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NIEMIEOKA..

GDANSK, 23-7 (AW) "Dziennik Gdatiski" donosi, że dyrektor tutejszego ginmazju:rn
polskiego, p. Urbanieki, skazany zostal tla
50.000 marek grzywny lab fi dni aresztu za to.
Ze w dniu 3 maja po:pr'owadZił dziooi polskie na
nabożeńswo do kościoła.
__
Pismo wskazuje, ze tego·· rOdzaju wyroK
jest prowokacją i obrazą .~a.rodu. polskieg~ i za..
przecza wszystkim prżyrzeczenlon, ulozonym
!)l'zezNiemeów, na ostatnich pertraktacjach w
trybu.nale Ligi N a;rodów.

"

~

.

I J.

PODPISANIE U1IO'VY POLSKO .. TUR.ECKI EJ I WRAtENIE ,W SFERACJI KONFEBEN
. .
eJI LOZANSKIEJ".
LOZANNA 23"-'7' (PAT) Dzj] w

w siedzibie delegacji polskiej
nie umowy polsko-tlu'eckiej..

nastąpHo

południe

podpt'ul.

LOZANN A 23 (P AT) PodpisanIe umowy
polSKo-tureckiej wywolało w sferach konferenoJi
źywe zainteresowanie. Podkreślają tu duży suk-

ces (lyp16maejipolsk'iej, kt6l"a jedynie z panstw.
ule ol.orących udziału w konferencji lozal1ski:Ą;
potrafiła w sposob najpoulyśln'iejszy' zrealiz')~
wt!c swe post111atyi zacieśniająć ~W1\ prz,yjfim '1
Turcjązabezpiee:zyć swe illterBSY w owym kr~
ju.
II

l

NmSTRUDZENI PROPAGATORZY
SKRACHOWANYCH IDEI..

l

III

J.

J

NEAPOL 23~7 (PAT) Policja tutej:; FAŁSZYWE POGŁOSKIOMIANOWANIU
P.
LIGOOKIEGO
N ACZELNIKltJJ!ti
sza aresztowała na dworcu 2 Rosjan, w bag~:::
WYDZIAŁ
żach których znaleziono literaturę bolszewIc
'.
. U.
ką oraz obciążające dekumenty, dotyczące
. WARSZAWA, 23-7 (PAT) Wobec pog,t,)- ~ w3'~dzi.altl praso~e.g6 został' mianowany ......
p Ste.
"propagandy bolsz.e.wickiej we Włoszech.
'
. .
.
sek
l'ozszerzanychprzez
niektórecrgany pre,RV . fan Nat~nhoson, który ~eż czasowopelni
ft1.nk,:j~
JE SPIESZĄ SIĘ Z ZAWAR:: o rzekQI.lly!m ?rianowaniu p. Edw~r<.la Ligoc~iil- naczelnika wydziału. Pogloski"o 1:z~1r()m;ym"::n~
y ZBQLSZĘ""II{AMI. : go:na stanowlsko~t~pey:n~(;zeI:q.llF~·.wydz1alil wolanillp·"Lig~:tcldęłfP:ą· tU'~ędni1~amin .. · lpr,
,
,. .
.l, pra.sowegominist~lU!ltwił'~pwaW;2fa,i';tjł+lr;.,•.. "lł;~r;Jt.. ZlLg'l\ ~bawi1me.s~t'W!~.pOdS,t~'1~~ . :w: . '
RZYM 2~7'(AVfJNa posiedzeniu kOJ::l spr. zagran. s.twierd!aa,iż zastęp alą, , naczelhiktt
.
. ,;'
miśji spraw zagranicznych Izby ro::t:atrywa:: :
~
no projekt umowy włOS~O~S?WleckleJ. Zap.a~
'dla uchwala, że porOZUlD.lenle tego rodz8:Ju
'i'

zrost nie ieckiej

będzie możliwe, jeieli'Rosja sowiec~a zanle~
cha wspomagania ekspozytury
międzyna::::
rodówki we Włoszech.
. . ..
.

In

Nominacja :Jordańskiego na stanoWIS::::
Ka posła sowieckiego w Rzymie została przY::::
Ijętanao~6ł przy:chylnie. z~ wzg1ę~u na to,
ze (Jordański pOSIada oplnJę człOWIeka o po~
~lądach

umiarkowanyh.

OTWARCIE LINJI OKRETOWEJ Z
KŁAJPEDY DO AMERYKI.
BERLIN 23~7 (AW) Jak aonoszą~zien
niki tutejsze, komisarz litewski K1ajpę~y

otrzymał zawiadotnienie,

A'NA

ZAPŁACENIE

maryha~ki

ODSZKQDOWANIAPINIEDZY

•

,

handlowej.··

NlE

MA~Ą.

LONDYN 23::7 (AW}"Daily Ex~ marynarki handlowej francuskiej wynosU
uderza na alarm z powodu wzrostu powr. 1921 3.652.000> tonn, zaś w r~1923
wojnie marynarki handloweJ'. niemieckiej, 3.732.000. Nat()miastwzrost tonnażu '. nienlieQ
oświadczając, że jęst on groźbą ~18. Vlat:vnar::
kiego przedsta.w1.·a si~w .następuj4cych.. j . ~
ki angielskiej.
. - ...-.-": '. ~
lkrawych'Jiczbach. W T. 1921"~ 717.000 ton.n,
W r. 1921 posiadalaAnglja 19.500.000 w 1922 - 1~867.000fzaś w 1923 .tuż'2..592.000.
tonnażu w lnarynarce l;landlowej. W r. 1923
Zaznaczyćnale2y, że wszystkieriie1
19.200.000, czyli, że tonnaż uległ w ciągu tego mieckie okręty są nowe.
czasu: niewielkiemu zluniejszeniu. Tonnai
press'~

ż~. amery~anslde

towarzystwo żeg!ugi mo~s~leJ. w:yrazlło ;swą

~oto.w.o.Ść otwarCIa nowe] hUlI okrętowej

z

K1ajpedy do Ameryki.
Pierwszy statek "Odand ma przybyć
00 Kłajpedy w dniach najbliższych.
....
wELA DO USTAWY. O OCHRONIE
;". ••..
LOKATORÓW.
r

"

....

.• w·!jł<';~ARSZAWA23:t7· (PAT) Sejmo,,:a
kQmi~i':'Prawna.wysłuchala spraw?~~ama
p. Zygri+ttnta' Sey;dyz obrad podkomIsJI wy~

łonion~trdla •. u;stę.lęniaw;ysok?ści komo!ne~Zo
(nowela do usta~yp o'chronle lokatorow)..
:wywodówposla/ Seydywynika,źe podkonu~
sjn. zwróoiła si~> .gorządu z żądanieln dostar~

czerua cyfr orientacyjnych w

sprawi~,

przyjęto Ył.
'Pr~z rząd.

S:9JUSZ FRANCJI 1 BELOJI ZA.C~EŚNIASiĘ • '
BERLIN 23;;7 (AW) "B. Z. 'amMittag'i
dowiaduje się, że odpowi~dź Fral1cii i Belgji

na notę angielską zost~nle wysłana .. prze~
za~ . 3 si~rpnia, tj. przed. dUlemrozpoczęcla fer,}1

tobków robotniczych w pierwszej połQwie
1914 roku i \V cze~wcu 1923 r. oraz procento::
wych stosunków komornianych do tych wy~
~o'dów, Ponieważ.· rząd Qotychczas nie dą~·
$tuCzyr szcze~6lowych wY.1aśnień, dvsk:usJl.
nad tą 'sprawą ustalo1ło nie przeprowadzać,
.. prze iść do rozdziału następne~o dotyczą~
cego eksu1isii. Art. 10 a)dOPu.szczalność eks::

misji)

FRANCJA JEST PRZEKONANA O
BERLIN 23:::7 (AVv') "Express Cores~ wskazują na zupełną zbędnośĆ Ct""'1r~I."·'A(H
pondent U donosi z. Pa~yza,że posiedzenie rt1:: łatwienht. tej sprawy,gdyz
.. '
dy mip.istrów w .związku z propozycjami an~. l:f'rancjan,iema powodu do
~ielski1i1L odbędzie się nie,,""c~eśniej, . niż w· :viem .ka~dy .d.. ~ień .z.b.li~a,Niemc.y.·. . •. . .d. :. . o.•._. '
końcu tygodnia. W kołach opozycyjnych l do zanIechanIa. oporu. .
.' 'i';:;

brzmieniu proponowanynl .
'
" .

par}ą.mentu angielskiego.
.

"ef

~.

"

Odpowied~ t~.:lJtl'.J.i61ł~•.. .

do. porozurnienia···J:i'rl'a:ll~~J,ljk8~1

podobnie':""";'·; C.2;j:!SĆ~:t>;r;:Q.ł)~O·21i1'li'()'

stanie

or2i':v;·tet:a.~r;~.ą\};~tlłl~e?;1~~ąr$.··~)!,~

nięte. : kQ:ntl·Pt',opia~~'c.:l!ę~

, ~ '5

.

j"'"-,
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OCENY ZAMIAST STOPNI W
SZKOŁACH.

KS. HOHE!NLOHEOSKARŻONA O. KRZY\VOPRZ~SIĘSTWO.
BERLIN 23:;7 ~AW) W poniedziałek
rozpoczął się przed trybunałem dla ochrony
rept,lblik.i pod przewodnictwem prezesa, d:::l'a
Schmidta, proces przeciwko księżnej Hohen::
b~e~ oskarżonej o krzywoprzysięstwo i po~

moc

Ęhrh ar dtowi.

, :!W

listopadzie

1922 r.

zaprzysię'gta

księżna ł-Iohenlohe, że nie zna Ehrharota, pod

czas gdy obecnie ustalono, ~~e poznała ~o już
'v r. 1920 r. na Dląsku, gdy brygada Erhardta
stała na k\vaterze u jej stryj.a.
'"
Ustalono 'w dalszym Cl~iLr:!U, że hhrhardt
przebywał u niej od końca 1920 r. aż do
aresztowania.
'M

._

•

I

POTRZEBA INTERWEN CJI MOCARSTW OBCYCH.
Zdaniem alnerykaflskiego urzędu dL}
LONDYN 23::7 (AW) Rząd Stanow
Zje'clnoczonych, zaniepokojony chaosem w Spraw wewnętrznych, interwencja mocarstv.r
Chinach, zwrócił się z propozycją. do AnglJi zainteresowanych jest nicunikniona i niezbę~
odnośnie ure~ulowania

rodowych

w ,Chinach.

sprawy międzyna~
,,
.1 :~J , ;,;;

dna.,

',~

,,

! ,

'c:~} l\Hnister W. R. i O. P. wydal nowe

rozporządzeni~, ~egulujące ocenę

w nauce szkolnej.

postępów

DotycI:c~asowe oceny, wystawiane na
dyplo!l1ach, svvladectwach" na t. zw. cenzu::
rach l w zeszytach w postaci cyfr: 5 4 3 1
zostaną zamienione wyrażeniami: bar'dzb do;
bry, dobry, dostat.eczn.y, niedostateczny, zły.
qceny sprawo~anla 3 l 2, zastąpiono określe~
nlaml: odpowlednie~ nieodpowiednie.
Rozporządzel1le obowiązuje od noweg:~
~o roku szkolnego 1923:::24.

LIST ,OT\VARTY DR. ADAMA BRZEUA:. ,',
T
I::) \Yspół~~da~tor lewicowych /. pism
v\ arszawskwgo "KurJera Poranne~o" i ,:Prze;<,
glądu Por~nnego", na)poważniejszy publicy::
~h~. t:ych Pl~l~ :wystąp~ł ze .składu ich reda;:"
~CJl l pomlcfsc1ł w "GazeCIe Warszawskiet
lIst otwarty piętnuJący robotę lewicy.
,

DALSZE ZAKAZY WYWOZOWE.

spra·

i

.. (~:~N a; o~tatllinl posie?zeniu kollegjum
G łownego U,rzędu wwozu l wywozu przy
rozpatrY~WanlU s~el'egu próśb o poz,,~olerHa
na. wywoz deCYZJe przeważnie były odmowne
M!ędz~_ inne111i odtnówiono wywozu do Nie:: .
n~lec 1,,0 wagonów sztucznego na\vozu, a to'
bl?rąc. t:: 0d . uwagę brak' nawozów w Polsce.
R~Wll1eZ nIC dozwolono na wywóz drzewa
~~t~?we~c: w obro~ionyril stanie (deski i bale;"
g~y~ ohrobka t.a Jest tY!ko formalnym W,!!~
ble~leln, aby OSIkę z kraj u wywozić.
"
r

MAR~ZAŁEK RATAJ NAPOSIED ZEN lU KONWEN'rU SENJORÓW..

'WARSZAWA :23~7 (PAT) Dziś w po::: w połowie września z tenl, aby na tydzień
ludnie p. marszałek Seju1u Rataj' zwołał po~ przed ,posiedzeniem plenarnem rozpoczęła
siedzenie konwentu ,senjorów. P. Marszałek obrady kOlnis.ia skarbowa dla przygotowa:::
stwierdzi!, że wszystkie sprawy, jakie na os::: nia ustawy o podatku luajątkowym. Nad pro
tatniem swem posiedzeniu kon\vent uw ażal pozycją p. marszałka rozwinęła się bardzo
za:na;{pilniejsze obecnie zostały przez, kon1i~ ożywiona dyskusja, której nie ukończdno od:::
sję~a.latwionez wyjątkiem' projektu usta~y kładając załatwienie sprawy posiedzeń do
o .podatku majątkowym, któregoopracowa::: piątku 27 bm. W dyskusji podniesiono ko~
nie w kOlnisji nieposunęlo się' jeszcze tak nieczność załatwienia jeszcze w tej sesji
daleko, aby ll1óżnasię było spodziewać rych:: ustawy o prowizorjum budżetowym na kwar
tego załatwienia. P. marszałek zaproponował, tał trzeci rb. iusta\vy o ubezpieczeniu nawy:::
aby w bieżącYlu tygodniu Sejnl przystąpił do padek bezrobocia. Jutro posiedzenie SejlTIU
4Jebat nadpr.ojekteuJ.,~ ustaw, ,.załatwionych , rozpocznie si,ęogdz. 5 po południu" w'uastę:::
przez komisję. N astępniep~ marszałek Wy~ priy6h,:Utś' Clili ach 'aż do soboty codziennie
"9ovv"iedziat się Za zwołaniem sesji jesiennej od gpdz., 11 rano.

,;~

lJST.A.\VA O,PR.ACOWNIKACH
DOMOWYCH~

,I

*) Min. Pracy opracowało' już projekt :
us.t~wy o pr~90wnikach domowych. Wnajf
bhz~zych dnIach o.dbędzie się międzYluini~
s~erJalna. konsultaCja prawna, która ostatecz~ ,
nle. z~twIerdzi tekst ustawy, pocze111 projekt
wnIeSIony będzie do Rady Ministrów. ,.' ,' "
ail!!m!!!m!!!W!i.
: , ' : t ,ir,,1.

PI!!

I!!!!!!§

!O

W ,WROCŁAWIU "ZNóW SPOKOJNIE.
BERLI:N 23~7' (AW) Stan wyjątkówy

'W)mianatisMw mt~ozJ~,~!~~rt~m Tn~masa~l~reZ, Wit~~em,

weWrocławlu został zniesioJ.?Y. Szkody, wy'),
~ząd~one podczas zaburzefl, wynoszą 760 mU
Jardow lnarek.
"
'.',

wYMIANA LISTÓW MIĘDZY, ,P.ALDER TEM: THOMAS A PREMJEREM ,,7ITOSEM.

ZAKAi WWOZU' ARTYKUŁÓW

~~

.

' .

WARSZAW A,23~7 (PAT)' Pan Albet't ,23-go czerwca ,23 r. otrzymalem :z. pr~wdziwą
.~hpll1;;l.a, dyrektor administracyjn"r' międzynarl)~ przyjemnością. W odpowiedzi dziekuję najs~r.
'd0ltego, biura pracy. przy Lid;ze Narodów, wysto deczniej za pamięć, w której z&chowal Pau
so*a.~ąQP.pre~sarady minIstrówWinc;entego swój pobyt w Polsce w roku 1920, jak równi~z,
:Wito~a list treści nasteplljącej:
za żyezliweęłowa, które Pan wyra,jljl pod odre'>,PaniePre~sie.!Dopiero' .w ostatnich sem mego kraju. Zachowam w żywej parni ~'Ji
.~:lniach mogłem zapoznatSsię z tekstem expose, nasze rozrq.owy, które prowadziliśmy podczas
zl~one~ąpl'~zPana wdniu 1 czel'wca23 l'. w Pańskiegopp'ob:vtn w Warszawie. ~ll!Etem sz<r~3"
" sejmie f senacie. W nim znalazle.mpoiwięrdz.'d- śliwy, żePanodnalazl podobne idee w moich
t11e>~e.:tząd Polski nIe . zamięrza tlSUwać pew· deklaracjach z pierwszego czerwca 23 r. w 39j~
:q.ychil'udności ·'ekonom.icznychkosztem "obniże- mie, isąnacie., Pro,bIem warunków egzystencji
ma. warunków materjalllych l .spolecznych materjalnej i socjalnej mas roBOtniczych nabiera
egzystencjt mas robDtniczY{3h, lecZ/żywi usiltil3 z każdym dniem coraz większej wagi ze wzglr,d.u
pl'agnieniepoglębieniei, rozsz.crze:aiaprawodaw . na trudnoęci ef·cllomiezne w chwi.1i obecnej. J eS'twa.'soajalnego, obowiązującego obecnie w PC)l~ ,stem jednak w tfJ0żnośei zapewnić F~ma, że wsm
, sce •. Pozwalam sobie zestawić ztenli oświadc'?i,3~ stkie v ysHki n'~f'go .rządu ,znlierzają dp I'ozwlą ~a
niamitakrserdeczne 'przyjęcie wr.)ku1920, ldÓ· nia tego problemu. Współpraca, jak'lsię utrwarago dO!bnalem od Pana i Jego pięknej i wielki·~j lna w przyszb'm okresie mjędzy rządem Polski a
ojczyzny, a tak.że dowody sympa~:ii, ujawnione biurem, którego Pan jesteś wybitnym Dyrekto:.
prz~Pana dla działalności międzynarodowego rem, a która zacieśnia sięz każdym dniemwsku
bill.'tapracy. Jest to dla mnie poręką, żewspóI- tek żyozliwości,z jaką Pa'nodnosi się do dezy.
prsca, która utworzyła się w ostanich lata.ah deratu rządu RzpJiiej jest poręką pewną życzH.
:między r~ądem Polski a biurem, będzie nadal wej ; wspóll1~j działalności w rozwiązaniu pr.)prowadzona rownież serdecznie i czynnie w dzie- blemów ustawodawsta socjalnego, vVsp6łdziata~ ,
'r1rlnie międzynarodowego 'pra~rodawstwa socj~l." nie to uwzglę:ini n'ietylko 'interesy międzynar:>' lo
netto. Proszę przyjąc PnniePrezesle zapewn!c- we, lecz takżejesfzgodnez dnehęw braterski 0
)l!~ m~gb )rłębokiego szaev.nku.
go przylnierza międzvFranc;ią a Polską· Pro'3';!.ę
_.
(_) Albert Thoma~.
przyjąć, Panie Dyroktorze, zapewnienia m~go
git:bokiego szacunku.
oO}5owieazi na powyzszy list • p. P re:
.WillCellty Witoswy~ł~,ł hst tl'eś{!!
l-l 'Vincenty \Vitos,
•. ~~~0E~j:,

1:)y.:ąlttQr~n" List Pe.1fski ~

dU;.'ef
mlu !c1rt

LUKSUSOWYCH. '

, W ARSZAW A: .23~7 (Awy Gł6wn~
t.rząd przywozu i wywozu nosi Się z zami~:
rem wprowadzenia zakazu na' przywóz.,
wszelkich artykułów lukSUSOWych, istnieją~Y
bowimn d!)tychczas zakaz tego rodzajun1e'
, obe,hnuje' jeszcze całego szeregu przedmio,::
tów.' ,
'

UNIEWAżNIENIE MANDATU W ASYL.A:<
KOMAROWICZA.
Vv'ARSZAWA23~7,(PA1) Na 54, pO:,::;
siedzeniu Sejmu marszałek d<;>nlf>sl, O. ZWQ~~:,;::
nieniu przez. prezydenta Rzphte.1 z za]rn~w{t "i/ii

nego stanovviska P', V\~ładysława Gra~skieg ·Ii,
i mianowaniu ministrem skarbu p. Lln~~!
Dalej zawiadbmil Izbę o,ustawach prZYSlęt If
przez Senat bez zmian oraz o' te:m' że ellal,,<,i
zapowiedziałzn~iany ,do utawy o pate~tac~,}t:
i 'spółdzielniach, Dalej' marszałe}.t zawHtddOi:'l'

mil,że' Sad Najwyższy unie'waźnil
p. posła Wasyla Komarowicia.

uw

man'

tt., ,.;,:;1

'te·

SZYKANY POLAKóW W PROSACg'",'/i
,
WSCHODNICH..
. ' ,;'
tGDA:r'JSK 23:::7 (AW) "Gazeta G dań
ska"aonosi, iż Polacy mieszkający w )Pk~";
sach wschodnich" powracający z , Gdans ;o
zatrzymywani są w łlelber~u, ~dzie po d dl1
wani

sąścislej

rewizji osobistej.

'•.

Urzędnicy straży granicznei zap~tuJą;
ich, czy należą. do związku ·Polak6ww Nl~ro~

.

czech. Częste sa wypadki śledzenia polak~~~ ,
udaJących się do Gdańska, przez specJa ł

nych agentów niemieckich.
IEd;:.1

.

l,

niebezpieczellst\vil. nie Szpre,vy stani j,ą sie r.OZilenu Si~~-ąG.r.mł _ "Cd
rozbudo\vywac ci~v' słabić i roztroić.
J"41e
przyrnierzc,
które
nasi
przyjaciele
z _
nad
lA.. ·S,
__
_____
___
__
_____
_ _ _ MI
li·
rlIIll1tr
Niernieckiego

należy niedoceniać, zato

~~

-

Mimo usfalenia naszego stosunKU z
francją i mimo zupełnie ścisłego zdefinjo:!
:wania naszego
do nadsekwańskie j

siostrzycy, próby tuącenia naszej orjentacji
W tym kierunku, powtarzaJą się, aż nazbyt
często, abyśmy mogli nie zwrócić na fakt pOll
Wyższy bacznej uwagi.
Zwłaszcztt Łódź,·

Bydgoszcz, So~no:;
:wiec i wogóle , te punkty· gdzie żywioł nie::
miecki posiada pe'wne wpływy i pewne t~::
Jemnicze połączenia, są terenem różnych
prób tego rodzaju, mogącym mało uświa::
domionemu
wie.

ogółowi łatwo zawrócić w gIo:!

Już same miejscowości, któreśmy wy
wykazują dostateczni:e ł iż mętne źró

"mienili

. dto tej całej roboty, kryje się po żagralli==
cami państwa na Zachodzie, lecz tem ~ nie::
mniej obowiązkiem publicystycznym' jest
zwalczanie tego rodzaju kreciej roboty, -a..
:wpro\vadzającej

dezorjentację

i

niepewno·śĆ

wśród

szerokich mas ludności miejskiej.
Nie chcemy tu poruszaĆ ideowej sfro~
ny przymierza· polsko ~ francuskiego sięga;:;:
~ące~o zamierzchlychczasów potężnej posta
ci Bonapartego, ani wzajemnej s'Ympatji łą~
czącejod wieków oba bratnie narody. Są to
rzeczy zbyt zna.ne, zbyt już jasno określo:tt
~ne, aby ·wymagały jakichkolwiek jeszcze ko:::
;mental'zy.
. Ale materja1ne znaczenie nietyIko
.ala Polski, Francji, a na\vet dla całej Europy
tego przymierza, jest wprost olbrzymiego
znaczenia.
Wpływy. potężnej rasy germańskiej,
która 'dzisiaj !iczyzgÓrą sto miljonów ludzi
ciągle hegemonjąniemiecką w Euro::r
pie.. Jedyną

pr~eąiwwagą,

jedynym rattUb

(Od

włas.. korespondenta~)

Katowice, w lipcu.
. Po

wystąpieniu

byłych

powstańcó~v

górnośląskich przeciw woje\vodzie p.

Schultl:;
. a któremu za:::
rzucają, że zabardzo ma nuę~ką rękę dla
Niemców i za .bardzo uwzględnIa tych osta:::
tnich zachcianki, w dalszym ciągu wśród
tych rzesz wre niezado\v~lenie ~ zanosi s!ę
na to, że o ile władze \vyzsze nle zagłębIą
sie szczerze w istotną treść tych zarzutów, nie
obejdzie się bez ponownych ostrych prote:::
stów, biorąc pod uwagę ·gorący i t,vardy
sowi ł

o ozem

już donosiłem,

charakter górnośląza.ków.

p. Schulti~o\vi,
mniejwięcej są następujące: a) zezwolen~e na
dalsze otwieranie szkół z \vykladowym .1ęZY:::
kienl nielnieckinl (co \vobee nich jest absur:::
dem, gdyż tet które już egz~s!ują w. zUP 7!?o::
ści odpowiadają 0:0 ludnosc! nlenueckleJ).
b) złe traktowanie i zaniedbywanie w
:wypłacie zapOlnóg sierotonl i wdowom, pr~'y
mierającym z .głodu, po poległych po\vstan:::
cach, c) pozosta\vianie na. urzędach, '\v dal:::
sŻym ciągu, urzędnikó'w nienlców, którzy z
pruskiej służby przeszli do P?lskiej~ któ!'ły
są
solą w oku, gdyż za czaso\v "taty WIlu:::
sia" dali się doskonale we znaki ~órnoślą:::
zakom i którym zarzucają, że nadal utrzymu
ją kontakt z "orgeschem" i t. p.
_
Hakatyzm na Górnym śI. w każdym
bądź razie, co trzeba przyznać,. zwłaszcza w
ostatnim czasie,
dotąd maskowany, fakty:::
cznie zaczyna łeb podnosić do -góry z iście
pruską butą i fudą.
N ailepiej l1\vydatniła
się ta krzyżacka bezczelność, a zarazem
bezsilność, podczas uroczystości ·513 roczni:1 .
Zarzuty

stawiane

i, ••

ł

p

ją rea~owaćr

.,C

Po stronie okupowanego pr.zez krZY$"
żaków Ślqska, dzieją się wprost wołają ~'" (\
P01l1stę do Boga, szykany Polaków, k .. zy

bronią się,

:iak

mogą, znOSZitC wyzwisk«:'}~~

der przykre i w czasie "polnische schw~' 'ł
"hiel' in Beuthen \vird 11ur deutsch ·ge
chen", co miało miejsce i ma zawsze w,. ..
baum Likorstube" -- a tu się nieulcoulnad;

skakuje i lęka się, aby nie nastąpiĆ na palecl
Fe, kiedyż to sie zlnieni? Należy chyba od;l
placać pięknvn1 za nadobne! r!
\V tych dniach została w Katowicach
zamknięta' rozporządzenieln Min. Przem., l
Handlu ~iełda zieluiopłodó\v i towarów. .. k~
lonialnych, pozostałość po "lutrachu. nosząca
naz\vę "Gesellschaft der
Borseninteressen::
ten", co ogronlnie \vpłynie na systematycznie
i destrukcyjnie prow'adzoną przez "hakatę"
robotę i co przyśpieszy normalny bieg życia
gospodarczego Górnego Śląska, a przytern
znlieni, że punkt ciężkości przeniesiony . w~
stanie miast Berlin na Warszawel
" Trak, tylko silnej i twardej ręki nasze~!tG
rządu potrzeba, co ułatwi jeszcze szybcieJ ,wy,
leczenie się Śląska z zbrodniczych ran zada~
nych przez prusaczyznę!
.. . ,

.

Lucjan OrJUi. .

. . . . . . . . . ._ _. ._ _ _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .~f,.,\,.~,
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Idem W tym niebezpiecznym polożeniu jest
Opilliapubliczna z niezvv"'ykłem na1Ji~
przymierze polsko:;lfrancqskie~
ciem
śledzi fakt zbrodni w Gnieźnie Francja jest sama ·licz~bnie za słabą, krótkhn więc zarysie podajemy historję wi
aby sprostać potężnemu .przeciwnikowi ; to opis drogocennego· relikwiarza, "wkt6rynl
I samo oczywiście dotyczy Polski. I tylko
znajdowała się gło'waśw.Wojciecha mę~
~~spólne, ~ jaknajściślejsze przymierze.. może czennnika,a który stał się pastwą cynicznych
r~as"unk°c,alic przed miażdżącym butem pruskie~ zbrodniarzy.
Bolesław Chrobry, dowiedZiawszy się
Igo J
ra.
.
o męczeilskiej śmierci (997 r.)· przyjaciela swe
t
Lepiej, aby nasz kraj pozostał Je<Iną 'go biskupa pragskiego Wojciecha, zamordo:::
~. cmentarną nlogiłą, niżbyśmy mieli stracić to,. wanego przez pogan Prusaków ~wykl.lpił· mę~
czeńskie zwłoki od niewiernych i sprowadził
i~co nam zwróciła wielka wOjna, to "co jest
~ największym skarbem człowieka i narodu: je doTrzemeszna. \Vroku 999 przeniesiono
je uroczyście do kościoła . mieczysła.wowego
~niepodległość. D'()syć zakosztowaliśmy w
DopierowJl13 wystawiono świę
r~orzkie~o chleba, helot6wt dosyc mieliśmy te Gnieźnie.
szczątki na widok publiczny w szczerozło~
I Wrześni; wozów Drzymały, Króż, abyśmy ni~ tej trumnie, a król Bolesław Krzywousty w
~ aoceniaU'"wartości tego sks.l'bu, którego jes~ . p.ookutne J Pielgrzymce. d.o Gniezna w. 1
. 113 ro:::
kU wotum ofiarował złotą trumienkę~ wa:::
IteśmYPosi a daczami.
żącą 80~rzywien czyste~o złota, . ozdobioną
ł
I dlatego tez rozpowszechnianie doma=- cperłami
i .• d!o~iemi kamieniami. Była to nie:::
ł czeń iż francuzi nas .wyzyskująJ iż niemcy: zbytwieiks. trumienka, przeznaczo;na dla. re~
I
.
z którymi powinniśmy żyć likwji, z których cesarz .Otton otrzymał .ra~
·~hvikszej ··zgodzie, że Francja· daleko, mię święte~ot a· klasztor W. Trzemesinie 10
"t,nas na pastwę Nienrlec, bo jest. w kosteczek~ Czv ta trumienka zrobiona bvła
wyłącznie
dla ~łowy ś'więte~o Wojciecha,
prZ~~~tl zawarcia z ,nimi umoWY - . jest czy do całych reHkwji, rde znajdujemy w a.k::
obnc~~~,;: tylko. na oziębienie wzajemnych tach kapituły najmniejszei wzmianki.
$t'()$Ull~6~~'tajemne podsycanie drobnych
. Dopiero od roku 1455 do 1494 złota tru~
animozji, je$t{>tacądla dobra... tego trze~ mienka Bolesła\va. sześĆ razy Jest wspomnia~
ciego, chwiltJl\Vó bawiącego
Doorn w Ho~ na,gdy przed~rożąąem niebezpieczeństwem
obcego najazdu nil Gniezno przewieziona była
landji.
.
do skarbca w Unie.iowie. Relikwiarzby{
WzmacniaJąc . . stosunki, poznając •się ośmiokątny. K;ażdy bok . przedzielony· k(jlu~
wzajemnie bliżej,. rozszerzając podwaliny mną złotą, figurę jakąś przedstawiącą. WV~
militarnego współdziałania, tworzymy -grani1 sadzanabvł.a 80s?'flfjrami i RO
perłami;
tQwe podwaliny istnienia nasze14opaństwa, wierzch złoty w kształcie ~opułki.
\Vskutek częstego. prze\vożenia, -'do
tworzymy mocne tamy dla ekspansji spię::r .
skarbca. w Uniejowie relikwiarz uległ uszko~
trzonychwód
nieroieckich·
które
czeka~
~
..
'
dzeniu, tak, źe kapituła katedralna postano:.:
l1ą tylko odpowiedr..ie~o momentu aby zalać ,\viła z czcści złotych i dro~ich kau1ieni zrobiĆ
~~Utopę i zak;ończy6 swój zwycittski pochód no'wy relikwiarz \vedłtl~ wzoru d.a\vnego. Ro:::
r lż nad zatokę perską.
botę powierzono ZłOUlikpwi w Poznaniu Ja~'
.

cy zwycięstwa p,.. d 9ri..in\V~11dcm. i francH::
skiego ś,~"ięta, po kiedy
vl~.yst.kie dqroJ:.
polskie były uoekorowane f.iah~11l11 p01»8:
i francuskiern!. u.~ nir.micckich
g ~
nie trzepotłfiłiJ, ±ad.tla.L ....Ą.. prlytern. n.ie
'0 .
było wcale ał uszec obU.r.4~~.i4r...e "h'proBt dooinki
tiuszczy i holoty pLuskiej, o f.olsce. i polskieh
rządach! \V"ina jest bezwzgł~dnie w!adz-po,..
licyjnych, które nie chc.ą albo też nie. umie

•

bowi \w r. 1494, .za· co ·ICa.pitułazapłacila· mu'
złotych 100.
.. Odnowiony ··relik,viarz przetrwal· szćz~
śliwie a:ł dochwi1i, 'gdyświętokr.adzka: ręka
ośtuielilasię ukraść świętą pamiątkę.
Wygląd. zewnętrzny relikwiarza był

na

stępujący:

Ośmiokątna trulnienka.

obwouu712, a
milirnetl'ów.Podstawa z bla;:
chy złotej oŚlniokątnej . spoczywa na czte~l,
rech złotych lwach,'siedzących na. czterech'
zlotych kulach.. Ścianyskladają się z' cztejl:
rech blach szerokości 80, wysoko ściJ 04 milimetrów.Na ścianach wyryte zdarzenia .z ży-i

wysokości·221

cianlęczennika.

.

..

..

.' .

Ofiarowanie św. Wo}cieclia.w kosciele
przez jego rodziców.. OddanieŚw~ WOjciecha!
na naukę do magdeburskiego biskupa. Wypę~:
dzenieprzez.św Wojciecha czarta. z opęt~~ne;gQ
Nauczanie pogan. Męczeństwo św. Wojcl~~~ną
(jeden uderza gowiosłexn drugi kłuje
cznią,trzecirąbie toporern),Po złożeniu
na. desce o:part~.io. dwa drzewa.. Wyó· b· '1'.~~zf~p.il~. .·
św. \tV o jciechaw infule lz 1"I.~Cl4-:.r,"'·QrA'łi... • . ·~·'i"':';/..fi
bez głowy,. którą
. . w.'!
bizna króla Bolesława ;nriOOl~efl~[)~
cego ciałośw.Wojciecha()
. .·Ściany. relikwiarza są
tui ,filarkami,' . kll.telrni.
Jest zkryształl.l, Sl"l;e·qlll\~Y.k.··t.ł
ty widać część . ·rt1""'''6..;ry wi
. . __.......... ' -' ' ' ...
ków -retU...~7ja1~za.
krysz""'" s'"""'rA·4".: .....

lowato . Uł()ZO~n'Y·cll

bibna.r .

Spód

relikw~4rza

kt6~ello·,

:' ····.·~I~aJfita!mi
jest gt1~lse:Lll

w"ot)W(3~d0iitt·

znaJduje. się . .' wielkich szafirów:
Sza.rirY te są prawdziwe i bardzo staroży,
tne; niektóreSqpl'zedziura\Yione, co świaa
<;~l' ze kiedyś na wsqho.9zie bytYi ui.~wan,
~o .amulety.
..... '

łasne siły~
P(lCl)'Z pl'(;Zno-mit.y, B"oze~Jędllą m.a:r.~ !uiiiić siebie ...
WSZdJ\" 7irĄ:'1l'ZYC się nie mOZG,

ClHi

t" w Ji..fe
'1':'
b'
. W, ••
~~:,~)i nici pr~ąść pajęcze,
$Z'\lijfltÓ blask6w w gwiazd plejarlzlt ')
lL'!1bgrJogl&d~te w ~Jutly tęcze,
:Gtly hol dłolile na skróń klad?iio.
Pooo ~scze7JQ bud,..ió ~wiaty, ~yc.:;Ja rnarl.en n.icb081donie,
Gd:f;JloJ~cła rosną kwiaty-~ f ' ", ... J.

•

l

~.'JFYfl(JYJr.1';' (.'s

.

r.r.e, .ceł cier:tllel11 krwa.wJądtonl~ .• ,
[)o~4ęzczych w~s't·oJJ.~ieni 'błędopj mary l ~
Któlf~ w sercu twoxzym: sami!",·,CNiłt.2atl'utoj Jes~iGZe CZB.ry
Nie .odwrooil•.• westehJli~ll'iaml! !,-

Ozas otrząsn,ąc

się 2i

mirazy;--

. Pucha zbl.ldzM-sktzepić cialo,
SUną ręką los ten wraży
·Trza' na:m. ując i iść slniało!
Wlasne sU:y,-oto godlo
)i'S71Mlletl'lego lua bić llldtl.
·Gdy :nas wiele 'juz z~wioato-,
'POGoi prożno czekao cudulL ..
Stanisław ~yzkowski CEsze!).

WJADOM,OSCIZ KRAJU.

Zakradziei

(Od ""Jasne~o koresJ)Qlldenfą)'1
Zwycięstwo czy klęska' w Genewie? Pro ces prasowy "Dziennika Gdą'lskiegoc"f
Gdańsk 20 lipca 1923 r.
sunków i postanowiellia jc~o wSl~on1nia.nell'li
\Vostatnhn nUlllerze "Gazety ~dań::: ull10walni zostały 'raz na zaws~e zniesione.
skiej" zastanawia się jeden znajwybitniej::: Tymczascrn liga narodów oJ:'zekłtt obecnie
szych. tut. polskich prawnikÓ'w, adwokat i wyra.źnie, ie traktat 'Vv:;;rsnlski rCz'4 u1 uje 01
poseł se.i1nowy Dr". Łangowski nad tern, kto statecznie wszelkie sprawy i spory w sto-'
właściwie odniósł w Genewie przed trybuna::l sunkach polsko ..,,- gdj1l1skich~ ,jąka ostatec~ny
"lemmiędzYll"arodowYln w sporze polsko::<gdań i podstawowy alówny
atut., Oto właśnie
skim zwycięstwo? Dr. Łangovłskiwl'ócH do:;: walczył rząd polski z Ud~liH~ką biurokracj~
piero co Z Włoch uię mial więc czasu i spo:;: }t)rzez całe lata i to orzeczenie wydane przez
sobności na studjowanie długiej polen"liki radę ligi narodów stanowi wielkie zwyci~
przeprowadzonej w tej sprawie przez polską stwo nasze w Genewie i to tembardzie,J że
prasę lewicQwą i sekundu iącą jej gdail,:< prze~rana przez Cjda11sk teza· z~adzała się
ską

z polską prasą z zapatrywaniem dotychczasowych wysokich
Jako wybitny prawnik i znako::1 kOlnisarzy ligi narod6w w Gdal1sku. Od dal~
nlity znawca stosunkÓ'w' polsko -- ~dai'lskich szej stanowczości naszego rzC\;du zależy, czy
dziwi się dr. Langowski, ze kOl1co,ve słowa zdoła wykorzystać tę nową sytu'ację .
referatu prezydenta Saluna o przebiegu . o:::
Gdallski urząd celny zrtskarżył "Dzien
brad 'genewskich wygłoszonego na posie~ 'nik Gdański" v\Tz.l41ędnie redaktoraCieszyńll
dzeniu sejlnowej kOlnisji głównej jakoby skie~~o,p.rzed tut .. sądetn ławniczym o obra"pozycja Wolnego Miasta była. po Gene~ zę czdi, ,popełnioną w artykule opisującym:o
wie silnejszą" przyjęte zostały przez 'f:1da(l~ pobiciu poIskie~o robotnika na dworcu ko~
skich senatorów i niemieckich deputowanych lejowynl ,w Sopocie z koń,cetn stycznia b.r.
1:!robowem milczeniem. i bez jakichkolwiek przez dwóchgdallskich urzędników celnycll.
oklasków, a na .posępnych twarzach wspo::: Na rozpraw'ie W dniu 18 lipca' b. r.dOmagd
mnianych słuchaczy malowało się pl"zY1::!nę::: sic (!doń~k1 nrokr<rntor nAłożenia lla "Dziennik
bienie. Do ostatniego posiedzenia. ra;dy Gda6ski" kary .,w wysokości je'dlle~o miljoligi. narodó'w w Genewie stał Gdańsk na sa::: na lnarek niclu. Po świetne i obronie adwokali
kram,entalnerh stanowiska,
że" wobec za:: ta d~ra tan~1q,»"skiego wydał sad~ wyrok uwal
warcia przez G,dańsk różnych um6\v z Pol~ niający, nnJdada lqC koszta 'Procesowe n*
ską gló'wny statut t. j. traktat wersalski nie 'gdaflskq kasę pallshvową.
normuje już więcej polsko - 'gdańskich sto~W.P. '

czerośni .

. (k)O ciemnoeieibarbarzynstwie panują
:oym na; 'w8i mOże świado~yć . następujqcy wypa ..
dek: 211etnf Piotr Bryś w Łuczańcach, -powiat
Rohatyn, zakradł się do sadu niejakiego J3kóbru
Suszaka, 'gdzie począl zrywać czereśnie ~ drzewa.
Spłoszony przez syna gospodarzal1eiek~ do domu
a.tu opowiedział o.l·cU o całem zaJ·ściu, prz.y·czem
oświad.ez,v,i.', że się obawia zemsty Suszaków.

hakatystyczną prasę

p"f'ttwicową.

a daUczna afBra
JAK

OPIEKOWANO SIĘ DZIEĆMI W "KRÓLEWSKIM PRZYTUŁKU DLA DZIE

CI" W RANST.
AnfwerpJ-.r.lI. W >lipcu. h d . d .
.
k 61
1p'
'H
u,
•
1C' OWla ujemy SIę, że w H '''r e'\VSJS.iIn pr~Y
,,',Króle'wski przytułek dla dzieci" w tułku", znajdującym się pod protektoratem
1
. s tł·
. ciI e prze::
. d par'
R anst · po d A 11t werp Ją~
a SIę naF.t
.] m. onarszeJ' i w któreg 0 kOlnit*załozyciel~
k
miotem ogrolunej sensacji~
skhn znajdują się najś'Vvietniejsze nazwisa,
Nazajutrz mIody Bryś uciekł ~ domu (10'
Dzienniki belgijskie poświęcają . telnu umieszczonych było 142 dzieci, awśJ:Óclni~p.
lasnt.Tymczasem Suszakowie, a JPJanowicie Ja skandalowi sążniste artykuły.Sprawozdaw::: 12 angielskich,8 holeiiderskich 3 alnerykan.~
kób, Sze~pani Władyslaw dowiedzhiwszy się o cydziennikarscy zamieszczają opisy, kt6re z skich i 15 francusldch. Przytułek 'ten przYJ~
t€,m. uzbroili się wpaly i· wybrsliSJęna polów godziny na godzinę stopniują w górę okru::: mowaI głównie' dzieci w wieku od 5 - 15 l~t,
tri~sżczęśliweg6chlopąl\:a. Pokfótkich pnsliuld, cieństwo szczególówi ohydę rewe~acji. Rząd. które częściowo ze względów' familijnycf~
waniaeh .,pl'zydybali go iw6wczas palami talI stara, się zatuszO'wać skandal ale to nic nie po nie mogły pozostać w domacĄ rodzioielsIqr ,
~tugo 'go: bili, ·aż Ilieszc.zę.śliwy wyzionął du.eha, '.m.aga. Wywołał on bowiem. tak straszne Szczególniej dzieci. wdów wojennych, wyc o'
ok'l b ez ża d'
·ponownie. znnJ'dowaty. $;J
·
Ohy·dni. mcrdercy. spostr.zeglsz.y, iż ofiara nIe
wz b urzenie, że d ZlennI
nego wzg lę::: dzących za m~ż.
~l:
..
tł'
d
t
.
.
tym
prpytułku
pomieszczenie.
.
' .. '.~ ..
dl i dl a mlnlS ra lygleny, prze SaWla.1ą praw~
L:eu.'
. da.Jisie. . spokoJ"n.i.e zpow.r6tem. do dom.n..
W'" to k u śledztwa okazalosię~
J
dł'
. 1- ś . . .
.. d d
'
te·d ZleOI
Po dwu dn1achzrolZpaczony ojciec' znalazł zdariiac~:gh~rik~~g10 CI 1 wzywaJą rzą
. o tebylyod dw6ch lat karmione :tiemnbtk~
~lU.pa.synasku19neg6w krzakach, zaA:volic'ja .w
. . Skandalteilwyszedł na jaw dzięki przy mi burakami i innego pożywienia nie otrzy;
Konins~Ę~hspl'awców przyaresztow'ala iodstą" padk.owi. .' Przed kilkoma.' dniami przyb'{rła mywaly, Sypiały Olle po czworo w .iednę~
-.....
n d
J
lóż.ku'polowem. bez pościeli.' i kołder, Po 6 O
d~.lę
W,J(la
. o a"reszt-G
UlW są do. wye..li w. R o.hat'Trn"e
1•
,do Antwerpji misja p~elęgniarek, amerykań~
'w~'~~"~'! >.::-"
, a k .ich, k. t6rym rzad waszyngtoński polecU zba ci musiało .iadać z je~dnego talerza, po 1 ..;'J k' "h' i 'M k · d' dł d "I d"aw, ł! d aĆ sprawę wychoWiania
"'t:
Z miednicy. Piecza nad
telni dziećmi ' by~A
'.~ : a ·ua lfI ar OVIIOl CSU' B mr
dzieci w Be~lji i tego
rodzaju, że ciała ich pokryte Sl:ł. 'b~~i
~ przyjrzeć
się tamtejszym instytucjom o' wyjątku wysypkami. Co się tyczy ubran~~•. ,
l
'Pl~ze'dparoma, dniami skradZIono rfonie pieki nad dziećmi. Jedna z uczestniczek tej to posiadało je tylk.o· 4 dzieci, re$zta. ···złl.~9
,Attw
...ok~:~a. D. ra. Dą.browskieg.o w.,. Krakowie kosz. to misji,pannaWilkonson, zasięgnęła zaraz
't b ł
' k' ś b d
t · ł hma
'.
in. formacj'i o r. óżuych "penSJ·onatach".. znaJ'::: SpOWI a y a w Ja le . tU ne szma y l a:c .",
,:tvnl\ b roszkę, wartości przeszło .100miljonow m~ d'
h'
d k
FI
bl
ny.
Wszystkie dziecizna,idowaly się,,!,
tek, Mimo ogłoszenia W 'dZiennikach i obietnicy
uJącyc . SIę po. ontro ą pu iczną i dowie~ stadjum najf:!łębzego niedoźywieniai fizyqJ'
f~sokiej.na;grody, al azc.a nie Zjawi~ się. DapIe- gZ~lWSZk. się przedłksirlst~i~m o istnieniu negooraz moralne~o upadku. Prawie w~z
:t'o ,OnegdaJPolicjaznal8izJ:a broszkę na ,Stradnr ewsxego przytu li a. Zleci w Ranst, ci
mlodocianipensjonarjusze padHo. '
·
M k·
. d
udała
się
tam natychmiast w towarzystwie ciężkich wyst p pk6w przecl·w. maralu. o.,§c. c.,~..
mirt u jubilera Ohaun.a. ar. OWIC'Za,JB uego'l
swychkoleianek.
k
h
'"
li
multimiljarderowżydowskiobJOkazujesię ie
W l
""" ' .
tóryc. dopuszczali się na ich osobno ..•.. /,~I1;
.
. ')
fI I Iie e' musiała pokonać trudności, za::: uczY9iele dyrektórijego żona, jak rów:tl1e. ~. .
~lo'dziej Jan Szczur (15~letni chtoplee~ ,spt'ZJ u
nim przedostała się do wnętrza tej instytu::: kilka indywiduów z tamtejszej kolon.it'.y
·bl'oszkę' Zli 6 mi1jouow niejakiemu Silberma'llf')wi cji;mieszczącej się w gmachu, zbudowanym dziewcząt od lat 7::14,zmado wskutek wypil;~e
nI. św. Gi7rtrudy, a ten odsprzedał Ją za pf)dwo'j:. n~ PC?dobieństwozamku.
9~szedłszypo::, rzenia im kary cielesnej. Według zezna~ fJ)
nil cenę swemu ltll~nowi MarkOWICZOWi. ,~Ten bleznle wewnętrzne sale, wroclłaona czem~ merykanki, nauczyciele, urzędujący w tytn
bs.tatnl ~,kllpiwszy" broszlrę w pośpipchu wyd.o-' prędzej do Antwerpji i udała się natychmiast przytułku,byH
bnikami "zatrutymi at~o~
~l z niej klejnoty, by puścić je w hL'ndeI. W tym ,do, główne~o urzędu poHcyjne~o. Tam spę:: holem". St'wier
no istotnie, że dwaj,,-Pl'OI
,ltiomcnoie nakryla go policja.
aZlła aOd:Z1nę czasu na rozlnowie z ptcfek, fesorowle" byli ludźmi chorymi umyslo'Wo0
tem. Wkrótce potelU w drb,qę do Ranst wy~ z powodu dłu~oletnie~o pijaństwa. Odwiez10
Wyp',a,aek powyższy odkrywa. przed :nami ruszyło z przed ~machu urzędu poUcyjne~o 6 no ich, obecnie do szpitala warjatów. :., :
ca~irO?lę . demoralizacji, jaką. jubilerzy ?;y(lo~ samochodów.obsad7,onychurzędnika~mi
i
O?ź'wiernym był VI T!lrzvtulku c,towi'ek
organizując z.lodziei i kllpu.b c; od agentami policji,. .Tymczasem amerykanka karany JU7. Za dopuszczenie się mordu. Byt
ł!';ł~. ad.~nOlle przedmioty. I to robią jlll)ilAriy, przelała s'W'O,ie spostrzeżeniR na panier j l"ifZe on postrachem wszystkich dzieci. On to wYj
(n.~~(iI,ł'1 ...... ~,I-!'V"iI'''' znoSi kosztowne przedm:oty stała je poslowi ameryka,ńskiemudo
Bruk~ mierz al im kare i wtracRł ie niekiedy do wi~ł
~t:~~~::~ mebezpieczny paser nie opu· , seli.
zienia, l11ającego wy~Iąd katakulnb,' w rft~le
.• ~
a:r4;~az1;tl !ilP~O'n~' 1'J,asteDl\lp' W~4'1i(~.Teraz uopiero' poruszona została prasa. próby ucieczki. co się nieiednokrotnie za~~, ,
.W ślad za polic,iantalni udali się do przy$ rzało. W ~vvnikll dOChodzeń ar~<;ztowa!1oiV~
tulku także reporterzy dziennikÓ'w' i co tum cały personel, wraz z dyr. na czele..
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_ Kalandar2'yk.
'Wtorek dnia 24 1ipca Kr9 st9ny P.
Wlil)!h6d słoń~ą (1. 4, iTI. 53
(.l. a m, 41ł

Zachód p

--W

(Ctel1iQlflifH'U'I P\5)

.,. eatll'"
THl$.!edja

,l;r,iecP·

Teatr Sc~la
powt6r~el1le

ł

,.ROta"

(CeRI~lniana :Nt HiI)
prflmje.ry

'Uhall"mąpi~ (P;t;lęłrin 2('
uTragedja g\1}led~iQt1~jH
, ... II.II"'Hapl~ (Prze,azd })
"Kobieta zmienną jest"

IlCasbto" (Diotrk,oW$ka 67)

uCzatd e pole"
~)

(Płotrko'\IiMk:ą

12)

(PiotrkoU1ska 91

Ithlzeum l\1au!d i Sztuki

Kalendarzy:C historyczny.
1292 Zgon kr610wej Kingi, żony Bo~slawa
W stjld Ih\Jego.

,

.

.

1792 Stamsław Rugast podpisuje akces do Kan

federacjI Targowickiej.

iadomości
~d

bieząca

Pierwsze posiedzenie Rady ,Miej;:

.

.

Dziś o godz. 7~ej wie cz. odbędzle SIę
pierwsze posIedzenie Rady MiejskieJ na
którem zostaną dokonane wybory prezy:::
djum i nlagistratu.
"
Wedlug" wszelkiego prawdopodobień::
stwa prezydentem miasta zostanie wybrany
sędzia Sądu Okręg. Cynarski, prezesem Ra:::
dy Miejskiej adw. dr. Fichna.

- Dyrektor Okręgowy '.r..wa "Rozwój~'"
Po zorga.nizowaniu dyrekcji :KieleckiGj ps
Wl'OCU do ,Łodzi i na· życzenie zjazdlI· delegatów
T-wa "Rozwój/,( objął dyrekcję okręgu Łódzkiego
~('-:wa "Rozw,ój" p. Edward Zajączek.
- Z delegatury Min. skarbu.
. (pap) Jak się dowiadujemy.z delega1;ill.'J,
Min. skarbu zatnieSzCzone w niektóyyclt dzi~lł~'
nikach 'lódzkic.tt wiadom)~;:i w sprawie zrefor:rno
wania komisji dewizowej nie mają dotąd pn,,,'
twierdzenia z Min. skarbu. Równeż wiadon~:JśÓ
d ZWl'óceniu się ambasadora angielskiego do
rządu polskiego w sprawie ograniczeń dewho·
wych, będących w związku z napływającymi· ctl··
:taz liczniej pr~testami wekslowymi do An~·lji.
jest na razie tylko pogłoską. Pan de:!egat Mtn:i·~
sterstwa skarbu wyjaśnia nam, Iii o sprawIe
tej dowiedział się· ze zr6d3l nieofiejalnyeh .. Urzędowego potwierdzenia: dotąd nie
otrzymał· Delegat Min. skarbu p. WoźniaK U·
aaje się d:ł.iś rano do'Warszawy w sprawach sIu,'
źbowych, gdziB poruszona będzie &prawa zrefot*~
mowania kvmisji (iewizowej jak l'Qwnież inne
sp:rawv .:l.~wizowe. Po powrocie P. delegata ~
W ars~awy dowiemy się, o ile wla'domo~ci pa
wyższe ~godne są z prawdą.
'I'
__
Sytuacja. poetr'ajkowa w przemyśle
wl.ókienniczym. .
~ ..
.
(bip} W dnłuwczorajszym większość faoryk przemysłu wł6kienniczegozostala uruchomiona i robotnicy wrócili do normalnej praoy,
2arowno na prowincji, jak i w Łorł7;t, jedynie w
Ozęs13ochowie miały miejsce zatal"gi na, tle żąda:)).
wypuszczenia aresztowanych robotników.
W calym szeregu fabryk, a między . innemi: W' fabrykach: Leonarda, Barcińskego ROZr.,l~
blata Szulca Stolatowa to botnicy stosownie do
uohwaly o usunięciu z pracy żon l corek, pJlioja,ntow zatr~ymali warsztaty.
..

,

~.

~........

>y;

"

T'd

znę, jednakie dodać ft11l8Z\)! ~ ,1u!.l Jnr.nzo'~a w~~~. .
ka podwytk,q. wl'Jywa kata..sLrota1."lle na .U~·~<I
Jllyst l". :min. pracy Da.row.sk: t-Ikł(,ulH n(i~ ;i;,

wspomnianejporiwyiki. JKęw.iel.b'~"llbym rp,o~j'~
J~.aI"!.""ticH tę podw.1~kę pt""'~e:.ł w;J~hł~l nu intet~~y,
pańgt~lr'l., J'edl1Ą~~ łl:fllUUHHlt:r- :~n.u~st,t"n p:!"~ey 11.
Darowsk.ieg<.~ byiy wl\zkie. Co '-to l<'(lllkretni~l:;..e
go poglądu 'nal 3J'tU~ję c.betm# w p'r..oorr.yś~9
wMkicnnit~zy.u1 W.ZllOOZij.lll, że hęds;e OD reuiiiw'7
dopiero 'PO wp-rownd~enll1 w zYI1i'e now~,j pod.1
,"yżki, opB:rtej na 01"1..@azeniu zr.afOł:llUYWauoj k~
misji St8ty~tYCZlllilj.

rr aki.ego zclttnia. :iest p. in~.vni~:r. o Z1."erOrffiO
wauhl komisji stiL tyl!i;ye~me:ił
Uwa!am~ Ze z:rłi5.f.o1'rumvanie Ji'ollliS"ji s~n:.!

11ast~pstwa.

"Markiza z Clermontu l i

-:7" •

.P r~'y~naJt;, 7-e pOC,lor:m..n. p."!X~~~~'&. ~~b,;;n~o
~iQ robvtn.i.kofo. nah",~a.lR pr~... \ł;>;:gAąn 'nn r..!,'Q~~~

j

"Odeon h (Prz~fazd
,.Biała Fust,rnia"
GlI"and .. l(lno

'-.'

V\tsp6łpracownik Pol.;:;ki~.i

Ag. Pr:\s(..wej zw!'6eHfę do p. il]~. Rumpla z szeregie2f
zapytań, l'otvczących obecnej sytuacJi w pt'l~·
myśle wlókieD.rJczyru •
Józeli idzie o sytuacje w rH'zonry~IQ wtj·
ldf..,nniczyrn" zaznaczyQ, muszę, że w chwili obecnej jest· ona ci(\żka,
.
00 .:daniem p. ill~. wytwar.6ł~ tak ciężk~t
sytuację 1
Pf'lBdewszystki€~n t:rU(lf1lH'P;~ f:R laką nóf.:
potykaIn .., w zdobywanin znak6w łłblcgowycb:
niezbędnych dla wypla:t"y robotnil:t:m trndno:~3
P(;wyższ~ t16IJ1aezy się .. eni ~~a w ob:~qu znajrln;
,~ Sle tjr~s~~· łnie wekąle~ Snd';f~~ i,' l1Odw'\i~n.1
na jaką ~\'"( f ~Hiśmy się, wYWO~J.'ii mOle ~rz'Yk'ro
(pap)

Jak nalezy zroznmiec powy);sze słown n.
~n.~yni~:ra' .
Sądzę, ~ podwyz~a 67 proc. (dbi6 ~się mo..
Ze Im produkcji, jak rownież przy~l.vni6 Slę mo ..
ze do zastoju w przemyśle w~ókieuniczYn:'
Czy sądzi p. inżyr..ier, iź, ud~ielenle pOa;
wyzkl 67 proc. bylo niesluszneTI

tyS'tyeznej Pl.'Za"Z wprowadzenie na ~ebrania 5i~
przedstawicieli zw.iąikOw robotni.(>~ ten, JUK rei..
wniez p.rzemySloW'c'6w 11 io jest w Polsce cz~tn?l
llowem. ZJ."~Sti6tą, jak zdąźylem zauwazyc, nlbi'~
maJny odsetek zdaje sobie sprawę" z tej "ino-

.."

WRCJl ...

uregulowania stosu~ków SIUŻDOW,óh' urzędników
'(bip) Kurator',ium . okręgu.. s~olne.~ którzy nie przedstawili octnośn§cn zasw'laa~
łódzkiego zwróciło się do wszystKIch lnspek~ . czell. 'Właściwe władze administ:racyjno;;poc
cji, dyrekcji senlinarjów i preparn~d. l!a.u:: " lityczne sprawdzą na podsta'~Nie tych wyka.
czycielskich na terenie okrę~u z .okolll1kle:n ; 9.:Ó\V, czy dane osoby posiadająobyW,atelst1
w sprawie nieprzyjnlowania do s!użby pan:: wo, względnie czy pobyt ichWJ' Polące może.
. ~
"
st\vowej osób, które nie przedsta.w tły za~ być uważany za legalny. ~ ,
Co do cudzoziemców pocnodzenl1l
ś\viadczenia, że są oby\vatelami Rzplitej.
~
Okólnik ten opiera się na uchwale Ra~ ~ niepolskiego, nielegalnie przebywających na;
dy ministrów. Odnośna uchwala stwierdza, terenie Polski, fHlleży na wniosek właściwej
że do służby pal1stwowej, nie~ wylqczają~: władzy administracyjnej stosunek służbowy
rozwiązać.
służby na kolejach i pocztach, nie należy pr'.rYJ
mować tych osób, które nie przedstawiły for~
_
W związku z ucnwałą rady ministi6w
'm.alnego zaświadczenia "właściwe,iwładzy ad~ kllr8.torJumO~ S. łJ•. w wyżeJ wSP9mnianynt
ministracyjnej, że są obywatelami R~pIitej.
okólniku zwraca. się do kierowników urz~
. Co' do 'osób pochodzenia polskiego, d~ dów i szkól,,' aby w terminie, do lo:=go sierp~
czasu przedstawienia wyżej wspolunianych nia przedłożyli: wykazy imienne.. zatrudni(.)f
zaświadczeń, przyjęcie ichmże 'nastf1,pić ty!~
nych pracowników, którzy nie przedstawili
ko na służb e kontraktową. Poszczególne ml~ formalnycn zaświadczen, te są obywatelami
nisterstwa zażą&J.i'1 ()d nodwładnvch im or;: . Rzplitej. Okólnik ten dotyczy . wszystkicn
ganów . . .v terlnil1ie 3:::ch nliesięcznynl wykazów podle~lych Kuratorjum urzędnik6w, nauczy::f
funkc jonar .iuszy pochodzenia niepolski~go, cieli, lekarzy szkolnYCh i nizszycn funkcjo'
zatrudnionych w urzędach-. państwowych, 'narjuszy· państwowych..

..............••......................................................r....
tł

zostali w sobotę i niedzielę wypus;reżeni z wit!·· pod prz~wodn'ictwem prezydenta Rzewsklego Pd.
zienia, prócz B-eh 4~h·.3, kt6rzyznajdują się Je siedzenie komisji wymiarowej w spra.wie
~
sroza t;lod śledztwem.
stwoweko poda tłu dochodowego.
- Likwidacja strajku budQwlanego.
Na"posiedzen'iu tem rozpatr1Wano caty)
(hip) W sobotę w lokalu ~. ojęWÓdztW1l szereg spraw ą.pelacyjnych tych· plntnikow· p~'
po{! przewodnictwem wice-wojewoJy rau6y .lJ1~z ,datku. kt6:rzywnieśli reklamaeje bądź to o cal":
"kowskiego odbyl się dalszy ciąg knferl~ncji w kowita zwolnienie, bądi to o zreduk&mmie snta
sprawie żądań plac robotników blldowlanych.
podatkowych.·
,:~.' ,
\
Na wstępie pracodawcy oświadczyli,.ie
W rezultacIe od:t-zllcofiO' w!ęKgZ~ ezf.f~
odby-li ogólne zebranie swych mn!Jdatarj1.l"s'~?, skierowanych do komisji podan i n"aJ'ozono na:p~a
skutkiem· czego uchwalono udzielić podwyżkę tnik6w normalny . poJatek, wynosząc.y kilk.ase~'
w wysokośc150 proc.
. . . . . . miljono'w mk..
.,
'!
Na ośwadozenie te prwdstawlC'ilo robotni
-- Wyplata 48 proc. 'dodatliudla na.tiOi;y~\
kownie zgodzili się i dOIllero po dłuższej dYS~'l- cielstwa..
.
:. l
aji doszło do porozumienia dzięki interwencji
(bip)W dniu WCZÓl"aJsz-ym (l'db'yla się w
wice~wojewody Łyszkowskiego i rob. budowlo o lokalu Inspekcji szkolnej wyplata 48 proeent9ol,
trzymali 70 proc. pdwyżld od. p?ac czerwco- wego dodatku zami$siąc czerwiec dlaws~ylri~ .
wych, która to'podwyżka obowiązywać będzie kich nauczyeielipowiatll16dzkiego. . ... . : i," 'J',:',:
od poniedzialku 23-go b. m . ,
_ O kontrol~ na(j. 'inkalgemwaJuJC)~~~li~;;,:!:·;'.·.
Place w przy~lości regulowane 1?ędq (JO
(bip) Stosownie 'do rOZP01ząd!~~'llflDł~;i.:~:Yi
3 2 tygodnienupodstawle orze Jreń komisji 'ata· ste:rjum skarbu 14inistE>rjum. poc~tl'tęlę~4f
/f~:'i.
tystycznej.
wydaloro~orządzenie 'WsPtawiepr~lJ,r~~:,
'
....:... . Uwolnieni~ ąl'esztowtnlych l'Obot'li.. niakolltroli nad inknselll.w~Iut ob~yoh' •. Ilii')~:'?
how•
nicą.·
..
.
. .. ,. . . . . i i i J , i .l;,"\/ą
(pap) Vvszyscy aresztowani
podC,'z3s
Na.
mocy
rozporządzenIa
fQgjp~44
,
W tejępl"awie zwią,2ikiJl1rzęlnyslowc )W' zajśóna Górnym Rynku robotnicy zostali UW)} 00 20-ego b. ID. do paczek poeztowrch,'wyS'f~
zwr&ily eię do ~:iązk6wroWtniczychz; 'P('v~ :deni z wyjątkiem dwóch niewiast. OgnIem nr.~~ nychzagranrcę przez' fabr:ykanf6w~ knpci5-w i
śbą o przedlożeuie tejąrawy na z(&hraniu de~e
sztowanych było 63 aohy, w tej li~zbie ze z Nią., firmyeksp'edycyjne. a zawiel'ających 'towary,~,
gatO'w ro botniczych celem cornięcia decyzji.
, Ntnazie więc wymienione f~bryld pr(lJ~U~ zku ;,Praca" 4, a 2 ~~e zwi~zku kla~i)\Vego. POZ,) " zwłaszcza wyroby wl6kiennlczema ny'e ·doląc7.~
Ją normalnie jedynie fabryka Gajl3.::a ruszyła "do &tali aresztowani nie należeli do żttdnych zw:ą-:- nI!' przez nadnwcow Pl'O'CZ wszelkicn pot.rze'~
ł bnych dokumentów za~wiadczell1e waln.'towe, (1'
piero po poll1duht, 8 fabrf~~" Bider:t;n8ne. _j~i.S,r._ zków.
'Pl'Ze~rowadzemll, ;gJl.~QJJ.J!~$w.ęę1i1"",: ..!gr~!A~~
tloi;ąd nłec_y:nntt.
. ,".
",... "
". _ . .:.... . - O wY.ł~ia:r poi:Iatkn dochodowego,
(bi,p) W u~iegt:rm tYQ'O{ln~:u odbylo ld~ rzacll. < "
" ,
l,
ol. ~ ,
.'RQbotu.1~r. ar,e.s~tQ:wan1 poa~~!J'$ stra.Jku: l.. ,

rrau.

i

I

.

W19zystkim, którzy raczyli

wzjąść

udział ID

Po luótkich lecz ciężl<ich cierpieniach,
23 lipca nasza ul(ochana córka i siotra

drogich nam
:J;lflQX -tragicznie zmarlego 1.\1 dniu 15 b .. m.
S.. t Pa
127sdI
~Uluttl1)m obrządku

i

,t

pochOWania

13.

Mi zyslawa .

t

p.

b.Y'l~g()

kadeta i b. ucznia T·ej kI. 8·i.O kl., gim·
p. Wiśniea.\sl{iego, między tnneml ks~
Zygmuntowi Ła~entowiozo~i,l a w szczególnoścI
ks.:StanislawGwi Nowickiemu za jego serde.cz·
na. "przemoV/ę nad UJ ogUą do rodziców, ro~zeń
stWf.l ikreWnyC!n, koleźank()m. kolegom ZWlerz
chrdk~m. przyjaciolom 1 towarzyszom pracy slda
dają serdeczne "Bóg laplać ' pozostali W smutku
Rodzic. 51 siostra i brał.
nU.Ęjom

Wyprowadzenie drogich nam zwłJk odbęd?:ie się dnia 25.VII na stary cmentarz

w

i

katolicki, o godz. 4"ej pal p@! z domu żałoby przy U]9

ó

.-

~/:.

Na smutny ten obrząd zapraszaj ą
zmarłejt pogrążeni w nieutulonym żalu

I,'

~aihviadczenia takie wydaj~

przyjaciół

krewnych.

Rodzice j

wszystkia

bankowe~
.~~Ym·l:nnisterstwo·skarbu powie'l'Tylo ezynuoś
clI zaatępn.ze pmy; inkasowani:g :w"alutobeych za

,oo'd:daly; P. K. K. Po oraz instytu,cje

,

~f1.:\!ięgaonetowa;ry~

Rzgowskiei Nr.

I

s. t

.~ ,OpIaty; od fabryk tymniowych.
" . (·bip) ;Ną}llocy; roz]?orządzen"la. Ministe.r~
skarbu .oplaty, pobi~rane tytułem zwro;tQW;kosztów. dozom skarbowego od prywatnyrh
'fabryk :wyrbQW: tytllniowych wysolwści 2.000000
)iJ.k.miesięeznie może byo wwyjątk'owyeh wy~1i ~Gne 'do l.OOO.OOp rok.
•
O ~~ tę' llbiegae si~ .mogą fabryk!
~ne ~ll8jmniej od roku 1914~ego, które nara..
~e nie posiadają jeszcze stałego nadzoru s~arb?';;J
~'go i ktore ze. zwględu na malą pl·odukcJę : ~le .•
pylyb"Yl )V. stanie mścić opIat - Y1 wysok~.~ci!

P..

i

10~

życzliwych

pami<:c i

rodzeństwo

•

li

I

~'1l.Ifi.

po długich cierpieniach zmarła orzeźywszy lat 61 dt1i~ 22 b.. m •• Nab ożet1stwo żałobne
odbędzfe się w kościele św. Krzyźa w środę dnia 25 lipca ., godzinie 9· ej rano. po"
czem nastepi eksportacja zwłol( na st ary cmentarz k atoli:ki.
Na smutne te Gbrządkl zapraszałiikrewnych przyjaciÓł i znaje mych pogrątona w
głębokim smutku
(1248 d·l)

IlIlI-----___III______tl lt_______________

i ___

~poO~OOOmk~
.,' . .
'ł
l
Pdd~a;w spraWle przyznama Opłaty u
I.·

.

...

I

l,

~

!!II

. . . ._ - -. .-

P ODI

Mowel winni 19.erować zaInteresowani do , odn~o;
które po. rOZJ:)atr,zeuttt
....

"

..

i,

S.

EUSIO

i " 'l

pa.pieriJSOw..

',' .

, ..t''(łilp) Odal117..szego ~u Spi'~atlWe~ll"','
wyx'ol{&w: tytuniowy<::h' sprze~aJą papl,e~?~~
W6ryeh' op.a:kowanie nie ?d~~ia~a e.Błko~c:~
łaktye:mem:n gatunkowi tychze. ilY.fa~hlnacJe ,t~
~4 przeprowidzanl3 b'ądź przez pOtlWa2enie pJ!,CI:-?1 ."
JtaJ. bądźpl'zez ftll6ZyWe_opak~wa~ie~,".
.'
:. . Przy tej sp'OSObno!fui pOO"kresfió je~z~7..e :t!lz
ltalez'y, lż'wlaclzep,olicyJne trowinny zwro(uć ,rJ-a.
~zną uwagę na niekon{3esjon~wanyęhspr.zeda,w .
'cłtw;ktor~ 'gł6wnie .. ~p:z~daJą ~f~.gzowane. v:~;
papi~, . . pobi~,:,ając Jeifu~zes~le za.wsee~k}~
lfat:ąnld paperosow o(;nyw!zsze o.?noml~alnylvli
· '. . 'r-1{onkul's! na. kierowniłtów sz~ol. _ ".
/
(.biB) W"ZWIązkn z planow?-ne:n .. prqw~~

t

zmartemu

P.

l NIAK

I

,

:nI. Drewnowskiej. ·Przyczyna. samobtSJstwa na skich, ktorzy
razie .nie ustalona. ,W sprawie tej lP,row.adzi się
do.chodzenie.

:'''~I

l

I·

i .

.kow

4

celny,~~iW'

Warszawie. Filmy oclone po tym
urzęd~ie celnym
lIie h'ęoą przyjęte. do ocenzurowan!!l yvWar~
:nawie1 a zateln nIe bedą mogły hyc demoll::t
attowane w: Polsce.

l'M'- Usiłowane samoJJójstwo.
tpap} W domu nT. 16, przy ul. Leszno we
, \W;fusnemmiesekaniu w celu pozbawienia się ź>r ~
~napna sl~ esencji oetowe.j ruejalui Unlills 1{:a
EuplQu.·Wezwane pogotowie ratnnlrowe~ Umfli
• Yv. .•tanie ci~Zkhn p'rzewiouo do s2'pltala przy

I

...d-l)
osiągnęli wysoki SUKces a..rty~jty~~
ny, yY rolachMircewych~.
. . ł,
W, pią'tek premjera głośnej, lekkięj an>lł.
gięlskiej komedji pt. "Koteczka" ~J"arkows"~ą.
Wiśniewską. i innymi :w rezyserji J~ Sarnecki~

go.

F'I

ea.tr i sztuka

.. - Teatr "Miejskiw
Dyrekcja.Teatru ·Miejskiego chcąc dac
jak na,jszerszym· warstwom możność zabaczeni a
pewnych sztuk mało razy granych pOśw~ęr~i
opr6~z poniedziałku, także wtorek ś:rode i CZWl,l'
tek na przedstawienia zrzeszeniowę. Kolęjno -:lM
każą się: "Tragedja dzieci" i 'lRóź:t# (z Rakąw
sldm, Pilarskitn i Sar:neekim.) .. ;Djabli synck«(
(z Woskowskinl) raz ,;VV"iera ~fircewa". Bę1zie

w

s

.aZemem

aniu ~ w ~akimkolwiek innym

imiercfą tragiezną mczElsie

\\I

P-' ~matorzylatwego zaroblill.
·'(P.'al). Onegdaj na cmentarzu zydowskim
:nwijąlosię jakichś d"WUch . jegomo'ci~ z pus!ką sprzedającznączki. Zapytani na,Jaki cel spr~
ijIają powyższe znaczki nie umieli si~.· Wytloma-ezyó.Amatorami latwegozysku ~opiekowala
p:r~'Ymusu s~~olne~o w.~o~le(}le.~~lł,Ii.z się policja. trak się oka!l:alo są to~. B'ursztya
:kim~o prżeI?rowadzeulu SpISU dZIeCI w ~lek:n Ohaim,zam:.przy ul. Łagiewmckie:J 13 i Lewlio..
gkol;nym, Radaszk.ohut . 'P~wiato.wa... lą~e "_~ .WlCZ LaJoe,. zam. ·przy ul. . Zgiel'skiej. 15. .Ob~ii.
J:nsp,ekcjtlszko1ną powiatu. 16az~le~o,r~ZPlJlt~~ p,taszkow aresztowano, a puszkę.i pienądze wan
j(oakllrSYi na stanowiska kierOWDlko.w szkPJ: .w~e, ~i.ę ~1150 rok. dolączono do protokołu ..
.~.-18$Owych 'W powiecie". '.' . .... ' , 7 . >F
~. Nieudana kr~dziez. '
'.'
~ }".lKo~sy te.ofIbęd~ SIę. w ~lerpnl"n 1 ,PO .
(pap) Dnifl. 22 b.m. do miesz)ianla L'esz1io
. ~ta;m;:w S~lS!',mi~ązkuz 'plananlll'eOrgan:~fi Janina,zam. przy ul. Wójtowskiej 14,". podctas
(~Jnellll w (kiedzlDlli:) szkolructwa pcwszechn"go ... . 1.. ··ś·
'.. d
• ·d· .....'
" ki'nnli ®k. .d
.. ik'ól i' szego typu f JeJ meouecno CI, za pomocą o. el'wan13 rZWl l
'!N. .. ę::
u. . Wl.,OW~la S., .• .' n.~ anizowaup. zepsucia zamków dostalo się dWllch. jakIś osobni.za~tąp~ęDla lch. szkolallll: wyzeJ. zo fI .
..
l zabrali się .do rabowania rzeezy. Jednak?
~mi.
podGzaa operacji zostali zauwaźenl 'O'rzez loka~,...
~ Filmy zajtranlczne.
."i
•
ro'w i oddani w. ręce policji. .Są to: B"rek:!r
{pap) .Na mocy . porozUIDlenut. Mln~ Ad 1 W
-8]{arliu .. z min.. spr. wewn.~trzn.ych q,d .dnia 111
Q f,· ,6jtowska 22 i
Sroozy:p.l-\ki Wladys!aw
;szegosierpnlR rb. uprawn10ny zostaJe. do ocle zaro, przy ul. TuszyIiskle'j 11. O~U złoczyiicow
nia filmów zaj!ranicznych prz,eznacz~nych ~o przesłano doul'zędu śledczego.
'
Hemonstrowania. w Polsce, wyłącznIe urząd

..

. .a~1IIII

szc%egóh~o~C'i zwlązkol»i "Praca!' za zaj~cie się pogX'zebem sktad~:z: g'~bi .zbolalego serca
serdeczne uBóg zaplać" '

a

Jrcw

"

. .aJt~. ._

Ił.NIE"
przyslugę

strajka .tobotnikóm

~łi ~~,~:oastępme ..Gen~~8rln~jDyrę~cói,}liO
:nopoln. tYtl;m.io.w,~"zodpOWledm.m: wmoskl~nx

:~r r--o Falslow'anie

Ę

Wszystkim tymI którzy oddali ostatnia

tmy~.~ł) .. ąka:rbowyełi,

~"' dęeyijt.

I . . ._

. .- _. ._ - -. .

-

--

Amatork:a cudzych ryb.

.

(bip ) Pewnego pięknego czerwcowegą
poranku, kiedy w okolicy Starego Miasta .by~

największy
ną swą pracą

,wa

pięściami

ruch i ludzie zajęci c~dZle~d

zarobkową:roZPychalą. Slą,:

i łokciami, nie· zwracając uwagi bn~ .
nici na nikogo ~ przybyła do sklepu z ry i~
mi Dory Tuszyńskiej (Wschodnia 23) jakaś· ,"
elegancko ubrana pani.
.. .
.. "/~l.
. Po cUugich targach kupiła. ona 2 fun~~,:~!~{
ryb, a po wyjściu jej ze sklepu jakaś kupUJą.);::"
ca oświadczyła ze . elegancka nieznajo~
skradła ze stołu 3 ryby,z których ~ dała Jall •.•1"
. kiejś również kupującej pani, a. ,sama POZQ1. . . .' :
stawiła gabie l~ą rybę w koszyku.,
,,;~I,!
Wobe'O, !tego· ur'ządzono natychmiaąt::';/J'
za amatorką cudzych ryb pościg, którydal':)i
niespodziewane. rezultaty: koszyk, któryelę~;l,~
gancka. niezna,ioma trzymała w.ręku zawieraI 3 ryby, które widocznie jakimś cudem W:
J

koszyku się znalazły~ ponieważ kupiła

tylko 2..

'..

l

.

'.

on~:

.'

. ,'

Otoczona ~,,~wardją" uliczników' udałl
się do komisarjatu, gdzie funkcjonarjtisze pOili
licji stwierdzili, iż jest to Dwora Fogel, żonl
fabrykanta (Kilhlskiego 46). SpriWę a.m3tot"
ki "tanich. ryb" zainteresował się s~dzia., kfórysprawę powyższą rozważał.
.•
Na sprawie oskarżona do winy się nl~
przyznała, .twierdząc, że o niczem nie wie . l
nie zdaje sobie sprawy w jaki sposób rybY

to ostatnie przedstawienie zrzeszęszęnio-łę i. za •. te w koszyku .iej się znalazły..
r~Uiem ostatni· występ dyrelrtorstwa B"arwin:.. l
. ,Sad PO p~esłuchaniu świadków

f'

,

w:ldaJ

.

...

'

-

Al

~l

(pap) Na wokandzie .sądu okręgowego
sprawa Woźniaków Marjana i
Jana, oraz Gellerta Stefana, o przywłaszczenie
'skóry, będącej własnością Polskiego Tow.
Handlu Skórami. Oskarżonych bronili mec.
Kobylhlski iDobraniecki. Mar.jan Woźniak,
starszy cechu pracuje w swoinl zawodzie od
lat 12, Jest on twórcą kooperatywy w któ::
rej dawniej pracował \v charakterze kierow:::
nika. Oskarżony Stefan Gellert praco\var ja::
ko młodszy majster. \V rb. po zrobieniu bilan:'l
su stwierdzono brak skóry. Obecny przewo:::
dniczący Kranlarz, po przeprowadzeniu ob::
serwac.ii, a następnie re\vizji znalazł kilka
kawałków skóry w nlieszkaniu Woźniaka
Marjana. Śledztwo, które osobiście prze pro:::
znalazła się

skutku.
~tani~

awy Kaczyńskiej zgłosiła się jakaś kobiet&.
tÓ.I.'a przybyŁa z polecenia brata Kaczyńsk~..Jj
.;:;. prefdda w gimnazjum Starkiewicza.
Kobieta ta prosiła w imieniu ks. Kaczy'n,kiego aby siostra jego wydaJa jej futl'O, gdyż
m wybh;ra się na wycieczkę. Ponieważ zjawLLla
5ię ona w mieszkaniu ks. Kaczyńskiego bardzo
często i zalatwiala różne drobne posługi, przB",o
StanisŁa wa Kaczyńska nie namyślając się długo
ządane futro dla brata wydala.
Ks. Kaczyński zjawi! się w mieszku"t111
s\7ejsiostry i zakornunikowal jej, że nie mÓi51
wyjechać na wyciec!kę, poniewaź nlf\ otrzyIDa'~
futra, o które prosi!, a ponieważ uslugująca :lm.
poprzednio kobieta przestała do mieszkania. pl"LY
chodzić, zrozumieli przeto, 'iż padli oijarą oszustwa.
.~
Wobec tego uonielU oni o fak~je tym PQlic';i, kfórt:..j udalo się vv h.r6tkiD.l czaeie ująć ama.
terkę cudzych futer.
. "~'i;'~'~~f,r~;"1" ~1~liI
Jak się okazalo jest 'to A~)k~lłja Przymro
zek, która będąc bez zajęcia w ten spc/śób ulatwia
la sobie zarobkow,anie na cnleb codzIenny.
Sprawę powyższąrozpatrywal sędzia Zaoorowski, który po przes~uchaniu świadków, ska
zal ją na rok więzienia z pozbawierUem praw.

- "Z Twa SiJkól".
Dnia 30 lipca r. b. o godz. '3.)' pol wiei'z.
ćdbędzie się w lokalu przy ul. Nawrot 23 Nad·
zwyczajne. Ogólne Zebranie. Porz4d~k dzienny:
1) Odczytanie protokulu ostit.tniego og.j{..
nt.lgo Zebrania."
"
: ',2): Sprawozdanie ,z: Dzialaln',)ści Zarządu.
3) 'Wybory nowe'go Zar~1:du~ .
.
. '4) W olneW'nioski.
.....
W razie niewyczerpania porzącUiu azien·
DE!gO Clalszy ciąg Zebrania odbędzie . sIę nastę
pnego dnia o te) samej "godzinie. Prawo l1dzi3ftl
'W Og61nem 'Zebraniu mają tylk'o ezlonkowts
o'plaeający skladki".

l ',

""

1

m
,,,',

t

ł

pozostawił

- Przymrozek i futro.
(bip) Pewnego ziInowego dnia do

-

Wtorf'k. dn;,j 24 lioea 1923 "w

t

. t'ok, skazuJący Foglową na 8 miesięcy
:zienia.
, Sprawa po'wyższa w drodze apelacji
zeszła do sądu odwotaw~zef:!o, który pod
·tewdnictwem sędzie~o Kahla sprawę tę
zpatrywał i skargę apelacyjną

.,ROZWOI'"

wadził, "wykazało, że skórę przywłaszczył 80:::
Woźniak (ojciec) pełniący funkcję ma~a:::

bie

żyniera.

To samo uczyni! syn jego Jan, który
za namo\vą Gellerta, \vrę:::
czyI temu ostatnielnu, ten zaś sprzedał nieja:::
kiemu Stawowenlu, szewco\vi z ul. GłÓwn'ej.
Okarżony \Voźniak l\larjan z art. 547 z'a
przywłaszzenie, do \viny się nie przyznaje.
Prokurator popiera akt oskarżenia, źa::
dając należnej kary. Obrońca Kobvliński pro:::
si O uniewinnienie Woźniaka Mar:iana lub o
e'wentualną karę ~rzywny. Woźniak Marjan,
starzec 60 letni zasłużył się, tworząc 'współ::
dzielnie, praco\val w niej 12 lat, ciesząc się
najlepszą opinją u pod\vładnvch. Obrońca
jest zdania, że \Voźniak znalail się zupełnie
przypadkowo na la'wie oskarżonych. Sprzecz:::
ność zeznań \\,Tszystkich świadkÓw w stosun:.'
ku do niekdrzygtne~o" zeznania Kramarza,
jako obecnego prze'wodnicząceRo, można so::
bie \vytłumaczyć .iako akt zemstv lub niena.::
wiści, ,gdyż da,vniejszy kiero'\vnik Woźniak
pod względem obowiązkości w pracy stoi o
skórę skradzioną,

cale niebo wyżej od obecne1!o kierownika.
V\.' oźniak l'rlarjan wziął trochę skóry: z
magazynu i nie wpisał natYGhmiast do ksią=,
żki, .nie jest to wielkienl przewinieniexll, . po:::
nieważ oskarżony jest udziałowcem,. fi. jako
magazynier za 'wszelkie manco odpowiada
własnyn1. wkładem, który w tym wypadku
'\vart.6ść wziętej skóry przewyższa. A Z[i,tero
nie może być mo\vy o art. 574:::tym, stosoJ.
wanymffi za przy\vlaszczenie, lecz w ewent1.lal~
ności stosować należałoby art. 507, ~dyź
prze\vinienie 'vVoźniaka polega Jedynie na
niedbalstwie. \V stosunku clo syna Woźniaka.
Jana, u\vaża obro6.ca, że zasługuje on na.
karę za przywłaszczenie, do które~o się zre,:
sztą przyznał. Prosi Jednak o ła~odny wymiar
ka,ry przez \vzgląd na okoliczności, 1o!dyż
wpływ na mlodzi@ńca n1ogło mieć nie dobre
otoczenie w \vojsku, z którego nieda.wllo
Jeżeli

>

powrócił. Dru~i. obrońca oskarżonego Gellera

ta pro~i o zwolnienie s\ve~o klijenta od'
wszelkIej winy, dowodząc, iż Gellert naby~
wał skórę od syna starszego cechu nie przy?
puszczajqc, iż pochodzi ona z kradzieży. Da
kradzieży Gel1ert Woźniaka .nie namawia!'
Obrollcy są zdania, że \vogóle sprawa powyv
sza 'winna być rozpatrywana przez s~d cy~
wilny, jednak~e nie zarzucając sądowi bi-a:,
ku kompetencji. Sąd po naradzie ogłosił wy~
rok, na mocy którego Marjan Woźniak, lat 60
"skazany został na 10 miesięcy aresztu Stefan:
GcIIert, lat 62 na 4 miesiące aresztu draz Jan
"'7o źn iak na jeden rok aresztu, z zamiana na:
dom p<1 pra\vczy. Na wniose-f obrony, sąd p~
stanow1ł: W stosunku do G·eUerta zachować
w mocy środek zapobie"gawczv-, MarjanaWoźniaka po zło±eniu 5.000.000 ~mk. . k~ucH.
pozosta,,\V'ić nft. \volności do chwili Ogłoszenia
m'Otywo'\v wyr·oku.

• Katda kobieta. mniejsza o to jl'lklego stanu, nie..
chal pam~r własną .swą ręką mężaalu!>ione pottawy
przyprawla.

DoJ. St. Zjedn. HS4000 Marki·wem.
. . aby w 9czach je!;!o ulJodoban-Ie znaleźć. po .."in"i
nasle w czystei kąpać- wodzle'I"(jłówe;f'cześać i smaCzelei. i wpłaty
rować szafranawf! wodą i malOJ.1ać na czole', czerWo- i"
ny znak.
'.
.'
.
BeJgfa
65
Jeśli jeJ mą.i: jest daleko,niechai ona pości. na
90 .'1/' Londyn.
~erIin
ziemi ~pI i nie stroI się..
.
0.• 54
N. O~.'
.
Jork
Gdańsk
0/54,
Paryz
Gjy do domu. wróci maltol1ek, niech muona I?tagą
'Wiedeń
. Wyjdzie na spotkanie w tryumfie f niech mu zda. g'prawę ze swego zachoWania, sWOIch stóW.i myśli.
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