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5o'bota

~rpnrii Iłrnll

num 28

------------~----------~------~.~------------------------------------------l..od!l miesięcznIe mk. 40,- kWa,..
'linie rok. 120,-, dla robotnik6w mie-

%..,.,••

mk. 3:l.-.

la odnoszenie do domu
miesięcznie

titowY Jednołamowy (str. 7 łam61r),

dopłaca sl~

Drobne. 40 fen. za wyraz, ftaf~.
mnlei mk. 4.-. Dla poszulcujllc!ycll
pracy SO fen. za wyraz· Nade ' -łan.
przed tekstem mk. 7. - w t ektde
mk. 8. - po łeksde mk. 4.- za włers.

mk.!l,-,
Na prowlnc,i miesięcznie mk 45.-,
kwartalnie mk, 135,-.
~~ grsni\:ą miesIęcznie marek 60.-

petitowy Jednołamowy (str. 5 łamów.)
ołogl1 mk. uo za wiersz. Ptf
titowy (strona 5 łamów). ~omu".

N."..

fl!umer po;edyłtcZYI

2

m~rki.

kaą

Redaktor przyjmuje 'interesllnt6w od
- godzIny 3 ' do 4 popołudniu.

Sekretariat ot;;;;Y od godziny 3
do 4 i od godziny 6 do 7 Wlecz.

Rękopls6w r~a nie zwraca. ~
kierownik adm~cji przyjmuje Od
godziny 5 do 6

~

CENY OOł:.OSZEN:
IIla)aoo. . .
)n •• mk. LaO za wIersz pe~

C E 1'ł1\ P R E N U l'l E R A. T Y:
sięcznie

roJmi

mk. S,$) za wIersz.
Zamlajao•••,
Zwyozain ••mk. 3.-.drobn. && fell
n.d ••łan. przed tekstem mt. a,~
w tekscie mk,lO.-,za tekstem mk. ,..,
n."rologl mk.
Za, ..anlozn ••
tOOl drotej od zamleiscowycb.

ROK D'WUDZIESTY PIERVVSZY.

',-e

----------------------~--------~-----,---------------------

Numer

popołudniu.

pOjedyńczy

2 marki

Za terminowy druk o~loszeń. kom1lnlkat6w ł ofiar lIdmłnlstracja nłt

odpowiada.

Re akcja 5 2!dmlnłstracla Zachodnia 37, skrzynka P9cztowa 132., Telelon 229.
Filia administracji Piotrkowska 123.
Nr. ;;,ssadzie ucLy,sł zJazdu Związku Prasy Prowin~ oLaL 'el, wszystkie komunikaty inst,.tuojl prywatnyo~ i społeoznych
podl,egają opłacie.
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l'eatt VOISl{i
Il!z~el .. a

18.

Pod DyrekcJlł Al. ZIII .... e'"owloz~

I~

Sobota cnla. 28 slerpnls

Fan ]owialski
Premiera kom. Al. Fredry.

f

przy Hotelu Mantenf!'";
Zachodstia 45

Codziennte
wykwintne

jimeryka sp~eszy

Z

II

la

pomocą Folsce.

WARSZAWA, 27 sierpnia. (Tel. wł.). Wraca do' Warszawy ambasador amerykański Glbbson, który będzie urogyście witany przez
1'6:1ne delegacje na dworcu.
Ambasador przywozi z sobą olbrzymie fundusze, przeznaczone na pomoc dla Polskł.
.
p.
'. ł'6cz tego. ma' Oft p'odobłio 1ltstrukcJe solego rz§.du ardzo
donlosłe,go znaczenia odnośnie do stanowiska Ameryki w sprawie
wojny pomiędzy Polską a bolszewikami.
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SZkOl: WI6kiennicza

Łodzi.

Pam.ka nr 115.
z wydzlałam'~ p2'zędzalnlczym, t"sckim, farbiarsko'.'"
W

lrol\o7.alnlczym i mechaniczn,m.
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mieoltim (niemieckim zostać
musi i urzyłnczy siO- na nowo
do swego "Vatf\flandu" bez
jakiejś tam autonomii, czy
.. BundeSstaatu".
Tak wj~". na oko sądząc, te
wymieniono tr~y partie nięmieokie to coś zgoła r6tnego.
Gdy jednak pnypatrzymy siC2
bliżej ich działalności i wni ..
knjemy w cele roboty nie·

'~'.'~'.~

"

'

,....

tego to prawi~ nam.
Niemcy o'akiemś tam woInam
państwie i (I "Bundqstuacie".
Raohunek . ze strony.Niem.
c6w taki: Wprąst za NJemca,.
mi GÓrnośll\.zaoy nIe o~wjąd.
czą się, wj~~ mówmy 1m, te
mają oświadczyć się za wol.
nem państwem. Gdy Jedr ~k
przyjdzie termin głosowaD1a,
dowie się otumaniona trzoda,
l dla

pO pO raz·ce są przystęnnl·
Ił]- S1 -to
:!~~I~~Vie °t~r~~~:r P~:::n.}~~c~~ ;~w~~ oświadczj
:ł~:~:ać" ~li~e:ot~~j
,tI
(,
SIę
27
. '
te
cel,
lub
'Ytedy

ey

11

3

'SZAWA
-WAR
•
sierpnia. (tel. wf.) - Donoszą tu, te wI~domość o r~zygnaCJt
bolszewików z punktu warunków pokojo.wych, dotyczącego uzbrojenia rob)tmków w
Polsce. potwierdza się,'
Prócz tego bolszewicy zajmują mniej nieprzejednane stanowisko wobec innych
pupkt6w kontrpropozycji polskich.
W d
ś'
..
b'
.
d b l
d W
;ia .orno CI te , z~arnlol1uł~' że. olszewICY ,po nau~e . .Jaką o e .~a i po
arszawą, po rozgromieniu Ich arm]I, dązą do takiego wybrmęcla z sytuaCJI, któreby nfe
pozbawiło ich ' ostatecznego wpływu w Rosji, a to musiałoby wyniknąć z przegranIa
wojny z 'Polską.
j

Komed ia

Egzaminy dla nowowstę pujących rozpoczną się 2
Września o godz. 9 rano, lekcje 11 września.

cał~e

..----------------------.,....................----......

Pan Jowialski

.

od godziny 12 - 4-ej po 22 m'

' Kolacia

I

~9 sierpnia po cenach
!wfc~1nych po J'1l! drnlZI

Niedziela

\

o amunicję dla Polski.

PARYi, 26 Sierpnia (PAT.) Hawa.. Ogólne zebranie s~udentów,

byłych !I_oz~stników wojny, uchwaliło protest przeoiw stanowisku rzą~
du belgiJskiego! który wydał zakaz przepuszczenia transportuw amunicji potrzebnej dla ~olski. narodu zaprzyjaźnionego z Belgją i Francją.

BunD Der Oberschlesi r·· Xałholische Vołksparłei
Verein aer hefmalłreuen Ohersehłesier.
JIo~e ~~~I~~~ą;,akl~~C'Z%~~ między sob~ r6ł.nf ll , te przeto

związkowego w ramaoh rzeszy
mieszkUjących ł;6dt i oko. i w5~6~dzjałanie wzajemne tyoh niemieckiej, a takte rozwiąllcę. podajemy ponitej cha- p~rt}1 Jest wykluczone.
zanie sprawy lak mówi, uchrorekterystykę działalnoścI wy_
C
. . d
1.
•
mieftionych w tytule trzech
o. wl~ceJ, g yby ..toś Ople' ni G. SJ~s.k od dalszego przeOrJanlzacji, które-nepozÓ.. rał 81Q tylko na tern, co ga- śJadowania prlJskiego, nastąpi
ob1wateli
sprzeczne ze sobll - 1I 1aj2L zety wymienionych organiz8- równouprawDIenie
j~den wsp61ny c~lł urafo~ll· cji wzajemnie o sobie pis7.ą, niemieokich i polsJrieh, I O.
nl~ Slq~ka dla Ojczyzny Ole· to . zdawałoby .i'"~. te nawet si'".... Slf\sk będzie w rodzalu .BamleckleJ.
famaoh
.
. m,~dzy 8obf\ zwalczlIolą•• Bund- warji. ełJ,1 Saksonji
Jakby kto~ tylko pobl.etDl8 tw~erdzi, te G6rnośls,zaoy to paflstwa nierniee.lieRo. "Verein
przyglądał 8J~ dzIałalnoścI tych 8nI Niemcy ani Polacy, ale dł r hei,mattreuen Obereehletrzeoh wymIenionych w na- Jakieś tam Niemco - ł'oJaki. ~del- znowu załatwia się z

w grunole rzeczy Jedno 1
to samo:
ostateczny
jaki maią przed sobą jest: zapędzić GórnośJązat,6w na no·wo do olczyzny niemiecklei.
Cel tego jest at nadto włdoczny: "Um Rettung Obe~schlesiens" chodzi o ratunek
G. Sh\ska dla NiemiecI '
Bo G. SląslI to orzech twardy do zgryzienia. Front polskc.ści lest tu silny i od ata~
ku wprost nieugiąiby się. O
tem Niemcy dobrze wjedzą.
'ro te~ do swego frontu bojowego przeciw pOlSkOŚC!' G.
Sląska obok organizac'I nacjonalistycznycb, do kterych
nale~y "Verein. der heimatfreen Oberscblesler", mającyoh
za zadanie nieillko atak od
czo}a, wprowadzili równiet,
(rganizac]e, mające u zada'nie ogłupianie i rozbijanie
'pr1,eciwnik6w, to 1est Polak6w. To zadanie spełnia "Bund
der Oberschiesier" i "Katholi.
sche Volkspa.rtei".
Dobrze Niemcy wiedz", te
gd)'by wprost G6rnoślązakom
-powiedzieli. te mają t!i~ linyłączyć. do niemiecldego Vater·
lAOdu, to ci, zna'l\c dotyehcr,aMW y 8ystem pruski, nie usłuchaliby takich rad. Gdyby
w5zy~tJd. organizacje niemieokie na G. Sll\skU wydały 11WDf\ w811(~

polskości,.

to Da,:

wet ei Dieuśwja~omie~i G6rnOilll\zaC1 ockn~lb1 81~ I poImali na p~8Da5'h nie~ie~kic~.
A obudzeme III~, OekDl~nle III,
e,ł~go ludu ~ÓlnośJIltB}nego, to
śmIerć dla NIemców.
Wic;o robil\- wszystko, et')
gł6wku organizacji niemleokich "Katbolische Vollr~partei" zno~ 'tem ,,~~yst.kiem J<rótko-wc;zło- mogą, aby ten,. lud spał ciągle,
to mógłby przypuszczać, że Wll mówi, te dąży tłO SL\\O- wa to twjtrdH\C, ~e G. SląsJ{ aby nie odglZebał w !:;obie
programy ioh zasadniozo sj~ rzenia , G. Sląska państwo. jest :urdeutsoh". te był Dle- polskiego serca i rozumu.

trzeba
6
albo za
Polską
Niemcami.
nielednemu na to cyganstwo
otworzą się oczy, ale b~dzie
.)uż zap6ź!l0' bo Nie~cy b~dą
go .J u~ mleli w swoje] organizac,}i i zapędzą, .jak barana, do
stajni niemieckiej.

Tak samo będzie z "Bun.

deestaatem". Rachunek taki:
Wielu GÓrn4.ślązak6w nie ~be&
wracać do Prus, ale wr6cIlIby
do N~emiec, gdyby mieli ~a.;
peWDlOn'l autonom]ę. A WIC20
robi si~ .Bulldesstaat" aut04
nom.!~. ~e z tej a~t.onom1.j po.
plebiscYCIe b~~ą nIC], t~ Nlemcom wcale nIe szkodzI: Bo6
przecie~ ~ie o sa~odzleln~ś6
G. Sląska 1m chodZI, ebodzl.O
-plebiscyt, i Jak ten b~dzl.~
w.vgrany, .Bundel!lstaat" p6.} ...
dzie do kOSZa.
~tzeeiet sam~ • Vossi~ohe
Zeltung CII przyznaje, te w NIem~
ozeoh nikt <> autonomji dla G.
SJąska nie myśli. Nie tylko
tadnel gwaranc1l, ale nawet
cienia myśli niema.
.

rl'ak GÓrnoślązacyl. Nlemcy
nie mogl\o pOlskOŚOl .u nas

zgnC2bió walkl\ IJtwartą I jawną. chcą złamać .jl\ podstępellt
i obłud~ .Bund der Ober8chlesier CII oraz "Katho1i8ch~
Volkl!lpartei", to w rzeozywl"
etości taki !!11m djabeł! jak
.. Heimattreue Obef!!lohleslerCII a.
nawet gorszy, bo ten ostatni
dZiał, brut&lnl& i ~aMy odras~ wi~, kto (In takI,. a tamte

d.wle

pIerwsze orgaD~ac1e.~

beanie ,woJ~ oureie rogi $

ogony zr~cznle ukrJ:ły, pokat~

je dopiero po pleblscytowe~

zwycię~twie.

A WI~C baozność,

nie da6

sifl tumsl1i6,głosowaó za Pols~
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sc! -6' od Lwow .

WarsZawa, 2'1 SIerpnia. (pAT.) - KumunJ1,at :,zt bu generalnego wojsk polikioh z
27 IJeJ1)uia:

D

f ront

północny:

~ytU8r'-8

Front

I

bez ?lmlaoy.

łrodkowy:

ZI10byOłi naBita nA 'Pt')!n'anfcltl pru Q1ri~m w "rogu ~\lfa 26 b. m. powfękBżyla
dzida, PO Irł\rah u6w m~A?:Y M wy~,) or ·,~rr. lIna~ tO Zftn'''w m"ie. )aiów wQjennyoh.

sf~ o ł

Uprzedzająo płonowany na dzień 2& b. m. atak na Brześ6oddzia'.y trzeciej dYWizji legjon6w dnia 25 b. m. przeszł. do energicznych
'dai.łań _!E ,oz,:pn.oh. Głó""ne kolumny '!ieprz.jaoielskie, zas!,o~zone
• atsoJl Z.blnka C0t!oza• • •ładowl!wanI8 przez ogie~ na bliski _dl'etan s! zostały zdz ęsnąt "' o _ane. WZięto pr~eSz. fo 650 jeńc6w, II oflcerów h!ljowych, 2 oficeról!" sztabu generalnegoJ 2 karab!!,ów masz,n~~
. ;WyolI I 14 samoohodów clI;żarowych. Dowódoa ·1 dywBzJI sowieckiej I
:.szef azł.bu polegli.
front południowy.
W rl,~()o)e fUl w~~Aód od Lwowa 8f~~kI8 walkJ, które zwłaszcza pod Dziedzimowem
la ił' b. m. dodiodziły do wysokiego napj~o)a.
I

W rt·IIJllle Ilf\hl'ki i Switza odparto unrokrotnie powtarzane ataki ni(,przylaclelslde.

aty

Pod Po.bor'lo.....
sowłeckieJ.

\

adłu' DAłeM' \l

oddziały

8 dywizji piechot,

Wzięto 120 jeńców.

syiul1()Jn

b~z

.

rozbiły

27

t9łn
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mtastó Gdańsk nie 1est w stn· li ·I!./
nie utrzymać porza,dku ł spr) ~ stfl"

I kic

WOJ
Z

l'l

pułk

~.f) i 11.

'P r ;\'

\r

choe by~ wolnem mfa',Ilnc,v Illoif\ 8f,eoj alnl'
, 6r i 11 (~ 7.0sta. y wy .

Hez?lucja konstytullnty w pfll ',
_ 7,rohi()no tu wszy
sprawIe neutralności wywoła.- stłw
,\' unfemotliwić PolsclI
ła w moo8fst~ao~ sprzymie- awol! ' Il-' korzystanie z porto
rzonyoh z.du.meUle i oburzenie We Fn 'l li i w,yste,'Oiono oso bl ,
Gdańsk Dle jest ,leszcze wol· ście pr,,"clwko mnie, zarzuoa·
nem, miastem i ni~ ma abso- Jąc mi. ~6 zanadto stol~ po strd
tutUle prawa mówló o neutrał- nie Gdańska, a wystl~pu,., 'Pr~e ,
ności.
oiwko Polsoe. Moje, poHły.k~
Według traktatu poko'owe- było rze,r]zió tll w spokoju. go Polska ma spe01alne pra- Doznałem jednak rozozarowa '
wa. Potem, 00 sifJ stało, mo- nia, Wolność, którą obdarzy ,
o~rBtwa sprzymierzone straci- łem obywateli, zaufanIe, które
ły ~ufanie do miasta. Posta- miałem, zostały tak dale 04
nowiły one, te klauzul I" 'l.rtv- złamane, te GdaIisk nie uzna~
kułu. 104 tral{tatu poko' Jwego, nawet traktatu
pokojoweg<'
dotycząca swobodnego utywa. oraz układu z dn. 30 kwietnia
nia portu przez Polsk~t musi który ja sam . podpisałem, Jes'
hy6 ściśle przepr~włldzona~ - to hańbą dla Gda:dskat Mówi·
Gdyby okaz&Jy SH~ t,rudności, ole panowie zawsze o 12000
t.o do Gdl\ńska przybę:ia dal- bezrObotnych wG laIisku. My
sze WOlska zagraniczne im o · zaś prawdopodobnie bł)dziemy
]{r~t.v wojenne. Miałem ,1echać musieli wprowadzió do GdaIi,
15 sierpnia do Pary ta. Nie U· ska tołnierzy ł robotników
ozynił) tego, dopóki nie nastą- dla wykonania tego, 00 ,Jest
pi porządek w Gdańsku. W obowif\2ikiem robotników gdd·
Pary tu zapytuj~ ml~, ozy skich.

pie-

ii.miany.

Naczelne daw64ztwo W. P., Sztab generalny.

Z Górnego

Sląsl{a~

likwidacja Sicherheitswehry.
Bytom, 26 sierpnia (f:> A'r) - runki polskie i udali 8i~ na
W nooy z 25 na 26 b. m. roz- zebranie niemleokloh lłt\~jt
poez~ło siQ usuwanie Sioher- górllośl~skich, zwołane do Q.
heitswehry z Górnego Sląska. liwio.
Usunięto Ją najpierw w Za~
br1.u, dzisiejszej nocY' w By - Bytorn, 26 sierpnia (P AT} Stolunek sowietcSw do Angl)l.
tomlu, Katowicach i Gliwicach, Dziś odbyło siQ w Bytomiu
KomigtwlJsterbAosen, 26 go Biuro Reutera donosi: Rza.d nie dowiadu1e się; te rząd ao- Z. innyoh miast ma być UBU- ze?ranie prz~dsta~lcieli polJ
~ereD.lA. (PAT) Z Ln dyna sowieoki udzielił Kamieniewo- gielski zerwałstosunki z Rosl~ męta do końca b. m.
SkICh stronDlctw I o~ganizacjl
ilODO~
wl wskazówek, aby opuścił BowleokJ!
zawodowyoh z udZIałem ko·
'I'
_
Bytom, 26 sierpnia (PAT) - misarza plebiscytowego posła
OzJozertD rrzysłał 00 Ka- Londyn. KamienlewwskazówmienIewa :D~'IlI'ą not." w której ki te otr,zymał, zanIm go doWiedeń 2"6 sierpnia (PAT}- W środę :Wieczorem odbyło ..8I~ Korfantego. Postano'!iono wy·
Jcry~ku1e łHHil'O) k3l,ltMłety.. szedł list BaJtura. Delegacfa Wied. B.K. donosi: Ostatnie w BytomI~ wspólne zebranie dać o~ezwę do stre.lku.1e,cyob
etny An~UUbroDt 8)"l'temu . wła 'rosyj s Ira oświ~dcza, ~e jeJ od· próby Kamienie":R i Krasina, p~zedstawlclel1 . ~013k6w • j robotnl.tcÓ! z wezwanIem d~
p.ą sowlt\cldeJ.l?aleJ OŚWlftl <ma, Jazd równa6 81f2 b~dzie wypo- aby skłon16 komItet wykona- N.Iemców w spraWIe om6wI8: wznOWIenIa pracy. Dal~Hwe
f.e rZl\d 8Owfto('l)rl z,r?leolrA Bl~ wle(lzenlu wolny pod adresem wozy rob,ptnik6w ' angielskich Dla przywróol'nia spokolu l zwa~o ludnoś6 do składanła
1Warun,ku. dot1 CZl\08gD tworz.ę- A.ngljf~
do Jnterwenc.1i, spełzł na nl- porząd~u na Górnym. BIł\8.kU. bronI w urz~daeh gmwnyoh
;nła polUJ.ch "ojsk t't1hńtrJiozem. Komitet po dwugodzin ' ZebranIe to odbyło SH~ z 1Di-:•
~eh, IJtótl to Wart1Df.k wy
nycb. n~rl1da~h nie powziął c1atywy Nfe~ców. Z polskiej
Bytom. 26 Slerpnla !PATł"ołał nłozadowlllenie AngiJ1 i
Wiedeń 25 sterpnta (PA'l')- U,dnej de· ( y"I1. Odnosi sic, strony.obeonI byltposeł Kor-. W .Ni 12 .. Or~downika KomJ·
Włoch.
WIed. B. K. donosi: Przedsta~ wraitenie, i".,,~ly Komitet ehoia fanty l !1-d ,,:oka!. Wolny, .ze tet p~ebiseytowy~ oml1w\a1~
wielel btlrnf>ński .. Deutsche wezwaó bolszewików do zmiał strony. mel~llecklel eentrovneo ostaŁme wypadki, zaznaoz@
Lon~yn, 28 ster,pnia (PAT) A1tgemelD~~Z6itung· w Laoer. ny swego stanowiska.
ks. Uhcza I ~yd Blooh, ~d~o- te ni~ były one wode nlet
kat bytomskI. PrzedstawIOIele spodzlanką.
Przedstawiolei
polscy oświadczyli, te przy- komitetu w dalegaoji polskIej
wrócenIe spokOJU zalert.e6 b~- w Spaa zwróoił uwa~~ na
dzje od pr~y.if}oia warunków, ozynione przygotowanIa na
. przedło~onych przez delegaojł) Górnym Słąsku. ł'opełniono
robotniMw polskich komisU błąd, te .n a granioy niemieorządze,oel, kt6re to warunki kie,j nie zaprowadzono konkomis;a przYJęła.
Na,wat- troU pa8zportowel zaraz od
Oda6ak, 26 "łerpnła (P AT)
Angielski, i włoski prezyden- traktatem wersalskim. Mocar- nie1sze Jest usuni~cle Sicber- poozo,tku oKupaci i. Z Niemiec
a d,zflilte1szem posiedzeniu ci mInistrów omawiali w Lu- stwa sprzymierzone zdeoydo- heitswehry 1 zaprowadzenie przybyło OkOlO 70,000 lud~i na
; d, Stanu wnrło.U wysoli oernie kwest}ę gdańskł\ j oś· wane są przeprowadzić posta· wsp6lne) milicH, złotone' w Sląsk Górny, nieuprawnionycb
urofsarz sir Tó " er dfutaz" wiadozylJ, ~e to, 00 sif) w o- nowienia traktatu pokojowe- połowie z Polaków, w połowie do głosowania. ByU to przemo. w kłÓl'e1 m~1z.y inne 8winieh tygodniaoh w Gdań- go. To 00 sl~ stało, zwłaez· z Niemców. Przedstawiciele watnie t.ołnierze, naletący do
. ośwlal!otył:
SI{\) st.ało, sprzeczne Jest Ż oza linia 29 lipca, dowodzi, ~e niemieccy zgodzilł si~ na wa- rótnych tajnyoh organizaoJi,

rętacłwa

bolszewickie

10 r tłomaczy się.

•

;YvyzwoIenie. -1.

\ AI

hmat w 3 aktach ~łanłsła4
wa WYSłllańskłego.
.(

Gdy W t,..ioeClm IlJro.le odhra$jl\CY na w1sokłch kotu\'~aoh postać Gf'o'"'Os'Zl1 p.. Lesz;myc budził koJelno ulrolveliln.,
marzf'nf.em () Pof8ee grupy i
~dy od,zwał slf) nh,.zbyt sillly
głos, lllłrby w p6łŚ'mt". MÓW'Qyz
sto ą~el!O na katedrze w głf~bl
sceny, usłyszałem przed sobą

i.l'ozmbwę:

_ Tat<i Wielki m~tcmyznf1
taki słaby ma głos?l
f
_
Przeołt~ to n ie te» wjeJ.ki mówi. '1'0 tamt&n mnie,,ny z brodą...
A po (O!kończctnem 'P~8ta.
';wjenlu dO~iegł() , w przedsjon
Jltu do m())oh uszu:
. - Całe S7,cZ~Ś 'ie, te będzie
~ołJ1oll. _spa6. , ..Nle zdenerwo;wałem jl",. NIe było ła.dnego
~zabóJ~t\· a, !!!tr..mł6w...
Ktoś j~ny Zl'lnWll prawił o

'I.

y,KOIUlnIU:

, - Ty "Jesz. J6moł Al. om
gra1t rudo w 1'116.
-

Co zn~czyt Ta. ~dą,rta
to ' dzisła, wielka

JI1l.rtyna,

~zkoda...
...'.'

'

znowu taRi'e zdanie:
Mówi Konrad w II akcie, w
Nie. Te harpje były Bwoim monologu, przeplatastraszne. Oiągle o nf(}h mu· nym urywa!lemi zdaniami ma..
~ myśleó. Nie- w'em, ozy sek:
bf)d,ę mogła zasnaó spokolnie!
- A co jeet mi wBtr~tne
N,a reszoie Ohoó 'edn. (jSt)- i nieznośne, to jeet to robleba wyobod;iła z teatru pod Die Pol",ki na kaMym kroku
Jakłem~ wlateni'em i w oba- l oodzIennie. To maIJifesto,
'wie, !te zasne,ó nie bf)dzie mo - wanie polskości. ' Bo to tak
gla spokoJnie.,.
wygląda, Jakby Polski nie by.
• ło, Polaków nie było... Jakby
Jestem pr~el(on.any,
W1Q" ziemi nie byłO nawet polskiej
było ta~l;ht , któr~ w~Chu: i tylko trzeba było wszystlco
~ z m: ej' c~y ~H:~J:
pokazywać, bo wszystkiego
nei ,w:a :n ad l; nle i ~a ~- zostało na okaz, po trochu...
2il ,. co fi noJe Pooo, nacol Bez tyoh maniW8Q' I ye 1u U
poety zrozumIe l ?PUS~CZII- festao1i wszystko'est: i liie"o na~~ przybytek s1.tn.ki, BCa- mia, i kra1, 1 Ojozyzna, 1 lu~
nIome] po ozwartk owe1 Jnau- dzie.
_ I nar6dl!
guracll sezonu mk:1ell o Polk"e,bJa:~. była. 1a jest i ia- - Tylko nar6d !t~ zgubno
e, y powmnR:
.
Tak, tylko naród l!Ii~ zgubił, a
Ale ogół pu.blicznośoI mało w9zys.tlde ozynniki jl.'go skł&był pr:4ygotoweny, d.o "1słu· dowe są, Sil. se,.
ehania Ił WJzwo 8ma i dlat.- - I kto go zgubił'
go ~le III) stało, ił dyr. Zelwe- - My, my, tak jest. my...
roWIOZ, ust~plltąC ~losu pr~fJ~" I to jest właśnie złe, te kddy
stawioielowi mUDlO!palnośoJ. uczoiwy Polak, 1ak skoro Zł~ltnieo~ał popn;-ednl~go pro--- ~ie gadaćt tak ze alab" gło l ektu l choć w kr~t.klem prze· wą przegad.a wszystko; a on
mówIenIu nte rl.uciłwyt.vctj. Jest tylko od tego, teby eleD!ch,.l ak rJl~leulo ,,~y~wole- dział w swoim kl\Cie. na IWOn18" sfuchać, lU', podstawOWI\ łeh t:mieaiach i b Y ł r
trtś6 )8160 ro ·· t'mH'ó.
I dalej odpowiadając mal'!oe,
,·
•
:Konrad twierdzi, te pod wpłyt.
••
wem rótnyoh usypiaczy duoha

d:h

1"

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

narodowego
zapragn~liśmy,
•
•
•
aby Polska była .. mite~, miKulminaoyjnym punktem
tem nal'odów, państwe~ ponad dramatu 1est walk,!, Konr~da
państvvy, oCZyWiście medośol- z Gen1usz~m w akCIe trzeol,m.
głem, wymarzonem". Aby byPodkreś 16 tuta, nalety meła marzeniem, ideałem, ale nł· zwykły pomysł artystyczny
gdy faktem realnym, nigdy wielkiego poety·malarza, k~ó..
rzeczywistością.
ry w Geniuszu choe widzle~
Omawial l śmy jut treść" Wy.. Miokiewioza z epoki p6tniejzwol~niaCl w prze~edniu pre- szyoh lat twó-,:ozośoi, z epoki
mjery. I zaznaczyliśmy wte- meslanizmu WIeszcza i dlatew
dy, i~ podana pr1Jez Wyspiaó- go daie mu zewn~trzną ma~.,
eklego charakterystyka spo- kę i posta6 taką. ,jalrt\ WI~ZI.
łeczeństwa polskiego słuszną my na pomnIku krakowskIm;
i w sedno rzeczy trafiająCĄ w Konradzie zaś - tego~ Mic,
była ówoześnie. .
ktewicza z epoki ozęści trze~
Dzisial sytuaoja mIeniła eie1 "Dziadów·, kiedy był "mi~
sf~. Ale i dziś nie straciło 1,onem, bo za mil'lIny kochał
wiele z watkości swoje.' z1a- i cierpiał katusle-,
nie, i~ naród zgubił się; bil
Genlusn zamierza poprawa.1akkolwiek naród odna.la2ił się dzi6 Ilaród polsJd do wyzwo ..
w Bobie, Jaltkolwielr P,oIska lenia przez grób w myśl ~e·
stała fj i ~ rzeczywistośCIą, to s1aniczneJ zllsady samoun(OeJednak nie wsz~dzie Jeszcze. stwienla doczesnego, w myśl
nie we wszystkich sercach i te) zasady, ~e Polska - Chryumysłaeh poozucje J?a:ństwo. etus t;ród n~rodów----:- do zmar:
:wości, tak tywo ZWH\Zan~ z twychwstaD1~ , ~rze.Jś6 musI
z pO'E2ciem - D ar ó d, Jest przez lUętu~ l. śmIerć.
,
ju~ obeonie dostateoznie realKonrad wJ.eści prometeIZ1!i
ne, dostatecznie zr~zumj&ne. i uzbrojony w poobodn ' ~, kt~ ,
l nje8traoił~ mo !e swe) l'ą mu p~dała w z~kończenl?
wdkośoi rid.nle o polskiem aktu drugIego Hestla - bogIgadu.lstwie, o filozofowaniu ni s1.lozęści~ ogniska domoweJ
ka1..dego z nas na. SWOll\ r~kl), go. wypOWlada walk~ Uen.1uktóre doprowalhi6 mote do azowi:
"przefilozofowania Polski"
~ Precz przekl~t'yl - woJa.

181.
clwko sobie olbrzymIe przestrzenie. doprowadziłby A';tg1f~ do konieez- z Polską, f domaga 3i~ Gro ,1n:d. ;
i powietrze, przesią~nięte zarazkami ności poparcia ~17!·ftn~la i Polski. Wilna, b~z których rz()!romo litw: '
zbrodni i anarchjł, drogi. rojące się Mister SIDllIie, IN '1er rewolucyJny nł nie mog" tyć.
mistrzowską propagandą boJsze· górników, o~wia;,L z~ : . te .ie~li Fran·
Białorusi ni, podzieleni n.\ kat.).
P6łofłcJalna deklaracja francJI o polityce wobec Rosj"
wiek, ł bezdroża puste, głodne, ~ja b~dzie pomng-ała gen. Wranglowi. lIłr6w i ortodoks1w, z trudam moIltatni numer ' ~Temps· przy- nie motemy absolutnte uwa!ac\ te- pozbawione wszel ich środków ko· górnioy t\ngielsey powiani pozbawJć gil by stworzyd naród; wtedy dzi~.
wielce łnteresujący artykuł go rzqdu za repuzp.ntanta narodo munikacyjnych, nastrój żołnierzy 1ą angielskiego w(2g1a.
Id prawosławju mo,~li~~ ZaGkl'ą
~ny p. t. "Polska ł Rosja-. rosyjskiego, na którym belsMwf- wątpliwy i założeniom dowódców
Jak pisze .. Temps", n 'h wały 'e g1ł~ Swe ICl"anica od wMhodo, alI"
lał ten ma o~romne znaoze- tv
dokonują dzikiego teroru, przewatnie wrogi, i stokroć nie. związków robotniczynh angielskich ich katolicyzm po'1Jwoli im na re.
JolltJ'czna, podtre'la b'lwteVl byle fll~ tylko utrzyma6 prz! bezpieczniejszy stan moralny ofice- są sprzeczne z tradycjami trade- "indyl'raeje od uchodu tak~9. _
,wisko oflejalne Francji .. władzy.
rów, o tradycjach dawnej bełmyśJ- unionistów. Obecna garść ludzi, wy- N'a pod~tawłe tyoh "hliczeli w"ebod·
jl rosyjsko-polskiej. stanoNasze tdee, larówne co do od- ności pułkowej z www carskich. braM na kierowników związków, ola grAnica Polski byłaby nara~o
I to polega na zopełnem f badowy e8ł04e1 państwa rOByj- Były to decyduilłce cz:ynniki roz- rznca nał" 8Wą potl}głl ruehu robot- na lIa zarysowanie kąta. wchodzą
IlI'item uznanfo po~łądl1 noty ski ego. jakote8 przyszłycb It.O- khsdu i poratki. To te! armje niczego na szal~ pewnej polityki (tego ' " ' okolioy BlałegoBtokll. _o.
rkaliskleJ ,pana Oolby'pgo. snntó. między Rosją a Polską, kołczakowsko - denfkinowskfe . zo, zagranioznei, która odpowiada rzą' Antor przypuszoza, tl;ł BiałorlJś
,ROSjA, ftbejmajłloa eslo'" nfe 1nogą bJ6 podpOrllłdtowane stały zwyci~żone nie od zewnątrz, do\vi Moskwy, Ił bardzo rozraduje cią!yłaby ku Rosji.
ego terJtorjum eessrstw810- temu. eO powled.ą, łab uczyntą lecz od środka; poprostu .w pewnej rząd niemiecki,
Autor występuje przelliw Uha ..
iego, z wyj"tktem FjntatUljt, boJazew'cy.
chwili p,kł,y. Kołcz~k zginą!, gdy
.To przełom w hisŁorjia-nazwal inif'ł j pyta, kiedy t si*) to ona wyd etnogrsflelnej I tery tor'
My mamy laSAd y• Trzeba je dochodził - do Uralu, .Judemcz, po te uchwały bolszewicki "DaOy He- t~ofzyla1 Czy wtedy, kłedy het.
które -drag" porozumienia pn1Pomnleó "e utfWymd_ To wzięci,lI Oatczyny, a wiQc , na progu rald-. ..Koalicja robotników nigdy mau Skoropadzki rZl\dzłł "KiJo.
II" .ło~J~ na ~ał()f~ plliBtwa 1I8jJ"PSIY 'rodek Da omhlł~cł6 Petersburga, Denikin po opanowa- nie była tak silna. i tak zl1pelna, jak wie pod opieką aiemców, cly kle~sklego-,
ni-ebezpleczeli1tw t'0wyłej wepo·' niu Kijowa, gdy kawaleria mannon· dziś. RobotnIcy francusoy, liczymy dy Petlura wszedł do KIjowa pGd
o w)'tycznfl punkty tego mnlanyeb.
tO\f:lska (późniejsze kadry Budien- na to, dotrzymają slO\va (t) w sto- str3~ll polaków' Je1eli gdzie iatIcego nereg ,.dlelrtJt w Prez. Wfllon nIe ImlenU swego nego) zdobywała łut Tułę.
sunku do spiskowców paryskich, To nieje Ukraina, powIada "Temps'"
:e artykułu: . w miar~. Jak pogl_do na ROlj~. Poj~ł ~n. co i
Dzisiaj jeste~my świadkami pró- nasza sprawił dotrzymae słowa w to w Galfc,ji wsohodnloj, kt6ra. mI~r pos11wa}1\ się naprzód, n8- my p01mujemy. te gdy mówi się by ezwartej. Jakie Sil jej szanse1 stosunku do Lloyd George'a i Chur- mo wszelltie układy zwraca :sl~
liczne głos! będ" zadawać Im o problemłe rosyjskim, nte motna Nie unosząc się zbytnim optymiz- chilIa".
przeci'IV Polsce. I gdyby 8f~ na.
nie, at dokąd mają w planie o nłm my~te6 z miesiąoa na mte- mem, nie można nie uznał. że są
,.Morning Post" pisał: "Polska wet .lą. udało Qcfdzlem od Ukfa.·
wat się napr~c1. PrzYJaeiele liąc, upomoc" wzglfJd6w przej· one poważne. Przemawia za tem byla ledynie pretekstem, ale praw- iny, tr Oul bfłdzłe tam eląlyła a
ryzykowni bQ4ą 1m radzt6 .~łow,eh i egolBtJcznycb, }"cz pomoc, jak" okazuje Wranglowi dziwa alternatywa była ta: czy mlł- L"ów b~dzie przedmiotem re.
Ak daleko, at obaJą rząd so- trzeba go rozwa~a6 pod kątem wojna pols!{o-bolszewicka. pew.niej- my być rządzeni przez syndyk~ty klamaoji ze stron:, Ki'; owa i Moti,
szeregn gen~raojł t cate~o kon· szy rzekomo skład jego annji i zmobilizowane " sowiety. czy tet stw\".
rzeciwaioy uparei ~dą. im tynent'u.
IeJ)SłY zespół oficerski, oraz do- ma dalej nami rządzić parlament,
Dlatego na podatawie przJjatIza~
nie pnekraczad pod
Zmartwycbwstanie ROIH - to świadczenie trzech prób poprzed- jak tego nakazule prawo ... Warunkł, ni, powiada .Temp.-, radli on
po pretekstem lińjl da- kon'Mzno~6 ~włatowtł PrzJjażń nich j szerszy horyzont polityczny, postawione przez komitet wykona,,· Polsce, &teby nte ~ądałl1 granie I
rClnej po4ziału ełllograftcz· wskrzeszooej RMjt - to koniecl- jaki niezaprzeezenie generał Wran.. czy, 8ą nie do przyj~ola. Nie mogił 1772 rob t nłe mieszała st. do
no'6 zarówno dla Fraweji, jllr t cel posiada.
'jstn~eć dwa rząiy w jednem pań- losu ludów ro'Zpoatartyeb ' ml~d!y
jedłlak te1's!ystkj~ rady Stanów Zjeduoezonyeb.
Nietylko zbiera armję, leCE j" 8tWje.,
.
8altykit:!m a morzem Czarnem. ,bardzo m.le znaezenłe. Rzą~ amf'lryl\!u\skł ablu,ł na tworzy, poddając organizacji Idy.
.. Tlmes" ptsał: "Naród angtel~ki Pn11dady oktueltdstw.& " Graje·
adzt stEl wojn" a pocb6d na- stnno,,'lSku, ~e "tnteg'ralnod6
scyplinie; nietylko zdobywa kraj, zaws~e mial. wstr~' prze~ tyranJą, wie i Łom.y. jakiego sifł dopu~ armjl, kt6ra ~ciga rozbite· ryt~rj8lna I dawne ' ~rantee lt,osJi lecz go- jednocz_śnie urządza, 7.a- p~d Jłlkąkolwlek formą· ~Ie b~dz:ie doili bolszewicy winny skłontt Pol·
ajetd~eEl. jest zawiały prze- maJą być fespokto:vaM. Ił ~rani. prowadzaj,\c planową administrację. ~l~C tolerował uohwał zWI,zk~. m,,- skt}, deby była oatroha. "Nieeh
!!Jstkiem od konleczno~ei mi, ce te ~~}" ,?bp.)mowa6 .c8łojc! Odezwy jego _\tiadM.:ą, te wy- Jącego .obarak.t.er sowere~nle nu~kon" Polska zarl!\dla dobrze .wojem
arch.
,
. da~ne~o It.nper] um . rosJjslnego z zbywszy 'liQ (mote t~lIto pozornie) sLJ'tueYl~ego, dą~ego publicznie .do ~- terytorjum narodowem, a ludności
Ile z ubocza, pot:aRytuae.1ł\ mt- wY3ł\t.klem Finlan,d]i I. Polski wy· reskoyjnycb gf'8tów, walczy l tworzenul "dyktatury protetarjlltn. 8~sltłdnie, 11 którycb b~dlle .i~
a~, trzeba zawsze myŚle~ o łącznIe etnograficzne] (La Po- bulsl8whlmem -nawet na polo de.A. zaprzyjatolony I Lloyd Geor- sro~1ł bolilewiim. nie b~d.. II,
tjl politycznej. Tu włdnie, " logfte etbntque propte) t tel'Ttor- magol'l'jt rzuca1ąc w masy baslI>: ge'm .Dally Cbronlole- oświadczył: O(!i~'1'ałJ ze zrobIeniem por6wllai
le politycznej, interosy og6l- j6w przyszłego państwa armed- cał.~ ~łemła dla tych którzy il\ "Nie b~dzlemy tolerować ani przez bard"zo uamteoDych. Ale. gdyby
pokoju i t~teres szczególny skiego.
. ;pra"lajl\-........ Ponadlo posiada chwilQ! by partja tobotnicza, miała Polska wzlQla na siebie odpowieki, kate jej ominł\6 pewne
Mamy apollobno~6 pOdltreŚh,6, 'Wr_n'{@l atut ",der silny w te- ~ama Jed!la de~ydow:ać, ~~Y oJczyloa dlialnod6 za optekQ nad lUdnoezpieezeństwa.
!e zupełne pozo~omteDłe "anuJe rente. na kMr m działa, a któr{ł~o Jest w mebezpl80z8nstwle ...
ściami, gdyby propagand.le rł~Ie oalety d0prowadzit do te- miedzy intenejaml Waszyngtonu I Denlkin WJzls ać nIe potrafił.
.Pan Lloyd George ma obecnie 81jakieJ dała apolobnoś6 do łwitr
by bolszewicy mogli jaazcze Pary1.:a. .
Połuilnle ROJJji najmniej zQ8ta.ło do wyb?rn - koilozy "Temps" -: dzel'i, te opieka polska amlerla w
zaapelować " RosjI do nczo6
FrancJA l1,'kogo nie Z&oh~o8ł.~ prze. bolszewizm akdone; ns te- a~bo pÓjdzie ~ FraDo.I", ze Stanami samej rzeczy do protektoratu poldowyob społeczeństwa. Nfe do naroszenla terytorJum ROSJI rent. tym tyje kozactwo knbalt- ZJeduoozone~J, na zas~daeb, na kió- skiego, to "ów,,'s pfleciw 'Polty prowokowad tego, by na takiej, O jakiej mówi nota ame' akte j dońAk'" do mlecza skore j !lob oparty Jest sam, I rząd, którego 'oG Iwróołłby II~ bloi .8 W&Sl l t ..
l1,łTiie mogli oolslłeW'icy po- rykarisl{8. . '
komuolzmowl bolszewi.ckiemu JtrO- le~t sz~fem, ~lb~ ustąpI przed so- kloh ni~z~d.o,w~,.onyoh i .. w'~J.
!I~ lUa~y r~b~tofoze przeo' W'
Jp~1ł ofloerowle francuscy "la nie podatM; lety tam Ukraina w.etallll londYllsk.ml, _którYCh, katde atkich ńatollowośot-.
, ,
liliom 101perJallzmn polskIego. Polsce uw~talf, te marsz na Kl- z zalątkami tlorywów ,'H~woleń- ust~p~two ?zyoi coraz bardZIej wyPodkre.la p. Hfłrbełte konieCI"
liebezpleczelistwo znikłoby łów jest \l I,ez~~dny, to dlatego, bo ezych, a kraj' roi Rię od band po- lDagtl.lący~l.
no.d pokoja WewDQtrznego dla
oprzez Sil;, g,dyby ~o_stał za- w 'porozumIenIU ze adabem pol - wstańc'&y~h Machu!" Szepf'la I ty.
Oto 1est problem zundnleży, Polski le wzgl,du na sąllada laIr h~zp(l~redDl pokÓJ. ~le cZJt sklm, ,lIwata\l otens! w~ bo18~e- lu Innycb; wres'Zcłe szereg porttSw przed", kt6~ym stoImy. , Pan ~lo~d ehodniego,kłóry Polsce bąblI
!,~IVJCy s.ą przJmu~enl do M- wlclt,ą J~ko bl~zką t nie do unlk- ezarnomorskleh, stanQwl bezpo~re- ~or..,:, me wątpimr \~ ,to, pOJmn.re chciał odclą6 doj'ele do morz&.'la pokOJU'?
.
UtęOI8,. 1 ~ądZIlł, te w t~n sposób dol I wygodny łącznil{ z koa1fcyj- zupełnIe znaozenle I brzemle ~go Tofce był/) w w. 18, po"tarn Ił.
nadto prezydent Stanów sparalItuJą przygotowanIa sowlec- nym lacbooem. Tych atutów ty- problemu. ~czeku1emy niecierpliwIe dzt.taj. Franoja oOlywl.te nie ponoezoDych
bardzo, s)usznle kte do generalnego ataku.
powo carski system f)eniltina Jego decyzjl zwolt ni to, ale Polska ' wlnoa .a~eŚl1ł 'IV tnvej 08tatntej noole,
Chodziło t~ o przezornog6 w u~y6 nie potrafił, co gorzl"j, poma alQ broni~. J trzeba•••by PoliO motna dowierz.6 rząd?wl, der~nsywle, nie o ~odboje.
niszczył je " znacznej mierze,
alta III wsze mogła powłedzłe6:
ego "przedstawiolele o~",&d.
I dlat~go obecDle rada Fun- Idąc z hasłami knuta f 'tałldarm.Nawet IWjol,ska. ole przekroI, te poupiss." wszyd.kle 10- cJI dla Polski brzmi: za"rze~, .f e- skiego tdcianka, pobrzękująo ocllłam moich pr.,,; ole.haj mi
~zanl" bez Intencji leh wy- śłł to moWwe, rozsl\dny polróJ z padłvml kajdanami lud6w i nie
F noonsk'I "emps
T
_ "3
I
pomo"'''
, I •.
b l
'k i
ł
.fi
sierp..... do bronienia Dali-ob
I
'len a '. '
o szewl am, ,
rozumiejąc tej wielkiej ,zmian" Dla o lO'iił arhkuł od ow ~szym prawi~olsl~a ,esL ImultO))a - Jako
Co do uznanla generała W1'8n- jakie rewoluoja w !ycle roayJskle t t ł g
J t·
P ~ Y d
ld ROSJI lowteckieJ-~awrze6 gła,- to jest ,tylko widnie apel do bndź co b§.rłź wniosła.
y u em. es. 00 ,o'SOI u y o, a ,e1
'j! Z rządem 80W i eo ki m. .a.
&1 e pa tfJO
' t yzmu rosJJs
. II
kt6 • '1 Czy z Wran"'lem
'1
,
peRzy agencjIJ po
t ego.
b~dzip inaczej1 W
d 8: e. wrekóaoe I
!Szyscy tnnl na wschodnim, ry wytworzy jedno.~ ,narodową Czas najblits;y okde 'czy stoi d 8~~z.awy.
~~!l
r~l'U: ł w,;oo
jlaehodnlm brzegu Atlantyku, Rosji.
'
on na wysoko~e,i zadani~, czy '.tet z;fen~ra~g~r~!t~ re~e~r~mle~ n ~
Sir Perci ni Phillto., koreo
akcja, przez ~1ego po4.1~ta, '.Jes~ .. Polska 'nie będzie mogła wyrzec spondent "Daily Expl.'ea", podaje
tylk~ j,ednym ,Jeszcze et~pe!H tej 8i~ zaln'tereBowania losem ludów, I Konstantynopola watne szclebość ich polegała na tem, te szły w,alkl, Ictóre! naród ,~csY.l8kJ po- 00 niegdy~ były czę~ell\ składową r6ły o nadzwyczajnych Prlygotog
one nie z głebin umQczonego po- OIe~baó nie ~ote tak, długo. do- Rpbliki Królewskiej Polski i b~ \TaBlaob, poczynloDych przez boltwornym despotyzmem narodu, lecz p6kl prawo Ole zap~n~Je na.d prze- dzie 8i~ domagała dla tych łudów szewików, oelem opano'Wl\nia A.ji.
,ozwijająca sl~ równocześnie z z dawnego otoczenia carów, z mi- mocą, nad wolnotłcll\ I tycIem.
prawa wolnegó stanowieni", o swo- Punktem oentralnym tej fazy Ich
sywą polSką akcja gen. Wran- litarnego środowiska zdecydowanej
dzlał.lnalol je.t Daku.
Wedle
im losie".
ni~zaJetnle nawet od uznania reakcji. Jeteli UŚWiadomimy sobie
UstQP tt:'n stal siQ tematem informaoJł pewnego angltka, który
dniowo-rosyjskiego rządu przez ten stan psychiki ludowej, jaki bolarhkułu naczelnego w· "Temps-. wIdnie wrócił z Ka:ukall1, skon.
tję, cora% bardziej zwracać na szewizm na olbrzymich przestrzeAui'or o!'jaśnia nle,jasną 4epeszQ centrowali oni tam 70 tysle"!
iemusi uwagę, zwłaszcza polską niach ,eks-caratu wytwOrzY~ł to rozZł-i. polskiej agencji, która mówi o wojski rO'1j8kl~go, a 40 do 80
leZę wrang;lowsk, poprze4zały pasan}e. pseud() ~ wolnOŚCiowe, I
"aktaoh", jakieml rząfl mosklew· tysf~oy woJ.k ludów azjatyckichtrzy próby powalenia rządów właŚCIWie a~arch,cz!1e, które tam
W fHtykule p. t. • Wybór LloJd ski ma zagwarantować treM wyNiebezpieczeństwo ,lest raaze,j
lewickich - ł wuystkie były w,szechwł~du.e panuJe, to połam a- ~orge'a" pisze we witępIlym art y- tej wspomniauf'go nst<iPU i wnio- połltycznt', nit mflłtarne, EmiIIlne. Co gorsze, kaida z nich ~Ie ustroJów ro~zinno-~połecznych kule z U-go 8łerpnia publicysta sko,le, ~ll f'hodzi o t"raUi\Hł 1772 sarj uszy 'ndji, Peuji i oałej Azji
iększała powag. sowietów za J bezwzględne Zniszczenie wszel~lch francuski:
.
łłrodkowcj
Kształci sią w zasa·
roku.
icą, wzmagała materjalną sił, i węzłów mo~alny~h. oraz pr~wną
WJeJkiem wydarzeniem dnia wczoDyskutuje tedy autor te gra- dach bolszewizm 0, ustosowanyoh
~rnll odporność wojsk bolsze- niemal sankcJ~, naldzlkszych, meraz rajazego jest konferencja odbyta w nice, przypominająo ioh rozl~gło'6. do nmysłu wlohedniego. lO ty ••
JCh, bo olbrzymie zasoby wo- ~ynatu.rzonych, instynktów '!lasy LondJnie przez reprezentantów 8yn- Cz'Vtelnikom polskim znane sI} gra- persów formuje się w awangarde
e Kolclaka, Judenicza i Deni c.e;nn~l i przez ~uragan katakhz"!u dykat6w robotniczych partji socjali. nie"e Polski z 1772 r., 'Więc pój' dłl in"azJI do Persji. Informator
dostarczone Im przez koalicję, zde~orJento~aneJ, w~wczas sana~ła styeznyob. Nastrój całego ?ebrania dziemy wprost do wywodów 1'tI- angielski zapewDła, te uiema naj.
szły w rece twyc:i,zc6w.
tycIa, podJę,ta dł,?"''' ekscarskl~h przemawiał za gotowością przejŚCIa blloysty francnsklego: dl~ nłego mniejszej Wł\tpUwo'et 00 do poKołcEak szedł na Mos~WQ przez gener~łów, ,ope~uJących , tradyCją do akeji bezpośredniej. RezuJt.atem ważnił rzf'ozą jest, źe kraJe te .ą waZnyeh zamiarów bol~zewickteh
lod strony Syberji; .rudenicz ~rsk.ego SIoła I ukazamI Plewyc,h konferenoji była uchwalIl, ~e komi- zamieszkiwane przez rótne ludy, Idobycia Peu', ': j i Indji.
ierzał opanował Petersburg, I Pobtedonoscowów, nl~ mogla. me tet wykonawezy, zlo~ony z szefów z których jedno utworzyły jot lOZ r6wna~ ' ,,'wl~zo'cł, twier·
od zachodu; Oenikin rewolto- rzybrać c~arak.t~ru nJer,e~JneJ. a z",'iązków robotniczych, celem prze- bie tycie państwowe, jAk Litwa, dzIon, ze nI<- ,<.,eBniono dotyohpołudnie Rosji, szedł z p6łno~- wysoce tragIczne) l krwawe] Imprezy prowadzenia kontroli nad polityką Lotwa; z drugiej strony białoru' ozas siły arrn.!t c',;erwonej, Ikon, Kaukazu, miał do wyzysł{ama
Lecz: Kolczak, jak f jego na- Lloyd George'a, jest upowa~niony sini, jak i ukraińcy ~niezorllanizo. eentrowlDej w Baltu.
Oprócz ".pomnlauyob persklcb
nościowe tradycje Dońców, oraz st~pc.y, nietylko op~rował prze- do ' zarządzenia strAjku geDflralnego, wali jeBze~e nic takiego, boby by,Mległośdo.easplracje Ukrainy. słankami skrajnej reakcji. które na· Konferencja uchwaliła, by komitet ło podobne do państw niezale!- emisarjosly, obozują, takte ..
~y z nich pbsladał powatne pawały lękiem ujarzmione przez wykonawczy nie rozwiązał sieJ za- oyeh. We wszystl!ieb tyell Rra- Baku i okoUcy wysłannicy z .U
1w ręku: jUdenicr nad Balty- Rosję narody I były strauakiem nim nie uskuteczni Dast~plłjąeych jach polac} posiadają 1Jlnłejszoś6 geoietaoo. Indji, Turkestanu, SyrJI
bezpośrednią pomoc aljantów. dla samowoli tłumów, łecz i wlókł zasad: 1) zabezpieczenIe Rosji przed .J ut to bardzo rnałq. jut tt't bar- l Egiptu.
Niema wprost sposobu ani
Iczak szerokie motliwości sybe- za sob21 choroby carskiego regime: w8zelkiem atakowaniem, ze ' strony dzo pokaźną. ażeby , ODa. wywterała
Kle, zaś Denikln pOłudniowo- czeredy hulaszczego
oficerstwa, Anglji od strony ll\d!l j morza; wielkj wpływ dr,lęki swemu sta- motliwo4ci przeszkodzenia temll,
1lskie, lub raczej ukraińsko- sprzedajną intendanturę, łapownic- 2) nwolnienie Jej od blokady; 3) n- nowisku iutelektualnemu t społ~(!!Il ateby w najbIi~szych trzeoh 11\19*
SiąCllCh Batnm j cala Georgja ni.
c~ie - a
jednak nletylko two, brak organizaeil ł porządku, znanie pr1:ez rZl\d brytyjski, 1. ns- nemu,
,dh, It:cz los ich był przesądzo· łekkomyślne zaniedbywanie tyłów wiązaniem stosunków handlowych j
"Temps" sit) J)jttl, jald~ S1\ sto· przI>slą!dy nawskroś bols!ewlz·
sunki Poleli' z tyml ludami. w~ród mam. Wszy,sey 1do!ni j odpowi6
a, priori, inaczej mówiąc, nie armji i beztroskę w sferze adminl- przemysłowych
hnie upaść.
strowania zdobytymi na bolSlewiKonferenoja ta w dalszym ciągu który\!b 8ą te mniejs1:ości połs~ie. d~lalnt ludzit~ niep0wstrzyman1m
8YIY to pierwsze próby zrzuce- kaeh terenami. Lo~ .,vi"c Kołeza- otyładclr'. .f~ pneei.w poparoiu Otót Litwa, która zawarła pokój z pędem Flp,ieszą do olJO~łl bolIII'
larlma bOls,ewickieao, a sła- k6w był przes,dIoQJ. 14itU ~~___~ ~....~... &WIr ioIJ. J••i Ile; 1&0Ji. nilli••, wlokiej łro'iI,ad, y Baka.
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Łódź.
Urucbomlenle poezt.
Urzędom fontowo.tetegraflOSftym ..
sleml płockie .. Płocku polecono niezwłocznie uruohomle urzędy pocztowo.
tele~rR1lczne, a w pIerwszym rzędz.lo ulItonowIe pn)',Jmowanłe ltstów zwyczaj.
nych, ekspedycfl gazetowej, oh,ol'l)'e
telegraf I telefon. O czynnoBclaab Innych nastlłpl osobne zawiadomlexlle.

te

Straty Oby.. na

m.

Łódf.

Komenda S. O. na m. Lódt
wzywa niniejszem wszJstkloh ochotników, którzy z jakichkolwiek
blldź powod6w przed Komisją kwa
liiikaoyjną nie stawsli-o przybycie we wtorek do lokalu "Sokoła
przy ul. Nawrot 23, gdzie od g.
9 rano Komisja wspomniana urzę ,
dowanie swe rozpocznie. Ze wzgll}du na to. te sło1.ba w S. O. ju~
si(} r01.poczęła,
wszJscy wytej
wspomniani winnł bezwar80,k~w.o
we wtorek do wezwania D1OleJ8zego 8i~ zastosowa • Zwrara 81~
owag~ na to, te zdwiadczenie,
wydaoe czasowo przez Biura Za·
ciągowe bez adnotacji ~omIS}1
kWlllifiltacyjnej znaczenia mleć Dle
b~dą. Po OI!,skanhl adnotacji Ko~
mis.li nalety udać siQ do oduośnoJ
dzielnioy S. O. w uJu rozpocz~·
cia słułby t otrzymania toatrukcJt
od dzh'lnicowe~'o (komi8arza).
ZapisJ do Straty O,by ~atel
sldej oa m. Lód,t odbyW8Jl.\ Się od
poniedziałku, doia 80 sjerpnia r. b.
w dzlelnfcach S. O,. a mianowicie: w dzielnicJ I - ul. Zgierska
1'ł 7 (mleszl;al1cy l i IJ komisar.
poJlc.); w dziefnioy II-ul. Wschod~
Dia 81 (mieszkańoy 111, IV. V 1
4IZQści VJll komii., polot. na pólDOC od toru kolej.); w dzieluicy
III-ul. Milsza 51 (mieszkańcy VI
i , VII },omI8. polic.); w dzielnicy
IV-ul. Nawrot f'>8 (mieszkańcy IX
i pozol'ałrch tery l Vlll komiI.

polic.).
Wolny handel ziemniakami.
Wobeo trudności komunikacy,~'
Iłych, w)'wołanem przej.ciowo operacjami wojskoweml prlJ odpieraniu nlJazdu bolszewickiego, okr~
gowy urs,d walki I lichwą znosi
tJmculowo at do odwoJ.nia wszel·
ki. cenniki maksymalne na ziemniaki.
Na.t-:plt.a strajku piekarzy.

uL

otrzymali daleko itląee ~stębP9t~a.
.JednaUA postanowiono I zo OW ą '
zano rzetnlk6w, ab y do mi~!la nta
dokładano czystych kości, l('oz co
Wszystkim krewnym, przYJacfołom
najwytej do twierc~ funta nó~e~t.
ostatniłł poslngt} drogim nam zwłokom
Czyste kości rze~nlcJ sprzedają
po 6 mk. za funt, kości !Sd z mj~·
Bem jak l.eberka ł t. p. od 8 do
12 ~k'. Na opracow8JlY cennik mi~ ,
sa i w'\'rob6w miesnych rzeinicy
si~ zgod'zili i zobowiązali do prze,
atrzPg'ania takowf'go.
Rze~niev wnosilt r6wnieł o zaskładaj,. serdeczne podziękowania
kaz 8przpda~y wyrob6w mi~snych
w sklepach z wiktoałaml, lecz co
do tego zapadła decyzja, ił sklePl takle o bo wiązane 81\ poslada~
cennik na s przedawane wyroby 1
nie przpkraozać cen maksymalnych.
Nfe nale1.y natomiast sprzedawać
Kanoe1arja eeminarjum (Czerwo.
wędlin w sklepach z artyl{ ołarni 11a. 8) prz~' jmuje zgło8lenia kandydateehniczneml, Jak mJdło. smary tów codziennie od god •• 9 do 12-~
w południe, prócz niedziel i świą••
i 't . p.

MAURYCEGO L NDAUA

-•

dzieoi.

B. P.

zmarł. dał. 27 b. m. przetywszy tat 20.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na clllentars JuaeUckl 04.
b~dllo eiQ dziś o godz. l po pot, z domu tałoby prą al. Nowo..()e.
glelnlaneJ Nt 26, o czem sawladamia w nleutulon,rm talu pOZOltala
RODZINA.

Oodl1e naśladowania.

Pensja dla , urz~dnlków.
Centralne zarząd admlnistracy,ne
Mieszka.ńcy Łuku i powłah
łaskłego nadesłali za pośrednictwem wydały podwłl\dnym urzędom polecenie
list płacy nil potlwóJne po·
oficera ewidencyjnego w Lasku do sporządzhinlt\
bory mleslęC'zne t wypłncenlt\ len urzę
okrę<J'owei składnicy sanitarnej D. O. rlnlkom w dniu [ września r. b., tak ,1ak
Gell.~Ł6I1ź dla rannych żołnierzy: to mhtło miejsce przy wypłacie wyna·
119 IloszuJ, 247 poduszek, 4- 100 ~rodzenla za miesiąc Itple~ r. b. W ten
gram. ciastek i 1800 gr. owoców su- sposób urzędnicy w dalszYIII ciągu nie
f)trzyma,ll\ przrznnnych Im prz'ez S~th
szenych. Ofiarodawcom Dowództwo podwyżek
wedługnoW)'ch norm poborów.
011 rogu Generalnego pneszła. w imie·
niu obdarowanyoh serdeczne podzię
!ądanla prOkuratury.

kowanie.

Wstrzymanie awansów l
nominacJI.
Rada mInIstrów n8 posIedzenIu 8wem,
odbytem w dnIu 9 sierpnIa r. b., po wysłuchaniu referatu b. ministra StanIsława Woj~!echowsklego, delegata prezydium Rady ministrów, o obpcnet organizacJI władz centralnych lokonlecz ·
noścl reorganizacji, uohwallła pom. In.
wszymanIe nadal wszelkich awansów l
nomlnacj', o czem przesłane zostało do
wszystkich mlnlsterJów i urzędów Z8wladomlenIe.
Likwidacja bank6w rosyJSkich ,
OficJalny organ rzl\du sowIeckiego
.Petrogradzklja IzwlestJa- komunikuje,
I~ prace komls,1 1 l1kwldacylnef, powoła·
neJ do" tycia celem Iltkwldownnla bankÓ" rosyjskich, zostały ukończone. Komls,Ja ustaliła, li b/lnkl ' posladajlł 28
mll,Jardów rubli aktywów I 2:i mll.lar,
"7 pasywów. WS,zystkle papiery wR.rtosolowe zostały zest'odkowane w mosklewsklef centrali. Koszta cudzoziemców i
rosfan którzy opuiocm Rosję, zostały
lareJe~tro\Vane i przekazane zagranlcznemu urzędowi obrllchullkowerou. Dl\wn, uchwałę, głosząc", it mRxlmum wypiał)' z bldl\oego raohunku wynosić
mole 10.000 rubli, obecnie, skutkiem
splldku walut~ roSY.lskleJ, postanowIono
zmlenió. MaXImum to będzie teras wy·

b. prnwiduje karą qdow, do Kurjer do Brygady Syberyjskiej.
. ..
milJona marek 18 prze8tępstwo
Do B~ga~y Sy?eryJsk16J ~yjeMA w Dledzlelo WIeczorem lrul'Jer.
ograniczenia , wyrobu. lab handlu ~y, paozki i ~a1'f moba ekła~ać
przedmlot6W' powszedniego utytku
ci_gu dnia cllisiejszego na u~lOl~
" celo sprowadzenia lob utrzyma- Pustej 22 11 de~egatki Koła Oplel~1
Dia Iwy.ki oen ora. uozestnlctwa nad tołnierzamI brygady lyberyJw zmowie, lab Iwjązkll mająoyoh skl.j, p. HaliDY Bal'Uch6wn,.

pół roku wi~Elenla l grzywoy do

VI

Paezkl na front.

PamiętaJmy o żołnierzu ną froncie, pami~tajmy o pułkach ł6dzkIch (81, 181, 231), 1<t6re teraz bohatersko z calem poświęceniem odpierają wroga.
Dal·my wyraz naszemu uznaniu
fa chower, mogli prlewi d Jwae, w6 W· l' CZC'I
dla "ołnlerza polsk'lego, wysy'
gdyby Itraj k, przeprondioDy przez
ceoh piekarzy ł6dzkhłb spowodowal IWJlk, oeny chleb., lub utrzymaDle takow.J. 00 piekarze, jako

Ja pool,gol"t. 'przez łajmy często paczki, kt6reby świa~
cło ' odpowledzlalno- czyły, te stał nas nietylko na tkhborul,nla wytej wy- we rozczulanie się zdałal
pu'nktu astawl Wobec
Niech żołnierz czuje za sobą
nadziej" Ił ;iekarze naldną mu C)P!~kE). społ~zeństwa,
niech na POZYCJI nte. słabme z głodotr.}maj, obletnio, clynlonyoh du niach nie odczuwa ~adnych braprzed rOlpoclQOtem Itrejku, Je IPO- k6'w. Zaredzi6 temu można w wielwoduje 011 EnlłkQ cen .Ml\ki i cble· kiej mierze prz~z wysyłanie pod~r·
ba tembardziej ił obecni. władle k6w dla tołmerzy, dlatego WIęC
"
Liga kobiet polskich zwraca sic: do
da
rolpor1lldlenle.
Da wszystkich,
te pocelu algI pHy Iprowadzania Ibo- darki od łodzian mogą być dowo·
... • rucha kołowym.
tone przez delegacje na fr~lnt regularnie, O ile tylko w o k re onym
W sprawie dro!yzny m1t:sa ,
terminie . zbierze si~ odpowiednia
W1dział prlemysłowo baudlo- ilość pacze:~..
w}' un,da walki I lichw, w 1..0Po.;zynaJąc wu:c od czwartku
dzi zwołal konferencj, W' aprawie Uga kobiet polskich przyjmuje coh'
drotYIDYP1 i fł s a. Omawiano .,da- dziennie podarunki dla naszyc
nia G"bll rzejofków ~o do przy- ~azdbrońcówd (Druga .O~s)Poda, Przeznania im lodw1tki od obecnie J . 1'!l ,.-8 ~Iecz, •
istnleJaloJoh cen maksymalnych,
l'amlęt~J!DY o zołnl~rzu na f!onpOJliewat I'EetnioJ ulkadają Ilą, cle. spełmaJmy godme oboWUIZki
1~ ClDf te obecnie nł. wytnyma- polek.
ją kalkulaOj' podw}'tkł c d .y"..
O 'owarl.
e
Z semlnarJum nauuyclelsklego.
g hl.
••
•
,l1&atąl'nłe omaWldno taks, dl.
Rok szkolny w m1eJsklem semirzeźnIków w stolicy. prlyczem narjum nauczycieIskiem rozpooznielię
ataraz)' Wł. Włodarlki zarzucał w dniJl 1 wrześni a 1020 r. Wskutek
lo

oza. groll
prokur••
'et według
m18nloD810
tego mam}'

'J'

mające

Żona i

Marja Kotkówn&

I.

W'1 ły

jyczl1wym, którzy oddali

B, P.

Ił ustawy I duła 2 lipca noa.lło 100,000 rublł.

na oela przeprowadzenie powył·
Slego pne8L~pltwa. W,\)eo tego,

i

oświadczając,

downl, te w czasie. kłed)' był u wróżki
niewiadomego nazwIsk" przy ul. Konstantynowskl~" 66, zostal mu skradzio.
ny portfel "raz 1 .'0,.000 mk. gotówkI,
paszportemJ 'wladectwo Da P<lzyozkę
0drOdzenla na sumę J.!IOO mk. O po.
wyższym. zawiadomiono Urs"d 'Iedolf,
który po przeprowadzeniu rewIzjI "Ił'
mieszkaniu wspomnianej .r6~kl. skrad,lone phm1lldze odnaleziono 1 "Ił'ró~kę
(jak siQ okazało Jl,azwlakiem Solsk\)
zaareaz.towano.

Z inicjatywy urzędtt prokuratQr·
skiego przy sądzie okręgowym w Lublinie opracowano memorjał w sprawie stano'w iska prokuratury polskiBj.
W sprawie tej przeprowadzono przedCo kradną?
tem ankietę i na zasadzie jej wyniZ mieszkania pny ttl. Południowej
ków opiera' się wspomnia.ny men10rjał
J\i ~ [), gdzIe mIeśoi się łydowskl dom
Po bardzo obszernych wywodach modlltwy skradziono • Tor~" (10 przyka·
podpisani ata.wiajlł następujące trzy 2:ań) warŁości 50.tOG mk.
- Z mIeszkania Helenr Zapalowżądania:
By rząd polski w przyszłem pra- ski ej, zamieszkałej przy ul. Wólcznń
skleI ' 15 podczas "eJ nl.eobecnoścl skrawodastwie polskIem zapewnił proku- dziono przez nieznanych sprawców' garraturoze to stanowisko, jakie ze wzglę cle roby, bielizny l zlot.. broszkę ogólnej
du na Jej działalność i ci"t",clII na wartośoi 11,250 mk.
niej odpowiedzialnoś6, prokuratura
zajmuje we wszystki
prawoda.wGiełda warszawska~
stwach narod6w cywilizowanych.
By rząd polski w obecnych wa·
Notowania z dnia 28 .ierpDia.
, k ' t d
h
6runkach wy~!\t 'owo .ru ny~
zr w
Waluty: rubla "parsltle po 600
nał stanOWIsko słuzbowe J pobor: 817.50, 806.-; rub. dumskJo po
prokuratorów ze stanowiskiem słu ż _ 1000 _ 74.-,' 78.50. po 2GObowem i poborami prezesów odpo
•
. d •h
d'
t · k i 60.-,69.-; dolary Stajl.-Zjednocz,
WJe nIO
BIl ow, oraz s anOWI8 o
212.-. 218; dolary kanad. 178-.
pobory podprokurato1!'Ów okręgowych \84.-, franki flauc. 16.-, 16 , łO;
ze stanowiskiem ' i poborami sędziów
okręgowych w przećiwnym bowiem franki belg'. 16.76, 17.25, frauki
.
k' .
l 6 Ił
_ szwaje. 87.-. 88.-; funty sllterl.
raZIe ta " '",me p ac w t
w urzę 820.-,840.-; marki niem. 470.-,
dach prokuratorskich będ4 obsadza~e 482.-; korony austr.96.-, 119.-;
przez miernoty lub przez poczl\tkuJ"- leje romuńskie 4.55. 4.70; liry
eych prawników.
By wreszcie ul'2IE:dy pt'Okttrator- włoskie 9.60, 10.50; markt 1101.
_ 6.-, 630; lJoręny holend. 72. 14.
skie były od~owiednio reprezentow,a
C z e k I na Nowy-Jork 212.-.
ne przy wOJewód7.twach,. urz~d.acb 216.-; na Pary t J6.-. 16.60; na
ziemskich przemysłowych I kom~aJach Sz\VsjcarJ' A 86.-, 88.25., na Londyn
woj.łkowo . poborowych.
},[emorJał w
'<
ząkot\czeniu zwro.na uwagę Da ko- 8~O,-, 835; na Eorlin 470, 478;
niecznoś6 jaknl1jszybszego zrealiowa· oa~. '~1,! :l~~d~OK~· 3550-3616ni~ powyższych postulat6w.
31>'25" Lilpopy 4210-4276, Bank
llaudl. W Warsz. 2450-2576, BanK
, Teatr Polski.
Raudl. łódzko 950-925-940, War.

1

l;

Dzi', w niedziel" dDia 29 b. m..
Teatr miejski daje znakomit" kom"dj~ Al. br. Fredry "Pau ;Jowial·
ski;' w nowem opracowaniu Icenicznem dyr. Zelwerowicza. Rzecz ta
d1.ięki wyjątkowym fIaletom literaekim i 8ceniezńym, dzięki wybornej
ż
.. wystawie i grze Byakała
re yserJl,
łebie rzetelne uz.nanie i ogólny za·
chwyt u publiczności.
W pOllied:riałek • Wyzwolenie",
wspaniały dramat narodowy. Stan.
Wyspia~skiego.
,
W przygotowaniu krotochwila łoluienka W. Bogułławskiego .. Opieka
wojskowa- pod reżysj" Z. Noskow·
.kiego i aktualna Wójciokiej _ Obylewskiej olnuta. Da tle wyp'&dk6w do·
b, 'Wojennej p. t •• leszoze wozoraj-.

Kira

;t::;:fa
zbrodoią

skazani zostali za

!

d i

Atk

wrv~.

kra z ony przez
Do policji 16dsklej IgłOllł Ilę .ran
Kosińskl,
lamlepkał7 .... Wit Bechclee,
gm. Lutomł,nk, pow. łukiego i zaUle l-

"SCALA"

I

sovieł6w.

j"c

tródła

W'1tw6reloś.1

elau

kraju.
ł) W ruie potrzeby Dle CI
aię pn8d zamachami terorY8t]

ormi •
10) Przedew8zyltkfem Iłl
wad wszędzie sbolszewflsowao
botnł k6w 'ł ofiojalistów koh
wyoh, lakład6w metalurglczoJ~
aprowizacji.

O:fiary.
_łoloae

w

adm. .Otosu PoL

Na CzerwODy Krzył.

Mordka Falcman mk. 100.
Na :folnierza polskiego.
Halina Gogolewaka mk. 100
Halina Salmonowie. • 100
lIichalina. Flegel
,,100
'Piotr Romiszew.ki
• 100
Hajrinowie
•
50
Izrael W olf
• 100
S. 1. Tuwimowie
•
50
Irena Tllwim6wna •
60
Clytelnia powszech."
5

lIadesłane.

Wspieraj cle Czerwony Krzy!
Od dnia Ił .1erpnla wpłyuęlr
dal.zym cI" gu ofiary nftstępuJt\ce:
Artur Gohlstadt 800J mk., przeJ
mln.łltrao.fę .Praoy" 6000 mk .. pnel
mlsarjd Rządu na m. Łódż ~63.2S5
Monopol splr. BleUńsld ,l S-k, l!
mk., Chrzeso. Stow. wzaj. pom. "
restanr. na m. Ł6d* ł okolice 12
mI;: przez Obyvr. Kom. Wykon. 0. 1
~III~ Bełdów 2:!OI.OO mk.. A. Danlel
26 000 mk Józef Plestrzyński zeb~
pr~1 IPrzeotddr w6dek 9,::;UO mk., U
Starszych Zgrom. Kupców 1 ~om
G1ołdoWJ za :pośrednlc~wem wOJ ew
22361ł mk., Dowództwo Mlasb z
zło~onyoh na Armj~ Ochotulczl} );
mk.. Henryk Welnbel'ger i S·ka, zlol
przez robot.nlków łabl'fki i ZB10Zljd
2r»łlł.oo. pl'zez admlniljtraoj ę .Ro~wo
1'.141 mit" Tow. Wza,j. Kredytu p
mrlłowoów ł6dcklob 6!JiJO mk.. Plo
KI'04lkl R.yskł Bank Handl. lU,ooO
ZwJ,lek lI&wod. "łało. farbIarń Z8r
ll',OOO mk., Stow. ",łaSe. farbiarń l
koAoza\nl 16.0!lO mk., ks. probosz
tuIski zebrane w I\urow1cach z tae
kośolele l s kółek Zywogo H6źllńca
ł678 , leD. 60.

W
. edłu ,!.! telegramów z Balsin!!" "
Corso , mQs l,lewaka I1I-cia młQdzy~
oarodó \, ka udzieliła za,~ranic:&nym
agentom rZł\du sowiet6. Dalł~pująoJCb jnstt'okcJI:
1) Us/łowa6 wszelkimi motUwymi sposobami ty. w zgod~le z
rzqdami burtuaz~'jullDi, a w razie
potrzeby Ildztela6 Im koncesji w
Rosji.
.
2) Przedstawiciele fZl\dll 80.
wietów za gr:Jnicą. nie powinni
Przed kilku dnłami tutejszy ś'
1{0lllpromitowa6 sit} prlOz pfopa· przemysloWf odda~ zie~Di szcz
boilzewlck,.
w kwieCie "'leku kup
3) Staranie o to powierzone przemysłowca b. p. Maurycego I
est agentom tajnym. lalełDym od dan, ozłowieka Wf~Ok~ch zal et,
przedstawiciel1 urzQdowych i o- awrkłej ener.gli J 8Z ae otnego se
tnymujl\oYDl r.a pośrednictwem tych
O sympatji, .lilką cieszył Rlfl ~ID
przed.stawioJeli fundusze potueb. ~śr6d ster inteligentnych tutejszo
ne do akcji.
świadczył liozny orszak . pogr~e~~
ł) Nie 8ples~16 81, t dzlała6 oraz współczuoie 1 tal, Jakl Sl~ o
odpowiednio do stosunków, paI\u- wit nad mogił" nleb~sz~zyl(a.
,jl\oycb w danym kraju, wyzyskuJako osobisty przYlac~el b. p. ~!.
jqo jaknajobszerniej strony sła- rycego Landaua proponuJ~, ku utr~
be danych rZł\dów.
leniu pami~ei zgasłego, aby W8
6) Subwellcjonowa6 JaknaJob- przyjaoiół i znajomych Jego ze~r8
ticlej robotników strajkująoych 1 został odpaw(ednl fl1ndusz na Wlec
pras~ opo~nyj ną.
s~ Mtko w.. drowisku dla chol'y~
6) Wywo
lIlcby separaty- imienia nieboszczyka, na który to
styczne.
składam lOk. sto ( 00) .
7) Organizować
na szeroką 210-1
Walery ZuCk~

zmarłego

bl

eg
:.
dezer:

cjf Z § 69 W. K. K. na wydaleni:
z wojska
tarł) ~IDIJerokl prze _
~:l~trzelall1e azer. zy a omen _
seDa ~ l~:b~r~ (k~~g~~~j)sYf !~~.
Pinkoł Kr&nkenwerter z 144 pp.
lat 24 s)n JankIa j Cbal (Toma~
szów.i..abellki). _ Wyrok został
wJkoDau}' w .Kutnie 28 lł.rpnia.

O

"ropaganBa

I

gand~

Amlercl za dezercJ-:.

Kut~~r:kl~~jaSą::

Tow. fabryki oultrl1 6000-6900,
Hauk uysllont. w Warsz. 2900, Zy ~
rardów 7600.
_ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _~_...

skalQ emlgracj, do Rosji roI
olków, niezadowolonych le I~
rz"dó".
8) W razie potrzebr WJ"
wa' ..targi
mt.,dJynarodoll
wojoy I wYlyakhra6 Je dla I
taejł przeolw "1\40m.
081t

I

rwać

ceuuikowi Ibył uj'kq taks, oa licznych zgłoszeń kandydatów laI
ałODia,. Wrwi"zała liQ otywiona miejsoowych odbędą się egzaminy
Dzig ogodz.
I~
sk
dl u,lja Illld P08zc18góluemi po- wstępne dodatkowe ull ~a 3 go wrze·
8 wie cz.
.J:...o~a.
lJoJami OID, Irllc.eJD~~ad~a1~'J~"!!!"'~
lł.~"~_ _ _ _ _ _ _....!_J~.'~_~~!!!I!"'!....--'______~~~======-==-~:....==-.=.-===::..:..:...._

p anna IWo p la

lop,ii

oz,.

Dama od MaksyJW

Patroni-

j!uItJ8Itmnmw'- tS Sle!,pD" l'Ot4t. łl.···-

SIelanka nfemi~ło-bol~6wtcb. !~j::J'b~r8~!r~~: z~o~~~~ ::,!O~::e~!:~fj~:~~~~~l~ Bel[ja zeIWala na DrzRw~z amu~
obawa ofenzywy na Petera- ka i KlJów-N!e~yn. Przy nim w
... d POllrj
Gdańsk, ~7 B,.e~ł)nia. (PAT). burg. ·K omendant miasta 1,\. charakterze strategIcznego dome]l
O Sl: ·
I

Z miasta i okolic.

.

dZlenmkl donoszą, te nowiew zwrócił 8f~ do ~arnł- radcy praoule generał Sokira,
.0rute1sze
Prus wschodnioh przeszło zanu z apelem, ofltrzega11\cym były komendant tak zwanej
BmksAla.
sierpnf. (PAT.)
,koło ~O tysięcy Młnjer~y przed grotącem niBbezpieozeń dawni formacji szarej.
Havas. Jeden z cz!onk6.
26

~olszewlckiob. Do rozbro)ema
\yeh ludzi i ~o straty nad
łdebraną brOnl\ . nie wy startza sił.
•
Gdańsk, 27 sierpnIa. (P AT).
Dziennjki gdańskie opisuią
"8~~ZO smutne połotenie poltllne.~ str.8~y graniczne', kt6ra
W lIczbie około 2000 ludzi
~muszoDa był~ .wskutek t;'sJ,8zdu bo1S7JflWlcklego przelŚĆ
do Prus wsohodnioh. Zf!łnierze prusoy nam~w,al, mter·
llow8~ych do u.maozkl, a na·
(iltępD1e strzelaJI\ do ~foh. z
tyłu. W ten sposób ~ablto Jednego Polaka a 4 Ol~tko ra-

Koalicja mote skłonió
·
Einlandj~ do otenzywy na
miasto przy pomocy anglfll.
V'
skleh okr~tów wOjennych.
Pary!, 27 sierpnia. (PAT)
.
Havas.
.Journal- omawIa
q11Vc~p.st'a Ut
d
"}
LJ"J Il~
łL·
łL
na zw!cza] pomys ne następKonstantynopol 27 sierpnia stwa, Jakle zwycięstwo pol(PAT)
Havas Komuni- skle będzie miało dla zna•'
czenła Francji w śwIecIe.
katy z 19 I 20 b. m. PolepszenIe się sytuacji ilstwem

Znaczenia zwycip.stw Polski'

'n Wranula.

donoszą,

:le wojska
.
"
.
zajęły miej- nansoweJ F~ancJl pozostaje w
scowości
Staniskaja, ścIsłym ZWIązku ze zwyclęRawskaja na południe stwem pod Warszawą. Gdy-

Wrangla

r z ą d u
o'wladczył
.p!"zedst:-wlcielow!dzi~~
~uka "LIbre Belglgue ,
ze ze wzgl~du na obecną ł!yłuacJę rząd ze~woh na .przew6z broni
II amunicji do .Polski.

G
.
en. WeJ[and w Krakowł6.
.

Kra~6w, 26 sIerpnia. (~AT)

- DZIS rano w przejeźdzJe z
Warszawy do Paryta przybył

U .....dnlo' woJew6dztw. na
cele obrony_

Z inic1atywy pracowniczeJ..
Urz~du Wojew6d2kiego WSzvstkle departamenty teg6~ U·
r7,~du niewyłączalf\.c Inspektoriatu Praoy Dyrekcji Robót
Publicznyoh urzędu Z ~ rowiił
oraz urz~du Pośrednictwa Pra
oy opodatkowały 8i~ niezale tnie od dwuoh procent skla ·
danyoh na rZAOZ armli oohot·
nioze1, na lednl\ markę od 0 sOby, celem niesienia pomocy
rannym w szpitalach
Na ogólnym zebra~iu pr.l'
cownicZld Województwa ZOl'.
ganizowały się w cetach łącz
nel i systematycznej pracy
majn,ce1 za zadanie ul~eniu
doli rannego tołnierza Wy.
brano zarząd w skład którego
wchodzl\ przedstawicielki ka·
.Mego z DeJ)artamentu.
Po 'porozumieniu si~ z szefem sanitarnym i zarządem
Czerwonego Krzy ta organizacja pracowniczek wojewódz ·
twa z dniem 24 b. m. ob1ęła
opiekę nad szpitalem ewakuo·
wanym z Zambrowa, a mi. eszcz~cym si~ w gmachu 8Zkoły Kupiectwa przy ni. Dziej.
nel. Zara.z pierwszego dn ia
rozpocz~to dytury dzienne i
nocne.

tu ge~. Weygand w t?warzystWle lor? a Abernona l ge• by Warszawa wpadła w rę- n o.ra.ła. ~etolJfa.. Na dworcu
od Anapy, Brukowicka ce Lenina, Niemcy starałyby p~wJtalt gOŚ~l komendant
Ja I stacj~ kolejową . b ł
1 .,
d dl Ó lDIasta gen. Stl1Jer i reprezen.
TI
ug w taOJa
' n;nas
. t a.. G~ ś.cle
. prze.d
nlo~o.
nachenskaja. Armja SIę . Y Y uwo me o
południowa odniosła wOJennych.
_połu"n~em. zWledzlh Wawel , l
.Toruń, 27 sierpnia. (PAT.) olbrzymie zwycięstwo
zaby.tkl. mIasta,. ~ n.astępnie
Starostwo Ohełmskie w ko6ł
.
ś traZ CtSZa SIę ze ZW]Cl~S ud.81~ Sl~ d.o WJehczkI. g?}l .unikacie o syt.uacli w dniu W p
n o en ej czę CI
•
dZ~D1e 7 WleCZOl'em odbył Slfl
24 poda1e mi~dzy innemi, te K.,mu, biorąc ol b rzy·
obIad 'fi G~and Hotelu, poczem
komendantem '16 komunisty- mlą lIoit jetica I bonastąpIł odJazd do Pary ta.
ezne.1 baterli jeet niemieoki gate łupy.
Londyn, 27 sierpnia. (PAT.)
maJor Biber. W Olsztynie werr ' .
Havas. Omawia1l\o sytuacJę w
..
bowano Niemców do arm1i
DfZCClWko SD- Polsce "Morning Post- wyra- Kraków, . 27. sIerpma (PAT.)
bOlszewickie,' a na dworcu stał
.
ża radość, że Polska uniknęła -:-. WczoraJ WIeczorem .z okaporiąg z napisem: )jAnf, nach
strl'lszI,lego niebezpieozeńst":"o, Z1J pobytu w KrakOWIe gen.
Warsohav, nider mit den Po•
które je1 zagr.\ tało i dodaJe, ~eygaDda, posła Jusseranda
łaJten!Lwów, ~7 sierpnia (PAT.)- ~e Franojl\. udzielając .P ol'lce ] Tlosł~ AberI,lona od~ył się
Na zasadzie relacji kU1'1erów pomocy wyświadozyła znowU staraDlem mlfista oblad na
r7lybyłyoh Z Ukrainy pismo' nieocenionlł. przysługA cvwili· oześć gości. W obiedzie wzięli
P.Lł
hod oL ...
,
• '1!
•
"l"
l' d ' ł
ł'
St'll Z
owru uc
;eCuW•
CZC[O datyła
SD· P• Ukrainapoda;e szereg wia- zacH. Niemcy, którhy IC."'y l, u Zla ~ener~ oWle. l er, y(c) Komitet opieki dla u.
domośoi o powstanlaoh ludu te FranoJa będzie odosohmona, gi\dło~Vlcz, PJa~ecln! reda,ktor ohodtc6w zawiadamia iż na..
u!{raińskiego prze~iwko bol: a P~ls'{~ stanle ~i~ państ\t!em ~streloher, p!ezyd!um mIasta stępU1l\ce powiaty. kt6re za,.
Lyon, 27 sierpnia. (pAT). szewlkom. BolszeWICY ogłosili sowlecklem zavVledli si(2 1 ~~ l szereg OSobIstoŚCI.
,Jęte były przez armje bolsze·
Wygłoszono przemow~ na wioJde. są ju~ wolne od inwaRadjc> . • Temps· pisze: Oele- mobmzacl~ byłych ~ołnlerzy. gotowi .do przeprowadzema
gacja sowietów zostala zde- L~dność zaohowała Sl~ ~dpor. postllonowle:ń powzl ~tycb. n: cześć . .generlloła Weyganda, zii l dlatego ucbodtcy z tych
me. nlltom \ ł\st zacz~ły B1~ two konferenCJi w Spaa. "Temps Franc.]Il Ąnglli. .
okolio mogą p owraoa eS do
mask?wana. Liczyła ona na r ...y6 oddziały powstafl.ozf', któ- stwierdza., !te Anglja i Fra~..
PosE.ł f~ancuskI Juserand, swych siedzib.
to, ze rada ambasadorów re za,~łl znaozne pr~e8trzenie 01a spotkały sil') . na terem e odp.owlłlda.}ąc na toasty, wy
Są to powiaty:
wywrze nacisk na rząd pol- JcrRiu. .
.
wSl?óln~1, zdro,!el j .. godnej raZIł ~yozenf~, aby ~olska po· Płoński, Płocki, Pułtuski, Ra·
W Kijowie grupa l~'enfa PO~ltykl w spraWIe ROSJI wscho- rzuciła waŚDl8 partYJ.ne, oraz dzymiński. Nowomiński, LuJ
sld w myśl życzeń rządu sowietów a gdy doznała zawo- pułkownika Struka zaimuJe dnIe,.
nauozyła si" karnośc)l .1 poł~- belsJd, W~growsld. SOkołowI,
,
reJon (,d Kiiowa po Oster Mo.
czyJa temperament SWOIch tol. ski Siedlecki Radzyński GAr.
~u opusc;łC bttdzle musiała zyrz. Owrncz, Radomysl. ~kław~[lowa ni?rzy z wytrwałośoią i oier.. woiiński. Ł~kowski, .Luba:tnw·
Londyn. l acr.owanie się de - da 8i~ ona zozterech oddzia" .
,.
pll woścIą·
. ski. Li pnowskl, Ry piński, Konlegatów sowieckich nie oka- łów, z któryoh dwa stanowi~
Generał Weygand. WygłOSIł stantynowski, W ł o d a r s ki,
luje żadnych względów Lloyd konnioE2. Od Czarnobyla stró·
toast na oz.e~ó arml1 polskie1, Chełmski i Białel Podlaskie',
Gem owi
któr tak u rze'- tuią na Dnieprze trzy paroMorawska Ostrawa, 28-g~ pod~osz~o lej zalety. ~enerał.
g..
Yb "dł P L J_ statki pancerne, niedawno . 0- sierpnia. (P Nr.) - W~zoral !1n~le~skl Erck~lff dZIękował O,zury w herbaci ...nf na
mie SIę z l1imi O SZ_.
~ debrane od bolszewików. Re- wyjechał stąd przewodDlcząoy ImIenIem Angl]I.
.
. dworcu.
•
nin w odezwie do swych lon BOf(l b:ianld, Nalioz, Bru- komisU .koallcyjne1 węglowe,
O godzinie 8 wieczorem na d -;-) :aDle'bkt6~e t potj~y bJ~
t-acl b"ytyjsktch usiłuJ~ raz, siłowa
Makarowa ma w pułkownik Nutti. Komisja ta placu prz€d dworcem kolajour. w w dwezoPr",aunekall's61~.1 a, .
k
. f
l'
d . ł
w
al . '
. . "larn l na
u
,m
'
pętac w Angljl WOjnę dOIT.o- sw ero .
ureń 1m en la ata· za1mowa a SH~ toz Zl& em w~- ym, w. s . ODl~ l na peronIe
o zone s o
rzyb oie ~
wa a sprawa Polski J'est tył- mana Jj "ler,niaka pod dowód,· gla z reWIru karwińsldego i ~ebrała SIę lIcznIe publlczność, p~
Idl\ 29 p.
J!'
.' _
twem setnika Wołoszczenkf.
na Górnym Sląsku. W miejsce aby potegnać gen. Weyganda. lll~ Zle ~ n,
SH~rpDla o go:
ko pretekstem do zniszczenia W reionie Chwastowa Was'l- te1 komisji przybędzIe do Mo, Przybyło bardzo wielu otiee. dzmie 7 do lo.kalu Słutby Na
państwa .brytyjs~iego. Włoch, kowa, Białel Cerkwi' operu;ą rawskj~, Ost.rawy oddział ~o~- rów francuskich j pols.k~ch, ~o~ki~ej ~Mohlks~~1e t1)/a o~!i
~ takż.e I FranCJi.
oddziały chol'ątyoh Podgór- licylnel komIsji repartycYJne). g~neralic18, przf\dstawIclele Jg~dzi~e ~~ dyt.urz E2 1\
skiego i Hanczara Rejon 'llrymIasta i władz. Gdy generał
e.
i n18b8Zviecze~stwie pola obłął chorą!ty Czytan. Wey:ga~d wszedł n!, salę,
8 zw..ot opasek.
, Powstańcy utrzymUJą kontakt
. '
~zmeslo~o okrzyk.: NIech t yNarodowa Służba Kobiet
. Koe!1igswu5terhaus.en, 26 go z kureniem imienia Szewozenbm3CjO
Habsbnr[~w.
.1e FranCJa r .Pame wręczyły prosi panie, które wzięły do
Bltrpnla (PA11 ; "Mnrmog Post- ki pod dowództwem chorą~e..
generałow~ kW~8.ty.
.
szycia opaski, o zwrócenie
M
.Pra.g.a, ~6 sl~rpn~a .. (PAT. )W c.zasJe odJazdu pOOH~gU z Joh do lokalu orgapizac)i bez
_ ::, e!o naszych tyranie, wład· telltrl11ny, niż ten, do którego Nlemleckle dZlenDlkl w Pra- goMml, muzy~a odegrała ~ym: względu n.a to, czy są iu~ go·
en llleubłagany, który kalesz przywykliśmy w oil\gu ostat- dza są~zf\. ~e 801~8Z Czec.bo- ny narodo~e. .polskl, iran to we, czy te~ nie . .
ram si~ wyrzekoć. co rola dać nich sezonów.
s!owacl~ z .Rumun)ą roz~leje cuski i anglelskl.
Agitatorzy niemfecoy.
mote orana, 1 który chcesz, byWidaó było w całokształcie SIO .zamm leszcze WejdZIe w
Ż·
(o) Komitet plebisoytowy dla
8my o\'\'oc wszelki od ust od.. wystawienia ten pietyzm, kt6. tycIe. .Benesz poniósł w BuOC
Sląs~a Górnego przestrzflga
łęiL. Preczl Chcesz, abyśmy ry Qałkowicle dziełu na,j wybi- kare~zCle porlltkę, bo .odrzu.
")
) zamieszkałych w Łodzi Gór '
aw !ę 6 . \\ ~eldi W ml\k k~tn!e tuiejszego ~ dramaturgów pol- C ono jeg? klauzule, s~lerowa. P~ryż. 27 sIerpma. (I AT.. no~1I\Z8~6w. jż ": m~eście gra·
W I ~ZleDla l wJirzekah S)~ skich 8i~ naletaŁ
ną vrzeclw powrotowI Habe· Radlo. Marszałek Foch wysłał BUJa, agItatorzy n1emleccy, kt6
plasku dni",... Wołaniem oto
Watnte., sze role obsadzono burgów na W ~gry. Rumun1a do generała. Weyganda tel~.• rzy prowadzą agitację pomif~ ·
i>1&':'It:em zwyc.i~~twol Zw.vci~. trafnie. Na szczególne ZliŚ u~a~a, .~e byłoby to mlesza- gr~m, .w któlym mu gr~tuluJ~ dzy Górnoślł\zakami, werbUH\CI
stwo Hasłem l Wołl\l Zwy- wyrótnienie zasłutyii: pp. Du. mem Sl~ w wew~~trz~~ spra· oSlągnJf;ltych zwycl.ę stw l prosl głosy na rze0Z przyłącz e n i !t
lii Qstwo - nie to, które wy- nikowska _ Jako Muza, Lesz- wy' W ęgier.
DZl~IlDlln uwa· lSo,. ~~by gratulac) ~ 7,ło~ył w te1 ziemi do Niemiec, przy·
rzeka. s' ~ ciała ł krwi i moc- czyo _ Genjusz, Nowakowski taJI\. te na stanowl.sko Rumu- lmleDlU l!larRz~łk8 l J.la~zelne1 czem rozpowszechniają odpo<
ne si ę być zapowiada aniele- _ Konrad.
nli wpł,; n~ła okolIozność,. Jt. KomendZle WOjsk polskICh,
wlednil\ bibuł~ agitacyjną, tOkiemi skrzydły, a jego oblicz.
Ten ostatni w aroytru~el ekscesarz Karol. w osta~Dloh
z·ołnl'erzy.
zdalą Ż Berlina listy do g/o·
.t rupiego wdzi~ku tchnie uro- roli miał momenty wprost ozas8ch porozumIewał Się Z
U II
80wania j t. p.
~iem zabójozym. Zwyoi~stwo znakomite. Akt drugi zagra- królem Ferdynandem, kt6ry
W razie pochwycenia podonios~ ze .krwi l ciała, I woli ny ,;ostał bez zarzutu; wyka. mu przyrzeld pomoc vr s~ra- (P~~.~~zawa. 27-go sierpnia. bnych osobników, nalety na·
tywel i tywej potęgi!
zał w nim artysta wielki za. wie powrotu na tron węgler 4
Dowó~ca frontu p6ł- ~ycbmiast przytrzymy~ać ich
noonego gen. Haller wydał go·· ) oddawać w rf2ce pol'lOJI,1ako
l zwyof~ł.ył Konrad. Wyr. !l6b intellgeno)i i umiejętny aki.
wał władztwo dusz z 1'\k Ge- sposób operowania bogatym OfllrnOŚĆ
~i~ą ,od~z~ę d do żoł~lerz;r. w szkodl~wYCh sprawie polskiej
llju8za.
matl'rlałem głosowym. S1a..
re. s Wier ZI:l1~G o Dle~lOn. t zdralców.
Grudziądz, 22 sierpnia (PA'f) ~:Yi~flsżt~oi wyra~a pełne~. 78 zjazdu muz, k 6w polakich .
A óto wieszeze słowo W..,,, bie) nieco wypadła soenll walIpiańt!l.kiego, pinDI W roku ki z Genluszem, w któr&~ od. - Dnia 24 b. m. w Brodnio,. dai~ze' w Il t~r:~~· l si~lba dl~ • Komun ' ku l ą ntun, 9;e w do.
1902, stało !i~ olałem: PtJI~\(11 c:nmwaó eif2 dawało chWilowe i Działdowie odbyły si~ wieoe dobra J0 1 olyz
J
• 1
80 b. m. O godz. 8 wieozorem
pow.stała z martwych ł rośnie zm~czenie; wrażenie to lednak obywatelskie, na których u.
ol
ny.
odbęd 1ie się w lokalu Liceum
~ elłę. Nadl!!lIedł ens '/Jwy- !atarłl soen,. końoowe drama- ehwalono bronić OJozyzny do
muzycznego H. Klieńslde1 (ul.
CI~stwa • '1e ,Inrl ł oisła, z wo- tu, odtworzone prze! p. Nowa· oetlltniel kropli krwi.
Wy
Krótka '9) zebranie z9:wo do·
11 "yw.) i t,y1UJ potęgi!kow8kieio bardzo pi~knie.
.łano depesze hołdownioze do
wych muzvków w oelu utwo··
.. •
Inauguracja nowe' kllmpa· Naozelnika Paflstwa i generała
rzenia w Łodzi Podkomitetu
•
Ja.k w:r3ta1FlollO • Wyz"o]e- nji utyet;rczne1 nil seenle na· Hallera. Ofiarność mie3Zltad- D'
.. h ~
I ~'
Z1 az du muzyk6w polskicb.
lIaO[~ .~~ ~~l ZJazd odbędzie si~ w Warszanie"? Jak: grano dnmat na- lzel Wrót y dyr~keJi p. Zelwo- ców jest ",ieliea. Między inrodow,?
lowłoza pOW(l : 'nie wybitne.nemi oby,watel 14" wschodnich
f
wie w końcu pr M3ierni~ar.b.
Prz:rznl~ śmiałe) motn ł..na~
Oset.
kresóW J. Bogdnński ofiarował
ZawodOWJ muzyoy s~ pro· ·
~eż'y. 2;0 premlera czwartkowa
dla inwalidów 20,), a pan Gnie·
8zeni
liczn e i punktualne
_l\fowe.dzUa nas w inn..Y świat
wosz 40 mor"ów ziemi.
przybycie na zebranie.
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RepartYCyjna komisja
dla ClEszynskie[o.
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PdtersbnrK
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szynie jest kilka wlelkioh od~ warszatów. W biete,aym roku ltmlanll, te numery SI\ mnł~,.
G I II Ł D A.
powiednio urządzonvoh gma- szkolnJm otwarte , będą klasy sze (8 stroniczkowe), ale wy- Warszawa, d. 27 sierpnia 1920•
c~ó w, yv których Un!we~sy~et przygotowawcze i I ·sza. Do ohodzić b~dą 2 razy na. t y- Ruble oar. a 100
305-297
wJleńsHi ~e wszystk~eml
klasy 1-e1 szkoły .t echnicznej dzień.
Ruble carskie a 500
817.60
stytu~laml .pomoOffilozemi l przyjmowani będ/\ kandydaoi
.
, R u b l e dum. a 1000
71 78
laborvrtoraml naukowemf mógł nale~yoje rozwinięci fizycznie
Spaaek Vanderbild a.
Dolary St. Zj_
212-218
by znaleM pomieszczenie. - i umysło wo, a uzdolnieni do
Amerykański miljarder Wi- Dolsry kanad.
178-184
16-16.50
Równiet dla ciała profesor- 'pracy w warstatach kt6rzy: Uam Vanderhilt zmarł nagle Franki frano.
'1' ttałr,
',szłulca' skiego i personelu mieszkania ~) ma1~ nie mniej nU 14 lat w Pary tu w sw.v m domu 'Przy F.raQk~ belg.
16.75-17.25,
'-ta
\
znaleśćby si~ mUSiały: stolica 1 h) ' przedstawią świadeotwo Avanue Bois de Bologne. Zma- Franki szwajo.
37 S8
polskiego
SJąska
uwn1;ałaby
to
ż
uiończenia.
4-ch
oddziałów
rły
był
wnukiem
załotyciela
Funty
sztęrl.
820-8
tO.
T eatr Polski.
za sw6j puoJd honoru. Gdy- szkóły "powszechnej lub złQtą domu Vanderbilt6w, który po- Marki niem 1000
4:70482
Dzielna 18.
by się sytuacja do jesieni nie odpow~dni f'gzamin. Pierw- siadał wil}kszą ozęść anv.l"Y- Korony austrjaokie
96-99
W sobotę, dnia 28-go b. m., zmieniłs, w jes;eni mógłby szeństwo do przyjl}cia mają kańskioh kolei ~elaznych. Ów Korony szwedzkie
42-43.26
teatr mie )ski występ u 1e z pre- Uniw~rsytet~ wiJeń3ki w Cie - uczniowie, którzy jut praco- kr6l ~elazny Korneljusz Van- 'Korony dudskie
81-32
mlerą arcydzieła swojskiej Ji- szynie rozpocząć prace i wy~ wali w zawodzie.
derbildt pozostawił w 1'. 1877 Korony norweg.
81·82'
tera~ury dramatyczneJ "Pana ldady, wtedł IlJG~naby tak~e
Kanoelarja szkoły mieści s~/) svyoim 14 dzieciom ~ górl\ 100 L~je rumuń:slIił!
4.85-4.45,
9.50-10.5q
Jowlolskiego" Al. hr. Fredry kreować tu katedri} 1ęzyka OzasowQ. w Państwowem Gl · mlhonów dolar6w. Syn iego LIry włosJne
w no~em oryginalnem npra- sł.owackiegó,. co ~iałoby wieł - mn8z1um Realnem, gdzie przyj- Willi tyłko 'przez ośm lat za. Marki fińskie
.
6-6.Sq
COW8mu scenicznem dyr. Zel- kle ~maczeDle pohtvczne.
muje zapisy kandydatów, -pra- rządzał majątkiem ojcowskim, Florenr holenderskIe
72·74
•
gn~cycb wstąpić do szkołv co w,vstarczyło mu jednak na Rudzkt S-ka
8550-350()
werowicza. Słoneczna ta komed.ja sarmacka otrzyma str- Komunistka w przebraOlu.
techniczne) 00 dzień od godz. podwojenie kapitałów. Opa- LUpopy
4275 ·4225
10":"ą wystaw~, ol\ra~zona bf2'
Podczas kąplIniajeńców boI~ 10 do 12-e1.
nował on 11 nalwatnle1szych. Bank Kupiectwa
900-925
dZJa pantommą, Wlą~ąCą w szewicJdch w barakach na PoIinJl kolejowych.
Spuścizna
Ł6dzkiego
· śmiały sposób akt pierwszy z wą~kacb,jeden. z .1eń:::Ów odm6po nim wzrosła do sumy 200 Bank Handlowy w
2490-2525
drugim, a rozgrywaja,cą się wił kategorycznil'.l zd1ęcia Z
Ś Ił
milionów dolarów. Dzisia1 forWarszawie
2410-2400
na tle rnuzyl!:i staropolskiej, siebie odzienia. Jak sil} oka~una Vanderbildtów dosięga Bor~ow~ki
7200·7000
Doborową obsadę tWOi'zl\ pa- zało, była to A:eksandra Uljakitku mil jardów.
Zawl~rcle
S
j.
....
_ _~-------nie: Siennicka, Karsjca, Za- nowa, z Tambowslrie1 gub.,
krz.vńska, oraz panowie: Ga. komunistka, która wędrowała
"Myśl NiepodlegIa" .
tupa ki chcą wracE'lć"
()
wlilrowski. Rosłan, Rdzawicz, do Warszawy "na robot~" w
Nr. 511 "Myśli Niepodległe.1"
Podcl"ias rządów· rosyjskich
-::D~bsld j Zelwerowicz.
przebranin czerwonogwardzi.• nie wyszedł i p. Andrze) Nie- wielu. urzędników Rosj~n, koZa grzeczność uczyniona
sty. Zaopiekowano sit) nią mojew;ski ogłosił, te wy r: aw- rzysta) ąo z przysługujących d-rowi K. składa mir. 300 na
~~powjednio.
nictwo ~we zawiesza, gdy t im w tych czasach .ulg j pr.e- Zołnierza Polskiego T. GuteSzkoła
cenzura wykreśliła mu z Nr. rogatyw, ponyb.vwah kon.ce~J~ kunet.
techniczna.
5U połowę tekstu, z chacalr~ na odkryvykI węglowe. NIeZ początkiem roku szkolna ~ teru zaś ltreśleń wywniośko- kt6r~y ~ nIch, op~szcza1ą~ ZaKozłowsoy li BoliwJi slrła ..
- ;:go Ministerstwo Wyznafl Re · 'wać było mo~na, ~e właściwie głę~le, pozostawih konce~Je te dai/\ na Armj~ Ochotni~zl\ mk~
O przeniesienie uniwersytetu ligiJnyeh j OświecenIa Publi~ o niczem pisać nie wolno. swo.lm zOnaJo~ym dla splen.j~~ 350, oraz na C:lierwony Krzyl
cznego otwiera we Włocławku Następnie p. Niemoiewski do- ~en~a.
bacme paru ~aln~h mk. 100.
wileńskiego do Cieszyna.
Państwową szkołę Techniczną., wiedział si~, że do cenzury posl~daczy prz.y pośredmctwle
W sferach inteligencji cie · która przedewSlzystkiem bę- prewencyjnej przedkładać na- kore::>pondenc!J. pr~szą osoby,
Zamiast kwiatów na grób
szyńskie], lderująoej opinią i dzie miała na względzie kszta. ł- leży 1edynie . artykuły treści kt6~~b pO~lerzY~l kobces )e ś. p. Karola Rozenblatll składa
polityką, powstał proiekt, aby cenie przyszłych pracowników wOJskowei, wobec t ago wzno- o. mez ywame ta. owyc, P?- LudwiJrowa Albrechtowa a
ewakuowany obecme ~ Wilna w dziedzinie przGlllyslu buao- wił swoje wydawnictwo, zwłasz- ~leZa~ . b~j~ tamtrt pO~r6C!Ć dziećmi Mk. 500 na. Żołnierza
l zna1dując,V się bez stałego wy maszyn rolnych.
cza, M artykułów treści woj .. ? a.gł~. la e sp 08 owa wę- PoisIdego.
'
SZlwła b~dzie się składała slrowei woale nie zamierza w .glel samI.
100 Mk. na Czerwony Krzy~
!schronienia Uniwersytet wileński przenieść przynajmnie1 z klasy przygotowawazej i piśmie swem umieszczać. W
ora~ 100 Mk. na Żołnierz" Pol·
skiego składa A. Kamińska_
ozasowo do Cieszyna. W Cie- trzech klas zasadniczych oraz 'wydawnictwie ta tylko zaszła .
1. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _
____. .
-m!I. .- - - -__. .______________________________. .__________________. . . . .
Na GÓrny ·SI .. _k..

(o) Łódzki Komitet plebis.sytowy przekazał wczoraj na
Imi~ Głównego Komitetu plebiscytowego w Bytomiu na
Górnym SJąsku 600,000 mk.
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Sp61ką Ak~yjna

Piotrkowska nr. 14 (róg MoniUszki)
'l'elef. m. 259 ,
Sprzedaje

2 - 3 pokoje z kuchnią.
Umeblowanie pożądane

.

Wiadomość

5°10 Wewnętrzną poiyczl'ę państwową

jera

do Redakcli "KurŁódzkiego",

oraz uskutecznia
wszelkie operacje fmansowe stat:utem przewidziane.

Kasi\I czynną jest od 9 -

f.

.

na zastaw ruchomości

,(Lombard Akcyjny)
~
~

I

Odcfzial 1:.6dakl Zachodnia 31.

Zawiadamia, ii: wydaje po:życzkI na
zastaw kosztowności, złota, srebra, to)warów łokciowych, garderoby, obuwia,
~laterów i t. p. bez :żadnych ograniczeń
ł zarazem komunikuje, iż pogłoska o zarekwirowaniu złota i srebra w lombardzie
jest zwykłą plotką rozszerzaną przez grono pewny~h spekulantów.

blaulerię
złoto,

~iitl~~;i!

..

bry-

lanty

srebro. pla·
tJ!ltt i zegarki płacę
ceny nlljwytsze
Sienkiewicza nr. 20
.... 16, ostatnie welśofe
uarter.

~r,F~liK~ ~[U~i~WjGl
ul. Andrzeja .11.
Choroby skórne i weneryczne p;odzloy przyJQod 9 - 111 od· 5 do 1
pół p,1) . Panie 5-6
192(' r. W. U. Z. Ł6dt

..

,.-

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego
m· Łodzi zawIadamia, że poczynając od
23 b. m. dołączane będą nowe arkusz
kuponowe do 5 proc. listów zastawnyell
serj! VII-ej (trzeciego okresu). Dla do ..
konania dołączenia winny być zło:żone
iayginalne listy zastawne W celu opatrze·

BtWiJ~ż~ ~c ~~ odPOWlednlem~~;:;~

1.

Warszawskie jlkc. f-w o pożyczkowe Kupujlł

,

lesze

się

.

m~~

CI~~~~we
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dostarcza szybko w najlepszem wykonaniu. Ryszard R. Schmldlke Tow

z ODr. por.

Bydgoszcz - Szretery.

Kaj~tJ zrzeszeń I kooperatyw

oraz wszelkfe materIały piśmlen
n ll dla ...łodzieŻ, szkolnej
po cenach zni:ionJch dla

odpowiedni rabat.

A. Uli Luksenberg

1:.6d~9

PiotrkOWSka nr. :lI.

za złoto, srebro
BRYLAr~TY. garde ~
robę, bielizn ę kap,.
pluszowe, ora~ szale czarne. Proszll s1ę
przekonaó. Zaobodola 82
poprzec2na otłcyna I p

m l~.

L. MIUCH

stare złoto, aioebro,
djamenty, perły.sta
re zębY' oraz garda
robę· Płaoę najlepsze
eeny. Proszę się prze
konać.

7 Konstantynowska 7
' .....
.". liii-lI IC h •
('cvn/l. I

Ur. ~uttmwlCI
Or Jynator Szpitala
Miej skiego dla oh.o·
rób skórnych. i wenerycznyol1.
ul. Piotrkowska 50
C.d 9- 11 I od 4-1 prl
l 192() r. W. U. Z. Łódź'

prawa. o r'1_,
nlp,ł, ro

Pompkę
do roweru ni.k:łowan~
n.:aga.zYD1 do brauaitl~a.;
7 l pOł mm.) "sll)'atko

nowel 8prz~d!.m. Wiado ..
moM w Adm. .KurJp.-ra.
Łódzkiogo·.

..
bram .Rngll1rd
BpUeda~.
aJer R18ZpaQ Zgtl.
mer SKrailrobne neiIl'to c.llce
'ber Glatter zgubił
bnlsłam StaukiewlC15,
lIuplÓ dom, wil- A pa!il3port niemieoki • dzlono IJry
M
paazpott nIe. S
paszport nIe· L pa!lzport nfem!eekl
82
Sosnowr-rt.
le,
ziemski, Inmtel!lri
wynany
mleek!
wldany
w
t,oilzl.
w
f
,orlv,l.
bił paten\
stare obuUbrania. teres handlOWY i t. p.
lee&:
zgu wIe
Olf HeObt za- ·RarJ8.UUQ i :6ozowsJ[a
lIOglosl do Do- A
Prensze wojonne oa 150 nIech
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