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DZIENNIK POLITYCZNY SPOŁEC'ZN:V'"

opłacona ryczałtem.

Czwartek, dnia 10 sierpma 1922 raIm.'

'iniejSZy!~~~~~~~E~!~'~l. ientelę iż ~I

•

5w6j zak'@d krawiecki przeaiosłem
~..i."Ulo Nawrot 35 na .UI., lie.ki.WiC. Z8
.'~ji

;!;

59.

'

Z pCJważanJem F. CHOjNACKl.

I
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50,.000.000 ···dol.r6.

pożlVczld

(\fp) Poseł' dkH.. Radziszewski ł który z
'uien1a ,Mi,~eri'um skarbu prowadził wiosną

;fiąia~~Q/toku:w Pary tu pertraktaeje . w sf)ra
.;e p;ó:Życz~i amerykańskiej, otrzymał wczora i
Nowego Jorku pismo od p. Peaslee. byłego
amerykańskiej delegacji finansowej na·

'~resie pOkojowym Vlersalsl~if!lt zawLj.:i~mia
""" że Polska może o!rzymac 7ądan~ dlug<?
~linową pożyczkę na lat 30 w ~llrnle 50 mll
{~I \lolar6w na podsta~~ U,kładu, zawartego.

i~ 14 maja br, ,w Par~zu ffiH;dzy d~., .RadzI
fskima pełnomocn\klem amerykansku:np.
~em. W tym celu wysłani są do Europy

;tlegaci konsorcjum amerykatiskiego pp. M,O,1l
:~rtis i F"F. Beer, którzy obecnie zna]du
~f:

w Ber!inie. Poset Radzisz€wski naty ch

"it zakomunikował treść . powyiszego

coinistrowi skarbu jastrzębsKiemu.

-I
"1(

pisma

4,.8\

POZNAN 9 (wł.)

StudenckL Kotn., ."pom0

cy żniwom przy uniwersyteCie pozn~ńskim,~r

dał Odezwę do. kOlegćw,ąpy, Qtląłl' 'Słe' na Wies

celem wii,~cia uazl8łuw, f)racy puy. miwacb.
Odezwa pl3ze,źe . Uznajłlc, prawa .robotników'
do sir alKu, UWaza 'Jt!dnal( strajk rolny w czasie
ŹOlW
~~Wd

za klęskę,za,grażajqcą podwalHlom 'Pau

l w2ywa 1\Oleg6w,

aeycnę~n1

do' pracy

W~)

bUllIister:

teletQn1cznJe 8.100 lelegratl121ue do
ul uU!:eJ 1""\..Ht)(ii)CY w t"'"OZUdniU przy Ul. $łowcu:

zg{~sz(;w Się

Ustalenie granicy nad W iisłą"

V (wp) Członkowie komisji granicznćj
'~bywający .w Poznaniu . otrzymali polecenie
-~,~ . pułkQwnika
Gardana, przewodUl~zącego

jJą~*ysoiusznjczej komisji, ażeby techOlcy poj
,sey,'''' perozumieniu z niemieckiemi przystąpili

~leg0ł

Id. 3y' 4t5.

~o)

WARSZA\\fA 9;-8· (A.
pracy i opieki

społecznej nadsyła

"Ajencj.i
naiStępuj ~cy: komunikat ·'W spm

Wschodniej H
wie strejku rolnego w, ~oie,w\~ p:ozn~
bezwłQc~nje do wbijania znaków granlc~nych
skiem:
"
;nad)Visł:ą na linji na zachódo.d ~ardej do
MięCLzty pracodawcami ,8. ,Pi'acownd!k:ami
~c~granicy gdańskiej aźpo PIekło. Rozporządze
rolnymi w wojewódzwie poznańskiem, ' pow~
(nie to ijest wynikiem uchwały Rady ambasado stalzataxglla. tle artykułu 1, kontraktu
ró,w i hosr pOdpis prezydenta mintstró~ fra~
tall"yfowego, ~.().bt>Wiiązującego na. bieżący rok
:;'c1:1skich.' Mi len Sr OSÓł) spra.va plęCIU WSI,. ,-I1\.to
slllżbowy. Artykuł ten przewiduje zmianę wy
re były przedmIotem :5poru pomiędzy Pobką
uaworkenia ~otólwkowego. co kwartał, w
a Nitmeami. została rQzstrz.ygni~ta a! a nas w m±arę zmieniających się warunków dlrOŻYź~'
ensie pomYŚlnym.
9
nilanych, nie podaje jednak zaoo.cby, według
której należy normowaĆ' kwartalne zmiapy.
%mia,IIlJ na placówkacb zagraniCl\zlIJJch
~ Wobec tego zrw1ązek zawod'OWJy robpif:nikó,v
(-wp)W dl g kr"
·h pogłosek prze;:! rolnych i leśnych zjioonoczenia zawodo~e~
od'
I.
e,. u ° ąząCyc.
l'
~ '. polski,e~o wysun~ł p'rzy począ.tku dru~:tef..!o
,ywane są zlllJ.;any perso~na ue na, ,p.. : kw,artaiu żądanie' poovvYiki . od 100 do 250
111
.c.owbch . z~g,r.amc,.
.... zm. yc~.
Były ·Sk-lrmu~,
. lstet.r. ; PI.!rac. d.~a p.oszcze~ólnych k. ate,~orji . robotnn:~
sprJa.W za.g~anOO!Z1llych p. Ko~st!lnty
; ków rolnych.
._
ma p~dobno z.pąwrotem.ob]łl c pl:a,c,?wkę., w
Ponieważ nie udało się osiągną~porozlt!~
lD.!le.. P, Zal~s~i .będz,:L.e prZe111eslOllY 'bd~ ,mienia między zainteres,.owanY!lli stronamI,
aJ:'~a~lY, p:\yroblewskt z ~~ndy~t1 ma y,c komtsja rOl.femcza, W dnlu 14 ~rpca, wydala
~onydo Berlina", am,łe]sC e H~~o ~a orzeczenie, przvzn~dace robotn:lkom . rolnym
~Ią~ p .. Sobański z.BrukJseli.' Poz,atem ma lą wszelkich kate~ori1i 50 proc. podwyżki. W
aść ])iewne' zn1iaUlynastanowisknch dvrek~ myśl Df'a~V ob9Wdązuj~cvch \V. '?'0tew6dlz±~ie
rów. (A. W,)
poznańskletn :stron~ mof1ą, :vn~eśc. sprze~~
i

:w:

I

przeciwko or~eczenlOm wYl}uenloneJ .ko,mlS11.
Skorzvstałó z te!!o pru\va zJednOCzenIe p'1:''()d'U
,
(vv p) Dziś 0. ' g'idz, 5 00 O. ~ rzy"n ł ~() i ~entów rolnvch i .. ArbeHsl1'ewerhebund" i
arszawy .pO~€;X polski w Pradze r. Er1t.m : wniosły protestv,sprzedwiajace się o~ło'" ~ rltz•. Wkoła~b ;poLy.:znych' utrzymują, ie. p. i szonelUU orzeczeniu, Vltym ~amYn: ąniu Z,ie:;
ltz nie 'f[Ja już zaini.a..ru . . powr6cić\ na SWOI~ I dnoczenie za'~lodowe P?lskH~
oSW1adczyło,
:lno\\iisko. Prze'd' wyja'zdem D~ PiltzB z Pragi I że orzeczenie przvim1ll e; "" obe.c odmowY"
P. Piltz ustępuje"

hł

\Ą ręczył

tetszy poseJ'francuski.

wstęgę

mu

lklego ofic·ęIa Legii Honorowej. (8)·
-~ ~'. ".'

'.-,,,.J_

"

I

l producentów,

Ziedl1?CZenl'~

z,a\vodo'l\Toe.

pollll

skJ.e WYSta'Y:ilo w ~u 23 ~oa..~ow~ _!ł4~

C7warteK', dnia 10 sieronia

ROZWOI

...... . r
f1".,.,,'

4>YC1t::,::.':,'WOjeW6dztwa poznańskiego.,. w której
.wska~uje na straty. jakię stfą. il' obecny wyrz2l
dza interesom skarhowym państwa, a również
r,ts.tQsllnkom w.ew.",.,~ętr~nY~~J:przyc~~nfając~ s!ę:

~

praco wn ilc6w rQlny.:h woiew6~r.twa

lt}~:t

217
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ooznl1ńskie

go do zaorzestania~traikl1, zaś 2) w5zvstkkh
pracodawców rolnych do wY'ołacerli~ sw\rm rO
NOTA W SPRAWIE JAWORZYNY.
botnikom 50% podwyikj, w lTI\lś! orzeczenia
I(fo~\; w,prowadzel118.' zamętu ]'anarchp w zyCUl
okręgowei komfsii rozjemczef z dnia 14 ih)ca
\VA.RSZA.W,A. 9~8 (li.. W.) WObec
,'15połecz~~~ wolef.1~d~twa;:,. , f.. ~.. j nie potrącania swym pracownikom depu . up~ynięcia terll11LnU prz,e~i,dlz:ianego dlapoufr.
\,;;. Stwierdz3jac. 'ftlemOZno śc doprowadzema tat6w fa czas strajku oraz niezwalniania iedv
nego załatwieui:a s:p'raw'V}aworzvny, P. min~
ster spraw za~:ran~cznvch polecił nosl'o'wi nof:;
~o., t.g.,Od Y międźy organizaci.a.mi pracodawc6~ i, ' nie za udział w strajku jako takim, apelując
s1;dlelnu w Pradze. P. ErazmoV\ri PiIfzowi. zlo~
~aCGWl1jk6w odezwa wzywa: 1) wszystkich do uczuć obywatelskich obu stron, (o)
'
_ _ __
~:v'ć rządowi; c.zedi'oslowackiemu note. proteEi
st~I.iacą .P!f'7,'ęchv niewvKpnan~u p1rzez: rznrl;"cze
\I)

.

xI~.·

ChOl~40"V'ackii rmek.su B. do umow'\r nolsKo"--'
cz:echoelo,\,1ITRd·dieft poopiS'runei .w Pra\C1lze f5 1i~
stopaa~ 1921'.
-.

Honor ofiCEra polskiegoIIi
f

t

.. P'OZNAN 9

{wł),;Z., prowincji

nadch9dzą "pracujących,

Dowodzący

'1I'::;d~lSZym Ciągu::,wiadómości o\<~w~brykach ~trai ,Selćer ~ał rozkaz,_

taoó strajkUjących usiłowało spędzić z pola pra v
~ującycb pod .OChrOrJ ą, ,"ojska .. N.8pastn!c;y przer
9aU klZ)rdoniołnierzy f usiłowali rZUC1C SIę na

,

=

11 _ _

O ter
'

nJ

,

aże~y .bagnetami

L nd

IiII

.

v' o1skie,n

porucznlk

o?eprz:ć 01rrad'W'.e'iie
~ur~A'fIII""
~ao~stmk6w..
KIlku zo.łmerzy. zroz?mlało, ze
łwcz~telO
Jest tO rozkaz do strzelaOla dał.o l ogrua, kład/lc
tr.upem 3 napastników, a kilku raniąc.. Porucz ..
PARYŻ Q (PAT' \VC7.()r~; wieC 7 I)r(:\n1 ()l(nto
mk Selcer ~l d~ąc . to, wyst~załem z rewo! weru , !rodz. 10 ()1)u~~c7ał P;;1\"V7. na dworcu lj/')fic;l(im.
odebrał sobIe zycie. (k)
kurier dvo1omatvcznv. Ud1iącv ~;e do Genewy
NR kr6tkn nrzed odeiściem nodaltu kurier ~l'o
l zył na. moment swoje kufry na wózku ręcznym'
lll

. ującycb .. Na ,telll,::tle·. rozegrqh SIę n~stępuJąca
ragedja, wG6rznie,pt)wiat ffJ! Jewskl. Około

I

Dł

i

o'ddanł
się..
Gdy przybYł

z

powrotem

.

skonstatował

brak jedne~o kufra, za\1\;jeraiąC'e~o dokumenty
,i '.' .
I dla Ligi Narod6w w Genewie. Komisarz p()iicii
"lnllj6' wobec propozycji' PoincarelPgo~ Delegat belgijski o ,~niewypłacal.. i zarządził w tei chwili śledztwo. Panuie o~61ne
\
. i~e*Gii' Niemiec. lIiebezpiec.zeństwo pr.opozJcij francuskich,
'
~ zdanie,że złodziej nie zdawał sobie wcalespra
,
."
i wy, co zawiera kurer, ani z tego, kogo okr~4ł·,
':,'~:J 'WDtN, ~'(PAT) "Neue rfele Presse$l " Niemćy sąw moiności spłacenia swoich zobo · i przYDUS7..Czał, że kufer należy do osoby pry
'Osi s Londyri.u:Rzeczozna~cy fPr~ująo~ ~iązań. Niemcy nie pQczyniły sl(uteczoych za'" watnej (6)
,'o
cme nadtem, aby propozY~Je· Pomcarego9JegGw, by swą sytuację gospodarczą poprawić
'
!mienić w. k~u pun~tach zanim będą przed~ ,I p~zyprowadzić .. do równowagi i dopiero pod
Przerw ~ w komll nikacji z ;
' Oio~e :na 'Pos1edzelllu PaJrla.mentarne~ ~onfe naCłSl\~em komisji reparacyjnej zdecydowały się
tA
k
.

.
=
~

.

,

II

000

"encJl, któ~e praw~opodobllle orlb~dzie SIę ...9 na po.zyczkę przymusową.. Gdy wyczerpąno wC)
f~••,<!~Ó~ ~~l'uJe. pr~ekh0!1adnleJ ~ liFt;.alnCJd~ bec NJ~miec wszystkie środ~i prawn~ -:- mówił
;w.rIl~t1le ~e.~lku,SWOlC zą ~ń, Jeś ~
Tl1eUnls - to trzeba będZie zmUSiĆ je dQ wy
eJ:n;:\uomng:l~m:~. g:'t ch ; peł·nie,nia. swych zobowiązań. Nowe mor~torjum

mer, ą·

NO\lJY JORK 9 (PAT) K0munłl<acja tel e
graficzna utrzymywana przez Hlodlowe towa ..

0a .

\'

~
,

"I

""',

\

J

~ ~ Y.
~
p- ~

rzystwo kablowe pomiędzy Ameryką, Irlart1ją

( ala ~Jemu~c byłoby szkodhwe dla Belg~i. Sl:cze Francją i p6łnocną Europą została dzi~ rano
j g~lme w. tym .• ro!\u,
gayt wpłaty teg?r~czne przerwana . Prawdopod~bnie z pow~~u okupG"
Wv.l'
~ mem,~eQkle mJały być p!zeznaczone wła!)me dla· · wania stacji w W'atterwlUe w IrlandJl przez· re..1: >~,ilt".«:').a.1U ':', '\ ~'J."J, ;u.8waB,. oSIe
~e lo Belg}}. PQzatem jednak l na przyszłość Jest .8el '
l
. 6
[6]
zoznaW~ÓW9 \Jakie oobyło ~ womrej ~ ~~ glą zainteresewana 'spłatamI' llilemul,CKieml (k
: wo ue! onlst w.

Angij. ,._.pg.J - -,
~<F;l,' • ~
,
, ':'\Nr, 'BA!"II'!iioow fs\ IrtP"~~ :u

\CI

-.

~

udniu zajmowało sIę głównIe sprawą zase~
"
. '
, estrowarii'a kopalń pansłwowych: W Za1łl~
!b:lu Ruhry oraz domem leśnych na JewYl11 brze . '
'1
k
d
tttuRenu. Rzeczoznawca belgijski popieral pro' ,
PARYZ 9' (PAT) Sp~cJa ny . 4Brespon e~ t
, ~eje francusk.ie.';
i. ;' .
Ha.v~s~ z Londynu donOSI, że na . posledzen!~
Y,j-'l' POZ!a ilem rzeci~fj.ra\vcy p6stanowilL tzaiS kOn:ISJI, rzec~oznawc6w,. zg?d4r.on~ SIę na to, że
Ilecl~rządom sprzymierzonym nalożeniepoda p~oJektowama lapewnlema POI.ncar~go p.rzy
O
Y
: E"
,.n.w
WYS.0,kOści
... 26.
proo."" na.'miałyby
,' eks
. ,po.rt. iść
n.i,.e.""m
...ie. CfIl .~ ,n,lo.,SłYb.
~krom,'
ne ~.umy: Nat mlastmlesz.,
at..
Płm.ą~
stąd
dochody
bezpo
czą, on.e..wt,YlkO
S?b le
nlebezpleczenstwo
zdezorgan!
~gjo
kasy; Jtomi!J~ !Ode;kO(JOlV;u1, . :' : ,,'ZQW!lmę.życla gospo~arczegd w Niemczech. l
f"~~,~y,~,, .' A~ l'? •.~." "
~ ......, '~"".ie opór Niemiec zostanie prawdopodobnie skle
'''',j"'W~Y~..t~~;(Ęi\rJł>Dele~at~;tBelgli :Theunis rowany zwłastcza przeciwko opodatkowanfu to
t;nawiaj.·~'rm$.r!k()nferenCan;oŚ~Jadezyłt że war6~ p@chodzących z ..!agłęb,ta R~hry. (4) :
I

•

'>!.

.!

•

I

'.

ao.

.

l:\,)I;: \

\;;.

rt
i, :';f(

'I'''.",,'.~(

,,o

.

'

. .

,~al~dn

" ;,

'.

', ..

,. f ' '

,lM.

I,

rp

-

Osc,czBr·· onych ható·.
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KONIEC POWST IRLANDZKIEGO~ .
(
) k d
f' 1
LEAFIELD 9 PAT 'Ja po 'Bje o iC'1a:l
ny kOllluuikat irlandzki~ wojska rządowe o~
mos!y pow1ai:ny sukc:es .przez Z'ajęcie New
Castel West 'PO dwunasto~odzinnei walce,
Kapd.tula\cia.te~()
rotilasta ozna:cza koniec paho~
wania
woJsk republikańskich'.
ObieCująca parspektywa.
RZYM 9

(PAT) Dziś rozesłan) red~kciom

ora~ ro~:JeDiono

na mItrach miasta anommow.ą
na Jutrzeisze ~OSl:
izenie parlamentu kobiety nie przychodzIłY 1
odezwę, ostrze~~i ącą. abY

~;~~:~f:t!~:~;~~~~c~~;~:~~!:~~~~;;~[:a~~

;W.Yihi.Ją\!wjJpkl~r.kJ~ i .. ~J ~. luCiu. 'r'
,~',}
'. ' : '
'"
: . . ~o. ,M()SKW~~N.tx K~C{)\Va'nlowa:ł)S~ iPrzewłazla:~j'a :jest kara smtLeirct 1'Tybunał stał
~oi,.'.I;t;.o~
. ,..·~ą~ .pro.kU1"at9r~. Kt-yJ~,nki.". b:r·z. ~'al.a :d,'O~ ~. ,~ię ~rodltiel!~ ,val.k.. i klas., Y,r<?b 9,tniczej , k,tórego
~~!lak następuJe:
. '
!tl~."",-"f'4'l to' s.riodka nalezy uzyc przeQlW t wro~
14o t.elŹl,W pyta,niU . co
::,.i' J,ii,·,.','.....
za:w:,.SZ1.'YlSt.k.ile.,'p:onosł,
.CZyn.
'Y:.'.: odpowiedziat~do
t,e,Oir;YŚfYIC~n,'e,.'~' .. \~6mzastosorwl8.ll~a
pr.0.letatJatu. kary
i ,dla.t. e.przeciwko'
lIi •,..T,.,ak,
wywłaszczenia
wszystkim
.l

1

I

pańja/

na posfedzeniu pod karą

wiedzfalności wobec:

ści

posiedzenia.

dvscyplinarllej', odpo

przewldywanei

gwałtownI

(4)

Rie5łJ:~h1!nat' ko~p~om·t'"łcj

plllm ,:icJi $0 Niec 'gie~ w.
W.AR3ZA.\Ai,Ą 9.8 (\Nł)

l 1!1',d

(.ato~ IOlh

DYPlo:naci

l

SOW!~

es.erÓ!Wl i lich komitet centralny_ ~rom zwyjątIdem wyżej wymienionych, cka.w Polsce, bronią..: ~~\V;:go członka A. F,lll
'. ';""...........:
'." 'in.j 40. .1'0._1'.it.rlZwgnj~.'~dwie k.w~t~. ,mołe byt tylko jQdua odpowi.,edź: "Rozs.trJZie~ monowa, aresztowanego Zi:l ;.zpiegoslw\), mU~la
,wJW1Il pytalm4: "
'. ',i łać t
.~ , .
:
' .
"la poddać się aktowl niesłychanej komtJrG~I.ta
'.,:' ..CZyj ludzreJ'clj sisdCo'aliWl repuoli~. ~'# . . ' : '.
"'~"
. '
'
,t czy naieżiy.zastoisowa~wobec oskar ~'. . 1M.OSKWA '(AP) Na,JwyżS'Z!y,. trybunał CJi.
Przedstawidei
posel5twa
sowieckiego
w'
, br,yi;~ode.ksu•. b?yntinalne~o?,. " .. r,t~\l pdrzucił apelacje skazanych na t6~ne kary.
łi~ oba: tep.ytanuLzna1azl Krylenko .o.(l~ ~ duchownych.Petexsbur~a, wobe,c cze~o . srxra$ obecno~ci przeds[i-Jwł:.:(da S,)raw zagranicznych
B~~,Li l'Otwi.·erdza.jącą: iP.owiedzi ąl.: ."Dla,' i '1\Yla ta została przekaauna ob.ecnie do rozstrzy~ musiał pisemnie .q wicnz\(\ ,ż Fllino,lo JI, ~re
ma'erjałaml szplegowskhni Jest
.~S!ttWCb,~lOSl;carŻOńlyclt';J)rerwszej~rupy ~ ~nięcia wszechrosyjskiemu 'centr'alnemuko=, sztow~ny z
._tlki~.~,~:;~~~J]t,gol~··· :i:Moraczewskiego mitetowi .wykonaWczelnu.
ctłonldem dyp.l0H1dc,1 rosyjskiej .. "
Po podpis3'niu tego u:oliżająceflo aktu PI'li
,"".
',,'
,,';.9, ,l
"
r monowa wypus~czonQ z wi'zienia..
,!
•
Minis[erju n spraw zagranicznem zaźąl~ł()
,!!~~.:<
wyjaśnienie.
mezwłuczn8~o
wysłania raz ot\ zawsze Fihm~
":!,.4<Naael\lik:;\:Pa' ,
. ','::, WARSZAWA (A. W.) Zpowedu obiagająw
nowa doRosji~ Na skuli.;k specialnychst~raL1
!il'iiH:l\~tWJiU'I'..~,..w",'r","t;(~5"";;' ',"
,r!\:
\" cyeh w prasie wzmianek, jakoby przyłapani we
','
. ' ""':'" .;,.Lwowie przemytnicy złota, S2:picer i Ecker, by, poselstwa rosyjsKiego dano Fłlimonowi kilKa
dni czasu dla ZliKWIdowania jego spraw w pO
'" n.at.tP6a! ·'-,·"~,·,r.:~}ili ~gentami POlskiej. krajowej .Kasy poźyczko .. selstwie.
poclem szpleg.. d.yplomata pod eskortą
::~pt~'.. . . ",'<\·:weJ. P.K.K.P.. uwaza za komeczne podać do
zostanie
ods
,awlOny d\l granicy rOsyjSKiet~, (O
':':·::j::"~;~~,,~€f:Artyhtiskup't;;Aga!al1gel >l'wiadomości publicznej, ie Rie posługuje sią ta"
:~!~·,partjarchY':L Tichona.':::,Ten \ ,anymi ą,gentami do SKUpU do ta i nie wydaje
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ObecrJi,eł1Qwy rząd, obejmując władzę, śd. Belkarnośe tyłko rotzllchwala;~'R#I#~."~~:"'h'

; zreśztą Wbriw woH dużejczęśl;i społeezeństwa,
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eggatnjllJ, czy jestdośe silny i rozważny.
interesamit pa,ństwa i jęgo obywa
ukrócie anarchję, czy też w polsce Jest

który 'dba

tego og6~u

by tgbdnfe, z

':?;;

n~ straży' porządku publicznego~'!;ji::rZą(f~
o dobro ogółu

m'tlsi' w",~! iateresiei,
t;~prow6dzić (wszeU~i~i: sposobanli,

w,

~A n ar c h j ę wy w oc a ł Na a ż e l· r teli
spokój i bezpieczeństwo obywateli" kar:ząc
k P a ń s t w a", takie sł0wa padły z trybu konieczne utworzenie organizacji polskiego fa chrzycleJi tero.ryzujących łudność..
.' "
.'
.y sejmowej podczas dyskusji nad exposep· , szyzmu, ktÓlyby n,awłasną' ~ękę zaprowadzaL
Kto, mając możność ukróceóia' anareaji
'Nowaka. Wypowiedział te . ,poseł Czerniewski porządek w kraju, jak tomiał() mieJsce we tego n~·e:czynj. staje się Jej wppółnikiem,.
."ta~eI3Cb~ze~Silanskiel DemokrIGji., i za to . \VłQszech..
'(5)'
r K.

':

'fi 'I

'1(:J~tl:1łpfzywółany do, Ilorządku

':!fU~tSjałka

przez

MCifaCz$WSkłtigOłi,

w~će:

Dość już wahań, względo@śći i łagodno

.:

. liEźwątpMtlia, te słowa PQwyfstt! są bat,
d2Q bolesn~ dla całege. Narodu, którego Na.
C2elhikowi stawia. sl~ tak cięzkfe za'rluty, jed '
fła~te' były' one tylko' bilansem dwumiesięczne
.
.,
'~oeięikiego przesilenia(: wywołanego' przez p.
Naczelnika Państwa.
.. Czułe nerwy miał p. Moraczewski na
,
siowa krytyki, wyg,Joszonej pod adresem p.Na
cze1nika, ale jednak tych czułych nerwów nie
okazał on ami jego polityczni przyjaciele w6w·
'czas, gdy Naczelnik Panstwa przedłurał przesi

!~

d'
" ~~1:_ ':.:II . ·.l._~~.
~.
:w,ymy~w:-d, oupt}wl~wui,ptON'"c~:
twą powstał w chwili, ~d~ wQjska)en. Zeli.==. m~ piL~..MiJ?-l0' że 1:8:8 ~en nj~~Y' ?Q Lirt:w'y.kQ!
(o)

P asl

neutralnypomięazy, Polską~Li~

,kwi'a'cn p'asa',

gowskiego odebrały Llrtwlmom: Willl~. Koml,~ . ,wu:e~IqęJ.~ w c~ęąClJ JlI1~ DJa1.eza~ 1; :Wy:~'JJęt~ ~
sjamiędzYl1arodOlwJa, pra~nąc zapobIec wal:::. stał z po~sk.legO tetllY:to~Jum;,zaproWlnowa,~

kom polsko::;litewskim' wymyśliJa kapitalny w . równy.podlzi1al pasaJ.międizy. ·oba pań,s~
tym celu 'śro~k" a; mi'ano·wm.h~ utworz'Y"łamię tnląc ~Ó .jak noże)D. .m:li częś.c pólnoWąJ it. plQlu-·
dz.y Litwą kowieńsk.ąt a Li:twą;' ś.rodkow:ą(pas ~ dmową, z lktóre!.i j~dna~Z1ypa§.4~ Li~,;
neutralny,wycięty z polskiego
terytorJum". al.druga Poilsce. .
.. l . . ' ~-:'<h:L fl,,;,,!l
którego nie wolno było przekraczać żadn~,j ze
Był lQ pomysł ~totni~' o1;ygmalntY.~ N~,
stron. 'l1o żł pa,sneutralny przeciął. ważną li:. P/rzyjęto· gO z :polskiej SbOllXi i rzecz 'Od Jego'
lenie i łama.ł prawo kOlstytu(!yjnc.
nję kolejową Grodno--Wi1nQ, unietllożłiwi!a~ : ,C!zasu,n~e"rUlSlZyl'a; z~jsca.. .LtUcboś.ć ws'~'neu .
W
Polsoe demokratyzm lewicowy ni e jąc prz~z to komunilk:acjęMjkrótszą drOgą' txamelJ;~o. co jaki~ CZ$ *ąjdJa; przY}ą;cmmia to'
odznacza się gad, nością wobec tronu 1 ale zalez
międzyWiJ.nlem, a Wars!Ziaw:ą. uważano wido . ,do Polski,aJe w~ta;kt~niilema: otem:m·oW.iY,
czme za: bagatelę. AbY~a8zapewnlió bezstr:on. pats neutraJnty po~osta;je ddejl na:M's;cę 10s11j'&
'nbśdą i usłuznością na skinienie Jawisza bel DOŚĆ władzy pplitycznei w 'pasie neutralnym '.~~czel~a.SCle LiJtwinó.w, kt.órzlYlwiidocznie:wro=.
wederSldegb. Lewica nasza ma zresztą pod e oddano ~o pod zairtZJą;d komd8jd. :miJędlzynaxodo" b~w!Le, że prawa ich. m.o~ąl ułe<b ',prz,~dla!w:m~
t\11U względem zasłużoną' tradycję, si~gaj ąeą
wej, 00 w 'PlraktYloomiało nad!zwycztajne sku:;: , niu, p:rzYPO~i4 je na}az:dlan:d.. .
~_
"
. \ tki. POtllliew~ź; komdls,i,a żadną silą; wlYkonawp 'I,
O:est to stan, nie mo~ą;cy, trwaiS, aIufę.ł) ma.
czasów Franciszka J6zefa•. Dobrze pamięta]ej ~ czą me rozporządzała, przeto panami, sytua:;: . 1lJaiSlZle~o państwa W( najwyźszym.stoP~'P"~J
}.eaaer p." Daszyński, pnący się jak "bl USZCZ ł cji w prusde neutrałny'm stal się bandyci, te~ !kiry i upłokarz:aj'ący. Pa.s neutr:aiłn\Y musi bjtt.
koło tronu" kiedy to "froterował" posadzki! 1ic~1lJiejsi, że byt on "iedno~eśnre główną aIr~ : zlikwildowauy, atoli! bynajmniejnlie, :w; M fOli
Burgu. Widać źe zaWSze zachowuje lojalność r terl~ ruchu ~ltZlemY's~o!,e~o. ' • .' '" lf
,mie, w.; jakiej, tO' sobie w;yobmiail!i pierw:otnie~
ł
Pano,wan\lJe bandytow w paSie neutra nlym komiBarrze Ulgi. ~eś1L ptrosiJJ pawttÓt pasa ijb
,w obec panuJącego...
trlw;alo tak: d~ugoaż Wlteszo~e zrozpruczorra lud l ~eńsz,czYZ11lY, z ktore,i go Wlyuajanb, UW$! \
Zresztą zupeł" je słuszni e robi 'p., Mora n~ś~ jięła się ,.s.a~ÓQbron:y ~z?rg~izowawS'z~ l ,ź~J!ą za ~:edoPl}szczałnYt. to .•-polZ1~f~je ,,~fedhlal
czewski a z nim cała lewica że się oburzają na nue]ISICOWą mf1hcJę uwolnIła SIlIę. nrec.oodt~J. dr?ga. tyLk<?J t.J. Iz~\yta~ SJ.ę lud110~ldi.,t~
plagi. W ten sposób p.as neutralny stał SIllę terJarej, ~dzlte., ])lJ.'Iagnle nalezed~ O wyntkta:1de':i'
krytyk(~ anarch]l, bOWIem om sągł6wnyml .sze l zwołna odrębnym tworem poHtYCznlym, niby· go plebiscytulJre'stesmy zupełnie spokojni~
rz.y <. i,f CI i anarchji.w kr,. . aju. P~n M
. ora~zewski i pa~stwem,' ,zw~asn. ą,.. n,,',a.~e. . t..... ,.,S.il.\!t•.~.... ~~ro. j~. ~"•.• '..~~. Mm:. s.~a•. :w:,,~ai1{ran
...•..:w1~~,'",).(J~..',L
..•. ~
... :.I,.dN. . ~.,.,',.',.,,.':.:
zapoc,I.l."I\ował Swo]emi rządamI wszelklego ro tJ.edn()cześn~e~ato1: wraz?J~wlda~l~ .~1;:1.
~:nl()te, ~~tor~J 'Y~~ZUJąc.ttaJ ~'W~6j,;
d,7! ',.$.tiJ:ajki. wichrz~nial niepokoje, jego' twy środk?'Y'~J I~e~~:".P.J,~Jtw' s.klad, .pan~ ,napady 10000d 1it~'W1slklchJ ~ 'VfalS 1Ieutrany Dl1fĄ
··.I~"
. ':'"\:.'
. l st'W1a połsk:te~o.. ~as:'lIl:e\, /f,.:fs~($l~anaeh~ 1!.~\E~ką~·ąl,,~~~,k.qwIil,~$k~,. ~
'/.
s1ron ctwOt:;~Clą~.:R~~yeallH~gasnącę olgr.lY·nizmem.Napr6źDJołUldlnlosc,,: q:eg0.ClIom.agala; :f:,z'eLiga>NaJf:pdO/wttnąl~~sltąm():,
'
ognisko Jlte!adowolenia .. ",Niema ł~tw;eiszego, s~ę prawa glo$owamado wi1ens~~et!o S~jmu,Q,~lu ~~ni~~ ~.·lfett~a.męI9.;, . :.,'
sposobu jednania sobIe zaufania wśr6d mas,ja'( / rzeka,jąJ~ego. Suwere~a komisj~ ~ted?pUŚt9i',PolSiktl,a L'lt.wa•.. 8( ;tęg~~YQI1cZl$ n:ie:~~
. schlebiaaie ich instynktom.... I nic" dziwnego, / la dlo te~o, leez uma.1l ąc sama. !konlec\2!t1Oś'tS." 18J..·
-"
' .
łfrają tam nie1lUlłą rolę pierwiastki fizyczne
iW;';!t'
gł6d, nędza i niedomagania mater.falne. a :zresztą •
. . .
nier6wnie ważniejszą przyczyną są nieraz pier i
"
.
wiastki moralne, spaczenie instynkt6w wrodzo {
Dych dobra. Operując na tem podlotu, łatwo / ' Lenin; kl6reQo właściwe nazwisko brzmi :nie~to~e za~at.riW~riiiir.eninazmUSjłr .~
, .C,ot.al'l.łą Się,. z~wr. ·ęce.·.. j,:·u. ~iar,',koW. a'nej~ "IS~l
Jest demagogom trafić do przekf)oania. mas i l UJianow, je!' synem dyrektora, SZ,k6.ł l.UdOWYCh.> dO:W.Y
... '·.".'...
wywoływać aaarclaję w kraju.
! gubernji Simbirskiej.
.
' Po wYG:ofaniu sięl;~zapząl on,:' Wycfawa6:ttit~r"
}
Urodził się Len;n 10 kwi efnia 1870 roku. wsz~.,~bolszewickicbiennji, 'l'W~.
~ ... 'e
Lewica, dążąc do swych zamierzonych ce Starszy jego brat· .Aleksander będąc studente'm
. -W lecie -j90srroru. .·" . . _" ~"'··t>JtI'\J'~~ftU
łów, używa wszelkich środków, żeby ·drogą· wstąoiłdo grupy rewolucjonis t6w., . . ·przyjmował zjazd bolszewicki~-'
'
81arehji 'e OSiągnąć.
czynny udział w. jakimś zamachu..'terorystyc:~ dm zIazdem;,:"ros'":'\ljsldejf·.'·s~t'Jdj}J';'d'P.rnll
I' zn6w głośnem echem edbiiaią się po, nym? został ·powleszony ... --:-- Wobec, tag~ Lem ~otniczej I?~ą,f.!j'~l
. d.'
l nowI zabr,.omon y był pr"zYJazd
do, Petersburga zony fundament~!;'Oł}efcnE~fs p'l~ttiPtQm;u~tstYrczn
. wypa dk'l, kt6 rł'J... InSpIrUje leWlca,
kraJu
ąząca za Ilub Moskwy.
'
.. ;
.
P d.
d
..
"
o czas
. t
pomocą bezł a~du 1 eroru o opanow~ma . pan .. j'
Wstąpił, więc (:la uniwersytet w Kazanhh.,.· ku Lenin bawił w'. ". ,', .. " '. '.' " . ·".
stwa. BolszeWizm, kt<Dry prz:ezlata wOjny klełko", gdzie przyją.t udział w rewolucyjnym ruchu stu" czynnego udzialu w'" . .
'."
.. .
wał wewnątrz państwa stłumiony dzięki odpornoś . denckim i zost3ł wydalony z uniwerSytetu.
! stłumieniu rewołu"Cii'
.... alt·, Qtl··· . ..lli~~
ci i jednomyślności społeczeństwa, teraz zn6w za ~
Przyjechał potE;m do Peter3burga i zaczat ,; ·granicę •. Przebywał~łPOCZąt~o~o W,Ge~eWfe:1'~"".'"
czyna
socjalistycz
o.rganiiO~ać rozpoczą·ł
tu r, ob om,pracę
feze kÓJk~.reo/p.,lu.eYin.
~. tem'~ w, '~ . ~,.ar.,Yż:~','·.;~.'.',~,.,,'~,da,',J~.'.
')~ ni.'.,e. I.e,ga,.frł.'.',.'}e'.;;.''',.ieMł.
,
:f",·.• '~
. wypuszczać swe. pędy Reakcja
d .
.
. !I Jednoczesnie
na mWIe II terackleJ,e. ,i,llllPr0łetarJusz
I"S0cud Demo~r~ta~'~:'"
na hula. Po bandyckIm. napa ZI6 na. ~ebran.le I napadając~ ostro na ,starego, ,wodza' rosyj~kicą"J.·
W rOku"l9rl(teni.ll prfni6S~·~:'cf.:.tJ;'
naro<;lowc~w w Krako~je teraz prz~choazl straJ~ t "narodnikow,H - M~Cł}ałows((l~gO.. Polemiczne l.łicji, ażeby być bH~er ROsjfJ~amieukał. w;;:Kr.
w Poznamu, ze swerm krwaweml refleksamI. 1artykuły Liuwa zwro..:rły ,na nte~o uwa~ę w, ko :, kowie.:-Tu przyjeżd.~~li da.}JjegQ'~,~}'f
' ~ Uf \
O bałamuceni przez agitatorów pracownicy na ~ach reWOLUCyjn.O lIteraCKIch. Jed&1ak. m,lało . tc? : i;~.z MOSk~y.'·'j~().,-priyi~~elę?rl?~~·ty(! "ii
padają na dwory, maltretują i teroryzują UCzci 11 SWOJą odwrotną stront;: .- na..,L:nma zwrÓCI'., otr~Y,mam~;!';WSkaz'wek';"';~~;';:7;'i"'" ·;:rf·:.~~~~~':':.r""· :.
wych
'k6
•
h · ,."
ła uwagę słynna ochrana rosyj~l\a. Został on _
) WY, buch. ła";wojna ,e, uti1ipels~":;:.r:aflMl.·';)~.b'" '
p~aco~l1I w, prag~ącyc. praco.~ac. •
areszt0wany l po pewnym czasie 'zestany na~. zamreszkiwał'w6wczas w:Sz.wajca.rJ~~aaty,cbmi
. Rząd n,le chce, ~zy. me moze sobIe ~adzlc, wygname.
.
;
,'.
. "
rozpoczął energiczną k~pa(~j~j):~:&WierA.~
anl
zapobledz rUjnUjącym kralOb] awom
Na wygnanIU LenIll POSWlęClł Sfę carko: ,~honor proletarjatu. wizechśwjatoweg~~';W!yma
komunistycznym. Strajk rolny w Poznańskierp ~iciepracy nauK~;V0"l1tel aCKlej. Między innem~ ?d n.iego z~4liętej ":,,a!ki' pr~~<zjwłto": tel., . -?iW.
obejmuje całe okręgi doprowadzają; do zamę IAi:lt>l:::;'U. tu WJdK't rozprQw~ pod
tytL:llem ••~ ze me.mQ:m~ złozyc b~om.d0. chWitlsruklas"
tó'
.
.
h"
' . d"
.
f l
ut(ozw Ó1 K~pltalJdnU w l { O S j l " o . rob.~t~lcza me powstame ,l me . wynjSZQJi~··
w wewnętrznyc 1 zapOWJa ając nową a ę _.......
L .;
,
, . perjahst6w
. '
d ..
O '}
d' l
t 6'
dl
W roku 1901 emn zdołał UCIec za gram 5
.• . .
rozyzny.
l e ..rząl
J~ {O , S r z. .po,rzą {lI cę i tu z dz ałaCZarnA I GSYJSL,l(-;gO ruchu rewo ~
w końcu roku 1917 Lenin powrócił' ' '
społecznego ?owJmen poplerac robotmkow ~dy łUCyJ nego, lak MarLvw l t'o[tesoWjI rozpo ROSjl.l cał~ energię skierował n!l t~a~y ,'.
są krzywdzeOl przez pracoda.wców to w zad czął wyadWi:l11l~ d.zienmKa )ł h Kra".. Jednak SKraj garnąC w :swoJe r~ce władzę panstw.ow""._ @),
nym razie nie może ,Ich popierać przeciwlfQ
.,,""/lM'!!MiihWl'iil1'iR:ll .
i
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~iernn'fa 19ZZ r.
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rówienskiego, ~arnefiskie~@. ostrogskie![o,. du.. ' sędiiegQ śtedczep.;o.
bieskiel!o i krzemienieckie~(!. Bez zaś"'lad~ j

8.i ł,Dst Pp
adr
Je]zI.e d 8 .nsnem
szcz60ieniu
i y biletów..
ezen mieiscowef1o

111111

,

został %er\'llę,tlY.łtejruw" '" oka.. ;
~CY}Vars%a~~r",.,ę. '.' .",."". Z gazet. :
'<1',

Woble f . sobot

dozoru sanHarnego o dO~~1f
kasy kolejowe 0dmaw18Ją

ł

. .

i

d''łdaP~fNa zapytanie zwrócone do ~ogoś ł
.:I'ebeenyck gdzie· jest kapitan Złołog6rskJpan ~

szub!lklCh oraz ich ugWfldorn. fenie narodoWe
'(
f.. d
. ł '...
I ursy.uę ą ~rwa y 4 mI0siąee:2. mi.siilcfJ
w roku blezącym ł 2 w nastęonym. ;'
"
,c

~

; . '

•

Zlot sokoli W KatOWicach.

y

stniejąCe.;\lI~krił~,iWarsza,!yo~ru~, ~

ZażydzenI. wyższycb uczelni.

łWiero prxerwane. Poniewu zaś nie zdą .. ~
(K.) Na uniwersytecie lWQwskim w ~ku
go 'wnet 'naprawić, pneto przez 24 gG ~ ubiegłym wydano 125 dyplomów doktor3klch
od" piątku.: o:llUf9G' ,do "Soboty o. tel po w tej liczbie· 52 żydonl..
(5;

. . reku,

Na tych ~ursach. ~ykł~dane będąna,stę

hY~Jena z~w.odowa .. Procz tego () ~t?dz.. ty~o
dnIOWO zajęcIa praktyczne z mot~rmctwa i 12
godz. pływania ..
Ukończywszy O?& 2 miesięczne kursy.
kandYdat. poddaJe SIę egzaminowI państwowe

.

I

f

I

slę~zneJ

praktyce ~a statkach morskich. otrzy

przybrzeżnej żeglugi•
...
.
,
. oszta .na~kł, jakotez utrzyman!a .prz,:z
p:zecląg 2 młeslC~cznego k. ur~? ponosI wymle
nI~ne" Tewarzystwo przy,~cl.oł rybak6w . mor
I ~klch" wsparte P?n:»0cą mInisterstwa rol~':ctwa
i ł D. P. kt6re udzłehlo 1,350,000 subwencji na
ł ten ceł.
..
,
I
Kursy mają wielkie powodzenie wśr6 d
i rybak6w; nie uważając na straty, poł'lczone z
I 2 miesięcznym zawieszeniem połowów jut 20
j rybaków zapisało si~ na
kursy.. Oprócz tego
ł ma być oakomendentwanych na kursy 20 ryba
ł ~~~.w wieku poborowym z fOrmaCji
mUJe dyplom

J

.'

•

aiast&,rzez ;iyd6w zwane .."elfuw ł za j

•

Pf;:Ukl : p~zemy~u
mu wedłu~ ustalonego przez ministerstwo
handlu programu. a po 48 mje

k

.

.'

PUiąceprzedmloty: relIgIa, .lęzyk oo15ki histQ
rja, Pol~kj, r~chul1ki,. ~egla:gtwo, gedgraffa i
loC]~, ,fIzYKa I geogra.!I3. fIzyczna, rybactwo,

.o

. ,. .. .. . ~ ał' od 0wiedt.tes.yn jego wraz l
ą(.) Dnia ·5 sierpnia br. ro~począł SIę w
. "il~oldier~ l gR l z.ppo.wodu .. zerw.·.ania .,ejru ł. Katowicach zlot s. okOlst. wa polskteg0 na Slą"
iandu a e sm ,aten 'dzień "-od obowiązł sku , POłączony z 25 ..1eciem gniaztła w Kato:
; 6w~~4C~ .
wicach. Wiecz6r o godz. iO-tej kuP~Y wydalI
~ .. : .
'.
. Oni.wit!'::.:';.:· raut, w -kt'rym wzięli udzIał. m.. m.. pose~
~'
~. "r·Korfanty~ gen. Szeptycki. WOjewoda Rymer.1
,
ela innycb. ~Następnego dala odby~a. SJ(~
główna część .zlotu mianowicie zawody JubJlel1szowe poprJedzQoe 1lilsząpolową, po połud ..
"
.,~, .'
niu zaś wielka- zabawa ludowa w parku Koś.
hriiqll~ run~ Ciuszki..
(5)
4;..

,

. Ot:qaniza c lą, i,~~ą.ełte~i~~fy'Ch ,ktl~6w,
zalęło . sle. "TowBrzy-stW? ofzyJac:iOł r~b!lk&'N
morskich: 'Y WeJherowie. rrt~ląGe, n~ cel!!. sU
t~er1r~ ws~od rybakdw orakfrcztJe,. wl@drr ł
pod~le~feme stanukul~~ra<łne~o . ' rybakóW' . ka

•

l

'.

(K.)

'. .'

~<
Ale pani fOoldbergowej przyszła sz~ęśli l
(K.) Podczas rob6t kat1~l!z!icvinf~h w
rw.my~ł do głowy.. Przecte~ łeb sy~ k3pJ~an i Włocławku n~ rogu u.1. BrzeskleI J GęsIeJ obrZłotog6rs1dwyChf2'!eił się 1 lest kat.nkł~m, WIęC! i sunęła się • śCtan~
kIlka metrowO' VI Qtw~rze
ba moletran.takcję w tym duiu załatwić ukazały su: nO~1 l głewy szkIelet6w ludzkl~h,
lekkim wahaniu pan Goldberg zdecydowaw j kt6re jak się oka~ało#. poc:h.odzą . . z wOJ~n
sł,.~~ się~do tntendentury.jdtle IlfzędO! szw'e4zkich • OdkrycIem t~m z8mtere!lowąło t~
. 'i;
.. ,'.
pols~Je Towar~y.~two . Krajoznawcze we VI ~..
d. enturze za.zi. W
... Uo go. ie.:·ta.k. .11... cła~ku; obecme. ~zymon.e są dalsze
1l:rzędnik6w if, prac'!je. ~r~edłszy wanta w tem mieJscu..
hlUrko syna'pnekonał SIę, że I Jego rów .
. . . . . '.

. . ''.

Dme 20 hDca ~'. r. :tostał~ otwaf't~
, kursy orzf szkole mOrSkTeJ VI T~ZeWHi'e •celem,
:~~~~~i~~~a. rybak6w '. W . zakresie nawlga~1 i

t5)

BudoWa kolei do PłOCka..

t

. ..

Kursy dra rybaków mOrskich

I

W;Jrod~j~ie"l'~na';O(jldb~rg'+zapanował ~tra f
(K.) Przed tygOdRiem rozpocz~~ się str~~k
5zny zamęt wobec wieści. :O orzerwaniu "eJru ... ~ oracowmków, Zf!Jętvch nrzy. budQi,lIlIe koleI ~
,
M.. Dziś właśnie stary 'pan Ooldberg
miał za .. ! Kutna "d@ Pł~cka. O~~ten:, leinak. prace .~rzy
wfć~wną'iranzakcję walutową na kilk.a mil ~ budowle ~olełp()SUwalą 51C: ..obecn.te VI. s!~b:
~Qn6w~~Jńarekł a tu z powodu teJ straszneł. ks.... i sze: m t«:m OI e, a to: Pp? Oostynrnam dC?':,ł ą
taltrof..y'nie wolno <'niczerlo nosić' przy sobIe.. ,. gmęty Jest do. WSI L1SłCy. Ku D, cy gostyn"cy
"
.'. J;
.
&
k f'7U'staJ"a juź w pewnych wypadkach z dobro...
\";'PanGoldbergbył w rozpaczy.. Pieniądze . o.~.J
.
. '. ł .
(5)
! mum:ałdoręezyć jeszcte dzisiaj,
a jednak tak? dZfejstw transportów koleJ@wyc l.
, lwiełldej . sumy nh~ mógł powierzYć nikomu 1
. Szkielety z Clasów WOjOD szwadzkicb.
~Gbamtt..

(5)

ł

I

kapltana

K

(gJSkO

i

.

I.J"azd Wl'olkopoIsk- b br t
łJ

t

. .

I k' h

IC
ac W S fzO ae le l1li
(k) One~dai obradował w pozn. z~azd delejt

':r~i~~;;ar~'4~) n.~:
Anszlowania wójta dafraudanta,"
. I>~~~:' 8~~~;::::t.~~ó~~:e~~~~~~~,
~2~~""4;~~ \;:c=.,;;i~,ł.PIam.. .' .•a~~~k:gO~r~~:st;:~rsJ:~~~:a. Di~~:t ; ~a~i~~!~~e~~~ją~~~galg; ::~~:~Isaic~:afo~~
''llill'hj~rrll~'' ""tYgodnia" wskutek pole- ł. lo liczne naduzycia, na skutek czego przepro : s~worzyc z~lązek bractw strzeleckicb zachodnich
!a/Wladzy .. wpro~ao···pnymusowe sz~e"'IJ w&dzo~o d.ochodzenie. Oo~hodzenie wykazało, Złem porskI. (6)
~;"!··'surówicy···· a.ntyebolerycznej .szystklm te WÓjt gmmy Józef SłOWIk. zdefraudował oko
o!l!!rI'IUlrr
__. . ._ _ _ _ _ __
6tBym.łłdającymsię z powiatów,<przygralll ło 600,COO mk. Przesłano sprawę do. proku ..
n :. rh
:~wojew6dztwa.5't. .olyńskiegQ;:~,:,w głąb . . . rator~ i oto w. dniu onegdaJsz~m WÓl! Józef
!CSzaególnie" do1Ycq'<!l;.to~"PQwfatólf' . Słolllk został aresztowany l odstawlolly do
V.'
. u'Iułl U
l'

_1lIIiIIrIII_..___..
Pami'fojWCiS Owatsra

i;,~~:'-

~""

,

aa

mI

"OH' U

ROZWO' -

tt

C'i"Wfitte'(

,o

dnia

--

Sieri)nia lQ?'Z.

matki

mej

s. t

~. \\}

GIII.nd "Kina. (PiotrkOWska 72)'

Sw.

Teatr "«etIllS"Scal:jlu (Cegtelniana 1S)

,.Nowy program Nt.

Ogród Ogniaka ~)lłog..

Ułebaft()\WsHtiemu Ma!Ziśtrowi
teb1o~ji za be~ft1tetesowne odprowa..

-

powiedziane nf,l.d grobem jak również i tym'
Wsźystkim, którzy. podczas choroby otacza

SVlwetki ' ufzednlcle.
Kierownikiem działu hipotecznego II-' Urzę

du Izby Skarbowe\jest niejaki p. Rafał Gins ..
berg. P;;1n Ginshergpomimo, że jest pol~kil1~

je dnakże ze SWOJeml

współwyznawcami, pełniąc służbę, porozumiewa
się w żargonie Pan Ginsberg
prLez rok był
z awieszony w urzędowaniu iednakze na zasa..
dz ie starań został przywrócony do swej go ..

wypłacono

p an Ginsberg oprócz tego,

że jest

mu
urzę'"

ftl1ikiem państwowym wjzlale hipotecznym ~a
s wój własny sklep z manufakturą na ul. DZiel·
fi ej ..Nr.. 6, a nawet był l\arany za niezare~estro·

w%l~~ swe1 hrmy. ::,tanoW1SKo jego prawgo ..
p oabbn!e ułątW1a.. mu tranzaKcJe haqd.!Owe. \~)

-

Kałan darzyk

wiązek, będzie, miał możność'obejrzenia
ocenieniaoogactwa ekGnomicznego Polski.

f.

aremmone samOb~jśtwo.

-

p) uenomefa Danikó\\1naw telu
Sl~ zycia r~u~Ha się przed domem Nr.

.
Członkowie, zgłaszaJJicy swój udział w,.
22 przy ul.
zjeździe (do bl ura Towarzystwa Podleśna Nr" ~ Pl~tr~Qwsk!eJ pod tramwaj. ,PrzechOdzący \\1oWczas
4 do dn,., 1:S .. g0 ~" m.), korzystać będą z. 50 ; ~~~at~/:~J~~tvs~) SChWJCit Ją przed samym tramwa
proc. ZUlZKl Kolejowej oraz otrzymają palniesz
czenie we LWGWie.
(5)'
-- Terrord

I

.

· ~ k' . '.-' JI '., '. .
- N owa p lacow arzenues nlcz:a~
'·'1"
.. 1 Kili"' k" . N

. .' !

,~r

.\ p) W fabryce Józef:~ Rychtera. przy ul. .1u~,
: ~kOrUPk! 14, .robotnicy uwięzili majstra f zaiqdal1pod1
·
11'l' yzszema płac.
,I
R~em.1~S,
ull?ze.1. przy! UL. • '. ps .lego r.
i I '. Za?,iadomiolla o zaJ~ciu policJa przybyta m\~
RZelUleslnlCZe] prrziY ul. Ki1inskiego Nr~ 11'l1 nl1eJsce 1 uwolnila uwięzionego. (o)" .
odbyło slŁQ otwarcie nowooałożonego ce~hu; j.
.
.".
.
juoilerów~gmwerów t zegarmistrzów. ....
.;
- Wykrycie szulerni,
'. ,
. 'iW:riroczystościuczestni~z"Yl delegatM~ I· ." ) w . .... .... Q'" • ..'
'.
,.:!,

gistt.'atu' podstarsźyceoł\1b:~:~itSla.nru.s·rz6w'w~.Br·jPń k' .1ntes?1k~nl.1.t . hSlnl8 Szl~~pg:iera ,przy ul ..
szawski~h, majstrOWie će8tut':w~ , "vtskiego ': 'ęh~1~~kf~cz~~ia:;~łi~~ti;a~~~JeT~:ób~ql:~~~~~f
0r.ganiz:atorzy łódzkiego cechu. Zebranych pOl t ce hazardową gręł tU karty., Spisano pr%ku\! '. ćeJe:
wu..tal p. Wl. Wa,gner, preus łódzk Resursryj . ~oc~agnNęcia do odl'oWledtudna.tcl sądowe.h Dawida
C
Rze. ~e.śln1c
.... zej W ,s.erdeczn.ych ~lowaJCh, ... ty~ L 111rd~ęf.r.s:::t2t~fe'ifi~dn:,
i :!~.
. ,~i_.a.,. ~. . ._~'.'.
' 'cz~c ~m pomyslnego tQZWO]U pozyteczneJi ,pl~
"ł z
. ;. on4łjr~Zko
s..omano. ;,.,..
c6wki.
". ,
' , . ,. ...F.'
,"'i
Znów pożar Yf. fabryee Gsera.
~'", I
Do z~ądu wrybrano 'p•. MIchała W01~
'. .
. '. '. "
czaka. n~ starsZłeI~O p. Kloetzl~ na podStaxsrze:ł
20 p) W fabryce Adama Oss..taJPr~ ttl.I{ilfdslfe,
1=10 p, E, Bartuszaka Dia skarbnilka P,l' E\, Szcze~ ~ ~o 4i, ~n6~, wybuchl po:tar nil l"'ym pIętrze przy' 1;.1
pańskie~o na sekreta:r.z:al
.
,ł zW•. "falJerz(~ • P.rzed przyl>yeiem straty og.nioli1eJ Oglei"
· . l .
h'
.. M'·, 'CI \17'
la) zarodka stłulmU robotnicy. (o)
.
,
Z al ozycle affilce:c· u są: pp, lCn, "IV OJ~

r2 .:t

I --

'o

1. .dś:

Czwtirtek lU sierp. W;;. \iU'Z)!1Ca
g. 4 m.... ,;.
Lachód g. 1 mi .l~.
W senon i:I:!OIlca

rj;1"

cziak" -1, Chmiel, .F.

i M.

w

e na

Sz.czepańs1ki'$

dl; L dzi
a. o

F. Dęhow~JdI:
"! '
"

,

p) W związku' z nadlchodz~cym . sezo~
nem zimowym fabIlYlci otrzymują wielkie za;~
m,ówienia, W ciągu ostatnich 2 tygodni' p:rzy~
było do Łodzt1 przeszłQ 60 :wa.~onów wełny
dla tutejslZych fabryk.
';!

zd.emi~•.

Możesz być t1e<f40 pewnym. Idźc1Je l.

o.- Otóż nie. Pochodzę z dobrej! rddzmy;
i nie ~odzi się, zebym umierał na ISlZubienlcy.
Znalazłem sposób. żeby uniknąć tej haińby.
Podniósł bosą nogę: do małego palca
przycz,ep1ony był łeb czarnego w!t2ża, który po
m;Uno, że został rozcięty prętem" żył jeszcZle i

Kendrzeński

-W l

Strlckland wezwał dwóch poliJcjantQw,
teby odprowadzili morde~c.ę do więzienia..
- A więc czeka. mię szubienica? - za~
-

j,

i

-

pytał Bahadw::::Chan,patrząc

łęzaaresztował ukrywaiących sf~ tiam rzeF~~~
szk6w: 1,9 Iet. Zygmunta Siem(el ę, 19 1.p td:· 3·'
sa Groga i 16 Y.. Stanisława Orzega;,o czas;
reWizji w stodole znaleziono raeczy zrabOwa:(t~:
"fi mfeszl<arHu Jankielewfcza~' Pn:ypreNadzenfd :,;
kome'ldy policji przyznali się do .: dokonan~~
napadli i oznajmili, że właśnie w stoQe>te. m!~
nastąpić podział ,łupu~.
. . . ' 'j''''

Kalendarzyk historyczny.

W dniach 8, 9 i 10 września f. b..odbę
dzie się We Lwowie wielki ogólnokrajowy zjazd
.
. ~
deleC1at6w oddz;at6w j członków Tow • .,Rozwój".
' Wcz,praj zrana, ~dy dozorca '\łięzfenN~
:::, Ze wzgl~du na ważność spraw i koniecz- wszedł do celi uj!zar SI~,uieIę~ .Wi:sząceg0n~
n0ść rozwinięcia działalności. Tow. 1tRozw6j" szeł.kach. W futryme drzW!a Zawezwany, leka~J .
wzywa wszystkichswy zh czł6.m!<ów 40 jaknaj stWIerdZIł zgon~
liczniejszego utlziału· w zjeździe.
,.
ł
Pozostali dwaj młodocianI' rabusie SEldzl
, Zjazd ten edbędzie się podczas Targ6w ni będą przez. sąri doraźny. (8),
wschddUich. zatem ~azdy,l kto spełni swój IDO
Ud'
.'

g,zaki:

gaźe::.

słanoodd~ał pE>Hcji,kt6ry otoczywszY' g •.• ~,

- Ziazd delegatów nRoZwoJuH.

rodzina.

,

cyś podejrzani ludz;e. Na wskazane.mlelS(iJ~

t),

ł'etn. 1410. Polac}1 odnoszą zwycięstwo pod Ko~ono~

rą 1roskliwą opieką, serdeczne "Bóg "-Ii
OhiĆ .. z głębi' %bolatego Sef(!a składa,

li

przycz:em za ten okres

(Przejazd)

::-4 amy~lowsldcgo.

Koriceri}1 orkiestry 'St.

dzenIe zwtok na mH:~lgCe wieczn~,gO) SpOro
czynka i za pódniosJe slowa poci~IChy Wy-

dności.

12t:

lino PoplUhllrne (Konstantgno\"ska 16)
"Zasadzka(.
(8)

g~cze~dlnol$tli. Ptze'\'\iielebhemtt ks.

urzędnikiem państwowym,

k.ie. lewicz.a podczas. którego. hand Yc. I pod .• ~~ .
bą utycia' broni zrabowali większą sum~, pleR .
dzy i. zbiegli..
,...
•. I . ,::
Ot1e~daf do *komel1dypoticjiw..Slera~%i
przybył pewien f.!osnodarz z'.' pobH5k'~1. W~łf~~
oświadczył. że w jego stodole ukrywapł•. $ .~J~t

"Cyrograf mito§ci ,~

WI11<tentema

ta

l nano. (p)Jak
jut donosilfśmy~ \.:tt~Sferadl~l dOk~"i
napadu bandyckiego na miesz.kanre Jan,

'IJ9j ocz.:9 łC

ZofU z ROtZDPOW3'ticb
,alino . sklej

li 1

<

_' SamObójstwo sehwytaneg o, bandyty.

"Odeón u Ptżejazd 2

~.

1ft· !lU &' J\

WYPADKI i' KRADZIEŻE,

Widowiska"
~szystkim tym. kt6rzy oddali astat:"
mą p'osługę śmiertelnym szczątkom

T'..

-

Odbudowa kresow,
p) Zarząd zw, zaw, praco"Vn~kl)\V gastro

I

potrafił kąsać.

nOlniczno~hotelowy,ch postanowił, op'odatk~
wać s"vottlch czlonkólw' w wysokości 500 mik,

Ładny "Iłrażak:'*

.

.

LudWik Czetnik, stratakfl~:vki Gajera, .:'
staJ sc hwytany ~a gorącym UCIYnku . krll<b;,łt$.1.)nęJ
dzy. Spra~ę skieroWQno do sądu. (o)! ;"",./ .;:,
p)

' ! I '
';",)/.,.

Teatr . t'·s

'

,.

~J<.,...

. .. ,.

~Koneer;~n~l;Ptac~c~:i~r
(l)CeJem roz~ifanfi: kurt~~;lftfty=f

szerszych wa!stwacłf naszego;soote~ństwa:~;
w6dzfwo miasta .'W porozumieniu z :władU
·k()munalnymi urządać· będzie'na,:płacach;:'.'~
w parkach publiczny,b . , koncerty',~:.,or,kiesii·,
skowych, w każdy ,; czwartek;~l: katdł'~.k:,'
W"tgodz popołudniowyeh. Wl'bletący';!."W
kon~ert .taki będzie na G6rnYm;)'· RJa~..

. . od osob.y na rze.cz odbudowy kresów,
- Umrę niez,awodnie - mówił Bahad~ ~
,Chan - ale powtarzam, że nie zasłużyłem ńa '
- Niestemplowane wagi.
karę: mial:em prawo zabić ,cziarownika, który l
p) Wielu właś-cicieli sklep6w me s~osu::: W nIedZIelę na \Ilodf.lym;~,Rynkfl;,}(>. .
urzekł me~o syna,
,
i
W pół ~odZiiny skonał; ukąszenie karia:= .ląc snę do wydanych swe~o czas,'u 1?rz,ep1Sów
. . Szlachetny czyn.;~władz;i;'spet ..
ta za.wsze bywa śmiertelne. Policjanci zabr~li w dalszym ci::1~u korzysta z nleostemplowa/~ pltwle z gorącem uznaniem tych' kh6rzy. "". . ·.'bra.;
_
Ikł:
ijego ciało li Z1Włoki Imray'a.
,
i niych wa~ i ciężarków,
Ostatnio cały SZlel'eg tych osób, sta.wał ku fundu~zów .,. nie mog,,;pOzW91fć?:>se. "
- Sl,yszal,eś, co mówi! ten człowiek? - :
przed sądem, i hyli skazani na wysokie kar:\L ' CZ(iszczame na koncertY"'lr ;/'i,~,'fl,;;!f;,*~:·;,.;~~
rzekł do mnie Strickland~ rozbierając się - co
.
i'.
W miarę ubywania' 4~jakoncerty"odb,
to jest siła przesądu! Imray padł ofiarą niesz~ J
Strajk
kelnerów~
.
~J~
b~dij
w P?rza. wcześmejszej.'(k)
częśliwego zbiegu okoliczności Bahadur:::chat
&luzy! u niegO cztery lata.
W restauracji "Manteufel" wybuchł
. lilii! ! .
, Zadrżałem, Mój służący także był u stra jk, ponieważ właściciel tei restauracji nie Skrzynka
listów
~
. mnie od czterech lat. 'Kiedy ś.ciągal mi buty w należąc do związku. nile sto.suje się do je~o
moim. pokoju, usłyszałem głOs Stricklanda. orzeczeń, Do streiku kelneró\v przyłw:zyli
Szanowny Panie Redaktorze!
wołający na mnie:
.
m~ również kucharze,
,,}i •.
. -- Czy wiesz, źe Tiens po· raz:
WSZy
,, '
Chciałbym za popomo<!ą Pońsldego poezytn~
..' pisma z\\1r6cić uwagę społeczeństwu, jak emeryci J:wW
nocuje w swo~m pokoju?
- Osobiste.
le}o\.tli za .Qleszczęśll\\'le wypadki są wynagradzane
.,
p) I(onlendant polic ii na lJo\yiat łódzki
W roku. 1919 przy pracYl jako spinACZ .~
Konie.c.
p, R vszkowski powrócił z ur!o'pl.l i ohi::l.ł· z dn. ł;--6dz..Kf4!' ~le~!1em nieszczęśliwemu wypadko'Wlt prQ'
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Skoro już ChampoWen ustaW metode odczy"
'l:ywanfa starych hiero:tHf6w, badania nad kulturą sta~ ,rer.,to Egipta voste?owaly sZ!fvko. Już. w r. !80S odezy"
i tat Uczon'9 Grotefend nazmiska D.arJuszha 1 Xer;esa,
1 zawarte 'W tafenmiczyclt znakach egIPskie hier()~ltl6\'\1.
; Dzieki metodzie ChampoHiona, angUk Ra~nnson w r.
i 1847, \1;1ydal zapelną gr~matykę staroversklego.1ęzyka,
; przedtem zaś okolo r. 1825 ~ydat Chezy pIerwszą
gramatvk ę sanskrytu.
.
;
Nauka o Wschodzie czyli t. zW. "orjentaltsW"
!,a-«, zWięzflna jest ściśle z t. 'lVJ. IISoGi.ete aSlatique~
1 z nazGttiskiem ChampoIIio:1a, Itl6ry wyk~ł tai~n1niaę,
' zamkniętą przez cale Wieki VI karniegiacn. eowsltich.
Darował on ludzkości 5,000 lat hlstorl1 Dawnego
l Wschodu. DzfstaJ Jeqo nazWiska jest
nieznane szer: staj pubUcz90ścl i dopiero . paryska Sorh01!8. vtz)1'"
. pomniata ~\t1iata te~o odkryWc~ jednego z najwIększych
' laltlch .. ~mlat wydal".
(2)

•

;~D1:re'k~ia Kolej
PansfWoWycb
przifzna1a
a . nit. szczęśliWy -wypadek rentę w w'Vsoko~d
mk. rocmie.
.;,1;' Od roklt 1920, dro:tyzna 117 szalonem . tempie
\idm~la się i "Ik dnrtlt dzisiejSzy. słanowi wprost
~ 'isa.ny pnewr6t W ns.gzem t1citt gospodar.ezem.
)j:'.-"' li młęd~aaińe nłejednokrotnie zwracano się
ekeji KOlai,Państwo'W1ch o v~dwy~szente ren
D1r.ekeja
przepfIs2;clala milczkiem, a ~ naj
paym za~ '\\1ypadku podWy;1:ka była tak minimalnar
tylł! co kropl~ 'Wody w morz1J~ Doś~ na
eeałe 'etrzymuję rentt; iako uznany:ia 100
to~ • kalekę ze ws-z-elkiami dodatks.mi dro• ll1mł 11 'iQSOkom:15BOo mk:. mierfęeznto,
.
'.admi:eni~ takta n·a:leły. ił przypuszczalna łkz
.' ó~ pobierai~eh rent9 z powodu dozna..
. . koleinłesz.ezę§Uwyeb1f1padkóW Vl.c:atem pań r
"':WATY W BRETO,NJ·I.
e ~ mkolo 150 .osób łhańbą h1toby pozosta I
<>J
.kh Vi td. eł~kiej don· p01t'olnej głOdOWej śmierei. : '
.
Ii'i
Oddał~e powyższe do opinji spoleczeńst'Wa1 .
(§) W B re tGmj i zaC!holalsto się Jeszcze WIele
~ję &anO\1luemtt Paot( Redaktoroll1i za zamiesz..
Z\\fyczaj6W z cza~6't\1 celtyckic:h, a. Bretończyk dumnv
'eiał:e;ńbd,ej$ze.go D.a lamac.h, leg. pism. a.. ('1)
,
ze sWego poc1;lodzenia st~(a si~ jak najdtużej je ,utrzy
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~ W bajkach opowiada się opatadach Ctikt'(j ..
T)1rnezasem nie iest to tak dnlekoÓd .tzee~
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d~ią, sok trtl1irry Cttkro\łej do Qómentu1 rqt\!iłał41 roli tg ..
wyjt1tk(jW~ tJ:ł\1?slo M~
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ZachoClti pytaftl~, eE~ mh~IIHi:karąQ J1 tiQh1~cb 'I
cukru ~toblmY śłę sło.dsI?. (EJ)
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Ruch kolejow, w Po'sae..
(=) Wskutek ."Y.ielkie~o wzn:t'ożenia się
ruchu oso~owego, m101ster:;two koleI żelaznych'
opracowul~ now~l. rozkład po~lą~ów 6sobowych,

"

zadośc UGzyOlc wymagamom, fachu.
.
Przewóz na kolejach polskich wst@sunku
do roku ubiegłego pOWiększył się o 20 proc.

aby

Taki ia\\1odomy swat zwie sie Baz\\I'afan J dawniej
J rekrutował się Wyfączllie z szeregów misŁrz6m nożyc
I ł istlys ate dziś krawcy stracili damny
przywilej i za,.
ł ~6d swata SI?oczy~a Vł rękach handlarzy wódką. G~y
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mać. Cieka'W)1 ZW!aszcza Jest starożytny, zwyczaj za'Wiera~ia malźel'ist~ przy pomo~y zawodowych po-
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30 lat}' W' .ęe~Hnie. zas~o$Q*,an(j ~0 ~tiY
budowie mUzeam historII naturalnej z talt doskonarVffi
Wl1ni,kfem, źe ó!>')ta!lOWionG rozpo\'\19techniĆ
cukrtl \1t. bttdomntdwlę.··
Nie J~st to zresztą •. noWo~cią, .. jak niema pfe
nowe~ć) pad ~tot1eem~ IJOfueWaii W ltldl~~~ o~'da~fht dl
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nat od rodz1nY mto~zieńca otrzyma zlecenie, udaje
Ministerstwo kolei źelaznych, nie zaletnie
się " to\11arzystWie l dragieslo Ba:z:walana o p61nocy
od oczekiwanego zaopatrzenia parku . waC1ono~
rz.e,d dom.
-my.branej
i .budzi
Blldd
ich tylko
dla. form~
bowszystkich
uprzedtenłmieszkańc6W.
przedtem o. wego przez wytw6rnje krajowe; zakuo!ło w
zasic:zvtnyahod\11łedzinach '9CZ ekulą swata o, zwykleJ Ameryce ok<9ło 7 tysięcy wagonów towaro WycR
JJodzwe. Sama ,matka ,muSI dr%wi otworzyc ł już z
o pojemności 30 t0n.Ministerstwo kolei źe~..
płer.Zl'ch slóm BazwaJAn Wie, c:z:! starania jego be:
laznych czynj r6wnieź 'Starania w celu wy
'..dą pomYśtuytn slmtkiem uWień.czoue ..
i. . ady matkoa da mu. mjilurl1ajqcą od. po~!~dfl ś't9at dzierźawiania wagonów towarowych od państw
J ~wszy pism. nosem pOł.t!le grzeczaie: .Dobry obeyeh.
~)
i" '\fieez6fM i odlfrocl·się M. pi~te.. Jeżeli prOSZą go •
4roaka. a lIf!~~.1"_e~ ogi$i pod kuchnią,
Wwóz i
w Rosji.
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J ~:v je.st·to dobl:1·zaaJt. lIa;~~ym zooki/altli
J " eunk.a~ ~VO~:te.aie tr6Jl1~ przy
,ognisku.
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Oml;arjat .sowlec~1 dla. han.:1Iu zagra.
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Przeglliclu warSZlw~lego
Rozmo~ to~z9sfę po~omoo pag-odzie i
ego literaturze sztuce i . rzee,;ach obojętt:tycb.COł"8Z bardiiej jednak zbLiża sIę· Ulctl'lego zakUpIł w pIerWSzej połowie bieiące:1()
atiewiaa, .Polac, WB~W'alan,do celu :swej aocnej \\Ji.z;yty,ażw koń lit II ~y.. ':roku zagranicą towar6~za 80 miljonów rubn
1>.uo&~ . h1mtle. pocbwwnym nat:ześć konkure&ilta, jew złocie W tymi.e samy okr·
,
- ~·.aj:§tku, zt4et"etc~
"
•. .
'
. m.
eSIe czasu wy
Hiekonłecznfe 1f!tyln '~padku'trzy'ma stę l?ra~dy,
WIÓzł ~~mlsarlat . zagramcę. me więcej, jak lO i
ozego .dowodz'i ~eioomEV pl'\z}'Sło\\'Je: klaml~ Jak
pół mdJona pudów, gl6wme SUrowca. (1)
~~

CłU Krol1ik.ę.
'dla' W,od:~,medzi ttatę-~dęofiaroWtrJą s~a:tomi IOt.are,ie Tapgu .. Frederh,ia (Szwa
.' ., , . .,
'. . '.., , , , . . . , '
.' .
,Jeg~ kIiel1tababkę lnb matkę młodej pann-:9. Smat
Nakładem . wydawntetfl -.l\Slątek Ciao.. _grzecznIe, lecz stanoWczo odrzuca tę PTOPOZ~~ję i
0Ja)"
wstały wydane' E.T.. A. tiofimanna ",Pan dOPiero gdy m,! 1'0 długich "ceregielach zaQfiaruJ~ sa
Seaderył& i Tefil ,Jtołłie1a
demonicma- mllpannę a'oPija targu.
(2)
= Doroczny targ w Fredericia otwarty z()

, interesująr~b.DQW~;~'. .• . .. ....... ... . .,.

ł.UD~,RSrW9w AUSfRjI.

lJk:azała:$~imeresuJ,ca.,_b14ita ~ Staf:~F '

ldedo·pt. ·'Nasze Rządy-G4,Zawiera szereg
.Ęt,

h",
spraw z"I!\za
dl>';! nasq:młodłłc państwowości~ Porusza
,:,,..
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.lentGUJ~k:uwagdotycząqe

aktnalnyeb spraw jak. .Analiz'ę kon . Niższe'.
.
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00.rip
poA'lI'l~--ht', '~'-:JId"'·
Ordaoi'l'f11
"'~
Uczony austrj tlC'ki odk:tY1 tam mianoWicie
1"rI. :-'~~- w t u l i l i " . '
., .~"J"lf.".f'esz,tkł osiedłazokresa brOttZU, a v:J nIem §!ady: UC2(ty
h~. ~kOH.,•.a.w.cze
. ', 1_.,1.:', hIłStOS.~ek d.KresóW' lnd.ożer.:;zei. pod postacią koścj ludzkich" WiękSZ.,e..
~dmch~Jt..d... :':"(6) ,
; ł,geh kosC!i Dylypolupane 'Wzdlazr widocznie dl..~ doby,
:te'.
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N~kszy ze %uanych dotychc~s

11a dokonaną redukCje płac robotniczvch

li.

. jak rok temu.
~
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, dzi zpiftnuteS!o ·młeka:pl'zed·l1a.rodz.: Jezusa Chr.9'"··t Giełda
stoa.
(2)
, ~ '.

tywi~ dla kWiatu ~lelk:ą, zabobonną cześ~s na

(ś)Z "Okazji otWa.rcia
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WYPADEKSAMOCH,ODOWY CO A·4

k.,iat6W
t-ó4nfe m. dalekich FIlipioach, na ttr'l11istych

.#>1

t.O tY

~ nie.f skpre" Szczątki naCZ9ń, znaleziOa)'ch razem z
, ~9lićmt, pozmaiają wnt.skowa~,;że 'Wykol'ałigko~ocb.O

;~łaJWfĘKSZr.J(WJ~t.Nt\;;S~ECIB* ,_

"lII'

Oraz zmniejszone koszta prOdUkcji.. WI! wiel~
dziedzinach -konkurencja. zagraniczna nie uJ"o
Rita się tym razem w tak znaczFłych rozmiaracn'

.że mi~so

.~

h ,. zboczach 'Wulkanu

J

cia SZpIku, łUady za~ spatenłzay na innych śwIadczą,
bylo pieczone. lia Jednej zaś z czaszek. zna
lezionyeh ,"\111dl11eją naci-ęeUt, ~skazuląeeł te zdarto z

"

g6rą 8.000 os6b. Minister handlu w Drze'
mówien.iu swotem. o.świadczył iAdz,y in. W
d - l i i i " " '"
praw Złe trudIłOScl zWłązane z otwarciel1 targu.
b,ły)eszcze tym razem bar~zo poważne, fliern ...
mej Jednak były one zaaczmc mniejsze w DO ..
r6Wnanl·U
Z rok."em
p.pr'7edUi" m. a to ze wz~lę ..
,'I· . .
.
rn,

miedet1skiego Muzeum historji naturalnej na podsŁa..
"Wie edkrycia ilfcheelogiczneio\"IJ.Atzenpargu, w AllstrJ

. ,

"

~~tsł: ?~~~dłtzW ~~:dz~:::rCi~in~~t~~ e~~fl:

targ z

"
.',
."
.11...
(§) Rttstr'.fa-, ~yla m~gd1~zamleszkana.· przez
:audo!erców. Dotaklego wn!oska doszedł dr Bayer z

6680
-- 9.00

F'ranki franc. -

Warsz. -

Funty

545

mysoko.ści ()~miuset ' maiącei na celu ograniczenie liczby nieszcZęśliwych
Czeki wp łaty..
~ ponad poziom morza i niespotykaną S\1ą
Vlypadk6~ automobilowych, bbro centralne amery·
516-517
Londyn
29910
atotc Z&-Wdz.ięc:za praWdopodobnie mlaściWoś.. kańskich towarzystw ubezpieczeniowych zakomuni- ,Belgja'.
8.7J
Nowy Jork
6150
~y mltlkanie:uJej. OkWiat ś\1iętego Bo-o pokOVialok że w. ostatnim roka W Stanach Zjednoczo.rlerlin
8.70
Paryż
5~
ai
m1l1i~&j
metr śre dniey. Waty nych ~3kutek wypadków sami)chodo.\1lych stracHo
Gdańsk -165
Wiedeó'
15,25
okolo· (1zie
kilogram6W.
. życie 12,500 ośOb -czyn 1:0 44 minuty zdarzyl się
Praga
I
.śnie również na . Sumatrze, gdzie ' taki \1łypadek-a przeszło 80:>,000 odniosło lżejsze ~"
Akc;e.
~b ~ubemat.ra angielskięSo Stamlorda' lab cięższe obrażenia..
euoaamJ%J_'Si~ ..Raff1esia.
(2)
Wspomniane biuro statystycznie stwierdziło, że
Ostrowiec
81)50
5450
:'
. liczba wypadk6m tego rodzai a W roka 1921, wzro.. Bq,nk hand.
Rudzki
2715
"
Dyskont
CA';ODKRYClA ,EGIPSKICH
15ta O 4 procet?-t,podczas gdy z powoda, innych
Starachol111ce
5601
" Kredyt. 5500 5600
·''''HIEROGL t:.'IQw.r
lśrodJ:t~w k'łIDunlkacyjnycb procent ~ypadk6w ule~H
" '
...
. . U'
!zmme]SZeUlt1.
Żyrard6w
., Zjedł z pol. 1400
85000
' w""
Borkowski
Znaczne wzmożenie si~ Wypadkó~ samocho .. \ Cukier 6500G
63500
U15
,"', '(J}
1fladomo, hl~r()gIifdD!i na:t::9waią sł.ę dm~vych w llmer,yce przypisać t.:t~leży hypertmfii roz .. Drzewo
Żegluga
Qbrazo.'We st~:ryoh egipcjan, u~ywft.ne do napl"" 'WoJu amerykańsklegoautomoblhzmll, kt6ry dopro .. LUipop
Jablkomscy ,
2J!5
4725
" h....Z.,.(>P'Om.nikaeh w da"nym Egipeie. Bylo kilka
ra.. \\1adzU do. tego, że dzisiaj 1 auto wypada na 5-ciu
Narta
18:>0
'~. tych znak6w, jako pisma używanych, jak np
Amerykan.
(5)
i
Z czarnej" giełdy UIIarsza • •k:iej
~i obr~~ome,. symbolicznes "Wreszcie fonograficzne.
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dnia W "Paryżu śmi~con~ setnl\
~~ odkr,Y
zy raczej o~e,tromama tych hre...
. ~.t;z..ez ueronego Ua1lctlskiego ChampoUiona.
MO'WiCle rocznicę tę uczczono ~ paryskiej $orbo..
~ ChampoUlol1 po długich mo.zołach plermszy odczy..
.tal ~ogUfy egipskie na kamieJ;liu, znalezionym VJ

I

~t 'W J;eul)~

i~le. w roku

ilOO pr.~ez tra.ncus~lefo ofIcera,
f~i1SSard. podczas ekspedyCji .Napoleona
,I~:.~
.~ ~ p,",- . p~YCła ta . więc prz}czyntta się ~o
~.~o
~,;.,=.
~.k&e.;.o~~taryttt
Odkr.}'cla setną,
lU.d.Zikleg.o
.'d.,tlCll
. ',a,'założema
. J8d.nOCZę..fom.
ś.lua
l'tlCZIUCę
~~t.AloU~l1e. b3i C~m·.,

.if'!:m

........ 't.w.·lilt .
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Dolary

6685

!

Franki

550

(§) NajW'lększym obecnie rezerwoarem gazo ..
eUropie .Jest zbIornik. mieJskiej. gazoWIli We
WledOlu. ZbWr1l1k tell w miar~ napełnIenia wYsUWa

U'ly~

Funty
29.600
Marki niem. 9.35

W.

Się automat.9Ct~ię, na podotHeńst\a2o te~e3kopu. Slda..
da się; on z pięciU zachodz8,;cych na SieDle ol brzy..
mich plerścienI. Dolną Jego Cl.ę;Ść zalnyka 'Woda.
..UmlG3ZCzony
0/0" j~,tość.,. Zb..!Orni.k.
'l.... oiJ1tczoni:1 jest na 2'>0,000 m. kub.
u 40111
ze "ar dq.zwalo. SPlj.wdzić ilość,

JI~,~..#.,..,,4~.l1!b \~)

.
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. JIDł/

Giełda łódzkI z
dolar St. Zjd. 6680. 6703
czeki
6760 - 1600675Q
M,iljoD.ó\\1ka

II

złote 327,000
Ruble srebrne 2. ISO
Baon srebrny :~

Ruble

:I. 9
Marki niem.9.10
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Dranlatw 6 akfacb z
Początek

życia

arystokracJi angielskieJ w roli gło\vnej

"

I

seans6w o godz. 5 po poł. ogtatniego 0 9.45.

I
Sala dobrze wentylowana

33555

~aszJn. drukarska oos1ieszna, płaska 62 X 92 cm.
Dwie bostonki rozm. 24 X 35 cm. i 213 X 40 cm.
Maszyna do szycia drutem ..
.• ó ~ do krajania papieru rozm. 76 cm~

do "sprze'dania

.....

'

Mercedes t Underwo0d, Remingt(l')n i t.p. Taś;nY;'~kałka'
reperacje.. N A J T A N S Z E Z R O D.t. O"

3558S

Zgłoszenia H. SZPREIREGEN, Łódź, Nomrot la, od 5-4 ppol. i od 1-9 wie cz.

I

najmodniejsze Paryskie i \\tiedeńskle fasony z najłspszej
skóry posiadają słaIe na skladi.fe

T

ADOLF GOLOBERG ul. A

Ri
PiołlPkowałca

I

141
141.
Wykonywamy zam6",,; enia i wszelkie roboty z zakresu
szewctwa po cenach przystępnvch.
5285$
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szerokie stosunk~.·,~ w fa"'t..
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Sienkiewicza 29 1i1

oryginalny Diesel stojący okazyjnie d. sprzedania,
leżące dwu-taktowe od 6 do 60 HP. "PILOTH
Lw61J1't ·1.'1 R:"fOre!!.'):Ni t.

• • zeUu,

dai

ę
manafaki.plł.

" . Kor}'-itanfynowska

B3S1s
!

,~.'

3i(W;PQd~l1órzuf
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Biare Komisowo ..HandloWe
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OS'zańptzed tekst. iw tekście .200 mk.., zwyczajne &0 mk.,wsr6ddrobnyeh 10.10 m~, nekrologi. 120 mk.t kOlllunikaty lao za wię:r:sz nonpar.loWY'
!. ,
~.
}ul> ~o, miejsce. Drobne og!oszen.ia ln:ztermiuol»e 15 mk. za ~~_ dazslitery 120 mk. dua, poszuk~ącyeh .pracy fi rnk.n6i mniejsze .gt()~
I~e 150 rok.. Ogloszem8 zamlElJscoWe 50 proc.. 4roze~ zagranrezne 100 procent drożej. Stronica przed tekstem dla bgtoszen podZielona na 3 lamy, za 1ukstem 5'
I;. móm... lirt11i:uly bez oznaczenia honoradum uwata Redakcja za bezpłatne. Oglos.z,enła przyjmuJe &dminisi:rae.",ja, do gOdz" 64łn~Q 8-ej dolicza si,ę 50 proc., Ze nieterPl
owe
ch$dzenfe fJgloszen admInistracja :nie odpoll.\;iada. Każdą. n~)'wa POdlD)zka ob01J1iązuje jUż prz.yj~,ogloue• . 04,· salW ,ee.Q. .9CZ uprzedniego :lam1ado,woJ" można ,Ulmawiać m Zgierzu II Pili Lacha, .. PabJat11Cac.h, al p. Zstorskiego ul.. Zamkowa..~
'
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