjmuje codzienni6 wS1/ystkjoh działaczy społecz- Pracow'S~otar,alni
1945"
Ol~stWO ~ wolność, aUro sro' ku, Spieszcie się z zaoiągiem sekretarjat Centralnego Korni- oych i politycznych, dla par- Komp. mger
205 •
.
poniewat ani chwili niema do tetu Propagandy Związków tji, posłów i wszystkich stoz Sokol'. II
motna Dle~ol~
Do walkI WI~O l do zwy- stracenia, a dla tchórzy, sa- Artystycznych (ulioa Okólnik warzyszeń i organizncY1.
..
.
ojęst~ał. .
'molubów, nie oddajl\cyoh Oj· M 1). KaMy ma prawo zaplNale~y dotrzeć do kaMej
Zalząd "Sokoła· wzywa drayv Imlemu rządu: 'Yincenty czyznie w potrzebie swoJe) U· sać się na te ćwiczenia wo)- wsi, do katdego miasteczka, Mw i druhny do wzif.)cia n
Wltos, prezydent mlD1strów. miejętności władania bronią, skowe. które w krótkim czasie Nale~y akcję werbunkową pro- działu na. mszy polOwei i de-:
niech spadnie ha~ba i pogar- uczynią go szeregowcem, u- wadzić wytrwale, intensywnie fUadzie w d. 8 b. m. dla uczda ca.łego społeozeństwa. Do mielącym bronić Wł\r~awy. i planowo. Trzeba powracać czenia "Swięta Zołnierza Polzaciągu zgłasrać się: Praga Wczoralsz.v przemarsz kompa- do kaMel mielscowości nowe skiego,Warszawa, 6 sierpnia (tel. ul. Szeroka 17, gmach gimna- nji artystyczne} . wzbudzał na mi nawrotami, utrzymywać
Zbiórka o godz. g·ej wiGwł.). Wczoraj odbyło 8i~ pier- z}um, do porucznika Ogro - ulicach. naszej stolicy praw kraj cały w stanie napi~cia i kalu przy ulloy Nawrot 28.
wsze posiedzenie Rady·Obro- dzińsklego.
dziwy zapał.
patrjotyoznego zapału.
h
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~ Ział ~'o s~ ofi are l J.
-:Rewindykacja maj,tku. wywiezionego prtez niemców
•.
N~ zasadzie art. 19 zaWleez~nla broni zawartego po-

mIędzy rz~dem ni~mieckim. ~

państw8mI sprz~mIerzenyml l
st?warzyszonemI w r .. 1918
NJemoy zostałz. zobowIl\zane
do odszkodowama strat wo
1ennyoh.
.
Powy~ązy obowJf\zek został
n~st~pD1e

określony

dokład-

nIej przez protokuły dodat·
kowe.
W roku 1919 delegaoJa. polska na kon.ferenoJ~ pokOlowl\
zwróoiła ~IIIj do Na1wytszel
Rady wOJenne) z pro~ba, o
uprawnienie Polski, jako .Jednego z mooarstw sprzymie. \'zonych i stowarzyszonyoh,do
dokonywania rewindykacji na
mocy wyte1 wymienionyoh
warunków, lecz spotkała sif) z
odpowiedzil\ odmowną.
Kwest1a ta została porusza,"\ ponownie przy pertraktac1ach polsko-niemiecki oh w
eprawie układu gospodarozego,
przyczem Niemcy, zafmujl\c
wogóle 8tano~is~0 nlezdeoydow~ne, skłaD1al1 81~ do :przy'!Dama nam prawa rew1DdykacU pod warunkiem rekomp~ns~t, .1e~nakte do por .. zumIenIa nla doszło -i sprawa
pozostawała otwartą do ohwili podpisania traktatu wersal8.k t ego,który na zas~dzie .kl~uzu
11 do 8rt. 288 zobowlązujeNJemey do niezwłooznego zwrotu
lzeozy,wywiezionych z pa~stw
!przyml~rzonycb,st~warzyszo.
nych aWl~c I z PolsIn. Delegaci
ul\du polskiego zostali upo·
watnleni do nawll\zania stosunków t Międzysolusznioz9t
komls~1\ OdSZI{odowa~.w Wiesbsdeme. RównocześllIe zo--tał
opracowany prL.ez Kom. Org.
Komisii Od8zkodowa~ proJekt
regulaminu postępowania rewindykaoy1nego, który jed·
nakte został zakwestjonowan1
przez rzf\d, niemiecki i an..
glelski, w rezultacie ozego

Polska po dziś dzień nie ma
mMmości WII korzystanis. swych

du na trakcię przechodzą pod Łodzi, o ozem zawiadomiono
zwierzchni nadzór techniczny władze kolejowe. Rozumiejąo Baczność Górnoślązaku
praw rewindykacyjnych.
Ministerjum Kolei Zelaznych.· dobrze jakie napotykane są
.Podczas wznowienia pertrakArt. 2. Wykonanie niniej · trudności przy zdohywaniu
Górnoślązaczko!
łaoH polsko - niemieckich w szego rozporządzenia poleca arty/!Uł6w RpO~ywczych. Wytsyozniu r. b. - sprawa zwro si~ Ministrowi Kolei Zelaz- dział z8 11row1antowania miasPlebiscyt si~ó Zb~t8.. ~
tu Polsoe wywiezionych rzeozy, nyoh."
ta - wyczekiwał z niec\erpl\. Z S}'P.l.8 l.n i l t swb l. o tOWIl\b~~ ,
została ponownie poruszona \
wością na przvznany mu trang Ot! Sl~ na ye mlas oso lŚ"
wprowadzona wówozas do u. Reorg.nlzacj. giełd, łódz.. sport ml\ld. Niestety spotkał cie lub listownie do Komitetu
kładu; punkt ts posłu~ył za
klej.
go smutny zawód gdy~ wła- Ziednoozenia Oórnpgo Sląskll.
podstaWI) do ukłl1dów, tocząRozwój miasta ' Łodzi jako dze kolejowe odmówiły pod- z Rzecząpospolitf\ Polskf\ (Warcyoh Sifl obecnie pomiędzy polskiego osrodka przemysłu stawienia wagon6w a zapowie- s~awB:, KrakowsJc!e Przedrządem polsk im i niemieckim włókienniozego i handlu, wy- dziane) mf:\ki niema, wtedy, mle~cle 60), ~by Ol~ zalllsano
w Pary tu i maJf\oych na oelu maga. postawiena na odpowie- kiedy mieszkańoy Łodzi od na J~st~ głosuJf:\oyoh •. W. zgło
zawarcie umowy na zasadach. dnie.; stopIe Giełdy Łódzldej. tygodnia ozekalf:\ na ohleb. szenIU nalety odp()w~edzIe6 Da
prz.vj~tych 1u1< poprzednio
Po wznowieniu czynnośoi Władze kolelowe drwif\ sobie nast~p.uJące zap.ytama:
przez niemoów w stosunku do Giełdy pieniętnej i otwaroiu z przepisów j lozporzl\dze~. . 1) Iml~ 1 naZWIsko:
Francli i BelgIi.
Giełdy towarowe), Komitet
W krytycznem poło1<eniu 2) Zaw:ód,
Rządy polski i niemiecki GIełdowy Łódzki postawił so- ~majdują si~ piekarnie umyś- 8) GdZl~ prao,!le,
.
przez odnoslłe rozporzl\dzenia bie za zadanie reorganizaoj~ i lnie, pozbawione stałego za- 4) Zamles~kaDłe o~eone, (gm~.
wewnętrzne, są Ju1< oałkowioie udoskonalenie tyoh tak wat· pasu ml\ki przeznaozonego na
DB:' pOWIat), mlejsoowośĆl,
przygotowane do niezwłoozne- nyoh organów naszego tyoia wypiek obleba.
ul~ca),
go rozpocz~oia akoji restytu- gospodarczego.
5) Mle~sco~oś6 ~rodzenia
oyjne,.
Ruch na Gieidzie pieni~tnej
po.t.rio.lenl.Il..... itetu
(gmIna I pOWIat).
łódzkiej wzmaga sł~ stale.
Giełdowego.
8) Data urodzenia (dziefl, :
x) W my~l uob.wały, zapadmiesil\.c, rok),
•
Komitet Giełdowy ozyni staa nia u władz odnośnych o łej na posIedzeD1u Komitetu 7) Data opuszozenia terenu
II
uzyskanie w na}bli1<szym oza- GIełdowego, wszelkie tr~nzakplebiso~owego,
sie odpowiedniej ilości połą- cle, dokonyw~ne na GIełdzie 8) Czy pOSIada metryk~'
oze~ telefonicznych i o uzy- ł6dz k.i e', pOWInny być usku- 9) Czy posiada świadeoWlo
skanie aparatu telegrafioznego teoznlane do godz. 11 nast~pślubu, mielsoowość 1 data
Pod.',lro•• nl.
któryby był czynny w Jokalu nego dnia.
bral'!la ślubu (tylko dla
Wleloe Szanowni Rodacy
Giełdy w czasie zebrm giełkob.Iet)
Amerykaniel
dowych.
.
x To•. Il.ed.,towego .... «.0".1, 10) Iml~na i wiek członków
Jako przedstawioiele stowaPrOjektowane jest przeniex) Na wczorajszem posierodzInY,.
.
rzyszenia weteranów z 1868 i sienie ozasu zebr~, by odby- dzeniu Dyrekcii Tow. Kredy- 11) ~r.y zapewnIł sobie Bohro ..
1864 roku zanosimy w imfe- wały si~ one jednooześnie z towego m. Łodzi przylnan~
Dlen~e na cz.as plehiB~yt\l t
niu wszystkich weteranów, zebraniem giełdowem w War· po1<yozek na 14 nieruohomo~~l 12) ~~Zl~ ~amIerza ;umułśol6
kt6rzy otrz.vmali 100io do- szawie,~
odnowionych .z konwerslamI l
dZIecIna cz~s pleb .soytu!
larowe. paczki ~ywnośoiowe,
dodatkowych z przeszacowaUwaga. Z~lan4 adresu naserdeczne podzif2kowanie.
a ••IE d ••••• w &.od'"
nia, na ogólnl\ sum~ 2,679,261 le~y natychmI.8st donieś6 KoZ
d sto
(x Zapełnie zrozumiałą 'est marek.
mIt~towi plebIscytowemu.
W t ar~f\
1~8T'
przerwa w dostawie drzewa
Nie IłJdł. że bez glosu Twe·
e eran VI z
r.
ze Wsohodu z powodu zam- Po.od••nl •••••06 ••1....11. go si~ obejdzie.
.
O, .... nlo ••nl • •oz...6. 1111.·
kni~oja komunikacli. Dziwna
d6w.
.
Nlemoy u1;y:wa'I\ ws.zelklch
dq_I ••to • .,ob.
atoli wyda1e sif) kwest1a nie.
c) IstnieJl\oa przy schrom&. sposob6w, Z~IOZIP, setkI tysl,",
Rozmowy mifJdtymlastowe motności otrzymania drzewa ku dla inwalidów pracownia oy z'Y0lenmków swych do
telefoniczne oru iostytuo.j i oddawna zakupionego, które szewoka, dzięki sumienne1 o~daD1a głosu za -przyłł\cze.
prywatnyoh wstrzymano na znajdule sif2 ~a staojaoh ko~e- praoy t pr~ystępn~m cen0l!l nIem Slf\ska do Prus.
.I.
całym obszarze Paflstwa. Roz- iowyoh vr Blltynie, NakłaDłu, zjednała sobIe tak lloznł\ klI.
KaMy gł~s pto~e zawa~yQ
mowy redakcji pism dozwolo- SuohedniOwie. Mimo wlalokrot. jentel~. 11< zmuszool\ jest -pe- o .przyszłoŚCI ZIemI SII\~kl~'.
ne mi~dzy ósm~ rano 1 drug'ł nych interpelaoJi. od si~dmiu rlodyoznie przerywa6 przyjmo- NIe Obarczaj Twego BUI~.lenla
w nooy, wyłl\cznie w J~zyku mie8i~oy nie otrzymano ani wanie robót, g~y~. nie . 0101<8 zbrodnią zaprzepaszozenIa ro:
polskim.
lednego wagonu drzewa, g~yt p~doła6 za~ÓWle!llom Da obu- daków T!,yoh. kt6~zy przygo
władze kolejowe odmaWlaJI\ WIe dla mIejskICh elegantek. tOWU), SlQ, ~o plebIscytu, zno ·
T . . . . . .J. pod ....... 1ftl... podstawienia wagonów.
szf:\o oler~bwle gW&~ty pruskie.
.
lrol.l.
;;: .... 11..1.01. kU~hnl.
WszelkIe wydatk\ lIa podr?i
W Dzienniku Ustaw· ogło- DDtlEli., b ••IE ...1E1 • l:.od.1.
x) Z rozJ!orządZ8Dl& Magl- zostaol\ zwróoone. W ,ozasl~
810no· nas~puja,ee rozporzlP,(x) Z powodu ograniczone.) I!Itratu zo~t!iłJ za~kn~~t~ czte- nieobecnoś.ci r,od~IOÓW l st&r:
dzenie Rady Ministrów:
ilości mąki Pa~stwowy Urzl\d ry kuohnle . za Dlepra.wldłową sZfch z~oplek~Ją SI~ młods.zeml
.Art. 1. Wszystkie kole1e zbo1<owy zadysponował tllko działalnoś6 l nadutyola.
dZlećml lromt6t1 pleblSo1mieJskie (tramwaje) bez wzgł~ kilkanaście wagonów milki dla
towa.
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Ostatnie wiadomości
Blokada RosjI.
LONDY., 8 s~erpnla
(PAT) - Ha••• - DDaily
Expres" t _ i e r d za źe
LlolJd George zawiadomił ; smleniewa i r a sina o wydaniu przez
rząd .ngielski ;;::arz,,dzenla nowej blokady
Rosji a01lfieckiej.

Rota }IOlsta .do Ll"tł. naroMw .

Konfr. rftDcja uafistw nad·
. baHyckicb,
UbaWI. 6 siprpnia (PAT)Radjo. Przy było .do Rygi 12
delega.t6w esto:ńskIch na 1<.00fereno.J~ . państw bałty~klch.
Prze~Btawlcjete wo1skoWI E~ton.J1 s/\ w drodze. Obrady
rozpoczne, si~ w płł}tek.
.
.
R L łbaw 8,.& slerPbnia· (dPA~ -:
a 10. Złe przy y 1l o u.yg\
delegaoi z Litwy i Fi.nla n~li.
Delegaoi 'Polscy oczeklwanl se,
na pojutrze.
R.., g a udekoronowana fla-

d
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~i.

wśr6d

szy lal.

na

z

stwem roenf\eel coraz bardzIe'
popularności Budieonego i zaleca zawarcie pokoju .nawet 2l
burźuazy1ną Polską, gdy t za·
miarem geneł1lłów rosyjskich
Jest przedłutenie wOlny! 8~~
nast~p~1e na ozele zwycIęskIeJ
armJl .b6. na . Moskwę, oelem
uwolnIenIa Jej od obecnego
rządu.

, bI
' 1r
InwaZja oSzeWiC18.

..
Warszawa,. O Sler~ma (tej.
wł.)• . w powl~tach blałostoc~
kim l ~lel~klm, boJs.zewiey
zrabowalI zIemianom l . wIo·
ścjanom wszystkie kon~e. t wozy na których podwoz\h swo.'
je' baody czerwone w głą h
Polski.
.
Z8pasów ~ywnoścl bolsze
wicy z sobl\. .nie biorą, Jeoz

KOliMunkaty.
Kto zło~y 500 ink. · na Czerwony Krz.Y~ lub wolsko polskie, otrzyma w dom. Kwiat.
kowioe, pow. Ł!tslr, pOC'lJta Lutomiersk, rasowego szczeniaka
pontera niemieckiego. Matka
Dochodzi z ps' arni. b. cesarza
WHhelmr:.
Jeszcze 4 szt'l ki wolne od
zamówień. Na kwicie ma być
wyszcy.ególnione, te ZłO~OD.O
za psa z Kw atlOwio
PrzYJmuie 8i~ li tylko jewity. Za
pieniądze nie wydale si~ psiaków
•
Zofia Szczytnicka.

o F l ARY.
-:Praoownlcy odd~iał6w przygotowawczego tk~lni i mec~a.
nicz~ego, fabrykI Poznańskle
go, Jako pozostałoś6 drobnych
z wypłaty. dnia 29 lipoa skła
da1ą .na Cze~wony Krzy~.
Adrb.lnjBtr~O}a tkalni mk. 40.t>r~etykaln~a
11. ~o

Krocb~aln~a

O.SoDÓW

8 .•

Przewl , ~lDla blał.
~ech~mozny
Ikal~H:L
RÓ~Dl

O

2370

40.1:0

198.80
86.óO
---

Razem

858.60

Wfl fsnwa, ., slerpnh\ ( p Nr)
Wydział prasowy M. S. Z. ko.
Palłstwowa Szkola WI6klennlcza
munlkuje Dnia 6 sierpnia
w Łodzi , Palll.ka nr. 115.
słana zóst&ła nastQpu)ł\ca dez w7dalałamll p r zędzalniozym, tkaokim, f.rbiarako·wy ·
ptsza:
.
ga~).
.
ka~ą tywność dostarczać 80
konc7.alnlczym i mechanicznym .
.
Sir Ering Brfmond sekre.
FmJlJndj., bOdą l"8pI'elento~ b1e mie1scowej ludności,
Zapis kandydatów nn kurs l ze śW l adectwatlli 11 ukończenia
tarz generaJny Li i ~arodów WIlÓ: Amstre~~, ele! 8ekolI
W Bielsku i Białymstoku
'-eh tlłS szkoły średnie1 lub z ukońozenla 7-lu oddziałów szkoły
powszechnej przyjmuJe Iraucelarja S~k.oty oOdzłenole, próoz niew San Sebastjan. g
, hand~owe1, mJDlster spraw za- . ob1ęli rządy komunigl)j polscy
dzIel I świąt . od god1.iuy 10 ranO do 12 w południe
Ponfewat Polska 1est ozłon _ g:ranlcznych Re1oman, poseł z Moskwy j z Petersburg/ł, .
Bgzamln sprawdzający z języka polskiego. hlstórll . PoJ 8~1,
~\~m Ligi narodów, rZf\d ol- fInlandzki. Roem hIom, pułkoDo Białegostoku przyjechał
algebr7. geometrii 1 rysunKÓW wolnor~Bzoycb. odbędde SJę w kon •
ski uwata za Bwó1 obowi ~Gk wnik Helsmgeus .• Pols.kf2. b~- Trooki i zamieszkał w dawou Błerpnla r . b.
Dyrektor !PJkołYI
ijonjeś~ o f \ c 1 a l n i e
i _ de,. r~prezento.!!6. Kt\mlen~ew- Dym wo1aw'ódzlwle. Przy16
A•• roJenows\l.
:d z e n a r o d 6 VI te mimo skl l delegat r.ze,du .polskIego ohał równie~ Lltwinow, k~Ó ·
jego deklaraan. złotonych w w Rydze W 8s11ewskl.
rego rodzina stale tam zamIe· _ _ _••I_ _IIIiI___________IIII_ _ _~
Radzie Najwytszel dnia 6 lipszku.je.
oa, i mimo Jego wysiłków,
nfaj~
Wszystkie l!klepy.i maga
!kilka1rrotnfe'p owtarzanycb,aby
zyny polskie rozgrab 1ono •
.uzyskać zawieszenie broni i
Daczelnemu
sprawiedIJwy i trwały pokóJ
bnlSZdWlłOw
z rosyjskJm rządem sowietów,
Berlin, 6 sierpnia. (PAT.) g,
..
'
~achowanje 8j~ tego ostatnie- .,DeuIscbe Zeitung- donosi z
Konstantynopol,.2 sierpnia.
go uozy~iło niemotliwem za- Londynu pod datą 8 sierpnia: (PAT.) Gen, Wrangel deP!zes~anIe krok6w nieprzyja- Radiotelegram rządu sowjetów, peszuJe, . że armle czerwone,
~le18kJeh. Pod w y k r ~ t n e m i wysłany do rządu TurkestaDu, które usIłowały powstrzymać
~retekstami rząd sowietów at Ukrainy i ·A serbejdtanu po· pomyślnl\ ofeozywf2 lego wojsk,
potąd .odm6wlł wejścia w ro- _twierdza pogłoekfJ o istnieniu poniosły
całkowitą kJęsk~.
FOWanIa do warunków zawie- p o wat n y o h nieporozumień \1\ zięto ' przylem do niewoli z
,zeoia broni. Mimo to rząd między rządem sowieokim i gÓrą 4000 ,jeI1ców, 89 al."mat,
połs~i nie pnestał i nie prze· naczelnem dowództwem arm ii 150 karabInów maszynowych,
WARSZAWA.
~t~Dle ozynić 1V~zystkioh mo · czerwone1. Radjotelegram ten 4 pooiągi pancerne, 6 pancerhWYCh wysiłków, aby dojś6 zawiera sprawozdanie komisa· nych samoohodów i ogromne
MARSZA&KOWSKA TEL. 509-73.
o ~awarcia honorowego po- tza Proohimowa, wpływowego zapasy materlału wOJennego.
oju, lecz zrzuca z ełeble człQnka nadzwyozaJnej komi- Pościg trwa.
OGŁOSZENIA DO WS~~~1KICH
!",BzeJk~ 'odpowiedzlalnoś6 za sii, .którego wysłano do głów
. Jlalsze trwanIe woJny i sądzi; ne} kwatery oelem zwalozanin
•
~e odp~wledzt81ność ta spada tam prądów' antyr~woluc.v,
SOLIDNIE-SZYBKO - TAN O.
całkOWIcie na rZ'ld sowietów. nyoh.
.Proohimow ostrzega.
przed oiebezpieczeliiltwem,gro.. .
Sapieoha
mInIster spraw zagranicznych tf\cem ze strony real<cyjnych
generałów i
niebezpieozeńRzeozypospoliteJ pOlskiel.
1..
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KUR J E 1t

>

Na ogólne

Królo ae r

-.

fi

O"D

żądanie

"Z'l[

:r:-........

#·0-'

jeszeze kilka dni.

--

w wielkim 5 aktowym dramacie

~ydowym

"

leC,

I Brydzyll.''''''
OJCĄ " Ko~edJa z Jaraczem
w rolach tytułowych.
O!italniego programu o 9.30.
o 5-)•

I.STEFAN .SAMO

Początek .przedstawień

. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .BI

-=__

P3 ______~~4E.~·_ _

'~aa

____ww
..

otrzebna
Wiadomo.ść w Administracji
ŁódzkIego" Zachodnia

Dr, M. ~Kło~owsKa ~elaller

Ceg'elniana 7a.
Zapis kandydatea do kla,,: przygotowaw- •
... czej (odpow • JlII1V glmnu:jalnen I I speW clalnej (odpow. IV V glmnaz.jalne»rOzpoclI
•
nie sIę 10 sierpnia I trwać będzie do J6.~o •
A Fierpnia włqcznle, od g. 10 do 1 po połud-

Łódź, 14

oraz
ciężarowe

~~~· WOZY

•
••
.............. ................
•
••
. J.Mukuna·· •
•••••
f'
••
•••
•••
....
.a,
~

SWl'Fzb

VI 20 r.

... dniu. Egzaminy wstępne rozpoezną sIę 11
, . s'erpn1a o godz. g rano. ZapIsy uczennlo. A
zgłas~1I1ących elę bez rod?iiców, przyjmo. W
wllne nie Dedą.
•
Pr7Y zaplale I!łoayć Delaty:
1) pod'lIie na blankiecie szkolnym (do
Dabycl a \11 sekretarIaole szkoly)
2) Swladedwo szkolne (ostatnia ceDillDra)
A
3) Swładect\JO powtórnego szczepIenIa
V
ospy.
4) Metrykę w pełnym wypJsle.
5) Za' gzamln mk. 2ó - nie podlegająoe
ani zwrotov.:1, Bof zaliozenlo na po'
czet czesnego (opłaty lIa Daulrę).
Dyredor szkOły H. O.trcwak'.

dostarcza szybko w najlepszem wykonaniu. Ryszard R. Schmidtke Tow. et
z Dor. por. Bydgoszcz - Szretery.
~~

Choroby kobiece i akuszeria
od a i pół do {) i pół, Rozwadowska nr.l.

Państwowa Szkoła Handlowa żeńska

G

"Kurjera
S7.

.'.m. . . . . . . . . . . . . .aa. .. .

M 41. W. U. Z.

•••••••••••••••

.,

Nakładaczka

.

,

p. t.

•

•
pro~~:ml

•

l swęDzenie

usuwa w el/lila

~

skor

dni

KREM

1} ni. pl.ml ble,'an,,-po.ladelllc "olop lItom'e
a) ni. oblepI • •1. po c'81_ nie aewlell'. ca"llc

.łe'"ch _ch'_nl .. si. coGa.wi cle _ • kopę,
4) ,ekgUc ••.,n. o_'ado mł'" •• pach.
.
vVyrób apteKI J. WERO():lłl:GO.
Warsnwa

ZĘBY

sztuczne

biale i zlote

ho szezc:kach 1 po,Jedyńozo, nawet połamane kupU't
,-płaol DaJwy~sze

~alcman.

ceny,

Skład

prilybor6w

dentys

W.chodnla 45, przylmnJe od 9 rano
do 7 w. bez przerwy.

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

~

~

Formatlsk:a 1 9 - -

~kład na ŁOdz, LnbczyI1ski,

218. 1920 r . W. U. Z.

po ugotowaniu otrzymuie

si~ kaw~ 8ma

. da~
.

dozwolona . przez Mini str. Zdrowia
PublioznegQ..

Ządać wszędzie --:- unlkaą

falsyfikatów.
Sklepom i kooperatywom rabat.
Chrześcijańska palarnia kawy (Baluty)
Zawadzka nr. 9

J. lrawltowski i fl.

Ogłoszenia

arabII KOPYta

J(upno i sprzeDaż
Ubrania
I

meJ/rie od 12.>0 marek
diieclone od 200 paltka

chlopll)ce ł panfeóskie
od 426, ubranIa ze sztu·
czo~ tkaniny 60, Obll·
wIe kurtki, spodnie koi!lzule, kalesony towal'J"
okolow. najtaniej po
'leca ebruśclJallska slda
I1ruca t.o1l1arowa pod lirlJIę • Jarmark .t.ódz·
ki" PiotrkOWSKa
I " . tt .) 1rvllt

~liI.uhle
InlłVU

-

ko ... sicll łOi

ł4

ls:t.e

toisue slI ue •

dam, PIotr.
Przdrlzlecld

. Porteplall
,

VI 0011-

rJm
Btanle. sprze4am. Nawrot 74 m. 1.
.

(form7)
Slewekle
po 75. prawIdła 810 mrk.
SI enklaw' oza 25.

R

Oz n e.

"""Ol\OJU
.....

umllblUlll1ł

nell()

po-

szukuje sOlldoy

ureęd.

ni". uterty lIob

.0. B.

K.

Ł··.

•••••••••••••••••

I
•
•
•
•
•
•

fóaź,

Dzielna nr. 1 te1.Z3-4ł •

A!Jli~A

Zakład

Z

tow:r.

boso l z ~I\'gło.
Wił. krótko pr~trZJtoną. Ktob, "le
al gdzie
atę zlla1ltule. proszę odprowadzl6 na ul. NowoCeglelntulł 22 do Ign••
~ilguD.One

dokumenty

A

nr.51
dam ~"l zgubIł'
obw! eallcz•• te 18 sierp.;
p •• !~n rosyjski
lila 1920 r. od godz. 10 wydenv fil Łor\\lI1
tanG p rZJ nI. LlrzdneJ
lIrllill 1..IoilltlUSll~a1ll
nr. 8, 1Ił fabryce Urm,
zgUblł pasaport nt.
Dobrzlńakl l \ale, land. .
fam1UJn, .,danz
odbodzJa Si, .przed" mleoJd
46'1 funtÓw
"etolanej .., ŁOdzI,
przę.d~1 t DAle!ąeeJ do 1\rOniaław Sobolełfsld,
rona KronM, QllaoowaJl"-'
ul. ~le"andro.8k•
41000 mI[.
•
nr:. 47 IgllbU odrOcaenł.
Komorlllk
w,dano W B. K. U. w

A

P.8T~

lo..ad .........

Kupul..

Brylanty
stare złoto, srebro,
djament,., perły.sła
ra z.b,. ora.'a garda
rOb, . Płaoę najlepsze
ceny. ProszQ sIę prze
konać.

7 Konstantynowska 1

z. _meh,

prawa

oU

Ilyna I Dlp.tro
U'<l)' Iliau"

.Mn.",

Maszyny
baaG"arskie
ma do oddanIa
lIax
HoroD080w

1110'."

Ontyczno - Chr- •
rurgiczny.
•

•

przynosi abonowanie ponłtej wymienIonych w całej Polsce znanych I jedynych
pism' fachowych.

TJ(odmk

Kupi oc prennmerata kwart, 28 mk
Drogerzysta łł
28.,

., PrzB[lad W

28.,

LodaI.

.,

Cnalm .G8Ug Hala zagubił

paszport pol·

sld W) dany" Włoclawkn.
C.Ilalm paJttowlOII ul.

Aleksan rowaka 18
pU1.port fniemieo
ki wydany \Ił' Łoolll.
Ci18l .l(antorOIWIOZ zgu·
bit pasJport nlemJee
kt wytłnn,. VI ł,od'!l.
C.IltlnQIa. J)~Vllt10WłCZ
Długa 2", 19obU Pll8apor~ polakl. "1dany •
Rozprz1, zIemi PiotrkOW8ltleJ oraz odroa:zeme, "7C1an. v Piotrkozgubił

.le

Fllel 1I'all' zgubI! pasz

port

danl w

niem.ęotl.

Uad~

"9

I

Blma 8z1amltowios Igu
biła paszp ort Dlomlet;kl. ""danl z ~mlily
Dzbllrild, DOW. i.uldego,
lIrODlfołalW .t(oWat8WdlCl
zgubił dowód 080baty wydany w Łodzi.

WI-

ul. Andrzeja 11.
Choroby skórne ł \1Iene
ryc%ne godzloy przyJ~.
od 9 - 11 l od 5 d() 7
p6ł p.p. Panie 5-6
1920 r. W. U. Z. Ł6dt

..

" Dom Samiczy"

2 letola. blondynka, 11braDa 'W sukienkę w
kratki, fartoszek: grana-

Okrę~owylU

Koo8tan~yno"skleJ

złoło, srebro, pł.·
t,.n, i zegarki" płacę
ceny D8Jwy:l;sze
Sienkiewicza nr. 20
m.I6

korzyści

Paryła
łóknlstJ Ił ,ł
nadeszły. PA- •
5Y RUPTURO-.
II
WE, ca'e 5KU- •
Dla konkurentów 1 fabrykantów naj.
RZANE I GUMOWE.Bou- i _.
lepszy organ dla ogłoszeń.
gles oryginalne z fabryk •
Ześzyty próbne wysyłamy za nade"H. Vergne & G. Bonissesłaniem 2 mk.
ren!1 I PONCZOCHY gumowe
Adres zamówień: Po.elł uli WIelka 10

Zaginała clllynka
dziew-

Lia~t.cj ••
KOmOrntk Prll 8l\dlli.

.t<edaktor "łISpowleclalalł17

I

• Xazimierz Koszale

0111110 Lael\vń!ll{łe~.

w ŁodzI Teofil BTANISZ. lAm; plISy

Wielkie

bry-

lanty

~

- •••••••••••••••

Xup~e.

I

ui~

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

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

~~'

Ł6dt.

~

•
(\znl\, słodką i potywną. Wyrób i . sprz.e-

- - LatomIerska 21.

Ku

bj2:uterję

Chalm Chił !liylberberg
No..,omle.1l"a 7 zgl1bił dowód oSObisty 'W1·
dany w ChmfelnlktJ. Kleleekle1.
FIHIla Rotlel! lIIgubUa
paszpor* nlemleckl

.ydany "

Ło"al.

Neraz Welobrum IIIgo·
bU panport nlemieckl. wyda01 w odzl
el'8z derKaou, UJ.

1..-

cbodo1o 16. IIgubtł
por"el aa .. i.rają07 pa:!
Eort ot ' mleckl, rosyJs

J ózef

Adllle~'

rDI,Ield wydany " gm. WI.nloweJ

nowo ""nl!l'Imfersk f ,
!lotUlA UO,,~I{.

15guIJlta

paa.:port ntemleckl,
wydanv w ł:.odllli.
jaDle! OOldberg zgubll

paszport

wvilllnv

\V

nlemtockł

.f,o,J" ••

KIIl!lI~'yllU.

Ordynator Szpitala
MieJ ski ego dla cho·
rób skórnych i we.'
naryoznyoh.
ul. Piotrkowska 50
lW Q- 11 l od 4:-7 pd

12 19ao r. w. U. Zi. Udi

z~ublł

paHpoń

J

Dr. Outtiewicl

ł'IU.llllUe-

wl02l,
FranolSlkad~
łka «16 agubUa kuit-O·
~loW!l'

L alope
~omll.n 8g~l)łł
pasapon 'Wydany w

OSlell: U.Il.ll AUlltba.Cb.
z~nblł pastlporl nie

m'eelł!.

w..-dany

gszer

.gubił

\V lotłd

t.:UlIyduioVlIC2i

j.0szp()t'i ole-

mI el'l1"1 wy anv w

R

SlmUI .1SljlłBZ

uor..y.

papoll11k:l w7d-any w
Zwollnfe•
aGiA w TOkarS1!:1 agu
bił paszport pol.ki wydanv w Lodzl.
.zpor~

Moskwie nr. 7{)36,
oopulU d ęorze J0<&Y"-Ul. Soleo 3, lIgobIł
hrtt odroczenia, wlda"
Dfł I B. K. U. w Łod.t,
pallpOr' pOliki, wydaDy

waeław

Jóllletowi Rlpuc:1Jlskie..
mu Ikradlłl0110 porttel zawle..aJIlGY, .aś"lad
ezenie od paJ~p()rtu, kar
tę rejeetracYJllll orali pa\ent. "Ale.ksandrQWSP ?Q

w Łodzi oraz m ~trli::t urodzenIa.
ulCaaa WIt/darni JJglI
bU paszpor. rOllyJ.1d
")'elaDy w gm. NIemJ·
alOIl' • IUtleoltJeJ.

mleoki wrtld.ny w

-=.

; r

eaańskl , zgubił

Het roslJskl. nlebleslrl
• ,cillg metr'Jkl, oru
patent szemokl. Zna1l1ca
o\r1lma 300 mk. nogrody la odniosienie powyt·
8Plego pod .,jeJ .'1111'·
ll1ooTadł •••

L

Łotł2lt

WlOK IIgUIJIL
paszport polskJ. wy
dany VI I~ońzl.
SZIOtna. (jq.Hlllerg 11'0bit paszport niem eo
Jd Wyd/JBY w Lodzt.
Ullui!

Tokarsld zgll
bU pa.szport nI ...
Łodal

. 'oJcltlcn .autltOWJKl
19ubi. pasl~M't
nlemecki Wldan,.. () I
~u.

.

