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·z c
szkodzie sprzeczne programy podstawie chciał określić sto-lkontroU parlamentarnej do ,
rótnych
grup ł grupek? Wolne sunek partji sejmowych do rzą- stej fikcji. Oddawna zresztą
Oddzial
tartyl Jaki jest realny program du, musiałby dojść do wniosku, stali!o się u nas mniemanie,
danej grupy sejmowej, tego te nie ma on zaufania ani w~mimster spraw zagraniczn
rftkt nie wie, a najmniej ona sejmie, ani w opinji publioznej ~ nfe jest
sarna. Byłoby niezmiernie łatwo i musi lada dzień upaść. A
sejmem, leoz..... przed
poświęcić" r6tnłce program o- czasem
konkluzją praktyczną Młśliwskim".
an:awl.,
;'e na rzecz konsolldacjl aej- ogólnej praktyki było to. te
Sejm uchwaUł
mowej. ale neol najwatniejsz8, gabinet jest do niczego ale mo- I uJ~ ją w szereg .
łt podobna dątność jest obca te f powinJen pozostać w lmłC; Lecz zostawia prócz mej
naszym ugrupowaniom sejmo- "dobra pubUcznego". S e j m, ną szkołę sejmową w
wym. Ka~de I nich morzy o ulegająo złowrogiemu atawiz~o- nrecedens6w j pr~ktyk ,
tem, aby- wy od,ple uele II! się wł przeszłości, t;t nadto wyrat- l'ająceJ do końc.a ltadencjl.
teg '" zespoiL, l: tzy gfl je za nie okazał tradycyfną tęsknotę,
Jest to szkota zła, bard
rzqdem i czerpi stąd dl, .sie- do rządu słabego, bladego, nie- zła. Jesteśmy przekonania, ż
v;e kor~y.id pac Ylne, ale) d- zde ydowa?ego.
.
jej kontynuowanie i rozwija
nocześnte robi minę grupy,
W całej praktyce s~Jmu u- doprowadzi obecny parlamen
zgoła nlezaangatowanej. w po- d~rza :atąca sprzeczność po- taryzm polski do zwyrodni
litykę rządową ł oddającej na mIędzy jego pragnieniem wszech- i upadku pociągając i dla
Itrótk 5, tel. 773 .
tej. rzecz ~we gło,~Y tylko w władzy, a. między dawaniem stwa fat;lne skutki, Należy
po rócił
II
"palqotyzmu i "dobra b~zpośredOlch. dyrekty:v rządo- teraz. i podczas kampanji
z wszelkieml wygod mi, " cenChOt'. skó"Y, wener. ł c:!róg monoog n 'go". W tych warunkach WI i wkraczaniem w ~ego pre- borczej wyjaśnić ogółowi
trum miasta, zamienię I doptclow ch,
God., przyjęć: 12-2 l 5-7 9:m.f:l upada sama zasada rządu par- rogatywy, a daleko Idącą ab- szemu te przyszły sejm
płatą za 4: lub 6 VokOI I kur.hnlą i wyg'odami równieZ \\
lamentarnego, maląc~go za so- dykacją. z prawa i ~~u pm.;nien iść za szkołą ob
oentrum miasta.,
jcie bą Większość, przeCIW - opo-rkontrolt parlamenł!mfJ w sto- nych suwerenów, nie
Zgłoszenia do .. GlOlU· Rb.
.
f' zycję, a zamiast nfet zjawia się sunku do tegot rądu. SeJm ich praktyki dalej uprawi
• Forwor....._
_a_ _ _ _ _9263-:-1
___ "
dZiwoląq, ~iewi 'lzi~ny w Europie P~Z?stawi1 niemal . woln, rękę lecz zerwać z nią
-rządu n t e p p 1 e r a n e g o, mmlstlO!l1 ~ch.łskIemu i .S~ir. Niech po pierwszym sejmie
ł e c z t.o l,er o,: a ne g o:. Dla, muntoW1; piel wszego zrob~ IU,t słanie konstytucja, lecz j
uzasadment~
tej anOmal)1 w' g~ne~ls prawo.dawcą w ,dzled~l- zła szkoła sejmowa niech
swoIm czasIe ykon'ypowano, me finansowe), od drugiego me dzie porzucona i zapom
• a raczej \\' ycią~ nięto z rozlda- żądał na wet wyjaśnień i infordającego
się parlamentaryzmu macji,
sprowadzając swą rolę
Wszyscy ci, którzy odczu- kadencji nie stworzył on rządu austrjackiego stosowną termi- ___________~.."._ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
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wają głęboką troskę z powodu
wad organizacy Inyt'h 'naszego
państwa, z powodu braku hależyte.i praworządności, wresz~ie z powodu niesprawności
oraz nieucJolnośd naszej administracji mają teraz przed sobą
wspólne zadanie, od którego
~i?Jeży uzdro wienie niedomagań
pal1:;two\\iych lub też ich za.'
'
me(1b'
ame. S prawca tyc hmej Pl ag(lÓ, sejm obecny, \\l{rótce
eldzle ze sceny państwowej,
c:iła i powaga zewnętrzna PolSki, lej dobrobyt i całokształt
jej ,stosunI~ów prav.no- pol!tyczny.ch zalezy od ,teg?" lakt b~dZIe przy zly sejm I lak będZIe
oddz'aly wal na rząd i .mas,i.:ynę

p~rl~men~arnego.,

Pak.t ten p~zy..' nolog'ę - opo\Vi~dallo .. o gaI'
Irzystwo .Rozwój", niejaki p. J
P1S~J~ SIę zazw yCZB] okoh.cz~ b netach" ".urzędOlczych, !,fa1\
I Chamiec. Odczyty te miały
noselOm przypadkowym; mOWl chowych Itp.
, ., .
rakler p'odburzający, WODec
się, it skład sejmu wypadł tak
Karykatura Bustrjacka na na- B
D~la~ b. m. duf8 Je ,SIC:, Z dalszych prelekcji zllbroniono.
nieszczęśliwie, że ani prawica szym gruncie przybierała posIać ~r Inka o d arszawy de ~faCJa Ole- ~jmo to dziennik wi,leńs~i e
.
.
. .
mlec a po I?rz~wo lll~ wem p. kl wezwał do zebrama SIę n
a~1 leWIca ile p0slada w mm ult~aka:ykatury, gdy .bo\\- em w Stockha!?mera 1 kl~rowntka refera- zakazany odczyt. Zebrał się
wlększ~śd.
.
1~lednIu t. zw. Ęabmet urzęd: tu polskIego p. Dtrkeena" ce~em przed salą, przybyła tet i
Mmemamy wszakże, ze u- mczy składał SU~ zaz~ y~zaJ p~zeprowadz~nia polsko - memlec- w sile kilkunastu osób. Tłum
krywa się w tern głęb o kie nie- z szefów sekcji, mającydl dłu- kich rokowan handlowych.
razu zaj.ął wobec, policji post a
porozumienie, a raczej llmy~Ine gą rutynę biurokratyczną, u nas
__ Jak dowiaduJ'emy si'" w wyzywatącąp wo~aJąc: l' "Zydo
'
. ,
'"
. ,
'W,
parobcy.
Wiecurad
u Icznym
zam' k
ame
oczu na wł asclwą
ga binet nos ł miano "urzę d
01- dmu dZISiejSzym powrócił % Kradł' doosal'
mie'
przyczyn~ ujemnych praktyk czego" dlatego, iż jego czloll- kO,wa p. :vicemi~ister skarbu, ~r. : n~ w~~~lkie w!zwan1a do l
sejmowych, Przyczyna ta jest kowie nigdy nie byli urzędni- MIkuleckl. WYJ~zd .t~n był ZWlą- ścia się odpowiadał o
głęboko w naszym charakterze karni i o praktyce admmistra- zany ze sprawamt mlntstef) um.
..Bi.ć tydów, bić policję-: .
polityc nym zakorzeniona, a cyjnej i biurowej nie mieli ~adtakl~j postawy tłumu poliCja
polega na tern, ~e grupy sej: nego pojęcIa.
'.
arady W s~rawi. stoczni re;gll~e d~tr~~zir~~~~~a :~dły
mowe .wo~óle . ~Ie I'~('.ą hrac . lresz.tą gabinet .p. Pomko~danskIB).
adresem policji wystrzały. Pol
odpowledzwlnoscl za bieg spraw sklego me był am "fach y,
,
". wycofała się do o-go komisafl
państwowych i za kurs rZl1,dowy. ani "urzędnkzy", lecz "m tellGDANSK, 3, ltpc~. (A W). Dn~a na .uli~y Piwnej. Tłum,
pańctwową.
Wywierać na nie wpływ, nawet geneki". NIe ule'1a wątpliwoś- 4 b: m. o~będzle ~Ię~, Londyme konll,:,arJał. Na ~zele czę .<~I tłum
o n ~, '( tucja nasza, zgodnie mieć swych ludzi wrzą zie _ ci. że seim zn~~la ł w njm to posled~e~Je grupy, flnans~stów~ któ- gen. Konarzewsk~ "udał SIę kutln
. e~ Ul. Or Cj'5 k'le'm
, ' wy- I. owszem, ale bez f ono~zem{
~
...
.
I pol- do
komendy
pohcJ! żądaJąc
Z WlOT am
Ipragn!One raz. .HąZ:1me
zagad- ra , obejmIe stocznlf:
kl' gdan ką
W
ni nin
aresztowant'ch
awanturnuwo
'
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t
l
lk
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'd
i
l
ś
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W
k
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d
t
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d
skle
warsztaty
o
eJowe.'
nara.
"
,
zn:CZJ =>(' mo 1 a {WIC ą ro.ę, OI':pO\\'ll' Z a no CI.
sza, trze- nema rzą we o,
lIł e (~o o •
,
..
Tłum Witał go okrzykahll:. "Nl(.
r
ż e l,raw llc Jest on w parstwlp. ba zamykać oczy na rzeczy- da na świadomie s:u!<aL Ga- dac 1 , wezmą Jdzwł P~zp.ds,tawlClele ~yie, generał, bić ~ydów·. Z, w
w z) stl em i wszelkie je,go u- w lr;to~ć, aby nie spostr}ec, że binet bał się, jak ogFlia, zatal- kół !!llansowy~h ~nglel~kl:h, iran" la~ntcnlem do ,tI~i~~, zwr,óclł i
rzędy ezen ią z iego
ladz", w sejmie naszym niNylko nie gu z wyratniejszemi b'i"upami CUSkICh, polskich 1 gdansklch.
prokura or, wYJas,llIaJąc memo
.Ja,ko ze W!)PI. Inego ź r ó(a.
I Otó~ b'1 ł'0 ok
l
'
.
k
"
.
mi·
l
'
'
'
'
d
.
wość wypu zczema zatrzy
11
reś onej Wię s.zosc , ecz seJl~owe.
I 8t~ra SIę La ,nfJ
l
wll . bez przesłuchania. Ogółem
seJm nasz m ~ dorast&ł do tej me yło :wcale dążenIa do jej z nIell n e narazIć - nawzajem
~Jttla l pO~I[ a
n Ule
towanych było 43 osoby i
roli, a jak dalece nic dora:tał, wytworzenia.
grupy te' obdarzały go toleran- P. Chamiac zn6w p~zy pracy. kie po przesłuchaniu zwolniono.
przekonywuj pobieżny nut oka
I czy dlatego nie Rlo1:na qą L,.. lekreważenietn.
uWILNO 8 lipa. (Telegr. wł.
na jngo d:-iałalnoŚć.
0ył przeprowadzić porozqmie dzoziemier, któryby studjował ~Gł. POl.-)' - Wygłosił tutaj dwa
Wiadomo, iż w ~u caieiłnia, ii ""i:8walY temu na or.e- naszą pracę pohtyczną i na jej odczyty, oIganUowane przez tOW4l-
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OdroczenIe rozpraw.
-0-

wica grozi, ~e w razie O"dyb" za. Dziś r1npoczął fli" w W!lrS7.aw- p .
f
b
Europie. Szereg innych polityk6\\'
skarbu.
,
miary prawicy były 1t;~f'~zyWist- flldm
sądzie (Jkrf'~owym senC\!lcvjnv. rzeter e os aOleI srg ~ ~
zaznacza, t.e sprawa górnośląsI. l
W ciągu ubiegłej niedzieli p. nione, kluhy lewicowf' grf'mjiłlnie prorAs pMł::l 'T'omRązn D:1hnla. ns 1,llr- Podpi5ani~ hGsł:oryczHego przyczyniła się do zaciśnięc'a ,'prdo umentu.
un.t .Ja!:otr7.~bSki konferował z j zl.Oią n1.i1'n.dat y i w ten soosńh u- ?onego o nl'lleżenif' (1,) komnnir.t.vcozdecznych węzłów między FrallcjLl
nei pl'lrtii robofnirznej pol<::l'i. or::lZ
mklem mln. skarbu p, tacz- memożll\na dalsze. trwa. nie sesji.
a Polską.
o wy,-!,ln<::oznnip pf'lOhllrZ, i:>rveh pr7.eI<ATOWIC~, 3 liJ?ca. (Pat). oraz 7. ~odsek:etarzem stant~ 1 D,) tych . wS7.ystkich poałosek mówień nn trzt>rh Wif'NICl\ rnhf'lfni- Pny przejęciu w dniu dzh;·ejszym. ł
, Markows~1m, IdlJrz)' zapoznalI douać trzeba, że dh przedłużenia czvch, które 0i1hyl'i' się 'Vi" Waro;oza-. ostatniej strefy obszaru p1ebiscylo- 5, ~y
li' W fi ~,
, JastrzębskIego z obecną sytu-sesii seim musiałhv odwołać
. wie ~ if> ip~i r. 7.., . n l~ianowicie wego po stronie polskie; t. j. częPOZNA',
3
lipca,
(A \V).
.
\\'
lt·
1
.
J
,swoJa
ą fmansową·
rezu
aCIe
tyc
1 uchwałp w ldórel' o"zekł'
~ na Wlo:!C'll dmn 20 wr7e~mn 1921 r. ści powiatów Rybnickiego Ra CI- Wychodzące w Pohcc dzien ł li' i
•
.
T
•
..'
ze wy
:
I d .. '
Ś : niemieckie o~więcaiq \V osta'·pi'·
p...
asłrzębskl bory rozpoczną sil'.. nal'pói"
d w tentrzp Powszechn'l'm przy ulicv h k'
d.
nlel ..
'CJI. wczoral
Leszno w ~prawiĄ wv. borów do hlSv. ors lego, oraz wsc 10 mej czę CI dniach artyk11łY wsh;nne spr" I
kr6t k tej nara Z1e 1. premIerem I października. a J'ak wiado
_
"k'
~'..1
ł A
f'
' ,.
mo, OT chorych. na wiern rlniR !l pfl7. rl7.ip:r- Gliwickiego, podpisany został przez przejęcia przyznal1C'j Polsce C"r II
ns Im o, \Vla~lc..zy, "e o laro- dynacja wyborcza przewiduje 3- ni1\11 J 921 rolm na placn Tell f ral- członków komisji mledzysoitlszni- Iórnego Sl~ska. Artykuły te, pr. 'I:'
. m~ tekę TIllfllsterstwa skarbu miesięczny okres wyborów, a więc nym w sprawie Rzkoły powszecbr:tei czej i woje'Vodę R"me'ra 'his10rycz- jednobrzmiące, zajmują się nie!
'
faktem ohjecia prZ"l władzp ol h (
JmuJe.,
sesja sejmowa musi się zakończyć i nA wiecu d~ia ~ 4-go pllM7.iP.rnika nv dokument:1
Po południl1 prezyder.t rady w lipcu.
1921 r. r6wme~ na nl.aeu Teatrl\.l- . P tł'
" , obszarów, ile Zllflczeniem, jl1ki f . t
nvw
przedmIOCIe
. d
dl a mnH'ISZO
.. ś'
strów ' p. Sliwiński udał c;łę
· w
. 'flnrawle 8-uo!lzmTIeO'o
: . . . . , !l nt II . ro oku w.
. , od a- t en nosla~·
ct m'.
1 mieckiej w Polsce.
nracy.
W
.prz~mówlent~cb
.tycb
pos.
m~
pr7.ez
mlę~zysoJ~szmczą
kOW
art
Ikllł~r'
o Belwederu i przedstawił Na- P. Narutowicz o pollłyce
Dą~al publlczme !!zczyClł SIp' z tAą'O, misję rządzącą! pleblscytowll l1a przebija uczucie fflClości z powod'
zelnikowi państwa do podpisu
zagranicznej.
~e Jest honorowym obywat.pJf'm 'Mo- G. Sląsku, w wykonaniu traktatu pomnożenia liczby mnie;slO~ci .... p
ekret nominacyjny na imię p.
We wczorajszym numerze "Jour. !!R:wy, naW:0ł'ywał .do walki. z obec- wersalskiego z dnia 28 czerwca mieckiej w Polśce, górnoślazal·.-'i~'
gmunta Jastrzębskiego. Dziś p, de Pologne« na miejsca naczelnem nym ustrOjem pohtycznym J SPOlACZ.;
. zaś witają te artykułY ;ako tOW(1·
Rosła stawia1!1r.
za przykładolo
• ".'1
"t'
'.
li
I'1919 r., w wykonan.u art. 88 aneks rzysz ów wsp,61"-..1
ne1 nleuo l'I.
obej muje urzędowanie. reda.ktor tego pisma p .. Delagneau, nym
naśladowania i gr '''ąc, ~e • jut. BZy- Itera s 6 traktatJl pokojowego za.
IC.
d
zamIeszcza swe wra~ema z r07.mokuią się w cytnt1f'Ji mie!lzkania dla wartego,
m i ę d z y mocarstwami
na d expose rZI\ a.
.
. '
wy z mm. ~praw zagr. p. Gabrjelem tych. którzy teraz rządzą".
sprzymietlzonemi, 3 stowarzyszone,/
Wczoraj w godZinach pr~edpo-I Narutowiczem.
• ProC'('s rozpoczął sl~ o g'odz. ~o mi i Niemcami, podpisany w Wer- ł
KATOWI.CE, 3 Iip~a .. (A W.'. 1-'
iowych obradowała rada mi.
.
. d'
W nas7.e]· rozmOWie, pisze p. mm,. 415: Kom~lpt .s~07.ący stanOWIą salu dnia 28 czerwca 1919 L, oraz O .wYdarzemach w G1IWIC:Jch "- (.
w, przycfzem pposlde :ent 1e u- D lagneau. '"min. Namtowicz kate- Sęd7lOwle: G1HUtńskl (prezes), Grzv-.
..
1 I 2 b. m. nadeszły naslępu e
za pou ne. rze mlO em 0..
•
.
bowski i K1'3ssowsJ,i, oskart.a pod- roz~zlału .5, u~owy d~tycz~ceJ od- szczegóły:
.I.
d
gorvczme s1wlerdzlł, że wbrew te_
. . nrokurator Rettinger, bronią oskar- dama przez mlędzysoJuszmcza koOrgeszowcy i Selbstschutz. u';b ył te kst expose rzą owego,
• 1
Ś d
b d .
mu, co pisano, punktem wYJścia innego pp. Pllracz j. Jan Dąbro'Wski. misję rządzącą i plebiscytową na łn;ący 01eurać broń policji p: b: ,Ulro
- l'k'd
.
SI'. szczę '1'lWIe
z I Wl owancgoprzesi.1 , we
• _ .ro ę, .ę zle wy· I\:a ławie of;lmrionyc~ poil'.~·n G. Sląsku, składającą się z gen. cytowej zaczęli ierwsi strz~lr,' ,<i(~
. 'V"".. 'JJH.. W sejmIe przez p.
t- 1 . b ł
- .,
.
ł tw·
ema y" sprawy pohtykl wewnę- SIę Dąbal..elel!;~.ncko Ilbranv. wyśwle- Le Ronda przewodniczącego i fr,anc~zów, któr~y odnowl~old:lt
Nast ępme za a lOno t
"11111"\,U::I/~V.
,"
.
.
. .
..
rowl11eż strzałamI. Tegoż dlll:! n;:·
rznej, a wcale me rozbIeżność Mnv, uśmIechmęty.
· .. ' h
szereg spraw b le~ącyc.
. ..
lOt
.
Rozpoczyna się inollg'll.cjn:
prz~d:tawlclela Fr~~Cjl, gen. D~ padnięto na francuzów w kn: 7 aopmJ1 W po I yce zagramcznej. Prez. Gnmiński: Imię osliarżo- MarlDIS przedstawlcłela Włoch trach, przyczem francuzi uż\'li hr lMożliwośt przedłuienla
Stwierdza także, że nowy rząd w n~go~
gen. Hennecker zastępcy przedsta- ni. W niedzielę o godz. 8 rano' l
sesji sejm •
całkowitej zgodzie 'L ,Taczelnikiem
DąblII: r: To~as~.
wiciela angielskiego, oddaje na P.1 acu ćwicze~ w Gliwicach Odb,Y~;l
. k l t
. państwa
'
~rez.
.:rumwskJ:
Kiedy
qiE)
~
mocy niniejszego rządowi polskie- Się parada p';11ku. Selbstschut~u,) t o por owano W seJ_
_.
Wczoral
rodZIł'?
.
. ry \v odpOWIedZI na wezwame, 'W niektórych pismach wiado- będZie prowadZI:. ~ohtykę
Dąbal: W roku 1890.
mu repreze~towanemu przez wOJe- c'uzów do rQze:ścia się rozpr)(
o możliwości przedłut.enis,. po~oJ~wąJ o;aartą 5~~ przywodę śląskIego p. Józefa Rymera kanonadę z karabinów mas," '.
Prez. Gumiński: Katolik1
. t k ż b d' .... . l'
mlerzu
z
Fr~"'CJą"
Dąbsl (głośno i zdecydowsllie):- część obszaru G. Sląska, pr?yzna- wych, przyczem orgeszowcy i Selh !Jej mu, a e ę zIem y mlt~ l
'"
,
" '
.
.....
. ? nego Polsce na podstawie decyzji schutz na;J~dali. na. mies~){ani~. 1
.-s,zc,~e jesienną sesję konslytuan- a prZYJa~n! z mtl~ml ~~nstwalm Tal<iest!,
Prez. GummskJ. 'Yyk8ztałce~I~. mocarstw sprzymierzony(!h w 'dniu laków ~atuJąc Ich t ra~uląc. \" 1 dDą~yć do tego ma podobno ente~ty.
dalszej. CZęSCI streszDąbal: Wyższe, Ull1wersyteckle....
stępstwle tych wypadkow og' os .
, która nie chce, aby wy- c:enta swej rozmowy~ p. D~la.gneau
Sąd przechodzi do skonstatowa- 19. grudma 1920 r. Protokuł po- no ostry start oblężenia i sądv'" "
do tJOWetg o sejmu odbyły się~plsze, ~e .legen~a o 1I11~erJahstycz nia obecności ~windków. Okazuje wyzszy sporządzono w dwuch raźne. Pisma nie iecl ie dono~' .
rządami lp. Sliwińskiego. Le- ny-:h zamxerzenlaqn powmna upaść. j~ z pośród 65 Ąwi~dk6w, powo!a- ~gzemplarzach w Opolu, w dniu 3 że fran"uzi ust' t1ją w punied ianych przez .08h ~1.;. le ł. oQ.\oo~ę te: ltpca 922 roku. N stępują pod- łek o 7 rano.
o~ecDych . Jest. 17. ]v Jędzy IDn.ymI pisy członków komisji międzysOju!
.
pol kt
'b
.
mf!O!;tA \\1 Slę: Marszałek seJmu
.
GLIWICE, 3 hpca.
tIB BWS lego;
l sam w en sposo gramce Trąmpczyński, po • NorLJer(. Barlroki, szmczei l wojewody Rymera.
sprawi zaJ' <C
Gliwi
swoje traktuje.
S
d
ł
d
J
k'
'zą
pos. u o , Ta ny aworows l,
KATOWICE, 3 lipca. (Pat). _
!.ł:C ),h,~", -;..
WARSZA WA, S lipca (Telef. od
Kt6ż tę ujemność Niemcom wyPod pr. Rptting-er domn~:1 qiE) od?sob, posrod k
l. koresp.).
We środ~ klub P. świadczył? Ministerstwo kolejowe roozenia rozpraw wobec nic.ob, rności Podczas uroczystosci przejęcia ob- Jeden ohcer. l
L. złoty interpelację w sprawie wypiera si«: autorstwa mapy i u- s7.eregu świadków, l<tórych zeznania szarów G6rnego Sląska przez wła- ny~h ~ynos~ l;) os611.
_ ... annnr band litewskich
na po·
. 4
d
.
b' mają dla spra'ły nader istotne zna- dze polskie, odbytej w Rybniku, dZIelę nastąpiło pr.wne uspo \
polskie. Rząd, jak si«; t rzymu)e, .r.e sporzą zeno Ją w tU-,
.
nie. Stan oblpżenia zniesiono.
..
t
t
.
czem8.
pułkownik Bernezzo reprezentują~
adujemy, jut opracoWał wnio- rac ł I m101S ers. wa spraw zagramc.
zObrońc'V Duracz i Dąbrowski przy•
J
cy
komis)'
ę
międzysoj'uszniczą
i
o przejęciu o~hrony pogra- nych. Kwestja ta wymaga wyJa· ZDają, i~ zeznania nieobecnych świadap ad,
cza lttewskiego puez min. spraw śnienia.
ków mogłyby rzucić trochę nowego plebiscytową, w krótkiem przemóświatła na sprawę, nalegają jednak wieniu do wojewody Rymera ośKATOWICE, 3 lipca. (A W)
na nieodraczanie rozpraw, gdy~ o- wiadczył imieniem komisji między- Nad całą granicą niemiecko-p'), .k l
prałata Cltełmickiego.
skar~oDemu chodzi o to, aby sprawa sojuszniczej, że oddaje mu, jako czatują uzbrojeni orgeszowcy, ',ti. WARSZAWA, 3 li pca. Dziś rozstrzygnięta była. jakDą}S7.:vbciej. przedstawicielowi Polski, przyznane rzy np. w Borku okopują się, oZ tego względu gotowi są zrezygnogradzają drutem k'11czastym i 11, tl1umarł w Warszawie ś. p. ks. praprasa ukraińska ogłasza łat Chełmicki, znany działacz sp 0- wać z zeznalI nieobecnych świadków obszary śląskie. - Po podpisaniu wiają karabiny maszynowe, OSt~7
obrony.
przez wojewodę Rymera aktu, zło- liwując stąd wsie polskie. POIl \\'. , .
_.
łeczny, wybitny mówca, literat, i
Sąd udaje się na naradą, która żyli następnie podpisy: Starosta dr. nie napadnięto na Rud~ jOrzeUkr8!ń~klCh, znajdUjących publicysta.
Zmarł w 72 roku ty_
w polSkIch obozach koncen- cia. Pogrzeb odb«:dzie się w pią- trwa kilkanaśde minut. Po powro- Krupa i pułkownik Bernezzo kt6., chów. Na .kupców polsl~1 '. dążą
cie prez. Gumiński ogłasza, i~ ze
k
.
' c y c h z RaCIborza w powIecIe. ryi>
nych. Not~, ~ę wręczył pel: tek o godz. 11 rano.
.
wzglE)du na nieobecnoś~ szeregu rym to a tern mIasto zostało .od- nickim napadają orgeszowcy Jod' - 't1nnrnt
delegacJl repatrjscy)ne)
świadków rozpraw~ odracza do dnia dane Polsce, a oprócz Rybmka, bierają towary.
wodniczącemu dew Warszawie.
jutrzejszego, godz. 9 m. 80 rano, Włodzisław, Żary jakotet wszyst·
pr.tesyłania
noty "Komunist* ,
Nieobecność marszałka Trąmpczyń- kie gminy przypadające Polsce w
O sł? "la •
fi,
wychodzące w Charskiego i kiJku innych świadk.ów u- powiecie .rybnickim. Po podpisaniu.
I<ATO"TICE, 3 ll·pea. ('Pat).
zamieszczają artykuły w
Mini,ster poczt I telegr8f6~ wydał znano za usprawiedliwioną, natomiast kt
d R
ł
ł
V'I
ymer wyg OSI Dnia 2 bm. odbył się pogrzeb b.
w najwyższym stopniu nie- ostatnio rozporządzenie ~ spraWie prze- pos. Barlioki, pos. Sudoł, radny Ja- a u wOJewo a
itym i prowokacyjnym. !';}'Iania radjotelegram6~.
wOl'Owski, radny Mamezar i inni. przem6wienie w języku polskim, powstańca Alfonsa Wink!era z
te wzywają wprost rząd
\V rozporządzeniu wymienione są którzy swej nieobecnośoi nie uspra- które dr. Górski przetłomaczył na Małej Dąbrówki, który zgl?ął w
, do zastosowania agre- wszystkie znaki IIllędzymiast~"'eslo a1- wiedli wili. skazani zostają na grzyw- język francuski.
walkach z orgeschowcaml pod
polityki wobec rządu pol- fabetu Morse's
nQ w wysokości 400 marek.
Rudą. W po.grzebie wzięli .udz,iał
iego. Artykuły te przepełnione
Radjotelegramy podzielono na pięt
Proce8 odbywa aiQ przy szozelnIe
KATOWICE, 3 lipca. (Pat). - gen. Szeptyckl, gen. Horoszklewlcz
ponadto ordynarnemi napaś kate~orji: l) paJ\s~1IIe, 2) sJutbo1fe, iapełnionej MU. Zarówno wśród pu- Jutro -4 bm. wojsko polskie wkro- oraz oficerowie sztabu.
i na Naczelnika państwa, rzą ~) prywatne pflne, 4) prywatne z""Ykr~,U blicznośoi, jak i przy . stole praso- czy do ostatniej strefy plebiscyto==-,-'''''-,.,.,..---~
zaś polskiemu zarzucają pod- 5) prasowe.
,p,wym .mniejszoś6 narodową* stanowi
kontrahandy graniPrży nadawaniu radjoteJ.'gramów widoesną w1~k8s0ś6.
.
wej.
Dziś odbyło się przejęcie
IIle U
fiłM
prasowych bezpogrednio po słowach
władzy administracyjnej i zmiana
GENEWA,
3
lipc&..
(pat) •
• r Ił d j O". 1lIłnno n8st~po~ać ,łowo.
Dąb
w
sztandaru.
Kpl
Quisling
przedstawiciel
dr,
e SI e .
Mapa Polski b.ez Gdańska. .p r Po
Nansena na Ukrainie rotesłał desprawdzeniu ilości słów ł uska-.
MOSKWA, 3 lipca, (Pol p.). peszę stwierdzającą, ~e we~ług
Ukazała się mapa kolei telaa- tecznieniu e~ehtualnych poprawek rad- Odpowiedź Daszyńskiego na deobecnych
danych, tegoroczne z?lOry
i dróg wodnych Rzeczypos- jostacja odbleraJ'łC8 wydaje pokwlto- peszę Vanderveldego o dopuszczeKATOWICE, 3 lipca (A W) W
Polskiej l r. 1922, puygo- wanie telegramowe Yi sposób, ustalony nie przedstawicieli trzeciej między- odpowiedzi na telegramy, wysto- na Ukrainie będą o połowę m~SZf
naró Id W charakterze obrońc6w sowane w imieniu wszystkich od normalnych rocznych zbioró,w
dla delegacji ekonomie:- w przepisach.
Rozporządzenie powyższe ministra w sprawie Dąbala wywołało " obu- stronnictw do wybitnych polityków Rosji, to. znaczy, że ~ł6d będzle
p. Wieniawskiego, na zjazd w poczt i telegraf691 zawiera szczególo- rzenie" prasy sowieckiej. Mi~dzy francuskich z wyra~eniem wdzię się srożył w dalszym Ciągu, a v.
Na mapie tej obszar pań- we przepisy, dotyczące przesyłania innymi znany komunista "polski" czności za pamięć w obronie uciś- niektórych' okręgach pozostame
polskiego pozostawiono w ko· radjotele~r8mów,
Feliks Kon 'poświęca Daszyńskiemu nionego Górnego Sląskaj nadszedł nawet do końca tniw, zwłasz~z l
białym, sąsiednie zaś ziemie
cały artyKuł, nazywając go "pol- do dr. Rnkowskier:.o szereg tele- na Zaporom, gdzie jedna trzec~~
a
aństw oznaczono barw"
kradzl"nZ'
Tytl'
a
D
ski m Vandervelde-.
Kon zarzuca gramów z ~ycteniami dla Górnego część ob~zaru zeszłorocznego była
P
Przypusz.,
tl·
Il.
Daszyńskiemu, te podczas wojny Sląska od wybitnych .osobistości obsiana w tym roku.
Wywołało powszeclme zdziWILNO, 3 lipca' (A. , W.). - W wszechświałowejnaletałdoobozure- kół pohtycznydl Praneii. Delegat czają, :te zbiory na Ukrainie, dadzą
. atówno wśr6d Polaków, wydziale karnym sądu okręgowego akcyjnago ~ołsldego w Wiedniu i 7..e francuskI do ligi narod6w p. No- 2880 tysięcy tOH zboh oZImego,'
j
międl)' politykllmi obcymi fO!patrywano sprawę braci Kurczy· wtedy wSp'ó nie l nienIaarni wal- bl ~maire ID in. zapewna o ałko z tego 104 fysiące ton w 5 okre'
Genui. te obszar wolnego mi2- cklch _ oskar~onych ? usiłowanie czyt przeciwko Belgji. Szczególnie witem odctaniu swem dla spMwy gach, objęt ch głodem oraz 5 mI_
Gdańska pokryto tak barw ~r~dZl~1.~ obr,3w 'tYCjana % bazy- oburz:ł p. Kona powoływal' j(' się Górnt' o Sląs'ca. B. mi . wojny jon6w 280 tysięcy ton zbo'
Pr.zewldują, że na KI') l'"
_
,.
.
ą
ą'lltkl wllensld.el, sąd skazał n~u bra· Dasz~rński('go na fakt, 'że .~
1 "h\l't' IIwaŻ(I prlyznanle Gór- rego.
tyI całE" • lemcy.
Komentowano ci l<'.1U'czycldch Iia 4 Jata c;ę1klego mit:<uynarodówka jest orgailcn i1~g( l ~ 'ka Polsce za nieodzo '-lny zbiór będzie wynosił 40'
!ak %ł JQcrus~ ił . . ! wi~
r:qda *>'W.
,
waplnek równowłWi ~Lł\v
•
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usiluje udoworlnió, ~e W8ZySt- O
zkoły po'.........
kie bandy, operujące na pograniczu
Jot
polsko-rosyjskiem pochodzą z terytor•
d8~1
10 ~ie
fum polskiego 1 rekrutują sią przeObowł~f1lJ~ obocnłe W
ztnndarów pl ane
lllsnor~czn!e
BERLIN, 3 lipca. (Pat). Z Hagi wahie z Bałachowc6w.
czypospolltej potskiel ułan o
przez HelferIcha do Giinłhera brzmi: donosz". te kwestjonarjusz, który
.
. kładaniu ł ubym,w_ł. ,.
BERLIN, 3 lip ca. - Z Monl.Hasło na cześć poświęcenIa
Rafow nie uchod1c6w, rosYJskJch lona
nych szkół powueełmyda, lICh.,..
d 1
przez sejm 17 lutego 19ft r.
chjum donoszą, ił przybyli tam z srlandarów. Przypominaj przesz- przedłotyła e egac;ja sowiecka na
konferencji
w
(lenui,
a
który
przeBERLIN,
3
lipca,
(Pat.).
Dzii
ogłoszona
w .Dlłenniku ust. ł
BerUna baw rskl prezydent mini- łość. Czuwa} nad terainieiszością.
znaczony jest dla właścicieli rosyj- siaj zebrała się w Genewie mię- rozp. R:zp. P.» J r. 19'J2, nr. 18
sirów hr. Lerclienfe\d i mini ter Przygotuj pr1.ys%łośt. Beriin 22-go
skich papier6w wartościowych nie divnarodowa komisfa, mająca na poz. 143 - przewiduje obowllltek
spraw ewnętnnych oświadczają, mar a w dniu urodzenia wielkiego
celu obradować n!lef akcją ratowni- paus
.A t
"11
będzie rozdany, a w katdym razie
wa l. gro iny w orgamzowam
iż przygotowany przez nąd Rzeszy ces
czą
dla
uchodźców
rosyjskich,
za·
szk6ł
polskich
tam,
gdzie
w oba. Podpisany Helferich».
nie
w
obecnej
formie.
Og61nie
początkowaną
przez
Nansena.
wodlłe
o
trzy-kilometrowym
proprojekt ttsta.wy o ochronie repuTakie ł hr. Westart>, przywódca panuje opinja, te rosyjski kwestjomieniu
jest
p1'%yuaimniej
40
dzieci.
bliki jest w obecn J 8 ojej .formie na.cjonalistów niemieckich przysłał
nsrjusz jest nie do przyjęcia.
. Pro[BI eserOwI
To postanow~nłe pozbawia
.nie do przyJęcia. Rząd bawarski Gllntherowł hasło na cześ~ po- Zmusza on właścicieli papierów
publicznej szkoły polskiej te
pod~jmie odpowiednie kroki, aby święcenia azt nd r6w. Uczynił to wartościowych
do deklarowania Ust~puJ"cy obrolftcy pod ."d. dzieci polskie, których rodzice
w granicach obowiąlujących usta
h'
.
MOSKWA, 3 lipca (AW) - mieszkajll. w mi~j~cowości o więksimo Ludendorff, kt6ry załączył do
przeprowad%ic! odpowłedni~ zmiany. Oanthera list zaczynający stfł od szczegółów ic nabyCia oraz czym Rozwatając sprawę usunięcia się sz.ości mep,olskleJ. Cały szereg
rótnicę między małymi i wielkimi obrońców z procesu eser6w try- mlejsC?WOŚCI na .kresach . Rz~czy
słów: .I(odlany Gll!1therze-, a koń posiadaczami. Przez faktyczne na- bunał postanowił
skierować tę pospohtej P?lskie) ~najdu)e Się w
CJ~cy si, serdecznemi pozdrowie- bycie kwestjonarjusza, zgodziliby sprawę na plenum trybunału naj tern połotemu, te nie maJąc ustaMiezawifłl
niamL
się przedstawiciele mocarstw na wytszego celem oddanie obroń- wowo określonej liczby 40 dzieci
~O
c6w pod 'sąd. Oskartyciel Krylen- w wieku szkolnym, nie m~t7liczyć
.-r LI
• J I anulowanie części zobowiązań ro- ko poczynił kroki celem zabronie- na zało~enie ~zkoły p~lsklel, albo
BERLIN, S IJpca. 'Pat.). - Ro- R
ornlą 8. l.Wl8Z1\!J
syjskłch. W tym sensie bt:dzie nia praktyki adwokackiej rzeczo- tet są zupełnJ~ naukI I wycho~awkowania między partją socjalistyaHAMBURG, S lipCL (pat). Ko- udzielon! odpowied! Litwinowowi. nym óbrońcom kt6rym grozi are- czego wpływu szkoły pazbawlOne.
ną a niezawisłymi socjalistami tak munikat poEcji podaje, te na pod- W drugiej części odpowiedzi bt:- sztowanie.
'
Zarząd główny polskiej Macie·
dalece dojrzały. te prawdopodo- sławie rozporz~dzenil o ochronIe dlłe lunacsone ił nie b~Wt esy_
rzy szkolnej zwraca uwagę zarząCh ba L I
d6w okręgowych i kół i na pobnie jeden 10cI.Ulta niezawisły dr. republiki, rOZWIązano tu 20 n a c j o - '
ID
D3.
!fytszą okoliczność i podkreśla onaUstycznych IW~Jk6w ł łowa- nłone łrudnokl delegacji .owiecBrełtscheidt weJdlle w skład lI,d••
rzyatw.
klej przy Jbłellnłu prleJ n~ da·
RYOA, 8 lipca. (Pat). • Tele- 60wiązki jakie z ~ego tytułu na
KomunIkat niellwllłeJ partJl aocj...
nyc:h atałyttycnych.
graph Companłc-donosi: Dr. Farster Macierzy spoczywają. Smutne lecz
'listó" niemieckich komunikuje, te
oświadczył, te Lenin chory jelt na pouczające przykł~dy podobnego
ogólna konferencja nł~zawisłych
'U un1tm m ftnl~n~fł
grutlicę
rdzenia pacierzowego. stan~ mamy w w~lew6dztwach poODANSK.- 3 Hpca (Pllt) Na
1\
iJt"
•
Choroba znajduje się w drugiem łudmowo-wschodmch Rzeczypospo. wcjalist6w, I uł'ag! na nadzwy'gromadzeniu socjalistów nie zaHAOA, 8 lipca (AW) W holen- stadjum
litej: lwowskiem, stanisławowskiem
czajną .ywaej
zgodził się na to. wi łych, kt6re odbyło się na znak tlerskich kołach miarodajnych p a - '
i tarnopolskiem, gdzie kilkadziesiąt
protełtu, powodu zamordowania nuje uniepokojenie z powodu
f
f
tysięcy dzieci polskich dziś jeszcze
O S an e VI ur san 8.
·uczęszcza do szkół ruskich, z cz~m
Rathen Utł, jeden % kupc6w na- propagandy komunistycznej w
%wiskiem FLcher \vykazywał, te przeddzień wyborów. Part ja koMOSKWA, 3 lipca. (A. W.).- walczy bratnie towarzystwo szko·
BERLIN, 8 lipca. - Urzędowe na wz6r niemiecki r6wniet i w ll1unlsłyczna holenderska jest w Ruch powstańczy w Turkiestanie, ły ludowej. W imię hasła "wszystpruskie bll1l'o pra owe pod je dzi- Gdańsku istniej~ tajne organizacje, ostatnich czasach bardzo czynna: kierowany przez Enwera Paszę kie dzieci polskie - do szkoły
których celem jest dokonanie prze- W dzit!ń przybvci,a delegacji rosyj- wywołał w sferach sowieckich po- polskiej· - obowiązane są zarządy
siaj, ob' t ków skierowanych tO tu pO.aycznego
l't
" z władzami·
w wol nem s dej do Hagi~ utzą dzono 'fi Am· walne zaniepokojenie. Mimo chwi- kół·e
w porozuml mu
przeciwko niemu przez stronnictwo państwie ada sk·em. Organizacje sterdamie wielk, demonstracj ko- lowych sukcesów woj.k .owieckich, szkolnemi, zbadae w jakich p,unknarodowo-uiJ mlecJde 11 :owo nie- te ci
DWU m pupar- lI1Distyczn~
armja Enwera lurutL Dla prze. tac:h rejonu ich dział~lności zachomie ... je" pru ie .tosunków,
Ul
wł&d.&
kich.
~rui
pr~wadJenll rok09&6 I Bnflerem dZle potrzeba zało!enla szkoły pollde ł~ayłJ mordetq Ratbena.'. J m6W'Ca lUaaa~. te oala1rlODy
Ilłtlalłll
[z
PasJIl wyjechał ni mieJ.ce, Ropa- sldej I podanych na wst-=pie przyli
11
b' t id l tych agitator monarchtstycznr Kunce,
trzony w S1erokie pełnomocnictwa clyn.
po tyczneu
010 15 o Im
ł' ni 'l1'0madzenhl pubbclnie naWedług referatu statystyczuego, Kamieniew, który wru J ł!nwereni
Szkoły dla mniejszości polskich
ugrupowd, nułcpuj,ce uaegóły: "oływlł do ofłcjllne80 umor- przedłotonego na ostatnim ztetdzłe kończył szkoły w Berlinie. Ka- nalety %8~ła~ać bez .zwłokl ~ ,!,aHalło lII. adt połw l ccenla dowanll ~atbenauL
ł czeskiej socjalnej demokracji, par- mieniew ma poczyni~ znaczne u- runkach, Jakle. za naJkorzystmeJsze
J,
tja poslada 2tJ79 organizacji miej· st~pstwa r.a rzecz Chiwy, Bud/ary dla f~h r.ozwo)~ bę~ą. uznane, prz~•
.
scowych z 19i,184 członkami i i Turkiestanu, kt6re ptzyblH,,, ustrój zwyclęta)ąc clerph~le ~szystkle
~etlrle Z ~h daliJ?
Londynie pomi~<lzy ministrem Szan-, 250 organizacji młodocianych z do pojęć ludności, nie krępując go, trudnos~l, które mewątp lt :V 1e na'"
cerem i Lloyd Georgem. Ogólny 11,029 członkami. Partja wydaje panującymi w Rosji sowieckiej sto- suw~ć SIC będą. Pro.wadzeme .zkół
LONDY " 3 lipca. (polp). ton prasy jest raczej nleprzychy~ny
politycznych czasopism w nak- sunkaml.
powIerzać osol;>om ld~owym I od:
niedzip11ł 2-150 l1pc:l ~'ydane w. stosunku do . mand~tu angle\, ładzie 186,500 numerów. Od wrzedanym spra~le ośwIaty. Srodkl
zostało urzędowe zaprzeczenie sklego. Znc~lOdzl bOWIem ?~awa, śni a . ub. rąku urządzono 12,738
Ofl'ary ".ł dUo
na prowadzenIe tych szk6ł muszą
, .
,
. według zdama prasy w~osklel, ~~ wieców, zgromadzeń i konferencji.
li
dać te. same tródła, kt?re dotychw1adomości, podanej przez me- ludność tubylcza, a WIęC arabt I Pierwszego maja odbyło się 357
MOSKWA, 3 lipca (A. W). Przy- czas sIeć placówek MaCIerzy utrzyJdór
dzienniki, jakoby Lloyd chrześcijanie zosianie pozbawiona zgromadzeń.
puszozenia co do skutku głodu w mywały, a więc przedewszystkiem
George wy 'tosował do króla praw na korzyść ludności tydow.
RI'Sli, były słuszne, albowiem do- samo społeczeństwo.
list z prośbą O dymisję
skiej.
.
W
tych czas zmarło 10 miljonów osób,
Gdyby warunki miejscowe żad•
Drugą ' sprawą, zajmującą bar~
przewa~nie w okolicaoh dalej polo- ną miarą na urucHomienie szkół
LONDYN 3 lipca. (Polp). dzo 1yw.o umysły włoskie, jest/
żonych od koleI.
dla mniejszo~ n~e pozwalały, w.in.
· ' -l b k
przyzname Włochom praw włas. '
• ny zarządy kół 1 okręgów za)
Na ze bramu
k u u. onsef\\ ~- JlOści do t. zw. Wieczernika PańRYGA, 3 l~pca. ł Pol pr.) Rz~d
się sprawą organizowania w ty
tyst6w W dn. l-m ltpca uchwa- skiego t. j. świątyni zbudowanej łotewski zawla~omił. rząd sO~leWprzodedaiu nowych walk miejscowuściach kom'pletów, które10no domagać sIę usunięcia na stokach góry syjońskiej, gdzie tów, że zgadzając Się z.asa.dntczo
W
by pobierały naukę od nauczycieli
Lloyd George.'a.
we<llug podunia Chrystus odpra- na propozycję ~ r.ozbro}eme, o~.
wędrownych. Nauczyciel taki
.
wiał Ostatnią Wieczerzę. Włochy kłada rozs.trzygmęcl~ tej kwestJl,
PARYZ, 8 lipca (Polp). Paryskie ~e w sezonie zimowym prow
LONDYN 3 lfpca. (Polp.). domagają się przyznania im na która. będZIe prze.~mlotem rozpraw kola· rządowe otrzymały z Kon- 2 - 3 komplety w różnych miej
Daily Ber· ' t ~Iierdz; ż· Lloyd własność Wieczernika, który od n~)\veJ konferenCJI państw b.alty~- stantynopola wiadomość, ~e greckie scowościach, nie zbyt daleko o
t' ..
- I c: r
kilku wieków znajduje się pod 0- kich. Konfere~cja t~ o~b~dzle SIę ministerstwo wojny rozpocząlo cały siebie położonych.
I
eorge us ąpl jeSZCze w lpCU. pieką zakonu Franciszkanów. Do prawdopodobnie na Jeslem.
szereg przygotowań, mającyoh na
Działać należy w porozumien
wnętrza Wieczernika dostęp jest
. Według danych. ~rasy ~otew- celu prowo.ozenie nadal walki w z władzami szkolnemi państwo
bardzo utrudniony ponieważ straż sklej, Polska .. przYJ~le udzl.ał w Azji Mniejszej. Według tych wia- mi i komunalnemi. Po ""' .. "' .. ~'v
u wejścia pełni rodzina muzułmań- tej l<on~erenCJl, o I.le. będZ1e U· domości. nadeszły 28-go czerwca do we wskazówki prosimy zwracać s
WIEDEŃ, 3 lipca. (Pat). "Neue ska, w, któ~ej obo~iąz~k ~ieczy względmony szereg leJ. żądań.
P.ers}i dwa. ~ngielskie stat.k~ z br?- do biura zarządu głównego po
freie Pre se· donosi: Zdaniem nad śWlątymą przechodZI z 0lca na
mą l amuUlolą dla greckIe1 armji skiej Macierzy szkolnej Krako
, lekarzy, chory Curzon w naibliź syna już od kilku pokolell.
Radek W sprawie
Rozpocząła sią na nowo· mobilizacja skie-Przedmieście 7
'
szym czasie nie będzie mógł peł
PARYŻ,
3
lipca
(Pat)
.New
MOSKWA,
3li
ca
(A
W),
Radek,
podoficerów
wszystkich
roczników.
.
Zarząd
~łówny
nić tadnego urz<:dowania. Wobec
BUKARESZT, 3 lipca (Polpres). rzy szkolne).
takiego stanu rzeczy Lloyd George York Herald" donosi z Waszyng- omawiając odpo wie 4:t państw na no""",,,,~
,będzie musiał niebawem powołać !onu, że !zb~ reprezen~ant?w przr- tę Resji w sprawie rozbrojenia po- Konstantynopolski "Bosfor" d<lnosi: _ _ _~_J_""""
nowego mini tra do spraw zagra- J~ła rezol~CJę, wypow~adaJ~cą .Slę wierhiał: Rząd łotew Iti oświndcza, Na linji, za mowanej przez grecką
na ,korzysć l1two.rze~la SIedZIby że zasadniczo nie ma nic przeciwko armil} w Azji Mniejszij rozpoozął
YŚclgl
nicznych.
żydow .w PalestYll1e, ]ednakż.e po~ pro,lOzyoji, musi się iednak porozu- I się ruch. Ze SmyrDJ' i innych punkwa!u.I?klem, że. pp:łw.a . cywI.ln~ I mieć r. innemi państwami bnltyckie- tów tył6wyoh oddziały są wysyłane Rezultat onegdajszych biegów
ndl1.
relIgIjne ~szystl{1ch melzraeltc~lch mi. Hząd .finlandzki odpowiada wy- na front; w związku z tem rozpoostatniego dnia wyścłgów.
Gonitwa r. Dystans 2200 me
DUBLIN, 3 lipca. (Pat). Re· ugrupowan b~~ą zach~wane l w mijająco, ZllpytUjąc ~dzie i kiedy czą! sią ruch i po stronie tureckiej.
prnjel·towan3 je t, konferenCja. Go- W Smyrnie, a po cz~śei i w Kon- t) Mielt, A. Olszowskie~o, 2) Prę
gularne wojska rozpoczęły atak 11, kuteczny ~posob chrom one.
rzoj jest z Polską, gdzie od 3-ch stantynopolu twierdz!\. ~e w najbliż-. Maleń!t8. Tot. 42 mk.
główne pozycje powstańców Saty ·0 ni panuje kryzy&! ministerialny $zylll czasie rozpocznie si~ no,wy oGonitwa II. Dystans 2100
gilly.
i trudno j·et:;t pl'zewidzioć, J·akie bA- kres walk greoko-tureoklch, które l) Alse, A. Wolańsltiego, 2) Teo
" hędl\ miały decydujące wyniki.
~) Niagara, 4) Łuna. Tot. 59 mk.,
PAp..ii/Z, 31 ipca. (P a t).• J ourna l" dzie faktyczne stanowisko nowego
LONDYN, 3 lipca. (Pat). R.
i 26 mk.
'Powstańcy o zańcownli się na jed- donosi z Londynu, że aresztowani rządu. l'odajfl do ,\ ia!lomości. Ż~
Gonitwa m. Dystans Mon
nej z gł6wnych ulic Dublina, zaj' dw mordercy marszałka Wilsona l'zącly Łpt\·y, . ~~!itllll i i, Finlnnrlji i
H ~ n~el l Rosją.
1) Darda, ppłk. Dembińskiego
mując bloc d(\mów O sz. 200 me- przyznali się, że podali pierwotnie Pd"!Ski CćZYllnią kws~ystk~), ]b! RpraWQ
MOSKWA 3 l'
(AW)
were(7~nitwa IV. Dystans 1600 met
trów, łqc%ąc ie tUl1elami. Przypu- f ł
. k
, . O roczy .
ł'n Ollpl)\Vle< Zl na nn,
Ipca.
M I· M B
2) U
szczają, 1 dowodzi tam wojskami a ~zywe nazV:ls a,. ~azyw,aJą, SI~, szą propozycjQ wyjaśni, czy nasi Sil- Spółka włoska Brjesto i Bredo pro- ~; e~~v M~~;\)ret)' 4)eSsoo:;~, 5) Orlic
pows1t.ńców De WsI nI. Repu bIi- on w rzeczywl~toścl unu I uu-I siedzi nie z olzą sią na zmniejsza- ponują władzom sowieckim do- 6}- Newa. Total. 1l'i2 mk" fr. :'i-, 28
kani~ ostrzeliwują przeciwległą l: n.
l nie cię~aru zbr'ljell , puniewn:l: nie starczenie taboru kolejowe~o, insta: 27 mk.
stronę ~:ky. I<ano na6tąpJ atak,
cbcą Hezvcrnować ze swoioh Zl)b l l- lad dla przemysłu koleJowego l
Uonitwa V. Dystans 2200 metró
samocb,JdÓw 0, allcernych na wOj·sh
li"
~'V
'ure
\\'il\lmń,
być ll1iQ"em arllllltniem ma~zyn rolniczych, wzamian. za I) Mary, S. Rudakow~kieqo) ~) Ir
. wolnego pailstwCl, Walki nie ustają,
~." II
~ "."
•
dla, militarYzmu frallGUskie~o. Niech 1200 tysi<;cy ton węgla i 30 tysIęcy ~:,anvr:~u3i, Aci~eF~~~~~)o~~1i 7~estl1o
co chwilę zrywa siC; gwałtowny
WARSZAWA, 3 ltpca; (Tel. 0:1 szerukio masr ludowe Polski, Flil- tOI1 tłuszczów mineralnych. RoJ'o- 8) Hura!tan II, 9) Z8pO~OŻ(,c.
ogie'l.
I'm;z korcsp.) Wedłuff wladomoŚ':l, laudji. Estnn)l i ŁotT.vy dowiedzą sit:. wania w toku.
61 mk. fr. 5S, 23 i 50. mk.
l:tóre . nadesz~ do ~V'arszawy, na Da kogo spadnie winIl, je~eli zmniej- ~
Gonitwa VI. Dystan~ 2'200 me
osta!nlem pO~ledzentu rady amba- szonie zbrojeń oka~e SH~ niemożli . a
Hat..Hnek
kos'
" I'oło'w
l) D~Ilgoner. A, ~orstJna. 2) Bub
sador6w omawiana była sprawa
(..
Ull
1; .
~) Dladelll, 4) OJ dana, 5) HersOl
VI·
uznania Li~wy .de, j~re.
WO~Cl(\.
i Po z~abowani~ calego .l~icllia Je?- ~:~.DT~~.a~, mQ, PJ~s~g~~~k~,~:) S~lS
Vf~powlCdzlel~.Slę za te.m prz'ld8nwie[~ie.
!; ścio!ów . I cerkWI przys~llPlh obecnl~
Gonit"la VlI. Dystans leL~) l
OpinJa pn- . t w ICle: ~ F runcJI. A~~lJl, Włoch
11 )!o;z. Wit' do rllh{\~Vllnl/l ~ f'~nYC~l l I) l.avi~łl,.S laworoW ki; o, 2) ~ol
le 81ę I' r-l : J ar onJ . f .' .t' 1, ICl .l •• ZJedr
\)
,l
\ \ ', ) I I·
Il
., \ ,) "bl nw \' \\1 1' \.) "Ll~jRcl1 5) Anlisls. 4) Prypać. • Qtel. Ui5
..
- W
li
. al
łJ
1Ui ó"cUl PfZęd9tW. \VI
iO", ieto w V- ora~ s:aleTjąch sduk pięknych.
fr. • j 2ł
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Golenie bez

wprawa t;czyniła

my~ła.

cię pewnym, t0i.~USl

s~ę. 7.}1ajdować

c0!lajmniejł

-

Ale dłacze~o?-zapyta! co-I~

.,.,m__...__..,,,,,.II:IZI:::!===,-

d·

m.n.i.~5Z grę pO~l1l1ąĆ o stopień' da- . 20- 30 IdJ.otow.
,
.
Jrn bardziej %du~li~ 1y kap:ltnt~trz. ~
a al
Gry towarzyskit'! mają prze- k'J - nak łndaj, co jest zresztą
~apyfu)ą France a g~~I~ ma ł
- Dlat~go, ?~ pJIl śn~ller~zlt. ~ ..
ainie jedną małą niedogodnoM: nikczemnie podłe ovnistym mło-' swoJą szpadę. h~noroy... ą l zlelo~y!
K!l~elmlstr: me ~trac!ł cterplt- ~=~--"""""."..,..,~-,.,.,..- ~
warl słwo

u·

_

'.,

.'. .
mundur myśhwsl0, ktore obowlą· WOŚCI I pomyslał sobIe, lt w tym
Uog' 61 I I
Y
,
e wy ) wspom- zle~com Ich pótnteJsze brody, 'zany jest nosić kaMy członek a- wypadku będzie lepiej, gdy załatwi
n a e.
ana . gra towarzyska ~oże być gol I.m głowy at do zupełnej łY~1 kademji:
_
całą tę sprawę przez swych dwuch
M6wią, że Warszawa les~ r
raWIana z powodzemem pod Riny, tylko w tym celu, aby stwier-- Prawda, ~e na strvchn? '- przyjaciół.
stem słynącem z najwięl.s::ej 11o~l~i
solutną nieobecność chichoczą· d7.ić, czy ogie6 jest prawdziwy, pyta swe; nowopoślubior1ej małJeśli pan domaga sję pojedyn- pięknych kobiet.
Uwn-':m że t)
ch podlotków i uśmiechających a młodość trwała!
żonki, która
odpowiada twier- ku, to naturalnie, iż zgadzam się, twierdzenie obra~a wszystkO :nn\;
pobłatliwie panów.
Można
Lub też zagraj w .Bal łobuzia- dząco.
.
"
- rz~kł .kawaler de S,aint-Poix,- miasta świata, i że jest ono ponią. grać na Ś\\ leżem powietrzu, ków·, Znaczy to byś za pomocą
Ale f,rzychodzl chwlla, gdy ten ale ~Ie WI~Zę .co nam to_ pomo_~e, zbawione wszelkich real. nych pod.
.
' .
. .
'.
,
starzec ~taje się młodzieńcem. A- POnIeważ, Jeślt pan mnte za e,
l~,..8"Zczegól~I: .przYJemne la- golenIa I fryzowama wrócił starym nalol France mówi o Rosji Anatol to będzie pan $mierdział w
1_ staw,
, rezultatem Jej Jest złośliwość, panom ich młodzieóae twarze, France, kt6ry jak wiado~o stał szym ciągu, a jeśli ja pana zabiję,
Czy! nie słyszeli §ci e historji
dawala ona okrutne instynkty ubierając ich przytem .., krótkie się komunistą.
to będzie pan śmierdział jeszcze o owym angliku, który wylądow miąa; w duszy ludzkiej, a je- s.podeńki. I patn, teru dopiero
- J(och~m
c~nię sowiety; wi~cej·1
.
jąc w Calais, spotkał się oko w
Prance,wychodzl do ogrodu ł oko I jakąś rudą kobietą, i naak nie daje dratnioneJ ofierze poznajesz ich .., całej pełni, bo- szanuję L~lna l kra), kt?ry jedyazji do zrobienia skaruialu lub wiem przy~acielu
.........
kr
ny zrozumIał sens hlstorjt.
pozwala su: %fotografował.
tychmiasł nabrał przekonsnia, źę
, .
. ,
~
,w S ... vlm o eD,;ień
przedtem nadeszła fał~W1e~la się.
Pozatem przy sie stkolnym najlepiej rozumiałeś szywa wiadomość o zlłmordowaniu
wszystkie franC1l:z:ki są rode.
neu nIema fantów do WYkU PY-, swych rówieśników, a odtąd jut Vanderveldego,
rozdmuchana i
Przypuszczam, te ten sallJ
nia, Krótko mówi~c,. nareszcie nigdy. Uczyń z tych wszystkich i r~z?,ąbiono 'przez wszyst~ie d~ien~
albo ktoś podobny, wysiadając lał gry towarz}'$kleJ. Nazywa dumnych kapłanów zwykłych ło-! m~t. _ . Ale France śmIał SIę t
....tIf
'J
pociągu w Warszawie, ujrzał 11
: • Golenie bez mydła·.
buziaków,· jakimi są oni w gruncie mowlł.
dworcu ładnę aiewiastę, i me
- Mam wielki szacunek dla
Ora się w tą gr~, powiedzmy, rzeczy jeszcze dzisiaj, a zobaczysz, pana Vanderveldego, ale jednak
Włocławek.
zwłocznie wyciągnął % tego odpojednej z przyjemnych ławek w .co w niclt właściwie tkwi.
- tak często .iak Lenin nie był on
wiedni wniosek.
rku) albo ogródku restauracyjOto jest nowa gra towarzyska, nigdy mordowany.
.
(p) Obr6t ziemiopłodami. ,
W rzeczywisto§cl jednak system
m; albo wszędz1e, gdzie moili- nieba rdzo pogodna. Jest ona barZwąt~iłem w d~brą wolę Euro- W. oddzia.le wł~cła:vsko-nieszaw- : ten jest zupełnie zły, bo przYjlOjest wygodne i niedostrzeO'alne dzo zajmująca ale bez dobroci a. py, - clą~nął dalej An~tol.Fr~nce_ s~lm z, zWIązku ZIemIan na zebra-I minam sobie teraz, te gdy ostatnio
~
Nowa WOlna jest nteumkmona. mu ogolnem w d. 1 czerwca r, b.
se.rwowanle ludzI. Pat~zente na w.1ęC me co szkod1twa dla zbawie- Przy zawieszeniu broni istnieją I uchwalono utrzymać na rok gospo- byłem w Warszawie,
pierwsz;"\
~I, ch?ćby z ukrytą ntkczemną rila duszy. I dlatego w przerwach tylko dwie możliwości: socjal;zm i i darcźy bieżący zeszłoroczne rygo- osobą, na którą zwróciłem uwagę!
slą, Jest dozwolone. Zresztą od gry zaglądaj do sweO"o kieszon- pokój, albo kapitalizm i wojna. ł ry w stosunku do obrotu ziemio- była . pewna starsza pani, pasjagrze tej patrzy się· tylko na kowego lusterka i gol to>na wszyst- Wyb!aliśmy ~ojnę, ~t?r.a może' płodami...
,
dająca tylko jeden ząb".
tctyzn-, tak te kobiety nie mają i kie strony swoje własne oblicze.
będzte ,stulet?la. DZISiaJ .mamy
Dośwladcze.nle roku. ubiegłego
A jednak nie będę twienhił, te
ych snucia błędnych myśli.
A
Id H-n I
I
stan wOJny, I stan ten uSJ-łować wykazało w WIelu wypadkach nie- ws?'Vstkłe ...azawlanki...
_
.
rno
o r ege • będą przedłużyć wszyscy CI, któ- wykonalność uchwały % powodu
-;
A w~ęc .wybierasz- sobIe partrr;y na nim się mogą zbogacić. A niemotno§ci objęcia całego rynku
ach.
ra, na1leptej pana :z d . brodą, .
wtem wybogaceniu się dzisiejsza zbożowego przez istniejące stołeco :te je.steś nowicjuszem, Do-:
epoka kapitałi~u ~idzi swój je· ne instytucje rolnicz? - handlowe,
publiczny-72 łys. (dotychczas
e. J oto zaczynasz go golić.!
' dyny cel. . Poh~yka Jest ,§lepa. ~a- ~ obec te~o ,post~n?WIOnO ZOrga-148 tysięcy);
z m "dła b
b t
rody zgłupIały I %bydlęClały. Nle- mzować SIę na mIeJscu w ten spoO ł t '
,ł~!
t l
.J
,
ez rzy wy, wogóle
Jedno z pism niemieckich tylko Poincare nietylko cały blok' ób
b
dst'
ksl'
P a a za zaprowaUM:Ule e eud . ł .
..
~
I '
.
,
I
s ,a y na po aWIe we t gwa- fonu głównego pozostaJ'e nadal
. Zła u . Jego U.wag1, ~ mlanozam eszcza CIekawe . ~'raiema narodowy, ale całe mieszczaństwo, ra.ncyjnycb
wszystkich członków
...
."'
le sweml oczamI. MUSISZ tylko
swego
współpracowmL,a,
~tóry
musi
chyba
cierpi
e
ć
na
przyt"'pie~
t
ć
kr
dyt
d~"'-'
niezmIemonłl
w wysokoGci 50 t)l:Ipn.eb~" toerzy'm'lIe A.
.. , I o rzyma
e
UOłuueczny na marek.
orczywie myślet: jak te2: wynałoJe Prenee'L
Dl~ amysłu, jeśli jest. '!' stame zaspokojenie bi~ potneb godałby ten typ bez brody?
Wersal, błogosła~ prowin- ztpejt to, co si, .dzlslaJ dzieje. spodarczych Jiemiaa, a tem samem
(P) Szerzenie cli
I,aWięc siedzisz lObie Da ławce ąa, ,której "pomnienie tyje, jak NIe wichę ładnego lekarstwa.
UIlnęt koni~ kOllyatanla nłznI.. Wojewoda l1lbe1illti adziek
. r
. 'fIS%yst:'1 emerytowaui generałowie,
Jedesl J goki zdecyd ował ~ przez liemłan J połredJtJdwa ale- Ul ponro1enia młsJonaroom anglipar u, a Jeś I ty~o oko twoJe głuche zamki, ale ~ne koszary pny1oc:syt Jałdś .,tykał dzjen~- po~danych łl nsobnych w gotów- bilsklm do szerzenia włllIY cbrzet dobre, a fantu}a plastyczna, jeszcie jeden .bouleward dn Roi-: ~ki, .który pozostał bez odpoWle- J kę pośredników. Udział katdego śdjańskiej wśród tydów na tereuie
kochany współobywatel jest i park, gdzie krepą okryle weowy d~l. Bmst Anatola France'a dłuta' członka w gwarancji określono na wojewód%twa lubelskiego.
kowicie wydany na twoją łaskę h~~nj3 obok. mchech okr ;tych. bó- mlstr~a Bur~elleca,. ~t~ry. zresztą }OOO mk. ~ morgi.. P?stanowiono
liełf\skę. W sposobie, w . aki gili, 111aly TWl1lon~ skąd podZIwia ~ówmet tu su: znaJdUJe, Chlchocz.e, Jednocześme ZwrÓCIĆ Się do zat%ąl
. . .
! - się ulubione pola 1 \moz\" osobli- Jak faun. San France ty1ko SIę du głównego o wezwanie wszyst- Zakład. kllnłt1 ln
fcośc'oJ
:~ a. ro:suąc. swoJe) brod"ł~ l wej królowej.
u$ttUecha i mówi:
kich oddziałów związku do zapo'ni .. \I
akl Ją fryzuJe, lety całkowtła
Rzadko się-spotyka dom, gd7ie- Czy opowiadałem jut wam czą\kowan\. podobnej akc\L
. Miasto Vorkington (Cumberl
o obrona przed otaczającym go by sceptyk Anatol France chętni~j do~kon~ historię kawal~ra de
pozbawione było doł4d
dn
kłlpielo egQ, Lm wal .t" ~h!h:;
atem, ta odrohina maski, którą przebywał jak u doktora Couchond, Samt-P?IX,
który na wlec~qrz~
nad higjeną ludności pastor korafi się zasłaniać _ a j~li o- lekarza i badacza wschodu. Tutaj dworsktm spotka.ł pe~ego memI(p) Podwy:tka opłat tele- ścioła . ewangelickiego Gordon j
rozmawia on o polityce jedynie z łego mu kapelmIstrza I rzekł do
, .
.
.
fonicznych. Na trzed kwartał kazał urządzić
krypcie
. tynl
t\\ oJe nauczyły. Się. . 0v.:Yc~ psami i gołębiami. Tutaj jest on, niego po przyjacielsku:
~s~aw roboty frYZJerskIe], JeślI jak 11 siebie w domu, ściska pan- Mój panie, mo~e . bc:dzie b, r. podwyiszone zostały V na- łazienki dla Uytkl ałOZ1ków
stępujący sposób I dn. 1 lipca o- gre,acjl
leJą one usuwać sprytnie zasa- nie Bergson rt:kę i każe przeprosić piln łaskaw wynieść sit: stąd?
I I posiadanie aparata
_______
• __n_ __
nt brody, naczucać k~dziory jej ?jca, te tak: kr~tko rozmawi:ał
A gdy ~pelmistn nie zgodził
juszu na niskie C%Oła _ jakat % mm przedwczoraj na Rbraruu się naturalnie na tę propozycję, tonianego!
Ozy1:aJ~
prywatny- ł8 tys, mk. (t1otydata dla tweJ' wrodzonej łc,gr _ aka~emji franC1lSkiei, ale t1~ się kawaler de Saint-Poix jeszcze raz
_
_
z
1 aUle w towarzystwie aterdzlestu powtórzył swą prośbę:
czas 12 tys.);
et! Gdy. Clę zm~yło samo osób, bo natura tak zrządziła, te
- Proszę pana bardzo, niech
Ibiorowy-SO tys, (dotycbcJu
askowame, a j~1i dos~atecz.!1a pomiędzy czterdziestoma lndźmi pan się natychmiast stąd wyniesie! 20 tysięcy);
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likwje. I oto świątynia ta została 5wiadomości o narodowym ruchu! chciał pokazać namiestnikowi, ca- % drzewa cedrowego, wszystkie
rozwalona, kamień nie pozostał. na i egipcjan, którzy w kaMej chwili łą wymiant: listów, dotyczących sprzęty i co im pod rękę .. padło;
kamieniu.
mogli wybuchnąć, znał rownie.t te- odbudowy świątyni,
zrabowali złote l srebrne misy i
Stało się to przed. pięciu laty. go, co ogień podsycał: Amyrlaiosa,
Nie patrząc, sięgnął po kopj~ wszystkie tUCZy, znajd ~ się
On, J<!donjasz, był wówczas W g6-. męta z Sais. Ukrywał się gdzieś jego listu do Bagoasa, perskiego w świątyni. Ale od niepamu:tnych
rze Nilu, z ekspedycją przeciwko· tutaj na południu - i tutaj naj- satrapy W Jerozolimie.
lat faraonów .91 Egipcie wybudoetjopom - mając ze sobą wszyst- pierw musi rozigrać się burza, ma. - .00 naszego Pana Bagohi, wali nasi dziadowie ł
twiątynłę
O zachodzie słońca ośmdziesi~. kie wojska % J6b. Jednocześnie jąca na celu zrzucenie perskiego paszy Judei, twoi niewolnicy Je- w twierdzy JAb. Ody król Kamięcioletni Jedonjasz, syn Ue- Asarmes, namiestnik Egiptu, wyje- jarzma. Asarmes wy~wał zarzą- donjasz i jego towarzysze, kapłani b}'%es wy:runył aa Egipt, zastał
'i, siedział na dachu -swego chał na dwór Darjusza II do Suzy, dzenia, jetdził z Jednego garnizo- w twierdzy J~b. Niechaj ma' w tam świątyni~ ale podcus gdy
u, najwyższego w twierdzy miasta persów. Z tej okazji ko- nu do drugiego, przeglądał woj- opiece naszego Pana Bóg o kaMej zburzył Qzystkie ''tłłlltynfe bogów
!fanicznej. Rozciągał się stąd rzystali kapłani Chnftba - przeku- ska.
porze i niechaj Ci da łaskę króla egipskich, nie mszył DU%el świą
.ok na twierdzę, miasto i całą pili generała Widarnaga, wojskoObecnie był vi J~b; mieszkał Darjusza i synów jego domu, sto- tyni. Od czasu, gdy to tlę stało,
spę Słoniową.
wego dowódcę Wyspy Słoniowej. w domu generała Artaphernesa. kroć wit:kszą, nii obecnie. J nie- nosimy WTU z tonami i dziećmi
Dokoła leżały ro:Lrzucone dom- On i jego syn Nephajan, dowo- Lada chwna mógł przyjść tutaj, chaj Ci da długie tycie - bądi szaty tałobne, pościmy ł modlimy
żydowskich żołnierzy, którym dzący załogą sąsiedniego miasta na dach JedonjasT.a.
szczęśliwy i zdrowy po wsze się do Jahu, Pana na niebie. Ó
był dowódcą- - Dziewięćset Sy~ne,. wpadli na czele . żoł?ierzy
A jednak nie potężnego na- czasy. c
owym Widamaga wiemy co na.st.;śćdziesięciu wojowników - do e~lpsklCh do op~szczoneJ. tWler~y miestnika oczekiwał Jedonjasz. JeOto mówią twoi niewolnicy, pUJe: te psy zerwały wfęzy J jen starcy, kobiety j dzieci.
J
obrabo~al1 1. zrównah z Złe- go wzrok, nie osłabiony wiekiem, Jedonjasz i jego towarzysze:
go nóg; wszystkie skarby, które
W oddali, nad Nilem, obozowa- mlą starą śWlątymę tydów,
spoczywał na korycie Nilu, szukał
W miesiącu 't'ammuz 14 roku o.n %dobył, posiły na marne. Ale
chorągiew Dargmana, ch!rezmijWprawdzie satrapa, powróciw- tam barki. Spogladał na toczące I panowania króla Darjusza, gdy Ar.- CI .wszyscy, którzy krzywdę uczyka, który przybył z dalekich S2)' z wizyty na królewskim dwo- sit: fale, na studnię, wskazującą • sames się' oddalił i udał się do nnl n~zej gwią1yni, zostali zamorlic, z Chiwy nad dolnym Oxu- rze, szybko przywrócił porządek. zmiany pór roku. Od strony gro- I króla, wówczas kapłani boga ChnQ- dow.am - D8.pawalIśmy oczy wil.
DowodZIł· on ba.bilońskiemi Kazał stracić Widaniaga i Nepha- bli na Nilu musiała przepłynąć Iba uknuli w twierdzy J~b spisek dokIem ich trupó....
jskaml. Ale nad murem, okala- jana, dwuch generałów, bt:dących łódź, obok małych, skalistych wy- z Widarnagiem, który był tutaj ,Jtt.t dawniej, tał po przy~niem miasto, powiewał sztandar jego ziomkami, i kilku kapłanów sepek_
dowódcą wojsk.
~lU nam tej krzywdy, posłaliśmy
icjan, podległych persowi Hy- Chnf1ba - . a rni~so ich. nmcono
Otrzymał wiadomość z ~yene
Ą mianowide: aby usunąć z hst d,o naszego paua Bagom, jak
pesO\ .L
psom, ku Jawnej radoścI ,.,ojska __ jeden z jego jeżM-eów na wIel- twierdzy J~b świątynię boga Ja u. r6wme! do Jochan,Ana, arcy-pasteJedollJasz patrzał daleko poza żydo kiego.
błądach przywiózł mu ją -przed Na skutek tego wysłał Widarnag, rza, do jego rady l i.eden list d~
r. Stała t3!O oook lasku' palNamiestnik persld Asarmes l>ył godziną. Tam jut przybył mąt, na ten psi syn, poselstwo do swego Osta~a, brata Hanant. i do najwe~o za mIastem.. ukryŁa wśród oddawna przyjacielem Jedonja- którego czekał - poseł z Jeruza- syna Nephajana, który był puł- znamlenits~<:h wśród ~dów.
m. l sykomor, ~lą~yna Cbnilba, sza. Wiedz\ał,!e mote Iiezyć na lem. Nareszcie. b~ie miał pew- kownikiem w twierdzy Syene,
. Ale om. me, przysłali nam żadęznego bogll: e~IPCJall: o potwor- tydowskich tnłnierzy, jak na wła- DOŚĆ -- wolną rękę -- nareszciel słowami, należy zniszczyć świąt _ ne) o~powIedZ1..
.,
.
twarz~'. yhd:nał .lśnlące białe snych ludli -- tn w twierdzy J@b) .... do budowania świątyni. Wie- nię boga Jahu w twierdzy J~b"
WIęC oto .mÓWIą mOl mewo111l~
urno), w ldzJał '>ledzącycb.. na ~ra broniła. kraju 1. południa, dział napewIlo: gdy chodaź jeden Wówczas Nephajao naprowadził cy Jedonja .1 je~9. to~arzys2.eA J
O~.l. ach kaP._łal~ów . . '.
. Jak !6wnl~ 1li Miqdol, w ~aphne, lr'amień shnie d!a Jeh~wy, j~o egi'pcja?- i inn):'ch Młnierzy; przy- wszyscy ~ydzl, zamieszkUjący w Je?'
~lenawJC:lzlł ,ch Jegu ;SPOjl. U: "'Y. Memphls ! &,,'h. W l:1ągtl, ca- pogał W6WCMS me będZie Się Jut s2:11 om do tw~erdzy J~b z bronią . Jeże~l !laszemu Panu wy~al
:,al1łu fi':! (}p\l.StOSJWy plac. łęgo stul~da panowanł-a per5ów, ob.lwiał egipcjan. i r:hoćby gorą- w ręku; wtargnęli do owej świąiv- SIę ~łUSL!lem" to niechai pamlt;tu
~d d<rm~m. Tu stał~ przez wie- ~I· oddawali oni cenne usługi P1iZY ce pow8tarrie- ,rozpętało się w ea- Bni, zwrównali ją z ziemią, rozwa- o t~J śWlątym. aby nam p~zw()lu
dumna l ~')'~iosła śwjątyniA je -każdej rewolcie egi.pcjan - . VI tern łym kraju, od Thebais w dół a~ ~ l iIi w gruzy kamienne kolumny. no Ją odbud?wać.. W~ślłj list Jo'
Jeho~y, ~ tydow.v;ego. DOwem ~wstQnir.: rowtrl~:t. spemią do 'delty Nnu - j~mu nic nie bęJZniszCly1i również pięć pot~żnych nas, w spraWIe ~wtąty11l boga, Jahu,
et ~r?l persnw Ka~by'les me swój obowi~' ek.
d\ mogli zrobić,
wrót, zbudowanych ze złomów a~y .go odbudować ?' tWIerdzy
r.ył . Jej? gJly podbl! ~fJstwo»
Asarmes, $3b:apa, prze~
Z olbrzymiej kn1t.y glinianej ś granitu; wyrwali oddzwia l spiżo Jeb, lak tam był dawmej.
'
psbe l ~~~tł ~~~
y.~ Miał ,
. , ...~ął l.lJ;itki ~WUStt, kt6reqwe zawiasy. Spalili ~ieCi dach
(4. ~
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Dnia 30 czerwca 1922 r. rozstaI
6.

~ię

z tym
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KreDyt na ap

.'

Tow. Akc.
, Zgierskiej Manufaktury Bawełnianej
vi Zgierzu.

owizatię.

D. 1 lipca r. b., po krótkich lecz cię~kich cierpieni~ch rozstał się z tym świat.em w Smardzewie

O E

W sprawie kredytu aprowizacJj- cenysprzedaj:ne towarów
'W k'Wooie 800,000,000' marek były lIstaione w
stosanku
polskiej kasie I>ó*ycskowej 'W do cen własnego kosztu,

. nego
'W' I

Waruawie, rada miejska plSJohrliła z doliosenielll jedynie niesbądnyob
I~ do 1nlioM1l magiBWak i po- kWOĆ _
pokrrai., fk08zt6w admini1ta'D01riła
atraoj1. które " kalkulacji nie poIIpowahi maglatrat m. Lo- winny prsen0ei6 6 proc.;
dzl do zaciągnięcia w pol- lI.talloW'~ komisję dla konakleJ krajowej kasie połycz- troll dzlałalnołcl wydziała
koweJ w Wąrszawie połyczhandlowego magistratu,
ki w kwocie 300,000,000 mk. złotoną z 6 członków rady miejna warunkach ustruonych pnez dy- Skiej, przedstawicieli w równej ilości
rekcję tejte (kredyt wekslowy 4- robotników, u~ników i wolnyoh
zawodów, s poleceniem składania
miesięczny za opłatą 7 PlVc. w sto- przez . nią ez~stych sprawozdae na
snnku rocznym); lobo wiązać magistrat m. LodKi do n~ycia przyznanej plenum rady miejskiej; w:oeszcie
potyczki wrłąMnie na akcję apro- l1chwalono wyrazl~ zgod~
wizacyjnl\na wszechstronną kontrolę
miejskich zakład6w I urzą
Uchwalony kredyt nie mołe dzelfl aprowizacyjnych przez
by~ w żadnym wypadku I d e I.e g a t 6 w ministerstwa
pod żadnym pozorem przeskarbu,
lany do kasy miejskiej I 11- te.k 00 do sposobu ntyoia otrzymażyty na inne cele.
nych kredytów jak i sprzeddy _toWydział handlowr
magistratu warów, kalkulacji cen i wogóle spo-

prsełyyUJ

lat M.

T FIK

Porrseb ,odbył się w Lodzi w doiu ' 8 lipca, o godz. 5-ef po pol
O strasznym tym ciosie lawiadamia krewnych, przyjaciół i zllajomych pozostała w gł~bo.
smutku

Rhdzina.

W·18domoscl
'

wiem uniemotliwiłby przeprowa-'
'!,'.
,tego temperatura przeważała do§ć
dzenie regulacji m~asta;..
:;
uleZąCe. soko (Poznań 25 st., Warszawa 21
3) celem .~apobleŻen1a n!ezdro- ~
Wilno 22 st.). Temperatura o ...,.,rłI7, .. 'I .
wej spekulaCji gruntowej nlezbęd- ,
-o2-ej po poł. wynosiła w W 1'<:'7."",'.
nem jest uz~leżnienie. kat~ej zmia- I łllzrost
Ul
stopni, 'Ił Łodzi 29, 'Ił Wilnie 21
ny własnOŚCI w obrębl~ mlasta od IV
~
I . ' 26
! w Białymstoku 24 sto
aprobaty urzędu ziemskiego, który
. .
• .
Telrlperatura najwyższe wynos
sprawdzi, po porozumieniu się z
KomIS1a mIelscowa do ba- wczoraj w Warszawie 28 st., oajni
miastem, czy tranzakcje te nie są dania cen i zmian kosztów 14 stopni.
szkodli!le dla miasta ze względu utrzymania w Łodzi, ustaliła,
Osoblste- '
na zamierzoną ro.z~udowę. Reforma te dnia 1 lipca 1922 roku
ta jest tembardzlel pożądana, że te
.
Kierownik urzędu stanu cyw
musi tryć prowadzony jako odNJbna sobu prowadzenia miejskioh zakła same ograniczenia już obowiązują II O S Z t a u t r z y m a n i a nego p. I. Szwarcman wyj
instytucja w myśl ustaw band1o- dów aprowizacyjnyoh i ioh wyników od~ośnie ~o nieruchomości, .znaj- dziennego rodziny pra- na 4·tygodniowy urlop; z
wyoh, 21 osobną kasą i k8i~owością. materjalnych, oraz na po rycie tej~e dUlącyc~ su: poza obrębem mIasta; cowniczej złożonej z wać go będzie z polecenia m
4) metylko parcelacja prywatna, 4
.b
J
•
stratu pastor Jordan.
Nb.Bt~pnie uchwalono zobowiązać ma- kontroli w wysokości ustalonej przez
lecz i przekazywanie gruntów, IW
oso.
wynoslł~
marek
gistt&t do pr~estrżegania, aby
władze skarbowe. (bip)
obrębie sfery interesów miejskich
1.534.39 fenigów,
Wejście w fycłe monopotu
położonych, na rzecz państwa na- a w porównaniu z cenami na
tytoniowego.
dokonywany nietylko dla celów stąpi po zasięgnięciu katdorazowo 1 czer wca 1922 ro ku koszty
W numerze 17
"Dzienni
mieszkaniowych, lecz wogóle wszy- opinji magistratu. Wobec wszczęcia
Ustaw" ogłoszono ustawę
dziennego
utrzymania
-0stkich, pozostających \V związku z kroków przez władze wojskowe o
o monopolu tytoniowym.
W . związku z projektowaną roz- rozszerzaniem się mi<lsta, przy u- nabycie niektóryciJ majątków pod- wzrQsły o mk. 49.30 f.
Wobec tego, że art. 61
budową miasta na zasadzie art. ~6 względnieniu równiei potrzeb te- miejskich, rada miejska prosi min.
ustawy postanawia, iż wchodzi
ustawy o reformie rolnej-z uwagi renowych w dziedzinie zdrowotno- rolnictwa i d?bkr panh'stwowych i co w procentach czy ;\~i w życIe z dniem ogłoszenia,
ś . ści, o~wjaty, j)fzemysłu itd.,'
mlO. spraw wOJs owyc o porozu·
3.32 proc.
· j
siaj jest ona jut obowiązuJąca.
na t o, i e z pOWO d u me aSl10 CI
~
mienie się z miastem przed poA zatem - myśl art. l-go
niektórych postanowień wykonaw-2) grunty, położone w sferze wzięciem decyzji. ostatecznej.
produkcja,
przywóz z zagrani
Powyższą uchwałę rada miejp
czych w tym przedmiocie, rozpo- tych. róż!19 ro ?f!ych i~teresów l~d.
Dzisie jsza p~goda.
oraz
sprzeda~
surowca· tyton
częta już akcja mogłaby napotkać noścI mieJskIe], nalezałoby objąć ska poleciła magistratowi prze~tać
na pewne trudności, rada miejska rrzymu~owyI1} wyku~em, bez ~zgl~- i do min. spraw wojsk. i min. rol- Komunikat państwowego tnsty- wego i wyrobów tytoniowych
wczoraj jest przywilejem pa!'l
m. Łodzi, pragnąc palące potrzeby du na lC~ ?bsz~r, 1. w koleJnoścI" nictwa i dóbr państwowych i głóv/tutu meteorologicznego.
i
stanowi przedmio~ monop
w tej dziedzinie jaknajrychlej u- wskazane] w prolekcl~ rozbud.owy i nego urzędu ziemskiego.
(bio)
Prawdopodobny przebieg pogody
skarbowego.
rzeczywistnić, postanowiła zaini- ze względów terytorJaijIych 1 fi-._
. w dniu dzisiejs~vm.
cjować szereg. zmian i uzupełnień nan~owych miasta, ..niezal.eż~i~ na- ł
O
Gorąco, sk!onno§ć do burz. Wiatry
ZJazd lekarzy kas chorych.
W dotyczących rozporządzeniach i tomlast od kategor)1, do Jakle} ma- .
południówe lub lokalne.
gwarar!t u\\anej jakoAcl h. fabryrrl
Wczor.aj pogoda w Pt,lsc e ksztalNa odl~ytym niedawno w W
W tvm celu uchwaliła zwrócić się jątki poszczególne, ze względu na~
do kompe tentnych czynników z na- sposób gospodarki, czas nabycia i ~ ArcykSIęcia Fryderyka Habsburga
to wala sie pod wpływem wysoldego' sza wie pierwszy zjeździe lek
,.
b
Blogoclcn.c1J
•
I
1
h
l t'
,
·
. dezy derat aln!:.
ml
oso hę na bywcy, za,lczyć'y
na )e- Ii Skład fabrywcl.ny:
Tow• • POLTRADE" ciśnienia nad Europa wschodnią l niżu ,{as c lorye , \V \' Ol'yt1!, pruC'l
s t ępll]ący
1) wykup maja,tków winien obvć I żało. Inny tryb postępowlnia ho- \ Piotrkoweka 86. 'ItI. bat.
' 9110i)-} nad Anglją i moru Północnego, wobec karzy dzielnicy poznańskiej, wz

koszta' utrzymanOa

Rozbudowa miasta.
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udzi ł rled ta cłele zrz szeń l - wZP'lędnłe protokuły władz, szczeUpłynęło kUfa dnI, a
karski~h c ł j Pol ki powT.lęto gólnie policji.
n
rzy '!I
, po
8ZerE'g ucl..w?ł o chlrakter~ z sadPop.ło 1ń o nekomel IIkwldacii
fi o~
dol P1"
niczym. MI dzy łnnem!, zl, zd urz du walki li: Jlchwą są be:wndtlch ram, j~ wyh'!"zE'nie
racowni- stawne.
restaurator Id był spokojny, bę
. (bip)
ków rojnych od ubezpieczeń w
dąc pewnym, .te 52 dolary, kt6re
kasach chorych 2aprzepaściłoby
maj~ znacznie większą
wartość
lecznlct )/0 I zdrowotnoś"< Rzeczydla wierzyciel:!, nie przepadną.
pC'l polite;, naelto połowę ludno<':ci
J: ozosh. wiłoby bez pomocy let arGdy w ciągu dwu mi'esięcy
skiej.
DnIe! zjazt1 uw' 1a za konieczne
przyśpieszyć dal~zą orr;anizaclę kas
chorych na ter 'n'e b. z3boru ros_ '-ie "0, a f ki wprowa~zić w
życie ubeznieczenie społec7.nt' od
ni zdol110~ci do pracy, inwalidztwa
i wierci.
Ziazdowi rzewC'dniczył elr. Zaac"ki, pr ze zrze. zenia lekarzy
kas chorych m. Wrrszawy na prze
mian z dr. Maliszewskim, naczelnym lekarzem' kas chorych m.
·Ina. .. Ta tępny zjazd Ilchwalqno
zwołać w końcu b. roku w Warszawie.
Nale?:y zaznaczyć, it pierwszy
z11Zd lek .y kas chorych, znak micie przyczynił się do konsoIidarJ'i tvwiołów lekarskich stoJ'f!J
,
•
,
c"ch na gruncie pracy w kasach
crorych i llznawa1ących przyjęty
w Kongre 6wce i Małopolsce system ambulatoprjny leczenia,
Subsydjum dla dOł u techników

we 'wowle.
nada miei"ka prap-nąc przydo jaknaiszvbsz/;'i realizacji budowy 2~go domu tecbników
we Lwowie i tern samem poprzeć
oflarnv Wy. iłek lwowskiej mładzie
t' t chnicznej, która dar. :ną pracy
o od tko\vała się na rzecz wzmiank wnnej bu owy, postano lIiła wył
nować n c 1 powvz zy z funduszów miejs ich !'OO,OOO mk., zorgal izować w Łodzi filjalny komitet
budowy, celem prQwadzenia na
mieiscu agitacj! nad uzyskaniem
funduszów oraz materiał6w budow , nych. R6wnocześnie postanowiła zwr6cić się do wszystkich
miast Rzplitej z apelem o ukonstvtuor, Anie komitetów lokalnych
oraz powzięcie uchwaly w przedmiocie udzielenia lwowskiemu komite wi wykonawczemu subsydjów
z funduszów mIejskich W wysoko lei conajmniej 1 marki od mieszkańca.
(bip)
czynić się

Prle'f'chnnv na

śM'erł.

ITI {"

lerlitl'~l"1riP.

OrRZ

imię J óz
r''lW 1p(\7.iano

s'ufhow!'\

nrt

fa Gr!1dnw~k:eoo, 7. ktńr"r
!'ole, że 01eho~zc7yl( bVI ob-

,.hoc1owvm

linjl 1{Olejowel,

1\1'1, ~ J{o-

Itt~'7I'ACh,

fblp)
Potllry W !'\o'hofe o goc1z. l'i m.:"5
WYyllC'hl pMAr w fnhrvc e S7.alh1era i
nrohn'30R pr~ ul. EmilII 21) (K!\l(>~,'
Mhln), STll'l'f>nhl ttle<:tlv moszynv, orA7
nrzp(lZEl, oc16tem na sumę?) milionów
marek. C7vnn'l byla strat ogniowa fabryczna, '
.
- (blp)

.

I

K ryminnrlidvk

Systematvczna kradzlef m I. Przed
zatrzVtnaf!\ pollc1a '"
nlosacedo p6ł worl(a

Kon nie

mAki, Ns zapytanie polIcII,
«kad ma m8k~, oznaimil, It brat Jesto
jest maJstrem \1.' mł~,"le letmanowlcza

I

8-~~k

sle

okazało, chłopcem

tym bvt
Pn-epro"Jedzone ~~d1.two \I1VkAzAtO, lt rzeczywl§cłe brat Boleslflwa Jest malstrern
w wv~ei wym 1eninnvm młynie I fe od
dłllż~zeo1o CZA~t1, t. l. od 4-ch m!eslecv,
dol(onn"a !'\y!\temah'cznei lm\dzieżv mIJId, o<J01"m na sumę ok'olo 2-ch milion6w mArek,
Bolesław

BIsnomki, lat 17,

hracł

Prócz

Bianowsldch do

~,.,61ki

nnle7f\1i btf1cia 'Ian j Aclo1f DoWrlow:e,
lupo '!l1l zal1 rn"lkę l"rndz1onll: Stan!"lawa KanczRrpk, 'dMoodynl We W!; I
Rialel pow. bt7ezlń.Kfe~0; !\., "'11 rł!er
Bjano\V~klch I sk'epo\\18 przy 11. 7.lelon e!.

czem.

Ws:!ystkich osadzono po" ltlu-

(blp)

Napad. Pr'Z'I' ulic~ An~r7"'!\ koTo
ŁaKo"..ef, na plzechodzs{'e~o E,lwarda
~7m'rłtera napsdl0 dwu ch nIeznanych
mu rnętczyzn, którzy, POW8lfwsz~ ~o
na zIemię, zadali mu dwie rsny JlOtem
'" prawe oko, poczem zble~li. (blp)

~chwytanfe kfeszonkowcbw, Zatrzvmano na S10racym uC:l!vnku krad:l!let}l
ldes onkowej prz)/ wsiadaniu do tremWOll1 linjl .M 5 na stacjI Ł6d.t-J"E1lislta,
Szmula Grabl\rsIde\lO z: Siedlec I
wida Posencona, lam. przv uHe)' Zachodniei '~:15, którzy skradli Adamowi

na-

Cpnl1towskiemu

Aresztowanych

portfel z fIG,DOO mk

przesłano

tlledczego.

w todzl
ejezd M II.

-

tlefon

do

urzędu

(blp)

I onc rtv F Ih'łr'monjl
S[h~
ł
Nl1,t :pny kpncelt' P"Opołudnio\\ y
w
maja
r.
b.
do restaurac1i Randb<:tlzie stę w nml<l' miejskim im.
Staszica w 'obc tA d. 8 lipca od g. fała Dereszyńskiego, przy ul. PoR J nół do !rodz. 7 wieci;ór.
morskiej 25, zgłosił się niejaki 20
.Tako solistka ~ ystąpi HE'lena letni' Lajzer Kon, zamieszkały przy
" ułlrowirz-GoJd ,t inowa.
ul. Pomorskiej 61 i zaproponował
b mu poźyczył na 2
Z urzedu wald l li bwą.
i
00.000 mk. Jako zaNa zą{~nie miniskrstwa skarbu,
ł 2 ba.,k' ot II
O
gl"l\vny urząd waIld z lich I'ą za ataV1F
zi z~ . nr redukc'ę personelu dol r(J
i . d,ol ="0
w okr
ch u zędach. Mmo
Restaurator na propozycj~ t~
to u zt,.dy VI d lszym ciągu będą
zgodził
się, gdy! przy tej tranzakści ać wSlelkie o rodzaju p3skarzy,
na I tórych wrłyv. a do urzed6w za- cji doliczył dłużnikowi dobry proG en;e
ze strony publIczności, cent.

tanio f zena dlarów.

•

e

• orona- (War5z w
.S:!turm- - 1: (:1).
Drugi z rzędu, w obecnvm se-

Obejrzał

pozostawione dolary,
a poniewat nie IJ16gł sam rozróż
nić fałszywych banknotów od pdtwdziwych, udał się do dom6w wymiany, gdzie pokazał posiadane
dolary.
Właściciel
kantoru wymiany
pieniędzy natychmiast oświadczył,
fe ban not 50-dolarowy
je t f hszywy, ręcznie
przepoblońy z 2-dolar.
banknotu.

Na zasadzie tego o~władczenia,
poszkodowany zameldował o fakcle
w urzędzie §ledczym, który w8zcął
natychmiastowe dochodzenie.
Banknot ów urz~d śledczy przesłał do P.K.K.P., kt6ra oświa,dezy
ła, :!e rzeczywiście jest sfałszowa
ny i fe jest bardzo dobrze przerobiony; nawet napisy. Two Dolars·
przerobiono na ~Fifty Dolars". .
Urz
I doz" nałycbm"Cils zaareFzłował Kona,

•

-:-

zonie Występ, I.klnsowej c1rn1:vny
warszawskiej w Łodzi, przyniósł
gościom wprost nieoczekiwaną pora~kę, która iest tern dotkliwsza,
te warszawiacy mit'li za przed wnika , ł6dzką, na drugiem miejscu
w klasie R stolącą df11fyn~.
"Korona ~ jest iedną z nalstarszych drutyn st,olicy, a w tabeli
mistr70stw klasy A, okręgu warszawskiego stoi na trzeciem mIejscu. Jej porafld ze .Szturmem"
nalefało si~ tern mniei spodziewać,
jut cho~by ze względu na odniesione prz~z nią wostatnich tygodniftch su ety:- z morawską "Slftwis" 4:0 i z • Wars1.awlanką" 1:1
na korzyść .Korony".
Drutyna .Korony· nie przedstawia się j-ednolide; ma ona w
swollJl składzie kilku cie1:klch atletów, którzy do tak ruchliwei gry,
jaką jest niłka notna, najmniej się
nadaią. Naog6ł, gracze »Koronv.
wykazan, te z piłką not
często
"obculą", posiadają niezłą technikę,
te zalety przedstawiły

ale ateby

n sh·armonizowa~; obrona bel·
Redlicha grała dobrze; br mkarz
nie miał pola do popi , ! dyny
strzał, jaki 'gośc e Tła j
,mkę
oddali, wepchnął Stl.m do Ił tkl,'
dopomagając tern samem przeciwni .owi do zdobyci!!. honorowego
pUnkLlt.
Gr~ rozpoc!ęł!!. "Koron -. Fiszer oąebrał piłkę ł ju~ 1 minu"
cie wytworzył niebeIpi cznll Ytuację pod bramką goścł :i1ny
strzał przeszedł tut koło
upka.
Zmienne ataki i tempo ływe do 8
mln., bramkarz goścl b wl się ze
złapaną - piłką,
atnkow ny przez
Winkiera, prawy pomocnik "Korony· podstawia mu z tyłu nog~ za co sędzi l! dyktuje rzut k rny,
kt6ry F'iszer zamienił n pi rwszy
punkt dla swych barw.
Gra otwarta do 23 mfn., lewe
skrzydło gości z blizkiej odległoś
ci, oddaje jedyny strzał na 'br mkc:
• gzturmu·, piłka odbija ię od
bramkarza i idzie 'W pneciwny
róg bramki - rezultat l: 1 utrzymuje się do pauzy.
Po przerwie 'stroną atakującą
jest stale "Szturm-, jego trodek
pomocy ł obrona nie dopuszc ają
napadu goki, nawet do pollł ,karnego.
Najlepszy w dru1.ynie" orony·1
pilnowany wspani, pr z Michalskie o i Hornigll., nie moie przyj ć
do strzał11, a wid·f. c b LC 1r}\VO~Ć
dalszej pracy na prawym łączniku,
przenosi się do obrony i ratuJe nn.
swem nowem stano\vl Im 'Wiele
niebezpiecznych sytuacji.
Gospo arze nacier2ją coraz natarczywiej i uzyskUją i szcz 1bramki a mianowicie: w 12 minucie dru~a % rzutu wolneg'l, '22
z karnego trzecia przez FI zera,
w 26 przez pr8wego łqcznika z
centry lewezo skrzydłowego czwartą I w 4S znowu przez Fiszera dalekim wysokłm strzałem pl~t bramkę. Kornerów 2 : 2.
Sędziował dobrze p, Marczew ki.
...
•

I

--------------

z czą' D ..e z fi ki !,-,odei·
rzewa6.
rawa j _ t
n czy ta.

NIT\! tyrlodn!Aml
7.rł!erzu chłopca,

n<zennel

przychodził,

łe

URNIA lUDOWI

•

Wczoral ,.,
I1N"
n ool7.inif' " nnciH<! Mobov.'v
" ?il" P ., ni J{r~ktiw, T"tzelech!ll n
oIacil Wiclzc\v na ~rnif>rć lakierlo~ met·
C7'7!"1', ohrinfl'ąc mil nnrle I rpke.
Prz" 7~bitvm 71111'1'71000 pR!'\7oort,

10,00(\

on

kt6ry Nst juf w policji od da a ja0tś wartość pozytywną, potrzeba
uiany Jjako notoryczny złod%lej jeszcze wiele, przedews tkleoOl
kombinacji i ambicjI. Ty czasem
i przestępca.
ni \\czorajszych Zlłwodaclt nie
Na śledztwie
moma było nawet pos"d%U go§cł,
Kon ide przyznał się do ~e te dwa tak niezbędne w piłce
notnel warunki, były ki~dykolwlek
in.
łeh udziałem. Jedynie Karaś (ło
l zastawu fałszywych dolarów, na- dzianin) na prawym łączniku ile" R
~ rwa .Szłur " tł rtomiast świadkowie, którzy byli u wy skrzydłowy wykazali pewną
wa "Hakoach u 1 : S.
Dereszyńskiego podcz~s dokonania ruch1iwoś~ i umiel~tn.ośt, zaś reszMecz ten poprżl"dził powytej
tej tranzakcji, stwierdzili stanowczo, ta dru tyny ospała i cietka, tylko
że właśnie Kon zastawił te ćolaty . w ~ze foul, nadutywaiąc swej si- opisane zawody. Gra l:łakoach"
ły fizycznej, wykazała 'Pewną wy1- zasłu!:yia na zwyci~stwo, które odFałszerza osadzono w więzieniu
szoś~ nad przeciwniki\!11l.
nJosła.
przy ul. Milsza. bip
T. Roman
"Sztunn" znsłutył na uznanie,
za swą gr~ ambitną i celową. W
Kupu"de bilety s!(arbowe jego dru~ynie dopiero na tych za-"
••
ł
wodach widzieliśmy celową współ- AU' Cle
pracę pomocy z napadem, tylko
Schneider na prawej stronie poto rachunek biażącJ w kieszenI.
mocy nie mógł się z całym zespo"

•

bot

Il ET S R O Y
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·
ąCZ ka od
zywcza "PHARMA"
",lepszym

y

Jest 'ako preparat naturaIn,. lekko
Ibawnr, o znaoznej II odływozeJ

Ś 'odklem do wykarm-enia niemowląt. - nabyelal
BlIcl.Jó na mark~ oobronn" obok uwl4ooznlon"
Wl'dle orzeczeń leknnkleb, na11eps:oym środkiem prleolw reumatyzmowI stawów,
mIllAni, nerwobólom. bólom krzytów, iEohias, pnratenlom l t, p, jest
Do nabyel"
WSIiYJltkloh

-

-

na

Wszędzie do

"

w.

T LI "

E

aptekach l d r o g er j a n b.

Eugenjusz Matula fabryka środk6w leczniczych S-ka z ogr: odp. w Krakowie.
7MO

9

_-:ss
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•
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Zarząd

0278-2

Samodzi lny buchalt r

Do orlstl\pianlll. n1Itycnmiast poci todzią letulsko,
,porQI 1 kuchnl"DI dale,ko

akładal,ce IIQ 7. 3 ch

od przy'.!tanku tramWI\IO\vegO. W;adomosc w firmIe Lewlt t Brzellńskl, Plotrkowlka M 62. w go-'
dzIuaoh biurowyoh.
.
02g~l

bilsllSl t

obeznany I branią manulaktarowll potrzebn1
zaraz_ HenektowM mogą tylko siły pierwszo- WaJtepsze 'amerykdsklt maszyny
pisa ia
podaje do ~ladomoiol, lte vr now~ odbnd~" rZEldne. oterty IIzcze~ółowe z podan;em re"1"
"
wanyo
lazJenllaoh
w adminis'rao}'i gazety pod • Samo. • ,\
'l .
' otwarto jn~ k,lkal'aśole
, '''renoli
'<'
:;I9.\)!.\ł2!:~~~
U
kabIn .1 z, toj raoji ,trudnośCI w otrZ!IDlI.lllO dZiplny 929B.
9298-8
n
kł\plt-h mmeralnyoh J ruul ,w,loh IJbecDl6 Dle·
poleca
ma, ~ii( szl{anie dost,'ć można Prosl,ekty wyJeneralny przedstawiciel
syła z rząd Sulca, plJ~zta SOLEC zdrój,
tkalm8 kompletni~ :z!1dzona, obeCnie w rn,
chu, pod Łodzią do sprz d
ia. orert~
__-::::::::--a.
do '"Głosu" pod , ~a ok/lzia·.
2,lO-~ _' nerre~enll\nt nn ł,6dź l ()!\rą~ L6dzkl -

.,.

t IIIl '( llO

,I

II'Z( \,lalIla

l-SI"\;:,'I

CI t .. ni

l

po lq 'le, ro. yl,

r.:l.It', nif'lUJf'clr e, fl'uncusklenglelskie ('Z~śri

0,

'L ID

~ lU trn

('~łd;('j J eJ€vanrld~ urządtE'nil'.
b'Uf o do 'I IrZl', ania. - C ,yfelo a Piotrku' ::lka lOt'
t od 5-7. 9!701

ub

ao

n e nd

nt J i en na, u ~(

na a A, CH SINs, Wółc~ań5 ~

v. ładnym charllktertm plama, urnltfą('1\ P:SlIĆ n't - - - ..,
lDaRzynle posw ku je posncl; w cblll'a!ftl'rze kaI maturzy 'ów
kół ' reRlu) h l CJlOloglCZllyohS)l!\'kl, lub do jakiej prACy biurowolOforty prO'
ł do eji!'ZŁ minII! aJifikacyjn6' o na I olit.t'chmce szę skladać ci!) .Olo u· !lub •• lntłl1g ntva F. 1(*.
'
k
"27-2
. ł y: m~c h
LWO -8 k lej na wy dZla
ł'lll' zn1,
omu- ' "
.
dis przemrsłu.

!nllc. uo 1jny, !\rchito toniczny, ogÓlny i chemiozny.,

a Ol"
.
,
przęd alm) prl:\.gn e
dl)

!
I
-

~m~
.( to~u· Bub

"18łr.

-.

)9zef a aman, Wlat.)C rsze b rg

B

r

włókien,

37, I'Ó~ Bl~2~~yltlta,

młynów,

tartakóW'

i ceg;. Ini: to o ob'Je,. Motory ele tr. tOI.80we I rl)po\~f>. Iiotb l ~ 5~yny pll!rowc.
M. Gebot zraJber, l...6dt, Llpowa 44. 9076-l

Itud. !lolHecon. Lwowski I
"
, , ~
..
pMJy, złoto, srebro, zegarki l r6~ną IJJ?QterJfl
~ łoszttn!a l 1I,!lO!'l~,IOJ(o: III I)Jotrkow·
kUl \lJ~: pl c, naj. um\ on! j,
087
- 120 cO<lZJennw mH~d~)
J
41ftPl klap jllUl1
• UD ....
c~~ G \!a
ł
' . J'W <Nt
, ntI Plotrkontl8J .,....~Ht:jłJlt~,.."..."'-~ '"-.... O'"'aAl,N~llł'l:I~
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:"tU'..OS POLSKI"
6dź

-

4 lipca 1922 r.

PraYl~Y

i prles~~J kwastji walutowej.

Zdolnośł

wyżywienia się. - Dostatek rąk d~ pracy.Kwestja gospodarcza, czy finansowa. - Umiar w wydatkach I redltkcja urzędnlk6w. - Bank"~oty i banki emisyjne - Bezcelowa dewalllacJa. - Predominacja pieniądza
I cyfry astronomiczne. - Warunki po:l!yczkl zagra nlczneJ.
Samopomoc.

~szysłkie. kraje !' z~eprecjono- Równiet jest dbl ogólne; gospo-

Ci którzy tak głośno wołają '0
pomoc zagraniczną nie zdają sobie
sprawy, że poddają się , kontroli finansowej zagranicy, gdyby bowiem
zastanawiali się nad tą ewentualnością, zrozumieli by, że odnośne
państwa ociągająsię z tym ryzykownym środkiem pomocy, w interesie
samej Austrji.

t. z.

wiązać
ską. -

jen- 240

Dla pt
niczego.
skiem m'

w fińw Hel'ngfor~'
o , ,d intendenury) o
się licytacja na dostawę
.. szło 160,000 metrów
sukna :l.nych gatunków i odc;ieni
na umundurowanie dla armji fiń
skiej.

walucie p!'sladaJą wspólny darki Austrji wszystko jedno jak
przemysł
p~oblem at sankcji. :ro teł aczkol- brzmi nazwa jednostki płatdiczej,
wl~k wywody pomt.sze,. z~cz~r- gdy przez czas jeszcze długi na
p~lęte. ze tródełaust.r)acklch I ~l1e- zaprowadzenie rzeczywistej waluty
I~lecklch, dotyc~ą p~zedewszystlu~m złotej, która w katdym razie była-0tto~unków aust]aCklch, sa one nie- by najlepszem rozwiązaniem kweNa terenie rzeczypospolitej istIlll:l1ej słuszne , w warunkach pol- 8tj;, liczyć nie motna.
nieje obecnie, nie uwzgl~dniając
SklCh. •
_ _.
To twierdzenie~ doprowadza nas woj. śląskiego 16 fabryk cementu:
WYl?lsano jut o W1l1ucte.l jeJ Jut do podstaw przesilenia waluto- ~ w b. Kongresówce, 3 w Małop~praW1e . morze atramentu l ~tę- wego, jego powody są w danym polce, 2 na kresach wschodnich,
--0plono tysl~ce najostrlejszyc~ piór. razie jedynie natury budtetowej. po jednej na Sląsku Cieszyńskim
*
Komisja finansowa parA jednak jut ter~z jest me lada . Prz~słowie , niemieckie .pie- i Po-morzu. Cementownie na kre- lamentu węgierskiego upotru.dem przedostama SIę przez, g~s- mędzml nic tu się nie zrobi,,, sa.eh wschodnich mają być urucho- watniła rząd do wprowadzenia w
twmę rótnych zdań, nacechow~- ziszcza się tu , w wytszej mierze.
mlOne w najblitszej przyszłości. obieg pieniędzy metalowych.
nych zbyt wyrainą ,stronnośctą
Problem pozostaje czysto au- Wszystkie te fabryki naletą do
partyjną, aby dojść do poglądu strjacki i polski i zredukuje się do związku fabryk portland-cementu,
własnego. .
. . problemu urzędniczego, do kwestji który ma siedzibę w Warszawie.
* Rząd węgierski zabronił
Dla s?c.l0loga byłoby zaJmuJą- wydajności pracy i biurokracji.
Produkcja fabryk b. Kongresówki importu zapałek, gdyt produkZagadnienie to łatwo było roz- wyniosła w r. ub. 1.252.914 q.' cja wewnętrzna pokrywa w zupeł.cem .studlum z pośród zdan najbardZIej. nawet
poliwtedy, gdy drukarnia bank. brutto
30 proc. produkzapotrzebowanie.
'
tyków l eko~omlstów, ł!wypuklić notów produkowała' jeszcze pie- cji przedwoje ej), konsumcja kra~1~ sug~estylI?e aktualn~c~ haseł niądze więcej wartościowe i jedna jo.wa. pochłonęła. 1.226.493' q, wy* Cła wywozowe na LIK l mewolmczy kIerunek mysI I owych
edycja jednomiljardowa była w wl.ezlOno zagramcę 118,233 q. (czę- Iwie. Ministerstwo prlemysłu i
teorety,,~w. Jed~ak studium. t? nie stanie dokazać cudów reorganiza- ŚCIOWO z zapasów ub. kam.). Pro- handlu w Kownie u$taliło następuprzyczyntłoby Się bynaJmn1eJ 'do cyjnych.
dukcja Małopolski i Sląska. Cie- jące nowe normy celne na wywóz,
rozwiązania palącej kwestji wal~toObecnie sytuacja naturalnie sta- szyńskiego wyniosła około 56 pr. tyta 300 Tl!k: niem. ~a ka.td~ 100
we} . b~cel na porządltu dZlen- je się coraz trudniejsza w miar przedwojennej. Produkcja cemen- kg. ~d~wm.e]. 240).. JęczmIenta 90
nr'.
• 7
_
jak utrata wartości pieniądza ost ~ tu. uzależniona jest w znacznej mk. 1 Slemlema Imanego 36 mk.
,... Streściwszy wszystkie zdanIa puje naprzód.
p ę mierze od uzyskania dostatecznej ,
olurasy wiedeńskiej i inne,-stamtąd
.
.
ilości węgla wysokokaloryjnego. Z
* W Pradze odbyła 51-.
pochodzące, a stanowiące chleb . Doc~~zllDy do astronomicznych tego powodu przyłączenie Górne- konferencja przedsiębiorców i ropowszedni dziennikarstwa, do zre- ~elkośc! s!1 m budt~t?wych, kt~r~ go ,Sląska ma dla naszego przemy- I bo~ników zagłębia kar~i~sko·ostrawr: Sl~ ]~t dna mlllar.dy. Dop~kl słu cementowego bardzo doniosłe sklego z udziałem mlOlstra skarbu
dukowanej fórmuły: ~u~trja dlatego i
'1~ przedsięwzięła w ' właściwym ' de
~et ę ą ~gr~n~czon~ wy- znaczenie, i spodziewać się nalety, i handlu; omawiano spraw~ obni-'lisie uzdrowienia swego stanu a I pa s wa na a m Imsłraclę, ~I~ te w r. b. produkcja cementu tenia podatku od węgla. ,Rada
'1sowego, te jest P.Qzbawioną m~:tna myśl~ć ~ doszczędnoścl ,l wzrośnie poważnie. Pomimo istnie.j ministrów przychyliła się do wnios5,
vwofnych, a zatem jest do zd w~o~ażenll~ u żetu. -rrzeb.a nia związku fabryk cementu wywózl ku konferencji i 'uchwaliła w dniach
+
'liezdolna bo sama się wyty_ o;r Cl. z~
gospodarki pan- tego artykułu zagranicę ~ie jest najbliższych wydać odpowiednie
j lnie doctk~Ody wedle wy- jeszcze unormowany i ka:tda fa- rozporządzenie.
"' moie, dochodzi się do ~ ~6we.
"
\r..p~lenie nie- a w, a e W'J. a I we~ług docho- bryka wywozi na własne ryz ko i
dów, . naturalru~ w sensie w~gl~d- rachunek. Obecnie są w toklper• W tliemczech słaft~lo 30
nię- nym I znó~ nIe doktrynerskim.
trakfocie w celu założenia syndy- cementowni z powodu braku
.i
p.ozostaJe jeszcze kw.est!o. ..kw,:-· katu, którego zadaniem między in- węgla. Pozo$tałe ograniczyły pro'KuJe k6';'~' j:d~';;kY ::=~~i~~~ z~~~r:~i nemi byłoby uno~mowanie ekspor-, dukcj~ do 60 procent.
.
: politycy finansowi do środka t
tu cementu po~sklego. Cement z
ć najm iej'
. k ć W' lk' ego b. Kongresówkt przeważnie wywoDługi blezące Rzeszy
Ui:a teu., Ze J.l1dWle pVlU ....... u- k et n
SU: ~cle a.
Je I~, ban- żony jest do Gdańska i s rzeda- niemieckiej wzrosły w drugiej
)ŚCl cywilizowanej Europy tyje ~z ~u ~~pstwowe AU~trjl. na wany miejscowym przedsiębforcom dekadzie czerwca o 3,139,960 000
państwach, .pro~ukui.ących arŁy- kilkaą takich 11:eg~ st.~lec~f, miało którzy odsprzedają go daiej. Dla~ i marek i wynosiły w dniu 20 cz~rwlłr ży w noś<..1. w IlOŚCiach nie do- każdym razem o~a OU~?'t . o~e t z~ tego też niepodobna ustalić ryn-! ea r. b., 290,708,725,000. Ogólne
Lecznyc. Jest to argument t
t ' · n SI y en s u e. ków zbytu cementu polskiego tran- wpływy administracji finansów w
f!ny, pows~ły d ~a tle psychozy s~et:;a%~: n:J~uta w wartoścI sito Gdańsk. Przedwojną ' głów-I tym cz~sie wynosiły 2,717,900,000,
0łen1?eJ, a p~ aJący ~rzr pow~
Ten fakt powi~ien b Ć'
nym rynkiem zbytu była Rosja. wydatki zaś 5,854,671,000.
~;t Sl~ na ng ję, BelgJę 1 Szwal- słrogą odstraszającą dla Iwol~~~t Próc~ ek?p6~fu do G~ańska odby- lust...ta jest r'ówn'le zdoln do ków takiej metody.
wa Się r~wn~eż ytywoz ~.rogą lą.do• Handel zagraniczny Fran1J
ą
D al
wą do Niemiec l RumunJl rynki
cjl. W ciągu pierwszych 5 mie?ycia, jak katdy inny kraj posiada- . ć ad'z. ~acja mus.i. d~piero wień: zbytu jest również połudn A~~ sięcy r. b. wwieziono ogółem prze·
jacy d.?stateczną ilo~ć rąk .dó pra- ~zy.
le. o sanacjI. flOansowoścl ryka. Cementownie Mało' olska i szło 20 miljonów ton towarów warc~, kto re są w stame swoim nad- t~~~~{iaa r!~~u~~~n~~l~;~ją gla fła. Sląska Cieszyńskiego zbywJy przed tośc' 8,820,408,000 fr., wywieziono
n:1~r~~ pr:cYd utrzymywać swych nomicznych. Najnows rac as{~t wojną swoją produkcję w innych prawie 8 miljonów ton wartości
'~;1~~e~z~~~twa' o dzl:~fY s~~~~~ó~ zabezpieczenia Austrja&ich P~oa~k_ kraj~~h. austr'l3~ęgierskich, w Ru_19,198,682,OOO fr.
.
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[gduła giełdy Pleniaznej wŁodzi.
Ł6d:t, ~ lipca.

Dolary St. Zjednoczonych (goł..) 4850, w tądanin 4860.
Dolary St. Zjedn. (czeki) " płace- •
nlu, 4840, w żądaniu 4870.
Franki belg. (czekI) - 'Ił płac. 591,
w tądanłu 594.-.
Franki franc:. (g<>t.). - ., płac. 405,
w tądanlu 408.
Franki franc:. (ozeki) - ., płac. 406
w tądanht 410.
Funty an!!felskte (czekf)-" ptaeenlu 21(lX), ., illdaniu 21715.
Kor. aastr. (czeki)-'łl plftc.O.24JJl,
w tadanlu 0.25,50
Kor. czeskie (czeki)-w płac. 93.-,
\'V

cz~ni
~r"

myślący

•

"

ml::- _1,

•

przypIsują po~baW1ony pod-

. tawy powód upadku korony.

. Ekonomiści ci i politycy, wobec
ll1ewystarczalności
tywnościowej
,\nstrji pragną koniecznie połącze'la z Niemcami, by od nich zdob~ć br~ujące zapasy artykułów
pIerwsze] potrzeby. I to jednak
'~st ,~_ nawet z ich punktu widzeIlla -logicznym nonsensem. Wy,~Jąd"a to. tak, jakgdyby : na zwalone
z"' JW~. Nlem~y ul?adł. jeszcze i trup
l1stfJl. BOWiem 1 NIemcy bardziej
(','zcze, niż Austrja znajdują. się
~')od przygniatającem je ciętarem
zapłaty sum reparacyjnych, nadmiani urzędników i ubóstwa ludzi o
Dl~rnych pensjach s~łych_
.
Kwest]a waluty Jest w AUStrjl
q •• wskroś .pr?blemem _ finansowym
• 3ko takt ,me ma me wspólnego
z bve~tją gospodarczą. kraju. Dla
r()b~tmka . krajowego, Jak 1. przed, ,bIOrcy lest ~eczą. zupełnte ~botm~ cz)' dostaJą oni za s!,e śWladC el1la ?,O.OO koron papIerowych,
11 leż leaną ko~onę złotą, jeteli
• I 1~ mdza)l" 1llSZCZ~ są sobie
Qm \

f

95.

~

Marki niemieckie (got.) - 11' ptacenlu 12.10, w tądanłu 12.00.
Marki nlemleckłe (czekI) - 'Ił pt..
cenlu 11.60, wiądaniu 125 proc listy zastawne m. Łodzi w płac. -, Wiąd. 200.
4 I pół proc. listy zast. m. Łodzi 'łl płac. -. w tądaniu 100.
6 proc. obligacje m. Łodzi- w pl..
ceniu -. w tądanlu 86. Mlłjon6wka VI pl. - •'II tąd, 1500.

I uarnej

giełdy

warszawskiei.

Wczoraj na warsl,ąwskiej giełdzie ni ..
urzędo'łlei notowania b~ naltępufące:
Dolary 4800.
Marki niem. 12.15.
Franki tran. łl5.
Funty 21700.
Ruble zlote 242000,
Ruble srebrne 1690.
Bilon srebrny 780.

[tarna

giełda

w Łodzi.

Wczorajsze notowania na nieurz,ę·
rewizJ'/> 41 art ustawy przemysło dowej giełdzie 'łl m. Łodzi zdradzali
naczyło
resz ą z c Wl ą
.....
.
'łl dalszym cią!!u tendencję mocną dla
walut państw zachodnich. Marka niey.'arune zr wnoważema budżetu, ł
.
.
ą musla- nie
d
któ
Jest rzeczą do wykonania motliwą, ~ znaczme ~ozwlnąć sV:'ą pro.dukm go~po. arczem,
re przeży- miecka 'łl podaży. Obroty średnie.
Kursy kszta.ltowaly się następttjąc«
skoro tylko korona zagwarantowa- Clę, dw ~rze~lwnamł razIe krajowa wa Szwajcarja,
czas pracy ma być
y
pro bU kcJa. me z o at
Dolary 4875•
na
obcemi dewizami.
tr
zapodo 56 godzin w' tyN'
zd'
.
. '
ze owanIa wewnę rznego, które go niu.
Funty 21500•
. ~m S1~
ale ato~, te nIe nawet przy obecnym zastoju bud Franki franc. 405,
w1elk1 patrJ?tyzm bankierów tak wfanym, pochłania lwią c ęść
o
Franki belg. 580,
bard~o, w wH~deńskiej prasie finan- dukcji.
z
proFrankf Bn/aic. 920.
pieniężny.
soweJ wychwalany, spowodował
Mk. niem. 12.00-12.10•
.
-0-decy~ję ich w sprawie dewiz aleI
Kor. austr. 0.52.
racz e] postanowienie uczynienia
Korony czeskie 97-95.
tego. dobrowolnie, g:dyż inaczej Przemysł
Giełda _,u...~a_."łI.
Liry
225
banki zmuszone byłyby uczynić to
W dniu V1czorajszym na warszawLeje
rum. Z1.
wbrew ~wej woli. Jeteli więc ZiłD W obrocie towarowym skiem zebraniu gieldo\\lem tendencja
MI\jon6wkl
1500.
rządzen.le t!" ma być uskutecznione pomiędzy niemiecką częścią dla walut 'łl}'sokocennych b. mocna. Wledel\
czeki
0.'28-0.25.
samodzlelme . bez zrównoważet;tia G6rnego Sląska a woje- Notowanie dolara rozpoczęły się od
Berlin czeki 11.90.
~udżetu, będzIe to .tyl~o półśrodek w6dzłwem ślC(słdem sprawy kursu 4000.
1 cała reforma spah Się na panew- wywozu produktów naturalnych i suW dziedzinie papieró'łl państ'ROce .. A . zatem po urządzeniu banku rowców, tudzież półfabrykatów prze- wych ruch ograniczony.
giełdy
emisYlnego problem austrjacki zo- m~słowych z niemieckiej części
Papiery dywidendowe z wyjątkiem ( GDANSK, 5 Hpca. - (Tel. wL
staje tern same\m aem był dotych- G~rnego Sląska do polskiej zała- akcji cukrowych. które są w Wielkim ~r. POISLI. DzisłaJ Da Słieldzie \\'Stęp
czas.
. twla delegat komisarza rzeszy dla' posżukl'łlanlu bez zmiany.
nej notowaDO:
Trzeba <:zekać przedewszystkiem wywoz~ i przywozu w Opolu. PoGotówka.
, Marka polska 742 i p6ł-7.47 i p6L
a nut Austrjl, ~najdzie sama sposób zwol~ma na vty~óz środków żywDolary Stan. Zjedn.
, Przekazy na Warszawę 7.42 i półswe~o uzdro~ienia własnymi środ- noścl?wy:h z NIemiec do polskiej
Franki fr. 406.
7.47
t pól. '
,
karnI wewnęłtznymi.
cZ.ę ŚCl Gornego SIęska wydaje koMarki niem. 12.10
Dolary
401-402o saCiągłe wołania o omoc za a- mlsarz rz~sz~ w Berlinie.
Funty szterlingi 1770 .. trAA
nicmą nigdy nie s Powodu' grb mo odnOSI Się do pr~duktow naCzt'ki ' wpłaty.
Tendencja mocna.
państwa, gotowe do ~rzyjścii~ pl. turalnych, surowców 1 półfabrykaBel?!ia 590 --592m~ą, uczyniły krok naprzód z tów pr:e!"ysłow):'ch, wywotonych
Berlin 11.80
I
postawy zasadńiczej swej rezerwy, z pol.skl~j ~Z~ŚC1 Górnego Sląska
Gdańsk 11.80.
SODAPHSZ1'. 5 lipca (Pat). W oflopóki są jeszcze widoki na możli- do memleckle}.
~
Londyn 21800.
!,alnym
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Zyrardów 78500
BorkO\\lSki 1500.
Bracia Jabłko_cy 1900.

1

zat antem pa s wa o zorgantzowan vm rządzie i
os odarstwie w
sferze stosunków
przemysłowych i transportowych
To samo da się powiedzieć o
Au trji której skądinąd doświad
j logicznie
ekono:

1800

Rudzki 2725.

I '" _'__

h

87.00

Bank DySkontoWy 4100-4000.
Bank Kred. Warsz. 5500-5540
Bank Zachodni 5150.
Cukier .mn
Firley 850.
Drzewo 1600
War. to.,. kopal~ 1I'ęg'a 7550-7275
Litpop «XlO.
OstroWIec 7825.

ności

jd

proc. pot. przezorn,
Akcje.

Kronika ekonomiczna.

~szkolonych,

w

Listy zasta\f1le.
Mi1jonówka 1400-1465.
~
4 i pól proc. listy zast. ziamsk. za
1100 rubli 220-225.
4 i pół proc. listy zast. ziemsko za
;111)0 marek 58,25
5 procen. obI. m. Warszawy 205.
6 proc, obli!!. m. Warsza \\1y1915-t6 r.
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