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C E N 1\ P R E N U 1'\ E R A T Y:
l..odzi miesięcznIe mk. 40,- kwar~!1nie mk. 120,-, dm robotnik6w miesi~cznle mk. 32,-,
Za odnOszenie, do domu dopłaca się
miesi~cznie ' mk. ;,-,
'fa prowincli miesięcznie mk 45.-,
kwartalnie mk, 135,-.
Za granicl'l mteslęcznie marek 60,I'!umer

CENY OOt,OSZEN:

pojedrńczr.

2 marki.

ledaktor "rzyj~ntere!;tlnt6w od
godziny 3 do. popotutlf\l:l
Sekretariat o~
do 4 i od gOdzlnv
Rękopis6w

redakcla

(\'!

fJv~:.i y 3

co

J

ROK

D"W U DZ IESTY P IER "W"SZY.

\\ lecz.,

n~r ~~i'aca,

kierownik admInistracjI przYjmuje Od
godziny f' do 6 popołudniu

umer

pOiedyńc:zy

2

marki .

Miejscowe.
Zwyczajne. mk. 2.50 za wIersz J)t
titowy jednołamowy (str. 7 łam6w)
Drobne. 40 fen. za wyraz, naJmniej mk. 4.-. Dla poszukujących
pracv 30 fen. za wyraz. Nade łane
przed tekstem mk. 7. - w t ek~cie
mk. 8. - po tekscie mk. 4.- za wiersz
petitowy Jednołamowy (str. 5 łam6w.)
Nekrologi. mk. 2.50 za wiersz petitowy (stroria 5 łam6w). KomIlni·
kały mk. 3.50 za wiersz,
Zamiejscowe.
Zwyczaine,mk. 3.-,drobne 55 fen
nadesłane przed tekstem mk, 8,w tekscie mk,10.-,za tekstem ~ 6,nekrolog tnk.
Zagranlozn e. .
100% drotej od zamieiscowycb.
Za terminowy druk o~toszefl. komu·
nikat6w i ofiar administracja nie~
Odpowiada.
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kc-a i

pocztowa 132 Telefon 22
Filja administracji Piotrkaw ka 123.,

actminist,łacja

Zachodn-a 37,

~krzynka

Na zasadzie ucllwał ZJazdu Związku Prasy Prowinc or,~l €tJ, wszystkie

komunikaty instytucji prywatnyoh i społecznyoh

podlegają opłacie.

y

-a na de

sz

•

cne

,iłldzy ·

wą
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wą.

ARSZAWA, 7 sierpnia (PAT). Wydział prasowy min; .pr. zagr. komunikuje.
Dnia 7 b. m. nadeszło następująco radjo z Moskwy.
.
Warszawa. Sapieha, minister spraw zagranicznYJ::Ih, 6 sierpnia. Od chwili kiedy delegacja polska wyjechała 'a
Baranowic,z do Warszawy . dla zaopatrzenia się w szersze pełnomocnictwo, upłynął prawie tydzień, a jeszcze
niedoszły wiadomości o dacie, w której delegaci znowu przybędą na front rosyjski. W obawie! że jakieś zawiadomienie
radiotelegraficzne z waszej strony zginęło, komunikuję, że od czasu spotkania w Baranowlcz9ch n-e otrzymaliśmy
~adnej od was wiadomości, i że wszystkie nasze poprzadnie oświadczenia pozostają w swej mocy Nt 1575 Cziczerin.
Na depeszę tę wysłano tegoż dnia następującą odpowie'dż. '
'
Do komisarza spraw zagranicznych Cziczerina. Rząd polski potwierdza odbiór radjotelegramu pańskiego z d. a
sierpnia i stwierdza, że po przyjęciu do wiadomości sprawozdania deh~ga -i polSkiej" która wróciła z _ Baran~wicz 4
sierpnia, wysłano notę radiutele~raficzną pod Pańskim adresem, kt6rabyła ekspedjowana w nocy 5 sierpnia o godzinie um6wionej między stacjami radjotelegraficznemi Warszawy i Moskwy. Stacja w Moskwie, zawiadomiwsz)
stację warszawską, że lIa przyszłoś6 korespondencja między Moskwą a Warszawą będzie się odbywa6 między godziną
17 a 18, odmówiła przyję~ia depeszy mimo ponawianych wezwań. 6 sierpnia między , g~dziną 17 a 18, kiedy stacja
warszawska probowała przesła6 depeszę stacji w Moskwie, ta ostatnia zarkomunikowała, że przewodnik elektryczny
był zbjt słaby dla zzanołowania depeszy i że zaburzenia a m sferycz.ne przeszkadzają kCJmunakacji. Nasza stacja
padjotelegraficzna po zanotowaniu depeszy' Pańskiej Z\ dnia 6 sierpnia próbowała znowu podyktowa6 tekst radjoteie.
gramu, lecz komunikacja została przerwana przez stację w Moskwie.
"
Po raz 4 tedy rząd polski usiłuje przesłać rządow.i. sowiełów oświadczenie następująceJ ' Następuje poprzed,iilio
ogłoszony tekst noty.
.
Podpisano S a p i e h a •
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Nar~dzie, słysz!

0Jozyzna- w mebezpIeczeństwle'
,
Temi słowy roz'począł odezW~ .do obywate~l Rzeczypostoją
spolIte} Naozelmk Państwa,
wzywaiąc ich w imieniu Rady
O~rony do stawania w szeregach Armji , Ochotniczej.
.
Temi samemi słowy zaczyna
•
_
.
'
'swój apel do Narodu PolskienAUEn, 6 Sierpnia. (PAT-.) - Stosownie do ,t raktatu wersal- go z dnia 5 sierpnia Dasz rząd
skiego koalicja ma prawo wysłania wojsk przez niemcy i do nie- obrony narodowej. I dodaje:
m iec w celu wykonania warunków traktatu pokojowego. Rosja prze~ - Krew nasza, sił~ nasze,
kracza granice wyznaczone traktatem wersalskim przez co dopusz- ,walk!1, n,asza dla Ojcz;yzD;Y
'_
'
• drogIel! Warszawa mUSl Sl~
, c~a Sl~ pogw~łcenla tego traktatu. .Wo!,ec teęo koah~Ja ma prawo bronić! Do broni, Polacy!...
uzyt niemcy, Jako podstawy operacYJneJ przecIw Rosji, w celu za-' Narodzie słysz'
bezpieczenia wykonania traktatu wersalskiego. W ten sposób prasa ' Oto wróg-najeźdźca, wrógniemiecka określa stanowisko Francji.
barbarzyńca, jakiego świat je.
sz~ze Die widział, si~ga po
GDAŃSK, 6 sierpnia. (PAT.) _ TuteJ·szy
socJ·alistów stolicę Rzeczypospolitej, po
organ
p ' ękną, kochaną Warszaw~.
niezawisłych "Das Freie Volk" zamieszcza wiadomośt berlińskiej
Odrzuca on naszą rękę, wy"ifreiheit~', że Francja ,gromadzi w obsadzonych obs~arach niemiec- ciągniętą do zgody: nie chciał
kich znac~ne ilości wojska. W Alzacji i Lotaryngji i Palatynacie sto- trzy dni temu mówić o rozel'~ą pułki gotowe do wymarszu, które czekają tylko na odtransporto mie, ~ąda1ąc rokowań pokoj.wanie do Polski. Francuscy oficerowie nie kryJ·ą siA z tem wcale, wychp- dziś zaś nie .przyjmuje
...,
noty rządu polsklego w sprażę Francja zdecydowana jest pomóc Polsce wszystkiemi siłami i że 'wie tych roJrowań.
wymusi przemarsz wojsk przez niemcy i Austrję.
Słowem chce walki w na•
dziei, że uda mu si~ zgnieść
POLbHU, ·6 sierpnia. (PAT.) - Lloyd George złożył we czw~r. armjQ ' polską i na gruzach
t k
I bś·
k
• k- - Z Ó
Warszawy podyktować nam
e w z fe gmin o wladczenie w kwestJi pols o-rosyJs lej.
ar w- pokÓj sromotny; zmusić nas
no on, jak i Bonar Law, ostrzegali Krasina i Kamie iewa przed na- do wprowadzenia barbarzyństępstwami zerwaniil rokowań z Polską i dalszej akcji przeciw niej. skich rządów sowieckich, do

Koali cja ma prawo transporto

at wojska

,przez Niemcy. - W PalatynaCie
pulki
gotowe do wJmarszu do P.,lski. - Amunicja
ldzie.·-Ochotnicy francuscY.-l!Iobilizacja floty.

I

Dzisia1

śla6 się

nie czas ju~ namYt
marzyć o rozejmie j

pok01u.'
.
Dzisiaj przed Darni iu~ tylko
wallca-na Smier6 lub na ~y,
cie'
'
.
*

*

w ludzie polskim sny
niewyczerpane, Które musza
pójść na zew Naczelnego Woj
dza, na zew Rządu ludowegO:,
broD!ć ~olskich wsi i miast
bromć 0Jczyzn;r.
.
'frzeba zbudZIĆ te SIły. Trze,
ba poruszyć t~ olbrzymią mast
Tudu wie1skiego. Bo Polski
ludowa nie mo~e być wznie'
siona na barkach tylko mies~
kańców miast: inteligenta poł:
skiego, robotnika i rzemieślni<
ka polskiego.
KIedy od wschodu nadoh()l
dzi mi1jonowa fala wrogBr
ldóry spędził watahy z całej
RosjI, z Sybiru, ze stepów,
zakaspijskich, naprzeciw fa~"
tej wy .~ ść musi miljonowa grt>
mada obywateli Polski i st&
nąć murem ... i Polski-Oj czy'
zny swojej nie dać I
•
'"
Narodzie, słysz I
Po oalę) zięmi oJczystej 06
p6l z nad Narwi i z nad Bugu
Rząd angielski. łC\cznie z rządem fra~cuskim zastanawiał się na~ ,grzeb~ni~ wła~oemi r~~ami r~zchodzi si{2 głuchy po.mrult
środkami przYJścia z pomocą Polsce. Wielka ilość materjałów wo- polskieml n.asze] WOlnOŚCI, na- p~Jo.nego ~łldzą mor~u l g~a·
b d .
't h . t
ł
Z
. -I śs.
h t 'ki) 'szego ładu l porządku.
blety Młdactwa moskiewskiej ennyc h _
ę zle_ na yc mlas "'!ys ana.
naczna f o \,; oc o ni 'A! : Chce bolszewik z nami wal- go; rozchodzi si~ odgłos dział
francuskich wYJed~le do !'ol,skl. W dro_dze są t~an~porty armat l.ki aż do zgnębienia Polski.
i strzałów. k~rabino~ych- ')d.
aeroplanów. Za parę dni bcuro ochotników będZie otwarte. Poczy· 1 musimy do tel walki sta- głos walkl merówneJ, w które1
,niono kroki do zmobilizowania fioty.
nąć-wszyscy, jak' .1aden mążl na jednego obrońc~ PolskiSą

-

»'U '

/

..:,:::~~~::~!~~,:~:~::::'C:: Cip~ iti~ wal ti Da,I rnUnb ~ 'D Uńł DnU~ Dym.
kol', oJt.ah.loZ7'" I ....o ....io."YI!II,
ZapJa kaDdy1ałów
kun I ~~ ~"lad~oh'Dmi II Dk01'łesellla
'.cb klae szkoły $redn,i ej Jub z uJ{(.ńt\renl~ 7-lu oddr,lllló,," 811koł1
powllvec:hllflj puylmnle /{&IJIW)'ar1a
nledzIel _ św.ą\. od gud2!fny 10 ""0 do 12 w połudnIe.
R~%ftmln spTIlwd_aJllCY z języlrA pt"lllkiego. bllllorJl Polekl
~:r~':/P'nr:O~~~Jl J " f1 ank6w wolnoręez D 1oh odbędllle sit w koń!
Dyrektor eskol1'

pI- p

n,..

i (P A.
T
W rejonie Sokolowa oddzia- wikom bardzo ci~tkie strat,
SZkoły ~dlllennle, p~ó"z:
Komunikat Rzt-abu generalne- ł~ nasze znajdu11\ sif2 w. oięt;·
Na Hn1i Bugu powytej Brz~
go . wo)sk polskloh Z dnia klej W8~Ofl z ata~ujf\Ceml od- ścia słaby kontakt z nie przy"
7 sierpnIa
działamI bolazewlków.
1acielem Jedynie w reioni'"
N~ półnooy ~o oJęt;kłc~ wal- W rejonie Janowa pod wply 'Włoda.wY oddziały naBz~ zll:
ka?h pfechotllnleprZYJ8Clelska wam brs,w?rowej akoji na- kwidowały powatny atak nie·:
, .. Troj.no•• ~"
zal~ła Ostroł~kę~
szyoh. od~zlał6w nast"pHa de- przyjaoielski na przycz6łku,
Na linj~ NftrWI powyt;e1 Ro· morahzacla w oddziałaoh nie- wzIęty leńc6w i 6 karabinów
t.an ~a~kl z. oddziałami nie- przyjacielskich. Kilkuset ~ot. maszynowych. '
ho~a~er~ młodocianego napada Leoz resztkQ 1ut dobywa z ~rZrYłaclelsklemJ, .k~óre .dl\!1\ nierz,f z oficerami i t~borami Na zaoh6d o~ Mikulinłea
dZle81~olu kałmukó.W i chili- siebie sił r
NO s ?fSOwanja rzekI. ~l~dzy poddało się do~rowo]me.
mi~dzy Seretem l StrYPł\ wala,
t
1!,~Wlą 8- Bugiem walkI w reN a zaohód od Brześcia . w ki z atakująoym przeciwniczyków.
A gd b ust ł i
~l~dy Bi~ wsłuchasz dobrze, mał na y
i ~'on ec~r h~~: JODle P~zfltyoza. . .
.
rejonie ,Piszczac i Kijowoa nie- kiem.
;

I111_...

'

'ł:~Y:~~;lff~!~~~~tw~zasp~' p~

Warszawa,

p

.

7 SJerpn a

I

lu

b,.rrarZYńc~Jnlz~ a~ła się n!er~~r~ir M:ł~!~~t~~~:!h f:~~Jao~Jzfa~;t~~~~~ :;:~Ia aBi,er~:~r~~Yl~ 1fi::eZj 1~c} d',.ere g1. k!lrtedy kilkudziesił20I u jeńców i kilka tu zacięty op6r i prze'}hodZ~~
da

napadajacy(',b :'
,I us yszy&\'z r,icbs7Y zn~czn;e. . Wt~d; k:!'~e~lenfo~~ieniu karabinów maszynowyoh.
,a le ~tanowczy, miłoŚCII\ ~a. Dle zostałby w ziemi polskie'
br.zmlnły głos: .Nle damy Zle- spadłyby na nią hańba sroni
mI. skąd.nasz ród I" .
I niewola..
•

~=d~~?in!!~:·lpo;.kf.

"syn
~w6i 1 brł!t, ,ak lew się blJez8g~adza
wrogowi. drog~ do
sł?ł10Y bram, broni D,U weJ.
BCla do twoioh ob~t I ,
Dobyt.ku twego. l !yC)J~ twe·
,go bronL I kobIet polskich
.ozeI broni od p~hańbienia
przed zbAzczeszczemem oohra ,
Jtfa śWiąt,ynie nasze i wiarQ

--Republika reakcji

~~ S';!t:.QO;Udn

do kontra.iaku

zadają

bolsze-

Nacze!ne-dowództwo
polski10h
sz a
genera ny.

~obk

I· a
l
·
I'ng Ja wy aje rozkaz .bokaBy 'Rosji.
.Il

polski,

braci twoich i sy1Jów-boha~
GDAŃSK 8 ·
•
p
terów. Daf odpór wrogowi-"
,Sierpnia. ( AT.) - "Danziger "eueste Hachrlchbarbarzyńcy, co po twojąchu ten • donou, z ~.cnulynu: Lloyd George oznajmił. wczoraj Kamle~
dob~ i ~ycie,
twoje świ~- nowI i KrasInowI, że wydane zostały rozkazy co do wzmocnienia
tośol skrwawionl\ si,=ga łapl\! blokady Rosji przez flotę wielkobrytaflską.
Narodzie, słysz!
Idt, póki czas, póki nie za.
p6tno I

po

~wiQtl\.

,

i imperjalizmu.
Ps'Óe!łwo niemieckie z na-

zwiska tyIJIO Jest republilrą.
.t~g?, te r~,ąd nif'mieci:ł1ówad3b 8 ..~ ~y!ąC'i:nJe ~ ty!
.
ur",ua"YlOYCłl. K t6re
rZ~ŚCIOWO
ofic1aJllie. nadal 1e~zcze głosr,a nieodzowność po'
~rotu mODafcbH' i nail8ŚojejJzego ~omu Hoben2ollern6w,
~J~ pODlewd duch na,rodu nieJl1leokje~o nIe uległ tadnen u
przeotJrateniu i IV dałsz m
bjł\gu został obcv ws"cIlim
tdeom republikańskim. Napr6tno szukaIJbyśmy zrozu.m ienia dla potrze.b J konie~z.

~Ie

W
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.
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Zywie nadal ~tary (juch
Poczdamu j zagrab nowej Polityka "Ie.mlec wo- Havas. "Times" dowiaduje ni komisarze czerwonI dla
ku turze wolnej Europyl
'
bec sowietów.
się ze źr6dła naj zupełniej pe- kontroli
przewozu powy!,
~~lońslla .. Rb_ei.nh;rhe Repu.bhk, zastanawIaląc siQ warWi e d e ń. 6 sierpnia. PAT wnego, że rząd niemiecki za- szych artykuł6w z Polski: P~
tykule llod nagłówkiem Pru- Wied. B. K. donosi z -Pary- warł z sowIetami układ taj- ukończeniu tego eksportu ar":'
ski bohzew,izu: nacJon.;lD~" ża. Omawlaj2\c oświadczenie ny. Układ zawarty został na mja czerwona opuściłaby Polna~ Ć z~ga~D1ante~ ~.8cofan!a dr, Simonsa w prawie nowe- kilka tygodni przed rozpoczę- skę a zajęły ją Niemcy, jako
~~ląvk~ ~~~~i~~~teld~~n,oŚClfł
go układu, który Niemcy za- ciem ofensywy bolszewIckiej gwarancję kredyt6w, mają
a
wodu!e ,rozłam Eur~py Dra dP.:; mlerzają zawrzeć z Rosją so- w przewidywaniu ataku boI- cyc~ być 'udzielonemf 11 przyobO?iY. pisze:
wlecką. "Temps" pisze: Cha- szewrck~edo na Polskę. W szlosci przez NIemcy Rosji.
-. IOC'l nale1y uczyn,~.
. by prze- ra.k
: " tó politykę Nie- mys'l tego u kła d
' ~a
teryzu)e
u R
?sJa
Wstrzymanie amunic·i. .
szkod~lć rozłamowI Eur.opy mlec wobec sowiet6w. Rząd prawo przywłasz.czyc soble
, J
,
na dwa. nowe oboz.Y'ł MUSimy niemiecki nte 9bawla się za- wszystkie zapasy broni, am.u N. a u e n, .6 sierpnia. PAT.
zrozumle6. te p~ze~ewszyst lanIa kralu bolszewIzmem.
nlcjl, aprowizacji oraz tabor RB:dJo. Kolejarze w Karlsrukił ~mt PrusY starlłJJ~ ~l~,wywO- Układ zawarty zostal przed kolejowy znajdujący si'" w he wstrzymali transport amua.., en roz am, ,~slI SU~ cbce
·
'I
nlcJ'}
dl P l ki
za pomoc,\ siln,ego. demo kraatakiem na PoIs~~.
P~lsce. , Po d~konaniu pod, przez~~~~~r.ty, a_ O s .
tY('znego prl\du umemo!liwi6
L O n d y n. 6 sIerpma PAT bOJU Polski mają być wysławydanie narodu niemieckiego
p,?d 1arzmo b,olszewiokie, .jeśli
Sl~ nie cbee do " uśeić, by miast

ł

~O:~"
~~lł~,1~ gospodllr~zego
E~~~~?: ro~~:srsr~~=
~~ści i,~1I?\~~o~6:prz:~~
pań:'!twowym k~jtu
.z interesem
~lemlee. Polska np. WP dług
~rzecl~tneJ opinji mem .ecko.
pruskiej ni.e powinna wogóle
,~~lzeaĆ, .por.Jewat przh,es~Jtl?za
pl
mIarom ws:r.f'lr
n1emleO~m
zu~elnego
zavvłlłdn~~cia
gospodarczego i połltyozflego
Rosji. A jeśli jut t!\k być musi,
~Y Polska istniała, to nale~l
~~ okrOIĆ ze wszech stron i
tlle dać Pomorza, Poznań5kiego i SJąska (Jórn .. go. bO wuw~za9 zm nie1sz}' łoby się powa.
niemieckie, a
konieczne jest, by
rzesza pozostała mocarnem
państwem i nie utraoIła Sląska,
~~ unitmo~llwiłoby prowadzenIe dalszyeh wojen.
, Rozu~owan!e -przeciętnego
"repubhkańskJego" Nianlea o,b~aca siQ. w tvcb ramach. Ko,1lleeznOŚCl narodowe, które o.
bywatel wolnego, p'lństwa de
~mokratyezneg(r, przedewszyst
;Idem winien brnó pod uwagę.
pozostały dla pruskich Niem
c6w pr6tnym dtwi~kielJ]. Z~
Gorny SJąSIr dlatego musi
:pr~YllaM Polsce,poolewat
większość Judnośoi si", tegu
pOUlag;\. nIe n ' ogą ci papieroWI re!/ublikan\e poje-~ . Wm6W i łn IOl s tł, że pow~Jllen po-

~ie państwo
~rzecie!

~ostac .prą NieD , c~ch, więc

~ tumanlonv PrusaK musi w to

~ierzyć. Jakas nitm' e~l{a ga;~órn\)~]ąsk _na,wet dono~l,
ta n.e prt.e~taDo \V państWIe
.niemieCkie~ tozrtJ2nia6 szlachectwa , dZIedziczneg? I to si~
ma n~zwać duchem republikańskIJll 1.

,eta

Oobronę korytarza U~o G~an·
U ' ska
. •

i spra_
wIedlIwego p~dzlała dóbr ~po·
łecznych-zasJadła na Zf7ll~z- ':
.
,czach ~o~podarki ml\ła khlIa
L O n d y n, 6 slerpnia.PAT transportu posiłków do Pol- ków rozporządzalnych. Wre~~:y~o ~ai!:yryep~~ed!!!~Jl·~~· Havas, ..Oaily Telegraph" do- ski. Dziennik wyraża zdanie, szcie wyraża nadzieję ze amk
' uwolnić
<
,
. że o·b ow Iąz kI em. mocars t w b asa d orom: ~ngle
. Is.kiemu, tran
lem
niemieckie
de-• nosI.' że koła
. wojsko we zaJD
rn~kratyczne p8.~stwa polu- mUJ~ się żywo spr~wą obro- sprzymierzonych Jest dotrzy .. cuskiemu i włoskIemu . uda
dmowa od r!lso1tlskich Pru~. ny korytarza polskiego, pro- manie obietnicy t zapobieże- się zażegnać niebezpieczeń
~le naw;t Dle panu1~ee nad wadzącego do Gdańsk.a sta- 'nie zniszczeniu POlski, a to siwo zagrażające Polsce.
?ieszl\ rusy pozostanl\ nadal nowiącego jedynłl drogę ala przy pomocy wszelkich środ·
Dlebezpi~zeństwem. Prusy na·
'
16ty r,oZWlązać, a nl\rodom u--------------Jarzmionym .przez Prusy wróott
Wyrok taki
z ust Niemoa-Nadreń.ozyka: i je,s t wyra.
,
,
(. •
.
•
zem opinji i dl\teń szerokich
mas }u.dności, odozuwajl\cej
.
'
o~ dł~glego szeregu lat na 80- Warsza~a, G slerpnl~. (PAT.) rowana została )e~zcze p!zed tJ:m r?]m urodzainym. Wf2'.
b~e nleznośne . brzemi~ prus- - Pre~Y~J~m Rady mlDlstrów ~woma tygodm~ml w ~paa! ~Jerskl C~erwoJlY Krzy~ gotów
kIego panowanIa. Dotychcza- komumkuJe . pelegacla parła. Jednakte tadne) odpOWIedZi lest na pIerwsze tądanie przy,1
sowa plłrewoluóyfna. i Świad. mentarna węglerslra wraz z~ W~gry dot~d nie ~trzym.ały. sła6 oddział swego- czerwone·,'
cZl\oa o, nieslychanem zacie. znanym pr~Y.l!l~ielem Polski Cboqzi o kIlkadzieSIąt tysięcy go. Krzy ta .celem rozpocz~cia
trzewiemu politycznem dzia- b~ronem Slnt!D1sem złot;ył~ ludZI, którychby motna wy dZlałalnoścl w Polsce.
łaInoM. berlińSkiego rządu do. w~z~t~ pana wlcepr~zydentowl słać na pomoo Polsce. na~~~ Warszawa, 7 ·sierpnia. (tel.
wodzi, te 'oblicze Prus si~ nie m1Dlstrów Da8zyń.s.klem~, pr~y- znaozne transporty , amUDlC}! ":ł.) - IOEcho de Paris· donozmieniło, te h.v~lra krzytaoka no~ząc od ludnoścl VI:ęglerskle1 mogłyby być do dyspO~yC,1 SJ, te rząd rumuński. jako
z chwiląt l<iMY I,ozwoli si~ serde~z~e pozdrOWIenie i za- Polski. Ks. Prymas Cz~rnaoh jednego z państw alianokioh,
jet podnieść p(Jwa!ony do zie. pewmen~,e ,got~)wości do p0m. 0 · p~rusz.ył spraw~ WySyłkI ~f2. zobow~ązał 8i~ do pomooy wolOH łeb, ponownłe rozgląda sifJ cy.
OfIclalnte pomoc zaofta- glersklego zbob dla PolsJu JN skowel ł:'olsce.
za nowym ter<\m w postaoi
zamieszkanych przez
h
d ł d L
k
d
k
Ipł\łłlOi,
.bcą ludność
. . Nlesły~hanie
DOi fi Z uZICZErIna
not~ czerwonyc,
na esz a o on- trwać ta dłu~o, opó i delle~czelne żądanIe pruskie, by
dynu~ .,Petit Parislen" poda- legaci polscy, mający pełno-'
o~ec.nic ju~. po dokonanym
GdOf[O'a '
je, że odpowiedi sowiet6w mocnictwo do zawarcia rofakCie złama ozysto polskiego '
J
streszcza slf( w na~tę?uią- zejmu i pokoju nIe spotkają
~(1znańskjego i P~morza z Pol..
L y O n. 6 slerpnia. PAT. cych punktach: 1) Rząd so- się ~ delegatami sowieckimi.
ską, przeprowadZIĆ tam plebl- Radjo. Prasa francuska po- wiet6w skłonny jest do za.. 4) Rzad s:lwiec\c.l nie ma zascyt-utwlerdza nas w prze.
.,.
.
.
•
.kona.ni~.
~e bez.~upełnego zni- daje,
te ~dpowledz Czlczen- warcia odrębnego pokOJU ~ ml~r~ żądać waru.nk6w po ..
szczeDla reakcll pruskiej w na. na ulumatum Lloyd Ge- Polską· 2) Jest skłonny uznac . kO)Owych proporCjonalnie do.
Europie nie zapanuje pokój.
orga, m~jące na celu po- niepodległość Polski. 3) Ope- sukces6w
oP'~racjl wojenwstrzymanie pochodu wojsk racje armji czerwonej mają nych.
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do zeregów armji ochotniczej.

obrony DjezyznyJ
ministrów WItos oświadczył,
te rząd od początku swej działalności uwdał za ,naj pllnie1szą rze~z przeprowadzenie reformy w armji i urzeozywistnił to. W wojsku objawia sif2
silna wola zwyci~stwa. Front
skrzepł od południa do północy. Ku obronie państwa poru.
szył sif2 tak~e lud wlościadski, który domaga si~ pospolitego ruszenia poboru. Rząd
ma gł~boką wiarf2 w skuteczność obrony' państwa i niezawodne ostateczne zwycif2stwo.
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Do wi~kszego Zakładu Przemysłowego w bran~y wełni anej pOt"'2te~"'Y jest

•

NZ

IER ruchu

ta Tymienieckiego i wyru~zy- Uprasza się o składanie ofert w redr.kcii pod lit. Z. R.
z orkiestrą otoczone przez . . .- - - - - - - - - - - - - - - - - - kilkutysif)czne tłum.V'.
Warszawa, 7 ~lerpDla (P.AT)
Na dworcu stac}i Ł6dt KaliGo'rnos"lązaku / sząo cierpliwie gwałty pru8kie~
P~ezydent mimstrów ~ltos,
siła po~egnała ochotniczki LeWszelkie wydatki lIa podr6t
W:Jceprezydent Daszyński I migU Kobiet ozłonkini N. O. K.
I'
łązaczkol
zostaną zwrócone. W czasie
nlster . spraw ~ewnf)trznych:
p. Wolanowska. .
nieobeoności rodziców i star..
.SkulskI przyl~h w sobott) 7
Zegnane przez tłumy owa·
...
szych zaopiekują sif2 młodsze mi
b. m..o g. 7 wJeezorel!l.w sa·
oYJnie odjechały z zapałem i
PlebIscyt SIl) zbhta.
d~iećmi Komit~ty plebisoy<'
]f posIedz~ó.. Rady mlmstrów
entuzjazmem aby udać sl~ na
S P e ł n i 1 swó1 obowif\1,;ek. towe
prze.dstawIClel~ prasy, aby wyfront razem z zołnierz!}mi.
1"głoś się natycbmiast osoblś.
JaśnIć po!o~e01e stolicy pańeie lub lis!ownie do Komitetu
st~a. W~ceprezydent DaszyńApel do dziewcząt wiejskich. Zlednoczcma ~órnego Sla,ska - - - - - - - - - - S.kI podDlósł, M potrzeb?e s~
(-:-) Wierzl\o głf)boko w slo- zRzecz:,\pospohtąP?lską(War.
8
8
8
pewne stanowcze deCYZJe, c~o
1 d ś' '1·
d . - szawa., Krakowsk~e .Przed..
cid mogą nade1Ść ohwIle el~
wa.w e n~ CI SI a , my. Zl~ mieŚCIe 60), aby CH~ zl!plsano
tkie nalety zacbować spokól
weZf2 ta stolIc!, zwraoam~ Sl~ na 1ist~ głosujących. W ZgłOL
i siłę nerwóW, łembardzie),
O
uW.
do Was - 8!Os t r.v: zfemlanókłI szeniu nale~y odpowiedzieć na
Haboźeń.t.a błagalne.
te jak to przyzna.1ą sami bol..
z gorącem wezwaDle!D o wsp - nast~puJące zapytania:
o) We wszystkich 1rościołaoh
ezewioy armia nasza jest nie
Wars~awa, 7 sIt'rpnJ!l (PAT) prac~ nad wJ:ekw~powaDlem 1) Imi~ i nazwisko:
katolickioh
odbt)dą sl~ dzisiaj
2) Zawód,
tknif2ta i zachowała pełną. zdoi- Wczoraj posze~ł ~ ogIeń pułk • Nasze~o BatalJonu .
nabo~eflstwa błagalne za poność bojową. Pierwiastek cy- lubelski OCb?tnICZe) arm}ł~ kM..
Cel .}est a~ n!\~to .Jasny: 8) Gdzie pracu
wilny WUEti wsp6łdziałać w ry ,ut . W pIerwszYD? ~Dl.U 0- umundurować batal,o.n zolnie- 4:) Zamieszkanie obecne, (gmi- myślność walki z wrogiem.
Od godz. 7 rano do nfe-'
.w alce o zwyci~stwo. Nalety kazał .SI f2 godnym Imlenla o· rza ochotnika staramem dziena, powiat}, mieJscowośći,
szporów
wystawiony bf)dzie
usunąć momenty, niepokolące Ch.otDlków,. z ~rawu!ą .odrzu. wcz.ąt polskich. •
ulica),
we wszystkich świątyniach uoplnj~.
oaJąc atakI nIeprzYJacIelskie.
LIczba n~8 Z dnIem kaMym 5) Miejscowość urodzenia
roezyście przenajśw. Sakrap 10 ki o ewakuac1i War",-zrasta, me. brak nam rów(gmina i powiat)
ment.
' sza:~ :ą nieuz8sadnione. O
O
nI~ ~~p~łu dh~cł dłO P'~if' 6) Data urodzeni~ (dzleó, O godz. 5 po poło Z pobIi!!!ewakuacH miasta niema mo.
.
•
ZISla"
e y ea a S o le
miesiąc, rok),
wy. Ze względu przezorności
Warszawa, 7 Slerpn!a (P AT) je~t pod hasłom ozynu, my, 7) Data opuszczenia terenu kich kościołów wyruszą procesJe do Dąbrówki pod Łodzią·
osuni~te muszą być ze stolicy • Roboty fortyfikacYJne, ma- dZlewcz~ta, pokatmy jak na·
plebiscytowego,
zasoby złota, srebra i plansze J2lce na celu obronę Warna- le~y prh~owa6 dla O!ozyzny. 8) Czy posiada metrykę'l
bankńotów. Obrona miasta mU wy ~a tyłach ~a!czących wojsk· NI~ch Dle b~dzie aDl jedne) 9) Czy posiada śWll\deowlO
z.pro •• enle.
si mieć (~t18rakter wIllki, w n~szyc~ roz'!ljaJą
pomy~l- dZlewozyny P o l k i. kt6raby
ślubu, mieisoowcść i data
(-) Zarząd Zwlątku Lek.
d i ł najszer- nie. Kdk~dzlesiąt ki ometrów nam w pracy nie p0!D0gło•
branIa ślubu (t)'lko dla P. Pol. w porozumieniu Z ZakM j
sz/:na:;Z~~~g::oH i robo· ~kopów~ I drulów kolczastych Jako 'hasło do usIlne' prakobiet)
rz!\dem Tow. Lek. i Stow. Lek.
łników Mote nadelśó chwila Jut ukonczono.
01. niech nam 1!0słu~~ ozyn 10) Imiona i wiek członk6w Pol. prosi wszystkich lekarzy
d
r~zkaz powoła ludność W 'azd ochotnicze' Le ji
dZIewoząt ze WSI KocJszewa,
rodziny~
o konieczne przybycie w spra~ ~ost od warsztatów pracy
YJ
Kobiet. J
g
która to łącznIe Z dworem ze- 11) qzy zą.pewnlł sobie schro.. wie. wa~?e1 na zebran~e dnia.
d! koszar. Nale~y unikać rozbr~ła 4?OO mk., dzlewcz~ta ze
menle:na czas plelliscytu7 9 sIer\>D1a w ponledzlałek o
\dtw\~k6w mit)dzy ludnością x) W lokalu Narodowe' Or- WSl ~ąbrówka. zebrały 2000 12) Gdzie ~amierza umieścić g. g WJeczorem do lokalu StoW'.
tydo'Wską a. polską_ Ludność ganizacj I Kobiet (ul~ Moniu- mAe: zb dt . d
d i .
dzieci na czas pleblscytu'l
Techników, Andrze,a 8.
tydowsKa ~owinna wykazać szki ]\A 11) odbyło Sl~ w. so- ~1?0 U SIt) USZO z e
Uwaga. Zmianl2 adresu na·
sił~ nerwów. Minister spraw bot~ uroczyste pof;egname no- wcz~da.' zwarrl gr~ma~f s~- le~y natlchmiast donieM Ko Obława na uo~ylaJl!oyoh .I~
wewn~trznych Skulski pod- wo zwerbowanych ochotniozek. ną
ZleWC?;~ a. wleJs e
o mitetowi plebiscytowemu.'
od WOjska
niósł te dobry nastról społe- OchotnicZlti podejmowane by- JWacYd
Ph'kajCle. ł. :y~ie w
Nie sądż, że bez glosu Twe~x)
Wozoral od samego raezeń~twa oddziałuje
tołnie- ły podwieczorkiem oraz obdałas iUO z asnyo
Ol prze-••Jto się obejdzie.
na uruchomione oddziały woj'
rza. Ministe~ zaznaczył potem rzone paczkami upominlrów na sz ośo '.
. ? f Niemcy uł.ywają wszelkich ska wraz z funkc)onar)uszami
SekCJa .Naszego Batal,Jonu
posobów. zwiozą setki tysi~- polioH dokonały obławy J?-Il
te przewidziano zarządzenia drogę. Udtawione w szeregi
co do dowoz~ tywności j za- po 4: przed domem N. O. K. przy Po l s k i e m Tow. Czerw. oy zwolenników swych do uchylających !IIiQ od słuU;,
pewnienia wewn~trznego bez- ochotniczki wysłuchały gorą·
Krzy~8, Mazowiecka 9.
oddania głosu za przyłącze- WOjskowe'.
pieczeństwa stolicy. Prezydent cego przemówienia ks. prałaniem SląskB do Prus.
Wszystkich nie posiadaj a.
KaMy głos mote zawatyć Olch dowodów zatrzymywano,
o .przyszłości ziemi Sląskle'. grupowano i pod esltordą odNIe obarczaj Twego sumienia syłano do urzf)du władz wo)·.
zbrodnil\ zaprzepaszczenia ro- ·skowyoh. Wśród aresztowadaków Twych, którzy przygo· nych przewagf2 stanowią t ytowuią si~ do plebiscytu, zno- dzi.
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logja i seksualne problemy w domu, ' od niej najlepiej
Zalf2ł.r miejs.,e tej boskiej na- dowiedziałbys sif2 o wszystuki, która świat rozjaśniła. - kiem.
miłości.
- Ol sir Tomasz nie opo- Wiesz przecie! ojcze, te wlada ciotce swoich spraw
posądzenie zabiło niedawno zawodowych.
.
mysłem.
szlachetnie myśll\oego, który
- Wierzf2-z przekonaniem
- Bo miał tet wiełe do przeni6sł śmierć nad h8ńbf2.
potwierdził pułkownik.
(przekład I angielskiego).
zniesienia, choćby z tym sta- Nabiłaś
sobie
głowQ
- Czy mogłabym iść z to·
rym Radcl.yti'em, tak dziw- głupstwami, mo.,a Loo. BądMe bą ojcze?
(Ciąg dalszy)
nym od pewnego czasu.
znów rozsl\dną i pom"śl spo.
- Co" do etry'a Tom&sza1
- Zapewne, zapewne - ale
Ludwi1fa nIe odpowiedziała ko1nie, czy nie chciałab1ś Niewiem ozyby mu two1a wito Bą głu pstwal
nj~ lecz wiedziała, te to nie abym co zrobił dia ciebie"
zyta była przyjemna, zrel!ztą
- Owszem. choiałabym.
nie wypada Loo.
- Głupstwa. drf)Ozl\oe bar- OZIębłoM lorda. ani nogancJa
dzo.
kuzylla wpłynęły na zmianQ
- Co tllkiego'l
.
- Mote nie wypada - od- Nie rozumiem, ,'ak takie natury LUka.
- CZl nie m6głbyś !IIif2 wi.. rzekł& zlekkiem westchniedrobnostki drę~zyć oi~ mogll.
O~ ow.ego dnia balu u lad,. dzie6 ze stryjem Ryder1
niem rozczarowania. Tak by- Nie ohod;Zl o mnie, ale DU~le mIała śwj!,-~omość te.J
- O co O.hodzi7
ła przywykła podd!wa6 siQ
., Luka. MUSIano mu daó do zmIany. Od OhWIl], gdy po- On stOI na ozele Depar. uwagom kO!IWenansu. a przywiedział: .Oddałbym wszy::lt- tamentu, kryminalno śledcze- tern spodziewała się Luka; po
tro74umienla, o 00 chodzi.
- Dano mu)u1;, lecz 1eMli .ko, co lllam n& swi<:oie, abym go, Jeśli si~ nie m,.l~.
nnnej wiZyCie u atr1)a z
ma troc.h~ rozumu, to pogar.. m6gł lt~eć u n6~ t~olCh i
- 'rak jest..
.
pewnośoil\ przyJdzie do niej.
dą odpowie na podobne in8)'- całować .twe stopy -włedzia- Czy mógłbys !!j~ z nim Chszyła Sl~ tet 2e b~dzie
oaoje.
ła. Ludwl.Ka, ~e mIłość spra- zobaczj6 w urz~Jzitl1
Czy eama z LUkIem, potrzebowała.
- Bardzo dobrze, mój Oj- WIła ten eud tak pospolity, a prqjllJie ci01
widziee si~ z nim. zanim ob·
cze, lecz po'!taw sj~ w jego ZaWSL.6 czaruwny, pocłlłomęcia
- Tam nie miałb,. mnIe oy przy)dłl l5 ró~nemi wiado·
:poło~eniu.
Sama myeJ, ~e )~dDego Jeste~twa prz"z dru- przY.jąć? - wlkrzylmął puł- mościami, posądzeniami, kłam.
mog~ go posądzac, jest okro- 'gle, zatraty swego .)a- WOlJeo ltOWllIl{ Czego ohcesz on stWllmi Jub powinszowaniami. ..
pnal
.
ltitoty UkOC~UHlt; , . WiedZlłlła illtgo7
.
A pułkownik wi.;ce) sit) do- Nie wtedy, gdy jest nie· o tem LUO..l~l.K.u, lt:,l; pUłKlJW'
- On m6:r1b.\' ci do~18dn l o wie od swogo szwagra, ni~bl
1Vinnyl- ł.ywo oaparł pułkow- liIk ~l1powDl~ł JUŹ - a mote )wiedzleć,"" rz.80ly toj" ona dowiedzieć SIta mogła.
nik z pewnoecil\ człowjeka, nlgay
lnośuie do · ·n CI.
Sir Tomasz powierz! PUłKOWo
1 tE\go me zuzllał'l
,.który nigdy nie spotkał I!i~
'1 11k mało luaZl w naszych
- Mógłoy, "Le OZ,. zel 11(:e7 nitrOWI, to czego lej-Kobiet realnym traghmem tycia. CZ8.SII.Cll prz.)'cnoazi <10 tej
- SfJrlJl>u)1
eie-nió cheiałby powiedzle6.
- Nie <1bam. 00 lallĄ s~l1bra- Ś VrlaUOD.;<JSCI. Zl'c1e. psyebn. - Szkoda~ 1.8 oiotki nie ma A przytelll Ludwika wiedziała,
BARONOWA ORCZY.

Prawtlzlwa Ko~ietał

wiec powie o mnie, gdy mam
czyste sumienie.
Ludwika milczała ohwil~.
uk Jest zmieniony bardzo sit) zmienił 'IN ostatnich czasach - rzekła z na-

te ojciec tak samo. jak ona,'
do głf2bi serca
i wszystko zrobi,
aby mu pom6dz.

przejęty 1est
sprawą Luka

ROZDZIAŁ XIX.
To wszystko napr6*no,
Pułkownik HaJ,'ris pojeob&ł.
Stanąwszy na miejSCU, posłał

sWI\ j{srtE) sir Tomaszowi został doń bezwłoozn1e w pro ..

wad1.on,..
- Hello, Willul-za.wołał na
powitanie sir Tomasz, wyratająo VI ten sposób, czysto
angielski, radość ze spotkania
szwagra.
- Hello! - tym samym tonem odparł pułkownik. Poezem panowie podali !lobie
rece, a sir Tomasz 'przysunl.\~
szwagrowi wygodny fotel !
podał pudełko z wyborowem
cygarami.
Przez Jakie trzoy minuiy Plnowie palili w milozenlu. Ja.
den z nich przyszedł si., do·
I.\oiedzieć o ile zagąo~~ne 1es~
szcz~ści& jego córkI, druil
·tYied~iał, jakie oiobezpieczeńeh,o grozi Jego l!iostrzenic1.
jaka przepaść straszliwa etwiera siQ u lej stóp.
(D. c. n.).
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kursr ąlR
pomoonic sanitarnych dobleZ dnłem
września 1I01ta. g.ja ilo końca.
~'e otw8rł~ w Lodzi przy ul.
.}utr~ w pon i edzia.lek,. sluJ)redniltj Nt 14- Vlll klasowe ehaczkl kurAów, w 11.ozble 108
p8~stwowe gmiDazium
teń- zr1awa6 b4)dl\ .f:gZIlIDlO przed
.Ide. Zapisy prz:nmuj, i, sp clalną lron1181Q, a następSlenkiewioza Sl).
nie 01(1ane b~1!\ do dyspozy
oU
ZRr?-qdów ezpitRll wOlskoPOI.d_.kl
x) Dziś, w niedziel~, O ~o~?'. WJt\!t 1 Pl"'JwłltPycb.
, i yÓł po pOłudniu w kkS.lU
,N. O K. ,Mo,.iuszki 11) odbę,dzie 8i~ P?gad,nka, na 1{~IIr" Osó"y, które rzvbyły SIl
.apr~Bza 81flwe~~tkie kobiety ł.fnia,. (Źytomlerz - Zdołbuno
,Qlkl.
wo-R6wno( o Ileby wied'lłały
"6akl do :Ehle••nla , ....t dł. o mie)eou pobytup. Jadwigi
:łoI .. , •••,
Z Rozwad~wslcich Góreckiei i
xl D~iś w niedziel., o go · J6~~h Bfon\kowskiegQ zechdzłnie 6 i pół po l>ÓłO~nlU, 09c P?dd~t te wiadomośoi do
'S,~ow , Nar. Orianhaeli Kobiet Łod~~ ullca. Konstantynowska
!w ,vsyła Da , miasto arecJalne nr. 19 m. 9.
'
WÓI.tri z od p'owi~dnttlt;nl plakaZ parku WenecJa.
~~Itoin\~~~;. zbleraDlIl gazet Dzjś w teatrz.e letnim," dtaWózki te krął.yó b~d9c wzdłut mat,. 6 a~tach • Tamten.
ulioy ł'iotrkowski ~.
Udział. bIerze ~6 os~b. .
Wejśole 4, mk., WOlskoWl 2
~u ..., pomocnic Ganłt...n,ch. rok., 10 proneot ~ we;ścia dla
Zorganizowane puy Niilrod. łołnierza pOl6lnego.
pa'.tw. al....zJu .. OrganIzacji Kobiet

'a'_1 'a, .

o .fJekl ~o
p r 1] głoszona została. dekretem go
nprała WrangJa rosyisb re-

dor

forma agrar a. Reforma. ta
jP!'It oparta na podziale wlełklej własności i na przekaz~-

niu na zupełną własność parceli mif}d~y rolników pr~y
sprawiedJiwem ;OdsZI{odowaniu
dawllych wł8Śclc!elf.

rzy odrobinl dobrel wl'i
cierpli wości motnaby Z/lOB~7.ędz ó skar~owi znaoznych
stra't, 8 dbałos6 o całość l
czystość papierów wyszłaby
na dobre takte bygf.enie i poczuciu estetyeznernu,
i

OEDUŁA

NIEURZĘDOWA

W dniach od ~8 do 31 go
Ołeldy Łódzkiej
ObsadzenIA
I
9t'1CZ sierpnia
b. r. odbędą 8i«2 dal- z dnia 7 sierpnia 1920 roku.
sze egzaminy wst~pne w szkołe J<adeeltie1 w Łobzowie. Po- 5 proc. LIsty Zast.
~. Łodzi.
200
Wal'lzawa, .,. ierpnia. (tel. dania o przyjęcie motna leszwł.) Hadio moskiewskle do- eze wnosić do 1łS si , I'pnia b r, ., l p6ł pr~c. L1Sty ~ast.
wydałe
11\.. Łodzi,
195
nosi, te rz~ri s9wiecki Deka- Warunki pr1,yjęcia
slIł wojskom swym opuścić adjuhnturaKorrmsu ber.płatnie ,8 proc. ob~Igae1e
80
m. Lo 1211
Wilno. i Grodno i poleoU ob· w dnie f.Jo~8zednłe od ~o1z.
sadzić te miasta wojskom ił. 10-11, wzgl~dnłe przesyła le .-----~--~...~
poezts, na prośby, .opatrzone
tewAkim.
w portorjum 'zwrotne. Po-!Dym'Bła
Ldn!Bw~khlft. czątek roku szkolnego 1 go
września
1920 l'.
~3miaat
wieńca
Da gr6b
Warszawa 7 sierpnia (teł
•
'S.p.
Maurycego
Libfsz~w(llldewł.) _ Oen.' por. Józef Leś:
Nie niszczcie pieniędzy r
go sto mrk. do rozpoUĄdze..
,
nlewsJu, roinH!tf'J' spraw ,~~l- D,;iś. gd,f dru!r i papier sa, nla komitetu wykonawczeg~
skow;yoh, po~a~ si~ do d.vmis . f.llk drogie, ~e Poiskief Kra 'o' Obrony ,Państwa w ŁodzI
,
Na Jego mlejSCe został po- wel Kasie Potyczkowej nie składa1ą Wł. Odecbo,wsey.
--...-------.-;:-.·IIIIII---~~~~~-CI!II- wołany gen. Kazimierz Sosu' opłaoa sie drukowsc banknokowslł:l.
Mw drobnych, bo kosztuią T-WG ~piewacze "Lirl\- Bkł~
.one więcej, nit walu la ich o· dajalJo CZflś6 zysku z 2lah a wy
piewa, nie od rzeczy będr.i" urządzonej II lipca na Czar . upomnie6 slll u publiczności wony Krzył 600 mk. .
o względy dla naszych banknotów.
Pracownicy więzieni" Pl'Z3
Z
powodu
bezlitosnego
skła- ul. Targowej l PłQG. ad penWOJD8
J \ual:~.
franc:s~J I
dania ioh bard~o ry~hł() prze- Sli za miesiąc lipiec mk:. 897,
Nowy
króJ
prasowy.
obri'lh1~ 5i~ one w podarty ,lako pjerws~ł\ r8.t~ stal~gQ olll~mł.
I
Niem.ieckl nieQtic;alny or- brudny gałganek, wzbudza ą- pod~t~oWaDl8. Pa. , Arml.Q 0Cdatisk, 'I sierpnill (PAT\Warszawa, 7 sierpnłłł Itlll.wł gab rządowy "Oeutsehe Allge- ~y odral~ ,
'"
ohl)tmezE\.
.
TutelsZ,f organ soclaliatów nlePaaereWlillJ Ukomunll{ował m~iJ'le Ze~ tl;ng· przPs'ledł w SzcMg6lnl~ przycz1nltł}ą 51~
law slyob "Oas Preie Volk"do korespondentów "G~Z6ty War· ręce ' Iq\pitlłli~ty i jednego :r, do tego jcoblt'~ty. M~tczJzna,
Interesant S~. R. Dai:roł~i:~
,Jłosi z Londynu: W"dlug wsze! 8za.,-s.kH'", że ~e sir uy lwa nal wi eii'5zych bogllo2!' woj 6 11- P?sługuJł\oy Się pugIlaresem; r~a polsk eg., Jako of ~
kich oznak wojnapomi~dzy R:-; liD)j nie można SpOd7,16WaĆ się JlVOJl HugonfI. St1Tjnes'a.
me ma ~otrzeby ~arokrotnego m~reł\.
Si' a kOllliol9c ~daje się nieuni· pomooy w materot le ·lUdzKim.
Zakupno tego orgnnu 1e!t składania we dWOje, we ozwo 'knlona. Rozkaz mo bilizacylny' P"Zyb4),jli~ do Pois)!i 600 ofi- tvlko ladn~rn z ognjw w dłu .. 1"0 dr~bnego banknot~.
~.o tloty flngielękiei b4)d~Je nie- oerów francusKloh i ;.00 au- ~fm szeregu d1JienniMw, llaKobIeta be7.myŚJpJe ez~st,~
~włoo,.nie " 'ydany. AngljR ZQ- gieisldob, którzy ZĄiwA ąi~ byt.yoh prze2'i St.innes'lI dzien- zlo~.y go raz! dwa 1 tr~'y l
lD 'er~8. w ' ak ll&.leJfybezym reorganizaoją armjJ.
nUtÓW w Berlinie, lecz we dop,~rQ pll/Wle go do porLPlo"czasie wysł8ć 4 dywiZ ie na
wer.Yl'!tki('h dudlowyeh cen - netkI nje zwdal~c. ~e prhl:\Z
front polski l wydać o4ezw~,
A.
WmaŹ
frach Nltlmiee usJlu le Stio- to oanknot. trac} sztywnosć,
.,~yw.'ą"~ robotnik6w do po .
nes u·,8T7.mie i lloddt;e I.le- f1ł,rba nlka, paple! na. 'Łata v
.pleSZel'lla na pomoc Polsce. , Odańsk.. " Slerpt) .a. (PAT.) _. rownir.t,wu swemu n\tm'eclu\ mani ~" sIę due. Do.ttlk wy.,
da
_
'l'ulejsze dzienniki don()flz" z Q phill) publiczną. Gqr.\e tył- tartego banKnotu 19o16 ml~ó.
<,Pnyta pod dat" 7. b m.: ko I(apłtał 1eg(; wnłyn'e na stwo b.akc~l6~, gdy błyszczt\V
Gdańsk, 7 sierpnia (PAT) _! Wo~or/l~ pr~ed pllł~dnlem po POWłf'rMt)Dif), ozy tQ w B~wa- eegil Sl~ 1'Ile Imają·
,
II
Tute1e.e d~ienDlkl fli~mi_ckie 1) d8jśol~ noty sowl~tÓ.'{ :.ząd rli, o"/;y nad Renem, e~y w ,................ _ ...........___..,.._....._ ......_~~~~_ _ _ _.
,"ODO$Zą, te dnia 97 lipoa r.b. B~g!elskl .rozpoo2\I\J natY&;ł\ Mek}fnburgji, w$z~d~ie pisma
odbvła się mlęd:u węgier8~im mla8~ h~kl w oelu powz'Ó demohratyozoe z niepo~z13l<o
'łiaczelnilciem l'lę.nstwll admi- miel'lIa In~ z u,,~~m tra.MUj .. wanl\ dotąd opinią nłeprze
,,,łtm Horty,,. r,anculJ" mililją khll, Po Dade]ŚCHl zgody MI! ' kupnot4ot co do swego palltywOlskową w BudapeUCl8 ken- leranda. przYlął ~łoyd Qeorge eznega słllnowJaka, rnyznalą,
tereno)" \IV srrawie konwenc1i KamieDl.ewa I KrasiJl., ~ k.tó- filę "p1"ZtZ noe- niajalto do
'WollJkoWAl. W myśl tej kOR , ryml odbył l'r;;es~ło ~~gOd~Hl- programu niemieckie; "Vollfs
,Iwenoii Wa~ zobowi,\zutą Il~ ~~ntereQoJ~ ~ kQnfere.n- psrtej-, 84 dzienniki zdołał
~.j., wystawi' łI~~!, ~łetOR,\ 011 t~) u,ozeątnlCzyh Bonar,L'lWt jut ten zbieracz skupić VI
;140 tys i ęcy ludal l r02pOCII\Ó Cburchll t malazllłek Wilson. swoim r,ku.
' woin~ z 8GlNietami. natomiast Lloyd ąeof'ge n~legał przede-.
'FraneJa ZObOWl!\ZUje ' si~ na wszyatktelł\ PI\ JlatyohmJe.stoweNleeh tyJe paskarstwo
') !arylkiei konferęnoji ambasa- wstr71ymaD1~
bOJI!!ZeWlC:lki~h
W Oieobanowskiem w:rhn·
fior6w działaó w tym ,kierun- 4ział8;J\ wOJ ~nnY0h. Kaml~ : dowanll .bylĄ droga dojazdowa
WARSZAWA.
)tu, aby W~grąy otrzJJDa1y _nie" l Kra?81D 'PO konferenCjI ~ Mławy do Pua8n~e~A. pne
;lrotzystniłlszą granic., od etfo- zd,U ~ nieJ .natyoh~iast ~pr.· chodz~c& pr,;ewatOlt
przez
MA ZAł.K WSKA TEL. 509-73.
Sly Rumun,ji i OZftChOBłowacli. w~ rz"doWl moskleWllkiemu włoścJtń!kie o!ad;r. Gdy nld ~ przedewszy&tkienl od strony za pom,ooą depsszy _ jskrow~l. szedł moment regula~!i, włoś:
OGŁOSZENIA DO WS~~:~l(I~"
~uBtrJi lJlerrłiee:deJ, przyozem O~powledt ma nadel~Ó VI Jl\e- cjani vr~i GonduBk l Ko akI
fWęgr)' mJłł.łyby otrz1ma6 te dJ\lelę po południu.
etaro!tw. Gie~banow~~i,go, za'..,bazary z80h odJliott W ęĄ'ier,
~"dali od ~ar~"d1.J .kole; wJ• LIDNIE-SZY8K -,TANI Q,
1rtó,~e przyznaQe "<łstał, -Au ·
3[rłroa
nagrodzeni. po 1000 , mB~ek
'etr}J. Rzeczona kODwencla W01ta pr~t kwadr .. towy, e~yh w
~kowa został. przez rząd tran . J,YOD. e illt:,rpnia. 'PAT) - I!tosunku 4ziawjlll'iu mil jO~9VV
'eueki zatwi~rdzoDL
JladjO,! Według noty _mpl\ .... Zli .łók~.

Wllna Grodna

Wo-

I

Cena a od .owiada M m rek za łokieć Jrwadrlltowy, a
zatym wartośei placów w śródmieści 1l Warsza wy. Zacytowany fakt nie 1est odosob)110ny i pov.\t~rza sj~ I mniej
więceJ VI innych
okolioach
krajU,
Druga serja egzamłn6w wał
pnych do korpu$u kadetó':.

Ostatnie wiadomości
Bajt

IostrnttofZJ

WOjska Jite,stlfl.

[en.

Rozmaitości.

an·

(telscy

j

Ski d I a
c
t a
na an

radza.

Joo.nat

lebiscvto

ISTN.
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on 1915' R.
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ACJA DRUKARHI •• ~ACHO NIA 37.
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~ a mooy ~o~pórz~dze!l'a R. O. P. z. ~nia 14 ~i~ca 1920 r . (Dz. Ust. Rzeczypospolit"j Polskie' z dn. 20 lipca 1920 r. Nr. 58 poz. 8153 i w my~l
rozkazu ~~n. Spr: \\ oJsk. SekcJĄ Poborowa l Uzupełmen z do. 26 lipca 192~ r. L. dz . 50806 (54 25) 20-1) powo!uie się do słutby wojskowej w szeregach Armll ~olskle1 byiych szeregowych ~sz'ystkrch rodzalów broni (Byłych Wojskowych) urodzonych w latach 1890, 1891, 1892, 1893 i 1894,
którzy słutyh w armJach obcych, wzglQdme w \\ ojsku' lub formacjach wojskowych.

S----------

.

I
..
~bj~~i pow'y~s~Y!ll szeregowoy i starsi szereRowcy
wszystJdch rodz. broni, zamieszkali w m.Łodzi, nie wyłączając byłych kom,isujaMw
wmnl stawIĆ SIę na komlsJ~ przeglądową przy P. K. U. 28 p. Strz. Kan.
g-ej rano W następującym porządku!
. (Sienkiewicza 315) o godz.
.
.

9i 10

l.
Komisja :M l.
tt sferp. ror-zń . 189! i 1893
13.
] 891 r. o nazw. na lit; od A do J
14 Ił
•
•
•
od K do Z.

l

włąotnie

IJ

"

12 sierpnia rocznik 1892
12.
.
' lB90

Komisja Nr. 2.

11.

,

:' UbiegaJ~cy o ulg~ z art. 61 T , U o powez. ob. sł. wojsk.

fa sierpnia roczniki 1894 i 1893.
J7.
18

"

"

•

14 'slerpnia roczno

lit.
od A do K. włącznie
od L do Z
•

1891 o nazw. na

•

16

•

17

Ił

18

•

"
"

o nażw. na lit. \ '
od A do J włt\cznifJ
"
od K do Z
1890 o nazw. na lit.
od A do K włącznla
od L do Z

1892

•

u W .A G A: 1) Podany "yze1 porządek stawienniotwa "opisowyoh wInIen być bezw~gl~dnłe dotrzymany.
2) Popisowi. rocznika 1891, 1893 i 1894 stają na KomisJ~ przeglądową Nr. 1., popisowI rocznika 1890 i 1892' n'l XomlsJQ Prze~
glądowl\. Nr. 2.
.
8) .Popi.sowi ubiega!ący si~ o odroczenie słutby wojskowej z art. 61, 64 T. U. o powsz. ob. sł. wo1sk. winni. '
Zart.81:
(jedyny żywiciel, opiekun dzieoi, tony, rodziców i t. p.)
a) zło~y6 (za pokwitowaniem) podania u Oficera Ewidencyjnego przy P. K. U 28 p. Strz. Kan. (SienkIewicza 815) najpótniej dć
dnia 11 sierpnia ) 920 r. .
.
.
b) Na Komis)i przeglądowe; 'mieć llrzy sobie 'Wszystkie wymagane dolmmenty, stwierdzające llrawo do korzystania z ulg przewi·
dzian lch art. 61 T. U. (wyc.il\g ~ ksiąg ludnośc.i, metryIIi urodzenia dzieci i t. p.) Bli~szych informacii co do wymaganyoh w
katdym lloszczegótnym wypadku dokumentów zasięgną POIlisowi u Oficera Ewidencyjnego przy P. K. U. (Sienkiewicza 3~6 parter) przy składaniu podano
.
Zart.84::
Fu J;lkc jonarJusze polic,ji-zaświadczenia Powiatowej Komendy Polioji.
4) Pop isowi reklamowani przez odnośne władze urzl2do~' e wIDni mieć zaświadc?;enJe wladz o wnIesieniu przez :nie reklamacH, 3
podaniem stanowiska za1mowanego przez poborowego i kiedy i do jakiej władzy została. re klamacja wniesiona.
.
łJ)
Wszyscy popisowi winni mieć przy sobie dokument osobisty (Ilaszport z fotografją ), stwierdzające totsamoś6 osoby popIsowego
6) Komisje są czynne od godz. 9 rano do 1 popoJudniu i od gOdfi. B ej popQłudniu, (prócZ 13 sierpnia Komisja nr. 1 i 17 sierpnia.
KomiSja nr. 2), w które to dnie Komis)e te są dla poborowych odnośnych roczników czynne tylko od a-ej popołudniu.
•
O po rządku.tawiertnictwa n. komisje przeglądow_ poborow.ch rOGznikÓ.., 189U - 1894, którzy w wOjsku
.,v6Ie nie .łu~JIi P. K. U. 28 p. Strz. Kan" etgłosi w n_jbli*ezych dniach.

(-:-) Lesieckl

PPulkownik I Komendan•.

. wszechś)Via~

Osi tni utwór

towej lirmP.a he Freres
w /Paryzu

Wybitny dramat życiowy w 5 clu ~ktach w roli głównej słynna polska artystka

Początek

Mało utYl!laoe

Maszyny
blacharskie
!Da do

oddanIa

Max Mey...
koronowo
pr~e~ BYdgoezoz.

..

.

~

,
~

.

'

J~

~

1·,~~.

za

najlepsze

cIIny.

złoto,

.rebro,
gard e
robę, bieliznę, kapy
pluszowe, oraz 8Z• •
le czarne. Prosz~ się
BRYLAI'IoTY,

przekooać.

Zaobodnla 82

popnIeetno ot!cyoa I p
m 13.
L. MILICH •

przedstawienia o godz.

KG

SK

S-ej pop. ostatniego o godz, ?30 wiecz.

•

KUPUJE
płac~

PIE

WA

I

~

"

Dr. Ouniewicl
Ordynator Szpitala
MieJskiego dla chorób skórnych i wenerycznycb.
ul. Piotrkowska 50
~.<I

9- 11 I od

ł-7 pU

l2 19:>.{) r. W.U. Z. Lo

li

Or,Falits ~K~sjewicl

·prof. Liceum

muz

ul. Andrzeja 11.

przyjmuje w

środy

Choroby sk6rne l wene

ryczne ~odziny przlJ~.
od 9 - 11 i od 5 do 7
pół p.p. PanIe 5-6
1920 r. W. U. Z. Łódt

. ~ __ ,

.

uSuwa w Ciągu !l dni

.

KREM . .

..Mukuna"

1) nte plami

V\' -nej Kijeńskiej

od 12 - 1 i od
S -4 ul. 6 Sierp·
. nia 22

Swlonb I SWODlOBio skór

~

btell.n.. -poa1adalq.: 11010. mas'a
li) nie oblepia si. pO clele- nie .awle•• c •• łc
3) .ta'"cll wch'anla si. ca.ko_1 cle W surę.
4) Jak!Jllcer .. na ".alada mil. . . apełc;h.
, 1\ yr6b apteKI
J. WERO(,)~JjjGO .
Warsza1la

I~ldad
. ..

.

J

19- - - - Łódz, Lubczyl1eld.
Latomierska :11'1
Furmańska

ua

213. 1920 r. W, U. Z.
~

Łódt.

eASINO

eASINO

Kr'lowa

-

w wielkim S aktowym dramac!e lycJowym p. t.

• •

"

Nad
programI

leI ,

III

Komedja z Jar'faem I Brydzyll'lsklm
w rolach tytułowych.
1 ;,5wfęto Po:lyczki W &.adZi" .zdjęcie aktualne

Począt~k przedstawień

o -3".

mCeny kajetów szk~~nych I
.

'~

umożliwienia

Celem

m

A. J. OSTROW'SKI

Mil
Skład

.Państwowa

Łód:ź,

Piotrkowska 55 T el.efon 354.

papIeru Imaterjałów pi6mleD. Drukarnia. Introllgatoru ia.

•

•

fi1W

MW

JJ!!J]

~~~~i!Si~W!Jt5&~im~~,~B~~

LECZNICA lJU(ARZY SPECJALISTOW

• •••••••
lturo

Piotrkowska Nr. 17, drugie podwórze.

2-3

cbórob;r chIrurgIczne
uszu gardła i nosa
choroby oczu
choroby wewnętrzne
chor. ag6rne 1 wener.
chorobY' kobIece
chor. wewnętrzne 1 Mednne (płnc 1 serc)
ohoroby kobieoe
.
cborobY' oh i rur. l kobiece
chor. skórjfe 1 wener
chorobY' nerwowe

2-8

choroby

3-4

obOl wewnętrz. l dziecin

9-10

, 9-10

10-11

U-U
li-U

12-1
1211,11,

1'1, :III • •
:1-

a

•

•

•

d ... Oaleokl

•

dr.K •• w.J .......ki
d... A ..t,fikiewicz
d ... Skusiewiez

•

•

rOD.
środo
pi"tek:

dr. Mittelataedt
dr. lIIIohalaki

oodalen.

OCIU

-Z~BY

dr. Goldberg
dr. B.rliński
dr. M.gdziekl
dr. Dutkiewioz
dr. Ługowald

codzIen .

sróoz
śro
, i BOb.

dr. Jokiel

eodz1eń próCl śWl,t
Porada 20 rok. Operaole I oDatruokl w8zelkle!(o ro.tu10 -

UWAGAI 1) LecznIca otwada

zluezn

białe

l

I ziole

.. I!zCl~lrach I p.ojec1yń'eso. nlwet poł~m.ne kUlJu,t
1 placl najwyhlle ceD,. Skład przyborów deDtys
Zaleman, Wachodnia 45, przyJmuJ- od 9 rano
do 7 w. bell przerwY'.

Ogłoszenia Drobne
1_ _ _ _ _ _- -

Xupno
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