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R~GA 10 (PAT) O godz. 12 w.połu~
dnie dnia 9 bm. otwarta tu została. konferen:;

L

r

J

cja państw bałtyckich. Pierwsze przemówie:::
nie wygłosił łotewski minister spra\v zagra:::
nicznych Meyerowicz. Powitał on serdecz:::
nie delegatów Polski, Estonji, Finlandji,
zgromadzonych w Rydze. Odpowiadał mi:::
uistrowi Meyero\viczowi w imieniu delega:::
tów Polski, Finlan'tlji, .Estonji podsekretarz
stanu St:t:assburger, który między innemi
wyraził żal w imieniu ministra
SeydY1 że
ROZPOCZĘCIE OBRAD POLSKO
niespodziewane
przeszkody
polityczne
nie
GDAI'ISKICH.. .
poz\voliły mu przybyć na konferencję. Na:::
[r:
GENEWA 10 (PAT) \Vstępne roko~ stępnie In~;nister Meyerowicz zaproponował
pia polsko - gdaflskie, prowadzone ze utworzeni&1 d,vóch komisji: politycznej i e:::
Ze
~ny Polski przez komisarza generalnego kOllomicznej. Propozycję tę przyjęto.
cińskiego, rozpoczęły się dzisiaj \v gnla~ strony polskiej \v komisji politycznej ucz e:::
i Ligi Narodó\ll przy udziale dyrektorów ~tnic~y wlce;::cminister Strassbul'ger, wekono::
[bana i .\'an I-Iamela, wysokiego komisa:: micznej poseł dr.Jodko.Se~etarzetridelega
i prezydenta Sahma.
cji polskiej jest p.Rolner"
Al.. KOSCIUSZKI Nr. 68 ..
10 mieczorem.
od 4,ej do

i

-
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rOŻYCZKA ZŁOTA DLA GDANSKA,
flt:

ł~ GDANSK 10,7 (A W) Według otrzyma-

.

ł tutaj doniesień z Genewy, przedstawiciel
I~ki, de L~on, złozyl sprawozdanie o sy-

mI fInansoweJ wolnego nuasta,
Od czasu

~finansowej,
p,u. ... Vt.lJ..l..l.v

się

i

PRASA

ŁOTEWSKA

o

KONFERENCJI.

RYGA 10 (PAT) ,Cala prasa łotewska
poś,vięca obszern:e.ar łćułykollJe:r;ęncji .mi::
nistrów państw bałt,
qb., .Niekfól'e pisma.
podają w całości wywiad. ministra Seydy.
ogłoszony w "Journal dePologne"..

,.

ł

t

ROZPOCZĘCIE

traktorowe.

!s

ŁE
Srod6, dnia 11 lipca 1925r.

•

Kursa kieroWc6w samochodowye h,
., amatorskie,
"

SP

NI

ryczaUem.
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OFICJALNE WIZYTY POLSKIEGO
DELEGATA
RYGA 10 (PAT) W 'dniu 9 hm.pod,sekretarz stanu Strasshurger złożył :wizytę
prezydentowi republiki ""-lotewskiej, ptezy~
.dentowi isejmu i prezeso'wi ministrów.
PRZYJĘCIE U PREZESA SEJM.U. .
_ RYGA 10 (PAT) . Po . polUdniowem
posiedzeniu konferencji odbyło się nacześc
jej uczestników przyjęcie· u prezesa Sejmu
PRACE W KOMISJACIi ROZPOCZĘŁY.
RYGA 10 (PAT) W drugim dniukonr:
ferencji odbywały się prace \v komisji\ poli::
tycznej i ekonomicznej. Praca W komisjach
tych zapewne ukończona
zotanie (lzisiaj' .~
pOfzep l]-as~ąpi. p!~narl1e posiedzenie i zalll~
kn..ęc. .e kon . erenCjl..
. .
śNIADA.NIE UpostA D:::RA. JODKO.
. '. RYGA 10 (PAT) PosefRzeczypospo~
litej w· Rydze dr. Jodko w'ydałśniadaniena
o~~ść delegacji ,pańJtWbał~ich. . .·.Q'bec~
llych 30 osób. Poseł Jodko)VygłosU okoncz~ .
nościowe przemówienie.
'

ostatniego posiedzeniakomi..

zajmowano się tą spl'awąjuż

osiągnięto wyniki, dodatnie,W,yw pr.zyznarąllwolnemll miastu

one
w wysokości 500,OOO,mkdotyeh,

którą

rada a~basadorów"Rada Ligi, zdając
sprawę z trudności, zwi~~.JB.:łlyeh. w spadmarki niemieckiej, uznalawolne. miasto
t:5eIlat<)l' gdaftski, Volkmann, zlozyl spra
o reformie walutowej,' na lskutek kt6
Leon zapTQponował 1) przyjęcie do' wia...
aptawozdaru8. finansowego,.·. ·2). zwifi..
się do .wolnego miasta o· przekazanie . ~'"
dla . komisji finansowej. jako podstawę
prae,~)xada Ligi prosi o stale. informa..
, tej sprawie, nadesłane przez komisję fii

CY

INTERESUJĄ

POLSKĄ.

nosi zLon·dynu,żena.wczora'jszeniposie
LORD .. CURZON·· PRZECIW
SAB OTAZ OWI. '
dzeniugabinetu angielskiego postanowionol ·
aby
niemiecka zdolność '. płatnicza ~~-.e.. ~
LONDYN 10 (PAT) W czasie rozmo~ ~ została
stwierdzona przez: międzyna.ro'dowili
wy, jaką odbył Curzon z ambasadorem. nie::: komisj.ę. . Anglja wystąpi z inicjatywą vi
mieckim Stahmerem, . 1ord . Curzon uczynił tym klerunku,aby Stany ZJednoczonewy~
szereg uwag .w 'sprawie akcji sabotaż.owej w· 8ł~ly . swego. d~Iegatal}a konferencję,· któr~
zagłębiu Ruhr, podkreślając,
iż jest to a~ mlałaby zbadac sytuację ekonomiczno - fi,
cja nięwlaściwa, która bYllajmniej niezdo~ nanso1Vą . Nielpiec oraz . . .zaopinjowaĆ ... .w
la przyspieszyć uregulowania kwestii odszko
l"

dawań.
. -'··_,-T'"~

t
KO

spraWIe . zą<ian. ądszkodowawc!Zych. Francja

.

będzie z€i1?roszona d~ wzięcia. udziału, 'W~ej
GORDYNSKIROZCIĄCMOŻE konferenCJI. Stany ZJednoczone .będą .zapro,
KOMISJA .MIĘDZYNARODOWA sz:one .d?za.miano:v~nia'., przew()dnicz~ceg<?,.
wspomnUl~JI ~ kom)"łj;r, .mlędzYn,a~odqw~1.·

10 (PAT)

SIĘ

'r6ZNMflO(A. W.)'W.przyszlą nie;:
do Poznania wycieczka z

~8,.po~ania się ze stosunka·'

TERMIN PODPISANIA 'rRAKTAT,U
i ekono:mi.cznymi Polski.
POKOJOWEGO
wycieczki wchodzą rolnicy,
.
i dziennikarze.
.. ,
LONDYN 10,7 (PAT) Reuter dgl1osi,:.że
,.przedstawicielewłaoz
pOdpisanie
pokoju ,wsehodnlegooczekiwane jest
dykat dziennikarzy.

(: !3E~LIN/'·'.;·.·.·.•.•

z końcem lipca, Lord .'. Gurwn, .2ajęty oh~cnie
rOśREDNIK.
spraw8.lninaglem,i,prawdopodooni e nie będzie
·····:W.) Według "Daily mógl przyJ>yć do, I.;ozann,ydla ppdpięmnia trak~

Inlc]ę.~ przYJazB~l1esza

do Londynu

Lt

iIiI!_

i$,

r

tam,
:PO~MYSl.NY.

.·.BERLIN
nosi,· że

dziś-w: K(>na·t.au[t,~~
k1amację,

Lozannie·

Ń""',,,,,y,cr,,-rtro·:t-l ..H'l,:r;,:'·S.,:;g

tat4w,

u

~!Z.'Wlą za!lY ze s~l'a:vąprl małej . Ententy
MIĘDZYNARODOWA WYSTA WA~
~z.
.
nIe
ma
zanuaru
·pośredniczyć
w
UU.. J::LJ, O·.u..:JI..c.T4B ,
rt·i Ruhr.
......
RZYM 10,7 (PAT) Od dnia 8 do 30 wrześ
PAR.YZ
10',7
(PATrlznaprzYJęlaoott
~ .10ficjalne koła 8.11i;!ielskie;stwierdza'ją , nia odbędzie się w Turynie międzynarodowa wy~
t.,.rawa ta nie dojr'?:ała ieszc.zedo tego stawa WYD. ala. zk6w i Pl".Ojekt6w przemy s.low y ch dys]fusli projekt ustawy ratyfikacji konwen:c,ji
',1.a, aby k~ośkol wiek mógł Występowac Gł6wne. biuro wystawy Turyn Palazzo delIa handlowej poJako frall,cllskiej, z.~war_t~i- 'dma:U.
luteg,~ .1922.%'.11
~li po~rednik:a.
. stela:s"
. .>.
/I
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TELEFONEM Z WARSZAWY

at~Dan~Ill.

oj ci~ch~ ·~ti

SPRAWA NAPADU NA POSŁA
STRONSIiIEGO.

PRZyGOTOWANIA NA PRZYJĘCIE GOśCIA.
ZAKOPANE 10 (Ą W.) W sobotę. przesłane do zatwierdzenia k:ancelar:Ji cy~
dn. 7 bm. odbyło się pierwsze posiedzenie ko~ wilnej Prezydenta. W drugitn dniu pobytu
fllisji obywate~kiej, zwolanez inicjlatywy
l:ady gnlinnej, celem omówienia uroczysto~

śclprzyjęcia

Prezydenta Rzeczypospolitej.
Do komitetu wybrany został szereg
osobistości z pośród· miejscowego obywe~
telstwa~
Szczegóły

programu

przyjęcia

odb~_dzie się uroczystość jubileuszu Polskie~
go Towarzystwa q'atrzal1skiego, oraz pośwle
..'
cenie krzyża - pomnika na J;!robie Sabały postępowania sądowego,
i wycieczka do HaB G~sienicowej,
Sprawa ta przeciwko por HndolfowiRa~
Wieczoreln odbędzie się wieczorn,ioa donlskiolnu, postawionemu w stan oskarżenia o

góralskf'

czynne

zostana

budżetu

Bj.
oś'wiadczyl mI,

ze

udział w obradach
.szeln
przedpoludniowem tajnem posiedze::: bardzo chętnie weźnlie
niu sejmowej komisji budżetowej, pod prze::: konlisji osobiście, llekrol,~ komisja wyrazi
wodnictwem posła Zdziechowieckiego (Z.L takie życzenie i że bardzo mu zależy.na tem
N.), w dalszynl ciągu rozpatrywano budżet by .osobiście niógt udzielać komisJi swoich
ministerstwa spraw wojskowych. Dyskusja wyjaśniell w ważnvchpunktach budżetu. ""VO
zaproponować
toczyła się nad działem lotnictwa. NajwaŻ':: hec tego, .pozw~lo,m .sobie
niejsze pozycje tego, działu zostały przyję;:: komisji, ż~ \V dah~zyln ciągu obrad nad bud:::

ro zakończeniu tajnego posiedzenll, ko:::

przystąpiła do obrad jawnych~ w cza:::
Sle ·kt6rychprzewodniczący złożył następu:::
j ące oświadczenie:
"Ponieważ dowiedziałem się, że część
członków komisji budżetowej wyni0s1a z o:::
.Statnich posiedzeń
komisji wrażenie, że
p. minister sprawwo.iskowych uchyla się od
wzięcia udzhił1..l .. osobistego w .obradach nad
'budżetem ministerstwa spra"\v wojskowych
wielu członków komis.ii nlU tou!atwia
"\Vażamzakoniecznezazn.aczyć; że jedno i

( ze·

nl'ugie polega .·nanieporozt1tnieniti.P~ ... mJni:::

żeteln

ministerstwa spraw \vojskowych, bę:::
poszczególne działy budż~~
tu, a następnie przeprowadzona generalna
dyskusja nad tym hudżetem, w której, weź:::
mie udział pan minister ~praw' wojskowych.
Gdyby w trakcie obrad nad poszczególnemi
clą rozpatrywane

X} N a morzu od kilku dni na zabezpieczonych sygnałami nliejscach, odbywają . się
ćwiczenia okrętów wojennych w estrem strzela.
niu, W manewrach bierze udział dywizjon ply.<
wają.cy torpedowców i t r a w l e r ó w ; ;
,V warsztatach portowych w Pucku wre
praca nad odnowieniem ORP "generał Haller"
który w niedlugim czasie Ula odbyć . dluższą
podróż 111orską, W samyln porcIe pracujenie~
ustannie draga nad poglębiąniem wjazdu do
portu, który skutkiem zamulenia spowodowa"
nego częstemi burzami, utrudniał w znacznej
lnierze parowcom o glębszem zanurzeniu wjazd
do portu~
WCIELENIE DO WOJSKA RElillUTb'W,
1902 ROKU,

h

działami budżetu wyrażono życzenie otrzy:::

wiadomościt

.

ZYDO .. KOMUNIŚOIJ.>BZY ,ROBOOlE.. -'

rst

lu.

~ nienlieckiew sprawie traktatu handlo ..
wego. Prace przygotowawcze do tegoż odby ..
wają się obe'cniew Moskwie t z chwilą ukończe
nia rokowań berlińskich do Moskwy uda się ko
misjąnielniecka, celemdaI~ego prowadze.;,
nią pertraktacji,'
.

UZNAJE SOWIETóW. syjslro

STRASZNAGR,?ŹBA CZICZERIN.A.

prokurą

" 'Vcielenie rekrutów 1902 roku Ol'az 0mania od p. ministra osobistych·. wyjaśnień,
mOF!ę zapewnić,że p. minister takowych oso::: chotników 1903 - 4 i 'jak równ'ież odroczonych
biście udzieli natychmiast',
popisowych z lat 1900 - 1901 i., 1899 nastąpi Komisja przyjęła to oświ::łtezenie 0.0 w dniu 5 listop~da 1923 r,
/

nem
l"'RANCJA NIE

U9

Ć'VICZENIA MARYNARKI. V\~OtJENNEJ

ODPARCIE ATAKóW NA MIN. SZEPTYCKIEGO.
,ni'ARSZAWA 10 (PAT) Na dzisiej~ ster spraw wojskowych

te..

znieważenie, wpłynęła już

tury wojskowej~

Zobrodko i ji

misja

x) Grośna afera znieważenia czynnego
posła Strońskiego, po ukończeniu dochodzenia
zbliża się l{,u rozstrzygnięciu w trybie zWYklęgQ

.

x) Onegdaj przechodząeyfunkcjonarju"
szepolicji IV komisRrjatu spostrzegli na ulicy
Ś..,to Jerskiej podejrzanego osobnika, idącego z
ciężką paczką,
'
.
~atrzymany przez policję porzuci! p'a,ez
kę i. począł 'uciekać, co jednak· zostało momelJ,tal
. nie udaremnione, Po otworzeniu paczki okazalo
się, że zawierała ona 10000 odezw kOInunisty~
nych "Partji Robotniczej Polskiej", pisanybh
w języku.zydowskim, Aresztowany· na miejscu
Wolf Mejloch tłumaczyl. się typowoV(ykręt.
nie; .ze paczkę otrzymał odniezJtfinego.cźlówie
ka i mial w bramie domu przYrl:1icy· S-to. Jerskiej nr, 24 czekać ną inn.egOnieznanego oso))
nika, Odezwy podpisane i&I'~···są: "Centralny ·KoJ
lnu:p.istyczny )tomitetPal'tjf Robotniczej .Polskiej", Dotychczas ·wdrożonę. doohodzenia nie da::
ly wyniku,
.

MOSKWA 10' (PAT) (A. W.) "Izwie~
do Sowiet:
tów, w sprawie okrętów rosyjskich, zatrzy~
manych we'Francji. W nocie tej P"incare
stwierdzał· źe wprawdzie uznaje, iż okręty
ROZWIĄZANE NADZIEJE.
t.e są..w asnością narou rosyjskiego" . lecz
MOSI).WA 10 . (A. W.)· "Izwiestja!' w
zwrÓ.ci je tylko. takiemurzą'dowi, który zo:! artykule :wstępnym~ omawiając stósunek e=!
stanie uznany ,przez wszystkich .'i·przyjmie migracji rosyjskiej do r-fichona, stwierdza~
na siebie .:zobowiązania zaCiągnięte przez ją, że nie tylko Rosja kontrrewolucyjna.
Rosję przedsowiecką.
ale iwszyscywrogowiebólszewizmu pokta:::
'. . . Cziczerin odpowiedział na .powyiszą dali w. Tichoniewielkienadzieje,. ktÓre te
fiotę.fdepeszą1w kt6rejzaznaczył, że jeżeli raz zupełnie ich zawiodły. Czarnosecińcy i
" ••_ _ _ _ _ _liillll._ _ _• • ·.f
• . . . ··.
fządfrancuski nie,;zmieniswego stanowiska~ emigranci są '. obecnie· przeciwko Ticho.no\vi, . . . ._ _
to Rosja zmuszona .będzie . zrzecsięnawią::: którego ..........iak się ;wyraża pismo -- wkrótce
ŚMIERć, D:=RA W •. KORYTOWSKJEGO;
,~an~ą ~tosUllk6w handlowych z Fl'ancją. '
na$\vąslugą szatana.
BERLIN 10 (A. W.l Zmarł tutaj
SOWIEOKlE GŁODOMORY. SPRZEDAJĄ
TICHONNARZĘDZIEMBOLSZEWICI!l
Witold Korytowski, b. minister skarbu~u~
" ,.
ZBO~ NIEMCOM,. '
KlEJ AGITACJI.
strjackiego, b. namiestnik. Galicg.
. \:~BEBLIN lO,7AWWedlug doniesiei1: pra ;
MOSKWA 10 (A. W.) Odez\va Ti~
BYLE TYLKO .NIE W POLSCE•..
'sy ni~ntieckiej . . rokowania niemiecko ...sowiec.. chona, ogłoszona przed kilku. dniallli .wpis~
,
L.yvÓW .10 (A. ~.~ I?n. 9 bm. :Z;8;,~9j:~iilc:
'kie :w,'s11/1ławie. 'zawa.r.cia. ukladll .konsu.lar.nego mach, rozlepiona została na ulicach Moskwy,
czyly SIę obrady
s.lonlstow MałopolSł{I'~II.,
y'"
budząc powszechn4 sensację.
stja'~) ogłaszają notę Poinc~rego

at.
1

'dobiegają

ko:nca.,

~ednóęze,

nl
.. gepro.wadzone..

są. ~ok'ow.ania

PAN JOFFE· POPSUŁ. STOSUNKI Z

w'scl1odni~

()mawiano

sprawę zwolani~ś1l'

towejkonfere.ac'ji.
.
\
m onr·ottr:
i '. k'
. l·
k" d b
.
.•.. . JAPONJĄ. '..
"
JW ~t". J;lon ... e. n enuec .o ~SOWlec ~~ego u 1a u z .0- ; . .
MOSKWA 10 (A. W.) W stosunkach TRAKTAT POKOJOWY A MNIEJSZOŚCi!,:
'Zowego, wmyśl które'go Rosja ma dostarczye ., japońsko ~. rosyjskich ujawniają się .osta""1
,
. . . NARODOWE. .,...,
,..;~
'Nierrieolll· natychmiast zboze .zdawnych zbio~ tnio pewne. tarcie. Termin .konferencji rosyj~
LOZANNA l()(PAT)Tr~tat pqlt~';i:r;i
row, R6wnie!.fita: umowaj~st hliską ostatec~ sko~. jat>oń:skiejniezostal jeszcze ustalony, jowyW nowem opracowaniuzno$i' systerp'
J.egozalatwienia,
.
Pras,f\. lapońska występuje. ostro przeciwko kapitulacji, zapewnia ocbronęmniej$zo$ci
Natomiast dluzeJ potrwają ·rokowan'ia 1'0 'Joffemu.
narodowyw,podobną1do tej, jaką udziel
mniejszościom narodbwymw Polsce i~~e~.
ch~słowacji. .Cudzoziemcówpodróźujt\ę}"c«
lub ,zamieszkałych. w Turcji obowią~,'.~· ... '1
ma .u. stawodawstwo narodowe turec.ki
. .·.,e.,,·,".:r:. ).1
NIEUDAŁA WYPRAWA DO BIEGtJNA:J
PÓŁNOCNEGO.
.. •. ' ..Il
,WILNO 10 '(PAT) Dnia 12 bm. o godz. karzy fińskich .• i szweckich... Przy'jazd del~a
cji do Polski ma za. cel ideo'we i polityc~ne
tS,50 . . rano przybywa. 'do Wilna delegac fa
BERLIN 10 (A.W.)Według'(klnł,~~,.11
',Klubu Narodów Odrodzonych" z Helsing::: zbliżenie . się do Polski, a. przez nią do sień prasy. norweskiej1 do Molepl'zybytp9~.. '
E>rsuw składzie 34 osób w towarzystwie Francji, badap.ie nash'oju społeczeństwa słaniec Amundsena z zawiadomieniem, .
""'iów. ·min.. spraw zagranicznych. Skład polskiego w ·tym względzie oraz zwiedzef Amundsen zrezygnował z. zamierzonęgo··.·lo~ ~
stanowią.czlo?koWie "Klubu NarD::: nie centrów kulturalnych, przemysłowych j tu na bie~un .północny, gdyż motor,wdro~,
f6łj~onychn, kIlku przemysłowców. turystycznych.Dele~acją w podróży opieku::: dze uległ zepsuciu i nie. może być na.praw:i()~
. ,.., 1aziała.czypolitycznych, dziennil! .je się· ministerstwo spra.w zagranicznych.. I, ny. Alnundsen. powraca do HeppleY•
$.,

'!

l

Klub Narodow Udrodzonych

'. ilnil~

*e '

socjalizlllu attstrjackiego~ nliat jeszcze przed czędzacżydo-wskiego Mery:kalizmu". Napró::
śmiercią czas skonstato\Yać~ że "ster partji żno! Jarzluo. silnie zaciśnięte. -Związek
pochwyciła \v :rc;ce grupk:u akadcInik(nv, któr:J krwi z zydostw'em nic pozwoli na emancypa,1",
niestety
skład~l się wyłącznie z sanlych Żyr; cję ! 1-\ choć swawolne dziecko opuści na chwi
dó\v u • (Volkstribiinc, 1915 nr. 17). U nas \v lę s\vego rodzica, to rozłączyć się z nim na
Polsce socjaHznlCln rządzi żyd, nie akadenlik zt:t\vsze uie potrafi. Po pe\Vnynl czasie wróci
jednak~ ale żyd kapitalista, żyd::obszarnik "syn marnotr~l"vny'" upokorzony przez żydów
(Posner), żyd - pachciarz 'IN kol1cu.
bo zmuszony do składania no\vych uroczys::
telnu wlnawiali nie:::
Może być ciężko CZaSCIl1 i panu Cza:: tych ślubó,v \ViCl'llOŚci jak to ostatnio musiał
.P. S. w otulnaniony~h piilskiemu \v tej nie\voIi 1110Że i on czasen1 zrobić i pan Czapillski.
swoich
ze P!awica. pogodziła wzdychać za \VOlll0ścią~ radby i on Hnie 05Z::
się z żyąatni, - że w Z~n11a!1 z.a 1~!\ ~?par:::
cie narodo\vego rZ<.l:du lue będzle ,lUZ .~ądała
~,nu.merus clausus'" i inne tp. kawa!y .. Sk~tek
był ten, że alltysemityz~n wzxllocn1ł SIę Jesz;:;
cze bardziej na siłach,:1 dotarł n~wet t~m
gdzie go nie było dotąd - na skrajną lewIcę·
Nie bez racji więc p. Gruellbau1?-: za.atakował
Poseł prof. Stanisław Grabski w"Sło~
Jeno nie każdy, kto się wodzem Polski
na komisji oświatowej p. Czaplllsklego z~l.:: wie Polskienl" z dnia 8~go lipca pisze o 1110;: SUlU mianował, był nhu napra·wdę...
rzucając mu robienie antysemityzmu. V! ten wie p. Piłsudskiego:
.
.
Ze strony obozu narodowego były. pa::
sposób P.
S., nie w złych zresz~ą zamiaraC? .
"P. Piłsudski rzucił jednak oskarżenie 4:0krDtne' próby lojalnego porozumienia isk
napędziła żydom strachu, choe \v gruncIe na cały kierunek narodovvy, na Polskę nawet z nim. Każdą z nich odrzucał. I coraz bar,;
rzeczy dość nieuzasadnionego. Tylko prze,; Losem wodzów polskich, powiedział, iest dziejodosabnial się od wszystkich, co nie ~.
czulona wraźliwość p.Gruenbauma mogla ~u ginąć w blocie. Książę Józef zginął w blocie jego byli partji. Coraz bardziej zamykał sir
podsuwać podejrzenie, że socjaliści chc.ą Sle EIstery" on ginie \v "błocie rodzimem"
po" W gronie tylko s\vychda\Vllyeh "towarzy..
;wyrwać z żydowskiego zaprz~~u. \V k.azdym dejrzeIl. i oskarżeń, którelni go jakoby ob" szÓ'w" i pochlebców. Coraz bezwzględnie l
razie PPS. winna była USPOkOlC przerazony~h rzucił obóz na:rodo\vy.
lekce\vażył uczucia i opinję narodu.
swoich przyjaciół . żyd0'Yskicp.. Tego. !lle~
Nie wiem, czy w miejsc1J, \v którenl
Jesteln przekonany, że Piłsudski na~
wdzięcznego zadanIa podjął SIę P: Czaplnskl utonął ks. Józef EIstera jest błotnista, czy p:ra\vdę jak to powiedział, chciał, będącNa~
drukując równocześnie 'we LwowIe,. Warsza;: też ma szybki prąd wody. Ale pe,vne jest, że czelnikienl Państwa, reprezentować cały na:
wie i Krakowie artykuł \v tej spraWIe, ar ty::: ślnierć ks. r Józefa od pierwszej cl-rwil; P,) dzis ród, być \vodzem całego narodu.
kuł noszący cechy oficja1nej enuncjacji dziell jest opronlieniona aureolą. Po,,=!;wnanie
l\lhno to był wodzem tylko partji, bo
P. P. S.
.
które l\'larszałek Piłsudski ucz':,)"ni1 n1iędzy chciał decydować o losach narodu bez naro;:
P. Czaphlski znalazł się między mlo;: sobą a ks. Józefem jeąt tylko grą słów i bez du, bo się we \vłasnem przekonaniu, zbyt
tem a kowadłem. Antysemityzm. mas robob treści, bez symbolicznego nawet znaczenia. wysoko pOllad narodenl postawił, by lD.óg1
niczych, a obowiązki względem żygostwal
Naprawdę oskarżenie Polski, że jej wo;: rozumieć Polskę a Polska jego.
Trzeba było i pierwszemu świeczkę i dru:: dzovvie giną w błocie, jest zbytniesprawie;:
Jeśli dziś ma on uczucie ginięcia w blo~
~iemu. ogarek postawić. "Nie mamy obowią::: dliwe.
cie, to nie obóz narodo\vy go \v nie wtrącił.
zku oszcłędzaniażydowskiego klerykalizmu
Ginęli jedni na straccnych posterun;: ale \vciągnęli ~o \v nie ci, co 140 systematycz~
i obskurantyzmu" - oświadcza p. Czap. od;: kach, bo droższy inl był od życia honor woj~ nie i rozlnyślnie od nar.odu separo\vali ci, cc
'dając przelotny ukłon w stronę nlas 'wołają:: sko\vy: ŻółkieVv"ski, Poniato\vski, drudzy na znó\v na je~o szkodę opublikowali· żale, któd
cych "precz z żydami z pa:rtji". "Polski SD:: łożu śnlierci otrzymali dopiero . nalezną im re na poże~nalnym bankiecie przedgronerr.
cjalizm... nigdy antysen1ickim nie był i nie odda.\vna. bula\vę:Czarniecki; kończył życic przyjaciół roztoczyłH~.
'.
będzie", składa znó\v \vcale twarde zobowiil N aczelnik Kościuszko
na ,vyf;!naniu. . Los
Spokojne te u\vagi, poświęcone głów~
...
.
zania na rzecz żydó\v.
wielu \vodzÓ'wPolski był tra~icznv. Ale każ::: nie owemu ustępo\vi błotnemu nlOWY, są nio
P. P. S. określiła swój stosunek do ży; degoswego· ,vodza naród kochaj, każdego \vątplhvie od początku do końca bardzf;·
aów 'dość jasno, drobne zastrzeżenia, jakie czcią i ufielbieniem otaczał.
trafne.
p. Czapiński porobU, nie zasługiwały na szer
sze omówienie. Wcześniej, . czy później socjalizm okaże się znów posłuszneln narzę==
aziem w ręku. międzynarodowego żydostwa
tak, jak niem· dotądza\vsze był! Zbyt ścisłe
wiążą go z żydostwem związki, bo z\viązki-krwi,
wolno. Stworzony
Do rzędu sm·. utll'uc·łl
spa· ·dk""o"w ·po"'o·st '+ń : : gaze t y"'Th·. e J. apOll ·Ad·vet tlser
'" . h d
przez jeśIi·się
Marksa, .takw-yrazić
(potomka rabinackiej
rodziny
J . r . .
wyc o ząceJ.
z Trewiru), tresowany przez żydowskiego łych po rządach dotychczasowych należą nie W Tokio. Potęinaprasa japollskaJflst dla.
kupczyka Lassalle'azWrbelawHt, ostał siC' które nasze placówki dyplonlatyczne. We::: niegozupelnie nieznana~ Poselstwo naszeko::
mimo burz, jakie przechodzUr i rępresjipań.:: dług "Kurjera Poznańskiego" jedną z takich munikuJesi~ ze światem tamtejszym.ledy:::·
stwapolicyjnego, w dobrem zdrowiu dzięki placówek jest przedstawicielstwo w Tokio nie zapOlUocą tłumacza .iapoI1Skiego pobie~
żydostwu.
...;.
... .. ...'
"operetkowe~ narażające nas naśtnieszność rającego 50 yenmiesięcznietuważając pobyt
W słynnym procesie austrjackichso~ wobec obcych, a pochłaniające z ubogiego swój w Japonjiza wilegjaturę i szUkając wr&
ajalist6w z r. 1870 oskarżony Scheu zeznał skarhu Rzeczypospolitej ogromne BUlny". PO::: żeń wcodzienniych i conocnych eskapadach
że wszystkie fundusze na wydawanieł,Volks laków w Japonji jest bardzo lliewiele, sto:: samochodo:vvych:
· '
wille" i ruch socjalistyczny czerpano od ' - BUnków handlowych polsko:::jilpońskich do;>
A jednak stosunki nasze z Japonją mo~
kapitalistów żydowskich, jak Deutsch, Schatf tąd niema pra:wie żadnych. Zato· skład. po::: gą wkrótce. nabrać znaczenia decydującego'
Mich: Etienne (z "Neue Freie Prasse") Skub selstwa; nasze~o jest licznYtprawdziwiekom::: w naszych sprawach polityki zagranicznej w
Idem tego żydzi opanowali prawie· wszystkie pro~itując<? l~cznYl z uwagi na brak Jakiego~~ Europie' a także ze względu na przenliany 'dot
kier()wm~zestanowiska w obozielAi~dzyn~ !'olwlek .Za;ęcla da. PP'. radcó"v; sekretarzy konywujace się obecnie na Dalekim Wscho::
rodo. wego.·.s.O.C.i.a,liz,mu,. w. e F
. ranc.jl.",. Wło. .s.z...e...c. . h,. 1 zędn.lk?w
.. pen.*s.J. e . C.1 p.an.o~rI~..... ..p O~iera.ią .• dzie .• Przedstawicielstwo ·uasze ... wJaponji
Polsce, Niemczech i.Austrii:
.. ' .", ~
2::3 ~.azy w1ę.ksze nlz.~alfko mn:~l lIcznI człon . nie powinno się składać z . bezdusznego a
Na 6 kongresle. austrJackIcllsocjahs;: k~wle p~sel~tw krajQw, 'Pozostających Z Jap? kosztownego manekina, jakim jestp.:Patek i
ł6w
'przyznał tow. Dobiasch:,\' ;. ~J~ w ozywlonych st()~1JnkachhandlQwYc~ l z licznego orszaku mlodzieniaszkówbez
.
wcisnęli się do partii socja;ln(),:nIety~k~ hand~owyc~: Pan poselPatek poble~ kształcenia,> bawidamków i n·,H·~(·lotlCZkÓ'W
(lę]tllOłtr'l.tyczILej, niedla.tego, by b~ćJ socjalis ~,a./p11~e~~ęezneJ. 1?ensJl~3pO yen, co' nam~rl<:l z dw6ch, trzech ludzi POW~_~'~J_".' n"'7.'It:!d(:~fil4
jaliścistrzegli ichlnteres6w. polsk~e W~OSl Jak~ś J~ntastyczn~SUll1ęf'il'W wanych do pracy dyplomatycznej i Koną'ł~q~
atit!:ttljemySchwarzenbel'gówł tQ ~ie ~Y,n1s~q~un,k.u~s~~cy .. ~~łonkowle a~~asa~ nei.Ludzi takich chyba ,znaleźć m()zna~;::E;rze~
ale~ ltiedy
się. dobie~ dy.J~~:y;~a lB:ponskl~g()nlk.:tz n.aszegoposel::: ba tylko zerwać z systemem
?;Virtr:..w~Ia('~h
, . wtedy' St~~l nl~ zna.tcał~ oXjentaoJę polttyczną,ws~~ mięmoty oclf.{óry do dołu ~.
~,także socjaliści'~,. stkle \v~ądomOśclczerple ono z angIelskIeJ dotąd. pra~tykowalo.
i h1ówic.że nie trzeba
".
,i~JUL"'.. '"'nC~a"'s •w Polsce. Sta:::·
członków Rady nRCze:l.
'li.'A~wet ,.......,....... ""''''d . czysto robotniczych
~rł~an~3i~1ilL
W jakiś .~prytny sl?O,;:
(o) WH~lkiKsiąi;ę.Cyryl Włodzimie;
rla-1'ClI'h,Y;h"\' lubza.maskowanym
rzo~vic~, pretendęntdo .• tronu . rosyjskiego,
:Qnrz~~st. Kiedy,w ostatnich ogłosił obecnienowęwezwani~ do ludu .. ro:::
v/ .Warszawie syjskiegó, w .którcymapeltł-je, by przypomniał
. spisie kilkunastu ucze sobie czasy,. kiedy,,'jedynie chrześcijaństwo
;., ..sAvie polowa nazwisk i ptawo regulowały .zycie' \v RosU we wszy:::
~ .Dl~mandf Liebermann, Perl, stkioh jegO prze,iawach. u Manif€6t uważa· ~a.~
Rublll, ~l!be~lt HlerorninKohn, LuksenburF! konieczne "tlumieriiew sobitkżądzyzemsty" Jąc,eg()~ P:1JlO~~t~un. :~,tz:y;s~~~YÓJtl':!.4~1!J9:',J.VJIY Xn;onar~
Posner 1 l U n t . '
.
i wzywa do, 'zjednoczenia~l'ewsPólnychusi
·za:ga:dnien
'.' ~ uest. więc w~docz~leJ}1,· żeż'y'dzi wy"dzier lowaniach wszystkich. ·narodo'wości,zamie~
odezwy. komentowane
za~ili. sob~e polskI SOCJalIzm, podobnie, . jak szkp:jącychRos.ięw celu /zgodne.i Pt'a~y: tw·ór jest ................. p"r~ygotowań p~wn~cp:K9'.
80cJahzm Innych krajów.
czej. Dale,iodez,va· zawiera uroczystą .obietf.! etnl~racJl ~ rosYJSkle] .do. wSzczęcIa·aKcli .
"'':'.'',If.. Stary P.~rner$d9rfer, . ~UUllo1etni· y.,odz
nic~ pozostttwienia .wposiadaniu ·:wło'ścian sOWleckiej ~ najbliższym 'czasie. . ........ .
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żydÓW na wy\,iadowcę pnHoyi nego.
(k)W poniedziałek w nocy na. prze~

Na;lad

chodzącego 'w W ąrszawie wywiadow':ę
Urzędu Śledczego, Stanisława Baranowskle~
t10. przed bramą domu Nr.. 6, napadło znie~
.na~ka trzech opryszków, którzy usiłowali
,;,ozbroić go z rewolweru.
:
..' Gdy wywiadowca stawił zaCIęty opór
nie pozwa.lając sobie, odebrać broni, oprysz~
kowie :rzucili się na niego i dotkliwie potur::;

.

skarb

W hucie żelaznai

w Krakowie.

'(k) Do huty Raków przywieziono cale
lr:1!4sporty stareg'o żelaziwa. przeznaczonego
na stopienie,. W' tych dniach rzucono do pieea
Wl'az.z inne:m.i· odpadkami także dużą ru:re żelaz
r:lą, Po chwili wskutek gorąca rUl"n pęklaizdu . .
mieni robotnicy ujrzeli jak zaczęly się z niej sy~
pać, złote monety rosyjslde oraz srebrne polrl1~
blówki, Złoto i srebro zaczęło się topić tak, ~e
ł.ylkoczęŚć monet zdołano z pieca wydobyć,

Ck) Jak

dowiadujemy sprawa Mach
sierpnia lub w pierwszych

Fałsz

końcu
września może' się ukazać na wokaulI:

dzie sądowej. Ataman Machno, oskarżony
jest wyłącznie o działalność antypolska na
terenie Polski.

Straszna'

w zwojach drutu kolczastego.

śmjerć

śledczego ustalono że Koń był już karany.
przez sąd okręgowy półtora rocznem więzie
niem i że przed rokiem przyjechał dob.
proboszcz~ Krygiera na Powązkach, gdZie
zarekomendowawszy się jako ksiądz, zamie"
szkal przez· kilka. dni w prąbostwie, a nawet
odprawiał w kościele msze' świetą.
'

fabryce śrub :i

Ck) W warszawskiej

drutu zdarzył się wczoraj straszny wypadek
Robotnik tej fabryki' Sommer, manipulując
przy maszynie do wyrobu drutu kolczastego

został pochwycony ramą obracającą koziołek
zdrutem kolczastymi rzucony kilkakrotnie o

k~mi'enną posadzkę fabryki z taką siłą, że pa~ł

(k) Prace z odbudową warszawskich Roz
ma.itościzwiązane 'postępują. naprzód. "V chwili

kSIądz.

.Na ul. Marszałkowskiej W pobliżu dwor
ca Głównego w Warszawie zat:rzyma.nozJltll
nego oszustaazłodzieja, Jana Konia:, przebrąne
go za księdza. Po sprowadzoniu. go do Urzędu

W rezultacie Koń okradł ks. Krygiera
i zbiegł, zabierając mu wszystkie dokumenty osobiste, któremi legityrno,val się .do ostatnich czasów.
',
Podczas badania okazało się że nie
tylko jeden ks.Krygie~ padł ofiarą' oszusta
gdyż Koń jest również głośny i w Małopol;
Bca.
Przed przyjazdem do ks. Krygiera
okradlw podobny sposób proboszcza w Bupach:;lŁańcuckich, zabierając mu 'sutannę
palto. księżo'wskie, .1isiążkę do nabożeństwa
~. 70.000 mk~ ~otówką~
Oszusta wraz z o'debrane111 paltem ł
sutanną odęsłano dowładż. policyjnych w
Budach~Łańcuckich.

dyf~er'a wPucku"
(k)· Szkarlatyna ,i dyfterJa pr~ybrały
w Pucku groźne rozmiary. W licznych ro=:
dzinach zachorowały na tę niebezpieczną
chorobę dzieci i było już kilka' wypądków

Szkarlatyna i

fetitru ROZ'TI3itnśo ł•

'

ZlelllU.

się

nieprzytomny........... Lekarz pogotowia' stwierdził rany szarpane i potłuczenie twarzy oraz
Na,advn~d KHat~an~ mi
pęknięcie. czaszki. Podczas u&r.ielania 'pomo!'
(k) Warszawski Urząd ZdN)wia uchwalił I cy Sommer zakończył życie.
~zbtol1ić przechowywania karawanów na POs(~~
,Śja,eh zamieszltalych, wychodząc z tego założe ..
Dteicko W paczce,
nia, że karawany, przewożące ciała zlnaI'lych
(k) . .·. :Na. ·dworcu 'poznallskim oddano
i l'ozmieszczane na posesjach zanlieszkałych,
/llogą sprz~7jaó szerzeniu się chorób zaraźliwych przed k ilklln~rtstu duhuni paczkę, pokt6rą nikt
się nie zglas~al.Obecnie wykazalo.się1ie
itl'ażą swymciąglym 'widokiem mieszkańców.
paczce
znajdowały się zwłoki nowonarodzonego
Polecono. więc. zarejestrowa6. te domy w
dziecka,
które już pl'zeszlywsilllY rozklad .. Do
{tó~ych .znajdują pOlUies~czenie karawany, wlaś
~ieieli zobowiązać zaś dousunięcla ich 1 styrl·" choclzen,iaśledcze'Za, nadawcątajerilniczejpacz
ki s& w<toku
'
.. hla' 1924' rokU.,

O~ bud'lwa

Nr 186

operacjiwojsko\vych na froncie W. toku 1920
..
Obaj! ci d~rektor~y mając nie ograni,
i za zabójst\vO nleznanegoosobnlka, rzekQ~ , czone pełnom9ccnlc~~a lako ~astęp~y trustu
komo bols:z;ewika szpiega na froncie, skaza.:; żelaznych f,abrykantow, PO?plsywah na :wea
ny został przed kilku dniami przez sąd okrę kslach "Zwj,ązek'\ pobierah na te w:eksletni
gowy 'wojskowy w Warszawie na 6 luiesięcy ljardowe kwoty, które potem sprzeniewieil,
twierdzy:
.
rzali do swej kieszeni i 9braca.H na SW~ ~ład
. Oskarżony prz)7jąlwyrok. Obecnie
sne interesy.
...
'
sprawa z uwagi na wyjątkowe okoliczności,
, Dyr•.~upferberg l Tenne~b~um chcąc
towarzyszące
przestępstwu, przedłożoną
ukryc te mllJardowe malwersaCje 1 oszustwa
została' Prezydentowi Rzeczypospolitej do fałszowali kSięgi "Związku". W. końcu potewentuallnego ułaskawienia.
tknęła się im noga. Oszustwa te wyszły n«
światło dzienne i obaj biljonerzy~dyrekto"
r~y ~ostali aresztowani l osadzeni we :wię~
Ataman Machna stanie przed sądu'm.

bowali ~
~'.. . Dwóch napastników, Icka Fiszera i Jo~ ny w
~ka Cienkonogie,go, uje.to~ trzeci zdolał zbiedz. dniach

Zło1V

r~

Jakukraiński~yd
pols~~je

teroryzuj e

dziect

Yf.

Ą
StnQTZU. Dolnym, pow. SKala
kl~r?Wnlklem państwowej szkoły. powszech~
ne J Jest wychrzczony żyd ukrainiec Konig
li 1_'-"
k.t6tY.. zm:usza dzieoi. oIskie ~odgro. Z~ . b. ;~Ciil
l"tl.do odmawiania paCIerza W. .J~zyku· .rusIOtn.
~ozostąjewy łozenie ,klateK . schodowych
.
wyrzucJl
~ pr?gramu .naucza:nia$we~Q,jQzyk
mt\rlUuralUi~ "sptowadzanymizWlooh, Scena.
polski. 1 hIstorJęl?olskt, a natomi.astti<;)ż1 dzłe
obrotowa. j1),Z ~stskladanaw.fabryce Rudzkie
ci w J~z.yku ru~klln i na .,swohttejH .mapie .' z~;
go •. Wobeo· stałego brakt1' . . fun·~usrz;u· roboty ni~
. ' .•....
Wśród lwowskiego świata zyClowskich' chodnIeJ Ukra1ny. .
:'PostęPllj~ .woczekiwanymtempie\ 6QtllOze· wp!y biljoner6wniebywalt.\ sensac,ję a za;ra~ern
. .' D~ieci d?niosły o tel11 swym ro'dziOOn1,.
uąćna. ppoźnienieotwarcia, kto;regÓ . :terminw v 7. przerażeniewywołalo aresztowanie 2 żydow Ktedy ~l1e. odnlosłyskutkustaranła rQd~cóW'
'~a~zony zpstalna 1 Wl'zesnia b. 't,
.
skich królów żelaznych Kupferbergera i Ten o usunIęcie. "tak pożytecznego" nauczyciela:
nenbauma .. za mi1j ar dowe oszustwa, . których dzieci na kilka tygodni przed końcem rQUu
Marors~azanyna6 m.tw'srdlY.
,$zkolnego, !Z:a ~godą rodziców, zastrajKo,!sły;
dopuśoili się na szkodę.. "Małopolskiego
Strajk trwa już od szeregu tygodiU.,'
Związku
·Fabrykantów
MetalowYoh~'
lako'
, 'Ck) .' MaJor· MarJąn Ocetl{iewlcz za.uęi
\'
jego
dyrektorowie.
,fowAnezab61stwo' .oficera ulanó,w.podczas

obecnej wypl'awioną już zostalyws~ystkie trzy
piętra. Ukończono. zakladanie. instalacjielektl·y
czn~j4 Obecnie' odbywa się· wyprawianie parte

-

•••

śmierci,

tf Ij Qr~Owe ,defr.

JezvdofllS~: ch

'dvrektorow.

p.

'

I
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.:ł'ROSPERMEBIMEE,

Wizll Karola Xi.
Pala.B,w lit~rym

azi~ llllesz1iają

"1

kr7S1owie

!lzweuzcy,nlebylwtedy jeeroze ukończony, a

KalalX!, ktol:y'roeP9az~1 jego budowęf zą.miesz

kiwaŁ

Dyb" 'Uszliotl~on~,. nle pyloslyaJiao ~a(1'nęgo krzy. widząc mury galet:jicale kirem. obite. ' ,". .i;>;~i~
ku, ws~,stko w$ka~ywaJoraozeJ llaoświetlenie
- Kto wydalr9zk~z obicia ścian teJ galę) • .•
' $a.li~
rji.kirem" -- Z8.wolal·z'gniewem.
.I,J'i·
KrQI. spoglĄtlat czasjakl~w .milc~n1ll
- NajjA'ni~jsz1 pa:nie,uikt. za moją *:I;i~";
na te ·vkna. Tymczasem. hrąbia :arabe,wyciąią . d~- odpowied~lał przer,~o:ny. odźwier~y:.· q$~~ti
jl;łc rękę kuszuurkowi d~onką, jchoial ~awe~ nim razem, gdy kaza~em zrunia.'ta,CS galer3ę, ~ci~~\,
w'no'PA1ia,nby ~badal pOWQ'd tego n.iezwykłegQj~j byływylo!!ąne d,rzewem dębowem,takjalt~f
o~wietelnia, al~ monarcha powstrzy,mal' go.'
wsze 'P0prz;ednio, .••Tor~Cz niewtttpliwa~zę t.6 . ~~~
..-... Pójdęs~m do tej sali -l'ookt
oia nie pochodzi ze .$kła.dumebli kiolew$ltlę'r~
Gdyt.ęslowawymawial pobladl, a na ewom .. "
,
,
,":'."'"
tW'a:rzyjegpwi~ę.c bylostraeh !abobonny. Wy- ' , ' . ltrQl je'
ldąa $zybkimliroJi!e~~,~f';
s~9dl j8dnak luokiem pewnym; $mmbelan i ezedl jui więceJ a.niżelidwietrr.łęciegąle;di~,
lekar~ towarzyszyli mu, każdy z nichni6sl ja- bią i()dżwierp.y~U tu'~~a.ninf;'leliarz Bat1;lI~~;
l'zącąsię świecę~
tenp02ostatnieco w tyl$. Z 5edne:f stron~~,~~~l;

podówczas dawny pałac, położony na cyplu
k1J, jezioru Moeller. art

,Ritterholml1i~oQonY

lo obszerny btldynek, w· kszta~eie·po'dko1!r··Ga~·
binet kroltl ~najdowal jię'ua. jednym .koncu,·. a

'.

duali,

p:rawie nEtprzec!wllieg<? zną,jdow~t1a siędll~~ sa
Odzwiel'llY, ktol'Y miał klucze w 'swe' wiał się po!ostaJS .aam,z drugiejetrony .(ł~:
la,w ktotej ,si.(; ~r~)lnadzaly sta!;y, gdy mu~ly·
pieczy, uąal się już by! na, spoczynek.
'balslęna,:ra~a~na' następstwa 'awantur1,:'it~1!
tłtn4ymae Jakąś wiadoll1os6 od krala •.
j
. Ofna JeJ sali wyaawaly' slę'w
chwili BaumgartellpoSJzedl go Oblldzić lkazal mu w się zapowiadala :w ,ttl\bsobliw-y spQsob •. A:,'
"',... Nic i\NQio dal~~l, mUo~clwy ,'PtWleł
~lwlent':no lMllem ~wiatlem. K.r31 ~~,d\)vn się' imieniu k:r61~Qtworzyó natychmiaSt dr:zwi s~Ii
;hmvardzo PrzyPusro~ał ~razu, .eź to swiaUo:po stanowy Odźwierny zdumialsię bardzo Ilaten wykrzy~na,l odźwiernY1- Na. moj6 d\,s~"
. odPoch~dnł~akiego~ slużącB~? Ale, któ~ nięs~odl!iewanY.,ro~kazill~rałaię cQrychlej l lUlroWas~ Tumu.s~ą.bvc'W ~r~e' C7JarY'~ O te3::~~
JirzątaiS O 'tej por~e w sali, ltt(5re:j od tak pospIeszył dokl'ola, dZlerząc w rękach pęk kIn .. ,dztr:de .. ~ .00. czasu~m'ierci,1irolo'We:f, ~,'W~s~,,~~<;'"
,..
. '..
.
. . ". ,aostojnej mallonkL .~'Powiadąją,ie ona siępr~::,{
roe otwierano' Zresztą światło by c216~.
mollto pochodjd~ od jednej pocho ,,,. NajpIerw otw'orzy!. drzwi du3e~.~alerji, 6naalla tu, 'tłO ~e·igalel*ji. .. Nleęh B'OI na~.;..m~~ .~.
' .. ,
.' .. '
. . . ..' przypus!f.1i~~ po~nr nl~ ktar!, sluży:ła zf;t przedpokoJ lub przech<Sd do san swę~ oPlece'? " ,
$ta.ni~wJ ltr21 w~~e4..t a.lę z<WwU się niezmiernie,
ł"ll l i i . " " W P 4 1 \ W ' ,
•
~adtlelfO~,n~ iR~r Q~~-ą ,~~

:rej
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Ka lendar:rYk.

I

-

UROCZYSTOść
4

W tich6d sZońca g.. 4 ttl. 26
Zt1(!hód O g.S nl. 55

WidowIska.

"teatr mlejski(CefłJelQlatt~

(5)

lIIIBęben"
Teatr Sechł (Cegielni,ąna J'ł 18)

,.1'1usisz

być moją"

IFUharmooja (Dzielna 20

..RozbitkiU

"<",'

'

,,,t.ulrMal '

(Przetazd J)
, ;.Poset do parlamentu"
.IOe8bID\1 (P!otrkoweks"61\
"My Boy"
'. "

"~Odeonu (PrzBjazd 2)
"Cheiwo~Ć ukarana"
Grand ..Klno (PIotrkoVll$kł!l' 12)
.,SenSflc3ljny. proces Ił

Kalendarzyk historyczny.
1178 Wystawie pierwszej Opery polskIej 1lN~dza

ltSZczę.Ś1iw!ona u• KamIńskIego.

"'!

2

bieżące

~ podwyższenie taryfy tramwąjo~ej.
(pap) Jak się dOWiadujemy, z dmem
11 lipca rb. zostaje I-:0dwyższona '. taryfa

tramwajowa. Taryfa dZlennawynosl. 1500
:mk. za bilet normalny i dla oficerów, 80~ m~

zabilet dla szeregowych, uczących 1 Sle
dzieci od htt 5 do lO~ taryfa wieczorem dla
:wszystkich bez wyjątku I?as~zer?w od godz;
9 i pół wieczorem do 11 1 poł Wlecz; wynOSI
f2.000 mk.; taryfa n<;>cna od gC!dz., 11 1 poł dla
~szystkich bez Wyjątku pasazerow. 3.000 mk.
I

.

~ ,,

--

Przesyłki

pocztowe-: ,

.

'(pap) Z dniem 1 lipca br. paczkl bez
poaanej wartości i paczki z podaną warto~
ści.ą do· 100,000 mk. wlt:tcznie są uważane
przy nadawaniu w obrocie wewnfttrznym za
paczki zwykłe, ,p,aczki zaś z podaną warto~

ścią pOwY*el 100,000 rok.. za, paczkI "warto~
ściowe"l które ;wmnybyć.
przekazywane

szczególowo.

- Dodatliowy
rocznika 1902.

pracy, bardzo dodatnio.
.
Po za osobami wojskowymi jest ró·wf.
nieżvvychowa\vca, który ma po\vierzone so~
bie kiero\vnictwo pracy ideo\ve.i. Komendan~)
tern całości tych obozó'w jest mJr. Stoczyńl
boz6w: pr~ybyli bardzo H?zni ~epr~ze~tanci ski, a \v imieniu kurator.ium profesor . Bied
.władz WOjskowych z duwodcą D. O. K, Nr. ganowski z Piotrko:\va i 3urowiecki z Eodzi.l
.4,~':~enerałem
lVlaiewskinl na czele, przed:;:
Ró'wnież i kuratorjum ,warszawskie!
stawiciele kuratorjum O. S. ~;.z p. naczelni:;: przysłało 2:;:ch wychowailców.' Obozy: . te'
kiem wydziałU szkolnict;\v:a średniego, T. ~ znajdują się. \v lasach - luiejscach bardzo
,Czapczyńskim.
., ,
suchych i zdrowych nad Pilicą, a pomoc~
Prócz tego na urOCzYf~tość przybyli lekarska ,jest zapewniona, tak że warunki
przedstawiciele szkA)lnictw,(1,~ Piotrko\va, dy:;: hygieniczne są
bardzo dobre. Również i
rektor Fabiani i inspektor Sl$::owrOllski. Przy:: ,~Kyżywienie nie pozosta,via nic. do życzenia:
były również deL(~gacje sejmiku i staroshvtt, młodzież
otrzymuje, racJę podoficerskie,. tl
jak również poslf)wie na. sejm.. . Fia.łko\vski .\v stosunku do urządzon.ych :tV zeszłym. roku
l Kowale''Nski. Po mszy
polowej, którą od::: obozó\v, obozy tegoroczne . przedsta.wiają
pra'wU prefekt ks. Górecki i po kazaniu o:::' się znacznie lepiej.
Należytąichorganiza'
koHc~J1ościo'wem \vygłoszonem przez księ:::
cję i posbnviene na odpo,vi;;;;;.:inim
pozio:,
dza Góreckiego wzniósł okrzyk na cześć Pre l1!ie. za'wdzięczać. należy wydatnemu, POp~tr1
zydenta i Rzplitej generał Majewski.
I ClU generała MaJe\vskiego, szefostwa sztabu
,
Następnie p_ T. CzapczYllSki \V obszer· D. O. K .. i poszczególnych oficerów, którzy
nej prelekcji oma\vial
zadania i cele obo;! rozumiejąc znaczenie wycho\vania fizyczne~
zów, ich znaczenie dla rozwoju fizycznego 'go młodzieży ,zajęli się tą
sprawąbardzo
młodzieży.
gorąco.
,
Po tej prelekc-ji, która z3.k011c2'1la :wIa.
Młodzież otrzymuje wszystko bezpla~
ściwą/uroczystość, odbyła się defilada po::: i tnie, mieszka w' obszernych i wzorowo urzą::
ozem uczestnicy, uroczystości zwiedzili 0:= l dzonycl?-. natuiotach,. a w~zel1dego rodzaju;
pactwo Cystersó\v, 'gdzie interesujących ob:::: utensyhl obozowych l kocow,dQstal'cza WQj~
Ij'aśnień udzielał prezels towarzystwa krajo:::. i sko\voŚć.·
,
':
zna\ycze,go . z Piotrkowa p. Witanowski.
f .'" - N alezy Jednak stwierazi6,że '. szkoty:
Po skromnym śniadaniu reprezentanci i n~e dostateczn1(~ 'wy~.łały młodzież'c il gpecjal;:l
D. O. K. oraz kuratorjum O. S. łJ. zwiedzili, J nIe skromnie przedstawia się ilość młodzie:::
obozy i wysluchali objaśnień co 'do ich. urzą::: żyprzyb:yłej z Łodzi. Jest to tembar dziej i
dzenia i organizacji. Obozów tych .jest 8 przykre, ze pod względem wyglądu nzyoz:::
i przeby,va \v nich okolo 600 młodzieży. U::: nego i stanu zdrowia lnłodzież łódzka stot
rządzone są wzorowo i. organizacja. ich jest . o \viele niżej, niż młodzież z prowincji....
'
bardzo 'dobra.. N a czele k~żdego oh?zt; stoi ~i
,.Uwzględniają,c" tę okoliczność wła.dze:
komendant obozu, oraz mstruktorgłowny, ~ ;v;olskowe ewentualnlesklonne\·by były<uzw
a liako instruktorowie pomocnicy działają ł pełnić ilośC młodziezy w. obozacll'.·
'
uczn!q;yie sz~oly kadec.k!ej.z Modli~a, _C? !
. Również. bardzo. pożądatlą rzeczą był.
uwaz. €le nale.Zy. za , c.z y nn.lk. bardzo
oda.. tnl,' łaby.' .. a.by. szers.z.c, w
.. a.ts, .y.. . .s.p. O.łoo.z. .eńst.wą
ponieważ wprowadzenie elementu uczniow~ ) łódzkiego zai)lteresowaly ~. obozami i· ur:Zą~
skieg<? wpływa ~ttr~wn? na młodzie,~, .prze~~' 'dziły wrci~cz~ celem. przekonania si~ . QjcJł
bywającą w obOZIe, Jak lna samy:chkadet6w, znaczenIU, .dzlałaInoścl i :dodatnim Yri:iywi4
któl7zy wprawiają się 'ap o'dpowieąziaIne) na" m!ddziez.
~.
.
1

muzeum Nauki i SztlJlki (Piotrkowska 91

Wiadomości

OBOZóW.

W 'dniu 8 bro~ odbyło się \v Sulejowie
pod Piotrko\VelU uroczyste otwarcie obozów
letnich dla młodzieży szkół średnich, ginlna:;:
zjów, młodzieży harcerskiej, młodzieży
ków s'trzeleckch i sokolich. Na ot'\vt:u·cie 0:::-

SroDa dnia 11 lipca Pela~Hi P M.

.-

·o'r.wARCIA

tw..

(1.

a

·kI Z~DI

przegląd

popisowych
d . . .
JW:r;WIAD Z DELEGATEM MI N. 5mBU G. W~AKlE~
Przypominamy że. w. dniu .zlSle);::
szym rozpoczyna ~ię dodatkowy pr~egląd ~Ut
Jak juzdQnosiliśmy. wytwo.:t'zoną ZOstara uwagf1 zal?Otl:~1iow~a dewiz dla:·~m:~ulla
popisowych rocznika. pob.190~1 ktorzy.z Ja::: w. Łodzi komisja dewizowa, mającą. za zadanie zakup surowców i pokrywallieraohunk6W bi&ol
Jdchkolwiek bądź powodów: nle stawali do opinjowr..nie w sprawieprzydzialu walut zagr.a~ żących przero:ysl:urNastępme brane są. podll~\
'gł6wnego przeglądu.
nicznych dln kupo'ów, proomyslowcQw i osób pry; w.agęsprawy handlowe i d~wizy·niezbędne n$)'
.,
- O akty śmierci zm.arły~h na wojnie watnych.
..
..
.. sp.row~enie al.'t.ykulów,. pierwszej ·pptrzeibydq'
iobderzy,.:
'f
h'
.. ł
Posiedzenia '"komisji o'dbywają się codz. kraju,. ocraz na te artykuły pierwsza) ~m:1Wł
(bip) Rodzinyzmar1YC . na. woj~le zo w banku polskich kupcÓw i przemysłowcQw. . które są w kraju, loożbardzo drogie i ~U ka~'
nierzy, o ile chcą otrzymać akty ZejŚCIa, win chrześcijan (Piotrkowska,l1S) od 5-6-ej.
pcy dają gwarancję, że sprowadzeniem :ty(jiar:~~
ny zwrócić się piśmiennie dokurji biskupiej
ProoedUJ."R w sprawie. uzyskiwa:ll1a dewiz tyku1:ów obniżą ceny.)
. .,f
;wojsk,.
polskich
w'
Wars~!lwie~
.Mioąowa
,~4
pr.z.edstawia. SiA nastApuJ'nco: 'clie. ą.cy·uZY'.skaed,e:'
.
Pozat.em··uw.
'T.!"lęd.nJaJl.·.
e···~·
......
w 'IT\:::a~m.:~j
ze wskazaniem imienia i na.zwIska zmarłego
"t
"1
~
.
"'0
'-"'1i
~~
a także rodzic6w, ,wieku, pułku t W którym wizy O'boo składa podanie dojedngoz bankQw noeoi przez komisję dewl.zowąroznemnt1&pI'a,;
służyli daty, kiedy mniej :więcej zmarł.
'rlewizowychz:atwierdwuyoo przoo' min. ska.r'bu· wy, jak wysylanie\pieniędzy za g:r:anicę dla s.to.
'Należy równieź zalączyć marki stem. na zasadzie rozporządzEmia z dnia 12 marca, lub djującyoh, zapomogi dla znajdujących się ~a
P}9we (6,000 lUk) i pocztowe na odpowiedi do taldego banku dewizowego, kt6ry prawa da-' nicą ~zlonków ;rodziny. na .)Vyjazd mg.raniOtł
N'l spr~wie ~aginionych, lub będących. w wizowe dodatkowo uzyska.
. itd.
.
_ , . . . . ' ' ...•.. \
niewoli z czasów wojny europejskiej na1e
Prośby na specjalnych blanki zaopatrz., .
Komisja 'dewizowgoa. osObprżYw~tny<cll
bStih~k~t pieczęoią delegatu:ry skarbu, kt6re ruo:żna?trzy.. podanbezpoś:rednio ~eprzyjmujoi kaź'dy' in~
~,y~,,/SWięiezdWnrl'aac, apćose~Ostwm~p'~~~::,
\,I;V
.
mao w delegaturze mm. skarbu, winny byc wy'" texesantmusi to uczYllic za' pośredniet.wem. 1l8.U
, serne,oddz.
ew.
pol.
i
metr.
!~~~~
_ _• pelnione podaniem· odpORwiednich mo,tyw,6.w, u.. '. lm.' de. ioowe.go.~.ewzg. lędu na to,.Z8.·. ,'. ak.:. 'P
.
O ile .po'Szukiwnnv był w NIemczech
.
- .
. . . . ..i ,e,.t."
,II
skazówki udziela "Zentralnachweiseam1 prawniająaych do uzyskania przez hank potrze·, , astatu, żarządzen powstalaE>tagn~!fa .......... .
ie.gsve~lus.'t.e und .Kriegergra,eber'" 'Yf bnej ilości obcych walut.
.
!)l'zemys1.owym,. komisja dewi~()Wa
ibUe albo konsulAt '{leni/aln;" Rzeczypos
Formularze te będą następnie sldel'owa~ "Qędzie, w jakuajsże!l'szychramaclio"
P9 *ł1ri Polskiej w Berlinie. ;'
,
. ne przez banki do. komisji. d~wizowej, kt6ra .na nic zapotrzebowan poszeze8"61ni~
;.;,...·Konsulat amerykański wYdaje już codziennych swych pQs'iedzeniach je. rozpatruje ktujqc eprawęni,a '1IXTD.rtn110' OJlurj~1P'l
wizy;
i decyduje ostatecznie o u:p:t'awnieniu do otrzy blonu lecz naginając je
(bip) .W mysI rozporządzenia z Wa mania walut obcych,
.'.
dnrk klnść będzie :ró'wv.:iet p.~~is~lt
szynp).:onu,· konsulat amerykański w War:::
Banki dewizowe, '. ktore uzyskały dla nie tych ZR:Q1)trze n
szawie przystąpił do wydawania wiz na wy swyeh klijent6w. zgo.dę komisji. dewizowej, mog potrzebami tJ:O~;DO'd$J~C~E~mi
ijazd do ~~ryki "obywatelom polskinl,
a g-ą luz następnie dla danego klijenta zalatwić
Delegatura
.. '. ,.. '.
.
mianowic!e tonom,. jadącym do .lnę~~w wszelkie czynności zwLzane z rozpoTządzeniern sprawdewlzQwyo]i ., ...' lJo~~w,celu<u~'
swych ktorzy podpIsali już 'deklaracje dz.le~ :min. skarbu z dnia 11 marea rb,
skania wall1t olL.cych .przy;;mowoo,· nie.· będzie.
eiom do rodzicówt siostrom i braci()nr ,tle
'
klarantów.
.
..
<:" '1~"~f!J~~.m4iftAr.i Odpowiedź na podanie 1,ldzielaną bywa w cląg~ ,..
Wyjezdzająoy za g,ranicę wnuen podani4<
,
Prócz, tego konsulat bęo.zie widawa jedneA'o dnia tak, ~e juz następnego dnia. mo'wraz z paszportemjuZ wizowanymoddac'V(
:wizy obywatelom -polskim do lat 18, jadącym ze kIijent otrzymac w banku orzeczenie Komjsj banku iiewi~owym, ktoryiakowy "przeŚl~ ~~~
.'

f

<

Vll

0-'

w.

w.

:"t.

' .........: . ;Kr.'
...

l'l'n'-oO'1'\

~~~:r:·~~~ka~s~;~~~q~iJ!l.,.~Ą~~ ,~ąe , $..d_~Wi;c:l~a "IV llleX"lVszym rzę(I$1ebl~ ,~ .,' r.nl!9i_..'!~)V.e;i. ~CI, ~ak(lePtofv~ (bil!~ .~."'

"""" l1e. Kosztuje wiza ito Ros:tL

..... : (bil')' z· dniem wczorajszym cena:· wizy
,i1o' Rosji pod\vyższoną została do Q75.000
~." a :wiza na Ukrainę -'-; 495,000 rok.
--' .~akie walutv i Ue można wywozi~"
:(bip) NV.związku z ciągłemi nieporozu
mieniami wyjeźdzającychzagranicę, delegat
:ministerstwa: skarbup. J. Woźniak wyjaśnia

co

następuje: wyjeźdzający zagranicę.

I~e zabrać

mo~

)000 franków szwajcarskich wzgl

równowartościowej

waluty, oraz pól miljona

,rok. polskich~
l
.Do GdaftsKa moina zabra'ć :250 fran.::
<K6w·. szwa'jcarskich, lub ich rÓ\Yl1owartościo~
:;.wą· .walutę i pół miljona mk. polskich.
'
~. Łódzka konfekcja dla zagranicy..
'. lbip, . Ministerstwo. 'przemysłu i han~

)nu .zwróciło

się za

pośrednictwem

woje::

,w6dztw!ł, łódzkiego do związku konfekcjoni~
..at6~ z propozycją przyjęcia. obstalunków

~Otowych

ubior6wdla kilku krajów, amia::

p.owicie .dla Anglji, Rumunji, Czechosłowa~
pji i innych. ,W sprawie tej zarząd związku

(pap) .W, związku z nastaniem p<;>ry wraz z zwłokami jest wzbronione. Kilka
letniej w sprawie przew.)żenia. zwłok 11111:11::: zwłok nadanych jednocześnie na jednej sta~
sterstwo zdrowia puhlic't.mego w pOloz\.1Dlle::: cji do jednej stacji przeznaczenia można
UlU z minist. kolei )vydało następujące prze:::
załadować w !iednym wagonie. Zwłoki nad2;t
.
\vane w zamkniętych karawanach. powinny
PISY: Wysyłanie. Lrw{?
n
• k'1. l~<?gą b
"
b'
.
. k ryt ych ,wago nttoh t.1()&
yc' prz:yJmo~
yc prze"yozone
na nle
wane do przewozu tylko Jako przesyłkI po;; warowych.
.
spieszne i :winny być zglos::one do prz~wo;z~
Zwlokom towarzyszy dozorca, który!
na stacji początkowej pOClągu przyna]lUnle] winien zaopatrzyć się w bilet przejazdowy
na 6 godzin, na stacjach pośredl~~c~ przy::: i moż~, jeżeli~echce, je~ha~ w. tYlU sa~ym
najmniej na 12 godzin przed Ode]SClem po::: wagQPle, w ktoryn1. znajdują Ęllę z\vłokl.
ciągu.
.
Zwłok nie wolno w drodze przełado~
Zwłoki winny być hermetycznie zall1:-; . wywa'ć, bez istotnej potrzeby. Przewozić je
knięte w metalowej trumnie, ta ?sta.tnia zaś należy możliwie szybko i bez zatrzymywania
..
. , . .'
..
winna być umieszczona w trumnIe lub skrzy \v drodze.
ni drewnianej tak szczelnie, aby się nie mo:?
Wydawarue zwłok. WydanIa zwłoliUr
gla w niej poruszać.
.
stacji przeznaczenia można żądać natycn;::
, Nadawca przy wysyłaniu zwłok wi:-; miast po przybyciu pociągu,w którYln .zwlo~
nien złożyć zezwolenie na przewóz :wydane ki były przewiezione. z uwzględnieniem . jed:
przez władze I instancji. .
nak czasu,niezbędnego do załatwienia wIiI
Na przewiezienie zwłok powinny byc śQiwych formalności..., ..
.
sporządzone iisty przewozowe.
.
Przy wydawaniu zwłok władze Kolell
Załadowaniezwlok jest obowiązkiem jowe zwracają odbiorcy zezwolenia· na. prze==
nadawcy _
. . wóz takowych.
.
Należność za przewóz zwłok musi byc
Zwłoki powinny byc przez odbiorcę
opłacona przy nadaniu.
. ...
.wyładowane. i zabr~ne \V ciągu 6 godzin od
'Jeżeli zwłoki zostały nadane pod fał~ chwili przybycia odno<'l!wjJo poCiągu na stw
szywym adreseln, to nadawca 'winien'~opła~ cję przeznaczenia, w przeciwnym razie mogą
cić róznic'ę przęwozu za całą przestrzeń od być 'oddane .do rozporządzenia policji. Jeżeli
stacji nadania do stacji' przeznaczenia i zwłoki przybędą po godz. 6 wieczorem, ter~
oprócz tego .uiś,cić karę w wysokości po:: min ,ich wyładowania i zabrania liczy się od
czwórnego prz~wozowego, niezależnie od godz. 8 rano następnego dnia. W razie prze~
ewentualnej.. odpowiedzialności karnej.
kroczenia. terminu wyładowania i zabrania
Przewóz ·zwłok.. Zwłoki przewożone zwłok, władze kolejowe mają prawo pobra~
są·w oddzielnych .krytych wagonach towa;:: opłatę taryfową za. przetrzymanie wagonu.
.
rowych a zładowywanie innych przesyłek (postojowe).
'1

wołuję specjalne posiedzenie, na którem za
pa,rlnie ostateczna decyzja.
.
-Zjazd nauczycielłwa w. Warszawie
,. ,(bip), W. dn.iu 7, 8, 9 i 10 września. od
będzie się w"'Va!'sza:w~ezjazd nauczy::
cielstwa Rzp!itej. Zjazd ten ze względu n[
pbecną ,~ytuację nauczycielstwa jak
rów
nież ze ;Nzględu. na omawianą obecnie u
~tawę 'o uposa:~eniu urzędników państwo
~ycłl, zajmie się . rozpatrywaniem szere'gu
spraw: bardzodouiosłych.·
,Narazie· zarząd główny, . posfawił' na~
p>rz,dku . dedynie referaty tresci pedagogi
:c~neJ,. .'~vobec .cze~o oddzał związku powiatu
~odzkl~!!O:~wyst~pil: z projektem, aby uw
ZględnlC rownez referaty obejmujące cało~
.kszbt~t .bytu. nauczycielstwa, oraz' referaty w.
ISpr~wąch materjaJ.Dsch naupzycieli,' jak r6~
~vrueż'poru$2JY"ć; i szerzej' omówić traktowa ski T~ 10000 KrasuskL25000Kalwitz 5000,Fi..
nit} szko1ni~twa. przez .sęjm i.rząd. Do· tych szer. 5000, Radke 10000, SiminowI(3z' J, 3000
ref,era(t6w; 11 prac . z. nunl zWląza l1 ych,. ,'. z~. Reiman 5000, Lachmanowicz3000Gerliard,L,
rząd ·zw~ązku.po:wiatu .łódzkiego zgłasza ca~ 5000 Feja 5000, 'P~schel' 3000; Glezer 3000, Kor·
.ty s~ęr~ SWOIch prelegentów.
dasz 2000 Prindisch 5000 :ęiaskowski 5000, Slo
N.
.d" - :Eg.~aInUla.
,. / .. po.wabcyjne.
sz~ołach minski 5000 Rzejak 5000.Klose 5000, .Wllttke
i!le m.ch...
..
.
1000 Szczurkiewicz 5000, Ulas5000,Kokeli
..... \(bip}· W ~prawi.e egzaminów powaka~i 5000, Glembowski 5000, Stefana 8000, Tarczyn
.cYJnychkuratotJumO.. S. p. zarządziło, co k 300'0 J k 10·000 Ł'
k- 5000 S
~astępu.je: uwzględniając ciężkie poIożenięs.a
, . ace .
. ~ uszeZ0ws 1· ..... , ... ma
fmansowe szkól, auadtoniedostateczne Ur: żewski BOOO,Pitkiewicz3000, Obrębsld5000,
~wiaclomiellie' spoleczeństwaco.do znacienia Dwol'akows:~i 3000, Pawlowski 5000, Buc-zyńs
.egzamin6w:wstępllych pr~ed wakacjamize$. ki 3000,
z-yvoliło:wyjątkowow·tYlll···roku na·, urządze~
~Wymówienie.pracy przez·.fabryki..
tlle yv .cz~ie dQ l września egzaminów, . ce~
. {pap} W·· związkil ze .stagnacją w .prze~
iem· .dopełnienia normalnej ··Uoś,ci·' uczniów. :w- myślelódzkimwymówily pracę robotp.ik:om
- ~ ,. następujące fabryki:
. . . ,
ll.oszczegó1nychklasach. ... ... ...
t
..... Egzamina.. bez uprzedniego .zawiado~
1) Fabryka Glaser i S:::kał . zatrudni~
.tni~nia kuratorjuąl.urządzaĆ mogąszkoly .jąca31robotników, 2) Hart1l1~n ~12, 3) Ru
;:panstwowe . oraz szkoły. pryWatne,.. posiada:: bin· ~ 133/rob. 4) Swatek ~ 33< rob. 5). W ar~
aącepeble prawa szkół państwowych (typ Ą. "chistr -- 130< rob.,s} Rzepkowicz ~ 34 rob.
praz~zkoły l'rywatne .0 p ra-w2:ch niepel:: 6} :Zamfel-:·206rob.7) Werner-B) Rosen:::
:UYC4(typB. plus). ......
. .. ' r
b.latt. . - . 125 ró.b.,9).Lib.ro.wski ..... 12.6. . ro.b.JO)
'., .•.... -.Budżety.4odatkowesamorz~dów Reichmann ·---'24J ll) Morajaner ....... 16, 12)
~kolnych.< ..• ..•...... '. ...•...... .. . .•
... 'Rogoz~ński~,79, 13} Warszawski i S:::ka
.
.lbip) 'Samo~ządyszkolnena terenie ~,80, 14)___ Rosenblatt, Czajkowski i S~ka
P9W1atu }óązkiego, Ql{racowaly we wszyst~, -:1_ 85, 15} Herszkowicz -r- '39, . 1. 6) .Znamirow::
.ld.ch~~lnach dodatkowe bud~ety szkolne 'slO - 13robotnik6w.
nadrugl.ep6troczebr~ PrOjekty te w najbliż
Powyzszef~bryki.wym·6wityi'()b()tni~
$zyt'll .• cza.sie przed&ttawioue 'będą ·l"adom kom pracę 'na dwa tygodnie. '..
.
~m.mny:ta
..' .
~ ~ Doroczne wyścigi 10 p.a. p.
..
-~a~iątkowatabliea,Mikołaja .Kope~.
W kóD.cubm.odbędą się nR torze wy~e'igo
blka"
. ..
. \ .........
. ' v r y m W8rszaw:Skieg~.Towarzystwa hodowliko:' \
..Na'UXoczystej '.A~ad.~mji kuczelobchodu niw RudziePabjanickiej dorocznewyścigLlO p.
,4~()"letniejrooZl1icy urodzinMik~lajaKoperni- a. p. W w~Scigach tych prócz koni, korpusu ofi~a "w(1niu 18,2br, postanowiono ufnndować pa,.. cerskiego udział będą~brały konie najlepszych
~tkó'Wą. tablicę iwmurowae takową wkoś~ stajen lód2.kich. )bip)
w .•

I

~nY" oŚ'Niadczając· przy~em,'że może

dostalI!'
czyc;m.u Wi~kszą ilość. Po, dokI a dl1em przyj;:!
rzeniu się tymprzedmiotom"Waltet skond
stat<?wal, i~ są to jego.własne wyroby gal~:
~ery]ne, pocllorlzące' z systematycznej. kradzłe
zy. ;Walter zameldował o powyższem wko~
misarjacie p~ P., który natychmiast przeprowadził dochodzenie. Wynik dochodzenia
był nadspodziewany. Okazało się· bO'wię1ll1
. że systematY9znej! kradzieży ~talanterji dO,.
puszczała si'ęsprzedawczyni WaIterai. nieJaka Schoeffer Anna,. zam. przy ul.. Radwań:p
ski~J Nr. ~7. Straty, jakie poniósł WaltęJ:.2:
tego powodu, wynoszą przeszlo.7 ,liQlIJqfl~~'
mk. Annę Schoeffer aresztowano.,;Dalsze<ło$
chodzenie w· toku.
. . :.' .
Kradziei.
...
.. '(pap)·Z chodnika przy.uL·Piotrko~
kiej, obok domu Nr. 27,hiejaki Berek M~
szel, zam. przy ul. Łagiewnickiej Nr. :39,
skradł dwie paczki przędzy wartości. 1.115000
, rok. .na szkodę Krochalskiego. Franciszka;,
zam: przy uL Szarej Nr. 21. Złoczyńca z pa$~
kamlpoczął uciekać, został jednak przytrzyil
~a~y. i doprowf;tdzony do Komisarjatf!,
gdZie okazało się,. iź jest to znany złodzie"9
który przed kilkoma tygodniami opuścif wi4.\ .'
zienie, ~dzie odsiadywał. karę za .kr~dzie~.· ;,;;
Meszela. przesłano do dYSPOZYCJiurze.du,:/:l
śledczeg·o.
.
.
. ;;t'·
'.0

T

i.... . . . . . . .

l

::~a~!~~aJn~oJ:~ wmltIliemśw.Sta.nl~1 \Nypadkii .kra ie~e

Komitat obchodu zainiajował.· na . ten ·001·.' . ....
....
..•.. '...
.~klad'ki~ . lecz n~e zdoIał jeszcze. oSiągnąć. całej
.~ "Przys~ł~.kreska na· Małyska".
.sumy: potrzebneJ na pokrycie kosztów związa"
. . ~pap) .Ju~ od dluższegocz,asu ze skIer;
;;riychz wykonaniem. i wmurowaniem .. tablicy pu towarów~alante~yjnych Waltera· Dawi~
'~tego też' apeluje o· ?kladanie .dalszych ?atk6w da (Z~~l~na 19) ginęły ~ó~nep'rz~dmioty~a~
Dotychczas zlm~ono następnjące'oflary:
lanter Jl,)akkr.8.waty, J)1~hZn~ltp. ~pra~cow,
,p Barciliski Mk 100000 KrajowyZwią systematyczneJ . kraclzlezy nlemozna . było
,
200000 Tow' RzemieślnRe- .wykryć. Walter nikog? z praco~ników llie
K
' ..
.."
pode]rzewal,.alew ,dnluwczoraJszymzagad~
upcow 1 ~rzemYSł Of1rz, ka systematy~~ner kr.adzieźy wyjaśniła się
~'ąJ(lZ11,aW1eze 16800,J. pp, Berhner
w następuiflącychokoliczl1ościach: 'Do skleI'!
, 10000, Gutke B~ 15000 pu .~altera. w d.~iu ~czorajszyrrr zjawił się
4tZ\3~zll:ow'ski E> 5000. Luboty··
,laklS OSOb~lk~ Ofl!lXUJąC. wyroby }Ialanteryj~
:.IIiil!III'~l.MiWidt. ~lOOOO TY1~a.koww ue.W: postacl mankietów, krawa.tów· i bielia
t.

, ~ Te~tr nlie!iski. .
.
W środę. Ił. lipca "Bęben".
odbywają się:pró~y z ;,Tl~a.g:edji· dZieci" szt11M
jednego z . najz?ólniejszycp;· d:ef:l,mal~i"gow 'all~ti~i
jaekich, oraz ~ :Qbczta.. ])zielo'owysokiej\W'
tqści literackiej hinduskiegopoet'iR·abi;o.d'r'·'
tha TaQ'ore~'.'
.~.;, ,1~jJwV
. ..

e ·sportu

"i\> ":{I:;~~;C'~ji(;)

···:··;·17!!i1

. .--- · .. ·:·2·~~

WYSCIGI .KOLARZY. SEKCJI SPORr.vO'WJ1f~·"\!i*~
T~w A "RESURSA'"
....:.. ,;'.,;;~;~
'Dn. 29 czerwea· rb. na szosie Krzpte·~i)~~i
Stryków odbyły .się. wyścigi kolarzy~. urząr]io"';.<:t·
ne przez Sekcję ·Sportow~ T-wa Rzem'i6ślnicz~~t"
go "Resursa". Miedzy innemlodbylsiębi?l:·"
Wu:wiki 6khn", któr,y, :wywołal wielkie' żtl,in~"

r

raBOwanie i aal następujący wynIk: do mety
przl*jechala I) p. M. Bankoni w 14 m 55 sek II>
p, P:rzybysz6wna H. III) Brauner6wna E.
Bieg "Glówny~' 20 klm przvni6sł zwycięstwo
p. A. Szeflerowi w 44 ID 41,5 sek, II pi'zyjechał
"Ford" III) I(ermen IV) Kabnciński Fr, Pozo~
stale l)iegi dały następujące wynIki:
,.Wstępny" 6 klm. I)Szmidt 12 m. 54 sekundy II) Frord" III) Kagankiewicz IV) Supern~!L ".Junjorow'~ 6 klm. I) Swiderskj" 14 m.
51 sek, II) lVfączYllsld III) Kahacińsld Wl. "Turystyczny': 10 klm. I) Robert K. 26.,28 II Puksz
ta .T. III) Wandelt .. ,Klubowy" "Resursy" 15
klm. I) Supernak 3,4:,31 II) SwIderski III) J allde~icz IV) Cymerman.'
"Uczniowski" 6 klm. I) Placek (junjor)
13,23 II) Branner.

MOZE JESC D:BRMO.
§) Kapitan Patrick O'Hay, amerykanin, ni'łlzmj1l
kl)i podr6żnik i czk'Wiek posiadajacy kiłka zalfodów..
który przesze dl mll (stJ.l)(') przYQ'6d WC! ą~~ smyeh 52,

WYMIERJlNIE ESKd\II0S0 W.
§) Etnofog,)~;ie cmervkr;ńscy

Hleksander Cham

berlain i James .M.ocney, piSZ3C o mieszaniu się ra.~.
twierdzą, że niem3 już prai,\1dz i \iJ}'ch Eskimosó\\'). Esld

mosi Grenlandji tak ~ię pomiesza:i z r,{I;1skimi kolo ...
uistami i handlarzami. że tra!"'"Q dz~ś spotkać E'Skimosa czystej krwi O"Ve motżeńsh~a mieszane byty
bardzo płodne j ~Dłvnpł'y na poprawienie rasy, zwf~'Jsz
cza \\' \VvnlQdzfe. Ostati1lą praWazi\Vą EskimoS:l{ą mia
la być l\Obieta w LatJr'I'H.brze, która ',\1 roku 11-159 \\1>)1"

szła za Anglika. 'IN L' braclrze nastąpiło jJ()m~eszanie
ras przez rybnków z Nowej FundlandJi, albo przez
wprost z Anglji ptzyvyh ch. Jeżeli mał.źetistwa l~ra.iov"

('ÓW z przybYszami byty bardzo płodne , to płodnośĆ
ta nie przechodziła nB ich potomst\uo. Tak samo \\1
Labra "lorze iak i \\1 Grenlandji, l!.ldnoŚr2 \ot! ostatnich

latach znacznie się zmnieJszyła. A niema ta m0WY o
wytęnieniu QWot1o',ljnem emj~tracii lab zsrilzach, Nato
widoczniE.j Es'';lmOS! b:lrdz eJ się rozmnazElh niż obe(!
na rQsa mies'l.kańc6~u, W'Jrmudzle \1Jedh!fl Nansena pil

nnją międzv Esk·mDs3mł suchotv, ale ludzie chorzY'
na nie doch0dzą tam p')deszL-go '.\)it:ku. Tłusty V'Jikt
GrGnlandczy:{óW czyni ich odpormejszymi na tę cho ..
robę·

NIE,ZROWMANY

Cl;RA NA81t=:RA

PRZEDHISTORYCZNY OIU\Z ŻARtflCZA

w U.i!.YCBU

r-1AToW~CO 'W'YQL./\DU~

AI-VAMlTNG:.7 Mr~Ko)'c I • 2ĄOAC WfZł5DZ! G:

§) Dr'.

PARr=U~·n;:Rfl:: D\ Ó0J(..~~NT

Ugona

zapełniały W

"Ks:ąiki

Cłekawf'1II wydal? ostatnią powieść
Ojettl'eQ) p. t .• Karjl:!ra rnoieQo . ~'Vnat' Jest to

anu,

naszKieo\tanv o::::raz Włoch no'RU ..
jennych w chWIli wybl1chu t. ZW. "Lsz)'zmu", Walki
stronnictw pottyc:znych kariero \' kzostwo sorytnych
promodyróWtn)rlyjll~ch. zamęt noęć bankructwJ da.w
nych ideał.6w militan zma, !{ary;{atoralny bols2.e~izm.
uS1łaJł!cy s~erzyć swoie utopje we Włns:~ech, szczvc:ącVchsfe prasteH'ą kulh,ra i wreszc' e tryamf zdro·
'Wago ins~:ynl~tu ~as narodowych - \\)szystko ,to przed
stawia OJ€ttl z nlezr6~\maną plashlHi i pcawc!ą Jego
pogodn~ sat}ra, jego barWność narracił i bystr ość ob
sel"macYJna, zwlf.szcza znś glebokcść m1 śli obywatelmistrzowską tękn

przcdh statycznych czasach

ob.czającą dolinę

DRAl1AT U G.

cz~ść

Oce-

H~

\\i ELLSA.

JadW'gi'l. Guttence': rOdel ł l z Austrii

j

kt6(Cli ttamaczyte

uratowana.
ILE RYBa MIl Li\Tll
§l Jak wiemy, moźna dpldadnie określić wiek
konia po zębach .. zaS U z\ulerząt obdart()ny~h ragami,
rogi te nietylko slużą iako broń zaczepna. i odpQraa
ale zarazem jako metryka zWlerzęc a.
Ryby mają rÓWnież sWą metrykę i noszą ją wy
pisaną na sl\iej szacie zewn~trznej. "\Vj1starczy mieć
ln;kę rybia, aby odcyfrować wlekryby. Na. ka±de~
łusce Widnieje pewna liczba k6ł wspólsrodkoooycu o
konturach nn pl'zemitnl ciemniejszych i jaś .iejszych
Wyglądem P r2.yp o rlina to stoja na vt:zecłęciapozio
mem pnia drzeWnego. I jak każdy sł6j JE st jednorocz
oym pr.zyrostęm drzewa, tak każde takie .koło na
tOliloe. z~aczy jeden rok w życia r9 b y ..

DLA.CZEGONOSIMY ERO Ę I WĄSY.
Pewien Ifratlc1tz:.rozeslal sw:ym.1iczn:ymzna~

jom:v m i

przyjac'otom okQInik

~hlkiemzapytaniem:

Dlaczego. noszą brod~ ·labwąs~?
Wśród odpowIedzi 9 .t>'Vto z następofącytnpo ..
ttlodem: .,Zęby ulliknąć g()letiia\f~ 19. odpo~iedzi brzmia
;20: "Zepy nie pr zeziębić ~ardta';6 = ,lPonieważ je",
u
':" . .'
_ J. l..1.
.
stem tolnlerzem'l; 21 - "Bo tak mi kat e moja zona
. Wił K i 29 odpowied~l gl osUy •. iż
;,Łego życzy sobie moją
:e?rs.~a. flota ~tanów Zje"dnoozonycli I narzeczona".
ąql6:ętOw.
l":ę;~ i
SYf! KROLAZEBR1\KIEM
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