cena
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zs feni ff 6w.

Dzienn~k
Cena prenume1·aty i w Looz1 z odnosze-niem do domu 1 na prowicnj1 roczme mk. 72, pół~
•ncznie mk aa, kwartalnie mk. 18.-, miesii:cz.
Zaqranica Kwartalnie mk. 22.50.
~ 6.-

li

Poniedziałek~ 30 czerwca 1919 r.

Poniedziałek,

Rychłowskiego

li

Cena ogłoszeii • Na stronie l-e1 1 w tekści•
mk. 2.50 f. za wiersz piet jedno-tamowy. Nek:°'
!ogja i Reklamy I mk. 50 Ogłoszenia zwyczajni
75 f. za miersz pet. Drobne po M fen za wyraz

Wtorek, 1 Lipca

d. 30 b. m.

,,l'yrulift .Sett'lil:;f\i''

Cegielniana 63.
Fr.

polityczny, społeczny i literao~i

.

Teatr l?olsl{i
~od dyrekcją:

(l7o za f oizi a 30 t en:1

Tylko jeden występ

W an dy Siemaszkowej

JABLC
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Niniejszym zawiadamiam, iż objąłem jeneral.ną reprezenta cję na cale Państwo Polskie firmy:
'fi
: Bors3'Un.@ Giusepp~ e FrateU~f) AJ~s9an:d.Jria (][taU.a)e
~

f

Szanowni odbiorcy zechcą laska wie zwracać się we wszelkich sprawach, tyczących się po
wyższej firmy pod adresem: M. L. .6oni, T-wo Z. O. P. ,,Comptoir Commercial De Varsovie", Nowogrodzka 43.
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K1ntr1I~n~. wa ~~l~ka na ~MJill tr~n~i~ !fili~Jj~kim.
P1k~f iawartJ.
Pierwsza .księga _jednej z na1krwawszych. i naJokropniejszych wo·
Jąn - została zamnit~ta...
W ubiegłą sobot~ w historyczne]
'·
sali lustrzanej „ Palais de Versailles"
pełnomocnicy państw świata polo~y li
swe podpisy pod traktatem pokoJowym, likwidujl\cym bezpośrednie skutki wojny i normującym warunki nowego współ~ycia mi~dzy narodami,wypaczonego przez militaryzm i imperjalizm ostatniego ćwierćwiecza a wykolejonego ostatecznie przez wypadki
wojny europe1sklet
Tak. Podpisano pokój. Wojna
skończona._ Z 1aką~ radością, z jalrimś uczuciem niewyslowione1 błogo
ści przy.JmUJe świat tfJ wieść epokowego znaczenia... Oczy wszystkich
ekierowane są na męMw stanu państw
11przyminzonych, na konferencJ~ pa~s.Ką, na twórców pokoJu..•
I my, po!acy, pełnią naszego siczerego uczucia witamy gorąco gwia·
zd~ po.ko.) u. C.hoć przecie dla nas Je·
szcze niezupełnie - mówiąc najsubtelniej - w.o.Jna skońciona.,.
Uczucie nasze potężnie:sze i
wzniośle1sze tembardzieJ, że pr;,ecie
my zwycięzcami ... My st9imy w szeregu na7p1erwszych zwycięzców ostatmego katalr!izmu wo.)ennego. Myś
my tej wo}ny dzie)oweJ zdobyli Nie·
podległosć 1 złożyli
~zem naród nasz Jest,

świadtctwo ~

gdy idzie o in··
Dlatego też witamy po

teres Po1sR"i.
„ój z podwó'ną radością ...
Coprawda Jeszcze my, r.olacy,
-,iczymy bez przerwy bohatersko na
lrzech trontach , ·
ChN~ my, polacy, osaczenj 2e«sząu ukrytym i H1w11ym wrogiem ~ronimy się, niby 1wy - Jalr na n aó d n a s z przyitalol G11oć dla nas
~~.k.OlU niema - tern niemnie} jednak
v1tam.:v or~dzie parys.a:ie• .J a ko .z n ak

te i nam jut zaświtała
z o r z a p o k o ,j u ...
Zbli~a się .kres i woinie polskiej
Traktat pokoju ustala przec;~ l usze stosunki graniczne.
Oby tylko 1ak najprę„(zej
zakwitla róMżka oliwna. p0.koj1il'. i
dla Polski, dla nas narodu polzktw,
który zaraz po odzy~kaniu swej wolności z orężem w garści musiał sta!1ąó n~ rubie~y gra~ic swej Oiczyzny
I bromć zdobyte1 Niepodległości.

ta..

Pierwsza księga wojny zamknię~

Nemezys dzie1owa otwiera drugą
jej księgę: konsekwencji i doświad
czeń.

Wierzyć pragniemy, ~e pokój o- pisywało układ. Gdy ostatni z dele
becny Jest pierwszym etaoem ku gatów rodpisał, · artyler)a dała lOI
ostatecznemu osiągni~ciu idealnego strzałów: Pokój był zawarty,..
pokoju Pańskiego.„
„Pacis Domini

Jan Wojtyński,

Jak

zawarło

podpisania trak~
tatu„.)
LJON, 29. VI. (P.A.T.) - · Rad)o
krak. „Temps", w wydaniu wjeczornym, doniósł co następuje o -podpisaniu układu pokojowego: iamek wersalski nie był przystroi ony. Pełno
mocnictwa delegatów sprawdzono rano. o" godz. 2 min. 45 prezydent konferencji Clemenceau za·at naczelne
rnieJsce -przy stole•w sali ŻwierciPdla
nei. Prezyde.nt Wilson wszedł na sa~
lę, przywitał się z panem Clemenceau
i z wszystkimi delegatami poaanicm
ręki, poczem zasiadł po prawe1 stronie pana Clemenceau.
Straż, która do tej chwili byJa
ustawion<t rZf;dem przed przedstawi-cieJami prasy, ustąpiła. O godz. 3 ej
min. 10 wprowadzono na sal~ wsród
imponu 1 ącei ciszy pełnomocn!k0w n;eBvfo ic.h ~-u. Zaięli oni
mieckjch.
mieisca, przeinaczone dla siebie, mianowicie przy stole za przedstawicie··
tarni Japonii.
C.ernenceau powstn.ł z mieisca i
przemówił w te sJowa: OtwiPrarn posiedzenie, C•siąg-n1ęto porozumienie
paiistwami :::przymierzonymi
między
a rzadem 11iemiecldm. 'l'ekst, ptiedfożo~y do podpisu, v.godn.v Jest:~ tef<:.
stem, który wręczono deJP~nc.Ji nierniectdef .Prost. 2 J)Odpisywać. Podpis
1est zarilzem nieodwołalną zgodą na
wszystkie ż&dania 1. warunki układu.
1\Iam zaszczyt .prosić panów de1ega1ów rządu niemieckiego, aby położyli

(Jeszcze

szczegóły

PokóJ zawarty nietylko w . celu
Hkwidac1i woiny; wykreśla on ~am
szerokie horyzonty na dalszą metę ...
Wyueśla on nowe linJe tycia narodów•..
Woina ostatnia obfitowała w dość
chyba wypadków dzie 1 owycb, - aby
z nich ludzkość odrodzona mogła w.rciągnąć odpowierJnie konsekwencie i
wyrobić po.Jęcie o złem i doLrem.
Woina oberna była nie1alrn terenem do,:;wiadczalnym dla różnych 1e0rji i praktyir poli1ycrnych - i oby
mdzkość tylko dobrze · zapamiętata
wszelkie owe tyle słynne „doświad
czenia woiny„."
Nowe drogi w Jderunku reform
cz;v to społecznyc.h czy politycznych sta1ą przed Judzkością ... Wsze!Jrje przeżyt1<i we-- ny odrzucić czemI•l'ędzej prt-cz należy, ·eś li mamy unikać błędów pr:i:eszłości, na straszne
skutki ii"tórych patrzy1iśmy własnymi
oczyma ...
· Prec1, z przemocą i siłą! Tyl.ko
-prawo ~ san 00Hres1en ·e narodów może normować stosunki wszec11swiat.a
od dz-~iaJ. 'l'.~11rn prawo i honor ma 1 11,
stanowić ·w polityt:e. TylJrn na.szczerszy demoJ..r ·tnan i idea cvrnJucyJne~ SWO e f,Od~isy.
Na to weiwanie 15-u dele:mtów
mogą. mlm być kowadgo rozwo u
ieni przJ szwoCl narodu, .Który oby rzu/,w ,riie1Itiecldego po ...,stało z mie1.sc,
ty1Jrn tęgnn1 ramiony UJ1'1 ł mlot Y.y- zDI żyło siQ do małego stolika, usta„
· wione~o uu. srodku sali i kolejno -pod'~ia.

rowo~z~nie .na~zej UJ~foma~ji.
Mamy do zanotowania powa~ny
sukces, dyplomacji naszeJ w Paryżu.
Oto, 1ak wiadomo, ministerjum spraw
rngranicznych otrzymało od p. Cle·
menceau depes11~ następującą, w któ ·
rej tenże donosi, że Rada Pięciu po·
stanowiła upownżnić wojska Hzeczy.
pospolitej Polskiej do dals;;ego pro·
wadzenia opere.cli wojennych po r~e·
kę Zbrucz.
Depesza fa usuwa nareszcie wszel·
kie wątpliwości natury dyplomatyczno-politycznei, )\tór.e dotychczas kr~
powały ruchy wo1ska polskiego i któ·
re stały si~ poniekąd powodem za~
równo ost:1tnich niepowodzeń wojska
polskiego, lak i straszliwych nie·
polską
szczęść, które na Judność
w GaJicil Wschodni ej • spadły.
Odtąd uic iuż nie stoi na prze·
:-;zkl dz!e zwycięskiemu pJ::hodowi
wo ska polskiego llż do Znruc~a.
Fakt, iż o decyzji .Rady Naiwyż·
sze; doniósł naszemu ministerstwu
spraw zagranicznych osobiscie Clemenceau, iest wyraźną wskazówką, iż
decyzJ~l. ta miała stanowcze i mocne
-poparcie ze strony FrancJi, której
stery kierownicze mnJą C:iłk•Jwite ia·
ufanie do na:=: ...
:F\1kt ten Je~t .)eszcze Jednym do·
wodem więcej, JaK dobrze ro;rnmieją
ir<rncuskje stery kierownicze nasze
jnteresy narodowe i Jak liczyć może
my nn 1c.h potężne poparcie.

Bol<

słronmcti-;, lu~owyd1a

· Jak 'juź wczora) donosiliŁ~my, za
1rnrty został związek st onnictw ludowych: 'lugutowców i Piastowców.
Związek ten osiągną· lie-zbę 110 czlonków (57 Tugutowców, 43 .Pi:.istowcow
i J.O Bliźniaków).

I

\ .

Z tych 50 tylko mo~e
1 • Poniewat za mwie,zkf em lym pó1· Wy1~to oko.
dltle w sprawie rolnej grupa Sta-piI'i• 10 Mlnierzy na.a~ych było niepokale·
skiego (Hl członków', oraz kilkunastu ozonych. Gdy na dziedzitiou włęzie·
włościan ze zwl(\tku ludowo·narodo· nia z okien więtniowie r~mcili nnozym
wego, n nadto 1 so0Jałi1fol, pr~etó Młnierzom kawałek chleba, to za lu1rę
MWłt1zek ten odegra deoydu)o,o,,. rnlq WsEystkim wię~niom nie dano 1eść
w to) tak wntn&1 kwest11.t
przeg 2ł god~łn, n tołnierzy obili ba-

, Tugu.ttowoy ł Piastowoy Rą prH• tarni.
~onnni, r.e osiĄgnąwszy stan Uozebny
W powiataoh
lłl& swego bloku wyte1 140 głosów, nieńli!kłm wybuobło

tlę,d(\ mogli sięgnl\6 po ~ władt12 włf}oej, ł~ w tern ~amlenenlu

tem

iPoprą łoh soo1aliści j

Narodowy Zwią

rzek Robotniczy. W katdym razie no.
,ws ta ł!'rupa -przewyU:ty l!lWofą )l„
czebnością największy dotychczasowy
Zwi~zek w Se1mie, t. 1. Zwiątek 1u·

do wo ·narodowy.
I

Pietlo ~ol~z~wictiB na mat~r ~U~I.
'

!Oiągłe

aresztowanfa.-Rekwłzyoja.-.

za. opiek() nad nimi.

.:Z zie1ni Xieleckiej.

Oto przykład:
O nastroju
Pl1dozas
gdy w powłatnoh mie„
wśrid czerwonel armji świadc~y fakt,
ohowskim
i
pinczowsldlll
zostnło n&•
te pułki komunigtyo~ne wyll!yłane l3l\
1la 'Pozycje w otoczeniu speoialnych padniętych i zrabowanych szesćd~ie·
Jrldziałów karnych, teby nie poucie- siat dworów a w tern 5 wypadków
'mły.
Szpitale powywotono, jeden mordu, dokonanych przez bandstów
~zpital młe1ski &l(2 trzyma. LeJrarze chłopów; Minister utn a rowizneU ber.
do BO lat zmobilfzoweni i wywle21ieni sądu ber. obrony, 7..aOc~nie, .j.ak _za
czasów Niemców, At.vllów, C~tng1s
do Smoleńska.
.
Wszystkich :wygnanc6\V polaków chanów i t. p. skazało w tych~e po,łd 18 od 80 lat. którzy powracaią z wiatach trzydziestu właścicieli wię

4

kszej

zdołali

włnsnoścri ~a

to,

jż

oudów nie

dokonttć i ni!J odstnwili be?.·
Za'!ladnie nałożonego prze0 .Minister-

.1mn kontyngentu, Jecz tylko edfhili to,

co do oddnnia mieli, pozostawfa.inc w
spoko·Ju chłopów i :n ·o ~ądn nc abso·
lutnie od nich aprowizacji kra' u z ich
zbiorów.
Ponlewa~ 60 pro~. ob~zaru ziemi
uprnwnei ~na; duie się w ręlrncJ1 nmie1~
szei '' łflsności, a ci za paodc.kty SVl'O ~

Łeezyey,

Zdutiskie1

Wolf, T&i

miast okolicznych.

Drugi dzień obrad zJazdu..

· nauczyciela mie1soowego, -przy udzia.

I to wszystko dzkje ą.j~ w wol„
ne1 niepodległe1 Pol9oe: dia iednych
sekwestr zboM, więztenie, karv, dla
drugich wolny handel, zamykanie oc zo w na szmugiel i 1a1dactwa. Zaiste,
tę iu~. dobrze cały naocenił i prngnąłby z teł chiń

sprawiedliwo ':§r.
ród

szczyzny jak

nlt}pręd·zE-j wyzwol!ć się,

drogą całkowitej zIJtie~v raądu.

„ ..... .., ·

„

St. K.

,
I

'.

~

Zfazd nelP.[ff tów Polstie[O Zjudnoczenfa
Zawouoworro
rol1otn1kóur'' c11rze.
~u'niańolriGb;
ł!.
I
ilJ łlll!l
Pierwszy dzień &jardu.
W sobot~ w Domu Ludowym (ul.
Przejazd 34), 'Pod -przewodnictwem p.
Pawlaka, odbyły si~ obrady delegRiów zjazdu Polskiego Ziednoczema
Zawodowego tobotników chr~eścjań·
skicb. Przybyli delep;aci ze Lwowa,
Krakowa, Warszawy, Kalisza, Łęczycy, Pabianic, Zgie.r~rn. j innych miast
REeczypoopoliteJ. Ogółem przy~yłó
80 delegatów. Celem ~jer,du jest ostater,zne zadeeydowanfo sprawy 'fJO•
łączenia wszystkich chrześcjańskich
związków zawodo\\'ycn Rzeczypo.:cipó~
lifoj polekiei w 7odno -potężne .t.rzestlenie, któieb,v bsło prawdziwą ósto•
ją t;vcin. robotniczego.
•
Siedzibą cent.ralnyeh władz tego
ogromnego zwiazku mn być Kraków.
Na aobotnfoh obradach, mi~dzy innymi, przemawi~li pp.: radll.litor Chorówioz i Puohalkn, seltretar~ generalny
Polskiego Z1ednoczenin ~atJ•, robotn.
chrześr. w KraJrnwle, ornt init . .Min·
nowski zo Lwowa, · ·
W zakończeniu obrad 17,~losili
prz;vst4pienie do Centralnego Polskieiro ZJednoc:~enin zw. rob. ohrv.efo. deleg-11oi zrzMze:: :r. Warmi:e.w;v; Ło tl7.i,
Pnbinnic, Zgierza, KonsLnntynowa, Kn-

Io tnmtejs~ych ohrztiśc}ntiskich
azeń robotniozyoh.
.
Trzeci dzień obrad::'!

.zr

Dziś od godziny lO ran~ ocmY-.
wa.ją si~ w Domu JJudowym konfe.;
reneje delegatów, o godz. 7 zaś wie.;
· ciorem, w wjelJdej s1li Domu Lud~

~ydów.

ares~towanych).

'Roa1i. do Pol!§kJ, bolszewicy mińscy
a:resztułf\ obecni9 i zrnu~z&jq. do wst&1pienia do ozerwone.j nrm_jł. Opornych
rozstrzeliwuj!\ bez sądu. Naoczny
świadek zeznał, jak się dowfaduiemy
z dotrze :poinform.owanego ~ródła, i~
;przyprowaa:zonym do Mińska 9J -pod
Wilna ,jeńcom, ~ołnierzom polskim,
w liozbie około 50, boJezewicy poła
młl.Ji lub vooboinali rQce i nogi. Nie
którym oboi~to uszy, jednemu z nich

liśza,

maszowa,łlł[fońskiego l I wiel.u inny:oĄ

Wozoraj delegaci odbyli z(ibrani~
w aali stratackie1 w Pab1anioach pOtł
~>znę_ i ile wmni obecne_mu~ .rządowt . przewodnictwem p . Nowakowskie~

Wilejskim 1 Dziś.
Fakt drugi:
.
vowafanllł włoś· .
w Nowem MłeAoie K.6rci:-Vriie, l>O~
cfe,n przecf wko bolszewikom. Wyjei k
d L
·
cliala do Wilna de1egac1a w hnieniu wiatu stopri o iego. ty
ang1er pramie1scowej ludności błagać polElki0 wem kaduka tr~yma w d~ierta'1:ie
władr;o IP.Oi~kowe i pomoc zhroJJ>lł,
pr7iewóz t>rr~ez Wisłę.
•
..,.
Pomija :\C 1 u~, M .k11~e El?ble ~li. f)rZ~ ·
wóz furmanek i. osob płacić olb~zymte
sumy? ów l.1ang1er nocą przeW?ZI pr:r.emytnikom zboże Rkf\tl ~ałem1 wagotj
n1tmi produlrty j d.ą do P~us.. Langittir
na
pnemytnJctwie dorobił się lrro „
-(Chlliska sprawiedliwość. .... Zła .go„
<liowei
fortuny, a na rf}k~ idzie mu
spodarka ministerJum nprowizacji. Rabunki 1 mordy. - Szmugiel prze!!.i Ministarium ł\J?rowizaoii, ws . utek
bierności w stosunku do ehłópów i
Wisłę . Zarobki ~yda Langiera.)

Chińska sprawiedliwość za:panoM
i.Lekarze zmobilizowani.-Przymusowy
wała w Polsoe, a wyroki tejt,e ferttpobór polaków do .kraenej 1trtn1i". - i o Ministerjum aprowizacji przez sze„
Katowanie tołnierzy polaltów. - Po- fów seko)i.
·
wstanie włośoian.-Błagają. polaków o
Kiedy
okupanci
opuścili nasz kraj,
pomoc.
~abrawszy z sobą znaczną część pro, ' Przed paru tygodniami władze dulrt6w rolnych, kiedy całe okolice
sowieckie wydały rozkaz komitetom kra1u ~ostały wybite grn.dem, n slrutgminnym porobienia spisów całej lud„ kiem tego było wyzyskanie połowy
no~ei katolickiej, 1rt6r~ tu l>rzeważnie ziarna zbioru na ziemię, nasze Mini·
11eet polsk11. na :Białormd. N a. podsta~ ster.jum a}>rowizM1i, po oztereoh mf~·
Wie spisów odbywai1:1i si~ masowe siącach wolnego handlu produktami
,aresztowanie. f wywo~enie zakłedni„
'ków. Tygodnłowo areeiztu.ją od 80 do ~~~n~~!ir::~y~~s~~!~i s~1i~C~fJ~t~:::
100 osób. Zakładników biorą ze wszy· czać swą opfolrą właścicie1i dóbr, wsaM
łjtkich w1trstwt !arówno tiłemillńskioh, dMjąD ich do więzienia i 1111.kład111ąo
iak ludowych.
kary za niMdstawfonie t'lowolnie na...
. Wywieziono .jut stąd literalnie ło~Ónego kont.vgentu. 1walniając rówN eystko. NawAt zawarto~ć sklepów nocześnie od tegoż chłopów.
'te Marom ~elastwem, szyny tramwaRezultat~m tego iest, iż wł11ści
,owe i warsztaty kole1owe. Robot· ciele wielrsze1 wła~ności mają w:vro!ri
ni'?1 1 początku stawili opór i wyma- a chłopi. pien i ądze za przerobione
~ah odszkodowania 40 rniJjonów i .kfirtofle '.ha spirytus i zn w:vwi zione
s-mi~łf)czl'lej pensji.
Jednakże po całemi wagonami zboże do Niemjeo.
trzydniowei walce usti\pili (około BOO

riostttło

.je pobierają cenę pł~etokrotn4 i wy.
!tie),41">0 nad cen~ kontyngensowi\, bo
za 1 et. pszenicy ~ydzi im płacą 7CO
koron, a ~a ~yto 600 kr., to łatwo
przyjaó do w11ioslm . k~mu głodni
mieszltali.cy ~1Mt Mwdz1ęcza1q dro-

wego, odbędzie się ogólne zebrani&
wszystkich łódzkich chrześojańskiclt
1.Wi:\zków .robotnic21yob, przy udzi&łe
delegatów zjazdu. na którem powzl~te
eostan& ostateozne rezolucje i postftlo
nowienia., poozem nasta.lli zakpńczenit

ZJazdu. , . , , .

„,

„

,

·

.. ,

·-

Zebranre\ " -. --.

1

Resursy Rzemleśfn·cz l~
(Sprawo~danie. - Podnlesienie skła.
de.k. --- Dom Kili:ńskiego. - Pr()test.

- Wybory.-)
Wczoraj po 'Południu w Domtt ia~
Jitlekiego "('UL KHińskiego 117)~ potl
przewodnictwem p. K. Chądzyńskie~~
odbyło si~ roczne ogólne zebtame
członk6w' .Resursy Rzemieślnicze.). Zebranie poprzedzone zostało JUJbo~eń~twem, które odbyło si~ w kośoiele
0w. Stanjaława Kostki o godz. 9 rano.
Ze sprawozdania, które odczytał
sekretarz p. Krachulec, wynika, te
bilans za r. ub. za.mknięto sumą
187,141 mk. 26 fen.

.

Czysty zysk z obchodu 100 ro~
nićy zgonu Kllińskiego wyniósł 4,274
mk. 50 fen. Przedstawienie na skarb'
narodowy dało zy ltu . 1019 m. i 3 r~
llO kop.
Wy,ływy Sekcji Spiewae-zO-:
bramatyczne1 wyniosły 18,234: mk.J
ozyst.y zysk zaś zaledwie 2,427 m~
64 fen. Frekwen~ja w bibljotece była
~łnba z. braku dzieł doborowych, ce
w czę~c1 zos~ało .1ut ża2egnane, ~dy~
Eń rnp1ono 1rs1ąitek za 2,100 mk.• udzie:
lonych cytułem za.pomogi przez MagtJ
.strat.
•
·
. ~. _ ,
Sprawozdame to, jak r6wmet bu:
d~et na r. b. w sumie ls,ooo, zebram
~atwlerd7.ilJ, poo~am zastanawiano się
nad obojętnośoią ozłonltów, którzy interesuią l31q sprawami Resursy de
tego stopnia, mało, ~e np. na zebranie
wczora1sze, na ogólną liczbę 650 czł on·
ków, prźybyło żaledwie 75. Z te} ra·
oji wyraiono ~yczenłe aby nowt za·
rząd ustanowił 'Przy Resursie sti ~ .\·
Selłrotorint, eelem na anla
~twu wiącej ~ywot110ścl.

towarzy.

•

.a.c~~ego n1emcy .
poapisali?
I

•

tOJemenceiau ·ózuwał. „Nle 11 ! - Entu.
7Jla~m Pary~a.) •
11
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{" Kor119ponden• .Kur.Jera Warsu.w, skłep;o• tak opleu1e w barwnych
sło"Waoh ol!ll11tn1e wrnadki " .Pary~u...

~:!aryt. . po siedmiomiesi~cznem
oczekiwaniu odetohnął.
.A teraz czy choeofo wiedzieć,
drodzy czytfllnicy, dlaczego niemoy
po tyłu zwłok eh, wahanittch i mac· awelist:voznych kombinacjach naresz·
oie odpowiorlzieli: Tak!
Otól,I; dlatego, !lio p, J1w~y Clemonceau, pre21es kongresu, wstaje

nio.-Przed chwile. przyszedł do Wer- mało kto r1ierzyl. Miano pr~ b swiadsal u telegram".
czenie, r.e ostry ton Tl· ClemencMu
- „Odmówić!• - krzyknął obce- to jedyny system rozmowy z Berii·
sowo Clemenceau.
nem cz.v Weimarem i ta.łowano, ~e
- "Ale-odparł . troeht) zakłopo- tej metody nie utyto iut we.ześn·e1.
tany p. Dutasta - tr~ebe. ?<Wołać poJednakowoi 'flrzez oały dzień mar·
siedzenie czterech. Co powiedza na sznlek Fnch, znaida1ący się w Kreuto pp. Uoyd George i Wflsont Oba- zaohu, w swe1 g1ówneJ kwaterze nad
wiam się, te b~dl\ oniinnego zdaniu"'. Renem, cizeknł ua rozke~: naprzód!
- „Trzeba im natychm iast przed- Wszystko bowiem było 'J)rzygoto~ane
stawić proiekt odpowiedr.i!" krzylrna1l i w.vstaroZRło 1edno słowo . by kolo·
Clemenceau, chwyta· ac za pióro.
s•1 Inn n awału ka tanków, arru::.t, saW kilka minut p 1 ~niej odpowied:Ł mochodów l aeroplanów l)Otoczyla się
była .1 ut zredagowana.
w głąb niemi eckiego terytorium.
Stary Clemen~eau wiei1ział, co
A ta nawałni ~a. raz wy wołana,
robi. Gdy po chwi1J Dutasta za / EJcllnł trudna byłaby bnrdzo do powstrzy ..
przed pałac.vk p. Wilsona, trzel1n h:v- m1rnia - i o tem niemcy wieddeli.
ło niemalych wys'łków, by< pr "' ~ydenOsobiście od dwueh g~dzin iuit cze
ta Stanów Z1Pdnoczonych wytwA6 k&.lem na. w·ttdomości w ministe rj~m
Z obięć Morfeuszlł..
spraw r.ownętrznych w biurz~ St·kreZiewaiąc i ~riukając swych pan- tariatu kongresu.
tofli i „µyżam .\ ", P• Wilson zaczął
Byla godzina piąta minut pietnamozolnie odcyfrowywać tekst odpou śoie po po1udniu, gdy zaterkotał dzvrowiedzi,
nek telefonlc:r.nv.
~ · „Dobrze"-rzekł po chwili I,
„Dobrze'." - 1'7.ekł pan Dutasta,
połotywszy się do ł6~1rn, znsrqł rrn -0dldadnjąc s uch.wki;, i, ~wraca j ąo
nowo.
s ie do zebra11 .\'<'l1 publlc.y~t6w, do d ał:
Ta samo mnie~ wiQ~eJ scern~ ro· „Za chwil'! pułkownik l-!E>tir.v pr;,,y.
zegrała się w mieszkaniu p. Llloyd wiezie :! Wersalu odpowied1' nie-

bardzo wcześnie:
„Le m JDde appartient a ceux qui
se l1•vs de honncheure",
O ~o.dzinie B i pół rano, w nocy
zai l• h1stnry\.1zneJ z niedzieli 22
rzerwrn ni: ' Oniedzinłelr, znjeohał
r t•,;1:a dom na ruo Franklin Nn 8 -au~
1 ornóhH. Wysiadł
zeji: p. Dutasl~, se...
f~l'.'<' \ ;irz genem lny kongresu. P. Du· George'a.

miec.lrn".

Có odpowfedito1i nf~mcy~
Krzytowafy . fQ ptgypttszczfflllB 1
Jr()mentarze, ri.16 w te) zflrfr~ały wszystkie ~t.Jby t. zw. cMrwonego salonu.

„ Wutn„bum m• -

maty.

zagrzmiały
Wybiegliśmy na. ulicę.

Armoty

11r·

buczały

ze wszystkich
Jakby zd i„ cl iakime
dziwnvm, -popłoohPm męt \z:ytni, l~o„
biety, niebiescy i Młoi t.ołnierze bte•
gali nn wszyf=\'tkte strony, podawaH
sob ,o r e.ce, kriycieli.
„O e.::t Ja puix l ć'est la 11al:r !!!ot
ro?.leN tV siP- zeW!:!l7.1).rl kr~vki na • pier~"
poi edytl~z~· i 11;amieniajooe sif~. po
chwili w iakiś ~ ielid, imponują y
oltór.
21:1e11:~ly w,v6 ze wsr.ystkioh stron
olbrr.ymie svreny. te same, które puszczano w ruch poder.as nalotu sua·
sznych
uru::kich E1miarcion o śny1~h
ai>roplanów. Koś ·io1y ude~~y1y we
dzwony.
s~vhkim kr~kfom udałem sj~ na
wielkie bulwan·. Ju·i. TI ;l wszysL;Lm
halk(lnacli r.akwitly ró:i.nobarwne chokątów Parytn

rągwie.

„i\ll fallait JH1:::, fallait p as Gnił·
laurn r !
_
A :1 follait pa ~. fal:ait pasy nlk n!a
A li ·znl ka m: o~. 1 s n r1~ e'l wali, t ak
.1ak w bial.V !'1zlPl\ !: e:' Umaw _-.·o p~
cherza zrobione tio·ur ·d et{O c t' 1r ·
sldo1 mcg..:i WiJ hch1 a IL t<td,f. •;o
nadr;c'.u, ?J prz~rdliw„ m p:\vi7.de rt1 s1r,
r. mnlejsirn.l. zmnie j ·zat l :·mrn eliiał po
chwili w jakis śmi 0 sz ny. hflJZ harWHy

Lista spo ; rzał na o ~ wietlon~ oknf\ doUan iutko w Jionlerlzi•>lek osinw· ld l.kan a ś•!e minut pó:,niej z
n.n i r:rn!d: „Chwa.la Bogu"! TygrJ1s łeczr1q otlpowieM ent.r,nb· o d! rr1k- 1·ozp dMne((·o s7.er,~g-11 w •. s !cowy(?ł~ sa•
·n ż wstni".
terze be 7. W7. ~:lęd !C Q'O u l tim~rŁum znto nioc hwlów w_v~~ !rn o zs ! 11u!1n w111 k ti en.
D~:H noon . goś ci o poszli na gór~ Jei;i r ;\ fo \· ;1 no do ~h j m::ir 1 1.
ry, P. Dutn ~ tn ew e nł nn'ń r.a ga.n l< u i,
' Y.?.~ i!l: i ~tn~epo p1·em)Ha JU~ ubra•
" Przez eały d :..;\ eń w poni •dzinl "lk wiiaw3zy v, 1·ą lr je~o wątł;r pap ierek,
'H::·o i '1·z~. bmrl<u.
czelrali$my nieciorp1iwfo na odpo- pojer.trnl na1·.,·r h rn i::·~t •"> _N,ier't tie::o
- „ Niemcy-rzekł. p. Dutasta- wied~ A n102e Sif2 Niemcy nie ?i ff, O· mJ nisterjum woj u~. ~by ida6 t:UJJtlr t
lłfos.zn o nowe dw.u@iowa Qdrooze· ~ tUuJ> , A.I& J)IAWDo_. no~iegc:ia)!szy, w ti> _ . Jł •. C1ew~ncenu. ,
. ga!_gane.lr.
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.Następnie, cełe~1 zwiększenia
Npływów Resursy uc~~·.~ _!or-o 1edno·

myślnie podnie~ć od 1-ga łlf"it r. b.
~kłfłdkę miesięczną członków do i ci~

eo

fen . Członkiniom·prolektorkom zaś
do 75 fen. NEH~wę Resursy Rr.em"eśt
niczej przemianowane> na „Dom Jana
Kilińskierro•, która iu~
fa ktyc~mie
istnie1~ i naldalo jBi było tylim uznaó

torrr. ~I nie.

W sprawie świętowania niedziel
ł świąt żebrani ir d1!omyslnie uohwa·
Uli Wysłać na ręce MarRzałJra Sejmu

\lVRJfm fjUDZKL„

1

-...et.

Zgierzu otwi~ra od nowego roku szkol„
nego klas~ 7· a,.
Wpis~ do klasy 2 wynosi 120 mk.,
do 7-Roo. A w Jlllf:;7.yc1J. :pry_wl\.t!?l<±..
uczelniach łóc1?.k1ch in,da1ą at 4oo7óO mir. rocznie.
Pożar. Wczoral o g-0dzinie 6 t>O
"Południu w posesli Ni uu przy ulicy
Konstantynowskiej zafialiłn się wozownia. Pr~nr umio1scowiły . I. i Ił .
oddz'ały straty ochotnlcze7. \\'o :ownia spłonęła niemal dnszc:t.c~tnie.
-- Z Retkini.
powodu niepogody

z

rezoluc.}ę, doma~a}f\C\ sit~ uah wahniia nB. wczora1szą uroczystość ku czot
prawa, ohowif\ZUiąoego do bezwzględ Serca Jezusowego, przybyfo do Ret~
nego 7'aohowywania świ~oenio. niedziel kini bardzo mało osób. Księty zje-

chało z płlra~ji ościennych 6. Sumę
uchwalono 1ednomyśl· oelebrował ks. Swinarski, proboszcz
'()ie energiczny protest przeciwko 11~ 21 Pebjanic.
Zabawo. st.raty ogniowe) ochotni·.
chwale Rady Miejshlei, wymierzonej
w goano.sć i honor armii Hallera i czej, z powoiiu deszczu odbyła się · ·
wogó1e armH Polskiet, przyozem nri. sali restauracyjnej w Bruste
wmosek -przewodnicząeego wyraMno - Napady bandyckie w okolicy. O·
hołd tołnierzowi polskiemu prze~ p~ negdaj o gedz. 11 w llooy, do domu
wstnnir.
kolonisty, Gotliba Boumgartena we
, , ~ uory dały wynik n~stępująey: wsi Sąsieczno, gminy ~Nowosolna,
ilo zarządu 'Weszli l>;p.: W. Wagn~r, wtargnęło 8 uzbrojonych bnndytów,
O. Jnkóbo' ski, H.. Kołasld, W. Krasz- którzy steroryzowawszv (lomo-wnlków
kiewicz, /,. RPnbe, W. Suwalski, W. żrabowali garderoby i innych rzeczy
Danielewlcz, J. Lips, Z. Krr.ytanowskl, na SUlllQ 1 l iys. mar. gotówka, 1000
f. Szvnrnństtl, K. Knspruś i K. Dawid· marek, .lo!:l rb. w b nlmot&ch · 5 M
błowych, srebrem 70 rb. i 20 rnsrelr,
czyński, Qraz 6 zastępców.
W skład Komisii rewjz~jne1 we- ora~ 6 rb. złotem i .zbiegli bezkar
zll p;p.: Z. Krachulec, W. 8z;vmkt)W„ nie.
We wsi Warll3ewicaoh, w pow;
„kii A. Wróblewski, oraz 3 zast~pców.
\

świaŁ

W kon.cu

br~ezinskim, ntewykl'yoi dotąd zło
czyńcy uzbrojeni w rewolwery i za
maskownnl napadli nR. zagrodę wło

ścianina

marek,

Gocka i zrabowali

500

~- Nabo2eństwa dla żolnterzy.
Na~
. Po1czas, gdY, bnndyc-i, przy.:;tę ·
bo~eńslwa d1a Minierzy odbywać sie pu1ąo do ra.1.mnku teror 'Slowali domo
bQdq w kaMą niE!dzielę i święto w wników, -poza do 1.- em • ro•1,łegł ~ię
kościelA f>.w. Krzy~a, o godz. 9 rano. 'Strzał. Po ucieczce bandytów z1rnle -

- Komisia trustowców. Jak sifl do•
windujem-y fabrykanci, należący do
łrustu wyłonili,, z pośród siebie ko·
mis1ę, zadaniem którei, między innemi, będzie omawianie z dele~atami
zrzesz~ń robotniczych warunków pracy i płacv
- Z niedzieli. Aura wczoraj wypła·
ooła łuilziskom ogromnego figla µrze„
dłnza1 ąc sobotnią szarugę, skutkiem
)it6rei a~ 9 zabaw, które miał.V odbyć
się w ogródkach mieis.kich i laskach.
okolicznych, nie doszło do skutku. ueierpieli na tem przedflw::z-:vstkiem or·
ganizatorzy zabaw, następnie młodzi~~
flai bnrdziej żądna vrra~eń i rozrywek
w takt skocznej muzyki, zwfaszcza·na
łonie kwitn"cei przyrody, -przy nkompanfamencf chórów slrrzydlntych.
Po?iatem ()zień wczoru-s7'Y był
dniem rnwoziwego wy-poczynku, bo
łra~d . sled:t.iał w domu i
„ wypoczyw
wal"'. Wprawdzie TJO południu aura
'lleco po ·strz 1 rnała upusty niebieskie
lec;r, m 11 ło kto wierzył tej „łaskawo
~ci", tembardziej że niebo niemal do
nocy toneto w dal~zym ciągu w potokaoh c.bmur.
' '110 te'.>. na ulicach ruob panował
Ukazał.V sit) w sprzedac~Preśnie. agrest i po·
ziomki Ceny tych specjałów SBt wprost
odstrasza;:.:ice: ~a fuut czereśni ~ąda
i::i 6 n- Ir v· /1111t. irnqln1wek 4 mk.
ży

Uwocc.

tru"lrnw1ri,

- O oc.:ro.1!e la~~iw Szczupłe obsza~
ry laf-·o w, w <1oa!-ltJrn nadwyrę.,,one

pr7.e7. rabnn kowy wyręb oku1mint• v:, ti:or..ze w obronQ rząd, ale 1n-

• 01 ;cno

iws /;b;vt po\\ ol i rozwiJa on swolt\
dz 1al: l .o~~ w tym kierunku, skoro,
.- ~k 1 "WLiClczył )€ den z tjelegatów
ł6 zl, t:go Seimilm powiatowego 111\
t'lstntnicm osierl7.eni11 tt>g-C\t Flejmilm
w u · [•tlr 1 1-'ucr.niewJH. własność
f' \ n·1.er , W C {lgU O łain eg<> rok I
wyrąb rno około 100 morgów lasu.
'h 1m;yol1 znów źróde.t <towitvlm •·

n1.Y :,;],~, ~.o Ue:w.{1 ochrony Jusów w
Pi tr 1·'l· 'i · "Hl odb. tom w ost ltnicn
1

l'
[l

poz1

~

·i ed'l'.en 1 u, na. 24 nro::ibV"
e n w rreh lnsu, dał o!l·

l owi"tiź urlll • , .
I '
wtni::omc_ct w ze::-tnwie
Dit •
I r7.m iA bardzo dziwnie.
ra~z!c:G skór Do szopy prr.y

•J l. l\.iJl'Pla • ~ 3, dns1all ~i
': ą T Cl!ropu nlPWVkryci

~m

'Dom •

·-su

ziono trupu, widommle jednecro ~ rn.
busiów, zastrzelonego -przez towin·z.v-szów. Osobistości zabitego niestwierdzonoj gdy~ vrzy trupie 'hdnych do~
wodów nie znaleziono.

(Strajk w warsztatach wojskowych W przededniu strajku vracow111.kó w
miejskich'? - Przygotowania do ob·
chodu uroczystości Unii Lubelskiej.)
(Ko~cspondencja ·„l\urjera Łódzkiego."

Warszaw1;1, 28. 6.
Od kilkunastu dni trwa stra.jk w
fabrykach wo·slrowych.
·
L wo~"'eo tego utrudnion.v 1e!łt
zn~c~.n 1 e trrmsport rannych dó szpi„
tah 1 dowó~ tywności na front.
Robotnicv fabryk wo jslrnwych warszaws!dch, których jest około 15 tys.
z rodzinami - 1ak oświadczai0i nam
ich przełożeni wo1skowi - clicieliby
pracować olmwiają sif2 jednak agitaJ 7 warszawskich

torów.

- --

-~

Ostatnie Telegramr
ftł„mtansywa pols'·a nn całym froncia garrcvtA

I

poniósł bardzo ciętkie straty w libf..
Komunii<at Polskiet~o Sztabu Gene· tych
i rannych. StrAoił około tooo
rolnego ~ dnifl 29 czerwca:
jeńców, około 80 karabinów maszyn0:Front GalicJjskO··WOł'."ński: --· p,, wych i duM zapns.v amunicji. Dzi~iał
za'r':,vnrnniu się wojsk nasz.rch w pla- 111tsze wojslta. · w de.Iszym oiąg11 poaJ!tt
1
no";nn odwroołe na linjl, nakazanej pUJą naprzód.
:P~zez naczelne dowództwo, rozpoczęła
Front poleski. WPJmo~ona dzl•
euę wozora1 . kontrbfensywa. n>i~Zd. na łalno8ć ar~71erji nieprzyjacielskiej nad
ca1ym 1rooc1e w,liey.1skim. Złamaw Jasiołdą.
·
i::zy wszędzie opor ukrait\Ców, wojska
Front
1itewsko-blałorusld.
Ut8?01!')
nasze w ciągu dnia wczorniszeO'o O·
ki
patroli
wywiadowczych.
pozat.:(lm
~ilumęly li~1ę Saeów_-~łoozów-~ara·
1owlrn. - · l 1'7.G~ • ria1ęo1e wzgórz na spol<6j.
waohód od Hahoza, lin1a Jroleiown IV 1aa f~1tM1 ~1fa 3etabu qttawalneqo
• Bail.er. p~ail(.
Lwów-'ffolicz-Stanjsłs,wów iest znów
'V

nasz7m posiadaniu.

Nieprz.vjacieł

~

ceia

...

)~1

traktat11~

PARYŻ, 28.6 (l'Al1) Hava. ,Me.- Jeszcze 8zczegóty podpisania tra'l<fat"
tir1" aonosJ, że Uklad 'ł'J(IJroioWt' ma
WERSAL, 28.6 <PAT) Havas.
być J',tt'' ffkrywanv vr t>ewnvm 'terml· akcie podpis nia traktatu -poko.jowego
nie l1iety1lro prze~ ~gromed?:enie TH\- donoszą 1es~cze . Po niemoach pod;
rodowe niemieckie, lecz · tnki>.' prMz pisał ukłnd Wilson, oraz wszyscy de„
zqromad ~e n ip
pru;:okio i bawarskie. i1>gaci emerykańsoy. Prev.ydent z u·
„Le Journ· " lHsze: Naczelnio~' rzq· ~mieohem nl\ ustach wrócił na swojtt
d6w wv.or.<> •:ili siQ na po. tępow 1iu mie' SCP.: poczem TJOdpfsał Lloyd Ge·
niemców w roku 1872, kiedy to uvm- orge 1 leP"O koledzy SI dclegl\oji an;
lfl~niono od rat,dilrncii 'J)orM:tiienie f.(ielekie, ·a nast~pnie ClP.menceau j
Paryb i wschollnich departamentów. dfllegaci francuscy, Jale,) delegaeia
lie.two byt\J znnle2 , 11odobny boa11ie!'. włoska ! dole~aOJR iar.011slrn. Na:
rtl:\ niernców, m1auowioie uzale?;nit'nle stępnie y>Odnisywały delegacje. ma1°'·
od ratvfikRcii; uwolnienie 1eńców li~· ce interes,v Of?raniczone, 1ako to, Bek
14aje się do teg-o, n<żeby tł) 'b1t.vfi.lta"ię ?."111 Boliwia, Brn~.dia, GrC1cia i t. d;
1
przyśpieszyć. „Echo de \:'atis" Mpew~
w norządlru alfnhnty-cl<'lnym nazw da,
'iia, 'ie l· rnenceau pierwsrego lip- • ep;o -ptn1st a). Podc·r,!\s tego dele·
ca 1rnb et·ie g os w Jzbic sl·ł1v.l~i~c gaci niemieccy, wróciwszy na swoje
iekst układu poko· owe~o. Sprn wo· rtieiuca, ro7imawiali ze aob~, śledząc
'7<!awcą generalnvm trak utu mu. hi' · nrzytem p; wiell<iem f za1ęclem przy.i·
Viv·ani. T~k samo w Izbie· niu 1J!ovd s~ie i od"horl?:enie -pełnomocników.
Gaoqe 1T7 wygłosi mcmtJ ·o polroju,
Odjatd von Hanieta.
,
I w Hiszpanji radość. .,
PARYŻ,
30
6
(PATI
Radio
pom·
MAD l?Y'l', 28 6 (P A'11) Hnvas ...
wraz z 80 seltretarzamt i pe~
Z poworlu podpiSal'lia pok o u król w.v · Hanie!
son
el
em
lr ,ncel11r.vl nym d2lls, w p9iał
stosował telegramy z powinsgowadziałek
odjechał
do NiemL~c."
~
nielll do państw sprzymienonyoh
i zjednoczonych.

O

PARYl. Bo.VI. (P.A.T.) - Rad10 George przed wyrnzdem złM:yU ?oin·
pozn. irazydent Wilson, w sobotę earemu wi?.yty 'Pożegnalne.
wieczorem o godz. 9 min . ;ió, wyleohat
PA lfYLi, 30 VI. (P.A.'l'.) - Radiri
z Paryża do Brestu, skąd w niedzielę pozn. Wi1son, na odjezdnym, wyda!
rano odpłynął do Stanów Ziednoczo. oręd'1ie do swego narodu, w którym
nych. Prezydentowi towarzyszył do powiad.łl, ~e ieżeli układ llf}dzie raty.
l.Jrestu minister spraw zugranicznyoh fikowany i @oisle wykonany, to nic
Pichon, min ister marynarki i pan 'l1u.r-· nie zmąci nowego t>Ol'Zl\d!m św-łata.
dieu. Statek „George WMzyugton„,
LJON, ao. Vl. (P.A.T.) - Rad.16
eo!rndowany .jest przez ltrążownik pozn. W i·ozrnowie z delegatami ame.
amerykański i kilka torpedowców nme- ry~ańsldmi. pułk. House ~azna.C~J'ł~
rykańsfdch, a do -pewnego n.·
· · 3 W1lson od.Je~~dża z Europy z mn3w
takze prhez krążownik fruncu9l i „ .11Ei r- zupełni*l zdaniem o niemoach, ni1l miał
sellai~e" i killfa toruedowców francos- dawniej. N brat on prze.ko: ania, ~e
kicb. Na dworou - w Pnryźu ~egnnł lla!~ko · 1eszoze niemc01n do uczciwoprezydenta Wilsona pr3zydent Poin- ści. BardM uiemnie podziałało na
care, premier Clemenceau, prezyd('noi Wilsona zw1aszcwi spalenie chorągwi
obu izb, oraz wielu członków .konfo- francuskich, zatopienie floty, oraz
renc l -pokoiowe1.
pr2iygotowanin do ata.kU. n~ Po)skę
PA ii'.YŻ, 30.VI. (P.A .T.) - Radjo wbrvw woli 1rnnierenoj1 pokoJoWe).
:POZn. Zarówno Wilson, jak i Lloyd

Robotnioy ~ąaajq iako minimum
15 mare]{ dJa Wszystkich kategorii pr<1cowników fabryk wo1skowych i nadto 8 marek dziennie ~:vtu ·
łen;i dodatku droż3~1danego. \Vysu•
waJą przytem cały szereg że.dań. Do„ ••tychczasowe arady.
polskie, sformowane we Francji,
~o.bo~nicy zakłnd6w wo}skow;rch
weszły
po zakończeniu odnośnycłi
nawJnzalł kontakt z roboLni!rnml miel
PARYŻ. so.6. (PA'i' . Radjo po.;.;n pertraktacji, w skład ogólnej armji
skimi stolicy, i ci Pl'zyrze.kli -poprzeć
swycll iowarzyszy również stra- W sobotę przedstawiciele 5-ciu w1e1- polsKL~ : .
.kich mocr.rstw oraz przedstawicie le
k~m.
Z tej okazji Naczelnik Państw~
-- · \ ar;:,.zawa [jOdnie si~ szyliuje Polski z panem Paderewsidm na cze·
wydał do wojska rozkaz, dziękując
le
podpisali
statut
dotyozaoy
uznan
i1
1
do uczczenia rocznicy Unii LubelskieJ. POl8 ri.
.
w imieniu Ojcz.yz.ny wszystkim. któ·
W dniu l lipca w sali ratus?a odbe·
rzy
w ciągu wojny w różnych wad~ie .się uroczysta akadem7a. Przem6
[enr.rf]ła
weszła skład runkach
wiema wy~losi s2lereg historyków.
1 w ciężkim trudzie i walce
'od tytułem „Oo to /est"'? wykuwali mlecz polsk1. na wszyst·
„Gazeta L ornnm," dzisie J::-za pisze:
kich nle nal krańcach świata..
„.\Iarhm Strobinger, Samuel BoY·
LVvOW, 29. 6. ~Jak się
zman, Daniel llirsr.bn.1n, Aleksaad-;,~ wiadu ie • Gaze?. l.v1,:>·: 1,a \ woj.:Ka
Zygielmun, Mnuryoy Melr.ak, J)a\\> I
AdelfaIJfł', .Marek Segał, Natan Pininu.
lgnao.v Stueclri:rold, Izrael Gartink"' I
JoJna Polak, Abrnm Dniman."
'
i\~ C;l) • Ti
'~ł'
'-il
• a
"I>
'
Go to iest~ Zarzad kahału w KL'
d. · • t 11a
'O\Jlta d1om~ s· a "'1ems.~a
1
„ienicach, ozy towarri:v.stwo 'l'omc.hn1
. " czy te~ , kłll<l truny
" map Jł· r. uwiadamia, ie w U1:ca otwati :.:ost:ir.~ w W t„U\\'je i l(ielcach 11-lo miesięczne
A nc b'lD•
-~11Dt'e y Etlb p<rn:ci;;!~iik!lw mfoL'ttfoz.11 ch. Wsiyscy s.uchacze otrzymaią tytruem
oej µ·rać „He.rcclt) Mc}uches"1
stypcndjum ;:io ::ce mili<;; rn!csl~c::ni", N:i J;ur:;y będą rnYjinoWani kandycleci odl8
A ni 1edno, ani drngie, ani lrz(;'J)łacy

Ur. anie 1!o sf\1.

I

Armja

Hallera
w
o[ólnej armii polskM. .

·In. .,.

'

• lo· cie.
J. st to po pro. lu ersonel adminit'.~.vńc. i !'Rrn :I li i·1 ~k6r suruwy.:;n
twJ 70."' eh •·10 tlótPfa Si-c'l•ai1~!di> o: str« C\Vln~- wn· sir W(lp;O szpitaia zn pa"
~ Zn czr· łt arz!ez. Z m·~c::r!rnn t\ S0\', !:'go J "1 J przy ul. O erni1\kOW'5kie1?1
\ o -· e ·ł.11 ,_...,. ·h rnlrn (Skwero wn 2':>'l \.h..re lm e ;~z ~·b l rn.:;;c: osi si~ n~. ~o-

do !'i lat na pod ·t11wie c!{.t:i mlnów wst~pnyc~:, w in ·r r;i 1-ch klns szkół Srednich
m1<skich; posiaclnjqcy :;•.•. :tclcc1wa z u!collczenia 4 kla~ 1 złoży!! winni egzamin z mate•
matyl,1 ~ j~styka oo:skrc~o. Po uitbńcc:enia kut!jów, słuchnc;;:e otuymają stnnowislta

nmre,

Jl

8 1'['
.„

· r· ono · 1zei:r.y

Psi - • h\ ow~
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·
na sumo

„ zf~o-i:

-

- · • wo\
10 0Q!J

h:mdioi;:a

Bez

; •
lH1rneut .H'ZV'.

J

n !1101..nikÓW r~eon:e.trów
·W przec.ąqu ~·eh no~lt::J.:1}''<:h ok.resói; :.i!mowych odb~d.i się kursy uzupełnia·
1· 6W11u K ,rnL,tt %lcn1 kti w Warsi<o.wit, Aleja Ujazdowłka 7
I ei ao ·2-e po poludniu, ort1z orn;sin U'(t"'lóW! Ziemo;!:a w Kiekach.

.ce. .:r.cr.e .6:6w udz;_1a
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1'ofiłyfta

niemcót.0 po
goapisa'liu poftoju.
Niemcy się tłumaczą .•
KONIGS W USTERHAU ~·EN,
PAT). Rad1o warsz. Ze !t.ró d eł

28.6.
nie-

t:rieckiob. Kilku nieodpowiedzialnych
•olłtvków u s iłowa ło stworzvć w Kró·ewcu dyre kt :ir.j at w skład .które~o ·
wchodziłyby rrusy wschodnie i za~
ehodnie, l' omorze i SJązk, a którego
~adBniem mialn. być wal ka z Polską.
?Ian ten .1ednak nie doszedł do skutru wobec przeciwienia si~ ogółu.
Duszenie syczącej hakaty.
BERLIN, 29.6. (P A'f). Biuro Wolfa donosi: „Deutsche Tages Zeitung"
aństwie przez
1knurna został a w
)aczelnego wodza i ministra obrony
foskego za umieszcr.enie odezwy
vzywające 1 do zemsty.
\ezsilna wściekłość prasy wszech·
niemieckiej.
· NAUEN, 29.6. (PAT.) Radjo warsz.
'e źródeł niemieckich. Prasa. niemiec~
ca w dalszym cill,gu wypowiada O·
<trzeżenia dotyczące traktatu pokopwego, który nazywa wytworem po:ityki gwałtu i krótkowzroczności. "iiemcy z obojętnością przyglądają
ię wid~wislrn które miało mie1sce w

-tro

Paryl1;u i Wersalu, wiedząc dobrze !te
pokó) ten nawet zdaniem 1ego \twór·
ców nie może być podstawą do nawiązania stałe1 zgody między narodami. Teodor Wolf powiada, ~e niem
c.r w tryumfie zwycięstwa nie uz11aj ą trytimtu prawa. Zwycięzcy w .kartach historji nie są orlnmi zw:rni ę
stwa, lecz drap i eźnymi ptakami, ldóro
wzajemnie v.:yr.vwn ą sobie zdobycz.
W Niemczech wszyscy ludzie do
brei woH zwalcza·ą aneksJoujzm, natomiast u ich przeciwników idea ta
jest powszechnie oklaskiwana.
Niemcy nawiązu! ą stosunki handlowe
z Rosją .
NA UEN, 29 6.(PAT.) Radjo warsz.
Ze źródeł niemieckich: Przedstawiciele przemysłu niemi.Ackiego udali się
za zgodą rządu niemieckiego i rządu
w Moskwie do Rosji w celu nawiąza
nia stosunków handlowych i zebrania
informacii dotyczących przyszłei towary wymianu pomi~dzy tymi dwuma państwami.
NAUEN, 29.6. (PAT.) Radjo warsz.
Ze źródeł niemieokich. Pertr11ktacje
które odbywały si~ w piątek pomi~
dzy rzl\dem a kolejowcami doprowa·
dziły do porozumienia
Obniżenie cen żywności w Niemczeth
NAUEN, 28 6. (PAT.) Rad)o warsz
Powstał pro.j ekt wprowadzenia znacz·

nych ułatwień a prowi zacy)nych dla
wszystkich warstw ludności ni emiec·
kieJ przez obnitenie cen tywr. ośoi i
racji tygodniowych. W
określenie
ciągu najblitszyoh trzech miesięoy
ma być n11. ten cel asygnow·a nych
pó1tora miliona marek.
·
Uspokojenie Hamburga.
warsz.
NAUEN, 28 .6. (PAT.) Radio
Ze źródeł niemieckich. W HaJ,nburgu
w dalszym ciągu trwały rabunki. O
"Północy wreszcie zapanował spokój •
MilicJa ludowa skonfiskowała wielką
ilość broni i amunicji w Saint Pauli.

~reez

radzie. wojenne1, - aby za1e,ła si~ na
tyohm1ast pomocą dla 1 ~ olski.

Uklad handlowy polsko- .
austriacki.
WIEDEN, 29.6 (PAT) B. Kor. ilo·
nosii Rokowania: prowadzone o ., eg1
czasu w Wcr!l"zawie pod przewodnictwem sekretarza stanu Zerbika w spra·
wie wymiany iow~r6w obecnie WE
Wiedniu będą u !,ończ clJle . Wedlug do. tyohczasowych w.vni116w rokowań nie.
miecka Austrja ma z Polsn:i otrzvmy·
wa6 miesi~cznie 50.000 tonn w~gla.
Ilość ta. przyniesie małą ulgi) dla.tego, !te ma by6 przeznaczona wyłącz·
nie dla celów przemysłu. Dale) maj~
być przywoitone z Polski do Austrjj
wytwory ole1u skalnego, jako to: ben·
zyna i nafta, nast~pnie ole.1e gazowE
i skóry na wyprawianie, a z itywno ·
ści mło\fe ziemniald, .ja1a, g~sie j konie na rzet. W rokowaniach wiedeń ·
skich uzys.trano 2 razy taką llość 1aka była umówiona w Wiedniu. Wza·
mian za to ma Austrja dostarczał
Polsce obuwia, odziety, wzrobów elek
tr·otechnioznycb, metali, wyrobów ko·
łodzie1s.kich i papierowych. Nale~J
sil) spodziewać te wyniki narad wie·
deńskich b~dl\ . zatwierdzone prze1
.
oba rządy.

z oporem !

GDANSK, BO. 6. (P. A. T.) Radio
pozn. Rada \\<ykonawcza w Gdańsku
oświadczyła s i ę przeciwstawieniu jakiego.kolwiek zbrojnego oporu w razia ewentualnej zbrojnej interwencji
Polski.

Górny

Slązk

na kongresie

czterech.
LJON, 30. 6. (PAT.) Radjo pozn.
Rada 4-ch zajmowała się na. ostatnim
posiedr,eniu sprawą zbrodni "(>Opełnio
nych przez ~ołdactwo niemieckie na
ludności polskiej na Górnym Slązku.
Wysłuchano sprawozdania pana Pa·
derewskiego i polecono naJwytszej
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I kwas w usiada.

w

zmiękcza

szybko leczy mydlana

i usuwa bez bólu

,,Maicf P:!:!. llebdy11

Cholekinaza
H. Niemojewskiego~

w słolkaoh na 1-3-12 osób. Nie plami ble•
llzny, ma przyjemny zapach. Ządać wszę·
dzie. Skład główny: Tow. E.Hebda i S•ka
w Warszawie, Elektoralna 18. Tel 137

zupełnc.ści uatąją.::::::::::::::~:.-:::.,,::::::::.:.::::·.::::-.::::······--···--··---·--

Dó2 w bokach i dołlt:u podsercowym (c;idsłe :schodzę s;~ :tebra)o Pobolewani ~ w wqtrobio. Sklon21oł!f do obstrukcJI.
Urwne ciemna I m~tne lu3ł tel: ;Jezba:rwna Jak wo:la. ..!ęa„k
za•
Odlłl)anle gasamł. Wsdęda i burcaenia w k 'szkech. Bóle i

GllneftbGawv
,a
.M
U
•denorwcwar1le

(podczas at·t!{o'w)

Z Palestyny

W dolku:iw111troble siln„ bUI
któ r1r sic roachod.&I ku stronie
l3fl11cij - w pmsle - kr•>rl.u li s14tae nil pod lopnthl. Wzd-ęde bnvche1 roz'ladzanle :l:et:ier 1 parcie na
l!llszkę sto~~Wfl• Brak td1111, oraz b61 w plecach I klatce piersiowe) (n11 przestrzał). Nle:Clecty wymioty
- ~·~-~-.....,,...,.....~~~~~..........~~~~~~~
:f:ohiat, dre!li11cze, zimn• pGty1 llolte~zka.
wrotygto•v•

1

•

olrzr muję jako przedstawiciel na
cal ą Polskę korki. drzewo :!rorko·
we: msszyuy koric. .we, różne c?.ęśct
t nofo do maszyn korkowych, wszy„
B!iższyc h informacji udziela .f\pteka· Uzolog H. Riemojewskl, Nowy Swiat 16. m. 27
stlto w nallepszym gatunka. Posiadam równie~ na składz!e własne~o
wyrobu nowe korki do wina, wódek
inn&,
Komornik 'Przy Sąiizle Okręi:i; piw11, lekar~ tw, oetu. t r.}~ne
o ~ stalunkl wykonywam sumiennie
Ło1?>t
w
zam.
Basiński,
8,
Łodzi
w
Z najlepszymi referencjami p oszukuje z ;i stęps . wa
przy ul; Cegielnianej 66, ogłasza re l po cenach umlarkowanyob. To„
p;warantownny tylko za
na Galicję dobr ~ ch art9l{ułó\v sp ~ ź9wcz9ch, od godz. 10 rano będzie pneprowa- war 3es\moim
raeliunlctem,
dzooa. licytacja publiczna mienia ruOferty przyjmuje sub „Bega" Centralne Biuro Ogło· chom&f.(O:
M. Brylant.
mC;tor Fabryka kork6w, tódt, Srednia 8.
dn, J lipca 1919 r, ~zeń L. i E. Metzll i S-ka.
elektry.czoy naletący do Wolfa M~
WARSZAW A, tl.?tru•szałkowska M 130.
drzyck1ego zam. przy id, Poludolo~
urln BronlsJawa zagul.llla legtty.
wej N! 8, ocenlo•1e na sumę 700 mlc.
!CIF
mację na. zapomo!.;i. wydaną z
AIM
mehle Komitetu '1 n. nezrc)hotnvcb.
du. 4 Jipea 1919 r należące do Szyi Sieradzkiego zam.
przy ul. Srednlel .;'\:! 23. ocenlotJe IP.!. atry przewoźne l stałe, maszyU ny do wyrobu wełny dr.~e\vnel
·
na sumi: mlc. 9115.
piły taśmowe, piły wiszą.ee szłitier"'
.i
RADYKAUUf:: USUWA
KOMOlfo' ll: S. Gasiński„ kl, aparat do spawania actylnem z
rloda\kamt, tokarnia wiertornia trez maszyny 1 inne· są do spr1.etJanta
z KOGUTEM
Gali.
Wiarfomośći Lnblfn, Oild .d al
OP.VGlrtALfiY ZA.V,521: RF.7. OPtATKOW
cy!sk ie_,o Banku Kre'1ytoWl'tto.
'JMRO.fNJlt
*tMS"W'
w

.

Pierwszorzędna

firma .

Licytacje

D

•

„
1 MIGREHD·łłERVDSIH"f\tąl
'! ·. .'.
•n=nn..-

?ro~zek

do konserwacji warzyw i owoców (Natrium benso·
cum) oko.to 6.ooo kilg., .kwasu siarkowego około 50 balonów,
kwasu mrówczanego około 300 balonów.

Licytacje.

Komornik przy Sądzle Okrę•
gowym w Łodzi K, SUZlN'. zam. w
m, Łodzi przy ul, Szltołnef Nr 14,
nioie 1szym ogłasza, :te dnia t l111ca
1919 rok.u od p:C'dz. JO rano. w do·
)llU przy ul. Ołówne1 M 21, będ~
sprzedawane pr21ez lioylae)ę publlc21·
n~ ró:ane ubiory męskie ł meble na·

leżqce

Ofert-;: Zarządca Pańs twowy, Wars?.awa, Zaoda l m 9 z. Wolek&.
..._ilmil„„mm~111111„1m11Eeammaemwm11awwm~1D111„111111...„11111mrz„am...
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t\niiinę

kupu j ę

Dom Jmporto\li\O • -Eksporłowy Zygmunt Dłalbei"

-

l.11<.• ' "'"' '
4

tf??.mel·M" e

Ml . IP'e H «nill -a

!..12 5.

&••MWSB-F1 k'1W_,. 1

G

G

OtiławsL<i

zagubił kartę
wy~sna 'li mat?l;;trnłn.

b:awari:t

we'!lowa,
otrtkranz Jetróh zal(nb :r
niemiRokł, ,..,.vtięnv

w

n .1-;;r, 11on

Ł"

l\i!liltołajczyK Wsler1a Z:lfCUblła rG kartę węglO\V!~, \vydaną 11 ma.·

f"IHtrat.n

Wttler ja i~uhi r a. kar·
!'J"!f tę węii;tową, wyct&ną z Magi i! ·

fMl ! kołale„yk

tr atn .

IMln kuchy Iolane i rzepa.•cowe u·
~ rnaoym H:ttunirn pole'la. łóilr.

ka psrowll olelarn!a ul. Ntoc:iła U,
nr7.v f,agiewnloldel .
ente spnedaJo. B7.aly. ł(lż1<a re:;o·
etauraeyine uriiąd~enie t lmohnie
Plotrkow-=ilrn .~ ?O'l Pr1l'lr.rl?.bnlcl .
undury wojskowe wykony·
wa starannlA t tanio pra~ow-

M

M

"'" Jlnląh .

Sibińska Teotila zagub' ła 1as ~ p ' n
niemiecki, wydany w t.odii i Io·
aHvm:ioii, na zapomogi oraz legity~a~lę chlebow;i wydana (z ul. Sredn!l!t 1

Knas zgubił pas;rnort ro·
• ~nocy
syfskł, wvilany v. mat?. m. Lo Id

z'l.~'lbt . a

Bronisl11.W!ł

okolowske.
S
paszport ulemteokl, wydany
now· Llnnl'.
w clohre •n
S irteoowe
nie tanio do spr?1edanta
No
W!
urr.ądzente

mn~ć

n

sto1!1n.ri.

W'I.

wvlf~nl\

sta•

lf:>.AWRlrll

8~.

karto. wę~io
,.. M'lcrl<ct1'11lu.
~ria;uhlla.

we~low11 .

w

wia~o

za~nhlt

S
S ztci t?erL Hatvlrta
wvrfnria
ols!cl Franciszek
W
na
tybel L"on

....:

rl?;i .

IPiot •k„wska ST.i.

7.

~

1rnrti:

M<1.rt istra tu

zagubił IA~l
edyny w f,odzt zakł"ad 1•epara
do Jóiefa Wojeleehowsklego.
Ko•11
za~omogl
tymaclę
cyjny 11;11.rderohy u~ywanel: prr.e·
rahla, nteu)e odśwleta, ozyśoi. µle- dJa. Bezrobotnreh t le 1~Hymach woJ;
'KO AO HNIK K. Suzin.
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