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NIEW;YPUSZC~A UCHODŻCÓW

GDAI'J"SK 28.7 (A\V) "Dziennik Gdań:::
ski" donosi z \Vejhero'wa. iż do Gdańska
przybył transport e1l1igrant6w~
składl:ljący
się z blisko 300 osób, aby roz'począć podróż
do Ameryki.. Tutejsza "Schupo" nie wypuś~
ciła uchodźców z
~roząc, zastrzeleniem
powrócił do
opornych. Vv'obec

Z PORTU.

Wejherowa późnym. wieczorem.
Na skutek tego emi§!ranci są narażeni
na dalsze koszta i wydatki, nie m6wiąc już o
25.000 dolarach. które kosztuje, Jeden dzień'
pobytu v;,delkie~o statku atlantyckie~ow
porcie.'
'

fł
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SPRAWA

KŁAJPEDY

PARYż ~8.7 (.l\\\!)

BEDZIE

ZAŁATWIONA

Wiadomości

dZI:;

W

MYśL 'ŻYCZEN POLSKICH~"

uwzględniający

szereg dezyderatówPoh!ki.

twiercł;t;ą::' POlllitno nieprzejednal1cf.;!ostanowiskaLitwi:::
ęe,;< ".i;<:,tq~i~tp .do . p,Ol"0Ifr,Uji1l,te"ąitą; \v$pnt\Vi~, . ,nów, ,spr t~wa K}a jpedybędziewpi~~ek z,alat~

siejszvch dzienników francuskich,

KlajpedYr .są .l1iepr.aw'~iW:e~t1t\vllU .(1atlH):'!i~

SPÓR FIN"SKO-ROSYJSKI..
RYGA 28.1 (PAT) Z Helsin,~forsu do~
noszą,.
fiński :Qi\inister spraw za~ranicznych
zaprotestował w spec jallleJ nocie' przeciwko

,.

ze

naruszeniupfzez Rosję sowiecką traktatu dor:::
parekiego. Wbrew temu traktatowi RosJa
utrzymuje na Jeziorze Ładowskienl statki o
objętości około 400 ton, .uzbrojone w . armaty
dużego kalibru t podczas ~dy traktat dorpacki

pozwala Rosji na utrzymywanie na wspornnia.
nem jeziorze statk6w o pojemności najwyżej
100 ton.

\Vio~ą!b$;t4J~linię""'"t.,

.',!.;~, ";;,.)

li swej zgody n~.proi,ękf1""44y; am,bas~:do~ÓW;t .......
. ' . .'.' '. . . . '
,SPEKULANCI ~iTEWSCYSPOGLĄDĄJi\ N AGDĄNSK.
GDANSK 28. 7 (PAT) "Dziennik Gdań lde a obwód Kbdpedy' Jest tak mały, ze nld
ski". pisze: W ostatnich czasach Litwa czyni daje KlaJpedzie żadnej możliwości .rozwoju.
usilne zabie~i! aby. zdobyć sobie nieco grlllltu .J.l\1onlent spekulacyjny od~rywa r6wnież pe.. w .Gdańsku iuzyskl,1Ć poł~J.;zenie . przez wną rolę; ~{dyź Lit\vini usUuiakQrzystnie .ulo~
Gdailsk z portami europeiski.Tnj. Op Kłajpe:: kować swoje pieniadze, w Gdańsku,. rokują~
dy nie zawijają żadne statki t.ransatIantyc~ cym jako port polski najlepsze nadzieje.
l\i!!!IAj4illtl;
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ARESZTOWANIE KOMUNISTÓW.
tern zdrady' stanu kUku' przywódców
BREMA 28.7 (P.AT Dzisiaj w ~odzi~ szej partjfkomunistycznej.
,
nach porannych aresztowa.no tu pod zarZtl$

tute:v

5000 sekund efemerycznego śmieehn!
w'I.jle/psi inai wellei.ik(u1Iicy
duńscy, ufubfeńc:r,:,'młodzie'jty
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Niedcicrvnion.a, gra .łl1lłrU§~llG artysiy
\,

Wielk~monumenlalny dr'amat namiętności

ludzkich, rOlgywaiącv się na eg2:ctycznem tle WsohodU.
merykańską wytwórnIę ~obertson.Cole ., N:łM... jopku.
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Polsce

wnioskl1 Kh~l)U
'lkl'aiflskiego w sprawie lCg'[llizaeji l r1n~'~i~two
wienia ukraińskiego Ulliwersytetl1 i pol ih~~~hni~
ki we Lwowie. Nagłość uzasadniał pos. Podhor-:
sld. Wniosek c1omag'a się, by l'Z4d prze(noż~ł
Sejmowi ustawę o legalizacji ~ upaństWOWieniu,
istniejąC'eg-o dotychczas nielegalnie we Lwowie
nkraiJls1dof,!'o tnljwersytetn i. 'poJitechnikj.
Nagłość odrzucono a sprawę odesłano do
komisji oświatowej. ,
Nas·tępne nosierhenie we wtorcI\: o god~.
12-tej w l)oludnie.
'
. Do laski marszalkowskie; zostaly nade..
sIane nasti:,pu;iące usta wy~
T. PrczyrJjnm BtHły l\fin. lHt'deslnlo usta".
wy o npoważnienin rZ~I,ln {li) reorrrunlzs.c.ii t
wprowaflzenb. OS7A'zęrlności Vi! udrninistracji w
Rzplitej.
II. l\Hnisterstwo 8nr. zaf.!.'r. nadeslalo TI'rO
jekt ratyfikacji konwC:Tlrji .i l1f1wHowei 'l .Tugo..
slawją, zaw9rtej d. 2~ pa7.{1?:icwnika 192::l v.
NAnZIEeJA NA szvnn:niJ ZALATWmNIE
"PRO.TEK'l'U UST A \VY O PODATKU
l\fA.J ĄTIfOWYM.

i gorzka prawda, ~ jaką usłyszałniefortunny wnioskodawca

N a wczorajszem wieczornem pOsiedzeniu:
sejmowej konlisii skarbowej od godz. 9~tei wie.. "
ozorem do godz. 12 w nocy, pod pl'zewcKlrtictwtHn";
posła Piechy~.
pos. Byrki przy~ąpiono do dalszych l'ozpraw
WA:uSZAWA 28 (PAT) Na 59 po~ie jeden i pól miIjolJa polaków. W Polsce w kwle nad projektenl o 'fX)datkn rnajqtkowym.
dzenhl Sejmu Marszałek doniósł, że otrzyma! tniu odgyl się zjazd nauczycieli nielnieckich. '\V "
Dodać należy, w rlos'ipd7.pnin wezoraiszern
pismo 'z zawiadolnieniem o .mianowaniu wjce~ "Prusach nauczyciele polscy zjazdu nie urządzi. braI u(lzial eały lwm'plrt poslów należacych do
marszałka. Osieckiego ministrem reform 1.'01
Ponadto 'IV obrarh'wh k.Qmisii
brnH • n~•
li, bo ich tam wcale niema.·Na Nienlieckim Gór k01nisji.
. .
·lIt
nych.
' .
nym Śląsku niema ani jednej' szl\;oly pol- dział i ci, ld6rzy oncjalnie" . do kOmlS~J
, .' Dalszy 'dą!?, p9siedzenia . aż. do. przerwy sldej, a ludność, kt6ra ma odw~gę WYPOWiedzieć nje należno Przewodniczący ,nos. Ryrka wvrazlt
wypełniły dalsze rozprawy nad ustawą o finan~adzieię, że praC1.1jąc w tem tempie, :in k obec~ie~
się za szkolą polską w ciągu kilku dni orgeszosach •kori111.ualnycl~.
wcy wyrzucają z mieszkań. N a Polskim G. ,~lą kom isHt zdoła W krótkim c.zasie zatat~U 'Q~lek~
W dyskllsjlzabieraU głos pr~dstawicie sku w kaźdej gminie jest 9z1\:ołanieroiecka, ustawy o pod,gtku ma.j~tl{Qwyfu.
le Wązystkich stron.,nrotw oraz w:wemin: skarbl1 względnie szkoły niemieckie. Tolerancja władz
Markowski~ sprawozdawca 'lVOehalski sprzeoi. polskich idz"ieJak daleko, że wpisy do szlHSI pol~~
~n~z·
iZ,
ł~'~,l,"~'Wy..
F.. r·.'Ut"
wU się jed1+ostrouneml1 traktowaniu ustawy ze skich trwały do 30 czerwca a do niemieckich do
stanowiska wsi lu b iniasta~ oraz wypowiooz'ja1: 7 lipca, a 'potem przedłużono jeszę.ze 'tPisy rio
sję co do zgłuszonych poprawek. Glosowanię
szkól nie:rni~ckich.do31 lipea sklltkiem czego WIZY P'OWROTNE DLA WYJEZDZAJA/
llfLd ustaw.t! odłożono do następnego posiedzęn.ia wzmogła się a,gitllc,ia i wiele dzieci polskich rtta- CYCH Cl;DZOZIE1V1C<)V{ DO GDAr'JSKAi
.
*) Ivlinister spraw wewnętrznychwy~
Przystitpionó do trzeciego czytania hsti1~ pisało się do szkoły niemiecldej. W f..Jodzi jest
wyo p:rzy~nanie kredytu w wysokości 20 mi~· 26 szkbl niemiecldch na etacie państwa,a w dalrozporz4,dzcnie, upoważnia iące urzędv ad
lninistracyjne I::e'i instancji do udzielania. 'Y łz
jardów rok. na. pomoc tcHną w r. 1923 Ustawę We~tfal.ii na 300 tysiccy PqJak6w niema ani jena
powrót do Polski cudzo:demcom wyie:tdzt1~
uchwalono. bez zmian w trz..Qcie.m czytaniu.
dnej szkoly polskiej. W r~ 191.9 po rewo1.twji :10iącym
do Gdańsk~. bądź za paszportami W!f.,
Następnie przystąpionQ do wniosku namag'a1iśmy ęię szkoły polskiei w Niemczech. Na
ąz
gIego pos .Rudzińskiegoo wezwanie. rządu' do próźno, bo powoływano się na to, ze nauczyciel danelni przez władze cudz€>ziemskie,. bją. .,."
przez
władze polskie,Cud-zoziemcom wy e~~. .:;
zlożenia ~ejmowi sprawozdania ze stanu spraw musi hyć patentowany przez nr.ezydenta .r~, diaj::'lcYln do Gdańska, którzy przed s~yffl'
skarbowych' i walutowych' rącznie z planem ,8a~ ~teric.ii. Zal{tarlali.~mv szkoły pr:vwatne pD ober- po,vrotenl do Polski zatnierza ia wyiecb.ac~z·
nacji finansów panstwowych.
żaeh i t. p. Pl'zvchodzHy zwykle bandy uiemc6w
Gdatlsl;:a do innych kraj6w wizy powrotne
l\ff.arszaIek oświadczyl, źe minister skar7 i wypędzali dzieci~a poHoja przyg'ląrlaJa się tt:- udzielane nie będą.
bu zapowiedział wystąpienie w Sejmie na naj- . mu. A gdy delegac,5a. udala sie do prez),denta
BANDyrrA TrOT ?;ABI'1:Y.
bliż~zem posiedzeniu',i o zoka,zji 'budżetu.
Regencji, 11sl'yszala: o ri-no wl edź:
.)
Glnf:~lY
Olt <Bnższnn:o f'zas1.1 ''iV ('alej p~
Nagłość wniosku uzasadnia! pos. R'udziń,
".Tak się wam nic podoba,' to wYllor~ie 8i0 s(~e bandyta }{ot, bęt'lący postrachem ludu,OŚÓl
ski, Przeciwko naglości wypowiedzif.tl sje pos. do Polski"!Grly rniasto ReekHTI~·ł:tallsen udzieli
południowych powiatów wOjBW.
Lu belskłe~or
Kozicki. Naglość odrzucono.
Ło 10 tysięcy marek na szkolę polską. to cala pra został w noev z 25 na 26 bm: zastrzelony 'f!/
. sa nicl}1jeeka wszczęła balas. mimo że to miasto chwili, gdy z towarzyszem ('lwia! wejść do krY':
WNIOSEK NAGł.lY O SZKOIJNIC1'WHU
liezy 4:0 proc.Polak6\v. \V Wet'tfalji nie wolno jówki swoiejznaid1.1hlCei się na cmentarzu W$l
DI4A MNIErJSZOŚCI NA RODO,\VYCHo
nawet po polsku przygotO\yywać się do Najświę Bielków. Ostrzeliwając się bandyta zabił
Pos. Utta (Zjedn. Nienl.) uzasadnial tszych Sakramentów.
śmierć posterunkowego J arzynęt który ChCiEt
System nrnsld idzie . w tym kierllnku, go żyjącego ująć.'
naglośó wniosku w sprawie natychmiastowego
,przedlożenia projektu ustawy o szkolnictwie żeby do. traktatów międzynarodowych się nie
Pm~rzeb ofiary obowiązku
odbęd~le
stosować. Dziwię si.ę, żę panowie macie odwaaę
dla mniejszości narodowych.
się dzisiaj.
Pos. Piecha: W Polsce mamy 1500 szkól powoływać sięTlJł. trn l\-tntv mif'\rlzvna:rowB~ kt/I~ ~~~~_.ilMllIJb"'UI.MiJIliśiAWurtllJ!JiII1l~.
niemieckich i kilka tysięey nauf:>z;v"'cieU. Th'fo~'łl) ryeh nigd)" u'lm~wać 1Jie ehcecle. ProTHmnie nh~
MTCJON (f\}JKA.
'by się zdawać, że tam ,gozie istnieją ~:zkolv nie- nzn.anie nalTlośei. ~!1nim hę(lziplnV mieli lv:bwt::'
o
szkole
mpie.i~~p~ci,
mllsfm-v
mh~~
ustawę
o
bzko
We wczoriszem cia~nien1tl MiiHonóW
mi~ckie rząd stara. się by je znieść. ~ifrdel~zn,~'f.
~
,
ki wylos()\vanv został Nr.
pol$ka w Prusach ma się znacznie lepiej. Tam le polsl?'}pi.
() PNJl7!}~n9VTErr r'"IrJ~,! r~SKT.
r!ąd p1."1lski Polakom żadnej szkolv nie o(1bieY"J.
4.713.333
w P. K O. \IV \Varszawie,
Naglość wniosku oarzn '~ono i odesłano
bo jej tam wcale niema, mimo że żyje tam
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nGoje to stadQ owiec, a my dla nich
wilkanlf' XI Protok. mędr. Syjonu.
.LVianl tuta.i na myśli nie anoni1nowe
mocarstwo, lecz placówkę jego, tówniez ano;:
nllnową: SSSR., czyli Sojuz $oc.ialisticz~skich,
Sowieckich Respublik, co po pOlsk1l1 brzmi
Związek Socjalistycznych Republik Sowie:;
ckich. Związek ten w stosunkach polityki
i dyplonlacji międzynarodowej, ma wystę:;:
pować jako 'niepodzielna całość pailstwowas
której emblematem jest czerwony sztandar
z sierpem i młotem na tle kuli ZicIllskiej, ja:;:
ko herb związku z napisem w sześciu ;lęzy:
kach "Proletarjusze wszystkich krajów lą::
czcie się".
Federacyjne związki znane są oddawna~
należą do nich Stany Zjednoczone Amery:;
ki Północnej, Federacja Helwecka,i powstały
W r. 1899 na gruzach cesarstwa BtazyliJskie:Z:1
Stany Zjednoczone, każde z powyższych
państw jest ściśle określone i ma ściśle ok re;
śloną nazwę geograficzną, nie ma tam nic a:;:
, noninlowego.
,.
Obecny SSSR j~ko wytwór anonimo:.:
wego mocarstwa jest sam anorunl0wym inte
l'esem~ nie wiadomo tylko- za wyjątkiem
oczywiście ściśle wtajeu1niczonych - czy' z
ograniczoną odpowiedzialnością;.
.
AnonmlowośćSSSR jest· zupełnie ce~
lewa, pozwala bo,viełTI no\vemu tworowi
4furcz yC .się i .rQzszerzac nie zmieniając swej
nazwy,.-: której , . 'właściwie niema - przy
c~em,. zaCHara Slę ro\vnocześnie :l;1ZW~ rOcł1ło;:
m~t~l przez molocha ofiary, jak to obeeniema
mteJsce z byłą carską Rosją.
W mnienlaniu tworc6w SSSR:::y, Rosja
p o ita,.. Rosji .1l.!ż niema; jedną nogą sądzą
byq W Europie, drugą w Azji, a rządzqce je;:
dnostki sprytnie również s\ve nazwiska okry
ły pseudonimami, łatwo bowiem \vten SPOili
I

\ve :mocarstwo shvorzyło pal1stwo anoninlO
we SSSR" w którem garstka z wybranego
narodu, we wszystkie oply\vająca. dostatki.·
111iIjonami ehrześcijan rządzi terroreln,' gio::
dem, chorobauli: "zadając in1 cierpkllia tak
okropne, że nic podobne,go nie zacho\vało sh~
w palnięci ludzkiej" (Churchill).
Oto do czego dopro-.;,;vadza Ilaród upa;:
dek religji i n1oralności oby"'v'atelskiej, łatwo
bo\viem wtedy przychodzi a tak na religję i
upadekrl10falny przez zmaterializowanie spo~
ieczellstwa\vedłu,g planu z góry powziętego
"Niezbędną dla nas rzeczą .lest podkopanie
wszelkiej wiary. Trzeba wydrzeć z mózg6w

Vil czwartek popołudniu otwarto uroczy
w lualowniczeu1 12 tysięcy lnieszkall!:
ców licząceln kaszubskienl miasteczku \Vej~
herowie w oddalonelll od Gdańska o 46 krn.
obóz e1l1igracyjnY. Ustanie więc raz na za~
\vsze dotyhczaso\ve wyzyskiwanie i poniewic
ranie polskich wychodźcÓ'\'v na jakie narażeni
byli w niekultu.raL.t"1ynl dla Polaków Gdallsku,
SCle

który emigrantów naszych u\yażał za przed~
miot dochodu i obdzierania.
, Czyniąc zadość. życzeniu miejscowej
ludności objął polski zarząd kolejowy, w przy
musowy zarząd nieczynn4 od czasÓ'~Y pow~
stania państwa polskiego linję kolejową Wej
h~r<?wo - Z~lnostllo i uruchomił :tą vv dniu
2.J hpca br. Llnja ta, vlychodząca z We,jhero:;
wa a kOl1cząca się w leźącefna pruskiem POo::
morzu st~:t.Cji Pruszno (Prussan). licząca prze'",
s~ło trzydzieści kilolnetr6\vjest własnością
luemieckiegoto\varzyshva akcyjnego. Na te
terytoritun polskiel11 biegnie Buja ta 11 km.
przez stacje Bolsze\vo, Orle, Góra,-n, kOJ1CZV
się -r,,,,t granicznej polskiej stacJi Zamostne.

goJ6'v podstawy zasad o Bóstwie i Duchu~
wpoić

narouliast arytmetyczne kalkulacje.
. .
Narodoweu! zatem zadaniem naszeg·:>
spoleczel1sh·va .iest~ aby od piersi matczynej
począ\VSZj\ poprzez ·'dzieciństwo swe i mlo:::'
dzie(lczośĆ. każdy polak w domu, w szkole
w życiu przepojonym był ideałami w duchu
katolickim. i poIskim ł ale na to .wyzbyc się
lllusiniy naleciałości, chęci życia li tylko dla
użycia, pCJ.Zostawionych nam w spuściźnie
przez Zl11aterjalizowany i -przesadnie liberalny
\viek XIX, inaczej i nas pochłonie z czasem
nloloch SSSR.
K. F.'
Si

i siłę pożądalI ll1aterjalllych.

I

stanowiącej

obecnie nowy kole'jowJ punkt
Polski z Niemcami.
Swieżo otwarta Hnja kolejowa przeci~
na bogat4 okolicę obfitującą w państwo,ve
domeny lasó\v i J.!ospodarstw rolnych, oraz
cały szereft pry\vatnych zakładów przemy'
:;fovv-ych. Aby. przyspieszyc przeJęcie przez
nasz rząd tej, tak ważnej pod względem ek01
nomicznynl linji kolejowej złożyło miejscowe
społeczeńst)vo w lniesiącu lutym br. SUlnę 60
n1.iljonów polskich marek na cele in\Vestycyj~
ne tej Hnji kole.lowej. Ruch na linji Wejher.l
rowo - ZaU10stne prowadzi gdal1ska dyre~
kcja kolejowa.
Wskutek szalone~o wprosf
spadku
111arki nienlieckiej i idącej z nim w parze dro.
2yzny oraz wzrostu kosztów robocizny ipent
sji urzędiJ1cZych panuie w Gdańsku katastro~
faJny brak ~otówki. Tutejszy senat nie wy(
płacił dotąd poboró\v za lipiec rb. s\vym U:lrzędmkom. ~~dYŻ ani bank Rzeszy ani pry"
\vatne banki nierozporządzają gQtówkf~'
\v. P.
,~raniczny

1h

~It,~

sób, mogą nie tylkO' brzmieniem oszukd1L{;Z~.flt
W rUll1uńskie j prasie nie przebrzmiały
nazwiska wślizgnąć się do upatrzonego sIJale:jeszcze echa \vizytykrólewskieJ pary. l'1.unpń::
czeństwa, ale. przy odpowiedniej charaktery;:: .skiej wPolsce~ \V i opinjir'tlp1uńskiejprzyjęcie
zacji i _ nowym pseudonimie i gdziein~ziej' było wspaniałe i nadzwyczaj gorące, co por.:
Oziałac.
'
dnosi cala prasa bez wyjątku z zadowóle:::
Pbd' płaszczykiem SSSR. zakładac mogą nie111.0bok uczucia zaspok6jeni~ dumy na~
we w~ystkich krajach tajne Qr~anizacje i tłu::: rodowej zaznacza się hlki:e radośćprawdzi~
maczyć swym zwolennikom, że i one do
\va ze stl-J.nu rzeczy, iż zbliżenie polsko - ru;:
związku należą. "Wy~odne to jest szczegół:::
mUllskie oznacza 'utrwalenie upragnionego Pi)
nie~w Azji, gdzie podkopując potę,gę Anglii,
koju i jegokonsolidację~
.
mogą wciągnąć różne plemiona tajne. i ano:::
Publiczność ~unluiska ..lasno zdaje so:;"
nimowo.
.
bię sprawę, że Polska i .RulnlĄnja w· pude;:
Zachodzi teraz'pytanle, dla czego anoni bnen1 znaiduj~.się \vobecRosji położehiu.Obn

wybrało Rosję 'carską, jako
pole' swej, działalności dla stworzenia SSSR.
Składają się na: to różne przyczyny, przede:::
wszystkiem niski poziom kulturalny szerokich
warstw ludności,. brak u nich pierwiastk6w
C1;ttześcijańskich głęboko i mocno zakorze:::
ruDnych i brak prawdziwego patrjotyzmu.
...
Ponadto fakt,
około 90 pr.ocent lu~
'~oś.7i żyje z rolnictwa, nasuwałQ,,,przypuszcze
ru~, z~społ~c~eństwo tamtejsze najłatwiej i
naJk~rzystrueJ . dla anonimowego mocarstwa
~beE?e 1?rzewr6t,. .do tego jes~cze
zachęta
~!y ~ki po.zlom moralny 1 wpółazjatyl!l
c~ inteligencji lmleszczańsfwa oraz położe~
. ru~ca.rSo/a na. rubieźach dwóch światów
Europy iAiji. A jednak iadro narodu t. zw.
i&~~yj~kieg~? tJ. ludnośc wielkich miast, śre~
, ~e.1 wyzsze klasy zostalyzniszczone lub w
m. ';ęjQz.ęści uciekły za granicę..
.
<l\!le l~a S!ę co łudzić myślą, że bol~

mowe mbcarstwo

ze

.,.,

sz~~m .chodz~ . o szczęści? ll1ąu pracują~
ces~r~e; tam działało anonimowe mocar~

stwo'r~6:rego celem jest wychowywanie a
raczej ~hodowanieno,ve1!0 pok()leni}~, P()~
z!"awIOnef.!O wszelkich uczuc reIi~i invchwo!1
11~6łe ~ .c~r~eścijańs~i~h· w· s~czeg6Ino§ci, po~
, ~bawł0!le~o. wszelkich . uczuc' narodowych,
tfl21ZY~L"\V ten.sposób koh.'9rfy~ lu~ziniewol~
n. u~ .. l)ez ozc,t! wła.ry,1(otowych do snetnie~
:nl~ k,~tdegQ ,r,ozka?;u pod Wpływem tvlko po~
ząCłttn

11ifl+erialnvcli'.
.'
.',.
ł .... I tak ro'Z1JetH~ts?-V .t<~,~~tw~v·lnv _n1hiH~m

,.atel~m, prze~trach. dZlkd~c obvczaiów., ne~

i;łzę~~er7.$,g j Kr-:rawy nie~ad wśr"ó'd. Rzerokidl

~~~t'o/, IU0l!oścl, Z~l1szczen~em wszelkich ino:
łI!Ił"'Jl"(.ucji,. .na flruzach carskiej RosJi. andrUm.o::r

państwa stanowią

ska, ,ale cala bez wyjątku? upatruje uztlPełnie~
nieałjnnsu polsko --:. rumu[lskie,go przezptzy~
stąpienie innych państw Europy .środ:{{owei
za .wskazalle~ .RUll:Juni wiedza tez doskqliale~
kto temu aliansowi przeciwny i' kt0 przeciw
niemu intryguje.....
'. . .
.
Zresztą W :życiu 'politycznem- zapano'\vafe
cisza .. Parh~nlent .rutnl.u1sĘ:i od .kiIku tygodni
~al!lkp!ęty i,nic 1zpi~rze, się \vp:t0śni~j:ni~ pod
Icslen l tę CISZę pohtyczną· przervvac fil,oze tył
~o j~kiś w~Tpad~k ?ie~podzie-w~ny~ .,0 .kt6i·y
tła POhVYSpIC bałkansklln zresztą nIe trudną
POlniędzy opozycją ·arząde111 bez ·za\Ya.rci~
osobne~o paktu' nastąpiłroze.iln, gwałtowne
ataki opozycji U111illdy.
Mó:viono dużQ o fu~.ii nacjonali~fyczne.
~o srtonnlCtwa transylwanskie~o zestronni~
c~wem chł~pskiem Pier,vs2:e \\rysuwa naphtn'

na wschodzie mur cywilh
zac,ii europejskiej. Są to pra\vdy uznawane
przez każdego Run1una.
.
Zr,esztą -- tVlierdzą'z~odnie' '- tra~
ktat ma charakter wybitnie pokoJowY, jak P!er~szy Interes ". narodowy!dru~ie Ideryje:
żaden inny. .Polska i Riinlunjt;'!. złączyły się.
SIę Interesem' stanowym i przyjęło
nawet
aby stworzyć wn! ochronny bą Bałtyku . do 'niektóre zasady komunizmu międzY11arodo~
morza Czarllego~ Obę. państwa nlają szcze; ,vego. Podczas układów wykazało się'7e
rą wolę kontynuowania pr'acy pokojowej
pOłą?zenie ieęt możlhve tylkowó\vczas,'g'wewnątrz· kraju, bo chcą zabliźnić jak na,ir.l
nartla chlonska pozbędpie się żywiołów" sk ,i
wcześniej rany zadane w wojnie; żadne z .nych. Gdyby doszło do porozumienia
nie:
nich. nie lnar#y lO ekspansji .mogącej zamącić - ulef!awqtpliwóści, . ' żepartjatransyIw~ńsk~:
ich 'stosunek przyjacielski. Wykazując ·tecele zWIększona i wzmożona.stwol"zyłabyprzYt
pokojowenietylko półurzędowa prasa, rumuń::: szły rząd silny i trwały,'

'Nastrój,panU.1ądy w.chwili obecnefvr
Niemczech charakteryzuje "Vorwarts" z dnia
19:;:go bm. VI notatce, pod tytułem "Stim:;:'
lnungslnache" (robienie nastroju). Z notatki
tej, która wedłu~twierdzenia dziennik,a so~
cjalistyczne~o, 'przedstawia faktyczne wyda:;:
rzenia,wynika, iż do pociągów na różnych
linjach kolejowych w Niemczech 'wsiadają
.specjalnie delegowani funkcjon.arjusze pror.l'
pagandy nac.ionaHstvczno~/hakatystycznej
i prOwadzą: agi.tację dla wyWołania rozruch.ów
przeciwko Poljkom i Francuzom.
Polakówl!l oskarża się oza imowaniew
Nieniczecb ldl{ali ze szkodą ludno'ścl. . PrO:1
paganclziści ci wzywaia do skończenia na::
reszcie z· Polalia:m:1

cieprzeciwko
cieni,'" przez
organizacjom

teJ

już

w

Niemczech. ~~l~~ifJ~'~~~~l~

dzisiaj nietylKo d
styczne ijunkierskłe~
libera.lną.
...... ........ . . ,... ~ . . . '.'
. Przejawem tefto jęSt artyICułwe"J!l'm,
kfurterZtg."z dnia .5:::g{) bm.,.· w.artykule tym'
,.,Fran.k.f.ud:er. Z.tg". sfa.'1'a. siCj ~uaowoani~t . H,
PolSKa jest gł6wnym si'edliskiem niepo'lCOlow

w Eu~opie l ele~ęnt~m WYW9~~]'~cym

ci~f~le

wrzenIe. Które fa.kze wVCnOo.zlna. szkoCi~

Niemiec

.

.

,,' Co się tyczy \3en, to takowe s~ wszędzie
praV\lie jednakIe poza H1{ulchausell" na Helu\
gdzie obecnie utr~manie dzienne wyr10si 110000
mi·~. od osoby.
W Borze POkoik, wzg'lędnieizdebka W
.
.
.
. d k chatce' rybac-kiej kosztuje mniej więcei 000.000
~ .Nl~ wypada:!..••.Alez panI t8:~l WIO." lIlk. luiesięćznle. Usługa wynosi 16Q.OOÓ ,ruk.
serce ran!! W ?,~rze gośCI tkWI bez hku., Paul dziennie,prócz tego zwrost kosztów za spal::me
s~a przy st?likllf 1
. . .'
drzewo pod ln.:whrgą na śniadania; do mycia i t.
Jak wla~omo, w naszym ~raJu luerna d, od 60.000 do lOO.OOO'rok, miesięcznie.
tego we zwyczaJu by przy stole, ot tak s""ma
" .
, , .'
~,
d
' m l',
. l
·t ~
Taksy kuracYJn~ na plasku, luorzu 1 po~
śmiala u.slą~Ć m1,Jda
ruua . .Laln pomys1., 06 . ~ L, , .. '
• lk~' o.'{'('/r· 9000 111k
od osoby
,d ,
.
wyp a-, N
WleLtzu 84 llU3W18 re oC J Z i.),
•
, ..
h ' wa,da l-.. N'le wypa
grzec,
a ..• , me
t las
. ·t' ' , ' t' doś ~ drollie Przed paru
· ZYl Ck~e'}tes 'n l' 1~
dal" -- NiewypadaL,. Panid:roga." co ja wi.
.1 ~ 0:n:
ol)ecnie zaś
'd 1 h
B
!'
ilon ch chusta arla c UlamI ob,.lR( osz ,ow u..,l, ,
. . ' , ••
zę f. ac ; na oga ... na ran.
a
1 : . d! d. . . 20 000
k Kto zechce gOJ;ować 0rA _ koszyk w ręku' I to.oflura no - wprost
w" Ja o aJUI "'. , I D . , .
.
....,.
",.'
,
bladv \1. d€illlll, to takowy dopłaca za gotowanIe
śJDłeszna!
....
,
l "'6~ ~ 000 k', 'd 'b' d"
"' 1r6'
" ".
k ' z na' n'etanie1
(a {Ot
d,
m.
o la 11.
J.U WlSZ panI, ze Z? UplS z CZ, 1
" '.
Ceny żywności są nastę]lujące: funt ma~
produkt w hwlach; . gdyz kuchara koszyko~ve
l 40000 ~k' kura 30000 kaczka 50.000 mk.
mieć się stara! Takle szuszy ~ toć grzechwasa
,.
"
k -00 k
d '!
•
• ad , . '
Nie wy
chleb duży boehenek 10,000 mk. bul a u
m.
'd' l' N' '
a: .'. le wypa a ." nie wyp a~ .. ";""'-.l.,
,
k' '7'000 k f t
ad l
: ,"
en 1et .1.,
ID. nn
p a
zło ,~wjednej stancjHL. fi; '\io, C<il się tyezy'pościeli, ~o nale~y Ją prz::
loia Ż 6 tak ' ~; ale __ pa:m U... litość trza wie~ć ze sobą gdyż ~ wyt)Qzye7.,enl~ .l".OdUSZKl
'00 Yh b drni °U Można rewers dać ży~
i pIerzyny, wz~dędnle koJdry pLWl SIt;! około
nu
• cme
,YbR1ewys
J .~" CI••l OW1' ••• Sprzedać
eno
100.000 Ink. mipsięf'znie
od sztuki.
' a 'te,
OWI;
aWl"f
,..
.
.
.
,
I
d

-

OOO'mk

(f

°

··Pani

~ bodaj, ale'-żyć! żYĆftrzeba

kie sknerstwo, toć grzech
daL" nie wypadaJ,...

li :fIIY
~.

okazale!' - Ta··

wad~

Nie

wyp?-

..

- --~":---Nie wyp~da! Ot' zagada. Z'yc roz~ądnie :-'.

ki

w gabinecie...
.
w zacnej dlonl jak StU1;q
~ł!, niech :Bóg'broni!!! Mieszkać skrqmnie.z y
jąe' !lj'UQd't1, -- alem nawet ani dudu! .. Nie wyuada;! ... nie 'WYpadal",

morz~ml

(pap) 'Dzięki uprzejmości jednego z a.Ula
polslłiem m.orzem

torów 'spędzania wakacji nad

się 'z

dzielimy;

naszymi czytelnikami. . "

,

Patl'jotyczne

U~

Szmu~iel, wąluł ob:::

lipcu.,

!i{easumuj ącws~ystko, o czet?..'f(/ ,lista~~
poprzednich wsponl1uałe:rll,
nalla$ktaWlel
z tego przebija i rzuca się czytelnikowi W
oczy - buta i furja wzrastająca. hakatyzn1u~
który był UŚpiOllY a teraz, od pewnego czasu
śnać ośmielony fle.gmatycz, ności~ i b, ezradno,",,:
ścią władz bezpleczenstwa, pezyna budZIe
się do 'llQFego życia -:- wydzielając przyk.ry
swąd w postaci: 1,niei.niecki porządek" II "nle~
miecka praworządność H , "nie1lliecka ku.Itura'\
"nienliecka humanitarność" __ a w rzeczywi:::
stośoi t bądźmy. delikatni, niemiecka zwierzę~

, , -

zaSięg'uęJiśmy informacji; z któl'emi

).·1 ~"

Kałowice)Jw

'Stani$ląw !tyżkowski (Esżet)'.t,

,

l '"

cych i złota do "Vałerlandu'$.

4

W'&KuG16' nadlm~Kl6m

Niezaradność władz

chwały ~órnoślązaków,

erol ehyba...... en dellx"
, rśe'z koszykiem

'

l"l~

Wzrastający ba1{ufyzml '6ezcze.Yne .fe$i!O praktv

me wYP., -- jeść, gdyś glodn~~... za nIC w ŚWJ.8

.

""P/)'
,l ']
L :111. ł'. ~I·
• !. 1i

'

'

cośćt...

"

W,10.tp.lność niemców wobec Państwa.
, Kaźdy udający·. Się 'nad morze chcąc
nikt tu nie wierzył i wierzyć nie m6~t (chy~
:mi~6 spokojnY przęjazd 'winien, mieć na ,as~)r
ba tylko niektóre z urzędów wojew6dzkich z
cie,,!zględnlen2ł ,dQwo4zdeosObistym potwier~
p. Schultise11l na czele,ule~aj~ce
wpł)"Wom
U
d~.i~'tejest Q\)ywatelempolskim. ,Bez tego
wykrętnych ""lutrQw ) . bo kilkusetletnie tor~
zo$~:'eofnięty '.\li,d:r,~.i :musi jeoha6'~ "Tc~wa tury tIuszczy krzy~acldej, .dałY vvszystkim
,obę~ dtbgł\·do~W.~Y.
.
" . ' J~6rnoślązakotn twa.rdą naukę 1 szk9,tę, które
.,", ' ,00 sięiyc7iY D1~tryk1l1 ,unlwers'Ylteeklch~
raz na ZaWSZ$1 na"ączylV ich patrzectrze~wo
na ~ad, prttsld i leJ;!O kttlturę~.
"
.
1.bleit1~i ,urzędńi~ych i / t.p. są dotĄd
, ", l nie oltlylili się, wcalet bo oto szydlol z
pr~'•. w~dze ,paszportowe odrZ1io8fle" a jedJXde
sl~J', trllro®'fM oSÓbl~t1 i' tak, jak wyżej 'Poda worktt z!ćtęło już wychodzić,. tlttprzód powo
H, osfrożnieaz wreszcie coraz. śmielej i bu~
.?~t'~t'Y~et~Q~eo.byWaielstwa ,:polskiego.
,

t~::ł8łeJdoskDP światoWY.

Tenwy:o.alazeW,

"zielonejIWsłążki"1

interesujący, i \. godllY naślado:=
Gdy kto chce, się oźęnić, lug. ". wyjść

jest bardzo

~iej, co w rezultacie daje pewnezadoś~
uczyniel1ie gOl'110ślązakow przewidywaniom i

poglądonl, które były
lekceważone
urzędników z ...,małpopolski".h

przeź

- "D aj kurze ~rzędę - wszyscy twier~
dziU". I dzisiaj wszystkie już dzienniki nje;
lnieckie~ od, ullliarkQwanych. począWSZYt a na.
skrajnych skończywszy, jak 'JKatowitzerKu
rjer", "Plessel' Anzeiger" i t.a., bez par4onu,
jednako, ,~rzmią salwami Ila rząd większości
parlamentul'ne.i i plUją. llań, ciesząc si~ i ZłJj
cierają r~e z radoścł~ hociażby ,przedwcze~
śnie, prz. warcholstwo czerwone, przetl'~iI
C,'

cone.l

wiadonl0ści

miało

pOlitycznej -- jak to

miejsce np. z Gdaflskiem,un1ieszczając OWe
kłalnstwa na pierwszych stronic.ach. tłust'\ftn
drukiem i zaopatrywl1jąc ieskwapliwie wł~
snemi komentarzami: "polskie .niepowodzelł
nia", "polskie porażki", "rząd większsości
skompronlitowany" i. t. p. Tak, kto zdradliwe
go gad.n krzyżackiego nJe pO~l1ał ieszcze temu
się radzi aby zjechał na Śląsk a pozna ~o Zfi~
komicie! !
.
Za te jednak wrogie wystąpienia' i ja.W
ne a~itaoie przeciw Rzec:ZXPo~po1itei, vyla4ze '
poHcvine i s~\do\vc dotycłl!:', n~e pqeią~~
nęły do odpowiedzif1.Iności sqdowej i nieukart
ty boda i jednego redaktora.
f

zak6w

Powyższej atoli dewizie' o~ół g6rnośt~
(zwłaszcza b. powstallców)' podda~

się nie chcę i od niej stroni i wręcz co itmeso
u<:'.1r,valn na częstych zebraniachI Domaga sIę
radyka.1nych zll1ian na ICflsze, do'')''! ur1a Nię rady
kalnych zarz::ldze(1 któreby uci.ęły iunkiersk~,·
pychę, butę i ~ranie na nerwaqh a przytym do·
maga się,wysyłaiac jednocześnie swe uchwałt,
j rezoh1c;e do Watilsz, ahv rxad inknajf.l1!~~;,j
dzej ,ogłosił pobór rekruta do W. P. na sl~~,,',
'Rku i możHvvie na irveh lei irt.Tłfo,\\radzit ttlta,ll\.:i
wszystkie przepisy i ustawy obowiązując~ ll';,;~/
pozostałyrn obszarze Pt1ństwa!'
" .,.f
- Bo nie po to krew swq. pr7elęwaliś~
1

my -- zawsze sie SłVA'Z'V r- f' hv TInrlr, 1 '7no~ł~'.
wSl,vstko. co' serca. n«'sze dawniei Krw~
wiło, ale źebv była tu Pol~ka! Żebvśmv" $i,;

to

C7-1.1H. 1f:\'k u s1hie' w' domu. iak synowic' i'erii1t:e,t~'
matki! Za tośmy \vaJczyli i tef10 cl1cemv r t·:"
Dłllże,i więc, tali ,jak jest obecnie, tSy.~).,.,
nie. m?ze i rząd. na~z przeto winien ująć ,yt;~~.,.:;:
szcle l nad tą zlemlą ster \v swe :ręcę' twat~Ut··,
isnrr,'\?liedlhvie, da tac t:dście słusznym. ',:,

~nięniom ~orącym i patr.iótycznym'dlót1jtOSl4-:,'
:raków, przeclna. iąc za.razem hydrzl!-} pr~·"'"I, p,;."
,ovn atnitbwl Polski, wyw6z obcych
"',11'

zfota, co się tu uPl"avda bezkarnie prawiej
wielką skalę do "Vaterlandu" 1 t

.' Nie zapomina i wiec :rzadzle narOCl{)~W'Y:~C:l:~
o tei ziem.i ńam drogiej i udziel jej twegO'
cnelito ramienia r !
'
""i!'"

tucla~"

(III

t

n

nie ogło'szenia matrymonialne
dzienników, dają przevv:a~nie :tn
nik. Tó też ki.rzystać z nich winni
którvfl1 tla sel'~a ·lc·"'.~ w~,'danie ~ó
mąż i przysporzenie w następstwie p
nowych obywateli j obywatelek~
Dlatego tei: i l francuskiej
wstą*ce II nie należy SH~ dziwić,
ciWhle; cele
tego klubu· uznaĆ
godne poparcia.

walia.
za mąż, ma zAwsze a.tnbaras, albowiem idzie
6), to, '"a.by dWOje chciałd naraz". Chcąc zna
IOub'zielonej wsi@ki.,· ~ KobIeta ,przyczy==' leźć wspólnika pragnącego również wej§ć
ną 'to~'Yodów.
i i
W związek, małżeński, trzeba go n~l1?ietw po::
znać, i o jeso życzeniu wiedzieć, Wiele oby~
, W' dziennikach p'atyski,?h ~an::tieszcźo czajów, dawnych' CZ8łS6w stawialo
so:::
nOi Podobizny", dw6ch·świ1eżo ,lłlślt.1biol1YCh. 'bie ten cel. W wiehl wsiach Bretanji i Belgii
pa,6,które nic n~leżą .do wy~szych ~,?ł tO$ ;panuje zwyczaj, ze młode panny scho
.....l
warzysk,"ich, ale ,mla,łY Jednak, "Swla,,dkow, ,~l!,.t- dzą się okr~lonego dnia w roku' na umó;::
bnych ąom',rała Guepr~e i litera!a r{enrYII wionym pll!ću. Najpierw odprawiona zosta::: , , ,}NYe Francji, podobnie ,jak i w
ka BQrdeau..::·.Ogloszenl~ tych d'Y 0ch l)odo:: je tam msza, następnie młode dzie'\vczęta krajach, liczba rozwodó~vV małżeńskich
bizn Dla ZWlązek z załozonym nIedawno w defilują ramip przy ramieniu wsród szpale::: sla w niezmierny sposób. l?odo~as ~dy
• '
'
" po
brac.
<" \1-.;>
d ń ców,
'" k,tórzy mogą So"b ie wówczas ku 1913 ,wniesiono około 191000 skat '.
Pary,iu ,lt~lu.oem
Ch Cą:;ll~h
~lę
' fi ~1..y . ru młozie
d:"~/ ćzlonkow.ie tego "l'!hu, młode ~"a.:J.!lYł Wwvbierać towarzyszki m'ałżeńskie~o pozychl. wodowvch, w toku 1920 ovfra ta
nao!\;! i pafio~, otrzYID'(tj~. zielone wstą,1iI
.prawązie' brak .ieszcze wówczas zezwolei: się do 35,000. Pitryż stoi pod tym
tki UO llOB7enia. ich na ll..'tiscu wid ) .....~nem. nut rod~ic6\',i{, ale to S4 tylko fornlalności, z wśród ~l1ych n:liast francuskich,
'Poshtdacz tejże wstążki sameln nose;elllP,rtl któreml .młqdzi bardzo rychło zaz('wycza i wszenl ihiejscu. W mieście tern
jej 2Dw;a'damiat źe chce S~ę zenić.. 'li
'.1
uporać S1ę Zdołają.
w roku zeszłYlTI' nie mniej iak 5,000
Nie na1ęży sąd~' C:l i-·9. ma Sl~ tu ut}
Wll ostatnim stuleciti wprowadzono zk6w małżeńskich ozvli, ze na ka2;de 7
~zynit-nia z Iekkom \,;1 'lItu żarteM. Prze,~l. zwyczaJ wza iemne~o poszukitovania się W' ce ,żeństw przvnttda ie rl(\"1 ro'1.\;"ór'f. W ld'tł"l
WDle klub ten jest pomyślany całkieDl po::: lach m~lżellskich, Z& pośredf'ictw,~m t~ 'k: z'l.va partanlentarh innvC'h ru\tomłast '
!Ił'
',1 wszelkieflitty są "",r nim zaka-za.ne. nych ogłoszeń matrvrnonh1.1nvch, które do 1"11f'lżeńs'ka lf'''>t bardziei sUna\ tak, zen.",
ludde, zbierają się w klubie, 'W towa:!! . dnia dzisiejsze$;!o nie wys?:łv i ~rft'\vd()1i"1():' iednvrn z denflrtamentó'v Uczat'vch 65mm.,§ri,e n-ych roQ,2Zc6w lub krewnych, bnie niitdv nie 'wvida z ui"cj}1. Dziet"1 tvm mies~dt litlCÓW. zdarzvł ~it; tylko leden roZwó
fal bawi1\ sfęw iaknaJprzyzwoitszy spo O,f1l'ost,en~om nie rzarlko sie zd~r7~, iż P'lło~
Klimat ~daie sie ma szcze1tólnv wplvwrul
W ten spos6b Paryż zastapił osławione dzi. ll1dz1f!, El t~,k7e :i ~t~r~i. (vlnr ~(·1(.1 (";1I'1hje. stan P"""''\1<;ł'Ó'W
odn"'~nie 10 urn1ei~tnf)14d if;O~,
~ ~~w. maUeńskiCitQIl ',~. ':;...-..~ pobiora sie i ,Żyją szcześ!iwie. SZC~t,,:g('łlł s~en,in przykrości :życia malżeńskiego, ,y
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We Franc,ii ukazała się niedawno ksią::
żka p. t. ,~~.Jśnliecbn.ięta Japonja". j\~utOl'e111
Jej jest Robert Chauvelot, który przebywał
dwakrcć dłuższy czas 'w kraju chryzantemów
i poznaj .f!O lepiej i dokŁadniej, niż wielu in:::
nych podróżników. Z licznych obserwilcji
autora przytacza "Figaro" nader inieresujący
ustc;p o szkole ge jsz.
-- G~ isza - pisze Robert Chauvclot
--nie Gt aU ",ri całej Japollji, jak to często pr2.y
pu&zczają W Europie, jest jednak wielką c~c:; ,

°

ścią

jt,j

Japonji jej uŚlniechem. w każdynl
j

nl 2;le ,

glacją.

ucza. ~ię na poc~ekaniu, lecz Wyma~a ona
:t~dl0W, w c;zasle których. uczenice prakty:::
l~uJą wszystkIe te drobne,,! subtelne ruchy
rąk, ukł~ony, a przedew;szystkiem salDO przy::
rządzan1e herbaty.
'
. W. dobrze' 'wychowanenl towarzystwie
poąa.1 e Sl~ herbatę ~v1?ie:r:'w sąsiadowi po 1e::
we) str~nle, ~t6ry lej nIe prZyjnltlje, nastę:#
pnl~ sąSIadOWI po pru\vej stronie, który przyj
lnttJe i wypija
ją z dwiema przerwalni. Dy::
plom herbaciany otrzyrnu je uczenica donie::
1'0 po dvvul~tnhn pobycie "';<V zakładzie.Le~je
te }edt!ak bezone są specjalnie tunio, by jak::
naJszer~ze vvars!wy mogły z nich korzystać.
,Kosztow!ueisze są "kursy kwiatowe",
na ~tory~h dZIewczęta uczą się sztuki wia~
~anla kWIatów :wedle harmonji barw, tak, aby
lędna uzupełnIała dru,~ą.. Cena tych lekcJi
wy~osi 3 i pół leny miesięcznie. Ża to hono~
r~~]U1n do~t:trcza jednak nauczyciel iuź kwia
to \lfI; J~ałqZI.l drutu. ~dyż jest st')ecialną sztU:l
ką, .up~awJa.n, ty~O w Japol1ji, formo'wać i
wy~lnac ~ałęzle, nIe łamiąc ich. Dopiero po
t~zechletnlerr~. stl;ld ium i slJecjalnynl egzumi~
nIe otrzynul1e Sle dyplom k\viatowy. Kto
c~ce hyc n.aucz'vcic1em tej w'ażnej sztuki, mu
~Ó\~~zez SIedem lat uczyć się wiązania kwia::r

By otrzymać poźąda.ny wielce tytu~ ~t:j
szy w kunserwatorium w Kyoto lub gdt1€.:ln~
dziej, 11) usi uczenica~ która nazywa ~ię ..ma;:
iko" słuchać przez parę lat wykładow sła~
wny~~h nlistrzów, musi przej~ć .skolnt?liko~
wane. kursy muzyczne, nauczyc SIę SPIC~U,
deklamacji, tańca, przybierania
odpowle~
dnieJ postawy i dobr~ch manie~. . P;zed~~
wszystkien1 zaś muzyki. Vv' przecrWIeUstWle
do swych sąsiadów Chińczyków1 którzy . są
G' ,,1M·~·k
_h.~.:? " mUS1. się 'więc dość namęczyć'.
mistrzami wrozdzierandu Ulszu,
czynIąC
.leJsza! ktora otrzYll1ała. wreszcie dyplom
piekielny hałas trąbalni, cymbałami, bę?na~ 'l..whodzl
za szczęślhvą.
.
,
mi. f.!ongami, klarnetaro1 i wysoko nastrojony
mi f1etanli, nienawidzą Japol1czyCY głupIego.
bezmvŚlnej4ozgiełku. l\1ajq oni upodobanie ".,
melodyjnej, harmonijnej muzyce. Gdy się
słyszy· ich ludowe pieśni i hyluny reHRiine.
ma się wrażenie, że to najlensza europejska
. . Lwowska ),Ga7eta Oodzienna" donosi o fiamuzyka 6v stylu n. p. Sait SHen9ft) ..
duzyclach pobor01,'v:YC'll przy poLorze W RinvieNajulubiel1Szym jej instrumentem jest R
" l t(:or~
"
. epdo-' !rd.nJv
"
.us]{leJ,.
Jako swój'
~'~:~ml::n!ę"cbarnisscn", rodzaj lnandoHny o trzech je:::
Cle w Wl~~Zlennl lekarza przy nich ul'zeduJ"ą.ceg.:J
dwabnych strunach, które zna-wcy trąc::dn pa~ 1\T
.l'
. t . '.
..
~
,.
.'.
r

nadużyCia.

wskazującego palca, a dyletanc~
głaszczą laseczką drewnianą. "Chamissen"
wydaje jedwabny, niemetaliczny ton. Jest

znokciero

jeszcze "kotto", harfa o trzynastu strunach,
na stole. \Vydaje ona mehrncholijne
ton.y.
..
"Maiko" t. j. kandydatka na. ~e.iszę n1u-=
si nauczyć się gry na tych i na wielu ,ieszcze
innych instrumentach:· na skrzypc~c~na
pewnego rodza iu kotle i tamburynie. Musi
znac wszelkie rodźaje fryzur, uczy się całcd
mi t~godniami rozm.aitych oznak czci i rohi
pr6b:1 uśmiechu.. Istnieją nawet no.~rody
za najładniejszy uśmiech i pozdrowienie, a
"malko" może zdobyć Je .podczas pl1bliczne~o
egzaminu.
Mikado i jegomatżonkawyznaczają
co roku szcze~61ne nagrody~ złote, srebrne i
bronzowe medale dla zwyciężających w tY1'l1
turnieju grzeczności. OdbywaJą się równiez
zawody O Dagrod~ za przyrządZanie herbaty
i spos6b podawania. jej, a sztuki tej nie wyleżąca

:,a( uzycw, e Jeunak 'v dals~Yln cią'Pl nie us1;a..
f,:t, a ObeCD! nowy przewodniczący komiSji a38UterunkoNcJ, major, nie stara si ~ czy nie lunie ich
powstrzymać i pozwala robić ż-vdoW'sldm faktorom coinl się' s1Jorloba. Żeruje więc jako {~lkt:i:r.
o~:1nwa~n~a.nia:ods!użby wojs.:.. owej w' dalSzym
?Hlv.tl nI e:m ki Leon Lo~wenk:ron, haTldJF!:rz mebli
l dru.1P jego towarzysz,piek8rz".kt6rY's['bie~ tJ'~h
illteresow kupiI: kamienwę. Cl"dw;:d f'.n
.~ l '
stami od uwalniania nie tylko w Rawie f ale i w
Sokalu i Kr'-rstVIlttPohl.
Kazdyżyde1t, który się chce .od w(J.HJ,~
wY,kręcić pr1..ez ich ręce ,przejść 1.nusi. NiedawnO
zdarzył się nawet wypadel::, że Il1.ieli z tego powo
du nieprzyjemności, ponieważ pewien żydek dał
im jako lJenę uwolnienia 50 dolarów, lecz fu1rno
to został zaasanterowany. Zarządn! p:r~to od nich
zwrotu lnpowki! lec~ oni niech(!ioli mu :lel Z\7l"rlcić. Sprawa oparla się o rabina l' ZW'l"ooi1i mu 40
dolarów; 10 ,zatr2:ytnali ·zaś jaJto kosztponiesio
'i'

w przemysłowym

i zadymionym Lyonie to,.

si~ dwa razy tyle małżeństw, aniżeli
w słonecznej Marsylji z jej świeźempowie~

zwodzi

trzem mormem.

Statystyka potwierdza. nadto da.wne do
świadczenie', że dzieci stttnowią wyborny celi!
mant związk6w ma.łżeńskich. W rodzinach

bezdzietnych rozwody są znacznie częstsze,
ani~eli w rodzinaoh bło:floslawionych potom~
. stwem. Na.l0~OOO,OOO rodzin .fran~'llskich~ .po~
E~d.ających dzieci przypada przeciętnie W ro
Ji.U 12?OOO rozwodów,
podczas f!dy t60Q,OOO
:&~1:w bezdzietnych dostarcza 8,000 ro~
zaintereso;wariie budzh~tno~
Ż·ew's'.'lSzcz~gólne
usk;ana .zestat:vstyki odpowiedź na
kwtyestk1ę, kto 'Ponosi winę rOZWOdl.l. Otói; sta::
ty
.S
a stwierdza, ze zazwyczai przyczyną

te~o, ~e małżeństwa są nieszczęśliwe i że mu~
s~ą s~ukac ratunku ..w rozwodach, iest - ko~
,,~ble1kta. Na. kazde ośm Rkar~ .,rozwodo:l\.TVC~
ty Q 'W trzeo~ w~rpadk8ch mężczvźrl1 hvh
przYcZVl1f1ł, rOZWl9,.Zanin Z\viazku m9Jżeńskie~
g~ ~ ~ reszci,e .wypac1k6w winę ponosz~ je-

dynIe

żony.

,...

..

,

nych wydatków przedwstępnych'"
wójskowe winny
st'Au
sunk WŁadze
.
. siuy za;ac'tvmi
,}.
~
~Inl w'y'3o<3e szkodliwymi '1 skandalicznymi
panuJącymI w Rawie :ruskiej$

Pożar tajnBga sHadu'uPOni.
~n. 23-g? między g. 2

a

3 We wSl'M'ale!

?zarn:J w pobluHl Wolomiua wv~,mchł pożar w
(wtrewn:~r;,ym parterowym domk~ należącym 1 t1a
alerJl Konstanciakowej.
..

tV czasie pożaru, W domu rozlegały się S'!l
ne deton~cje .. Straż pDżarna przyJJyła \fi 'godzin'ę
z W o.IOlnlua l zna!azi,a w spaloll ym dotnu beczkę
?d plochu, karabm h'ancuski, 2 gilzy arłhatuie.
l 2 rewolwery.
.,:>'

~oI~ato~ży zp.ilntljący pe:derowe mieszka~'

(rOdZIna zydQwska, ni€Iueldowana)ueiekll
wraz ze sl,?-żą~q.~ którą znaleziono w piWt11ć;y do..
mu Ruchh Wlnawerowej.
Służąca nic chce podać n.azwiska sWych.
chlebodawcGW, zapeW'llia, że DOżaI' nnwst~ Ci i'
masz
···
..!"'"
J4"
'. :V:llk'l na f t0",."'eJ,
czemu kategorycznie zaprze ..
c~aJą st~aża.cy twierdząc, ie POżl'-,r wynikl w cz.a...
sw manIpulowania ekspl()dującemi materja.łamt
'.
.. Z:3.1~naczyć. na~eźy, że w Malej Ozarnej od.,;
bywaJą. SIę co nled1..Iela ćwiczenia. organiltac':i
lnłod.zez'y z.9'dOwskiej; która. pr~wgżnie zurni~'
szkuJe 2 domy RuchU Winawe1".
nIt.

Dowiadujemy się z pewnego ~r6tna, ta :l.1~

.

Cle skazanych Fa długoletnie więzienie kśięzy' "#
M~s~wie odbywa się w okl'opn:vch watl1nkfłeh"
KSlęza są pozbawieni jakichkolwiek pOciech !tUj...
rallly~l~, us~ą zn0B;l6. głó.~ więziennj1', . gdy~ do~
st~rczana lm zy\vnos6 do lłlch ll.l8 dochodzi; a. O$t9
tnlo ~a.b~nion() don~~2:eniainlciepZej;stra.wy,. r,
dukując .Ją do dwóch dniwtygodniu.Ok:roptu!
trzJdowanie więżni6wjnż da1osw~ .r~lts.t1t

:o:

g(jyźjedąJ3. z !lich, ksiądzStanislaw EiSmontm/;

:jowat Choreglo izolowau't) Od:r~8zty'1 UtI1ietil~(lA

Jąo v ?so~nej celi pod kluczem, bez żadnej opiekł

W celI teJ umys1owochot'y .ezłowiek stale saUl
p~zeb~wa, niełrę;~)c IU:tw~twYPl1azezon1 da fi:.
zJ~l{1'epcznYc.h. PQ~rze?-:-r;ie trudno -ręOdplll't..
·śLć ~lę, co Slę·Z nItn (tZle:yeTo męcallle$ię odby..,
Wa SIę pod has!€ ~.1 wyzwolenia ludnośei ~ pęf,
przesądów r~llgijnrch i QbSKUr9,.utyzmu.
n.ego.

tellg1.j..
'

M ifI

....

+=

iedenz. :najosobliwszych fen orp e1l6\,v.
W Oxfordzie na mtlrze katolickiego :ko:::
ścioła"Zbawiciela" 1 z~zęlo zarysowywac si.ę
corazwyraźniejł bez udziału czyiejkolwiek
ręki oblicze księdza kanonika. Didella, który
. pełnił tam służbę duchownąif$ w tym kościele,
~ p~zedpewnym czasem zmarł. Rysy hvarzy.
Jakie uwydatniły się na ttlurźe ko§cloła., Zt1~
Wełnie "przypolninają twarz księdza Didęlla,
tak, jak przedstawiają fotografia zdjęta na
krótko przed jego zgonem.
Rzecz przedstawia się. tembardziej i in,r
teresująco, żetaiemniczy ten wizerunek po::jawił się nanlurze kapl:łcy, spec.ialnie poświe~
cone.i czci" zrnarle::4o kapłana~ Snute Są' co do
tego w:ypadku rói;llorodne domvsłv·i i1rzy'Pu~
szczenla. Wedfu~ ,:!a.zetv "D aity El:'press".
~d6ra wydarzeniu ~entu .poświeciła tr,zy ró~ ,
zrte .artykuły,. !nożhwesą \hva 'wyjaśnienia te
~o ta.jemnlCZef4? prze;awu. Pierws?,;y. 'Pole~a:
na p~zyp;uSzCZenlu proste~o przvpa,dku w tym
senSIe. ze 1JJaTr'v nochQdzf;lCe z v.ril doci mOdłv
,vystapipspontanicznie n a tVl1ku'" mur11 \"i
tltwor~vć swą catości~, '.vlzerunekzmarłe{!o'
kal1Ónlk~ ... Ponieważ. iedl1ak W$7.'\7'~t1tin'1. 11m'V:.:
słorn,. maU1CVln iakt t~ki1,mvsł fiI6zoficzny,
,vV'dale,si~. że. niema Skl~tku bez ntzV'czvnv.

P.rzeto w\TlaAnJenie OOWvźs?.:e nie 'la.:d()wrtla tli,
k o,!;to
.
Po~osta te wiec. wedtu~ uDaily Expre,t
-

' : O"

'., ... '

. . . . . . . . . . . -...::;.

su'\ inne wytłumaczenie, kt6re. pOle~4:riI1p.tZY

pisaniu sp.olltttnicznego pojawienia, sh~ .' tego
portretu na mu:t"ze 'wpływpwi nadzwyc2:ajna=-

mUł nadnaturalrtetnu~Zdaniem tego'· dzien:hi_
ka, .ta strona. . . apraV(Y Uloze być . poważni~
zbadana tylko"przez'I'owar~ystwo
bada.ń
r'<:Jychicznych .. Kilka. osobistości .·w·.Oxfordzia,
i"odzie1a to· zdanie.
.
'.
'.
~~ecialny korespotldent H Da.i1y . Ev
,pre~su ·.lllterp~lówałw···Oxfo:rdziew l'O'WY:Z:f
sze] sprawie kllk'USl'itytystów~ Są, Ollipr~'
kon anki , ze portret pr.~edstawiar du.cha' ~tna1if:
lego się&ta i początek $w6J1:>lerzef!mł . .
tystycznych. .Powsta.nie ··.·i portretu ."'r~

należy !Vedłu$t nich,' .,.itnpt~$li;.y:jH,iI'~J';'

być

\fnoze,wrazeniu . od1l1es~On,mQ;;p . . .

dillm kt6reznąłQ owegn,li:śi~lłząz~
f .

bplł o. udział w cetemónitieatreU~iJ9~

l1Je~ocerehrowal1ych. ~,Wraż. .t~':·.,i
zm.tęrfalbto.wanen4' rnur$O'; Q. Mti,;;
sam fakt t .t.ezoa;tały one b8cP:~ ~(,li';"l\'_;;
tnedh'n"l0dcztite. . •.•. . .•....................... ", . . . . .. •. . ..~1"·)/i'

.:'~~śzystlOe Je~fłJ~nienl4r.. r~ee,zo,e~J

,xri~ta:, nle.pr.2ied$t~wła.l~. się· ~bYf.... ia$n().Je,.

dno .. 1esttylko'Pewnem~ .l:e·w1zetUllektmar1E1.
!;!oksiedzttni~. bOlawił sięntt·,. mur7!'e o'dtfttta.

lecz. łe rV$1()wat sie :g~ n!m stó~n'owov .;~7,c1!e;\
!!6f. .po s:~c.zej;l'61~. zda.,ac,sle z.trn~ ltU.ql1Q~tł6;
wac z nlezn.a.ne~o nam Świata.
.
.,
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Kałslldarlyk.
Nieaziłla 'dnia 28.lipca l1arty. P. W.
W~chód słoi1~ ~* i m. 05
. ~·hód o g.' 8 ~ 49

-

WId.owiska.

l' ,u.t,. _IQjski(Ce~~eblianQ
Gl

l?logram nf.6

żniw w calym świecie .
MiędzynarodoIDY "inshtat roluicttt.'a komun.ikuje
nm. te zbi·ory tegoroczne 'W Europie zapowiadają się 41
zadowalające.. Według prOwIzorycznych obUczeń po·
szeze$4ólnych krajóW, tniwa tegoroczne w krajach eu"
ropejskich z wyjątkIem Rosji dadzą o 21 milJon.ów

....... ;::idok

(P~l azd O ,
..K.ol>ieta ~Ienną jest"

, ,.,Lunalill

67)

"Pat l P'ataellon"
~ltIeo,u (Przejazd 2)
~lljntoC}lMiSZ8 żona Kalifa"

9.liWid..ItUao

1923 r.

którego, oboWiązkiem jest ukarać kolejarza Ideprze...
strzegaJącego przepisoW sluźlmwych j (pal')

FUhal'alonjll {Ozlelns 2(1.
d Sktz,~k Ghetta'iII
.
(Piotrko~likłł

-o..,

słu~by " kolej o~ej znaj dUJe siC; '\tl kpńcu po(!i~a. 'Al
przeciWnym raZl(~ gdy 'branmrt mh!klct się pfzey sa··
mym '~arQwozie, korzysta.nie z przedziału slutbo'Wego
nie jest dOzWolone. W takich raza::" pasaźefomie
winni slężWfaca~ z zażaleniem do zaWiado·Wey stacji.

f).!5)

.Koteczka
"reat. Scala (CegIelniana H 18)

. tł0.al_o"

I

dział6w "służbowych(l.--P{lsażerowie ide ZHsjdują.cy
dla siebia miejsca W poc1ąc!u, Widząc za~kni~ty pró~
źn'y pr~edzlal zwracają ęlę do s~źbY !wlejOweJ z proś
ba o ot1Porzenie drz~i od pfze'6.:t 1alu. Kondukto.f1.. y \Al
podobnych .ypadkaen miaśf 'WyUomac1:Yć pasażerom.
C.'il oznacza prze'dzIał zamknięty, po części OQlJ.OSZ a
. sie do jadących \1) sposób Irogancki, .nie przepierając
:róWnież m. myrazach. 1\by podobne i!1cydel1tv nie ~o
wtarzały SIę ,podajemy do \lDia,domoścl pasażerów. ze
przedzial.v służbowe Ha krótkich d~st6nsach dozwolone
sa jedynie .. VI:ypadkaeh, ~d~l brankart nal,eżąiZY dC!
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~iedzie18, dnia 29

(Piotrko~5ką

centnar6~ '\3)lę<"eJ niż

to tladIDjrŹee 17

l2)

zbiory zestloroczne .. R6t'1na sj~

prot!. NaQgól produkcja

prze~oezyła

obetmie po.złom po;ed'Wojenyy. Z dO't)1chczeSO\1lJYcli in ..

.~ek ~aaztfl$1ej .namiętn()~ci'Sf

żniw ~ Kl'madzie i ., Stanach
Zjednoc~on,c:b wskazują na zmniejszenie łI1ę zbioróU'

torma,cli . o widokach

Ihnc.um!tlłlu2d li Sdudti(Piotrko\1tSka. 91

o 18 mil,. cenfrer6t\1. W poróW-nanin 2niezwyktymo

, .' Kal'endarxyk historyczny.
lS1!Z;9gmant Al1g11.lt za.$1"abia

Elżbietę

AustrJa"

bisi:ące

cf

bfitym. plonem r .. ub. Łączn1e produkcją Japonji i Ind..
ji ZD iory swiatł>wetegoroczne wykazają nadwyźkf; '25
mU. cent., CODy się r6~nato 4 ,proc. wzrostu 'W .to..
lanko ~bloróm św.latowycH 'V# f'. 22. (pap)

: ;- podatkowe :przyznanie .inkasowania
dewIz.
.
Czynmo4eł zastęl'czę przy irilmst)Wantu naletftO łf

ei zagranicnych powierzono dodatkowo czterem In
. stJitllCJOIU:, Z pogr6d których vr.. z,pa,cUó i 'la? ,Lobu Ban;
koWi PrzemysłoWców W Łodzi. (pap)
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ZMwiad;zenia dla

wg

celnyoh"

'.J

z6b}erało~łos, ,.'. '. .'. !spraWle,
~tt.Z[lJąe ja,1e nę4znem Jest wyna$'!roclz~nie.'Vracowmi;;'
~kolejoWychł zWl1'!,,:zcza dziennie platnych, za któ ..

.

. !el,u

In

_trudno jest

"l'Jżl~·

.

Debaio_tlll1o r6waięt ndd ustawą. O apoSaŻeJlUI

,r~.nłkóm

Pf1'1st"Wow,ch,

którą

to

ustawę.

opraco.-

""'"Je kOJ.!ljsja sejmowa, ż~ jest ona nieodpowie-,

4tł ja f %tłllllSst "olVprc:rfladzenia nzreszc-ie wir6d praco_UCó111 państwo\'l1ych swłe?ftł porządku, wprowadzi
zgoryczeaie wśr6d łythże, t.!dyt, ona
naj't)'metniefszyen potrzeb życiowych.

ć

postanowiono natychmiast przesłać
l~ Walnego Zgromadzenia praco·'
~,da J::.biWtiego na ręcfJ Mar..

~&,pZ;h~łlJ~h

sJuibowych.
1I,a d1RO reuFa.lJryeznymza

I koadUktort1l~

:na tle pr.e

,
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R6wniez. winnY brc uwzględ.nlane
W jadlo$pj$ach i ~lUliklOh. .
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owy
Wczoraj o g. 9 rano odbyło się W katedrZB
św. StaIJsłaVl-'rtl KOBtld Ul'o(}~yi3te nahożeństw:)
z okazji rozpoczęcia działalności nowych wh,dz

miejskich. Na nabożet'istwie hyH gbecni: prt}~
zy~j11m i ezlotlkowle' lVlagistratt1~ pp. radni
oraz liczne grono pt1b1i~zności.
O g. 11 w sali posiedzeń l\fagistratu lie~
brali się wszyscy naczelnicy i kierownicy po .
szczególnych draia16w zarządll miejskiego cel·::m
przedstawienia się p. prezydentowi Oynarski~
mu. W krótkich lecz serdecznych stowach po-

I

_ _ _ _ .......-<_•..

_.~

_ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _........_

żegnal

zebranych p. Rżewski, UH co w imieniu
wszystkich pracownikówiniejskieh odpmvied'llf'll
m,ęc,Zelazowski, witając następnie nowy }rIagl
strat. Podniosłe przernówienie okolicznościowe,
ujęte 'IN piękną fO~Jnę, owiane wiarą w owocność
przyszłej pracy, wyglosH do zebrunych urzędn~
k6w miejskich p. prez. Cynarski. Podni6s1Bz;7
na wstępie pozyteczną dla miasta' czteroletnią
r1z~alo]nośf5 h. prez. Riewskieg-o, p. prez, Cyrw,!'
ski wskHzałna ogrOIll leżącej jeszcze odlog-iem
pracy samorządowej, uwypuklil konieczność 0-

.........:_......:.i...-_ _

D5.rcia,tej pracy na
fcdn:.. ch i

~~Jębokich orzesłankaoh n1(

(jhyw8.!elskich,

'!id\:'~czył

prkerrt;"\.'l~uljf-! zapewnlen1em.
'Że
prr.,co\-rnicy mi(·j~. v znajdą ".Ii oShbie f.l.

!Swe

wr'~~~()le
WS.l'y'.,CV

pl"ez'r lkm

hl troLk 11 we~o orędownika i s'PrawierlIiwf>~(i
przyjaciela. Po przemówieniu p. Rźewski przo":ł
stawial po kolei zebranych pp, prez. Cy'narskit'~~
mu oraz wice-prezydentom WojewÓdzkiemu i
Groszkowskiemu~

.........- -_ _ _ _ _- -_ _ _ _ _ _ _ __
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CI lonkowie R,;ldy Miejskiej wedłng poszczególnych list \vy borezyeh'l
f

W związku z rozpoczę~iem prac nowej
Rady Miejskiej podajemy niżt>i listę cz!onk6'vv
Rady MiPjskiej (radnych or~z członków 1\1:agistratu) ulożoną według poszczególnych list wyborczych.
ł

.

CHRZ. DEM. KOM. WYR, .lEDN, NAROD,
1. Adamski Wladyslaw, 2. Bartczak Sta
nislaw, 3. BatkowskiStefan, 4. Bińkowsl{a Anna
5. Credo Wiktorja 6. Cynarski IVrarjan.7. Oyrański Adam, 8. Czernik Antoni 9. Dębowski
Leon, 10. Fiedler Zygmunt, 11 Folkierski Karol inż. 12. Garliński Władysław dr, 13. Groszko
wski Wiktor, 14. Idźkowski Antoni 15. Kaczyń
skj Dominik. ks. 16. Knor Aleksander 17. Krucz
kowski Franciszek, 18. Kulamowicz Ignacy. 19.
lfazurowski B:ronisJ:aw, 20. 11:acher Edward.
21. Nowacki :Maksymiljan, 22. Pawlak Michal
23~ Przedpelska Ma.rja" 24. Rogowski Ludwik,
25. StYP1l1kowski J- a;n 26. Tl1jakowski Teodor
27. WagneI," Władysław 28. W ojakowsld Raj~
mund, 29. WołczyńskiJ6zef 30. Turski Frunci·
~k.
•
I
NARODOWAr~~ RT.! A RonorrNICZA.

1. Arat .Tak6b

dr~

B.BednarcZyk Józef, 4. Braun Jan, 5. Dąbrow
ski Franciszek, 6. Dworznieeki Klemens, 7. Fich
na Bolesław dr. 8. Gęppert Ignacy, 9. Hajkow ...
ski Zygll'Ulnt 10. KUirliński IClemens, 11. Kl)lo ..
dziejczak Walenty 12. Kurek Franciszek. 1~.
Marczewski' ~1:aksymiljan dr. 14, Mlotecld ;Tózl~[
15. J\fnszyński Józef, 16. Nowiaki Wojciecll.
17. Palkowski Tadeusz, 18. Papis Kazimierz,
Hl. Pfeiffer Seweryn 20. Romanowski Bolesław, 21. Sobezak :Michal, 22. Waszl:-lewicz
I~'rallciszek, 2:3. Wojew6dżki Waclaw 24. Żubert
oT ózef.

POLSI{A - P'ARTJA SOOJAIJTSTYCZNA.
1. Andrzeiak . 1\fa.rjan, 2, Danielewicz
.TrYl1ef, 3. Kalużyński Frands7Jek. 4. Kempne 1.'
Rafa!, 5. Kopciński Stefan dl", 6.' B.apa]SIri Sta"
nisl:aw, 7. Remi,szewsl<i Antoni, 8.' IUew$k:i
Alelrsy, 9. S~olJiewski Stanisła.\v.
NIEItfIECKA. P AR~J\TA PIlA CY.
1. Filbrich Robert, 2. .Grass Otton, ~.
l{lhn Reinhold, 4. Kuk Ludwik; 5. Spj'!; .

, Jubileusz destvlarni firmy"M.Łuba".

kóh,

C!3:NTR.

~';';~JONIsrr~(CZNY

KOM,. WYB.

1. Bialer Izaak :Majer ; 2. .10 el Aleksander, 3. Praszlder Gerson, 4. Ro~enhlatt J!'Jt"l1
(lr. !\ Schweig 8amuel dr.
BUND.

1. LichtElDstGin

Izrael, 2. Pozna.ll(:11d,

Chaim Lejb, 3. MHmanSzmu1.
NIE~. PARTJA 1\IIESZCZANSKA".

L Rode Leopold, 2. Weigelt Karol
KOM.. ,WYB. ZRZESZ.,~ŻYDÓW
BEZPARTYJNYCH.
11' Kenigsberg 8210mB.. Aron, 2.:· Krasnak~
Mep.del..
'
.
..
ŻYDOWSKI DEl\f.

LUD. KOM" WYB~

l. RosenBal· MaksYllliljan..

--'I'

POALEJ-SION.
l.'Holenderaki Lew..

ŻYD.ĆORTODOKS. n::O~I. WYB,

2. Bech'ller Zj"gmllut,

VI j3rodę dnia 1 śierpnia hędzie obeho:::

3. l\rIendelson Uszer Izrael, ,4. M,incberg Lejb Ja

1. 'Berman Chi! Icek, 2.
nciml"j: fi aCV1n1.1l.
Ma; w!ąC?;· 1<:: dl.'

riO

my~!j

krf'i b

Białer

Tobias,

PO\tldrineQo rOZilOTządze ..
tli (Pi:l.pl

?W7. le~i..,,·{ill (I'es

miedziane syfonv od wodysodo\\si. I1hno

zachowania:

01 tegoe~Elsa cbogtl'zonef kontroli,. me O'iQznabytd
spraVJCj~ seh\1'ydćn1'1 ~orąeymuczynku•.
A syfotl'l' zn katy rh~Iejl.eHr,llil"OW1, p'o~:zt11mia,cemU,s'o&le'ch rzetzv,11d~tQ
się PłzyrHid:tlęm ;;Hb,m.odn,nęt6 łedenzp. f?kradzlO-

. - I~omu się udziela koncesJe?
dziła swói 25:::1etni iubileusz· zalożenia destylar
Zgodnie z uclnvałą sejmową z dniem l
ni zaszczytnie znana jedna z na istarszych
,firm mieiscowych .,lVI. Łnba" istnieiaca od 49 lipca odebrano bardzo wielu skleponl koncesk:
lat. Założvcielem firmy jest znany działacz na. sprzedaż win i ,v6dek. KonceSje te ma i a nych syton6't'\) Sytoh .ten zl'\ajdo\\)t!Isle W'la1ar~~tsot~
rrIejakte'ji) Be-tke»ralta Mt";.s.zka.. =. am,; . -prZY
i przemysłowiec P. l\1a~ria.n·tuhfi, obecnie 'OfO:.: być udzielane tylko inwalidom i wysłużonym' ~lus,~tni
u ltcy Z~i2hlJdl1iff 62. Na syhm na}oztwQSek',liestr,e
żołnierzom.
Odebrano
więc
koncesje
w.dowie·
wadzą iqsynowie.pp. Stefan i Stanisław tubo~
POU,ji1 w-drożyta ell ngczne ~le dztwo VI ('. ,Idu u tawnie ..
wie.
I
. p. Kędziearzawskiei, której dwai synowie sIu nta \spt~w':'Ó:.t kradzieiv.. (pI'I1')
. '. W dniu 1 sierpnia ·o\~o'dz. 11::ej rano żylipodc~as inwazji bolszewickieJ w ,voisku
~"'" I~odbędzie sie W kościele Ś\v. J6zefn nahc'zeń~ lecz natomiast udzielono koncesU rosiance
teatra~nelstwo na intencię te~o iubileuszlf. O ~on~. 12::ei ~Ąlek8andrze Zolotnikowei przybyłei nieda.:
wno z 'R f')Qi1.
zarzą,d firmy' będzie "'V hotelu l\tlanteufla. po~
Gackiegb~
dejmowałgoŚci.
. Fakt "powyis~y CIo,vodzt że 15~v udzie~
.
laniu kOJ.?cesii odgrywają rolę· jakieś uboczne _
,.~ Porządki W Rzgovvh.
J akielulmetodnmi'(J.zialał
wz~l;chl l~t ~:o., ,T<I"O\" wł!:id"1.e rv~d:~':H'c~te zba~'
'. Dzield usilnemu $tMatlia ieJnego z t1attcz\1c i el i
ozący
kOlll.~sii
teatrs.lnej p.. ' G a. ..
łartł~J;jzej sz!(ot'\1 pO\\1sl!et'hn"'j. zalotono w R 1,C: owie· dac l tJ 'króciĆ.
,volnie oddał. d~'i.eri;aW'fł t~,attU
pla2~fl~iE> w!kHnv ol vr7.es t rzeni Jednei mcrt;H .•I.er! pak ...
Do spra,vy tej w na ibHiszvch rtnia.c11 skienlu --W
dt:nllfl::U:
że ':!!~. lbł~ !seowl jak) I kolk pi 1nieszkf'\lłcV J1 l e ~ro.
przystąpimy.
.,.
list wystosowany
2.utftlelt lakI lJotr-te'k t'Tl0Źna, odn e~ć z telie Wlk H!I};
zro~umielinatomiastf ·t l11'ożnCl oWa mantę '4.'ikHny
skie~o .w Toruniu
zużyć jako 'Q8:-itWisko dlabV1łn koni i $tęsi. IntE'roe
ktota +""' ... i>i....'II1 !njl(Jj~~J,aI~gt;,·.·.•'VIt
·lacH!! na.UGż!Vc.> f t Iq w tel $1)faWie nieodniosta . skutku
skie
f obecnte crta -plantacja ze stała w zupełności znisz:~
czrnp (Pap)
- Kri d:zlee

Metody przew. komisji

p.

-

kIIzną.

ZarlądJ!~nie W,

.

pr2edmlocle

Wf; Iki

:z 'W ścłe

.
Wobec tego, że rozp,crzadzen/ez dnia 6 czer,".es b. r. tV przedmiocie ~ajkl z '\Ą:~('iekH:zną nie odnoSI.skutku i w dal~z~:rn. cią~urotowal1e sg kąsi'lnla lu~

przez PS}1 j l{otv zarazone V\7sc·eklizną. komisarz
RZł.'!du na m. Łodz, pisme'mz dn mcurofszego po!ec1'
dZi.

Komendzie PolłcjI na m.Łódź,

0\

ta

wydarli

odno~ne

:zarządzenIa Wszystkim pos:e! UlkOM pOliCyjnym. te ~I
razIe orow8dżel11a przez wJaŚ~icjełl. doz,orc6w lab
pOSiadaczy psów luzem lab na Sttlycry a 1>12: kngeń
e6w~ notowali nazwiska tych O~()\;) ce"lem fl ciągnię ..
iltia minn:yc~ do sLroWeJ oOdpwiedzialno.ci W drodze

/

. . . . .... .

Z komór!)I, naletaceltlo ,V't1helma Bllclfhołc"a,
zam pr.zy Ul. Wólczpń~kfE'1 29.rdei'.nanistJt'swcv J>rz-y
pomocy padroulanych l' lt.1czy. ~kradii masla i jaj ·OgÓl ..
nej ~~rtoJci $ł,5cO.OO.Jmk. Dochoclzente w toko. (pap)
Ze składu manufakf!urV. 11 aleźącej do Kohna i
S-ki. przy ul. Traagutta 9, nieWyknci s"ra',l)(.W ski adIi
sltukę 10WMU wdnianego. wartoścI 4,UO.COOmk:.O
oowyższem' zf.' \!1iadom'lono poliCjI" śledczą.
która
wszczc;:a energ czne' śledztwo VI) cela wy!{fycil:1 ISpr;l ..

wcóm.

(paL') .

. Zfabr}tkllltfody sodowej ZeltgeraGomulińsklefló
.Ni gZi~ gin~ły systemat;fcznie

PIty ul. PiQtrkcwstlel

"

d;:.:;.

. . • . . .. .

..~"i.

Sts.noWny PanieDyretUo~e t

Qb~,e' ustaWicznY'c~ po'v.rtarzafi me~o
+l4.li,ur1'Q.Il"~ w prasie, iakoka.ndyduiqce~o Gl dy,a
l'e~~tu:l~~ teatru W' Eodzi; czuię się W obowiązku
zawia.
. Szan. Pana Dvre.'kto1"a. 1:enle sta.~
wiałem $we.~ k.andvdat.urv. ofertv 'ładne' . m~

&kłaClałem., je'dynie na propozycję p. Gackiego,

Sprawę tę rozpafrywał sędzia Korwin
Korótkiewicz, który po wysłuc.haniu oskarże:::
nia i obrony skazał Kamińskief!o na 6 miesię~
cy więzienia zawieszając wykonanie wyroJ{u
n.a, 5 lat.
"

który depeszą; zapytywał mnie \v kwietniu czy
reflektowałbym'na objęcie dyrekcji, odpowie
działem. niezdecydowanie, później wysłałem
list (w ma.ju) nie wiedzącieszcze~ że teatr po:::
stanowionO wydziel'iawic. O fQzpisaniu kon::;
kursu nawet niewiedziałem, bo się już sprawą
1:ąwięcej· nie' zajmowa~em. Ciekaw. iesten1
skąd lnoJe nazwiskp wypłynęło! Rdyż ja n1.a. m
GHJwrul zawody s orłowe D. O ~C Nr'. IV.
w ręku dowody. PISZę to~ gwoli przyzwolto~
ści stosunków koleżeńskich, by wzaJemnie nie
Oow6dztwo Okręq. Kor Nr IV w Łodzi orZ8~
wprowadzić się w błąd. ;eączę' wyrazy szact1n~ (h~;:.; glówne ,zawody spo·!tr.\t1e W dniach 10 sierpnif1
ku i pozostaję· z poważaniem ,
11. 12 i 15 b. r. W z.\'Oiązka z noW~1ższem podajemy
,
M. Szpaklewicz.
rroQrsrn g16'\\m:ych zaWod:!'" D. O. K. Nr. IV na rok
:10, rrH.Rjących się odbyć tli' pierwsZ:9m dniu za wod6 \'1,.' ,
Teatr miejski w Toruniu.

°

t. j. 10 ~lJierDnJa
~odz. 16.
l. ' PięciobóJ żołnierski: Bkg 2CO metr•• rzut grFl
natu w dal. sh:ok :wdaJ, ~alka na bagnety, marsz sze·

1 sztuka

(~a tr

- .Teatr D1ieJski.

ściokilometromy.

. Dzisiaj wieczorem po raz trzeci "Ko~
. teaZ~3(', z Ja.rkowską w roHtyfułowej. W in:::
ąy.c~rolach, Pod~órska, \Vrześniowska, ,{)r::

,

'D,anski',

Dębicz, Kirotke i

~o$edji)"

Sarnecld

'

(reżyser

sadów
...

wld i życząc na przyszłość coraz bardziej ()Iro~'
cnej p:racy, zapl:0ponoAral !'ozpOC7,ą(~ obrady;
-wybierając
prz.ezydjunl Zjazdu.
'Na tYlU
Zjeździe był wyprany nowy Zarząd T-wa na'W'o
~ew'ództwo łódzkie, W skład kt6rego weszło kit..
Jiana$cie osOb z m'iejscowej inteligencji i sfer to
botniczych. Po z.lozenin sprawoodan'ia z, dzialal...
ności Oddziałów 'przez Delegat6w Zł,tzd ogonz.
t rozwiązano.
.
\.
Na og61ne źyczenie zebranych Delegatów
były Dyrektor T~wa, p. Zajączek. zgodżn się I
powrotem zając opuszczone przed kilku miesiłt'"
~amistanowisko.
l ~11

. .:: lU,"
- Z Tow. "SOAÓ
Dnia 30 lipca odbędzie Slę
IP

'",

~'

.'

v.

Zawedy \l1 pUce notnej między z\\1yclęzką
10 dyw. piechoty a 26 dyw. pie"

drużyną paticową
Chaty. (pap)
•

ł

(

f

Deułscner Sportver~in (Opawa Czecliosł~J-

·.

. lJ. K. S. 2:1 (1:0).

,

,

'

. Goście odnieśli zasłużone zwyci~$two

nad le:~wię .. grającą, kompletnie .drużynA
~. K.\S.' Ieb. gracze' prezentują Się' . wspaniale.
jako całość fizyczna, posittd~Ją b. dobrego
bramkarza,. obronę· i ~ocznych

zaś

ponlocnik6w,

się obaj skrzydło::
wi i prawy łącznik. Dzięki o całąJdasę lepsze~
mu startowi do piłki, goście g6rowali naCI n~
szym mistrzem, zwycięską bramkę uzyskali· z
rzutu karnego za. rękę '" Piotrowskię~()', VI osta.f

w napadzie wyrózniaH

stwa .Pożyczkowo::.Oszczędnościo\vef.!o·z '
st~pującym porządkiem obrad:

. 1) Za,gaienie i wybór pl'.ezydjtim
brania.
~). O'dozytame protokułu z
zebrania. '
3) Sprawoz'dłloiekomisii
4) podział; w myśl ustawy om~OS1~a{O
Bl1nt b i l a O R o , v y c h . '
5) Wybór instytucji,i Ptzekazanie
nieodeł~,1"anych wkładów

oszczędności

.i udziałów w celu dalszej wypłaty tako .
Prasim v SZa Członków 9 liczne
bycie.
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... ..,;{Z .. żt0i~ T ..w~ "Rozwój" w. Ładm. ,
:
,IW··,;ulbiegłą.;~edzielę dnia 22lipea.b.. ·r. w .
l'Oatlcłiw~ tem kazlrodzcy nIe. uwazalt za
·sali "~eehn§!lriek:axzY'" odbyl się Zja.zd. Delegatów
sbłOwne t:mieniać sv;ego. stosunku.
){a:' tle
stosunku Kamińs~iet z zlę::l z .Oddziat6wWojewqd~twa L6(1zItiego, 0:1.'8$ .
~,o+<IlIr't:1O'(:1I''(7 bardzo czesto klotn'le Tfi ' dzielnie m~ . ŁotW:. Zję~halo ~nkuclziesięeju deIę
Z 28r:io letnim sync"· ..,
gat6w z Oddzial6W r.:\!:,;Wa z Województwa Ł6d~
owach wyrzucał stale kiego, miejsoowycltdmelnie, a także .bylo 0nącające smutny becnych kilkunaśtn gości odcink6w.
Zjazd Powitał i .zagai! Delegat Centralne
krotni Kami6~ go Zarządu
w 'Warszawie p. Zakrzewski, który
ni ,t:ri.ma. uderzvfa go
~.na .
eijąc ją pO w krótkiem i serdecznem przem6wieniu dzięko
wal w imieniu Centralne'go Zarutdu za przyby..

. 'I.,'J:pdna1ita" kara . z.ostafp.

~wieSZ9llą ~

ma

,

Na:azwyczaJiI '

nim momencie.. '
· ..
.. ' ~DzIsiejsze spotKanie pC\wy!szyC1i ,(,Jr.t:l~
~Ylt,ICtóre się odbędzie t :rownież
h6isku:
. . . . K.
~ :.9. '".'(vi
..•:..S. a. vi:S... dW.o. F.ca ł:ód. ź....:K: a..UsKal . z.:;.;.WY'/J.
·...V
QlęSt,!Q ,wnmo przyp1aSc łi~K.· S~t który nłeZ4=, wodn,,~~o$tarą; ,się' o rehabilitacj,ę.'
::.J ·.~~..w~gledUn1.l,niek\in~1 l:!re Jióści i·tjo({ra.~
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A

ne Ogólne Zebranie row. Gm .. ,sokół"· w tO)!
dzi o~odz. 6 i pół WIeczór w lokalu. przyt;!t
Nawrot 23..
.
ZarząCI.
- Ze Stowarzyszenia Handlowc6w
Uwa~a: Liczą się tylko zawody OK. I \li)y:isz~' . P o l s k i c h . ,
l») a7 ta~arzystw c):WHnych. :zdobyeTe na{~r6d w zaWoZarząd . Stowarzyszenia Ha.ndlowć6w;:,'
dach pUłkowyoh i d5'wizyjnych apnl'Wnfa 00 stawaniu
Polskich
podaje do wiadomości Sz. Koleżanełe:.
w klasie II.
i Kolef4ów, że z140dnie z uchwałą Nadzwycz~l·'.
Ad.. l i 2 po cztery nagrody. D'y'\1ł1izje maią PUl
~o zglfłsić nRJwJtej po dWQeł] zawodnik6w do kanego Ogólnego Zebrania z dnia 6 grudnia 1924. ,,:';
ulej klasy,
t. składka członkowska dnia l'lipca' rb. wyn<»·f
Obiór do biegu na 200... metr, i do skoku wdał
si mk. 10.000 miesięcznie.
.
leltkoatlet,czny, do r2.tltł:l granatem w dal oraz walid
- Zebranie.
'
...... :z'
na bagnety ubiór ćWl(~zebry, do llUlrszU 6 do kUo"
metr. ubi6r p~ttolc wy Iselń1 stalowy. karabin iub ka·
W niedzielę, dnia 29 lipca rb. o '~OCb:lr'f:l
rabinek pas, la"o'ś:D1Ce) W rzt:Fn~ $!NIlnatecn w daJ
2 po pol. w pierwszym terminie i o gOd~i; :/.1
· za~odnicy rzacajll tlzYkrotnie z postawy stojącej z 3 w dru~im - w lokalu przy ul. RokicbiJ;~r::;!
miejsca w przepisany sposób, gr auaty ..,.gi 8CO
skiej 93 odbędzie się ostatnie ogólne zebranie
grar'l~6\A?
.
lV. Rzut granatem docelu trzy nagrody.
czł. zlikwidowanego Widzewskief40 Tbw
" ..
B~eg plasłd 800 metr..
.
Pchnięcie knl ą dowolnąl ręką l oburącz.
Udział stanowią II klasy.
Pien'1?szfJ ln6rz\1 zdobyli joina~rodt; na. za.wcd$.i,;h lekkootletY(;'zn;ych (1-a, 2 w l/l t ó' ia i 4 ta) ..
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ludzl zwierząt i JJog6\\i' w SWoim nom.ym ut\\)orze
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'l)otrzebna bnfetoWCl

Kiliń·

ni:

, ski ego 115 restaurn(!la

'l..

do wVllółecia. Oferty
tr z\manie"

Dtld I'U.
4719-1

pos aClalacy dobre
O:Jrodnik'ectwa
umiei
klomb szczep'enie
ś'.tlla'
ący zakła
(lać ~zkólk:
i:
drzel.\) i róź, duż/:" Wan\l\N\. 00szuk'ue PDS 'dv. Z~łO~2€,~"lią: Q-

głodolAia24m.13I~slfl I;: c 6.
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Wólezańska 51.
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- 2.,

Zagubione

do'~umenty
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KilińskiegO'
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4738-5
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i bie
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le\" wódek lub wine, do W"n,,"
jęcif'i. OYHtv do R).l. \'\. oju P Dd

R~nkoW8

.

.,Urządzenlt ..

Drasa do owoców solidnej Jwn

5\.:hłdfabtyczny M. ~ływackf Andrteja 11.

Uł6z ao

~ut erynv

-

06ł

127081

·Ga~~c.i . naj1evieizam~zow~ i pł6cienne', obuwie ź(jd,ć

\skł~dach

i 4756-1

strukci I do sprzedania W6107 9 fptełU)~
4130-2

4':41·· 2
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Iińaldego 150 Szymański.
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