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\fi a ,. s z a VI a, 1. sierpnia (tel. wł.) - Sytuacja na
' ... ncie rozwija się w dalszym ciągu nad wyraz pomyślnie. Wojska nasze w gwałtownym ruchu ofenzywnym przekroczyły linję Sokołów -- Drohiczynf i sforsowawszy Bug prł\ naprzód.
\Al okolic
Wyżkowa
IKłsunięto się poza linję rzeki Liwiec.
W centrum wojska bolszewickie ucho Złl tak pospiesznie, iż piech~ta nasza z!"uszon.a j~st ęonić je na
wozach i automobilach. Konnica znajduje Się na tyłach
nieprzyjaciela, siejąc popłoch i dezorganizację w armji
sowieckiej.
Szkoła
P ait!!!
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Przy wyłapywaniu band bolszewickich, kryjących
w lasach, wielkil pomoc okazujil włoścjanie, a n.wet k o b i e t y w i e j s k i e, rozbrajaji!c przy pomoq,
kos, cepów - kło i
ał. o
iały i odd jąc je w r«:ce
wojsk polskich; częstokroc zdarzały się wypadki wylti-ania przez k bi ty mni ·szyc grup boi zewi kich.
Stwier zono, że w
zi dowi
współdziałaji! z
bolszewikami organizacje spariakusowskie.
I I o si Ć j e ń c ó w, wszelkiego rodzaju
broni
i amunicji jest n iemożliwa do zliczenia, albowiem wojsk nasze są w ciągłym r.uchu.
się
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s .,IIa-iAhlllli: III1 · zęd-.;ałniczJhI, tkzH~kin!, f,al'bi;arcko yw.
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Z:ztD",aniozne.
lł1l" .t'o~eJ od zamiejscowych,
Z. term I..",'... druk op;loszeń. koma·
.ilcat4iw i ;'F~ar IIdmlnlstraCj& .il:
odpowinda,

e
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~",.wnit dmi.iiłracji przyjmuje ...
,Qd.2.iny i1 do O ,epgłuinin.

-

Z"",yozajn •. mk 3.-,'IIrotr.n" 5;) fe:1
n:ad •• łan. przed te;(stem mi:. s,tV t~kscie mk.l0.-,za t~kstem mle i , -
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lamów). ~onnmi.
za wlers~.
Zamiei""o Owe.
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katy mk. 3.50

~dcktQr przyjmuje 1nteresant'w
Sekr~ta.riat

.'0.

.~n za ''''('fi l Iletitowv 1~t1l1otam()w:v (str. 7 !i1'11'5YII
.rQbr.u;!' "" i'.ll"i. za wvraz. n;aj-

Zwyor.ajn4':l1 mll:.

Z.a odnoszer.ie clo domu doplfica Sl~
m' ef;i~ Cl!lni e rok. 5,-,
Na prQWineji mie.si~c1.llle mJ< ~.-,

Z. łrani~ mlesię,cznie '!larek

~.

CENY OGŁOSZEN,

l.o6~1 miesięcznle

lwartalni ... rok:, 135,-,
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Egzamin sprl'l\AdZI.ląCI' 1\
i rysllrlt,ów

al~ebrl. g"oHletr j
.1:1 lirnplłiil T.

t.

Jp'7j'Ka (10 1", • .,
~. (,iilOr ;rwyrh

Dyr!'ldor

o,t

lI"t~rll PO!8U,
,'dllt :-; (~ " 1l0,j

~7Ipj.i:
.
~. I ł'oj;anl'l1l\uDild.

O<i szereg_ ... jesj'~J ci~gll
Ildualn~ Ipraw~, Jli. SCllOdza,-

.. "ił. lIza' rzn..
tegoż
Wrnglt, a. ildrzuclła. wszelkI,
*J.I. ..."itl;baniu kontaktu
7. !O!!!j. !Sowiet6w, Ostatnii
7. Ro!'~ s(.)
Tf tJm jedl!~j( pr,gl .dzi e 7..1. Z&I i!ltu·,}wist@ StIlnów ZJc'lz",itui z el(~L~mJ ~:~ "prze\': ehwH, wOGzoll.nh.. w.frai.one w nocil

slonkntJzowanil 5iunri$'1
rolstd Fze'll nasze ~rfr'y llIiaCI, ani na .hlfiJ4 z porz',dln fodajn. było jed.rni, !Ilłu~7.",
dni., było ugadr.init: prowa- jet1Jni. ltSkl\7.nllf".
dzić TI <.t dal 11 Ojnę
lIieeli:ą, cZJli !~Ż

n i 1). I oliÓ,~

ehnj~e:

celt llJ- \IIyzyf'kalde fnlilu, iż
bolszew'zm dostd 1-'i~ ", po

19 siup.ni« 1921 r.

*
Zwrócić

*

*

nalezy u ..'eg~

niep0lII'od'l.811'a

fro l":cje pólnoc·

l·Z~cil.U ..vt(l~lA: iego .

a.

trznsk, i n ic7MenieJego h, rd nil pokoju, aIs nil) po.la:O jU za.
na C7.f rwony(,D :6 niezlT ordo\~ an~ lu~d~ een~; pOkOlu {lwuantu

takt, liż " chwil\ ubecnej VfO)- energJą.,
lIlka boJszewiclne Dl!Iplerilno s~
8)tuHeia na

na li!

zn\IVS7.e lf l,ell i Juzji sfer;y 1'roncio bo ow,Vm, ~tól'e "1p).{:liJ
II JlQci. t"j 5potłkalllJ t=. ,
lIl 1lH(dBjne u~tahłJ tlllia, fol'- wprost n!e.::ro~!ilievt3.llie nagle !oi. y'«U!', l.l.tóre lHl.jwJraini.j
muł~ odpow!eazi J}a to ~I.g!ld l ZłSUOI:7.yJ,y ru prawi. nit- aQtJł~.' I'oh!ki i Jei atOlilunIm
nienie: J ol~kl l57.@zerze prag- pL'zygoto'warJyeh, 11 także pr8Itosji !!!o1Vieeklel :

1

~ja, l&la, starała ~i~ wYlfierd
.. ~I'l~d. ~H~nl)'iY Zjednoe7..owiec7.nie llupcząca, I\rnmarsb • .Y~i. j I a t p l' 7. 6 ej Vf U.T
l~Ctgo nł~z~ wolnos6 narodo- Ang1111, o mr.lo 00 Dle wJtr~- w s z • l k i n s t o S II fi Jr OM
~.~ l n3.SZ~ suwerennoić pań Id;y IlU Z równf'wagi
pIlIH;y' z r ~ a, d e III ! o Vf i e t Ó lf,
!Ilt~, ową; a zresl1tą 'pol&ojll nie cznei.
oza :u.jciaśnieJszemi granicaz uzurpators1a, władz~ !owie- I bylibJśnly zaczęli reZlGI- mi, (lo lltórycJI może być Rprttó" bOJszewicJlkh, leez !li re- wy na ternA t rozejmu a 141 wet ~'I.dz(')na illsl:n,~; a, () 7. wies;I\'-

Jednocześnie Z dV\ uch stroI!: nym i ŚrO(jjicvvyrn ) n:edsta
biją .10 m,sza armle bohater- w ;a się desIIonaje. Kwest)a
i!lo.re, bije r6wnit~ w poJudnio- USUD:~CJ j ' .. ył;lf ania oddzia·
wo-vvschoctldch dzielnicach Ho· lÓw. m'ialail\cycl1 w oJfOlicy pl'e/erJtac]ą nr.,rodu ros;n~ld. JltI.](OlU z deleglc : 1t kaMw _in broBi."
~Ji gen, Wl'angel, li:t6r.r prre- Działdowa i Ioa z~ebód O(! te gO,)la srrnwiedli"Jek l'!'~'.
w~chudu Europy.
" Wal68 ni~.c 7.i bolszewikałrocr,yt lU? llOJ~ DOllu j po go nl.:' t'ta. to tylHo J<westjl\ rzonlt podstavraab.
Na f'ZC7.r,śl)ie \IV f!u~un ,.rzy
i i .ol5zeVfizmem nie josteś
poll\czeniu si~ z .!:;ozaJ(smi dni, a n·.oże nawet gudZlO.
t',a.lste, bylo to Jedyni. ~Ju
'otlskimi jdzi~ w lderunłtll
W Ctlltrum pr t:!{roczenie ~:w~ i Jedynie godne wielki,,· szła nam buta prz.rwó{Jdw WIJ ~.os'.lb!1i ni, Jak zd1\wlle h
'tV .i~ tył. u,ogl 'pl'7. '7,
pawie.
półnOCllO-Zf\('hi,dnim,
lin)1 Jjugu pod Dr, .l:lIcz'yn~m go naroc!u st,waui. Spl'I1WJ'. bols2J{'wichich, którzJ
pot~g~ mlljolloi't'~. aapra ISza w.bet ?milloJ całkowitaJ

rl'o świadczy, iż RosJa:!IQlflt'.ckA jest (Jzisi~.J 1lZi~ttl. Ja..I.;oby " potrzask, co SPOW\ cloWtlĆ winno rychły Jej upl:Idelf.
Czy t<ll{ się stanle - !laJbliż~~a zapew ne przyszłość po.
,kM.e.

W kaMym razie JU~ o

:statnie depesz~ stwierdzaJ!".!, 1~
w MoskWIe pow:st!lł z povlodu
t&kloj sytulIcji popłoeh, na
lłmtek któl't'go l.auJ1f>niew w
imIenIU 5WOJego rzftdu zwró-

(n& PÓłlloco-zaehM od Brt.e·
N\e illogllbySInJ 7,goClz10 ił
śCla LitCWSl< lt'gO pO~lllda piel'- lIa łiUkÓ.) nańtll~cy i ni. mow~zorzttdne ZllaCZen!e strata· gllSflly 7godzić s. 111. pota:Ó}
giczne, gdyż daje mMllość. ~ lU,1Z0l1, .tOryet~ ~am .. HleoI rzy dalszym I UCllU dcnzyw- lvg)łl ~sl"'7'y1Vała, IŻ wycII.Jlym OfjCI~cl~ l.d\! rolU wojsk game ręki r"ellOHlo do ~g()dJ'
~q 'if.\I' 1 Cll 7i pod \ (~·'~z.a\'V;y
na lin)J Iw.prr. Biały:::tok-Usu
~Iec. A ta/de oacincie mUSla-

łoby spowodować ·J(oIlIf.JetOIt,
gros um, i bolszewic·
irleJ. Nic więc aZlwlJego, ż.
elł SJ~ do ~ter miarOdajnych odwrót tam prow:,d:r,ony Jest
.A.ngl) I z prosb~ (} okazanie ta" gwałtowIlle, i~ pl~chotlt
ł)omoc'y 1f Davv]~zaniu !Stosnn- nQf:Zł:L ;,niewoloul. zOtjta.ł a ao
}IOru:2.JiQ

.tai

!".,

gn~1i. -

lUŻ Dja ulrłaqaó !i,:r. lV politjce Lloyd Go{)rgo'a. Na
dyktl>waG r.l~e. ltidcunię w'ySt~pUlą dwa popo.llÓj srol1HHnJ-po ~.4) .1ciU t.• ~fi~ JIlocarstwa, z j{t6rycl.
tv arsz\lwy.
Jtdu lIlilc~ało przez dln~szJ

.Jla 1II I,

110

•

Wzbucr;yła !i~ krew l'olslla.! cza~, ni. wtrąeaJ,),o si~ zupelI vowstał naród, bJ .O.Ofl1 lli, do .. prawy kontJ11<tu
lI.!.;rJ 1\'1\10
po"a sob~ ol:t~. ~1Vego bronić, wolnflga Iu.rłm 1l'!ehodnio-eur..)peJskiego.
ow lfta!Jitł~\ .. tV poslad.me JłlO pod jarzmo zoiró" Jlj. lł,·I~e.
1 oby.VI a zt\llollczajtt !w.
l'l'lne lOISll1 i stworze.la z t-)Jła wewIl~łrznft p:Jlskl. ta- ,,]raźni. przeciwbolsnewickll
l\JI"l ~tal'u, .u
.IdOl'JRl J.toa- tryumtonł la znowu Dał wre IItanoW"isko, k.tóre napewno P"
cepe:Ja ooll'1Jewiu;:a (Illała lU.- ,iem.
.ziel~ rÓ"niei i Włocby.
I.Ha4 siłJ 1 tthu, a.bJ poiem
l dzil!iaj 1\10~tJl'lJ' ,o"rhii
Nit j.steś y zatem odosolslęgn»tć EO "lauz~ Aui &.łl\ lo zaznaczonego 1flżel !taao- _iut
.EurLlp~,
Ul,
"1~Ul .. .a "ls~a w .prawi. wOJ.y trt:y
l •• :t My wobec takie,.
$W\.U~llI ellym.
ro1wju.
fakt. tlIW, śmieli) povrrtcl$
l Jeszcze jMno. Azali~ me fl'em bardzie}, lŻ z tr~lłl."o
,op1'~.d.i.~
.'awiania.
żna PJło myŚleć fa pertrakta .tron idzlt kU Jlam ~omoe: Inu~tji:
elach z banl.lJ'illmi, kMrzJ "1 l) Atrc1a militarni ,eDera~a
Pol.ka 17.łZerr.e "ragrli. ,.,).
zl>J 11 Sl~ flit) oarO'-lltl podslllt Wrangl~, kt.Ól'J" d7.ięki popar- kOJO, al. nie za TJFlzeJks, cenił,
1VuVl ego poczuoia. .j)rawleaii ciu Pr<tuvji odnosi jtJdM 'I1"y- l ..i, pokol U z u:r;ur:pateraJJlI,
"0881, ~HI1i 1ł1ł ZIlWZJłtlIDi 1ł~8tWO za. druglem, ,osaw~- wrogaMi c.1will2i&eji i kultUL'J
"Wrugaml "olnOS~l O'Obl~tSJ 1 j~" sltl wOią}, n!1pr1lód i 'LJ- 1.~ z repreMntacj~ narodu

śCIgania wr il\ na wozach i
mogłaby aUtolllobllach.
prz,ynieść ta nowa fUi',je, JeślINa li'oncie poludniowym, jak
lI] Breszt~ dul'!z!& do !'Ilmlk.u. głOSił wc~oraJszy ""OIllUlllkat
W ka~dym fazte (JowtarlalllJ' l:lz~al}ll, OOWÓó.ztwo W~jSJr 1101 l"&:Il Jeszcze to, eosmJ fJowle- SI lch .1 ozpocz~łO
prz,egrupo'zleli wczoraj, a mianowicie,
aDla uddijl łów lila pod:
l~ l'olska ciągle jedn.ak P?: ]<tela zdeeydowaneJ kontrakcJi praw społee~n'y". Jlla~~st'''i l unją~ vv('j~i I1ow;y~h SIH~J r.~Jj1i!li,~o-U8Miwą,na. ~łu
Wl!lna ~I~ mieo na b~(ji'jf\OŚel l w rejonIe M "I"sol ó j "i Lwo ~rurtl~Uj .
erz;e;tCUliW ~ród u itl~ZhlitÓ"fV .:Y i. lit"*l·'l.tl~ rod~t.a.wlI.c •.
WJ't wlUl1ae 5il~; iw IJlko " -na.
.
.
lJJ.tI,t'go t~ż -~ ~ vr;tartaW J Jt05 j i. 2, Stano'Yłs u
~;r pl-l'!i18 trAWl pełtllOs6, ! t His ~k:ru
l taUl. Wl .~C ~tO]lIi;r 'H Lu - t~~J{le ~la::;1l 1 1 .. • • lf.dl\3 1I11IJ'}Zl'!e~t'.ne)l. utóra posta·
.71~ a.s ~adJlI z-alró.u31 tf.f0iuW ~Jdar/.• ll .\1']Il!j4\t'JJ \,.~ł, 'vI y'lfJiilel.~1en, ''lI! aJ.",L )Ii- 4Itr/.~ll-lil' \I\·ł.iplll,,y·-jJdIlJJ-

Jl.ÓW z Wranglem.
NIe wiadomo, 80
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Warszawa, 20 sierpnia (PAT)
- Komunikat sztabu generalJJego WOJsk polskich z dnia
SQ sierpnia:
F
ront północny:
Czyniąc rozpacr,Jiwl" wysiłki uratowania 7.agrożonel sy.
tuacji dowództwo niepr;r,yfacielskie rzuciło do ataku na
P.łock gros sił, ~maidując.vch
~l~ na przestrzeni pomięd!7.V
Wisłą a pranica niemiecka
.l\~~C Tlajwidoc7.niei tA drog~
do sf ,rsowania Wisły loslo7Jvdlf'\nia stolic". Plan 'ten ?:ost''lt
całkowicie udare nnionv.
W
walkach, ialde się wywią7.aly
na przedmieściu Płocka pr7.Y
wydatnej pomocy miflszkań8ÓW nil'przyjaciela odrzucono

znniiluiące si~ w klinie mi~
d;r,y Bugiem a Narwia.
W reionie Ciećhanow& nie·
przyjaciel atalmje gwałtownie
d[ttac za wszelką ceną do utrz.vmania w swem re ku dróg
odwrot,)v"ycb, lec7J kolumn.v
nasze robią w tych walkach
dalsze postępy.

nasr.ych ty/ach są stopniowo
wyłapywane. 'IN akcji tf>1 W.'V
bitnie wspóld:dalała luoność
mieiscowa.
W SiedJroach wzi~to do niewoli uzbroiony żyr!owski ol]·
dział ochotni...:r,.v) złożony z
miejscowych ~yd6w komu' iso
tów.
W rejonie na wschód od
Chełma oddzinły gen. Zielińskiego, działając skutecznie,
(ldparł.v ata!d na Ratycze i
Dubienl<ę. W l ierunl{u ua
Hrv bies7.ów zarząd7Jono kontr

Front środkowy:
Pomimo ogromnego zm~czenia nasre odd iały pnści'
gowe ?l godnem podziwu poświęcf'niem wytrwale posuwa·
ią się naprzód. 00 dnia 19 akClę·
b. m. obsad:7.0no Sokołów, Oro·
Front południowy.
hicz.Vn, Białą i Koden. Przpz
W dniu 18 b. m. odd/'ifll.v
zaięcie
Drohic7.yna odci~to 13 dywizjI niechot.y stor.zyłv
znaczne tabory sowieckie.
wrelonie Winnik zaciętą walNiepr7.Ylaciel w pnniczn.vm h~ z 6 dywir.ią konnicy Bu·
:li dużemi strat~llJi.
popłochu Vlycofują się w kie- dil::'nn~go 7.adaiąc jej -powa1,ną
Akcja armll gen. Sikor- runku
ółnoc:mym.
Zdobycz klęskę . Njf'pr7.vjar~iel 7JaatA·
~J~ipgo w dals?:ym ciagu roz- na~za w dalszym citl;gu szyb- I<owany od t.vlu zo..,tał 'l; e pwIJa SIQ pomyslnie. Prawo- ko wzrasta Armia geo. t-'kier- chnięt.y na moc7.ar.v pOllo!?zac
:o!kr7J.vd~owe oddz 1al.v dnia 19 skiego posiada jut z górą 10 ogromne 8t aty w ludziach,
b. m .. sforsowały Hn 1 ę r7.eki t.vsięcy leńc(~w, 32 armat,112 koniach i lllaterjale.
i
Nieprz.vjnciel Tl<lpiera w dalNarwl, obsa.d7.flJac pnIeprawy l<arabinÓw maszynowych
lV Serocku l ultueku. Równo
1600 wozów ." materjałami szym cinJ~u w Iderunku nil
eześnie armia pien\'!'lzn, posu f.echnicznemi i
prowiantem. Bóbrkę lecz skuteczną kontr·
~8JąC si~ przez Radzymin, 7.a- Zesta\\ień z pozostał.vch nrmli łlkcjQ ta!{że i w tym kierunku
.J~ła Wysz!{ÓW, g'dzie prze/{ro- dotychczas brak. Wj~ksz . . i:lzar?Jądzono.
ezyła Bu~, oRkrzydla ąc tern mnielsze oddziały dywizji soNac7.l'lne dowód7.two woisk
:!!!amem oddziały pn;eciwnika, wjeckie"pozostaj~ce ieszcze na
polskich, s%tab generalny

Stan

oblęże

•

•
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Bytom, 19 sierpnia. (PAT.). znmordowani. Niemcy n~padli
na redakcj~ ,.Gazpt.v
:!!!)a koalICyJna wczorai ob 0- Ludowej- i zdemolowali lokaL
Il~zony stan oblętenia. O g. 8 Obra bowano takte dwa sklepy
Wlecz. ruch uliczny jest zaka· polskie.
Centralny Komitet plebiscy~;'1I1?y.. Mimo to przyszło wczo
raJ wIeczorem w Katowicach tow.v wydał odezw~ do lud
do nowych rozruchów. Niemcy nO$ci polskiei 'Wzywaiącą do
Jłapadli na siedzibę pow. ko- zorganizowania
samoobrony,
mitetu plebiscytowego, miesz- gdyż na obronę ze strony
ezącego si~ w botelu Deitsch wo sk koalicyjnych nie można
Haus. Hotel podpalono przy liczyć Oddziały samoobrony
po~ocy w l ą7.onek słomy '\bJa ma'ą być utworzone we wszyneJ benzyny. Przedstawiciele stklch gmm, ch. Cel ich jest
komitetu w obronie włflsnej wyłącr.nie obronny, 3. nigdy
musieli u~yć bl'oni w Iwńcu 7Jaezepny. Oder.wli podpisali
j~dnak musieli się poddać. 1l0- przedstawi{liele wszystkich or:nIewa~ wojska francuskie wy- ~nnr7,.acli i stowarzyszeń [Jol·
:!!!zły z miasta. Polacy zostali skicłł.
~kazani
na łasl{(~ i lliełasl\~
Bytom, 19 sierpnia, (P A'r.).
Niemców. Pewna cześć fuokcjonarJuszy Komitetu' 7.ostała Burmistrz miasta Katowic. Górnoslązacy
art'sztowlllla przez ~ichrheis· landrat katowicld i pret.ydent do Sosnowca,
webr, nieHórzy z nich zostali miliCji w Katowicacb w.V dali amuniCJi.

Icha

zWYG1~stw or~ża DOl&kie[o
W Paryżu.

Paryż,

19 sierpnia. (PAT)Prasa francuska lednon~yślnie konstatuje wielką
d?D1osłość zwyci~stw,
odnie,
~Jonych przer. armlc, polsk~,
a odsuwaJących jak si~ zdaje
w zu pelności niebezl'leczeństwo, Jakie zawisłoby nad stoJic~ i nad kor.ytarzem gdań~l{]m. Każde pierwsze konsekwenCje zwyci~stw pol::1kich
pra.sa francuska
wyru enia
lŁmlan~ tą. pr"s!ę niemiecl<iej,
a nast~pD1e pospiech, z jakim
delegaci bo!s/,ewiccy w 11 ńl!ku chcieliby przeprowadz,ić
lokowania o rozejm i pokói.
"Matin" , om~wja!ąc przebil'g
wydarzeń na fronc~e poIsJIim,
JlRzywa Je powtórzemem się
I13JJeWrU,
dokonanego nad
lt1arną...
""
.
.r~tlt P~rlslen . upatruje w
zWyCl~stwle JlOl~kl~m kres ~],
~Ilowań bolszewlCkJch Z8)ęela
Warszawy i wyraża przeko
.ans.

na~]e,

że

W.

na1hh~8zy~h

dnIach okaże .. SJę, czy arm)tl.
polska potrafI swe dotychctla• o~e .sukcesy' przeobraziĆ w
,n~lk:le 7iwyC1~st\lO na całej

"Ji.

Prasa

WiBddńska z SnkGESach
or~ża nLls[i~[o.

Wiedeń, 18 sierpnia (PAT)
Dzienniki wiedeńskie stwierdzalą ogromny sukces Polaj{ÓW na podstawie doniesień z
frontu
polsko ~ rosyjskiego.
"Neue Freie Presse- i "Neues
Wiener Tageblatt- prz,V pisu1ą
sukcesem kontrotenzywy doniosle znaczenie i por6.vny
wują walki nad Wisłą do "Cll
du na Marną- 1914 r.
Sukcesy polskie ułatwią zawarcie pokOJU. W "Neue Pre
ne Presse- gen. Korzer piSZ'".
Od dziś mo~na powieddeć, ~e
sytuacJa zmienHa SIę zasadniczo. Inicjatywa przeszła 7,nowu w r~ce polskie. Otenzyw.y polsldej nie spodziewali
Sl~ ROSjanie i sam ten !aJ<t
Jest ju~ sukcesem. Autor po·
równuje sytuaclę z sytuacją
w sierpniu 19H) roku, lded.v
armla GalJwitza posuwała się
na Modlin i zauwa~a ~e Ro
sla nie po~vinna zap~minać o
doświadczeniu roIm 1916 "Na
ues Wiener Tageblatt", piSZąC
o zdobyciu Ciechanowa, po
wiaua, że oznacza to nIe t)'llw oSlabienie nocisku na Wal'
nawę, .le tak~. :.iłirQiuli

Sir TOiBr nfzeciw PObC8.
Wilrszawa,

II)

sierpnia (tel

wł).
Z Gdnńskl\
wiadomość io Sir

nnd'~hod7.i

'rower C7.V-

ni trudności przy wyładowy
waniu amunicji, koni i '(&.Opa·
trzenia wojennego, nadsył:myeh
dla PoIsld z Francii i Belgii.

CZ~8t

przeciw

lDjnl~.

Praga, 1g sierpnill (PAT)Part ja soc1alno - demokrahczna robotników urza,dzi w dniu
19 P. 1l1. we WSZ.f stkich wi~
kS7..vch miastach republi Id
zQrollJ~dzenil.\ ludowe i mani·
testacje na któryeh m3. bye
podniesiony protest przevi w
ewentualnemu Vf C Ją g ni ~ c iu
Cz·choslowacii (10 lcontlildu
odezw~ do ludoo~c; w7.ywllja cl\ woiennego.
do zachowania spokoJu. Według informacJi dzienników
Partv'śGl
polskioh Niemcy proiektują w
J
II
n;ljbliź!'>zyoh dniach niłpa.d .na
Paryż, IQ sierpnia (PA'!') C"ntridny Komitet pleblsc.y H<.lVflS. AdamsoJl silkretarjtltowy w Bytomiu.
tu .Labour Pllrty- oraz SIIl1ng 7.e związków łrnnsportowych przyby li do Par.vta. i
Sosnowiec, J 9-go ~ierpni~. odbyli kontereoci ~ z przed.
(PAT.) Dr.is w l{ atowicach
r.organizowane bojówki niElmiecJde napadł.v na wojsko
ft'an"uslde i zmusH.v· je do
wycofania się za miasto. Frartcuzi okopali si(~ j ezekai~t dalszych rozlol7.Ów. N:emcy spa!iIi budynek, w !,łór,vm rl1leściła sit} komis1a llli~dzyso
)uszlIicha j zn~cają się nad
Polakami w ohydny sposób.

la v Kał

"y~ Kato~ic~ch ogłosiła korni- równiet

runl<ów dopóki trwa bitwa
pod Wnrszavrą . .Jest pewuym
~e czewona armlll natrafili na
powlI~ny opór. Fakt że Polska broni swe; niep~dle(7łosci
1110ie zmu;.;i6 Ros1ę do r~zwa
gi i uczynić 11'\ skłonniejszą
do ustępstw: Byłaby nieod po·
wiednia do rokowań ehwila w
którel Polsk& uwa~llłllby si~
7a powa]ontl; i skłonn1\ do kapitulacii. Honor nal<8ZU le Franeji uczynić wsz'ystko co tvl·
ko możliwe aby utrzymać 'do
ostatnich granic dll~ba narodu
sojuszniczego walczącego o
sw61 byt.
Dziennik wyrata 1:a1 z po'
wodu niAzgodności zapl\tr.vwań Francji I Anglii. Jeszc~e
Jest c;.~as llll pr7.edsi~wzi!'2ci6
środków,
które uchyliłyby
Polek~ od tragieznego prze
wrotu.

~tawicieIl\mi pr3 y.
Wjec~o.
rem nawiązali sto~unki z komisil\ administracYJn~ partIi
;>00 1alne1

Sowlet.y ura[Oa DOrOzmnlenia
Z

Wiedeń, 18 sierpni/t (PAT
Hlld)o Wied. BK. donosi z
Berlina: Postępy gen. Wrangla wywołały r,'łOiepokoJPnit
\IV prasie bols7.ewicldf}i.
"Prawda" pis)'jf', ~e nac7.elnv Iwmend.ant pow.inien ~zybko po~
cz v nIć enprglczne zal'?Jadzenil1
aby powstl'J:.vmać dals7,e po~
Buwanie Ri~ Wrallgla, qd.vż
inaczej rząd l1U..,i si~ przygotownć na to, że straci całe
zagł~ble dońskie wraz z kopalniami węgla. Ku nienievr
lY' liŚcie do Llovd
GilorO'e'll.
..
h
Z a z n a c z .v l, ~e Z'I gadlliellie
Wrangla ni" może być ~adllt\
miarą zł; CZOlle ;Ii /(W8StJą zn~
lI'arcia pokoju. HÓWflocz!'śnie
r.wr6cił
się Kamieniew do
Lloyd Geor~e'il 7. zup.ytaniem,
czy rzqd angiel~ki nie podjął.
oJ s·~ krol{ów p(,średnic7.~·
cych, ab.y UhHWić nawiązaoitl
przy) .znych s t o s u n 1< 6 w z
\\, ranglem i USUIH\Ć, istnieiąclt
tl'Udności.

Irr.&&\n i Kamienlew
wylocle

uClelol}ą tłumnie
żądając broni i

ros.viskiej operulącej w 1de
runlm Torunia i Grudz.iądza.
Je~eli polslca armja 1,6; nocna
b~dzie dostatecznie silna, \1'6wczas woislol. rosyjskie w korytarzu gdańskim i na pólol)cnym froncie będą odcięte.
.Lleichspost" podJneśla, ŻI'I to,
co si~ rozgr.vwa pod WarsMwą, może doprowad?AiĆ do o
gólnego sukcesu Polski i straszneJ klęski R~)sJi. Dziennik
przypomina w,t1ki Kościusz
kowskie pod MacielOw·cami.
"Arbeiter Zeltung" tWIerdzi,
9: e, le~eli wiadomoś0i polsJde
odpowiadaią prawdzie, armIi
rosyl skiel grozi po ważlly I\ry~ys.

Prasa f! ancllska o Polsce.
l

Paryż, 19 sierpnia (PAT)Havus. Omawiając mowy-Lloyd George'a i Donar Lawa
Liberte etwierdz;a ~e wyłoni/a
si~ ró~nica zdań jlllca istnieje
międży b'ranc)ą a Angtlą.
,,'l'emp,,- oświadcza że Lloyd
George dnł dowody roztrop·
ności i taktu w/.,ywając do 01Ilówit nia pokoju rosYJsko·polskiego. W ten sposób podjął
shrania w ceJu utwifrdzenh
przyjatni francusko - angiel·
sidej. Vziellnik tlaZnaC~ilI, ie
.ie m.~ " ialllWi~ć tJCQ lra~

Nadeszła wiadoll1osć,

że

KrassllJ i Ka Ideniew będl\
zmuszeni do Opuszc7.enia'LOIldynu, grjSby rokownnia vy
Miń~I{U. wiały nie doiŚć do
simUm lub przeeią~ały si~
zbyt długo.

RobotnicJ an[ielscy

za UOKOjBIi,

Warszawa, 19 sierpll.n. (tel.
.- AngieJsJrA part)". robotnlc7.·\ pro da,nrn-vała nI!. niedziel~ demonstrację na rzeel'.:
pokOl u z RO::,ją s0wiecktl;

wł.)

obron

-::-

Obecnl\ kontrakcja wojsk
polskich, bijae i (Id p~dzając
wroga niemal od wrót stolicy,
niesie narodowi otuch!;, pobudZił duchl\ wJtrwałośei i
wolI zwyclt;shn, ~arazem 1ednak pociąga za. soblt ofiary z
1:ycia najlepszych synów OJcZy?Any.
W walkach • WarS.lllfę w
dniu 1~ b. m. radł, raZony
strzałami wroga, ks. Ignacy
Skorupl,a, kapelu 4ci dywizii
pier,boty.
Te n boh&tel' popro1ł' lldził do
Cltaku, będąc w stule i z krzy~em w r~ku, oddzlał,r naszych
żołniel'.~y. Swoj(\ odwagl\ i u.
m!łowaniem sprl\wy zagrzewał do walki, to tet niemało
przyczynił ~i~ do sukcesu ."
bitwie pod Radzyminem.
Nad grobem bo.l.atera. Tr
Warszawie prz~móVfił p:r~edwczoraj wódz armji północne,.
gen. Józef' Haller, hgnn.jąe
gorąc q łzą ~ołnlers.J[ą chieln,t'go
towilrzys7ia broni.
S. p !<s. Ignacy SJwrupk..
był przez dłu'1.szy e1.l1tS Dratektem łódz/{ich szkół ~red
mch j zyskał l!obie powszechną sympat)Q l miłośt. uozniów
i uCJ.\epic, personelu nauoz!·
clelskleg.o
oraz; szerokiego
gronlJ. mlelSłowe~t) społesatl'!
~twa.

C:ł'"

wL) -

WParyz·R.

• Z6 eło

Da

Warszawa, 19 sierpniII. (tel.

ac h.

LabolIr

WraO[lBID.

J.~. łła.i~.i!

Ostalnio dow' nduiemy ~ię Q
bohaterskiej
E:lll!erci s. p.
pod poruej'n. Bt nedykta p",c~·
lw\~sldego

pod\~zas

śmlf\t~j

WYCitll'zki na tyły nieprzy)a
cieła w dniu Iii sierpnia 'POlj
Jladzyminem.
Podpor. Pęc7kowsld, stary
legun, niejednokrotnie był od
r.naozany pochwałami za, walocznosc;. przeszedł martyrologJ~ ~(lłlllerZa polsJdego za
Olw.paoJi, wi~zi()ny był ~ \T .bOtle k ,ncentracyjllym
dl.
nieposlusznYCll woli Beselera
legionistów W SlJczypiornio.
NIi front wyrLlszył Wstycz·
niu] 919 r., tlawsze idąc vr
przedniej stra~y; s'>"ą energJą, zapaJelll I zrozumieniem
taK tykI wojennej n leraz wydubył podległy soble oddział
:r. trudnej sytuacji. DowodZił
11) kompan)ą 28 pułlw pie.
cho.ty .Strzelców Kaniowsldch,
"dZltCl Lod"'l".
Wieść u smierci podpor.
Pęczkowskiego wywołała tal
głęl>oJ{[ w s?;eregadl towarzy'
szy broni i wszystkicll tyCII,
eo iO bliżej znalI.
Zebranie Se 'cii Propagandy.
SekCja Pro ,')agandy przy
d~iałe 11 SZtabU O. O. G. ni·
nieJszem podaje do wiadomoSoi, te w piątek d. 20 b. m.,
o godz 8 m. 30, w lokal u
11~wa Kralo. nawczego (Aleje
I:osciuszlri 17) odbędz e si,
~ebranie cLiłonKó w Sel{c! i.
Ze względu na watność p'nszanych spraw obecnd'

wJ'

"'~itjdc

k6l.iecz~a.

__~~J~,____--____~______~___~_.____________~~~K~l~JR~J~ffl~~~__f~J~_._._Z_I_j·__-_,_~~ł__-~·!l~
'~*_~
a__
l ._ł~
________________________________________ • __
~*~~_u__

I Rad, Obron} Pallstwa.

poh'zebnycb do
przewiezienia,

załlldowani",

w.vładowania i
ludności ora",

s el:pnia (PArp) rozmieszer.enia
dobra ewa Kuowauflgo, pocho~.I1. Olwo n:r Pa.(lstvu od byla
d7.ąc)·ch 7. tprenów oprM.nia
d. l. b.
posied7Jenie pod
nych
w związku z dzi»łaniami
przewodnictwem Naozt·Jnika
woi~nnernL
f.ń~hv& Po dvsku8,ii nad syStosownie do postanowienia
fuaci~ politycżną i militarną
art. 4 powyższego rOJlporzą
załatwiono szereg spraw nl\dzenia oRoby winne uchylania
t1lfT
adminishac.vjnei .
W się od świadczeń, wYlllil\nio
~'1.czf'gólno8cl uchwalono. ['07inycb wart. 1, uleg ' \lą w drorOrt.a,d7.~nie w pl'7iedmIOme ydze adl1linistr"cyjnej karze a;t,upełoienillL ustawy o. osobIsresztu do 5 rniesięc,v Jub grzytych świ.adczenj~cb wOlenny?~ wny do wysokości 10,000 mk.
O zllli1ł me termwu vłatnoscl
f.lodatliu (d z,Ysl<ów wojenWarszawa,

Hl

lll:

!1yeh n8. obszarze b.Vłego Z8lioru I'osy)s;dego, ora7i o z/\
'ft'it-s7.eniu postępowan i a sądo",ego 1f sprawach cywilnych
dl. osób pozostaJHcycb na słu·
~bie c?,ynnej w woisku pol1!1dm, a ponadt? fozpor7.ądzenie o obostrzenIU kar za. pfr.e~t~pst'Vfl\
osób "o,jskOW,vclJ,
wynik<ljl1 ce "fi' stosullli.U słu ~'
[WT)fego i O ut.woFi:emu nad:;,wyczajnego s~du wOlsj{Qwego dla spraw o pr~est/(pstw:,
(;fict-fÓW l Ur7.ędnl){ÓW W01C1kowych 1Vyoikając~ Z~ 810~llnku słu~bowego.

Z Komendy Str.Obywat. na

m. Łódź.
lf dJliu d~\isie1s~Jltl o god7,.
7.flI; wiec~. ()db~dzie s'~ r,bióf1,& wszystkich ochotnll!lhl\f .do
~. O. zueieslrowanych \IV bm·
rAch zl'Ieiągu przy ulieacłl:
Aleia Iosc!uszki 21, '/giHslut
7 j J.leksal'aro"ska i1. Zbiór.lUI odbl:dz'/\ ~il) VI lOlla U So~oh, przy ul. Nawrot 28.
. .
, .
Ochotnicy do S. O. na m Łodz,
którzy "pi1'ali !!!i~ na listy
~biorówe Zlł\-i~zków i Stowul'Z s7.et\ majl\ si~ zglosi6 gre..liIl,?I~i6' jutro. " pją~ek, dnia
~o sierpnia punldulllme o godz.
7 wlecz. do 10.k3JU SOlro/a, przy
ul Nawrot Nr. u.
.
Komenda Str. Obyw. nH m.

Ofiarnoś. wła4icicleli pi.karń
łódzkich.

c) Vf zrzeslienilll Y\'ła.?icieieli
piekarń łM:r,tdch
za padła wehwałl'l. opodatkowlI.nia
si~ 'fY
sumie do stu m!lrek tygodnlo
wo z kaMel 07i,vnnel piekarni
nl'l pomoc dla żołnier:". 1'01ski~go.

UchwalI'\. tA przez pewną
gruPtl piekarr"f iest.podoblHl
wykonana, podczas gdy pe·
wien odłam właścicieli piekarń.
wcale do nit\j stOSOftr~6 sil!i nIe

chce.

Jednakże" re,mltJlei. teg.
Sprawa por Wąsol.vicara.
Wo:ewódr.Łwo ił.J ó d z k i e " "opodat1ww3nia ::oi~ ",
cen"..
Onegdai, o godz. j·e j rallO,
myśl ustawy 7, dnia 25 lipca c.bleba wvśrUbOW3.U0 df.l U- " sądz ; e WOjskowym prr,;r ul.
1919 r. o osobistych świad " ze miL za ttl~t i G8IlJ hłe!.:-(40 Moniuszki 2, rozpocz~ła si~
niach wOlennvc'h ustanawia 2~ mi\'.
l!Ipraw~ pOl'. Wąsowicz8, b:rłe-

w.vnR~rodz~(Jia

Zl'I.
WychOd:lii "i~c talr, iż pie,
CZl1sie do karze "bawilIt się· " patrIO1 wrzeBnia r. h.
tyzm, lecz nie 7.~ s"e;, .1. 7.
A. 1) Za 8 go hinny dziel'i lIieszeni spo?;rft'Ców.
pl'ac.y prac,.wnika niewy;'waliflko""anego w Łodzi, Pabja Powszechny Zjazd Mlłzyi.ew
nicach i Z~derl,u Tlik 60.
poisklch.
2) 'IN innych miastach i mia-- TV W~rszawje zost.ał listeczl{ach Województwa Łódz- tW0r7.ony Komitet z prof. Mel!lleg-o Illlr. 50.
.
cerem na cZf\le, w ce:u zora:a
3) We w';;7.,V'Stkich 1nl ycll niz wllnia 7,ja7.ds mmr,Jltt'ff
mie'scowościach t. ,. gmillfl.ch polskicb.
wieiskkh mk. 40.
Zjllzd rozPQcznie się duo II
-ł) Rohotnie,V stale zllJJ1ies:i\- październih i trwali będzie
]{ali w 1l1i<ł łach ŁodZI, I ' ab).- przez pi~t dni. Ogółu,T ~roIdeach i Zgier7,1] bp;r, wzgl~du gram zjazdu 'Podzirhmy będlii.
nil to, w Jnkicb mie ' scowoś- na seKe;e. T"ól'cgol., ,ellaciach bę (' t\ do pl'nC'.v uivci, gOgjD, teorja j kryt,T tu, mu·
pobierać będą. płac~ wys~e,ze- 7j vkI:!. kościelna, kOllcerto"a,
gólnion[j w punliC1e l nlnleJ- opera, 11l'lL.Jlra ~toso'ffana H"
szego ol)wieszczenia.
oto ~tówoe, zagtldnielli~, kt.B. 1) W.vnagro i / eni!\' za do - ZJazd bt'ldzie POŚWit:(HHlJ.
starczone podwody wypłacaZ~ wzgl~du na brał.r ł~eu~·
De bttdą. podług. \al<sy, j ali"" ŚCl \1V dotyclwza.sowem dzil\ła.dla odnosnel 1l\1ej SCOVl OŚC I ~ 1I - niu na polu ~ultury łlHlZYC9lsh.. ła 07,l1aCzona p\'J';ez \"'OWIa. Ilel w Pol8(;e, Jako te~ na ~rak.
WYSOHOSÓ

pracę wykonalJą

w

tową l\omiRi~ śwj:ł;Jc7.~fI ~o- Ol'gttnjzac1i. wśró./1

muzJłuhf,

]ennycb, ewentualm6 I\OllllSJ~ Zjazd talu Je -· t nleo~zo"!,ny.. ,
Szacunlrową·
Na 7,Jt1zrl stAWIe Sl~ 1 "V.l~1
2) Właścidel POI~WO(:V' (l- u1zi~ł ~ lego pr.lcacb powiatrzyma w.vnag.rodzeme w dluf! Jl wt'9JJsey mU I..re~ pOll0y.
no~m'y, ObOWI-1~UJllC ~ Jego
TennIn I I.d5JJanIa.r~1'.ra.t~w
mle1S c u 7,OnlleSZKanI3, bez upł.ywll da , 20 vvrzeuuI, .ltlłwzglęrlu na to, ~ ja kiej mie l- row:lć le nale~y do siebJb;r
scowośei wykoll\ ś.\ iadczenie. 110mitetu, Illies~0~~ .. i!i. w
Łódź
.
.. ...
Wars7,l'Iwie pnJ ul. Si .. ki.z
v. .....
"
łI.~ 8
..
<t,' • .
vn"J wa. w~v,ystldeb tych oc; h ~Przewodnicząca Narod l'we) \'\1Oza J'Q~ , "
H ar~z.
,[ w.
do
S.
O.
n&
m.
Lódz,
O
.
..
Kob'let
l1on'j
W"t1
Mu~ve7,nem.
tJII'k6••
l'g'Htll'l,nel1
. l'
.
JitÓfZ,r otr~ymali zaświadcz: - da Ładzina wyJechu.łr.l na front
VI sprawia Pel_t.wl ••
Bi~ lecz dotąd do ogl~d7il!1 w Charakterze f·elcz t'l rld.
lek ~rsldcb nie stawili 5i~, by
k') W U?'upeł'nielliu "e~oraj
.H ltJebmiut zgłosil~ si~ do P'rz ec;iw!. o i1odat l,łl.wi ndej- ~lIej w7imi.\nld @ JlieprZl~n~
skiemu.
odn .. śnycb. biur u("ll'1.gowych,
(k) Z:m:ą 1 łwleJek ilo -ar.do- niu 5-ubs.vdJum dla f'ogotcnfJa
:..::ozie tv godzinach od g do 11
{{atu n kow ego lltrnu lJi "uJel'u.f,
'~yeh pod prefekstfnn, 'Że poflno i od S do i po poł',ogle bieran,V dotrhczps fo1atek 1e M;'gi"tut, w,Howiadajlj3
dzinJ lekarskie ~talo Sltl od· orf ~)lifjMw został narzucony si~ za zli łl "ido"ani era r'gatobywRJl\. Zwraca SJ~ uwag~ ~~
wl. ' al'<I} $all',od7,i~IHoj lllst,f.
i stniejącym r~zerisom
f3.hotnikólV, że ber. adnotaCji wbrew
lill.1 i
prawnym, zwrócił się du Min. tU~li, bynalmni ej
lekftrz~ z3świadczeni~ znaczeniem&
Zlłlft!artl
,Ir...
••
"iat
Sor. Wewnętrzn.ych z żąda
nia mieć nie b~ljl\.
minsta
IH1ID"CY,
udzielnlj
~t
niem zwolnienia od powyt,szeZ Komendy S. O. n. m. lódz. go podatku 1 zawiadu!lIił Je- tych ""M pne1i ;>og?ł!o~ ••.
Wobec 'b gtl, Ze Illit.l.al • .,.,
:iomenda. SłUŹ,. Obywatel· dnocześnie M'Jgistl'at, ~e po- dotyehczasowej terwi. Per'5kJe} Ul\. ID. Łódź Vfzyw.a wszy- (;i".l\ws",y od l lipca ·podatki towia, kł6rego DUI?tt; ,.. ""'1 stJcich ochotnikO"', zapIsanych od biletów na rt~e e !ij gmin 11ia sokosei Q plO..
,.b,J'wa
'ff Biurze Zaeia,gowym S. O. będĄ uwzgl~dDian.e.
ID
i
"sto,
f!~H;,i~ga
za.
g-I.~
'łt.f'
Na ~kułek tego wystąpioJII.
przy \11. C/.erwone) a.. do sta·
dllHci
.IIie
'ff~fj6łntlel'lIł i . u"jenia ~i~ " dmu dZIsIelszym wOJe~ództwo zwróciło Się do sług, Jakie ta. iu~"tUł a. ...pwz6d Iomis)1\ l...,.allfi~acy]n~. Magistratu o nadesłanje mate· dale, ltonieezDl!1t11 ł •• t fil,
'[ omisja ta U1'z~d01Vac. b~dz16 f Jałów dotyC!7;ącyol) tei sl't'3,· czeni. Je) do .,.4d~ztałt.... przy ul. CzerwoneJ. i "go- "!J.
spodarki szpitaluj, ,iyQ. tylPlan nauclItania na rok
d.zinaeh d . IQ do l l od • do
llo VI" ten ~po!ói .etaa ~ę
przyszły.
a wiec!IJ.
dr.ie zużytko"d fl0) . . . lIi.
Ile) Komisia powszech.nego z,lrówno personel, jak j i.·
Zwraca ~i. uwag~ 1.e tylko
ci ochotnieJ otrzym&j~ legity- nauczania przy,jf{la wTllosel( wentarz, a tern Ulti~. o •• imaole S. O., którzy ;/adoś6 wydziału wylrOnawczeg t ) w liy~ koszt.. atfl!lJlIlut& ilstyuczyni~
po",tszem u zarzl\' sprawie organizacji obowit1z- tucji, którel uŹ1teS'0aril :ai.
Jwwego nauczalJia w prz,ysl- podlega ct,sklll~ji.
dzenin.
łym roku szkolnym. UstalonJ
łJ
plan ma być przeprowadzony
lIliIi _11S'.le·.
w całości. Postanowiono dae) DawoJ utl'ł.'p& łt~e..kj.
1\
żyć bezwzgl~dDle do zapew'.
BlIczelllik iuteJ!IJ li zaJd.U",
nienia ka~demu dziecku miejJlarn)'cb z ezaeó" rtsY1tłid,
sca w szkole. Szkoły zaj~te .Modelevrelli.
kb6r:r j.a........
W _ .. r •• ie .",Iadozań wo. na potrzeby wojska postano- :nie 21 ewakuac1~ hOj3:ł ,l.'BtZ
jennych
wiono rozmieszczać w sZKO- Rosjn w,jeeh'ł •• .ł.. ~j"P0,
łach nie zajętych, urządza),\c
łlobi.,
. (1) I~H1i!'!ar,j.t . .R~~d~ poda nauk~ popołuctniowa.• a ",raZIe b,ł" ły0h dJllaea"
7,k:ąd po
kr6tkim
,o.ye-il' e . . "ladom.ośel, e
mysi ostatecznej potrzeby l'eduko.
WYjechał do ZdUlhki.j W.li
.aozporZ8,dZenl.a Rnd~ Obrony wać lic.zbę godzin.
do rodzin,r tamte}sze"t prze·
Pallstwa 2'J dm. 20 1J pel' r. b.
m:vsłowca niemea Arl.ta., z
d\l!. Pr. N. ni "przedmioci.&
Mydło dla Czerwonego
którym jest spokre .. nio.y.
poej~g,nia ludnoŚci .do OSObl:
Kl"z~ża
Również jest sygD&li~o'ff",
I! łl ch i neczowl~h IWJfi.dczen
c) Komisarjat Aprowizacji
drugieg\, łodobug.
pUl akcli ewaJcutlCIJue) wła- przy Magistracie lll. Łodz.i pobyt
€I.. .dminis\uc;yjIl8 upowa. przesłał do IotendenturyCzer- "gośeia* u IHIS, millno"tm& b.
tFlioJle Mstałl do Prz1~uso- wunego Krzyża ~ 10 funtów l'cwirowego ros;rJskiej Jolieii
o pOli,gania ludno~cl za mydła, jako otidry: z fabryki w Łodzi Łopat"
wl.uilodle1liea .do robót 0- _,Wygoda· t. 10?, Kan~ora f. 00, został - t alf o boltu"i,k
.tlti.'l ck tru jWladezeń pod- 1: uc.bst\ .10, V, 6)tov'rlcza 100, nIewoli i tw pr"'~"1 ••
i k"al4łnlł1U' "18lł, l"a'bLanncaa SCI, R'Cl1feld&. 20. obon.
Ol

l ••

fi

-

•

.i.

Z m-Iasta l" otol l"c.

"'i

"t"'.

Ci.reawy odczyt.

W ~ohote d. 21 b. m. (l g.
t wiec:.:. Ipunl<tualllie) odbt;d~ie Ri~ " .saliKoll~erto\l'l>'ej
(DzielnlJ. 18) odozyt d.y!', Al.
Zelwerowiczl<\ na temat .. lnieIigen)a-a chwila czvnu".
AktualłlJ temat j os oua pre 'Jegenel'\ wzbudzi l.r wlel kie 7,ah~teresowanie. DocMd prze~maezono na. rannego żołnier7il\.
Bilety do nab.vcia. \y Lidze
Akan. ~-6 po pol. ul. Przejazd~, i j{sj~gami A. Stru·
oha, uJ. Dt.ielna 12.

go J\iel'ovrnika łódzkiej pOVf iat " wej Komisji Uzupelnień.
PGr. W~so\ldcz, 11'1lr "jadęmo, osltar~onl jest o pobierallie łapówek od popisowycb za
zwalnianie ze Shlżby wo)skowe1. Wobec t~g() rzecz Zl'Ozu·
mitl.h, iż VI' s~erolrich kołaCh

"ani i. zaiści~ 'wiadozy, ~,e u.wet (llłonkowie zt>fi~zkó" 7i1.wodow.yeh 'ff niektórych wJpadlrucb n ie przee;trzegaip. 7.1lsad i (1yreJ{ty" swoicb orgllnizl1cji. Sp0r}:r.iewać sj~ mieź.l,
że pot~pionie

pl'7,~Z

zwj~7JeJ(

szpitalników lVsz~lfdcll I\I{tów
gw~łtu be7i 'lll'zgl~du na to sklA
pochodzą przyozyni si~ d.
uzdrowienia stosunków i Zł\pobiegnie na przyszłość p.dobnym wybrykom.
-.
Z pl'umyfDłu.
i:a~(~< W o~tatnicb c?;asach w
przemyśle!

włÓknistym

łód,z-

zall\IVa~OnO pewne ch t:; c i
do robienia zakłlpów, lecz na
pJ'zeszl~odzie staje niemo~.
bność "'"J'ft' ł!illi towarthr kol •.

uim

)ami.

"'Vi~k:szośe.
t{)~J3ry

po

kupcó" z1eehała

r,imowe.

TowlfJ "y'ffOŻ~ lla kołac.,
Jlawet w dalsze 5i!trony. za
Xra~ó" d9 tihlicli.
Z.

Związku

lIIauclEyoiel.twa.

( -) W nndchodzącą sobot~,
1nia 21 b. m. w loJ{"ln Zwi~z
\:CU Pol. Naucz, szkół powszesowa[ji~.
Na ławie eskllrżon-ych "e~· chn;rch, Andrzłl1l ł, O god7i. 7
pół z porucznikiem 'Wąsowi wie{:)zorem odb~l1zit\ si~ wl\ln.
e7.iem zasia()&i~ lfsp 610sknrżeni zeh: anift Gz!onkó 'ff. Sprawy b.
8~łonU:O'1ł'ie f{omis]j: Jan Pr.- 1Ja~.e, z"ja,7iu, z e}.."il~ biełopiJlslo:1 i I:al'ol Frltscbe. D. ża.e~.
soraw;r ~:nveZW:An. Ił i"i.,d~ • ,·ai"..tl·aojtt •• rno'lązakoVl
Uw.
(I) X. mitet
plebj~eltowy
Poslea.zenill 8I1do,,~_. ,r0łłidti\ki
17"
lUZem
pośrednie
1"J3dniczył 1\"1' p. W..,rz;rk nwslri.
Po . d(w, JŁlluiu a.ldu oskarv.elli a t.W'tll 7J 'ffracl. ~ię z pt'6b~ d.
prv.esłllehan, zostl'lł pier,,~zJ "5z;YliltkieI przemysłowcólIf tu'Por. Wąsowicz. Pierws7,e po- t ej !l7iJck • .i II kIl Pl 1Ś pi t5~ nj eisz"
sied:r,enie zo!>.ta,ło "ca.łości po- lladesł~n ! tI ~pi!';ów iych GÓl"'"i~coll' przesłuch.i WI nhl por. moślązaków, J;ctÓrZ.T pracuj!\ 'fY
Wąt'lO"icza, kt6l'J 7i przeko- prr."lllyśle łódzkim, lit obowil\.aniem i świ3domości~ prze- zani ~~ wziA,6 UdZl!lr " gtosomawlll~, zbijająo punkt.f .- wuiu p!ebiscJto\rem.
~pis.f ·kierow aĆ należy d.
fl.hrh»ja odnośłlJmi a.rgurneafalll;. WieI" rzeoz;r w aferze I.omiteta plebi.~cyto"eg(),"1.
W~etwj~Z:l o..",ul0 na ~OgłOf; Pl'z&ja.d, .(.,
kilGD. j~tc lip. 4) otrzymani N
ialuby 2 i l'ół miljona marek:
szłulca
lapó"ek przez osJrMZonegt.
Odpiera.ł u lfszelJ[i. OSJu.FŻł
Teatr P .... ki.
_i a, hty~~0e u"oh.illllia. oa
IDziel .. 11.
słnz t' J 'H)l~ko"e.j popiso'JTJcn:
1i'reihda, $oldbel'ga, Z,.lber"'''ł1ft.iał btldll"łallJ lhg'iewaigl, Burkego i i.nFI z .stra~• • 1'6bz ... ł dlilisial ~zere~
wi~lu~ ~nanowozoś~i~.
m_i'J l •• "i~ee,j za.sł\.dnicz,rc.l.
l'or. W~S ()WiCV.ll broni'l •• ". "ruró •• fl i l1a(\SłlOllaletl Ba
Piotr ( nn, z~ś Friczei8 3d.". s(')ui. i wido"isk Teatru PolAskana1'l
!5lr.lego. ~r(\cz .0weJ instnl3.01i
WC\Il " n) ~)r7.t"~-tl1chUl' sze- i *,vi.nU}. uweg0 horJzontlł
reg ś" i adkhv, "Jr(}!t 7,ł.,uthie !ł&1II.r • • ilS'z •• g. - :6budowt\DO
w <i»ill )lltrzejszJJIl.
a.rtJ6ty0ZlIł ,ro!l0enium, które
.a
"łZłr "oJstk:i.h na)tlo,,E.h. zaiŚcia w szpitalu
aZ.r e. ua~trll"01j ram.... 3M·
miej_kim.
I I.Z") 1f tn_ie póloh:r~g(k) l f środł, dnia 11 •. MIl. j;r~k .e•••• "
Jllonumtlatal.
l in;,,! lit. Ia. lł, P?lUbO"DJ. Ba.d ',re. ł~.·DJ u1t widzów z.
spra'ffeaml UleCI&.. w $Zl'lt/ll~ tlJ(~",,; przJ t.j J(o:mbl1łuji u.
" Cbojl1lch pr7JMIWko ar.;Pe ZJS.ta . . Juzez. lede:a n~d
auh~~~lfe1. w skład ~d~ t.bli "literowy....
.
.WIUiZłl1. prezJ.dnt .ł~tHVi~1
Ol Jutra l'00p()~zJuj~ II,
Jakt ~liPptl)r»Fbltłr,. ła"l'l1łl pr6bJ gneralu oeż ~urJcra z
~'y4z .. zdrowo .Pub!.~lnż. ~a- "WYilwtl.. ia" (premJtra
111.l~lI:l, prged8ta"lcle~, Z"I~1:- ezwlrtell 'ł l . •.) i z .Pana
fiu lek.rzJ:~dr. TO!1135Zi",skl, J01\"jal~l1:i.,o· prulJlra w II@.
,rt'i~a.8ta"1(}lel. ~"J~zku .npl- ~ot, 2ł l . • ,)
tal~~U" ".: Bal6et'zak ] Ba·
~llet-I.a t91tr 'ff.5z, 8~wl1rt
z:łlla!'llli, !r~z I'łd~a Ł~to"~IiU,. kaw. "i"wi~IH~ ira.at.u St.
O.hllh.t 1AZ. Na~leH~J.
.
"Jspiad8lliegt III_J".6 moźPt Jłl'z~~łuel.al.ll.u WS!ll st1ue.l ... ei ,uiedziałku dI. 21 b.
,ra.eow~I~ Ó 'ff szpItal., Jalc rt - .1. eł godziBJ 10 do :3 po poł.
~.le~ s"ladłlów gt~~l\1 prz~ w ftukieni W. p. Xornara (ró\l
~tV"J (Ibl'on, ."1I6~lh t'~. Bal· rjotFto"!'I.i~j i Be.nedyldll)
H!~"": \ .lav..l l'j.~t.l:1 w~Ic':ZU)~• • raz e i ' i . I w P'llIachu
Oi'''.11 Ił, t~, Z, Z&lS,C.l • • t. t. tru.
..
!połeczeńsh'u

ee-s ten budzi

łódzkiego prQżyw. z;intere-

'eatr, .uzrka i

w.

.,.ło allt •• i'l'fłlllesytae)!, 1ak .. .
ł,wiudzi ,nsz"odowau. oraz - - - - - - - - - - - _;raz. zdr&tv. ,ublie'.iI~ej, al.
• l li L D A.

"f06lea żr.,ioł~łVJIB ,rzael,,1.. 'rotata.au zlUłhcnvaaill
si .. k-i8tllnlecztd !Szpitala. 'WJr.kl.. s~~n ~ esobJ 'ffi_11
.83pOŚl'.d..i. ~. u'z1~łl1 " ~.j1&1. z~ftł1 zwo-laiou z 2l&.i
.ownJołt "o~ad, zaś pOHo!5b.l1S.l. 'tI·~6e, Ja.,to IIi. biora.-

.,-6.

iezpośredniegf}

udziału

W

.l"

at'~a'ffa, •. Ił ~Itrp.la 1~21.

••1arJ St. Zj.
D.lur 1(&IIId.

~0'7·2Ił

l 'a -lS!

'ruli tr.u.

Ił.lai-HU',

FI'. II ki •• lg.

115.80-17.10
U .IO U.iO

~ruiIi s~1Vaje,
~n.ty Ilzierl.

llarki It •• 10.8

I~ti ~o!'!taIlowif pF.zeni~!' do Ioro.y aUltrju.kie
i.aJe.& f!?ipił1Rli. S~d pr~:rznał 1..01'0111 'rłl'ffedztci.
łslu.rż01'l1lB. po bor,r Z& 0r:ll! I:orony łl1t1.eki.

zudeszenia i~h 'ff praeJ. Wo· 1:01'00.1 IOIi'Wer.
i&0 l2lapadleg'o wyroku zwil\zek Lej. FUMUń.U'lt

kt", {f,-.t
zi,., .i, 0"PI••••

Li'l włol/itia
starostwa łódz· I:()loa,r fiala.d.kie
:Nlor.. , itIutu.lei.
Jtie,... ulllo.zuil sprawJ.
~. t~ i
pot;tltlł- hIri aa N.-i).
,ł&.o"ai.i6w

~~pHalDJ~. ma

rod".

800
4:715-4:8~

98-101
n-4,3.2i
Sl-3I~

11-32
~.'O-'i2

'.iO-lO

G·'."
71-,u

2.'·212

------]\.I; 226

morz~dolfy~h 1Y I:Oliliteti. o- przeciw prolegtHł'hniu !l!kuJne, totlzi Wt~1i wył,łt(,l7;'Wi. pr.ze \- rzcQ,Z

Rauy lV'iejskiej.
k) VI czora1sze posiedzenie
.Rady Miejskie) r07.pocz~ło si~
o godzinie 8 z dwugodzinnem
opóźnieniem .

Po odcz,vtaniri komunikatów
Itwierdzono brak quorum.
Wobec iedD'1 k ważności
spraw, b~dących }Ja porządku
dziennym, zwlaszcr,il. wyboru
członków komisli jednorllzowago podatku na rzecz ofiar
1\1 ojny, vrzewodniczący
Kern
poddał !lod głosowanie, czy
:pomimo braku quorum Jtada
pragnie kontynuować obrady.
TYj ększo~cią postanowiono obkont,nuow<'1ć.
Załatwiono spra.wy
,ui~oe :
Zgodnie z nagłym

brony P8ństw. oraz I"omenI:'1zie Straży ObywatelskieJ.
W sprawie zasiłł{iw I1Ia 0chotnikóvr
trakG1a ra(lnycb
NPR zgłosiła. protest przeciw
.ko uC'hvvltleniu przez Rad~
wniosku P PS, 1ako tamujs,cego napływ ochotników do
wojska.
Pre:;r,yiJent Rżewski w hnienin PPS wyra?a oburzenie Da
takie zrozumienie intt'incli
trakcji, która pragne1a nie ·do"puścić do spelmłac)i na zasHkj przez tych, co i tak bJ
z pobom Tlóiść musieli.
Frakc1a PPS uczuła ~i4 .braŹODIt "protestem NPR i dla
wJbrni~ci& z trudn'J sJtuacji
!?larządzono prur"ł dl. imówienia ko:gfJiktu.
Co dG prll'iela~ .. ia Iz,'śel
podatku na. tel. woien. lIa
r~ce Naczelnika P.Ostwa 2:1protestował radny Nowoliel·

reakcii przez odnośIII'} władz. stawioiele wi,k!iioś€:i robGtni-

Qzej łódzkiej Rady Mie1skie'. Ch-rralbjńlki, Przyhylski, Kerl
1:J".sa praeu\~~, stOjąc 1Y \tT 'jcip-eb, Hel !1lan i [PopIel
chwili ohecnei na ~tra~.'f ład. ora7- H~ew;;;ki, Klo miln iWOi
i porz~dk\ł. pragllit 1fi (h;ie ~ ciechowsitj z ramienia lIlail'i
równiez Da stanowitkach kic stratu.
ro" n i~z1~.b s1Uir.l.11 prr.~dsta 
O godz. 11 rano Wie37.01'~~
wjcieJi.
trwał,. Jesze1Je poufne nat1d,
Reda Mie)ska WQ.iyWi4 wszJiil.- (Abu ~waśnionych pnrtji.
kich zdoln,~h ig 1losr.enia
broni do ma,o~Ye~o zt\pisywa- cunULA N lEUnZĘDOWA
nia. 15i~ do Stra1Ź1 Oby"atelGiełdy Łódz!dej
skiej, uznając, ~e tak, iak w
ch wili "ypędzenia z Łodzi z dnia]!ol sierl,nia 1920 roku
okup&uta, tai: i hj~ lwbotnila: i proc. Listy 1,ast.
l61:1zkj st.ani. . .11 .woi. po·
m. Łodzi
201.-':lO~~
Iterulłku.
4, i rół pro~, List,?' Zast.
2)
lhzY."J ,r,lco lnl i aJ
ID. Lo/hl
l 'i-lii
Jl1ie',el. urothlUł w I)GkI 18U , proe. obłig1lcie
i 'PÓŹGieisF,JGb, jako 8iJę~i JU~
Pl. Lo 1zi
7i;
~gło$zonemi 'Pobtrami, Sliog't
rrendencjll
db
:\kcji
lL'~ł
6"r~JmJwd t,llt. j.łnocai15ł~
we ł'l. . iJ~i, pPII6TM .... ił. iit... Qiefda towarowa ", Łodzi,
Gyeh 4t ,njaka ~ p.~.r8.• Ą
Pr1.~(]ztl czesankowA
.h1"łll 0 .~ l i lipca.

przy mianowaniu "pelnomocnik6w Komitetu Obrony Państwa i . Komendantów SŁr~,źJ'
Oby,,"atelskie i , widząc "tym
zatrwazaiąey objaw lekcel\' a,
!leuia i nteresóVf 'ffar1:ltw pra cu1::t(~ycb. Rad.. Miejska u ·
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