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. Na zasadzie uchwał z7azdu Związku Prasy Prowinc ouj .a1. , wszystkie komunikaty instytucji prywatny~h i społaoz:l"'lych
podlegają opłacie.
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Spraw a ' Gdańska
Dzielna 18.
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WARSZAWA, 18 pafdziernika (tel. wł.)- Spodzie•
wany przyjazd Paderewskiego uległ zwłoce, poniewzż
we wtorek, 19 października, odbyć się ma w Paryżu
decydująca konferencja Rady Ambasadorów w sprawie
Gdańska.

Rozważany będzie

projekt,

spr~eczny

z tra·

'ktatem wersalskim, który podobno ma widoki przej·
śc:ia.
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Towarzystwo
Handlu :ielazem
Sp. z rgr. odp.

Warszawa Czackiego J2
tel, 175 19, 175·20.

wozu.

Przedstawiciele .P olski wnieśli co do tego projek·

cja nasza

n:em rozbioru Polski, pozba · i ich cierpienia na zimnych
wla1ącym 1ąprawa upominania szlakach Sybiru, jest zagłusię o. naprawę dokonanego s'zony przez posiew ręki kaad ~i~ TJrzez dr11pietoych są- towstcie) Murawjewa. .
siadów gwałtu.
Oddnnie tel połaci ziemi pol·
Zamte%kali na owych Kre· sldei zabJrcom zostało dokos~ch Polacy, w ciągu 150·let· na:1e bez zgody mieis~owej
mrh rządów obct-i przemocy, ludności; ie) przedstawi 'iele
~yli nadzieją połąc~eniii tej nie mieli możności zabrania
ziemi z macierz(\ polsk~. Obec- głosu w tel sprawie, o ieh
nie zawarty -przez Polskę tra- Jos:e zdecydowała Pols1ca, ni~
11tat przekreśla to marze nie im nie mów1ąc, o nic foh nie

lunn~rau1fl ·inlJ M1'ńszc„l1zn~·
i~~:d1~;ór~c~c;~~lin~~r~~fi;
li
~
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powierzone Polsce, miałby być oddany specjalnej ko·
misji gdańskiej.
Również. w prDjekcie przewidziane jest oddar,ie
Gdańskowi prawa ustanawiania ceł, co fatalnie musia·
łoby się odbit dla Polski ·na kwestji wywozu i „r~y·

uchwa~y

a1iiia;...:;n;:ss11t1rma:m;&:mmEiiMamimma::cr;,1m1111i11111-=m1. prowadr.onl), granicę 1est uzna ny przez ich, krew przelewam\ P.vta.1ąe, -
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Projekt ten jest niekorzystny dla Polski.
postanowieniom traktatu zarząd portu i kolei,
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Rady Ambasadorów nie podpisze.
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Polska Rada Narodowa Z•ein z takim sh.nem rzeczy !lę nie
Białoruskich, jako uprawnfona pogodza.., i te będżie · •H't. nie·

'J)rzez powszechne wyborv gnsnąeem zarzewiem .nowegc
przedstawiciell{a, polskfe1 Jud- potaru wojennego.
nosei kresowe ~ , niniejszem za ·
„ . ,
nosi uroczysty protest wobec Pol!k& Rll~a N&t~dewa tfetr>
Rza,du, Se1mu i Społeoze:ństwa
Btałorm•kiej.
Polst<iego, wobec nas:.i;ych zaPrezydjum : ff Kieniewic:r,
chodnich Sprzymierzeńców i Wojpiech DowgiaVo, .lgoao:v
wobec świata przeciwko oderPor~bsk~.
waniu od Polski Kresów Bia- Warsz~wft, 11 paźd t iernlk&
łoruski l~h ł o$wiadoza, M za- 1920 r.

W#PWN?WHii'*W*M4

rze krfW 1 IDieDie, walcząc W
bohaterskich 'Porywach o wol„
ność uciemi~tonej Ojczyzny.
A gdy Polaka w zaraniu
Naczelnik Państwa udzielił swei nowe1 wolności rozponosłuchaniaPrezydjumPolskich częła. budowę Państwa, 1udRad Narodowych Ziem Biało· ność polska kresowa ~ n1łoWARSZAWA, 18 pazdziernika (tel. wł.). Urząd propagandy lite••
1'uskiob, które imieniem jedy- d~i i starzy . . :. . . pospieszyli n11. skiej rozgłasza wiadomość, że oddziały gen. ieligowskiego na zachód
nego, droga; powszechnych wy- pierwszy zew do szeregów od Wilna zbliżyły się do granic Litwy właściwej i posuwają się na Kowno.
borów powstałego wszecbsta- wojsk~. ~otowi krwią swą
nowego
Przedstawicielstwa przypieczętować przynależność
Kresów Białoruskich, wyraziło Kresów do Rzeczypospołitei, 1
protest pr2.eciwko warunkom oto niema niemal ani jedne)
traktatu R;yskjego, tądając rodzjny poJskieJ kresoweJ, nie
'Przywrócenia ścisłeJ łączności maH\cei w walczącej nrm)i
Ziem lliałorusldch z P<1Jską.
polskiej OiCD, brata Jub syna.
WARSZAWA, 18 października (tel. wł.). Wojska ukraińskie zajęły
W te1 samej spr\wie pomie• Wytrwanie na placówkach
nione przedstawicielstwo .Kre· kresowych, pomimo uciątli- Bar. Jedna dywizja Idzie od Żytomierza w stronę Kijowa.
~wBiafuru*J~ d~~om~ wychw~unkówmde~~nych ~~~~~~~~~~~~~~-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
mor1ał na r~ce Marsz·dka Sej- '. i politycznych było nakazem
mu, Prezydenta Mbistrów społecznym, odstępstwo od
oraz Ministra Spraw Za~rani- którego było piętnowane przez
cznych.
narodowo uświadomioną częś6

·

/j

·

.

Sukcesy

Treś6 memorjału:

spo~eczeństwa poJ~l~~ego. Sp~d.

kobtercą te.j opmll polskie)
w Ry~ze warund l<resowej winno byó zmar.
prel1mrnarne poko1u odcmaJ~ twychwstałe Państwo Polskie
f!d
Rzee~ypospo_litaj cz~ść i w imię tego ~inno ono roz·
Kresów Brnłorusluch z M1ń- \oczvć swa Otnekę nad pol'likiem, odda1ąc około półtora. S'rnś"cią Kresów. ·Podpis na
mil1ona Pola.ków na łup dziczy RJskim układzie mówi że
bołszewickieJ, ni~s1\~ej im nie Po~ka nie ma o.bowi~zków
tylko rabunek m1ema, lecz i wzg\~dem półtora miliona zagwałt nad ciałem i duchem, mie8'iiku7a,cyoh wsc.bodnil\ Bianędzę mater1nlną i wy~pienie łorus Polaków.
9olslrości.
Onecnie dokonane wyrzeezePoJ!'llia Rade. Narodowa Ziem '.!ie s . ę Pl'ZH l' o l S IHł wechodBiałormrnrnł1 zaznacza co na· l fego brzegu z iemi mówi, ~e
- stępu Je:
o:liary nnszyoh przodków maja
.Zgoda Polski na tak prze- iśt na marne. te plon. wyda~

P~d~isane

Fowsłanie

krai-c6w.

w )1 O.SkW ie.

Stanowisko L. Trockiego zachwiane. •
LYNGBY 17 października (PAT)-. Times• donosi z Moskwy, te wybuchło tam
powstanie. Sta~owisko całeg:> szeregu przywódców bolszewickich, a głc>
• T
k.
•
h •
8 r. k ·Ta d •
d .
6
b l
wn1e roc 1ego Jest zac wiane. „ er ms e 1 e~ e p~ aJą r wno rzm ~c~
wiadomość donoszącą, że w Moskwie wzrasta z dniem kazdym mezadowolenie, a WI·
dokl na zimę są groźne. Funkcjonuje organizacja szpiegowska. inne gałęzie
;;administracji upadły.
.

Kupujcie pożyeZkę Odrodzenia.

._;,_________________ ~
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~demi została własno1foie, tvob,
eo ją polską zrobili, uznoiwsiy Ją polska, krwią i trudem.

szego obowfr\zkn. Kr&i, co \!\'
_dwa lat' potrafił wytworzyć
takiego tołnferze, .Juldm '' J'
Czeka ona na t.veh, co mtttez jesteście, mote spolro1nie p11na lemif'SZ zamienią, a chciał- trzeć w prr.ysdość. Dzięku1~
•
bym, byście w teJ pracy przy. wam raz 1eszcze.
WARSZAWA. 18 października, (PAT.) - Komunikat sztabu generalnego wojsk szłe1 tylP~ :7.Wyciestw poko ·o- Rozkar, przeczytać we wsizy.
wych odnieśli, lleście ich mieli slkich kompania.eh, Hiwadr,)·
polskich z dnia 18 b. m. :
·
w pracy boiowel.
nach, bater,aoh i instytucjach
Oddziały nasze znajdu10i sie w foku obsadzania linli rozejmowei.
·
Zołnierzef
zrobiliście
Polskę
arm1i
-polskiej.
Na Wołyniu i Podolu, odrzuciwszy nieprzyjeeft"ln, któr.v· u"iłował ro7szerzyć stRn
moon~, l>eWnł\ siebie i swoPodpisano: Józ~f Piłsudski 1
swego posiadania, zajęliśmy Miropol, Lubar, Teraspol i Nowokonstantynów.
bodną. Motecie być dumni i
pierws:i:v marszałek polski
zadowbleni za spełnienie wai Nao?.Jelny Wórfz .
.Naczelne dowództwo wojsk polskich, sztab generalny.

Akcja wojsk polskich

-

1
Oryginał

prellmlnarJ6w pokojowych.

nie.
l9

Komunikat s:złabu Obrony Krajowej. - Uroczysłt

poaiedz•nie Komisji

Rządzącej.

War~nwa, 18 petdzlernikn (tel. wł.). W pon!edziałek powróciła część delegac:i poWarszawa, 18 pnździernika. (PAT.) Komunikat szt·1bu
ko1„we1 z R:,vp:i z wiceminis em Dabskim i ekspertami. Prz:vwimdl\ onn orygint1ł trnktotu
Obrony
Hra1owe1 Litwy śr„dkowe.j z dnia 16 b. m.:
prelimineryinego, spisenef?O na t>łótnie i owi~zanego wstęi:ri mi bialo au;nra11towemi. DeleW
ci11gu
dnia. ubiegłego niepr7.ylaciel -po si nem -przygacja bolezE>wicka otrzymała drupi epzemplarz z v.stęgr.mi <'Zerwono·złotemi.
Dokumenty pisan11 są na ma· zynie Pod tel{stem widnie tli podpisy członków obu gołol'·~niu O!lniowfm łdlkak• otnie pnechodził do ataku. Głó·
wne uderzenia !'lldProwane były nn mfasto Rvkontv, gdzie
6elegac1i i obole n\cb pieczęcie lakowe z infojnłami imion i na7.wfok.
Traktat ukrai:6s.kl jest ·bez podpisów i dlatego mc,9;e nie posit;d~~ wnrtości doku· atnkt prO\\adzone były z wieltcfł zaoictośoią. W~z:vstkie ntaln
od parto.
Bo bi ck i, pułlcownik i sY-ef sr.tn bu.
łlentu obowif\zuląeego.
Do traktatu dołl\CZODR została mapa z wykreśleniem terenu 2rllnkznego, podpisan!!.
Warszawa, 18 paMziernłka. (PAT). Dowónztwo grupy
•rzez pp, Borkowskiego, prot. Romera, MaJisze\'\skiego, Nowiek:ego i Siemionowa.
woisk krPsowych w Bieni11kowie komuniku1e: Dnia 16 o. m.
odbyło i:ii~ -p1erw~z-< uro"zyste posied7.enie t,ymcza!."lowej Komisji rt~dzacei Litwy środkowe\ Do zebranych er.łon I\ ÓW
homisji przrmówił do\\óctca gen. Żdigowski, zaznacza'n,1, t,e
musiał
Z•ietydować się nR OZID orętny, aby nie dopuśc~ić do
.
i;iwałtu, j11kie~o chcf 11110 dokonać nad ukorhanyrn przez nie·
ii:o ł<raiNu. Nastęnnie scharakteryzował poło~enie kra.iu i
pr:1edsta" ił program olbrzyn.iei pracy, iaką t.vmozasowa ko·
..,
misja nąd?.ąra musi przeprowadzić przed zwołaniem Sejmu.
Wars~awa, 18 patdziernika.
Naród poJsld porwał się d~- tys1fł-Oe mogił i krzyty toł- Głównym eełem ie!:łt pow„łen e, na podslawle powszechnych
PAT.). Naczelne dowództwo broni. Zrobił olbrzymi wysiłek, l'l'ierskk.b, rozsiany,eh po ziem: \\yborów, Se mu usfawl'dawczego, w htćrego ręce general
•oiek polskich nadsyła nam iworząc liczni\ i silną armje. dawnei Rzeczypospolitel pol śłubuie uroczyście złotyó władzę•
.astępu1ący rozkaz Wodza Na- Na barki moie, jako naczel· skiej, od 011Iel<iego Dniepru do
lmi niem komis1i riądzJ\oe1 odpowiedzi.· ł v,ener;ilowi
,welnego:
.
nego wodza, w r~ce wesze, rodzimej WlsJy.
Witold ~brarnowicz, dyr. departamentu r.praw wewn~trznych,
.zołnierze! dwa -długie Jata, Jako obroticów Ojczyzny, złoZ11 r·rac~ i wytrwałośe, ta wyra~a1aic wiarę, ie silna ~ola i praea dla dobra wspólnego
C>terwsze istnienia wolne1 Pol· ~ył natód cif;tkie zadanie: Zn· ofiarne ść i krew, za odwflgQ i doprowadzą dzieło d" pomyślnego kot\ea. Gen,rał otlozytaJ
1ki, ępędziliśeie w cfęikiei bezpieczenle bytu Polscł', zdo- ~mialoeć dgięlrnię w1nn, Ml- następnie tekst prlysi~gi, l<tórą członkowie l.ymezasowej konacy i Jrrwttwym znoiu. Koń· bycie dla nie szacunku i zna· nierr,e, w imh•niu crlego na- misii rz~dząceJ złoty11. powtarzając slow& przys . ~gi l.a il'Ye·
w,y s·~ wo_jna. zupełnem zwy- czeni1l na św PCfo I danie ie1 ro u i Ojczyzny nasze-1.
nerałPm.
·
tit;etwem i nieprzy1·ciel zła„ pełne1 niezależności rozp0rz~Pokój nie 1'est jeszcze zaLicznie zebrana publiczność, repręzentająca zrzeszenie
many przez was z dził się d;-nnia swoim losem. ZadBnie vi ~rty w tomiie shończonei. narodo" e, znwodowt, instytucie społeczne, duchowieństwo
wreszcie na podpisar e -pierw· nasze dobie~a końca. Nie było Zolnierz rolsloi ma go czekać wszystkich trzech wyznań oraz wybitne jednosttd, o ac.vm:~
szych i głównych zasad upra· ono łatwe. PoJslia, zniszczona z bronią u noi:!i ciPrpliwie i witała przemow~ dowódcy i członków tymczasowej Rnd~·
~nionego poko1u. Zołnierze I r rzez WOJI'lę, nie z _jej woli na spokoinie nby w katdeJ chwili rządzą.ee1.
nie naprótno i nie na marne ziemjech polskich prowiidzonn, sfonrć w obronie <1woców
Warazawa, 18 pfZdziernika. (PAT.) Społeczeństwo biało
l?Oszedł wasz trud. Polska no- była biedną. Nie1 az, ~o)nil rzt>, f'Wfgo zwycięstwa, gdyby nie - rustde z wiei kiem zainteresowe.niem wita dwóch znanych
woczesna zawnzięeza swoje łzy cisneły mi si~ do oczu, przyinciel mjał si~ eof·nąć działaczy białoruskioh w łonie tymcr.nsowego rządu Litw~
istnienie wapaniał1m•zwycię· gdym widział wśród S1.freg6w przed ostatecznym 1e~o vtrwa. środkowe1, ft to: prot. Iwa• owski,go i prof. Knrasldewieza,
stwom mocc;rstw 2aehodnfeh wo_jsk, -prowadzonych pr~e?.e· lPnitm. Te} cierpliwości i spo- z kt6rych pierwszy 1est dyr. departamentu ap"rowizucji, a
nad państwami ro2biorowemi, mnif', wa~ze bcse pok11Jecr;one kołu wymag11rn od was sta· drugi 'Wydziału nśwfaty.
leer; zaraz od -pierwszej chwili story, .które lU~ p1 zemierzyły nowezo.
Ep1dtmja cholery, która panowała w Wilni~, wygasła
iycia swobodnej Pol!lki wy- niezmierzone przestrzenie,
Zołnit>rz, który tyle irobił zupełnie. W Cif\gU ostatniego tygod~ia wypadków zaslnbnięt
oi~gneło się Jm niej mnóstwo gdym widział brudne łacbma,- dls J'olskł, nfe zot:it11nfe be?.I nie noto~vano.
pMądliwyeh rąk, skiero\\ało ny, okrywa1qce wasze ciało, naizrrdy. Wdz1ęc?.na O ez.vzna - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - . - się mnóstwo wysiłków, by ją gdym musiał obrywnć wasze nie ~apomni o nim. Odzyskantrzymać w stanie bez siły, skromne rac1e Mlnierflkie i ne zostały oµ·romne olJsz:iiry,
gdzie wymordował ktHnisarz,v
eumeBDu
by, .leśli iui istnieje, byla ona tądeó cz.ęsto hyścle o głodzie spustoRzone i 01 rócone przez
sowieckich. Oddziały holsze·
/grasiką w ręku innych, bier- i chłodzie B7.li do l<rwawego woinę światowf\ prawie w pu•
Warszawa, 18 patdzi.ernika. wietłie, wysłane nrzeciwko
)Y!ll polem dla intryg całego bo_ju. Praca była ciętka, a te ~tvnię. Zaproponowdem JU1; (fel. wł) Dochodzą nos wie~ei, Budiennemu, przes ły na jego
)wrntll.
byJa rzt>łełna rraświedczą o tf'm r l\dowi, by część odzyskanei te Budfenny wpartł do Kiiowa. stronę.
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do kierunków prze->,yty 0h, było nietylko
I to 1est jego olbrzym ą i nieśmiertelną za
IBRZY PŁOMTEŃSlH.
nieporozumieniem, ale i fałezer twem prawdy.
słu.:rn, - stworzenie nowego po1~ ·,ia rolizaju ludzDo typowych pr?.ykładów takleg • fałszowa- kiego, podniesienie eiłowi1-ka do wysokiego pie·
nia prawdy i wertoścl ni1lł'~V chociM.by zdani" destału istotne~o ezfo\fieozeństwa, zniesienie pre·
kryt,vków o nauce TQwia:ńsl~iego, l<tórą uwata)ł\ rogatywy feudalne1 klasowości i demokratyzaej:t
prawie wszyscy 1ednoz~odn1e za absurdalni\, i-po• ludzkości w imlę braterskie1 równo~oi i miłośc1,
• ałwietle nojnQwsz9ch badań l{r9t9czno• łecznie !!zlrndliwą mistyk~, ze danowiska zaś 1a\to warunków powszechnego dohfa.
pro wowiernoś. i katolfotdej za .here1.11ę.
ldeolo~ja •wieku oś wfooenia• nie poszła n a
literaci{ich.
Btogrefowie Mickiewfoza i Słowackiego n&ZJ· marne. Jego dziełem była przeciet rewolucja
w:ijf\ ostatni etap tycia i dzłałalnośoi obu poetów, francuska, która pr~eot>raz•ła pot„~nie tycie, w.r•
nad którym z"ciatył wpływ TowiańskiPgo „?gub- czarow1twszy ·na grutaoh i l)Ooiołaoh zniszczeni&
IL
nem sz11JPii.stwem•. Dopiero nowe badania i<ry· granitowe fundamenty dla nowego ustro1u świata.
Kwestlę „ducha czasu• i środowisk>l, które
Zdaniem Helvf'tiuss motorem lrritd~~o wiel. tyczno-literaokie (K11z Bnvkowskiego, H. Zdzle·
kiego czynu i bobllterstwa - a~ wielkie namięt cbowski„go. Andrz. BnumfetrJa, Bo1omira i dr. kształtulą zdaniem sławnego estetyk& i krytyka
nośat, be:ir; których spełzną na niezem wszelkie
~tAn. Pigonia) zrehabil towały polskiego mistyka· franouskiego Hipolita Tatnft organizacje duchowe
po<'zynania ludzi ehłodnego rnzumu.
reformatora.
twóreów, rozwiązu)e Chrzanowski inaczeJ, nit leDziwnie brzmiały w epoce nac'onnlizmu po·
Ale wracam do „wieku oświecenia•,
go poprzeilnioy.
glądy takie, które kwestjonow łY eupremaof~ ro· JR!de iest )ego kulturalne i historJczne zn"Ideały .Ody• poohodzn, z okresu przedro·
zumu nad duszą i tl\dały równouprawnieni& ir· ezeniP 'ł
mantycznego 1 oicostwo swo1e zawdzl@oza1ą „wie·
raclonalnyeh pierwiastków duszy z malestatem
Ide& postępu byłn niezn11n11 w czasaeh sta- kowi oświecenia". Anachronizmem jest w niej
czczonego wtedy, niby bot.vszoy,e, rozumu.
rMytnyeb. Sredniowieezem riAd:r.iły prawdy i t.vlko światoburrz.f fon .-,ntuzjaimu. nie z ~odnego
Gdy na z,.,chodtie Jcońezył7 i~ chwile prze. dogn.atf teolo~łczne. Nfez11chwiana wiera w stn.• Sil duchem rae1onalizmu.
silenia i wydzwon i ła godzina rządów romantyzmu, łą interwenr.j~ Bof,!"a, w Królestwo Bote i łas 1 1,
'.l1akie np. b11sło rewolucyine „uwałt niech Ri~
w Polsce si 11ły wplJVIY pMurloklns.v ków u 2enitu. w.vkluczała wiarQ w indy1J1idualną wulf2 i własne gwałt · ·m odoiska• popula.rne w pooe oświi-cenia!
Oriromnl'\ zasług~ prof. Chrzanowskiego Jest siły.
w epoeA l<'RtakJizmó polttyoinych i sociałnyct•
ebdenie start-go pnes~du o nieskończonej nitDopiero „OdrodzPnie• i filozof a XVII wieku do~tateeznłe, te „Oda" powstała poą ina.t~iem „<>
tzo~ni .wiPku oświecenia• od romant.vzmu.
fBAkonn: i Kartf'z1uua) przeciwstaw,ły się nau~e świf•eenia".
W świetle prawdy objekt.vwnf'j upada 1edno- k ś~ielne1 w imi~ umvNIÓwego i moralnego -poJak drogt\ byłe. dla Mickiewie?.r• rewolui3ja fran·
stronna ocena raoionalizmu, a cha.raklerystyka stępu Jarlzkości. Twórcv r, Q.f rodzenia" - zrła- · cusJrn, ri owodem tego 1est ii>go entuY.}astyc:wc.
jego zar1sowu'ft ei~ bnrą zo dodntnio. N;ijpraw- nifm -prof. Chr7..eDl'\w~kiego - niPkonsehwontntH!O r.d1rnie o nie1
„Prefokclacl1 o liternturr.e sło·
1.iopodobriieJ d,jalała tu 1 a1 idjosynkrflz'a· kryt.v· i nrvstol<ratyc~me1?0 tnna1a wprawd?:ie W•)ł11ości wiański 1".
hów, za~klepion vch w S1<orup1e doktryny bietą- m 1 ś i i r.zv nów, ale b_, lit ona długo url zi, łem tv ł·
A ze 3tebo$cil\ łamać uez1ny sic; ia młodu t
1eJ sz1,oly czy kierunku.
.ko st1rnów uprzywi1e1owanrh Sznoką I l<rnń·
Całq. dy ilikt.vkę i pedagoa-ike „w.1eku oświe·
To 11iedo~enh1nie i lekeewa~„ni~ „ośWiM~· co wo demo1m1tvczną prooaga.nilę hasPł nieznJPt·
Dia", wyd.vwaiące r. brn u J1h1torj .zofi znie u~11. nci i słowa, rnvśll 1 aumien a 0~1owiek11, ieg() de· oonego" wciela p:.leta w Jedno lapidHrne 1danie.
n•Jnlone1 iawiadom ~ ·f, ~" wszellde prndy ••1 OJe· zaletnoś ·i pOl!tyczne, snolecrnei .i duchow~ · . , (Dok. n.)
ab anemi oµniwami w ł:ińcuehu ciqg1ości .ku1tur<r, .krzewi i wprowadza cz~~ciowo w ~ycie .oświe·
a dalej 2 systemu stosow11nia nowych kriter;ów cenie•.

Oda do

młodości

/.2RJRR ł.ooin•

Zwycięstwa

- t9

Pał"lilernJka

1020 r

gen. Wrangla.

Wezysh.ha t,7m, któriy orhlall osuunlia 1osług~

i. t P•

.

Karolowi Fotygo

Ljon, 17 patdziern}na (PAT). Wedlu~ wtadomo~oi z Kon~tantynopola ot!nfoslv wo'·
.~ka 2eP. Wrangla na 'Dółnocnv-za('!hód oti T1ółwysou Tall'rvekie~o znaczne zwycięstwo,
rozbijając 2 i 4 dywizję bolszewicką, 4 drwizję marynarzy czerwonych,
biorąc jea'iców i 2 działa.
·

a w smozególnośel k~ięd1u 8tynułltowel<fcmo ria słowa
poe;e~hy 1slc rówoid ehórom św. Krzyża, N. M. P.anny.
św. CeoyJJI, 8\ow. Handl. Polskich składa serdee1me Hóg
Zapłaó

R dzina.

Pl'Jedm

Dolszemłkom
~es wydziału ~ór!lików l>• Gra•
· . • .k Jek. Przemawiali p. Rymer,
Wtrszawa, is patdzierm 8 · jako 'Przedstawiciel centralne(Tel. wł.) Wasz~ngtonu ~o- go Zarządu, przedstawieiele
nosZI\. te Białorusini, UK~alń• rządu: p. Klot szef sekoJI w
oy oraz kozacy dońscy 1 ku· · · t
·
h
bańse opowiedzieli sil) prz~ mm1s erstwie oc rony pracy
·w b~Jszewikom i oddali od i ~r. StanowskJ naezeJnik wv•
~1 zJ;az gen. Wrnngla. któr!go działu Zwlą~k.ów zaw?dowy~h
a~mla Y" ten 8 osób wzrosła. ~ temte mrn1sterst~1e. Im1edo 350 000 ludzi:
mem. kons~latu polskiego prze•
.
ll!aw1a~ wicekonsul p. Siedfoou~rnłllóW UDISBltl .
ln, im11•niem sejmoW~R"O kluUJ
. .
bu NPR p. Nadn, 1mleniem
Brtom,. l'l·go pa~d~1ern•ka prasy polskiej p. Siemianowicz
{T~r).. Z1azd górmlrnw pol- i t. d. IPo przemówieniach
s~rnh, l&ki si~ odbył w Kato· rozpoczęły si~ obrady.
w1cach w dom 17 b. m•• przy:
brał charakter uroczystośc~
~11tmru
narodol!eJ. Na z1azd przybyh
IUllQ
delega~1 B Górne~o S)ąska,
PQSMBUD.
Zagłęb~a D~browsk1ego i _kra• .
. .lrowe~1ego, nad~ pr.zybyh d~ Warszawa, ~8 patdz1.ermk!
!egac1 z \YestfalJi 1 ~edrenli (tel. "!ł.). „Chicago Tri bun~
1•• delegao1 ~rganizaeJI..r' bot- donosi, te rzl!d Stanów me
n1czych .z W1elkopo_lsk1 l K~n- uzna traktatu ryskieg:~, l>Onłegresówk1. ~r1ybyh :r6wn~et wat przesądzono w ;inm spr~:
pni~d~~wle1elc, rzf\dU p_olskle• 'Wf) terenów zacho_dn1cb Rosp
go 1 Se1mu. Zjazd zag1uł pre- bez zgodv na to 1eh ludnoścJ.

z.

"azd

RmePU•a nie uznaJe

„

·

-----------------.------

Fiasko demonstracji Wczora , sze1· •
Ti

Korespondent nasz warszaw·
ski za"isdomił nas teldonicznie, it pro1ektowena na wczo·
raj Uliczna dtmoustracja prze·
eiwsrnatowa poniosła porat·
~ę sromotną.

Rueh na nlfench stolicy był
zupelnie normalny. Tętoo ż~·-

cia ani na ehwilo nie przyci
~błti.. Wsz~dzie wrzała .'Praca;
J@dyme na ldlka godzin za
trzymane zostały tram w a ie.
Wszystkie sklepy po-0twieran$.
Zapowiedzia1Jy na. -południe
wiec na placu Teatralnym
zgromadził zaledwie około 2
t:rsi~cy zw~Jenników naszej
s~ra1_nei lew10y. Po prze~ów1en1a~h, które przebr~nHały
bez v.:1ęk~zego w!a~ema, po
seł. N1edztałkOW$kl poprowa·
dził tę grupkę 11ie1iczna, pod
gmach Se·mo, gdzie delegacja
demo~stra.ntów wr~.('.zyła. na
cze.l111kowt kancelarii sejmo11eJ rez~iuc1e wiecowe.
.
. ~om1f!dzy trnnsparenttimi.
nies1or1emi przez manifest8nt~w. poz1:\~ranspsrentem z na·
p1sem: „Niech ty1e dyktat m
pro.letnjatu• wyrótninły si~
takie kwiatki, jak: „Nieeh ly•
le proletariaeka re Publik a
rad" i dosłowne tłómaczenie

hasła bolsiewickiego- „PokóJ
e~atomł wo.\nt. pałacom 1•
ie szczególną duml\ obnosznno trans~aren\
napisem:
.Precz z s.e1meml"
'L dt•enmków wysz\y; „Gazet.a P11 ranna•, „Gneta War•

„

szawska", „Kurier Warszawski" i w formacie zmniejszonym 21 Rzeczpospolita•. Grawitu'ąee ku lewicy nie uka·
zały się, chcąc tem okaznć
solidarn ść z manifestantami.
Zaznaczyć nalety, ił. Łódt
r6wniet pracowała w n zora 1
całki„m normalnie. Wszy.stłco
było w ruch~ Nawet tramwa.i
je 11nl na rhwilę nie stanęł.v.
W godzinach po południow.tch "odbył się t. zw. pochód
demonstracyinv w którym
wzięło udział „r:ie w ęcei, iak
1500 osób. z tłumu zacho~
wuja,ce~o się naogół dość po·
prawnie, od czasu do czasu
rzucane były µłupie uw11gl
pocl 11dre 8 f> m pracowników
tramwaiowy<"h i -prze·M:.dta;a,ce) nubllczności. Sniew rewo!uey'inei Warszawfllnki• Na
barykady'i. O cze~ć w~~" i
„Czerwonego" sztandaru" był
tak wysoce nieudolny i tald
bez pr;,ekonania, i~ w si>myeh
,jego dtwkkaeh czuć si~ dawało, \Je manifestanci dosko·
nale <•dc?.uwali swo)I\ b"zsU~
i bezsensowność całej demonstraeji.
P.rzyznaó nalety i zaptsa 6
to na plus Łodzi; ił napisy na
czerwonych transparentach b:v·
ły mnie) .Jaskrawe w treśoi,
ni~ to miało miejsce w Warsza wie.
Na. gół uwatać nalety de·
monst~a~jo wczoraiszą za naj·
zupełDlelsze fiasoo.
·

•
•
.
Chleba I Mą kl p•. Pfe1fer, le·
karze wet~rynarh Drecki i
, "
.
•
Sto,janow~łn oraz referent wyz.
Dnia • b. m. odbyło się w ~prw. mrnsta p. Lauterbach.
l~kaJ~ VI ydz. ~apro!fiantowa- ł''Biedzenie zagRił o godz. 6
n1a M1a~ta µos1edzeme w spra„ po poł. p. ławnik Kaffanke,
~le c~nnHi:!ł maksymalnego. któkv przyjął prz,..wodnietwo.
~ pos1edze~u wzię.li„ uddał: Sekr~arzował p. Lauterbsch.
p~zeds~Bwfo1ele komI~ll apr~- Powy~erpU.11\eej wszeohstron·
wizaoy.1ne\ 'Pl>· Ł~wmk ~agi· ne\ dytłfusii ucbwa1ono:
8'.ratu Kaffanke i radni W~„
a) w :orawie mąki wystąg1.ersk! j Langleben, 'J)rzedst~· pi6 do W\'ewództwn łódzkiew1ciele oh;rześciańskich ee„ go o ~eZ\lQ!enie cechom piechó:'I. majstrów pi~karsłdc~ i karsk'im Chrześc. i !tyd. na
rze~n1e~ych oraz zydowak1!-'h skup mąki ponadkontyngenzwii Zk?w z11~odowych~ . p1e· tow~j ł'fl """zystkieh pow1akarzy 1 rzeźntkó\~', .komis.ar.z tach ~o "~wćd?:twa łód:--kiegJ
rząr.1!1 na m. Ł~d7, .P·.J~yek1, za W,YJttfoem trze<'h wydzie·
komisarz aP.ri;w1zac.J.l inv.. l'a· J, nycl! dla Łodzi to lESt łętek, nacz~lmk. wydziału Urz~- c~yc~1e~, słupeekit-go i ko~u Walin z Lichw~ dr. Pawh- n1ńsk1ego, Akcja ta ma na.
®ulQ,. C\:p:.....komitetll.. .B.Gzd. .celu.. sce».ralim.w.a.nie W-D.ie-

lprnwizac1·a todzr'1
A 11 m ~

Jrn eh le ba i uniemotliwienie
spelmlacji mąką t. z·.v. szmuglowan~ sprow11dzaną za -pośrerlniotwem osób trzecich.
M~ka ta ma b.vć przez nab~w...,
·'
rów dost,1rczana do maQ:azy11ów Wy~z. Zaprow. w odnoś
nych ~ow1at.acb, , !zyczem wyd!'wmctwo i "y~1elr 11dbvwR6
s1~ ~edą 'Pod śe1słf\ kontrolą
magtstrata. •
•
b) w sprawie. m1ę~a opraoowano na pos1ei!zemu OfDY
srrzedaty hu•towej i detaliczne1. uw?:~lędniaiąe .dwa gatanki mięsa: zwycza1neg-o i koszel"ne~o _ reny te offo1alnte
ogłoszon'e nie będil, natomiast
r7.f'tnicy zobowiązali się do
śelsłesró vrzestrzegania cen ustRlonych.
Wychodząc z załotenia. te
komisja apr · Wi~acyina niema
naimniejszego wpływu na obnitr.nie cen u producentów,
od których załe?.y eg"olowaie cen rynkowvch
mia·
nt h nost•: 0
·
~ ść 0...
s ac , "" ... n w ono zn·e
dniem dzisieiszvm cennik maksymalny z dni& 1 T>ddzierni ka r. b. nn wszystkie produkty spo'l.ywoze~. błone pod
u~~g~ 0§"'' 1 fldC°Zf'D~e pr?ie~sta:
wrnie~i ~eehów 'fllPkal"slneh I
rzrź~10lnch, t? woln~ l:onk11tf'ln~'Ą .wpłynH1 <l.otlflfnio 1!n
nbm?-~nie cen .. Jednoeze~nie
komi~rn oprowizacvlna 1e~t
zdam a, ~e tylko w prow11 dzen!e
oen małr!'l:y-m~Jnvch na tere.nie
c-ałego wo 1.ewództwa dla P~Od?centów 1 d•sta„·~ó~, zmrnn•anycb ~" z~l~żnosci od Shl·
nu. anr?v,i,a :vme~o w eał;vm
'P~lłnf:tw i e, mote z~rpo~le~9.I t~}
niei,drowe! spe~rnla-o 1• Komt'
sla arirowtza~vrna znosznc 7'!1•
kaz ~ sprawie ..Jw:yro~u wędlm
z d 11 m 1 pa~.,~iermk~ r. h.,
~ez~n1a na '!'yróo węd}rn zwyo:im ' nv~h \ .l· kaszan~'? łhasz.
t~tnwei, saicP>~onu j Hlf> ai:ty,
WE*Mi!ii!"W
MBB!&!Ft

z • \aI•ok,o1•lic
n~1as
11

·1

·

•

_

Windomoścl koścfelne.
(-) W nie~:hi~l~. dnia 2·1·go
pHtdzinnika r. b., w urocz.V ·
stość św. Rafała, ~mraz po pry
marli z l\Oścloła Wnlebowzię·
eia N. M. P. wyruszy kompama do Aleksandrowa.
Bielizna dla żołnierza.
(-) Szwalnia. be phttna przy
Radzie Obrony Pallstw~1 zwra~
ca się z pro~bą o łaskawe o·
destanie wzi~t:vcb do szyQ:a
Jrnmpletów bieli.my. dła. iołnierza. Jednocześnie zar2ąd
l!rasi Szano.wne :Panie, cheąoe
]>'święcić siQ p?'acy liezinte·
resowne1 o łasłfawe podięcie
sle szycia.
. · si~
. i bł""
Zima
1:.c.a, mr óz . prze ...
muie kości, a Młnierz ,jest
bez bleJiiny. Obowiązkiem ką.Mego .Jest w pierwsze} mierze usunąć zło i przyłotyó
r~kę do ()gólnego zadowolenia.
Zarzad sądzi, że praca znów
popłynie tak wartko iak do·

tycbc:1.as.

, ·

Adres szwalni-Piotrkowska.
M 86, w składzie maszyn Sinera
g •
Ze Związka K6.f ek Rolniczych

c) W czasie na· 1bia bolsze·

kćw na kra1 nasz W$tąpiłi dó
w .0 ska pracu1ą ;w w Łódzkim
1

Ol<rei?owym Zarzo,rJzie Kółek
R 1!nicz.vch instruldorzy rolu1ctwa i o?rodnict~ a 1'p. Wesoło~ski i Kaczorow~,;ri, ws !rntek czego cała )'rasa spotecz·
no-Jrn.ltura.ID& ~ w_ ~c~ól·

w godzinach od 9 ei
do 12-e) w celu -podania swych
adresó-w i złożenia raehun·
ków.
25 b. m.

N1a arą
lecz

nagrooą oszczęDności
Je$t

która oprócz procentu

daie posiadaczom
ota•zymania

możność

1,ouo,000 mareu
premjt tvgolniov!i
wylo$C\!lf'f"Wane1

w każdą sobotę
ciągu dwudziestu lal

Zarząd Stowarzyszenia Poi·
sklch Kupców i Przemysłow·
ców ChrześeiJan zawiadamia
CzłonMw StOwanyszenła, Air·
c1onar,juszy Banku i „Tka n i·
ny•. te zapisy na wspólny
obiad w dniu 28 patdziernika
r. •b. z okazji uroczystości po·
świ~cenia nowych swych lo·
kali, przyjmowane będą w kan·
oełarli Stowarzyszenia (Piotr·
kowska 118) codziennie do g.
10 wieczorem, leoz tylko włą·

cznie do 20 b. m.

w

Zeałr, muzyka i sztuka
Teatr •••l•ki

nych kółkach tuteiszego o}Ir~"
stan~la nn l art wym punkcip.
.
Obecnie powrócił ?i Wo1slra
fłlstruktor ogrodnik p. Kaczo.,.
rowski, który te~ niev.włocznie
zabrał si~ do wznowienia pra·
ry w R6łlrnrh.
Na ostafniem nMied'Z*"Dia Q.
l•regowego Zarządu Kółek nrhwslono zorgonur.ować wśród
j~sieni i ~imy szereg kursów
rolnior.o. Ofł"l'Oiłniczych z wykładami z d~iedziny e~oilowli
i WPter:vnarjl, pszczolo1ctwa i
nauk społeczn vch oraz działu
sarr.orza,r16w gminnych.
Pro1ekt91~ ilnv iest w Lodzi
z1azd dele~Rtów WR;•,ystkfoh
86 kółek Okręgu Łódzkiego,
na któl"y pt"zyrrotowui~ się re·
fnaty . z d~ie~ziny rolnictwa,
oirr dnrntwa I pracy społecz·
nej na wsL
z lhtrs:ó!fł pedagogJcz.nych.

gu

Kierownictwo kursów
pe<iagogicznych podaje do wia·
domo~ci, it z przyczyny straj ·
ku koleiowego kursy w poprzednfo zapowiedzianym terminje rozpocząte być nie mo·
p;ły, grly!t. wielu z prdegentów
:i. nalazło si~ poza Łodzi{\ i na
termin wróció nie mogło.
Wykładv- na lrnrsaeh rozpoezną sil) nieodwołalnie w
czwartek' dnia 21 h. m.
Słuebac?.e kursów wfnni. się
zgroma121 1ó w lokalu Semrna.t1um N„u<'zyclelskiego przy
ul. Uzerwone,j 8, celem u rlzie
Jenia im informacji.co do .toku
w.vkladów i powiadomlf~niu
ich o skutku starań w kierun·
lm upaństwowienia rzecz •nycb.
kursów.
O)

D · l
zie na 18.
Dzisia1 '{>Otęga genluszu Ib·
sena, wcielona W tragedję
„Heddy Gabler''". nabierze pła ·
styk; i t~tpa t;ywej krwi we
wspólnym wysiłku artystyoz·
nym A. Węgierki (1;'etyser1a),
N. Siennickiei (HeddaL), Trembitisldej (Tea), Karskie i (Ciot·
tka), Rodo\viczowe1•. (Berta), i
panów: Nowa~owslnego '.~owherg), Wybrsńskiego fresmun
Zelwerowicza (Brag) I Prona·
szki (pomysłowe stylowe tło
d.e kor ac yj n e.) Umebl~wa·
me wnetrza z firmy S. Sala•
monowioz i S·ka.
Jutro po cenach z.nił:onyob
„Złota Czaszka".
We c1.wartek i piątek „Hed·
da Gabler 9 •
W niedziel~ 24 o godz. 2 w
poł. IV ~oranek dramatyozny
„Mo~ermzm ~ teatrze". Pre·
lekell). wygłosi. art; dram, .B·
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sln.
.
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Ilustracymą recybicJ~ wyko·
nają pp.: Krzywic.k;a, Wernisów na, Nowak:OW:'lki i W~gierko.
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Pod dyrekcją Agencji Kinematograficznej .CORSO• w 'WARSZAWIE.
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~

Nadto należq do zespołu: „
! ltt. Dobrowolski, H. Mark1e•

G:;ścinne występyi

R•. G I E R A S I E A S K I ł wlcz, L. Patron'I, Jana Van
Mila Kamińska
Roy, M. Zamiłła i H. Zaleska

pod dyr. rJlar. Tarłoli!akiego•
..........cmm„...................„._._....::~mmmmm•~x~11aalll!lll11m1AAAu;a::~.a,m11111m:s:;cae::m11~n~~.-:_..mm...„aac:m„...ic::11mm......-.~...
Poznaij sieblel Poz•
Dyrek~ła Tow. E&:redytowego

miasta &odzl.
Obwieszczenie~

W zastosowaniu sie do § 22 Ustawy TowafZ'J'!twa. Dyrekc1a podoje do oowszechneJ wiadomo!łci, te :iatądane zostały potyczki na nieruchomości·
·
I pod nr. 47-s pr>iy al. Pa6skiej przez Joska
Naft.:ilego i Dwojrę malt. Posaersohn, d(ldatkowa
z: p'rzeszacowania 1'\łc lbl,:ZCO,
2 pod nr. f42 przy ni. i>iotrkowsk1ef przez
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TY

?oleoam1 iia.vPsie Cit
1<Je

Wlana O!inllła, pierwotna mk. 108,000.
7 pod nr. 761 przy ulicy Piotrkowskie] i 1\n
tlrz11ja przez Edwardo LOngena. odnowiona z kon
we111je\ Mk 4),~o8 1 dodn.tkowo r. przesiacowaula
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"1t.

8 pod N oO przy uł lachodniej prze21 StanisJawa Wajera I Klaadjc: Wajer. dodlltko•a % prn
szac wania mk 8f;,'0')
9. pod nr. J36-ł przy uL Vz!elneJ pnez Ed·
munda B'"' daftskiego i Halln1; Bnbicką, odnowiono.
z konwersią Mk, J ..0,0Jt, ·i dod~11cowa z przeszaco
wania MK. ti05,800
10 pod nr 288 a~n przy ul Szlcoln~j przez
Mlndt«: Billlnder, odnot1•ona z konwers1l\ mk,27,216
1 doda1kown v. przeszac-owan1a mlc. 108,000, .
11, pod nr 20~ pr .iy ul Rokic~l\skiej. przez lek a Lajbt; i fradel~ mi.iż. l.alcens1em, aodatkowa z
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Nan.a mk. 129,000.
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Wszetlt1e .zar:nsty prztciwko udZ'!e!eniU zatfl·
llan1•m 1 oiya ~om stowarzyszeni zechcą przedstawić 1Jyrekq•1 w przeci~u doi 14 od daty wydruko
wanią ninie1szego obwieszczenia.
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czerwone. l:ł ehus~cz 11 lt kolorowych, t prz~śclerad· grodzeniem na ut. Sten nr, 30 do M,
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