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d dminisfracp
. Uprasza się P. T., prenumer.
tor6w o wpłacanie zaległe) prenumeraty do 15 b. m. gdy! zal..
galącym
w opłacie, zostanie
wstrzymane wysyłanie dziennika.

Adm .

....

~Rozwoju~

powr6c1ł.

C;Pit~~OO1~fu'Vw-l,a:"dl®kóvv

TO;<
j$JtI'ej;ltl#]al;fe~1 w{Ę~.za, 'ktÓZ:ĄSj~w tym celu ud~
P:Y'_<i.li!c:Od:2p:r~wejkule·wej: ' Lubi-

Andrze(a~l;"'1r:, 4,.lei; )9.85,
- - . . ._ _,_ _ _ _
e"I'.. •...,,_."'·, ..•
~

ciatywe. i

wysunęU,~(ii~kt "paktu· J)e~i~

nad

Reil,em~:
'
, Po bHższem zbadaniu, proiektu nie w cie
mię bici specialiści z Onai ·dtOrsav. doszU
do przekonania, że mai~l doczvnienia z ordy .
narnvm niemieckim'· elfSatz' em.: Ordvnatn'Vllli',
, gdyż panowie z tamtei strony Renu zwł!aŚCi
wą sobie. teutońską 'l!ruboskąrnościa podali,
Od ;chwili poapisa~ą:"Tr~kta.tt.t' Węr~
, Jak.wfdzilIly'\vdziedzin1eodszkodowań jako główne danie. nietvlko demilitaryzacię
salskie~o po :dzień.diiesieiszy~I?ieP1.iecka1X);: .' p<;>litvka targÓws'{)w~ęiesieN,i~mcom opłaci' ale i neutralizaciestrefv nadreńskiei.
Utyka dażv do zrzucenia z Osiebienietnłl, wy,~ "la, iprzynioslaill{w;)przeciaJlu:pąru - lat 160
Nie trudno było spostrzec. że była ,to
wołania. WOlny światowej .,orażdo:uzyskania miliar'dów.~,którychclUż pladćc nie potrzeb u strzała wyD1ierzona w pierwszym' rzedzie
..ulgowych" warun:ków'przyp;rzvieciu'do Li:: ". ią; aw,o/m czasie.1iietkniętezniszczeniem
pl'zeciwł\o Polsce i nasteprue czechOsłowacli
~i Narodów. Oc~vWiśeie,niesPusZczaiaf' J)TZY;~ "wbjennem, nie'yydaty:Nlemcy~ na zewnatrz uniemQżliwiając danie imewentuaInei DQnio
tern z oka nairn:nieiszeiokazjido,.1paterial~ arii marki, 'wzmocn,iły'~e militainieuporałY' cyprzezFrancie a.w dalszeiperspekty,wie'
Dych zysków. , " . ".'
....•... ',". .
'. siez.e. swoim :komunizmem nie .. ' przestając i przeciwko samej Francji. Po wielkiej ChOfQ
Przyjma, nieprzvjmą:-zawsze ,coś'. nie::: swoją drof;!alewent.okiem zęrkać i mru~ać bie 1914:1918, Europanietylko że
. coś wytargujemy ~ powiadlaia sobieniemiasz~ w stronęM()skwy.zr,eor~anizowalv sie eko la jeszcze w stan zadowalaiaceitekonwale~
ki. i odsame~oPoc~,ątku erypowoiennei..pró nomicznie i. .. otrzymały DożYc~ke oraz ... pra cencji lecz wpudła.w stan ostrej neUrastenii
:wod~ona polityka tar~ów dala im dotad p~ w.ie, ~e, jawlle. P.opftt:cie anfo!lQ~sasów" albo::: przyczem odnosi się wrażenie. że nabtmiei., .
w~żne zyski.
. _.
wiem wprowa.dziwszy do Reichu swe kapita nią dotknięte są właśnie Niemcy., które też
Pó zwvCiestwie,soiusznicy.' źadali od Iy, przez popieranieillteresów ~iemieckich. i naichlodniej prowadza dalei swe targi. WY
Niemiec 300 mil iardó\v marek złotvchod~ mężowie Stanu anłllo:::amervkańscy tern sa::: skawszy na tern polu w krótkim czaśie poważ,· ,
szkodowania, na' konferencii w .Boulo~ne'w mem protę~u ia .' s,yoicli .' rodaków.
ny sukces albowiem dotychczas oertraktac
1921l r .. wvtarllQwaliznich 31. żadano iuź ty1
.
Business is Bus,ness,' mdwiAlbion i \ proWladzono tak. że anekasadvod~rvwałyto'
ko 269 miliardów. W 1921 na konferencii w' New. York.
,"
_.<>' ~.:.',,!J% tl
le skrzynekpocztowychdzisiai iuż· Niemcy
Paryżu tylko 226. tegoż roku w Londvlliesu
A Berlin PośI>jQwuje sobie,.Was willst
proszone są dowspólnego stolu.
"
ma pierwotna:JOO mil,iardów spadlaą.o 132~ du~ mein Liebchen. noch mehr?'" "
' Kupić nie kupić-coś wytarS!owaćza~~:
zatem spadła o 5dziewiatvch.
Co?' .
. .J.
,dt·:''':~~~. sze można.
- ,~.~.
A Niemcv stale nie płaciły. .
Skoro tak pomyślnie sie udałow. dzie~
Jasnem iest, że Berlin biorac' 'W swet~
Na skutek planu Dawes'a udzielono dzinie odszkodowail, postanowHnadsprewski ce inic.i~tywe paktu, byna imniei niemvś}ał.
, "zruinowanvm" Niemcom pożyczki n,azapla:: Mich.ałek spróbować i w innei "dziedzinie. nie powodował sie na~le praf!nieniem' 'Poie~,
cenie dluRÓ'w~ ,Rzeczony plan przewiduie nad V/łaśnie 'zdarzyła się wspaniała: okazia.
szenia stosunków w Europie iZElsi~dania W,'
zwvżkibudżeto,ve. z których Nienlcv uisz~
i'f1imo usilnych stara!l ł-Ierl'iota', iMac 0enewie na różnych prawach i ob owiazkach ,
cz~ć mOf!ą swe należności. chyba że ...podstev Donalda, akuszerów politvcznvch.dvolorn o,' Z innemi narodami.NietieżeliwlutYlnbr.,
nie uloża budżet deficvtowy-\V każdym ra.; wanych przezsocialistvczha miedzvnarodów::: .łlchwvcil Stresemann inicia.tvwe.fo tynto dh'
zie w ~~ t~zech piątych beda moi!lv zawsze ket z~inąłw lonie matki, li~i Narodów,spo' {legO, ~e mial ku tęmu swoiepowodV::";Q,s~
płacić w naturze.
.'
dziewanyrefórmator i' odnowicielwzaiem~ . łiowićwe właściwej ~ 'siebie chWili..'uo,~
CZY iest to z wielką dla Franc ii korzy nych stosunków miedzy narodami - Protokół sią~nięciu natychmiastowych: ulJl;'W' ęią~ąS~,ch:,~
ścią, to drugie pytanie.
Genewski.
. na Reichu skutkach traktat6w, oraz'Ptwo " ',:.,<:.
O ile Niemcv dotrzvmaia przviete ZO~
Niemcy, iakzwykle korzvstaiac z cu-;~ sotiedró~edo osiaS!nieeiaw<,' o' ,~< , ; ; : ;
ho",ti~zania. mniemać należy, że planD'a,ve'a dzych myśli. które na swói sposób przerabia; wielu innych dalszychkQr~Y#D.~~lar
p.a 35 roiliard6\v.
.'
j~,' ~vbko uchwvciH be~U:Jllsk~ wówczas iWProPQnow:i1nyvrzeZł'4i~cti1t
nq,w:~." G:~ietIliQtW~ "ryeq:~l~ż~łj~~"R~iiIlgO'}d.
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Konferenejaministrówspraw zagranicznych.

,*>~.~

i-Ua tdcb tvlJCó ~odek uniemomwia. l$'
w lInie usadv: iak: naimnlelsze u~
-,te,~:'.rw~ sprzcdnć i!lknn idrożet i uZ1Y.~lYnć na~
~ t"~{~ ~i

nn Z

ktn"i'iil!l\t mołH".\"C
do ł.1Zyskania korzyści.
~t; ·... .,.~1vkił Me sobicdro!!i d" d~, 1szych celów.

Nie wiadomo zresz'b.. ~o 'łJtzvniesl~ za~
Strcsen19,nna. Brock
;lQdE Rant~Litwin(}'w;~ Krestiński mniaca
~weritlUllnie u2upe·łnić traktat w Raoallo.
Zupelne.t!o uz~odnienia miedzy _Ąn~lia
A.:'Prsncja ieszcze niema.
.\Vielkic rozmo'wy i rokowania winnv od
bywać sie urz~ współudziale Polski.. Svtu::
llcla VI Europie iest tak poważna" iak może

Polska nie

i)O\l"'ffd~i~ 'koofel'encht

Ai~, ni~dv nie bvla od chwili podpisania Trak

iatu. dla nas,lest leszcze
1lieuliecka. idzie

\óiEurODY.

Słusznie

<;). cidG

uoważnieisza--g ra

Polski a wiec

OSPO

Nandeau w vpisuie
s,~óle' Marie~Tekel Fares; "albo Niemcv uzna
~ą ... ,że sa takim Sftlnvm narodem iak .każdy
)nUY. i że muszą uznae te same zasadvpra:::
:wa i sprawiedliwości. jakie 'reszta ..biafego
~wiata uznaie a natenczas zwrócić sie musza
*u' Europie, aby ia zbudować dobren1i czvna=:mi i postanowieniami solidarności i wsp(H;:
-pracy-albo ... uniesione raz ieszcze brutalna
f>ychą maią.c!f. .wszelkie .cechy zbiorow"ei. abe;;
'tacliumvslowei zwrócasie ku owei !1oreiacei
Wźnił~ódne Zv~frvd miecz swói' wykuwa
., ...wtenczas cywilizac1a europeiska z~inie".
\
Takie to widnokre~i otwieraia sie przed
y.:I ses.iąLi~i NarQdów~
'.. _
,

tu':ovie

fł

.

Inż.

K. Folkiers'ki. -

...-....~

,S~ęmuz,awdzięezają bolszewicy
"
swoje panowanie ~
~ '. (p) Ostatnie dane statystyc,zne mie-dzvna
~odo\ve~obiurap:raCY9Dr.~ L. Narodów. Wy
!taztaly wiel~ą ilość Rosian en1if!rantów roz:::
t'zuconychpo całej Europie i świecie. WSZy,
~Y. b~zc \Vviatku i bez wz~ledu na' kierunek

~·ttYJny, Rosianie::emiaranci sanieorzeiedna
;lYrru wr6!!ami tlstro i u sowieckiego i działał::
llOS~ ich"

weźmie udziału

ParyŻ 9 wrześni.
dniu W'czora i szym Painleve•. Briand
i Chamberlain' obradowali z
Baldwinem '\v
-Ąix~JeS$Bains:.Konwersac jom tym prZVbisu ia

W

tu bardzQ wielkie znaczenie. \Vedłust informa

cii ..PetitParisieu'\ narady dotyczyły d,vóch
punktów: PO nierwsze - sprawv ooktu reń:::
8kie~o "W',.teiformie. w iakiei ZtlfysQwuie
się on oBecnie. pó\vtóre - zaproszenia. Stre;;
semanna. na konferenc1e ministrów spraw
zaf.!ranicznvch. Baldwinowi w Aix:::les::Bains
przedłożono tekst zaproszenia P. Stresemanna
oraz, wllrunków~ takie zaproszeniu temu to:o
warzyszą. Vandervelde opóźnił swÓiWVlazd
z Genewy. aby oczekiwać tam na powrót
koleS!ów z· 'Abc:::les::Bains dla ostateczne~o
ustalenia z nimi zgody· w POSzczc.$!ólnych
~

punktach.

Genewa 9· wrześiUi
Po powrocie z Aix:;les;;Bains na bankie
de prasowym. Chamberlain. oświadczył. że
konferencja :rzeczoznawców w Londvnie do;
pro,"vadziła
~;yniki te

do bardzo pomyślnych wyników.
-.' mówił - można hedzie ocenić
vrzy sposohnosci nowego ziazdu. który odbe
cizie sięniehawem w mieście niezbyt odle11"
lem od Genewy, S!dzie uczestniczyć będzie
takżę przedstawiciel te~o narodu, który nie
bierze udziału w obecnych naradach .

Genewa '9

września.

. Stresemann został zanrosiouv na konfe
rencie ministrów sprawza~ranicznvch na
dzień 29 września do
Lozannv. Przewodni"
czący komis li obecne i ses li . Lil1i . N arod6w
otrzymali zlecenie aby przysoieszvli prace w
komisjach tak.iebv materialLii!i N,arodów
był zalatwionydo 26, lub 27 .września.

w potzątkQ\vyoh obradach .
:' -; l'2ąda j'

tLI:':

w

mie

>

~:f~niasię,.
z ~ ............,.."."".1

.'.,

n.ajllUźsz.ym ,;v.t~ie r(li;.~ww.a.

chosław.acją

"Echa' C.' Paris" pisze t~Brlalnd
projekt, zID:e! z.a.jący do lltw'OfZ/i'nia
ryzowoosj strefr we w.:.C'hodniej Europie..
nalega,iż
prz .. ~: d'W!:.: ! ~w'W
\Vaa-sza.wk jest kon:t~.".i::.e tJ'ł6c łwf)nH~
swych krajów' TlJa konfere!D..cji!,,0;in.igtr6w

pietrać

grooiezr ych.
"Er"
de Paris" '.':::1czy, że dosye ~~~~~~c~;31J

nm

uk~'\.':::·0

aie -.:'~!';~_, • ..lałych pańmw,

wielkich

r. ~ttu: iż dziel! Europą· na d:W1"H~
n, .:'odów, których mteresy ,

U··{2gę

illn.1tch ndl',>u6w, z

Ci

•

idei
j.

któr~mi

trz.eba.

Berlin 9
Pisma donoszt1 z Paryża,
rencii w sprawie paktu rells~:iejZO~
rei Pols,lm i Czechosłowacja nie
lu, zwołana. zostanie konferencla
spra\Ue bezpieczeństwa Europv
\Vedłu~ informacii piłłn
wie spra'w zagranicznveh w
ktu iż utworzenie wzdłuż granicy
roicckiei strefv"zdem.i1itarYZOWanel
nie do tej". która ma być utworzona
n'?'>;rp"O!t'

T'l1"\"""".l't1f'I"'rl'Ul'A.

Komentując VQwvższa WiaaOll1~1q
kalnzei~er" doda ie~
'\vą:tpliwe

Renu.

Polska

zgodziła

ze

sie _na

utwl()!"Z;en:le ·t!·ł-1"P>;f.U.

na te:cytorlum swoiem, a nie na.
ckiem." OrJ;!an naC10nalistów ·wvraża.
wość w llo"rodzenie konferencii i
do skutku, o ile sprzymierzeni. nie '1"łń',.,,7T\'4··
zadość żvczeniornNiemiec w sprawie .;
kulu 16~tego ..

Berlin, .9 WD.eśD1a.
Pism!8. dOl1.J,08~ąJ·' z~ tiyrektor depa.r.t.amentu,
Berlin 9 września. Gaus wrócii!:. d<łBe.tJ:oo.i':zd,aJ: Spr8.Wę,Zp.l'IzeD
Rz;ąd niemiecki przviął .przychylnie za~
londyf.lSki.ch· VI ZM.tępstwie hieohoonego
proszenie na konferencieministró\v . spraw nara,d
ę,tra. spr.aw z:af;l'ankZ'l1)~hj d)TTektoro\1li. <Le.part&.TJloo.zagranicznych Ententv na dzień 29 wrześ:::
nin,nie wie iednak, czy do te2:o' czasu be::: tu Schu:6erW\\~,i i 2ia&tępu)ącePlukanclerza, DliJn.istro
wi' Rekhswehry, He,sslerowi..
'
dzie mó~l należvcie
przy!!otować' sier\V
Dziś przed południem dy.rektor G~us pr.zyjt}ty
spr9..wie te,i zapadnie uchwała dopiero w dn.
23 lub 24 września w Berlinie. bowiem 20 był prze.z prezy:i.enta HindenbuTg8.,. poczem
września Stresenlann i ministrowie wraca ia ' się do N ord'erney cel-em zdania sprawy ;t. narad
z uroczystości. które odbv\va la sie 'w Zrullę::: dyński.ch bawiącemu tam ministrowi

za granicanTi olczyżny. skiero,"vana
w kierunku" znhvec~nia te~
:0 ~'u8ttoiu 'w' Rosii.
'
. . ........... .
, '\\-'1.
biuRuhrv..
,
Wedłu~ 'ul'zedoweao sprawozdania statv
P--ry2:, 5) wrz.eśnia (pat)
Genewa, I ~ (pat)
~tVczne.2o SSSR. kOluunistów rosyiskich. la;
Pra.sa dzisiejsza podkref;la z'naczeni-e kO'll·ferenChamberlain przyjfłł m.i.'I1istr6w Skr~f.t'Jskiegó
~znie zkandydatami'l na cah:-" obszarze kuli
i Bene.s~a.
~iem9kiej ,znajduje ~ię około 8~1000 ludzi. Je . cj.i mi-nisMów spra.\yz:agra:ni-czny.ch.
"Petit Parisien" dovi"iaduJe się, ż€' Polska i CZe
Rozin.o\vy ~~ ~yeZ'yly wplywU pa.ktu oollskiegc
~eU zwa\~Vi1lY. że komuniści utrz\Ttnuia. pod
na sytuaejęl ,jUky zną, w szc~góJ.n.ó6ci ,~jÓWn&
n~bajem swe~o tel'rQl'U kra i ·od !:tranie Polski ' ohO\Słowacja ttdą 'c~y!fl'Die związane z na.jhliższemi
wsehodz!{:, Europy, sąsiadujących' 'J. Niemcami.. Szafo
q:,b .wybrzeże Oceanu Spokoinego. kra i zamie r.okow~ni.a.n).L
. We.cUug "Le M:a::na" 1-._ '\vydnJe si~, aby Pol '\-vie delega.cji poszukują ob8CnieteJtl~jłOl1l1uły f'9io
6Zkaly' ptzez setki milionów ludzi. to ,należy
t;twierdziĆ. iż ilość ich iest znikoma. PosIu:: sk.a i Czechosłoiwa,cja !nf).gly bl ać u{lz:.al· już '\'" pie'I'w , 201ucji~ któruh... 2!.lwier.ała tas&4y' 1llIai~&być ·w;""
tyczn,emi dla pc..,s.z..(':tególnY<lh .pa.kt6w,eaęśc~uWych.
~a.irny tera.z co· mÓwi statystyczne biuro Li szem·· zeb!'2.niu ministrów, dotyczącym spra\vy paktu, który A'l1g1ji!:!. chce gW&fł1lnr.ow·.ać. Dz~enJlik doda Obecnie pl'q,HJ'UJWall:O kHka ·p.ro}ek.fów,talklej f()J.W;l.u
~iNarodÓw. Otóż według danych te~o biu~
Rosjan 'emigrantów~ którYm ,"viazd dno] je, że n.ah)ierw odbędzi·e Slf; kOllfere.ncja \.vielkich ły, a mi~dzy ~,memiprz.ez nlektóre pańsLwahałka'ń
mQC'arst'v
uP,-;:.!'-"'ID \Vi.Q.t::h. SQjusznicymają. z.a~yzny .;est wzbroniony, znaiduJe sic ()kra~IY
skie, w sZ{'ZPgólI. ości prlez
~HOll. Z te~o SOO.OO(fznalazło prace na ob;:.
~vźnie~ zaś 'okolo 200.000 iest bezrobotnych. między lęaderami poszczególnych
partyj, a s\vego udziału w ruchu antybolszewickim. do
~'YJra .popro$tu imponlliaca.-MiHon wr0f16\v
nawet
~rup, iednego stronnictwa. Znany jest
fbstl'oltl sowieckie~o. ooza Qranic:ami RosU. łl dobrze podział monarchistó'\v rosyjskich na póki op~er[tć sIe on bedzie. choć 'w iednei
panstw ościennych. '
i.ef wynosi ta. liczba'w.. sarnel !1łebi Rosii?~ "Kirylowców" i ..Nikolaiowcó,v". On to gió ści,n!l inter\vencii
~Qo..r,(rZY;łoi'terv. czy dziesieć razy tyle?
wnie przeszkadza w kons{)lidacii sił przeciw
,:~. , Mim.owoli .nasuwa .sie pvtanie: iakiem ~()
bolszewikom. Pozatenl\vs~edzie brużdża
~)~~zq;.aze~iem los? .sie dzie je.. że dzi~sia'~ki stronnictwa lewicowe, kNire nie z!1adzaia się
ro.dJonow,obywateh ledneł!o narodu.clerPlac na powrót Rosii do monarchii9 nie zdaiac
«lódt nędzę i ucisk nie sa 'w stanie Dokonać Qar sobie sprawy. że właściwa siła leżv tylko PO
~ki' nie \vV1'1oszącei· całego: mil l ona i to nrze
stronić monarchistów rosyjskich. rOZ1)Orza:::
Ziemianie u urent iera..
.łl~nie obcel narodowości (żvdzi). ~arstkif
dzaia.cych przeważnie pieniedzmi. a na,vet DO
(wp)
One~da i. prezes ministrÓ"w
ltÓra·nienawidząnie tvlko nieszcześni wy~
tę.~ą militarną.
ski przYlał dele!!acierolników z wo
enańoy rosy jscV.., ale . i duża większość Iudnoś
Zapo,viadanv od dłuższeQo czasu kon::: twa łódzkief..!o i z Oszmianv. Obie
,u. cale.} kuli ziemskie,?
.
~res
rosyjskich w Paryżu. który uskar7ftly się na ciężki stan Wlern:1el
Do tego :należy dodac. że stosunki po~ mial emi~rantów
się odb,:ć lUż,v ciągu ubieQłe.f!o miesia
edzv sowietami. a mocarstwami zachod; ca.nie doszedł do skutku. w terminie ozna::: sności i don1a~aly, się pomocy
i.ei E
. ~uróJ)Y sa ba.r.'dzó napr. eźone! że wspomni cZonynl. Pl'ace przygoto\va:wcze nad zwnla::: od rządu.
y tvlko An~lie..·
.-Powrót min.· s,ten. Sikorskie~o.
niem kongresu prowadzone sa \v dalszym cia
t.,
Czemu więc przypisać. że \vszelkie pla;: ~u. lv1ial on ziednoczyć ,"vszvstkich bez wy,;
(\Vp) ]\'linistex. spra\v woisko'\vvch w
M" T0i;,gromienia bolszewikó\v. 7, taka_ rzeko~ hnkuRosj;an, poza rubieżami OlcZVzny sie
warzystwie szefa marvna.rki WOt
ł!t.~~f,:WV. tt'wałością, układane .. Z\vlaszczaprzez znajdujących. tvmczaserl1 do"viaduienlv si~. mandora Swirskie~o dokonał-dnia 8
4hó~monarchistów rosyjskich: goolaia na pa
że ,;U'l. "republikańsko:;demokratvczne !.trupv spekc U oficerskie i szkoły marynarki
Ił;wcó? Przecieżksieai szlacheckie departa~ partii narodo\vei swobodv" odmó'.vilv s\veQo
nej \v Toruniu oraz tamtelszvch urza
'1l1eutu heralclii w Rosii przed woina '\vvkazv udzialuw kon<~resie. Również odnlÓ'-.,vilo stron nhl!'vnarki, poC'zem po\vrócH do \V
~ly' il~Ś:Ć8Złachtv na 2.000.000.
nictwo grupu iace sic \yokolo ~azetv ",Pośledni i ob.h~l urzędo\vanie. ,
.' '.. Dużo się o tem nlówi i pisze :w. prasie ia No\vości". Dlacze~o'? - ~.Nie chca slużvć .
od sztandarami gen. \Vranf11a PQdczns f!dv,'
ll:iSVjskiei emiaracYinei. J pra\ydODOdobnie
Monopol zaDałczanv..
~iedna. p.rzyc~v:na tamuje Wvz\voIeńcza ak \ IV. Ks. l\'hkołal ]vhkolftH';WlCZzahwea WClaz
6'11)) Prezes ministró\v Grabski
~ ~łlalcłiist6w tOsy.i,ąch. ale o na igłów~ u dworu angielskiego a iakinni twierdZ~1.
onegdaj dłuższa. rozmowe wSDra\vie
'wśród kój lnonarchistó',y nien1ieckich. stron~
... .. wiado:tno jest 'ch,'ba powszechnie ża\vienia r.tloncpoluzapalczanet::o Z
Bn ~
,ehaJlS. ).\JlłI~ niezti!Qds. i ldót.oie 00;. nichva demokratyczne OdlnÓ\yi!v stanO\YCZQ kO;.łsQi'c iUlU sz\vedzkic;lQ. 0- K:reU1.!efe~:~
;.eęt. . · wyłą~znie
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iłeformę r«;llną w komisjaeh senaekieb.

. Komisie sena.ckie zebrały siewczorai o świad~yć w sprawie zmianiwe 'Powodu.
~odz. lO?:30 dla dalszych narad nad reformą ją yv . ~ólnym planierefonDV rolnei poprftIJ
ro~nłl ... Przed p,!zvstupieniem do .dalszych 210 Wkl sen. SteckieRo podwvższaiacmaksimum
SOwan sen. Brały (PSL.) Zlll0S1ł wniosek o
posiadania.
'
,
. ny lestf.(S~ł l~,J~ .' PaderewskI_,
.
reasumpc1e . zapadłych 'Vlczora i uchwał. dotv~
Kierownik ministerstwa reformrolnvch
.. ·;/;::'!.,.·Wvlazdy.,
ćzących podwvźszenia maksimum Dosiadania p. Radwan oświadczył, Ż'e na razie nie może
$tanuw ministersb: ziemi, oraz uchvIa iacvch przepisv represvi: przedstawić komisiom żadnych cyfrowych
Julian 'Wladvslaw ne w. stosunku do. właścicieli ziemskich u:: danych, które ilustruią wspomniane zmiany,
W S!łosowaniu wniosek .sen. Woźnickie
'~()D WYPo~zYnkowv. tll"awiających dzikaparcelacie. Sen. Bialvza
znaczyI, że wtazie odrzucenia tetlo wnio;: ~o odrzucono (21 przeciw 19): DO O~łOS2~
sku klub . ie$!o bedzie się musiał zastanowić ~iu wyniku, ~losowanllt Wyzwolenie. NPR
nad możliwością, dalszego udziału w· obra:: l PPS. opusctłv sale. Yrzewodniczacv seną&r.
dach komisji i' pozostawienia sen. Buzka tor Adelman' zarządził 45 minutowa ptzerwe
na stanowisku referenta. ustawY.
1\0 wznowieniu obrad sen. Białv (PSL) zs.!ł(}$
, Sen. Woźnicki (Wyzw.) postawił wnio:o sił wniosek o przerwanie Dosiedzenia do
~ek o natychmiastowe .przerwaniepf'~dedzenia czwartku godz. 4 PO poł.. co też 1!łosaml
l o zaproszenre na.
lutrzejsze posiedzenie ZLN. ChD. PSL. Klub Pracy. Koło tvd.
czwąrtkowe premiera. którvby
miał się ~ uchwalono. IllllilIIIIIiII!i_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .
W Mj\b1i·t.iSltY~~n,:
da"A

(~'~ Ilqtbi.1l wy.Pitnvch osÓbis,tośpi.
kt6te ·t>tz~ll~ty\ j1().. .GeneWY. ,,,WvmWl1I[1=

,

~i_--

.~ p()J.ta~vl.ę

""""··...1:".·"""'·.·

PoprlBtwka

o :rlu ,.,50
ó",," amerykańskie 111 P Isce.

W\ZID.&cma ··.SI·mK~c.Je.

państwa, .kJtli~!Yl~

ła!nile

8,8ill!kCji \ió:WJn~,
'j,ą r. ego, miSUjdllJ.lj,$,t.,,,.'l:I
P~ę ;;tfl;l>ltilćbp:i$aił!ś;

"Sokoli" serdecznie dziękują za goścInę.

awa··

ODZNA.t~zmrm.

y',.·L,,: . . . . . :~8ryi;tf,.~eśnia .~t)

Pro1ssor .tl)~~~~YTt~tu .yYiI'fłńskiego, .Wl~y~z
ko w QbecnJ()ŚCiIij,r~Z;tg{)~~moon.oas~~yPo~
JOOskie~~lwr'ęrrŹ)~~~~ n()Illmacy.~;yna ,pr{)tfesorą;, ho

oorowego UruWeirSf~V- .•iI:ń,~~~~~'\VU
nie d~rowd . J~f~Wi'~ilłs1fi~l.l; .. ~~WiAka.

demji ~MkieVn,ettr61~;sła,'WY v;@ec4~ia.to
waj.. W, pNem6WiooiU ;~~. prOO'~ .·.Wł~~·~~() .. pod~
niósł: iż UtIl!h;;'etn;yt~ini~,13a.tokg~ jeg.tdun,:my z te..
go, te do ~GlWOCly,ch~.. ~-eckloCh) l>oo~buHa ł
ilDlnych, wielki,oh UtC:&Pall"ch" . mOOezaJrozy~ obe.cnie
B~:N:""~'

"',;, .... l~awa, fi

Wu&śWa

(pat)

Pan Mi!nis.ter Sp~.aw ZĄgifooicznyeh otrzym;al
od SQkci5w Amel'yk~.ńsJdch 'lsm.o następująee:
"z eł.:. wtlą, r-dy. to pismo nade,jd.zie do rąk J18.śnie \Viel'możuego PamaMi,nistra., już będtziem-y w
d'lX)CllZe powromej do naszycĄl wW'S,z,taJtów pracY.
Be.zgnunkzm1e \Yc~:r: ~cZlJ1i jesteśmy JaŚD:ie W~el
~u POOJU Milni·stro\Y1
T.a.k ŻYe.zliwe oWczelJIj;eopieką naszej
"':lcilec1lki SOkolej z Amery·k,i· i
ulaltWien1a Zwią,zkoWi SOkolst'Wja w Polsce, te wyc~ [l18Bza doszła dQ sln.btku.
Faiklt ten :będiziem~.al doniooł-eZillJaiCz.EID1e dtle.

za

'rrn:i.

~.o:u..ue

~'7''i

.•••

Slbanach Zjedm.oczoIllY0h, ruetylko wśród rod.aik4w,
a.Je i. ohcych, i będa:iemy siLa!li na. straty ilntereaówl
Na.jjaśniej&zej Rzeazypospolitej, aby i z za.
ułlllltwi.a.ć pra.c~ RZądowi Polskiem.u w odbudowie x.

morza

E-zej d·rogiej Oj,c,z;ym.y.
Kreśląc te słowa, pr.aglI11emy ZM!D&ClłyĆ, ie Po.
lacy w Ameryce Zla,\\--;s.ze złąc.zenisercem :& Ojcą~
ozw są' na wszelkie ;tej bóle i cies:zą się, gdy u.l\ły
ku świle.t1aneJ p.rzyszłOOci. Gdyby, czego nie daj Jo..

.PNY&zlcści

tac~~e mełeerol

ol

m:aJa.zla się

w :tliiebez.pieczeństwie na
P.ołskie w Ameryce, ., ~
jak pos,tąpHo w ,,~vQjD:ie światowej, z.a.woSm goWWl
jegt .staln.qć do apelu, ~y.:!ie i mi,wie poświęcić. w
7.e, Piolska

zew Ojczyr,nlrSokOtlstwo

,,:nwro

. Polool,jJ w Ameryoo i stoQSunków
d6m .am.eryk'ELń&kJim
t:,a$llEmi uczuciem, j~fflt}. domaJ:iłśmy. w Dap~X~t.< Z"yc.u;ST:"'Q?
"'. ..~t,ł~iłl(P,M) ,s7J6j. $~-ej' Ojczyźmie, faik:pi.ę:kJp,~~wija.jącej się
OiiejaJln:r 'Jt#Jri~~t,~~~) .7Je>c&l8. .k.'~UIn~ , pc.Qiipra,cowllitym .i '\vY;1ll:a",'al~ riądam Pialna Prem~
'j!e.r&.' Władysława. Groski-egu .i mądrym kierowJllii..
Da. gen. Sa.ro WYl~~~yłiOM~'Alhucemaa, ~
ctwem. pOlUtyki zagrruo.:1c,mej przez ~ie Wie1lIno!jęła mocne P02JY..c~a;'iQ!r~z.:w;i~~~dIp n~X>1i' wile:lu .jen
negóBrun.a. Ministro., r.ozni esiemy chwałę Polski po
ców i zOObyłe ~jlalt",<>j~(l}y~ . ę.tra.ty his~
s"'e wynoszą. m1ed1wj..e . 5OtQ1;'Ili~,w. cZ!IDlp:ołowa
mibYl1ców. Prlmo& Ri.ver.a, przeslał'P.wilnlev>OOIltu tel~Z!lle g;r.an.U1aICje. '\4'. powociu . ws;pam..iMej 1 . skufi·
.
tec.z!llej współJp1'8.'C:Yesk&1!ry. fnam,cUskiej w tej&kcji.
(Dapeszew.e~j$~l}amlne iw~eoz.<XL'lIłe· poda.wety mformacje ~:pfq;~i:\V'Ilej treści· {) .zupe1nem
Dliępowodren.iu. prób l~~tu .• his·z.pOOS~i.ęg() ..·na·.wy~u' M&-o!ku., R~)' . '.,' " ,
LOndyn, 9 września (pat)
TUBCYDOJJIA~Al4 "Sl~PLEBISCftU
Królew.s:::eT.Qw. metearologiOZiIlJe r.ozważa
.WIIOSSl]LU.. ' .
.
oo]}eooie pro j 9k:t, Opracowany przez. pOOróznik.a 81ustra
•. Genewa,. 9. Wl'2reśnia '.. (pat) Hjskiego, kPt. Wilk~, ura.aAzenia 7 st,ałych atooji
Tureoka d'e!legra,eja wręczyła 'w Środęge:nerj&ID e meteoDologic,mychn.a kOiD;tYu:łeIllCiebiegUiIl3 południc
mu sekretaJrrowi Ligi. N~Ó'W lIłeJllOTalIlOUm,w
wegQ. Stacje tema.jąbyc z;a..o.pawz.one w dostatecz
1fJt6:r.em ~. n~ OSIta;tniee.xpos-e angie1skieg.o
ną.iaość 'SjtiT: • Jit6w, z których dokOillyw&IWtby ohser
mm.islbr.a koilfo!n,ji. Amery'ego. i. don.l:~ •~ .:D8;r:ządz.e
ruchu. lodowców w ok·resf.e. letnim. J>o. obser
ma plebiiSey:t.u· w ,sprMV'1t9 przynia.l~i ·terytorjum wooyj
waeyj' tych' .UŻytooy . róWnJ-et Jmdon6w 00 uwięzi,
Mossulu.
pd.mocykitcJrych \vyrkreśl.ambby kIariy i,zobWrome
tt"y.cztne. .
.'.
Rada. króle.wski~Tow. m6teorologic1megJO, po
..""'lP .....

____

jeJ

obronie i po.ciągmąć do tego wielkiego ~tu cal" P9~ję amJeł'yk.ańską. Tak nam dopamó.t Bóg!
~
Sk~ki..
P!Gzes ZwłązkuSGkDlstWa Po~

.
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ludności .wNiemczech
i, wę .Francjh

, Na temat i>OWYZSZ~~O'ta.k ba.rdzo .OOec.J
nie aktualne~o pl'obłemu. zna i d1iiem.vw ied:::
uym z ostatnich numerów' paryskie!!o ~.Mati:::
, n'a", ciekaw-vartvkuł_opartynanainowszvch
danych ·s4fystvcznych.
,l Niedawno ,temu, czytamy. Ql!łoszono o
'statecznę j.' uzupełnione· Wyniki· &pisu ludnoś~
ci w Niemfczech· oto, l'easumtilac' ie" otrzY~
mamy zestawienie,· z które~o Vi' . cale i bl'ufal:::
no.~ci cyfr wynika ruch ludnoścfi' bez uwzele
dnienia" Za~lebia Saary":
Rok
IJrodzenia . Z~onv
NadwYżka
1923
1.241.364
868.403
s72~961
19'J.A
"1.268.542
759.604
508.938
,,Statystyka taka: może sie obejść· ·bez
komentarza".
3}~
,;Niemniei .wypada podkreślić w szcze:::
!:!ólno.ści 2'mnieiszenie siezJZonów w
Ni~~
czech ~ Przeszlosto tvsiecv wvoa:dków smier
ci mniej w 1924·T..,ani.żeli w 1923r. N'alł;żv
też wyraźnie . nadmienić•. że to zmnie1szenie
odnosisic1lłównie du śmiertelności wśród
dzieci, która wtvm iednvmroku' spa.dIa 'i.
170.441 do 137.282 i~ieieli cofniemvsie o je:.
denaście lat wste.cz, do roku 1913 z 15 Droc.
l..

J;la,

10.8 proc.

:-

""...

---

. Co wiece i lekarze niemieccy. ktorzy nie
na==
dzieię. że za dziesieć 'lat zdoła ia śmiertelność
wśród dzieci zredukować do poniże i 7 proc.
"Rzućmy' óbecnie'\ pisze dalei autor ,ar
tvkulu, sPoirzenie - smutku niestety-na
ruch ludnOści francuskie1: W 1924 r. wzro;:
sła zaledwie o .70 tysięcy przyszłych obvW1ate
li i zdaje się,·że w tym roku nawet i tei lic~
by nie osią!!ilie".
"Francja, ma. dzisiai nainiłszv tlrz\łost
w 'całej Europie,aprzer.ażaiaca iei śmieI'tel~
' ność wynosi 17 proc.• ~dv tylko 10.8 proc. w
Niem~zechr'
.
- ~
.. '
\1Gęstoć zaludnienia u naEzwh sasia>
dów i przestraszająca nasza bezpłodność ~
iąbezpośrednie i niepokoiace echo w nas:
szymkraju, gdzie osiedliło się blisko 3 mili~
nv cudzoziemców. Jeden tylko przykład tel
iriwazii za~ranicznei. W dep.:artamencie I.zen:
na' 523.000·Francuzów. których coraz WIece 1
ubY..:wa~ znajduie się 27.000 cpdzqzjemcÓ'w. ~dv
urzed 'woina nie było ich Wlece1 Hl.k .13.f?OO. !e
żeli tak dal!i póidzie-a \vszvstko zda1e SIe
na to zapowiada - to za kilka la! w ~epa~ta
mencie. Izerv bedzie tyle CUdZOZIeIDCOW .lle
Frall~uzów. Od tej chwili kwestia ..a,symila.chcą się na tei <hodze .. zatrZVIIiać. mata'

.

bie

AIO_Y_·

ZBaczenie praktyczne dla przepowiad.ania

PrZYlost

(-l Dr.

staJłu

pogody.

l'o7JPłart.a'\oo.ni U

projektu WHkim,a., WYil'8lZiła pogląd,
:00 awymyw.aoo propO!Ilowaną przez autQr.a . ~
tni-orm.acje m,iałyby wielkie znac.zenie ' :p!t&ltt~
dla przepow.i,oo'8!Il!ia z nioomymą ścislOŚCią s.nu pst
gody na caJym obszarze, obejmują.cym· Australję, Pll
łudll1iQwą, Airykę :i. poludni{)wą, Amery'kę
P<QUie\ 84
j~ koszty budo~ ·i,y;ch stac'yj bYtrbYnieełyc~
nJewie1k.ie, przeto pr,OIjek. tcrWlarne jest n.a ten cel ~
duszu międzY[la.rod(ir:ego~ NięzlU&żfnie od wykooa
nJa tego projekJtu kpt WiolkiLo..spodsjmie lV poez*,
kach roku przyszłego nową. wielką ~wę cio·1M
gtlmPol~

się niemożliwa do rozwiazania. JuZ
dawno mówiono i pisano o tern: źródło siłv'
i bo~actwa Niemiec leży w ich silnei pł04-:

eii" staje
ności.
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WARSZAWSKA SIEWA OfłCJAUIA'

<'

r.

z' dnia 8 września 1925
WALUTY I DE\VI:.c::Y
Dol. St. Zied. 5.70-5.72-5.66
Londyn 27.4<r-27.35-27.28
Nowy Jork 5.64--5,66-562
P~ga 16,79-16.75
.._
Szwajcaria 109,25-109.5~I09.fJn
Sztokholm 152,45----152.80-152.10
Wiedeń 79 90-80.1()--:'j'9.70• . ~
,l

AKC.D:.

,

Bank dyskontowv 4.90 Bank handlo,iY:
J.OO Bank zachodni 1,15 Zwiazek SP.Z...~
6,50 Spiess 2.00 Gosławice 1.50 Cukier 1.60
Firley 0.24 W ę~iel 1.25-125-- 4· eDl. 1~
Lilpop 0.45 Modrzeiów2,40--2.50.0strowi~
4J)0-3,95 Rudzki 0.90-0.90 Pooisk 1~1.3G:
Stara.chowice> 1.20--Ll~lJ7 ,Zięlenie~.,Yl1l1
50 Zawiercie 7.65Żyra~dQw.6.~OO~-t
busch

~

Norblm·: O.766.· . . ,

-

.,.l<UZVV'OJ'·
Czwa.rtek~ on. 10 wrze§nia 1925!
27
".;xg&~
_.%Ul
;0
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jazdo

dońsi pa

Wolne Mi~sto Gdańsk stworzone zosta
le w celu zagwarantowania pailshvu polskie
Qlu woln~~o dostępu do U1orza. Do dziś
~iIiia jedo_l,owoi państwo poh:kie tego wolne
fj.Qd02>iepu do n10rza nie ma i wvdn 1c sie.
{Jozornie, że straciło nawet nadzieie uzvska~
t.li3 1to Vi hłi~kiei. przvsz!ośGi. alho~dem z o~
fi! f Q1U Wy U1 wysiłkiem buduie \vlasnv port w
:idyni i kolei ichlzna Bydf!osz~z-Gdvnia.
Ok~uje Ęie coraz wyraźniei. że \V. M.
Gdańsk ~uy.v .fac~ęi

Rzeszv Niemieckiej. ja

kc wolny dostcp do Polski.

aniżeli

Polsce

iako wolny dosfen do marza.
, Jedna żywotna sprawa polska uiecha i
~Sh.tlV

tutaj

i~ko dO\ilÓd;

iest to sora\va lud

flości nieJllieckiei W Polsce lnte·res natistwa
W:~{Iną,~4 zmniejszenia liczby ludności niemiec
t

kie.iw

Polscę;:f

Dlateuo tei

121Jd uoIski 2de
wykorzystać; unra\vnienia
przysłuf!uiace mu \v sprawie likwidacii wlas~

Gydowany iest
nqści

nkluieckiei i wydalenia optantów.
NlemCY ze swej strony \vidza interes Rzeszy
w tdi:t;~niu ląkna iwi~ks~ei liczby swych
rodaków Vi PolSce i w utrzymaniu swego sta.
nu posia.dania.. Podczas rokowań polsko::nie
roieckich ,y sprawie zawar(lia traktatu hau
dlowe~oł Niemcy wciaż· "wvsuwa ia
kwestie
zaprzestania Hkwidac ji

wJasnoścf

niemiec:.

~ie.j., zr. . f?~Y.,~,. 119Wania z wvd.alenią. oDtantÓ\v
,Qraz oSIe.dlanIa sic w Polsc.e obywateli nie~

~lieckich z Rzesz.v.·
.;1
. Rząd l:Jolski jest .iednakowoż nietH!ictv.
;(Tymczasem Niemcv znaleźli dosten do Pol~
Iski yr. inny sposób, a nlianowicie za' pośre;::
'd.nictwęm W. M.Gdańska i niezależnie od
~Qli ·ł'Zadl.ł polskie~9 \V. 1\1-: Gdańsk' Jaczv
l$ie ~dzi6 tylko moż!hve z Rzesza niemiecka.
~akt, ie W. M. (~dańsk w stosunku do Rze
$ZY' jest ~ł!ranica nie przeszkadza· bvna j:=

mni@i· temu. Dzisiai każdv Nienliec.z Rzesżv

~óte be~ zezwolenia. przvbvć. przebywać i
rwY-k.onywać swój za,vód w \Volnem ~lieścieł
_lbQwiem PNvnlUS uzyskania ,viz został znie
~iony pomied~v R~€szaa W. Miastem Gdań
~iem. Równiei od władz \\'. !vI. zależy. CZy
~e~h~~ oąe k~·t,demu obywatelowi Rzeszy u
:dzlel14 tUe18"aln.~~o wykazu na przyjazd i
tDQbvt wPoł~e. Wiadómo bowiem. że obvwa~
leI W . .Miuta.Gdailska może nrzvbvwać do

~glw bt}lł z~awolęnia wlł\dz

pol$kich iedvnie

~a pQdstawie wykazu osobistef!o.
Pozatem
qnoie" Ol). zw;niętlf6kiwać w kr~lu bez wąz.el~
~cłi Q2rani.a.zeń i tnidnić sie bez· Drzeszkód

handlem i innemi zaieciami~
może też nabywać nieruchoID.Ości. Obywatel
:MI•. M: Qies~v~je prawie teIQ.i samemi l1:or;a?
,:wnlenułmi, co i obywatel polski. W Pewnych

{1Przemyslem.

LWYPa.dkacb UH1- on tmwet stanowisko uPIZvwi
~:iQwą,ne_ łliepotrzebJJie np. służyć w woi~
,.,u,. k~ysta i kontyn~entów i może be~ ~
~1'~3ni~eń wyjeżdźą,ć zagranice,
, . WQbw· ftktu wlączeni~ obszar'll

. ijoQbąz.aru QelnegQ

państwa

W,. M.

pQlskiegQ.

wo

,))~ ~3pe'Ynienia traktatem wersąlskim PfO\Va
,~tlia, fPprą;W z.agranic~nych W. M. i wobec

lIR
. ". l'ł;YW.jle. iowł!le~o

.•dę.nsk'ich w

.s,tano'V.?,i~k, a..

oby._ ~. ate!.i

t'Qlscę; naleząlobv oczekIwac.
,je,pąd pp~ki .Jl'l1.\.\vpiyw ną nrzyiazd obywa
\ , "
R~#
~ ,t.( . li.
~j J

Kon~ues S ionistówzu jroo\v-nł sie nietvllco

Qd

hudow~

nie ie~t· tUŻ prZV\ViłlZiID8.

teli obcych (np~ niemieckich) do Gdańska. a
z\vłaszcza na nabvwanie Ufzez cpdzoziemc6\v
obywatelstwa Wolnego bliashl. Lecz nieste~
ty tak nie iest.
'
Już ppwvże i wykazano. że obvwatel
Rzeszy. który Polske n~lhdecei intereSUle,
pr~yb 'lwa bez o~ranicze(l do· \V. lVliasta, .i t..e
jedynie od władz~dańskich z3.leżv+ civ :zech
cą

mu udził4Uć. nielegalne~o
san~e,I.n.. .talct
. '0'. e ze~.".Tol.en.ia na
zatrudniellie w Polsce.

vlYkazu~ą. tęnl

pobyt i
. Po~a ta nielegalna droga obv\yatel nie
romekl Dm wcale pewny i be,zpiecZllV spo~
sób dostaniA. sie do Polski. Postara sie on
bowiem o Qbywatel~two \V. Miasta Gdap.:>
ska i potem już może
w W. IVl,~ Vi Polsce i

Vl iazd.

przebvy;ać

Vi'

i pracować
Rzeszv. Rzad polski

dziwnym. zbiegiem okoliczności nie ma abso

lutnie żadnego \Vpqywu na svra.:VIY nadapia
obY1 watelsty.ra .f!ąańskief!o (art. l~ 141um.owv

po_skO?!!dansklel z 1921 r.)
dalo wyraz wart. 12

c~emuW. Nhasto

·wsl,1omnianeł

opiewa.ląCYUllŻeSPNt'wa

.umOWy.

rozstrzv1lniecia. wnio
sków o nadanie obywatelstwa jest wylacznie
wewnętrzną sprawa \V. 1\'1.
Ni@inov . lUż sie przekonali. że przez
uzyskanie ·ohywatelshva !!dańskiego nie tra~
ca nic w Rzeszv. otrzvmuia natomi~st nieo~
~raniczoną prawie możność działania w Pols
ce i liczne wnosza podania o nadanie im oby
'watelstwa' gdańskie~o. Pra\vda- że i pewien
odłam obv;włateU' polskich }na interes w Wy~
zyskiwa.niunader 'WV2odnego obvwa.telst\va
~dańskieg9l lect· dla tych sprawa przedsta:::
wia sie trudnie1, zwłaszcza. jeżeli· sa narodo:::
wości polski@j.Wvmiiaiaca odpowiedź dal
tei Senat W~ fvUasta na interpelacie polskie;
~o przedBtawloieła seimu ~dańskiei.to (Volk:::
5ta~u) w 5Drawieodmienlle~o traktowania

Niemców i Polaków przv nadawaniu· oby:::
wa telstwa. gda(l.skie,go.
-

Nlożna z,cIlłą.· pewnościa. twierdzi~ że
dużo Niemc6\voptantó\v i innvch. l1iep.oża~
danych.żvwiolóW.·starać sic. bed~ie powrócić
do Pola.ki,ale H.1ź Wc 1)Q!)taci uorzvwileiowa:::
nych Obywłlteli adar"lskich ł Możliweul iest. że.

\V• .;.\1. zaleje wprost Polske nowo-utworzonY:::
mi obvwatelan1i swymi.
\Vynika ~ PowYŻSZe~Oł że w iednei z
najżywQtnieiszych ~praw pań:-itwowycb

Pol:::

ska zależna jest od W LV1.. co .oczywista
trzeba nazwać stanem anormalnvm. Sprawa
ta nie jest odosobnioną. Zupełnie podobnie
~prawo. ma sie z dostcpem towarów niemiec
kich do Polsk.i za pośrednictwem, Gdańska.
9

Bądito dro,gą. n.ielegalną.,

~dań_skich

or2'?nizmu lltUltwowei!o

cSlyinie. Szeroka lnasn i'Vdo5twa

strzeżona

przez

urzedników celnych. badźto droga
potężne firmy nienlieckie
~amodzięlny~h fiHi w \V. _Nlieście. badźto
drogą kontynJ.!entów gdai'tskich --dosta ie sie
lowal; .nielniecki do Polski.

Z4!lda.dania llrzez

Orga.nizach'ł" tego dostępu ludności i to
Wf4rów nieu1:ieckich do Polski za pośredni:::
ctwem uprzywilejowanego Gdańska iest o~
c2ywista w rękach pewnych ludzi i tylko \v
iUXQwych .lin iach wyjaśniono PO'.vvżę i spra::
wę,:którei delikatna, ściśle tajna strona nie::
fatwo zwykłemu śmiertelnikowi się uwidoczni

do na'm1:ate:R:
minionych czasó,v: zadania ieele~
rych ona działa. i pracuie sa 'ważn
śwHltvni Sakłmon~. Zvdost\vo to
lo mie,:dz·ynarodó\,;,i'ce. przy pomocv której
byto Rosie j 1l10Że zateul zruzYłlnowatz

stórYCEnei Pł11estvnv.
COI)rawda. wladcv boIsze~yiecv n&t
już .. ŻydaU1i" 'we \vlaficiwem teeo słowa

cz("niu. albo\-1'iem sło\vo to oznacza
. ność \vvznania. Sa oni jednak Hebra
mi~ i choć nie 1Josi:lda hi ani uc.zucia~o

ani

narodow~pańRhvowe,g()~

wszystko tk'Vvi w nich cała "~_"·n€1f.lr.,,,,
dowska i ona iest tern o~nhvem Hl(~ZaCel
z rodakami* kt6rzv pozostali żv
bclszewiccy \viedzft, że mimo nie>ł4l>rłóft"'71'\.f:"
czności. zna idu w swoich były
Wfmć~w~j;
nawcach na ilep8ze narzedzie do nracv
·wołania. rewolucii światowej i
światowe~o iak i dla rozsadzenia
do\vej. O ile :lvdzi, jako """ ...r""'r4:.,. .....~",u;,.".;
ttłłu i idei wolne~o handlu. wvstepu
c~w.ko zasadom

komunistycznym,. sa

n1 l pf7!eśladowani.

W ten ilPOlób należy sobie

CZyć przed~iew~ietaprzez

Rzad ....,..·...T"'."'''''

lonizacię.żyQowska!l o której maj
wvcho~A.cegQ'W l?31'VŻU pisma uL

Israelite" podaie szereg ciekawych'
statys tycznych.
,~\V po!-udniowei Ukrainie'".
tam- --n.iest obecnie 12.500 rodzin Żvrl""T"c<I.. ~",K.
ro~nic~? "c~ynn
j. Moąkwa, z~miel'za
oSledhc ]eS2CZe
lOU.OOOrodzin. \V
~l.! Ode~sv
.uprawIa
W okohcv
. . . . ,.ri~'T~"~"""".YT""
iuż 3UI}'000.ha
Białorusi 6.000
scowego chłopstwa, l)l'~r.y(lzilelono
ważnie obszary
, t.
rih·ń.,·J.........,..,.·u," ...
,vięc nie ziemie byłych w '
~ólny nacisk kładzie sie
mie. ~dzie leŻY odfo2iem·'

90 1750
ary~tok!'a<:;ii rosy
rodzin żvd . . . ·'I:T,';.:r~
. . -:·';:AI~.,".,"

d~nvniej. tHl1eżtlł~

TA.ffi OSIedlono lllZ

z których każda otrzymała około 39 ha.
stosunki tamteiszeiest to obszar dość znacz

lly

f

kt~ry !D'0źn4 iuż nazwać ·małym folwaf~
h~ środ;:

kl.ero. !?OV!l~tY dały tylko ziemie"

ko\v Pl~nlęznYohł; p9trzebnveh do zapoozlllI"I!'t>-r..{.{{;a
wania 1 ąalszego PFo\vadzenia eOSP~()d:ar~~t'W~
rolne~o. ~9moe. ~inan~owaprzvchod;i łe(i1UUC;4.~1

kolo111?ftC.1l obfICle z luneistrony.
.
qddział rosy iski m}ed~Ynttrodowe~ołv
dij\,:skie~o 8:0\Val'zy?zerua
kolotlwaoy'
p~p~~ra .4U.(~ą k~lonlstów zvdew'sideh w Ro;:··
Sjl SOWieCkIeJ. StowarzY5~enie f(r'oosła.ds. wla
sn.ą ·wsp~ldzielnię.! .rozpo~dza&yf1tęttl;· koń
mI o~az lnwentarzem. mart)vTIp .~. przy iegQ .~
~'łmocy powieksza siestale;łi~ft o.,adllików
zydo~v~k1Ch. . Zydzi amery~"Óscv ... pomaSlllą,
rownlez ~orlrwie futwo,rzvlispecialnY komi
tet dystrvł;}jlcyił1Y~ kt9'rl" n:a ~tl~tawie umów
uzysk.al od 1'2~idu 80w;teo1d«~Q: wieksze Qhsza
>.

ry r~ine. I<;oloniści~yłł~W8CV ętr~uiĄ .od
K.om1...etu srodki dO'l~~'U:b@l1i4 $Woich '11~
spodarst\v~ na zakull: ~a8iewów. :narzędzi i
\vcntarza. żyweRO i s~r· oprócz tello z\volnieł1ti
od

płacenia

podatkówr,
.
JOlłmsYlldvbtv
kow nebra iskich~Ptt~g.nowily na c>niil,"""<lI
\V tYlll celu ~_wob\nei gOl}fęrencii. __
:warzystwo dla popierania kolonizac
skie i w. Rosji ~ bpitalętll l.OOOł()O{) .
~.. a ud~lelarua 2;vdom h
r.
+""....
d1

. .:\V

NOWYDl.

AV06l.1

'('P) NieeawnoteIllu dfdenniki donosiły
których widowiskien1
były ulice Wiednia z powodu odbywającego
.i~ w tern mieście KQn.gr~suSionistów~ za,;
~dńczone~o wponie~zialek, dnią. 31 sierpnia.
. Nie od rzeCzy będzię poświecić na tern
~WiłlkiQh l"Q~ru.chach,

O,r7T'\.""'"

te

ep.1i~rf4c j<: .2~dost\va: N adzie te nie zaścilv
Slę, acz.kohv.!ek po woinie świato\vei stare

mlp:~enla O san:LOd~ielneU1 państwie ivdow:<=
,klem . st~ly si~ rzeczywistościa. Nie mogło

z.yczek ,.

•

;Pojedyńcze

ca.rsklch

a ....'

r .. ,,,....,,

pr6bv t,*ione. łut

wvkazalv.żęO$łidn!&;;V

md1uuo .Vr:szystko ~aimowali 8U1s,otliwie

to hyc. Plęs~odzj~l!ką ··dla tych•. kt6rzv znali

lstote ZydpSl.Wa.1 lef!~ c~le. Przew'oanicv fl.v~
dowscy nH!dy. nle ·myslęh o zr~eGzeniu się
s,vegop~~odu lace5!o stal1o\vIska.\v pańs t\yach
eurOpeJSklCh, o opuszczeniu tvchpańst\v i

, e.m l lnteresami.it~1i roluictwBm~
s,?vladczenie to p:rZJł)U$Zc~a1nię· i tvui

SH~. ~owt~rzy. :t:~kteui iednakie&t~. tę
zagadnieniu. na tle które~
1l:Hl}110\Ve-i ROO]l twpr~ si~
~orozw~l sie wlerlki ten zl~zd nQ'Waille~o
SIec TI1alych osad 2vfłowskich.
.lxłłamu rasy sernickiet oraz iakie IDoSla być
to do pr2vpusz,c~eJ:U', zellańBtwo
wycofaniu
się
doiakieiś
no\vo
zaloi:onei
Jtldei
:jei cele j zadą.nia. G!ównem ~JłdaJlie;Ql Kou~re
iace żvdoofwo. byłoby
Tak -~amo, jak miedzvnarodówka . mu~ fa;.vorvzu
su wiedeńskiego miało bvć ułożenie: wvtvcz
W1e
!TIiejscem
batrthiei lladaiileem do
si~ła sabje tworzve pallstwo komunistyczne.
~ych dla cja:Iszei pracy w Płtle8tvnię~t!tlzie
wanla Kon~resu SiQP~tów.. a.niŻct!i
.
a.hv
Z
poięcia
tylko
abstrakcvjne20
zamierlić
łudność żydowska 00 c~asu WOlnv tzekon10
byle~o cesarstwa austriacko;:; W"Uf.lj'ł'rA
~ię .W rzec~y:w!S\Oś~. ta~ sa,nlO i tydost)Vo clą
(ł!. ~ęc p.. ,odniOS.ta i. liczba ro.lnicZYch os. a. d z.·vdow 2;ylo
do
l,WlclesnlCUli
su;
vi
ustro1upanshvo:::
*ieb doszła do IW. Byłoby to niewutnliwie
aktem pooteszaiacvm~~dvbv naroov. wśród wyro, aby tworzyć sobie centrum żydowskie.

,miejscu kilka

UWBiZ

~tól'ych żyd!! ż'Via llt\50rzvtniczo. ()dczuw.~
ł cho6 w drobnej cześei zmnieiszenie te~o

~

__ l'1tu.

Nięł)®fawni oytymiści

nIcb

słonistvczny

powitali Docz~t
z zadowoleniem w

".~ ~~~tę'QO %~ ~blJ '\la.?:~ei&a

pon.iewa.~ ułę.twialo to w· duże i mierze. Qsial!~
i~go ceLów. I)ln obu wiec. dla Miedzv~
narodówki laK i dla żydostwa. l)ańsfwonie

niecie

było 'cęlem oatatec:tnym~ lec~ środkiem .do
\Whł,

.'

.

Wobec tych cel6w. i~np. ieit

,.

l'ze~ą. ~~

nm~o·ela 811lt .

owa.

Kto _dopo:rnógl Ros.lanomdo zdobycia
Rosjanie ukuli legendę, ·~g.dYby nie on.i to
Fr.rutMuzi nIe y ~·gl!a.libybifM,-y n,ad Ma.l"nąT~iel"
d:zi1ioni, ze ich klęska pOO Dzi.a.J:d'owem '"OOailila Fra.ll;Cję'·.
W ten sposćbstarali s'ię zatTZIOO wra.żenie
Zdl'ady ze strony generalicji rosyjskiej wrażenie· tak
silne, żer kzem niez<1ołały go zatrzeć usilowa:n.ia
.pr.~eciwny{:h d:ow·odz,eń ze s·trony Rosji
NiedaWno· dziennik l'I08yjski) wichoda~cy w
Wl8.rs,zawi'6 "Za S\VQoodu\', d'O'wodził, że Refllnek.ampf nie mógłby hy!zdątyć z odsiecz~ Sa.msCIiilOwowi, ś'Ciśniętemu przez. ustępującą z pod Gombina
armję PrittwHza von GaJfrona. or,a;z przez armję

sowmCKrBL~~ASTRAJK

i~;Ma~QWC(Jw~

(kl MO$kw;i~'f~,RtetmeJ)rzvpadło ąo 2u

żestraik:',me;t~1~.w:1?6w wWarszawlezo

. 'stu.
stal

zli.kwid~w;~.t."······

Hindenburgapod .. :i)zjałd.ow.em.Autor arty·kl1łu w
·.,Zas\vobodu'4 ni~ wy-tlumaczył jednak z,a....~ieze

'.;<".
.c ...· •..•. ,.......
. . ' '.'" ·_A
·Centr:~ln.·, . . .
;,.Zwiaz~u.~.etalo~~
ców. Z,w.. S.S~f~Ji,,;>.··' nq, ~tą'\Y1d<?wanlu

strajku

,'p

w7?()1~~~,yil;~~gnoW:.ao

j.

g.o f,aktu, dlaczego Rennenk.ampf, zwyciężywszy
Pr1ttwitz-a, ni·eśdgaJ: go, ale posz·edł w stronę Kró,lewea. "Za Swohodu" stwierdza tylko. że Rem.illenkampf otrzymał rozk.az pójścia pod Królewiec
P.o co?, Cz,yż nie baJrdziej .n:aturalnem byłoby ścią:,
g~je Prit-twi.tz,a,który szedł prosto . na flank i tyły
Salmsoo}owa? Czyż okiel'unku ucie.czki Prittwit,La
generaliZi&C'ja rosyjsk.l. wcale n:ie wi-e-dzi.a.1ia?
Może być, że wyrażenie "zdrada" bylooy tu za
s]J.ne. Ale nieuleg.a w1\:·tpliwości, że był to rażą.C'y,
gruby błąd.. strategf.c;z'llY, a w każdym rame łącze
nie. klęski rosyjskiej. z bitwą nad ~mą . niema
sensu,
Ale są, inne· powody, dla których srumo.chwal

tvslecv IU

. bU· iutw4riQW1~ę~~1E~jj..,.'s~an~0)Vei

"Prasa: J?~~j.~ll'lf1j,~~a."ZW~ .,S.S~R..•.IZlwie
stja" o.głósilą~.t~i.;>~n~łllct,erY~~Vegnłlrezol~~
ci~,~posęJskłti~~Is~j~:}{~.yt1.itn~stvcZllfl.'!;Se]~

mle .otl"ZYlllaJa~ąs;~s.tQt~1~tnJ,ę5.. l~c,z ,( ,. t;vsle

cy rubli -s1.1bwe\lg1i'.n~,.~9~i~ie"z.ą.'wszęJ~a,
. . ... ....... ...... .? 9te

~ene nowe~ps(;~ik\1:'~, •.........•. ~/

Tabo'wi~4QrąQ~ć;·(;)trz:vłll.ala·rGa~ta,1?0F

.

ranna"z na iwiari>,*odnieis~e~O' zr:ói,Ua.... ;
~

'_"

-

,o ;.'"

'"

",,;_-

'.

-." ~-'

-

-

, ' -

",'

"".

-

;

su.'JKA.. $~~LJ1~1)~lłANA ~Ll1~m,.·

'.'

s ';

k) :Prosa
{

te o'~z~ly.slę~n.i~llpeInw ś<:isle,~~Qlwie~

zawierały (~ęść. pra'wcly. , \ .. '"
. .. ' . J;'
...
IstOt'ÓIlie OO:wie~' ·~Ia.d~~ .pe~piecz~:nlstwaw1>a.-

rez.er\vy, a br,aki swoje pokryw.ał oozcooliIlJO'śCią.
])ę.ctzi.a on odpowiadać jeszcze ~
$ltępstWQ n~tury krymiIDJ11n-ej i fał~z,erstwo.·

Obecnie

:prze
.

oQo

dły na. śl~d szP!eg6-W.~ie$iJe,~kic8,:lttó~i,'>ch;jUiQsa.·
dzouo ·w więuenl·u.·,';·, ;i.~
. . • ~, .~;
.
:\
W Katowl~~lr Z;a;tr'i\,titłą~~Q pogłr>Ski, ja

.W obawie przed kulakami.

kOby skompromit6w~{ llaW-et s'ZIere.g"o,s.obistości".

Ty-:mczasem'śclĘłę:·4~h~Z~i.a. ··111łLWirti~y .' cal':..

Przed kikoma dniami odbvwala. sie v,r

kięruord~iD.a:m~{l\Sfl~H~,~<·Lp~~'toll*erSltW:Qgłów Mińsku konferencja robotnicza. t:!lównym i
. ne810 Ol'gan1zit:tor~ . '.'" . '; O''Yiki~jcaJ~.c~,. .. . . . .n,ai~ekawszYm mon1entem~ którei był ·:referat
OtQ) niejakjlj
;P~ąeY;f.1la~<rł9-#~ - ndi!~ . Qwewnętrzilei sytuacii Ros ii Sowieckie i -

milecJrJ,m, 'wyrobit.~~.
;~we ...dJQ.1,ttlm~fl;WQjskQ ;p:r~żesft ;',Centrprofsoiuza Białor.uskiego j de~
we "PQruc~i:ka.'" ,~~e-~)~;,J;'iW~1ł;,l'1[~~Jl>'VW;~:,~a..~ ległlta,: .do Kominternu Krynickiego. .z .które;;:
stawie tych pa..pi
~~~~,; ·~na.;,pfzes~lh-· ·go PtzYtaczamv kilkacieka.wych fra~mentów':
lenie w eeluoclli' .•....
"ł~.. _{)eN-w.l~.cie "Zobecnef sytuacii międzynarodowe1 mQże~
a
. na
.. ,tQ. tYlko.o...ez. Yhtal.<•. :a;;'.~
.•. '~
. . .•. •. t~. .!.~~, 1?J."_4yźm6...g!. o..~' . ·.~l·korfZ-. .~
. .8;;:JN
. . .,.YSlł~
.•. :. . 'Yl!iQ~.ęk~ że. musimv . Sl.·~ P?źe. :;:
H

c

.....).;

. stuJącS'w'.QiJewaTu~)ł.'~~a.W,ą.ć .~e·"llUform,a.c
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Łotrzy k i .r~e.g4;llt,(Wnwziąl ; -sobjie ,40 pomt@ICY
podobne i1ndywidtltu;a ·~ł~egxł;W1\SHia,. który_od-

gnac na dtufH okres czasu z marzenIamI o
(,)trzymaniu więkSZYCh kredytów zaJ;!ranicz;;:
u,~~b':....,;

.

~'-"Zasadllrczem

";~.

-. ...........-:-

~t

niedon1ai!aniem. SSSR. iest

k p.. ital. .p.'W.·.• <ilR.tOJ.W.OiU prze~.Ysłu ro.syj
b~.W.~~,z
. w
. ,iOOO..łn. ~.C
....i.l8;..nu
. . . .,.·.~. _,.,. s. . zP
. . . .ie.,'.gQ
.....w
. . S.k,
. . . im:
. ••.. i i~.~'ll$.,
.... ~.Ą.•~.k-...
b.r:.ak
clf8iIWkur,terskie
PQldró.że.':;l{ollłlęd.zy- ltaWW1CaID1.a
skiecfo.. a.WchWl1i
ledn'ak obecnel proces od
.·c

G1i:wicami,.,gd.zię: WY'Wli-~/ ber1ins.ki~wotyl ~wojE\
ekspozyturę SZIJl~-w~ą:.. ...

bu.d;wyg;oą~łp9'myślnie zakończony. Na bu:::

nik" wBypał się•....' , . . .. .... . .... ~.'.
DochodZEmł& ·.ustatiły, ć~e Tątareltn,igdy ofie,e:.~1Urezerwy nie·', był) lU0t;Zivfy~Z&jJ1ym :8Z~:)wym

S,R. ,vyd,aćL'~'pJ;zvszlY1l1<toku 970 mil lonów
l'ubli.·.przez. CP'libdżet pąństwa podniesie się
<?onaj:tnniei'o ~. . :p'rocent...Mimo te~o Rosja

... Wreszcie-,j.aik: to~,.t:kl~ bY""a,\,pah . p6rucz':'

Drzemvslo:::

Jt,'.,

Hootzen.dorf

.

R.achtiby nt!emiooki'e ·.t'.Iawiodły. Hootzeno:orff
"trzymał si·ę" i,stotnie bard1ro dobrz,e przez' okres
dni 40. Następni.a jedna:k wobec przew.agi SM .I'IC)!
syjskich Z<1czrJ się 1,0000. Pomoc niemiecka "':"mó
wił gen V<ID Hoffunan'D. nie nadeszła. z powodu
hiltWY ~ MJrurną. Wskutek tego Rosj&lomudJał-o
si.ę zająć

Lwów.

Tak ~ ~ięc Bo;.: j.runie uietyłiko me "po.m.ogU"
Fr.9JlliC'uz.om do zwycięstw,a nad MilJrną, 811e przeciw..
nie Fram..cuzi przez swoje zwydęstwo n.a.d ~il.t~ ~

.'

tł

ł.i·~en

"o

. . ,

-- LitCZę ~.ttli,,:Pau1i-e. d4.Jtb.rodz~eju,·....,.. ·rzekł .sta.ruszek-i oczeku.je.p.aa16w jutro. Ale pr2yjedźcie
Diaoo wc.ześnJej;,.riit . PrSID· d:r.i:Sii.a,.j Plt'zyjećhal.
.
- Pr.oa.zęp:w.tlBi-;-oopowl«lzia.ł 'Wił'\5ki ~na~
pewno się ,pwn. na ·mnie nie.za'\Yied.z.ie co.ooś do· Ha
zimierza . to ręczyć· nie mogę, że przyledzie Y\"f!3.Z. ze
jedn,akŹle· bęA~. slęsf&rĄł: nakło.n,ić·81O dO'Qdwie~

dzen1a. K;8ilinowa'

.

.

-Ba'tą.~. Pamubędę .wdzięcm.'y, pa.ni'(łdQibro
dzieju. Pab,Kaz-imierz 8po.dQba-! mi się ogromD.ti.e j

pr.zypaut1I).i,

aa;1( to

mówią

dDserOO•. Ni-cd:z.i wn ego

.- C'iągna,i po krótki·eJ chwiilimUczsnia .,--,wsza.k. to
xnego;silar@g:oprzyjla.ci~la,~lctól'~

Ii~Ąl~1e,

l'IBm,ię

.0: ~odzie

przy rąmienJu,'WI&lw;yliśqly;pa

D:ie dobt·odzieju, 'o wplriośl5·· {);Jc~Y2my.
. . . Umilkł jpod]}iera.jąc~1ęgr\lb~ laską S.7;edł
.twoln,a w stronę --.dwOTU: Zośka. miolc.zaia:róWll!leż,
a Wil'ski, zły w duehu na Oh~cl,\<i-ego,też się" nie

rozywaJ:

Po.· cbwHi ĆttłetowarzystwJO ZIlJal81z1{} . się .na
obszernej w~rcLndzie kalilIiowe.kiego dw.o-ru. Gdy .wsZy
ky 7Ja;jęli jut .• mleJ,s~ KaLinowski,. silsd;ząc W swym

"'1.b~tym skórą

fmelu, zwróCil' się· doWn.-

&kieg>Gyktóryusaid.owił się w poJyli~ll

'Z'OOki; .

~i ~wis,t9'w.ski·. ~c ~~o-wą;:])!ardzo porządny ~zlo;
yv~qzy pa!.tl . jU$. g:9·. ~'a4?'
. Tak ni.ed.a~w j-estem w Zalesiu - odpowie~
óztal W1~ki,::-,-że n-i~l mią,ł~, jeszeze cza.su poz;n;ać

sWY'ch sąsiadów
.
.
--' Dużo s·ąsi,a;dów ··tQ'tutaJ nie mamy, .prunie
•d:01Ytodziejuf . ~ . pizyte.In Vv'SzY:.8JC.y są w tym Nieku :0
r ja; Zawist{)wski nawet j~ęt p..:eco st&rszy. odemnIe
-.::... mówił l{.aUoo'\vBlki ~ \\:ię.e,panie dobrodzi·eju dla
pana· ~. cdowi.ą.ka mŁodego,·· ui-e-zbyt c10brwIle wiekd~IIl będzieoal·e nasze sąsiedztwo.
.
. ~ Wielką przyjemnOŚć . ~ajduję w towMzy-:
S'twle s·tarszy,ch. Wszak. m~na ta,k dużD skO'l'zystać

O\llud.zi,którzy posiadają, długie doświadczenie ży.
CiQWB -.- odpowiedział skromnie Wirski.
~
.;.... S\vięta r.a,cja,. pa:rli~' dobroozieju - z'].,wołal uradowany staruszek ipQcząl
wypytywać się
\Vlirskiego .. (\ goopoda.rs't1YO. w ZaLesi,u.
Wirski mówił obsze.rni-e 'O tem ja.k urz ą.dz H się
w m-ajątkuKa11f!1o\vslci słuchał goo z \vielkiem zaję
.ci.em, przei~wając cqsto. iwtrą~ając swe U\vagi,

. r.adzą.c to lub owo zm~-e.ndć.
Wtrs:ki obiecywal zastos·ować się dD rad :pta~
rus'zka,co też wi-elce raa.,D<\va-ło Kalinows,tiego; jedynie Zośka nie hrała udzI,ału w rozm-owie •
~
.. -Dl.ac'zei:YQ radził mi WYjść za.mąż?- myslamo Wirskim ~ czyżby sa~ mial zamiar o,zenić

mamy tui Wi8" panie dOhrQldzleju, ~ :Sięz€mn~?
, . ' ~ :,..
, ~.
do
SpoJr7.ta.ła na \Vll'S.kl.eg o; sl·eu.~J'<1~ Z\\:~:o'l2Y Vi
m6wiłstaru.szek -po,goda dopisuj-e, więc Zbi-o-ry.'.za- .
niej bokiem, rozma:\Vla)ąc 'z Kahno\")sklm,..... ..
powi41da,ją się świetne; urodzaj w ty;tn .rok*btid.1ie
. .
'" .
s'ę
"<T·i"czo,r.a, .
OdClll<ii'O
rodłem św'.etle
z1Jllza1ace>ro
l · ,v-o
.,
SJmaIk;Ó!Illity. Jut davv"lllo, pani..: dobrodzj-eju . nie był"
• leni dzi'k:vc- . , . '.~.
., t 1
się oą.tr.o jego ogorzaleobhcze. n,a Le Zle
takpiękneg6latą·
'r... U;~""a.",""lailliact..go
w era.ndę,• . o'.
g:v
A ·eowmsłi~h2.Ć u 'Pi9ID& ,w 'ZaJ.~siu. sIys~nl'.u.'p
~ . du""hu przY
,. _ B;l'l1zo p'l"zyst{JjU): - mó.Wl::; .• 'tV
1.0.)
_
tł,
~. że ~ św1eltnie· g{)sAQ~ujeJ .. ~ie ~:hi:.odzię-o
-

Piękne

przerż-ywa ostry brakkiapitału. .Zmusjloto
centraln.y komitet wykonawczy komunistvcz
nei RosH do rozciągnięcia zasad Neou rów~
nież i na wieś. Dzieki temu stworzono prze;;:
slanki dowiększe~o nagromadzenia środków
materialnych. stworzono bardziei
podatny
punkt dla btldownictwa sQc.iaslitvczne~o. Alę
z drugiej strónvprowadzi to do wzrostu· ka~
T?itału prywałnegoi do wzmocnieniaelenl:en
tów drobneiburżuazii wieiskiej.' t~ zw .•~kurą
k6w". Niebezpieczeństwo to ,iest na-prawde
groźne dla SSSR.albQwiem wzrastaiacy ną
siłach elementkulkck.i. będzie dażvł do o~
nowaniaorganizacyiiinstytucYl wieiskich"
co .mozena"vetza~rażać istniemuwladzYBQ
wieckiei. Dekretv nic tuniepomoea~ . advz
wzbierającemu potokowi trridno.stawiaćptze
szkodv zhudowane z pudelek od za.nałek
"kułacy sa rozsadnikami buntów antysowiec:o.
kich". Jak widzimy sytuacia wewnetrznapa
Białorusi sowieckiei nie jest godna pozazuro

szczenia!

..

.

'.~

. Ostatnie· słowa Krynickie1Zo. WYDOvlle:=
dziane wobec plenum· konferencii ,.' robotni~
cżej, dają zupełnie wyra~nie do .zrozumie-:tlia~
że'buntv i akcia powstancza sklerQwana WY,
raźnie przeciw Sowietom· rzeczvwiściejstnie
ie i daje. się silnie ~e ~n?-ki czerwonym wł~
dcom Biało.rusi sowIecklel. .
..
.

@"'j"'"

rt

i~ •mó.w~ł mt,otęm}- ·,;~ed .ki·1kllooiami sąsi,-ad pań

lUR.

sta·rym,

dowę .1lPw~Gp,·1?rzedsiebiorstw

wychJ ódlttl90 're ·starych zamierza rzad S.S.

nrr=,I"

1J5!lI:rWZ
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syn
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A mipmowieie: generał von H~, .pyt.y.
w.any Q opinję Q zm<arłym feldmarszulk:u auat:rjf\t,
kim, Conradzie V(L HoetzendlOir:ffie, oświadczył .\.i()
re.sponden.towj "Neue Freie Pres'se" eona&tępuje;
Von Hootzendorff był jednym z n.aJwybitU'iJejszy.ch strategików wsp('lczesnyeh. Gdyfby' 00
stał na czele.wrmji ~l'lemieckiej, losy wojny były b l
inne.
Na początku wojuy s.ztab wOOliOOki . f'JQ.pytal
Hootzendorff.a! czy potrafi ()broni~ GaJieję, .tanim
Niemcy po-biją Fr.al!l.cję.
- A .ile CZilSU na to po.trz.ebaY ....i~~pytal· f.etl<J
mar.sz.ałek.
.
.; ;
- Ni·e więcej niż 40 dini
- TyleVv~·~!'zymam. - ~le p6miej pomOc ni~
mie.cka będzie mi niezbędna - powiOOIDał·· .von

mogli Rosjanom do zoobyci:a Lwowa.

l'ga.n;iZJll,cntęrfókyĘty.c2;pei,:Ną;sz.c:zą~'ł.wj~dO

IDo;,(;

m.tlt

rosyjskiego sz·ta,bu generailiuego~}e

wyk.rY'ciu.na:~J;nymt'sll\skuj&ki.ejś ~j~Ili~

(l

cze i

.. ~

·tii~mJ:ą~i"

śląs~A'~'~, .8Jl~uJtlę~WiaA9~

stwo

bańką mydlaną.

.: .11

8-Iądając 8i(. r&.c:t()wemu QbUczu Wił"Sik\~o.. - O wi~.

1-S\ la..ctniejszv· -od
01ęckiego, a. D.l8.jw.ażtniejsze, to ~
jął 'się 00 ~ą więcejooJżeli jego prz,y-joalCieI. ...,\Yirski natychmiast popoW!'9.ciez Woa.rsm'WY:

przyjechał ~ą

odwiedzić i przekolJJ9.Irha. by~a, te p:zy~,
byl do Kal1TI1owa jedy::.j.e dla niej, a nie:.. ~9:1adzu\ld.~
k~; tymC"zas\em Olęcld,. którego w.prasXfija taJf. ser
dooznie,pooosta.ł w Zalesiu.
. . 'l.. .
•.
\Vi.d{J.czue jest, że ona ,absolutru~ 'll!liC go nl.e
obchodzi, bo gdyby btt'0 przeciwnie, to I napewI1~.
przyje'chalby wr.az ,z Wirskim. Olęc~-~ niema cz.asu l
zajęt y jest ba.rdzo pracą - to tylko wymów~ l-ecz
GI1ja poznalasię. na tem.
....
O- He jutro przyjedzie - myśl.aia dale]. - to.
wcal-e z nim nie będę Tozm,awi;t;tła. Dam mu· aozl"()zumienia, że niezależy mi zupelnie na· jego, row&r!tY
stwie.
. . .
Wirski napewn.o jes,t lepszy od O~ęCkleg.{), z-akonklud-owa,la i zw'róciwszy się 00 sl.edzącą.cego
obok Wirski.bgo ·v. . mieszała.s-ię dlo ogólnej rO~ID1wy.
Tymczasem Wi.rski, ~t6ry u~aWJ8.ł, że. JOO~ za-;
jęty. rOZll1mvą z Kaliino\ysklill!·myslał o Zo,sce l observfował .'q b;acz,nie z pod oka.
.
\Vidząc ją pogrążoną'w zadumie myślił:l.!!
,
_ Przysiągłbym, że rozważ~a nad. tem o e·z-em
m6wjłem do niej . Jeda\\'ll'O. Ci\ekawym. czy zro,zumia,
la moją intencję.
.
.. ,
'.
Co· pl'a \vda tIQ jooz;cz·e nie· bardzo Wy'l"rutnie pO-,
wiedz:.ałem jej! że prpgmęz nią się o~enić) ale :wi-~
nien temu jest ten stary grzyb ~' l;,pojrzal .~ .~l~~g
cią ną Kalinowskiego-przooZlkodził nam w nB,.lC1~;,~
kawsiym punkcil8 ro·zmowy. Nie szkoclzL je'dn&k;PQ7~{

w'etuje to

sobię ·ilnĄfmvazem.

.

...

c

.~; ~.:;

_.(d.C.D.......

a.rmji· l p(nDy~łó\Y Tuhaeznvskiego wm~
momentalnie czynniki rządo\~'e i połitycw~
Zaa1arniovvano Frunzego i cały rownarkom.

Niema stolic,v w ituropie któr~) po woJnie nie
braku illie.szkafl. Ale \yszędzie kryzys
,en przejawia się inaczej, w Mosk\v.ie zaś jest on
gpeejąl:nie ciężki! a to z rozmaitych powwów.
Po pierwsze Moskwa! uzna'na po przewrocie
bolszewickim za st.olicę państwa, PodW\HłA w dwój·
caaób ~\\ą lud:nooć (z l do 2 mHjonów). Następnie
urzęcy
paflstwowe, s!,:oIDplikov,any aparat komi~j&tów, a szczególuia trusty handlowe i banki za
jęły największe oomy d(){;h odo\ve. Prócz tegu z bra
\upieniędzy, a. _właszcza z powodu braku osób, któ
reby dbM:y oni-e, wieI::. domów doozlQ do ta,k i ego
~ta.nu' zni91.C'zenia.;
Ż.e ni,kt
w niell mieszkać nie
'ldczuwałą.by

może

. . Wiele domów dre,,,'-ni-any:ch poszło na opał pod
zim. Wreszcie jeżeli \vszędzie w Eu';'Nl!pie od )914 roku ma{.o budowano domów, to w
<ltloskwie nie wybuoowano allli jedloogo.
T-oteż .dokoo.ano taan energj·cznego
przetas-o(~.8Illtia ludoości, do czego
pomogło jednO z p.1erw~
~zyc:h Z31rządzeń rządu SO\v ieeki ego. wywłaszcze:ni-e
p~w. Dawn.Y'ffi wł3Ścidelom pozootawiooo> tylko
~d:omy, które. <mi sami zamje~zkiwal1 i to pod w~
~UiIlkiem, by nie pr'Q.:eY~'Ywza.ły ich potrzeb, tj. małe
ttl-OIIlkd o 1-2,. a najwyżej trzech ubEki81cjach.
,
Wszystkie mtfi.e domy, po wywł.aszczeniu, są,
~i:ndstrowa.'Ile pr.żez ?:Z,viązek Lokarorów'\ który:
fflymera. z p.o€tród swye·h czło.nków komitety dDm<l\We "Domkomy" kiei"()'\yane s.ą z\\tJ'kle przez jakie~ lromull!i&tę, jeOOH" taki zamieszkuje w danej ka
Jnioorey."Dom.kom'· pilfnuje por~kui czystości,
,~yda.je rioik3.lzy strówwi domowemu, pobiera oplailw~ zarządza. wykonanie reper.a.eji dołD6w i r.oodziela.p.owierą..cl1n.ię mi-es.z!kalillą.
. W&ystkiłe ,~Domk.omy·' są pod. k-oDtrolą CeID.łł-.ej .~imcji miejski.ej.
"
Me ~oja w~yw spMiwi-e mi1oozik·alD.io-~ej idzJe jesz.ę~e c1a.leJ. W ~:znRL'" ~ i n_ on.a "pow i~rz :i.
te~ m.i~1ną" 16 arsi~yn6\\
k\v;adratowych:na.
fOS'obę (-woohę
mniej llLŻ8 rot!'. kwoo!r.atowyeh)
OdPOWiOOzila.
"'. '0.," pr.acoW11l."ICY'!.:" czyli wyżsi fookcjorjusze otJr,z.ymuj~ doda.tek'Z 20 aJrszy.nów kwad,~aiVyeh. ,.PrOOOWJliilCY·. um.YS{{).wj," mogą posiadać g.ar~met pracy.
'
.. ~
l'eorja. ta, nie jtest poci:JEa.jąeą, a ~-wa.-

/,ez,as. mrożny.ch

.ym

·
E

n'e jej w praktyce jest jeszcz-e gorsze. illalychmiesl.
kań brak w Moskwie zupełnie
Apartamenty skladają się przeważnk .z 7-8 ubiiiaCy j to też mieslclq.
one w sobie po parę rodzin i 2-3 lawalerów.
Na drzwiaeh w-J3jś6owyth po\yyiej ta-bliezki
z naz'wiskem dawnego lok.awra~ 'ryjsi lisia z 4-8
nazwiskami; rodzin świeżo przybyły-eb, które liczą często po 10-15 1 więecj osób. Aby mieć po.jęcie ° panujq.cej tam
c'iasnoeie, t.rzeba wyobrazIć
sobie w z.lmie przedpokój z 15--18 ociekającym wodą k:Qf~l1chami~30 parami kaioszy, ni.e liczą.c wierzchniego ubrania ;jośei.
Drzwi zamykają i otwierają się bezus.tamnie:
tu sklepikarz wieemie pijany, olJok rO'botnik~ grająey na llarmonji, dalej krzyczące dz.iecko~•. i cały
ten tłum rozporządza jedną tylko kuchni~ z jednym piecem kUc11ennym, jednym kra.nem z wodą
i t. d.
Takie jest prawo. \Vyjątek sta'll!()wi& trzy rodzaje osób: przyjezdni au Moskwy cudz,ozi.emey lub
rosj.anie płacą w hotelach po 25 zł. nta n<>e.
Na&t ępnie m ieszkark y "falansterów" (studenci ora;z 1nteligetnei, nie ma.jący pokoju, ani dootatec.z.ny<.h środków pieni ężn y.c h , by mieszkać·. w hotel,a,ch). Mieszkają D<ni w domach !Iloclegowych i
zajmują po 3 mtr. ,kwa.clratowe nA osobę.
Wreszcie nowi wla:;-;ciciele domów, gdyż rząd
sowiecki nie mogą.e dać sobie. ra.o.yz br.akiem miesz
kań, upoważnił
niekwre osoby do buc1ow·ani;a domów: zwolni,wszy ieh od podatków\" na 3 i zagy.a.
r.anw\vawszy im prze:: lat 4..Q . posia.{lanie llo\YQwyhudx}"\·vanYch domów. MC'tźna również otrzymać cZt!ść

lub całość z,rujn.Qwaoojnieruchomości pod warunkiem, że się jq. wyrestauruje. W cal.~j jednak Moskwie moż.ne. Znał(>źćcooojwyźej ze 2tuz.ilIlY osób,
które mieszka.ją v'e -vłasnydl .wUlach,
Za. wn sam Wkój, 2Ja. który robOt1mik pł,ad 20
kiOpiej.etk mIesięcznie, urzędriik. płaci 5' rubli, rze'mieś1nik pr.aeują.cy w doniu ~ 10 rubli, iilteligent
-20 rubli,a "el{;ment. niepracujący"50 rubli.. Dok
oorzy za pokoje do przyjmowania chory.ch p~.a.cą 250
300, a :na\,vet 500 rubli miesięcznie.
Oto .j.a:k się gnieżdżą 1udz1e w raJu bolsze"Wiekim.!...
..

IaY_
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ZYl1nle.
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§) Dni.a 22 października rb. rozpoczyna w Rzy
pie o.łmady sw~ VI Kongres MiędzY!1Ja.rodowej Un-ji
~to1ioki>Cb O.l'gl3lIlizacyj KobilE'eych. Obrady za.g.aił

dencje
'Międzynarodo'rva
Unj.a obejmuje org.ooi~cje 'kob.i€tt katołickich Francji, vVlo.:cb, Anglji. N:,e
mice, Hiszp8!D.ji, Portugalji, Beglji, Czecb. Węgjer~
protekJtor Unii k.~rdy·nał Merry -deI V,al, przewodniz pOlia Eurcpy kLtt,oHckie stowa:r-zyszenia ik()b~ece
~yćbędt.ie pre:zydootka Unji p.' StMrrberghe-EhgeVI' K,an.adzie, BrBlzylji, Chile. Urugwa.ju, Argentynw
,ingh z Utrechtu. Pl~,a. kongresu rozdzielona jest iw Stanl8ich Zjednoczonych. Z POlskich zrzes-ze.n na~iędzy 7 kom-isyj, które będ·& rozstrząsae: l-am 1eiy. do Międzyn-a.rodowej Unji obok Kaitoliekiego
rl'Vt'eStje r~ligi'j;Iie,2-ga- obyc'za.je, 3-cia ki.no i tea,tr
ZwiąZku Połek \v W.arszawie, Kralwwie, Lwowie i
""ta,.:...::. mody.· 5-ta l"e.feiro\\;ać· będzie o org.arrizacj.aeh Y"Viilinie f>alkże pOZ:D.( r;:ki Kaiolioeki Zw..ązek Po~ tiOOI'BJ;ny~h: ) da. Pogl~ na. d-ziaaatoość Ligi Narolek, który wosta.tni'.ll kongresie Unji. .brat udział w
Q-dów, 6·ta -przoosiawi ·warUiIlki mox,a;}1De i pra.'WlIlI&, os.ohie.swej przewodnic~ąc;:j p. Zoofji St:anislaw.Q!wej
4.-:Wjaikich rdbywa się pr.aca za.wod,Q",akobie.t, 7-6
Rz.epeckiej.
~eie oświetli pf\awa i obowią;z:kikobiety _ obyB-og.J1tt> S!prawozd'3tll<ie za.witeTają.ce wszystkie
. telki-~ Tematemobroo plenarnych będzie ohOOQ.I.:8,
wyklady i,TI ext.eIl$O, ; ".knajmni-e.j cor.a,z to. nowe,
(~z..my zag;roronej dziś w jej po{lstawa..ch
r.eligijumiejętnie op...',s cc)v:aIDe komunikaty .i kwestjonar~m.Y-c.h, ob:v;c~j()wY'c_h i s{)od~lrnycll. Odn~;ne. wykłady
jusze swiad.cząlllade.r pochlebnie o \ysZechS'trD1llIlości
~wygłos.ząbr. de ,Vel,ard,. M·ss'Fletcher l kslęŹll\a St.a
za&'ll't€,resawań DnH.
Ten z r0ku na rok pOtężnieją
~rg. Kong,res potrvl.a, dni 5...
_
cy,vsz.e.chin.Yiatowy zespół vl"yhitu)'cll Urmyslow1ości
, Kong·msy J;nji odbyw:.ają si-ę z reguły za każ
katolickich orjer.:.tuje się znakomicie w chaosie no
'łlym razem w· i'nnrym kraju. W tym f{lku wyjątko
wocZlesny'ch prądów i ujmując wszystkle zagadnie(~{) zhie.ra się Unja po raz drugi z :rzędu w Hzy:mie,
nia., jrukie duch czasu z sobą niesie, w duchu praw
'.,by uczest.nic:Zki skorzystać mogły 'L ł.fjilo,ściweg,o
d~iwie Chrystuso\vym, łą,czy zprzedzi'wną
trafno'iLa.ta. W 1'". :9'>,.2 prrowodl1i:czyłiakoIlgreg.o\vi Polka., ścią 'zasadę '"nk dzkiego ni'6 jest mi obce-m" z
_. Melria Woozicka z Kra.lwwa, która urz~ prezy~ \VZnif\słem hasłem swoJem: Insiaurare orrm~ i'Il!:;"
~entki _z woli Oj'Ca św. piaswwala prze.z trzy ka.-'
Christo.
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§) BolszewiCY jeszcze prędze:1 niż ogłosili stan
lYiQj.enny w MińSku, p;c~zuli się zmuszeni go od;;WOłać.
Na. pier\vszą wieść o rozkazie Tuhaezewskiego

- w żvdowskkh
~ w ~ulu. Żydzi

dz~elnkaeh

Miiis.ka

zaszumiało

zwąchali "wojnę" z Polską.

\Vy-

..tarczyło to~ aby p·ojawiły się kar2.,v;,any pięh1O·
'!Wy.ch \\JJ1..Ó\V i.p.1.owskiell z pierzy.namil dziećmi,
~ooietami! gt;siH..mi i innym dOlllow,-m diJbytkiem
Wszystko UJ cittgnęŁo ~. I)OPł-ochu .. na. w,:;.choo, ate
~ po ws;.a.ch pa.nikf! wśród chłopóv•. Srnoleil:&k w~,f.o.rruall1ie zalu.ny i.ydosLwem z Miń..ska.
........,
. TYmc~..m chłQpi
.za.re..a.go
. \'\-;ali na ,
"wQJ"ennv
~h zunełn,i"
.
.
~- ~ •. ,.e ~, JV~trkY,ltP;ę.lj. ~ wwiam od

ch
dówozu ży\vfi(J6.ci do miast. Qcz,ywioŚcie pr,zyczyniło
w do podniesieni.a się droży:zny o 50 procent w
d\vu dni.
T<lteż ooegd.aj uka.zaly się n:a
muralC'h Miń
ska rozlepione rozkaxy komenda.nta m
~1i!iska
Ostr·(}\vski-ego o cofni.ęch.· "stanu \v,o.jennego" i za
kazi-e wyda.,~a'11ia sięludlIl.ości beL zenrolen.ia wła.dz

się
ciągu

o.

so\y~ockich.
v\:k.ońcu Ostrmvski "wyja:śni,a" że plotki o w,oj
nie zP;Q.lak.a.mi ni.emajq żadnych podstaw.
Chłopijedna.k nie uwierzyEbolszewicJdm. 7~
pe~niooiom i podwy~zyliceny '.iJ8, z:bo%e i nabiał
»w oczekiwaniu na wojska polskie",
}łQ t~ch j~~~!'PJ.V)~:'~'· . ~i!.~~!eY ~~~·,9.~wj

w:ście, źe nat~'ehmiast nakazano

Tubacz-ew$k~'

,.stan \'łojeMY" crlwdać jako wo!sk.owo niepotn~r
nYl a pOlHycznie błędny.

Raj dla -

;·:bonentów.

§) Gazety so\)'i.ock:e ukazują się WlPrSlWdzie W

wielkim l~.a,kladzie, lecz niema pra\\'ie ~~jł kł6;.
raby nie k{jl'zy.stala. 'l pomvcy kasy paDtjt~..'AJ)1·
mtienić podobny stan rzeczy, wpadło duto 'pbm na
pomysł kaptow~nia sobie czytelników, d&j~ ,".~
obietnice TAk więc ogia~z.a wyc~ w 'MoakWłe
łlKresijallska.jatTazeta'·, że każdy z czytelników, lltf
rypoZ) ska peWllq ilość no\vyeh abonen.tów,
m,a według wyooru płaszcz zimowy· z cze.pką
trz-3.Dą, k-cnia, krowę lub zegarek
Gazeta ,:~.lir Truda:' z Akmolińska obi
k:to z'werbuje 200 ill-fr\ty,ch a.bonentów, na.
mniej 3 mieslęrZ'Ily na.stępując-e premje:
lub 60 rubli gotówką, wgarek kieszooko\\-y,
30 rubli, bt..ty i kal.osze lUb 25 rubli, trze\\iki .i
l'osze lub 20 rubli* - Kij-owska gazeta "Ra<1.jiańs.l~~j!:'~
Selo·' pisze: "Aboilluj nasze pi~mo! OPrOCz niegO
ż~sz za 20 kopiejek otrzyzoo.ć konia, dwuk-onną mło~
carnię, solidny pług, parę dobrych butów lub kil.k~,
metrów materjału"~ - \V poró~""naniu z temi })wStPtc
nialości«mi" deka\vie brzmią premje "Czervtooego
Kraju z \Vhiniey. Dzi~nnik ten obdu,()wuje swych
czytelników hykiem na chów i sllkawką poŻiaI'Ową.

Paryż

nie jest takim rajem
jak się \\·ydaje. _

(~) .,Gd\?bvchodziło. tvlko. o letłzenie
tó Paryż bez kwestii byłby pierwsz-YID mia~
stem na. 3wiecie; ieżeli zaś chodzi p wrażenia
dla oka,sluchu i nosa· to Paryź ,dotychc~;
nie w.yszecUieszcze ze stanu dzikoset'.
};
Oto 'wyrok wydany przez D. l\taur
de .V-/aleffe z pochodzenia Belj!i iczyka.
dne~o z na lpopularnieiszych paryskich
nikarzv.
~
,Vedłu~p. de Wałeffa Paryż iest naih4'
łaś!iwszem miastem na całym· świecie. Po~
czas kiedy w Londynie i w Nowvm Jorku
ruch samochodo\vv na. ulicach miasta odby~
wa sie prawie w zupełne i ciszy,. w Paryżu
każdy szofer uważa za s\vói obowiazek ~
żadnej potrzeby trąbić bez ustanku (zupeł;:'
nie jak u nas). .
.
Nastcpnie p. de \Valeffe zwraca uwa~e
na pe\vne niepachn~ce unadzenia na buhva~
l·ach paryskich~ które pod wz~ledem woni
nie usfepuia małpiemu dOluowi w 02rodzie~
Zoologicznym.
Sytuacje ratUla . tylko . narvżanki..ze
\vz$!lędu na swói szyk osobistv.

"Matuzalo\vy wiek naszeJ ziemi"
(~) N a kongresie. z\yolanvm przez ~Bri
tisch Asscciation do Southampton. WYJ!łosił
mowe profesor \V. A. Parks o 'wieku ziemi.
który

'według

niego wynosi 1.. 71 O.OUOJ)O'J lat.

Profesor dowiódł. że "\v miar e rozwoiu

nauki~ wiek naszej

stale.

Słynny

planety oowiekszał sie

uczony fizyk

",," f~

Y

zeszłe~opokolenia

Lord Kisten i \vspókze~ni iemu uczeni okres
ślali wiek zielni na 4OJ)}QJl'JU la.t., a.le doświad
czenia, przeprowil.dzone \vostatnlch latach
z radio.:aktvWllymi minerałami znacznie PQl
większyly te

c'Yfre.

na··

zwrócił,uwa1!e
fa.kt.
że według przypuszczeń ~eolo!lÓW . ziemia.
iest bardzo stara. nainowszezaśstudild fi$
zyczne i chemiczne dowodza. że mieli o~
słuszność•

Profesor Parks

... Życie, zakończył on\, nie ellzvstowalo
na naszei planecie przez wiele setek mil i~

nów lat~ ale przez ten cza.s formo,valo sie
stopniowo i stwarznłociae:le nowe fortUV
niema t:=ż urzvczvnv'f· aby ta.· da:żność miała
sic:; znlienić kied"\~kQh\'iek.

II!

Pakt beZ~leCrt;r·e~l.tw

D~ie$i~ ·la~':Uplywa. .od . F,hwiIi: gdvpo

wv~UchUWOlnYSVV1atowel klasc zaczęto pod
wal!llY . pod ~mach. pQlskieisluŻ"bv bezpie~
czenstwa. którazapęwnUa społeczeństwu lad
Dorząqek i snokolua atulQsfere nracv. nieod;

Bezpieozeftstw,a' ~t;Vi .. G.ęp~wi~
Wkr6tcęlllift]}~ć~pi~'f .. ': .
i

Więc.CZ<l.cS ałl.l$J)·~Y· s~w ·.,,~1,
Ilozbrojen,itt ~mioo;· P~':t" .

Am~11s·. 'nQW~

trtf

~owną.·

qrłł~~~~~l

dla .żvcia i rozwoiu

Wd. 'trm ··.'m~lq·~~

.W tyle .l1l')1iąlłf6· p;~~~ t,~~.
Niemc~.w ]1;s,s~"{~,U~~1

swYmtrudnvm i wysoce odpowiedzialnym
posterunku sluibv dla Narodu i Pailstwa.
Społeczeństwo nas~e niejednokrotnie iuż
d,atQ dQwody·. zrozumienia loli Polioli Pań;
stwowei, k.tóra swa praca. dla społeczeń~
stwa,zdobvwa'sobiezaufanie i uznanie.
W chwiliurQc~Ystei. w chwili pierw:::
szegoiubiJeuszu naszejPolicii. który łacznie

:Flot~ W~la;·~p.~~~~
~r~ę:F.r.a.ll~j~_:}..
nG:Zpi~7ęń~t~ ~t ,~tę.

Kied:7 pro, ~'f~ 'moro'fln~
Wf>'7.YfJCY.. §ko ':
.. '.~~j .9;; Iby

J3'foti S~14w

.... ~P.~g:~f\i~,
P9),&ktą. •P ~ "nr~. l~ti~Vl.
PtaJki' "oo~ć c~wtYm. roku!
1\fIą. ~:n,Yi"łt .f-irmy , ,,~~t3,$'ę~'
I "R:3JSz1lba" z {i~i1ł!'~ W ~ll,.

~ nią. święci spQłeczeństwo. utworzvłv

dku Tygodnia Policjanta Polskiego. które dfr.::

mp.entuta· nierozcl!:walność wezłów1 iakimi
. pohQja Z;Hwzona iest . z całym społeczeń:::
stwem. Tydzień .Policianta ma na celu prócz
manifestac ii uczuć. zamanifestowanie. parnie:::
ęi i troskliwości suplec~eństwa o byt tych .

emopJnł

Wf2e'"a Młkołajep
,,",jPoio'" .F~~pqJt.

Piotr\toWsk~ :t~q(lłW!ł Q'l9t~m

--- WidQWi~kił'

~~i: w

,

16ilt Wiad.omOl w mj~lśpJ,ę naszem jest baNliw v."iG
~w~idów .:tahry.czny~h.l\:tól'lZoY z wiinY pl'zemy·ęłPW~()w. ponieśli k.alootwo, tl. ~po-mog&
ud:z.lel~

OO~ "'Ilide.., ~IRonrao$ Jtt41ąWsld li

., Res~ ..~. ..Króló:w~ goro;
'" ~Grso ,.:M'2IJ;st~nJtiw1cłętOll,"
!9J
BELL):"..., VVlĘ .•Umit;:JęJ~{!e llł\f()dy"
IN! gjt i el~~j .lht~lQ,tQi"af i • ..,l@'8\1W I·
"CUO~ $"więn~§,",.,

PtZYPuszQ.zać nale.żv~że

podl~~ją.

re GW

2<aJ.edwie na.

·tyg~io

*

pe;rtr.ąAktacje

~ln.eJ .i~ieJ.

1D-.wlQi!tMU Wy4ziarlu ,O~wi~ty i Kul-

sw-

zta.twi~rdzau..'P~ll

3

pQ;p~lUieJo

1.(\11): ·~ię ÓOIw.itBlf,iuiemy

prżyj~ciu' '(1.0 w~g.m~, "~~~a

pwi~dzenill;l., pr.?:ys.tą.piolD.'o dO'Q;~Wlruni/8i' $prą.wy

Po dluż~zejdysku.$ji· podJrunfa. ~dydat6w . ode
sJ.em;o do ilUs'Pok!to1jS.t,uVi Ce1u,uzupeltndę.~ fQ!rlll~l
lWI$ci poniew~ż reillciktruncl'me dotą.bz.y1io.cen pra.ey.
W ~u .?f. wwy~.&

1000

spr~włJ, .11~ ~citwlł~

ją.cy pr~wlk.Oob~(łiiu ~wi~k; kł~(t~yęh
pr.ze.z ŻOilly il1lSpektoro",', ev ~PT'.z.e.eiwjl8. się U$ta.wi'9.

PlO ~twiena.u· kitlku jeszcze sPJ'lSiWmn.d.ejszej
~ T-=-wu i~Ągu~H9rlo4{)~fi/'\lffił'~ eJję 00 ~wa-A~ooje' :pl'YW4t·nęj. ~Qlyił~lUę; i ~a
t~ pooi~~dę· ~~~IłWIl (~)

łM0ki~

Settu Okrę-

.

:.ł,

li)powód~hva o p:pzywró~e wtr..aconegQ lUlb
zakłboou~ p08i:adam1anieruc:lioo:OO.ści oraz używa
~~lUi~Ś!Ci, ję;źęU 00. .cbwiU lltr8.!ty tub :mbkłóce
n~ ',posjtą.c1i;lJIli.a. lub używ.ruI1i~ .$lutabności d{) dnia
Wft~l1i~pow6(LZ1tw.a nie uplyni.qf r{)k. jeden;
c), . źądan.il8. :zaooz.pi-eczenil8. dQWJOdów, niezaleź-

delegatka 'Ai8ruezy1Ci.ęlit~i-WźylaWll1~;' p~ęa~1ł

. :W~1

$

g()\V'~, :ąostał~ :L1l11~llioQlIla. wł'aBoiWQść :3ą~.Qw pokoj,'
i -o:kTęg'O\\'Yoh O!raz or~ 00 ·k·t)'.·~~QlWe. .
lhz.poro:arnil,l si;lJdów Wkopju' p041egają~
&) pc~wódZ'twa., ~tóry.ch W~l;t(}$ć me prz.enosi

ę~zOOiił\ lti~Qw.on~tWf:lW,ÓlNr.N~,łlQ:l:93"

~i.ę

.

04 wamtośc.i p.olWód:btwa.;
O) $P.:rą,wy d4ia1:owe, doty'C~~

.
llliermh~ośei

~~klCh lułi mi?Sz.cza.ń.sko-:-rQmy~h, o Ue obs~ar
ich nie pr.ze.I1osi33 h&., i nie!Q.:a ~ ,ni,eh prz-edsiębi.or
. mWśb A' k4:\!piWYln\łłtl~żą;ce do ąpad.ku, n:ie pl'zenosz~
0000· :;ł, om.z Bprewy działowe, (Laty.ezącę mąjątk.ll TU
•
l
.......
Wolne mieJsca.
ebom0glO,. Q w.wrto§ci dl) 5000 zł,
Państwowy: U:rzad Pośrednictw1\Pl'acy
ę) &Pn%wy O llPo>włl-żni:euie k,obfet .wa:AętnYeh.
otrzymał w dniu wczora iszvm. zaootr~ebo#
~(}izn.anii],l $ądów pokoju nj~ ulega,ją ,p{)wódz
wanie na specjalistów pacheiatskjc~,· służbę
v,;a,eh:oć:by wartoŚć ich uje prźooosUIl- 1000 ~ł w
domQwą i n. nauczycieli ięzvka.łrancuskłe
go i mateD;l!atyki z wykształc~nięm śred~

niem ONZ na robotników

wo.takowych. Z~laszać należy

dozaldadów
ele doPań~

stwowe~o .Urzedu Pośrednictwa Pl'tlay. Ale~

ie

~ościU&Zk:i

.9. .

:m..celu

usyt'

•

i

tó.w, ną.d lttólroęmi dys~Ui$<Jęod;r.o(~()·tlP~~

,

z ~waP.m 0!Śei~

WQbęc poWYŻS;1,:egQ W ł~(';Jl ~ iIMW
lldów :mIłJpżą •$ię C'łl~®y ~1ootne. ~j~. J.nl~~ Vi)
łltE)pki, ~iete .~. VI :~'OQld1»ji~idR ~_
d~gJA;;ą.~ 00 'IQubPw Poe~h ~.~
g~~j &k.eji, W ki~u Fą~~ ,Wf ~ _ _

2. Wy~e tliP~ji w iI:p~Wlł9b~fmw. lQ~f9W.
xuotw e.zlt6ł Nw~ Nr! ~J 9a!~", '~ęsje:~,i~~
Pfł~l/;lItp,ę,,' 1." Spr,&wy bięŻlilę j1Wlw.i

lO

~ ~ ~.

c

tUfY <XibY!Q si~ pm;1, pr~eWQ;dtlJ1ctwędn p; 4~~
$%ies-ó pooj,OO.zenię R~r'$~kotnęJ' :t\fj~jf;ki.ej 3f~tę
p,"ją.cym FQ!r~ądldeII\ . ~ym;., 1~ tQm'lJJlt~ty,

i

ust8fwie

. łidioul ~. (pap)
weutl"g;ymBlPde.
S) Wielu i4'l!W!aIlidów łl;ie ~uJe wogóle nm
tf,gd'Y1łp.r~'O'wali wtf;t;ki!(!l\ . _1a4ach, które nie za
...... Jta,iSf;'at popie.rA ~ ia~ ~
bJ.7~,.ch.
'
.
,
tru~i@,ly p·ou.a45 roootulilrÓw, a te wykJluc~ .są
z u~wy. ~istmt ~.·~:d pQ$~"pat~
4)" W~lu jest wPiOtlgce·.jln.waHd6w prSICy, ktt6- W· ebail"~ter~ W'()jny"'h i ~w ~ 4o,~,
rzy z.oMiaU ~:1>O!~'ł:'Jia.'\\>OOni .. mmn~c'i pr.acy nJ,e w trubry- lż.ajs2:ych ~ mW)Wlidiów ~e,7ll',\iy~h i,~ 10..
~Wo jut ;kilku tnwalid,Qw pnzyjętyOO. (pap)
koob~ ~~ w.ilDlI,ty~h z.ak~b . pT#em.y$.łowy.ch, któ

11.

)?o

wszystlde sta~

ny nasze~o społeczeństwa w uznaniu' cież~
kiej pracy i niewątoliwych zasłullnasze1lo
policjanta, pop_ra w całei rozcia2łości .usiło"
wania' Komitetu OhvwateIskie~o.
Prog:ramuroczvstości iubileuS2iowvcn PO
dany będzie w naibliźszvch numer~ch.

sk,ania odlpowU.edIDJ~l1 ~.

mw.sią.cwyst~r~za

. bft"p1oo!JWJ~ ~we .ma.9zyID1y pi'lLed Wypad;kJami jaiJ!,i.m
, u:l~fą -,obottLicy, d!.8i'tegQ :to Poleloo, l1ez,y okolQ
5Q() 000 iitlw,.a.Udów, .w;(tów i sievot iirlIw.a;li<1lzk i."ll;
,~ R~1;!a. ". jJn.w.a.li<Wka- w... myśl Uśoo.wy iZ wiat 1
litpoo24Wku IllUa WY.Sl~cz,a }!nw&idtom ~ ty~.od:b..io

U'''.d
...
.y~ ra om oset

pqę~ęni.a.

budow~

1) ~wiązeli: !Inwalidów Fabryemy,.eh jest d1ltateSil t.akliicZlD.Ym" izprzemy~lowey nledost,atecznie ~a.

,q.a,ly

u1a'~~te~

Zwl~z~ llliWą;hldów· Pabry,ezp;yeh wysłlał <>b~..,
ll~,męn:Wrj.ą.l· d,o Sejmowy,ch }\ilu'b6w ;P~lsk,ieb ~re

II!Njq"

M

przelany będzie na fundusz

ś<JJ ~tępująooj:

we

(i d ~ClI n i,HfUQJ4L,19yd'WfoUllQl) ~)~h:ota.
"ifiÓ·hud•••if ••OjłłłiRiliij;~41W,~"b

- z; Rady

Łodzi,

Domu Policlanta Polskie~o w m. st. War:t
szawie, maiące~o być siedziba
oniekuńczt{
dla iU'walidów policyjnych i wychowawcz~
dla sierot po zmarłych policiantąeh.

5) Wiele jest wdó·,v i sierot, którym ~
dowody k~lectwa ()lica. ~1~e męiĄ. wobec ~
g.o ni-e lU<JS'ą Ottmyma6 rontymw.alidzikli!ej".
,
6) Wielu j~t .i.uw&lid.6w Po1aików1 ~
ciili ,zdoJ~ność tpracy ~ra.rJcą, a. ~. po powro
cia me mogą si~ . wye~ o ołirzymywemd.e . reniYr
wobec czego P~tWtO wJo.mo'W$1&ząć QQpowiJedo:ńt

ilID,ną.

,,"~$h~p, łłC~Br~gV1~·
'
" Re~~tą J/Gp;lgQt~.u~~~ii?łjkQPJetllf_

.oJ).. 8 b

w sieroctwie i nedzv.
Tydziell Policjanta POlskie~o ,'urza&a,.
ny na obszarze calej Rzeczypospolite1 oomi~
dzy 20 a 26 bieżacegomiesia.ca z szeregu
imprez osiągnać winien. POza. celami 00. tu,::
ry ideow~moralnei9 ró'wni~ż i ppkainv d~
chód, umożliwia Jacv zor~anizowani«:~' UOtnucv
która zapewnia społeczeństwQ swym pracbw
D;:lkop) polJcYinym. Dochód, ten z jmprez
lodzklCh (l~ko to: Akademia. Koncęrty. Za~
bawv. \Vydawnictwo Jednodniówki itd.) zai:t
nic,lonowanych przez Komitet Obvwatelski· w

i alidó

lu

lUno ~~~ą81 rZętfJźn1·~~o.fe.1ł:"
''I C2:~"J "Ć~rw6ilątYSf1simc·

n

btiższvch

.

...... Kalendanyk.

"

którzy na je~o służbi~' ~tęrtlli zdrowie lub
st.racili iycie, pozostawiając. swych ''fi nai.

sie w

ęałej Polsce Komitetv ObvwatelskieObcho~

,·······.000···'···.··.. ···

CZ'!.tlartek, dnia 10

.

tpołecz
. eu. s. . twa. (p.oczatkQW. , o. ,iakoMiH.c.i a 0. : ;
l!Yw~telska) trwa w . dalszym
ciagu na

RQlbiąW.oo:łi~:t1atę;t1r~

. ~2'51iełnia -'0.,_

Państwa.

,. . Prze9hodz~<!,.~pi1Je. etapy QrSlanizacvine
az do dnIa , d~lslelszet!o. Polska Policia Pań
stwowa,; ktora wYs~Ja Z na jszerszvch warstw

Wkr.ćtces})l1~jć Xl1Jł.. ~.i;tl~~~

,Atn~~ka

li nt p l

I

(Pap)

.,

-- Z Resursy Rzemieśłnicze.i w. todzi.
Na Walnem Zł!romadzeniuStarszych i
Podstarszych l'eprezentuiacych 32 cechy 'rze,::

mieślnicze.. m., Łodzi 'Pod

przewodnictwem P.

Fr" 'Szwankowskie}!o uehwalono:8tarsi ce.:
chówobowia.zuia się złożvc do KasvRes1,JX::

. , '!N cią2U 'hJni~ Qni DO 1,Q złotych. 00: każ

de~o c.złonka cechu na

operacji' :Banku

zasilenie kapitalu do

Rzemieślniczę~o,

sumy gwarantuje Resursa.

'za

złożone

. sp-N1IwlaC'h tnaStępują-cycb:
,. , ,
a) o i:1e biorą w moh wh~ bitytueje·.~

. .

b~;

b) o y>r:ywHeje na. wyma.l_i, fI!laki wwa,ro.'

we i prawo"'- (11) fi'rJllY, o wsoolkiegQ rQd_lu'p:N1łW8
!lurorskie, 'W.'lJJIry' dl modele fabrycme,

c} () ~lę ipQWóCLztwo dotyez.y MosUlDików'T04zJlI'l.
małż'e'ńskitCh i nie ma cbatr&kte'l'lU !J.lB,jęj~'

nych i
we.gro.

Koszta IJpOwe:
Od wtBIl'toś.ci pOiwóc1:lJtwa gł{;'.v:ueg-o lUłJ ~j~
nego, skarg .apę.1acyjll1y.ch i skarg 6 uchylenie .~
ku, $ądy pobierać będą nie 3 proc., j;ałk dotJIChe~
mitali() to miejs.oo leClfi ~ proc•
tąuma. wpisu głÓWll{}gtO' lub' d;odla.tk~ lJill.
motę' wy!D;osić :mniej? atnłże1i 1 zł w. s~h ·pQkoj:l.\,
a 3 .zł w sBA!a.ch Q<kif/}g;OIWych. - 00 skalW fAł . fi
ll'chy'lellie 'ń'Y'rO'k:u suma; wpjBu 8'16Wll1~() luB> <i9dłlf....
k<owegC} nie moż·ę WY!ll'os:ić' ID'l1i ej, ntź 50 zł w Spf&'
W18Ich ulegających w1.aściwośc1 (3flid6w pO'}tJOtju i 150
z.ł w spra.wooh, no.leżący.ch dQ lwlQ.petaneji Sąd17
Okręgnwego. (o)
i

)W;

robotników, pod warunkiem zatrud t1ieri ;'l oez
robotnych, pobierahtcych zasiłki. w wvpa~
kach, ~dY zatrudnienie to ma charakter' vrze{
ściowy krótkoterminowv_· Zarzad QbwodOt,
Wy Fundus2:u Bezrobocia PO obs~emYchWYf
wodach przedetawicieli Zwia~k6w ·robotni:r
czych oraz przemysłu, wyraził opinle~ te
'wprowadzenie trzeciei zmiany iest .nic' w~k~
zane, gdyż spowodować. może PO .t>eWn:Yttl
czasie, jedynie zwiększen~p liczDvbeZ)."obot-;
nych,
ko~zysta blCYCh Z2itlsUkóW,. FQn,Q.us.
Bezrobocl~
... ' . .
'J
7

ZZar~ądu

Obwodowe1!o Funduszu
Bęzrobocia.
.
W dniu 8 września. odbvło sie Dosiedze:=
nie Zarz~du Obwodowego Funduszu Bezro:=
bocia w' Łodzi pod· pfzewodnictweJJ? inż. ~q~
liczkowskieJ!o w sprawie wyraże~lla OPlnlI
co· do ewentualnego wprowadzęnla ,w fa~ry:=
-

kach

'Pr~~vslll

wlókiennicze1to

$:ęl

z,m).aq.V,

_',o.

_

• .,

''''',

.i ....

ct

- Eeha ~ włorko~ w Pańitw~

,,"ym .Monopolu Tvfuniowvm.
W święto Narodzenia N.aiświetszei .Ma

c.li Panny niektórym hurtowD!om braJ!=lQ ~a;:;

;>ierOSÓ'W, ponieważ przvbvwfllacvm nIe mUl!
\to pakowa.c towaru (!dvż roboŁnicv fabrvla
Monopolu Tvtuni~r.e~Jj Ś'\\ietowalt (oop)
_ ~ie kneblai dla inłe1i~j.
Pragnąc przyjść z pomocą pracownikom umy
,łowym, pozbawionym praey, Wydział Opie-ki Spo-polecznęj, w najbliższycb dniach f()Zszerza kuchn:ę
d'1a. iDiełit;E!'ocjj pł'.!Y ul. Piotl*kowskiej 92: tak że
oodziennie ~zie wy<!tHV6iUych

200 obi,a.d6w. Obja-

4y te bę4ą wyaavvaale ~aazająeym Bił! po t1'd~o
dnieniu pr.zee 1l.icb., te nie ~bkuj.ą.

W niedziele dnia 13 września b.· t. ód:s
uroczvste poś\vięcenie i. oddanie
do uiytku polskiego lotnktwa ~Ottu Loiniczę
go W Łodzi.
.
NPort Lotniczy w Łodzi zbudowany sta
raniem woiewódżkieJ!o komitetu ~.9.P p
\V 'POCZątkach rb. zakupiono "Orzv S?OSle ~a;:
b~dzie się

bjanickiej 2'5~cio morgowy fltunt 1 natvch~
miast pr~v8tąpłono do pra.c niwelacvinvch
wedłuJi! planów dostarczonych przez lotni:>ctwo wojskowe. Jednocześnie rOZDoc~eto btl~
dowę 8ZóSY.

vrowadzacej od

SZOSy pabianic~

kie.j na letnisko. Nowowvbudowana ta dro
- Ba:rski dla .b&liomaJCb.
~ mierzy 3 i pół kilometra i wykonana zo
Magistra:t UdlWaJił ~ do dyAp04yeji
stała nakładem kilkudziesieciu tysiecv
zło
Wy&iału 0pie,ki SpOłOC:&1i&j mraiki miejskie, 1JOO,jtvch.LotniSko samo iest dobrze zniwelowa
~ułtłCe się v' Ch{)~. W bI.U-.a.koch łyeh bQ4ą· tle posiada O~zerny nowoczesny
halli!ar i
tl>ml.oeszczruni {)p~tltCi~ ~P~}ahci l1ir.{łZ ht'zdmnn.i. Od dom mieszkalny dla pilotów i zarzadu lot~
J)iór bt\mków prrez Wydzia.ł Opieki Spoleczooj na- niska. Z lotnisk pOlskich. lotnisko lódzlde na
r.;tąp.i w ~j:bŁiiszy;~h dni..acb.
leży niewątpliwie do na ihardziei wzorowo i
9

starannie urzadzonYcI1~1 . =_lv~

Akt

poświecenia

..

otnntiU\.1
do użytku lotnictwa polskieJiO
cizie z' uroczystością. 'fiN którei
naczelne władze L.O .p.P. brud
,I

scowej L. OfP,P.. .
sPraw woiskowych l

n"ch. Na

wiciele

milrUs1tet~łtwl.k

uroczYstość

ma.li równieź
miejscowej or~ani$cii L.
PP"1 wojewodowie Rembowski ł
pich. Ten ostatni nadesłał iuż
powiedź i przYrzeczenie o!zvhvcła

na ten

dzień.

Pro~ram uroczystośe!

stępn)Tch n\lmerach. naratZle
cze, źe w dnhl tym p:tzvo
portu lotnicze~o siedem :słtJllU1VL'
wvch i cywilnych i odbeda
rerskie dla publiczności.

..................................... ......................
~~

- Zabawa

PodołieelówltezerWy.

rołesła

-lec

KomisiaOr~aniznc~na .~wiazku Po?~fi
cexó,vReze:rwv urządza w dnIU 12 ~rzesnla
odr.~odziny 9 wieczorem do rana, 1)ltll'ws.za .

_ rz siwa "

wielką zabawe taneczna, lJOł~a z pl'or{uks:
cjfi.mi artvstvcznetni, w svmlla~znvmkłoka

W dniu wczorajszym VI' sali Stowarzy~
s200ia majstrów fabrycznych przv ul. Pań::
.ażd)v zabawa pomimo niskich. eell. da~ ~
skiej nr. 74 odbył sie wielki wiec Okre!!owe:;
SZYłU by\v:alcom chwile zapomnienia o bos~
kiCh
cddzienDeeiO
życia. Suze~ółIv ~. prQiZYi!: ~ Towarzystwa ,,Rozwój" oolaczonv z odczv
tMch.
. - __o.
. tem ,.Sprawy. polskie w dObie obecnej" WY:;
f4ł0szonym Przez p. Chadzyńskie~o posła do
Prge.dsUl'zedaż bitetow odbywa sie. w
se.imu. Odczvt wv~łoszony zostal· D-rzy licz::
· siedzibie 21ównelprzy ul. Sienłciewicza 3;5.
udziale członków T:::wa •.Rozwór' oraz
. Cena biletu dwa złote, dla w~owy.ch le;:; . Dym
osób nl.ezrzesz·onych co świadczy o wielkim
, d·
·ł ..... 4 < ·
... .łen ŻlMLY
·sr. _!~,.l_':a.C\~
~~.
zainteresowaniu sie 8POłe.czeństwa kwestia
t

żYdowsk!l' Po skończonym odczycie pnem1l~

~ 1)OŚeig - Jlandytą.,

Na skutek otr,Zyman!a pl"zez oolicie ~o
· ~tu Łasltiegp wiado.mośCJ, poufnycąo zamle
~riYm. :dQk<planiu ~apadub.andYckie.~o.. na
. 6ZOSie .Ł~Szcz.ercow . komenda 'POl1C1I 00:::

WiatoWej.zórganizowała. ohlawe. ~OCY WC~O
· rajszej'. patr.ol p~~~yiny natknął Sl~ na szC?Sle
, nR znane~ J).OhCll band~te.. naZWlS.ka ktore:::
8

~o dotychczas ni~dQłaIiŚ1lW ustalić.

który

wezw~y do podniesienia r.ak w eóre Q.d:po~
wiedźiał szere~iem strX!a.ł6w rewolwerowYch
oraz .rzucil się do ucieczki. W czasie DOŚCi~u
i 'ostrzeliwania. się ~gytv. został postrzelo~
&.V wbrzucltoostent 'wV 1Jołicil oowiatowei

Lasku. Pclkjg za bandyta uwrenczonv a-o
.wtał PQChw~eniem t~oż. dzieki pr?wa.dz~

'iVii

niu ~ig~ P.HreZ· samochody kUfSUlłlOO na
linji Palł.ją~~.Łask Szcze~.
,

"

.

"

\.,. ~

tr i .
. ..., . "..~

{'

-~",Ski.·

"' Roboty ok.oliQ ~enWł. ~ i eeoo.y w ~
dm ;porzyulC~8Iialn.ej sa,)ut na wpełnam ukOO·
~2leIDia Wi SIOlbOttę· neAieh~~ą () gak. 8.15 ~pi
~ .i;Xl1WUgtmate.Ją, ~u pod d~eją
'~a SzyfIOOl.tl!8t i Bolesł&w.a. Gm-czyńskiego.
W~~. ~~~, 00

kWrem

wiali p. Hielawski Grzesorczyk i Ciesielski,
którzv· zapoznali obecnvchz niebezpiecze~
stwem.iakiezawislo nad Polska z powodu u~
@dy zawarte i z żydami przez Rzad. Mówcv
wytykającprzywileie i ustępstwa poczynione
przez rząd na kor~yść żydów. wskazali na
pomnie.iszenie praw rdzennych Polaków. cze
~o dowodem sa ,\\riece protestacyjne zwolvwa
ue w. poszcze~ólnych miastach i miastecz::
kach.M.ówcy wyrazili zdziwienie z te!1o powo
du przez rząd w celu skłonienia żydów do
loialności wobec' państwa uciekł sie dd for:::
my U~OdV9 przypominającej uldadv dwóch
równorzednych stron w stosunkach miedzy::narodowych. W dalszym cia~u przemowy
mówcy zaooznaliobecnvch z Drzvwile;ami
ekonomicznemi nadanemi żydom. które utrqd
nia.j~. obfone i rozwój ooIskief!o handlu i
pnemvsłu. Po omówieniu
całego
szereJ;!u
~w9iak ui;:ywanie iezvka hebra iskiego i
ial'j!onu na zebraniach publicznych. ustepstw
w zakresie szkolnictwa żvdowskieJ;!o. oraz na:::
d~~ obywatelstwa polskie~o 500.000 zydom .
którzy przyjechali z Rosii zebrani uchwalili
r.ezołuc,ię treścinastępuiacei:
.
Zebrani na wieeuT~wa ..Rozwói" w
dniu 8 września uchwalają i żadaia D1'Zedlo
9

....

me.

państwO\vch. z której przekonamv .
ilość żydó\v pracuie w instytuciach
wych; 2) Wzvwaią- posłów i selJtat<>ró'w
dowych t którzy ~losami antysemitów,

byli i któryCh obowiązkiem jest ~qUUlr<ł::i'·'
spols.zczenia miast i odżYdzenia ,

kate~orycznie wystąpili

przeciwko

W!4[)(U~e.

ministrów pod. których aspirac.iami
się ugoda, wezwali, do ustąpienia z l!aJoin:eU~:i~1
w pJ:zeciwnym razie stronnictwa te.. Jromroo i'i.
ministrowie znaiduh! się ·w~obecnvm l!aJ:m:te-'l
cie s będziemvuważa!i za. współwinne .z,A."Iwml'lt:
cW ha-niebttei ugody z żvda.mi z
~po1eczeUst:wa polskie~. 3) Zebrani
ją

i

niez.~adzaicasi.ę

danii.,4)

na.

zawartą,' ~,' n~l'"

alamv bezwzstledny

.:;

warów· p. ,.. . dzenia zagraniczneilo. w szcze-~:1
gólności ~!;j)emiOOkie~ i wzywamy do obł()$:~
żerua towarów niemieckich wysokim ciem.. ÓCc:~
~ól ząś narodu wzywamy do niekuDYwania.::~
to\varów obcych. Celem poprawienia.. bi1ansu:if~
haudlowef!O wzvwamv kU1liectwo poIskied();~1
kupowania i popierania 'WYrobów kraiowvch'~~

6) W zywams

społeczeństwo.· uolskie~

aby}~

prasę, odezwv broszUrv i dzie- .•~
la zapoznały sie z kwestia żydowską . i'z\;
prLebi~iem PorOO'umienia·żydoWSk~rzado# . ;
wego, które jest 1n'OŹUym <~czeńst~

przezwiece

9

wem dl:: Polaków i w pOOZHciu :obowiazku
obecnej sytuacji ®Sp~łi samodzielno$
ści oraz siły zorJ!anizowałosie w 8Zere1lach
T~wa ~.Rozwór

zwrócić

się

7) Zebrani . pOStanawiai~

do Rzadu by terminy wviazdu
optantów Niemców, były w całei uełni utrzv
mane w' myśl konwencii polsk&niemiecldej,.:
z dnia 30 sierpnia 1924 roku.

osis zenie orzqdu

odeg:ra

ci

IW.

!ltolec~
Jiąro. LQł'enWwiez,. KOrlH~.I Makuszyński,
'Ad8ilIl~)'1Ilt~iedlecki, Siefan K!l'oZywcszewaki,
Boy--':~i i'l'ade:ua K~p;~.

Sen noor leiłmi, ~" g_ny będzie do piątku 00z

:włą.c!7lD-i-e. Na.s~pnĄ premjer.ą będzie We gi";OO.a w Łod&i
~ja. w 3 6iktach Stefana Żerolll&~~,o),Ue1.e.:kla.
mipr%.epióreczka" •

przerwy,

żYDAMI.
żenia . społeczeństwu statystyki

Dr..

11& ~zie :.~i~ baśń ~~ll1i.cZJll8. wtUjama Sreks
·pim w pr.~~Le Staa1islawa Koimiiłli1'lS. 7. ffi1myką
Men4ełsobJna ,,&m nocy: letn:iej" ~ będzie miaro cba
Li&kter· tlr.(){Jzysty {'XłJocnj 00 niembęd'a. reprezOOttan
wł&dtz pa;~y,eh J miejttkd.ch, .ORlIZ najwYlhlt~
~jsi ~~.ciele sfer spoleemy'Cb
i kultUBal~h ~ lI,ti~. Pł'zybę48g l"óWlniet s-pecj~nie
na ten w.i~ó.l"'!}' W&.\Smwy n.a.jZlUakomiltsi kryty.cy

J'

"w

PROTESTPl.ZECIWKO UGODZIE Z

lu Stow. Y. M. C. A. JrfZV ultcy.Piotr OW:
sIdei 2413. Komisia dokłada wszelkl-ch !\taran.

--

r

,j

8 wrześni.aodbyło się pod. prze
p. Kałuż,yńskiego kol<8jne posiedtzemi.e
7~du K:s.sy Chorych ID. Lodzi.
Na. wst~pie: obrad Przewod-niezący delegacj i,
która się udlawata dO' Okręgowego Ur~du Ubezpieczeń w W.ai.I'SZ&wie zlo.źylspr.aw>o<z.danie dotY'cząc.e
mtwiJe.rdzeniJa proj.ekttu etatów pr..acQwni.c!Z'yeh pr.wz
władze nadW!l'cze
Ze sprawozd.a.n:ia oka.zało się, it
\Ve

wtol~k dnia

w~hYem

Okręgowy Urząd' Ubezpiec.zeń r-oopatrźy

memorja.l

pY.zedłOŻQlly pr~ez Ziarząd Kasi, uzasadn.iający ko ..
nieemQŚĆ uirzymanta etatów w granicach poprzed-

llW'ust,alooych przez

władze

Kasy.

Do .czasu po-

wzię.cia. decyzjj p1'\Zez O. U. U. pQz.ostają w mocy eta
ty według pierw.oonegu proje'k'Vu Zarządu Kasy z

...... 'I8ab: PGpłllamy.
<la:»ia. 1 ldtpca r. b. {)roo;wj.aJne Slprawozda.nie zostaJo
przez Zarząd :Kasy przy jęte d\J riadomośd.
Z powodu nJ..e.ukOOeZ&l;i& robót przy odn-aw1aZarząd Kooyprz:vjąl rów.nież dlO ",itad.omości
ruu gm,a..ch u prgy uJ. Ogrodowej 18 za,wwiedz~
kom:um.ik.ai Dyrektora o waIDg3.ż.ow;Ll:niu tytulem pro
inaug~ja WnoM'ego sewnu na robotę 12-g.o VfI'!Ze
by na. iJrkres trzymi-esi.ęczny· w charakte\fz.e i.Dspekto~ - ~ ·bię w.e ~~ ~ ~c- Y.i~
. m a.pteczn-e{5D . '. Łateczko.
~1a. o g.odz, 8.15 w,iecz6r.
Oiywkxną dyskusję. wywołałO spra\vooda..nie z
Sezon ~guruje: HGl'OOOOWy wieniec" cqp; ,,Mazury vi' l\.ra.kowsk.iemł~ - przemiła ~ja kontf~reneji.odbytej . w >dniu 7 b. m. pron.iędzy Zarzą
'~~ MNeckjego w 8 h ~.
'
4em Easy &.P1~~~ ~euty:e;q1'lli Kasy

Chorych orM pismo .y<ll$ pr8IOOiwnilków OIp,wW~ł~l~
li>CZIlymi podpisaIllli w sprawie. ~ów. l*lt~If",;
cych w aptekach k8.SO!Wy.ch. W wynit;u
rząd stwierdził, ii wszelkie śtrodki, zm~er;~.~~ee
ws.półpracy z farma.ceutemf opart&j na wzaj~rnn
porozum.i'€lIliu zostaJ:y pn;ez .2ianąd Kasy
na i nie ~ro po.zytywny.ch. rMultalt.óWt.
czego poo.t.aiIl<)owiónQ ~Wlek ~u.

hy

Jt,ate;gorji pro.eoW!niików Ngulowa.ćt ~to
dobro Kasy i 1ntaresy t:Lbe-tpiecwu;yiCh·ściślB
przepisów Usta-v\<'Y i według właStOOgO

obowiązków, spoczywa.jąeych na fUltlke;jOnWl"J~
Chory~h.
Pozatem przyWro. (La 1J8,.tw!ęrdza.jąc&j.
ści \vn~(};:ki, zglosLoo:::I=rzez p.r2;eW00I1~~ąC:y,cA
misyj, dotyczące ~.dr.oJ:mycll. spre.w

K.a.sy

M. in. zosta.1o PDwierrone pl·zewOO:nlCUłCYltlł
ustMenie poozia.łu ref.eraWw,kt6re lIlIaią

posioozeniu R.a.dy w d:n.iu 11 b .. n:i.,
ULeż upo",,-a:żnio:no DyrBawięKa.sy do me'
whmviąz·ań wekslt)\vy.ch'vi bież. miesiącu

SZGlfie na

50 OOOzl.

.

.

.

,
••
JI

I

, .\tVe ~vtorek •.dnia 8 <września odbyło się
posIedzenIe korol.sn teatra~neiw obecności
P , HPr~zydent.a. mIasta 1\1 .. Cynarskie~o. lawni
a" a]ko~sklegO~ radnycp. Be~hnera.
dyr.
I~zkow?klegO oraz .. dvr.'· Ga l~wlcza. prof. Ra=clborskle~o,. dyr. Szyfmana 1 B. ·Gorczvń~kie
, ~oK' Przewodniczył lawnikWvdzialu Oświaty
l
ulturv. Fr. Kruczkowski.
Po za~aieniu posiedzenia.' dyr. Szvfnlan
zapoz~ał zebranych ~ nracami przv skompIe=tO'wanl~ personelu .o~z . ze stanem robót przy
remoncl~ teatru mIelSkiego (ul. CeQielnHna)
SeZ<}U zImOWY przyrzekł . dYr. ~zvfman rozpo
czac wsobote. dnta 12wrzesnia rb o dO~
dz!nie 8,15 wiecz. ,.Snem nocy letniei~' Sz~k=
SPIra. Dekoraci~do t~i. sztuki wvkończvl P.
Frycz. Nastepnle komisla. teatralna DJ:zYięla
przedstawionyprzezdvr. Szvfmana repertuar
na okres na Tbliższy. który przedstawia sie
następująco:'
.
'.
Po za .,Snemnocy letniei" wvstawiorie
będą:~,Uciekla mi przepióreczka w' proso ~

k

10

~onS6l"Rat~~~ c~~i~~o clI. Kfień-

_ z
sld_j

. '. . ..
. ; .. ' .•'...•••..•. i . . ,.
• W roku bi~ąeY~f;~c1~~~lOtj~~muzyczne

ro~Oezyna swą d'zia.łaln()śf . 1t··rozs~~~nrm. lokaJ li

Brek więk'6lir~ f' w.roiU:t~~,~tł{Ptt~4l· .. ll'frrmalny

. rozwój tej instytUC-ji,. me~w~w~~·2iP~1.l. miej:

sc~ korżystać, s.zę~~;~~,~c.;~~~ffłJłP}ec~~ństwa
z wyaun;!ówwKoną~~~lf~'l,l~,.. ~~~y~h, z
og-x-oomym zapałem. '·.f ~~~~~Di~:pr2;e,Z cały zespół n.auezy.ciel\Ski·.,~,~\'~~~'.i): .. : .......•... .
Ohec~e DTak .t®··fbŚ,t4itniUtnt~~ ....·~.. i&tnie

jących klas, p.r(}WOOllJ~
szych kwalifik~j~h'iq; .. "

. , pra:"~~w o WY'!.
.. llLotw~1"ta,. ~4~ie

klasa wi>ol():lltczelowa. JJt,&~;~któr~l'pow1ęrZ:Q!lle
zostały" pra.f. , WJŁk • ~e:tl]U, la;UJ:leM;owl' l{{)!IlSetwa
tol'jum W~wS'ki
'

H

..... Szkoła śpiewll',:~~~

..

MHośnic~-; ~~~~~1jm~'Wi~{)Jn",ść

rzernysł

o otwarciuszk,oly śpi~-,;·u~r~w.ego ,pr~Z~6~ą
w Daszem mi~Qią~:'
,.ę~. I)~ ,knl.j~~hiiJa.-,
, g\OO1Il-ieroy.ch p .. Et. ,

•..

t I

-

Anyst!?aoperuje,c,'Vw

n!' meroqą wlook~ . . . ..... :i~~ą", (p:ro;(.~~WA,a)

la

i

_RESTRYKCJE KREDYTOWE W NIEM

rOZpDczyna ku~~a'\·l. ~i~ącyq;n,m~e&i~cu pr;rl.llłująe
CZECH ICZECHOSŁOWACJI.
wpisy codZ:en.niepV2Y; Al. l~ Maja.68.:~"alll
.
(-)
Dla poprawy bilansu handlowe~o i
szkoły.obj,ąć = -:a.: .• d!kcjfł, . 'l'Pl];)<?f~j~ •. gł;()$'u; ... uz~cie
utrzymania
wartoścLwalutv· w Niemczech a
OOdechU,1hzY§{)Ww~~je. '~jl~pClrow~h' .}; inlI~IWre
dla.· celów, waluto,vych W Czechoslowac li za::
"ta.cję pieśn~~.'.".,h' 't> .:.;
_ '. . . ."
.
OkTOOpf.aćt ·~t'O,rnej·klC):t\t:ty~ s~·· ,'. bę&.iBPU~' .. stowane zostały ostre restrykcje kredytowe.
. . Portfel wekślo\vvBanku Rzesv Niemiec
bliemym popisem.:~ " . ." .
... ,.... .
Ot-warci-e teg.c, ;~jU sZlXoł'Y· ne!&.zypowi'bąć z ·1deiw· październiku r~ ub •. przekroczył 2 mil
jardy marek złotych i wynosił w ,dniu 31
dutem" U1JI1aJI1ieIIl, n~~ap.;l'klllwi-nym bowl.ęm śpj&:W~.:.
naździernika tego roku 2340 milionów 'marek
ho<ry~wncie mi~t;;l.Jęt;t

cz)1lm

Sikiem
•

•

ID

x..a.pr:a.wdę

••

1IIII!r'

....._ -

mk.,'W ostatnim dniu urudnia do 2.064 mili.

'~ ··ProceSjjQśls·Łaflcuckiejto.

:

'. łódzkiSitd.DkreJ.to

.".·.:$t1:r.a~~rlYiJS~::frttkcii

komunlstyCZ ...unieLańcuckie~o oska.l':d
z?nef:!O O Wzy.
U:~Ości.~~:u~'Wiecu ktnnll
n!styc~n~..VI. .....:.:".. j~~ęh. .dQ: czynnei. ;wal.::
k~ Z PohCltl 1 o ecnym .uatrolent 'iaktóW~

nleź

. o·poda,vanie . dQPublią2inei. wiadomości

uchwal III:dei·· mietk'Y'narodówn 'które' to .u~
chwały b ł'17 .. -1,...
.
' . . ...... l.. -l~·A

yve

'

zewż~r-,~··~~~:u~,,~~l't;~aXs~~eS~~ftW do>, ..'9,:Ot '. ..........0 $Zodz.5::eira::.
no pociągiem z "Varsz.awY zęstałprz1f~iezio

tnk.;·w'ostatnim dniu stycznia do 1.771 mili.
rok.,. VI ostatnim dniu lute~odo 1.737 mili.·
Illk~ W ostatnim' dniu marca do 1.578 mili. rok.
, ". ". Na tym. poziomie suma' wekslu i cze:::
ków 'uttZYmuiesiedo' obecei chwili z pewne
1:ni. wahaniami. 'które.. doszły 'w wdól w· dniu
23,,4:do L267 mili. fuk. i w~óre w dniuJl :7
. dQ. 1.68fl!{lUi. rok.. €>d sierpnia znowu nastę:::
ptlieZńlnieis~enie:ńadzień 7. 8.-1.706 mili.
mk.,nadtień J5,r.1~618!1llUi,mk. i na\"Jzień
23~8~1.556m~H... ~k. ... '. '
.~
. .:l .:-P6ziom;,ooecn.y,uttzymuiacv sie iu± od
marca .iest 0:34 proc. niższY vi Dorównaniu z
pozi~emprzedrozTJoczeciePl

r

Kilińskie~o~

.ObJ;Olle. ..~,..... ",." •.n.

adw. Duracz i oodobn.o.meo.
wz~dedutojż·

o.e:raniczeń.

R:l'edytpwv:ch w· pa~dzierriiku 1924 r. i o 25
proc~ vi póró.wnaniifz p.oziomem w końcu
~rudn!a' 1924·fOktl'•. ~.' .' '.
'. ..:.
W :C~chQslowacii res-trvkcie kredvto:::
we s~osow!lne .sa .oQ poczatkuyrh. W ubie~::
łym' roku stale' kl'eflYty wzrastały dochodzac
w dniu Z.. 10. 1924 roku dosftnlv 2Jlli? mHi.
koron i w dniu . ' 31. . :12. ,1924 ,,-"oku . do 2.525
milj~koron. Od stycznia. nas:tepu je .zmnie isze

ny z wiezienia' mokotowskieio·
. Łi1.ńcuc::
ki. Z dwotcakał1slde~(Y'" V()~~;
przewieziono dorożk~. _. 'dó .' ~~ręsztu sle:ac;zeGfO
przY ul.

'. .~ -.- .,.~".
W dniu 31 stycznia 1925 rolću-l.068.milii
kor., w dniu 28 lutego 1925 roku-l.654, mili.
kor.~ w dniu 31 marca 1925 roku-l,4R7:·miIi:
koro. w dnil.130 kwie.tnia.
1925 roku~1.479.
mili. kor.. w dniu 31 maia.1925 roku 1.344
mili. kor.;, w dniu 30 czerwca 1925 roku'.J.253
milj~ kor.. \v dniu 31 lipca 1925 roku H.095
mili. kor. i na tym poziomie' pozostała. W·sta
sunku do 31. 12.. 1924 r.' zmnieiszenie wvn~
si.57 proc., w stosunku zaś do października
r. ub. 47. proc. Jak widta'ci nieŁvlko li nasi
zmniejsza ią. sie kredyty_
...... "'l
nastepuiące:-

·Wosta.tniul dniuJistopada do 2.290mili

~··.·',ęągQW.
··W dniu'

nie

Cze~oportfel wekslowy'Banktl. 'Rzeszv malał
Z mięsiąc~l namiesiac w sposób nastepuiacv:

'oOQA.l~

wy . ró~patr~

9lI

Od listopada zaczęlv .sie restrykcie skutkiem

r<J.w1)":..

świ!8ltia
I

ue

Zeromskie$!O.. :;Nowi Panowie'" Flo-rsa
i Croisseta. ~;Nieboska komedia." - Krasiń~
skiego, z dekorac lami ut. maI. ~bi.ka: \Vicl
ka księfua - i chłopiec hotelowv'~ - Savoir'g
.,Święta Joanna" - Shawa z Malicka. w foli
głównej, na .50;:lecie śmierci FredrY -- .Dalk
my .i. huzarv" z prelekcia . A. Grzvmałv1Sie:.
dleckiego. ,;Sen srebrny Salomei" ~ Sl'owae:.
kie~o; "Henrvk IV" cżvli ~:ŻVWtt Maska" .....
jPirandeIH"ef1o z Junosz;ą Stenowskim w roli
głównej, .,Diabeł i karczmarka" ...... Krzvw~
szewskiego; z lżeisze~o repertuaru~ - ...Co,
dziennie o 5;;:e 1". ;;Dzwonek alarmo·wv·'.
Pozatemdvr. Szvfman orzvr:zekl w na}
bliższym czasie wzno'wić poranki literackie,
które odbywać się bedaw niedziele o Slodz;
·n ie 12 w 'Południe pod kierunkiem P. Jana
L. orentowicza.
:,Pierwszy. cykl porank6w literackich po.
~wie.cony będzie poezii 'PolskieJ.
W końcu kOD1isia zatwierdziła med:sttl
wiony przez dyr. Szvfmana cennik· inieisc~

,'Obrona WI1'7.'~T€l;r':ł

wy . w
ś\viadk
'Wybi .
.
p. .... B~hc.,.ń"""'""r..h
budzi Zr()2t1lmilał~L~~~Ili1Jlt6Jtesow'anie,

Dziś

g. 8 w. ni.eodw

\ł~'1'ib':,\~

ostatnie po2egnalne
. galaprzeds·ta w.ie~
.Nowości sens .. i atrakojedotąd
VI ŁQdzi m'e:w:idzia"ae.
OdWiedzanie

menażerji. i·· karm iemez.i~

od godz. 10-) PPl Bilety

w kasie cyrku.

~~~~=-~~~~~~~~~,
. OP.
ki ·1 Państ, Sz~ola Vdlókiennicza' W dzi:
ru, rrez.Narutowie~a
Za pis kandydatów
na kurs ~z~gotowa~y:" i::.p:~~
(U:dehm)
.
. '

Oi8V(~,J(ofl1iteł ligiOi.P.

P.

urządta'~;'ezwartek~ dnial0,..go Września

T. b.
ocgodt~:7'f'3()~~'atófze w'HELENowIE' pod Ide-

rOWll!ctwem·,stow.Sport..,.UNłON-

.

w.i"e~ł'ki.e WY.·r!
cylHłslówna. przestzeni '100 klął;.
.
"Odzj~fw<,\4·y·s,igacb n)ięd~y inne11li. biorą:

"J~a,p:'

ęyer .:!~~k!~@

".van •. :rDyck ,1
C~eł'vJnka

·Kren8---Ho.landja

i Broź ~Ci;echosłowacJa

C~'kowit,aCGhQdp~~zeznaczon,

. Ra ritf!CE LigiO ..

p~p,

.

węWl1ątrz 'lOtU .il.otB Ęł.O.-tryDana
hryta zł. 4-trybu ot~"
Z.-mie),,"
sce ile4zqce zł~ 2.- weJście 1.....

na'

2t.

.

N~'lil

t:"':

powrócił. 2040·-

. \ " , ~~,U,_

Choroby skórne j 'Węner,czne
. . mocz.9Plcio~e. . .
Prz~;lmule 2--0 pp., 11......9 '\flecz

Eg~ammy sprawdzające odbędą S1ę dnIa 1'5 wn.~lli.
t_ re
O
godz. 8 zrana.
204'2"""
........._'_ _......._ _ _ _ _ _'""-_ _ _ _ _ _ _...............

UŻYWBDB kliSZ! / ~ja.ńst•. Szkola Włókiennicza w
r-o~mh:r6~

WszdkH;;h

_Na

l

Zapis kandydatów na kurs ,WieC2!Ofowy ~~łeQ.zaktłC~
wa, tkac1wa~farblars1wa i lysunków techni(!~n,d1 !wlicz
si-ę 14 września 1925 r.
EgZć~mjny rozpaczyn,a~ą się dnia tS wrześDia 0l~
7 \Vi €:czór..
·20#-<

kupUJ f'

Fabryka Przyporów Fotogra.
ticznych ul. pjotrkc~ska 110.

Sweatry

••

szy SZkO!Y ~zjennej kOń~zy S1ę dnia 1~ WfZ!~ŚmaJ'l~:~~:

2319-0

KOlłcert{)rkie~try' wojsk.- Tor r~ęsi~ieoświetłony
,

Mich .......

wypłatą!
.

Dłrl~~ni [~łnl[JtygodniówkQ
l aDrii

.Manufakturę
Galanterię

Jedwab
Firanki
Pi"i.rkGws~a31
("Ił podwórzu:
i 151

do 'sprzedaży gazet (na
ł

. Zgłaszać się do

"RozwoJu·

'~.'

P1----IWI.l6IARWm .lBnST10ZłiB:
. Sal"... ~vutowiea f t
. ELEKTRYOZNA PA.LA.RNIA KAWY:
Teooor Wagner. Piotrllt~wska· 101.
SKŁADY WIN, WóDI3t I DBLIKA!'BSóW:
T. WagnSl', Piotrkowska 101 t~lef. 5-91.
PRACOWNIE WYROBÓW JUBILERSKICH:
.F. 'Ddlowaki Pl• •owaka 186.
WftWóRNIE OBUWIA~
GGrdonł Łagi~wnic.ka 23.
Smlidt, Rzgowska 16.
PołOl\lSKi Obl~~ 5.
Lewand<,wski, Nowomjej.ska 19.

PmKAIUUB~
Pawłowski Zgie:"S1oo. 17.
KKTUSZ Hrzezińska. 68

Gorczyńaki. RĘg(}\V8k~ 42.
J>yśnicki, lta{):'\W\-ńaka. li,
Ióźwiak, żabia nł'. lł.

Sulińsk>i Marysińska
Paoo.łowskiZgi~

Kotlicki Zg!

1'8100.

PRACOWNIE KOSZYKABSJtDI:
MASARNIE:
Chęeińs.ki Wó1ez;ańska nr. 218.

Bieroo.eki Og\rooawa 52.
Dziekaawwski Bnezi:ń5ka. 41•
Koo,opc!Zyński F1'&11d8~a 47.

ZieliJ1sk.i ZgJerske. 128.

zAlU.a.ADY ZEGARMISTRZOWSKIE I

SKLEPY SPO~YWCZE:
Retelewski F'r&ncis71oo.:ńska. 66.
OS'trowBki . Ł8giewlIlieka 23
Grodźki . Łagiewnicka 74.
Domański Zawiszy Wf,
Wojciswk Rad~ 34

52.

9.
57.

111.

DeIs13orbei-ger Na.piórk(}wSkiego 7.
PRACOWNIA. OBUWIA I KAPELUSZY:
Śmiechowski Piotr Gł6wna. 31 •

P!L\OOW"NIB OBUW1A~
ZiomeK Setl&toma 8,
PRALNIA C~Bl\UCZNA I rA.RBlA.BNlA.
DUTezyDsk;i Bmezińska 5. FrHja Pomors·ka 22.
PIWIARNIE:
Gol'e'koW6ki} ~rysińska U.

UKLADY TAPICERSKIE:
Wóleumska. 153.
ZAKł.A.D STBIJlACBSKI.
W. ~i Napiórkowskiego 43.·
ZA'KLADY JUtA,WlBCKIBe
~e\\$i . K(lf\~~ ::t.

r

.JU,~.ud

Pla.ceik Brzez.iJis,ka 10
Sz,cmwiński 2'Aeło'M 4,
SKŁADY DRZEWA I W~!
Blo' isz . Bnez!ł1ska 2(

HURTOWNIE WóDEK:
R.oi0lłlak, (~ri&), Brzezińska 39.

~e

11.

Per:s{'hk~ ~łapiórk{)wskiego li"

Zaipęw),w&ki Bałucki-Rynek 3.

Kwiatkowelci u,gie.wnieka 48,
Ra.czyński, ZaWisz,J 11.
Buda, ~a1e.
Weber,· Zaikątn& 25.

CUtOlt)Wł

WYTWóUIE
$taśkie.wlc.-z Chłoo..~

(

-'

Kaczmaro-~i &am.cisZik;a.ńska

Bajer, R~ SS.
PRACOWNIE STOLARSKIl:

.

ZAKLADY KAJlIENIABS&IB;
Klim Brrezmska. 108:

SKLAD OBRAZÓW I DEWOOn~
Rad we.ńska,. Zierska 24.
BESTAURACJE:
Oleszcz:uk, Zgie.rska 'i5,
Kuciń&ki~ .FremdsZika.ńska 33•
Wilmański. Za.ehod:nia 11,
~y STOLARSKIE:
Koch~'IlóWSlk{ Sooatomka. 30 sWl&rnm mech.
Kubi6k Wólc~ka 155.
C-ie.plucoo Piotrkowska 17. Stolo meCh.
Zieliński· Orla 16.
ŚLUSAlU1IE MECHANICZNB:
Suwalski, Golca. 9.
.Bassi, LagiewniekA 10.

ALUJIlNlUII-BlULJA.

E. Aaam Spadkobiercy Piot!-k,owsU 8ł

SK.LADY TRUIIIBS:
5.

Buezko~r:ski~ Kościelna
SKŁADY

Kacmluek

PASZY:

Brzezińska

1:00.

Pft.et~ ~1 ~V;() c~~ie. Ni&jennemu trudno ~ć koniec z końcem niej~~n nie wie .Ja kzwiąza.ć budżet doImowy Pow,tel pode.jemy
'i~ ~' .. J)Olsld€łl, :rlemiM}·nłk6w, sklepów - wogó.leproducent6w~ nabywanie u których jako z
j erw8ze"go tródla. ~
&i niejedJutIDlu _elu ~y. A z tycll. gro8zy składają się ztote,dziesiątki i setki złlOltych. Pomagajmy·sOO1e wmjem. Kupujmy u fiml ~
nycb po~ a ~&!YIDsmy ~j teci_ie ('aBy. Reklamajootdtwig.nią, rzemiosła i hand1u.
.

p

.l!IfPis

pjum .mUZV&ZD

Hsllay Rij8ÓSSfli

TNiquU8 9. III. 8 ł
apjsJ. ___
i nowowstępując.y.cb UCł:ooic i ua.ni6w rot!peoIęłJ się
tego wu.eśnia i trwać ·hęAą do· 15-go b.. m.
Kłasy f«łe.pJenowe W r<Jku }}ieięcym obe*rnują profesorowie: •• Da.bpe.
ski; " Debkię.io2~ II M~_tcz6.naJ! W. LewsBdowski 9 J. Tup
~J6•• i, •• Kije6.ka lł ~(; bkie.IG:a;~_a. Z. '.pa.b(ll\ł\ ska, 0& Lali
•• , P. ProlrQw..... kurs przygot.-I. ~.2.edpełaka i M. listka.
Klase .&YP~- F~ . DziepiałUlwske, wiolonczelową -~. W ł::: ~ IM irak i
śpiewu sołowef!oA.. Comle.WUgook'a, klasy teorełycme,-·M. MaJ' Mqe
j • • sk. ł I. Walj•••ki, K.. W[lkome••kł.
.
Kanceliuja otwarta oot5 wn.eśnia codz. od 10-1 i od 3-5 po 16 od 10-3..
,

,m

K

rS'AłCQfi

fJoszukoje szycia w
domu. ceny .,t:ly~

~rY1Patnym

stępne Łaskawe

z ~loszenie do

RO%moju pod uKrawcolila"
2152-0

Uu,

3. b.je
do 5 tyaięey· złotych potrze·
po~kł lub sp61niezki
seZOn zimGmy na bardzo

na

doskonałych

PO~Y. ~tbiekl, praco..
nik. GnDft'1lstoma 75 m,,· l"

2684-2

1Oarunkadl, O fert\
~

do RozwojU pod nZ1IDO\1i,'·

27ł7-2

ady

d.upi~tr{,)~e

z 1fiooa.

moS!~ce fJor.du~ić ~OO
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