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pomo~.Ojwit'!.daamy górnCfJłtQzakom, iż dotrzy
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pili, iż sI'Irał się będziemy oto, aby najryc
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WenecjI obraduje wielki .włoski kefi"
socjalistyczny przy wsp6łudziale delegatów
obeonarodowościowyeh. Na posiedzeniu z' dnia
lł b. m. jakodełegat komitetu wykonawczego

wy

. su,pił ~ piSfą dzienniki włoskie-,.polak Hen..
rykWaJewski- (w niektórycil dziennH~(;lch podano:
, 'Wełe~eo~j) Mowie !'połaka Vlalewskiego vel We-

'leoeluegOIl • który SIę nazywa popro~tu . Horwit~
.:lem i' i.e,,! źydem.n~jpoważniels~e pisma włos~ie, .p'oś.wl,ciły wj~łceobszernet

: 'rQlaąma. Mowa Jego stała się
.. town~go sk~ncląlu i . zakończył,,;

sZiJaltowe gpra..

przyczyną gwa~'"

w

po

~e' mię~zYflarodówka . komunistyczna, pOzo3ta
J.ijc. ""Jeruą koncepCji marksowskie!, utrzyrnu
, Je, ze dla po.wodzema rewolUCJi lljezbędnem Jest

d~pro", adz~me do 'Slanu ostatecznego zaognie..
lUCi Sytlii~Cjl SOCjalnej w poszczególnych kraladl
,..~ ~,Iamca~h tego rodzaju l'ts',\\Iie(dzeni~" ,,'iol.
Sl\! komumetyczny to\,vurzyszysz" pozys:;:::Ił o t;'; 61
ny, entuzl'~styczny p®d0bno nawet aplauz ze
:strony Włoskich swych kOmIlitonów. W pewnym
mvmencie g:dnak delegat Waiell\;SK! czy te~ ~V,\·
'. łęcki. począJ udzielić c1:lL'go St'eregu' siJecyrk;z·
'nych fin(,\uł\.~l z~r;q\IO\Ilii wło.::.kieJ oflcjalllej partji

lOOmiljardów daniny&
N~l komisji skarbowo burJi·,:'łowe i na I've ..
,zwanie min~ l'VliGhalskiego rad.ą ministerstwa
sl,arau \blieseD.beri<!, orzedstawił ugrupowanie
oClekiwr.-:oych docho·:16 v ~ danifiY,.
We.dług ~ego b. (ongre::;ówk; la ,bel 4,2
m1ljarcly 672 mii l ()!1ÓVł "TIK:).
Matof)(}lsl\d,Z '!Od'J,lku gruntowego ł miei ~
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pr.ot Mlc~~;;~n W
suszy . w miejscowości+łc~ , n~d'N91gą
ośwIadczył. Pf?ezy 'N ;;Urly tak zw~ny bnlCkQero~,;.

sprs.wie

sld .kres suszy, jał!i:tnam zagraża w' dągu" mi}.. .
bliższych 3,* łat.. P~}dł~g. ws~elłd~ry ol>1icień•. Q.
'l kres ten
rozpacznie si~ w roku 19Z4; P9~iewat.
ł jednak okres br ij;::knerowiki abiegł się iii~ęre"
, giem ,innyebekrc~Ó\V.uastąpiła pewnl~mitUU1.
ł w przewidzianej pr~et; $~lat ~ą~i~W~t)~~t~j
~temperatur?:e wszechswJą~a. Je$~ to 2lłaWi~~ Jl~;"
zwyide sl'iQrnpl~kO~;;ll1.~, utfu4.niajf\ce w tna.,. .

i nym

na

i
stQpmu SC!3ią przepowsedm~ pGgo,ay
) dany rok.
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T;=i rówi!leż okoHczr~ości n~!e~y ~YRt~
! terytor~i:l!ne su:>;(.e 'IN f. b..: w OlH~1~I4~tl m~:d '~y ..",ł ..
i g<ł-Z\hH:ld,y bruk desl.c;iÓw, w '~ybęr:;i \vsc$io~ . .
~ niei~urodzaje dobre.. Stacja m6horologi~n'!l
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Okres dłulotrwałej suszy.

medjolań3kiego
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Danstwa

Dokonano nowyd1 ·aresztowaĆ! w zwiąg~
ze sniskiem ukraitlsl{im j zamąf;hem f'e_ka.
Aresz'ow~no znat.1e~o· działacza' ukrajńskie"
d.. ra Włodzimierza gaczyi1skh~go; Irenę' ~~~~ .,ł
Annę Załuż l1 ą, Eugenje· Demed~z:uk jM~rt~~
Nadtaka. R6wnocześnie ~res:dowano b." nj~l~a
w~ p" JózefaSztyka, klóry jęst wmJe$~p.y ""~R:
że w tę sprawę u:;;ral (lskCb ale w laklm s~o.p'iij~
- r.u~razie 2iacho 'tVuje się tajemnica Wszystklch
edstawiono do. więzi~nia przy ut. Bato,~g~t
gdzie przebywa (}becnie ll-til RIJ5in6\v~ uw*io- '.

włoskn?"

posiedzenia z onia 12 b.. m. zaznac.la wyraźnie
te, jeden z najbardziej sarkastycznych ttzw.ischen
rufól}.J" jaki pod adrasem towarzysza Walewskie ..
go 5:\ iel'Qwano, brzrńiał: .. Powiedz-no Ram le"
piej co w Polsce zrobili polscy komuniści!!'~

darnna

Sp
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wali .. Stenogram ,socjalistycznego

się

im) ~tl

z
ilyck %estawi~ń C)kra..~ło 1W miharfów.

stwierdza, że .,pelski komunIsta"ieszedł z mównicy
ostatecznie i bezgranicmf.e ośmieszony ..
.
Fal<t$ który z pewnośdą, zasługiwał na
. krótkie wyn~tCDwanielr " tyle jednak szkodliwym
sit:: nie okazałi ze jak j~sno z tego wynil{a t o~
. włoskie azienniki o tow Walewstdm na~isały w
istotnej' śm.iesznośd gościnnego wystąpu p<»ls...
kiego komunisty włosi dość dobrze się wrjento

'wyrztli..enlem za', drzwi
.
"Tow. Walewski n,6vvlł początkowo o
. spla waci ogóillj'ch i zasadniczych, 51vldf:rdzał

i.

Samocbody 1.312 J>miH~mów.. .
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·międl.ynarodóV1!ki
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o

wiedzieć na fakt w:«astajElcego z każdym dniem
bezrobocia we Włoszech.. W te'; cbwUi wybuc.hł
j~dnogłoiny protest~ Tow.. Girardini, zgoła nie~deirzany w swej wierności dla !~omunistycznego
credo posłał pod adresem ,.polskiego t.warzy..

Jat nas ł~fJł!Jromitują źJ~i,
partii komunistycznej HI-ej

miljardy 9'00 mili.nów..
ByłV zabór pruski pJtZ:~1fłjesi. t l-ii mtlk~ ..
Ziemie Wsdlodnie 'l.rąaiosij i,d rniłliifj~.
Banki. pr;rłdii'bi . .;rr.... f)!ze. i h~.f.la
6 miliardów.
'Komorne VI !')aó"łwie 1.44 m~iir...
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darUl1ą"da 3701'n,llon,ów....'
"pr.&eja'~~rJclił . p~wt::łr~atJf jednl.ł!<.·
.wpoaatKu2aro.bKowego ~p,ła~~fla daninabą·QZHi! wciągu .llaJb!iżs~ych:hat'~5~
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Wyborny felietonlshl, '"Kurjera Codzien"
nego" pan LudwikSta$iak d.al n~m ciekawy
. obrazek wtem piśmlct , z którym pragniemy
~apoznać: naszych czytelników:."
.
". Wstąpił w Polsce n,a ttonJegQ Kr61ew;l .
. ska Mość król Nierząd I!. i w całym majesta
" cieswoimnanipanuje·.·:plac~e~o ~drugi'·? Bo
.$wtętej'pa~ięci król Nierz~d I.· zgasł ,wtoku
17" ,:~~"./p6czem ,było .aż do .dnłnaszych .bez~
kl' ., . CZy .ten stan, który był por. 1795
;;T~ ale w zb6j:e~kiem: zn.acze~
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,l', ,po roku 1795*~
,ry;deryka~ ... I<atar~ynę
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', , że Fl'Yderyk i Ka~
' .•. me. pytali się ich o''
,~anie, pomóre
~.ę~o,,~e;ci monarcJi~
Z~~UIllenll
:wie rozporządzali ".. ufsteinem, SchUgs~łbur,;ll
'U:?;nięSllentą
:Il~ i .Moabitem dla· tych ktprzyicb.nie .UIII '. .
·io.ri',,·;' ... 'I' .... ó:,~iiiI'·:
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ali, ni~ rozporzą~lzała.zaś t~~~ękkai

ralna ręka stolntka. 11t~wski'e~o',. ąóla
·'Sta~sfa'W'aAu~usta .. Nie'. śhtchńł·' s~lachcig;na
:·.~rodzieswe.~ohra.t~, t)Qlskie~6 łłrz~d&łka, . Ci! d ,
,,~k0rtUe, potettl··słuchał· ehallut tnu$ld&~ >'

't!r""''''łł~~!
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. zwłlszaa 1iI hush.l!t,ńskie~o «l_noszą, te Ukraiń<..'Y
.obywaj, jawnie ćwiczenia woiskow~ P? wsi ~c~,
mierafąc si4 w grupy" po łdłkacitteSląt lud1!J ..
.
(I&:) 'fi daill,· .Qef~jII,$ .~. . .I\f'lołd UftKlJtdoW&Uleł0 . dzi«mular. f<HJmkłra.
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Kaja w swom pO$i8ldls.niu

klf'ab!fty

~naczną lic!ł!:b, rętt!.l'łyci. Kil~ża w cer..
IIrllliltaa"liIII nawołufą,udziału w tych ćwit::zenhch.
"Wladze pOlskie p r.ąpa tr\tją się tea:..~
lri mpełaie biernie.,

ciekiej 18
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tel;~zlle sztachety' t"cj) i.e odniosła
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bardzo dotkliwie

ciężkim
ayną

odwieziollo do
tragiczBlego' kroku

miejskiego.
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Wyjazd robotGikó...· polskich .do, frałłćfi z

J: Poznania nastąpi w prz-yszłym tygodniu=
więk.~e ~.polr%ebow~utie jut robot ni ł:: 6 w

ua)lela.
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p oni edzJałek nadch od%ący ,rżJi:ływa 'dG
W~rszlwy ~·epre:rentatja. Wolnego M.iastaGdańs
ka w OSObaGR nadbnrmistr1i:ia Slilłlina·j seaato..

" .sa Jewelowskiego'

z: otol~~Emiem .. Cełem 'pr.zyju. .

j~st pod~j:;aij~e'poł'nię,h:y R;r;eapo$po...
litą Polską a W.. M. Gdańskiem.
"
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sty
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". poniedziafek dnia 24 b. Mit ".dó1sana
·..-la VI pałacu prezydjum minlstr6w umowa
lpOlsko.. tdańska, opracowaa8 od . lutego r, b..
·W tym celu

,24

przybyła

do

a1.delegaeja walnege

Watszawy

miasta

dnia

Gdańska

.J' ,prezydentem

senatu Sahmem na czele.. Oczekiwał J4 na 4WilDrcu VII zastępstwie nieobecn ego
/preądepta ministrów p. minister
Stesłow icz
orup:. minister spraw zagranicznyeh Skitmu at

;]Qi;yłł wizytę Naczelnikowi Państw.
;aarszaUQwj' sej.~ .prezydentowi ministrów i

iDelegad

,'mmfstrowi. spraw

cgtiski

'powiu.'ł

przem6wiednim,

'.

dele.~~

w

odpowiednim

którym

podoi6se

zn8łzenie maiącego by~ podpisanym układu
pOlsko gdańskiego. Po o~powtedzi prezydentaSahma deie,iacja Ddańska opuściła gmach Sej'

m.u ..

PO, zlmkniQciu posiedzenia la którym ,Od
pisano umowę polsko.. gdanską prZtdstilW'iciel
senatu IeweloW'scy tow.rzystWle senatora Volk ...
mana..

odbył. konfere",ię z

przedstaWicielami

ugranfa:nycl:!.. O

godziait prasy polskiej d9 któryell zwrócIł sią z apelem
:.,tej pet poładftiu odby.łosię uroczys.te .podpi .. by ivcz~hvietraktlewali sprawy gdanskie I by
.me um()W)f Wf 'plłacu prelYd)um rady. mi.. dąż.mo. do zacisnienia węzłów przYjazni Polski
·siłtrów.gdzierówBieł wydany został wieczorem
i Odańska.
mut·u czejć 4etega~ji· ~olnego. miasta ... KOtui ... ·
Ze życzliwe słowa podziękował imieniem
rar~ genuałl1
Rzeczypospolitej. polskiej W prasy polskiej p.. Stronsld zapewniając że ~pra
iOdańsk1ll.p, Plueitaki przyl>ył 4.e Warsza.wy w
wy gdansóie będą prasiepolsktel bardzo bliskil
i te prawa' ta oddawQa pracuje nad ;bUźeniem
aiedzielł. ~ 2lb. IQ..
(3)
polsko gda.nskim..
(1)

. Dzii pÓ' 'Połudrrhl w,;'ijbea1016(" W~Yltkfch

:.1aistrów. posł6w na Sejm. przedstawicieli mis
i$tit prezydentem .Drzew ieckłm' i preil:esem Rady
..iejskiej Bln"ki~ Wł' aelew ołłecnośc;i grQna
'd,upro~g.yck :. goł~j dQ~nano. aktu podpisania

'ltDJOWJ' polsko.. gd.uskie:j .~wie.raiłCej 9. cz«pci "
~ artykuładt.,.

'tdster

"

. . " ...

.

.

:W:"stł~twłeprezydułamlnu~tr6w p" mJ
.Stesło5h;z sagaił, ~iedzenfe pfZedstawl'

HopolwhpDCZpł

do BUdOPBsztU.•

J.ł ~lo

~tWieDot ~

(PA1."\)

donosi: J.-k P'OdaJ&l ze:k6dła

ą~

. ,.·:}r~wa~~ ~Budap&M:tu, NacMł
ny wódz wOjsk frontowycl1,wvsŁillPił z cal4
enerr;!ją przeciw wojskom I Kuoła. Pułki sto.
:iąc,e pod jego rozkazami, $1\ absolutnie pewno
Walka wojsk Horthy'e~Q Z wo.j~kami Katola
wypadl~ na k~y.~, liortl1.Y,"~ef9,':'.,~.' r S
., t,'. an-owilłP.;J.
ortbyeRo uwaza.m za zAbe~eQ2io:ne"
:'

H

," WIED;EN, tU-.I0 (PA1i1 ~,N_m.
ner Journal" donosi z"Budap,esztu?źedoętoJl1;

oy na;lęszły z prowic.ii nowe ąUYA~j~:"F9doweJ. '., Gen. N a~y nie wątpi, łepny 'P()mo,,'
oy tych wojsk potrafi' udaremni6'zamach K~

rola.

.
Sądzą:, te N lf1ty cemu uCls, sie
0.0 kapitulacji Habsbur~a.
KOMUNIśCI

dziś 1m'M_~

WOBEC ZAMACHU..

PRAGAt Jak dooszą tuteJsze pisma, lćó:ił
czescy i niemieccy doma~a i ił się af'e4i!
sztowariia b.cesarza K~!bla i osądzenia go.
Socjaliści czechosłowaccy ~ niemieccy o~łati
sza ią dziś manifest, w'Zvwa.hw'iI'"1l1"oletaria.t dO'
walki z Habsbur~ami
muniści

MOBILIZACJA W. CZEcaostoWACJI.

. PRAGA, 24 - 10 ·(PAT) Dr. Benesz

przyjął wczoraj przedstawicieli

dyplomatycZ!

!l}ich panstw małej Ententy, oraz An~ln J
Włoch,na.stępniezaś odbył naradę' z mini$tld
rem obrony narodowej. oraz· szefem szta0u~e
'neralnef.!o. '.

~ ..'

Prezydent Masaryk
.
Beneszem.
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