dnła
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TELE6
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Katowice

"Kreązzei11.Hag"doftosi, że w

towicadl minister Sldrmunt odbył

ren'i~z

gen .. Le Rond.

taJną.

kolwiek protest Pl'~twKo p:ootd1t6wIGfii'om,
~el1ewskim, został przez Radę Amb~sa.dol·ówh
odrzucony, będzie on po wsze c2fasy.Watmym·
dQkumentem

Kaw

konie ..

.wStanacb P(ł}Q Berlinem
wyrobu amunicjj~
G1.ego zatądaiakoaliaja.. ,6),:,
Robotnky

l6)

. sprzeciwiajCl się

Ador:

l '

2;<rrzęstaniit

. '

~

:
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Kontrola

r~'!QENEWA.

l
.
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niemiecki.'
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8 listopada. (wt) Guita:w
:A.d()r!~~lonek szwajcarskiej Tady związkoll" .~~' "TeQ'lP~:ł"donosi; żek~:11isia odszl~odowa ..
wc.] zostal powobny na pl"ze\vodniczące·}:!ó ma· uaać się u1ani<:bawe.m clo Berlina dla spraw
'Półsko~niemieckie.i 1;.onferenc;i· g0spodaJ~czel dzenis, Czy Niemcy zastosowały LHJmeC1.neśrod
Obrady l'OZPOCZllQ; 81'" W' dru~iejpołowie li::: klW J:eluwYf:ełnlenta swych zObP~i'lą~ą.ń~, \6)
stopada.

; PARYZS 11 (wl) Poseł llieu1ieeki w Pt1.:;

ryżu wni6sł skargę nar.2aid. polski doRad:y
'i\rnbasądorów'·o' to·, iJli polacy wywłaszczyli;'
t~isiące

.'. kolonistów
nie111ieckich zgosPO:t
darstw i llakazalit im, 11~tychmiastowe OpUli1
szczcllie Polski. Rza~d liierniec,ki rozporządze:
nie
drako6skielu.
których. t:/f118l:1I.CV

~~~ą ill~llnenIK~~lII8,lr

LO\JDYN'..·.'\.11.gr'1$ko.jrl~ił1ł . .

dzl<a doszła :do' '. sltitklU.

ID . . .We~G .pstWier-

d~enia. ~,j:w,ja.ciomości<nię~:~t" le4flak~~)) plki
rannycH' . ~fenni~ów\Vid$ć:,: stęntła orr(J.Jla

'podsf;~wi.e.

~łpEgO ,7a-:ę~oieczenia

UOŚI..( Irląń4J~"
t.~"

'. sa.·:no?~iel:

klór.a. ,.lJędz!'ewleć wł3snyseim~
.$#olęlstrony Irlandja zobo\A·iązuie

Sję_"trUtięll~,~zynnej' pomocy . metl~opoljl~
ra2;i~' n~)·a.dU .. '

'Ulsterzachowui.e

się'

nadal opornie,

w

.

\

Przeciwko' rezolucji ?teljl ~łoso\vali' dęlęi!,~1
ci rządowi francuscy, szwajcarscy oraz częJć
delegatów pracodawców, w tej .licz,biepl'zęd
sławiciele Polski. Wobec braku 2;:t3~łosbyv
państw.
\vJnna14anych przez trakt,at we:rsalskl. dl~~ u:'.
trzym~t1i.a na porządku obrad punktÓw, co
Delel~acja: p'olsktll.ttc. wz~lędó"v oo'Zczę::
do którychwpłynąt sprzechv' lz'państw
dnościo'\vycn nice posiada' rzeczoznawcó\v, po
za2 rzeczoJ.ina,Yc~uni ort;.1l:111izacji pracodaw::: spra;wa re~tdac.i'i czasu '. pracy niebędzieroz
patrywanana konferencjii . gen:ew·skięj. .',
~~
"Pie:rwsz,a; wn,:hlliejsza: \tch'\Yał~ p,owz,ięta
>Za.pozosta\vtie:l:liem na. pOl' Z::l dkul lob rad
została w sprs-nvie ,'wnioskurzqdtl'francuskie· spraw zapobie~ąnia. be:4t'obociuoraz dbrony
~ó 'owyłączeniezporząc1ku
obradwszYi- pracy kobiet i,dzieci\Y r'Dlnic,t'wie wYPO\vie:::
stkich spraw ochrony pracy w rolnictwie. .' działa slięlool1feren.cja' 90 ~ł-OiSanl;:iJprzeciw~
ko 17.
.
Przyjęta została rt~zolucj1a. pl'zedstawi~
ciela Belg.ii,. stwierdzająca zas:ądniczą kompe
Polska uzyskała, na konferencJi lnandat
ItlettlCję mriędzYllarodo'\vefkol'1re-l'\ellcji pracy
w kOlnisji glóv.,rnej nUi.jw:ięksxą .ilością . głosów:
do rozpatrywania sPTa,w,folnychorazpotrze po 5 wielkich państ"Ta.oh.
:.....
hę rozpatrzenia każde~b z· 3. punktów
1'01::1
.( W kOIllisji rólnej hi,orą udzia.ł prr.. M~kuł
nvch oddzielnie (czas pracy, zapobi'eganie ~o'ws~:h:Pon10rski wk(f)mlis.~i1 odpoc:ąyn!<tf ty,
. bezrobociu,i kw~sfie:ochro:hy pracy, . nie godU10\Vegq prof. Okólski. . PanSokal Jest;
'ob:iętą; pr~e'Z. uchwały waszyr.t~tollskie)
sekretarzęm ~Jupydelęga tów. rządo.wY9n

W ARSZi\W A 7 (P A.T) 1J1rzecia

Wf)

i'

8 lis'topada Briand szczęśHwie
WyląJuwaJ W porcIe nowojors!om; powitano go
na~l vvyczaj .uroczyście
Bri and prosił, aby ~r.fmiech8no prz)'j~ć i
ura~zY5tości na jego • powitanie ł?c. krótkim po
bYCIe w .New ' jorku, udał SUi nast~pnje W dro
gę'do "Wasz) ngionu

. NE iN JORK

'l!riandi IIzi«ealnikarze

i'

, . ...N,E'W JORK' 8. ł~st (wł) Briand oświadczył
od wojnv.

'. " ·Sąd~(i·.W,i'f?,ie . ~onferenCja/ \\ azyn'lfońsktk
j)~w.~~rąJe,:~(iI)\ł(a~ne.uch"vały w tymaulohu.
..
><"

.·~Dłł~~#.BeneSlEa

'.

'.

.

Benesl ado

ParY~a.i·łi!~Lond)1nu. .

Wedługpowyts!ęg~miałar~

oświadczyć,

"atner) nkizbytu na Wschodzie.'

PolsKa, %daniem dr. Benes~afwykazala
d._. tO....... dobre. j .woiii .J.est .. a.d..· zleja. '. l.?:.•.
r. ·.aw. a
k
b~d:&le dop.l owad,on~ dG> po.myś,l,qego
.

::,::?W

.'p.

11.

~'~4

.""" I

'S.'."

"

'.,

..:

te~okonstytt1cyjnego sejm'-l, Idedy kOn$t~u

., .

';
Beneiz' l

ii ugoda r>ols!t~.czeska iestdła
Czech bardzo poządaną'/ipo:zwohł .zagarnąć

.

"

cja 'jesŁ

~'Pif?:./:j~~Aacl\,'1-ił};1r (wł*)·Prasa·(. mieJscowa .
","daje . wytątki'zj'~1~na!,s~jcbpismo, '. pocłrózy ł

ar.

"

.

cbtłQmkarzóm, że/ Francja,' nie tylko będZIe Je
t~ło<,wjei.mocy :-zfQbi" wszystko, aby u......

$trzed~siel>[tri . świat 'cały

.ses ja: .

międzynąrodo\vej konferęncjipracy ot\varbt
żostala' VI Ge:n.e'\tvie dnia 25paździerriika. W
koni~i·encj!i. uczesfni.cząprzedstawicięlę. 39

b~e, żlldańirrand<.zyl\:ÓW_;-
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N' CI. •.• ".

WARSZi\.\VA 81istop.< w,. . ,'a ZlS1eJ~

s:zym plenam~mpąsledzenJu,zwolanem po
dłuźs:tejprzt;;rwiedysputowano na t6k bła~

CbYnlisPl'awami~2;ewprost
da
dlaczego ten: se;jIn prapuiedziwić
.dale j. się'wypa~
Posłowie

biorąoypol05,QOOpensj!lumyśllliepr:zed~ujl:

". . . .

... .

zaię'ses1esejmow e...
' , ' . D o p r a w d y opin.ła. .publiczna,.powillna

PI .!~!'.:
...

;,

,l

.

.

. POSE~.:SZ\Vr\JC~~Ęł·~ 'c .•.•. " ••....
·.·WAASZAWA'S. (~t),Nt;t.:,jqtltO,fJ~P9wJ~,'\
azhl.l. swo.jąwizytęu . p~ .1ll,iPifltri ' p~~~y$lV.if

r ....

. Z SEJMU.

".

już uch'waloną.

handlu.StJ;asbur~iera:.PQ.~~' R,$ę9.~~p§Polit~·r,:
Pfvff~r· .wsprawie .nawi:ą~"
stosunków ··ł}aJld~ow~Cll. ,!tllięą~;y;:ę:p\$ką:,·'

Szw.aicarskiej PAn

z,ania
a .Szwajcarją,·. ," '." •. . .

'.W' •. ' . " ' ...• "

, ........... "

..

-,.':~•.•........••.....• ··',I','Y'\:

. .' .. O'qRA~UgIt·~·""SrnOpWI~~ ',"', . . . .'. . .'

. "WARSZĄW.A('$· ;.:~ ł.)·.J]an..:OoWriar.qwl'ez;
. mi!1ister~llr~w;:,,\V~~'t' . i$llYcb~()le.cił' "p,anom'
d:vrek.tqtpp'-:,

"t~a~ent6-w~ ~byóaczyli

'ZUl:tlai4~y~pariów nru:eszcie .dor()związ~a. '. ;~ilnjęjSJ~l . ocf@'~tUey: .:w-schodtUęl

na'

.

'Na ~. 1m .drmri.dl atolunkdw. 1am ,olllfdt bhiHl ;c-.ti'iaiMfttj iJr~llą~n ...
IIHłS.,1O knju. Jtoi ll$ pDfilkoaie eiłtka pr:e ją mu niewiadomo 1: oyj'lo r.~JH\nl CA.ł,
, ·»kod., w postam pOdWÓjiUlłło r.qdl fi itofmy (mac. mOMlnej Jłraey" t " "

!

· . td webea tajemnicy ..Iemał f_li,ij,..j jeinoj prs.

P05tarunvh.', defenIYwę. wej.ow2\ IłOd~.
'worqdnoKi 'fi dwu(hC:J~f a:b jednej R:H~1' , ł"Or~cłk.wać policjLAle komłłi to ni~n. n=~
J!łOIpO&łłti z
władami; jaw,~ aayoa}tt kę i .nów taklś tajtmniaa siła unuje . skorn...
1'1 I" . . WJlj.kłej, • kabattą M Agrykołi, i ł/;'r."itować P>Ołkj~.Ponioeą Ul tt:e,ra.vUa Uiht .
• rlz taj .., od A.;trykoU na póhulnie, PÓłUM. ; i.IU! k&r~ !ta:y:ici 'fi ty. prze:d.ltawienht - re.'wlth6d i aichÓd oraz ił!iJae inne kiQrunki .. ,~. ~ iySłrja tymcza ilem zaj ..ta je!lt QlbmlT~łenrem tĄ $"

tt"oma

pclltyuAo,

e.rj

poty IicJn e..

I

.

. wito repertuaru. dla ~łasnego społeci~"s.twa.,

:.-Dowodów ,tycb pochilMftyck nu,~h~lłl1;
r.tietrzeba .szukać daleko. Oto cdlc3f prze~..
""iony da awansu: ma WS:itystk.iekW~1if*a;:!je.
mcinY, bUą1,poshlSilOy.:łdohłY....
· , .......• tkl.ało .byshe nlG ni,eSlai ~ pnH:ń~
·~l. 40 otraymanta wyźszeit;O stofłnia. Alei od
,;'-\~ioi drugi wydzt~ł D O Ocrul, Mknie papier,
· :'~Idzle fialO!)'", na Fa,ierze jak: nłllazy wy~c;:le.

Nie od '~euy1.u,ullczyć w)fprawękijo'N"
aie od tZQ"zy pnypomo.itć z ra:jl obec ..
nrdl niceudanych debj Jtów batka Pedury. tei:
z Bote] ła$,~.i suwerena "samostineiU{(! ainv"
Hsżłoroune oiicjftlne sto$unki Z PoJską;, }Ilfly
których . ani . nar6d, ani społeaeństwo nie ubie..
!ką.

,ałysię wcale.. ., ..
. Tych 'prz (kła J6 N moglibyśmy mnożyć dQ
PI

..

•

'~Jólnionlo :i~ kand)'d.lJt do alntntur gdde~ ko- . aiak'ońcw noioi, dO zmiU~illi·l1ia, wykazując, ja~
: rmuś,· 'pś podchmielony ....ziemio rozstąp się.... : na dłoni,. ii na Jfrawdę dzisiaj niewiadomo, g!zie

. .~' &tłl trale, w malował, ay. malariu co w3:iął: j.~ uf:lędnjk RJ&czypospolitejt a idtie btaipłod
;5" nie .. 40 $w*.,•• katłołUt" tiauitryjac.łue ~ J),a .ud~onka behteu&erjan6w.' ~ "
'. ,,"'lit- i prąp.adlawaos nadłHgie latl,
~
Oitate(Jmie naród· polski wykamł tyle
· .... T"na 6d 'fil Slłmie aiedwlallnacuJe. jmii\, ,siły i tywotnóśc~ Cly to prq .odf.i~Bhl Llols.~e·
..to j otwaed. WYfi.wiada iwoJe. :tdanłl o W,hii.. l wlkó.., Ul to prq dęikichmozołlch bu tl~Vla·
C Tim>iak~Ś taJłmnic'Q. ",ka WY"'VCfl. m.. Dla .ę'ów własndlo. p.~W3!twatdołe ii .mal1y
,,~t,j~i~lt1 có P.dłre~5kJ pcha naftaiodpo~ ; wszelką nadzieję na to. it ,h:acznię naw, walKę
i'W~atJm'J.ł1~ w Euro~~ne Itaftowiskoekornn
:at tąta".mnicią ręKąt która r.;:iągle łuihtjt. pod,:~P'.Q·
A'ltenaZeg(\18opatrując,l1 ó .. w\fatyćpod~ aliny .pri\'ł(ęrtiLdności .fta_1~
:.
.~ł"W~fi:otrukcję. jak ma :nobić z;-~wilna~.p'ań$twie i ciągle pcha pal~emi~dlY drzwi•.
p

!

pOl.?

:'"o'J:\Ylą:tko.wo L~:oszllłdwać'

Iwoicb.(1l'

l.

':·f:,~,,',jum.il1lster$pr.,-, ..... z~gra'1łc,n,.ch . gard~o
,:_fPl.~,awoj;)(Qnięrunodawytb .PQstulatpwt)
t,

'

'li . . . 'f: •• "
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Czy nJe :.,~~~~iby., ~,fe$z:cie .. ':pp:y-trza3.n"Ć?
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. ·.A•.

s.

11. Q.1W~ 411.. 10 .-,.da Al.. r.

k

~

g.uh.. I r3n.~ w kapl{ql' ł64JkilJO slmlnar. .
odprawl.,J.~e6It\H) Wobne ~Idl'"
'

Traf..,.,

et

~

t

p..

Wuystkim którzy nam w ci ętkim iitrllpięlliy okazali dowody

,

jęli udział

.. oddaniu ostatniej posługi drogirKl nam szczątk.om

, ,

~

t

-

~

~r.nw

z Phu~iń.klch
ZW E II B ER
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tmoV'bto

•
2.. do voto S 1M l D

eR s Kl
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.a \V ,~(lególnoŚ'i wielebnymks,lc;s. prałatowlWyrtykowskienuai Łabenc5owi"2'owjt\ \V fil..
L; Het bs1to wf. Dr. SWid.Nińskiemu, Dr. Mac,ilewskjemu sItła damy zgłębi serca płynące

.!lógl a,ł ~ t~

Stfl~isławoltwo

3100

Szwembe,owie

III

urzędnik

·&afJd.",iej Izhy Skaflllo.el
b..aczelidk Okręgu Alko!fzy

lakt:!ficzył

swój pracowfty iywot dO! 1.XI 1$21 r... prźeżywszy lat :60... ..
.... ::.r:··yy';t~wa(l~enre· ~ł91C na~tę.)i d~'lÓ.Xł, lQ~.l zmies1.kania w 'HeleIl6wkll;kondu~'
i:p~~~~,bowy! wyrus.~Y.l:~"st.acit ,:1..6dt., UniiZgiersk i~', ,,'Ł.. ', .6. ·, K.. ',»;- .(r)ti~~~~f3:ą,ł~ckl~~\' ~.t\
l()Xł 1291 & 'o &Qd%; .3-\\, .poRqł1l4~1)lna. .$tl\~Y .1I,:e~J~,;~~!ltn~I •.,~• ·.~~~i;/!;;,'
,

!

'

,

•

18Yri'owle.' cćrkll'8ynO~~.j' ': ,"

'f

~~':.Iud~~m 'i;!~~d :zln'~.!' \..

-

l»

.;;na,:
Wszedł

Zostały te' saMe iuiej
interesu, ,używał, or!!anizac.ii cal""i!'
arni;.
mebH kilka miesięcy bezpła.tnie,kto .wieu:$l'
wet ezy nie pół roku. ,Wszczął się ala,rm .WPI.
sie na f.!adzino\VY' organ ........ na. niepraWne~1{)
posiadacza.. Wtedy rząd wyznaczył kurato.
r6w'~ \vszedł do ,tel sprawy 'P. R:iewskłl~
żak zP.:P.S., który sprzedał w imeniu,.fZąJd'l.l
cały aparat wvda,vnicz"y.' Pfowadzony' prtez
4 lata, za 15,OOO:marek.8"arat.4aktórv"z-'flłłlll .
cH ten rzad 4 m~i ton,vnl~r. niemieckic.h. PQtdo
waż połowęprzypac!lQz 'tej sumy n'ii"drl~~~'"
nię "G~~in:y~' w Warszawie to dru~apOłow.
, przwadta f1łiL64'ź Do ocenypozosłaJychoi.
op

ruchomości iure~ulowania

rachunków' WyziJ., '

czon,ą zO$tf\łll komisja, złoż'ona z 'P. rlr::a~~1'~

rzYńskiel1p, 5łdw. P!otrHKona. Bolf.·t~ł~Wtt ,:rm~
kowskiego i Jeśli się nie mylę' p.LeW:arto""
tZit~

,~;~~~

Wobec tak
p~ Sacl1sowi T,.c.1~ ......... '
DHt. Pan Książek,
~O'~ taż miał spia
Sachsaza obel~i, a ooec~me
"··'Ilt

przypadąsprawa:

Pe1bPv.ko~W'"s]~e.s:!Q.

ktorab. ,$traży !;'O~:S!O.~Fl
ktorzvzarzucaU p~. ",
.. ' wswoicnartytil
kulachskra.dzeni e:~. .' .' " " ,Phls~ieJ'~ ,.UŻYł
ko",an:ie,pnez dlu~i czas· Itla:j~tka PJll\stw~

łt,

'Ciekawa spra a.

" . ,Na' dZień 10 litppadi b. T.W sądzie, 'ok;ę~
Uowym łódzkim '. z;.lsta,ła wyznaczona niesłYilI
cilanie "ciekawa sprawa o obrązę honoru w
druk.;u. 9skarźonymjest ,,,redaktor Petrycki,
Qą,karjaJącymp. Sachs. Sprawa była już wy~
znaczana kilkąkrotnie" a poniewaź obled wie
stJ;'ony 'uzbroiły się vi 'liczną ilość świadków

zC!sJerinteli~ąnc.ii łódzkiej,.

kie~ośważne~oświadka.

~e!40 b~praw,niej hodow~nie ~adzinowę~o,
d~iennika, za który powinien. J). Sach,' QdR~::
WHld1lĆ,

jako dawny kiero,vnik tę~o or~fłn;u.,,,,
"
Terńi 'zarzu tarni ,p. SacJl$zo!)tal· lęk_
draś!l~ety i, dla tC$!O wytoczył, Pt9C~i ,p~KJJJ,'"
kOWIł n~Petryckiemu.;
'_
",-·:;,.;',cf
• Nic więc dzhy.ne~Q? zesprAw~~. "Pełt;~
kle~o zainteresowała ogół mvślacy łód~t
kt6ry radbv' uslyszećepilo~ te}1 nłesłycba~J
na kontynencie całego świata, sprawy" "
1"

K

przeto brak ja.tI

stawa,ll się powodem

Qdkładallia sprawy.
',A
. Px:zyczynysprawy sa znane o~6Iow'i, by., .

'łii :

o IK.

"~

Nowy' 'c f d W '
,
,',
p ~ ,~g, O ~razawy~.,
' ," ~'!
ły(m:ebardzo~łoślle swe~o czasu. Chodzi1o
, ,Do dwóch lUZ l<urs.Uiąavcn ,bezoo~recł~It:It,
nie"mniejf nie więcej j\ak tylko o ,Godzinę ,n,cjągów ma wkrótce ,przybyć tneel, ~tt1"
PolSki".,
.
.'
, będzIe wiał bezpośfędnie połączeńie, z ,Wanl~~·
. "Każdy wie' <;lobrze, jaką rolę ,()(ł~r~-rwala \lJą t ~t6!y od,hodzi~!bedti~ t~t4' ~~tld .f~pr~ 1-

a nas'ts, gazeta.
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~ .iil1l lł ~ j~.. ~,
~.i,1łł~~
~ t,~

li

ilj

Sllfanji

Z &n,łflryki dochQd~~ wi~~l, ':ie na~i\vię~!
kszy trust stalowy ,,,SteU Co;rpo;ratiQn oJ:mil1l:
żył tonnę stali 07 'd-olarów'. Obecnie tOlli12 i
kosztuje tylko 40 d.Qla:r9w, czyli 4: c~lltyhlnt.,·
H

- ŚWietne .udo~odnienie4i
(1(t Lf! deXfrcfę are:u·,'t\,iW'; no -

Sledz;'~;

i

;::::łCi1ił;l:~S'
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