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Redakcja ł AdministracJa: Piotrkowska 106.
Telefon dzienny 199, telefon nocny 799.
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Radaktor, lub jago zastQP~a przJjmujll \,yłllcznla od 5-& po poł
Rękopls6w

nie zamawlonvch HcdakcJa nie zwraca.

Prz:!.:.~~::: ~~I:~~~~U.I Najbliższe zadan;a ministra robót publ.
Co o tem mówi minister ZłemU'skl.

aejmu.

Od paru dni prasa narodo- zaufanie Naczelnika państwa,
WARSZAWA, 4 lipca (Telefonem
WARSZAWAl 4 lipca. (A W.).- Minister Ziemiński jest jednak przeod nasz. koreep.) ł)orządek dzienny Minister robót publicznych p. Zie· ciwnikiem wszelkich reform, przewo-demokratyczna i chrześci- Józefa Piłsudskiego.
jańska, nie wyczekując deklaNa to właśnie rozbrzmiewa dzisiejszego posiedzenia sejmu, które ~iński w A ~oz~.owie z pr~e~;taw!- pr~wadzanych według z góry po4 po południu, cI~lem "i-\Jencl~ ~schodmeJ, o~ · wZJę!ego planu. Zmiany mltSzą być'
racji programowej gabinetu p. w różnych "Dwugroszówkach" si~ rozpooznie, o~godz.
'
wladczył, te naJbhższe zadam a ml- dokonywane stopniowo z uwzgię,d.
"nie jest nastąpu)ący: .1~ Expose pana nisterstwa wymagaią znacznych nieniem warunków miejscowych i
Artura Sliwińskiego bije we i "Rzeczpospolitych" wszystkie dzwony do ataku pozwalam" I Rząd według nich prezydenta rady mlU1strów; 2) rat y- kredytów. Przedewszystkiem musi indywidualnych. Personel musi być'
przeciw temu gabi netowi. Re- powinien posiadać tylko zau- fikacja umowy w sprawie sądów na być energicznit prowadzona spra' dobrze opłacany, aby nie potrzebeJ ja szykuje się jawnie i bez fanie każdego z osobna i wszyst- G. Sląsku; 3) Trzecie ozy tanie u- wa odbudowy kr~ju; ~OO tysięcy bował sZlłkać dodatkowych zarob.
gospodarstw włoścJansklch ~ety w ków. W radzie ministrów będzie
osłonek. Na drugi dzień po kich razem "suwerenów" z ław stawy o ordynacji wyborozej.
gruzach. a 100 tys. repatrjantów minister żądał podniesienia płac
nominacji gabinetu obóz en- endecji i jej filji, pozatem wszelmieści się w ziemiankach nie ma- urzędniczych.
Obrady nad eXjJos6.
decki uznał, że jest to nowe kie inne zaufanie plami go i
jąc . dachu. Gdyby każdemu gospoMinisterstwo robót publicznyeh
Wozorajsze posiedzenie rady mi- darstwu dać po 30 ,metrów kubJcz- jest specjalnie zainteresowane w
wydanie .,moraczewszczyzlly", I hańbi. Na dobitkę złego ten
a z tą ostatnIą wiemy, jak się rząd doszedł do władzy w nistrów poświęoone było w dalszym n~~h budulca wymosłoby to 140 podniesieniu płac wyższych katemk..
.
gorji urzędników, gdyż w miniszalatwio~o:
przestano płacić przededniu wyborów 'i samo ciągu omawianiu expose, ktore pan mt1Jardów
Następnem
po.waznem
za~amem
terstwie
pracuje dużo fachowców,
podatki ł zapowiedziano nie jego istnienie może być czys- Sliwiński zło~y dziś na plenum.
je~t zabu~owa miast. . W tej spra- którzy obecnie uciekają na posady
dawania rekruta. Owczesna re- tości tych wyborów gwaranclą.
wie musI,ałyby yrze~ść spe.cjalne prywatne. Sprawa ujednostajnieni
Narady klubów.
zarządzen1~, poJj~dzaw:e Większe administracji technicznej jest bf
belja skótlczyła się zwydęs- Dopóki możliwe były takie
Odbyte wozoraj posiedzenią klu- prywatne InstytuCJe fhansowe do dzo pilna, jakkolw:ek i tu na:
twem rebelantów, więc 1 teraz głosowania, jak w 1918 roku,
własnych gm ilCh6 w, zaś postępować nie mechanicznie,
e
nie tracą oni na humorze i że na narodowej .,dziesiątce" bów NZZ i KPK nie zakończyły 8i~ b~d?wy
t1?1n1sterstwo r~bót pllbI L~:!Oych mu- licząc się Z warunkami tycia i ist·
uch
waleniem
tadnych
rezoluoji
w
pewni są swego.
pod firmą Paderewski ' i S-ka
~znoslć gmachy dla urz~- niejqcemi urządzeniami poszczegól.
sprawie stosunku do rządu. NZL Siałoby
Przypuśćmy jednak na chwł- przeprowadzało się w Warszadów i m~eszkań urzędmków.
nych dzielnic.
zdecyduje o swoim stosunku do rzą . TrzeClem poważnem żą~anlem
Min. Ziemiński, który ukończył
tę, te nie wiemy o co chodzi wie wszelkich Odyków l RudJest odbudowa ~ostów, Z01SZCZO- uniwersytet v,' Petersburgu apolitemu obozowi "hańby narodo- nlckich, dopóty endecja sama du po wJ&łuohaniu expo8~.
nych po~cz~s WOlny,
technikę we Lwowie i zna jednawej" i że zwalcza on nowy gotowa była nie przeciw czysObrady w komisJach.
Oddztelnte należy traktować ki"wo Królestwo i Małonolskę ma
1'''n"h1 ...., ... ..,.IO"'"",C
h ~'" _ ,
I'
'.,
_ gabinet ze wz~~'lędu na jegc tośei wyborów nie mieć. ZnoI' . . . . . . . . . . . . .... o'
"~,' ."'1>"u,\
naUZ1eJę, że poll'ah up,mować LUI1'"
wAn"ZA \~ A, 4 lipca tTeltllO- Snr"'vl'
skład. Cóż wied l obaczymy t szono wówczas spokojnie, że
cego
Górny
Sląsk
z
Odansklem.-ności
wynikające
z
różnic
dzielni-.
nem od MSZ. koresp). Odbyło się
'
Tors gabinetu, jf k pisał sarn p. Sobolewski był generalnym wczoraj posiedzenie komisji prawni- Budowa tego kanału mogłaby być cowy~h
podjęta tylko przy udziale obcych
'
.
,
pan Stróński, ',Jozostał bez komisarzem wyborczym. Szan- czej. Omawiano projekt UJtawy o kapitałów.
I . wPowoła~Je mm~ !la ~o stanozmiany, skoro wit ~C "tors" ten se czystości wyborów wyrów- urzędzie do walki z lichą 1 'pekuW gospodarce wewnętrznej mi- WIS~O, zakonczy~ 1~1~1~,te" było,~la
był dobry pod kierownictwem nywała sobie endecja nieuświa
nisterstwa
muszą .. nastąpić pewne "!me przykrym l clę;r.~lm ?bO~l<~~'
laoją. Przedstawiciele klubów lewizmiany
w
kierunku
oszczędności i klem, ale rad będę, .leże}1 mi Sili
p. Ponikowskiego, dlaczegoż , domieniem i, powiedzmy szcze- oowych udziału w posiedzeniu nie
zmniejszenia
ewentualnie
bardziej uda zapocz.ątkować. mektore ~race,
teraz miał by być gorszy. Kie- rze, ogłupieniem wyborców. brali.
celowego
zastoiOwania
personelu.
które zakonczą
mOI następcy
________
~
________.
. .'____________
mr.__________
~~•___
rownik poprzednIego gabinetu Przy wyborach nadchodzących
Na dziś na godz. 12 zraną zwo~
p. Ponikowski był tyle razy i ten ostatni warunek znacznie
tak zaciekle zWf.lczany przez zmalał, a przeto czystość wy_ lano posiedzenIe komisji do spraw
zsrrranl'cznych
dla ro at z '
t
"Do ludności m. Wilnal Smutne,
o
ra y- a godne najwyższego ubolewania Niemry nie DflP,szkadl~ią orueszowrom
narodową
demokracJ'ę
(dość borówt sta)'e
dla endec]'i, f'k
. ~ ó'"
f
' . t się
l
J aeJl., umowy o sądZPh
ac .rna61110aórnym
KATOWICE, 4 lipca. (A. W.)
SI k
t'
. . zajścia, jakie miały miejsce w dniu
wspomme\. r L.ne azy sprawy ' wpros smler e ną.
wileńskiej), że trudno przypuś'}Jszelki więc rZf\d pod tern . ą~ u, korą ma rozpatrywac dZl- 2 lipca r. b., wywołały fałszywe Jedna Z instytucji polskich w Kacić, aby obecnie tale i uboJe- hasłem do życia powołany musi; SleJsze plenum,
komentarze. gozszerzano pogłoski, towicach otrzymała 23 protokttły,
nie oparte na objektywnie stwier- stwierdzające, że jut po wkroczewania były szcz~r~., . .
t być :vrogiem , .z którym walka ,
d.zon~ch f,aktach,. bud~onQ be~P?- niu wojsk niemieckich do niemiecP. Artur Sbwmskl me pO-ó będZIe nieprzeJedname prowasredmo nIepOkÓJ, co .1ednoczesme kiej części Górnego S!ąska, lub
doba się zatem endecji właści~ ~ dzona.
wyzy.skiwane i~s~ prze; czynni~i przynajmniej po wkroczeniu poli" t- k
'k'
Od b ł !
R d któ
t .
\
wrogie polskie) panstwowoścl. cji niemieckiej, orge3ZOWCy z tą
\~te . ~ samo,. Ja ru~ p o a :
zą,
ry g\\:,aran UJe so~ t . ~ P~ezydent l'ady mi?istró,w p. Wzywam przeto całą ludność m. samą swobodą napadali ,na wsie
s~ę Jej
SWOlm czaSie p. P04 ł. bą c:zyst~ .wybory Jest Jedno~1 Shwl.nskl ,złożył w~zoraJ
Wlzrt~ Wilna do zachowania spokoju i polskie, przepędzali całe rodziny i
lllkowskt.
t czeme lUZ przez to samo rzą-, nunoj~SZOWl .apostolskIemu monslg-I niedawania posłuchu rozsiewanym obdzierali mieszkańców, Wypadki
Zaszły jeszcze dwie zmia- de~ . o silnym autorytecie .ilnorOWl Launemu.
fałszywie ~iadomości?m: Ufając, takie są notowane w powiatach:
ny w rządzie' \\'yszedł p Mi- własme w tern myśl Narzelnt·
l 'k
.
. .
że społeczenstwo prZYJdZie z po- lublinieckim, oleskim, gliwickim,
k
' t
ł '
li
- Naoze ni wydZIału mmlster· mocą w pieczy nad utrzymaniem strzeleckim i wielu innych. ProtoMi/ość a pan s wa zosta a zrea za .. 'jlIm
spraw wewnAtrznyoh
p M SwoI - spo koj u w mle
. ś Cle,
. oznajmiam
..
j e- kuły sporządzone były w czasie od
chaIski i . p. Ski rmunt.
,"
, .
• •
' 'i
,"
N. D-ecjl do
. Mlch81sk~ego wana.
klen rozpoczął kJlkotygodll1owy urlop. dnocześnie iZ wszelkie usiłowania 19 do 30 czerwca b. r.
Oprócz tego, otrzymano proto~
jest bardzo ś wieżej daty, bo
Warstwy demokratyczne spo~
Ni~ob~oneg'o, pana naozelnika wystąpieni~, mogącego wywołać
ldóż jak F1ie członek Zw. lud.- łeczeństwa
polskiego muszą Swoll~leDla bQdzIe zast~pował pan niepokój, będą ścigane ~ całą su- kuł z dnia 1 lip cal który głosi, iŁ
nar. p. Wier icki najostrzej wojnę domową z tego powo- ' Barta.
rowośdą. pra~a. Akcja doc':odzeń w Dolnej Ligocie, powiatu kluczI~ ł óż
. kt
k
du przez endecJ'ę ogłoszoną
w sprawie zaJść z dma 2 hpca r. borskiego, już po wkrocze'nin reichs'
zwa \.:Za r ne pruJe Y s a r - ,
.
- Pan minister Kazimierz 01- b. spoczęła \V rękach wład7: pro- wehry, panuje teror banu niemiecbowe i fmansowe p. Michał- pr;Yląć i wyt~zY'!lać Ją nerw~- szowski, llełllollloonik rz.!\du polskie- kuratorskich i śledczych, które po kich. Polacy tamtejsi otrzymują
skiego? Co S tyczy p. Skir- mt, wraz Z meml wytrzyma lą g.o do sp,raw ~ór~QśląsklCb, , powró· należyte m wyświetleniu sprawy, pogróżki i wezwania do l1atych.
muntR, to istot ie tracą w nim i rząd p. Sli vdńsl<iego. Tej "vy-/ Clł w dnIU dZlSll3Jszym z WIedenba- po~iągną. winnych do odpowie- miastowego opuszczenia niemiec"
kiej części GÓrn. SJąska,
sil onnictwa p , Dmowskiego i trzymałości starczy, aby się te- ' denn do Warszawy.
d~lalnoścl, Podp. Romana.
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Str ońsk:ego SW~ljego zausznika, go rodzaju, próby nie pona.- P. Stanisław Makowieoki, dr'
ldM)' zresztą na swojem stano- wiały i aby Rzeczpospolita we~ fe,kt:or d.epal'tamelltu kredy~owel?o "fi Dalsze napady orgeszow[ó\ł ua SląSkO", finlandia w sntawle rolb~nleuia.
\\ 151m minista-jalnem potrafił szła na drogę spokojnego i 1ll1ll1sterJnm ~kal'bu; opUŚCił zatmo~
KATOWICE, 4. lipca. ~A. W.)
gYGA, 4 lipca. (Pat), Łotewska
,
. • ł'
d .
.
wane stanowlsko prywatn,=,o
D'
.
d
k'onJttokuJe
'k . z
{lleraz
o d swot. l1 prZYJaCló
stę praw zlwego rozwoJu.
Ola 21 czerwca, we WSI. ó rnl'k'I" agenCja
urz~ owa
ol1żegn aĆ.
Sł• .Gr.
l'ytulJ[Ja
W milnIn.
w powiecie tarnogórskim, f o stro.: He!singsforsu, że (iński minister
t.l
J
n fi
nie niemieckiPj, zmuszono 12 TO- spraw z?granicznych Enckel zwróW każdym oazie z tej kr6t- WILNO, 4 lipca. (Pat). Wczoraj dzin polskich dó opuszczenia tej cił się do rządu sowieckiego z notą
kicl revuc pers ,naljów nowego
"'yłaW'I!lQi n mln l morza
wieczorem odbyła się tu konferen- miejscowości. nrzyczem pobito 7 w sprawie propozycji, uczynionej
rządu 'Wyraźni wymka, że :tię
IV
li ,Ij
cja .stronnictw lewicowych, które polaków, C dś rano, w Bytomiu, przez Rosję w kwestji rozbrojenia,
bJnno
j
d Ć
ól
d
dokąd wła~nie wkracza reichswehra Nota
oświadcza, że Finlandja
Ity[
B: II Cy •
tt l'lD j .jest 'k,ptler Pocłhowa~t'l
d~ml~~~~ici~y a wsp ną o ezwę i gdzie od dawna już jest policja uważa propo zycję r~(1du so\V;e.c
e z!lllany, ÓI\~ zasz y, am co
RYGA, 4 llpca (Rl1sspress). niemiecka, wybito szyby i pozfy- kiego za najz! uełmel zgodną ze (10 llo ś i nie Im og!l uspra \'ITi" Rząd łotewski postanowił wzinć
WILNO, 4 lipca. (Pat). Dzień wrno szyldy i aodła banków pol. swvmi in!ert'sCimi. RZc\d fit'ISKi
.
, ,
1"-' "!
( ; "'-,
( ,
."
wczorajszy minął SflbkoJ'nie. Drobne
!"
J
..,lI' \,·,'c' w'yr"z'ne"'o bellum cI'vI"e udZiał w pertraktacJ' ach berhńsl{1ch
skl'ch w B.T.' lomiu, m. in. Banku .nosi
o zakoIlunikowanie mu sz ~ze"" I ,
c'
v
l ,
usiłowania wywołania zal,1ętu szyb'
\\ \. nowiedziane:o przez endecJ' e / mających na. celu oczy~zczenia ko opanowała polic]'a. Dziś od handlowego i B?'1ku przemysłowc. gółów propozycji oraz o za wiadr)o
•
"
. 'morza BaItyckIego od mln wodmienie, które z zainŁeresow,my..:b
(}
" d 25 cztrwc:a
n,lch.
rana panuje całkowity spokój.
J
KATOVT(':E, 4 lipca. (A. W.) paf.stw wyraziło już na ię propoPrzyczyna f-st inna i zreszgząd upełnomocnił minisL l
Od
dI
W n i e k t -) r Yc h miej!)cowościach zycj~ swą zgodę.
'.:'1 co pewien czas szczerze się spraw zagrsniczn~c~ . do wysła~Iia
uzwa eeoa a rząuD.
przywódcy orgeszowców oświad- _ . - ' = = =......- - - - -

t"

jo tego, wal"(,ąCJ 7. nowym ~;~~ozJ~:~~~a~l~~~st!~nr:~~~; flO:;;~~Pi~n~P~: ~;:r~Ch ?:l:st~I~(l~J;aV.ar!~~e~ief~:Cia~~~<;~~
(:'Z'Y ajoie
'z;1 dem przyzlli.j>l: przyczyną wojskowych i komunikacji.'
następ Jąca odezwę, podpisaną ' kania, (l~e przywódcy polskich I I !
UU'
U
V,
~I jes~ fałd, iż f:Ląd Ii· Artill':.J
pr~e~ d~legata rządu poJ.;;kiego w związk~w nie będą mogli f1igd~ l
)hwillskie~o pf!~~ada !'nl!~ow;:e
Wl1we p. go..":lana:
_ pOWrÓl,;lć,
'.
i n
J

t\urJer ;wleCZOrn

~rod:'l ~ ljr,r:- 1~2~ r,

~----------------------------------------------------------

ołsko-litewsk~ ~rV::liana not.
sprawie
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Obrady nad ograniczeniem

_()_

zbrojeń.

P.\RY.Z, 3 łipca (Pilt) Dni1 4 czeg61nyc:.h pań~t\, mnntniki. DI1
p, J eon Hnr,rroj;;; l1ali'{Tnł
lipca r. b. w gm~chtl f;enatu rrlZ- Reln:ji mnotnil( ~ (50 tys,), CZ('r'!1
mic(1zv iOllyl1li, ahv kw p :'=tj:1 ooejl
poczełv ~ię odbrar1 v kotni,,;i tvm- 3. Danii 2, Francji 6, Włoch "
shla c;ię mMliwie ;:lkn:1irvchlPj
BERLJN, 4 lipca. (Pat). Rada czasowf'j li~i naror16 .., dla o~ra Jugosławii 3, Anglji ~, Rumun;; ~
tC"!l" Pl!l fnl'o\\W'l lllied7.\" obli rań pallsfwa pr~yjd~ pr')jf'kt
\lo: nicze.nia zbrojeń. !(omic:'a tvm- Pol<;ki 4,
KQmisja tym(,7.a~ w· l
s'w.lfni. Na sbttel, 11"0'0 oś""iac1. sprawie ochrony Rleczypospod~eJ czaso'Va dla o~ranic2enia zhrojeń, odłożyła dysk llsię na
projeJdl'1Il
rc':ci ll:ł-;t~pu.i~C(·i:
(',1l>llia pqTJ:1~tl) w'lżno~\~ pmw:\ op· 48 głos:'1mi, przeciw 18. PrzecIw została pov,'oła"ll do życia, przez do obecnej ~es;i w Paryżu. ~"1
J, ek x. p. SkirrrwlJI, lIlillistt r ł~ij, 7:l\\';'If!a w node delegac;; pol- tE>j 'ustawie głosowali: Bawarja, ogólne zgromadzenie ligi narodów posiedzen in rady Jil?l z dnia 9f.
w zl1gritl1ic?Jlvdl, WarSZ:l'.\'ll.
ski,' 7 dni:l 10 maja r. b .. o'lew- pw'.dstawlcie1e Pru" wschodnie'l i l 1ą20 r. Obecn:l ;e i sesj a jest marca r. b. delegat WIoch i Franh'Tlei!,! \': l.)dPI)wiedzi na t'lllt'i n.l te;;ie ~e"ii w dnil] 17-vrn 7.achodnich, Brandenburgii. Pomo- czwarła z rzędu.
Komisji przed- cji zakw f'stjonował prnwomocn('l~,'
n.ltlslU\, 7 dnia 30 maia r. b., mn;:l prrez n. ~ora"ozdawcę, ciele. rza, S. Górnego i Dolneg-o, Szle7.- stawiona została ankieta. dotycząca komisji tymC'zasow i, 1I~n1.iqcej C'l'l. znslci\,! z;l\,ol1l11nikr;w3ć co gatn I~rnzv]ji i he1. dvc;ktl~ii nad wigu i Holsztynu. oraz Hessen 3 punktÓw: n stanu armii - i jej rakter raczej tec 11'1icz'lv, do oP' 1~łępu.i(': \\hsza ek~("(~ler"("ia ;'I1aj· \lWMHlIli nOCi:yniont:>mi nn ten łe· Nasf;3t1. Na tem samem posiedzl" Uzhro1€'nia; 2) bttdżetll woi~l<o,\\rE'go, cowania planu rozbrojenia, op'lrllje się w błedzie CO clo f(·komen· m'l{ nrZf'7- rlelf'Q'llb litewskiegn. nin, przyjęto projekt tlstawy amne- co do którego, o 6\ne zgroma- tego na za~'lrt7,i(' mnożników.
acji rady ligi narodów w spra\l:ie rada t1c~1\vJlila iec1nol(łośnie dpzy- styjnej fiS I?losami przeciw 11.
dzenie wyraziło życzenie, aby nie
Zdaniem tych delegatów. i'\ ,.
Ipcji, rzec7.y\\·iści(' moa ligi przy- dem!, ahy bezpo~redni układ ZO.
hył powiększony w ciągu najhli:i:- trzeby
wojskowe każdego p,'lełn do wiadolllości deklarncje li· . lał law?r!y. pomiędzy ohydwoma
szych dwt1ch lat, 1. ;. od r. 1920. stwa, mogą hyt komuniko \"P'
tc\'.'ską. w którei ()~\\1iadclOnn, 'e r;1,3d:tmi.
3) warunków politycznych, geo- przez jego rząd Zil pośrec1nictwelll
B'ERLTN. 4 1ipca (Pal), Komisia graficznych i specjalnych
Cłpnwa opeli mOlIłaby mote gtanoPOnit'W3i lema'.em obran rad~~,
k8~ przedstawicieli prlv lidze narodri\\',
ił. orzedmiot ch'<;lwsji P6 zawar- bvła, ściślI" biorąc, kwestia praw knnstytucyins sejmu prllskip-lro, przy- dego państwa,
Na po~ied7.eniu te,ln nie zapadła w
i!1 ogólnego ul'ładu politycznego fI1niejs7.o';ci Oi:'!?: prnwo op~ii, prze- ip,ła . wniosek nemokrat6w, iinmags·
Czę§ć państw
odpowiedziah) fej mIerze żadna uchwała.' P .
niedz"\' Uh\',) :l Pol"ka i wvra~ono to rl':uakler nkładn, wskaz"'1E'go iąr.\" !lie. ah'l" wa~ni~isze funkci,. z już na postawione pytania ankiety, nie waż sprawa rozhrojeń była wy
::ldziel<:, te '01';(" "tron~' d0id~ dl) prz('7. rpzoluri~ raety, nie mo?e na- ilzi~dzirii wymiarn sprawipdłiwoRci. OdpO\dedź Polski zaznaC7-a, te suniętą w Genui przez Cziczei'! a
suwać żadny~h Wl.ltp1iwośd, gdv~ powil'r7.an p bvły tylko republikanom. budtet woiskowv Polski od roku i spotkała się z opozycją niektó·
orozumiellia.
Zgodnie I trpścią w~pol!ll1ianej dezyderat. o którym mowa, do- Przvjęt!'t równi!'! wnioMk socinlic:· 1920 został irnnieJszon~' mniei rych mocarstw, z tego tytułu. ie
Mw· większości, doma!r!'jącv ~i" UBU- więcej o 50 proc. Jako warunki jak to zaznaczył L10yd George,
klaracH litewskiej i zgcdnie z {\'C·iy l1kładu o opcję.
\'czeniem rad,· ligi narodów, rząd
ni~cra 7, bibliot.ek szkolnycb w~zel geograficznE>, polityczne i sp,('C'jalne, ,p awa ta leży w kompetencii Hgi
()'miplam slp, wvrazić lla(lzil'i~,
tev."ski oś\"iadc7.a. że gol6w jest
kich iiziei o charakterze monarohi- odpowiedź polska wykaZUje brak narodów, rada przyśpieszyła tempo
zpocza.ć 7- r1:~dem polskim nara- ŹP \\. F.kscelAMill W swo;ei Mcie stycznym.
granic naturalnych i otoczenie prac komisji tymczasowej, ab '
v, w celll uregulow~lnia nieporo- z dnill fi czerwca r. b. nie zdr:1d"aprzez państwa, nienaletące do ligi móc przedłożyć projekt rozbro•
i(\(' ('hr.,d MI!U?;o'\';nnia i'ltotnei treści
narodów i, które nie przyjęły zoo jenia na najbliższem og61nel11 7('zunliE'll, istniejacyclJ pomiedzy obu p;, ~.,,~<;~p.!to (11)7,v(!l'r,lto rady. zechce
~olni
l~m!2rllV
D!2
f,r~ntolA""
{wami. \,. te; liczbie również i · ·
r;
i l!
lI~! t Uw
howiazań, nałotonych na członków braniu ligi.
Program obecnI l ~ I
I'(}"tapir- 0(1 RWf'!!'O obl'cnp' \ ~tllnow s':.'ra~·i('
orM,'j, z chwllą. .<
.Id"
BERL1'~
()rrran ligi . . Ogólne zgromadzenie ligi, obrad obejmuje: Rozpatrzenie or\.
l,'
... ,
,
,,~.J wi I{a, nil'7.!!;,',lnf>!to 7. hn~ lP?'vtf\rn" ' , 4 {II'''''
. u, (Pat)
,'" •
rZlld
noh4::i \\'\-'pełni
sw~ 7. 0b ol.'\·j a,' tl~11I j że nip henzip llqił ," ·.la nRdaT t"d.
""I"cvJ'ny
Statsbu"rlY'orz"itunn
'~I"'
,."
c..,,, ':' li o. poruczyło komisji tymczaso\\'ej na- powiedzi na rozesłaną anki('t~
zania o charak1eue miedzvnMooo- r~i\'d~l,fI{- uT€'2'\llowania tpi nnQ'la~e' maWlnlą~
. , .RpraWę z.."mordowanll\
mI
. , . szkicowanie planu rozbro;f'nia. dyskusję nad projektem dele~ral \
w~'m. wob.:(' tza,du 1ite\\~kil"O'o.
'~t ril nnlhenau"
z"znacza
1~ DlA Projekt taki, przedłot.yt deI egat angielskiego. rozpatrzenie genue(iM
k \\'c~t i, 2'<1"7; iei I{()mhina,'i~ nip. Dl:>
.n<~
•
<t
,,.,
"
t"
SuwAłkach, dnin 7 paź-.
.
ł
t ostatnI' "oord pOll't"c"'n T do- angielsld w marcu 1922 r. Pro;el·t skiego projektu. (Pakt o nie ataz!?,'odnl' Si) z p",.,.s7.el'bnemi reg-ułami les· ,o
.
'J '" J,
. iks 1920 r.
l't' W
I..
• d
konany w Niemczt'cb i te następnie przyjmu1e za cyfrę zasadniczą 30 kowaniu).
ć
W'
I
VC7.nf>lnl.
mocnem
r,rzE'1'
w
11\
•
ć
l'
ze tys. ludzi i ustanawia dla posz·
.
PTO~Zę pr2~'lą, wyrazy me~o 1'~j>nill, t,:,.. ~ąd litpwski ie~t rrzpję. z~ma('bv Winny by g derowan e pr'J'
najgłębszego pOw:1iania - Jtlfln,Hs. t~ !!ł,"h,)I;iem pO,,::l'i:IUlit'O) w'l.!!lędf'm l c::' frllncnznm, przebywającym w
inister "pr.!,,, :T.agranio~nych.
nnrl.dn ),(.,Ic;ldeQ"() i l'Il'll'l'l:'''''Hv:miem '\ lemczech.
nież dO$ć niepokojąca. Oddzia:.\'
W minist~r
odnowic·dli
n~
I)OWVlSzą
F
W !nah","eC'18
:;pr. 1.:agr~ Narttto. dIn rf!(!Y, mnm 7.agzcz"t 7[1 "1 hr.
1
J'
II
: t . powstańców zgromadziły się \\
cx NrzeSłał dllia 2 lipca r. b. na Olza Rk~c(~lf'ncjf~. p~wt)}n;:',' ~ip nil ROIVlląl~qi~ om~~'1~tii W~łs'{ONYtbł
LONDYN, 4 lipca. (Pat). Jak Raphoe. Specialny komunikat TZi!rn;.nl·sfr", "'pra'" za- n .le rnfilll z onin ~o Illo'a, kjP1'\' j
d d
. T'.
'd
t'łe",c;.kl·bJ"_'()
. "" ...JlłT~utisa
""
"nole
~
..
~
ł
•
BERLIN, 4 lipca. (Pat),.
Rzą
ono51" tmes przewJ ywane są du wolnego donosi o szere.ga \1
Nt'anicznvch
trc<ci
~'izil':- t1Of!otlnif" mn l)t>'I:hi..
Wqr \~\"('
' l
. po.,
11,0- \'tt .f>W"t>tP.
\.' n. t emil t. J11'f',ml'ecki zarządził roz""j;>zanie
większe zmian\!
obec- prób wywołania na prowincji r( 7następującej:
ro ,\)\l-lHll:l
't
.J w składzie
ruchów ua wzór dub1ińskich.
~I
J
t·s
'11' 'l""r praw~
npcji. n!!Unn~ B7.\' wSl\elki€' organizacji wojskowej pod nazwą nego gabinetu. Punktem wyjścia
{
,.' ' Ek sc.... p,. urgu I , HII t, "
l, J.
Słalow'l.' hełm"' oraz związku ~Zoł.
zal!ranic1-n~'ch, Kowno.
lti<'pewnl~cj w tej sprn\\ie, "brR"
.J
h.
tych zmian ma być zdaniem dzien"E.kscelencjo! W odpowiedzi \'tr.lail" mi !!-ip, tak iO'lOrI i '\\'A1:ną· nierzy bronzowyc .
nika, osoba ministra spraw wetelegram pM!"ld z dnia 6 7. m, rn·;łt.run 7.;ł wła{!r.-i,,·1" 1l1'7,\'nir· ie'lz·
wnętrznych: który w związku z
PA.RYZ. 4 lipca (pat). "Echo O{
z, "7.l'7.\'j komunikować, co I'Z" ,11\ it" nnstępuiąt'" nv.·a~i:
~1(1e"'ły
Paris" podaje, i~ ambasador franc t.
• ~u
.....'t .. ·"'i~·
W~łS7.,l
El,se~lencia
11 ·Jest
niedof)!lszfznlnem
w
li
. morderstwem dokonanem na oso· ski w Berlinie otr);ymal od rząrtlt
f(h~l że 10 sit' t\'czv zj~cenia ,)l,~( \\'~z'l'rn I'zędzi(>, ab~' rM.llki' no·
BERLI-\'1, 4 lipca - \ spn1włe bie marszałka Wilsona, miała po· 8wnjego prlecenie przestrzegania
1if!i ' narodów 'z clnia 12 maja łltyclnf'. Jfłkieknlwi"'k ruo~ą 1ll.rho- zamachu Ha znanego publicystę i dać się do dymisji.
rządu' niemiecldego przed eię~ką od.
ie!'ltern \\' btedzie. A i unak M.i!· p \!l1iprtzv PnIsk:, n Lilwf\. 1lI02'h literata Maksymiljana Hardena popowiedzialnością. kt 'raby spadła 11
p, tlskich :łów rado ligi podą!!n:"ł~ 7.a mbn llłtikol~ jel,. pre- dają na tępujące 52 zeg6ły:
niego, w razie. ~ y y Ze 'zły jaJ. ip_
a z\.·czenir, lw:sprawa opCJ'i «:dens pflnnlv, nni~m('~liwiainc~'pod t W'
11
L'
kohriek w'V,padli w związ1w 7. (II)
l k
d
L
k
Sprawcę zamachu stu en a
el'
xo~f:qła ur\!gulO\ 1':l umowq za· łł OTłJ, !.Iocho zt);cym z it wr, OM·
LONDYN, 4 lipca (A W) Wszy- iazdem wojsk francuskich z Gór J('~()
wart q pomiętjz~. ubu narodamL stać z \Jl"tlWA !Jwourw1lw opcji. które chardŁa aresztowano, Znalf'ziono stkie depesze z Dublina poddawa-I Sll\ska
Uwatam za swój obowiąz;eok skon-1est nznn.n!:' za prtłwo nieodwołalne przy nim legitymację związku na· ne są surowej cenzurze wojennej,
słatowRt, ~e 1.dnniem mojem to i powqzl'Cbne.
rodowych MInierzy, Napadu doko· wskutek cz o przybywają do Lon.
fe~Prt[Ji
wiośnie Waszll EkscelencJa inter:?) Powt6re mllszę podkreślić, nał on w korytarzu willi Hardena, dynu z iednodniowem opóźnie
pretu;e całko".. icif' błędnie pt)wyt· ~f' Tl.pl polski, .Jak to Ini niejedną- w chwili, kiedy Harden wracał ze niem.
GENUA, 4 lipca. (pat). Otwarły
Sta rezolucję rad)', twierdląr, że Iirotnif' oświadczył, iest zawsze go. f'
łk
Bitwa między powstańcami, od· został tutaj zjazd federacji pracy,
fI~da prr.eprowadla bezpo§rednią t6w wdrotyć niezwłocznie i nieza- spaceru. Bił on swoJą o Jarę pa ą ciętymi od centralnej dzielnicy który ma decydować o stosunkn
?!ależność. pomiędzy dyskusją nad le2nie od rokOWRh o prawo opeji, gumową po głowie dopóty, dopóki Sackwille.Sfreet, a wojskami rzą federacji do parlji socjalistycznej.
układem polsko· litewskim, a za- wsł.ęp.1l1" pertrnktnl'je za rządem li- Harden nie padł zalany krwią, - dowemi, po całodziennej przer- Zjazd trwać będzie 3 d"i. W pierw,
wardem umowy. dotyczącej prawa tewskim, mające na relo uregulo- Harden jest ciężko, ale nie nie· wie podięta została na nowo 3 b. szym dniu obrad, wywiązała się
opcji w rzeczy samej według pro- wflnie innJcb spraw, dotyczl\c.,.ch bezpiecznie ranny. Dziś odbędzie m. o ETodz 2 w nocy, Bitwę roz· ostra polemika, .iędzy kOmt1l1i
poczęła
artylerja,
ostrzeliwu;ąc stami a socjalistam i.
ces verbal sesji rady J dnia 12-go dobry oh stosunków sąsiedzkich, pomaja r. b. jej członek p. Leon Bur- ąliędzr Polską " LItwą.
się operacja.
pozycje powstańców. O godz. 3.ej
Ul
•
~eois doży t oświadczenie, popieProszą przy.ią~ Panie Ministrze,
walka ustała, Przerwa trwała do
~cynurlemB
rające doniosłośt żądania polskiego zapewnienia mego nlljgłflbszego po_
O
W
do godz. 9 rano. Są dane, że
'" sprawie instrukcji o prawie op- wlIUlnia.
powstańcy opuścili bombardowane
RYGA, 4 lipca, (pat). \V przeeii, w prawie zawartem we wazystPodpisano NarutowiCl. mini!lt6r
LOND'yN, 4 lipcy. (pat). Jeden budynki, chroniąc się do tuneli, jeździe do Hagi przez Ryg~.
kIch traktatach o mniejaościach. spraw Z&!!ran!cznyob.
z deputowanycb zwrócił się w iz- łączących się, ze sąsiednimi do- Krassin p r z y jął przedstawic~eli
:I w szczególnoscl w traktacie z
"
bie gmin z zapytaniem, czy amba- mami. O godz. 9.30 rozpoczęła prasy, którym oświadczył międz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sador al1gielski w Berlinie, ołrzy- się znów obustronna kanonada. innymi, ~e stan zdrowia Lenina
mał instrukcję, jakie ma zająć sta- Centrum operacii wojskowych prze· poprawił się,
aczkolwiek Lenin
by zmusić delegację państw do nowisko w razie wybuchu rozru- niosło się na O'Commel-StreL na zmuszony będzie' powstrzymać się
nie-zw!ocznej odpowiedzi. na jedno chów w rodzaju zamachu stanu której znajduje się hotel Gresbem, od pracy jeszcze przez pół rolil\.
HAGA, 4 lipca. (A W) Podko- pyta me,. które ob~hodzl. przede- Kappa. W odpowiedzi, oświadczył w kt6rym oprócz de Valery, prze. W sprawie hanc1.!tt wewnętrznego
nmia mienia prywatnego komisji ,,'szystklt:m d~legaclę SOWiecką. -:- Lloyd George, iż przedstawiciel bywają takte były minister wojny w Rosji Krassin wyjaśnił, że two
tlierosvjskie' odbyła w poniedziałek Jc:t, to kwestJ~ kr~yt6w. W razIe Anglji w Berlinie je?t . w stałym rządu irlandzkiego Bruga, pułk~\V. rzą się \V Rosji tow rzystwa sp" c·
b;.<I~:l~ odpOWiedZI, delegacja so: kontakcie ze ~wem ~l111sterstw~m. nik Barton, jeden z delej5atow,
po południu poufne posiedzenie, \\ le~k3 ma być zdecydow~n~ prze spraw zagramcznych I porozumle- którzy podpisali traktat angielsko. jalne, cudzoziemskie i rosyjs!ic',
w których rzqd . wiecki będzie
celem rozpatrzenia kwesiionarju za rwac ,obrady, qdyby rosJanIe wy- wa się we wszystkich sprawach, irlandzki hrabina Markiewicz i miał połowę udziału. Towarzysh\'
wręczonego
przez Liłwinow'l, w kOl!alt ~en z~mlar, .wówczas spot- ~mogących interesować Anglję. - generał Trayner.
te zajmować się będą głównie
~
Gdyby r~ch reakcyjny w NiemOstatnia depesza. z Dttbli~a z importem i eksportem.
W Ros:,i
sprawie reklamacji właścicieli, któ- k~hbr SIę, z J~dnołi!ym protest~~
0w1e ~czech UWIeńczony był powodze- dnia 3 b. m. donOSI, że bItwa
skarżą się na brak energji li>
rzy posi<!dali oobra w Rosji rrzed d~lel;,.at~\\ panstw 1. posta!1
m.en! me.wprowadzama jaklchkol- niem, wytworzyłoby to sytuację, trwała jeszcze o godz. 2.30 po po- strony zagranicy
kierunku na·
wojnfl·
WIek zmIan w programIe obrad, co do której mocarstwa nie pozo- łudniu,' Akcję wojsk rządowych wiązania stosunków eksportowych
Dziś. 4 b. Ol. podkomisje ohra· które .mogą ~ać. mo~ność p~ństwom ~ słałybv obojętne.
utrudnia tyraljera powstańców roz. z Rosją. Nawet Niemcy, zdaniem
.es czona na dac hach domów. Krassina daj,! dowód takiego braktt
dować miały z delegacją sowit:cką, przeCtWstawlen~a Się RosJ~, która
d~y
d~
użycia
tych
pansiw
la
K~ni!c
walk oczekiwany jest lada energji. Mówiąc o konferenCJi
przyczetn rano odbyło się posienat7ędzle
swoich
CfOtów,
CJlo
chwila.
Istnieją jednal~że obawy, haskiej, Krassiu oświadczył, IŻ
dzenie podkomlsll mienia prywatLONDYN,
4
lipca.
(Pat).,
OdP0"
a,by
P?ws~ań.cy
w. os~atniej. chv.:ili oczekuje od niej przedewszystkiem
netl0, ?.aś po pOłudniu posłed!eni~
wiadająe
w
ilb.i~
gmm
na
m~~rpe.,
me
uCle~h
Się
do
jakIchś krokow udzielenia kredytu dla Rosji so·
11',.",.... .,,., główneJ.
wieckiej. Sprawa kredytów, zdaPARYŻ, -4 hpca. (Tel. wł.). De- lacj~ w kwesi}1 praw J!rancJl d,~ ~ rozpaczhwych.
niem Krassina. jest daleko waż·
zastosowania
odpowiednICh
sankCJI.;
Jak
donosi
korespondent
"Eve·
legacja francuska na 'konferencję w
niejsza, ni~ sprawa uznania Rosji
w
razie
niedopelnienia.
w&runkóWlning
Standard",
franciszkanie,
któ·
Hadze z p_ Alphandem na czele
sowieckiej.
;rz~~żenfa co do jego kw<"tjonar. przybyła do Pary!a. Ma ona zdać pokoju pf7.BZ Niemcy, Lloyd George I' rzy znajdowali się \V tym hotelu,
oŚwiadozvl. że co do tego, nastąpiła zmuszeni zosŁali do opusz "'enia
wręczonych rodkomi.'H \v rządowi sprawozdanie o stanie rowymiana" korespondencji pomiędzy go i korzystając z ch:wi1?wego urolni[ł !Ia
tygodniu. Są wszelkie kowań haskich i otrzymać nowe r ...ądem franouskim, a rządem an - ciszen ia się, wydostah SIę 7. zawskazówki,
ane, ze odpowiedt b wypadnie
gielskim i te w toku wymiany ~dań grożonej dzielnicy, niosąc chorą
VI
z Poi~oarem w dniu H> czerwca b. ~ giew c7. p rwonego krzyta.
MOSKWA,
4 lipca. (pat). Pro!.
W
r" ton ostatni wyra-ził nadzieję, :Ze l
Ten sam dziennik donosi, te
instytutu ekonomicznego I<ondraU!AFIELD. "lipca (Pat) Radio. w ruie potrzeby zastosowania 1)1). ~ p0wsta(lcy uwięzili lorda·mera Dudomagają tię
tiew oblicza, te dla odbudowy roI·
"yeb
iiankcji
byłyhy
one
:wprowad:lon
i
blina
.',
C.
Pcila,
który
r~e~
z
WcZQraj Sch.l1Że-r odbył posiedze"
arcybiskupem Byrnem udał Slę Jako nictwa w Rosji potrzeba 2 do 3
PARYZ, ~ lipca. (pat). 1(00esp. nie % Balfourem, którego dalszy wspólnie łI rządem angJelskim.
pośrednik
pokojowy do oholll miljardów rubli w !locie.
Havasa Itonosi z Hagi, it dąg nastąpi dzisiaj. Prawdopo---.:, -po\V::.tańcó\\'. .
.
egi delegacji rosyjskie1 zdają dobnie pr;y dzisiejszej dysknsjt
_'a prowincji l<ytuaCJa Jesl rowbyt 7,wyócone w tym k~ro., obecny będrie L10yd George.

\VAi-<;'ZAWI>. 4lipc:". (Pnt), Lit'w"ld minister "praw zarrranicz'ch .T11r:1111i~. przcs~ał dnia 6
'Pf\\TiJ r. ). IIa rc:ce
J)olskif'go
I tini~tra spra l' za~rnniczr;~'('h notę
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po wyborn"'h
.
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dowych i kilkunastu sympatyków, I obecnej piutji rządowej. Składa
na których wobec nowych stosun- się ona właściwie z trzech frakcji.
~ ków bardzo liczyć nie można. Nie- Podstawę jej stanowili poprzednio
W lłńr~DlcL.
'IltS 1l..,'iiJ !I.~ powodzenie rządl1 leży wszakże t. zw. mali rolnicy, stronnictwo
Wybory na Węgrzech miały od nie w cyfrach, ale w szeregu obja- chłopskie, kIerowane przez węgier
Rozmowa z p. Jastrzębskim,
lat wielu znaną, a niezbyt zaszczytną w6w hardzo doniosłych, które u- ski ego Witosa, Nagyatediszabo. Są
(Od specjalnego wysłannika "Głosu PoJskieg;o").
sławę. W szczególności wybory wYPukliły wybory. Przedewszyst· : to przeważnie zwolennicy wolnego
życia
gospoBanffy'ego
i obydwu Tiszów wsła- kiem faktem jest, że te okręgi, w wyboru króla, ale weszli do nowePn wyrn7e11iu s"ei zgodv na 01)- \ nąć Rosję w orbitę
wiły się jako przeciwieństwo wszel- których głosowano ta1nie, dały 516 go parlamentu w znacznie zmnie;:~(\oi(' tek i ministra skarbu w gabi- darczego Europy.
kich pojęć ~wiązanych z wolnym mandatów opozycyjnych, Można szonej liczbie, bo około 40 podn,'cie p. ~llwiIiskieg() - p. JastrzębBynajmniej nie chcę przez to wyborem reprezentantów ludności. sobie wyobrazić coby było z więk- czas gdy w poprzednim liczyli dwa
81· i nrzyjnl naszego współpracownika. ;>owiedzieć, że delegacje europej- Zdaje się jednak, że obecny pre- szością rzqdową przy tajnem gło- razy tyle mandatów. Powodem
Powstrzymywał się iennak nara- skie są gotowe robić daleko idące mjer węgierski j iego "dyktator scwaniu w całym kraju, Miasta niepowodzenia ma być utrata powyborczy" poseł Gornbos osiągnę- w ogromnej większości opowiedzia- pularności wśród mas chłopskich
7.j~ lir1 wS7.elkich enuncjacji. Raz, ustępstwa w zasadniczych sprawach
Ii pod tym względem rekord w sto- łv się przeciw rządowi, a one orze- z racji wejścia w skład partji rzą
_ Ill:1te;,;o, że nominacja jego nie zo- długów rosyjskich j mienia pry- sunku do poprzedników. Jeśliby ciez tworzą 1laslrój w kraiu. W sa- dowej a przedewszystkiem fakt, że
"(fI/II jF'z!'ze
wtedy podpisaną; po watnego.
tylko połowa zarzutów stawianych me; stolicy partia fZ(~dowa nie orze- przeciw kandydatom tej frakcji pra·
dl ligie - ponieważ uwaza. że suPrawdopodobnie więc uda się rządowi przez prasę i polityków, prowac1ziła, ani iednego posła co wie wszędzie, jako nieoficjalnie
opozycyjnych była prawdziwą, to I się dot.ld źaclnemu rządowi węgier~ kandydowali bliżsi przyjaciele pre" F4 renny qejm ma prawo pierwszeń- obowiązek
płacenia zobowiązań
i to stanowiłoby jut obraz bardzo skiemu nie zc1arzyło. Bardzo nie- mjera i z pomocą rządu ich pooba~twa ,w wysłucbaniu jego programu i uznanie własności prywatnej u- niedostosowany do pojęć politycz· pomyślnym dla rządu objawem jest lali. Stąd wielkie rozgoryczenię
l,rac rrzed prasą·
trzymać.
nych XX w. Jak wiadomo wybo- ogromna jaJe na te warunki liczba przeciw Bethienowi, który je pro_ Naiomiast po moim e x p o s e
_ Jakfe się przedstawiają w ry odbyły się na zasadzie ordyna- posłów socjalistycznych, którzy w buje łagodzić robiąc szefa frakcji
,,- ,;ejmie _ rzekł p. minister - szczególności
d l cii oktrojowanej przez rząd hr. liczbie 25 zasiadaią w sejmie. Je- ministrem rolnictwa. Ale współjllknaicbątniei wejdę w iaknajściś-) gac)'i?
prace naszei e e- Beth~ena, w której w pięć szóstych śli się doda ao tego kilkunastu li- praca te,i grupy z rządem wisi .~a
okręgów, zamia~t tajnego, wprowa- beralów i niepodległościowców, włosku 1 ł~.two może, ona prz~Jsć
h'jszv kontakt z prasą· uwa~ahw go
_ Bierzemy uqział w kOinisji dzono jaw.ne glosowanie i okraj o- sto!ących, na Q'runcie przewrotu z I do opozYCJi. Pod~.bme, ma. SH~ z
Y.fl bardz() pożądany, zar0wn0 w in- kredytowej-rzekł p. minister, kt6- no znaczme czynne prawo wybor- pazdzlernlka 1918 roku, czyll t. zw. fr.akcJą
drugą" GombOs~ ltczącą
tAresie lIlAg'O resortn, jak i opinji rą rozumiemy szeroko J'ako maJ'ącą cze. Niezadawalając się tą mo- oktobrystów, to dOldzie się do 116 kllkun.a~tu Rosłow, krzykltwych ~n
publicznej.
. . ..
żnością wpływania na wybory, ja~ prawie seimu wybranego iawnie i t.yse~l1t0v.: l .zwolenm~ów rządow
za zadante rOZWl3Zal11e problematu ką dała mu jawność głosowania, pod olbrzymią presją, a opowiada- sJlneJ rę~t) ktore sporo ,luż '?łęg.rom
P. minister ,Jastrzębski przybywa o,db udowy Rosji wogóle.
'rząd zorganizował silną presję na jącej się za przewrotem. Nawet zaszkodzIły. Dowo~zl \Vlelkleg~
właśnie z Hagi, jako że jest członDel egacja polska fylko z tego ~ wyborców zarówno przez organa wśród zwolenników rządu nie brak s~rytu, ~le zarazem l bezceremo«iem naszej delegacji na konferencję
lu 'd '
'.
rządowe i zarządzenia administra- głosów. że obecny system, jak wy- njalnoścl hr, B~thlena, że wyzys~
haską.
pu~~
\\~ zema m.oże mleć na~ cyjne, jak i przez lotne oddziały kazały wybory, prowadzi tylko do kawszy ~la ~elow w~borczych takZapytany o swewrateniaoświad- dZleJę na zywy udzlał w' owocne) "budzących się węgrów", organiza- wzmocnienia żywiołów przewroŁo- ze organtzaCJe zostaJące pod woczył co następuie:
pracy.
cji podobnej do włoskich faszy- wych. które po upadku bolszewiz- dzą G?mbosa, zwłaszcza "budzą,
,
Zgłoszono juz wniosek w kwe- stów czy niemieckiego Orgeschu. mu uchodziły za hezpowrotnie roz- cyc h ~Ię węgr6w", przesz~dł teraz
- Genua a HI\g8 rótmą SH} st· l' h dl
t
.. • Zabroniono zebrań przedwybor· bite.
./ nad mm do porządku dZlennęgo.
,
]
an u zewne rznego Rosll czych w ostatnich 2 tygodniach
.
'
U
, ł t em ~mle
, . lej,
.
. b' w zt'!aczne).m1erze.
f) d Sle le
•N
Je 'kt
Smutnym też dla gabmetu
Jest
. czym'ć to zas' mog
Jlofl()bne~ do pewnej teatralności, Ó!Y, we właśClwym momenCIe kampanji, a kandydatom opozycyj-I fakt, że przewalna część jego mi z.~ połowa p~zeszło mand~tow par- .
którll C(:, 'wała konferenCje g'enueń- weJdZIe pod wspólne obrady z de- nym nieŁylko z reguły prawie od-; nistrów przepadła przy wyborach. tJI narodowej ..znalazła SIę .W: rę
tlką rzes'1 lrn;ęt nerwow~ści i o legacją rosyjską·
mawiano pozwolenia na zgroma-I Sam premier Drzeszedł zaledwie Ikach jego błtzszych przy)aclOł, t.~
· . p
~
ą
~ g.
_ Czy delegacja nasza, panie dzenia wy~orcze, (bez pozwolenia kilkuset głosami.
. znaczy ,dawny~h czło~kow. pa.rt)lrączkowOŚClą atrnosfsl'J - me od- ., t
'ł'
d l
odbywać Ich me wolno) ale co
OpozycJo a legitymistyczna kiero- pracy Tlszy. CI starzy hberah kan,
mln1S rze, wspo pracuje na a z "
".' . ,
.
d d
l'
d '
program
. .
Hd
C:Zll~a Slę wazEI.
IbIokiem baltyckim i małą ententa'> \\-lęceJ zn~czną 1ch częsc UWlęZJO- wana przez Andrassego i Hallera
0"Y~ 1. k~s~ę Zlf.. nały h i '
Jest to spokojna ko ferencja, na
.
.
.' no lub mternowano, a przynaj- uneprowadziła dwunastu posłów i c. rzes~lans. }e) par l~ ma . ~ !~ m·
~ tńrej przystąpiono od 1.0 do usil- , - Tak Jest - br~mlała O?PO- mniej wydalono .z okręgóV:', w kt?~ wraz z bezpartyjnymi liczyć b~dzie kow l dzIS ,stanO~lą najsllmeJszą
Oe1 pracy i czyni się próbę rzeczo- w,ledt p. Jastr~ębsktego - 1 to rYch. k~ndydowah, Do h t s! o r 1 j lrzydzi,~ści kilka31ów, ,~,He ,hcz~a ~rupę. w pa~lamencle. Hr, Bethien
metylko z teml państwami, ale i prze1dlle zapewne fakt, k-tory o wszakże OPOZYCJI stanowiąceJ ago- j,ak meraz JUż. dotąd trzymał dwa
łó
.d l
. fr
I biegł pral:ę cal'ego świata iż kan- łem około 35 procent posłów ale zelaza w ogmu, rozpoczął kam pa\ figo rOZWU'Izama pewnycb proble. k'JC h.
z g ••wneml
e egacjaml: ancus
q dydatowl,~..
"
'
.
b
d h~sł eOl k~ r~ u
ma tó. w. rosJJs
.•
.
opozycyjnemu w.vmlerzy
jej wyrobienie polityczne, a przenję wy, o;cz~ po
Wybitnie zaznaczyła się różni- ~ belgIJską 1 angH~lsk~ pracuJe.m) \\ ~.; zandar~lerj~ brevi manu 75 ki- dewszystkiem rozgoryczenie są chrześCjan.sklego,. a .J~dnoczes!lle
ca w taktyce delegacji rosyjskiej. ł sta.łym kontakCie l zupełnej zgo- JOW za ag1taCJę za swą k~ndyda- gorsze dla rządu. Poseł GombOs wpro",!,adzlł tylu hbera!o~, by modz
C"
d'
d b
dZle.
turą
który J'est b oficerem .sztabowym w razie potrzeby zmieniĆ odrazu
..,a copraw a . Jeszcze
ro ne ce.
, '
:'T' d"
. sam to 'pOWIedZIał.
. . prowadzIł'
.' front
rh
.
- A WIęC można sI11lało poi'lIC
zlwneg0, ze w tych W8- Jak
.
?rzypOmtn~lące występy re- wiedzieć że ci ło~ć nasze' oli- runkach partia narodowa zdobyła kampanię wedle zasad strategii.
Wobec tego IŻ wybory wykazaSY1Skle w GenIlI, lecz naogół pa."
.. ',
ąg.:s
j p
większość, ~o ogłoszono jako wiel- Gdyby był mniej żołnierzem a wię- ly, iż dalsze utrzymanie kursu jest
nuje zupełnie wyraźna tendencja, tY,k~ z cza:;ow Genm została całko-::\i sukces w~borczy, Zbliska się cej politykiem, byłby wied7iał, iż niemożliwe, hr. Bethlen wyciągnął
chęć dojścia do porozumienia z WICIe utrzym.an ą? .,
Jed~a k . 'przYJrzawszy, nietrl1d~o wyhory tem się. !óżnią ?d \yojny, ~ te:~o odrazu wniosek teg? rodzaZachodem
- JaknaJzupełnteJ...
stWterdzlc, t;e rezultat wyborow że w tej ostatmej grzebie SIę po- jU, lZ zrekonstru?wany ~abtnet złos
,
Henryl\ Lińskl.
pogrzebał ntetylko gabinet. ale i bitych nieprzyjaciół; podczas gdy żył z dW9ma wyjątkam1 z dawnych
Wszystko to-oczywiście tylko
1 cały jego system rlądzenia, jak po pierwszych trzeba wraz z nimi liberałów Tiszy, Oznacza to. ko~
w nadziei na otrzymanie kredytów, ~\.t!.in 11·(lnb~.' y
~f~no'w 1)*nd. m.~l t~ na szereg tygo~ni przepo- z_asi,ąść przy wspólnym sto~e o~H:ad, niec "k~rsu~ i na\Vró~, do ~goła
bez których życie papstwowe i go- II
I: II
" II
I:
wledzl~ł Andrassy. Tuz przed wy- gdZIe zbyiek rozgoryczema 1 za- przedWOjennych formaCJI pobŁyez"podarcze Rosji staje się coraz
BOClOBy[b,
boraml.dyktator wyb.prczy" partji ciętości nigdy nie jest korzystnym. nych na Węgrzech. Losy .kursu"
rządowej Gomb6s oświadLzył dzien- Jasnem zaś jest, że opozycja sta- wskazują najlepięj fakt, iż jeden %
bardziej trudnem,
Senat zatwierdził ustawę o sta-I ~li~arzol11, iż, pewn~m jest, że na nowiąca więcej niż ;e'dną trzecią ~z~ nowych minist~ów ~ył wielkim !Oj,
. Wszystkie delega e europejskie nie liczebnym armji Stanów Zjed- 240 ~]andatow partJa rządowa zdo- by .dopro~ad~n.a ~o ostatecznoscl str.z~m symboltczne] loży węĘ1er
są również ożywione poważną chę- noczonych. Ustawa ol(reśla Ii~ będZIe 177, a sym .pa~ycy rządu. 22, moze u~lemozhwlć każ~y rząd ~kle]. Jest ted.y' bardzo tt,lożh~et
· d'"
d '
razem 199 mandatowo W CIągU zwłaszcza wtedy, gdy partJa rządo- ze rozkład partJI narodowej na Je)
Clą OjSCla o poroznmien ia, w na- czebnoś~ armJI na 137 ty~, wyborów cyfry te malały. aż ogra- wa nie jest zbyt spoistą.
składowe części nastąpi, ale wte~y
oziei, że tą drogą tlda się wciąg- si~cy.·
mczyły się no 140 mandatów rzą- ~
To zaś ma właśnie miejsce w hr, BeŁhlenowi nie pozostaje me
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twierdzy Jeb, jeszcze pp;ed pano- rzystym często się rozluźniał - tynię, od miesiąca Tamuz roku 14 podburzając lud przeciwko obcemu
2 waniem kambyzesa, a którą ów rodzina Jedonjasza nie zapomniała panowania króla Darjusza, nie zdej- panowaniu. I wiedziano również,
psi syn, Widarnag, w roku 14 pa- nigdy Syonu i nie straciła respektu mowano żałoby. Noszono worki jak trudno było polegać na innych
nowania króla Darjl1sza rozgromił. dla arcykapłana ś~rjątyni w Jeru- jako szaty żałobne,. odprawiono najmitach.
Ma ona obecnie być odbudowana zaiem. D1atego też staremu Je- posty ; nie używano wina. Nie I Jedonjasz ich uspokoił. Dzisiaj
na swem dawnem miejscu. Dary donjaszowi nie wystarczały te sank- namasttzano się olejami i nie ob- jeszcze przybędzie wysłannik z
ofiarne i kadzidła mają być skła- cje, które dotychczas dla odbudo- cowano z kobietami. To wszystko Jerozolimy, przywiezie zezwolenie
dane na tym ołtarzu, zupełnie jak wy otrzymano - bowiem ani pa- miało się skończyć, gdy pierwszy arcykapłana ~ nareszcie! I tej nodawniej, u
.
sza Judei, ani namiestnik Egiptu, kamień pod nową świątynię bę- cy jeszcze, tej samej nocy, połoDary ofiarne. kaddła i ciało
Wyjął prośbę, którą posłał do ani nawet potężny król persów, dzie położony.
żony zostanie kamień węgielny
pdllle o~iary ZłOŻ~1 " ~la , ołtarzu Ar.samesa i jego odpowiedź, w kt?- któremll świat podlegał, nie mógł
Ale pozatem szło jeszcze o coś pod budowę nowej świątyni.
b0B'a Janu w twoJe Im tentu. [bę- rej z rozkazu króla ostateczl1le w tej materji rzec ostatniego sło l.nnego. Gdy wówcz~s wojow,nicy
Ośmdziesięciopięcioletni Jedon(lllemy powsze cza
modlić sie przyzwolono na odbudowanie świą- wa. Milsiała to uczynić Jerozo- zy~O":.SC~'
wyruszyl: przecl\vk? jasz syn Gemarji· patrzał daleko
Z:l ciebie, jak kobie ) tak i dzieci; tyni Jehowy - nadeszła ona już lima,
E1~OPJ1, Jeden.. z dowodców, nyzwI- poza mury twierdzy J~b.
Poza
7!S~ysC\ żydzi, ldór y tutaj są, je- pr~ed ośmiu miesiącami. Zwo,łał
Ale :i:ydzi z Jeb nalegali'. Już s~lem Mahu;I)a, b'ył ~hory 1 ~u- palmy i sykomory Wyspy Słonic
zell. wpłynIe. z llil tł, by ta świą- w?wcz,as radę naczelną - dowod- cztery razy posyłal Jedonjasz po- Sl~t poz~stac, Był .t? .~e~yny .zyd, wej, wzdluż brzegu Nilu ku katalyl1la została odbuc!Jwana. Zasłu- cow 1 kapłanów. Swego syna selstwo do Jen1zalem. do arcykap- ktory USIłował bronlc s:Vlątyn! Je: raktom, Przeciągano właśnie łódź,
;:'-ysz ~ję wo~ec Jahl ~ wię~ej, niż 1MachsejLlsza~ Jozadaka, sY,na Na· łana Jochanana, do przewodniczę- ho~vy prz~d kap~anat]:ll Chnu.b~.1 zepchnięto ją znowu do wody po
człuwlek, ktery mu przynoSI wsze- tana, SzmahJę, syna Haggal, Ho- cego rady Ostanesa, do brata jego najemnytl11, łotrami, był on fez Je- za skalistymi zrębami, rozwinięto
Jakie ofiary wartości tysiąca falen- szeję, syna Jatóm.a, i drugiego Ho- Banani, poŁomka Dawida, i do dynym, ktorego zamordowano. lo- zerwony żagiel. I wiatr dął z
lÓW,
sze.i~, który był synem Natuna. wielu znakomitych - żaden mu na lego, ktora go bardzo kocha~a: północy.
Co I.aś dotyc:ą złota - to o Wszyscy oni gło30wali za tern, aby nie odpowiedział. Bagoas, perski padła zem~lona, .gdy go w Jej
Kroki na schodach. Czterech
l( i11 będą z tobą m~wić nasi wy- n~ty~hmias.t rozpocząć odbudowę. namiestnik w Judei. odpowiedlliał oczach zabIto - 1 prze~ .Iata ćałe nersldch łuczników, a z nimi Żv..
:,łr'llcy.
Plemądze JUż zebrano, każdy z ży- niezwłocznie, jak również Asartnes pozostała o~ę!ana. '~Cl~~, powŁa- dowski komendant Szmahja:
· Całt; sprawę wlłoż) IiŚlUy rów- dów ofiarowat n;l ten cel dziesięć z Memphis; ha, na'lH~t król persów ~zała rozp,aczltwe ,wo.łan1d. ż~den meldowali: namiestnik przvbywa,
li1e~: w liście do kynów wielko- szekelów. A przytem Jedonjasz wyraził sw,! zgortę, I żydzi z SR- 7.y.d w t:~~~f?Z~' ni: Jest be~plE'c~, Asannes. Przyjdzie tlltaj na górę;
:I-;ldcv Samarji, Sil1ubbaliln, DE'laji posiadał jeszcze ie<icn skarb, który marji, stary pasza Sin llhalHl i jego ny. ~Or(li'>1 sWląŁ)~l1la Jeb.o,"·y n~e niechaj Jedonjasz nie wychod~i
l Szekmji.
zebrano przed kilku laty: QWan3' synowie Szelemja i Delaja nalych- bę~zle. o~bllQowana." J.e~l1 ~.~ ll:e mu l1a spotkanie, niechaj oczekuje
Dnia 20_ l1lorche~chwan roku 17 ście karszów j sześć sze',e!ów, dla miast prlyobiecali "j w.'! P01110,C l f1~"tąpl, (!;;macza to .ko!11e.t. wszyst- o u siebie.
f ;lIlOwallia króla DirJ·u.sza".
Jehowy i dla jego bogini AszilllY dotrzymall przyrzeczel1la. Jak row- Juch żydo ~r w EgIpCIe l przy tern g J d '
, '. h ł"
B
.
,.."
siedem karszów, dla CHanat ;;:a'ś nież Assaph syn Manasscgo, któ- koniec panowania persów, którzy
e onJasz, usn;lec ną S1ę· y.Tedol1J3sl ben uemarJa prze- dwanaście karszó\l:.
ry był arcykapłanem na Garizim ich ochrani ają,
ło to . zupełme w. ,le.go styltl.' . ~~go
czytał barc1zo. tlwlżnie papy .us. .
O . 7
• ..
_ w Sychemie.
" .. 'rd
" "
persa. Był on bl1l:i~lm, przyjaCIelem
" ,
.. . , "
. . \~ oJsko Z} owskle Wltrzyło w Darjusza, króll;l ŚWlatow, był ~am
k tory sam zapisał. Następnie wy- '" . n Jed) ny, Jedonpsz ben Ge.
szukał odpuwied'" l-tńr
;' ł .aqa, głosował przec1wko temu 1
W:szystko 10,. coyrawl!(], ko zt~: .1 eJ plOroch~ a, ;, on, ,!,edl:OI1J.as.z panem potężnego' królestwa, a jeds. '11 jego 1vhhSE'!t; .~~ \~.~1ł~~iV~;~!_ przeprowadził ~woją wolę _ wbrew wał~ bardz?~I~~~: D~ .~empJ:~s ben O,emarpl, wI~rzyf Jej ro.wl:lez_ nak spotkał go, . jak równego soU'!1 do J~l ~lem _ . protokijł, zło- i mt1) m_. T?OI? ,Jego przodko\'.:. sta! n~USlaJ10 pOSłL ty.,ląC lliła! jęcz~1l1eA Jednak ZWlekał L 1111esląca bk. Jego, Jedonjasza, który przeżony przpz ~
r.
d' w JelOzol1mle, wraz z wOjSkaml ma d. l~ ?fS3,rZ:l ,Ar~al,.11~sn: 1.:O~I.11l0.. na lllje~.'j'lc. Do, piero. clzj~ !Jrzed. '(jeż był tylko, dowódcą. małego
. . -- ,yna p~ powrocIE' po ',- pOnJo~mczeml,
,.
. "{.l1ó rp 1<10,'
"1 S:l
zło ('
'r b 1('
.,
d ~
przysięgą:
a.011l011'
l S e ,l .•1aCZ)yJ:l I 11.f'Je 1141 połnduH'11l
hvh 11 mego obyrl.w31 o<ldzjału żołmerzy- jakle Arsawzamlan za kOIl1C arabskie posIał 1110l:et~, clo. Sa!l1~I'),l_ .1 ~llZ~~ _ Ale Hoscheje, L(lklil:ają~, by rozpocz~ł me!:i miał' set~ami ~ Egipcie, a
B nS~I~ 1eglJ(
powledZ1ał faraonowi, jakiś jego przodek przy- czyz nit. po:-.t.lI.!o:r.o\\;,l1e~ lla.low ~o oclb~dowC;. .Wled.w1I1o d.okh:dl11e król persó.w tysiącami w $wem
a~h. 1 D~laJa.
, był na Wyspę Słoniową. l cho- feroz~~I,m;;;, ~~lęceJ .leszcze l kOSZ-ł co Slę w kraju, clzlało. Wledz!~l1?, wielkim par\stwiel
,.n~słowl1!e: masz powiedzieć w ciaż wieki od tei chwiii minęły, lOW~IL1SZ,,\.It.
..
że ka;~d~ gOdZIn? m()g~;~ nrl.Yl11escl
(d. c. ll-ł
E~IP.C1e w ,pnwie ś viątyni Boga choć w wirze C/.:;j"ÓW kontakt k(\Zyd 1 . IWIt" \.\' nalegali li Ud _1)(: ','st'l1 lo ~:' ;,lllyrii!l()'; I .ll' gn i
~lIeiJlOs, kicil a była zbudowana w, lonji wojskowej :z krajem macie- dnia, w klUf'yl!l fOlgi omiono ::\wlą-I agenci Jeździli DO ca tj 111 kraju, ł
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cierpieniach zmarł w dniu J lipca r. b. przeżywIą lat 47
Wyprowadzl"nie drogioh nam zwłok n!lstąpi w środę dnia l) lipoa r. b. o godz. 12 w poł. 71 mieszkania przy ul. Milsla J>,! 4, na omentars ~ydOW8kf.
Na smutny ten obrzp,o 7.npraszają krewnyoh, przyjaoiół i znajomyoh pozostali w gł~bokirn smotkll.
po krótkich lecz

ciężkich
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innego jak weiście w porozumie
nil' z ttmiarkowanynli żywiołami
opozycji (Apponyi, Andrassy) co ~
Wyrażamy szczere wS':J6łczucie rom usiało oznaczać u niego zwrot ku l
Rozpocznie się w piątek.
lpgitymizmowi. Nie jest to bvnaj- .
dzinie z powodu zgonu ich Deca,
mnie; wyldl1("7.one~, bo hr. Bethlen
Zgounie z zapowiedzią odbyło że i związek .. Praca- taką samą
jest el {"l<:cj OP i ją tylko pro forma' się \II lokalu okręgowej komisji uchwałę poweźmie.
i na komP.Tom·s co do osoby mło- klnsowych związków zawodowych
Było tylko nieporozuir.ienie co
rlego Ottona II, chętnieby poszedł walne zebranie delegatów fabrycz- do terminu rozpoczęcia strejku, i
roDziną.
choć może nie w najbliższym nych, celem wysłuchania sprawo- p. Kazimierczak proponował strejk
czasie.
zdania z odbytej konferencji z od poniedziałku, na co zarząd
Sprawa ta nie będzie mogła przemysłowcami.
główny bezwzględnie się nie zgozbyt długo czekać na rozwiązanip.
Na ze )ranie przybyło kilka dził. Postanowiono wydrukować
9pozycja gotuje silny atak na rząd, ty. ięcy delegatów i członków, tak odezwy do ogółu robotników o
a J:O więcej i na naczelnika pań- te zebrani nie mogli pomieścić się rozpoczęciu strejku i wysłać depeDnia 2ł ozerwca r. b. Jmarłft w BerlinIe i ttlm poehoW'aną Ilostsln
st\Ya Horthv'ego. Jeśli spoistość w sali i większa czc~ć zmuszona sze do 12 miejscowości na propartii rządowei nie wytrzyma, to była pozostać na korytarzach i w wincji.
Z
sI <'.nie na porządku dziennym to, klatce schodowej.
Następnie referent zaznaczył, że
z
Włocławka
Przewodnictwo obiął p. Kałuża.
do c.zego nawołuie od dawna Apo ezem krewnych, przYJaoiół i Ina1omyoh zawiadamia w n\eutuloposeł
Szczerkowskl
wyjeponyi, a mianowicie porozumienie Jako referent wystąpił p. Kalużyń
nym żalu pozostała.
libt>rałów Bethlena z umiarkowpna ski, który zaznajomił zebranych z chał do Warszawy, celem
9:i2lł·{
'RODZINA.
O!1ozycja. Moie to jednak pOciag: przebiegiem odbytej konferencji.
9kłonienia
mi wistra pracy,
n2Ć na Węgrzech duże 7.miany, nie
Mówca wska,,-ywał, że przewo- aby ten zmusił przemysłow
w~'I:Jczaiąc nawet nacz('l nego sta- dniczący konferencji dyr. Pawłow
nowiska w państwie. Mimo wszy- ski nie stwierdził iż drożyzna rze- c6w do dalszych pertrak- nawet zgłoszą chęć podpisania 50 ' wych, dozorcy nabieral' ą wiadrami
wodę ze ścieków i ob ewają choproc. podwyżki.
tacji
stko bowiem legitymizm nie wy- czywiście szalenie się wzmogła,
dniki.
Nie trzeba zaznaczać, iż
W
końcu zebrania
szedł pobity z wyborów. Prócz natomiast
z delegatami robotników.
ten
sposób
przestrzegania przeleF;itymistów z opozycji na tron, ~ta;':d ssę przekonat '-!'2braPozatern na posiedzeniu komi- wybrano komisję strejko- pisów najmniej przyczynia się do
dla Ottona godzi się i większość I :.ych, że przemysł~ ".lcom tetu wykonawczego postanowiono wą, składającą się z 15
uzdrowienia naszych stosunków
piH!ii narodowej. Rzecz charakte- brak gotówki i że l7ie ma w przyszłym tygodniu zwołać
osób,
hygjenicznych.
Wogóle oblewanie
rystyczna, że ~ocialiści nie taią r rynku zbytu na'wyroby wł6której zadaniem b~dzie przeprowa- ulic odbywa si~ zawsze w nieod.
zebranie
wszystkich
związ
się, iż trwając przv programie rekiell1nicze.
dzenie całej akcji i formalności powiedniej porze t. j. wtedy, gdy
l'ublikańskim woleliby w ostateczWobec tego uważał, iż nie ków zawodowych, przedsię podczas strejl<u. bip
ulice są najbardziej ożywione i
ności takie rozwiązanie za cenę można w obecnym czasie dać ro- biorstw użyteczności publiczęść wylewanej wody pozostaje
obalenia znienawid7onego przez botnikom podwyżki. Referent za- cznej jak tramwaj6w, elena ubraniach przechodniów. (bip)
nich dzisiejszego systemu rządów. stanawiał się w swym pr"~mówie ktrowni, gazowni I innych
Najbli7sze miesiące mogą tedy na niu nad tern, że przemysłowcy,
Terror ekonomiczny.
(Telefonem z Warszawy).
Węgrzech przynieść daleko idące czy to podczas prywatnych rozmów, celem moralnego poparcia
Wczoraj
o godz, 11 przed poc~ też przy innych okolicznoś"miany.
strejkujących.
Dowiadujemy się, że wsl{ułudniem robotnicy fabryki RozenClach zaznaczają, że wysunięte
Kończąc swe przemówi~nie re- tek zaostrzonei sytuacji w przeblata wstrzymali maszyny i udali
żądania' robotników są słuszne,
fe.re~t ap~l?wał do. delegatow, a~y myśle włókienniczym \V Łodzi się do fabrykanta, żądając by pod.
.
le~r Zv nmri! 'O
OrD I' jednak
na konferencji tego nie uswladomih robotników w spraWie .
powiedzieli.
.
zaprzestania pracy.
m~n. pracy P: D~rowskl dZ1 ~ pisał umowę 2 podwyżką 50 proc.
grpnirznp.mu.
Widząc takie stanowisko przeReferat powyższy wywołał 0- wIeczorem WYJedZIe do ŁodZI płacy.
Fabrykanta zatrzymano w kan~
Lekarski <lwiat an<;tiel5ld wystapił mysłowców,
żywioną dyskusję, w której brał dla osobistego
zainterwenjotorze.
2 E>ner~iczl1ym protc~tem przeciwko robotnicy zerwali {r,o::1faren- udział cały szereg mówców. Wszy- wania W sprawie zatargów.
,,,~ !'taw;eniu
na ~cenie tłomaczonej cję i OŚW iadczuU przemy- scy wskazywali na to, że
Powyzsze doszło do wiado
7
francuskiego sztuki bar. H0nryka ł
i7
mości
komisarza X komisarjatu
zarząd
gł6wny
musi
zmie;~Mhschilda p. t. "Le Caducee". Roth- S owcom, ŻE: nie widzą inktóry wraz z kilkoma policjanta111l
'.child, znany lel~arz paryski chciał w nego wyjścia, jak prokla- nić swe postanowienia CO
udał się na miejsce. Gdy wszed
owe; sztuce napiętnować karY5-!odne
mowanie streji(u.
do wykończenia towar6w.
praktyki pewnych przedstawicieli zaW b
do kantom został zaatakowan}
wodu leknf!;ldego i W punkcie ~rodko- I
•O ec tego, że sprawa ta weprzez robotników i dla postrach"
~m sz~uk! umie~~il deszaces;!o się dU-1 szła .luż no ostre tory, po konfe- Z chwilą, gdy strejk się rozpocz-odał
strzał w powietrze,
poczen
nie,
powinien
on
być
ostry.
Muszą
z~m ",pęc em c~Jrttrga. I,tóry chwvta renCJi z przemysłowcami odbyło si~
robotnicy si~ rozeszli. (bip)
Dzisiejsza pogoda.
Się róz.nych pod~Jrza.~ych ~posóbów dla zebranie komitetu wykonawczego być ściągnięte wszystkie siły, napomnozenia sobie kll)entell, optaca 1'0- ł'
d
t.
wet i robotnicy ruchu.
~red~iJ.:ów, s~ro:vadza;ących mu pacjen- g ownego zarzą u, na. k. orem oKomunikat państwowego tnstypralniach.
Ceny
tów. I przedSiębierze niepotrzebne ope- bradowano nad stanOWiskiem prze - Jeden 3: m6wc6w żądał aby
tutu meteorologicznego.
raCJ;e, k.tóre często kot'iczą s!e śmiercią mysłowc6w i formą walki. Korni- był ogłoszony streJ k polity·
Niczem
nie
krępowane ceny
Prawdopodobny przebieg pogody
pac,entow: P~)Zatem wystawia W sW~J tet wykonawczy doszedł do wnio- czny i żeby ws~ystko w miew
pralniach
bielizny
są niezwyklt
poczekalni dW.'la sztuki, które sprze- k .
•.
W dniu dzisiejszym.
ście stanęło.
daje bogatej klijenteJi, zarabiając przy- S u, ze
dłuższego
czasu pral·
wysokie.
Od
Dość pogodnie. ciepło, sklonno~ć
tem wysokie sumy.
przemysłowcy prowadzą w
Po wypowiedzeniu się wszyst- do burz, Słabe wiatry południowo-za nie nie otrzymują cenników. Nie
Prz~ciwko w.ys~awieniu. tej sztuki
obecnej chwili politykę
które pralnie za pranie koszuli po
kich mówców zabrał. jeszcze głos chodnie.
na scel1le podnOSI Rlę ener~lczny pro•
bierają
360 mk., kołnierzyka 1'W dniu wczorajszym obszar wyeotest w "British Medical .J0u~l1al': . Cała
Chcą oni wykorzystać· chwilę, p. Kałużyński, który odpowiedział
atmosfera l1twor.~I-wotaJa. wl.elklm ~ło- kiedy się tworzy nowy rząd i pod na zarzuty, czynione pod adresem kiego ci~nienia utrzynlywał się na mk., a mankietów 130 mk W sprl
sem lekarze anąlelscy-<todzl tak Who- ł'
"
wschodzie Europy oraz nad Francją· wie tej interp ował urząd walki
nor zawodu lekarsldego, iż musi być ~ a~zczykl.em wywołama. strejku głównego zarządu.
Co do formy strejku, oświad- Na całym prawie kontynencie trwała lichwą. (bip).
uWażana za naiwyż~z~ obel$!ę". Najwy- mają zamiar wywrzeć naCisk, cel. itniejsi hi.rllr~zy all51lel~cy o~Wiadczyli, lem uzyskania rótnych udogodnień czył on! że w całej ~uropie ,Jest piękna pogoąa przy słabych ~iatrach
Czyja zguba?
ze wystawIeme. sztlll~1 po~~zebaloby dla siebie \V sprawach kredytu to P~z~lęta f?rma walkI socjahsty- lokalnych. Termometr o godz. 2-ej pp.
w<zelkle zaufante pttbltczno~cl do ch1i.'
.
' czne] l od mej zarząd gł6wny od- wskazywał w PoznRniu 29, w WarszaNa peronie tacji Lódź FabrycznI
rakterl1 j powagi lekarza i' miąloby do- przyw?zema suro:"cow, ulg celniosłe skutki; przeciwnie dyrektor te- nych i t. d. Komitet wykonawczy stąp~ć nie może, g~yZ jest on uza- · wie 28, we LwoWie 25, w Pradze 29, zostala znaleziona torebka skórzana
W Puryżu 29 sto W AnglJi nad zatoką VJ której znajdowała się metryka m'
~.tru ~hcf!cy wystawić szt(I~{ę twierdzi, następnie rozpp,trywał sprawę for- leżmony od centrah.
IZ kazda trzoda m? swoje parsz\iwe my strejku
Ta
fOJ"ma
może
być
cofKaledońską pod wpływem glębokieJ de- imię BronisłaW}' Felnówny i 6BO mk
OWce ( że właśnIe byloby zbawiennem
nięta
wówozas,
gdy
ropresji
było pochmurno, dżdżysto i chlo- Zguba jest do debrania w Viii l\Omi
ostrzeżenie pl1bliczności przed nieucz- i postanowił
proklamowat
sarjacie policji.
(bip)
ciwymi lekarzami.
strejk na piątek dnia 7 bm. botn~cy dadzą gwarancję, dno.
że w ten sposób UZySka
Temperatura
najwyższa .osila
Strejk ma się odbyć normalnie
się wszelkie postulaty.
VI dolu wczorajszym w Warszawie
Towary" kt6re znajdują się
'd .
29,5 sł., naJnl!sza t6 st.
.
Pol~ djamentowe pod
w wykoticzalniach, muszą Al e m Ówca t ego me przewi uje.
Co do politycznego strejku, to
Czlonkowie ekspedycji zmarłego bezwzględnie byt wykońOsobiste.
Podrzatlci. Prz" ulicy Podrzeczne
niedawno Shacletona, którzy przybyli
mówca nań się nie godzi wskazuczone,
26
VJ korytarzu 'znaleziono podrzut
M
obecnie do I{apsztadll, npowiadaią injąc, ~e polityczny strejk może być
Nasz ,współpracownik. p. Hen- ka płci żeńskiej. Podrzutka umiesz,
aby
nie
uległy
popsuciu.
teresujace szczegóły o walezie.niu obproklamowany w całym kraju, a :yk Lińskt ~konczy~ wydział. prawa czono VI żłobku przy ul. Tylnej. (biP.
litych pól djamentowych w pobliżu bieTo ostatnie wywołało wśród ze- jeden związek włókienniczy nie l nauk pohtycznyctl na umwersy- Przy ul. Piotrkowskiej 76 w klat
guna poluclnioweńo. Pola te, leżp.ce w branych oburzenie.
ce schodowej znaleziono podrzuco!'
może go przeprowadzić.
tecie warszawskim.
tal' zW•• poludniowej Geor~ji" były już
dziecko płel żeń 'ki ej, które przeslan,
uprzednio odkryte przez jaloeś prywat- Obecni zarzucali zarządowe
W konkluzji zostaje przyjE;ta
do tlobka.
(blp)
ne )wnsorcjum z Kapsztadu, a ślady gł6wnemu, ź:e stoi na uslu. następująca rezolucja:
VI oddział poczty.
kopania stwierdziła ekspedycja Shackletena. Ma \\krótce wyruszyć tam
gach kapitału,
"Zebrani del~gaci uWobec częstych narzekań lud%!
Kryminalist.yka.
nowa wyprawa, poświęcona wyłączme że jeżeli fabrykanci nie bronią żo- chwalasą, aby dnia 7 b.m. zamieszkujących na krańcach miazadaniu eksploatacjI pól djamentowych.
... ,o-.ym uczynku, Zatrzymani
Pozatem ekspedycja przywiozła ob- łądków robotników i ich dzieci, nie ~j. w plą~ek z rana, przy- sta, urząd pocztowy -oWlera VI
fity r lon naukowy z dZIedziny oceano- owirden być broniony dobrobyt 9tąpić do bezw•••• d . . . . oddział poczty ptJy ul _icifl· Aa lt*~1I\ uczynku kradzieży wełf!.'
ł
t
jle
sk'e' 43 Oddział ten błd.Iie. z -~,,~ nil It. Łódź-Kaltska Józer.
~rajll. Przez sondowanie stwierdzono P
_. Oburzenie to t~wało • • • •go • P. u, n.. ~. I I l ' .
. . . Vł4łcłka, ..na. przy ulicy (j Sierpni':
istnienie w ~łębiach oceąnn entarktycz- fabrykanta.
łatwIał wszelkie aynaoKl. w
Ił 94, kt6ry naJ dowal 5 worki wełn:
ne~
olbrzymich lasów podwodnych, kilka minut i po uspokojeniu ze- kailozaJllo towa.6w·'.
Następnie wywiązała się dys- kres poczty wchodzące. (bip)_
Wófcika przesłano do więzienia prz
zlownych z wodorostów przewyższają b!anych p. Kałużyński. w. dalszym
cych swą wysokością najwyższe drze- CiągU swego przemówlema wska- kusja nad sprawą· podpisania po.Ue, MI1I#.
(bip)
",a, rosnące na lądzie, oraz n:ezmierną zywał, te przedstawiciel związku s.zcze&ólnych umów t przemysłowPolewanie
alCe.
.
• btitogć ryb.
W myśl odnośnych przepisów
ŁATĘ.
Tak więc ocean podbiegunowy tda- .Praca- informował się w zauą· tarni i
_
-_
policyjnych dozorcy domowi winni
jł' się kryj~ jeszcze niejedną tajemnicę, dzie klasowego związku o słanofIranki, pł6tno, towary
Il10gą~ą zamtcresować rzesze badaczów lJ.'iiku wobec zerwania konferencji po.ta~ow!0D'!
akC:ię pro- w ściśle oznaczonym czasie poleIIkle l dam_kle
-110 l sprytnyclt przedsi~biorcó\'J.
z przemysłowcami i otrzymawszy
wadZIĆ Jednohcle,
Wf\Ć ulic€' wodą.
odpowiedź, :te uchwalono strejk a nie podpisywać umowy /. poOtóż w domach, które nie po-, Ch. Marblicz i S-ka, Piotrkowska :t
_2114!A
'" p(\d wórfoll.
bezwzgltr.łny od piątku, oświadczył, szczególtlvmi fabrykantami, Uórzv::-.iadaia specjalnych \V~~ów gumo-

trej

ft

włókniarzy

w

Łodzi.

Izydor

b. p. Cecylja

Gelzlera
eh. Dykman z

Lott6w Librachowa

Przyiazd min. Darowslleuo.

Prote_sI

ot\

Wiadomości bieżące.

bi'gunem.

Wy adki.

NA WY

I

:n,

Nr.

t8~

___________~______________________~____.__~Sr~oda!_~~ft 1_92_2_f_.______________________________________________~S~
Py~anie

przedstawia się. do~ć nie- ~ rych. ale miar do te~o prawo, skoro ma
ostatecznie wYJa~nta się, praWo p. Gtąbińskl do okrzyku: ViVe
że obronie chodzi o stwierdzenie, czy ~ la France, a p. Piłsudski: Niech żyie
należenie do frakcji świadczy zarazem Pctlura! Zresztą i Trocki jest tak sao należenill do jakiejŚ partji, maJącej. mo godny poszanowania ze strony leażUchwały
oparcie za seJmem.
,de$!o polaka. Co do obvwatelstwa hoMarszat~k: To :zecz indywidualna. 1I0roweQo Moskwy, przyjęcie jeQo byto
Ceny wytyczne czy zarządzenia ekonomiczne? - O jednosprawa sumIenia lia,:dego ~osla...
f. tak samo naturalne, iak np. przyjęcie
c;'!e sncśł cen w catem państwie. - Teoretyczna praktyka
Następnemll św!adl<o\Vl, p. Pomy- obywatelstwA Warszawy przez !Jenerala
pf'::!:ędu I ,,9raktyczna" teoria rzeinik6w. rJlięso wie- kalsk~emu, llacz~lnikowi. kancelar~i sej- WeV!1anda. Dla rewolucjonist6w mię
r G',~'i) we o 5 ~roc. - Bochenek chleba 380 marek. - Cen- mo~eJ, obr?na ,\ o.skarzony zadają p~- dzvnarodowvch pojęcie zdrady Innej,
raUd restaurac!,~ne. niema cen rnaksymalnych na tama dla wYJa~l1lenla, czy p. Dąbal 1'1- niż zdrada klasowa,. nie istnieje.
sał ~odanie
kanc:larji o .zarejestroO ~odz. 12 min. 50 przewodniczący
przędzę. Nec Hercules contra plures l
wanle frakCjI komunIstyczne!.
7:arzadza przerwe na 20 min.
.T~kwiadomo, ceny wytyczne Mięso wołowe oraz słoninę . 8wiadel{; M~m wr~żenie" ż.e takle
Po przerwie "p. Dąbal mówił jeszcze
. 1':1 artykuły
pierwszej potrzeby pozostawiono be:! zmiany. pIsmo było, .ale nte pam.lętam JUZ szcze- dlttźsz;v czas, poczem . przys tapiono do
li"tanawiane są przez komisję do
Następnie omawiat1o sprawę gót6~: I:'Z~ było. ?o sejmu .czy do kan- badania świadków.
BeZWyznaniowcy
t- ildania cen i zysków. W skład chleba. Po omówieniu tej spra- ce;arJl. seJll~owe) I czy w mam ulwart.e złożyli uroczyste tm:vrzeczenle mówić
j ,'!l1isJi fei, prócz"naczelnika urzędu wy zawezwano piekarzy, którzy na b3:'O ząda?le lok~lu. Na lokal w seJ- prlłwdę wecHtl!l sumienia.
\, ::tIki Z lichwą, wchodzą· przedsta- zapytanie, jaka jest kalkulacja chle- mle s~ronntctwa, I'czą.re do 10 posłów
Z po~r6d ~wiadków między innymi
,"kiele producC'nt6w, cech6w, spo- ba, odpowiedzieli, iż
.
czekają po roku, WIęC trudno, aby zeznawa! no!"eT MaTino\'.Iski i stwierdził
j'.vwc6\v i delegaci związków za- funt chleba winien koszto- frakcja z 2 os6b mogla poważnie my- i!\tnlenie boi6wek komu!1istycznych.
wndowych.
.wall! 110 mk. czyli bochenek gleć o wtasnym, .odrębnym lokalu.
Dzi~ dalszv cią<;t badania ~wiadków.
()negdal odbyło się posiedze- 440 mk., t. j., że podwyżka
Na to oskarżony podnosi z na- Proces p0trwa klika dni.
dl" komis1i do badania cen i zywynosi 25 proc.!
ciskiem, że jednak on takie pismo w &&,
Z2E1
::;kó~v.
PrzE'wod~iczący ?dczyt~ł
Gdy przedstawiciel zwiąiku za- kancelarji sejmowej złoży! I pisaly o
~ro,?k?ł . z ostatm~go posledzema wodowego p. Nowicki stwierdził, tern gazety; ze mu wicemarszałek Osiecpieniężny.
~nn~lsll, .1~k r6:vn.tet protok~ł wo- że w mieście chleb sprzedaJ'ą po ki lokalu odmówit..
-o.if'wodzkte1 komlsjl do badama cen,
_'
Na tem zakoóczono przesłucbanie
który obecni przyjęli do wiado- 35~ mk. ~a ~o~henek, p. Kopczyn- świadka PomykaIskiego i przewodnin:oŚci.. Jak wynika z tych proŁo- SkI obraZIł ~lę l wyszedł z pokoju . .czący udziela głosu oskarżonemu dla
Na wczoraszem zebraniu ~Ietdo
kulów, komi* doszła do przeko.
~o dług1ch debatach bez udzla- tądane~o o~wiadczenia.
Wem w Warszawie, tendencje dla wa.
l';m ia. '2'e
łu piekarzy,
f.
Dąbal: Jestem oskarżony za dzia- lut I dewiz spokojniejsza nU: dni ubiekomisja ust~nowiła cenę ~ talność publiczną, jawną, z którą soli- głych.
t"II~.o jednolite ceny w C2" chleba w hurcie (u piekar~a) daryzują się otwarcie szerokie warW dziedzinIe
papier6w publicztem pa ństwie mO:1ą uP~rócif 370 mk. bochenek, zaś w stwy, podczas gdy akt oskarżenia pod- nych i dywidendowych nIch mały.
·
spekul2:(J~
detalu 380 mk, Cenę pszen' ciąga to pod spisek.
Gołówka.
· \'.' tY'11 ('('lu po«tanoWlOno w6\v- negochleba oznaczono na
Przewodniczący: To nie jest jeszDolary Stan. Zjedn. 4965--4890
fZ:'l." ,vysła ć komisję do Warszawy, 200 m~.; bułki
200 mk. za cze moment na obronę, a zatem o~wiadFranki fr. 41R.
relem stworzenia jednej głównej
funt (10 sztuk'.
czenie oskarżonego powinno ograni·
Marki niem. 10.80
ko nu oko
. ka czyć się do kwestii ściśle zwiazanych
):()misji do ustalenia cen w całem Cen'" t..
Franki bel. 595.
. '1'
N
b'
któ
.... za I Dl wano ple ,
:)~,ns WIe.
a ze rante, ~~ '7~em rzom, którym, rzecz oczywista, nie z badaniem ~wiadltów.
C~ek' i wpłaty.
~.. ~3.l1f_ń ~vybzać tę b kłOm}sbę ·zvelu poszło to w smak. Co do innych
Oskarżony: Ponlewat ustawa nie
Berlin 10.60
ar
( ·;on" '.'\ .n1~ ~rzy
0.1
O T - artykułów spożywczych, to
przepisuje, W jakim porzadku mam skłaGdańsk lf\60.
7
1 "~:r '~lect l~ _ 1e ,~nte
P:
b- ł - j
ł
b dać moje zeznania, proszę, aby mi poLondyn 21850.
',\ ..,~;les e ~ w . a~zaw~e d ~ ~en:_na la u,
l!Ias .a, ~y 7.' 'olono je składać tak, jak to jest dla
NoWy 'ork -4900.
• ,n }":<l
..fmomCll.
n1eo. PO:"lte dnI, ro lU pozo:- aWI.ono
ez li.'.le do~odne. 'Charakter moich wyDrobne dolary 4860
'(1.\'7. na\lzwycz:1]ny 1wmtsaqa
O
zmiany.
.
\
',1.
- d
'
.
d
.
...
ktu
.. .
A
- ,
1::. me" o nosI sle
o same,.;o a
Paryż 417.
1
\'1 '1'1,. ,z
\ltrOŻYZllą. przel?r?Wad~lł
Cenę cukru kostkowego 280- oskarfenla. Jestem"' winien wyjaśnienia
96.
Pra$!a
r,,"'pe) l!1~n, a m1anow1Cle, me 300 mk. funt kryształ 250 mk.
b
il lWH1W13jąC cen wytycznych,
.
100 ' l
' wy orcom ..
Szwalcarla 935.
_
_
OWSIany
m {. ..
Przewodniczący przypomina, te to
Wiedeń 24.50
;-a~"1!uer:zał lichwę
ukr6d~
Co do restauracJl, to postano- nie wlec i n/e miejsce na przemówi eWłochy 236.
·
~ądzen-a mi _ ekonomlcz- wiono również ce~y, 5 potraw u- nia do wyborców. To sąd.
lIstv zastawne.
nem..
?orm~wa~ych podmes~ o 5 ~roc.,
Dąbal: ,.. burżuazyjny ...
MIljon6Wka 1480-1461.50
!\l(r q ta zupełnie zawiodła j obecnie lak.. rowmet ceny obiadów 1 koNastępnie rozpoczyna swoje wria4 j pól proc. Ilsty xast. zlemsk. za
, )'Nf i=% \Var<:zawa doszła do prze- l a c J ! . , .
śnienia. Przedstawia, że zostal wybra- 100 rubli 225-218.
I f1111nia. Źfo
OmawIano rówmeż sp.r~wę cen ny przez wyborców pod pewnymi wa4 j pól proc. listy zast. zlemsk. 'la
potraw, podawanych gosclOm do runkami i dzialalność jego poseJska
;e,"'n~~
ceny wytyc~ne, dla num~ru w Grand-Hotelu. Posta- zmierzala do wypelnienia tego manda- too marek 57.75
5 procen. obl. m. Warszawy 205.
cdGf;;O p~ństwa jednakowe, U?WIOnO ceny tych potraw pod- tu, Zaczyna tedy od reformy rolnej i
mO(:4ą
unormował
nasze meść O 10 proc.
Akcie.
przechodzi do swego stanowiska w
.t:!/de ekonomiczne.
Bank
DySkontoWy
4200,
Co do cen maksY1'?alnych, ~a sprawie pokoju.
Bank Handl. W Warsz. 6000
przędzę,
ktor~
postanowIła
koml~Ja
W6wczas
oświadcza,
wyborcy
moi
Następnie przystąpiono do wyBank Kred. Wersz. 5500-5400
j,'l/,enia cen na mięso,
Ostatnie wytyczyć, na ]ednem z poprzedmch dali mi mandat prowadzenia akcji poBank Zachodni 5000.
-(f' ni' wytyczono 19 czerwca.
Od posledzen, to s~:awę. tę roz~a~ało kojowej na obszarze calej Polski. Za
Cukier 46500.
n~
skutek
petrCjI
~wlązku
~łokle~to
popadłem
w
kolizję
z
sądami
Dzia1E';':0
czasu mięso zdrożało , a to
War. tow. I<opalń węgla 7050
n~czego
W
pan~twle
p~lsklel?
,
r;tl~
łalno~ć
moją
za
pokojem
uznano
za
l powodu tego, że tdrożała akcyza
Lilpop 4125.
ms~erstwo ska.l b? ktor~ rowmez podburzanie. A sejm wydawał mię sta-

ala drOZYl y.

z~ozumlale,

komisji do badania cen.

..

~

i

.?O

•

Rynek

I

d

J: '

;Ci

::00 mk. od szJuki), zdrożał ubój
(o 500 mk.) i przewóz zasIęgnęło opmj.l v:ydzl~łu. pr.ze- le, bo komisja nietykalno~ci, kt6rejłow - jak na ironję-bylem przewodniczącym,
mysłowego W wOlkJ~WOI?Zhtwle 1 gw
(:00 mk).

'·ydła,

(') g 6

nego.

ł e In

d

urzę U ~a

1z

IC,

V:'ą

w

ar~ istniała

tylko po to, aby

ciągle

mię

nierogladzna szaWIe. ,Ogolna ?pll1)a wyżej wydawać. Trudno, nasz sejm nie ma
wzrosła o 5 proc., a koszta
w,spommanych urz~dow Jest zupeł- pojęć ani zachodnich, ani wschodnich.
o 4 mk. na funcie,
me zgod~a ~ pet~c)ą ZWIązku przeTLI p. Dąbal Wdaje się w dluższą
. 1 ·zkseJmem
·
WZf()~t jel] odpowiada również mysłowcow I stWIerdza, :te
p oeml"ę
po Isk'·
1m, z ar zucaJ'ąc
1akiem1l nro::owi na rynku po- ustalenie cen maksymalnych mu, że zgodził się na iego wydanie z
t ZIl;]~skiill lcl~r.\' \F (v'n \"ypadku na przędzę może wpłyną~ powodu przekonań politycznych, pollloze stanOWJC dlH ll;lS ;. ~\,.f,:·rium. ujemnie na rozwój przemy- czem rozpoczyna długą opowie~ć o sp 0Rozpoczęl~

;~"':

'Nalki

Zieliński

7750.
1750

Rudzki 2725.
Starachowice 6025
Zyrard6w 78250
Borkowski 1250.
Bracla Jabtkowscy 1740
Polska nafta 1800

'nIdy plenl·e4L0eJ· W' ŁodZI'•

[n"nła ni
tiU
!I ~.

sobie w jaki został aresztowany I jaką
Łódź, 4 lipca:
k
l
'
to byl0 niespr9wied1i\o\'o~cią Przewo·
Dolary Sto ZJednoczonycb (go t,) a I?yę zy ~a, ry.n u .za ezn~ dniczacy usiłuje nadaremnie' po kilka- w placenlu
.
t
e3
4895, w żądaniu 4910.
PQ"~edstawideJece:t;.:{;w \StaJes O wie u wa an I zmlennyc
k
Dolary St Zjedn (czeki) w placerali się za wszelką cenę warur.ków i j'edynie unormowaną kroć sprowadzić o~wladczeme os ar· .
• . •
•
, ., '
' ,
'mu 4900 w żadamu 4920.
I'H";;..cprowadzić
podwyżkę b~ć może z pomocą konkurencJ1.! zon~!>to do . ram OSkj arzehl1l~l.faJ~YcznJego~
Fra~ki beig. (czeki) _ W plac. 590,
cen mięsa.
BIorąc pod uwagę powyższe
I zamIast zbyteczne Wc WI I o ecne, n
.
,
CI

każdą

"je

marl<\: na

Lll.

.

słu wł6kienniczego.

OstroW1~c

C

!'..

d

I '

~

_

_

Wskazywali oni, iż mięso zawsze komisja postanowiła cen
() tPj porze drożeje, że obecnie maksym~lnych na przędzę
w}'\\'ożą na Sląsk i l p.
nie wytyczy~,
\V rezultacie
lecz równocześnie w sporadycznych
'''00.18Sj2 postanowiła pod- wypadkach lichwy w tej dziedzinie
f'I;~śf ceny ml~sa wieprzo- przeprowadzać dochodzenie i ka·
\.r2'~O a wyrobów o 6 proc. rać winnych.
(bip)

-

ces p
Drugi

sł
dzień

ą

rozpraw.

l

.

początku rozprawy,. obrony. Dąbal Iry- w ządanlu 595.-.
tU'e się silnie każdem przerwaniem mu
Franki franc. (got.). - W plac. 417,
to~u my~1i i 'zwraca się do sądu z OS- w żądaniu.420.
t
t f .
Franki franc. (czeki) - VI płac. 418,
rą apos ro ą.
.
w
Przewodniczący: Proszę mi uwag' żądanIU 400..
.
b'ć, Będ musiał pana usunąć z
Funty anstlelskle (czekl)- VI płacente ro I
ę
. 21800
ż d . 21900.
sali i prowadzić rozprawę zaocznie:
nlU
,w ą aniU .
Dąbal: Pan ma wIadzę, ale proszę
Kor .. austr. (czekll-w płac. 0.24.-,
w tym tonie do mnie nie mówić...
w ?:ądanlU 0.24:50
, .
'
Kor. czeskie (czeki)-w płac .. 95.-,
Ostatecznie, Incydent ulagodzll się
ż d . "'"
w a antu <lU.
l Dąbal m6wi dalej, przechodz~c na
Marki niemieckie (got.) _ w pta
krytykę stosunku Polski do ROSII, na
. 1075 ••, . d n' 10 ·SO
.
'
h
cen \U " , w zą a lU . ,
wysławianie wszys~klego ~o ~e WSc 0Marki niemieckie (cleki) _ w plaOśwladczeme Jego prze-'
.
. 1080
du pochodzi.
.
.. d
.
cenlu 1060.d·
• , w zą danIU
. .
radza SIę c~raz bardZIej w e~ago.glcz5 roc. listy zastawne m. Łodzi _
ną mowę WIeCOWą, gromy sypIą Slę na
. d 200
.
'.
.
w pt ac.p -, W zą.
.
społeczenstwo 1 p~nstwo pols.lue, m6W4 i pól proc. lłsty zast. m. Łodzi ca, sam upajając sle• •wlasnenl1
słowami,
•
. 190.
•
, w płac.
-, •w....zą d amu
za~owiada bliskie runtęcle tad~ burzua6 proc, obligacje m. Łodzi- W płazYJnego.
.
,
.
reniu _, w ządaniu 86.
Przewodmczący: Czy pan '.0 wszyM.iljon6wka w pl. 1470, W tąd. 1480.
stko mówil na wiecu?
Oskarżony: Mnie.! wi<;cej tak. Pan
uieł~y
przewodniczący przyzna, że dokladnie
Wczoraj na warszaWSkiej giełdzie niepanllętać nie można ...
Jednak dalszy ciąg oświadczenia urzędowej notowania były następujące:
Dolary 4975_
jest już bardziej ostrożny.
Yi.arki niE'm. tUiO.
O",karżony przechodzi do paszcze·
Franki iran, 418.
gólnych punHów oskarżenia i co do
Fanty 22:'iC0.
zarzutu, że ,,'n!ał: niech :C.,'j0 l.enin!

Posiedzenie sądu rozpoczęto się
.Następuje sprawdzenie obecności
10 min. 15 rano. Świadkowie !iwiadków I zaprn'siężenle.
Zwraca uwa.
-J
f·I;')\\ li ~Ię praWie W komplecie, między gę, że 15 z pogr6d świadkóW na lapyli"1 i tal,że p. marszalek sejmu Trąmp- tanie co do rellgji, odpowiadają: .,Bez..
"j'ńsld. Brak natomiast powtórnie 1'0- wyznanioWi",
;,I.I\V BArlickiego i Łańcuckiego.
Sąd zaczyna przesłuchiwanie ~wiad1'0 7f1!atwieniu formalności wstęp- k6w od p. marszałka sejmu Trąmpczyń11\ch odczytano akt oskarżenia.
skiego. Świadek powołany został przez
Po odczytaniu aktu oskarżenia za- obronę. Adw. Duracz zadaje pytanie:
r 'njp przewodniczący Dabala, czy
- Czy frakcja komunistyczna w
p/.y<.naw się do zarzucanycb mu czy- sejmie jest zarejestrowana?
l! "\ l poczuwa sie (lo ',\1ln\l, na co
- Będzie na to mógł odpo\~ied:.deC'
( .in riony odpowiada:
naczelnik kancelarii sejmowej, p. Po- Do żFlrlnej ':JiTl}' sit> nie pOCZlt- mykalski, sam na r·e',·me nie wiem.
\'."m
p1"OS7ę. aby mi pozwolono wl
A czy ::;ą irnlicje, kłórenr nit' I OŚ\1J;aa' ZH,
je
(~totJ;if' t"ki ol'IZyk
sr fii\\';C aktu o"klItże.nia zlożyć obszer-I mialy odpowiednika w pArtjl pOhty,.'z-l \\'zni6.-.t na wiecu V Ki'lo·P.oikn \la l,jlkH 11
J;O oświadq;zenie;
~J?
dni przed wietern \\' ~prawip ka~y cho'
n

,

·f'('Z.

l narnei

warnawskiei.

Rn/lle złote .'+:;UOO.
Ruble "rębl nc 1720.

Bilon srehrtly 8'20.

[zarna uielda

W todzl..

W czoraj na nieurzędowej gieldzl,
w m. Łodzi panowała tendencja
dzo słaba dla marek niemieckich.
Walut państw zachodnich tendencJIł
utrzymana, choć chwiejna. Obroty grednIe.
.
Kursy kształtowaly się następuJąc~
Dolary 4950-4925-4870.
Funty 21800-21700.
Franki franc. 419-415-410.
Franki belg. 593-590.'
Franki szwajc. 940-959-951.
Mk. niem. 11.50-11.00-10.80.
Kor. austr. 0,52-0.50,
Korony czeskie 98-98.
Liry 256~230.
Leje rum. 50-29.
Miljonówki 1550.
Wiedeń czeki 0.24,50-0,25,
Berlin czekl 11.00-10,90-10,40.

l

gIełdy

udaft!klej.

GDANSK, 4 lipca. (Tel. wL
..Gl. Polsk;). Dzisiaj na giełdzie wstępnej notowano:·
,
Marka polska 9.45-9.50.
Przekazy na Warszawę 9.40 - 9.45Dolary 446 (got.).
Funty szterlingi t 980-lllOO,

Węgiel.
SOSNO WIEC, 5 lipca. Ceny Zł
tonnę, loco kopalnia.
Węgiel nal'lep.i
szy g6rno~ląski: gruby,· kostka

n

gał. orzech I 1257 mk.

n., orzech II
II 1182, grochowaty t 156, drobny l lIla.
drobny II 1007, kaszowaty 1155, matJ
1026, pospółka 1165, węgiel grochowat1
p.ól przesortowany 1094, niesortowan:1
1054, mial 985, węgiel kaszowaty: p6r.
przesortowany 1024, niesortowany 987.
miał 915, węgiel górnośląski w dobr)'$n
gatunku: gruby 115G, orzech II 1145,
,.Forderkoble" 1125; węgiel dąbrowlec
ki wyborowy gat.: gruby kostka l i D
15700 mk. pot.; orzech l 15175, 11
14500, III 15000, j)ospó~ka lICOO miał , .1
grysik 9365, orzech III płukany z k0palni Hr. Renard 14500, węgiel dąbro·
wlecki b. dobry: gruby kostka I l Il
15520, orzech i 14970, - II 1"4~, - lU
12880, pospółka 10240.

Zycie gospodarcze Rosji.
-:So'Rlecka b .attycka flota
handlOWa powiękSZy się o 5 parostatkI.
które na podstaWie tral~tatu ~6kojoWe
go, Finlandja ma zwrócIć ROSJi. Pozatern zakupiono dwa statki w Niemczech•.

e

W 8 k u t k · n a d m i a r u o p ad 6 w atmosferycznych ucierpiały bardzo zasiewy w ·gub. riazańskieJ, ta.m e
bowskiej, tulskiej i orłowskiej.,
Wielu miejscach zboże pokł.ad~ło ~lę, I wąt
pliwe jest, czy się podnieSie Je~zcz~
Nawet ziemniaki bardzo· ucierp18ły I VI
wielu m'iejscach gniją·

W.

W t a d z e S o w i e c k i e n a Ukra I n I e wprowadziły nowy podatek.
Wysol{ogć opIat rocznych j~t nastę
pująca: od dziesiędny ziemi 10 pudóW
z):loża, od 1 konia 5 pudóW, od kro~
?l pudy. od drobiu pół puda, od komina
12,000,000 rb" od .okna 5,000,000 rb., od
drzwi 5,ooo,OOO,za każdy sążeń kwadratoWy powierzchni zabudowanej 15 tysrubli.

M i s j -a h a n d 1o wa u.kra i ń·
s k a w Pradze prowadzi rokowania w
sprawie załóżel1la · czesko,ukraińskiego:
towarzystwa handlowego. Kapitał za·
Idadowy n18 być podzieJony międz~
przedstawicieli dwuch zainkresowanych
krajóW po polowie,

LETNI TEATR

"SCALA"
...

Progra.m

Nowe
1ł

siłyl

7

plerwszorzędnfl II trl\.kc.1 el
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