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innemi powiedziano: "Parlamen- rzecz nieco siE: odmieniła.' Prze
tarne koła Paryfa oczekują ślepiliśmy czas najlepszy i
•
przedewszystkiem z wielkiem wiele wafniejszą dziś rzec
po cenach zni~oDr"h bet wzgl~dll na tendencj~ zWJ~koWIł
Z klatką do sprzedan;a. zainteresowaniem mianowania jest naprawa administracji
Oferty pod "Papuga" do Głosu. ministra spraw zagranicznych. skarbu. Opinja nasza, na za
- - - - - - - - - - - - Nie mogą sobie one przedsta- chodzie tak jest zabagniona! i
Sp•• ogr. odp.
okresie wyborczym stała na wić, ateby ministrem spraw za- nawet najlepsze nasze chE:ci
i~liot"howaka .Ni 9a.
9056
Telefon 15·82. straty czystości wyborów i tę- granicznych został kto inny, plany nie spotkaja się z wł
piła nadużycia. jak p, Skirmunt... .
ściwem zrozumieniem j sympatją
Bajlepsze am~ry~. maszJny do
Oto, właściwie wszystko,
Stary system, znany jeszcze Trzeba koniecznie zmniejszy
pisania
Nie mofna się spodziewać tad- z czasów Targowicy: poprzeć biurokrację, ustalić budżet
nego gwałtownego przełomu w! argumentem woli naszych sprzy- wprowadzić znośną walutę,
fatalnym słanie dzisiejszym, nie l mierzeńców tę albo inną partję wtedy dopiero staniemy si
" ,
można oczekiwać <'ud6w. Do- wewnątrz krajul Depesza jed- powa~nym czynnikiem polity
l • J
l
d t .. l G G I h brze będzie, jeśli p. Sliwiński, l nak, fabrykowana jeśli nie na miedzl,narodowej i czas będzi
po eca:; ~nera nr P;:rs~::~~1f~ • er Be J l d ą c śladem dotychczasowej \ ~amym biurku redakcyjnym w l rozmyślać nad planem całkowi
Repretentant na Ł6dt
Wólo:zań.ka NI 37 swej
działalności publicznej, IWarszawie, to Jut w katdym\ tej reorganizacji naszych do
l Okręg Łódzki " •
I
(róg Bt'ued.kta). 46-1 choćby jako redaktor postępr.-. razie fałszowana w Paryżu, nie" tychczasowych stanowisk i po
we go pisma .Naród", będzie, zmieni biegu wypadków. Ma· zycji.
umiał ustalić ~ państwie. z~ysJl my ~owego ministra spraw za·
To też znów oczy spoI
praworządnoścI l z nowej wlęk- gramcznych, pana Aleksandra czeństwa obracają się na p
szości sejm?wej zdoła wykrze- Skrzyńs~<.iego.
,
.
Michalskigo i Kamieńskieg
sać to, co Jest tam spółctesne- ~ ~u Jednak, .z~.dow~e~l za- l tu zaczekamy, w jakim ki
go, postępowego.
~admczo z dymlS]1 p. .;;klnnun- runku pójdzie nowa ich prac
Nie można jednak na nowy! ta, zachowujemy całkowitą re- pod auspicjami p. Sliwińskie o'
Przesflenfe skończone f p, wotne. soki z organizmu, polArtur Sliwiński, dotychczasowy skie~o.
gabinet, zapatrywać się jedynie zerw~. -P. Skrzyński jest do- gdyt dotychczasowa zbyt wit
prezydent miasta Warszawy,
",3ma osoba nowego prem- z punktu widzenia premjera. bryl11 dyplomatą, ale t1ieznany le wykonywała luk by moż
obiął stanowisko pierwszego jera i jego przeszłości nakazu- Znaczy on wiele, ale nie 0- jest ogółowi jego system po- bylo nazwać ją na~et znośn
urzędnika Rzeczypospolitej..
je odnosić się doń z tyrzliwem znacza jeszcze wszystkiego, choć lityczny, jego podstawowe konCiekawą wreszcie zmIan
Premjer jest lewicowcem, wyczekiwaniem, a najlepszą mocna indywidualność aczelni- cepcje. Nie trzeba w każdym jest oddanie teki sprawiedliw
znanym w swoim czasie rady- charakterystyką tego stanowiska lm rządu i jego twardo posŁa- ['azie zapomnieć, te nowy mi- ści w ręce prof Wacława M
kalnym publicystą o nie skazi- są słowa wczorajszego .Ro- wiony program mogą zmienić' nister obejmuje bardzo cięt.kie kowskiego
z~awcy
pra\\
rdnem ,nazwisku, człowiekiem, boŁnika-: IfNast~pił, zwrot na wiele nieużytków w gabinecie i zob.owiąz<lniami . po, p., Skir· kainego. iest on zwoleimikie
który me oddal się w slutbę lewo. To obOWiąZUJe rząd p. na żyzną glebę.
I
munCIe obarczone dZ1edzIctwo, najnowszych prądów w kry
ż,dnej partji politycznej, a jed. Sliwińskiego. Nie stawiamy mu
Zacznijmy od ministerstwa np.: sprawę ra~ytikaCJi traktatu nt1listyce światłym uczonym
l1Hk reprezentował słaby liczeb-, zbyt dalcl{o idących wymagań, spraw zagranicznych. Pan Skir· , z Czechosłowacją,
wn, iesioną człowiekiem obdarzonym ni
nie, lecz tęgi jakościowo od- a to ze względu na skład sej- munt nareszcie poszedł. OdbIegI wlaśnie przed dwoma tygodnia~ pospolitą edergją.
łam społeczeństwa, ZWąi~y si~ mu I na dobie~ający końca wraz z nim daleko okres blagi l' mi do sejmu, prze2'! p. Skil~
demokratyczną inteligencją.
okres pracy prawodawczej. Zą·· w słowach i niezdarnośd w munta.
Wed~~g wszelkIego prawd.
PowołanIe go do rządów damy rzeczy najprostszyrh, rze- 'czynach. Przy akom p3nj amen-j
'Jl dzi(1.łalnośri p. Skrzyń-I po~obJen~twa .oddzia!a . to ,zn,
ies~ JUż. c~oćby dlatego nie· czy elementarnych. Ządam',! (',fA ,płaczliwych. skarg całej e~- skje~o trzeba b~?lie b~c:zr.ic CZ~l~ na w~mHJr s~r"wledhw~
Zml,Cl1l1e, l.Ż les! rezll,ltat~m ~on. aby władxa stoso~ała w ~yCl~I' ~~C}1 Z przysIęĘlym pośred~l- uwazać, .co le5t lego dZIełem ŚCl l na ofgal'1·~arJę sądo~n~
SO,hdacii stronmctw srouka tle- - we wszystkIch Jego dZledzl-! klem politykierskim p. Skulsktm a co ~llewesolym spadkJ em. t~a, sz~z~g() n.e na uposa
wicy pod hasłem walki , tym r..ach - 1.2sady konstytucji de-" włącznie, przy oznakach bezsil- Uważ3my, it pan Sknyllski n e urzę mków,
niel)elpieclnym wrzodem nepn.,:)kratycmej, łeby tchnęła no-~nego talu ze strony całej pra- przyjmuje go z dobrocią inOto wszys~ko,. co, jak d
ciele społeczeństwa polskiego,
ducha w administrację, ~ sy prawicowej, Jeszcze wczo- we.ntarza.
tychcU,S,. powledzleć n:::>ioGt
którv zwie się endecj~ J, bel" duch rownośd wobec prawaha"j próbowała endecja swego
OddawIUl jut akcentowali- n?wym, Jeszcze w C~W1Jl, g
nrzyidadną swą, dem~gogj~ ni.e- i poszanowaW.J1 praw obyws- ~ najsilniejszego środka: W "Rze ~ ŚITly sWe szc;l!ególne znaczenie p~szemy te słowa, m~!{Ompł
... (:ll~
i podsY(aniem najnit·lte1Skk~ t~by zwalczała jaknaj- czypospolitej" 'ukazala się de.- dle P0łski spraw prl1it",i I za- me storrr.O\'1;'<łnym gabtn<"c1\."'..
I .szy~ instynktów lUf.&. _
ą- ~~łei drot,Vz.tlę, żeby w~pesza z Paryża, gdzie między grantcznej. - r\iestety. dzisiaiJ
Czesław OłtaS7.ewsk·.
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tych grup wyborczych, klóre z przydanei listy pal1s,twonie przeorowadzlly w
całem państwie senatorów conaj mniej w 3 okręgach wyborczych".
Na tern ukończono dmgie czytanie ordynacji wyborczej do senaht.
W końcu po referacie pos1 8
Matakiewicza przyjęto w drugiem
i trzeciem czytaniu projekt ustawy
wniesionej przez rzqd, a

łączonych do
wej okręgów

•

Drugie c2vtanie ordynacji wyborczej.
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WARSZAWA, 2'7 czewca (TeL adwokat i proksor uniwersytetu
6
;.~ ,'~ ni!' ~ne
ł wniósł o skreślenie tycb wyraz w.
od na~zego sprawozdawcy sejmo' wai~7. a wskiego.
~n; al. tr. . H ~j J ' g Poprawkę pny1ęt0.
wego).
Również w ciągu dnia zostało
Na wczor~jszprn nosiedzeniu
Dc art. 25 Z.L.N. wniósł po,
.
sl\:I ierrlzone pozvtywnie, ~e hr.
.
d
I • t
prawl{ę, ub\' czło11kami ko'ni.r;i1 nańW ciągu nnw wczorajszego tla
J
selmu pO przeWOCln lc. wem mar- stwowei okrę}l'owe; i nbwodowei
konferencjach, odbytych przed. po- A6ek a~ der SkrzY(lski o .. ej- szałka Trąmoczvńskiego i wice- modv być f)'!lm o,obv tlJiJieiace
C;
k'
marszałk1 Osieckiego na zmianę
.
łudniem p. Artur , liwińs 1 zapew- mie te~"ę s?If';:'Jw za.arnnicz- h'lr<1?:o szybko zf1łatw' 0110 się z czytać 1 pisać po polskl1 Popraw- pll'zedłui:ający do lI'oku 192C
·ł
b' tdZl·.,1 " , g"1~ I'nOc'le J'''k
\I...
ka została odrn1conll 177 rrłosami ulgowy tryb ~:u';;:yjmoWarl; C1
nt 50. ~e t
"~" : '
," "
-:'
tł '~~l!,
I c1rugiem czytaniem orrlvnacii wv5
h
urzędników
l(onc:cp'Z;owy"! ~l
dOiJOSlhśmy zrcs;dą jut w "Kuqe-! \\' lym celu dla porozumienia się l h()rczej do seimtt j do senatu. pr l~~Wa;t.
przyjęto poprawkę do prokur3łtorj5 general:'ile·.
rze Wieczornym" pp. Darowskiego z p. Sliwińskim dzisiaj, we środę, Te~~o obra~ i n;łOS0W2!1 hv1b iak oosła Liebermana treści następuNastępne posiedzenie sejmu od·
(praca) Zag6rnego - Marynow,
:.
'Itr
•
pOspH'<\zne, ze w t1eWl1v:n momen- j f
berizie się jutro o godz. 12 w po·
zraua staw, SIę w \IV arszaWIe.
de DOS. Barriński z \Vvzwolenia" ące:
skiego (koleje).
p ozos tł
'
."
los 3 zWf'1dł je b do r"7.V" ;11'11 o zwolPrzeciw orzeczeniom samym, htck1ie. Na porządku dziennym,
a 11IewYJasmony
,
.
t1'(17:ie" przeciw zarzadzenio", wv- między innemi sprawa opodatkoPop01udniowe IWllferenqe po- tek: oświecenia, przemysłu i han'l nlenie tempa. Wicemar<\załek?- kre~l"'nia z listy członków komisii wania snirytusu, ustawa onagro·
święcił p. Sliwilbki p, gen. Sosno dlu, i poczt i telei~rafów. Co sit.: biec"l mfl, :ed at;że ~ł~<;ownnl:l wvhorczej przysługuj!" doikniefemu dach .za 'zw'a1czanie przemytnictwa,
kowskiemu, p. jo,'\ichalskiemtt i p. tyczy pier {szej z nich, to według 57:h' .w c1~,lszV~l r:lagu n;ezwvlde odwołanie do nełnet komisji-.
wreszcie na wniosek posła Piecho,
' .
. ,
pośOleszme, nl'~ było bow1em tadp
rt 32
• t
k
Ossowskiemu. Te trzy konferencje wszelkIego prawdopodoblensŁwa
nych wątpliwości. Wszystko, co
rzv a.
orzY1ę o popraw ę ty ustawa o gminie wiejskiej.
d
..
t
rządowa, aby dodać następuląCY unie dał" właściwie wyników poJ
premJer, za przykła em swe- przez cały szereg mIeSIęcy s ano- sten "W miastach, liczących ponad
obrońró'N
zytywnych,
"0 poprzednika, 6I!a t.: h owa te- wiło kwestię, watoliwą, było itt~ 1'\ 000
.
k
ń ó
.
b
o:lI
d' , k
.:-t,
mlesz'a c w, SpIS wv orDYGA 6
(A P) _
przypa:v5ZCl!!a~ jednak I'łaleiy, kę· ośw&ecerlEa dla sSebEe, zdecydowane, zlękl ompromlSO- c6w hedzie sporzadzony werlle u- ,~~
,2 czerwc~
'.' .
że "en. Sosnlmwski, i prof.
wi pomiedzv lewicą a związkiem lic, obwodów i nu'merów d.omów. B.~WląCY.W ~rzejeźd~Ie tutaj z RsO-_
.,
zaś o obsadzeniu dwttch pozosła· ludowo-narodowym.
Nazwiska wyborców, zamIeszka-I SJI do NIemIec trz~l obrońcy. e e
Jerzy Michah~kQ pozostaną łych my§leć będzie dzisiai· Zadne
Samotnie w· tycb wszy!':tkich łych w l edn
domu mafą być rów Vanderyelde, 1:lebknecht 11' ROzpr:El1 swofch tekach.'
kandydatury wczoraj wysuwane nie gło~owaniach wy~tppowl"ło N,Z.~. spisane w porządku abecadłowvm". s~nfeld oś,,:tadc.zyh w .rozm~~ e
Wyjaśnione zostało , że
były. Momwe, że nawet dzisiaj p. Skulskiego, . które znalazło SIę Prócz tego r6wnie~ na wniospk k~lkoma dZlenn~karzar~lI, te lui na
~
d kł d ga b'me t u b ę dz.le
.
ł
poza komnromlsem.
rządu zam'l"st ustępu 4 art. 32 pIerwsze.m
. posledze.nt.u. ,tr_yb~nału
tekę min. spraWie, bwo~u s a
og ostony
Po'ml·"'o pośp·Iechu. ", J'akl'm do- . "
l
d
l
k
"
w
przyjęto brzmienie
nastęnujące: rewo uCYln~go o mes ~ la. naJp.:orobejmie p, l'Jac.ław Makow- ł urzędowo z pozostamem wakansu konano drugiego czytania ordyna- Wzór formularzy dla spisu wv- sze w!ażeme. WszystkIe Ich l?roski
ł na tych dwuch tekach,
cH i pomimo, te całą tę sprawę borców usiali rożporządzenie wy- pozY~le co d? dopus::czenfa śWladzałatwiono b~z udziału rządu, za- konawcze".
k6w l złożeme matefJału dowodorówno przeszłego, iak i przyszłego,
Przy art. 35. przyjęło poprawkę wego, z?stały od!zuczone.. Rozcały dzień wczoralszy był dutym Dosła Hertza i Krainy, aby spisy prawy mI~ły przebIeg
ogol barorp.,eszowców • z Bytomia. Orge- plu·sem pracy sejmowej. '''łaśd- wyborców były wyłożone codzIe n- dzo burzltwy. Prz.ewodmczący iryszowey pobili i poranili do krwi wie bowiem poza trzeciem czyta- nie przez 6 godzin (w projekcie bunału rewolUCyjnego Kry~enko
kąpiących się górników.
niem tejże ordynacH, konstytuanta, było 4 godz.) i to w takiej porze, złożył .swe ~~kqe swemu zastęp
- W dniu wczorajszym w min.
Z Bytomia wypę1zono we wt0spraw zagr. rozpoczęły się układy rek polskich urzędników celnych. iako taka, nie bedzie miała-nic wi.ę- aby ułatwić wszystkim wyl;lorcom cy P~tiakowl I wyst~pował sam w
cej do roboty. A wszystko, co przejrzenie spisu.
charaKterze oskarżycIela. Sled.ztwo
polsko-czeskosłowackie w sprawie
przyśpieszą
likwidadę
nasze;?;o
sejDo
art.
36
przyjęto
dodatek
prowad~one .było prz~z szwaglerk,ę
umowy pr3\\'oej. Na czele dele·
gacji polskiej do tych układów O~spozycjlł W~2lem górrmślą mu sttwerennep-o jest bardzo do, "Wyzwolenia" treści następującej: KrylenkI,. ktora podpIsała protol\~r
datnim czynnikiem w naszem ży- "Odmowną swoją decyzjt: komisja oskarżema. P~wód, kt6r):' skłoruł
stoi podsekretarz stanu p. Rymof ciu politycznem.
St. Gr.
obwodowa doręcza osobom, POfIłi- Vandervelda, LI~bknechta l Rosenw k.z.
niętym w spisie, w sposób przepi- felda do złoi~ma o~rony, był t~n,
KATOWICE, 27 czerwca (A .. W)
łltraw!l
Począwszy od 15 czerWca węgiel
suny w ustępie 2 art. 37 i jedno- te tryb~?ał. Ole ChCISł uzn.ać ukt~v In!alitorlip"
131'
u
J uliu Ihl.
górnośląski rozsyłany będ1ie we~
cześnie ogłasza ją przez wywiesze- du ?erhnsklego trzech mH~dzynaWARSZAWA, 27 czerwca (PAT) dług 2arządzeń władz polskich,
nie w IQkalu komisji".
rodowek. Układ ten ~ył. funda'"
.
Do art. 38 przyjęto poprawkę m~ntem podstawą, na 1aklch woKomisja prawnicza. Na porządku Do urna 14 czerWC2 włąc:.mie obodziennYIll d7.isiejszegv PQsiedzel113 wi ązuj: jeszcze prlepisy międzyWARSZAWA, 27 czerwca (P"lt). stylistyczną \Vyzwolenia·
gole obrona mogła być przeprow komisji pra.vnicze) nńdu być svjus7nicze !{omisli "ozjemczej w Na dzisiejszel!1 posiedzelll11 s~)mu
Do art. 5i prz)jęto kilka po- wa~lOna. Nie uznanie ukła~u uIOzpatrywan.. ' pL3wa
mi- ny w Op lu. POlsk.e koleje pansh\owe odes.ł~?o W plerwsz"m czyta~lu da"
ek kompromiso vych.
kładu tego u.s It n ę! o obrOnc?m
proiekc.h" lI<;blW\
o hroni loka po Ierały d tąd kontyngent VI wy- kOmiSji ustawę ~ tryb unale :.tanu,
Do art. 90 przyjęto poprawkę gr lOt z pod ziemI. 1 dalszy .~h
toro .'
80.ości 153 tysięcy ton miesięcz- poczem ~rzystąplOno do dalszego kOl1promisową, aby skreślić ustęp pobyt w MoskwIe byłby tylko
keterelli poseł .1e.siUko\'!1cZ _ło- nie. Kontyngent ten b~dzie obec- głosowam~ na~ ordynacją w bor- 6, a ustęp 1 przestylizować.
farsą.
tył jednak oświadczenie, i1 wobec nie zwiększony do 190 tysięcy ton. czą do sejmu 1 senat?
.
Do art. 92 przyjęto poprawkę,
BERLIN, 26-go czerwoa (Pat·
nieukonstytuowania się rządu, me~r~y art. 9 przYJl~to wnlosek d o m~gającą . się skreślenia słów: Wczor~j popoludni1~ .od,była ~ię konrytoryczne rozpatrywanie projektu
konnsJl, aby
,
lLczby mezutytkowanej reszty ferellCjB ~r~ed~tB~lCleh ~r~gle.,. amnależy odroc.zyć. Jednocześnie popOdrdeść rczb~ posłów z głosów, przypadających na pań stefliamS~leJ l wlooeilRkl6j I?Hl~ZYseł Jasiukowicz zgłosił wniosek.
408 na 432
stwowe listy kandydatów·.
narod6wkl 'Z RosenIeldern I Lleb·
aby komisja zwróciła si~ do swo,
I
k' d
t
t ,1 ł
Do art. 74 przyjęto poprawkę knechtem, jak równiet z Vandefvell<:~ ~złcnkó~ :z propozycją, ~y na
Główny urząd statystyczny po- nne popraw 1 o ego ar) {t1 u kompromisową, że
dem, którzy powr6oili z Moskwy.
plsnlle ZgłOS1l1 swe poprawkI do daje ponitej przytoczone dane o odrzucono.
dl
k
t·
d
Byli obr,)ńcy eser6w oświa lczyli źe
projektu do ustaw. o ochronie składzie narodowościowym ludnoPrzy art. 10 przyjęto poprawkę ,. a orzys ania z man atu
śI d
. h
k ±d
k',.
lokatorów,
• ści w liczbach bez.względn~ch i w k?mpromisową w spr~wie przyzna- na _pod~tawi~ listy_ państwo: ~r:'-:be1;aac~() 1~rz;d8ow~1 ~~y;~d~l~
Poseł Marek lJZupełniając ten' odset~ach, zestawlO!le wOJew?dz . ! ma. 24 okr~gom .po . Jednym man- :-eJ w.",·un.klem ,J est prze. blllszewików Buharin. Wedlu~ Rdwniosek proponuje, aby przewod- tw~ml na ~odstawte osia!ntego. dacIe. Przyjęto rownteż popraw~ę; rowa~::enle posłów pr.:%y senfelda, jest bar(lzo prawdopodobne,
niczący kancelarji sejmowej wez- SpISU ltt~no~cl .. Dane..te me do -', sprawozdal1(cy .posła Grzędzlelskte- najmniej w 6 okręgach wy- że przeciwko oskarwnym zapadnie
wał członków k9misji do składa- t.r,czą ZIemI wlleńs~lel, Oór~ego go, aby sledzlbą 0.1<'ręgu wybor. , borczyc:h
wyrok śmierci.
nia poprawek Uzupełnienie przy- Slą~ka, oraz osób, objętych spisem cze~o Nr: 4 był~ mIasto ~strów, (w prOjekCIe było 8 ?kllęgach~.
Powzięto uchwałą wysłania telejęto,
wOJskowym:..
i ta~ )ak pl~rwo~OIe
u::hwal!ła koDo a~t. 95 przYJę~o wnlos~k gram6w do M,skwy za wezwaniem
WarszaY'~ mIa~t~: 931.176 w ł mIsJa, a nIe miasto ~lelsk.
kompromIsowy: ustalaJący ?dmI~- rządu sowieckiego, 87.eby nie do
Pozatem komisla przyjęła pro·
jekt ustawy o ulgowym trybie u- tem lud.nos~I polskIe) 673.320 (72,31
Przy art: :2. przyjęto poprawkę nę systemu (D Ho."tha) oblIczan~a puścił do wydania wyroku śmierci
zyskania stanowj~ka urzędniczego pro~.), mneJ 257.856 (27,7 proc.)., "Wyzwolema l Narod. Chrz. KI?- \~ymku. głosowama na podstaWie Wyrok taki bowiem wywołałby Ży
w prokuratorji generalnej.
Wo)e~?dztwo warszaw:: 2.1l2.1<?6, ~ Rob.! aż~by . taden ob'Yód n~e lIst panstw~wy:h.
.
we niez/ldowolenie w masaoh robotWszy~tkle mne ~oprawkl od- niczych Europy zachodniej.
Rozpatrywanie projektu o są- po~sklel 1.895.186 (89,7 proc.), ~n- hczył wlęce~ n!i 2000 mleszkanRYGA 2
(P ) Odb
dach doraźn\'ch w b. dZielnicy neJ 216.920 (10,3 proc.). WOje- ców (w projekCIe było 3000) oraz, rzucono 1 na tem ukonczono obrapruskiej odroczono.
wód2:two łódzkie: 2.251.097 pol. aby taden wyborca nie miał do dy nad ordynacją wyborczą do seJ.
• . 6 ~zerwoa ~t •
yWreszcie postanowiono aby ko- 1.895.488 (82,,6 proc.)/ in. 391.609 lokalu wyborczego dalej niż 4 klm. mu. Przystąpiono do głosowama ło SIę tu wwlkłe protestUjące zgromisla prawnicza odbywała' posie- (17,4 proc.). Kieleckle: 2.534.214 (w projekcie było 6 klm.) inne po- nad ordynacją wyborczą do sena- mad~e~le iser6wr 'Id na V kt6rem lrze :
tu i przyjt;Ło wszystkie artykuły mawIa. <lsen El. ~n,t1erve e l
dzenie 2 razy dziennie w te dnie pol. 2.312.374 (91,2 proc), innej prawki odrzucono.
gdy nie b~dzie plenarnego posie- 221.840 (8,8 procent), Lubelskie:
Poprawkc: S. L. N. do art. 14 według wniosku komisji. Zmie- Wła~ymlfo~. Przepell~lone z!{romadzenia sejmu.
.
2,085.557, polskiej 1.716.047 (85,2 (dotyczyła tak zw. kalendarza wy- niono tylko w art. 6
dze0l6 P~zyj.t:ło rez\.}lu?Jf'l prl~t:est~Ją·
proc.), innej 309.510 (14,8 proc.). borczego) odrzucono. Po odrzuceIlczbłł senator6w z 102
oą prze~l w 19n,orowalllu berl.lns~lego
'IDRfMftln tlW!łrtn)'
łll!Kb~. Białostockie: 1.302.259, polskiej .nitt tej popf'dwki kalendarz wyborna 108.
uk,ladu l prze~lw karze ,śmIerCI, tu9bRl U"UIUI. U ~ li 11 ąllRu 996.014 (76,5 proc.). innej 806.245 czy przyjęto en bloc, przez to przy- W •tązk t
rt 15
dZle~ w)'r~~aJqcą obro~corn słowa
KATOWICE, 27 czerwca (Pat). (23,5 proc.). Nowogrodzkie: 1 milj. jęŁo wszystkie inne poprawki, dozr u z r e~ wk a ci d gosta- WdzlQcznoścl od roboLnlków lotew~ow ono, te ICZ a a~ y at w na skich.
300.069, pol. 649.719 (50 procent) tyczące tego przedmiotu.
W dniu dzisiejszym rozpoczęła się innej. ~50.350 (50 proc.). Poleskie:
Art 20. ~?tyc%y składu ~krę~o- ł ~Syt:~:ygir;:;yo~ch(p~per:~t~gr~e:
ewakuacja czwarte,i strefy obszaru ~76.66t), pol. 1'90.700 (21,8 proc.) I wycb kOmiS]1 wyborczych l mla- ło 51)
n
y
Art'.6 zawierający rozd iał lic _
MOSKWA, 27 czerwca. (A. W.)
plebiscytowego. Strefę tą sianowi In':lej 685.965 (78 2 proc.). . Wołyń-l nowanill; ich członków. Do arl tepo stronie polskiej powiat Pszczyń· skle: 1:433',157, pol. 207.932 (14,5 go przYJt:t? pOl?rawkę P?sła Buzka, by senatorów między w~iewÓd~- Los oskarżonych esserów wydaje
ski i polska część powiadu zabr-I proc.) ,m~eJ 1.225.225 (85,5 proc.). aby w razie n~e~ybraOla c.złon~a twami zmieniono w le s
6b 1; się być przesądzonym. Podczas
Poznanskle: 1.974.057, p. 1.628.522 okręgowej komlsjl wyborcze] mla- ,.
n. pos ,.e manifestacji moskiewskich przeciw
.
.
. ..
sklego. Po strome nIemIeckIej zaś (82,5 proc.) innej 344.535 (17,5 ndwał go nie generalny komisarz 1.Iczb~ senator?w. w wOjeWództwIe eserom, Piatakow - przewolinipowiat Kozielski. Dziś pod wie- proc). Pomorskie: 939,495, pol. wyborczy, ale przewodniczący o- sląs~lem PkodnteSlO~a została z 4 czący trybunału, oraz Krylenko,
cz6r wkroczyła do czwartej strefy 754.907 (80,4 proc.) innej 184.588 kręgowej komisji wyborczej. Punkt na 1 ' ~. rako~~klem 1 8 n .9, prokurator tegoż trybunału, oświad
WS
policja polska i niemiecka. Jutro (19,6 proc.). Krakowskie: 1.989.399, 6 arl 20 przyjęto takte z popraw·
l~m 7 10 na , w le· czyli tłumom, zebranym na Krasodbędzie się przekazanie władzy i pol. 1.859.838 (93 procent) innej ką posła Buzka, a mianowicie W ec tem z na ' n y m Placu, że wyrLlk na eserów
,
139.561 (7 proc.). Lwowskie: 2 mil. następującem brzmieniu:
w ł6dzkiem z 8 na 9.
b<:dzie bardzo surowy. W podoWybory odbywają się kartkami.
W arl 12 określono funkcje o- bnym duchu oświadczył się rówtmlana sztandaru. -- W czwartek 718.856, poL 1.525.151 (56,1 proc.)
wkroczą do tej strefy wojska pol- innej 1.193.105 (43,9 proc.). Stani- Za wybranych uważa się tych, kió- kręgowej komisji wyborczej i jej niet .obrońca M Bucharin. Ostatnie
~lde. Pl) :.honie polskiej zapowia sławowskie: l,~48:481, poi. 294.381 rzy otrzymają, największą. ilość gło- siedziby, na wniosek posła Buzka. demonstracje przeciw eserum zorda Si" bardzo uroc~yście przyjęcie (21,8 proc) , tune) 1.~54. 00 (78,2 sów. W raZle rów~ośc! głosów Z powodu przy!ąc.ze01~ .GÓrnego ganizowane planowo przez władze
wojiK1i w Psu~Z)!nle Wojsk ol- procent). rarnopolskte: 1.429.627, rozstrzyga los, wyctągnI'ęty przez Sląska do ,PolskI przemeslono ko· sowieckie, miały na celu uświado.
. ~
:'. ' a p
pol. 633,948 (44,3 proc.) in.795.679 starostę, względnie przez prezy- misję okręgową śląską z Cieszyna mienie zagranicy co do nastrojó~'
siut' W~tą do lt!.g(J Inląsta od (551 procent). Sląsk Cieszyński~ denta miasta lub bunnistrza.
do K,a1awic, a pr6cz tego na wnio- wśród mas robotniczych w stosub.
~trony Dlled.dC.
145.252, pol. 110.756 (76,3 proc.)
.Arl 22- mówi o składzie obwo- s~k h~go samego posła przeniesio- ktt do eserów. Organizowane i kieinnej 34,476 (23,7 proc.) - ogó. dowej korni -ji wyborczej. Komisja no ~iedzibę~omisji okręgowe; po- rowane przez partję komunistyczD2łm
łem z~t€ł:n liuba ludności Rzeczy- konstytucyjl'la proponuje, aby prze- morski ej z Tczewa do Tornnia.
ną. demonstracje owe kończyły sic
~
I·ospohie] wynosi wedle tego sJ?i: wodniczący ~ręoowej komisji '.vy-!
\V ar!. 15, do.tyczą~ym list pań· zebraniami, na których ncM'alano
, KI\}0\ylCJ. ·, 2/ c.:erwca \.A\V tbtl 29.372.437, .", aem pol.skleJ b?rc~ej by~ I!}JallOwally P? 7.a,.s;<!~-i S lW.(I~, y,' h l'rzyj_ęto_wmos~k P.SJ .. prawie jednobrzmiące rezolucje,
a kopaln_u: Karstencentrllru do 117.359.883 (68,4 proceut) ..mej męClu opmJl władz polttycznych ,1resCl następująceJ: "NIeuwzglę- domagające się jaknajsW:Oli's.zegOj
MO dnia ~ b. DL n padu 80 8,012.564 (31,1 proc.}.
.iusteAd.L lQJab »Wyzwolenia" dniollp. zo~tatla listy pailstwowe dla wyroka Da oskarż.oaw~, " • ,(.,#J
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niemiecki będtie 'W motn~cl prze- aby ewentuame! po~k:ł były D- pogrzeb zamordowanego ma, .;załka
ciWstawić się energicznie wszyst- dzielane bezpośrednio i wyłącznie Wilsona. Zwłoki złoźono \\' '. kim tym, którzy zamierzają prze- rządowi sowieckiemu. - Słychać tedrze św. Pawła. Rząd oraz korpus dyplomatyczny wzięli udzd
.~:
mochód, słot ~ "pobIrtt1 VI bocz- wrót w Niemczech j przestrzega równie~, te ,uąd sowiecki b~dzie w uroczystościach pogrzebowych.
neJ uUcy, w którym siedział mlo- przed dawaniem wiary rozsiewa- domagać sit:. aby większa część
BERLIN, 2"! czer!,ca. (Pat.) - dy człowiek oru drugiego ało- nym alarmującym pogłoskom.
przyznanych mu kredytów była
Dziś odbyły su: tutaJ uroczystości
'."
.
wypłacona 'VI gotbwce.
Wyrok Da zabOlrOw PJi!g~n'.
żałobne przy zwłokach Jllinistra wieka przechi.ldzaJlłcego Slę w poROZSlerle~lp.
wYłątkowego.
HAGA, 27 czerwca (Pat) - Litspraw zagranicznych dr. Waltera blitu w oczekiwaniu na Rathenau'a
LONDYN, 27 czerwca (Pat)
Rathenaua. W sali posiedzefl w Mającego opuścił swą willę.
winow
w
rozmowie
z
dziennikaHANN OWER, 27 czerwca.(pat.)
Havas. Sąd przysięgłych uznal
Reichstagu tlstawiono pomost, na
Nadleśny ów t8.obserwował do- Radjo. - W Bawarii f Wirtember- rzami wyraził nadzieję spotkania O'Brien i Cenelly'ego aresztowaktorym spocz~łl trumna ze zwło- kładnłe jak sp
.
ł d gii zaprowadzony będzie stan wy- się z grupą finansistów,' którzy nych niezwłocznie po zamachu na
,
sceruJący m o y jątkowy.
karni zmarłego, pnykrytll flagą
udzieliliby kredytu wprost rządowi marszałka Wilsona, winnymi p(}niemiecka. Obecni byli wszyscy człowiek wskoczył do auta, które
rosyjskiemu.
posłowie, przedstawiciele państw zaTU ruszyło i z którego w tej
pełnienia zbrodni z premedytacją.
Pogróżki WObBC socła~ls1ó·,I.
związkowych i członkowie rządu chwili padły strzały, od którego
Rzeszy. Korpus dyplomatyczny zgłnął Ratbeł1aL
BERLIN, 27 czerwca. (A. W.)SchaBzer W IOlIdynip,.
Ppr!lm~ ł ł" ~ b
•
zajął miejsca Vf loty dyplomatyczWybitni politycy lewicowi· szczeLONDYN, 27 czerwca (Pat) Ha- łl Imu " unJna tv IlUi2 ~mi~.
W Lusr·J!arf~nfe. gól nie Gerlach oraz SOcj1łlista na- vas. Times dono?i: Dziś odbyła si.ę
nej. Prezydent Rzeszy wygłosił
LONDYN, 27 czerwca (Pat) następujące przemówienie:
•
Ii
rodowy Hoffman otrzymuj'ą co- k?nferencja pom1ędzy włoskIm ml- Havas. - W izbie gmin lord Chur. .'
.'
.
Ulstrem spraw zagramcznyeh Schan- chill złotył ekspose w sprawie ;rwRathenall J)OWołany był do
BERLIN, 27 czerwca. (A. W.)lego, by jako prawd%iwy mllt sta- O goddrlie 3-] po południu odby- dZlenI11e ltsty z pogr6tkaml lub zerem i Lordem Balfourem. W roz- landzkiej, ·oskarżając de Valerę i
nu i wódz narodu wyprowadzić ły się dalsze demonstracje w Lust- przywoływani są do telefonu, za mowie tej omawiano zagadnienia jego stronnictwo o to, że dyskrepaństwo z' zamieszek ob~cgo garłenie. Ulicami przeciągały po- pośrednictwem kt6rego jacyś ludzie interesujące bezpośrednio Anglję dytuje rząd tymczasowy wywoluprzepowiadają im los Erzbergera i i Włochy. SP.raw. o ważności mię- i~c zaburzenia i powodu:ąc nie·)oczasu do jasnej pnys%łości. Przypadło mu w udziale zadanie wpro- chody .I pie~nłanti :epubllkat'iski~- Rathenaua.
ł dzynarod?we] ,nw poruszano .. W rowmienia między Ulsterem a pokołach mIarodajnych panuje WIe!", zostałą Irlandią. Rząd angielski
wadzenia nastego narodu w sto- mi. Przed połudmem wszystkIe
tej
wprowadzi
rokowania
z południokie
zadowolenie
z
przebievu
sunki gospodarcze % innemi pań-, przedsiębiorstwa zamkni~to. Srodki
l~
xtrBRY
~ałsk'.'
konferencji,
po
której
nastąpić
mawą
Irlandją,
powodowany
względas[wami qla dobra i uzdrowienia lokomocji u~ieruchomione. Dzienją dalsze. 8 Westminster Gazette" mi wyższej polityki, a nie brakiem
całego ŚWIata. K:u}a m0rdercy za~ nikł wieczorne nIe wyszły. Mimo
WARSZAWA, 27 czerwca. (Tel. donosi, te Lloyd Geon~e spotkał od,,,agi. Mówiąc o Ulsterze Churtrzymała go na tel drodze. Czyn'l
d
r h ttf
od nasz. kozesp.).
Wczoraj szef
ten nikczemny nie dotKnął tylko SI r:te~ eszczl1 na u lC3.C
ezwy- proIokl1łu dyplomatycznego pan się dziGiaj z Schanzelem celem o- chili oświadcza, iż uznaje za l1spramówienia kilku poruszonych spraw, wied1iwione operacje wojenne do·
samego Rathenaua ale ł całe pań- kle rolno.
Przeździecki złotył wizyt~ kondoktóre
omawiane już były poprzed- dając, iż między trzema Widami
s~wo niemiecki«:. Czyn ten. ski eroBERLIN, 27 czerwca (A W) - lencyjną posłowi Rzeszy niemiecnio w rozmowie z Poincarem.
nastąpiło porozumienie VI sprawie
ł
w~ny .br . przeC1:vko. re;:>obhce nIe- W republikańskich demonstratjach kiej p. Rauscherowi z powodu zaOmawiano spraw~ odszkodo- utworzenia pasa neutralnego.-!rpeCkle) 1 przeClw idei demo kra.,.
' mordowania min. Rllthenau'a.
tycznej, której szernlienem był urządzonych w berltn:klm Lust- - - - - -_- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ wań, zarządzeń dla ożywienia i W zakończeniu Churchill powiada,
rozszerzenia stosunków handlo- że rząd będzie uważał układ za po~
Rathenau. )Ąorderstwo to jest za- gartenie, celem wyratema protesiu
wych z Rosją, problem grecko-iu- gwałcony, jeżeli obecny stan się
nachem na całość narodu, jest przedw zamachowi na Rathenau'a
1
b
łl!'U~
tri·
a
rectie{~o,
położenia w Austrji oraz nie zmieni wkrótce. W tym wy"
~brodnią por:ełni?ną na całym kra- i knowaniom partii monarchistyczU
'Ul
u.~1»~., oraz mandatu palestyńskiego. "Daily padku rząd zastrzega sobie wsze!.
jU ora~ na. cle~ph'Yym
ł ufającym nych wzi~ło udział około 250 t ynarodZie metUlecklm. Oby z ducha . ' .
. ~Ornlnm'.·nl1l·n Lł'I\t,~il n;OU1~ l np,1·YI~ln.m. Chronkle pisze, że w następstwie. ką swobodę działania, celem o,;1 '" li
!"..
t
konferencji genueńskiej daje się I brony swych praw.
Rałhenaua
zakiełkowała lepsza SlęCy uczestmków. Zgro~adzema r v li "11 II
HAGA, 27 ~erwca (Pat) Hav. zauwa.tyć znamienną zgodność w .._ -............_ _........_"""' ..,...,--.
przyszłość dla wszystkich narodów te :wołały S part je socjahstyczne
poglądach politycznych Angiji i
i dla naszej ojc~yznyl·.
i 12 lWiązków republikańsko-deDonoszą oficjalnie, te Patyn i Lit- Włoch, nie tylko w sprawach ro- 1.'11 p • A." 11
. ~o ukonczemn przem6W'1efl wy- mokratycznych. Z 12 mównic pa- win6w porozumieli sic: co do pro- syjskich, ale i we wszystkich in'r'ł Y§Cl~J. !rl0DD1e..
·111eSlOno trumnę. . Przed gmach~m dały mowy piętnujące ostro leno- gramu i organizacji prac komisji. nych, z tego powodu byłoby wsk aparlamentu ustawIony był oddZiał
'
--:'Relchsw-ehry 1. muzyką, który 00- w:ml~ przewrotowców. Po. ukoń- Litwinów w.yraził .tyczenie, auy zane, aby doszło do skutku wspólne wy·tąpienie obu rządów, celem Rezultat wczorajszych b·legów.
dał honorytwojskowe. Truml)ę u- czemu zgromadzeń olbrzymie ma
n~jpierw zwołana zostata ~odko- rozwiązanio., trudnych problemów. Nasi faworyci w plęc'u hiegach
~tawiono na samochodzie, który sy rozpłyn~ły się w porządku ł
zdobyli p'erwsze miejsce.
mIsja do spraw kredytowych 1 pod- Nawiązane w czasie wojny poroud..,,<iózł ją do Obe!schoetlewaldu, nigdzie nie doszło do ekscesów.
komisja do spraw długu rosyjskie- z~mie~ie włosk?-a?gielskie w. czaI bieg. Gcntlemm'lski. plasld, dysf.
gdf:ie zwłoki pochowano.
go, Doszło do zupełnego porozu- Sle po,:oju musI Się przyczyntĆ dla 1600 mtr. 1l Toothoick-Towarnickil:'go,
..
d ..
. . . korzys:nej współpracy obu państw· 2) Nadzieja. Tot, ~'2.
mlema W prze mIOCle pytan, Jakle . l'
'> tk
. b
' d'
. II bieg. Dyst.ans 160:) mtr. 1) AISf;-·
nsfąpten'a
.
d"
W olań sI{lego,
'
t)
()d Wl'I'z, ",.
I ,.
mają być pOGtawlOne
po konusjl• 1 ·.U po~y OWl O tt naro OWo
_)
OJ)
AłW!N"
BERLIN,
27
czerwca.
(A.W.)'skiej
PARYZ,
27
czerwcy
(Pat)
Tot.50.
,
.
BERLIN, 27 czerwca (A W) ~
rosYJ
•
Jak don')si londyński korespondent
III I>!e:;l. Gentleman~l(1J przeszkody.
Od chwili wykonania zamachu na W kołach parlamentarnych panuje
HAGA,
27
czerwc
(Ptlt)
Havas.
Matina"
rozmowy
Lloyd
Georcre'a
dystans (;{)OO n: tr • 1) Nli_a-1r, Potoe.
k ' .. •.
"
. . .0
kiego, 2) Pafslva1. Tot. ~.
.
R1thenau'a trwa}ą ciągłe przesłu przekonanie, te minister obrony Pat y~ l?f~;wo dmcząc
~mlS]l me- z Szancerem P?!rW3)ą <1 dl11, 1 b~łV bieg. i Iyst&ns 16')) mtr, l) ?;)l~krajowej
Kessler
wobec
ostatnich
chiwania świadków
naocznych,
r~sYJsklel
prop~IlOWa{. utworze- dą dotyczyły giOwme spraw go- tyk - par., Kr~nenVerg[J,,. 2)_ hYI!t;\;,
wypadków nie pozostanie na swem me przez delegaCJę rosYlską pod- spodtlrczych. Daily Telegraph" po- 5) Gank:'1' fot. 60, franc. 2.8, 02.
zgiaszających si~ 4.0 składania zek . j' kió
. ł b
l d'
kI> f
,. t· b d .
V bieli. Dyst. 2100 !litr, l) Orl!ca-stanowisku.
Om15 1,
ra ,!lla a ~ na. ce u aJe, ~e nil. o~ erenCJl ~J ę Z1e bar. Kron~nberga, 21 Beniamin 5) Bl1r~
:znań. Jednym z najwa1:niejszych
współpracę z komlsją .merosyJską«. omaWlllBtt rówl11eż k-west]a nafty, żuj. Tot. 5l.
świadków, który sobie dokładnie
do czego wykazuje skłonność
VI biM, Dyst. 1~ mtr. l, I' 1.( raRząd
rade·
zapamiętał .wygłąd wykonawców
rząd angielski.
!:110m-st. ~ter~-Szepletów, ~) Amhltne,
o) Patrol, 1 ot. ;')0.
zamachu i wszystkie towarzyszące
LONDYN, 21 czerwca (Pat). VII bie<;!. Dystans ~lO(J mtr, 11 '.Jraokoliczności, jest pewien nadleśny Reuter dowiaduje się, 1:e w sweHAGA, 27 czerwca (Pat), PGtlfZeb marszałk1i
goner-;hr. Morsiina, 2) Diadem, )) Her~ Poczdamu.
Przechadzając się rach miarodajnych w Londynie Jak się dowiaduje korespondenf
LONDYN, 27 czerwca. (Pat.) 50(1. Tor. 53.
koło domu Rathenau'a, widział sa-· panuje pogląd, it obecny rząd Havasa sowiety mają się domagać Wczoraj odbył się tutaj uroczysty
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3) nie to wygląda następująco:

'Ll0yd George.

I

jakie podczas wojny;

chociaż i ci

ilwa- niej pod naciskiem

wzrastających

Partja liberalna jest obozem

dzielą dziś lub żają, że trudno znaleźć człowieka wpływów Labour Party. Najpew- ideologji wielkiego przemysłu i
mogą dzielić VI przyszłości Lloyd bardziej zdolnego do piasiowania niej stanie się to jeszcze podczas handlu, szczególnie kolonjalnego.
George'a od przywódców partji najwyższej w państwie godności, najbliższych wyborów do parła- Jest ona przeciwna ujarzmianiu
liberalnej? Rozwiązanie tego pro- jednak obawinją się złożyć władzę mentu i na czele partji liberalnej gospodarczemu Niemiec, gdy;:; nie
chce tracić odbiorcy - przemysłu
blematu może rzucić bardzo wiele w ręce, które podczas wojny tak znów stanie Lloyd George.
światła na przyszłe ukształtowanie zupełnie straciły orjentację.
Na pocz'\tku niniejszego arty- niemieckiego - dla swych surowpolityki angielskiej w dziedzinie
Nigdy jeszcze part ja liberalna kuł u wspomnieliśmy, że rządy o- ~ów kolonialnych. Z tego wzglę~

punkty programu

l<onsolidacJa partjl IIberal
Przyjaciele Lloyd Cietak gwałtownie i konieczn ' e nie sobiste Lloyd Geolge'a mają się du liberałowie p o d c z a s wojny
cr9~'a z koniecznośd.-Sta wewnętrznej i zewnętrznej.
zewnętrznym
potrzebowała kierownika, jak dziś. ku końcowi. Ale zamiast rządu je'lotwarcie sprzeciwiali się plano'Jl
Jako
na
wyrazie
["!'cw§sko "Manchester Quar~
liberalizmu zatrzymamy sit: na Pami~ta ona przytym zasadę, że dynego ministra Anglja mieć bę- rozdrobnienia cesarstwa niemiec~
~fa~1.u, - AngBja i Francja.
"Manchester Guardian", które jest "kto nie ze mną, ten przeciw dzie rząd kolektywności gabineto-I kiego, dążyli do możliwie najszybWnioski.
biblją i wyrocznią dla tysięcy li· mnie", a Lloyd George nie jest wej, będący naturalną cechą poli- szego przerwania wojny, po ""ojberałów, rozsianych po całym im- człowiekiem, który po utraceniu tyki brytańskiej od czasów Wal- nie zaś sprzeciwiali się traktatowi
(Dokończenie)_
wersalskiemu, potępiali przyłączeperjum. Kierownik tego pisma p. władzy zająłby się uprawianiem pole'a.
Pozostaje jeszcze stara partia C. P. Scott jest surowym strażni- swego ogródka. - Ma on bardzo
W. Permewan kończy swe nad- nie do Polski Górnego Sląska,
liberalna. Była ona wprawdzie roz- kiem doktryny liberalnej i pie;Łnu- mało wspólnego z Cyncynatusem. zwyczaj ciekawe studium bardzo wreszcie francuską politykę 01·
członkowana, lecz oddzielile jej je wszelkie od niej odstępstwo, Jeźeli tedy zarówno zasady, jak i charalderystycznemi dla polityka szkodowań. l He ulega wątplhfO~
części spajają się pod mocnym jako herezj~. Otóż jest faktem u- interes skłaniają. obie strony do angielskiego słoNami: "Jest jedna śd, i<:! stronnictwo liberalne ostrzej
wpływem konieczności. Pami~ć po- wagi godnym, że ostatnio .Man- wstąpienia w ponowne małżeństwo, tylko droga uzdrowienia polityki jeszcze, niż dziś czyni to Lloyd
Etyczn~t 'jest bardzo krótka, a za- chester Guarclian" coraz częściej to cóż właściwie stoi na przeszko- angielskiej: ziednoczenie oba par- George, zaoponuje przeciw taktyce
zdrogć i osobiste animozje długo gorący aplauz składa u stóp Lloyd dzie?
tji liberalnych; rekonstrukcji partji francuskiej i postawi sprawę sto~
~ję ostać nie mogą przeciw pow- George'a. Pierwszy wyraz uznania
Przeszkoda jest tylko jedna: konserwatywnej pod własnemi łea- sunlm francusko-angielskiego na
szedmemu interesowi. Wprawdzie u wielkiego organu liberalnego osobista zazdrość i niechęć. Oto derami; wreszcie pozostawienie gruncie zagadnienia: ententa z .predzislejszy przywódca liberałów, zyskał premjer z powodu rozwią- motyw, który udaremnia rekOll" partii pracy jej właściwemu roz- 'dominacją wpływu brytańsk.eg~
John Simon, ma aspiracje zostania zania kwesiji irlandzkiej, a od te- strukcj~ wielkiej partji historycznej, wojowi. Inaczej wpadniemy w rzą- lub rozłam i prowadzenie politykI
pCllljcrem, a ma jednocześnie da- go czasu w oczach liberalizmu 1est mogącej odegrać pot~źną rolę w dy bloków i grup na wzór państw na własną rękę. Jednocześnie liberałowie Dodadzą rękę Rosji i
'n", by mniemać, źe zostaną one on uważany za prawowiernego, dziejach rozwoju pallstwa, a tego kontynentalnych.
Jpd:ożone ad cnlendas graccas w choć ciągle jeszcze tonie w grze- motywu oieprędko naród zapomni
Tak więc jest OIl zwolennikiem pomysł nowego konsorcjum go'nme, gdyby Lloyd George powró- chu i zadaje się z niedowiarkumi. przywódcom.
rządów partji poszczególnych, a spodarczo-politycznego: AngljacH na łono partji liberalnej, ale
Jf!st to znak niewątpliwy dla
NaJlepiej moment ten zrozu- mianowicie tej, która w danym Niemcy - Rosja może stać si~
'przecie zdaje on sobie świetnie przyszłej konstelacji politycznej, a mieć moie Polska. gdzie nwiśd okresie jest najsilniejsza.
faktem, jak już zarysowywał się w
Pozostaje jeszcze dla nas naj- pewnych chwilach podczas narad
s l)rawę, że lepiej być ministrem autorytet ,Manchester Guardian" osobiste są najczęściej przeszkodą
s:\J.rbu w rządzie Lloyd George'a, wystarcza, by skonstatować, że do połączenia, gdzie CZ~gto przy bardziej interesująca kwestja:. j~k genueńskich.
::i': I1U długie jeszcze lata stać po- żadne różnice zasadniczo dziś już tworzeniu stronnictw nawet grają wpłynęłoby pODowne .. wstąplenl~
D\a Polski zagadnieniem "be
7;, nawiasem życia paflstwowego. nie d:delą Lloyd George". od li- ro)~ nie społeczJ?e interesy, ale in ~.1oyd .George<a do ,partjl l beralneJ or not to be" jest znalezienie moBardziej jest prawdopodobne po- berałów. W interesie ol.:l1 stron dywidualne. Któż nie widzi, ze ca- l UjęCIe przez partj~ tę władzy, na dus vivendi z nowym ukladem
,'"-b~nie llberałó:v z Lloyd Geor- leży dziś bezsprzecznie połączenie, ła prawica od związku ludowo- ~ksl~ałtow~!1i~ się zagraniczn~j, po- stosunków europejskich, który z
~~?111 na czele. mi z tym samy~ które niezadługo st.anie sjc: zape- narodowego aż po skulszczyzn~ i hiykl AI~gIJl l na stos~n~k JeJ do łatwością stać się może skutkiem
Lloyd Georgern na czele oPOZYCJI. wne faktem.
stańczyków jest właściwie jednYrI! Ipańst~ Innych, szczegolme zas do konsolidacji partji liberalnej w
TrzeM jeszcze zapytać, czy
Liberałowie oglądają się dziś za obozem, któremu t~lko w ied~oBc~ Polskt. "
"
Anglji.
Oto ciężkie zagadnieni\', przed
r;;ynimy krzyw~y nie~asłu.'łonei li- pr,zywódcą. - Aspuith ma~ bardzo! przesz~nd7,ai~ O<;ohlf:te zachCIankI: ".\~f~le:v3Z "la.~a~y., pO,hticzne", 1~-!
l' 8~()l1l. pod~lrzewa1~c l~h o r~- wleb wf<;tg6w. Vls"co,unt Grev I.CStj prl,·\~(l,! :f):"~?
" . . ! ~er;~'ll.l.l 7.. p._w"o '~\,l Le ~lk ,~!I'l d;:Łórym stanie nowy nasz minister
Ait' ,'lI _,ny .dIJ.V. bry~anll. '-:1;,m dn1f', pllP.to mo,;'lCl z .gol:y KlC-lspraw zagranicznych.
i'lJby wyłączme osoblste z porm-łchory. Sunan pracuJe ponad SiłY"
tii"Clem wszelkich
zasadniczych ale bardzo wielu nie może mu Proce" połOC7.e,1',: Jest komeczny t irune~ Ich czynnej polItykl na-j
.
;lze&łanek. P!akty~nio lBiadole-- jeuae W1fbaa07t.19 ~it1ka dojdzie do ~kuthj pr~dzej czy póź- Ikreś1tć.
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przykrej sprawie, o zubo:teniu in:
krawacie ob~er\vvwał ca;y milnewr przy~otowiln~ I :l:81'lmczone ta M"I"ą mM:liW8 była ia!,nkolr;i~k polityl,a, i podwa1in" świata.
'!'-'allu. Rozpoc7.ęto ~waltowne
Po wsze czasy gn;eszrliśmy pne- teligencji w Ellropie.
Wszędzip.
i przejrzał jego intencję.
Ma on forma
studio ned or unizacia fabryk c1'cmlcz- nie oparta na 7:lsadftoh altruizmu:
k k "
t r
j
d '
b
ciw o temu przy 'lizaniu, ale grze- Się In e Igenc a wysprze aJ e, a y
coprawda przed sobą kawałek tortu lIych, prodt:kt'jących gazl'trujljce, tak wzajemności, zauflluiu i pomoc;.
~c pod koniec Wolny cł:emja ~azowa
Jest to podstllwa wszelkich sto- szyliśmy do pewnego stopnia w ta- wyt.yć, aby kupić za obrazy i rzeż
% poziomkami który zamierza spostanęła po obu stronach na rown)'m Bunków mil)dzynarodowyoh t~k ml\- jemnlcv. gdr~ oficialnie pnekroeze- by chleba. I u nas proces paupe1.yć "'le przedtem musi on temu poziom "
ter'alnyoh jn,k duohowjch, to znaczy nie owo było nietylko uznane, ale ryzacji inteligencji jest szalony.
pomoca eią::t 1e r()zwHa;ao~i się
nawet nakazane.
ptaszko\vi pokazać, ~e pize:rzano .... Za
n nndstawą dl:. puet k'
.
,
. i I k' b ę dfj ;est to niezbędn 'I
fi ... !" y I, 8rm'e nleprzv'ac e '" le
t'~
Dziś rze~ sil) ma inaczej. Otwarjego zam iary.
'" stanie za'e vać tlę gazami trującemi, mysło i handlu. sztuki i nAnki.
Gdy bakteriolog prodakujl3 za- ele i swobodnie trynmlnie egoizm.
"P0t'aźcic no, co tam macie za które w po~taci bomb spadna na pulkI,
Siła
fortyfiknc1e I miasta. Zaludnione miel- rnzki, kt6re zamiast leczyć zabi ,!;ą, oia')ny i wprost zabójczy dla lodl'
~atunki·, te'ni słowami zatrzymuje soa Optlsto~reją co do Joty. Wo;ne
lU nieufn<*!
la- ROścI. Egoizm, nienaw .....,
Jedno
J ngranicmych cza~
.chemik
nie
sznka
w
sw€'m
gdy
J
i ZlJ pełny brak litoścI.
sprzedawcę, który niecierplhyi się chem ł cr.na II k os I wszys tkl e obj awy t ypism medycznych donosi o ciekacla na całych okolicach,
boratorjum nowych prawd, któreby
- chciałby ruszyć dalej; i zaczyna
'1 l d L ść
'd .
.A. jednak nie a.miemy istnieć bel wym wypadku, który rzuca charakTa IłOwa fornUl ~!kl będzie $7!cze- chrOni y n h,O • • wynaj uje naó l " l ś i.
powoli oglądać pudełko za pn- $!6lnle łatwą dl) zrealizowania w Nłem- tomiast coraz to grotnle}sze Mrz~- wsp DeJ mI o o
terystyczne światło DIt. nie.wykłe
c7.ech, które Jeszcze z czr,sów pokoie- dzfe. Arn1erel, gdy malal"'l.e ł p~eci
Ody przypomn~ lObie pnetycla działanie siły wyobratn
dełkiem.
"'Ych posiadał!! olbrzymie fabryki che- Zt\mlBst darować Indzkości pi~lrno i moje w [~osji, gdy wywołam ..
Chodzi mianowicie o pewnl\
r Wszystko świństwo·, powtarza mic?ne,
dające się łatwo .lflstOSOWIIĆ
Ć
do cel6w wojennych.
spokój, n~!tknją Iwój talent by sin pami~ci obraz owych wsi wymar- m ł o d ą kobietę, kt6rej nale.tało
prz.' każdej r aczce.
'
Użycie :Jazów ~ przysztel l\łOlnie niena wiM między
nar darni, p' lY łych, gdzie pojedyńczo pozostali wyrwać kilka zepsutych zębów, uTn, a to szczę;~1i 'ie tak długo l p zez Niemcy Sia .ie s!ę te'n większe, ludzkość pragnie bOg'tlctw za WSZeU>l1 ludzie opowiadali, te w okolicy wabnych za nieuleculue. Denty11 7 keh ~r wraca Z 36 pełnemi fi- i są one o ecn!e s!,r~powan w swo- cenę, gdy niepodZIelnie pann;e kupi- dzieją sic: rzeczy ieszcze o wiele sta przystąpił utem do uśpienia
i w lczehno~ci f\wei ta! i nęnza, gdy to wszyRtko dzi{'je okropniejsze, gdy przypomn~ jak pacjentki, która upowiedziała, te
lizanl ami 'a\ y, spo:t- ega prze Ichm'.'lbro'~ni1'ch
ns:1lla i Franc a jetell n e chcą
b.łb
U'
dr.
0czekujacym
Ich mespodzmnkom, się wśród Das i nie czynimy nic, y wyruszyliśmy w u!og~, y ratować jest %byt nerwow'b aby mogła
rlawc~
1 '.vyn:uC'a go z porrotem
musza już dzis'robić. odpowednle przy- nieszczQściu temu zap()b ec, to prz_ - owych poterających si~ wzajemnie słanie świadomym mi~ ć bolesną
z~ szklIc dr7.wi.
~otowan a, Stare b"l n m metody walki :mnć trzeba, ~e następuje z'Hi ... rzch bliźnich, czuję te zblitamy się do operację wyrywania kiln zębów.
l oto oiyły pan w srebrno ~za· I cj"ż!l:a t chn1ł{r wolenna zupełn!e się naszej cywilizacji i zbliżamy si~ do kresu naszej kultury, i te odrodze- Pacjentka pod wpływem - zda....
.
czasów barbarzyilstwa~ t. j. walki nie miłości jest jedynym naszym ło sit;-chloroformu, straciła przyrj. III kra\; acie moie się wreszcie pf'7.eżyły.
y';:pźdy dzień nowych postepów w
tk'
t k'
tomność i pogrątywuy li~ " sen"
r,z'edz1nie
przem'y~11t
tl~Uwa
'ciężkie
wszystkich, przeoiwko wszys :!m.
fa nn lem.
za.iąć \ 'm poziomkowym tortem;
ll~aS7.Vny
wojenne
z
widowni
przyszłej
Twierdz~,
że
miłość
bliźniego
jest
Gdy
ruszyliśmy
wtedy
w
drogę,
nie dawała ładnego maku bólu "
SP(,źy\\:::
go wygodnie, z apet)'
wolnr. zMtępltj~c je tańsze mi i bur· polityką realną, jedną· :I najrealoiej- gdy pochłonął nas step bezmierny, czasie wyrywania chorych &ębóW".
tel1l....
170 c; fi 'itcczuem' w po~taci Ikz'1~'ch szycb.
monotonny i zmarznięty, step, - Tymczasem po sk06aonej opeDiaCL~(~Ó7., pr yjaciele, męclym) . (~alÓW trujących i rlIc;zn,
Wiem, te Ir.\ historycy, którzy gdzie nie było śladn drogi, I na- racji skonstatowano~ te ...kutek J.
się nad te!l1, by świat ten nac;zemi
twierdzą, że osią historji lndzkości wet drótki nie istniały, poznaliśmy kiegoj Illedomagania aparatu, któsłowami poprawić i pouczyć? DlaK plljcle bUeły .karbowe był egoizm, nie miłoŚĆ do swych w całej grozie Ikutki nien...iści rym posługiwał sif: lekan, kapsuł
d
d
~'
.
bliźnioh. Ale nie wierzę w to.
wzajemnej.
kaJ IAwierajllC8 frodek usypiający,
czego ·ą ,ylll_ o oswJecema, uuuMiloŚĆ ta nie jest czczem sloNa1ety malefć drog~ do serc nie została naruszono Tak więc
chowienia t t. d,?
wem, jest ona głęboko zakorzeniorra ludzkich, do bliźnich, do miłości pacjentka nśpiła si~ sama, wyobraPoniewai fundamenty i pod-,
w naszym instynkoie samozachowaw· blitniego.
żając sobie l wierząc więde, te
ta rachunek bid,cJ wki9ll!UI.
czym.
fridJof Nanseu.
podlega działaniu chloroformu.
stawy p<?c1lości ludzkiej dzisiaj są
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żynicr EThardt,
ww
jaki sposób stworzeniom jako ochrona prze6 właściwie osiągnęła pani ten rodzaj ciwko kaprysom aury. Piękne usztuki? W swoich szkicach opra- branie natomiast ma wyłącznie na
,.,
cowuje pani w najrozmaitszy spo- rceln upojenie oka odmiennej płci
sób \l.'Cją~ ten san temat: tak ubrać I danego gatunku, W tym celu paw
człowieka, <>by wywierał fascynu' l nosi swe promienne koło, a lew
iące wrażenie płciowe na innych swą dllmną grzywę. Kto nie wiludzi. Posiztdam wszystkie pani dzi, ie natura sarna tego nas nczy,
rysunki ; '\\'idziałem bardzo wiele ten nrodził sit: ślepym. To, że
!Dalszy ciąg)·
kostjumów, zrobionych według pani moje kos tjurny oddziaływują pod• !J[\III Stnyv·es3I1t", zaczął zno- I szkiców.
Przy najwyiszem nawet niecająco pod względem płciowym,
wu dr. Erhard!, ~czy według pani I uznaniu dla tej sztuki nie ulega jest pewne -:- tak samo, jak n rajwątpliwości, ie to drażniące łasko- skiego ptaka i motyla cytrynowego.
krytyk len ma rację?" '
Odpowi~działa;
.Nie czy talii tanie, które wywołuje, iest tak sil· l chciałabym wiedZieć kto zaprze·
swoich k<::iążek i nie krytykuję kl!. ne. ii nawet głaz przydrotny mttsi czy, te pan, hrabio Thun, podobaPiszę j
- to wszystko. Tak sa- wydawać miłosne westchnienia".
łeś się oczom młodych kobiet daPani Marja zapaliła nowego pa- leko lepiej, gdyś, ,Jeszcze tkwił V;
mo dzieje ~ię i z moimi ·szkicami.
Może mam inaczej rysować i in a, piero a.
Wobec te~o, kochany mundurze poruczmka honwedówl
czej pisać? Spróbujcie zaźądać, by l anie, muszę widocznie mniej od·
Nikt nie odpowiedział; wobec
świnia rod?: ił a nosorotce, aby struś czuwać, niż kamień przydrotny! tego tryesteiiczyk wygłaszał dalej
rzucał ka\1 ior!"
A dz'ele się to zapewne dlatego, swój odc3yt. "Owe bale wyradza'P:rwin Erhardt pomyślał w du' że wiem' co działa - i dlacz go ły się wszędzie \v najbozwstydniejchu. "Tll 1,obit.::ta jest bajeczna". dl'ala. Widzi pan, całe kostjumo- sze orgie. Słynne zaba 'y, Quat z
"Ciągnij pan dalej'\ zwrócił się znawstwo pełne jest szat podnie- Arts w Paryźu o tyle można uwaadwokat do pnna dell'Greco.
cających, jak je nazywają uczeni, iać za nie\vinne w porównaniu z
Porucznik mąrynarki ::;ięgnął a przynajmniej prób w tym kie· balami Stuyvesant, że na nich, przy
znowu po akta. "Mamy cały $ze- runku, Ale oto wszystkie te stroje całym publicznym bezwstydzie,
reg szczegółowych sprawozdań z były w ciągu tysięcy lat proje1:to- przynajmniej obydwie płci odnaj1ak zwanych oalów Stuyvesant; wane przez głupców, przez kraw- dywały się, podczas gdy tutaj u:r.darZ3.ły się one już prztd wojną, c6w, modystki dyletantów, któ- prawiano najbardziej perwersyjne
tlle dopiero w ciągu ostatnich lat rzy pojęcia l') tam nie m ją. Jesz- chucie. Nie ulega wątpliwości, że
';tał)' :.:lit: po, ~'!t.": n.ą modą w En- cze wzgl~dnie najlepiej znali się żaden okres historji nie może sit:
t09ie ih':a _prawozdania Wy.rtIłTą na tern },rólowie, f.siążęł:a, genera- równać ze współczesr.ym ::0 do
::sIę szu:eg61me ciekaw~, jedno z łowie, robiąc .ze swych pr1.Ysioj- bezgranicznej ragłady obyczajów;
Ztrychu, drugI,: ze Stockho}mu. nych porucznfków lalki p .dnieca- i ten stan rleczy... •
Wszys ~- gQście zjawili się w d ~S' iace Zdumiewa wprost, że w.zysPani Marja Stuyvesant rozetycznych s.:atach, b~dą~y(.h naśla' cy mędrcJ tego 5wlata kołaczą się, śmiała się głośno. ,,' ..Ja wyi.wotlownicłwem szkiców czarno-białyc:h mając głowy nabite głęboką , CZ~ czyłaml" Oh) panowie sędziowie
I1~ kt?ryc
tak NaDe szaty pod- nośclą - a przytem me mają po- obye ajnośd! Nasze czasy mają
llleCająCf' .Mstały rozwinięł
do jęcin o na;piostsz ch rZ€~lnC 1. więcej jawnrJści, to W~ "tko! Bari ai"" ;.~,.;(. t) '\'12fil1 warua",
Ubranie, moi 5zaI10'\', T" i
d i j nienrl"iTJ n.!1e?,
rh):t.e ko'U~f zlchce nam paQ~ powie· czy składa si~ z piór (.)
hany, są 0.1(' tak san.U woralne i
dzleC, zapytał w tem miejsClł in- ta)' ze sp04kU uy i iukn~
nienormalne, jak ich poprzednicy.

ftanlls lIeillz tv-JerS,

m

Bo cM właściwie jest moralne w
seksualnem znaczeniu tego słowa?
Mote to, co jest najp'rostsze, najnaturalniejsze? Jeśli tak, to przeciet cała natura jest właśnie-nienaturalnal Bowiem tycie płciowe
całego świata
jest tysięl.1'

zwierzęcego

pełne

dzikich kombinacji,
które poczciwemu człowiekowi wydawać się muszą nadzwyczaj anormalnemi i perwersyjne mi. A świat
zwierzęcy jest niczem w porównaniu z przyjmującem naj dziwacznlejsze formy tyciem miłosne m w
świecie roślinnym!
Przyjrzyjcie iię
nieco blitej tej naturze - ten, kto
twierdzi, te jest ona w jakimkolwiekbądź punkcie normalna, prosta i w waszem pojęciu naturalna,
jest świadomym kłamcą lub skończonym idjotą! A pr~eciet my,
ludzie - już tak jest na świecie nale.żymy równie:t do natury!,.Pani nas źle rozumie", objaśnił Erwin Erhardt. "Nikt z nas
nie choruje na umoralnianie świata i nikt nie myśli o tem, aby pani
robić wymówki w tym sensie. Gdyby pani wysłuchała do końca pana
dell'Greco, zorjentowałaby się pani, o co nam chodzi. Te bale do których dodać należy tysiące
rozrywek i przedsięwzięć rozweselających we wszystkich miastachnie mają w sobie większego znaczenia, nit jakiekolwiekbądź inne
tego rodzaju, urządzane od niepamiętnych czasów. Ważne są one
tylko, jako zjawisko masow , Ważnem jest, :Le młodzi ludzie cn\emi
grvma am' ( i.\\ H; ci li si~ oj pracy
i iyją jedną tylko myśią: liŻ) Ć t.ycia w pani zrozumieniu tego slo-

wa. Watnem jest, te normy, które przez stulecia wytworzyły pewien porządek społeczny - nie
idzie tutaj o to, ery racjonalny we
wszystkich swych podstawachobalane " wsz~dzie I drwiącym
uśmiechem. Ten porądek ukuł
pewne instynkty .. silne więzy pani, MarlO Stuyvesant, te "ięz~'
porwałaś. Nie motemy sif: tutaj
prawować :& panill ad infinitum motemy pani tylko przedstawić
poszczególne przykłady, ale przy·
kłady te Sft typowe, a katdy z nich
motnaliy uwielokrotnićl Mote pan
pułkownik Thursby zechce opo·
wiedzieć tej pani historj~, która jej
zapewne w swej lwiej części nie
jest znana-.
Pułkownik Lionel Thursby podniósł się; palce jego chwyciły sto·
jącą przed nim naszk~ whisky i
zacisnr;ły sit: kurczowo.
.Pani przypomina sobie, madame Stuyvesant, teś w roku 1913
przemawiała w Londynie.
Byłem
w pani wówczas na zabój zadurlOny i jeździłem jut od lat la
panią po całym świecie. Na z~
proszenie pewnego klubu recytowała pani niektóre ze swych ruCZYi jednocześnie u:-ządlOno w 10kału klubowym wystaw<: pani ;'j
sunków i szkiców. Przyprowa ~
łem na ten wieczór swoją giostr~
i obydwóch braci, którzy juz 0[1
da\ 'na kpili z moich sympatjl ta
pani i chcieli poznać panią (f, biście.
Owego wieczoru recy,
wała pani historję, w której d li
bracia kochali się wZ2jemr.if'
,
pewne Wie pani, o której hi 'lor)r
ce mówi~
(D. Co J'l.). ,
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Obrady parlamentu mieJ'sk#egD•

n ~RC:-7f1tnl'\ zasnnq polaO'1w'nia Inż. SZ'enfe~d a zawalenie sh~ sufitu. - Podatek na poIpql rl\V'nnn~flwnif\niĄ w lnniE' 7wi"7.- wszechne nauczan!e I szpItale. Podatek od lokaił. -Ue' ała de~ gotów fabrycznych.
ku W'ł7,f'lkirlJ noO'l:lI'1ów na znrl,nin i
i"ak quorum. - Zerwanie osled
I
W lokalu Ol
komisii I robotników
poparcia
I h 1rtvkA kI. zW. 7.I\W.. oraz ag'itac1i
p
p ki zen a przez radnego
zv. iązkÓW l.av.odowych odby.ło sit: strejldem, a ieśti tak, to proponu-I w ,l ",rlln hrh nn~laflńw. .
,"
ogo~ows ego.

Tęgowej

chęć

żadań

przepeł% nej salt zebrante de- je wysłać do związku rrzt'mysłow-, '), K"Mf'mn. 7.. tye l, lncrun 1,tiw
Na .'\Cz?r~lszem p.osl~dzemu skiego od płacenia pierwszego z
leRa ów fabr cznych, na kt?rem ców ośw[qdczenie, te l'ro!'zą o 111~',:yv, l prZV'łtuQ'u'e prawo WV~O' rady mlcj~kleJ obradamI kl~rował t}Ch podatków zosłały zwolnione
konkr€'lną odpow:edź n'1jp"illi~i I '\:~~ .. ~? Rwvr.b przekonań w słOWie, pr~ewodmcaący starosta Re.l1uszew- współdzielnie i wytwórnie robot·
obradowano nad sprawą żądan
d tkl . ł c J fab" kach ~o ,oboty dnia 1 lip~a f. b, O 1)1 ." fi ~rnku..
ski.
•
.
nkze, natomiast od drugiegop
wy
,Y
Ile by do tej pory me nadt'sz'a
~: Z!prlnncz?ny zW1ą?:ek: 'Wyrze- , Po odczytar:l~ komu~lIkatr5~, tylko współdzielnie.
o O proc.
odpowiedź, w Jw:zas
11\1\ ~1 ~t ~OWt\T11t\ rf\presyinyr.h n- tndny KotkowskI lllt~rpelule magtRadny Pogonowski kwestjonuie
lako ref rent' wyst~powal czło'. '"
.
nIp': ł k m. C. Z. Z. ~ dni" 26-2'0 strat c~ do s~rawy tnie Szenfelda. quorum. Obliczenie wskazuje, że
rwl(: głrlwnegn za!ządu p. Kałutl. _d..... iał;~. ,c:L i il 3 lipca 1\, ~'\':E>t Ii,\ 1 ą21
r. l ob?wif)zuie si~ ~dpowlada wlce~re:~ydel1t Stupnic- do quorum brak jest trzech rad·
l riski. Na
.\ st ple odczytał on I r
pon:n.e s,~ st ej !oc
fa· "l,~ "~1'1 "'ar., !tnł zawieszać swvch ki, .który zawia~??la radę, ie:", nych, którzy chwilowo wyszli z sal ,przemy.ło, c6w, w którym za- \ brY"a~
wł6kiiennlc""ych w I"hn k6w flJnkcionariuf'lZV oddzillłów mysI. postanowIema. rady, ławmk li obrad. Wobec tego przewodniŁodzi I na prow"nc"i.
lu}. Ziłrl'_' "'o:' f)krf)~owycb za WVf!O- Badztan zł~ż~ł. w ~el sprawie. s~cze- czący postanawia
nie przerywać
Zl'aczono, fe ~prawa jest wielkiej I
ao'i, zarz Idy wszystkich lwiązlWi l.-'l(l nrzpz nkh rzf'rzowe nng;hviv. gółowc w.Ylasmema. na komISJI do posiedzenia, lecz wstrzymać si,. t
refera~ie
k na der ch a- głosowaniem at do powrotu tycb
...
ó '"' przem słu włol'il';:nicugo nie t Po
.
d 'k _. wywiązała się o ,1) ZAwnętr7.n\m wvrll1em rów- spr;;''1 ago l nycłl, Ja'o
mo ą s m' de9dować i o zebra- YWpl')na .ys ~sla. l' ł
d l
.
,p n "n'''nil\
iest uznĄnifl za'flItiv rakt-.'rystyczny dla działalności in2:. trzech radnych.
•
Jednakie po stwierdzeniu braku
iach któr
od l) #' d"" sie VI t 'ch • k lerWl$1 f ~aDllerakl1, g OSd ('0\-, t'g'acl \~ ~ r l ".; nropnrcionnlnvch i!l) kie Szerde la dr. Stupnicki przytacza
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quorum,
ny Pogonowski opuszom odpowIeM
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Posiedzenie, otwarte o godz. 9,
Zle dołyche as niema iadnej kon- f
~) ~"'k reg ':' cga .w mnyc lMRt0w prz€lprO\ -i .~ .;~_. 'tl'ie
Na wniosek radnego Holender- zamknięto po trzech kwadransach.
określaj'lee: a .y" \.. Ię S.. YI,;·l I Il!uejSzyc, wy- ": t
., ''', I
, ." ,
kreinei odpowiedzi
stap.o~isko przemy~łowców. Vlo. po ... i orka: się. ~ÓWll. 1 za tez- z:un "rasowane '>o, Zkl". (blP)
_Ii
bec tego, zdaniem mówcy, trzeba
n/ l. streJkIem. .
ł
----- _.
r:'owe opł" y stemplowe od swia- l niezmiernie intensywnie na naszym
'c:obie p stawić dwa pytania:
I ., CI motywowali bezwzgl~d- i
dectw urzędowych,
terenie w kierunku zaspokojenia
' • P"
•
' l nyc h mło d zlety
.
1) C
wysła loll'H'!l ąd n n l wnlk<: tern, że
.Iązące.
Od d. 26 czerwca r. b. obowią- po t rze.b n;ta.tefJa
..
ą J
ne?
łJ
zują nowopłaty od świadectw kademlckleJ.. y
.
.łr
urzędo,wych.
.: Amery;kansc
stude~.cl spt:~ą
Lsą sItt zne t o ,
(omuntkat państwow('~ łnstySWladectwa, wydawane przez kl~ka dn~ w . WarszaWI~, gdzIe,
gdy t drotyzna
o,.)a ~i~ zno u
lępnie mówcy za~tJ.nawia1i
tutu meteorolog czne~o.
pań::;twowe władze i urzędy admi- między l~neml !Ozegralą match
w ostatnich t godni&ch.
ad svtuac]'ą w fabr 'kach włónistracyjne, podlegają obecnie 0-, "base.ballu (rodzaj pa~a!1ta), naroJ
Prawdopodobny przebieg pO:;lody płacie w wysokoścI' 200 marek za dowe] gry amerykańskIeJ ...
, O i'e S=l si zne trzeba ~ 'wierdzić'
!t.icnnic:ych na prowincJi. Zarząd VI dniu dzlsiejszvm.
głó r y, według ich zdania, winien
Z!l.:hmurzenie zmienne (prze«'3żnle
arkusz
...
d
lpi~rwszy, a 50 mk. za ka~Zapis dzlect do szk 6 I.
2). C.
zmusić ich do strejku, gdyby na- poch .amo) de!!zcze (przeważnie nR y nas ~p!1'y.
.
do
w.t byli oni lepiej uposażeni, Zac!lodzłe i w Mnłopolsce) nieco chlodWyq1ł.g l z. aktów. stanu CYWIl:
Przychylając się do życzeń lud·
.l1yt. iadomo, te o He Łódź za. niej, wl tr" zachodnie.
nego pódleg:a]ą opłacIe stemplowe] ności w sprawie zgłoszeń o przys ~jkuje. wówczas na prowincji ł
'. J .
w wysokośct b~ mk..
.
dzielenie dzieci do szkół, czy to
~dą robotnicy pracować po 18 ""NIż barom:tryc~ny nad morzem P~ł-'
Nie podlegają ,0p!acIe śWladec- z niemieckim językiem nauczania,
odz'n 'zien lie, t 'orząc konk ,_ r.. ~ el~, i ,S~' I~dyr.awją ~rzesu~~ SIę twa szlwl!'Je oraz sWIadectwa, wy- czy też świętujących sobotę, terkIcruni u poludnIOWo-wsc~od daw:lne przez osoby prywatne min dla wypowiedzenia się rodziz rencj~ sv:vm to\\arzyslom. Dele- n~(.nl
r' ej
g ci 'ka"zywali pozatem to że
mm. \. Polsce par.owala pogoda znllen- jednostki lub instytucje prywatne), ców w tej mierze, został przez
•
'
mi: za -'1murzenie nao :61 ~o"ć dttż.., np. świar' ,t 'fa lekarsk:ie. o lle nie komisję powszechnego nauczania
! . g ci
<:h mle i cy ro- t~mper~ u,ra W ciągu dnta k,llkr'!(r.o~nt~ pochodzą od lekarzy Uizę'owych. przedłużony o jeden miesiąc.
botnIl
11o~rzyma I
o~- SIę Zmlenlała. IV porównanIu z am~rn
Swiadedwa, wydawane przez
W ten sposób rodzice dzieci,
r
. i, a to ~r znncznle wczorajszym "padla temperatura 5-4 władze i 11rlędy samorządo 'le, ró -I ""stępujących do szkół pora:: plewz powod t
olkle' lin ~11i S,,7.0nu.
dr _ał
stop. i ~no~i1a przccr~tnie o 20dz. ~-ej niez nie podlegają opłacie na rzecz szy, jeżeli pragną kształcić je nie w
Zarz ń gł \\'ny l dnak, n e zwa- a wi<:c "brykanci nie mogą mo- popołudnIU w WarSlCWle H~, W Pozna- pańslwa.
publicznej szkole powszechnej1. jąc na to, postano ił zatądać
tywo
ć
zwyzkę
cen
towarów
niu
19,
w
Krakowie
18,
w
Pińsku
22,
ogólnej,
mogą składać swoje pipC'dwytkl, biorąc poj uwaę niskie wzrostem robocizny.
w Bialym"tol,u 16 i w Łodzi 19. Miej- W spr::- vi odbudo Ty ~.resów. semne zgłoszenia do dnia 31 lipca
p uc i wzrost dr ŻYt.ny. lednak
debat' wano nad for- scemi noto\"ano zl.aczne opady, T'TLeW.' k
rYł
d " r. b, włącznie {bip l
osta c zn fOfUle
'ywa1cz nia żą mą Oł._ki.l11e 1\6
żądali, aby
ważn c na polud u I ws hodzie (KraZWl~Z u z o., osz?ną O ezwą
dań z rząd po~t :Jowił p z d ta\\ ić
k6w 6 mm., PI "k 10 mm" Blałystok p. Gr~u k!ego w sprawIe odbud?Tajne gorzelnłe w Polsee.
og6lnemu zebraniu delegatów fa
z z rz ami 2 mm,). Temperatura I njwyższa '\5 110- wy kresow warto z~znac~yć, I,~
brycznych d udecydowani. Jesila wczoraj W Warszawie 20 st., !laj- pod względem. wyd,a],nośp . ak~]1
Rozporządzeniem ministra skarwlą
ÓW,
niższa H stop.
o~utdo'~y, dru::'le mle)sce zajmuje bu z dn. 13 b.m. nagrody za przyteli botnicy pn:y,tąpilł 110 strejŁodź (pIerwsze Poznan).
czynienie się do wykrycia tajnych
ku to niema gwlUllY\cji, t W~Lyl>t l '11t to: metalurgicznym, drzewnym,
Dla uwiecznienia akcji ratun- gorzelni podwyższa się 01 1 lipca
kie ~ądani zost ną uwzglt:1nione. budowlanym l l p., aby walkę Telegrtlmy pry atnc \'Ii mowie
tajnej.
kowej na kresach, komitet odbu- b.r. z kwoty od 3.000 do 15.000
Ot dlaczego robotnicy mu z siC; rozpocząć jednocześnie, gdyt pewnem
jest,
te
o
ile
skończy
się
do wy kresów na województwo mk. do sumy od 9,000 do 45.000
zastano ił,
strejk włókniarzy, zasŁrejkuJą inne
Ponieważ dOJzło do wiadomo- łódzkie wydaje "Złotą księgę", któ- mkp.
czy
Ił ę prowadzl~ do z - gałc:zie przeli ysłu, a to byłoby ści minisierjum poczt i telegrafów, ra obejmie całokształt prac komiTaki że niektóre urzędy telegraficzne tetu i po ukończeniu tychże hęStacja światłolecznicza.
,peln g
w cł stwa, czy też objawem nieporządanym.
nawpół powszecnny strejk zmusi nie przyjmują w obrocie wewnętrz- dzie złożoną w Orodnie w tamtejW
myśl uchwały rady miejskieJ
p6j ~ n
prom' y?
przemysłowcó 'I do uznania słusz nym telegramów prywatnych, uło- szem muzeum. Wszyscy
ofiaro- z dniem 1 czerwca r. b.• otwarta zoP. Kałutyńskl Je~ t zdania, te nych tądań robotników.
żonych .v mo'vie tajnej, t. j. umó- dawcy, deklaruiący od 1000 mk. stała przy ~ekcii do walki z gruźlicą
strejko ć trzeba b~dzie bezwzgl~
Na dowód., te
wionej lub szyfrowej, - min. poczt na powyższy cel, mogą własnoręcz- stacja leczenia gruźlicy pozapłucnej
dnie, gdyt
i ~ele~rafów wydaw~lo, jak si~ do- nie wpisać się do księgi. Podpisy przy pomocy lamp kwarcowych.
.
kryzysa obecnie niema,
tsb'ejklem zyg a się więceJ,
Tym sposobem, dzięki uruchomi ewladuJemy, polec~ntc, aby telegra- skład.ać można w województ.wie
mówcy przytaczają, te w niektóJ
polubo nem zalatwle- rych labrykach, jak Oeyera dyrek· my prywatne (tajne l~b szyfrowe) pokÓj 18, od 9 - 3 popołudmu. niu kwarcowej stacji śWiattolecznlczei,
by!y przYJmo )lane, o Ile .odpow~aurzeczyWistnione zostaie zadanie sekcji
le
prawy.
cla za wszelką cenc: chce jaknaj- dają warunkom art. VllI ~ IX mlę- Wzmożenie wydaJnoścł pracy do walki z grutlicą, nakreślone w chwili
Mówca omljnlił, te jak sit; do· prędzej uruchomić nowe części fa- dZyl!~rodowego regulammu teleurzędników magistrackich.
jej powstania, a nlenrzeczywlstnlone
bryki.
wiedział
związku z postanowieniem dotąd jedynie z powodu trudn)!:1c1 techgr",hcznego.
W
Oprócz tego
bry anet zacznl\ perłrak
, .... W
B'
magistratu co do kontroli nad, nicznych, gdyż w Polsce takich lamp
omun h Cja
/s.Z'JWY Z uka- wydajnością pracy urzędników ma- nie wyrabiają·
to at I dadz naj wytej 10
resz ehl.
.
gistratu, odbyło się posiedzenie
Doborem chorych, kwalifikującycb
- 15 proc.. podwyżki.
Od dnia 17 czerwca w POCiągU kierowników wvdziałów magislrac- się do leczenia, zawiadywać będzie
Wobec tego Jut na tern zebraNr. 903 Warszawa - Bukareszt i kkh. Po 2 i pÓł godzinnej nara- chirurg sekcji, kt6ry też obejmie kOli'
JJłu
zebi' zadecyuować, ' czy ogół
Odalisk - Buka eszt wagony l i dzie po tanowiono znieść n herbat- trolę nad działalnością stacji świaUorobotni ów jest zdolny do strejku,
11 ~lasy, doprowadzan~ Są tylko do kę« poran!lą, za.broniono czytanin leczniczej i nad przebiegiem wynlk~w
c:r.y te ni e.
Smatyma, skąd wracają do war-I' gazet w bIUrze l stosować najsu- leczema. S:ko!y, ochrony, ambulatorja.,
Referent oznajmił, te zarzątt
sza wy.
rowsze kary a:>; do wyda enia wo- jak rńwnież i lekarze prywatui powiagłówny wysIał zapytania w spraNaiom;ast w(1gon sypialny tegoż bec spóźniai,,:cvch się lub opusz- domieni zostali, że mogą lderowa!!
wie strejku do oddziałów włókien
pociągu odchodzić będzie VI dal- czających zajętia urzęctników. (bip) dzieci niezamożne i ubogie z grutniczych na prowincji, lecz dotychszym ciqgu dwa razy tygodniowo
licą pozaplucną do sekcji, gdzie ch ..
eza, żadnej otlpowied'r.! nie otrzy(w środy i niedziele) do Bukaresztu. Wycieczka amerykańsldch stu- rurg zadecyduje o potrzeb:e I motdentów do PolskI.
ności leczenia danego przypadku lampą
Kischa. Stacja świaUolecznicza czynną
Tworz?nie no'v 'ch stanJwlsk
W polowie lipca ma p:zybyć I st w godzinach od g·ej do t-ej w pot
służbowych.
do Polski v:yciecz"a, złożona z od 5-ej d 5-ej popol.
Jak si~ dowiadujemy, milliste- pi~ćdziesięciu studentów ameryritltn skarbu \vyjaśniło, że do two- kańskich" Yf61?~y c~cą zwi~dzić Klub p elęf!niarek czerw. krzyża.
_
", .
-0rzeni
owyc 1 s'anowisl- słuj,bo- pG$zczegoln~ !'rodolVlska um \ 'er·
ec
f n5e
a u<':,ckc]u SlOstr cze~wone~o krzy ta
$yteclde OfllZ poznać Się z warun., .
'
.
zoroanlz.)wala klub plelę\,lmarek, do
oJączcnie d .vóch z'''lązkó ~ w1'Ch w paI1~h\'o ej służbie cyzałe ".n·at ot ~ od pr W'łilC D
rac wnlltó v ł lączny{. 1.
wilnej p~tr.zcbn'l jest ka?dorazcwa kam~ zycla a~u.demlka pOI~J(,cgo'l które~o należeć mogą wsz\1stkiF! osob)/,
Po powrOCIe do A.rnerykl ma- prac"iące W pielę::tniarstwie i, posiada,ł zgoda ml!1lstia .,karbu.
l \' edbJg swego uznania powziqć'P
~\\'i· dec:t\\'a,
.
r"'zolucj .. r; ko -'d.. Pe ),inel, jest,
l a O:>Lall1J('ffi
Z>'h!'UlIl..
c(:ntralDo prlym.lwania fU'l'<(iona ją oni ,(lZpocząć ai'C:-;E; i" C':1sywną ;r,cc.:,dpowi,ednic
w
celu
zehI311ia
-viębzycl.
fllJ1du...
Iu h , Pleh;gn:urek ma za za~anle
źe na iądal1le gł6wnet'o zarządu nCf?;O z\\iązk.u rob, tnil,ów pr~elllysłu rjuszów w 'miejsce zlVolnio'nych , Ó "
l
zrzeszenIe byłych t czynnycb SIóstr
w te1 samej chwili wyhuchnie bez- :;pużY,wczego prZrlQto nastę!!un c .\ re· w ramach ustalones.;o statutu, zgo- ~z W na, rZl:CZ pomocy d a studen- czerw, k~zyża, a takie pIelęgniarek dta celów kulturalno-oświatowych, oraz
robo xe i nf! orowincji w fab ykach 7.0111CJQ w spraWle połączeTIla:
,
da ministra skarbu nie jest potrzeb- ta polskle~o.
Wycicczke organizuje
Pomoc rolWOjU źycla towarzyskiego.
vł61-' nni
",11
Reasumując to
K()nf"ren r fi zw. RpC7..
t. \ :r:'· nt:! , nCljotni3Sl z:-;oda :p~t konieczna
Ol'oby. lIItcr.:;;I:;fjCC' f,li? sprauJ~ Idun \~..;-e~hŚW1:ltow .• i h'le•
m \\ ' "r S' zebranI 11 ~'l, '/. lIieZhl ·nll, l
j ' (;, '1':1'1
lV t,rzYI ,/1\,. 1,,1 fol.!" jCI!"l1jl 32 'w !'oleż;'!;"l" • - . . ~"
.~i. • '-,"
~J ,:l:,;
bil picl'Cgniarck, 11 także pragnące za·
ch.rzescll~n,' pisać Się na prOjektowane kurs)' doGwega1ó , aby zdali sprawozdanie, jest, poląc. _me w zy, tklch ]; I. zw. w miej et' zwolnioll) ch z powodu raC]l . akadet~l1CkIeJ
której oddZIał od łat kllku dzIała kształca~ce - mogą Zlłla~ ~ we
ł czy
$wy
fabrykach wyczuli I zaw • pr~emJsłu clpo~-:-wvzego r; kraiu. redukcii personelu.
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cZ\"l1rtld od 2-2.30 po polud. rlo lOIUl l U ci!! ;:!e do uciec7H. Za uciekaiac\'tlli
cZE'rwone~o krzyża (Piotrkowslm. nr. 9fl, pO(innila policja. Obu osadzono w więl piętro', ~dzi~ dYJuruiące c7Jo nki ryie zienlu. (blp).
lHlmitptu or9an'7acylne~o klubu udzle".
lać bede wszelklrh Informacjl.'wletoli'rndztwo. Na !!orac1{tt1 uczyn..
1
ht 1'rllilzle'iy kwIatów z wleńc6w, TlO.
!07onv~h na ~ob~ch cment::lr'l.a ewanOr~ne samochodowe.
~iplick'erlr :::chwyrano Ferrlynrndn Wi~:
Równocześnie z p0wir 1(" /'cniem ,nera !-:t.\re~o od~ono do dyspozyCjI
"'je ;lmki samochodów w- naszeni I~ władz ~::I(low"eh_(blp).
__
mieście wzrosła te~ iloŚĆ n ieszczę-I
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War!\zav:a
kierownicze ich czynniki małą moc
19,5'0
wprawiania mas w ruch, lecz 00 21,20
KrakóW, Piotrków, Tomaszów
ttzyskanet samodzielnoki brak tei
({rak6w, Płotrk6~, RoDawnie]' ogranl·c"'ała..aę rota maRie siły, do realneQ'o ctyntt. 25,05
_."
t!U
ldelny
społeczna kobiety do przykazania: Przewodniczki widzą swą niemoc
""rEyjazd ..
»Będziesz rodzić dzieci-o _ Drl- nfe mogą danvm materiałem wv6,05 osobo Warsz!I'Nft, Kmk6w, SoSIal
ekonomiczne konipl'7:noścl konać zakreś10nych plan6w, dlasnowiec, PiotrkÓ1l9
. zewszą d wosprost owały ten d ykbt w formuJę:' t·
ego? t ei-A raz1ega Sle
Sosno~cc, P!otrk6~
7,ro
Będziesz rodzić tyle dzIeci ile po- ł~Ole kobiece: •WychOWtl~cie koTOInasli".ów, Sfotwiny
8,OS »
ft6'ł
.~:\. ~ :\ ~ .. ~e:
trafisz należycie utrzymać. Toteż bletę dQ nowej orncv, która na
Krak6w, Piotrków, Sksr·
8,:55
śliwych wypadków, spowodown~tn O'\Jll{óuZ: ·~,ja~ ~f. lwbieta nowoczesna by nie utknąć nią czeka, na kaołankę wolno~do"
żys)w, Tomaszów
1I.vch lekkomyślnośch, szoferów.
w
lenistwie
zaczęła
się
orrlądać
za
wych
nrflW
ludzko§ci,
na
sirat.nicz10,55
Warszawa, Tomaszm.
P. "Cl ..1faWefl'u". Ponikowski. Pan
f'>Panowie ci bez względu na PrZllT1?lr"ki bvl iednodniow"m tvlkn nowymi specjalnymi obowiązkami. kę kultury·.
15,00 ..
W 8rsz8~1il, Piotrków,
Skftrtysko, Tfr1DIłSz..
zbyt wąskie ulice naszego minsta krmc1yr1r-'pm n. prf'>rn;~r~, wyst!niętvm ł Wojna i powojenna era zmusiła
Warua~ Tomltłsx6.ll,
16,41
iadą po "pal'lslru", lekceważąc so-I ~l~a;zp;;~~~~f:'~:l~~l:a\~fdrl~~!~eft~en~~t!kO~~et~ . dOJ.mania.Ji~ P2~Y d
Piotrków, SosnowIec
bie ż·'de i bezpieczeństwo oby- nacvjne~o i rząd6w nigdy nIe sprawowat.! rdo. oweJ.l J l~bznakl b~let Zl. bzteł·
PiołrkóV1, T
fl'&:Zó-,
ro,ro
J
.
zmy, w {L órel Y O te a me y a
"
Rolclclfty
wateli.
P. ,!'(o!eoet~tor?Wl·. "WNltUr.1 na l -. czynną współpracowniczką. I idy
•
I nM,,~Z!'1 p1i'OWnt "ekcvj, Z powodu . dt
ł b' .
ł
.
22,00 posp. Warszaft
Od 1 czerwca r. b. Vł rozkładzie 25,28 osobo TomaszÓ'l'f, ~
Onegdaj przed przystankIem l'ei maipl jeszcze por>tllarnoścl.
prze .em os a lalący wp yw meira-m waiowvm przy zbiegu ulicy ;\'!>zechnie pl~ze sIę :,lekcii", podobnie prac.uJ~;;e~o d<?brob~tu zagr~ta! iazdy zostat Wprowadzol1.Y cały szereg 25,55 ..
Warszawa.
,mdymdualnoścl l zmian. Ł6d:t otrzymała bezpośrednią
P~lS tej -.~ P=.10.t rkows k"leJ oczek'lwa ł o!\ Jak w dopełntaczu hczby po)edyńezel zlemwlemem
zniszczeniem fizycznych, ducho- kOlntmi!{a-cję z Gdańskiem przez t,olnlkadZlesląt osób. Nagle, jadący
wych, a wreszcie i obyczajowych wicz Wied.; z Warszawa przez Łowicz
.~
w szybkiem tempie samochód osoPirll~elnv l{amll'ń.
wartości kobiety dziś wyłoniła się Wiedeński, z Katowicami, Lesznem,
bowy, nie trzymając się przepisa-0~roina mOil!wość prz~cią~e.nja jej Kempnem i Ostrowem.
Niewielkie miasieczko Helston., 1 wyczerp~ma .• A o. tle t jak pone; prawej strony jezdni, z całą
L Ó D ;t-t( Pi L I SKA.
u
·t·
•
h ł . d
k'
h
K
l"
b h d . orocznle trafią
stuleSIla Wlec a nHę zy oczeu]ącyc I w " ornwa 11, o c o Zl
. t kobIety
d ś· aw ozlestego
ł ź
.
Odjazd.·
t·
'. k
t ść cIa ru no Ct swego po o' ema pana tramwaj_ Skutek uderzenia był I o el porze Cle awą uroczys o 'k
<
d t. 1ż
b d .
0,42 posp. Poznań, BerJln, Paryt
•
..
I które;
początek
sięga
wieków onac, o ~go, za e. nem ę- zle
straszny. Mlędzy stO]ącynll powstał
.
hł h .
ukształtowame SIę
1 przyszłość
2,27 osobo Leszno Kempno
4,41 "
Wartzawa
popłoch. Oczekujący na tramwaj zml~~~~a ~~;wa miasteczka' Heli ludzkości.
5,52 ..
zastępca inspektora urzędu zaro- __ piekło, Stane - kamie~, po- . ~ec:a z. "now~ kobiet~·, która
6,29 pos".
'ia dr. Wa_'land został odrzucony chochi od olbrzymiego bloku gra- n~e. JesŁ m~zem mnem, lak daw8,30 os ob. Ostr6"
na SWI1y tramwa;ówe i uległ zła- nitowego, rzuconego tu na ró\vni- meJ.sza, 101rzewa zarazem. "nowy
W arsza1l9a G1ów. przez
9,ID ..
nę, jakby umjślnie. Prozaiczna na- męzczyzna . Tylko te prZclstocze• .. . ..
Łowicz Wiedeński
~
t
nie tego~ odbywa się niespostrzenlanm przedramlema I Silnemu I 1 rb'''' ... t
rt' " , !
ł er
• ł
T
U <a ) ]a"ma, Le
en :t)az, o pa.' .
..
d .
POZTI8ń ·
15,24
ordYil'.flje Jak w Ie.tach umegłych
pu rucZdl1U ca ef:,o Cla a.
en Sam miątka okresu lodowego. Lodv żeme podczas gdy kobIeCIe bu Zl
Sieradz
6,50 "
los spotkał i stojącego obok adw.l przyniosły go tutaj i osadziły na szczególn~ uw~gę. G.dy ~deał noWarszawa
16,51
IW
J.ewego. W automobilu znajdowali i równinie, wyobraź~i.a jednak lunu wocz~s~el. kobiety staJe St.ę COf2.Z
Katowice
17,10
ci"': właściciel auta fabrykant Daube· wysnuła z obecnoscl tego głazu w b~rdz~e~ l1lezgod~Y":I z b1erną za"Dom G!lt6ilberu",
Skalmlerzyce
20,1)5 "
. - .
I m;eiscl1 niezwykłem levendę bo- wIsłosClą, gdy WIdZi ona w mał
I
~4-P
Łowicz
Wled.
z
wagon.
l ~eszcze dw~e . osoby.
Poszkodo-I haterską:
żel1stwie c~raz bardziej wspólność . 21,05
do Gdańska
wL_nym udzleltł po~ocy lekarz,:
Kamień ten _ opowiadają u- równ~ch towarzyszy, miast stosun-\
:.u.;,: .
KrakóW
ZflS szofera, Masłowskiego, areszto- I sta ludu od wi~ków _
stanowił ku mIędzy utrzympjącyn: .a utrzy-. ::~~
Poznati
wano.
I niegdyś wrota piekielne. Pewnego mywanym, to zarowno l Ideał t y..
PrzyJazd.
. ..
. . . . ! razu szatan, ruszając na wyprawę poweg? n?wocze~neg? mężczyzny
0,152 posp. Warszawo
_ ~r:y Z?legu ultc Stenklewl- diabelską 11a ziemię, porw:1ł ów z~aczme Sl~ różm od jego poprzed2,15 oso~.
•
eza l GmwneJ samochód naletący I głaz i uniósł, bawiąć się nim jak mleów.
ut ZiQJon~ 2 C~3--1
0.51
Les13lo, Kempno
do p. Barcińskich najechał na 3-ch I kamykiem..
Szuka on w kobiecie czynnej toPoznali
4,22
y! ten sp~sób przyb~ o Ko!n.- w:arzy~zki współpracowniczk~ miast 6,19
letniego Artura Szliffa, który uległ
posp. Paryż, Berlin. Poznań
ciężkim obrażeniom ciata.
w~lJ1, na mieJsc.e, .na k. em jU.z b1erne] poddaniu. Jut. pam S!a~l
6,25 osobo Krn!(ów
.
-,
. . wowczas wznoslł SIę ogród, znaJ- wołała na alarm: .Nle budUJCIe
ŁOVJicz Wied. z wagon.
1,15
~annego O~WJeZlOnO w clę~klm dujący się pod opieką św. Micha- kobiecie świątyni, w której wydo Gdańska
stan.e do szpItala. Automobilem ła, dotychczas patrona tego kraju. krwawi jako pierwsza ofiara, nie
Skalmle:'zyce
7,ro
kierował szofer Mieczysław Pilar- Książe z stępów niebieskich, spo- róbcie z niej bóstwa, lecz dajcie
"
Katowice
12,00
ski.
slrzegłszy księcia hord piekielnych, jej należne miejsce w kwestjach
p. D_
WarszaVJa
15,14
wyzwał go na bój i zwyciężył. Po- codziennego tycia-. Zyczenie to
Poznań
16,159
- Przy zbiegu ulic Anny l turbowany, zawstydzony szatan u- spełniło się.
Koluszki
19,20 "
Piotrkowskiej samochód, należący ciekł, zostawiając kamyk swój na
Kobieta zajmuie obecnie na- 20,40
Sieradz
Ieżne miejsce, nie przyniosła jeddn elektrowni łódzkiej najechał na miejscu walki.
Ostrów
22,'«>
Od tego czasu cOIocznie świę- nak jeszcze nowych lepszych form
Warszawa
jednego z przechodniów. Automo25,14 .
cone jest w Helston zwycięstwo przez uzyskanie swych celów. Za·
bilem kierował Tomasz Jagielskl. archanioła zabawami ludowemi, pewne, że zbyt jeszcze krótki czas,
LÓDŹ-FABRYCZ"A.
których główną atrakcję· stanowi by mógł wyróść plon tego zaAresztowenie dezerlel'ów.
Odiazd.
taniec "Furry dance". Uczestniczą- siewu. Tylko na dawnym tradycyj6,00 osob Warszawa
Policja aresztoWaJ8 dezerterów: Zy ce w nim pary przebiegają mia- nym polu pracy podczas wojny
r,imurna Pi\\ kowskie~o i Władysława
7,15 posp.
"
wpadając przytem do i w latach powojennych dowiodła·;
Olejniczaka, których przesiano do żan steczko,
8,45
osobo
Tomaszów,
Stotwiny
uarmerji. (bip).
otwartych domów, aby wybiec z cudów przystosowania się i wieq
Soqnowiec, Piotrków,
nich w szalonym pędzie' innemi koduszności. Bez współpracy ko- U 9,05
Rokiciny, Tomaszów
drzwiami. Dawnemi czasy pary, biety istotnie cała nasza ku ltura]
~ryminalistyka.
Warszawa, Sosnowiec,
uczestniczące VI tym tańcu, stawa- rozpadłaby sią w gruzy. A na du- ~ 15,50 •
Piotrków, TomasZÓ9J
Operatorzy tramwajowi. Na goracym
Warszawa
fJczynku operowania W kieszeniach- pa- ły się parami małżel1skiemi. Dziś chowem, etycznem socjalnem polu? ~l 16,20 ..
nie obo-I Wi~kszości kobiet brak jeszcze 16,40
Warszawa, Tomaszów,
sl.Iź":!rów w tramwu)1\ !.>chwytano Aibina jednak "taniec szalony"
Skarżysko
r\ainiewicza i Gedalję Brudnlewskiego, wiązu;e tancerza do poślubienia dojrzałości, znajdują się w stanie l
którzy spostrzeżelll rorzucili łup i rzu- tancerki.
- pierwszorzędnyeh atrakcji varia te.
rozwoju. Znowu dają dowód, że o 19,20
Tomaszów, Slotwiny
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do 4 pr. kapitału akcyjnego w ban- dukowała 350 ton cukru. Wreszcie
ka?h nie niający~b filji, obecnie Sifl'lj~dyna czynn~ na Kresach Wschod• gają one powyżej 100 nr., czyli że n1c.h cukrown~a (Kor,zec) z 1.688
J:'
h kt l t . t
ł
441
Suknie kreton. UOO 60500
:olska u&ina się pod ciężarem ~ o?ieg, ści~ga}ąc od sv:ych kli- naiskrOmniejS~.y bank z~u~zony Jest b~rakgwa~ ~~P~0~~k~~:ła6'871 ~~~
Suknie etamIn. 8.500 9.roJ
Ogółem zatem
~~8::~t'. ~~.~:. :.~ ~.~
dmz} zry, która dotychczas była Jentow nadmIeniOne wyże) procen-, caly SWÓJ m~J (ltek POŚW!ą ClĆ na rocz- cukru białego.
czyr;'1ikiem dezorganizacyjnym i ty lichwiarskie, grając nadomiar ne utrzymame swego bIUra!
podczas kampanji r. 1921 {22 było
Spodnie
7.500 0,500
ha mlJącym wytw6r.cze życie kraju,: wobec nich rolę dobroczyńców.
Wszystko to prawda. Ale Z!łra- czynny~.h 67 cukrowni, obsz~r Palta dam. ko.epk. 26.000 32.000
a f.' olJecni~ staje się zjawiskiem l Stopa tak bezwstydnie lichwiarska, zero, wszystko io wskazuje, ~e plaga plantacJ! buraczanyC!l w y n o SIł
Slm,chel i Rozner, Ł6dt, Plot~·
~atastrofalnell1. Gdy?y nie było I rzecz prosta nie jest ujawniana w dro~yzny pr~eżera do głębi or~ani'zm 1~;~l~tr~~~~, ~r~~{~~~~~O P~'2~~1;~~
k.O._w_8k_a_1OO_,_fl_IJ_a_16_o_._~
lllnych gróźb na widnokręgu. na-I rachunku dyskontowym, jeśli wszak- naszego :YCla gospodarcz~~o 1 skar· dała 154.676 ton cukru białeg~.
szeg~ paflstw3, to jedno zjawIsko że wziąć pod uwagę doliczane bvwego, l że bez zasaomczych re- Nadchodząca kampanja 1922123, ceduła giełdy
Łodzi.
lej 'l. straszająco wzmagającej się prowizje, tudzież inne rozmaitego I for'm w tej dziedzinie gospodarce jak. d~tychczas, za~owiada się poŁódt, 27 czerWCa.
drożyzny na czoła wszystkich oby- rodzaju dodatki okaże się z pew-I społeczneL i państwo\łej gro~ą olbrzj- mvslme. Uruchomione będ.ą dwie
Dolary St. ZJ'ednoczonych (rlot.) _
.,
.
b'
'.
.'
.'
. b . , 't
J
k k nowo-odbudowane cukrowme w b
<5
wat"ll kraju pOWtnrlO y.
naJPosc:p-, '
nośclą że pozlOm oprocentowanIa f .mle
me
ezph
czens
wa.
eszcze
ro
I"
.
"
d
li
.
w
płaceniu
4540, VI żądaniu 4560.
t1
.
.'\ongresowce 1 Je na na resach
niejsze sprowadzić myś1t.
sięga jesLcze zawrotniejszej wyso- Je en w dół po pochyłośCI, a meba- Wschodnich. Odbudowa zniszczoDolary St. Zjedn. (czeki) w placeCała dziesięciomiesi~czna dzia- i kości.
wem społeczeństwo podzieli się na nych cukrowni jest bardzo utru- nlu 459:>, VI żądaniu 4560.
łalrlOść pana Michalskiego, jako ,:
Tu spoczywa tajemnica tych dwie warstwy, z których jedna na ~~iona wsk~tek wielkich kosztów
Franki belg. (czeki) - VI ptac, 585•.,
min~stra skarbu okazała się bezo) nieraz nieprawdopoJobllie wyso- śmiertelną skazanapańszczjzoę, w 1 Jed?ocześme ·braku. na. rynku
go- Ul ż~r:~:i ~nc: (~ot.). _ "fi płac. M2,
j
płodna . Okazało
się,
te był on l kich zysków jakie osiągają dzisiaj' niewoli znajdzie się n warstwy dru-I łówkl. fDblatekgo t~ż Is tn1 e e jeszczhe w żądaniu 585.
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równie beZSIlny, Jak jego poprzed-' banki w Polsce, a także tajemnica, gle~, Ul,e~ Sp~ł!Ul~rD1e szczupJeJszf?] Według kosztorysu sporządzonego
Franki franc, (ozeki) - w płac. 581,
nicy, ,w tej ~oraz. gr~ź~iej zaryso-I d~aczeg? b~nki te mnoią się tak złozoneJ z h~h'WlllrZ!,. ty~h paskują- \ w k,,":ietniu r. b. b?-dowa i monta:t w żądaniu 586.
'1yv,rulącej Się dZledzlnte naszego nleponuerme. Zdarza się bardzo cycb. na krWl ludzl..le] pIJawek.
samej tylko fabryk!, bez dodatkoFunty angielskie (~ot.) - "II ptaceżycia 'publicznego. l ta bezsilność cZE;sto, że zysk, jaki świe;!;o załoCó~ stanie sią wtenczas z demo- ~ych, zabudowań mie~zkalnyc.h i niu ~~~y
w place-ł d
' t
"
t . .•.
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b k
."
krac' 'ci C t . .
. odl
składow, bez urządzen kanahza- .
ą
j
O<X::
wad zy pans wowe .l~s zJawlsin~m zony an przymosł w ClągLl roku, 'l ś ,Ją' ,0.8 uDle Sl~ .7. nblep leg; ·cyjnych i wodociągowych i t. p., mu ro:lO!O, w ż daniu ·20200· I
Kor.. austr. (cze J) - w pac. .-...
ho rj jeszcze bard Zlej przygnębla- przekracza sumę włożonego weń o mą raJu l z wo Ino::;cl<1 O ywate a, pochłonęłaby 1.200,000.000 mk.
jącem, niż samo rozpc;tanie droży- kapitału. Pisma poznaiJskie podaJuż dziś zdarza się tak, że wloś- Słowem, na zabudowanie i urucho- ,w żądanIU 0.26:
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Kor. czeskIe (czeki) - " plac. 88,
zny. Czu le Się
oWlem, że na Ją o WIadomoścI wypadek me- cJllnm, OSIa szy na ro I, na y ej z mleme nowej cn rown1 po rze a
ci· 89
dnie t~j be-,;silności. spoczywa nie- ~ zmiernie pod tym względe:n wy- r~zpal'celowan~go majątku, i widząc ~ec:nic~~lj~~:i '. ~od ~zgl~de~ w ż~:;k~ niemieckie (stot.) - w pramoc mteresu publicznego wobec mowny: oto bank pewien, który, Slą w potrzebie kredytu, sprzeda wać w b 1<"0 y esó l ~plel S~Oją fabrydkl eeniu 15.40, w tądanltt '15.60,
'l . '
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b ~
,. b
' .. b'
. L' ngr
w,-e, zarowno co o
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k'
.. t
ogo U Ul teresów prywatnych, me- przy założeniu posiadał tylko 100 I mUSI z (l El ~fI pnlU, a y OpęUZlC le- stanu maszyn jak i udoskonaleń
MarkI niemIeckie (cze I) - "fi
moc państwa wobec kliki rozwy- miljonów kapitału, w jednej tylko, żące wydatkI gORpodarcze. Ale na technicznych. Przypuszczać należy, cenlu 15.10, w żądaniu 15.00.
drzonych apetytów jednostek. Ze ze swoich licznych filii przynIósł' iak.ich warunkach?.. Na warunkach, że produkcja najbliższe] kampanji
5 proc, listy zastawne m. Łodzi •
'
3
4
1b
będzie mniej w· eJ' o 5
w plac. -, Vł żąd. 200,
nIemoc ta wypływa z braku woli założycielom po upływie roku wię-pr.,
pr. li nawet l) pr. dys_ d
lęC.
proc.
.( i pół proc. listy ust. m. Łodzi naczelnych organów państwowych, cej, niż 200 miljonów czystego konta, przy ostatecznym obrachunku ~ypż:~~1]~ClzeekszsłpOor0tCZnee). Jed..nakkże w płac. -, VI żądaniu 190.
. h .d
.
dn
. , 'lOb b
1
r ow J na Wlę szą
.
z mec
ęCl o stoczema zasa iczej zyskul
w JaSlenI
w O rac une k"]eswnny skalę dotychczas
myśleć jeszcze
6 proc. obligacje m. Łodltl- w pt..
walki z zachłannością i egoizmem
Nic przeto dziwnego, ie do wyka~e, ~e trzy czwarte plonu, wy- nie moina. Na razie cukrownictwo ceniu -, V3 tądanitt 86.
klas posiadających, O tern wątpić operacji bankowych ławą rzuciły pracowanego w pocie czoła przez dąży do większego rozwini.ęcia·
MlljonóVlka 'Ił pL - ł"ll ląd. 1600.
niepodobna, Swiadczy o tern po-I sit; obecnie nawet osoby prywatne, (lalą rodziną włoścjańską spocznie w ek,;portu cukru w drodze wymIany
'I' k
.
k.'
n' l' h .
na nawozy sztuczne
maszyny
. k
[l8mB giełda·
sawa
rząd u wo b ec. ZWIą! u Zleorzvsta)ące z otwarteO'o
dla się lesze
I 1<: WlarZ&.
.
. b ę d ne d'l a przemys ł'u
t
I:>
K ó
'
oraz mne
mez
Wczorajsze notowania na nieurz:ę
mtan, wobec ogołu. producentów kredytu w P.K.K.P. 1 ciągnące stąd
L i w takIch w~l'Unkach zecuce cukrowniczego artykuły i przedrolnych, którym gabmet pp. Poni-I bez pracy i ryzyka zarobki miljo- pracować w tym kraj u, który tylko mioty, \tórych kraj nie produkuje doWej giełdzie w m. Łodzi, WSkazyWały
kowskiego i Michalskiego bez za- r nowe. Oqrączka lichwiarska ogar- za cenę pracy w pocie czoła da się wcale,. 1~1b ,p!odukuje w. niedo~ta- bardzo spolwjn,! tendencję przy mało
obrotach.
strzeień zaprzedawał w niewolę nia coraz namiętniej tych którzy z niedoli podźwignqćl'?
tec:zn~j JIOSCl. Cukrown1ct~o )est o:!.yvvionycb
Kursy kształtowa ty się następuj'lC«
ekonomiczną
całą ludność pracującą'. dawniej wzdrygaliby
się .,
ze' wstrętu
J. P.rzemyski.
btO'a~Kłęl'eZl(!nal~rśzC~s~leYJ,SłU
!olneg~, lt JaklO
Dolllry 4525-4500.
,
"
'
J l
ZWIązane Jes z ro FunŁy 19800.
nictwem.
To też rozwój cukromlast. oraz ludność bezrolną WS1 · na myśl o tak mskIem zrodle zboFranki franc. 15M
wnictwa jest uzależniony od odbupolskIej.
gacenia. W sferze tych prywatnych
Franki belg. 560-562.
Dość jut, atoli pisano o ogól- 1operacji kredytowych stopa proprzemysł
nowy ' i rozwoju rolnictwa.
Franki szwajc. 800.
nej tendencji polityki skarbowej w I centowa dochodzi do 8 i 9 marek I
M.arki niem. 15.60-15.50-1S.40.
ękach jej dotychczasowych kie-1od 100 miesięcznie!
Kor. austr. 0.35,
Korony czeskIe 9).-.87.50.
rowników. Dzi~, stając w ObliCZU'
Tak do niezlJczonych postaCI
,I
pieniężny.
Liry 220-210.
nowego gabinetu, pragniemy zwró- I paska drożyźnianego dołącza się
Jest to jedyna bodaj gałęź prze!nys~u kr'
e
któ
ł
~:·;ełda wa2"szawska.
,
Leje rum. Z'I.
cić uwagę na jedno z konkretnych \ postać najbardziej bodaj krwiożer-'
a)ow go,
ra wysz a
Milfonó'lłki 1500-148).
źródeł panującej .obecnie drożyzny ł ~za - pasek na pieniądze.
stosunkowo obronną ręką z po- .
W dniu wczorajszym na zebraniu
iogi wojennej i gospodarki oku- ~:ield()wym w Warszawie tendeucJa dla
Wieden czeki O.2S-0.2ł.75.
mianowicie, na wysoce niezdrowy
Dr. Michalski, w stworzonej pantów. Co prawda, znaczna i lość walut i dewiz spokojna.
Berlin czeki 15,40-15.15.
stan, w jakim znajdują się w Pol-I przez si~ roli komisarza nadzwy- cukrowni zosiała zrujnowana podKursy kształtowały się zlekka zniżsce stosunki kredytowe.
czajnego do walki z drożyzną, czas działa!'l wojennych, (głównie kowo.
giełdy
Już od wielu miesięcy, całej. zwołał przed kilim tygodniami w, Lubelszc~yźnie~. Nie~1cy j~dnak
W dziedzinie papierów dywidendoWczoraj
na
warszawskiej
giełdzie ni..
ludności przemysłowej kraju daje r konferencję dylektorów banków, metylko nle rujnowah ocalałych wyd i publicznych bez zmian.
fabryb, lecz przeciwnie starali się
urzędowej notowania były następujące:
Ootówka.
się we znaki dotkliwy brak krąią~ aby wraz z nimi zastanowić sie jaknajin1ensywniej wyzyskiwać ich
Dolary 4540.
Dolary Stan. Zjedn. 4520-4560-4540
cej na rynku pieniężnym gotowi- nad sposobami obni<~enia wyśrubo~ produkcję, wywoiąć znaczne ilości
Marki niem. 15.55.
Funty 19950.
zny: brak ów, wszędzie stanowiący wanej nadmiernie. stopy procento- cukru z terenów okupacyjnych na
Franki fran. 585.
Marki
niem. 13,50
niezmierną w mechanizmie pro-I wej. Wynikiem konferencji była potrzeby wojska i własnej ludności,
Punty 2OGOO.
Czeki ! wpłaty.
Ruble złote 226(0).
dukcji przeszkod~, ze szczególną zadawalająca pozornie uchwała, w nie demontowali jednak. cukrowni,
jak to czynili np, w fabrykach meBel~ja 566-564Ruble srebrne 1555.
siłą paralituje rozwój ~cia prze- myśl której wszyscy zgromadzeni tahtrgicznych i włókienniczych. To,
Berlin 15.55
Bilon trel>my 725.
roysłowego w takich pot<:inych zobowiązali się nie· pobierać ,wię- też przemysł cukrowniczy stosun-Budapeszt 4.72
osrodkach ruchu wytwórczego, jak cej ponad '20 proc. rocznie. Nie- kowo najszybciej po wypędzeniu
Udańs« 15.40.
miasto nasze, jak Zagłębie Dąbrow- stety uchwała powyższa podzieliła okupantów zaczął wchodzić na
Vlełdy odańsklej.
Londyn 20150-20000.
k' l b SI
C
drogę racjonalnej ocfoudowy i
NoWy
Jork
-4540.
ODANSK,
28 czerwca
s le, u
ąsk ieszyński z jego los wszystkich innych sanacyjnych wzmagania produkcji.
Kampanja
Drobne dolary 4500
Marka
polska
7.!IJ-7 55.
rozległą produkcją włókienniczą.
przedsięwzi<:ć dora Michalskiego: r. 1921122 pokryła z pewną nieParyż 383.75
Przekazy
na
Warszawę 1.00= .5548 proc. do 72 proc. pro anno pozostała uchwałą na papierze.
wielką nadwyżką zapotrzebowanie
Praga 88.
Dolary 346-547.
Kie.rownicy instytuoji kr-edyto- krajowe. Podczas kampanii tej w
stanowi s!opę, poniżej której dziś
Szwajcaria 861.00
Funty szterl. 1440-t445!
już niepollobna uzyskać kredytu, a wych, jako okolic~ność Uspt'llwiedli- b. Kongresówce pracowało 40 faWiedeń 25.25
Tendencjll llieco słabsza_
t
. bryk, które miały do swej dyspos opa owa wzrasta niemal z kal:.- wiającą wysoką atopqoprocentowa- zycji przeszło 26.000 hekt. planODANSK, 28 czerwca. - (Tel. ""Listv zastawne.
"Ol.
Polsko l. Przy zamknięciu giełd,
dym tygodniem. Liczba przemy· nin, przytaoznją niebywałą dewalll- tacji buraczanych, z których 67 i
Mlljon6wka 1480-1485.
gdańskie; notowano:
słvwców l kupców, którzy rozpo- !loję d/liAiejsze!lo
pieJ hldz!l pallieropół proc.
~
t'
l dostarczyła wielka włas4 i pół pr"c. listy ,zast zietnsk. za
Marka polska 7.50-"--7.52.50
rządzają krectyttl1l w Pol. kiej Kra- wego. Tak naprzyk.lld, niemo:W- ność ro na, pozostałe 32 j pół proc. 100 rubli 240-230.
Dolary 340.50-344.50.
-owej' Kasle PożyczkoweJ' J'est na- woscin'I dZl'~I"lJ'
byłoby k"'yć l' lltrzymy- ogółem
drobna 299.516
własność.
Przerobiono
4'I P 6l proc. )'ISty zast. ziemsko za
jd
"
ton buraków.
UFunty szterlingi 1515-1525.
el ogralticzona, tak te ogół wy- waĆ się z lwrmaJu0go procentu przy zyskano w przeliczeniu na cukier 100 marelt 58,75
Franki franc. 28-29.10.
twórCÓ\l1 uciekttć aię musi do ba.u.. posiadaniu bardzo poka~oego nawet bialy 49.085 ton cukru; ilość ta
6 proc en. obI. m. Warszawy 2Ó8.
OIildeny hol end. ló2.25-t&2.75.
Akcie.
ków pr} , tli '::h.
Iwpitału. Suma 5(1 miljonów marek, stanowi 21 proc. produkcji przedBank
DySkontowy
5500.
Je t f LeZą \'I:r~cz zdumiewajqcq, pI2iy 5 pr.. da araby roczllie 3 mil· wojennej
\II
b. Kongr:sówce·.
m':nj~cią giełdy barnński1~
Ban~ J(red. Warsz. 55(0-5400
te rząd w tej łak ważlleJ . sprawie ony rentr. Rvdzina złotona z 6-ciu W Wielkopolsce były czynne 23
BERLIN, ~czerwca. (T,VlI.•G. P.").
Bank Zachodni 5f,() )-;)525.
b'
cukrownie, obszar plantacji wyzacne ~11l j te lerność, z żaollą nie osób, nie ber stosnwl>nia oszcz~dno· nosił 52.617 hekt., przerC'biono
Marki polskie 700-755.
Kijowski i Scholtze 5900.
Wyslęp~Je. 1nlcjntywą; poprz.e~te.Jąc IŚci, przy ·doc,h<,'dzie powyż!>zym po- 698.706 ton buraków, które dały
Dolar? 544-546.
Cukier 49000.
. Drzewo 1(->5 O
Funt)l 1515-1525.
na otw&rclu pewnym up:7.ywilejt)· truflIaby konieo z końcem związać: 101.042 ton cukru. . Wyłącznym
Franki franc. 28.00-29.10.
War.
tow,
kopalń
węg'a
8150-8050
wanym przez siebie bankom kre jakże In~!o wszakżf.\ jest osób, które'· niemal przedrr,iotem produkcji był
Gul.deny hol. 152.25-132.75.
Lilpop
4000.
dytu, w. P.K.K.. P" nie wgląda jut w są d~iliiaj w posll~danilJ. 50 mil.J'ouów cukier surowy.
W Malopolsce
.Modrzejewski 4"'00.
t
kbk
czynne były dwie cukrownie, które
MN. LE
H
o, ja l an 1 owe czynią utytek marek goLówki.
przeroblły 21.758 ton buraków,
OstrOWIEC 8350.
z. tę~o w tani sposób uzysk9.ne-go ł
Do podniesienia stopy procentowej, dostarc.wnych z plantacji o obszarze
Rudzld 2600
Ozy "tajoie
StamchowiLe 6125.
pIemądza.
oboj~tna postawa' prócz tego pnyczynjają siQ wzrasta- 1744 hekl i wyprodukowały 3.028
Zyrardów
19'
no
n·ądu 3pl.~ 'Hl,. że b3!lk: biorąc od. jące niczmjernie koszty samego prn- ton cukru. Na Sląsku Cieszyń
Borkowski 1325,
' l ądtt pOZYCZkl na 7 pr.oc. rocznie,
wliiizenia :r.akłnd6w batiko wv e11. PrzCll skim czynna była jedn(\ cukrownia,
•
.. J
która ze 168 hekt. plan1acjt l1zyBracia Jabłkowscy 1800
~puszczaJą nas~ie pJ,eniądze te ,,()jl1~ ~'Y te "lUGaiły od 3 pr. skała 2.800 tOll buraków i wyproPolska nafta 1875
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