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ZAWCZESNA RADOŚĆ.

(AWf) Dzienniki, SO~
~ieckie podnoszą zna.czenie zwycięstwa komu
Między państwami Małej Ententy
mstów w Berlinie przy wyborach, na zjazd
metalowców,. uważając zwycięstwo ,kom~
SIN.A.JK 30,1; ~PATf R'adjo ~ orIent. laln'o~cl zrzes~n: irtetłentYstY6m'Y.cłi; o$Y.Wi~
nist6w za. symbol ostatecznego zala.mama Ogłoszony: został następujący komunikat 4) nrze nych ideą rewanzu i agitującY;Qli~'\t pali~
się ;wpływów socjaI==demokratów...~
biegu: posiedzen,ia ministrQw spraw. ~g.r:anl. stwom sąsiednim,,'· Jlil sprawie tej KQ.nferenejiIJ rJji.
"Prawda" przeprowadza anaIo!!Ję por.'l C21D.y,ch ..
kr~illa gwm:JW.~ję" ~~ .~;ąl.§:~.'
r;
"
-- - •
~ższego faktu z pocz~tkiem przewrotu paź;W efąóWn d.ma.-azlsie~'7.ag-(): o<.u;vl,: sJ:ę' az8 .. Qd
aziernikowego 'Yil. Petrof;lradzie.
o....
Gl>Ol'&l"'~!
MOSKWA,

30~7

:r~

niema

iW\ęgier~

t;.!.">Ji'~

'.~'

~

~~'~',"' F~ .~

,,"~'-,.

reg: nara.d trzech ministrow spraw. mgrani..
"
..
TARGI Z .JAPONJA:.
cznych, i:we wszystkich punktacJi osiągniętQ
I!LAN sTWaiiZENIA:~óWEGo
MOSltWA 30,7 (A. W.l ,,Prawda" stara porozumienie. Projekt rządu węgiereldego. dotji
,WIEDEI'f 30,71 (PAT)'
Freie ~~UI;
się obalić w.ia:domoSć', podawaną przez pradę 'za- czący, rewizji sprawy; zastaWQW na; węgierskim: douosi fi Si:naja: ~'koIachIfunfa'rtm"~«ltM:~
graniczną, o rzekomem 2'<el'wanitl :Pe'l."tx.akt,,1cii. majątku paUs,twowymzostal zbadany i w
tej lej Ententy :wywolalawieIkie ~ :w~
rosyjsko - japonskieh
. _ " _ sprawie powzięto stosowne uehw,aly. Kome· m~6 z 'Aten, ze"'p:>sel g.reeld: :w; ~Uk~ o.i
Pogloski o Zilliame Joffegu na Kal"aehcf" renc~ zajmowała się W dalszym ciągu kwestją 'trzymaJ: polecenie porozumienia: .8i~,' li N~
n'8'me ,odpowiadają wed1ng tego dziennika 1:2'e porządku dziennego przyszlego Zgromadzenia" oom i Ducą WkweSfji ntw~n:iS;"no"ego ~~
~tości Karachan bo~iem zostal mianowa- Ligi Narodów. W sprawie 'tej osiągnięt'ł1 zupel Zkll balka.nsJrlego, 'do kf6reg()lm:taty))Yt'n~~
ny szefem
do Chin. Co do samego przebiegu ne porozumienie. Ponadtokonferęncja rozpt~; ~ugoolawja, Ru.m1lilja l':Grooj8;."T.ren:'( '1"'6~~
rokowań, to
dobrze poinformowane nie tl'YWMR ióżne k"t\1'estje lJ.at1lrYpoli.tycznej i . go.. pom'iślan-y;:w: ram.aclitrsk"ta:tU:;N .' .b);1,b)
:wykluczają ewentualnego ich zerwania, D ile spodarczej, mające znaczenie dla Ma1eJ En'ten- niezalezny od Malej ED.tenty~poa:~~jaJt'~
rząd japoński nie zechce zając stanowiska, ,U- . ty ora,z dla stosunków do moo.arstw sojuszni" niem Małej Ententy; jest 'l:l6aS J)
.,' " >., '.,
możliwiającego zawarcie porozumienia..
..' czych i zapr~jaźnionycłi..
..~tatu, w,i !fl.'ianon j ~:':.. . .. ' ;;aD.~
WedIng 'depesz. z Toki6, . g-az.ety: :iapon'.
. . . . '....
.......). pi?Sl"odkowej, t&k'.sam'O'.~"'b~~
skle uważają pertraktacje Jo:ffego z Kawa;--Ka f
9INAd~30,7; . (PAT)'R'aaJo' ~Orien:e. ~ot)ylaby; ~/,(JWWłi'onam~~tr~;:,~
mi za ukoiiczone,w,ypowiadając przytym:. na- ; NajwaZnlejszym przedmiotem dzis:ie~yell .0-- Ne:uiIly l' aązeme (fr;. t:w-z:ym~;~:}l1lJ\!Lł
(izieję, że jillolwiek poroznmie~e. osiągni~to : brad konferencji była kweitja: miesi~ Jiraw l Itanaeh~ Potw'ier~:iej:~~7~in:tIełlJ
liylko w k'westjaeh malej wagi, :00 jednak' ~nie" . zastawu ciążąoogo .na w,ęgierg~im majątkll.paD1.. 1 źrórHa nie,o~:l~
~ ł4.11; P';
Je mozliwOśe otwa:reia oficjalnei konieI"eneji.
ł stw(}wym:.Delegaci zgodzili się', ab~ Węgrom
.~", ",::
' .' ":, ...
L SOWIETY' GRAJ.A; NA UCZUCIACH . u~ie -:Y ich oboone.jb:~dpeJ. sytuacji po~d w~nn
~~Ir~~" ,
..~" ..
~.
. PATRJOTYCZNYCH.
.
k~em, ze Wę~ me .uZYJą otrzym~y~łi~re(lY" .
.w:~~ ~O;1fJ(P.A~ ~.. ~ p~
MOSKWA', ISO:::7 '(AWJ W Mh1SkU tów na zbroJema aru
propaganaę.~e~enty- d~~()Sl z ęm~ . ze ~J:lom~mK .~'~!{
f OZ oczęti sic III sesja W. C" l. ~. u. biało, sty~zną: ... ~ ęgry, ~dame~ .konferencJI, ~l~ :roo~ .~kieg~ ..,~W,;Ia.d~~1 ~en~;~~~~,. ~ ~~
1tus~iegO,.Posi(:dzenia odbywają Slę w 19Zyku ; br?ilY ~.J~:ze. cslko~lcle, a~? ~ę,gl~~~. jJest, J!OkoJo~~ ttSPo.soblOU~l~.~~~.:·~
białoroE'k nn.., _ _
. ...
.
...
r;-.
okamI SIę nIezdolnym 0.0 za~blezema; a~ Male:rEnten.ty, ll~Ja12,najile~,

SOn:rSi.il;

"*.

J

i

n.a:

I

W

zwiąZKU

z

otwa:rClem,~

~,IzwIestJau donoszą z

no,,?eJ ,seSJI
Kijowa, ze,.,. zawajanie

npara.tu administrfi7Y.1ne~<?~,o~~t-~w za~~cza
'coraz szersze kręgI. W nlektorydi okręt!ach

szkoły ukrańislde stanowią
ilości.

90

proć.ogólnej

PODEJRZANE. PIENIĄDZE.
WROCfJAW,30r:7 . (AW,) KrytYczna

f

'f',_

,Konferencje polityczne. Om6wlotioWleYe
wam
pan'stwo'n1':
nie~iela minęła we Wrocfawiu zupełnie spo:::
'O....
'H'

kojnie. . ~.... '. ~. H' 'li'u" t
a
Wostatniel
.cli"
,Wl za.rz!t
mlas
a ma:::
.z
R "'.l '.
d
't
nal!1lt
na
cele
Z5•. 0U ą pr.e. zy en a po CJl wy
S. .
Dlf<!1staCjl antyfaszystowsk1.ch ~ha1ę "etne]
l'ocznicy" . za sumę gwarancyjną 15 miljon6w
2narek "które. zostały natychmiast z!oźone
przez komunistów..
'.
.
."
, .... Z~roma:dzenie rozpoczęło się o J!<?oz.

W~RS'ZAWA30,7 lA. W ..) JaJisl~a:~wIa ogBlne ~loze~~ POm"C~~~ '~~~';'lnI"~:n7'9lł'O

. dn"l.".emy
ze źródeł·
dobrze
"'l"e. la.t"O'oT.., PO:pl·."''l'łh''<tl' 1- P~at:.1-!"'o:iilri.
..' .'. '..:
..._,
. .....,
,
' . poinformowanych
.
,,.,.
v.uu.
~""5V'
mJ"er
Witos'
w
ubieglJ:t
niedzielę. w ,.(c.l·s'ttem ·:n"n-l'l·.nI'>ł7.n....em b
.....
! ..J. ........ '..:JI/.., 1''łłQ:JC:U~i
.'
.
. '1'.
I:i
:l...
't'Y ...~.z.'
. • IIU~..I.)U!L. -,
cogruto baWIł ": Poznam.u.
' . ' ' '. .
:.
'zonk'ą, podejmował. premjers; Yl:L'a;Qsa.;,;OJtJ!~(
Natychnllast po przybyCIU do Poznanla Pnszczyko;wie.. ··W obiedzie, 'IJIIlJtOZo'i'D[
premjer.odbyl dłuższą konf~rencję z c;Monkru:;ru g08podarstwa,wZi~1i·m:.
poznańskiego zarządu okr.ęgowe~o PSL~ ' . Po ''Adamski, .poseł
!t~o pot i miało przebie~ zupełnie spokC:Jny pol. premjerWiios zetknął się w jednej z miei- ksi, rektór ~niW'E~:tS~yt61!rt1\ii:pl
oloj;!odz. 3 kilkutysięt~zfJY tłum udał SIę z scowości podmiejskich z P~. Romanem Dn:h:~w- ciclrl, oraz'.C!litoocllt·V6I.lel'liiJ
.h nU do śródmieścia.
skim, .z którymodbyl dlużgzą,ściśle pomną kan kac~j; ~H:11l0'~'6z...;
V.L.cJQ<

i
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PEACE ROBO'TNIKóW PORTOWYCH

W GDANSKU.
..'
.
GDANSK, 30~7(AW) W sobotę odby
fy się ,dalsze pertraktacje w sprawie zarob~
ków robotników portowydh.. ,.
.
r:1'
W cza~ie rokowań" ustalono zaro1?ek
uZlenny na 7LO.OOO, marek. Za nad~odzlny
2\Vykle 180.000 za ~odziny nocnę 202.000,. za
pracę niedzielną 225 tysięcy za ~odzinę.
Odszkodowanie za obuvvie 80.000 dzien
l

nie.

.

.
Robotnicy portowi na sobotniem ze~
braniu w nOWY1n porcie z~odzni ale na pod~
iWY'żke. Nowa tarvfa obowiązywac ma od 4

sier:ouia..

ferencję."
po· k()nferencji~·p .. Dmowskim, pr~mjer
Witos przyjął prezydenta~astaPoznania; p.

Ratajskiego, z którym omówi! szereg spraw,
tyczących. się, niety Ika samego Poznania, lecz
i calr-j dzielnicy p,OZllanskiej. Następnie prem:i~~' Witos omawiał z posłem Wachowialdem

.-_~_",,_ _ _"

BM'

ZJAZD UKRAINSKI W

______

WARSZAWIE.

LWOW, 30~7 (A W) Z tuteiszych . kół
ukraińskich informują, ze na 15 wrzesnia

projektowany jest w Warszawie zJazd ukraitłskiej etnigracji w Polsce. Na czeleziazd1.1 stOl
b., minister republiki ·W(r. SawińkQ.wsld.

l'iZe"~WśtJn1l1lli\'~
maWiłtltn.:t~mrfe:r.::

QznY0ł11 W'~~::!at(f~;CJ

rzędnej wagi >pa~S1~(J
~egn~Y' :se;fdv:1~ti'e: /lfl~~

~&jeclwl fi J.jbwroi.

WitO$ po
I

.• ,: \,.'.r~i'l"i1

···vf:i

IIIIII_._"---"-""--~"~Pr"e..:r.m·1.o""te··
.
ID. ntl'ro .. .m'nl'O'~·ą· 'L'y~c nas~,·c.",u
'-'

u

..j

A.

",u

g.

U

lAW

Jące sp!a~y: Prawne stanowis o eJ?.1H~ra~ii ~.
kramskte.1 w Polsce, narodowy :podate~ na

cele oświatowe i sad honorowy, 'd1aem,iiiltAn"
"
. ,_~- '"

tó-w.

dnia 31 iioca. 1923 r"

o

uzdrowienia. stosunków
spol€czeńst\yo

musi· iść \v

nienorlnalnych, ale
pOl110C.

Prawda, że znaczną część braku oszczę::
dności i braku poszanowania pieniędzy to
przyczyny wewnętrzne, ciągła. dewalucja i, każ

--

się
co m'a ..-,.;nawet czasamI ng,
rieczy zbytkowne, ale ratuJe pienią'dz" lOKuje
\\1' telu, co nie traci \vartości.
:jeżeH się Q
tenl wie, że to jestfo należy raz z tem

(I',1

skończvc.

Zifemy w (lobie ogolnego n'fezadowole~
nia. Każda. jednostka, składająca społeczeń:::
stwo, znajduje obok siebie, u swoich najbliż:::
STOSUNKI ANGIELSKO::POLsKIE.
, szych nawet, zło i tylko zło, słyszy się cią-gle
tyllCo narzekania, lamenty nad upa/Clkiem mo::
(Od własneJ!o korespondenta "Rozwoju")"
taJności, naa upadkiem religijności, .pobożno::: :
Londyn, 26:::go lipca 1923 r. szości przestała być ~ktualr.1:, zaś zainter~so~,
Dzięki uprzejmości Sir Artura' Will~rts w:~nie się ma tu !ac~e] charA;~kter ,akademlc~l
s'oit ale nie spotyka się lu'dz!, kt6rzyby do tej;to
zła się przyznawali, każdy widzi zło u orugie::: miałenl w tych dniach dłuższą rOZlnowę z led~· 111Z praktyczny, l daje o sobIe znac wyłącznIe
nym z urzędnikó\v tutejszego Ministerjum prawie na ł.amac~ prasy. W ob~cnychwaru~:::
Ito, ruenigdy u siebie. Kiedy rozmawia się z Spraw
Zagranicznych na słynnej Downing kach \vątphwem Jest czy zechcIała.by Anglltl
rozmaitymi luaźmi, to wszyscy w (lane} chwi::: Street. Krótka bo zaledw.ie 200~u metrowa uli~ mieszać się do tych spraw teraz czy W przy~
li, idealne [i'ednostki. - tylko ten, tamten i ca ta mieści, jak wiadoll1o, centrum władz szłośc!. Natomiast, nie ?l~ga :v~tpHwości, ~<!
9W - t<9 wyrzutek społeczeństwa, to leń, t'o politycznych i administracyjnych wielkie~o przepISy traktatu o ~n.teJszos~lach narusza]~
.suwerennoscI
zaInteresowanych
nicpoń moralny. I tak przywykliśmy CIo cią§!łe imperjum. Z jednej strony w dwóch dwupię::: za~adę
trowych
niepozornych
domkach
z
końca pans~w, w~ęc jedynym polem dla pomyśln~go
l1
~o narzekania i ciągłego spostrzegania zła
XVIII w. mies2Czą się biura premjera angiel::: l'OZwląz3:n~a tego .. trudnego problemu Jest
no u drugicn..
.... ....
skiego i kanclerza skarbu,. naprzeciwko zaś w forum Ll~l Narodow..
... Przechoąząc .do sprawy qahc.J:
Zasady CIostosowtiJą aziś Iuazie ao ogromnym renesal1Sowyln gmachu f'oreign i
lueJ 'ciodał OU, ze wladonlem tu Jest, ze sto~;:
swych wygód i upodobań, a względnie :głosza::: I-Iome Office
Rozmo'wa
moja
z
wyżej
wymienionym
ki
tamtejsz~ nie są za~a\valają<?e, lecz i w t~r
ne zasady pozostają zasadami - a czyny zgo::: urzędnikiem miala na celu wyjaśnienie urzę::: wYP,adk?
.LIga Narodow pOWl?na rozstrzy~
la inne. O wiele lepszy rezultat by był, 'gdyby dowego punktu widzenia Anglii na bieżące gn~c. o Jej .osta.te~ZllYln statucl~. Urzędo\va
każdy zajmował się jeno sobą i reformę życia sprawy polskie. N a wstępie, na moje zapyta:: oplnJa an~lelsk3; ]~st dos.tatecznle reprezent?::
:tv: każdej dziedzinie zaczynał od siebie, a nie niejak się rząd angielski odnosi w ogólności \v:ana w . Ge~e\Vl..e l będZIe, ona p;ri1:wdopod~o:::
do spraw polskich, mój rozmówca zaznaczył, n~e wspoldzlalac w pomyslnem Jej zalatwle~
od drugich.
że stosunki polsko:::angielskie rozwijają się
nlU.
.
,.
,
..
ll'eżeli przeJaziemy Ho ~cia społeczne~ bardzo pomyślnie i nieIna obecnie ani nie są
. BIorąc postawę AnglJI w· stosunku do
;go, - napotykamy to· samo, cią,~łe i niemil::: przewidy\vane nieporozumienia w stosunku ~olskl Z pra~t~7cZneg? 'p~ktu \vidzenia l1ale:::
knące narzekania na arożyznę, dewaluację, a do takich spraw jak Gdańska, mniejszości na::: zy zazna~zyc, ~e wlasclwle \ve\vnętrzne spra?
' wy. polsk.le ma.1~ d!ugorzędr;e znaczenie dla
~ednak: przyznac trzeba bezstronnie t że strona rodowych i Galicji W schodnie.i.
.
Co
do
Gdańska, to shvierdził on, ze mej, gdyz AnglJa~ Jako kra] . par excellence
zyciowa. znacznie się podniosła u· dużej części aczkolwiek "W interesie Anglji jest utrzymanie przemy~ło\vo - handlo\vy spoglą~a ra<:z~j tia
SPołeozeństwa. Czy słyszy się obecnie o ba.n~ ~rolnego p~rtu ze względów handlowych, to Polskę Jako na e\vent.ualnego o~blorcę )~J m~:t
kructwach kupców i przemysłowców tak cze~ Jednak zdaJe ona sobie sprawę z roli, jaką nufaktury, m.aszyn l surowcow wloklennl:::
stych' przed wojną, czyziemiarun lub inny p~~ otrzyma Gdańsk '\v stosunku do Polski i be~ czy.ch: Czysto pohtyczne względy tylko o ty..:
siedziciel znachodzi się w przybliżonem poło~ dzie rada ~dy< rząd polski przyjdzie do poro~ le Ją l~lteresują o He odbijają się na stosun~
zunlienia. z ,senatoreUl gdańskim. Skorzysta ją l~ach flnanso'wych Polski. Co do aljansó~ pO:1
żemu sprzedaży obdłużonego gruntu czy ma~
,?€l,
t~m z~row:n? ?ba, zaintereso,vane rządy htyczl1Yc~ to ~te. s~ dyskontowane dodatnIO,.
ijątku, :jak to bylo przqp wojną?
:JaK 1 ang-lelskl.SWlathandlowy, .dla.· którego .... . N aJWaznl~Jszą r<?lę na drodze. do zaCle,
Czy słyszy się o licytacjach sąaowych, ostatec~e uregulo:w anie sprawy .tranzytu .snlerua· sto~#ow an~lelsk~polskiph . będzie'
OCZY~lscle sanaCja gospodarkI fInanso~
o masowych protestach wekslowych lub wy~ przez Gtiansk będZIe dalszym bodźcem ··do ,. grfł~
zacieśnienia wzajemnych stosunków han~ weJ Polsk.1 or~z utworzenie stałego i silnego
mawianiach pożyczek hipotecznych. spowo~ dlowych...
..
..
rz.ą d. ~ .. O Ile PIerwszy warunek. nie przedstal
i:tlwanych niespelnieniem zobowiązatl?
.
W związku ze .sprawą ninieJszos'ci na:i w!az~dnychwątpliwości, o tyle dru~i mapra
Przepełnione
restaurac,W, kawiarnie, rodowych, informator mó j . nadmienil, ze za::: WIe ro'\vl1orzędne znaczenie. Ciągłe zmiany
równ<?w;A!1gIji jak iw ~+:1nach Zjednoczo~ rządó~, praw i prz.episów wprowadzają
lOna ~ letniska.
nych IstnieJe tradycyjny s,;;mtyment dla wszy::: zan;ę~ lnlepo:rozumlenHł~ wytwarzając jedno
W WYlłtZGY zagl'anic'ę' czy były kiedy stkich uciśnionych narodów, tern sie wiec tttl~ czesnle, konieczny dla ujednosta.inienia sto~
ta:Kmasowe, aby aż składały się na jedną z maczy fakt istnienia traktatu o nlnieiszoŚciach sunków nl.iędzynarodowych, brak ciąf.1łości
przyczyn ao obniżenia, waluty. Przecież przez który podpisały \vszystkie nowopO''\vstałe pań=, polityki zarówno zagranicznej jak iwewnę.'l
trzl1ej., .
.. .
.1
! ~e(Jnoczy dwa lata można sobie uszczuplic stwa europejskie. \IV Anglji od czasu
ni&
Wolnego
Państwa Irlandji spra'wa
"
S
f
e
f
a
n
'KleczKowski.
l' i nie napędzac kieszeni Niemców; dokąd
li przeważnie nasze "obywatelstwo"
wYJeżdźa~
li
II
\\Czyprzez 'jeano lub 'dwa lata ze względu na
, biężki stan waluty, nie ~ożnaby się obejśc bez
!luksusowych przedmiotów· - fatałaszek: r6z~
!,nych,arobiazg6w, wini owocówzag'ra.nicz~
Niewielu zape'\vne z czyfelnikó'\Y' wie, li ręką, polskiego nie słyszą sIowa, tylko te
~.nych. Żaden obyWatel polski -- prawdziwy ~ew północneJ Bośni w górach koło Banialu:: śpiewy swoJe nabożne, kolędy, nieszpory i go~
~PoJaK w dzisiejszej sytuacji nie hę'dzie nahy~ ki znajduJe się kilkunastotysięczna kolollJa azinki - tylko te ksią'żki 'cio nab()ŻeIlst\va
,.~al towarów zagranicznych (obok surowca włościan polskich osiadłych na świeżych kar:: które z sobą zabrali z Polski. One to Jedynie
li :wł6kiennicze'go; który .musimy sprowadzac czowiskacht które ciężka ich praca w żyzne po zastępują im księdza. i nauczyciela.
~że względu na zupełny brak go w kraJu)~ bo la zamienia.
"
' ,
Dzieląca nas od Polskiprzestrzeń,po:l .
I,:wie, te każda markawy'clana na towar za!tra~'
, Otoczeniwokól obcą ludnością -,Bo::l przecinana granicami narodów sobietiieprzy;,
,hi~zny przyczynia się 00 osłabienia stanu w~ śniakami i Serbami obok całodziennei walki jaznych, stała się jakby nie przebyta:.
.
~luty; ;wewnątrz.
, ' z 'przyro~ą ~. ci~ż.kiej pr,acy na roliiedną naJ:::
' Ks. B. zwraca, się więc donaszeg'o
W czasie wojny leanak: wytworzył się WIększą l na.1cięższą mają troskę -lęk o swe 'leczeństwał poslów,a pr2eclew's:;·'tYSitKięDJ1l
:1,łYPhQwych boltaczy i. dorobKiewiczów, któ::: ,'Qusze i narodowość. Dłuiszy bowiem. pobyt przedstawicielstwa urzędowe:gow:
lo/ch duza częs~ żyła i tyla dawniej z. paskar~ w obćem otoczeniu bez kontaktu z OJczyzną by wzięło w opiekęt;ę liczną' kdJtbbJę~·i
~lStwa:" 4 obecnie ze spekulacji walutowych'J od::: i ilOpieki duchownej, prowadzi do wynarodo:::ąorganizowani;dos~ob~Ie"o&Olt
~bYwających alę kOI~tem 'naszej waluty i ci wieni~ i utraty te~o dzielnego elementu· na::: mieccy przecią,gn:{3
~~la8nie specjalnie nie liczą się z tem, ~dzie szych kolonistó"v dla Polski. Z listu, otrzyma::: do ich Kościoła i sziÓf, I~ b-ł')!'~'rjr.;h!';:mD
~hłlIe Dł. polska, ale nawet przeciwnie szczycą nego od KS. WOjciecha Bieleckiego ze Starej wet .iednąJ5redl1ią~ D(), na'iJ?iJ[nj~~j8~~
,~sł~ tem, że nabywają towar zagrapiczny, a. nie. Dąbrowy warto przytoczyć:
trzeb' nnlety utworzeme
···~tbl1to~r:av;tf
'~~Iski,. ,bo za'graniczny - A "to musi byc lepszy" .
"Gdy.dolem,nędza hośniacka sie.1!nlez~ cze:g'ow PruJaworiea~aato... ' ..... '.. ....
:
~o utrzymania prestige'u społecznego ko- azi, górą białe polskie domki śmieją. się 00 JU książek, dzienniKów} t.p., p~ oada!eniO~
{lo do ,\ttrzymania prestigu społecznego ko~ słońca, okolone szlachetnemi sadami. Tern nas polscy rolnicy nie przet;aC1Ii.f!ar~o~o '1
~nłłClne.
milsze i jaśniejsze, że wszystkie te pa'gorld, kulturalnie, a owszem .p? ~O~O?le~~. S1ę r w,
Robi rzid oszczę'dnoŚci, bO wida3 zarzą~' zdobyły dla chleba ręce polskie~o wiesniaKa. kra.Ju,~dzieicli}os t~ucUwróclh k;e~yś., ,do
~.pzenie, któte :tnosl wszystkie zbytkowne ko::: A 'jaki trud poniesiony. Kto zdoła wypo\vie::: Ojczyzny lub oaesla.h nam swe Q,zleCl dla
;nie, wozy, powozy, samochody po powiatach"l dzieć t ile rwie się westchnień tęsknoty za Pol~ pracy na. ro:~innV1Dza1tonie ..
rel(Oi1strukc'je, n11n. spraw za~r~n. się przel1ro~. SKą. Gdy ,w ko.ś,ąi9tąch, które s'lVo'ia zbudOWa. .
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- Ka lend9.r'Zyk.
Wtorelt dnIa pl-lipca Ignacego LoyoH.

PRACE PRZYGOTOWA WCZB DLA PRZEDŁUŻENIA LINJI
li:.
DO CHOJEN.
O)ip) Wobec zatwierazenia przez lVlinj wodniki \vśr6dnlieŚciu,

.1

ł

W:;chód f!ltol1ea g. 4, m. 56
Zachód o Q. 8 m. 28

I

i sterst'wo spra\v

'wewnętrzynydl

J

TRAM.WĄJ.O~%l

~dzie są~ wysokie a01. ;

umowy po~ my, do których przewodniki te będą przy'"
- Vii
między miastem a dyrekcją K. E. U. która te moco'wane,
~
n
l
umowa przewiduje znaczną tozbudoVlę sieci
Uzyskane w ten sposół) siupy .ztt~1f6.
,tramwajo\vej \V' Łodzi szczef.!ólnie na krań~ ~ędą na ~rańcach .mia~ta,gdzie z,..pow.odu br.Ri
Scala (Cegielniąn/a .M 18)
t cach miasta, ~dzie brak połączenia ze śród::: ku wysoklc.h domów Ule mo~ą byc W lDny SPOi
Pr'ocit'am nr. 1
~ mieściem szczególnIe dato się we znaki !~dno sób zU3blpione.
.
..
.
Filharmonia (Dzielna 2(i
~
ści,
dyrekcia K. E. łJ. przystąpiła do rozszerze
Dotąd
uzyskano
w
ten
S'Posoo
90 stu;
H
.. Skrz}'pelt Ghetta
sieci tramwajowe],
_~ ~,:",-~. . ~:=:::-=-~~
pów na o~ólną sumę potrzebnych do rozbudo'
ł nia
"LIIJ!lI1a~~ (Przeiazd I)
,
W tym tygodniu rozpcczęte 'zostrily Vvy l1n.ii tram\vajowej 1 6 0 . ,
"Kobieta zmienną jesttlI
prace przygoto'\va'wcze maJące na celu jaknaj
~
Pcw'ne utrudnienia sprawiil~ własclcie
19Ca~łno,g (Piotrkowska 611
szybsze urucholnienie tram\vaju w kierunku le oomów vv. . śródmieściu, którzy nie pozwala
n Pat i Patachonł!
Chojen, który, pójdzie aź dQ dworca kolej o::: ,ją częstokroć na prz):rrnocowanie P1'zeWOanif
nOdeonu (Prze;azd 2)
1 ;\vego w Chojnach'. _.
~_... .<':~';."'~ k6w do muró\v, przez co rozszerzenie sieci
"Najukochańsza żona Kama"
Zna~zną przeszKo~ą w tej pracy j~s~ tram\vajo\vej nie może postępowac w taK
Graru:l ..Klino (PiotrkQ"tQ'~R:H r21
jl:irak słupow podtrzymuJących przew'odntkt, szybkienl tempie, ja.k tego interesy ludności
Cztowiek sztraszliwej nami~tności·'
.lRdyż, nie są obecnie \vyrabiane u nas, •.1. l.1rZe~ wyma~ają.
.
.
.
.
.
'muzeum Naukłi 's ztuki (Piotrkowska 91 , wóz ich z za~ranicy połączony jest zarówno
. . O ile vvięc shinowisko wlaSciCt'eIi (to,
fi
d
k "'" t r zny
t zwielkiemi kosztami jako też i trudnościa::- mów zmieni się w Iderunl2:'u zrozumienia
K alen arzy 81lS o ye
:
. ..
. t mi'
.
. s\vych obo\viązków:. i wykaż a. oni dobrąwo
~847 'We;. Lw~wle l'ol\1ieSZeUl Teofll Wl~nteWskl l
Dlatego tez ayrck(;'ll.L K. E. II chcąc lę, to najpr~i\vdopoaobniej tUl1nwaj w kier ub
1 Józef K.apu8clński.
i ,zao·szczędzić te \v'YcDki'~ koszta przystąpiła \, ku.Cl:oj~n będzie mógł byc uruchomiony ju,i
J do usuwania slupÓ'w podtrzymujących prze~w JeSlenl.
.
.
i

I

. , ; 1
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•

,- 1&trs bonów złotych.
(pap) Od dn. 30 hm .. kurs bonów zlo:=
!tych będzie podwyżs~ony d? 25.000 mkę pol..
za jeden złoty_ K~sy] ?ddzialY P •. K. O. od:
~TAJEMNICZY DEGENERAT..
te~o dnia. przYjMUją 1 . wypl.ac3Ją wldaąy. I
pszczędnościowe złotych polskich po kurslf~. '.
~bi'p~· Prze? kn1io~la .tygod,:iam~ dzienni'.. przy zbiegu ulic Drewnowsld'eJl StodolnJanej
:wyżej wskazanym. .
pi:ir~skle d?nlosly o ?aklIDŚ taJemruczym .de:~ zadął ranę .nożem w okolicy prawego pośladka
'- Objęcie władzy przez nowych ław~ generacle, ldory grasuJąc w:robotniczych dziel . 12-0 Ietnj~mn Szlamie Nitenbergowi -(Drewno~ .
ni.kOw.. . , _
.'
_'.
' : ,nicach Paryża rani ludzi w. okolioach o-ego wska 32), Abramowi Tab aeznik owi (D:rewno.'
l
(pap) W on!u 27.~ 2~ r. n.ast~pllo prZYlę ż\3bra, 'przycze~n rana ma we wszystkieh wypad- wska 11) i. Indzie Fl~ydman (DrewnowsKa 18)-~
eie władzy ~y~lalu O~Wlan:- ! kultury_ przez kuch Jednakowy" l{sztalt iglębokość~
w~yaey poszk'odQwan1 .otrzymali rany w :ieonci
no'!ych 18:wn1k?W, a n:lano~cle: p. Zygm.unt
. Zdawać by się moglo, że jest to jeden 2S i to sam.o miejsce z matematycznąniemru 'dokbl
lHaJko~sk.i .obJął . kIerownIctwo Oddzlall.:! rozdzial6w' kryminalno - zbrodniczej powie~ci) d.noŚeiq;" Poszlrodow.anjm udzielil pomooy le"K:ar,
Szkolnictwa l Ob?Wlązk? .szkolnego, ~ p. śFI'~ntCl w kt6rych tajemnic.zy mściciele zadają ofiarOln .piOg'otowia, pozostawiajtfo icłi na, m1ejsen.; Taje•.
szek Kiuczkwskl OddzIał kultury 1 .. 'VIa y Od
'
•
• lT~ •C
..
•

,I!U

°

~i:kolnel oraz kierownictwo '1'elltfq~:~::~ :nty~~~~~~z.:l;~Yi:i~g;=~~ :t~~~~:&~:.~6lne~)!ai6'

"~ZwYddadu o~Włałyi.1iulfurYii "r':;\'~~ilOg{ClUY ~!,wyPa4ek"JaJd~:ą.leznłW.1
(pap) Wydział oświaty.i kultury przy.
lU
!!IW

poobn~'~tJ.,-..

. ..

lU

'UM

.
.nsa

'."q-';"~A ~,~,

..

Ił,

,lr

.

jJ

f·

sfąpU ~dórozbua()wy kinemato1Jrafu ·Qś:wiato~ ~lesienłe członKom swym P€F.tn~ mate:da.bl.el po~ęipaifst~ POls'ktłrgo,łl Po<hrlesieni0 Jd~~
tvle!to nrles2!cz. . ą<.f.eflQ.·. 81.'ę.,.· pr. ~ ul.· W
ej 44, a. f wyszukiwanie ódpowiedniej praey ~ b) Oohro- fa pr. My, :4) S~.~.rii.8 id. el." .'Oń..~'Wi~6an:ia i ol.-tamO:
~o W t~. oe1ut iby
... um.oiliwic.'iaKnajszers~e~
mu ógólowi; a w ązc1,;e~óln:Qści dziatwie 8zk:01:# na interesOW' wypływających ztyt,: . poprZt} . . . Ści w obronie na:rodowo~ei 1 ehrZeśoi;janstWa. k)
....

Q.

dn.

..

;J

.1;''""'

'.

nej o'glądanie wy'świetlan:ych filmów nauko~ 'dniej slużby wojskowej" e) Zaspakajanie' po· Podejmowanie prac"mającYQh na celu zrea1i;.,
-:-RobQty.~rzywykonYW8.niu powięk~ trzeb kulturAlnych, d) Krzewienie onat obywn~ 2Iowarue idealu narodowego 1. cbrześeijal1skiego,
~zenia lćinemntoIttafupowierzono. ~ednemu telskich, a) Podtrzymy,wanie idei narodowy ~b~ w życiu spolecznern i nar04owem. Popieranie wy
ez. .1'0ważnYc~ miejsc~wyeł1 przedsiębiorsny'~) Organizowanie kadr ?bywatelskich dla .f:O.. \ chowania młodzieży w duchu patl'jot~c!t(l:vm i
budowlanycH.
.... . . ! .
. .. " . I \ f ; r z e b państwa i dla śWladczeń spo!oo~Ych
w, :rycerskhn.
. . ...
. .. ,.'
:~~i
~Zestowar~śzema ~w~~~ow. _~ ""l \ granicach obowi&~j,cych ustawą patis~wat ff) ł ':',:Ka$dęmu edQ}\liowi rr~ya:ttigtiję "ó~a~~,
{pap) Wobec licznych zap~() celan!! l ; Spo~towe wyazkol~nlE~ł h)c SpolecznepoPlerłUllę ~ noszenl,azewnętl'meJ. QZllaki f:1.towa:r",~~ma:f
~(JmUacn stowarzyszenia:, zar~l stowarzyaze .. I rządu przez ws:póldzia1anie w ra.maoh 'ora- ~.1irZy$8 I pol. karp .. na amarant(\we,'we~. ''''',
l1ła;aowborczykow podaje ao wia.(tomo~ .U$~)O wnycllz jago organam~. w walce .z ~a:rCbją1 ł
. -- Zaltoń~enie kurSÓw fizyko~matemat
rz:ainreresowanycn wyciąg ze statutu .. Stawa,- lichwą, spekulac.ją, drożymą:, b-wonieniem do~ tycznych.. .' . _, .
... •
, _. ~
rzyszen.fuDQwporGZykow "Kl1 chwale oJcZyzny" brapublicznego, pornog,rafją, 2ap()wniatwenl~ <,l
. (bip).W dniu wczorals
'!tQkońo~one
~ar~.. 2 trlosi:, ,Celem stow~s.m8i jest; a)" :w'<ig'ole :w.szel}dmi ezynni1iam! '~ab.1ająeymi zostaly wykłady na kursach
k~matem4d

twYcH.

.

i

'

J.

r,-

..

:tyC'ln:ycJi :rorganiZOW&'łyeh ~ Kuraloi.tus

.0. S. 1:' dl.$l' nauc,~,"ddi rdewyk~;'alifikow~
by.-eh•• ~~ a wyldady te, które trwały 4 tygodnie \
,ueż_6załp ~ółem 60 osób z pośród nauczy~
~i.elstwa. ,
, ! I i " . -','
. '
,-'
~,
, Prócz przeamlotow ~rupy flzyk:o~mate:::
mat;ycU\ej, których wykładali p. wizytator
BQr'Szczewski i p.Sadowski odbywały się
lekcje praktyczn.e, a na. zakończeniu repetycje~
~
- ' O archiwu.m niemieckiego "Schul~

t

I

.:verbaadu'G.

.

pojednarlY '- z'

Po koót'dch
daia .30 lipca b. re
I

. ',.

(bip) W okresie okupacji istnia.ł na te;::
renie b:ylej Kongresówki t .. zw. "Schulwer~
ban.d", który miał za zadanIe za pomocą zor::
~aniz()wania sieci szk6ł nien:l1eckicb J rozpow
szechnienie niem9zy-Zuy.
, .
,. .' . Po jego zlikwido~vaniu pozostało bar~
~o obszerne archiwuul, które ma znaczenie
'dla b adama działalności kulturalnego ruchu
'memieckiego w Polsce.
.'
',.
, , ~ związku :f, tem zwróciło się KUl atOt~ ,
{jum O. S. łJ. do Minist-erstvrtl Wf. i o. p. w

t

?

'Pl*ę.wi~ uporządkowania powyższego

I~urtn,

N it

posi~dzeniu

~u:chi

Rady ministrow spt'a

i

właścicisi

dnia

Eksportacja zwłok do kościoła parafjalnego w Giecznie odbędzie się ~ ~rcDdę'
l sierpnia' b. f.. o godz. ó .. eJ po południu, pogrzeb zaś w czwartek dnia 2-go

sierpnia o godz. 11 rano na cmentarzu parafjalnym 'IN Giecznie.
Na smutae te obrządki zaprasza krewnych, przyjaciół i życzliwych
zmarłego, pogrążeni w nie,utulonym żalu.
1288, sb ..1
ł c6rkl, IIV1Rfi1BU!!!L zhu:»iOlwlre ii

,Wapowyższa była omawianą j ostatecznie za ,
.'decydowan~ zo~tała w teJlł sposób, że w myśl
',rozporządzenia o szkołach powszechnych ,z '" '
Ijęzykem niemieckim nauczania, akta po bY::l' 1902 oraz odroczeni z itinycJi .rocznik:6w,

tym niemieckim związku szkolnym przesla:ne
;być powin:p.y do archiwum Ministerstwa W!.
:j o. p..
(I" '
,Wob'e'c 7fe~o w najblitszym czas'ie na~
i stąpi. przesylka aktów wspomniane;go
ar chi::

pamiąd

Kt'ó'::: pszycn gatunkow. Wobec tego, ze ód 1 "... ............."",;,

rzy' wymaganych zaświadczeń dó dnia 15:::go
października rb. nie przeds~awią będą ohowią
zkowo wcieleni do szere~u: jednocześnie z po~
boroWYII1i 1902 rocznika Y'f, ogólnym terininie.
Równocześnie z. ,wcieleniem .popiso::l
.wum, zawierających materjały z działalności wycn rocznika 1902 zostaną powolani 0.0 ~łuż~
,~Schu1verbandu" w powiecie .Brzezińskim, by czynnej w WOJ.·lsku s.talem i wcieleni, do ,s,ze
~askim i ,łJ6dzldm.
'
regów, popisowi, którzy ,korzystali do dnia 20,
;,.,
',; ~i Przedłużenie działalności KomisarJa
października 1923~go roku z odroczeń z art. 64
·~"~~Ol,.
2'( epidemjami.
'
i 65 T. U., jednak po tym terminie studja swe
~obec intensywnej i bar'dzo wy ukończyli lub przerwali, '. względnie nadal iCh
'Nadzwycztlj~(1eg;.) Komisn:datu kontynowa6 nie będą, wreszcie takich popiso::l
"'łJJ;u..""ł'~,Ia.mi. za którą to .dzialal~' wych, którzy w myśl a.rf. 65 pOW'Yższej ustalII
QS~~;,~i()JXl!i$~~l"j~:L:t, .ot~ymaJ:
.. "alne podzię~' WY utracili ju'z prawo 'do oa!SZycb: odtoczen
Nąto.~6W, a.
biorąc pod \ ze względu: na studj a..

bm. papierosy

mają

podrożeć właścioiele

pów z wyrobami tyiuniowemi odmawiają
dazy; przednich gatunków..

- Za$!łębie Dąbrowskie..
'(pap) Jak się dowiadujemy

'.

Zagłębia Dąbrowskiego została

z

umowa w. przemyśle met lOVlrO::Jl1u1:ni(~ZV1
między robotnikami a przemysłowcami.
botnicy. otrzymali 100 proc. dodatku do

majowej.

.~. S~lnobQjstwa.
.~z. ~.!.jr I" ' . ' .~ W~lata pensJi::{~,6zre~~~ofu':S~.," ",.~~",,:
"~b~p) 'Helena JM:aoiejewslia 25 lat Zona
'.' ..
. .~os~a~[:':wszechnYch. .,' .'
'.'
. ' :"
"clla'lfurra(Lipowa 82) woalu sronobojczym;
,p~~eg!oź0l1y;":tóZP()rZ~~d2;ed:run[iea·m.31~ego ,~~~~~~ ~
'(.?ip)' W anIn ?\zrsieJs~'~as~ąIf w%la;-, pUa. się kreozotu. Desperatkę po 'Pr2~e'PdJ1KlaiJll
, ., " \O' b ót
k
- :'
g
, ta pensJI dla naUCZYCielstwa szkól powszeclia:ycH zolądka, lekarz pogotowia pozostawil na:
';;-b~ , r
cze owy•.,. .
~ :JaJ.t się' dowiadujemy na skuteK odpowiednielt 0011_
t\ 1P) Wobec ~an?Jących ~ nasz~ I zarządzen, umożliwiaJących regnwne sporz~ctzal
fl\rarJa Pietkiewioz, lat 34, robOtroca
.UB1:awocUliws:twi.e o obroCIe czekowym pew~
'l" t' "Ii,
... '
.; ,
" l tw ,_l_'l':11
::~,.'
l '1\,,"
:niedokładności iwynikajqcyoll stąd
18 p:tac wypiat:y' pensJI n~uczy~e s 81 S:AJ.S.O.i' llUeSZ.lsJ:w,a: przy u ~ Jy.uynarskiej Nr.. 31
\Wl),1,O~,I:l:tizilq' pe.WJle. :~}~ . pow&zeohnych nie będą ulegae zwłoce.
się w ~111 samobOJczyIn esencji oo'towe;;i,,·

, ','

,""

l

i".

l,.

1

I'.

'

.•

fi'

..

.,'

pogotowiai.' ,PO udzieleniu pierwszejpoDlool
wiO'zt, J,ą 'do szpitala przy ul.
tNataIja; Qukerman (Konstan""""""'ń."ł:I'I',,,,tró
w ~lu, EWmgboJczym; ,o;aźyla sublimatu..
pogot&wia po przepłukaniu zolądka

'1

I

'denatkę na;

miejscu w stanie zacLa.'WraJIllaJt~
'Jak Się: oowiaduaemy przy~
c~IlweEfo Kroku ni13suaskf l'odZituie.
.'
Yarjanna Sobolewska '2S la~ za:Ima:S0
laJprzy ~leji Koacinsw 13. W' celu
'. ~zym zizyl~ jodyn:y" Po uUZielenll1 '
.... ;..,'l"łll',., : ,pomoo~
.leliarz )5<igoto'\yia: odWii)d,

k

.;.......... '.. '-'..c.

ftt:r.'~n",.nJ·'

. ~r:fie(~l1ia:tQ

zaJ~QSPQ:j ~ do . szpitala przy' ul. ,l)~ewnows1del.
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Popisowi :roczni~a: uwazyć łn:ak papletoSGW, na1ez~cyeh do lal

_u..

.. '

a :ka.Y'l .YIl1.t'agl<?zn:ym momenCIe
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MIczorajsze posiedzenie Rady Miej~
. P!!zy trzecim pu.n.Kcie pot~~lOl2u' d~~ien~
skiej ot\vorzył O godz. 8~e.i wieczorenl przew.
t. j. \vybotów konwentu se:nior6\v ,dr..
R. M. dr. Fichna, sekretarz Rundo odczytał'
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oraz Czechosło'wackiego poselstwa '\v War::: I c."',v ł-I')łe!}de!"~ki (Poalei Sjon) i Lich~
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7;:nlip sekretarzy Rady JVHejskie,j.
~
komisji ,!" CrecJowa W imieniu Nar. Dr. Kob,:
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rowanv, rO$!Owy, jedno piętrowy. Wiadomość: ul. Ogrodo"
wa 16$ t1 Makowski egop
4767-5

ostatni dzień

pi~tro

posadę: 111 mają:-
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1-9 Wieczór Dla pati oddzielna
poczekalnia.
(867b

..

w firmIe chrześcijańskiej. Ł.a ..
skawe oferty do uRozwoja" dla
Ił Warsz8\1Jianki".
4156-5
...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

student, &oświadczony korepe"
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