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POMYŚLNE

zenl~m rząchl polsklego jest prQjywr-ócenie sta:..
nu prawnego, kt6:ry stworzył traktat wersal-'
ski. Sparaliwwały je wpływy 'tendennYJne, 01'82
pogłoski, jakoDy Polsk!a dązyla 0.0 zmIenienia
poCIstaw p~awnych istnie:iąceiio porzE{d1iu:.

ZAtATWIENIE SPRAWY partego na nowycll zasadach, wSKazanych
GDANSKlEJ.
w raporcie p. Q'uinones. Naeży po'dkreślic
GENEWA 9,7 (PAT) Rozwaianle życzliwe poparcie tezy polskiej przez 'delega
sprawy gdańskiej przez Radę Ligi Narodów ta francuskiego p. Hannotoux oraz rzeczowe
zostało ukończone. Decyzje Rady są pomyśI~ i bezstronne u:ięcie za:gadnienia przez p. Qui
ne dla stanowiska polskiego. Raport przygo~ nones i sekretarjat Ligi Narodów, dzięki cze
towany zostal p~zez delegata Hiszpanji Q'ui:: mu słuszne, oparte na prawie stanowisko
nQnes de Leon, który stwierdzUł że dezydera:::' Polski zostało uznane..
ty polskie, zawarte w nocie, złożonej Radzie
SUKCES DELEGACJI POLSKIEJ.
Ligi N arodów, winny byc uwzględnione. W
tem sposób dopiero zostało umożlhvione
GENEW~1\. 9-7 (.A, W.) Przychylna dla
sprecyzo'wanie kompetencji wysokiego komi:::
Polski 'rlecyzja rady LIgi Narodów. akceptują
sarza. Ligi N arodów w Gdańsku~ oraz opar::
cie interpretacji konwencji polsko:: gdańs:: ca l~aport deleg"ata hiszp~skiego,Q'uilomesa
kiej na wyraźnYln brzmieniu traktatu wer::: de Leon jest tu powszechnie uwazana za suksalskiego. Rokowania, podjęte pomiędzy 'de~ ces delegacji polskiej.
Bard~o dobre wri~z{l\nif\ w nara~dzie
wy
legatem' polskimI'. Plucińskint· a p. ·Sahl.
mem przy pomocy sekretarjatu Ligi Naro~ warlo umiarkowane i pojednawcze stanowisko
(łów mają doprowadzić do porozumienia o~ delegacji polskiej, stwierdzające, że jedynie dą.:"

I·SZA KONFERENCJA PO ZWYOJ.ĘSTWI:m
POLSKIEM.
GDA.N'SK '9-7 fA:.. W.Y W ponleC1z1al'efi
odbędą się w sekretal i acie Ligi N a1"o'dow' kon·
konferencje w sprawach rao.y portu:, celnictwa 'l
uprawnienia -~b'y~;teii 'Pol;-hlch;;- Gdańskrt.
Są to 3 zasadnICzo sporne' :~,praWy' mlęa'zY· Pol . .
ską i Gdaiiskiem. Rozwazane będą; Gnana ·no. .
wych podstawach, przyję"tycliwedług rapórtu
delegata,· l1iszpanskiego) a akceptowanycli przez
radę Ligi N aT(}dów..
,..
\

1

p

t

II

l

I

R

III

I.

J

MINISTROWIE SEYDA I LINDE NIE USTĘPUJl\.
WARSZAWA 9,7 (PAf) Prezydjum odbyła się dyskusja w .ra'clzie minisfrow, któ;: aktualne zagadnienia, le~ące w Jej zakresle
rady ministrów komunikui~', Doniesienia nie ramiala skłonić min. spr. zagr. do poddania To samo dotyczy bezpódsta\ovnyeh poglo:
których pism o rzekomo zamierzone j zmia się do dymisji. Dyskusji takiej" nie było, Na~ sek o rzekomym zamiarze wniesienia. dymi::
nla na stanowisku ministra spraw zagral1icz~ tomiast już w dniu 3 bm. obtadowała r la sji przez min. skarbu.. Przeciwnie, sprawoz(Ia
Dvch i min. skarbu nie odpowiadaJą' z~ola ministrów nad refe-ratem ministra spraw<ja~ nie min. skarbu o zasadniczychlinJacn le~o
prawdzie w szczególności twierdzenia, .it:lko~ granicznych, WyKB.'lUjąC z~odnośĆ pOfl,lądóvv polityki skarbowej. zostało przez raaę,
by .w sobotę lub którymkolwiek innym dniu na zasadnicze linie polityki zagr. i na. ~\)j1'1 ministrów dnta. 9 bm. aprobowane.

DostrzBnis
i\LJANCI IGNORUJĄ NOTĘ
NIEMIECK ..-\.
LONDYN 9,7 (PAT) . OmnwiaJftcw
dalszym ciągu sprawę okupacjizaglębia
Ruhry i odszkodowań, prasa angielska pod;:
kteśla fakt, że na ostatnią notę nie1l\iecką
, skierowaną w tej sprawie. do AljantóWl', ża;:
an:e~,'z,państw izainteresowanych nie dało do
~chczas odpowiedzi. Zdaniem prasy an~
~ełskiej. ignorowanie tej 110ty nie będzie
mogło przyś-eieszyc
rozwiązania sprawy.
Odpowiedź wlęcnależy dać i aknaj rychl ej w
form.ie możliwie" kolektywnej, a jeźeli to jest
,niemożliwem, to, w ,. ka~dym . razie odpo\viedź
taką powinna wystosoW,ać Anglja.
'
ROZGORYCZENIE WŚRÓD ROBOTNIKÓW
WZRASTA.
BERLIN 9-7 (A. W.) Sytuacja strajkowa. w przemyśle metalowym przedstawia się
bard7..o . p.o:vami? i. zao~trzvl~ się o tv~~.że
:wbr,~w' m:t:'Jutyv-ne l wob k01"1tc.tu SLi\ ...... Vve-

się

tu cji

ił

I

go robotnicy smuowolnie .porzucają pracę. Do
tychczasowa .liczba strajkujących legalnie wynoszącal00~OQO, po przyląc7A~niu strajkujących,
nielegalnie, wynosi obecnie 150,000.
W zb.urzenie i rozgu:ryczenip, w~r'6d mas
robotniczych wzrasta z godziny
na godzinę.
Istnieje poważna obawa,' że. zWiązki nie .z,dola-.
:f,l utrzymac sytuacji w ręku. Rozpoczęteukla
dy zministerjl.1ID pracy· nie dopro.lVadzily do
rezultatów i niezdo!~ły stłumić odruchów mas.
POGŁOSKI

O' 1tf f1I'tIA 'nVO~CIZAThIA OBU
PRAWYCH.

WIEDEŃ 9 (PAT)'"Neue Freie Pres~
se", donosi z Berlina: Od kilku dni krążą pogłoski o możliwości zamachu ze strony prawicy. Wedhlg tych pogłosek tajne
organizacje
skrajnej prą,wicy. 'Rrzygotowują, zamągh przeciwko ąamierzonym przez lewicę aktom gwal~
t6w. Korespondent "Nema Freie Presse" .
wił w tej ,~lJl~lwie
z j(L~;Y'Jj) z ('zL·~J~Ów gabi..

mo-

ze

netu minister ten
przyznJl.I~
sytuac:jawew"
w Niemczech budzi poważne obawy,
ale pogłoski' te uważać . nalezy za przesądzo
ne. Minister nie wierzy w możliwość' zamachu
zar6wno ze strony prawicy i ze strony leWicY.

nętrzna

. WATYKAN

Zi.\DOWOLONY Z ODrO)

WIEDZY. NIEMIEC}{IEJ•.

BERLIN 9,7 (PAT)Biuro \VoHfa.' '"do~

nosi· z Rzymu, że kOID1.l11ikat,vfydanx,pJ:zez
rząd niemiecki 01"~Z rozmowa kanclerza Rzei
sżyz nuncjuszem papieskim, 'zdstały Pl"Zys'
l,rJC;' \v Watykanie z. \v;elkiern,'.zaCIowąleĄiem;

BERLIN ~9 (PAT) 'QdbylY·· się tu :rokowania pomiędzy' min. pracy
a przedstawlcie..
lami uletalowcow, R9kow~nia nie 'doprowa..
dziły do .skutku, skutkiem· czego zaostrzyto się
położenie strajkowe. Strajkuje 130 tysięcy. rQbotnikÓw.

__f~b

___e~i_t_'____~~~___~_-e_!_we_~_~18_~

_ _~~~~'~1

__________~,_R_O_Z_~_m·_O_.I_"____\_W_1(_·lr_f_V_,_d_'(_d_~_T_'O__TiIT_I_o_ca__T9
__2_3~I__________________M
________~___N_,·_._1~8_S__~

Sprawa :honorowa· mar. Piłsudskiego...
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ROBOTNI.CY KOLEJO'VI WRACAJĄ DO PRAOY~
(wp) W. sprawie :incydentu między miub
LWOW 9-7 (A. W.)' Dziś, po dwutygo- dn. 8 bm. w montowni na Dworcu Glównyrn we
jW'0Jl1Y gen. Szeptyckhu a marsz.. PHsudskiem
którym ,niektóre pisma fałszywie informo- dniowym strajku, przystąpili wreszcie wszy- Lwowie, '
Na zgromadzeniu tym uchwala, nawo:walyż~ już się odbył pojedynek dowiadujemy scy robotnicy, kolejowi i waTsztatowi do pracy.
Przerwanie strajku poprzedziło wiel- łująca do natychmiastowego powrotu do pracy,
się że akta tej sprawy. zostały przesłane p::ezy
dentowi W ojcieehowskiemu do Spały na Jego kie zgrOlnadzenie, które odbyło się w niedzielę~ :;~f:pGtdla jednomyślnie,
~leceniedla rozpjltrzenia i zaopinjowania .
•' :Zaznaczyć przytem. należy, że w ~ols~e
II
pojedynki są zabronione, WszelIdezatargl v:- 11.0
nie' osób wojskowych regulowane są ?I~PlSO:
wó iJądam:i ~ oficerskimi lub generalsk!mI zalez
nie od stopnia służbowego.
SAD DORAŹNY W LUBLINIE.
Wy jazd posła czeski(;~o z Warszawy.
LUBLIN 9-7 (A. W,) Dziś w godzinach na ka:rę śmierci i przez rozstr7fi~laIlie.! Na takąz
...
(wp) \Vczoraj wieczorem z~ar;sza~ przedpołudniowych stawali przed tutejszym są karę slrazani zostali bandyci Stanislawek i Cza..
, 'wY'wyjechał poseł czeski przy rządzIe pols,' de~ okręgowym członkowie jednej z grozniej- pIa. .
Dwaj inni zbrodniarze, 'G~owa(:,ki i Fi..
szych band, mianowicie Toruja, -wra'z z herkim p. ·M~~a.
d
Od 'dluższe~o czasu, p. lVlaxa z ra~ sztem. Przeciwko bandytom zastosowane by- jaUmwski, zostali skazani na
beztel'l11inowe
(!Zał objawy silnego -z~enerwowania.
~
ło postępowanie doraźne. W pOł,1.1dnie zapadł ciężkie więzienie.
. W ciągu piątku l soboty stan nerwow wyrok, skazujący naczelnika bandy, Toru ja
posła cz~skie~~o tyle się. pogorszył, że. za~
szla konlecznosć natychnuastowego wy 1I1 Z du
ZATWIERDZENIE Wy'ROKU NA BAND1{TÓW.
,;na specjalną kurację.
LUBLIN 9 (PAT) P. Prezydent Rzp1itej tej samej bandy Czaplę 111askawil. Wyrok ZO;'!!
Fałszywe informacJe.
zatwierdził wyrok sądu c1oraźnetro, skazujący stanie wy konany o godz, 4 rano, .
'(wp) Biuro. prasowe MSZ. komunikuje bandytów 'roruja i Stanislawka. U czestnl.ka
,Niektóre pisma umieściły dn~ 8 lipca .rb. in~
.formację jakoby wstrzymane zostały . ~ran~
"Ręee Tichona - mówi odezwa okryte
.$portyżywności przewożone dla Gdanska Benesz udaje się do J.Jondynu. Celelu podroży są krwią. .1 est on przyczyną, że wiele tysięcy
\)~zez terytorjunl Polsld.
..
.' Benesza zagra.nicę jest porozulnienie się z rzą wiernych zginęło".
Informacja ta jest zupełnie bezpodsta::: dem angielskim i francuskim. przed konferen·wna, gdyż .żadne zarządzenia w r5owyższyn1 cją ]M~alej En tenty w Sinaja. .
OLBRZYMI. POZAR W BAKU.
i:wzg1ędZie . nie zostały wydane (Pat)
ECHA LIS '1' U- PAPIESI\:IEGO.
. LWÓW 9.;.7 (A. W.) Z pogranicza polsko
Wulywwalułóbcych doPKKP.
sowieckiego donoszą" to "Gazety 'P01'annej",
PARYŻ 9 (PAT) "ChicagóTr.ibune" za~
.
(wp) 'W,cią~uostatnichdni wpłynęły mieszcza podłosl~ę, ja~o~yfrancllski amł>asa że w Błlku wybuehlolbrzymi pożar, w je dnem:
Z większych przedsiębior~tw naftowyeh,,;,,S-q."
bardzo znaczne sumy walut9bcych do PKK
P. w. Warsz~t\vie z tytułu eksportu cukru. . dor przy Watykanie .Jonuart rnial wkrótce opu- charin" .' .
, . . '
Ogółem wpłynęło około dwóch nliljo~ ścić swe stanOWIsko.
Ofiarą ognia padło 15 szyb6w, o og'ólne~
:llÓW dol~l'ÓW, co p01110'że znakonlicie w akcji
produkcji dziennej dochodzącej stale do 30,000
.A GDZIE TROCKIJ?
Min. skarbu, mającoj na celu stabilHzację na,,.'
_,
pudów nafty.
szej waluty.
Między innemisplonęlo kilka szyb6w, .'tJ:oi
MOSKWA 9,7 (A\V) Ukonstytuowa:::
la się rada kOluisarzy SSSR. wskłaclzie na~ chodzących za najlepsze w. calym rejonie nafto·
stępuj~cym: ". Przewodniczący: Lellin,zasŁęp wym w Baku.
cy: CIurupa, Rykow" Kisielew; ~ospode~rst,:
Pożar, trwający 2 doby,. ug~sZDno.
SYTUACJI POLITYCZNEJ wo lt;dow~: .. Bogdanovy, praca: Bachułow
. W, EUROPIE*
aprowlzacja'Kalmanowicz, finanse: Władinl1
HOJN,A. OFIARNOŚĆ.
row, rolnictwo,: S:mirllo,\ĄT,Wewnętrzne: Bie~
, . .• . LO~I)YN. 9,7 (~AT)Dzisiej$iy.. Ti~ łobarodow~_ sprą'Yiedliwość:KursK~~ :tświattl
KATOWICE 9..7 (A. W,) Wczoraj· w Ja~"
mes.·.··· wąrt.' poświęconym . ·.obecnej sytuacji Ł,uJ:?aczarskl,i'~.<iroyria. Siemiaszko. Prezes głó strzęblu ~ .Zdroju odbyło się' urocQłyste otwat,
Ipblity.cznejvvEuropie stwierdza, iżzarÓWll,O wnego urzędu pohtyczl1ego,daV\Tllieiszcj Cze: cie letniska oficerów 23 dywizji ich roddzin. Le"!
,;w~westji . reparacji, jak i przeciągającej sie l'~~wycĘa.iki, będzie 111ianowanv przez' prez v
tnisko··to zostalo otwarte dzięki inicjatywie d~c~
okupacjizaglębia .Ruhr· wzasa.dzie nic si<:-· C]umWCIK=:a.
.'
dywi:zji, gen.. Choroszkiewic2iowi i",.ofia!'noś~
nie zmieniło. Bezpłodnawymianazdafl,. ()d~
wlascicieli Jastrzębia, .pp. Wojtczaków,
kt~..
twleczona znowu na c:zasllieograniczony, .. u;:
ZAKONCZENIESES.IIWCIK;::a~.
rzybezinteresownie ofia,towali. 2 wille.
niewożliwia . uzdrowienie. stosunków polity:::
Zostaly one urzągzone i T\"'r:l',(TO~f\~('\W~ł.n6
cznych i gospodarczych w Europie. Rozmo,:
..MOSKWA 9~7(AW)SeSjawszechro
.wy kąI francusko::: angiel$kicll dopro'\vadzily l'YJsklesO kOlnitetu .wykonawczego zj)stala własnym kosztem dyWizji bez pomocy

:0,
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Ho wyjaśnieniastallowisk€lFran~jio tyle,źe
dzi ś stwięl'dzićmo'żna, iź . Francja zdecydo:
.wała .się ostatecznie; . nie pertraktować .~
Niemca.~i ażdQ zaniechania biernego oporu
~·zagłębhl Ruhr. Najoczywiściej Francjao~
czekuje. ze .strony ,.N~nliecltakie~o .. kroku
ltóryby.umożliwi! .państwom. 2;ainteresowa~
'nym,uozielenie kolektywnej odpowiedzi, na
Q~tatl1ie. propozycje niemieckie. , Do czasu
.~.ięc,J~dy tónie nastąpi, ,wykluczone jest, by
~ rancja zmienna .swe stanowisko.

POKóJ NA BLISKIM WSCHODZIE
...
ZAPEWNIONY.
"
WIEDEN 9,7 tpĄT)"Neuec'Preie
Prtsse"· donosi z Lozanny: Dele,gacikoaHCY1
ni podobnie. Jak tureccy, wyrażaią priekQ~
nanie,)~e pokoj na Wsc;hodzie bedziewkr6t~
~e faktem' dokonanym. Ismet Pasza oświad~
:tzył Clziennikarzom:

zatp.kn~'ęta. Najważni~jsze uchwały są nastę~' nątrz;
p,!Jące.Uchwała o uproszcz.eniuaparatu ko;:
mlt~t6w
wykolla,vczych. ~n1inllych. zale, WAŻNA PLAcóWKA
cenIe prezydJum ,vszechroSYJskiego I<:olnite:
GDĄNSK 9,7 (AW) "Dziennik Gdan
tuwyk0na;;vcze~~, a.by przygoto'\vac proJekt
uproszczenlawo~óle aparatu adlninistracyJ~ ski" donosi, że podobnie jak w latach poprze
dnich, tak i w tym roku 1 zarząd związku na~
bnego.D~lszeuchwały, zmniejszają; emisję -'
,~nknot?ww ten sposób, że z dniem l nUl:Jłt uczycieli szkół powszechnych otw.orzy! ~"
hbI~ POWInna ona przenosić 30 milionów ru:- Pucku. III. wakacyjny kurs . uniwersyteoJS,;1:.
.
. .~,
l złotych ,,:edług, ~urs:l1. z k~żde~o )niesi,~' da nauczycieli. '.
W dniu 4 lipca odhyło się . otwa~cłe
On, ;iJ?cz-ynaJą c ZaS od 1 SIerpnia zosta fe
zmnlel~zona .w .. stosunku 15 miljonówrubH tejni;~;miernie. \vażn.ei. p.lacówki, mające.:'. B~.:.
złotych.
.
'. .
. celu 1:>odniesienie poziomuszk61 powszec~'
,I
h
nyc.,
Na
kursy
zapisało
.
się
130uc~es~ł;,
AGITACJA PRŻECIWTICHO:NOWI.
ków ze wszystkichwojewódzhv. Wykla~aJ3 filt~
MOSKWA 9 (PAT) Rada cerkiewna wy profesorowie uniwersytetu W arszawsld~~o \11
. .' .~)
dala odezwę w sprawie patrYal'chy Tichon~. Krakowskiego i Poznańskiego. .
Odezwa .. ta napa~l.a nab. natryarchę·. za nie'·:':iiij"'
BóJKI
ULICZNE
W
wiEDNIUu
uznawanIe uchwal soboru ~ oświadcza, iż' "1:(.\,
MASAKRA POLICJANTÓW.

: ... _.' .. ,.Mo~ecie panowie donieśĆ światu, ,:Że prawdopodobn~m jest, aby skrucha jegp byl3
!lo1C6j . jest zapewniony. W kołach koalicVl'" szczera. PonosI. on winę wobe:v. cerkwi nie do

trak,- przehaczenia i naprawienia jej. W sprawie 111a1
ż~ńst~ "biskupów -- glosi odezwa, że zniesienIecehbatn biskupiego jest jedynym sposo{·.6~tłbbpOLlTY(jZNl11 P. BENESZA.
bem do. zapobieżenia rozpuśCie. jaka się szerzv
fa W klasziorach
i wśród
du(}howieli.
.
. ' .. --,' ---,wyższego
,,-_.,.,-.,,,,
... ,.
<;,;,,\jła:Bt.2Q·(P.ATl·~
. ,ą!ig ao.,;tosi: ze min. stws.
uwazają

za

'.~·'.aniu 17 b.

i

możliwe

m.

podpisanie

ł

WIEDEN 9,7 (PAT) Oddział 150 t. z. ~~,
"Frontkaempferów'\ wracaJąc wczoraj z t1~ ,~~
roczystości poświęcenia dzwonów kościel::: .ił
nych.. W: ..Brigitenau, spot~ał się z socjalden.!~~....••.'j.~
kratamI. Przyszło do starcia, w wyniku kf~·~
r.e~o po obu stronach było wielu rannych.
~
hCJa, która przywróciła porządek, miała, 2)\
rannych p()1~9J.t.l};ltó.w*
' '·~·c-·-------~
::~

rp .
-

Ku tworzeniu i

-

"Na terenie Sejmu Polskiegopodlu:::
'.vrespcie utworzyć

parlamentarna

opiera. Fakt ten witamy

z zadowoleniem

większość polską, na której obecnie gabinet
się

ciągnie.

i popieranie obecnej większości polskiej w
Sejmie uwa~amy za obowią~ek polski, oby::
watelski i państwowy.••.'6

Należy

\v tynl celu przepiowaaZ'ic pl),.
dział pracy 'według naJlepszych sil, 'ułoży~
prograu1 wspólnej pracy i
wiernym mu
pozosta<.:'. - Sił nrun nie brak, ohcycli spro::::
\VaaZaC nie p otr:z ebujenl y, potrzeba nam
tylko \viary '\v własne siły, wzajemnego zau~
fani a, rzetelności obywatelskiej :f nieco ia~
!izmu i optymizmu oraz wolneJ i niewymtt~'
szonej - partY.inemi kalkulacjami -woli
przysjtąpienia 'do tworzenia i wzmacniania
fundamenfów realneJ
yr ~()1
tIzi robotnicze.r.
K.F•.
,

oa

eich i mozolnych zachodach i pertraktacjach
zdołano

borczej, nie \volno povvieaziec sobie że~ p1'3;:
cowac będzieIUY za rok lub dwa, a teraz przy
'gotu,ielny sobie tylko przyszły grunt wybor::
czy. Pracowae trzeba teraz, nie Jutro a dzi~
siaj, oto przykazanie polskie i obywatelskie
któremu 'wiernie slużyc nlusi każdy, kto
współobywateli przyjął mandat pod hasłem:
Odrodzenia miasta.
.
Ufny 'jeden drugiemu, 'winno przystą::
pic się do pracy bu'clowy gnlachu pracy spo::
łecznej, ufając w to, że ","tedy 'gdy stojąc na.
rusztowaniu b ud o'\vli , nie znaJdzie się zara::
aziecki kolega, który deskę z pod nóg wy~

~·~nsacIJn~ . wel arrje o l a acnu

Pytam się kto napisał słowa powy'isze
poczucia obowiązku chl~ącegO na każ:::
(lym prawym polaku i obywatelu miłującym
Ojczyznę i troszczącym się o mocarstwowośc
Lwo\vska "Gazeta; CO'dzlenńa" pona:: maazic ~rupy UZbrOJonych: Str:reloow człon~
Państwa? Otóż słowa powyższe napisał po:= ;j"e następujące re\velacyjne wiadomości o za:= kÓ'w: P.. O .. ~" Dokoła Warszawy poustawia
sel Dr. Wachowiak prezes klubu sejmowego machu stanu który przygotowywali zW91en::: no wojskowe placąwki, zaopatrzone Yi. kar~
nicy; Piłsudskiego \V. Warszawie: ~
biny; maszynowe..
..'
N. P.R.
'
Od dłuższego już czasu (grudzień .1922Plan zaroacoowców był następujący:
"Glos ZJeanoczenia" oto znamienna r.) zabierano się do wzmożonej organizacji
Oto po otoczeniu Warszawy o godz.
nazwa naog"ół główne~o pislna w kf6rem konspiracyjnego zamachu na Rzeczpospoli:::: 4 na'""d ranem miały bojówki uzbrojone. ob:::
sadzić Belweder i Pałac Rady Ministrów
poseł Dr. Wachowiak powyżej przytoczone tą Polską - a celem te'go zanlachu miało i
ma
być
obwołanie
Polski
republiką
rad
ro::::
aresztowac' :wszyst!dchczłonków :obecnego,
słowa napisał. Dotychczasowy lejborgan
botniczych z Piłsudskim jako wodzem i (:lyk Rządu oraz szereg o.sobistości wojskowych
poznańska. "Pra:wda" przestała bowiem byc tatorem wojskowym na czele. W fazę z~peI w tem :gen.. Szeptyekieg'o, ff6zefa Hallera i
oficjalnem pismem Narodowej Partji Robob nie realną robota ta poczęła przechodzić w innych. (Szef sztabu 'gene~alnego ~en. Halle!
nicze]', a pozostała. ona tylko. - zdaje się na czasie. ostatniego przesilenia 'gabinetowego. bawił wówczas ,we Lwowie)..
Prezydenf ~WojciechoWsł2i miał. zosta!_~~
krótszą metę -pismem kilku secesjonistÓw. Wmyśl z góry wydanej. dyrektywy, Pil:su~ .... r.o
stronnictwa, coś a la grupka Dąbskie~o W ski miał ustąpić ze stanowiska szefa sztabu, Internowany. Naaranem' nasfl{p.m Dl1a:ta ~
by tetn rozwiąza~ mu ręce Ido pracy..
Wc Warsza.wieproklamaCja Piłsu~ JaKo
stosunkuCIo stronnictwa. P. S. L. - Piast W~
. Równocześnie pod osłoną organizacjI (lyktatora woJskowe~o Polski z nioo~iczc
~osa - Ho czasu oawołania ich przez wyboI' ,$frzelca" i P. O.W. zaczęto organizowac nemi peł:n'o~ocnic.twami fi a.bsolufn~ ,.w:,~
. . .. '"' ..."'~:'::'?~\l:·~:~:~';l":',
cow, lak: to mialo miejsce z kilkoma z ~rupy wszystkie. elenlenty lewicowe, uzhriJac Je.. kresem władzy,
a wraz: z tem rozpoczęto agitacj'ę W woJsku.
Oadział ,., . ~~. ' ;itÓtt' :'" ' ::~";: .aclt:J
Dąbskiego.
W
arsza\vie na czele ruchu !!otują::l mxaIy wkroc~~: a-ó' miasufi .:.
';1 .wal
Popieranie ooecneJ wię:kszosci polskiej
ceIto
zbroJne
wystąpienie stanął porucznik' niejsze' objekty I'~idowe i" wdjsk~.,
\
Yi Sejmie uważanlY za obowiązek .... mutatis
w czynnej ,służbie Piszczyński, oraz szereg
~ ,.,W ową "Ude sZere'g posł6W:,.;.,łewloowyeti
mutandis należałoby tedy oświadczyc: przy~ posłów socjalistycznych w tern równieź po::: uzDrojonych stalona czele niektó~ch pła:r
czynie si~ do tworzenia i popierania stalej sel iJaworski, zn~ny z zaburzeń ~ruani(y.:!c~Qwe1?tI,.. . . . " . ..' _ ........... '..... '; ....;..._
.Ge~rą!St'eptycll[ie(łnrdE .mtjłjItft:!Wiłł
:większości polskiej wtódzkiej Radzie Miej~ wych w VIarszaWle... _
W tym celu jaKo azień urząazenraI ~lę'W' SyfuaCjL Zaalar-mowd e~' łt4rntzOn'
skiej uwazamy za. obowiązek polski, obywa=, .
zamachu stanu wybrano noc z 10 na 17 Warszawy o ~dzinie l2-W':" nocYt;'Wj " cela~
tełski i państwowy....
czerwca, po objęciu ministerstwa, wOlny {jak~by 'Cwiczebnycą
"'
Czyż nie jest obowiązkiem kazoego przez :gen ... Szeptyckiego.
' , , ' :' '.,1%' Pr6ba zam~cłiti nIe, ~afa' • \
prawdZiwego ';polaka. mianującego się synem
Owej nocy nad Wisłą p'oczęly sie ~o"?' r~
Narodu Polskiego,' wszystkiemi' siłami przy:::
czynić si'ę do wzmocnienia i utrwalenia na
:wieki polskości drugiego miasta· Rzeczypo~
spolitej a pierwszego miasta pracy, Yi. Pol~
pełne
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obowiązkiemkażaego
, Oficerów arm)iczerwone]' poClifelic'
miastakierowićgospodarką miej::: ,można na sześć kategorji - pisze profesor
ską tak aby największe w Pols.ce miasto ro~ Golwin w "Rulu'\ Pierwsza to oficerzy 1'0;:.
syjskiego sztabu generalnego dawniejar~
botnicze świeciło innym .przykładem ładu i mji.
carskiej, którzy' dobro\yolnie \vstąpili
postępu w kazdeldziedziniepracy,dobroby:.:: na służbę do bolszewikó'w z wiosną r. 1918.
tu i kultury społecznej?
Większość ich łudziła się, że armja czerwo::
Czyż nie- jest obowiazkiem kaźaeg'Q na walczyć . będzie przeciwko Niemcom.
obywatela pa,ństwafak' pracowac w swym Wielu z nich wstępowało. do służby pod. wa::
runkieln, że pójdą na front, by walczyć prze~
terytorjalnym zakresie działania, aby wxmo::l ciw Niemcom. Bol~zewicy zgodzili się na
cnic siły państwa, aby 'ta Łódź Robotnicza wszystkie te warunkit ażehy ich, rzecz prosta
stała się jednym z fundamentalnych głazów
dotrzymać. Wszystkich oficerów sztabu
na których Państwowość Polska opierać się generalnego 'wzięto w ewidencję Czeka i po::
słano na fronty wewnętrzne. Część ich przy
musi duchowo i ekonomicznie ?
płaciła. pomyłkę·· swą głową; inni szczęśliwie
Odpowieozi na powyźsze pytania mo~ dotarli do Denikina i. Kołczaką., niektórzy
~ą~·i muszą byĆ tylko twierdzące, inaczej byc skończyli samobójstwem.

słuZący . w .a~}l';:"~zerw.ott~~·. ·,.PO·.•~.'. ·.aZełi~.

Czyz nie 'jest

obywatela

rue

nie' moźe. Wszelkie osobiste rachuby muszą
na bok, czasu do stracenia. nie mamy.
Każdemu z nas, tutaj w Ł'odzi, wiadomo źe
periculum in mora, każdy dzień pracy stra~
tonY1 to jeden wysiłek mnieJ KU tworzen:hi }
'umocnieniu fun~amentów polskiego gmachu
iść

samorządowego w Łodzi.
Łódź, to miasto
są oczy całej Polski, to

na które zwrócone
nliasto,które coraz
częściej będzie odwiedzane przez obcycn.
wszaK to miasto twórczej pracy, to ~łówna
forteca polskiego przemysłu, miasto to nlu~i_
'się 'dźwigną3, zbroanią byłoby więc uCzynIC

,.zniegost"acJę a()świadczalną e,ksperym~nt~\~
partyjnych a pod osłoną rzekomo krotkleJ
b~ii. wobec .oczeIdwane] reformy WY'"

,wspóldziałac w.:tw(Jr~eniu

. rOsyjskie]. sily.;
.wojennej, ażeby nie oddać Ro~ji na. ter, .Qbs:',;;.
cym.. Grupa ta :wzrosła po . upadku bialycli :~lfi:);
armji. Ci. właśnie oficerzy stanoWi,ąt ży:wioJ[;~i,!),;
który w krytycznej chwili odegra.: rolęro:Ą ,P';,;;,:
strzygaJącą i umożliwi przeobrazenie· "arm.ii .~iJ:
czerwonelw armję rosyjs4 . " " " . , ' .~~
,
Ni druga ni 'czwarta kate:gol5«~nie'przeC\
staWi.a jakiejkolwiek.wartości.' Piąta ka.teg.~
rja nie przedstawia :jakiejkolwiek :wartośc~
.Piąta kategorja to fypowyproduICt :wo]n~
'domowej, który wno~i' w armję ducha awan
turniczościll który. naraża tylko armję,LW;\ l'!~l
I
zie' :wojny na . klęski.. .
.....'
Wartość istotną przeasfmalą

.

". ty

oficerzy grup pierwszeittrzeciej i ·'osta.trliejl~~
do tych jedntłk .bolszewicy nietnog~ . żyvi:ł(S
,
Druga kategorja to ludzie. którzy ule::: zaufania. I dlatego na\vypideg wdjny 'armja
~1i trudnym war?nkom ma.terJalnym. Głód
czerwona, posia.'dająctego.. rodzaju.. .korpv~
1 nędza pchnęły Ich w szere~i armji czerwo:: oficerski, nie odpowie zadaniu --:~wierdzj
nej .. N aleźą tu ci wszyscy, którym nie udało profesor Golowin. .
. . '.
,.
się zbiedz z pod jarzma. bolszewików. Trze:1
Bolszewicy utworzyli .kilKa: •. wytszy-ćą
c.ią .grupę stat;:.owią ofice~zy, którzy ~aciągn~ szkól wojskowych,. lecz do ostattłichczasów
b SIę do arm,}1 czer\voneJ, ażeby pracowa:ć wstęp do nich mieli tylko komuniści.. _Zpę~
nad )eJ r<?z{o:ieniem i przy~otowy"va6 pow:: wodu braku kompletu i brakówwwy~~tął~
stanIe. Wlelu plany te przypłaciłó głową.
ceniu . zaczęto ostatrJo. t1tzyjmow~ . talcl'e
Czwarta grupa może najlicznieisza "bezpartyjnych". Poziom nauki 'W szko,łaeh~
to ludzie bez przekonań, którzy czekaj~ tych jest nadzwycza.j nizki. .'
...'
tchórzliwie. kto ostatecznie zwycięży.
Nie motna. oczekiwa~;azeoy, postQa:
Do piątei grupv należą karierowicze oficerów armji czerwonej powsta(!mlaf c~e~:
zwłaszcza ci, którzv oficerami zostali podczas wony Bonaparte- kończy profesor Goł~'
wojny. Nie zdofa'\vszy 'wybić sie w czasie \vin.. Armia czerwona mo-gla wO~lowa3 'z . łfie:;·. . . .;~
V!iro.inv euror>eiskiei. 11,dvż trzeha' było do fe::: tymi ·~enerałami rosyjskinli, znaczenie ~el "
go zdolności i \vvks7.tałcenia. trafili naresz::: ,jednak w warunkach wOJny .. nOW9(Z~eS:'Q.e'j
zbyt ,jest problelnityczne..·"~'· ."'- ~,--, .. cie na odpowiednie dla siehie warunki.'
Ostatnią kategorję hvo'rzą oficerzy
~
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'Moi chłopcy t ,dzisia.J oto
rI'u obecnych żegllaln właśnie.

O'a... Kamandor, - prilna złoto ...
,Przy lunie - \vszystko inne... gaśnie!
Niech nastawi każdy uszko,
A:wnet "prawdy się dowiecie,
:Ze Napoleon i Kościuszko
Wobec lunie, toż... obmyry przecie!!!
Niech z was każdy też się dowie,
'Źe wielkością się

nie pieszczę,"-

różnimarszalkowie,
Lecz-jak ja ?.. nie było .iesz:czeUL.
ObjektYWllie stwierdzić mu~ę, ~
Choć na chwa~by jam nie łasy,
Że:'.m jest... genjusz nad genjus~e ł
~Vódz nad wodze, pierwszej klasy!!l ...
'Jesteul cichy" ja mężczyzna,
"
Skl'01111l0ŚĆ pierś mi wprost ugniata:
:Jtt,dnak każdy z was wszak przyzna,

Byli

ao

prasy notatki szkodZ'ące Kur&owl co poświa:ae';YQmo~ą kierownicy tycI} ooCIzia
akcji,
te
spadają,
pszust łów'!' w cAlej Polsce. A jeśli na innym oddzial
akcyjny w'ykup u.i e je, rÓżnicę chowa a>poteln ie szpibtlnym Pf'IZebywa chora prostytutka,
to przy przyjęciu podaje inne zatrudnienie..
H1...'\viduje p.rz:edsiębiorstwp.
A dr,ugie ,~polnyślenie~' tego rabina ~eż
O!~o n~stępu.iącYii!Nypaaek. Dwa lata
telnu ~iedy to miljony, ~eszcze przedstawia~ jest bardzo mąd~e, jeszcze mądrzejsze, niż
lybodaj pewn~1 wartośc." (grono hochstaple~ pierwsze. \Vyobraźcie sobie czytelnicy taką
rÓ'w w \Varszawie popiera.iąc swe wywody sytuację. Do szpitala przywożą ciężko scho::l
l'owanego biednego żydka.. Lekarz dyżurny
pokaźnelui kwotami, wyczel'pującenl1
cały
ich majątek przedstawiło'· \vspanialy plan za~ wpisuje go do księgi chorych, przyczem py~
łożenia potężnego towarzyst\va akcyjnego. ta o zatrudnienie. Żydek spuszczai skromnie
'lako podsta\vę wykazali się fikcyjnemi war~ S\lV~e wyłupiaste oczy, pokrywa się rumieńcem
tościami osobistemi no i jednym zbankruto~ wstydu i po dłuższeJ chwili, mocując się ze
wanynl hrabią, ongiś bogatYln człowiekienl. sobą, szepce cicho wyra'l-Y urywane: :J:am
Warszawa zapytała o opinję - a odnośni jest... handlarz...
.,
,I
funkcjonarjusze wydali jaknajpochlebniejszą
Czem, ozem? - mgli dyżurny.
relację o osobach starających się o pozwo::
. Żywym - żywym... towarem ........ 'YVy~
lenie na wydaliie akcji. To wystarczyło. War::: krztusza
biedny żydek.
'
~zawa .po~woliła, ~ band~ rozpoczęła. akcję
Gdyby
tak
jeszcze
zamówiĆ
nafę
1.. płatnymI dcomunlkataml szumnie
ogłosili
pows!anie nowego prz.edsiębiorstwa akcyjne chwilę dyrektora policji, lub choćby proku~
go, nIosącego olbrzymIe dochody. Nominał:'. ratora, któryby w pierwszej chwili, po ta~
na cena akcji przypuśćmy oznaczona zosta::: kiem wyznaniu osłupiał, a potem kazał ło:a
la.. na ląO marek, a· podskoczyła wskutek trzyka "z urzędu" przewieźć do kryminału,
hochstaplerskieJ reklaIny na. 1000 mkp. Przy byłby to tenlat .do umieszczenia takiego dra~ ,
puśćmy, że rząd pozwolił wyCIac 300,000 akcji nlatu na fiItnie ...
Przeznaczając łaskawie zwłok:i tycn
wyłudz?no !zamiast 30 .tĄjIjonów, wslcutek
oszukallCZej reklalny, zaini;ist 300.000 razy sto łotrów, rekrutujących się wyłącznie z SV:a
30!l.OOO razy tysiąc, czyli zal11iast· 30 miljonów nów Izraela, przypomniał nam ów mądry ra~
(bIerzlny przykładowo) 300 miljonów. Kiedy bin, że musi ich być w Polsce zastęp niema:::
JUŻ wszystkie akcje były w ręku postarano ły, gdy ich zwłoki mają wystarczyć 'dla:
si.ę o nota!kiw pis.mach, które donosiły o wszystkich medyków żydów. Co za nastro#
~łym st~nleprzedslębiorstwa, względnie o J?'vy widok byłby w prosektoriuln 'gdyby
J~go 'Yldokach, bo tego przedsiębiorstwa SIę tak udało zwłoki tych łotrzykó'\x,r tam
c~ągle ,leszcze nie było, a pisano tak długo; prze~rallsporto"vać! Przy stołach sekcyJnycll
az ~kcJe spadły na połowę ceny nominalnej rozsledli się gęsto medycy żydzi i prępal'u:ją
CZ;V!l na 50 m? A więc na 300 UOOx50 czyli 15 w inlię nauki - cierpliw'1e, mięso i trzewia
ntllJonÓw. Wow~~as ta sama banda, którą swych współwyznawców, tych samych, któ~
zagar~ęła 300mllJ.o~6w 300.000 akcji
1000 rzy za· życia żywem ludzkiem mięsem handlo
zapl~cda
15' mUJon6w. ,'iVyludziła więc, wali. Co za ironia. lolu 1 N emesis - istna
ca

m~

odnośnych

·Że~m... największy z niężów świata II L

Ja:::m był wszystĘ:ich ludzi wzorem!
Wobec' lnnie ich sławy zmarły!
Bylem.prilna "dyktatorem 7 ..:.Reszta ... toż to... ·trutnie ł karły!l! ..
Byłem też tym naczelnikiem,
. Który złote ziarna sieje...
Newton, razem .z Kopernikiem.ol
'Przy mnie?..przymnie?J... dwa pi?
gmeje!IL.
, StanisJawŻyżko,yski (Es żet).

1

po

~ nalwnycp. 28~ ~njO? i ~~cJe usunęła w dro::

. ; .. "W2adnePl państwię l;laświeoie. nie

wydaje męuprawnień akcyJnych z taką lekko
myśltiośoiq jak w Polsce.
'
Warto przeczytać· .. cedul~ giełdową~,
Mrowi się w" niej od rozmaitych akcji, nadto

,
I

"

się z wielką ilością akcjina gieł~
dziepiepotowanych.Czytlijąc tę cedułę mo~
znf.',by nabrać przekonaniat że Polska jest je:::
dnem". z najbardziej upr~ęmyslQwionych,

'Szachruje

J

państw:pa świecie. Aż pl~zerażenie .ogarnia,
jeżeli 'się .stwierdzi,że prócz pewnej ilośoi po~
ważnych. i ufundowanych· nowych, a zwlasz;=

cza. starych towarzystw akcyjnych, reszta.

. to . albo jeszcze .wcale nieistniejące . przedsię:J
,bio. rs. ".wa, . albo. ".,k.ra. . iki.W. te.n...' ".sPo. sób. '.. Y!.U,.
c~;1łza ,sięmiljardy•. Następnie .$ttuoznie,. rekl~
mą podnosi stękurstyoh akcji,. często do'
I

lll.

t.

W.".'

"dziesi~CiokrQtu.ej ·wysQkoścJ.~ciągle .' jęszcze,
,le. ur~ijd~ając,zadnegb.Ptzedsiębi(jrstwa.~

i

: K.ledy.Juiwszystkie akcje .wypuszczono

wyłudzoll.ozanie

miliardowe' kwoty~ Pl'zem~

,Ale .zapom.niał mąa.ry rabin potla8
"znaki szczególne"," po jakich rozpoznaje się
och· wyrzutk6wnajgorszego~atul1ku. Byli ił
ł
mu wdzięczne. polskie społeczeńsfwo', i.
j . rówl!ieź .policja .} .ptokuratór.ht•.. , Za-g~
m:uał. tez mij~ry rabIn 19 tern, ~e łotrzYK~ .
~le CI . w sZ,pltalach. publIcznych nie umiera;:,
J~ -- bo "robiąc w takim delikatnym łnterell
'sle':, nlo'gą . sobie pozwo1iCS' na spokOJne
u~Tneranie W 4omu.,1~lb. pierwszorzę'dnellecz
tl1cy prywatneJ. Stac 1Ch na to...
lVłądry
Zapo~niał j~szcze Ć}W .',w\a.ry raDIn:. ..
ktory u swolChzazywa. WIelkIej powagi'~ , JakpodawaliśrnY rabin ,warszawsk. o zwło~ach . żydowskich szlifiarzy. .({jamen?
wypowiedzial się za oddanierodo prosektoa t6w,
ktorych dotychczas w Polsce niema
rjum zW'ło~ żydowskich prostytutek i handla M!eszkaja przeważn.ie ."r Amsterdamie
rzy żywym towar~1ll.
..'
Ntderlandach... Ale mozna "mu toda.rowatS
Nie naclarxno zażywatertrabin U swo~ boza:qł~biony..
. taJ:m.u:a.ycz'
ich wielkiej.· powagi~bo to . jest bardzo mądry nych, o sp,ZagłobIelnądrościacn
pewno nie s:fv~(7.:!L.
i światły .człowiek.. Wie ,on bardzo dobrze'
o tem,żew oddziałach wene!'yczl1ychśm~r

rabi n.

'.p

--w

w:

telnośćprostytutek

równa

się prawie

zeru.

!miej

,

E:lJ.foLXX"~

ojcleoslaWnego ,wojownika,
bardz!)
'despotY~2Anym, .ate . • też bardzo' rozumn.ylll, ,jakie~
murowllych .mf.Uo m,iala. Szwecja;~" Ogra.l,licz,ył
. ,onllależy~le potworne prywileje szlachty, obaliI '
::włac'lzeseuatui wydJ:lwal sa:tlloistneprawa;"
~.. słowem .' zmi,enU' ustroj •paUstwa, .. kt6ry byt
,przed nIm o}igarQhicznyi zmusi! stany" by mu po
l{al"ola,XII,był wp:rfl,'\Vd~ie:monftrchą

Nemesis....

,dzewrzekome] ,hkwldacJl przedSdębiorstwo'
które, wogóle nieistniafo.
'
'
. "~ ,Takich oszukallczych 'przeClsiębiorstw
akcyj1,lych w Polsce jest legjon.Większaczęść
ptzedsiębiorstw, ~ któtychakcje sobie rozryr.:
wamy, a wiele z . nich. istnieje tylkana papie~
r.ee" wogóle są flkcYJl1ę.' A to ,wszystko jak
""." to wYkażemy, dzięki, niebywalej " lekko:'.
myślności W udzielaniu koncesji.
"

chn:nttl1Y i:mi1czący, .aniżeli pierwej L odda
wal się];)l.'acy z zapalam, który dowodził, że odczuwa gwałtowną potrzeb~ oddalić od siebie przy
krem,yśli,
.,'
.'
. Pod kQnieo pewnego jesiennego wieczoru
siedzial w szlafroku. iw •pantoflach obok komin.;
ks,W swym gabinecie, w palacu w Sztokholmie.
Na. ·ltominku. palU·· się duży. ogięń. Obok· niego
zllajdowalsię jego'szambelan" . hrabia I3rabe,

~tóryoięszyl się s2łczeg61nymi'7zg1ędamiswego

zauwa~y~, że czuwanie,które się przeciągł:J, JaK
p.óżno·w noo, wywiera' szkodliwy wplyw .na 'zd;r:o" J
wie, ale Karol odpowiedzialmu Przez zęby:
Zostancie· me' chcę jeszcze iść' na. spoczyn.eJi. >?:;ł
Próbowali tedy p'orusza<S,"ióżne tematy'~ ',.'
Dfowy, ale po kilku'~daniach rOz-plowa'znowlltYI ':~:J
wala się.Bylowido9zne,zenajjatśniejszy pa;~b'S"l' 'I
w złym" humorZ(i" a w taki.ch okolic znoŚQi ach po ',::,
łożenie dworaka. jest. bard~o trudne.' Hl"abia B~a:';
be,przyp'Uzcza.jąc~ ,ze smutek JsroJa pochodZi~:~s;t
'I

lupo stl'acie lll atząnki,spoglądal .jald,ś ~zas~ } ":ill;I;
pOrtret krolowej~ zawieszonywgabineci~a1J!O'~~,~1:.~~'/1
tam. zawolal . z glębokiemwestchn.'ieniem.:"': ::::1;1'.:
'wierzyły wladzę nieogranicZ'oną.Byl"to zresztą:
---Jaki'· ten' portret· p-oaobny t 'Jest 'w;l~e
czlow.iekoświecony, odważily,przYwl~z~ny gorą
sat;n . wyraz ro'wnoczęśnietak Dlajestatyc~n:r:,J:'
,'co do:wymania luterskiego~ ó charakterze men- kięgQa nied,omagan'i~. Wiecz6r si~przedlllżal, a'· . godllY!
........' .
"giętym, .chlodny, trzezwy,zupelnie pozbawiony król wbrew swojemu ZWY9zajowi,· +ile dawal swo. . - . Ba!' .. oupowiedzial. szorstko Jirq~,
im towarzyszom d? poznania, że już czasbylo ka.źdymrazem, .gdywyrnawiano przed Jli1lł: •. ',I:~, I;
~..imagłnaoJi~
.
"
.
Stracil wl~nle niedawno malZonkęswą się. po~egnać.Z .gl ową .w .dól.poehyloną,. z oczami kr6lowej, sądzil, 'ie.to ukryty wyrzut·lllp WY1:P$~':;i.).i
;t't:J1rykę . Eleonor.ę. .Jakkolwie1.t. . nieczułość jego w ogień utlnVionemi, siedzla.łwgłębokim mi1cze ka .. Ten portret jest zanadto pochlebiony.' Ę':rQlą~;,;::f'r
;1'"
~.,ata" .tej dostoauej· księz'niczki miała, jak twierdzo :łlil.l,zn~]aZorv icht?Warzystwem:, ale ob,JwiaJliic wa była ·brzydlta!
.):, !lt:4Jl,JYBPieszyc jeJ $1nierc, ceni! Ją wysoko i· wy ; się,z PPwOClu,~któregosam nie UIUiał sobie wytlu
Potem,rozgniewany w duchu sam,na,lsł~: :.: •:}j'
.
7Wat . . stę·jej śmierciabardziej 'wzruszony, Rni-' maczyć, samotności.
bjez powodu swej szorstko~·ci,. powstal.z thie~~Q~,,! ;i';!
RrabiaBrabe odczuwal wyraźnie, źe obec i .przesz~d! się POPOkojll, aby nkryo silne W~'l!i"'), l'!
,.oina ·1>Y20 przypuszczao po sercu tak os
141.· ~ tella czasu stal ale· jeszcze 6ar ność jegoniejest królowi mila iillz ldlkatrotTIie szenie kt6r~, {rO ',?llanowal0 i ktoregosię wstya~~!I,.j
wyraził. przypuszczenie,. że . nujjasniejszy pan po Stanat ~l'z€d okne~. wYGhodząovra na 'POarQr~ei'~l
·trzebujespoozynku. gest monarchy zatrzymał go .N oc byla ciemna, a księz'y~ w pierwszej liw~r.1t~':~
",~l~ Szw~ją
roku laSO
tł·' .. ""
7ł
~
"

'I

monarchy,. i lekarzBaumgarten,który powiedztn~naw~asQW'0)g'rał rolę niedowiarka i !dosil, że
nie· nalęży w:uicw!eI'zyc, opro'cz,medycyn:y:. .
Owego W'ieczo:t:ukrolzawe~wal go właśnie
do siebie, by zasięgnąć jego porady'z :powodu ja

I.

.

i.:·.

;ąm:~~f
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jednak na ~9js~;n.Ze, ~~eJ.~E:9nf lekarz\:town'leii
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aniotków
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pO\lliększyła

UROCZYSTY

POŚWIECENIA SZTANDARU SrO~ARZYSZENIA DO:~
BORCZYKĆ\V "KU CH\VALE OJCZ'y~NY
\vczorajszym Stow"arzyszenie no tworzyć polskie formacje na terenie R~,.
OBCliÓD

dniu
Do\vborczykÓ"w "Ku Chwf'lc. ~j~zrzny" ob:"'

chodziło uroczyś:.;ic pięd0i.ecl.:!

lSHlJerna S\Vc

sjL \Vlipcu już tego roku rozpoc~yna ąwo~
organizację pie.rwszy korpus l?o!sk~ p~d ~O"P::
dzą gen. Jó~~cfa Do\vbor;:MusnlCkiego,. p:r~
ca którego napotykała na przeszkody z JedTl6J
strony przez kOl1tr::agitację, szerzoną J?rz~z
le'\vicę, z drugiej strony przez rząd ros.YJsk~.
Prowokacje bolszewików i ciągle utarczlu z m.~
mi zmuszają, gen. Dowbór Muśniekiego do Jl'Y'r.
powiedzenia :wojny,
,
Po zw,yci~kich walka~h z. bołsz~~
wikarni nowy ·wróg,chytry Jak bs,· staje
przed 'I korpusem. Jes~to armja niel?ieck~
która wypierając rosJan~ zajęła Blalorus,
11liejsce rozlokowania I korpusu. Niemcy za::,
żądali rozbrojenia korpusu. Dowódca oparł.
sie teU1U i zwró~ił się po rozkazy do Rady;
Regencyjnej~ Rozkaz nadszedł niebawemt
a mianowicie: nie 'dopuszczać dó ostatniego:,
konfliktu, ulogłoby to bowiem pociągnąć,
nieobliczalne następst"Na. dla kraju. 'St3ło
Po'wróci'wszy do kraju w I'. 1918" o~
kupowanego jcszcz~ przez Niemców, kon~:
fspiracyrjnie prowadzoną) robotę przeciwkl(J.)
najeźdźcy. I oto nadchodzi. historyczu~i
ny dzień 11 listopada. Załamuje się potęga}
niemieckiego mili;taryzmu, a \vojskowi, by~'~
li członkowie I korpusu, wraz ze wszystki~\
mi obywatelami Rzeczypospolitej biorą ~2:yn;
uy: udział w rozbrajaniu okupantów."
,
Sen o polskiej szpadzie spełnił ." się)
Zołnierz posiadł wreszcie wolną' P()lskę,~, .01
której niepodległość. ~"a1czył~.pr2ie~l\r.~iąo,
krew swoją. Lecz 1 wczynne] sł:wble:: lp~
DowborczykQw nie spr~yjał, . Cierpienia', \

stowarzyszenia i' poś\vięcenic:. sztan~ar!!.
Na uroczystość PO\vyższą. zje.chah ~lę
Dowborczycy ze wszystkich dZIelnIC, POIS::
ki: w znacznej liczbie z Górnego sląska
gdzie szereg Do\yborczyków zajnltt}c odI?o::
wiedzialne s'tano\viska piulstwo\ve, fn. 111
przyjechał z Katowic b: kprnendu:nt d'worca
ŁódzJ::Fabryczna, p. WaJsk1.
_
.
O godz. 10 r1:tno \v kościele katedral:;
nym Śvv. Stanisła\va Kostki odbyła się uro::
czysta nlsza, celebro\vanu przez ks. prałata
Wyrzyko\"'skie~o \v asystencji ks. prof. N a::
'dolskiego. W prezbiterjunl zajęli miejsca:
gen. Dowbor:::l\'luśnicki g~n. lVlichaelis, b.
. wice:::minister spra\v '\vojskowych gen. \Vro:::
czy6.ski, b. minister spra\v wojsko"wych gen.
Łempicki, znany literat mjr. Zieliński, proku:::
rator pułk. Szulborski, przedstawiciele świa:::
ta politycznego: poseł Iiarasz t posłanka ł. . a~
dzina, senator Lipko\vski, poseł dr. Rąb, itd
Po uroczystej Inszy ks. prałat Wyrzy:::
kowski dokonał poś\vięcenia sztandaru, któ:::
rego chrzestnynlu rodzicami byli: gen. Dow:::
bor:::lVluśl1icki i przewodnicząca "Kola Polek'
p. Janina Łuszczyńska, p. Wścieklicowa :
gen. \Vl'oczyiiski, p. Przeslnycka z gen. Łem:::
pickim, p. Pacerowa z senatoreln Lipkow~
skizn, p. K,OPCzY{lska z poslem Ch ądzyflskim ,
gen. Łempicka z posłem ł-Iaraszem.
"
Po poświęceniu Dowborczycy wraz
z sztandarem na cmentarzu kościelnym do~
konywali uroczystego wbijania. pamiątko:::
wych gwoździ. Gwoździe powyższe pacho:: ciernie były . owocami ich pracy W,. slużpit4
dzily od szeregu delegacji społecznych, kul::: . ojczystej. Ponieważ jednak nie dla za.szCzy;~
turalno:::oświatowych i robotniczych. "
tów oddali swe serca i;"'di.tsze ojczyźnletwi,ęd
W końcu uformował się pochód z or::: i krżyw,q.y .im Wyrząazone nie· złamały,·' icir
kiestrąi ruszył ulicami: Piotrkowską~ Nawrot hartu. Wytrwale stowarzyszenie ich 1,KU~
do Sienkiewicza Nr. 46, gdzie mieści si'Lsie:: chwale Ojcz.yzny" naP?-'łlwdę .dla,chwałY" ~"1"-"
dziba t:towarzyszenia Dowborczyków. 'l'am c.' zyzn~.. _.·pr.,.a.c.o.. WftÓ.' . będzIe.•.· .'. . '. ..
L>rjf.·...... , ,
, "l
,dokonano zdjęć fotograficznych, a następlilWidzicie obeonego tu gen. DO\VliW;t.1 '\
nie gen. Dowbor~Muśnicki z .balkonu prz~ Mu~nickie'go Wsfr . cywi1nym... T<l "satnQl
mówił do lic. zn
.. ie zebranej ,na.uIioy pub1icz::: już za siebie .mówi
zumiecie .chybat,mą
ności; dziękujij,c .ful. 'za .gorące, prz~jęc.iew. "vv:i~2ej prz~t(t 'pJe.. m~ :\y'~m ~ . pqlYi~~ej
Łodzi i nawołując do usilnej pracy' dla dobrą .ma .. · .
..
..
RzeczYP'9spolitej.
.'
.
. Da.lej . DasltfJ:piły przemCSwłemtt:,~et~
W pochodzie br.ali udziałprzedstawi::lWroczyIlskiego, który,W\ . krótkiem . sweJ'
ciele tow. "Sokół",.. Narodowej Organizacji. prze!.Uówieniu, . wypowiiedzia.nem ze swad,;
óD

b

?!

-- Kaleot:hlr'lyk.

-

Wtorek dnia 10 lipca 7... iu br. m.
W cich6d słońca g. 4: m. 26
Zachód o g. 8 m. 55

Widowiska ..
Teatr' miejski (Cęgjehl~atl~

(15)

"Bęben"

Teatr Sccla (Cegielniana ~ 18)
"l'lusisz być mcj ą4i1
Filhall"'mooja (DzIelna 2Q
uRozbitkiU
"t.. una il.4 (Przel azd 1)
1IPosel do parlamentu"
''łCa'iib,o'~ (Piotrko~kfIJ 61)

.1My Boy'"

,,'h~eonłł (Przejazd 2)
"Chciwość ukarana"
~r;nul .. Xhlło (PiotrkoV!lSką

TZ)

.,Sensacyjny proces'·
Muzeum (fanki i Sztuki (Piotrkol.\1ska 91

Kalendarzyk historyczny.
1694 l{oŚQ'iuszko wchodzi :z; w oJskiem do Warszawy..

~ Osobiste" .

(bip) Powiatowy insp:ektox: szkolny p.
Zawadzki wyjechal . w· dniu wczorajszym na Jl~~
lop i' zastępuje go ins;gektor Sikorski.
~ Wynik ciągnienia loterji na rzecz
Harool'stwa~'

'.

.

W.

'.' . '"J:.'

4.

i

','

.' .... , ' . ".: .."

'

(pap) . W cWl'aj w sali posiedze~
oJe~~
'dztwa o godz. 9~tej wiecz6r odbyło Sl~ Clągme
nie lotel'ji na rzecz. harcerstwalódzkie~o.! Obecni byli pr;zedstawiciele',wladz, prasy }. spole. . Kobiet, "Kola. Polek:':, Strtl,ży Ogniowej zołuiersk~ ns.woływał:wszyątkich .dą, pf~oy,ti~
zrzeszeń robotniczych' narodowych.
. dla dobra ojczyzny..
.
ezenstwa..
.
-..
..
Po
obiedzie
o
godz.
5
po
po!.
w
•
sali
Następnie
.
gen.
l\1icbiaelis:,,'\V
podnios~
Otworzyl posieGlzeuie' ciągmerua WlOO-: tow. Kredytowego odbyła się uroczysta aka~ łychslowacb żołnierskich skreśli!, zasługi
ge'
wojewoda Łyszkowski. dzi~kując .• K?mltetowl demja. Za . stołem prezydjalnym zasiedli: nerala Dowhór:::; Muśniekiego, .położone dla
za' jego pracę za urządz;eme IpterJl, jak. :6~ gen. .Dowbor::lMuśnicki, sena'to r .· Lipko\vski, dobra. •ojczyzny· i prace ". jeg.opoś~ięcon~: dQl
niezspoleczeństwu lógzkiemu za . rozkuplem6 posłowie ChądzyD.ski, Harasz, gen. WroczYlI bru armji na wschodzie i zachodzie" . '
wszystkich ·losOw. w 1iczbi~ 2~,OOO po 5,000. m~ ski,.Łempicki, mjr" Zieliński, por. Bereszko.Po przemówieniu ~en. Michaensa zgn
towan9mu serdeczną owację. Dalej nastąpi~
rek kaźdy, co Świad~zy,. ze l~~ą ~ąrcer~twa In ,Wicherski i Wścieklica.
Pierwszy .przemawiał mir. Zieliński ty popisy solowe, . chóruśpiewacze~o . .
taresuje się sJXoleooenstwo 16d~lue. ~ero~al
.,Moniuszki'ł,
następnie ... członek drugi'
, aktem. ciągnienia notal'jusz ChrzanowskI, Olą- którego przemówienie podajemy:
,,6 lat minęło jużt gdy niezmierne ob:: korpusu art. teatru miejskiego p. 'Gwi
gnęt" losy" dwie sIeroty przeznaczo?e" do .' te~o
celu. .przez Zarząd Towarzystwa' o:p'leki nad Sle 'szary Rosji objęlapotoga rewolucji.'~ Była TrzyWdar Rakowski,ktćry' wY]J!Owied~ł:,'
ona jednocześnie sygnałem, byPolacY:lwoj:: .wiersz mJr~ r~z. Zie1ińskiego,,~an~zą i~~"a::\
lO'tanu. !I,Gniltzdo~(..
skowi,
znajdujący sięwśr6d szeregów wojSk sZą .. w~1nQ,Ść' ł
Tym
..... oW.'sk.. i.ego.,
r:l
. ,:\.."rPOPi~
,Wygrały następujące losy:
,,
.
rosyjskich, mo.qłi nareszcie. wy~zieliĆ się
i
sywał Slf~ grą· solową na .wIolonczeli, .. "
ł
Los Nr. 8893 __ Syp~a1niał Nr. 144~ - 1 stworzyć polską sile zbrojną na . 'wscwpzie. ,
Zakończył akademję' przenj.6w'ie .' ...' .
worek ()ukru,łf:r.\ 189~8 kg•. masła . ~let~ .. W .tymcelu organizują się związki wojskowe ~ prezes łódzkiego odd~ialuDowbo11Czykó'W""
,lfowego, Nr, 8674, -:-.1 worek .paoonneJ mąkI, . . Polak. . . 6.• w
.. '. ' '. zadaniem .. k. tóryc. je.at .' .urzeczy,; i Beresżko.
.
.
godz•. 8 wierzorem w
lir~ 14246...- 6 ~oP' J4J,'"N:r~ 6227 ~ 5 kg, masla wistnienie tę~o patrjotycznego . idea.lu. W J
H
końcu na wielkim zj.eździe .wo'jskOWYCh::- \ tni . odbył .... się hankietprzy
'N:t'"2 166 - 1 wor[.k.~~ejllląki, Nr•. 4883.;9 JrlUnlki:male, Nr.1S620 - .~kg. masła śnue Polakf\'!x'T odh'l,,"'tvm w P:~:,~rshuruu '\vma.iu przedstawicieli· świata politYlw~~!o'
.
,owegQ,.Nr.. 12682 ~H l-mep!Z, .Nr. 200,8 .- rOKU 1917•. mimo protestu Iewicy•. postanów{o cznegotn. Lodzi.
•.'
.'. ,)!cy węgla, Nr. 5344 .....-. 30 Gbla~6:v tea~raI:/:~' . N : r . 10270 --.;. 4.ki".m~~ ~nlletankowe. 11ldniU
.
'.J' .

p . li

..

' . ,
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.
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·kt
.P
."
.'

I

o

h.

"~'J'.i~,.,

'.' .' " ' 1
• kkilim'Nl" 16297 '
gQ",tN~\t188 'UJ:.' mę skz!". " U~Iieha (Piotr-I
-Uprawomocnienie wyborów doRa..
3.0 ~)Vle.c.z. Ol"lS.uw..w QU .lerm. ..... N' 102 . dy Mie':s.klei.
]t ski' r :s.. 13021
4 kg 'masla, r
.- . '
.
.l
"
. o~,ł~!,',r.
. rek: owsa Nr '3880 --' ł
P.wice - (wojewoda Łyszkowski zako~ K?P JąJ~_~.. r .. 3.'L04
..:... ~.-.' ~.w.oe'g'."O Nr' _. 6256 --' munikowal w.czor.aj .prez. Rźew.sldemu., .ż. e w. e2 kg . m~a ~Illl€h,anKOW , ,
•
.'
dl
t
ł
W' ód t .' . f
5 kop'Jaj, Nr. 14SS1- 30obiaa6w w "TivOli(',
.:lg °brzymdan~c; w . ?~:v. z 1; ;u.orma.
M
"(Przejazd l), Nr. 5727 _ para. trzewików męs~ OJl wy ory o .ac y
leJS .leJ zos a y~nz przez
,.olt"
.',,_
sIdcli Nr. 12230 - 2 kg. m~sla,Nl'. 14583 ~. SM" WSewWn, UP:rRwoaID?Cnloue\ UtrzędoUwa ddec:y Ijednolite oznaezerti~ . . ...",\d... ,b.kmrnelnt~~w1'!
para aamskich trze~kow, Nr. 9637 -:- 5 kg. ma ZJa'. ' .' • ewn, .spo. Zlewana Jes .w • rzę Zl~naglówkiem ·.,~:RzeQzpospolita. PolaJi~~",:.,nae;tetJ.~
sl" Nr 3249 - sztuka towaru ,,'Aza". .
~oJewódzkl;n d~I~1 poozem. zostanIe nlez:vlocz nie dopiero nazwa danego urzędu. lak to" ,P<ł1~
a, .
d ze w '·'ci" wspomnianycn numa- nIe w f?rmle o~lCJalnego plSlna zakomunlkow~ . wiat gmina i t. u.
i
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na Magistratow'

row wi~ni zgla~zae ~i~ do Dr.. Gra,?,ows lego:
. ' W c'ią~ -tygódnia odehwili otrzymania
naęzelnlka walk! z .Iicn'Yą• ~o .~ygnl0adtYlna wy. zawiadomienia o'uprawomocnieniu WyoOl*AW.
grane fanty
.. _ _ _.... ~,.~ ,,, ••• 0/. '"',
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'
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~> No~egma6ny ~lejskł~ . ~,c.
SzybkIe tempo .I.'0l.?~t_(iJ;Q'lo .'!ludo'\!ff •
'.

'

. ~,

"

~I.jl't"

wY~lł~'g1ri:il'eh()W' ~eli aIa ~ol ' po.wszeehJlY'., ~ ul. Cegielniru:iej ~ Nowo - Targo,~~i, ~'pl'aw:ia,· ~ buElyn]dte w najbliższej przy
~ii~··i staną poCi Ciachem. Rown5ez na llkonCi:, ' l.! l lL znajdujf} się rmaeh laZID ludowej przy
, ul. NawI".ot. W uied?.ielę d; 15, bm, o g, lO-tej
odbędzie się uroc.zysto§c poswięcenia nowych
gmach6w miejskich ora~ wmurowanie akt6w
e:ie~eyjn vch.
, .,.- W' sprawie zasiłków powołanych na
Ć\ViCZ6nl8 wojs.kowe.
,
(J)ap) ~Tak się dowiadujemy, urzędy gmin
~e (magisi..raty) są obowiązane przed powzi.ę
"ciem ostatooznej decyzji co do przyznania za··
sHków ~ąda(j od zglaszających się odpowiednie~
'go zaświadczenia odnośnej :instytucji panstwo
waj, atwie,r.dzającego, czy powołany na ćwicze
,l~ia pr.ucownik Ide pobiera, w czasie. odbywania
ewiezenswego uposażenia, wzgl. wynagro~
ozenia, }}l'zyslugującego mu tytulem służby cy
wilnej.
.
...... Zasiłki dla rodzin pracowników cywil
llych, powołunychna ćwiczenia.
(pap) W myśl okólnika min. praw wew·
llętrznych L~ A. W. 1141-23 obowiązane są urzę.dy gminn_e przed powzięcIem ostatecznej decyzji CQ do przyznania zasiłków żądac od zgla
szających prawo do zasiłku odpowiedniego poświadczenia odnośnej instytucji panstwowej,
stwie~dzającego, czy' pow~łany na t1wiczenia
pracownik nie pDbiera w czasie
o:dbywania
ewicze,:ń swego uposażenia, wzgI. wynagrodze . .
~_~:.ni.A,~rzyslugującegomu z tytułu slużby cy..
;WllneJ.
'
.
W. zWiązku z powyźszem, M. '81 WOJSK
wIecHo bez żadnych ograniczeń i bezzwlocz:p.ie
wydawać .• odpow~ednie zaświadczenia' na każdą
,prośbę" zainteresowanych~rzędnikow cywilAych,zaję.tych w biurach wojskowych, WZgl.
Urzed6wgminnych.
.-' Oddawanie honorów wojskowych.
~p'ap) W poszczególnych armjach i ·.for~.1
,macjaeh wojskowych, z kt6rych składały si~
r,;,~' "~wellwi]i organizacji k'adry naszego wojska, jak
: rQWniez poozczeg61nych okresach organiza. }
eyjnych ,armji polskiej, istniały rozmaite prze,,:
pisy w oddawaniu' honorowwojskowych~ Rzecz
'ta zoatałaprzez {wIadze wojskowe ostatecznie
'jedl1ostajnion'a jużpeprzednio, aw .' ostatnicli
'czasach uregulowano sprawę oddawan~a 'hono..
. ro.w .wOJskowyc1,l' przez. kadetów. Mianowicie saM,
Ititują oni:Pre~ydenta. Rzeczypospolitej, cho'rągwie i aztandarywojskowę, oficerówirow.. '
no~z-ędnych im· ,nrzędnikow. wojskowych,· . oraz
chorążych ,VI.,' P., uczniow ... szkól.. oficerskich,
jako.swyCh starszychkolegow, wreszci~ oddają
pierwsi honory 'W..Q'jskowe uczniom szk6t. p'odchorązY6h, natomia~t podoficeTQw,jak to. mia.. '
'. . 10 częstokroć uprzedni o, .miejsce, kadeci. nie są
" 'A>S)bo~iązaJ:ti saluto"\Ąi'ąĆ. ,.
,> .'. ..,' .'
•.• . '. .··.Zarządzane >powyższe, łącznIe ~ z wydane.
j~ijuz .p?przednioiu:iętemi w odno.śneregulaminy, przepisami ,odc4Lwania honorów wojskoi7.:;.wychpl'zez poszczegoll1ychszereg. i . ?ficerow
:'\~'O;raz cale ,oddzialy'u:jędnoatajniło dla
całej
'rurimjizewllętrzne formy. szacunku .clla .insygl1i
:wojsJrowycn.!.
.',
........ Kolonje '·akanemickie nad polskiem

·i

r

morzem. ..'

'. "" \. . , .•. . . '

u()

(pap) Rada nacz~lna
sp:rawpomocy
mloomeZ'y akademickiej w dniu 28 . czerwca rb.
przejęląpóa. własny zarząd akademicką kolon
ijęnadmol'ską. w Gdyrii i G;~bówku ,?d, 0mi.;letu, wysytająeego. akaden:l~ów - zo1l1ler~~;
'nad morze który Pl'ze§zedl JllZ. w stan lwdacJl.
".
.W ~iwiązku· z' tern,. rada k01.'llUuikuje, .iż
~~.
p. Hel'burt Modzelewski prze~tal. byćkierowu i
.idem tejźe kolo~ji, i obecnIe r~da nac~elna
~ wszelkie sprawy, aotyczące kolol1Jl, załatWIa sa
,rit~p~KomiSję kolonii letnich i pr!Ze~ . upelJtOlrnO~~nijon(~go swego zastępcę p. J. MIChalew)i,,&J!t.ie-'rD
Gdyni.
.'~ ". ~ak8z wwozu towarow luksusowych.
, .. ~ Na posied zelliu . dnia 5 bm. kole
" . wgl6wnym urzędzie wyWQ"
~tt"tliTa.l{lno nie do-puszczac do wwo '
tJl;~j~n~)W1reJ:l do Polski. ·Przepl'o"f
.

k.

w.

"?Nr'1"85~'"

I
EŃERGICZNE ŚLEDZTWO KO~ISARZA SO IJSKIEGO, DOPROWADZIŁO DO
oSZUS;rrA I ODEBRANIA
(pap) W nied~ielę, dn. 8 bm. pI'zed poludniem do sklepu p. Leona Miguly (Nawrot 16)
zgłosił się jakiś chłopak z kartką od p. dr. Gra~
bowskiego, naczelnika urzędu walki z lichwą,
z tern, by' firma p. Miguły wydała 100 sztuk losów dla niego. Będąc naowczas w sklepie żona
p. Miguły, nie przeczuwając w teni nic podejrzanego, tembarclziej, że przed chwilą był
w
sklepie sam p. dr. Grabowski, od ktorego slyszala, że losy są sprzedawane w calem mieście
przez uproszone w tym celu panie, i sprzedaż'
ich jest już prawie na ukończeniu. wydała chIo
pakowi żądane losy. Ze względu jednak na
to, że losów by ł~ więcej, aniżeli chłopiec 'żą
dał, co widząc chłopak przy wyliczaniu mu ich,
zwrócił uwagę p. M., ze dT~ G-r,.!!bowski rzekorilp
~iałmu oświadczyć, że gdyby było więcej losów, to powinien prosić o resztę. Wobec tego
p. Migula wydala chlopakowi 170 sztuk losOw
za pokwitowaniem.
\V parę minut po wyj~ciu. chłopaka, zjawH się w sklepie -p. ck. Grabowski osobiśęJe z
zapytaniem, czy był jaki chłopiec z kartką od
niego. Na odpowiedz twierdzacą., p. dr. Gra ..
b'owskiego oświadczy} p. M,ze chłopak -ten
wcale do .niego się··,nie zgłosił.
Podejrzewając, że chłopak ten sprzenie
wierzyliosy, p. dr. Grabo;wski powiadomH na-

UJĘC~

LOSÓW.

ty,chmiast urząd śledczy) i 110 komisar:ta't policji.
Odnalezieniem pomyslQwego oszusta za.~
jąl się kierownik 10 kom. P. p, p, komisarz Sol
ski i przy P01,1l0cy przodownika 10 kom. Pola:o.~
kie~ioza M&,celego po Galodzie~nyah pOQUki~
wan:lach udało mu się odnaleśó go i p;rzyaresz-

tować.

I

.
J ak się ()k~alo, amato;rem losow Jes~
T~de~sz Smorczeński, lat 14, Zanl. pl'z-y ul. Sien"!
klewlCza Nr. 109, Jak się okazalo W czasie dochodzenia, chlopak ten kręcił się i obserwował
sprzedaż losów przez panie przy katedJrze św..
Stanislawa Kostki, gdzie był i6'wnie~ i p.
Grabowski, i w' czasie, gdy ten ostatni POSZ8CU
~ kierunku katedry, gdzie były inne stoliki~
~~'~ ~\'. ~$nr chłopak ten poszedł za nim:
l t,U oswladcz-yl p. dr. Gr,
prz-ysylają go wlg
śme panie po losy, gdyż wszystkie zostaly Ju~
spl'zedane.
. P. dr, Graoowsld nędąc
pewnym, ~e
chlopak ten pomagał paniom, a tembardziej,
widział go kręcącego .§ię przy stoliku pali, wy
dal ka:rtkę chłopakowi.
Losy zostały odebrane, i" Koro przYJaciOl
harcerstwa polskiego, zawdzięczając 10 komi'd
sarjatowi P. P, strat nie poniosło.

ar.

.

.

ze

ze

wadzenie ~Cisletego ,l'ozporząazenia W znacz- rza Czyzynskiego Stanisława, Zan1. we wsi CzYI
nej mierze. przyczynić się może do sanacji wa- .żynek Majeracki, gm. 2eromin, z niewyjaśnio"!
lutowej w kraju.
nej dotąd' p:rzyCZYlJ-Y wynikI pOZa!'. W
czasie
Podczasnal'ad· nad udzieleniem .pozwole.. pożaru splonąldom,obora, stajnia, i inne zabll
nia n"aww6z' oclmowionojednej. z górnośląskich dowania' gospodarGze, oraz kc>n,2 świnie, i. kU..
~irm wwozu homar'ów i ostryg, które :firma ta kanaście sztuk drobiu. PoszKodowany. oblicza
chciała sprowadzać ,dla . podejmowanych u
straty na 28 miljonow. mk. Dochodzenie :w. to-!
siebie rożnych zagranicznych gosci idelegat6w ku.
międzynarodowych.

-- Topiele..,.

Z .prz.emysln hutniczego..
(pap) . W dniu g bm.'. we wsI St'arowa 'Ges'..
'(bip) Obecnie w przemyśle hutniczym ra gm. Gospodarn w sadzawce, nalez'ąeej
zauwazyć się daje pewne polepszenie i zwiększa Rudolfa Kiepsza utonął podczas kąpieli 12-1e.
nie zapotrzebowan, J-tCzkolwie:Ę w czerwcu ce- tni chlopiec Erwin Brodziiiski, sluzący rrana
ny towar'ówżelaznych podskoczyły 0,80 proc. ~uentera. Topielca wydobyto z wody, jednakOPlace' .robotnicze., .zalatwiono drogą 10kaInego w<?ż . wszelki ratunek okazal się spozniony..,
v
porozumienia i otrzymali ,oni za ~drugąpolo"
__ Ot:rl1.cie.
wę miesiąca Qzerwca .14 proc, podwyzki.
,iI .. :(pap).W dIliuwczorajs~ na ul.Piotr~
II
- - O lllgi w
.państwowych zakładach kowski~j, r6~ Zie~onej, usUowała
się }te
zdrojowych.
bo!e:n Anna: 'Jagielska:, Z3m. przy ul, PiotrkoW'
(bip) 'Wojewodztwo otrzymalo zawiado- skleJ 176. Zawezwany lekarz pogotowia po u ..
mienie m.in. i(lrowia publicznego, i,ż w
pań.. dzieleniu jej pierwszej pomocy,
w stanie ci~.;.
stwowych .zakladachzdrojowych :p.lgi kąpielo kim przewi6z1 ją do szpitala 1)l'ZYuI. Drewnowt"!
w.e mogą .. być udzielane, lunkcjonarjuszoI!! .pań .. skiej.
$twowymj~dYllie.,w .ogramcz·onej ichliezbie, a'
~ Samob6jstwo.
mianowicie ·.najwyższej ilości 10 kąpieli .borowi
,. (pap) W olek Fiszel, ~anl'..,przy ul.- Nowa
nowych,. lp.b 20, mineralnych,ewentualnie 30 Zal'zewskiej Nr. 5, nocy.ubieglej w korytarza:
zabiegtSwltydropatycznych i to dla urzędni tego domu powiesił sięna szaliku. Zawezwa''''
k!5w od VI ]rat. wzwyż W pierVlS{ljej klasie i od ny lekarz pogotowia stwietrdzH zgon. 'PrzY.czY"!
XII do VII. kat. ,w' 2~ej klasie, a dla· niższych na samohójWiwa nie .wyjaśnion~
funkcjonarjuszów w 3-ej klasie. . '.
...:-.Niesumienny trall."arz,
Udzielanie. ulg 'k:=tl'ielowych,' jak' i zapo.
,~pap)
FrydmanHerszel; mm', pr~Y''tlI.;
m3g pieniężnych na leczenie ,w zdrojowiskach
może~astąpićwwypadkach chor6b, któryeh Paiś.ski~j Nr.43,tragar2:, pl'zywlasZczylsobie
leczenie, be~w;z;ględrtiewymaga zastosowania 12 .,resztek towaru, warto~Cikilku miljónowma;
p:t zeniesienia p:rzez LIcHdanych' w6dl ;zabiegow balneoterapeutycz- rek,. a ,danych mu
tenberga
·Abram:a,
.
·mieszkfaiiba.·,.
Pacanowa. W
nych.
sprawie powyżsZe;) ,policja. prowaaziO:oohO<tze-W. sprawie .s~kod w volu.
~~
.
.
, (bip) .Urząd wojew6dzki polecił wszys~..
'- CłlybiWtawypraW8 iiasiarz~.. .
kim, starostoInzarządzicstale . . zhieranie' infor~
.
.
(pap) W nocy z dnia gna 9 bm. nlewy~'
macji za ·pośr,ednictwern, .urzed6wgDlinnych '.0
wypadkach. i rozmiarach szk6dpolowych~do ~ kryci dotąd .zloczy.ncy, .kasiarze1 usiłowali :toz'"
konywanych w ,gospodarstwach miejskich. Do- bić. kasę, ogniotrwalą stowarzyszenia roootn.i",
tyezy to wypasania bydłem cudzych ląk, jPa- kOIW .chrześcijanskich (Przejazd, 34) .DoJoIf~;)'
stwisk i kultur roślinnych,' uprawnych przez Iu,w k~órym.mie.ścrsię kasa, złodzieje P~,~ct(1
kl'adziezplonow, wreszcie przez złośliwe usz- stali się z posesji przy ul. KiIii1skiego N:r.:S~
kadzanie
u:I,'Ządzen rolnl~ych, mających na Po wyjęciu szyb z okna, weszli do w~poDlxti~.
nego. .. . 1okalu i rozpoczęli .operację pr~ .)$~. \:.
celu meljorowanie. Jąk . i gruntow ornych.
sie. Widooznie zostali spłoszeni, poni~w~.· ~~ .. ' .
żylizJ"ol)ić tylko njedllżvotwo:t w drzwiąchkast
.. ~i ulotnili .się. N~edoszIi wlascici'ele .zawar~~~r
*!'""'"'
- Pozar-..
'
kasy zabrali ze sobą ty~l\o lducze od IQKalU,
(pap) W dniu 8 'bm. w posesji gospoda" ręcznik ikatafkę od w..Qa.y. Dochodzenie
.~
!-
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\Alvnadkl i kradz"eia

w

,

runku wylirycia zloczynci)w prowu(l7.J

policja

śledcza.

,- Sztuczki ZHJ;(lZH~ji;;loe.
'(pap) W dniu. wczorajszym cztf'rej dobranik9mpani rzczim'ieszkowie: Janaa Wawrzyniec, Kurzawa Leon i brucia Piotrowscy:
Stanisław i Boleslaw, wszyscy zamieszkali przy
ul. Gołębiej Nr. 4, wszczęli nliędzy 801)[1 awan.turę, l1da;i1lC pijanych. Do .awantury powyż
szej wmieszał się przechodzqcy tamtędy Lange
~f1mund. zam. przy ul. Nawrot 89, cllCą~ rozlączyc pseudo - krewkich i ~ijanych awantur
ników. Lecz ci ostatni zareagowali na to w ten
sposob, że pobili dość dotkliwIe tego ostatniego
i w ogolnem
zamieszaniu skradli mu portfe),
zawierajacy 115 tysięłt)' rok. i dolnunenty osobiste. W"sprawie powyższej policja prowadzi
energiczne dochodzenie.

IT

"

sztuka w 4 akt. Henrylc de CĆJssel - JOZEF WEG-RZYN Hrabia f1tchf,jlo~ ,- Jan SZ.5-'ms{l\lld
Charau Aru - Pawd O'.1.'erio Lu C!\\l i 11: - J Bakowski, l etro\\? - Janusl Tomasik Nst~sza 1'1i('}1aj.
lo\\?a -Ii Felicja Plchor, Pant de JlIrieu - Helena Krz ;wicka, Pani Lottrens - Helena Uszyt'iska
Franciszek - E Kojato\tlioz, ShlŹąCY - PUSZYCkl.
5 pierw'3l.le akt)? w Peryżu czwarty w Nicei, - Rzecz 1a naszych czas6w. - Reżys, Paweł Owerlo.
Bticty \'V ka::;ie teatru od. 11-2 i od 5 -8 w. Pełnomocnik T.Ortym
J

1

9

1916 wskutek WV'bal'hu granatu \vy~zecitsz.tl ze szpita·
la, t11rÓC l kEileka do !"od:-::innej '~\'lioskl i z powrotem
o,)jQI sk!omne ston.1\uislto nauczyciela Wiejskiej szkól
iti, kt6re les?cze pned laty piasto~al H~~O ojciec~

MHosierdziu czytelników polecanly zam.
przy ul, Pomorskiej 19 (suteryny) WOjci:cha
Nowakowskiego, weterana z r. 1863 oraz Jego
siostrę, :li powodu niezdolności do pracy. ska2K~
nych na śmierć glodową. Łaskawe datkI przYJmuje również administp:wja "RozwojU""

Prctez:v zastąpily ambuto'.uane ręce. Z Ich pomocą
moźe, p'sać na tablicy, pOY'ril\\?iać ~\uicze!lia, slo\Uem.
spelmE'ć naleiVci€ swoje obowiM:l.d.
Jege rezygnacja, Cierpliwość i silna Wola są
pięknym przykladem dl a ucznió\.\?

Zł.OnZIEJ METODYCZNIE

STUOJUJE S'i.\lOJ

PACH"
przed kilIw dniami przychwycono

eatr i

§) VI Paryżu
bande .zbrodUlar·~y kfórz'Y zupelnie
włamywali się

- Teatr Miejski..
z Wi~
We ·wtorek dn. 10 lipca ."Be.ben"
.
.
k
śniewskim i Jarkowską. oraz Wrześulews ~ą.

Rodowiczową, Wiśniewską, Trzywdarówną., Le~

~larld

niem.

Cleki i wpłaty

~~~.
I) Paryz
fu~~i~ ork
0,54

Belgia
l::S erl in

Gdańsk

I

5550

I Praga

Wiedeń

Gomet. domokra żca swego znaku, przyznał się da
krad,t.eźy platynOitrvch koiiazyn gromochlonu z 'No...
tre-Dama, z \'>ie'zycySw. J.~cka i z bulwaro\\18;;l0 te..
l"ltrcr Bo.1ne Noav€'He. Krndzfeże wywolałY ubieg?ego
roku o!4 rom ną sensacie i doty':'hC'l:lS nie w,Ykryto zto..

111000
64CO
149

400COO

Bank Dyskont o~
"
HanoJowy
" Dla han.:Un i prze:-o.
K
t.T
I.
"redyto\vy warsza.ws{t

przez murY. Jeden z nich Loc:is n.lbert

5Có4;()O

Akcje ..

~

s)stemem

noWym

110000-

St.. Zjedn.

'-lOt.

BIOOOi)
125000

Przemy~fowców lwoWskich
Związku Spółek Zarobk.

'/1

.121000

, ~ w. 41
o
BSljanv przez sędziego ~ledezego oPowiedział
:37OCO
,,':!emalny" Cornet o phl"nacl1 s\'\>'ych nfzysztych,
KiJew::;kl . ,
'15500
Staracho\i'lice
"Miałem zamidr faIA70r:9~O\N:tĆ daleJ te specjal~ Wiltci
~
31CCO
Pocisk
10C000
6icCro
net g::iląź S\tego przemystu. jest bowiem bardzo ren.. Częstocice
2400000
fafOwo:zy
25000[00
tomnn,. Platyna ~rcmochol1tt np. z Notre·Damp. jest, Cukier'
otl(IQO()O
Zvra:rdów
7lOQO
y."8rtą 10.COO frankóW sprzedaż. jej. blatnikorn, daje PirIe)?
15SCOO
g·orko\1łski
1IwJedną czwartą \t!(\dości. W czas le gdy zarządzono mo
DrzeWO
24500
Zo.Wiercie
26000
je uwięzienie studjowałem iY\\10 kwestjęm ,akibvspa
Węqiel
~80qco
Jablkoroscy
22750
s6b maina ukraść kończynę pfatynową gromochronu
Cegielski
'l.GeOO
Zegluga
25)(;00
wieży Eiffa. Trzy razy adaiem się na . szczyt, by gran
UIPOD
1:50000
Haberotlsc:h
15500
~Qwnje przygcto\i)ać interes i mogę ~mialo fwierdzić,
OstroWfe~
950COO
Nafta
215COO
ze b)'tbym wkrótce u celu.· mYch pl agnień.· . Granto... Ka.rashlski
Nobel
wność j znajolnOŚćsvr8wy i dO~1.\Iiadczęnie oto czyn.. ZłeHń$ki
?20CO
Gosla!.\łlca..
500000
kt6rychkreujeOswalda. Jest to nailepsz!~ z- fliki .mego powodze:nia.. Nię$tet;ymezo~tawU mi pan Radzki
175OCO
1"61 znakomite~oartysty. Jako partnerka .wIeI sędZIa dość czasu do przeprowadzenfatrudllegotego ...
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