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C E N 1\ P R S li U 1'l B R A T Y:
CENY OOt.OSZ.BN:
todzl

młesil:cznte

•••J.o....

mk. 40,- kwar-

~Qie mk. 120, - , dla robotnik6w mjeli~cznłe

~Jn ••

mt....0 •• wJem ~
titowy Jednołamow1 Cltr. 7 łam6M I
Drob.... "O f.n. za wyraz, naj ..
mnłei ml(. 4.-.. Dla pOlzutUJateych'
prat!y 80 fen. za wyra~. Bade ł'an.J
pnet! teksłem mk. 1. - ,w t ek~cie

mk. Sl.-.

Za odnoszenie do 'domu
miesięanie

dopłaca sią

mk.!I,-,

Na prowlnc,i miesit;cznle mk 45.-,
kwartalnie mk. 135,Za graniCIł mleal~anie mare~ 60.- '

J.!um ••

pojed,.ńoZJ I

2 marki.
Red'!,~n~ryJr:;~j: ;g::~~~~w od
Sekretarj~t
~o

.

ROK D -W U D Z I E S T Y P I E R "W" S Z Y .

ot;;tf od godziny 3 . ..

.... i od 'godzlny 6 do 7 Wlecz.

umer

• Rt;kopls6w redakcja nie zwraca. ,kierownik

admi~ji przyjmuje od

godziny 5 do 6

popołudniu.

j d 2
rkPO e ynczy "'. I

mk. 8. - po tekscie mk. c-- za wJers.
petitowy Jednołamowy (str. 5 łllm6w.)
••r.:ro'ogl. mk. 2.&0 za wiersz I'&tłtowy

(Itrona & łam6w). Komuni.
k.~ mk. 8.50 za wiersz.
Z.ml.j.o••••

ZWYO•• ln.,mk. 3.-,d..ołJne &6 fen

&.-

nad.słan. przed tekstem mk. 8._
w teks6e mk.10.-,lll tekstem mk.
.
n.krol891 mk. 4-,-.
. Zaą .. an~ozn ••
100% droteJ od tamieiscowych.
Zft terminowy dru!c ogłoszeń. komunikatów i ofiar admInistracja nie

odpo'lrilldlt.

----------------------------------------------~~~--------~--~------------~---------------------------------------

Redakcja ~ administracja Zachodnia 37, skrzynka pGCZ owa 132. Tel '01122 •

Filja admini traci' Piotrkowska 123.
Na 18sądzie ueJ wal"zjazdu. Związku Prasy Prowinc 'oT.ldel, wszystkie

~------------~~----~~----~-----komunikaty
Instytuoji prywatnyoh I społeoznyoh

podlegają opłacie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Teatr I?olsl{i
Dzielna 18.

Pod DyrekcJI; Al. Zelw."owipz.

ł~---......................--.............._,........ ......--PI!\t~k

dnia 21 sierpniA

~uWyzwolenie"

po raz 2-,d dramat w 3 aktach
St. Wyspla6gkiego. Połowa dooho ·
du na Czerwony K"~.

P--..--------------,.

Sobota dnia

~8

slel'pnia .

pan ]owialski
P".m'.". kom. Al. Fred".

~

I

nie czyni siQ równiet trudno- nyoh czynników rządu nasześci w dals7.em transportowa- go postarać ' si~ o to, aby pOr
nlu reemigrantów. jadących , z ,myślny teraz 0~r6t s.prawy
Ameryki do 01czyzny.
wykorzystać i wym6dz na
Zachodnia 45
Chwilowo wj~o afera Gdań- Radzie Nalwy~szej dani~ Pol,
od godzfny . 12 - 4-ej po 22 m'
'ska oontraPolska została z1i- 90e gwarancji, i~ w myśl traKolacJaa la carte
I<widowana. Nie nalety jed- kta'tu ' wersalsltiego prawa su .
[' ......_ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
oak i nie wolno nam pr~YPQ' weranne Rzeozypo.spolitej w
szczać, i~by zlikwidowana by- stosunku do wolnego miast?
:'
.
ty gdańskIe1, składającel . si~ la oałkowicie.
Gdańska będą .zawsze i w ka .
Państwowa Szkoła W'6kiennicza
raczej z elementów prawI00-To te~ obowiązkiem odnoś- tdeJ sytuao'i przestrzegane.
,
w Łodzi Pań.ka nr. 115.
,\ ych~ it GdatJsk musi w sto·
z wydzIałamI: prz,d..alnicz,m, tltackim, farbla ..~lko'wr
~unku do konfliktu polskokoat.o7.alniozrm i mechanicznym_
:
sowieckiego zachować neuEgzaminy dla nowowstępujących rOzpoczną sIę 2
I r!ł In OŚÓ, przeto r6wnfd o prze-,
wrzesnJ a o godz. 9 rano, lekcje 11 września.
"yłaoiU l/rzez wolne miasto
materiałn wOlennego nie powinno
byćwiQO
mowy.
. (pAT) -;- tarz zwll\zku metalowców, pi..
Podały
sobie ręce na)~
~aryż, 2? sier~D1a
.
skrajniejsze obozy do walki ~ Radl?. Wmterw,Iewie z prze~ sze w , dziennikaoh: Komunizm
ZapIeJ p łz7Jmuje kancelarIa nkoł;y oO(!1I1ennłe od 10 do 12
Polską W myśl zasady: choć- stawloIelem ".D~lly Tele~raph rosyjski, niema nic wspólnego
VI łI~ludnle
hy z djabłem w przymierzu, o.świ~dczył GlOlittl, t.e ,J~t yv 'li socja1izmeDł i z syndykaliz
~ la przeciw Polsce!
roku 1915 nubr,ał ~rzeKon~ma me m, poniewd mo~e sl~ u.
ł,
l .
Nic nie przestraszało patrjo- !te .Ros.j a za'yVledzl~ koahcj~ trzymywać tylko przez dykta·
k"
' . "
tycznie-pruskie1 hakatYlgdań- pOD1ewa.~ D1ebezplecz~ństwo tur., pojedyńczych osobników
~ldej, i~ idzie nR ręk~ z boI· rewo!uCJI zwi~kBzało S.H~ po lub małych grup, narzucają..
•~
.. I
szewizmem, który po zniewo· wojme ros.y!sko la~ońskle,j. co- cy~h swoim podwladnym środ~.
leni u Rzeczypospolitej wziąłby raz bar~zIeJ. <;liohttl SądZI,. te ki dyscyplinarne celem utrzy·
,
8i~ bezpośrednio do nakładania bolszewIzm, me ~~dzle .}~t mania terroru za pomocą ar·
1arzma tyranji, najhaniebnie1-: długo .1stmał, pODlewat me mji naJemnil{ów.
Znans, jest wdziejaoh PolA-rozumie .l sje samo przez szej na karki nlemieokie.
stanowI on etapu .na dr?dze
Z t~go .wzglQdu Jest n/lszy:m
ski rze,czą ' nienawjść do nas się - objawia . się ona ·szcze..
.
postępu,ale racze,J COfDlłJcie ObOWlązkl~m wystąpić przeCIw
szczepu ·germatiskjego• . "
gólnie mocno w chwilach 81aNIena~lś6 Od w I e o z n-a do się do wieku barb~rzyństwa. ko ~ej militarnei, sprzaczne~
Jeśli sięgniemy okiem wstecz bości Rzeczypo~politeJ.
Wszfst!nego, co. polskie•. za,
dOl ' rynie, która stwarza ira.
To samo mamy do zaDoto- ślepIła obywatelI gd~tisklCh.:
stę l'eakcyJną i mHitarysty~
do poc~tków państwowego
bytu Rzeczypospolitej, to .lut waniil obecni.e...
lak zdlepia stale .dzIałaozy
L d
25 i
. (PAT) czną
wtedy widzimy zawzi~te naKiedy arm.je czerwone w na ISfńląsk~u i wdre~zOie sa~y~~a.ld "Ti::s..Y~owia~:i~P~~: z Lu...
·~kretarz gene~alnego zwią..
B~awanie plemion ~rmaóskich niepowsti'zymllnym - zdawało b er s l, rzą b~' zw. ra t na - cerny te eks król Konstanty zku pracy Jouhanuk oświa~
na zjemie polskie, starająoych si~ N j -e m c o m .- pochodzie no'~ostoPowy, a - nawe sO' " starał' się u Lloyda George'a oza się ' przeci w trzeciej mi~.
'sifJ wypierać nas coraz dalej pch~y si.ę ku Warszawie, o- ;Ialistyczny..
o p03łuchanie. którego mu o'd dzynarodówce " i oświadcza
,na wsoh6d a Z&JmowB;ć przez budzJł Sl~ znowu. "d~ch .bo- ..Na ~Zczęścle zmiana sytua- mówiono.
wobeo . komitetu generalnego
8woje rod;y wy~rte SIłą br';l- h~ter9twa w Judzle, D1~mIeo\" CJI wOJenne,. na fr?DOie polzwiązku praoy, ~e odezwa.,
talDt\, odwleozme nasze-laokIe klm. I rozpoczęły ~lfJ gwałty skim i w te} sprawIe wywarpodpisana przez .Zinowiewa.
Lion, 25 sierpnia (PAT) _ skierowana do proletarjatu
aiemIoe.
na Górnym Sląsku, rozpoczę ła ·wpływ dodatnI. Ale była
Stajl\ nam przed oczyma dłu- ła się walka z Polską na chwila, kiedy pod na?iskiem Rad,jo. Prasa franouska kon-całego świata. Jest w wypo;gotrwałe boj~ Krzlwoustego, grunCJe wolnego miasta GdaĄ- robotników gdańskioh 1 czł,on ..statuje ·z zadowoleniem, le wiedzeniem woj n y orga.
;Łokietka, Jagiełły I~. d. z na · ska.
.
.: ów konstytuanty wolnego naj bardzie' znani syndykaliśoi nizaolom syndykalistycznym,
Iwal" germańską, Idącą ku
WIadome 1est wszystkim do- ,miasta, mote zresztą na sku- franouscy
oświadQza1ą si~ 00 stwierdzają delegaCJę na
iwsohodQ.wi z tem samem. ha- skonale. i~ właśnie Gdańsk, tek: a~typoJskie, ~wcz~śnie wpro~t przeciw do~trYDie bol- ostatnim ,kopg~.esie trzecie'
. słem, ~akle WYBUW~Ć umIał i 'w m~$l § 104 trakta~u wer. ·. polItykI ~:z;ądu. angIelskIego, szewll(6w. M~rrheIm. sekre- mi~dzynarodówkl.
ostatm władca NIemiec na salsklego poddany opIece PoI- sam wielkI komIsarz ententy1ronie - ~nhelm U.
ski i mający słutyć Je1, jako sir TO'Ner nietylko nie prze~
W ostatnIoh dwu stuleciach punkt łl\cznikowy ze światem, clwdziałał akcH prawicowe,} i - .
, w:szyst.k:ie nici intrygi anty- posiada wielkie dla Rzeozypo~ 'lewicowe1 hakaty, lecz zdawał
polskieJ skupiały 8i~ w r~· spolite1 znacz.erue• . Tędy bo- ' si~ odnosió do niej przychylrzą
.kach królów pruskich a p6- wiem - przez port gdański- nie.
.
tniej cesarzów Rzeszy niemie- nadohodzą dla nas zapasy t yI trzeba było energicznej
(W angielskie m oświetleniu.)
okiel-HoheDzollernów. W ich , wności, t~dy równie~ przysy- postawy rZl\du francuskiego.
~ głowach - Fryca Wielkie· łan a bywa do nas broń i amu- który wystał dwa okr~ty WO~
Londyn, 25 sierpnia (PAT)- mówią o tem wiadomości do'
~o ...- powstał projekt rozbio- nicja.
'enne d,aląc ioh komendantom HaVlis. Minister spraw zagr, starozone rządowi angielskie,ów, oni rówDiet w ~ieku XIX
Ot6t Niemcy gdańsoy, a na- 'nadzwyoza1ne
pełnomocni c- przesłał Kamieniewowi kop1~ mu i czy w tym wypadku 80'
.pomagali skutecznie do tłu· stąpiło tu połączenie !tywio" twa. trzeba było ostrej in~er- ze sprawozdania wyniku kon- wiaty ma1ą zamiar w dalszym
~ien.ia naszych. ruchó~ . wol. łów Skrajnych zarówno' ze wencJi d~leg~ta rzą~u polslde· ferencli w Lucernie. Ol'az list, ciągu Je. podtrzymywać.. Pro/1l0ŚCJowycb, stoJąc CZUJDlę ,na strony Jewicy, ,jak i elemen- go w os.obIe wlcemimstra spraw w którym po~kreśltł. fakt, t~ 'Szła pol~tyka :rządu angleskl~
;straty ~ad trumną POlSki i t6w hakatystyoznych, posta- , zagr,aDlcznych p. St~f8na Dą- wedle .os~at~Ich wIadomośol go. b~dzJe zale~l::ć od OdpOWl'
bacząc, )~by sifJ wieko trum.- nowili moment trudny, dla tirowskiego. wreSZCie wspo- warunkI, Jakle sowiety ChOB; dZl ~~ te pytao}ł1..
.
l1y te1 nie odsłoniło.
Polski wykorzystać.
mnianej jut zmiany sytuacji 'narzueić Polsce, stotą w · z&MIDls~e~ pros~ o odpo!,ledł
I dzisia1 Jeszcze, zmJlltdto- . I zapadal8, nagle dwie u- na' fron~ie i-co z .tego wyni. 8adnicz~1 sprzeczn~śol ~ wa- na}p6tnJe~ cto. p~ątku wIecz?-,
,ne, ukaran~ ~a wstr~tD n bU!Q chwały: robotników portowych Ido-zmIany w polltyce LI(ll"d run~aml prze~stawlopeml rzą- rem. DZIenmkl donoszą, l~
~unkierskll, ' eIe~sko Dlt'! {' C~Ie skłania1l\cych si~ na ętron~ George's, ,aby przeciW poJ '" e d~wJ ,lHlllieisklemu 'rr.ez Ka- wobec. tego, te rząd ~rytyJskJ
aie wyzbyło SIO u~zu ~'. D1e~ bolszewizmu j zorganizowa- wystąpienIa gdańszczan U l. ;'; ' "lllleDlew».,
zwróo~ł si~ do SOWIetów "
aawjśoi do Polskt 1.olJj8.wÓW nych w radę sowięoką. i~ nie sl'jJ~odliwić.
Wiolleniu Lloyd t~orge'a sprame zmiany. w~ru ~ków po
.tej njenawiśoi oiągle jesteśmy będą wyładowywali amuniCJi,
Dziś lut-1ak wiemY-l\mn- minister "praw zagrajL zapy" kołowych, Kaml~nIeW I Krat'llD
świadkami ciągle ją na sJ[ó· nadsyłanej przez l{QalicJ~ dla nicja Ze statl{ÓW, sto1ąoych w tUle, oZJ warun~i postawione zaląda~[ paszp?rtu oelem opu..
rze naszej udczuwamy
Polski, a d"ruga - kODstytuan. poroie ;est wyładowywana, Polsce s:. istotme takie, iak: szczema AngIJI w płatek.
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GDAŃS.(1. 26 aie.pnla.
1"ia (PAT.) - Dzi' w połud~8 sierpni
nie rozpoozęło sił wyF (mt pólnoeD •
ładow.,wanie przeznaN& odoinku pl WfI!'" i 6 e.rmJl sytuao,h h ~z zmIllny.
Gzone, dla Polski broni
Pod ,zas tJe7,yt:l~t'/ 'lnia teren6\V na zachód : lini i Mława.Cieehgn~ ·" w wlapano w i amunicj! z pan~ernika
d.la.ym ol .... aooo nledobltkó. wojsk boi ~e lokioh.
francuskiego. ' ,. !y'ado*1wtlnla
dokG",ywują
front 'rodkow).
żołnierze
fra Gusey J
W re}onle ml8.pt~ Lamllll znaJdu16 si~ 1 S9'icze kil !c 1\ ły::łi~cy wojsk bolazewickich o~bywa si~ ono zupe'w!zy8tkieh gatunków bl"oni, które pod naszym nlJ.~IBklem, stawłllląc z!loietrły opór, wycofu- nie gładko.
i~ 8i~ w .Jrłp'fu"lrn ~r "'ey llitJmie~!d~,. St" ,.... '-"no, ft DA 'e!nvm z
."inków n sz
o .... zl.~ z08taly otJt.zelane przez
bate ..Je I karaiilny m.szynowe boiezewickie, ustawione na terenie niemieckim. re. 8zosle . olno - Mys:lęynlec 57 pulk piechoty zet n~ł e'ę z silnym odd7Jalem nlepr~yJaclelskłm
Wa"za

r

ta Ili ..:rJJJlia. ( AT) Komunikat ntabu geQeralneg4ł Wo'<:: '· oolskioh

•

!J

GDAils, 25 sierpnia.
(PAT.) - W porcie tutejszym znajduje się,
jak wiadomo, kilka okręt6w wojennych angi~lskioh. W ost,tnich
dniach przybyły 2 okrę
f y fraucuskle wojenne,
d ziiś zaś 4 okrę y woje!,.ne angielskie. W n.jb!lzszym czasie oczekiwane. są" dalsze ok Ił~y koallcJJne.

~:t-:':S::~z::ne~eia':!J~e I~~:r~~":iz;rj~~" I:OI::!!~!~1:i.
~~r~W'l~
G~~n' ~t~ •
re nlll :tobryd maszynowJoh,
nie N~t~ ~~l~t< ~ W
.
(
''' ' /iły t r:- "" :"1 " :\" ' I
'egH\ r.'1
łł.zyjaąiera, ar
izujacego

..

y
wyp d

zaskoozyły

m s .. ". rozbitA jednostki i zadały mu
ciężid. at.. ty, bio.. o I OB je c'w. wtem oały aztab 57-ej dywizji sowieckiej. W akcji tej zdobyto ol dzia'a i 12 karabinów m.8:1łJnowJch"
Warszawa, 26 sierpnIaCPAT
nia 15 b. m.
j ko nasze za"lłły Grajewo_
Wydział prasowy Minist,
Front polu nlowy;
spraw zagr. komunikuje: W
Na WIO ód od Lwowa zsoi,ee waUd w r<l,l,oni Zabuta, pOlatem lokalne utarczki !~rłoasw'}oen!!eutrałności Gliańaka
"1'\
~I przet konst y tuant~
troll.
Nac.eIDe dow6dztwo wojsk polskich. sztab neneraln"".
Gda.daka, lmieniem rządu pol..
""
t1
sklego z poleoenla MSZ komłsarI generalny Rzeczypospolitej pan Biesiadeekl, wr~ozył
e.
dnia 28 b. m. Wy. oklemu komisarzowi sIr ReginaIdowi
rJ

e

OW)t'n

i

k

Towerowi

treści:

notę

nast~pujf\cel

dzenia spraw za ~ranicznych
wolnego miastlł

przyszłego
Gdańska.

Po myśli teł i w duchu,
traktatu wersalskiego zawarta.
została prowIzoryozna umowa
pom I ędzy POlskf\ a Gdańskiem
którą podpisał
artykuł

której

PołaM

ze

ekscelencla, ":
16 za,ewnia

strony

G1ańska

wszelkie ułatwienia przFwozu
t,ransportu wszellrfego rodzaiu

a ta!~te materjał6w wo'ennyoh
W razawa, 28 8Ierpnia (pA'l')-Min. spraw zagranioznyoh poda1e tekst deklarao1i,
Na posiedzeniu konstytuln- przez Gdańsk.
1 ,10łOJlr.j n_ poidedzetrlu dele~'01ł po.łi.oio aj w dniu 19 b. m. przez przewodniezf\oego dele- ty przyj~to wn""sek, który po
Umowa ta została -pnedłu.;:; ,. pol~Jrt"", wJct'm1nisu&. ~J# " r.agrankaoych. Dąbs'dego.
stanawill odnleś6 sl~ do wy- ~ona uohwałą Rady minjl!ltr6
".. '
W nllkIIi( cH
Dąbtki "lamia dl~ ty c hcz.lowe .łaDowisko Polski w sprawie soki~go komi811fU z -pro~bt\ o z dnia 12 b. m. l nadal po ZO~
,tre!6•• ~bbaJ~c twierl1~enia bOJ 8le"lekie o domniemanym imperJalizmle polskim. t koń· ogłoszenie na.lściślejszAl neu- sta1e dla obu stron obowil\zu.
:~ ~(J ałow8Jltl:
tralnośoi GdańFlk& w wo'nie iąc , Uchwałl\. koostytubnty.
<
h ~ ił ol i j Dadal prłlgn i e szczerze PCI.kO'U. Pokó1 ten bowiem le!y w Interesie mi~dzy PolSką. a Ro~j~ sowie- łamIe powyltszI\ umow~, po-'
~ obu nuodów I całtJ ludzkości, "yczerpanej długotrwał" wójnf\.
ckl\. RZl\d RzeczypospolItej ni" Na~ doprowa'lziła do ",ataPok61 ten ~Mfft mvtliwT ł trwały, gdy b~Clzie pokoJem eyrawiedliwym. i wynJka- polskie1 poleeił mt zl\protesto. mo "ąnia przez port gdański
'.'
., ,~ym ze sZCZ6r.
roTO umIenia pnI "Ja ernnflm uwzglt)Qnleniu uzasadnionych interesów wać u waszel elc:soeleno1i, 1a- pr7.6WOZU mater; ału wo1enne·
0.lltycznvr'h i g08p~daro1iych i tak ureguJu,e stosunki, aby nosiły one charakter trwały ko u t,ymczasówego adf!lin.l- g~ dl~ Polski.1l nawet ZWI'Ó·'
railawalola.)l\Oy oble stron _ Szczere porozum enie b~zfe n.Uer'ZI\ t 'edyn_ prawdzilN~ Itutora Gdańska, z ramJema odo Sl~ prZeC1Wi{O powrotowi
gwar8nDJł\ pokoJo"~'ln we 6tł1ofa narodu polsltlpgo fi nafodam s~8IedDłemJ. Oałkowita mooarstw
sprzymierzonych, reemigrantów do 01czyzny- W
su'''er nnott6 t niepo l 81086 Kzeozyposp
polski., w granicaoh niezbQdnyob. dla j~j przeciwko tej uoh\vaIe. UChW8- ten sposób uohwała ta spowo·
$oapodaroy go j po)ityt'znego I'ozwo,u, 8b801utnj~ njemieuanie się wlej sprawy WIIwnQtrzne. la ta spl'zeoiwfa si" postano- ' do wała tflktyozną blOkadO Pol-'
'M o zallldnłoze warunkI na~zego pokojowego wsn6ttyota. NIl prJJY8złoIŚ6 Pollka tle swel wieniom i duchowi traktatu ski l uniemo~liwiła oah:owl!ltron1 nle zem\erz& 8'ę młes'l86 do s,.,raw we",nc;ttzDyoh lnnyeb narodów i pafls\w. U7.na- wersa\sk\ego (Q.ft. 104\ wed · c'e dostarcznnle pomo~y przez
.,ł,O w "ełni la86d~~ :le lCatdy naród ma prawo rz~dzl6 Bl~ wedle 8wej woli, w uadziei. ~e ług kt6rego Polska ma mieć atlantów i współdziałanie iob
:'BIł~ady te zoaidłl pełne i al~zere "rozUmienle u delegacji rosyjskie, i le zrozumienia tego wolny i bez wszelki oh ogra~ z Polską w walce z boJszewi1"ynłknie r aly ł demorratyozn7 pokój dla obu narod~w, delegacja Rzeczypospolitej nicze'Ó. d09t~p do morZII. orliz karni.
:polskleJ prą8t.,pule do obrad nad warunkami rozejmu i podstaw mi pokoju.
wedJug którego ma Polsce
Podp. M. l3iesiadeoki. .
przysługiwać prawo prowa-

te, .

r

,m,.,

e

ol

I

groZą

zer a iem rokowań.

.t.

Waru .. fe 8!erpn;a (tel. wł.) .Wieptnlk- po aje......te trzeoie posłedzenie KOlIfe·
" re c11 1f .WttsIU1 ,poaw ~ne ~t&ło w oałości odpow~edzi ł'olskfej na warunłrl sowieokle.. ił~ltura memal w OałO"l odr/uea propozycJ~ !O\1rieoJne.
..")
W,t1cDi~ta przez Augil' UD1a lorda Coure!ona oraz wschodnIe granfce nfi !ostalt
A ne przez PoJSkQ. Tudzle~ Ibl a kOlejOWa Białystok-GraJewo' została przez poIlIk" de·
, ~aojo odrzuoona.
Prse odDiO.ll\9Y dałepo1l f()s,Jekie1. Dlł1118Ze ski, zatąd.ał . rozpoozoola dyskusji m~.
~t.eI"A)ne', ,.JełeU 'Pol.ka Cle
.elle a", nie UL'tąpi ze swego stanOWIska opornego, n8łe~y 11·
:011.6 Ił. I mtem~ te delega.c)a ro~y18ka J\erWl6 rokowania poko10we-. Tern! słowy ukodnjł awe przemówIenie Dan1newskl.
.

, l.l W' l
.
}
'
ona
. ~~ l

W połowie b. m. gdy for-poczty b()łezewlokie <łoelerał,.
jut do przyczółków mostowy oh Płocka I Włooławka,
Z dni minionych.
Naczelne powództwo U1fJło w
swe fQC6 kierowniotwo opera, Odr YI pierwsąoh dniach mowemi, nad kt6remi dow6d.z elam\ wo'ennemi na tym odh. m. napór rmjf sowleo toh. two bezpośrednie oblf\ł pułk. cmku, wysyła1,," do Płooka
~aątal'ł y<,h te!! stołf&y, sa- Lewl!lzeekl. KIerownictwo ogól· jako do,,6do~ł działaj~oeJ na
~ał SU) GOfU slJale1szy. w ło n-6 nalatało do D-c,. O. On. Hnji grupy geu. Osikowsklego.
"1. zaś Naozelnego Dowódln. 01t'n:ews łl1f>gn, 'rt6ry ozu- S1.tab gen. OsJlrows!dego pra!wa dOjrzał pllłn 1łonc:entr-lcJi t ał stalt na!l. obr łnf\ pAWle cował jednsll " dalszym Ol&,, przegrupowania wojak na· rs~onego mu od~inkft. b&,dt ""1- gu w ścisłym kontakcie i po,~y~h w utortyfikowanTm r~ teMhJI\G n ł, li n f' umoonień rozumieniu ~ D. O. Gen. Ł6dt,
10nH~ \ ar8~awy. 8)0. .." m 'ała 08obi'bie. blłdt te1 W,SyłA1t\c tl"mbardzie1. te oddziały przew.v ~6 taK om śłn ltJ .>112 d~ti niema! oodzleume oficerów znaczone do obrony rekrutorozwl ;,a'l\Oł1 kontrbh
• - na Sztabu D. U. G 'n.
wały sio w.v l ąooznle z frrma)'OnąQek . d~8l1n
,~uQ~ło
Gil, SzłGb otrzymał wiado- cH poiległych D. O. Oen. '
sj') ~."l~Dl~ stra kiobla. m*i o gotU .I\{\61 8i~ lakoLy
0, trzełiwanie Włoch,wka, pon, bo 1 W1Elł,.
pÓ!11I1J od, p1'1.epraw .e n' eprz'Iillciela pod łl\ozone z pr6bi\ml n1eprzyja:War zawy, nlł Odt.lnl .l Wło- W78zogrodtoDl, M ~lłgrotnne o1ela przeprawieni& slQ na la.
oł~we\{ . PłtlC~ W.vil1~ogró .. . _ mfejsoe unal ~IQ nI4'zwłOor.nie W! brzeg Wisły, trwało od 16
OrganizaCja obroJlY t~i hah 1.1 n. OlszewskI. El er"iczne i dot 20 b. 111. Pod Płockiem
~wlf'lzona ~8bł.. pl łt. 1. na. tlkułi6czoe ZOf7.1\ l ' 'a Pl zeko- n&jbardzie' zatarte wll1ki 'WyQZelD8 wł 6 \V01S.lłvwe Do- nałl snać wrll!.{ I nlt8zAj C7luj- '''h,zały lIi~ w dn. 17 I 18 b.
"ództ"u Okr~gu G"ł1e.r.lfł~go ~O.Ol j p:otoWI s 'i, 1~1t fJOi\U- , ." ozęść miasta nawet zna~~d!k , ego, ktor~ le~ prl1st . W&llCe SIę tJ ', ~łtc.M odd~i a.
1.1a· lic, chwilowo w r~kach
łO .nl'z",łoczm8 do t"rłyfi- ły l>Jow.lecltje ,,,,,rod.! , o łą 'iwa
: przyj8cie~a" Posiłki wyała·
aOJI rr1.."a7,ó(I~ów Ol ,tlto.Joh uwagtl w kierunku lJr25,,!.r·'w
l natyohmIast przez D, O. G.
łOCh'''' lcIi! Płooka i WyałO . pod WłocłaWlCl6~ 1 p, e 1MB, likwidowały prze1śoiowy suk~rMU~ gd~o ll.vti,,& było ej po IUO&Jł),O m, ś, o sfof),3(.wa- "es hor bolszewickich.
lł'pOdZl,~\'&6 nlepUiJlaoWskloh niu WiSły pod Wyszogrodem.
Młody żołniel"z - ochotnik,
łn~

~

18~.

USił0ll'18A sforsowanIa Wisty
i zagrołen uł tym !!'J)08obem
etol1G1 od zaoho.łu. Umocnło·
Df\ naleł)"Gie linJQ obronn" D.
O. GaD. obsadziło .łasnemi
!:ułamf t. zw. oddziałami alA....

Rzad sowIetów [otów do
"znacznJch" Dst~Dst\V.

Chorsea. 25 sierpnIa. (PAT)
J1eputM1e sowieokie w Londynie oświadczyły, te II! po
wodu powstałych wl\tpHwoś,i
00 do iob dobre) ,woli, dalszy
pobyt lob w Londynie niema
bdnego celu.
Równocześnie
jednak don081 t:łyplomatyozny
korespondent "Evenings SłRndard-, te dano znB6 rriaroda\-

-

~~"~n·:~C;;'e';,"~;e'~;;,,i:

::!~nk~e o':.~:!~z~':.iY

milicji cywilnej dla Po!aki. Rz .. d .0_I~tów podobno gotów ,eet d
znacznyoh ...tępatw
innych punktach.
Korespondent doda/e, te z ~
choiłzl\ watne powo~y. dl~\
lrt6ryoh prawdopodobme per..
travtae1e wkrótce
zostan:,
pr7 PTlfeslone do Warszawy.

bronIąoy ' przepraw

przez Wif1.iś, gdy niebez'P·6czed8tw~
elę, rozumiał jednak ogrom juź min~to, a al"m1 e czerwone
odpowJedzialn9~ol,1aka na nim id'ł0e na podb6j Warszawy.
spoczywała. Zołnierz, porwa- spotkał niebywały w hlstor,j~

ny przykładem swych aowód- wojen pogrom, nalety stwier.!
ców. czująo za soba. niewzru- dldć, te Dowództwo Okręg~'

szony mur mfJstwa i nieuBtę- Łódzkiego wywiązało się- z ptW
ludności cywilnej, wierzonego mu trudnego i (ło~
która nie wyłączająo kobiet nioslego zadania w sposób naJ
l dzieoi, w walkaoh pod Płoo- 'letyty. Społeczet\stwo przel
kiem i Włocławkiem biorąc konało 81~, te miejscowe wh ~
nader czynny udział w obro- dze wojskowe. aczk'll~łek w,
nie, nie mało przyozyniła slE) ' zasadzie powołane do mnyoh ,
do przechylenh\ szali zwyciE)- oelów, potrafią w razie. po stwa na naszl\ stronf2; ten toł- trz' r umie,~tnie rOZWlązy·
nferz pomimo ltczebne1 prze- .vać zadania operacyjne, tron..
wagi ni Bprzyjaeiela. jak stary towe, dziejnie i skuteoznie sta..
ostc:GeJan.y wiarus, stllł twardo wiajf\c czoło nleprzyj8oielowi~
w decydu1ąoyoh momentach Talii stan rzeczy rozproezv 6
bitwy o Warszaw~ na straty mUSl jednocześnie ~yra~8ne
przepraw wiślanyoh.
niekiedy obllwz 00 do ewentuNie mógł być zresztl\ inny alnych wrogiob Pań.stwu wyduch l zapał tołnlerza, gdy stąpied wewn~trznyob. D. O,.
widział np. jak s~dziwy gene· Gen. Ł. która tak skuteoznie
rał A" przybyły w celaoh per· .odparło od brzegów Wisły wr?
lustraoy}nyóh do W l ocławka, ga zewn~trzDe~o. zna1dzl8
z karabinem.w.r~ku pod ku· zawsze dość sl ł .Y': i środk6w
laml nlepr.ZYJ&CI61stdOm! pr~e- by w zarodku I "' I. leŚ6 ws~e~~
chadzał Sl~ po OkOp il.; I , dal~c kle zbrod lioZ8
,akusy mlel..wskazówkl obro1\oolL miasta Boowych tyw o , N antypań·
i w dooydujących mo!nentach stwowych.
sam osoblśoie prowadził ataki.
pliwośoi

ZG~rnelO

mam.

'ł'CJland

mmałta

Z ml-asta -,

PBsnds-

okolł"C

.

Komf 81l.tl aty, 1)rzeprowlldz~ny dza1ąe jednoozenfe .alntere~
• przez pollo1~ I-Bzti ' DzielnIoa sowanych włdolcieU do w~
Polacy odnosz, całkowfl8
liB~o,
O . obejmuje łerytorjum I ko:dozenła rozpoc~tyoh buzwycl~o.
n i Komlsarjat6w polioyjnych dowll.
Bytom, 25 slerpDia (PAT). W....ZIW., te sierpnia (pAT)
aod..e ....I.do.a.....
, H-a dziel~ioa-:-III. IV.i V , oP ....oo dla .......
I ,
Poleka samoobrona opanowała Panłe Me. rszlłku I Pośolg la
Jak 8i~ dowladujemy oti- raz eZ42śó VIII go Kom.lsa-rjatu
Cały szereg odpowledD1oJt
.fIotychcz8s zupełnie 8 powia- nłeprzy1e.olelem. zatrzymU'IlO oerowie Oddziału. li A. 'O. u- letąca na półnoo od tO!U ko· Instytuoji w Łodst praouje'
Iłów g6rD()śl~skieh,mlllllowfeie: Pana zdał. od Warszawy. nie obwalili zgodnie odda6 dla ~!i;eF9 ŁÓd~l,l}IUS~kl. III-a bezinteresownie na rzeoz u.;
IKatowlcki, B,tomski,Pszoz,li. pOlIIwala mi 'P0jegna6 1114 z tołnierzy paplerosy w llośoI o . n oa gr l VI~-go mundurowanii i wyekwJpo'"
:ski, RybnIcki, Tarnog6r~kl, Za- Panem. ~ału,o tego gorąco, odp'owiada.'ące' na.,bli~szema K. misarjata. Czwarta DZIel- wania naszel siły zbro1ne,,·
;brz~skf, Gliwicki I Lublinieo- gdy t ohoiałem Plnu podlllę' deputatowi i wzywają innych DIca ~ t.flrvtor1um Po.zost.a.łel czy to szyjl\c bielizn~ dia
rki. Według ostatnich relaoji kowa6 la okaz1wane mi IlU· kolegów.oficerów do naślado': lX~ścl VIII-go i Komlsar.)atu wolską, czy pomagaJąo przy:
Polloy zaoz,U rozbraJ.6 SI- lallle w okreme przesilenia. wania tej drobne', a tak po. go..
ekwipunku, ozy spełnialąc
cherhelłswebr, w powiałach które tak chwalebnie IOtlJtało łądane1 przez Młnierzy ofiary. Sk~ok6Je d~ielnto: I-e1 . Zgler- inne pomoenl~ę ozynnośoi,
Strzeleckim., Olew.klm. Kotdel- wynagrodzope IwyolQstwem.
I r 7, :ą-e): Wsohodma 81, tyle dla naszej arm,i oenne.
skim i Raolborsklm.
Chciałem r6wniet wyrazi6 PaDl. 60Inl ••
l - MIlsza U i IV.ej: Na.. Wymienić w tym wzglQdzj~
; Byłom, II lłerpnfl (PAT). nu o8obllof, swoją · wdziQoz" Bohaterska ArmJa świetne"' wrot 6B.
~wlaszcza nale~y: ZwIązeki
IWtorkowe pertraJdaof. depu .. noaj6 za nadane mi :przel Pana mi ozynami okryta VI zatart~,
Uozenio Polskich Szkół Sred~
;tac1l rubotnlków pollkłoh 11 wysokIe odznaozenla. Z du- i krwawe,' obronie Warsz1lwy
ZblÓl'1? ozłonków S. O. na' nioh w Łodzi (Sienkiewlon
') roaliay'nf\ komisją. rz"d:a"o,* w m!, b~" nosił krzyfl "VIrtuti rozbija na strzępy dzikIe hor· m. Łódt.
.
61), Komitet Pomooy ~błni~
Opolu przynIosły dla Polak6w mllitarl". OdznaozenIe to ~~- dy ns.1etdtoy, sieJe wśród nioh
Dnia 97 ster'Pnia-pIątek 6 rzowi Szkół i Praoowni Zawopotądauy skutek. Komis,a o- łoby dla mnłe jeszole o~nteJ- popłoch i znf!!zozenfe dzieli iwieoz. PJPl<'J Cyklistów-,!szyst- dowyoh Że:dskloh przy ulioy;
~wll\dczyła kategoryoznle, te sze, gdyby ok.olioznośol po. noo goni, gn~bi 1 w pietl wy- ldoh ozłonków ą· O., ~Iesz~a~ W(rlozańskiel 164:, Gimnazjum
tądenia polskie zostall6 speł- zwolłły mi otrzyma6 ,e z efna wrog~.
.
j~-oyoh ~. ob~~b~e ~.eJ dZiel- Żf\liskie p. Romany Sobolew-;
Czył posJra,pIofe te1 arm'i nIoy .<l l n-gl K~mIfJ. Po1.)
skieJ-KonopczyńskieJ przy ul.
Ilione. 1) Sioherheitswehra zo- własnyoh ry Wodza. ktorego
,stanie w na,jbUł8zyoh dniaoh dow~dztwo ~dało wojskom pol- swej pomooy, wy ooaleni i
pnia 27 slerpma - piątek 1 Długiej 90. Sekcl~ GosJ>Qdar~
,usuni~ta, 'a z8nim to nalt~pl 8kll!l 2i"yoi~Btwo. RaOZl Pan, bezpieoznl.
w,leez. PI~o CykHstów, wszyst- azą przy ObywatelskIm Komi,
' słntby jut pełnić nie będzie. PaDlo Marszałku, przYJIl6 wyOdda,ciet Jm teraz oz~gć o- Juch zamIeszkałyoh w obr~bfe teoie
Wykonawozym RadYI
:2) Wszysey oboy nie urodze .. ruy czoi j powatanla.
oalonegO dobra waszego.
dziel?lloy n-el (ID, IV I V Obrony Państwa na Wo.le~
ni na Górnym Sląsku, kt6rzy
PodpIsano: Weyg&nl!,
Niecha1 niezwłocznIe popły. Konu.s.)
•
i
. t k
wództwo Łódzkie przy ul. Za~
'p rzy yli w ostatnim roku, zo°
III
trll
ną szerokim strumieniem wa- . Dla 27 slerpn a:-pu\ e . -6 wadzkiel 11.
f3fan~ I Górnego Sl"ska
sze pieniądze na Arm1." aby (wleoz. 1Pa~kfi. ~?n,I)atows~lego
Wymien10ny wy~eJ szereg
dalenł. 8) Ustanowioni zOlta,.
ją pr~Yodziaó, nakarmić, r$ny przy u.
a s le -za.:m esz· instytuoll śwIadozy wymow~.
i . ~IbI2biei I~I.e1 dZIelnlc{ nie o wlelklem zalnteresowa-'
nie komisJa orzeka1t\ca, złożo~m18rt ~zert8ra.
WygO I Ć, zaopatrzyć, lak na tokochant chłopcy, dzlelni obroli~
i I
om s. Żo raz. ego niu i oh~ei przyjścia Arml1 i l
:na z Polaków f Niemo6w pod
tkierownictwem władzy koaUWanzawa, ~ sIerpni. (PAT) oy. nasI. la8łu~ylt.
dn a. w parku
ródhsk.& - na1wydatniejszł\ pomoel\.
OfIary przy'mu'e Komitet W~dn. R.vne~ - o 6 Wleoz.
Oby liozba takioh zrzeszeń,1
jeyjnej, .która orzeknie, azy da.. MłD~ spraw woiskowyoh nad!nY osobnik Jest spoko'nym o- .,ła naBt~puiąoy raport na- Obrony przy wo1ew6dztwle, zbI6rka, ?iS\ID:lesz~ał:r~h w o- niQse,oyoh pomoc wojsku--:
Ibyw8teIem i mo~e tu nadal ezelnego prokuratora wojsko- Zawadzka 11, pokój 41, Czer-, r<brębie IV al d~lalnlcy, t • .1. stawała się cpraz liozniejszą..!
pozosto.6, ozy teł mUl!!lł Slł\Bk weg~ 8ąd~ okI'. wanz.: Dntll wony Krzy t, Piotrkowska 96 VIII i IX Konns. K~menda
;opuści6.
21 8Jerpnl8. 1920 r.
Do na .. oraz wszystkie redako1e pism. wzywa do ~re~.1a.Tnef.ło l punk~ Miejski pOdate~ od p~6 ••
DeoyzJa W Ul1 kweatU nale- czelnego prokuratora wojskotUldnego stawIenIa Slf}.
Magistrat zaWIadamIa, tej
te6· bl\dzłe 40 młę4ZYlo'USI- wego. Raport.
Melduję, ~e Z ..... Ił.łu pl.kl n d u~hod' %••UllI dl rodzin oohota' zaległy podatek od psów sal
niozel komislL
przed dokonaniem egzekucji
i leńoami wojennymi.
k6w i poborowych.
rok 1920 winIen być wniesil)~:
Wobec spełnieDia na,wat- n~d skazanym na kar ł2 śmterlll
0\ W tyoh dniach powróoił (-) Rodziny szeregowyoh, ny do Mie1skiej Kas~ Podatlf:\
~i'1sz1'ch łl\dail polskioh pot- Ol przez sąd dOlatn,. szere- s Poznania przewodnicz,\oy 'którzy po dn. 6 lipca r. b. zgło - kowe j, Plac WolnośoI Nr. 14,
kie organ!zaO'ł robotnicze gowee~ Skwarczyil~kim, ten kom\tetu pomooy dla 1eńców sili się Jako ochotnicy, do (N?wy R~nek). najpóźniej dO'
!Wydały dziś- odezw~ do robot. ostatnl, za ~ezwolenlem przod· i uohodźców wo1ennyeh pan słutby w Wojsku. Polskiem, dma 81 ~Ierpma r. b.
:
\ ~tków polskioh z w81wanłem ltaw!olela prokura~ora zwr6. Ohwalbińskl, który-z poleoe~ oprócz stałych l'i8.S1łk6w, naWłaśCloiele psów, \l,alegaJ8tj
; ~o powrotu do praoy
"ił 81Q .do Hompan1ł asysten- nla Centrali warszawskIe1 Jetnyoh rodzinom osób, peł.. oy w opłaceniu podatk , na-,
orJneJ l pluton~ egzekuoyjne. jetdzfł w poznllliskfe w celu nfącyob słu~b~ w WOjsku Pol. wet Je~eli nie otrzymali na.ka~·
•
g<! ~ nutQPu]'łoem przemó- wyjednania pomocydlll uchodt- skiem, mogć otrzymywać jed. zów podatkowycb, obowi z&m
1801118
a.
WIenlem :
oów !e wsebodu.
nora'iowe zapomogi, .które ' dla są zgłosić si~ do tejte Kasy'
Koledzy I Za kUka .mlnut
Dzięki staraniom p. Ch. i tony 1 dzieoi łącznie wynoszą oelem uiszczenia z le głQśol do
Konlgswusterhausen IS-go UD\r~. B~d~ etraeo.ny] chcQ ofiarnośoi poznańo7iyk6w ~n&j. Mk. 100Q, dla rodziców,wzglęli. wymIenionego term,nll.
:
~ierpnła PAT. Rad,}o. Oltatni :potegna6 s!~ z wami. Żyłem dzie pomieszozenie i ~\>iekę nie nieletniego rodzeństwa o Po tym terminIe zaległy po-,
'komunikat Wrangla donosi, te l~ko przest~pca i umierum ha· doratoł\ około 80,000 ucbodt- ile szeregowy niema ani ~ony datek śoi~gnięty b ędue z do·
~a w1 brze&u mona AlOwskie- D1ebnle, ale zasłutyłem na t~ c6w.
ani dzieci Mk. 800, Zapomogi liozeniem kosztów w drodze
go wofska posuwają 11., wgłąb karo.l ę- d os,~ził ~nle spra·
Wobeo trudnośoi wprzewo. te wypłaca KomisJa Gospo- post~powania egze kucyjnego. ,
lubania.
wled hue tak, lak Ja, łc:łnłen zie kole.jaw, p. ChwaJblński darcza tego batalionu zapasoPsy, dla któl'Yo~ do tegol
I W rejonie Da waohód od polski tyć n1~ powl.nien. ~yć ~organizował tralat kołowy wego, wz~l~dnie ta Powiatowa czasu nie wykupiono znaozka,
r Aleksandrowska
(zaatakował naleły tik, JaK wmien ucz- w poznańskie, na którym u- Komenda Uzupelni&ń. do któ· będą zabrane przez ozyśoloie~iefnYJaoJ.ła BJohwa~l zo- oiwyb!o nierz. Przest~pstwem rZł\dzone Z<jstały punkty eta- ,-"ej ochotnIk ,. ~głosił sj~ ,do la miasta.
"
', ta jednak odparty_ w oko- jest y6 dezerterem l nale~y powe dla dątącyoh ze waoho- słutby woJskowe'. Prawo . do
1
liay Chaty.d",ia Eostał cały zawsze słuchać przełotonyoh. du uchodźców, którzy przed otrzymania zapomogi tej mają
B.dużJci. na u ....d:d.
,~
pułk 8owieoJri wzfQty do nle- IZa par~ chwil b~do ,rozetrze- nawałą. bolszewioką uoiekali z tylko ci członkowie rodziny,
k) Pracowniey 1ednego ze j
woli. · '
any:. Zegna~ ~ię W l.~~ z Wa.- inwentarzem, rnehomościami i którzy udowodnią, f~ przed sIrładów Wydziału Zaprow1tln- ' ~
l W okOlicY JeJraterynosława mi 1 .. ostatniej cbwJbwzno. słutoe..
j ego wstąpieniem do WOjska towania, zauwatywszy, że nle'
f na p6łno~y oli Aleksandrow- szo okrzyk: nieoh tyje PolW wielu wypadkach zdarza~ uf,racili nie3bądną do ioh u- którz~ z pośród kelegów za- l
~ka wybuClhło wielkIe pow. ska l
ło si~ tak, it ziemianin szedł trzymanil\ pomoo z jego strony. tr1:ldD1onyc~ we WZmla?~Ow~.
shnfe rr~ołwko bo!szew!.
ł
1r
A
do arm'i Jako ochotnik, a toStałe zasiłki dJa rodzin osób nym skład 21Ie d.0J>us~czaJą In~
kom.
.OSIB ZRn e
na Jub córka prowadziły do- pełllIąoych słutbQ w WOjsku n~dużyć, zwrócIl~ Sllt do, M~·
Warszawa,26 sler fa (PAT) by tek na zachód. same, naró- Polskiem, ,zarów~o· pO~Qro- g!strat~ z żąda mem USU~!(~vl~
.
.
' •• Na skutek ł danł!n zwl zku wnt ze 8łu~bl\, załatwlająo po wych jak) ocraotDlków, prze. mes~mlennyoq pracowmkó wIilłoal (d~nst)BJ. ludowo.narodo~egl) aby ~ejm drodze roboty około oprz~tu widziane są od dnia 1 Jipoa Maglstr!lt wyda.ł st?sowne 2,aloat.J zwołan marszałek Se .. koni i dobytku, Dla takich 1920 r. W normach nastą p ują- rządzenie, . pOCIągając Je d DOWanzawa, 26 sierpnia. (tel. mu pan rrr~ic'ZYlis.ki wyzn~. taborów urządzono trakty i cyeb: dla Mny 800 Mk., dla cz~śDle ~Innych do odpowie·
:wł.) - Z. Gdańska donoszł\: ozył pos;edzenie konwentu sel ~tąpy niosąoe ozynną pomoc dziecka 20? Mir. i .rodzlców'po dZlalnośCl .
~
: Fł'8.nCUskle koło dyplomatycz· nJoró. na sobot dnia 28 b. 1 rad~..
100 Mk. mIesięCZnIe w mla·
;la dezercj •
~ne uznały za Itoeowne, te- na- m na odzin 1: w ołudnłe
Wjelu ziemlan i ucho l źców staoh powiatowych, we wszyst'ł ,
bty załog, gdańską "zmoo- K~n"el~t. rozB~rz
11 west' . z lconieeznoBoi sprzedawało w kioh zaś innych mIejsc lWOa) S"d ~oraź ny wOlskowy
mó puez w,01ska }{oalicy'ne, ~wołanta Be mu yg
J., drodze inwentarz l dla tego ś (~iach państwa dla Mny 150 skazał toł!lIerza W,~lfa Ar~uza
:które opujolłJ tereny pJebisJ •
w miejsoowościach etupolVych Mk, dz\ecka 100 Mk. i rodzi- za zbrodlllę deze~c l l na śmIerć
e,y towe.
n. .
."
hydło trwe i mffJso znaoznie eów po 75 Mk. miesięcznie. przez rozstrzela me.
.
Komisarz alr Tower uznał
8. stanIało.
DO' zasiłków mają prawo rów.
WyrOk. wykonano wczoral'
Ila ,potrzebo e wZ~ocnienie zaWarszawa 28 eler ula (tel
-Zl1pewne wkrótoe po odpar- nte~ ~ony' separowanę, orllz o 8-e1 Wleozoren'
"ł) _ Z A'msterda:u dono - ciu wrogiej arOlji i uspokoje- dzieoi nie ślubne.
z g",in, Wygieh:Ów.
({Ogl o 25,000 *:łDlerza.
Połacz w,rsya1l\ do Gdań. ł
b l'
ś 'li Diu w kra1u, nastąpi powrotŁączna suma wypłaoanych
p.
db
bi
Iska kilka bataljon6w robotnl. B~~u ena °8i::t~koy s:I~:escJw na lala wQdrowc6w na wsehód wszystkim człon.kom r?dziny ł o r~ez~~ięo wytW~gi~f'łi~ wi~
,ezyeh oraz kilka od4zialów,dla wojsk gen Wrangla do któ do swoloh zniszozonyoh 51e· szeregowego zasIłków Dle mo- ~o~ n ł~sklego na k~6rym prze te przekraCl,a6 dla ~ategorH ma~iali 2i ra~ienia Seircli Pro ..
lochrony tr8nsPirt~w, 1I1daho- rego przyłąozyli st~ dOńSO; dziQ.
dząoych dla Po akl.
kozao'"
z 8 II JI P
d
A. 1200, oraz ,dla ~ategorJi B. n gandy Tlf Z" Wyd7;iale II
".
e o
..op.g.n.,.
Mk 750 lDjeSl~CZnle
"a
.1
.
1.\'
Z tego tródła Dadohodz,,:
-:-) W piątek dnia 27 b. m . ·
.
Sztabu D, O. G. Łódt pp. dyr ,
amnnlCJ~
wiadomośo, te kozaoy !lstra- o godz, 8 m. 80 wjeo~orem w O wywła ••ozenle nlew,lnu\ Pawłowski z Łasku orar. D ..
ehańsoy r6wDiet połąozyll 8f~ lokalu T-wa Kra1oznawczego
czoPJc:h dom6..
bf,lwski i Papis z Ł odzi , ze(Al. Kośoiuszki 17) odb~d~ie
k) W ,Vdział Budowlany zwr~ brallo na rzec?i Czerw0!le ~o
Berlin, 26 sierpnia. (PAT.;- z Wraoglem.
O.dbyła sio tu dni. 28 sierp~i~ posiedzenie pp. ozłonków ~ił sif} do Magistratu z wnios Krz<v~a: 2831 jaj ek, 228 1 pół
n1fl pod przewodnIctwem Fe..
SekO)1 Propagandy przy Wydz. Jdem wywiaszczenia nłewy' funta Icasr,y, 6 r~cznl !' ÓW, fi
,renbaeha. konfereno'a przed..
I! Sztabu D. O. G.
kończonych domów, zna1du- prztśc era d eł, 58 kOSZUl, 41
l~tawlofeJl rza. du Z dale. gatamI
Obecność wszystkioh ezlon- Jąoych si~ w ohrę bie miasta podu zelr, 187 kurczą!, ~ 27 l
",yndykatu w. sprawie prze.
ków ze wzglQdu na ważność wyasygnowania odp?wiednich p6ł fu nta ~ąki ,. 51 i pół łOI{d
\WOZU '!o1 s ka l lImunloJf: Po.
poruszanyoh spraw - konie- łtr e dytów na pokryOle wydat- płótna, 20 1 pół funta m aS ła,
stanowlono nie pozwoh6 na
czna.
~ów związan.y c h z nabyciem 7 g~si i kacr.ek, 30 p~czek z a ~
,ładne transporty ~przeo~me z
-.
l wylcończenlem wzmlunl<o- pałek. 16 funtów pierza, 11
n~tJtralnośeią
Nle~ieo elbo VI
Z Komondy Str.ż, Oby
wanyoh domów.
ZdMliem garnuszków j ty let ły1:el':,
meJegalne.
WszelkIe trans..
a ••• a .. _, I. Szuchal
łelskleJ.
wnioskodllwców 7.realizowaoie wreszoie mir, 2 1l'i O ora?] rb. 44~
'porty broni j amunicji b~dą L,eczenie chorÓb chirur. koKomenda S. O. na m. Łódź powyższego projektu przyNa rzecz Obrony P ll ń::;tlV R
,zakazane Z. '!Y1lltklem tyob, bId, wewnf2tr~nyob. StRłe po. podZieliła obszar miast •.\. na cl'Jy młoby się w pewnym stop· złożo n o doraźnie mk. 1051, w
;które przeWIdUje traktat pomieszczenie cborych.
4 dzielnicę, , biorąc za podsŁa- niu do z a żegnania i stn i ej ące go czemJózefowa Ku dalowa :Ii
kOJowy.
AmbuJatorJum od 12-$.1 do 1.j we no~iał terytor1alny na głodu mieszkanioweg"1 pobu- córką· (z Prasz ki) m iL 300.
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Z AI.II.and.owa.
Na dur (tyfus) powrotny,
(o) W ubiegłą niedzielę, w zaohorowań 2, w tem mQtAJeksandrowie łódzkim odby- ozyzn 1, kobiet 1, ohrześc.
l lo 8i~ zebranie gminne, na tydów 2, (zgonów -).
kt6rem łodzianin p. Ma~ .- Ma~
Na czerwonkf), zaohorowali
"
640
t
k b' t
jewęki wygłosił do zebrauyeh
, w ęm m~tczyzn 87, o )('1
A
A
obvwateli mo. W
agitacy.; n 27, ehrZeŚCjąD 61, tydów ts,
..,
...
I ""
6
9
o sytuac1i 'obeoneJ i zawezwał zgon w l .
'aleksandrowiczan do zorgani.
Na płonicQ ?;aehorowań 41,
zowania pomocy dla arm,' i wtem mętcz.Y1l D 21, kobiet 20,
polskie.}.
ohrz~o.ian 22, tyd6w 19, (zgo·
W rezuJtacie na zebraniu nów 12).
,uohwalono rozsegregować zie~
Na · błonie~ z.acborow~ń 8,
'mie uprawne na czter1 kate- w tern mężczyzn 1, kobIet 2,
.gorle i , o~odatkować ~j~ z mor. ohrzeFlo. 1, tydów 2, (zgo:ga: właśoląiele zienll I. ~l~sy , nów l). , .
wpłaQt\ po 90 mk., Wł8sclclele
Na zapalenie opon m6zgoi ! I~
pOlll~l marek, W1~h z8c~orkw:.ń t 1,
t~~
·:0 a;k~lf ~ł~J::iele' zi~mi
:~ or.:~~dÓwP l~ezg-;;~;Z~ Ol
d' 1
"
kI., na1mnIe)
wy aJne, - po
Na osp~, zaohorowali 1, w
45 mk, z morga.
.
tern mętczyzu -, kobiet 1,
Uchwalono r6wmet dać o · ohrześolan l, tydów -, zgo·
cbodtni~a dbo ł61~kiegO hW01ł!- nów 1.·
1\16 zklego ata Jonu oc OtOlNa gru~lioQ było zgonów 18
czego. I Doraźna skł~dk8 dała w tem obrześoj8l1 12, tydów 4 .
<lkoło 4,500 marek l 6 rub. "!
,rebrze.
.,

,Zi:r:

(1. :-

h

fv

Cho ..ob~ .akaine I 6mle.tel.
n066 • .&.od.i.
za czas od 16 do 21 sierpnia
1920 r.

Na dur (tyfus) plamisty. zaehorowań 15. w tem m~t·
czyzn 7, kobiet 8, ohrześo_,aón - US, tydów -, (zgo.
D w l.
.
. Na dur (tyfus) brzuszny,
sach.orowań 62, w tem m~t·
ozyzn 28, kobiet 84, chrześo1an 44:, ~yd6w 18, (zgonów 6.)

Zeał r, muzykaj.S%łuka
Teatr- Po'.IIL
Dzieln& 18.

Doc~6Q. z drugiego w sezQ~
n!e (p1atkowego) p.rzedstawle.nla • Wyzwolenia .' dyrekoja
teatru mie1skiego w poczuoiu
ciąte,cego na oałem społaczeństwie obowiąz.ku obywatelskie·
go - oddaje do dyspozycJi
Polskiego C z e r won e g o
K r z y Ż 8.
Bilety po cenach premJero-

wych sprzedaje kaBA teatru,
oraz kancelar.1a Czerw-onego
Krzy! a-u l. PIotrkowska 96.

Skrzyaka

~O
U

e1

Ot"

t

, ..,.-

O
T

Jlst6w•

,.

t8ł

Lf1popJ'
ł
Ban k KupfeotW'a
Łódzkiego

91S0-92$

Szanowny Panie Redaktorzel Bank Handlowy w
O Ob Yl I1nn\Warszawie
WUlD
Uprzejmie proszłl () umiesz.
•
~
•
czenie na łamach najbłltszego Warszawskie Tow.
ta br. oukru .
6100
wydania .Kurjera· ponits2IV'ch
Borkowski
słów:
tI
2450-2420'
I
(Z sali sądowej).
Wobec artykuła p. t.•Pani
S8td okrQgGWY rozwatał w s~,izina·, umieszozonego w
dniu wczorajszym spraw~ M 280 dziennika .Prao,'" z dn.
referenta wydziału prasowego 24, b. m., pełnego oszozerstw,
p. Urzędzie Walki z Li~hwe, skierowanych przeciwko meJ
-:1i Sp.ekulacją b. redaktora tonie oświadozam lt winny
Pr
i
l h.
dwutygodnika
Wolne1 My- pocie,gni~ty zosta~ie przeze- oddzr;~"': Clab~~~CZi~6K~'1~
śł1'" Ddmunda Kokorzyokiego mnie do odpowiedzialnośoi
zna:dskiego ekłada1A drobne.
z prywatnego oskartenia Ka- dowej
,
~
roJa Zalewskiego. dyrektora
' . Z powataniem
,:~Pb~e:~~~~n\{wyeh na Pol..
rzewtnt~~e1skd.iej. t i b
C. Smogorzewski. Tkalnia przygo::!~'
~u ... ·21
4 s yezn a r. •
wawoza (zuzaoh
autor artykułu p. t. .Zapłata'"
tygodni
• mk. 28o.!O
wyraził si~ obraMi wie o ZaG I El L D A.
~l
lewskfm i w koliou tego arty« W
d.
i
i 1920. Bie nlk.
•
• • 4:8.2G
kułu zapytu1e, czy Zalewski arszaw~, 26 8 erpn a
roti1!lia. ty). 29.80
nie pozosta.1e w Jakim zwi"z- Ruble carskie a 600 815-825 ..ka tp~warsztk
.ku z szajką Rady Opieku:d . Ruble dum. a 1000
70.50 73
sa a otrows ie·
290.60
CZ611
Dolary Sto Zl.
112-218
p;o
•• •
Oskar~rny nie przyznaje si~ Dolary kanad.
176-184
Mehbaniozg Z
145.60
d«l winy.
Franki frano.
18.25-16.75 dwóc tygo l
••
,
Se,d po zbadaniu świadków Franki belg.
16.80-17.80
Razem - - j wysłucbani.u osklldenla peł. Franki 8zwajo.
87.88
• mk. 789.26
nomoonjka oakartyolela adw. Funt~ 8zterl.
825-816
Wotniea Szota jako k8r~ za
Wyganowskiego, który popie- MarkI niem 1000
478490
w~giel 150
rał oskaltente w całe' rozcilł' Korony llustr.1ao~ie
96-99 przywłaszczony
głoś ci skazał Kokorzyckiego Korony !jzwed~kie
4,2-43.25 mk. na Czerwony Krzyt.
.na 2 miesi8tce wf~z.ieni8
(a Korony duńskIe
81-82
'
.
Korony norweg.
81·82
Cymer, robotnik fabryki L
Leje rumuńskie
4,.55-4.75 K. Pozna:dskiego, jako karo
Liry włoski6
9.50-10.60 składa m. 260 na Czerwony
Marki fińskie
6-6.80 Krzyt.
~ \
.
~
Fioreny holenderskie
72-74
' O"IOraj"ł' O
O nDIQ
Straohowlce . 101000-10000
Jan Balcerek składa 60 Mk.
~ \I Uli
li P O
Rudzki S-ka
8560-3000 na Czerwony K~zy~.
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..............................................
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NadzwyczajneWalnelebranie
Społki Akc. n TKA NJNAII
w Poznaniu,
odbędzie sJ~

.

w dniu' września przed poło o g.>dz. lO w
sali pod Wleche" ul. 27 GrUdnia. .
Porządek

obrad.

1. Zagafenie.
Sł. Spra'wdzenie legityma.cji akclonarjuszy uprawnionyoh do brania udziału w głosowaniu.
8. Odczytanie protokułu z ostatniego nadzwyoza,nego walnego zebran ia.
'- Zatwierdzenie wniosku Rady Nadzorczej o pod..
wytszeoie kapitału akoyjnego przynajmniej do

~~~~---

~~~~~

I
I
I

Bił

6. KomunikIlty Zarze,du i Rady· Nadzoroze1.
e.Wolne wnioski.
7. Zamkni~oie zebrania

F. LISIECKI prezes,

udział 'II ~losowa
IIgłosl6 elę piśmIennie do Z.rzlldu

UWAGA: AkoJonlrju8%e. cholt0Y bra6

nla. musI"
Sp6łki AkoyJneJ • Tllanina- w Poznaniu, sta." Rynek 51, u.Jpó:!nleJ do l W1'~eśnla 1920 r.
wł~aDfa.

lupno

l

Brobne
sprzeOlt

dOl

"

OZ. he .

·BIurko wemacnonlodosprze })rzySpaSablam
dania Łudwtkl 66 u gotpO dlo1.

Solec
ze swej

Zakład wlSd mlneralnycłl starczaoo
słonych i k",lell błotnych. znany~h
skutecznośol "reamatytmle, artret)':iłmle,

chorobach Ilcórnyob. nerwowych, pfIlsmloclo.
DoJ.ad pr"lI KIeloe. sklld 6& wiorst slO84
lamoohodelJl I końmi. lub przez Tcrnów SlClucln.
skąd 15 wlol'lt kodmi. Prospekty "ysyła Zarz"o
Solcal pooz~a Solce. IdróJ ziemi Jdeleoid ej.

,

zagubił

kto

spl'i!edanla K
160

--

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

Solomon " Ro:
Przysuskt
A bram
Ubraniaa . Buchalterjad:~; niemiecki
dal
paszpon I zrael Jakób
paszport niewydanJ
w
henslle wojenne od 750

A

J , ~,'dego

urZ-d~W;
..

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

,

do 900 mir., sukleone na
.amówlenle, Ub raDia mę
•
AAI1{uPUJę me.. \ akie od 14,30 l wytej,
bIe. dywI- .dzleolnne od 200 palika
.ny, gard~robfJ, [Dlra , ble- chłopIęce j paolelislde
04 425, obUWie, kurtki,
UZDę, r6tne aprJlQty : do_
mowe place DaJlepiej • podnle, koszule, kaleso
ny, spodnic:zkt damskte.
Chrz~Dowicz Wólczańlit&
towary łokoiowa. n"'t.anr. 48 111. B.
niej poleca ehrze.eIJal1cllce sp rl8dall, ska składnio a towarów
pod firmą: Jarmark '
IIUplÓ elom. wilPlot.. ko.Ie, majątek złemeki. In- ł:.6dzlll.
teres bandłowy I t. p. aka 44 plerlDsze pl~łro.
UWAGA:· ubrania na
nIech etę J;glosi do DozamówIeole wykonymu Handloweso Taslllowa Ile II dobrlCh ma):1, Piotrkowska 90. He.
terlał()w I po najnow: jestraC!)a bezpłatnIe!
.
saylu kroju.

i SklepSPOŻYWCZY

'I
I
A. J. OSTHOVVSKI . I
skI.aDostew.
P.~~~~.f;~~;~g:~.~~r;~.~.eJ.~~I~
..3!,!. fil
do biur i

Sezon do 20 ••••80Ia.

Sp61ka Akcyjna ..TKANINA"

O"łoszelia

H!iiI
C-etem umotUwienfa mi przygotowania odpowted- lffi!I
nIch zapasów, upraszam Zarządy lOO~8latyv Vh~Błdli8\Cijch i Samopomocy szkolnych oraz organizacji optakuj~cycb si, un
młodzieża szkoloą o wcześniejsfe zakomunikowanie mi li1Y
swych zapotrzebowań \ z wyszczególnieniem l1njatur.

~1Ii!S.

~

40 IUÓ! sredD4cb. Pr.e-

lud82 m. l.

k.diktOl' od'po.,leda1a1D, a...... Fletlł....

na łacznle I ary\me'YKIl
hanrtlo"ll, prawem hanrł
towym l wekslowym,
biurowoścIą

ete Razem
1000. ZaDlsy 00'

lik.
dzIennie Teodor Groseman. Słenkle "Ieza 29

Potrzebna ~U!!: '
raI! do gospodarstwa do
p1owego. BrIlezłr1sKa 104

Zagubione
dokumenty
atonl

Kwiatkowski

zgubił

hlwaUdZką,

kSilłteCZ",

k8Iąteo~łt~

.wolnlenia OtU

Świadec.

t.WO kombi I generalne.1
za nr. 10096. Zoalazea
~eohce odesłać pod Adres:· Waraxa Wa. V,.ckle.
ga 6, Ekspozytura jQwa~
!1Ciz.!ta A . SÓ
Alil.

Kwl.LIlOw-

Ło-

jb.i,

•

zgubił

mIecki wydany w l.OdHI.

iI!41101ł

ODO

\Vv<1".,~

VI

utaJD !Cel( ł"tl.lIl'lIlU
zgubił paSl'lpor~
mili,ny "ydaoy w Łod.1

derell w olKowicz f4I1:U
U bił paszport polSki,
"y"any \V f.od:!!ł.

e/.ar
C
szport
ny

M.łUyS v.gulllł

11)

pa.·

r~syleid wyda,
ŁOdzi 1 kar'~ re.1e

str8cyjut\ roezńHc 1882.
M la (illlcsman zgu Ulla paszport ntemteo~

C

ki wydany ."

Łorlzi.

::'ena łitr8zhoru ilgu. biła paszport. polsld
t..v mozasOwy wydany w

H

Lublinie

oeK Sieradzki »gu bU
"szport nlemleckl wy
dauy w LodJI!.

'Il'vil""v w

J a((Ób

gubIł

Łnil",I.

Wolt H.obt zadowÓlt osobisty

polsld "ydany z gm.
G6rk'
an Jel!lonolrsd l!lguuU
II:shl1;eezkQ 1II.0Inle"
nla wydan" I'J P. K, U.

J

Lomt1J1s lcleJ 33 p. ZaaInGa zeeh~e odesład do
Administracji • Kurjcra
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