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CENA PRENU rlBRATY:
. ~dzł mlesi~ciftle mk. 40,- kwaralnie mk. 120,-, dla robotnikcSw mieait:eznłe mk. 82._
.
ta odnoszenie do domu dopłaą si,

C·81fY O Q t O S Z aM:

••ej..,.,...
mk. LSD nwterrr

~oz.Jne,

titowy jednołamowy (str. 7 łąrnd1ń
Droblłe.

miesięcznie mk. ·~.-,

mie5i~~znłe

Na prowlne'i

mnłel

mk 45,-,

grani~ mIesIęcznie

-

marek 60,-

...... e .. pojeclyt.oZJI

2 marki.
~ecłllktor I'fZYJmuje 'intere!&nt6w od
. godziny 3 do ł popo!udnłu.

--

R~kopłs6w r~a nie zwraea.

uiner

.
kierownik administracji pnyjmuje Od
nOdzfny

'Re

~

do 6

popołudnlu_

akcJa ~ i

D' Vł'T!JDZIESTY

R \OK

Sekretarjat o~ od godzłn1 i
do .. i od godziny 6 do 7 Wleełe
(

pOł~kuj,eydt!

kat:r mk. 3.50 za wiersz.
. /
Zamielaoowe.
%wyoza'ne.mk. 3.-,droblle 55 feli

PIER-W:SZY.

p~jedyń~zy

nadeeła"a

8,_

100% drotej 'od zamieisc:owych~
termInowy druk ogłoszeń. kom,
nlkat6w l ofiar lIdmlnlstracja nie
, odpowiada.
.

ki

,2

przed tekstem mto

w teksc:ie mk. tO.-.za tekstem mk, &,~
. nekrologi mk. '.-.
Za,ranloz"..

Zn

ministracli Piotrkowska 123.

Na~nsadzie .. uchwał ZJazdu .~wi~zku Prasy Prowln8!oL8Ine1, wszystkie
podlegają

Teatr I?olsl .i
Dzielna 18.

Oyrekcj~

Ols

administracja Zac"odnia 37, skrzynka pocztow 132•. T 1810.11221.

Fil a

Pod

010 ·' en. za wyraz, tliJ..

mk. 4.-.

praey 30 fen. za wyru. lI.def ..." .
przed tekstem mk. 7. - w t ekjcie:
mk. 8. - po tekscie m]c. 4,- za wJen..
. petitowy Jednołam wy (str. 5 łam6w.)
.ekrolog" mle. 2.1iO za wiersz peo(
titowy (atroIła 5 łam6w). KOlllual.

kwartalnie mit, 13.D,-.

Za

~~~~~~_

Al. ZelwerowlOKa
J

I

ł'lierró1a o ~odl. 8
wIeczór Otwarcie sezonu

Czwartek dnIa 26

J'
S,"

yzwolenie'J
dram8t narodowy 3 aktach

Wyśplańskte~o.

(ceny premIer.)

Wojska na"sze

komunikaty instytuoji prywatnyoh I apołeozD7oh J

opiacie.

,

PIątek

r

erpn1a

dola 27 sierpnl!1

t 'iJW'J/ZW

enie"

ialski .

po raz 2-$:ęl dramat w 3 aktach
St. Wyspiaflsfc!ego. Połowa doobo.

dU ' na

~

C~erwony Kr!y~•

.

ż, dobyły B 'iałyst~k.

WARSZAWA, 21 sierPnia. (tel. wł.) - Ofenzywa
lIasza rozwija slą pomy§ll1ie. W okolicach Ośtrowla
wzh;liśmy do niewoli 8000 jeflców, w ten sztab dyizjl bOlszewickieJ I 1·2 komisal'zy, delegowanych
jalnie
charakterze prz,szłych zarządców na
polskich ziemiach. Zdob,liśmy 16 armat I kilkaset

.

k~ ..abln6w maszynowych, niezliczone tabory i wielkie
zapasy amunicji.
.
tła

prawym brzegu ugu zajęliśmy Blelsk.
WARSZAWA, 22 sierpnia. (tel. wł.) - Otrzymano tu wiadomoś~ z wiarogodnego fródła, ż awan..
gardy wojsk polskich wkroczyłł' do Białegostoku.

PalfistWowa .Szkoła

Wł6kiennicza

tv I.l)d~t

Palllalla nI". H5.
.
II -.ydz!ałamłJ prz,dzal Iczym, tkackim, farJa'.l'sko'" .
. końcn:ar..iczym i ....cbanicz.nym.
ZapJ8 kandydatów na kun I Ile śWladeolwami II olrOliczenła
ł-eh klae szkoły średnIe' inb !II ukońozenIa 7-lu oddział6w szkoły
powsz8cb.nel przyjmule kallestarla Szkoły eodllennle, próoz nIe·
dzIel I świąt. od god~lny 10 raDO do 12 W półudaie.
Bg,amJn spr awdzaJący z języka polskiego. hlstorjl Pol ski.
algebry, geometrjl l rysunkóW w.olnoręcznych odb~date si~ VI koli •
en sierpnia' 1', b.
D1'tektor ~zkolTI
.
A. l ·rojano. . .d.

Kupujeie znaezkil

--_..

Ufundowanie łó~ka własnego imienia - 8000 mk.
Utrzymanie łótka własnego imienia - 500 mk. tygodniowo.
Składki o~łonkowskie <1d 6 mi!. Członkowie wieozyści - 1000 marek•..
Od dn. 1 lipoa wpłyn~y D$tępujące znaCzniejsze ofiary:
'1 Z",i~zek Przem. Wł6k. VI P. P. 500 000 M. 2) K. Schelbler T. R. 100 000 I1k. - 3) Bank
dla HantlI a i Przem 10.000 1'1. - 4) Stow Rolnicze 10 COO M. - lS) Biellfl~ki i S ..ka D. H. 2CX>OO
li - 6) Złot VI Orz Walki.z L· i Sp. 13.435 NI! - 7) L Spiess i Syn (zebr. przy sprzed. sachar.)
19177 M. - 8) Dyr. land. 10::0 M. - 9) Zebr. na wiecu młodz. d. 8 lipca 38 ' 415 M. - tO) Jen.
Olsze.,ski, złoł. do jego dysp. Pttlez pret:. Augustynowic7ia 90C<l M - 11) Zloź w admłn. .Praq- 94:)3.75 - 12) Lil'sner B. 1001 M. - 13) ~ot. ., odm. ,ROZ1UOJU· 1307 i 1.0 M.- 14) Z metchu
piłki notnej d. 25 Upiec: ~mo 11. - 15) Złożone w adm. "Kurjora 1.6dzkiego· 7t.93,7& M. - 16)
~łoł w adm. "R~z",ola· 11.168.50 1'1. - 17) Ł6dz. Sp. 1\k:c. UbezpJeczeft ,Pax· !lO'lO~. - 18)
Polsil:i Sklep Sp .• Peliks· w Widzewie 1000 M - 19) Stow. 1'1ajstr6w I Rob. mow i/łe po niem.
2319.25 1'1. - ~O) Z/ot. w adm .Głosu Polskiego" 1007 M - :lI) limina Br6jce 2592.óO M.22) Zebrane ))uez nadzorczy sanU w Chojnach t641 M. - 23) Hamburg St. 1000 M. - 24) Ja..
kubowski H. OCCJO M. - 26).Marlr.us Kon, T. A 2000 Mo - 26) z puszek Ułp~o~ło 21,23'7.'77 M.

A
V

Druga faza winna nELm przy·
nieM wypiefanie wroga z ręszty ziem polskich, atakte
odwołanie
dotyohczasowych
bezczelnych sowieokich wa~
'runków rozejmowych.

N~~~~ ~1~n~Jw~

eych rozkaz niweczenia W".za
rodku katdego buotu, }tałidef"
ch.,ęcj ucieczki; 2) wpajano vi
nie za pomoo~ agitacJi poczuoie posłannictwa
ideowego,
wyrabiano fanatyzm na wzór
tego, jaki znamy z historji u

::~;~~!J~~:~l
rt
"Zamk komUnIzmu w RosJl":
• wskazywano

tym ludziom --!
zdobycll
.na ziemiach polskich ~ywno,
Po zwycięskim poohodzie śoi, któreJ naogół w dawnym
wojsk polskich w głąb Ukrainy śpioblerzu Europy brak daje
który w ostateoznym swoim sl~ odczuwa6 bardzo powalmy,
wyniku doprowadził do zaję.. wskazywano mo~noś6 z boga.
Manłeufła
cia w pierwszyoh doiach ma- cenia sl~ przez gr~bie~e w dozachodnia 45
.1 a' naddnieprzańskie1 stolicy- skonale zagospodarowany()h
Kijowa, nastały dla Polski wsiach polSkich i w miastaoh:
Codziennnle
od godziny 12 - 4--ej po 22 m.
.chwile trwogi.
- ośrodkach zamotnej .bor·
wykwintne
KolacJa a la carte
I
Albowiem r!'ąd sowiecki, ł.ua~ji". I
który w swoIch d"teniach do
Tak zorganizowane i .u~.
opanowania wpływami całego wiadomiooe" armje ozerwone,
~1 sierpnia 1DZO 1.
taka przechodzi wszkelie ludz- na fakt, ił skra'ne skrzydła świata prześcignął naibardziej dla doskonałego wyekwipowa.
•
•
kle pol~cie.
zdają. sił) być zabezpieozone krańoowyoh, jakich znała do- Dia i uzbr~1enia któryoh po.
I)
10 tet najsłuszniej' w świe- najzupełniej. A mianowicie: tyohczas blstor'8; imperlaU- siadano olbrzymie zapasy,
Chocłd wojska ·nas,;e prą oi. postąpiła nasza delegacja, na przestrzeni mi~dzy Wisłą st6w, rzuoił na rozproszone zdobyte· na Judeniczu, Kołcza..
!la północnym froneie naprzód ,eśli-Jak głoszą depesze wozo- i Prosami W sohodniemi 8y- .na wielkiej przestrzeni, sto- ku i Denikinie, rzuoił rz,d
l rozeszła siQ wieść o zajęciu ra:tsze-odpowied~iała na ta- gnalizowane jest masowe pod· Bunkowo nieliozne, oddziały sowietów na POlskQ.
Białegostoku. warunki, stawia.. kle t!\dania... ~ądaniem całko- dawanie siQ oddziałów wroga, nasze niezliczone mil1onowe
Pod ioh naporem liczebnYl2!
IDe przez delegac1f) bolszewio. Witego zdemobilizowania !1rmji snać nie mająoych juz nadziei hordy; hordy, które ćwiczone łamać 5i~ zaozął nasz nont l
ką w Mińsku, są takie, o ja· sdwieckich.
na wydobyoie si~ z matni, w " były w środkowej i wscbod·· wyginać coraz bardzie1 ku zakjch pisaliśmy 10 dni temu.
Mamy wra!enie, !e za dwa .1ak", wpadły dóbrowGlnie; ze J nie.' RotIji pod. pretekstem wy- ohodowi, at zblitył 51~ pod,
, Bezczelność, obJawiaj"oa 8ł~ trty dni bolszewioy zmięknl\. Lwowa z~ś nadohodz" wiado-twarzania .umji truda" a eam" Warszaw~t Lnblin i
Daprz; w ~ądaniua 1) demobi- Bo wiadomości z frontu świad- mośoi o pordkaoh k:ol'lDicy twiozone blły właśnie. ,jak" Lw6w.
~zacji nasze' armji do liczby c~" o dalszy h sukcesach or~ Bndiennego i dywiz'J, ekon- domniemani zdobywoy ziemi
Nie chcemy tuta' rozstrzy..
)0,000 tołnierz~, gdf sowiety la ~oll!lkjego.· .
8entrowan1ch pod !odzl\ gen. l'olełdeJ. i a •• ngard., .zdobyvr- ga6 zagadnienl~, dla ozego .tak
)lal" pozostaWIĆ !!lObIe 200,000;
Nle bfłdziemy opisywali ak- Baehtyra mad DOl"trem weów iWlata, dwojalio: 1) ro- Bif~ stało I CZYJa w tem WIna;
ł) oddania rel!lzty nzbroJenia cli na głównym fronQie, która ttkolicy Mikołijow..
. błono c niQb ,tołnierzy, doda· Bdaje nam trio, ił mieliśmy
losji 1 Ukraini& l!Iowleekiej: przesun.,ł& sif! pra\łi. do r.W takim rlzie Dlllty uwa. ,.c 00' w rCklla'u etrałn1kóvr dG o~:rni8ni& z. zwykłym w
t) oddania im do ut1t.a:U lin,ji Jonów: 08t~.ki i Lem!,., • td pierW8!i~ fazł naer; 1efeB- obowi~!iku wOlikowego pod ' eHsaoh woJoy ob,~wem: raB
\olejow'J Biał3'stok-GrI1ewo. dalej ku lVllch(tdewi-do rejo- żywJ, fazf) obro)!y dwu 8t6lic ~I!!taoi''ł oddziałów chl:dt!lldołl tan, fi. rar.; ów na wlerz~b.u.
te l1i. wspoDlnimy lut e il1- J1U Bislego!i()ku.
za zakol1czo!1e. 1 zakończona l łotewsklch, uzbrojonyoh ' w
Faktem .1est, it chWIla ni..
punktuch):-bezozemoś6
Zwrócimy nat(l"'tlast uwag~ zwYoi~sko.
• ~bin "lIP "IlU'R'I'!.JTpńUfA i ;moja.- lt.Aa:nlMzeństwa.. ~O?4a polota..

przy Hotelu

u-ob

zwjerz~totn łalw()ś6

lia, w j~kieJl!ł znal"y,ł, ~ł~ na~Ie' naród polski, wykrzesała'
~eń olbrzymi!\- sił~ o~pornlb

tt10C tdy7iny duoh"w8) f tiJ. tłityeh skutki jut
dzłsłl'l w~rilźn1e widzim!
Na zeW: O,ozyzna w nlebez.

,~ozne1,

,ieczeAstwifł
POł'lflZlły si~
in1a ta i wałe. Tysll\ce ooho'łnik6w' ze wSf'..yetkieh ziemi
polskie1 stron zbiegały.. Sl~. do

lIIzereg6w z moonew pr gni~
D-em odrzur.~ni" wrogt\ i po
parodniowych nieledwle t", ·{
Dzeniach z bobaterRh,em nleOl>isanem, z entuz}azmero daw~
Dych praoJców szłY' " bóJ
ś~ięty-za Ojczy~m~I

wlekopGmneml walka- 'na G. Sląslru 'ako oetatAezny przykre odczuoie własnej wf- ka. Nie :lJw'\tpUiśmy w obwi.
li temt ław- termin sierpień 1921 r. Komi- ny. własnych grzechów.
lach daleko cietszyoh. kiedy
nem' dziś na świt.t cały zwy- aJa KoaHeY,'ns mo~e jednak Kto nie id~ie na.prz6
ten chęci nasze powrotll do łona
cięs wami arIn)! sprzymierzo- ermin ten przyśples:6yć.
cofa 8i~. Nie nale~y za~cowo- macierzy - Polsld uwa~aliś ..
nych nad butneml woiskami Pytamy: czy 1ut wszysoy, 11ć SlE) 1ut dokonanem dzl,~łem my za szaleń-stwo lub zbrod;
njemłecldemi, które tak samo, którzy zna1du,1emy sJ~ na te,. l praoować tylko nad ,le~ u- nlę, wi~o t dziś, chocia! oiosy
jak ostatnio b()ls~ewików wa- reDle plebisoytowym G. SląE;ka ohowaniem, leoz pomnata6 spadająoe Da Olozyzn~ są bo ł
'łaby, marJyły o podboja świata. a temsame!D staliśmy siC) współ dzieła, 8twar~a6 nowe p , ów- lesne, nie zwątpimy, a naodA gen1alny szef sztabu Fo- odpowIedZIalni za dobry wy- .k~, nowe ognIska narod0;;Vego wrót zwl~kszymy, iipot,guje·
oba, generał Weygand tak o nik głosowania; uozyniliśmy odrodzenia na G. Sląsku..
my nasz wysiłek, a celu dop·
tej Qtenzp'\rle mówi:
wszystko, by rezultat odpoW ch wili dzisielsztl', ktiedy niemy.
.To zwyoi~stWOł kt6re Je t wjadał oczekiwaniom'l Ozy na wsohudnioh rUbietaohRzeDziś-trzeba Dam wiele od ·
powodem IwIelkiego śwl~Ła w wydobyliśmy z siebie ten o~ czy()ospolite1 Polski toczy sil2 pornośoi, wiele zaparcia siQ
W"rszawtE:- iest zwyci~stwem grom siły ~ energji, na jaki walka o przyszłość Oicz;yzny siebie. i wiele wysiłlt6w. Przepolskiem, OpPrlit'je wo1skowe wobec takiej stawki zdobyć nasze1, oczeklwnć mo~n., te tywamy chwile krytyczne a'e
zostały wY'tonftne przez gene- si~ powinniśmy'l Ozy nie U· tywioły wrogie przy:3tąp ~ ł\ do zarazem
wielkie. Dla tego
rałów polski<-b na zasgdzfe legamy złudzeniu, 1akobyśmy chwieJnyoh i wątpil\cyOh~ by 'wielkie muszl\ być czyny nap~l'lkiego l111mu t'peracyjnego. Ju~ wszystko zrobili, 00 si~ pchnąć ich do ob 'lzu niemiec- sze.
,
Mo'" rolil, 'jako te~ roln. ofice· da, l Odczekać mogli owoc6w kiego. Będą. si~ starały poz.y- Hasłem naszem o~tl\d nie~
r6w ss mis,I tr n~ 1 'kich, ogra- nasze) praoy? Czy nie zapo- skać ich starami, cdświeoone- oh al b~dzie. Wszelkie poczy-,
nl(;Zyła sif~ do wypełnienia mnie1iśmy sMw poety, wzy· mi obietnicAmi lub nows~emi, nania nasze, d8,tenia i siły
'kilku braków w szczegób\(~h wa.J~cego c~ynić oiągle i bez a nieraz akutecznielszemi po- nasze ku o.bronie praw i swowykonania. Ws pół pracowaHś- wytchnieoio.!
gró1lmmi.
bM naszych. ku połączeniu
my li najwi~ksL't hl2oił\ w tem Obawiamy 8i~ te tytania te
Wówczas da6 im trzeba. od- górnośląskieJ dzielnicy naszej
zadaniu. Nio ponadto.. To bo~ wywołaj" wśród wielu z nus prawt) godną robotnika Pola- z Rzeczpospolitą PO l ską.
hateraki naród polski sam slebie uratował.·
- - - - - - - - - - - - - - -..- - -.......- - - - - - - - - - - - - Pochlebne ldo·r .. , mo~e jest
w nich nieco Dawet znanej
grze~znośoi frano s1dej.
Ale jest w mob. dużo pra-

"a6

I

mi nad Marn~,

Posypilł,v sl~ ofiary.
Co lito m()gl: ten krAw SWa
,ą s8rd~ozną i tyoi,., tąmten
pien i 8,riz8 j dobyt~k .. inny zno.
WIl J.'lrtlc~ niósł Polsce W danii
I stał siq eug... Podnlee en le
ducha w nerodz' e udzieliło SIę
szeregom w01skowym. tJm.
JJawet,kt6re ,rxez kilka łygo"
dni w popłochu pl~~h8ły
(przed wrogłem. I stan~ła J1aprzeoiw wrOh'1L Polska cała,
,wielka J,r8goienJem tatOwania
,sj~ od nowej nrewoli. wIdka w Y'.
prignienifm zwye' ~stwG••~
. IJ,(,) bohatMsłrl naród polski
~ zntrz m6~v hordy hu'ba- "11m siehi uI:'8tował·.
....
•
•
n3ńskie pod ' murami Włl:rUratowf)}. b ~ .t>0trafił zdobyć Odcl~cle odwro .. u armjl bolszewickieJ_ Walki o Mławę I P rasnysz,
'8zawre
8i~ na dzieło Wlelkie, na skoni B6
krwAWy zawrzał. Bó1 8011doWtlnie \'Vszystkich sił naPomyślne wyniki bitWy poCI Lwowem.
wieUd, o~tatni, zwycięskU
rodowlcb, oałet energji i CB, I 28cIl''IIaly gi~, armje ()zer.. lej dobrej woli dl obrony W·
.
(PAT'
d
. ki
W
lk h
d
• l ·
wone.. Nie zdołały oprz~6 si~ wolności swoJeJ- Ha obronI
arsza~a, tl SIerpnia
) sInego, z obywszy w C1tlt ~
• wa ae. 'Po D.ublen rą
:mocy ducha, mócy bel'C pol- O~czyzny.
'
~ Komu,młrat s2t~bu gener~l- wal~ach Maków, posuwaJą Sl~ g~zle odrzuOlllśrą.y D1ep~zyjar
Iski h...
'i A dzisiat mu.,.t Mob ć Bi4) nego WOlsk polskioh Z dnJ.a W kleru_n ku ila ~ąsewo i Ro- c~ela za B!lg, odznaozył SJ~ ka·
. A oto dziei'aJ-:po t, godniu na utrzymanje tej konso~daDji 21 sierpnig:
taD. NJeprzylaClel poni6sł o- prał D~nleJuk z 1edenasteg~
~~no oft\DZf\\'J.polskiel-znaj- - Jedno$oi narodowe'. aby Front północny t , • .. grom~e straty. Podozas walk PUłku.. plec~ot!, J{~6ry samo :
Idu1ą 8' ~ jot o dziesi'lI,d o owoc zwy ei 4łS t wa nie poszedł Wojska
nieprzyjaclels1ne, w dn1U 20 b. m. wpadło w rzutDle, me czekaJąo l!a na"
'setki wiorst od stolio\'. dzie- na marne, aby le motna było które wtllrgn~ły vt korytarz n~sze rf)ce 10 tysł~cy 1eń~w, deiśoie s,!eJ kompanI ...z t
s. ątjj;ow"'n~ pl~ez rolski obro~- ,wy~yskać całkowiole dla Pol- między Wis~t\ a granicą nie- nleprzerac~owan. a ~ołąd ilość t?łnierz~ml zaatal~ował l101 ~
Mw, idącyoh w nieustannym, ski przyszł08oi.
"
mfeck~ ~ zawiarze zdobycia d1'lał,karabll;1ów maszynowych, nJeprzYJaclel~ln~, !norąo. 20-t~,
Dl6Zm('rdowanym poehodzte Ofenz;ywa na8Z~I-to zwyoj'~ To.runla i 'Przecięcia drogj,łl\~ tab,or6w f. lDnyoh materlał6w jeńc6w do mewol.l. ~twlerdzo·
nanrz6a; Ide.oyeh odbleraó atra- stwo bohate~t~a polskiego, Ulf\Oe' n89 Z morzem" znI11du'l\ !..o1 ennyoh.
no. te w. tym re)onJ,e waJcz}
towaDe barb8.tZl ń~, ą stor ą !wYGlęstwo polsldogo ducha{ się w pełnym odwrooie, majt\c
front środkowy:
łO etrome .bolszewlków ~d',
na;eź'1źcy :demie DBd Nar~rą, ,Je~i~ zaś po/raflmy BUlrOesy D4 karku dzielne odd~iały po- -Armje frontu ~rod1rowego, ')~: ~cbotDlk6W tydowslucł
nad Niemnem... i dale1-od. or~a wyzyskać - w wyn1ku m()rskie. kt6re szarpIąc cofa- 1\16 bacz&;c na t>rzemęcze ~e w. z
o. awy. , .
•
~leraó polskie ziemie kresowe, zbudMvaó wlelki gmach l trwa- lf\cego s~qprzeciwnika, zajęły n i e'Powstrzymanym Impecie- A~oJ; w r 1?ille Hruble.s~o·l_
ma któryCh' ludnoM z utł)sk - ty państwowości naszf)~-b~.. Lubaw~, .Lle1bark i Rypin. Po prt\ nal"fZ6d. Dnia 20 b. m. wa o rowa Zł a po. Z~Olę e
nien em wyoz~u)e od l:olski d-lie .to zwycięstwo ducha i bItwie pod , Brodnicą w:śr6 '1 czołow$ kolumny dotarły do walo~ u~cznel do za1~cla tezbawl cnis. uwolnienia 1!1 om- ZWyOI,stwo ,ro~umu zarazem. kilkuset zab.ltyoh bolszewlk~w O~trowa, Czytewa i Brańska- go mlas a.
1hego Jarzma. kał6w Ózel'wo ·
Do pracy więo-z wiarą VI znaleziono trzech cficer6'iV rue- Potęglliąoy się z dniem k8~.
F t
I d •
Dy,~n:
takie zwyci~stw()ł
mieckicb.
dym zapał naszego tołnlflrza
ran po u mowy.
O'tenzywo nasz" zaczynaj,
' Armja gen. Sikorskiego cd.. przezwyoięta wszMkie trud- Na!;.za jazda prowadzi for"łisma zagranJezne porównyc1na ju~ odwrót tych sił boI- ności. Według dodatkowych sowny pościg srm1i konnej
szewiokioh.
.
meldunk6vv w walkach dnią Budlennego. wyoofuJącej siQ
Ośmnasta dy\łizla pleohoty, 19 b. ID. pierwsza dywiz1a le- z pod Kulikowa i Żółtanjeo w
3łamawszy
ostateczn}e pod gionów zdobyła 13 dz'a~ o- kierunku t>ółnocnym. W re-;
Ciechanowem rozpaczlIwy opór gromo& łabory l kilkuset leń• .10nie L'Nowa rozpooz~to ako)~
oddziałów nieprzyjaoielskich, cÓw.
ceJem rozbicia koncentrull\cej
zasłaniująeyoh tdwrót czwarGrupa ma10ra Jaworskiego, si~ na nasze m przedpolu pie l
• -tej armli sowieckiej, post~pu- rekrutuląCA słę głównie z e- choty bolszewickie1, Z Jary·
i"ac szybko w kierunku pół~ lementów ochotniozych. fido* czowa; MikJastewai Czy~yk() ,
nocnym, za'ę,ła Grudusk, prze- była 16 d~ał, l) karabinów wa 1u1o nieprzy1aciela wypar •
P~d't!Iktm tytuh!m ka nie awo e dopiero wówon clnając w ten sposób drog~ mastynowych, 2 sztan'da~y i to. Na polu~niowem skrzydle
t~~}(c~ad:G~r: :()~-:!nf. b~z.ie uWll ti\ł za spełnion J od.wrotową. , prowadząct\ przez wielkie tabory. Poddał się r6- Wif)k.szy oddział ,1azdy nie:zeza art;kUł. ltt6rełio trt~ fł41 o II ludn ŚC otrzą!§nie sJ~ Mław~ DI\ Pr~aspysz, oraz za- wnie~ podMił)dz~~eozem pułk przyjaoielskie1 w dalekim rai-'
poW)'tei pf%yta'~lmJ.
od limory prusko· uiemiekjej, atakował..łl Mław~. DyWIZJa 0- kozaków w sile 400 leńców. dzie zdołał dotrzeć do Stryla.
ZWraC:3myawb~~ czy- nie b~dzie ,l ut zahukana i ste- chotnicza podsun~ła si~ pod Dnia 20 b. m. nieprzyja::iel KQntrakcf) zarządzono.
~llllkOW na to. i! ar~l ro:ryzowana
zrozumie, te Przasnysz i jest w traJwie zaatakował naszą zało~ w
pISany był \V. ChWJ.f naJ- g 090wanie do którego ma zdobvwania tego miasta.
Brześciu. Atak krwawo odNaczelne dowództwo W. P.
1l'iękS%e ' () Dlebezplec%eti+.. . ' "
"
'ń
st'llJa dla W'ars'Z'J1RY~
przys""pJt,
Jest. Jstetnl6
q,ieza.. Oddziały
grupy gen. OSl·
party.
Sztab generalny.
li
'
•
ldne i te za oCidunle głosu za
r Terminu plebiscytu D;łe zna- Polską nie grotą je' krwawe
my. Trudno nn~ O'żynfć ja- represje.
\ldekol~ej{ prz.y..,USzcb8Dia w
Nic z tego.
'
tym klel'Un1riI. Wiemy pne- Byliśmy zaślepieni. Oczy
.,'Clet, JłOu('~enl. dośwlaoc:zl'nłem nam sl~ otworzyły dopiero w
11a W~rm1t l Ma.zurach,_ te chwili, kiedy oficjalnie ogło.
'Wsz-elkJe raobuby, opleraJl\ce &Iono termin plebiscytu na 11
się choóby tylko o. podstawy lipca. Lic2iYJismy na pótforl\
sfrawledliwo8ci, \y kdńou. mo , roku. naJgor~z.Vill rłZle rOK, a Budienny .,trzymAł rozkaz !EaJęela Lw.,w~_ 11 b. m. szo:eg6ły o tem, Jak zawiodły na:
gą tozozarowa6, a sprawie sa- obll"rzono nas .ylko I)-ma mi&'~,_'\lif
mai zaszkodzić.
~ił\caWl t /.,duw t de lJom ne _
dzieje bolszewlckłe. Pogrom U ..eJ dywlzji bolszewiekleJ.
Na terenie pleb~scl'towYI1l koalfcryju3ch, a de tacW-llieWł1rm ł. MI\z,rr i t>ow!śla mla.. trueo' ch i zUpffl1i p t'llcicil s~·
Lw6w, 20 atel'Pnła (PAT)- sion&. VI innem mfet~eu .na· uym ro~wo,u nasze1- akoji
ło nm",p 6 gło~()W'anie pu u- myCh, ~ M au.wme, .
Gazets Lwowska- donosi: Z sze b&taljo.ny piechoty w noc- MI~dzJ Zołtalioami, MikułoVf~,
pl''''edllltin J)r:z.&pro włd~eniuNa G.,.S:ą.ih U U~lI~e lak nie 1rontu. w obszarze re,onu Dl. nym wypadzie zaatakowały cam! i Kul~kcVfem nasze woj;
, cru.kOWHt:g O l'ównoupr8.wD1enla bv6. V\ lerj.~ rtJ1 nawel, M tak L\\owa, n"deszły dziś pomyśl- wi~k'z& oddziały Jllzdy nIe- ska rozg~omn1 i zniosły dO'
:MIJitno od 'PooZl1tku l:.'.Ądl.! w nl b~~e. Nfe tytKO dla te ' ,ne na 0~6ł wiadomQści. Ka- przyiaclelskie1. Około 800 ko- szez~tnie 14 dywizl~ bol~zeJ
łtOł.lIl('yjnj .. h u~~ml ć Sieher- go, te sk ł ad KOllll~ji RopU- waler,' . B~dlennegot która nie ni, 48 koni osiod/anlch, kara- wIek" I eZ1Vsrtą brygad~ BuJ
hemm e.br~ i resltfł orpnIz8oU J hł \ ;est ,kotroJn g) l'pd"a u lioząc slQ 21 ogromnemi etra- biny maszynowe 1 sztandar diennego. Straty bolszewic~
. \\,olsko.wyeh. i półwo lskowycn 31a głownie Z9 w1.gj~łlł'l n~ po- tami, jakle poniosła, napadłs brygadI bolszewickiel wpa- kie 81\ ogromne. R6wnocześ~
Mian \), Wptowadzi6 do maOb!: tQge, i8ką przMl't ~I~ lud i na nfll!!Z6 pozyoje; zpstała od- dły vr nasze rl2ce. Budieno!. , nie pod Mikołatowem odrzu·
ny aUłlllnlsuRCYJL6 " b~'l8,Cel WbO"lU~ na. U. b l ą ' KU
pArta ogniem karablDów ma- który otrzymał ozka.%4 z4j~ola eono 6sm!\ dY!Vfzl0 gen. Ba-'
,nlono J.iole~ kUkl h&4<at styc~Na Mazuuch cutO~1 był za- Izynowyeh. Po.dnieść nalety Lwowa d. 11 b. m. poniósł ktyra. W pIerwszych wal118t, l}~ynUl.ll ró w oosci ' l słu hUIł.&ni. ' ą' e . . \\ ' adolll.\', b/'! doniosł" działalność nasze:' Kil- przez d·wa dni nast~pne l drdl1 .kach odzn&ozYła sil) pierwsza
S2iHl.ŚO.
• "ładn, - ro..,ulnu( gl,rilo~l ~ walerU, która w brawurowej ci~1olde straty.
dywizja naszej jazdy oraz 14
:l'ral< tst w uden ]'l e pr• •tł, to biatlolIl .~ e~o celu .zad! wyjechała na przeciw
Kraków, 21 sierpnia (PAT) i 6' pułk piechoty. W walca
'Wld, \ł 8 ł dla pÓłnocnych h ero U... :Ił U. Órl~, mu~ " ,[~ Ił l.czy · ata lł\cJch dwuch 8zwadro- "Cł'.as~ donosi ze Lwowa. .Po zać pod Mlkołaiowem wyrótMS:Ayoh źadnegCJ terminu, M" .S!l1~Y.
'
nów. Uderzenie szorty na- , onegdajsze) chwilowej dep.re- nU si~ leden bataIlolI 19 puł
$ml pOJęli to w IIW~} &-posón 'l'rzeba si~ l , ozyć ts "szel- szych oddziałów było tak sil - Bji Lwów odZySKał wozoraj ku pieohoty pod dowództwem
:Sf\azIIHimy. te Mi~dzyso1usz" klemi n otłiwl'seiami. Para- ~e. te nieprzyjaciełskie szwa- SpOkÓ l. Z bliskiego frontu n,- kapitana Zygadłowicza.
;,IlIcza Ji.ollHB)a Rząd.zf.\oa w graf88 'l'Ciłl{ta.tu Wersa}sjuego drony zostały doszcz~tnie znie- deszły wiadomośoi o pomyś~'K.widZJInlu i Olsztynie ~a11a"\, ~zewidUj8 dla plebiscytu na

h

a

r.

o

'

•

Wyźsza

8..1,1.
z

Wydziałem

S210 ła Realna

"" poniedziałek, dnia 23 sierpnia r. b. o g. 10 I p6ł
rano odbędzie się w kościele św. Krzyża naboieńsłwo ża
łobne za spok6j duszy

Handlowym Zgrómadzenia Kupc6w
Łodzi ul. Dzielna 58.

m.

Ogloszenle.

ł. ,

Poc,,~telr roku szkolnelJ!) dnia 26 "'''''DnIa.
Zapfsy do klas: wstępneJ nItUel. łneole.l . eZW/łl't.ef 11'1,,ieh ora7J warunkowo do Ich@l 1Ilstepnel ptarsao,f , pferllHuł I
oropIej przyJmuje Irancef~t"a szkoły_ C1;lelna 58, oodzIennie od

1- p:,

Ks.·Ignacego Skorupki

godziny 10 do l·el do dola 27 slerpnl&
Rgumlny odbądą sIę dola 26-Fl~. 27 -go ł ~8.go sierpnia
O Il{odz. 4 .", po pOłudnIa :w loblu sł~ 11ly :teńsklej PP. Pętkow
lIklei l MaolńskteJ przy ul. Wóloul1liltieJ nr. 66.

Kapelan~·C)chotnika . Wojsk Polskich Członka założyciela,
pierwszego Prezesa Zarządu i Członka Honorowego T-wa
"Oświata" w Łodzi poległego bohaterską śmiercią w obronie Warszawy i Polski w dniu 16 slerprlia. .
.

Zarz'ąd

T-wa ''IlO.wia

al.

Ceny kajet'w. szkolnych
,.

znacznie znlzone.

Celem umożliwienia mi przygotowania oc1powiednIch zapasów, upraszam Zarządy Xoops' ałyv Wspałdzl ol
czyth i Samopomocy szkolnych oraz ofgąn zacji ophkującvch sIę
młodzjda szkolną o wcześnIejsze zakomuni~owanie mi
swych zapotrzebowań z wyszczególnieniem lInjatur.

Dnia 15 b. m. zginął śmiercIą walecznych, w obronie Warszawy przed
pod Radzyminem w kwiecie wieku, lioząc lat 23

dziczą bolszewicką

,.tp.

Piotrkowska 66 Telefon 364.

SkłałJ p.pleru Imaterjałów piśmleo. Drukarnla.lol roltgatornia

Dostawy do bl..r

ł

ykł

ene

A. J. OSTHOVVSKI

Łódź,

Peczkowski

podporucznik, dow6dca VI Kompanji 28 pułku Strzelc6w
Kaniowskich.
Cześt jego pami~cil'
,
Pogrzeb oOb~ , lzi6 Sl~ 11ziś dnia 22 b. m. o g. 4 ppoł. z kościoła dw.

urzCld6w;

Krzyb na Stary cmentąrz katolicki.
O smutnym tym obrz~d'Zia awiadamia.j~ krewnych, przy'aoió, i

Jomych

,W

zna-

Ojciec, matka, siostra, brat i narzeczona.

trzey~ą bolesną roczńiCfi.zgonu
•. t p.

,Wikt rii Konicowei
w
le

poniedziałek 28
św.

.

UWAGAI 1) Le~nlea otwaria codzle:d próoz śwlą t.
Porada. 20 mk. OperaeJel opakunki wszelkiego rodzaju -

;Kupuję

szkolne
po!eca

Słare złoto,

arebro,
dia",enty, perły,sta
re zęby oraz garde
.. ob~ Płacę najlepsze
~eny. Proszę

elę

kona ci.

prze

cyua 1 piQtro.

Dr.FBII[~ ~tU3IHWIGl
ul. Andrze1a 11•.

1 Konsłanłynowska 7
'r. Mil ich, prawa

ul. Piotrkowska 87
Zawad~ka ••

ot

Choroby sk6rne 11llene.
ryczne gOdziny pr~lję~
od 9 - 11 l od 5 do 7
pół p.p. Panie 5-6

Mą~

I

dz~ed.

od nmowlw c

Kajeta

Brylanty. H. T. Hunorf iS-J<8

b. m. o g. 10 rano odprawione bt2dzie naboteństwo w koście
Józefa. przy ul. Ogrodowej, o 'czem t.yczlIwych zawiadamiają

Kupili
placęnaflepeze

ceny Ell

bryi nt y

złoto stare srebro,
perły, futra . stare
zęby I
garderob'!

Pi .. trkowska nr. 9.
lewa oBcyna 11 p.

P. KObn.

KUR UJE .!eka!z.De~lysła Zę·by!
~i:L~:ir;;:E:- P. ZJ:1nmt~

stare 1'6\\'n i e~ etare Z.tOt3

robę, bielizn~, kapy

pluszowe, oraz szale czarne. Proszę się
przeKonać.

Zaohodola 82
poprzecznn Oficyna I p
m 13'.
L. MILlCH

p

kupuję . ' płaoę t1ro~el
nli wSllęfi~le tylko na

r6c~'a

Konstanłynowsldej

Konstanty"owska 9

nr. 20 lewa olłeyuc\
parter Nadrycz}1lY pro-

.

biauterj

la nty

złoło,
t,n'ł i

bły

srebro, plazegarki płacę
ceny n/lJwy~e z e
I
Sienkiewicza nr. 20
m. 18. ostatnIe weJśole
partt'!'

tll! ę elą prr. e kon :u~ .

I
EGO

uj

DZAJU
221.

~ KI. Sn~ła HanID~w

.

Iłazwa szkołY

-

8.kl. gimnazjum
Im. El. Orzeszkowej
Paliałwowa

Aleje

Szkola Handlowa

żeliska

Z.

5,- 7 wieoz.

26 sierpnia o godz. S i

p6ł

'10 -

26 sierpnia

° godt. S i

p6ł

ul. Cegielniana .M '10

-

'I rano

10-1

" 8.kl. gimnazjum
i W. Macilisklej

,-

B.kl. gimnazjum
Janiny Pryszewiczówny
B.kl. gimnazjum
Rajskiej

Słanisławy

ul. Wólczańska .NIl 5$

11 - 2

26 sierpnia ., godz. 9

ul. Sienkiewioza .M 35

1- 8

26 sierpnia ., godz. 9

uJ. Sienkiewicza .M 31

S -10

26 sierl'nia ., gods. 9 .

ul. Piotrkowska

8.kl. gimnazjum
R. Sobolewsklej

•

.

10 - !Z

_\

.NIl 90 •

Dłula

ul.

}ł ~57

Dyrektor Szkoły: Roma" Tu II n.

Progimnazjum

w &.odzl ul. Za.adzka .,
wst~pne i poprawkow«
rozpoczną sif) 25 sierpnia, lekoje ZSl

Egzaminy

26 sierpnia'o go~%. 9

l września

8.kl. Szkoła Handlowa Żeliska
C. WaszczyilskieJ

ul; Zielona

.

i

Progimnazjum
H. Cholewickiej

1-f:! 15

10 -

12

.

od 24 sierpnia
10 - 5

ul. Piofrkuwska N1! 120

Progimnazjum
M. Hansenówny

ul. Piotrkowska M 209

'0 -

f. b•
Podanb de- kI. podwstf2pnel, wstf)p·
ne1, I, 11, Hl i IV przyjmuje kancelarJa
szkoły oodziennie od 10-1.

26 sierpnia ., godz. 9
26 sierpnia ., godz. 9

~

............................
'

W~-t Jł ~l~tr~ Hannlow~j l~ń~Kiej

26 sierpnia o godz. 9

2

i

Gimnazjum Pańsłwowe
Im. M. Kopernika

•

\

.

Realna z Wydz. Handlow.
Zgromadza Kup. m. l.odzl

-

M

ul. Nowo·Cegielnlana

-

Szkoła

9

ul. Dzielna . nr. 58

Szkola Realna T. P. Sz. H.
Dyr. K. Wi~l1ie""ski

~

ul. Dzielna

50-a

'Gimnazjum Miejskie

ul. Siel\kieY/icza Ng 44

Gimnazjum B. Brauna

ul. Dzielna Ni! 51

.

I

'I

11 -

2

26 sierpnia po

c. Was~czyń$kieJ

2ó sierpnia w lokalu gimn.
K. Tomaszewskieeo Ogrodowa M 26

Zielona 15.
Egzamin"1 dla nowowstępą1ąc"1ch r~
poczną się 26 sierpnia. ;Lekcje 80 Bierpn:iiJ

26 sierpnia o godz. 8 ł p6ł
południu w gmachu
lIłmn. łeńskim ul. W610zańska .55

w gmachu t'nazjum M~alifowej
Wschodnia
62 26 sierpnia o g.2

23 i 24 sierpnia
9 -12

~

'0 i

'3

Plocowa NV

-,

- 26 sierpnia

10 -12

,

Gimnazjum
T.wa Oświaty

fi -

tO -- 12

-.

4

L

M~skie

K YGIERA

2G sierpnia o godz. O

'10 ..... ,

45

w1ob •

c.

B.kl. gimnazjum
Lucyny Siennickiej

Gdańska (Długa)

ul.

ZAwiadamia, te eg?iaminy wst~pne i pl
prawkowe rozpoczn~ sif} we wtorek l
sierpnia, Jekcje zaś w poniedziałek sa..'
sierpnia r. b.
Podania przyimu,Je kanoelarJa S zkoi
oodziennie od g. 10 do 1-&) w południe.
Absolwenci Szkoły korzystaj", z prl
na równi z wychowańoami szkół państw

26 sierp nia o godz. 8

,

Towarzystwa Szerz-enła Wiech
Handlowej

,

,

~~Jkowskiej

,-

oM 2!

Ko~ciuszki

Ł6dzkiego
eT

egzaminów

gołz.· przyi~ć Początek

.NIl 61

Sien~iewicZll

ul.

-'-~

szkOłY

Rdres

I·

B.kl. gimnazjum
Heleny MiklaszewskleJ

,

,-

:

pdl -~ ,

26 sierpnia

oraz wszelkIe materIał, pi'mleH
n9 dla mł'odziezy szkolne
Po cenach znizonych dllł

Kai~tJ zrzeszeń i kooperatyw
odpC)wlednl rabat.

Gimnazjum
K. Tomaszewskiego

ul. Ogrodowa

26

12

g -

A. U" Luksenberg &.6d:t,

24 .,ierpnia o ,odz. 9

PlotrkoJF,!ra nr. ,Ho

"

Gimnazjum
A. Zimowskiego

.-

ul. Targowa tE 83

10 - 1

26 sierpnia GIlodz. 9

ul. Dłuaa ł-i 45

10 -12

26 sierpnia G godz.

6.kl. Szkola Handlowa
T.wa Szerzenia Wiedzy Handlowej
Szkoła

]fe

aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Sezon do 20 wrze'nia.
Zakład wód mlneralnyoh 8larezano ..

50 ec.

I)

że

Koedukacyjna

ul. Sienkiewicza NA 21

M. Zarzyckiej

§

26 sierpnia o aGłk. 9

-12

słonyoh

slulteoznOŚul

i kąpIeli bJotoych. znanycrll

w reamaty~mle, arire'ytmlę.
chorobaoh .Iturnych. nerwowych. przymiocIo.
Do'ald przeli Kl.loe. Bj{~d 61) wIar.' BII08~
samoohodell' i koli mł. łub przez T4l'nów BiIIQaelD r
swe,

sklld l ' 1II1otSt ko4mł. Prospekt, wysył. Zal'..l,,1l
Solea, poCZ" Soleo. zdrój ziemi kielecId ej.

NIE.

61.0

cll)'nonycb

Poaa.fe sJq do wJadoJlloAol

a

9yhranaląCJch

is

łakte 9Ia8nOr~o7.nłe pokwitowaną II odbioru śywGości przez katdego robotJ1lka
września

1820 r.
.
Zastrzega się, te llsty IIlolOlle pO tym termInIe, bęc!, kwalifikowane
na mlesląo JlsŁopad 1920 r.
,
To samo dotyollY l5akład6w przemy"łowrch, firm I IllstytuoJI Jo.l Il

tejesłrowanycb

w

ubiegłych

mieallicaob.

miejska Komisia Kwalifikacyjna
przy

:Dgłoszenła
•

JCupno

l sprzeDlł

• . AW•

•

Drobni

lIleJ
ple, .d,wa-

KUPUJę

lJT. garderob~, tUlra, bł."

tflr.a

nę,

owe

sprzęty

rótne

płaoę

hul1nowlcz
43
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