Łod:Eill
i&ltlu. ilustr. 4.20 :;,
DI~1 8'l)b.
a.jO.
Oi.lnł'szl@llil do Ilf(ll\lów i3l:1 Qr.

Miil\ls.

lU~ Itościus::r:łd

::I:

;, przes W)cczt..
Mi4iil$. li dotl. Ilutr. 5.. 20 zł.

41,

28
Konto Ł":I,!{.O. &059~.
,?"edllllc.tQl:' pr.lly;ml1je od Ól.......u
Arty!m!ów i
nomiti!l'>li!!c~

w

ijl:.·~ilJ.
.

. .

. . . . ...•... ....

..i

••.

wczorajszego pO$iedzeu

WARSZAWA ' 31~$<PAT) ..Posiedze~ ,zapOOtoołl' produkcji . .
.' ,
.
.'~
'. •..
' " ."
tów 0, cz~sto, n,,iedotJł ..... ',' '".. ,'tj. ..' .• ,~th
' ..." " .... .' ",
".
,. , "
za\vo·dowvch. Klub.······ -',':,.~4,·. " .'-',&le
-.
,,/vlk6 2
tem, .b,.v.k. and,
W•..••..'.".
wencli handlo\v "Francja, ratyfikacH trak fachomq. b otrz.VJl1.
'.".' YW4.U~,.
., ... , o ~,.'. '~.t.·t.i.ł.
tatuht~ndlo.weg() l nawi~a:cvjnełlozeSzwecja cenie 6 klas of=!6bł'O~k~.
iredJ;deJ
oraz 'kilku drobnych ,proJektów usta\v.. 1:>rzv
PosełUzi ." lo 'przemawia ·.Ia "'llecSal
jęt() w 2 j 3 czvtaniu projekt ustawv'w SPt.Q? netAi fachowemi~··s al'lli "'lmie~. i,:.,,!ybU.
łlle sejmu

ezvtn~f~ ~,!~nł\t'~t~j~a~~~,.e~

{(w.)
,,"<'"

~.~.

.WIIIOMOSCI
Budżet

wiemieszaner.to try~t1nału ~zjemcze~o 001::
sk~nienlieckte~o~ Ustawa ta nadaje orzvwi
lej ekstęrytorjalności dlaczłonk~w teJ;!o trvd:
bunał.uJakoteżpomoc sadó\v krajowych. W
związku z t~ ustawtlprzvięto rezolucje, wzv
waJaca rżad do niedol)t1SZczenia.. aby, miedzvp
. narodowy trvbUl1s.ł mieszanvprzewleka.l sura
,vę lik,vidacJiprzez· niepotrzebne kwestJono
\vanie przynależności obv\vatelskiejQs6b. be
dqcvch bezsprzecznie ohvwatelami pań ~
stwa niemieckie1'i!a.
Z kolelizba' przvstal,Ua do dalszej dv::
skusH nadpfojekteill tlsta\vv o lnierniczvch
przy~ię~łvch. SprŁ\\vozdawca l)oseł Posadzki
polenl1zowal ze stano\viskiern.. zajetem ·przcz
Wicclllinistra oświaty. który bronł istnienia
średniej s.zkolvmierniczeJ.
.
Poseł 'Paczkowskinie u\vaźa zadoPtlsz
czalne tworzenie tvnt! .tanieso miernicze~o

Ministerstwa S'oruw Wojskowych.

Ił'~$Cv /tV'*.:,~Jkół,·

szkołyśreclnieJ,''Poc~ PQ· . kllku~Owlnnef

dvskusH szozeSlółoweJ1)Iojekt'ust&WV przyje
. to \v2czvt.niu.·
Nasfępniei2ibat)'o l'rzem6wi.iu J).
Wip.eminiStra. skar.b.nM.arkoW5łdeb!O. który '.wY
jaśnił~źe obciażenie :t>Odatkowe w .'1kre~u
lwowskiej izby skarbowej najedl1eUo podat-,
ni.kajestpl'awie najmniejsze 'w całej Polsce.
uostanowila wvbraó komiaję w składzie 6 1)0
. slówcelem zbadania działa.lno"Jci izb v skarb o
.weJ we Lwowie.
. Ntt telu obrad",. przcrWł1no. Naste-pne
posiedzenie we czwartek o aodz .. 8~ej popołu
dniu. przvczem znajduje się t14 l'orzadku
dziellnvnl wniosek na.t.tły 'v sPJ'awic :zabói::
.stwa Wiec:t;orkiewicza i BaRif~3~ie1!ootaz
-wni03eknafAtłv klub"Wyzwolenle \y st>ra~ie

i

rozwbtzaniase3mu.

...

,. t r a

czorajsze obrady Senatu. '

PDLłTYCZBB.

(wp) Sejmo\va
komi~j~\, bpdzeto!Va
,pod 'Pl'Zewodnictwenl 1)05. GruszkI t:>rzvJela
:91' trzecicrn. czvtnniu budźet
Ministerstw~1.
, S'Pra\v\Vojsko'~vch,. z tenl, że dochody po;:
wickszol1o. o 1371 940zt ()~ólntl. wiec St111'hl. do
-zhod(nv wynosi 16188862 zł. Rozcho(lv. które
w
llrcHrnin1\rzu
rZadOWYIll
'wvnosza
·S55.000,O{)() 1.1. nodwvżsZOllO do 727\l100~OOO zło

vd.,a.".~,.·.l

\VARSZA,"V A 31·3 (PAT) Posied7.eniet,U~matu
, .... dniu ::\1 xn!u'ctt lH:?5 roku. Po 1'€.'Jerrtci·e p. I(m;z~
nley . (ZLN) r)1>zyj~to bez zm.iany no·walę do ustawy o pailstwowej lS.tuitbie cywilnej, która, tmieza..
leżnia. mianowanie i z\valniuIlie urzędników Najwyż
::;Zf;-'j Izby KOl1H'oli od H.ządu."
.
Nust{~pnit" s. K:::l'Fznieu. (ZI~N) zl'(\fel'ow.~.t ~~pl'.a
"Vt~

odl'o('~:(:nja,

j;~~r'nti.ITll

.. Shihilizu,c,ii

urzędnlków

!liajĄceg'o

towarzystwa

\Vyścigów

Konnych od pol wl·esz<.:ie9d~
·w'tlły\yu.nie . się 00 orzcczefl l"arnYCh wladz ri.dInw..
str.u.cyJnycll do Sl1dU POI\.()jll~ u. nie okręgowego, jak
pr'zewidywał }ll'o.jokt IEejmowy.
S. NO\"{{H.lwOI'ski (Ch. D.) lt~~asi.ldniJ:\,swó.i wn.iq
datl~u' ]Jrz(~rnygl()weg·()i docłlOdowego

M1k

0. sk['eśle-:ni~

.n..l·trkn~ó\\l,

~:at~,)l'a., M(l\vią, że \'vyśeigi BW
t(}tali~atom. Niewiadoruo, ale

dotye.:?:qe:l·~:h:W.t~·,
mogą
jsinit:\(~tes

gdyby nu/wet i.J.IJtby-.
lo. to dowod:dloby to, 213 musi to J)yćsportju~tr'Oo!
dzft, że .przesllwanI(~ terminuf!tn,bililacjiwpl'(}wa... ch~ pr.zeżyt:Y"~g'd;y nie pa,tra·fi l:Juf.lzlć og6lnego '2&
dza st.an dtlgłcj nie-l~~,·v'11r!)śd.bytu wsz.el'agJ 'llrzę ~ntereiow.rugia i w t.a.kirn :razie poc6~ ·go sztUC2JUlJ
dnlcze i i;vpl}'wu, u jorn.ni e na stwcu. . Z(;inJ.s spra'vvn~J ad dopingo\Vać prze~ nrząll~..ąnie· gry.. TOif.aliz&t9r.o.nl~
ministl'ucji \ve. yvazystkkh dz1edzin!lch . trel&. pa..t'i ..
I;Jlót'll,a, porównać z loterjt\, ',ct.y do.t.arpwk&, bo on
~f,\i\1opeg:o. WObO<l·~ tegosennt uW'.a~a,.?e'urtędnk,y,
jest. ·ha~deIn 1 'WYt~za. ogólnt\ attno.sfe,l"Q wy~
. od.poWiudajqcy \vszystkim wymogom tlst:nvl:lwyrrt, soki ego podniecenin. .rta. wyścigach. Ape.luję do WYtA'
winnlby<5 niezwł{)c~niestabili7:o\yooj, termin t:aś sokieoj . 1z1>1 o przyjęcie. lW.lSozego wnto.ą;ku () mi$o1
Kolei~
'łlr.stu,l~nja. !lio powinIen ulega(~ dal'Szmnn
OdrC)f;Zesienie totJvUzatora 1a na wypadek od,rzuc~r.Lia .....
niu'".
proprJnuję,· .tt.by przeznaczyć 1 proo. na. cele hodowli
Budżet w Senacie.
dQ uznania Mixliswrstwa. }lolnietw(t., a. 2 proc. 0<1
1.Jstawęf.m~yjęto bel', .zmian \vr./.'LZ z rezoltwjq.
(Wf) Senacka komisja budżeto\v8. raz:::
Po.refel'acieplJs. JnckIJw~kiego'(ZLN) prl,yj<:.. e:..ta\\'f~k totn.Uxatora llA nagrody i prernje 113. wy,.
poczllie obrady nad budżetem dnia 22 kwie::
sta'wuell/ pokazach ! konkursach konI oraz subwen! ·
UJ .1102: zmian;." U9t.a.Wtt, :I,mi(;·nh..\..jLlcą niekWre pi'ze
tuła.
'
.
~!je dlł:l. innych towarzlfSt.w wyścigOwyCh i. OTgUJliO!'
pi,,:;y Ok01~,z,tach SI:tdo W}' t:'!·1. Chodzi gl(.Prvr.Lio O. to, ~(~
Konkordat w Senacie.
'Podania w spfa\vif.' J.uginlt)uyC'h p:.\.~ierów wartcśeiu. , zacji hodowl«~rwJ, a nie od\vro:tnie~' jak. proponuje Uę.
'.
. '(wp) Obrady 'nad-Konkordateln ''1·t Se::: wychmllit.t I)Qdl('g~ić opłacif!! ... 2 zł. a ni·e juk ~taw~\.,.
~·uac.b~ rotpoczna. sie dopiero PO ś\vietttch \Viel
Stm. Siedlecki (PP.8) pOopierA energiemJe
przejściowo' było us1.Il.Ilowioue 1,5 proc. od Wal'toHei.
::kanocnych,
S. Nowod'wOI'dki rf~fer(),wał u~tawę o języlm u- ,,,niosek s. Nowodworskiego,
l'ii~do\vym $t~L{{)\V \V 1,). dzie]ni.:~Y' !Jt>llskiej. USta·v,...~t ta
\Vkt'minif:liter nolnlet.wi:l, lła.c:zyrl1~i: RZ4d u..
O bezpośrednia komunikacie kolefow~
tlsuwa pro;wizorju, dotych.c7a~:;{..;ve wobt~(! postlnit~7.l.ls,:.tdniul tę ustAit\vę t(~nl, :.i:e nl~rn:.l. dotychCZt~.s lep.
z .JuSlosławfą.
. tej j1l2 ·d<myr-. lrHi.jornoHci j~zyl;.a, pohJdeg(), ogra,
!':'zej od WYŚcig(fW pr(1)~r jakośei kont Istnieje ni'S ,
(wp) W lninigterst\vie kolei :r02Pocze~ nicztt. uiywanił~ .i(~Zykt.1 niemiN!kif.'go lIrzez :nieoł)S~· porozumicIlię co do l.stnty wy~cigów. Nie są Gne
la się ania 30 bm. kotlferenchl w sprawie bez wa,telipólskieh, rozciqga jednak t() pra"'r"o 11'- lG s portetll , lecz Grodkiem hodowli. Mip.dzy'hooowlq
l?ośrednieJkomunikacH z Ju~osła\vją. W kon na. obywati'li mit.łBt.l.l. OdalIska. Na.tornbt:~t. adwokaci 8. toUtlIza,tol'ern jest tylko związelt finaIlJ:-iowy. Gdy:
IDU:W'ł! posługiwnć s;i~~ językIem polsitim.
terelJ.~Ji bior~ udział delegaci koleł ju~osło;:
palli:"t \\'0 b~dzje D'.NJglo popierać hodowlę normalDt;l
Ust{l.wę J.H·Z.~{jf~to bez znliit.ny.
win{lskich z \viceministrenl kolei P. .t\wramo
drogą, nie hE:dzi~ t,rzeba. to t.a li za tora. Nio jest on
S. 13ttlh'iski refel'ował U.~tllvVf~ o ulgach ·\V npliwiczem nit czele oraz delegaci kolei rUlnUll;:
h;.t"alnNn r07.\vią7.n.nj(~m. Gdyhy spra\v:;i, ~tała tak:
skich z ~encralnvlll dvrektorclnlJ. Philippim. kn.cjl sądów apnl1H:yjnych \V \VaT'8zawi~~) Lublinie nie }JI~dzie totali7.uto·ra: nie b~d7.je nOl'n1f:l.1no§ci ......
,Obrady otworzył TJ. 'Vi{~elnihister Eberhardt i \ViJnie. Ustaw.t ta 'lH'zedluża, \Się do li:Olka roku to co il1ncg(}~ :.lle tej pmvnośeI niema. 'Vidzimy OWa
poczem' objął przewodnictwo obrad naczel:: 1925 UI)l·U.wllh'.·nic Millis1J'H. do .•llianow::mia, s~d:d6\\' SUUD.. te tot.al iz,u,ior jc~t; uregulowaniem tej żądzY'
nik w:ydziału p. rruszycki.
})ez tl'zylHtniej prl.lI\tyki i :bez egzaminu ~ąd(J\\'eg(j.
g~
,
Prócz ustawy kornis.f~1o proponuje jes'zcze Pl'zy.i(~ch~
Renat.O!' l)ulaski (ZLN) pl'zcrnawinł przeciW,.
Dele~acja biskuJ)óW wę~ierskich
l'czolueji, aż(~lJy w IH'.r.:\,szłośel sf~d7.ia,ml pokoju w
l~u
w n i().~ IWIn S. N O'\\-'()clwol'skiego..
tyeh oln'ęgach byli miuno'w%mJ tyllw ludzie, ma.ją~
w Warszawie.
\V gloso\vaniu Odt'Zllcono wnioski mnitłjs1::qścl
.
o :mi(~sienjf.~ totali?ut.ol'a, 4G glo:~ami przeciw al,··
Jwp) Dziś rano przybyli do Warsza~ ry kwulinklH~je apUkantu sqdow(;>g~o.
Us tu,\\, (! utlnnllono hc~: zmia.ny·, Przyjęto l'Ó\\'tak sarno \\"!l.iosck eo do zmiany udziału miast i
'NY oele~aci biskulJÓ\V i księży \vegierski(~h
nieź
n~zul
uc.ię.
hodowli w zyslmch. Inne zmktI1;Y: u.'~ta:wy PI'zyjęt~
,8. miano\viclc ksiu,dz "Vassko .Józef z 'IokaJu
Pl'zy'Eiąpiowl d() ustmvy o \vy:f>cigach I\:Onll~rch.
\vedług' \vnios!{ó\V komisyj •
. 'j ks. Sencik Nikoll z SarosPHtak. aby na za::
kOlku p::> rei'ero(!i(;} seD. Szer~szewglt.i€lg(}
: sądzie jttżZtt,vartcf.!o trakt~ltu halldlo,\vego Spra.wozdawca I\omi.sjl Gospodarstwa, Sp()łe.cznl~go
(JJ'a7. SkUl'ho;,,,n -- Bud:i;t.~tOWB.i p. Pułaski (ZLN): Z
(Koło :(,yd.) przyjęto bez zmiany now€.1ę o upowat ..
'polsko::węQiel'skie~o 1:)QrOZ1Ullieć sic z .tute.i::
\vażni(~jt·.r.ych 7.min,l1) proptlnowanyeh prZl':\Z KomisJę,
szą kurią biskuphl i z bezpo,średnienli 11.1 bv:-;
nieninc:h dla ministra skarbu do uref,'111ow'an:t\ raz·
.wcami win \vę!;!ierskieh co d9 i1l1Dortu ~vh~ wymienić nale~;y pothvy:i.S7.f'Ilie llHlksyrnaloej w;y·so- por.r.ątlzeniumi ob1.'otu pieniężnego z kraJu. zagrani.:
mszalnych czystych. .Deleancl bcda ntZvJeCl lWBei podailw gmin) nnklada.uego nH."bilety weJ~ <:ą Ol'n r obrotu obc ClIn i walutami,
gcda z 30 proi." lll.\. r.~O }woc. slu'~.~~lellie :"u'f,ykułu, z"Vt.t,l
Nadępne posiedzenie dzisiaj o godz. 4 pp.
J:.1rzez żaintercsowanvch cZfonk6\v uabinctu
.oraz· przez ltardvnałtt Kako\vsldeQo. \\1 dniu .-a_ _ _ItJI.r_IiIMlDTI':IlI'lIlf:l'!U"a!lAIlIIIIIal8l!lllIil••IIIII'IIi. ._ _ _. "_ _ _ _ _. . . . . ;: i;';,jI. . .·W• •b.If.' •
« ł

tych.
.
Pozatcnl

. '
przyjęto szcre~ rezolucJi. do:::
. tyczących ·1.lłotenia. budżetu na rok pf:r.vszły
oraz ,zmian instrukcji co do zl-lktlPÓW ~hoża.
k.tóre zmierza.ja do nabvwania1:!o wprost od
uloilucentów przeż ich or~anizacje. .
Na dru~hl1 punkcie porzfldku przyjęto
'szeres;! rezoludi. dotvczncych Ministetst'wn

ptuJ.sl\ven;vydl. 1{mn1::.ja. Sena.{u: podz'iela sta.ll'owi'sl{o
Sl1jmu, \vnoHi jedynie rozolucję: .. ~,St;'nat shvier..

w

,V'

IIłIl?'llR

Jutrzejszvm podehnowalli bcda przez
izbe
rfUlndlo\vi, polsko~\veJ:{ierskn obiadeul"w Rc~
. Bursie Obv\vntelskie;;. Dele11uci 'sn l;!oścll1i
. Izby handlowej polsko;:wcaierskiei. Delefł::lci
rtrzYbvwain. z Krakowa, Qdzie nad7.wvcz?'t.l
'6erdecznie hvli podehnowalli przez biskupa
SJpiebe i tamteJsze duchowieilstwo. Zaba~
.... do c:1ui4 js.ńtzaJsze.sro wlacz,n!e.

~

Z,AMACH NA

POCIĄG.

ttl) Niewvkryci dotYchczas
zbrodnia::
rze usiłowali nocy ubicf.1łej dokonać Z:lnltlr;

chu na

tOl'

ko!t;jo\Yv lin.ii \V&ł);'s.:za.wfu:KaHs.z

Podczas snra,.,rdzanin toru przez dozor (
cc Michała C~~dewskiego, zauważył on. że 2
f;zvnv lc\vej linH od strony rowu przydrożne' ~
~o zost.ałv rozkrecone. śrub v leżały obok~
(l
, Wvpa-dek miał miejsce na terenie sm,
r-ła biee tuż za ~ ~ranicami m. Warsza wv Dl .D
211 k 11l1 kolei lra.liskiej

t

l

enu

J

"

pow.iedź
I-Ictr1ot otrzymał z Lon:.
;.nl,t:iels'kje~o. stano'wiadt od

był mlstępujący:
z1.vych;:t:ył
SudaJwwa

dnin. tU!'l1it".iu

Ba.mblllo
"",'~.'U~'"""""·'.. .w....

l'll!l.ki~:?m,

mostu.

cc Wschodrrie J\nQlht obiecuJe ... f!waral'lch·~ :mo
. raln(~·'. lec? żad:nvch innych dać nie chce.
po'wiedź na pytanie. Ja:Kic lJl'zcslala Francja
ZOb()'\vit~?:ania swoje do utrzvmanil1 stntus
, do tOl1dvnu za 1)Oś!',2dnicrwcm amhasadola quo ogranicza tylko na granice Renu.
Flcluiau. Pvi:nnia te dotvczvlv stanowiska. ht
łlerriot zakomunikował te noto dele,.
kic j\ufzUa zaJrnie viobec
bczpicczc{mtw:l flacH wvhrnnej przez kOlllis:ię
zM!raniczn11
Polski i l\1ałc.i Ententv }:)r.zcd :t;nkus::m1i Nic::: Izby Dcuntn\vanvch.
lnice.
~yl\'latin" twierdzi. że SDl'a'\va bezpiCł
Jak słveha-ć, l\n.f!V~l obstaje nrzv swo~ czeńst\va gl'~lnic Polski i Czech zaC2Vlla orjen
jen1 popn~ednieln stanowisku, t . .L nic chce za tować sie tel'UZ '\v 110\VVll1 kierunku. Idzie o
bo\vinzać sic do żadnej interwencH zbrojnej,
to, aby pakt .,z-nchodni" rozcial1nać nl inn'
w l'azie f!dvhv NielTICV naruszvlv swe grani tHl{lstwa l)()d fonIla arbitrażu.

:t:6 PiIlnC,Clti

fU

n(~h(fD:a.

Pinecld od.powie(l:r.ti

l1d2~ieli

w najhH:%&zY,ch

dniaeh.

,

M

BERLIN 31-3 (ASV) \V

pl"uskim

trzy

wlonej

stroilm.i·ct.wa, centrum, demol{!'u.ci i socjtlJj:~d uzgo~
dnH:~r I.'!i'wojo staIlo\yj(~;ko
.\I:udecydowały wysunięeio

Zbl'odlliczc~o CZy

pociaai od :uieobli

przy wy11ora,ch
Marxn.
B~nLNI

vrych
nkt\v

nm_ł:l

al-3 (A \V)
z zamiD. rC'TIl

stl'{mnirt\v c011tro*
z\H6ermia. sh~ do (d,rOI1~

z

'\vysuni.ęc.i.a

republil\alis.kich

,Mar:xa na, prozydenta Ilze·
AkcJo. la ma na eelu pl'zechvdziaillniCl
ltandy<.lo.tm'y H1.i:rJlsifft
l~l·n.j(Hvejl

'\wpólne.f

szy.

"wspólunj .kandydatury

fJera.
\V dniu,

d.y:puty .~.udl1ej decyzji nie l)()wzh:to, odra ..
kOlli'm'cncjC: do wtorku pl"zysJ'~łego tygcj(lnia.

BERLIN 31:::3 (.t\ \V) Nnhvażniejszvro
wvpadkit:;In dnia jest tu decvzja centrum o~
dno~l1~e wvsuni(~cia kandydatury j\11Jl'Xa przv
\vvbol'ach "k\victniowvch.
Z~lr6'\vno dcn1okr::tci~ ;iak i socjaliści,
z~odziłi sic na kandydatur<; .lV~urs:n~ nie wvsw~
wajnc przeciwko l1ieHHl :i:adnvcl1. szcze~ól;
nvch zastrz~;;ie(l., ktkko.1wick wicIu robotni~
k6w::radvkałów dtl ;jic
trudCll1 ivlko nakło
nić

do

doso'Nani~t

wvchodz!:l oni
on wvobrazide~

na.

bowiem, z znło:tcnia. Ż~;
lem intCI'C8ÓW htn~:i.uHZ.li.
K~;.

At.hll:f

Fl'ydel'~'lI:

1\Ioli:lonbtU'Hki

lH'Z}"

otWttl'-

toin o;;\\ja{.~(':r.y'ł) iu Tyd/~1(::6 kulnnj:.i.lHY ma da<;
ln'zcgll'ttl llicwiecldc:j pracy kUltl.uaLnej \V h. kolnI)

JUdl

niemj(·cldch. Poza tom

r'odu nierr_dedtiego
Ilo~ci Niemiec do
ey potr;':tj!mjq ]tolonij~ rn o..j q,
zys]wnia kolmlij i zuajdą

być pl'otestmH na
ldaUll~t\'nl o niczdul~
koloniv.a~y jlWj.

ma

KON'CI:SJE W llOSJIII
dl
S(Jwictóv~

7,

l,opalil Z10U1,.

~ dn~.(\

r'Jil3\:n:rt, i92~ I'Qk.U.
GOTó'WK~

DeWIZY.

• t

'

.k '

t

f

" Dziewiątki" .
:Eurol)eiska Federacja Zwiazków
Geo~raficznvch.
dawno. ol11awiah~c sprawo

Nie
t. 2\"'11.
t>aktu gwarallcvjnego którY' z elnbrjonu tr':)j;:
lednostkowe~o rozrósł ::ile tniędzv ParvŻeu1. ~l

Londvnenl do ewentualnej kob:lłi~t.vcznellicz;:
hv siedI1:liu \vysl,nValiŚlny ii 1110.21hVC111. PO~tl::
aanetll ;l, llaV,l"ct konieczne~n l:;;rłobv uzu\.jelnie
tlie do dziewieciu.
.
,
"Wul'szawhlnka" pr,z"d;amm, vr~ nt:rze ,88.
, rulstC:rł.1uh1ca konccpde ukhldu oa61n{~}!o_ p . .Tac
;ques BardotlX .'\v ,.l·Avenir' (z 25 lnil.) orua:;
f

nie francuskich''' repubHk~n16w:;naro,dowvch,
którym przc\votY.ti l\lillt"rund.

"TJldml zadHldni,' układ ,vr.~'chodnil układ
l:mlsko--··J)aUycki, \VszYEt,ki,e trzy ()gi'a;ni<:7..aj~lee
:się w ~i\vylll Ztl.kre!:li<:~ i t~ sam(\ pl"zf~nik:llięte
myślą,

wszystkit) t.l'zy l.Wiąza:rlc z tek.stOlu dodatkowYln Prot.okółu i vvyraźoue w (Jsta.t~{:z..
l:lychr<.lmach

GHIlCWy,

(, 'st

śr

• • MARGI-ESIE

\Vszy's,tkie

trzy

s}}orzą·

dzo.ne Iu'zez l>oszczególxu\ grupę, lecz jednako
d14 wszystkicb do:A.ępne. Oto jest fornlUla, kIÓ
l'a Dm stać siG rzecz". rea:lntl. 'f9 :t'o2witllzallie
je:st jedynie logiczne.
Je2eH li'rancja i "Vi(~lk!ł.·-13ry!tMja g\va ..
~arif,ują gl'::micę Tyrolu, jeżHli Allg1j~1 i \VłOt!uy
gvv~j,rb.llttljt\ S'l'·.ani{~(~ Hnnu, tUaczego Polska. i
C2ecbQ.~łow.u.cja. nie lulałaby pN\.wa połovmi.'l
swych pod:pisów nil fIole kn1rt.y granic zachod~
il/icb 't

Wychodzi U lU\R miesiecznik ilustrowa
ny pt. Atncl'vkn- Polska. \v l1ier\VSZVUl BUTne
rże k t 6rcl1o zn~ddt1jc sio bardzo ciekawe ZC~
sta \vie.nie graficzne. dokonane pr.2~ez F\n1crv::
kaflSk!l firm(-: ~Yorei~u "(rnde Supplv C(?rpOl'H
Hon''. tJoróWnVwahlce 1\1.11st\vo Polsloe 1..10
dzieó l stVC:lni~l 1924 r,. z i:nllCrl1i patlstwanli
kOl1tynentu EurQTjv prócz RosH. - C;l'uficznc
te ff.gury, \vvkonanc St\ ,,7 f()nnie . czarnych
k\Vt.ldl'U1ÓW; trójk~tt6w. sl'l.11Jk{)w. _.~ Polska tvb
ko nic zacżerniOl1a i dht tego w 1)otówn.VW:lt:

nhl odrazu rzuca się

\V OCZY.

Zestawietlie dotyczy 13 PUIlstW: Fr1l1V
cja . NienlcYt \\FIochy, Polskn. Sz'.vechl~ Nor:;:
we~.kl. Finlilncjl;:1.1-HszPRuja.; Rurntm:ht. Czccho
Sło\vac:ht. Jucrosbwht, \\1<:111"'1. Austr.ht.
'I'abela' ta dowodzi. że Polska nie tvlko
pod "rZt!lcdenl państwowvm ale i pod wZlo11c::!
dem !t!ospodarczvm, stoi Vl pierwszym szerc:.

!!tlpalistweurol)ejskiCh.
Z zesŁil\v'lcnia te~o widzimy:
Polska :eu11nuje wśród nańshv euron e1::-;
skich 5:::te 111icjsce ])od wZ~flcdenl obszaru. przewv~szahl jtt: Francja, Hlszpanja. NicIUCY.

Szwecja.

Pod wZf!lcdel11 ludności zahnule 4::te
nliejsce; na picnvszvlu stoJa Niemcv.. nagłeJ):::

nie \Vłochv, Franda.
: Co do- gestości ~;!mludn.iel1ia Polska

1. a l;:.

6:::te lniejsce: _., tJ1'2c'wviszaht Polskę.
NienlcY1 VVłochv~ Czechv~ \Vegrv. Attstrin:
PO Polsce idzie Francja.

lTIu:ie

uro

•

idzie Czecllo:!Słowada 21.827.
1)od wZf11edclu długości k(llei Polska zai

nletr.:potcln

mule 3 n~iei5ce. Wieccj od Polski kolei żelaz:;:
nvch rnaJit tvlJs:o Niemcy i ..,Franda. - a zna:
rąz za ł?ulskn Idą Włoc.hv.. Sz,vecja. łIiSZ'P1lel
nJft.
Krosien tknckich posiada Polska 45.391
zrulcznic t?rzewvisz~t ja .Francja 263.36(l-Cte
chf)sło\.~'a.cJa ~~~81, ...... ,Niemcv 190.000. Wł()1;

~h'V 12.),000.

l l?hsz1lu,nl't 65.000. Polska zaJm.u
Je tu doniero 6~te miejsce.
Vy'ydu,tki l~z~ldowe
l lnwszkttllCa wv

na

nORzą

7 dohl.ró\v'l ._- i tu Polska zajmuje ni~
stetv dO'picro 2 lni<~jscc od koilca.
Nu pierWS7.VHl Inicjsctl stoi Fruncia. 42
doltlrv, Czccho::Słowtl.cJa 37•.~~. Szwecht ~;4. -..
N:.l kCiilCU !-izereS1u stoJa Niemcv z 5 dolarami
na 1 lnicszknllcn. rr:l dbnłość rzadu o dobror:
hy~: ()byw:.ttdi uhnvnia sic w braku krosien
tkackich. ~.... uposu:t,cnin urzędnik6w. -- nedzv
enlcrvtów i t. T).
!)złehtc bogactwo kI'{tiu l,)l'zez Iiczbe
ht<łno{\ci otrzymu.ietnv dla. Polski ,650 dolarów
no. ~ł(~wG; pod tY1l1 wzg1cdelll zalrnl.1jelnv d~
niero 7 nlic.iscc.
B{)~act'w() ~łna f.!łowv" wV(t.
l'losi: \ve Franca 1879 dol. w liiszpanH 1396~
w Nicnnc7.cch 1133, \tV S7.\vccH 82,6. w Czecha
słowacH 73(\
Norv'te~H 678. ()s~atllie miej"
sce ztdmu.ie Austrj~l 500 dolarów.
.Jedna rzecz która SPVChtl Polske na
smn konit~(.~ l)tlilstw europejskich, z cze~o jedli
ntl.k l,owinniśrnv być btudzo zado'woleni. to

Pod \vz~ledem obsznru grul1tów' upraw długi pafl~tW()WC. ''fu Pol!';ka.l. stoi nu <Jstatlł
rro wyj~cie jcs1. jedyne, któl'oby In(lzna
nvch,
Polska
za.innlje drutlie lniejsce'\v l~tlro~ nieOl nlicjscu z sun'Ul 11 dolnró'w ntl. ałowe
llMw,n,6 curopejski(lm. Ono łl\czy zamitlst, dzie
p:ie lH) Nietl1czech, które uprttwia.iil 46.060.417 ludności. Na f.)ierWSZenl nlicjscu 'v f vm szera
lić Ono nI(~ h:olujo \VS{:hodu Ellrop~r, aby go
akr6w ziemi. Polska zaś _.." 42~946.000 akr6w. szu stoją Niemcv 500 (!~)lar6,v . n!l. ~łowe. wydu.f mło łupa.w:u:nturnik6w. .Pt'Bez podziuł _. potC111 idzie Frnncht :;3.946.972.
l:jranc.ln 450.~~·· Włochv 212. liiszDll.nja 97.. poszczeg~Jl:njfch zaduiJ. i I)l'Z(~Z wzaje.m,m~ lWZ'Hli"'Tydobvcitl. We1!hl - zn.in:n.de .3~cie mit;j Czechosłowa(:ja. 72. _.. JU!l()sł~\w.fo. 65"Aush"hl
k.wr.lie ~ię g't'tlp ono l't"..ali:.auje 11>OZ wykluczenia sec. -- przewvższaJa tylko NicltlCY 62.225 ton 64, -- Norwegja. 63. -" \Ve~l'v 54. -- Szwecja
:
Tll _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ __
\Vielkiej rh.>ytauji 'l Nierni·ee, z.ledn.ocr.mlie kuu.. lnet.,
Franc:hl 38.543. - ~dv Polska 36.098
ton 40, -l:t'inlandja 35; - 1 _
Rumunja
28.. (\V)
tYll'C'fitUilnl~. '1'0 r02,wiqzu.nie jest d'l....tej jedYll('!l,
które :mogłoby być budują,ee. Ni(~ nit-17..czy ono
, . l\1o*e \viec prof. WAr."'ł"""".tt1'
oowim:n :P'r<Jtok61u lecz go uzupełnia. Nie bu· - li!osł~l\vH.
~1\1k .,oietv Jedllolitv '(wvrłl~cnie .$111== był tylko mnrzvcielskim '4y.\J~,u;:nl.ł i
f'zy Ligi Naroolnv, le,(lz du.jo jej fQirroę logiczn~
(~2!viby w pom
·f.!ielskicll po1itvk6w) pakt blokuje bezwzs.tled~
iosoo/tacml\,fo1"rnę federu,cji związków geogra..
ficw.:ytCh. Pozostawia' ot\\"arta drzwi dla. mię .. nie Nic111CÓW ,'t rama.ch 11ienat'u..~alnvch Tra d6w tlUa sie twórcza lSK:Ler~ta
~o realizlnu?
"
wyuat'ooowego arbitrażu i ~p~wnia w-iPÓi. .. ktatu\V cl'Rłtlskit1~(),
. Podpi~;v Zwir~ku P()1f;ko~Baltvckie!to
1,<lziarl dla. stowiu'zysz,rmyeh pl·zyjaźnl.
.
Ra koniecznell1 (hrJszem uzupclnicniclll. izolu~
Uluysł tak twórczy ja.k}1. Bf~llesza, tak
jncenl S.S.S.R .• którll. i tak dzlś znHczonn być
w(.łny j~k !J. H~llntUH:\.uł nie IIlog'ły nin być przy
nl0że tylko do dzikich kraU'rw flzJntvckich.
cIągnięte przez ton pt'oroił3rl światła.
ZerwLlłv się Już owe liczne nl r.!i które
Nalc:ta.łobv się SDod?;iew·a.ć. zei \v
Polsce bie zabraknie ani ntworczv(:h~: ani lnczyłv Rosje 2 Europ.n; przez okienko sztU(~Z SMIERTELNY POJEDYNEK OFICERóW
"wolnych'· ulnysłówlł którebvpocht!lnał .;pro nie otwarte przez Piotra t. zw. Wiclkie~o.
W Sł.tONIMIU..
.
mień światła" rozhlśniłljacv dzisiejsze mro~ nici kt6rvch kOIlCc, realnie biorac tk\vilv \v
rękach
smutnej
l)nmieci
Swiete!!o
(l~(n
Prtv~
k)
Ze
Slonlmn
donos,m.
ŹC
odbył
sic
ki. w którvch hoduje sie bakcvl 'Przyszłej
'''wiatowej wojny.
. " mierze trzech cesarskich raub:dt ter6w" z pod laskiem koło Wołkowvska pojedynek na
czarl1cg:o~orła"
stoletv xniedzv rotmistrzem Knsterskim
Podpis Polski pocia.1la za soba, . UOdplS znaku Jedno lub' d\vusa:ło .
Federacj~t Związkó
eo~raficznvch!
pułku sb:zelc6w konnvch.a ka:o"itanemRumunU 8. podpis Czech()słowacJi podpis ~Iu~

WIADOMOSCI Z KRAJU-

-
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!! :!

!

!

.i;;; .

Fełieton,
111$ FI!

ł

Profesjonalni obi e~yś'wiaci.
StwJ:erdZ(Xlltltrl. jest niezbicie, ~. Poita.cy ·.od· wie..
.skłOOUlo$Ć do włóczenia. sie' po §wie
ele het specJalnie usprawied1iwlonegG celu. "Swego
me maj~~'heudJe: ehwaUW'aby by~ ~,pa,wiem i pa.pu
tą ~ÓWł~ N1e tylko romatyzm' Kordjana przarzll
cal.8'O· od podwórka papieskiego do szczytów' . M01lt
lłłane; wł6cayl1 .się jut. da.wniej po świecie. Sierotki
Badziwlłł(,,\wJe po dalekich ·świętyeh·Ziemfooh t a.by
~·n.iecG przewiętrzyć. S.p Bi&ma.rk T)TZeprowa.dza:ląc ustawę () wy-\\'la.szec:wniu Pola.k6w w Pomati..
tikiem oiwiooczył w parlaornencie ~e cbce Polakom
~q6 pkm:tędzy na. podróte po 'wwalę 1 kuracje
uJunym Brzegu.
.
C~1 się :z.nltjeniły. CbrześCijanie starej daty
• PoliCe. nie ma.Jtł do~ć pieniędzy 1'.WJ. podró~J &le ~a
tyłka globtrotteralta. 1m po~ła. więc zac14ęU urzą ..
~ podrółe' naokoło świata. .... bez pienit:ldzy..
W ~tDlchew$Ch podr6~omanja. naokoło
"'lAtowa pnybra1& ro.miary zastrasza.jące. Prawie
~ .tlSodnia, ·b1.Pr24Z nqsza mi&'1to nie przewę ..
~ł
I lub więcej 'nieMtr&swn, podrót...
..
..
.. ·.-.c~! ua~ .sa.opatnony

lu wi_ów mJ.celi

Ide ".·~tkf. elłobk~ eiała - spr~I~.po role

.,.. ~ . . Me . __~ .m~j4oe . f~je.
.;W.~ ~b ~"'łłł: ~\b .~i..

•.
...,.
.........................

·,...,.~ł ix:rRI~)~.i~1)-:~~-:!

UrJtd~.łt~.·P~a
"

. . podJ!6jnSUt .·wt~·Mdo..
....."boh&~
' . . . . . . . ~" . . . . . .':~• •ięnat.rmołJ..
,..\~·~t
"

........._

Katdy 'łPodrĆ~l1ik naokoło św.ta.t.a. u'WEtd;a. so..
bie fAp'\.l.i'lkthooor1lt - a jednocześnie J-t tO punk..
tem uJda4u, -- te musi prze.jść· n8JO'kolo iwiata bet
pienJędty.I.podróżnicy bAM2:0. chętnie poddajt\sl~
tym. warunkoon) ju~choobl dlatego, ~. pi$llądzy wo
8óle n1e :ma;jłłto W stycmlu hawił w ~odzi.- a obec
nie. j~tj'Ut w PGmaniu -. nlej&ki. pan Rruno lb
ebQwski. malarz ot zawodu. . Pan t,eehOW'$kl &rObił J:
pewnym wa.rsza\"~ldm bankierem zakład o 800 ty..
d·l~y .złotych, .~e .przejdzie naokołQśwJ.afa. bez pleIoi~
dzy, ut1wa.j~ tYlkO ję'zyka. polskIego. Gdyby. dzlen
ntki nierozreklamowaly ted wY$okiaJ cyfryza.k;1adu,
mo~liweJ ~e pan. Lech()~ki nie· ttltałby taldeso pGWO
dzeniawp()(\~;Ył co sprawiło•. ~ dt)pi~ro .tęru do..
.brnął. do P~ia,_ \VIi·~dzie .Zbyt mile. witany. odpc..
ta .ltlbop611ll\
. e~4tliObl~dtu,tszy czas. Zakład
u

L.,.

~.~ -

.I·~

p.r~f esj(J.ll&Uun,

...

,eet

Ul!l~przy'1ttór&j cble .s,trony X'Y,yku'4 jł3dineJc.o:wo.
P4ł-n Lechowaki 'niawą,tpliwie oprócz
ch..
rąk niewiele. ·wię.cej p.osj.a;(ia; - po .pierw••. - te
je:st p<}~kim artystą, a PQwtóra. te gdyby midxnają
tek, to zapewne. wo!ałby go wlotyćw. kinematograf
czy fabrykę pasty do butów 'nit się włóczyć. po iwie
cie. A bankier warsza\'\".5·ki jeśli nawet te· pienilJ\d.ze
w danej chwUi pOISiada, czy .będzie j-.: miał .. .ta lat
pięć w razie ewe-ntua.lnego powrotu pAne. LechoW$ki.e
go z wycitK:2ki naokoło globu.
Ta same uwagI odn~z~ Biędo francus.kiego in.
we.l1d,r, któryp~z Ł6dt prtecbodził w początkach
marca... Opowiad~ł .ono zakła.dzIe w .wysokości wie
l~ set tysIęcy doła1'6w_. Cą człowiek bez nóg ma.jąe

zdrowr n6Ii

~'_ .• w1"Uda.$wn 1 pieni~ille,. bącb;te spacerował na
rro*a:cb d<tokPła 'wiata••.. W niedzIelę zja.wił .tę w
Łodzi i jak 'kaWy ·solidny·podrółllik, p'ozwol1ł praSie
~!C· ;I
~;\:R~.at un~ni1c

~ji:!_~'~
. . •Jenwld

j~ftr

rnt\był P<.\lakę1.

Rumunle,:

Węgry, 1~wJ"t

eje: i Turcją M elą 7.nalad... w Łodzi. W tym miej'"'
'\\~da m1 .I ręki ~ lAzlwlenk\.. Cą
mało wa globue. i~daje mu slęj
obszedł śwIat dookoła, czy teł mars!:ru.:tę tak. du
obrał, te rr. GnłaZllAdo Łodzi ~zedł dopJ&ro po 3
tac h, Cf:y t.ai wres.u:ie.wraca ~'ie z drogi do domu
zapomniał chustki d.o noaa, lUb pr114 wyj.az:de
pojegnał się f: t*lowL\,

seu pióro

Nowak tak

Oto "p.a.rę .nfl.leu d()t1c~ee :r1Mtych

dzień jQltwlęcaJt
..trt~ 'W)'lrlia.dy a publ~~n()~ ~&je
lł
~ać na "pamił\tki wpoataci fotoJ'M>fji bolJ&tE~~1e

rów, których z dnia na
pr.e.sa

go Pola.ka.

_
Bo te taki jedoo C'Zydr~i :pan wyszedł
na sps.ce"r po kuli &1enlt',kieJ, to jeat jeao 1'I8C1t

tylko. ma P811POrt w porządku. Ale dl.e.c~
~ to. płaci6. RUd, J nicb utrzymuje'

. my

'Pl"Jeda,jy, jwej

ni~o za.jmuj~j

m,

.1.
.f:.tJjonom'u.

rE\tgwaloom. pakuje J3ogud.łłCba. winnnn~' ~~

n10m tąda3ąe wu:rnian. picłętby,
. .
Właściwie ~jaJd&j racji ro.tmy uwaw
»izn,.pana.Now~ . ·.•• CłM~.,~

cennego.

JAębomkJ. Pl'IeI. r~~~~., GODmal
IU\\V1 .({9 P~Ja,l*l·NQViA1l__ 'f.n;r.
~edl. z .G~i~ doŁo<tM;· .l.c~ .takiego

11 ~byluPGw..6 Ich poclobi·.tnt" A j&*&11
to kuptę~~,,~N~ka.. ". 00 , ' M~łli~
przel
. ,~~~.u
ił KlAllastONtn
rzy. . " ....... ' . . . .;! l{;,~El,l~~b
t jaką
. '...' .'.
:~~ ł ~,ł:ą'

'"w

mam jego. lOtorrafl, trąllld1ł 1ł~1.
honorowem mlf;ljSeU f . . ..... .... ."
A małe p.a.n No"'~łJ$
d.r.e za fOiosra.fjQ ł
.

~rorem. \}v·,·trunki spotkania był v bardzo cieżkiie

t:'1~~óh !aMi~twa ~aij ń~~i~~o

, .... dvsttlDS 20 metrów i 3~krotna wymi~.n:;1
; kut Przy plcf\y.szcj '\7ymbnie strzałów kapi:-

R, tan Major otrzymał cieżka rane w brzuch.
~ Odwiezion.o gO w stanie ~rOźnYln do szpitala
Woisk_owego. Przeciwnik zostal oddany do dv~
sP.9zvcH \vładz woiskowych li .sadowvch.

WYROK W PROCESIE BESSARAB01VEJ
WE LWOWIE.

~
;

k) W' sobote (,) godz. 12.30 ogłosił t)rzc.~
wodnlczacv trybunału wobec Iiqznie 2;fZroma-;
dzonei publiczności ukrahlskiej -- w,,:rok \v
procesie Mełnv.ka Kowalenki i tow.. oskar~
żonych o x,brodnie szpiegostwa w. z\\1iazku
2e sprawą Bessarabowej. l\1ełnvk zosfnI sk(.p~n
bv ·na:- 14 lata cieżkiego wiezienia. Kowałenko
3 .. ZybHkiewil.!z 3. Zełellvj 2 i pół.. Worobec
2 i pól, Bięlailski 2,Gac 2. Wachnianinowa
zostala skazana na 15 nlicsiecv wiezienia z o::

bostrzenlami, jednakowoż wskutek odsiedze-=
kary w areF:zcieśledczvm. Wypuszczono
ją na wolność.
. '
PozostaJvcb oskarżonych uwolniono od
winy i kary i również Wypuszczono ich na

ma

woll1,oŚć.

POLSKI· KLUB LITERACKI•
. Po t.rzech zf.'braniach organizaeyjnych, zaloioDO \v \Varaza\\'ie z inicjatpvy Stefana Żero:mskiego
t;Pol;::ki Klub literacki": należący do Zwią.zlu.l Idu....
b6w litel'ackireb, którego centrala m,ieści się w
Londynie pod naz\yq "P..E.N. CI uh", Celem polskiegó
Klubu l.iterackjego jest: utr2yrl1ywanie -: rozwijanie
łt\cz.ności .zu\'(odnwl) .-- towarzyskiej pomiędzy :..W}'
mi c2ł>onkami, utrzymywanie ii rozwijanie stałych
st{)s1lnków lit~rat6w polJcich z liter.atami i stovva~ys·ze<.rJ..iMlli ltrajó\.... obcy.r.h;
c.zuwanie nad intel'eSAmi literatury ~Jol-kiej za grunicą. IGub orgunizUjepl'2.ckłady lit,erat'Urr polskiej na języki ob·
ce,l'c.prelcntuje literaturę polską ,zagranic.ą, orga

nizlljestypendja na wljazd literatów poLldch
'. '$!agraJ:?i.cę, gromadzi specjalną bilJlJotekl~ przekładów
I,i z'Uteratury
polskiej. ZgroID!Ldzenie ogólne K1u\:111
wybrało 'na członkó"'" honuro"vvyeh: Stefana, Żer0nl~
skiego i JmH1 Ka: ópro\v.ic.r.a. Zarząd polskjego !\]u,.
. bu -literackiego ukonst.ytuował się w sp()i:ób na,st.~
pu:i~CY: J.lrez~B - J. LOł'(+nto,wi(~Z,' wiceprezesi: St.
itr7.yw{)I; 7.fHvsld j J,; Stat't' skal'~mil~. ~K .\VJOr2:yilski,.8ekreta-r.z i gOl:lPOdl:\l';1, KluJm"";' J:Helidzyński,
c7.łonl\.owie '- :r.. Kaden-Bil.ndt'C' w.: ki, B oy.,Ź e,l e1"1s;k i ,
B. GOl'czyński, :r. LechQ:il, K. Mak'tlszyflski; '.st. Mi,..
łuzeWE!1d i Z. Rabśka; Polski Klu.l) literacki otrzy$
mal siedzibę na Zamku.
~

Mog:ł1at POlSKi - protehtQrern
v
('UdZOZ1 .•-rrrÓw .
.,Kurier Lwo'Wski" p·isze:..

JaJ..:.

mało

właściciele

.

la.tyfundJó\v w
,l\/la!c~oL::~ wschodniej pfzvczvpiah\. sic g.o
łJop~rcia ivwi(tlu r'olskiet!!0' rooze za dowoą
por:luiyć PU:1 na KomarnIc i Rozdole. Anto1{l1
hr. LaDckorollski. - Gdv tylu !?olakó\v pOSla
da1 cvcb fachowe wvkształcenIe na;. qarmo
li:, •. I;'.I:" I.U\I.~ kawałka chleba. P.
Lanckoronskl za!'
ruts'tępujaca listęofic.ialistó·w: pan v9 n
l?roehlich. Zancha, Ja.enke. Cervlk:
'!Vlł.JUUJlA;\Vys!użil: Parkholzer Itp. J;;d'lU t?nl
polskI. podczas gqv p!ZeWaZ'l}\. Ich
~::.~J7.eE;C nie zna .nawet polskIeao Jezvka. Ktlku z
jest świeżo przvjetvch.
Za1'>Ytujcmv pana .l1rabią~o. ile ~eż Pą~
ów żatrudllia \v Czechach l AustrJl fam!:::
hr. IJchnowskvch i spokrewnionych z ni::::
ma.e:nat6w?

?odaje1.ł1y następujące' szczegóły o tem zabójL\\~l'. PociągŁ osobll\ve pomiędzy Polską a Bolszew.iD, kr,qżą. tylko parę razy na tydziefx, zwykle zaś l'. to..
';unki pogranir.znewładz polskich i sowie.ckich za·

Muraszko wyjął nagle pewolwer i zabił l1~I'zód Ba...
gil1s1{.iego a potem ngod.z~j: .kulą ~miertalnie Wieczo-r
kiewicza.
Zrobił się poplod1 w wag'Dnie i na TozKazobe.e
latvvinją sit; przy pomocy pociągów towarowych, wy
nego /~ tal"O'sty stolpe"f.:k.i.",go J'A.1ążono za.alaNllować ln,ą
l\-:iem·ych od Stołpców do Eok! owa i na t,en cel zu
szy;nist.ę j' pocil:\& Zł\lJ':zyrna.l się jeszcze nat.ery'tol'ju,m·
żyt.kowuje się w krótkie.j p·o.dr6ży pierwszy lepszy
polskic.'nn o kilka l":N',ktilW od granicy, poc.zem powró ..
wag'on to\varowy. Tak też ,s,tało się z przewozem.
cH do S1.o·1peów.
BagHiskiego i WiC'czorklewlcza. przy \vymianie na
Zawiadomione Ol tych v;.n:::·zystkich szczeg6ła.cb.
. zakładników po'l.skich w Kłosowie. Do o'tatniego wa
J\Hnisterstwo Sprł:nviedJjwości. naka.za.ło telegraficz·
gonu towa.rowego naj:wpełniej próżnego siadl oficel' nie ś}e·dztw0, jaldm sposobem wbrew w\S~elkim prze
Ylo1ieyjny, dziels-ię('juposterunko\vycb i przodmvn'pisOIn \V wagonie, \v któfY-ID wieziono na. wymi·anę
kuw oraz wywiadowcy policji kl'ymiDal~e.i i śledczej'
lak wai.nych pl'Z€stępców znala.:do się aż dwadziea:
a cały ten konw6j, towarzyszący wyprawianym do
ści.a oEob Obcych, których po.by·t był tam abooluwi{l'
Bolszewji B.agif1.Skiemu i Wieczorkiewiczu\vi w licz~
nied(ipU~2CZ.allJY.
.
hie pir.tna:'~tu osób, otoczrl ich i zuj41 cZQŚć wagonu.
MOźllnby toż 7.apJ~ta.ć co spowodowa.ło urzędni ..
Najnie.spodzie,vall1ej przy niedzieli .zapragnęło ków i oficerów polskich do wycieczki tej· na. pograni
jechać .z.e Stołpców na stroDp' bolszewicką około d wu
c.7.nq::~tarj~;'owieckĘ!?
o.zie:. tu o.~61) z POf;l'Ótl miejscvwy.<"h urzędników i woJ
Niez\ylocznie po otrzymaniu vl'i.adQmości o zask.o\vych, jak to zresztą często tam bywa, nie powo hiciu BUgjl'l kiego i !'31.de,niu \Viet:zcr-kiewlcz·a Min.I,
duja,c żndu,\'I.'!l zr"'1.1ą za;wikłafl na kraflcoWyeh stae SL0l'StWO Spraw 'Vewuf!i!:znyehwydalo no. granic:c:
.1...1(:11 polskiej Stolpeaeh i sO'\vie.ckiej Kołosowie., któ
sGwiecką adminidracy jUt) Iwmlsję
t:.la dochodzeii"
re ll~vażane są. jako neutralne we wzajemnych .s,to-. składającą ~ię z inspekLol'Ó\V SZUU)ol'i.:l!':lego i Maekie
stiukach gTani.cznych.
\\kza, oraz radcy Dłl1g.ov"ckiego. !{omIsja ta ma zbc
Odl'RZ.U wit;c do tegoż samego ~agonu, :za.pewdać; czy ze sll'o·ny mjejs,co\vych
władz
j oI'ga.n6"~
DO . WiNlzionych ciekawością ujrz.onia przygotowane.·
administ.rucy jnych nie' z·a.szło lHl.dużycie władzy lu~
go dla. prz.est~pców. o·wacyjnego i.~potkania w I\:ołosowrkroc.zeule pl'zec:iwko ,vydu.ll~nm iI1/S.tI'uI,cjom. \Vy.
wie. siadło dzie:.sięciu ofic.er{)\'v kOl'pU8U straży pogra niki badafl Komisji b~dą :nlezwlo,:'znic przed.sf.llwio.
nicznej, miejsc'owy !.:tarosta, :!iędzla śledczy orazl>:il- ne p. Ministrowi Spraw \Vewnęll'Zllych,
l"u urzędnik6w komory celnej polskiej i jeszcze jaZnajdujący Sif~ W' rzpita,Ju w Stołpca.f:l1 Wię~
kieś przygodne osohy.
czorklE\wlez zmad oI1(1.gd.aj .Q g~::dz. 7·--ej wiecz,
Bagiil:' ki i \Vieczorkiewicz: którzy dotychczas
\V ciągu dnia onegdajszego odbylo się prze.słu..
zachowywali się spokojnie~ nie tając zresztą radości clmnlo !~t. pl'zodownlka M~l.l'.aszłd,który z całą l'Jz.c,z,ez powodu .~.wej podr6ży do' B()h;ze\vji, wobec rZOoBzy
rością przyznał się do pope.lnionego czynu, motywu·
ciekawych,pl'zygląuających si~ im zaczęli .zRchowyD
jąc koniecz,no';'ciq uuies~kodli wlenia. 'vY.L'ogich 'poI:~k~
wać się wielce wyzy\V.i;~jąco.
~cl jedll-u:Slek.
~inl pociąg dóbiegł do slupóv,' gran:cz' vch t
SL przodownik MuraLzko po przesłuchaniu 2.0"
Pl~zed oAatnuu posterunkiem polskim, przodownik
stul przekazany do dyspozy.cji vvladz sądOWYCh.
.

Gen0r~,ł (do oficer6w): Oto moje ostutnie dyspo-zycje, panowie! Pan, oberszcie, z 12;~ l-wrpllsem
wkroG,zy6.z od,. ",:trony Moki'ego; pan, geneHl.·le, z 123zajmiesz' dwo~zec gló\'VllY, pan z. l:Ukorpu.-::cru Bydgo;:;liie . przeuu~jeście~ . ~:.. Ll.H.bw;;,ć·\"Y1214Ć \\; ;plf.itt .,Z.
w.)!jątldom ty-ch, którzy Lę-d4 l-n'lJ!':,ić litCtści 1)0 niemiecku. Takich .zapewne niewielu· będz.~e - tem lepiej. 'A',,~ięc naprzód, p...9,'llo\vi€d Gett mit unsl
TGleioD.~ł.;;t.a (siedzi przyr..'1dj,) ..·~upJ;\raciE\) Excel...
lencjb 1 Szkoda faty goi I· Naazu: tajna. radjo~tt1.cja. z
'}'orunia nadaje '1;vla:;;nle komunikat,
Wszyscy: No i co Z'l Co?

Telefonista: Odl1~'wa ~,ię wiącna Starym Ryn

ku...
.

Tysiączne tłumy.",

Wszyscy wołają~

.~:ię~ci..~

T"
Wszysc1~
kach) .

N 1e damy zle,mi... Zaci'kają

(bledną i do,~·ta.ją drgawekwłyd~

Telefcnista: Teraz... §.piewają. .. \\7zl'ok l>ły~ka".
$piewają: Nie będzie Niemiec pluł ... \Volają; Niech
żyje Pokka...
Nasi. pc,zamyka.li okna i siedzą jak
myszy pod miQtłą.Niekt6r:zY klną Hent.iga.•• Mówią,
!2:e lepiej było o.ptować .i wyjechać do Va;terlandu.,.
Bo..• bo."
.
Generał (dzwoniąc zębami) P:[1j.;{1.•. panowUe,
m()~e lepiej d.at: spokój oZ tym' Toruniem i.,~ z eałeltl
tern Pomorzem...
.

TelefOnista: To samo na calem Potnorzu ... · I w

Poznaniu... I w Wal' za.wie)
Szlag: (wpada pl'zezdrzwi i c.l1ce wszrst.ki.ch
trafić).
.
Gdy Vl tern przez inne drzwi ,"vpada. tow. Breit~
scheid i woła:.
.
Panowie! Nie upadać na duchu! J€II:zcze nie
Jeśli do falan1li obcych przvbvszów. wszystko stracone•. ~B6g się od. nas Od"vl~óeiła.le
vch do łona naszej .ziemi przez polsk1~ P. P. s; .z n'alnj.proklamowano \vlaśnie ~,f.rajlt:; roloyterk . dodanlV szer.e~ neutr~alnych oby::: na calem Pomorzu!
.
znajduia,cvch ostoje PO pansklCh karcz
Wszyscy: . (podnosząc się na duchu) Hurr~
przy pachcie mleka i handlu . dwo~~ :raaach!
zbożem CZy b'ldłem - to stW:lcrdzl';.
Sżlag:(złl\Vstydzony V\"ychodzi).
:te latvfundja. nie sa podpora polsko
Kurtyrtan:ie qpadła: ale może Bpaść coś hardzo

Kraj zyska tylko na tenl.
ci hodowcy Pepiczków i .l)!ote,~
Ir't,'l.",,,·u zvdków. kt6rvnl dwory d.aj~l :~"';?dzib\1
~ ...~,_ . . _- wypadkowe do WVZVSklW2U.HI pol~
f1.lSkietlo chłopa.
kresach.
ikn~

\\) f rł~ \\'H

na TOIUD.

i

ci~~kiegona głowY':amator6w Wrprtl.'w. na Pomorze..
(Słowo · P o t n o r s k i e ) A w u .
~

vV i elka.

m~n(łestaeja
Hmervkańs' lej ..

Polonji

. .·tz~'tan:iy.w){urjerzB Nevrs" '·.'ychcdząi:;"Hl w
.NQ~~yntłc'l'k!l: :
. . ..~.l(łl~'icZaąą mh1~ło cd 2g0Ull na"zego ..."'".,.. •." .. ""-

gQ:~i$e.rzaiHQdal{a IIenryka Sienk~ ·wiu:n..
'('~a5U m,::nt;łood dnia. w.. kt61'y:al ·cslyN'::n:6<l
1}t1yjąt udz:'al w urocly::toŚf 13..:h lxłąuOlly::.'hzCi
·ws.dzen ~e,Ul drogich :zwłok ze S:z\v.a.jcarji i ·!1'ł"2erH~.in
Ik:l. w l..81.rr,ali.u Kr(łlAwakun··w ·ilfllY:'ł1.~\'V~.

pof;r,;e.:;zyl na nUcI:? miasta,' aby cho(~ zdalic:-ka móc
',;.pojl'ze(: m. ll'umnę, w której sput.zy·waly s'zczą\l{ i Te.
go; l\..tul'y 1~·t praw.)-lll syuem l'ol~ki.
Tak wir;~le ('zasuuplY~H!lfj 1,)<1 wymieniolly("b'.
t.ak \\'u:2:n~'dl,,'i dzieji\elf Nal'oduPolskiego, rnómeu.-

t(Jw, a j e d 1 t a J i : : . . . ' · .
.
:My. Polacy HXllf.H"Ykafu;cy ni!.' oddaliśmy ('zc1\,
należnej ::;vn:mu H(ldalwwi~ ja.l~ to u.czyni!· nasi bl'a..
ciaz.a murzem.
.
.
Złożylo slf;! na to wf·ele okoliczności. a rola/no..
.
wicie: cię~ka walka o chleb· pO\Vl:zedni, 'w jakle!
spędzamy dnienaS!Zego ±ywot.ai troska o n.as'Zedzją
ci i żony, z:r..u.jdującc ,~:,;,ię w Polsce i 'W'l'cszcie bezkrw~
wa,' ale niebezpieczna. \.v.all\'.a ~ szowhristyeznemi:t.}r••
wiołami, z.a:mleszkałemi w tym kraju.
.
,
Ostatnio jednuJ\.) nle chcoo pOZOii.tłlĆ wty~e :l~
swymi braćmi w Polsce i w irwyeh krajach, g.r.on9
Polaków amel~yl{/~iI!81{ich po·. t,an,c}\vBo tak J.ak.loni,
oddać 1101<1, na.leżny Hem'yko·wiSienkiewiC2!owi. Pa
st,aJl.p~vif)nQ

urzl\dzjć

narodową.

manifestację ··.dJłli

\:Yielkiego Roda.l{,a;~ wys,tępując z taką \1/ paniałości,
o jaki~j historja, wychod:ttwa. nawet niema. pojęcia:.
Oprócz wielu u:rO'Czystośd~ jakie w dniu 5-go
kwietl1ia })r. będą miały miejFlCew :Nowym J'orkut
daue,bf;cl·zie \vieczo:re~n. o godzinie 8-ej,wA-i811hat':
tan Opeta HOU"e (34·--til ,nI.. i8......ma. Ave.) p!lI'z.eds~
wieni(~ gal()vn~) n~, któI'J~IU, zostanie

wys,tawionearcy. .
Sienkiewicz.a,· w.· 6~ciu . ak,ta.c~IP,.)~:\
:)Q1l0 Vrulis'\osn,lta n.a tlepl~.zeŚ'lad{)w.ania. ..ehr$rśc!

dzieło l~el1l"yka·

j,all W pierw.- zych wiekach. . Wygt.awieniemtej~,
niałejepol:>ei zajęła się

dyrekeja '

TeatruP()lskie~,

w osobn.cll pp. '1'. Wandycz l Wl.OcbrymQ1\Vi.c.,.,.
bierają€; do obsady najlep~",ze· mle-js'Cowe ·sily.a~.w
czne i 'zamiejscowe, w li(~zbie200~b# nieli~łł/I'!,~
letu; orkiestry i t.. p.
. ... . " ... '. . •.
Spodziewać ·się ·nalety,.· ~e . cała.. PQ.loN~·iW, •.,,..
w;y-m Jorku i Qkolicy Włzmie udzisl.w t,amp~ei,'
stnwieniu,zwazy\V$,zy naU>J .. lt jE:flt. tod:,łieło"~.
go sla \\<'llego .. pilSar2'.a . i ·1.e· 'bęcl.de .... Cl<rl.O w,.Wll~·a:
nale1ną, foolewspa.niałaiciią..

ELEKTRYCZNE··.$WIATŁO··ZAST.Att
. 5tON'CE.

... (n}.z;adwie blb im f!enerade· sIonce
l:dc', będzie potrzebne ludziolD, jak twierdzi
Samuel J.JHbben. inżynier .elektrotechnik:

Dote~ocZasubedą spof,mł.arvzowane aparaty
do 52ituczne:!o!o oświetlenia. tak. że roślhlv bt:c:
dąmQ~h' rozwUać się i rosnać przv
Jlęmoś\vletJeniu. Ogrodnicy bcda
dować kwiaty i h'lrzvnv \~;, każdVDl
bez względu 11a l)ogod~~ prze:? użycie

Już h;fi.tl próh" v.e
w:'ikazałv,. że oś\viedtLi:'l~ (~lektl'vk~
niożl1.a \vvhc.do\vać wie"'~;.;.;.c nk~l\'t
~rtn.ilnvm tl:vbe.tQ...

elektrycznych.

8-Z0

m.

\\" dniu 1$ ub.
w sali Muzeum O~
."IAri toi · w \Vara_wIe WV~ł08i1
CMłcwt dt*
wsk" vrofcwl' chcnlii 1e
umWl.28Vtetu JauicllQnakieJlQ. "rema
,..JQdoIvtu była samoobrona sDołcezlll. \l(
walce$ł~owet Odczyt byt zot~anizowa~ '\
IłtIM 'I'owanvltwoobronv prZeeiWlUłJWej,
0łJ0 WyJatki s tOfłoodczv't1..t:

Ira""·

. . ..Od . tVW1

1laQvfiatv(JI;nvch kierunk6V\

~ł6M,po osietnieJwoJnieświatowej ZU1lJi~~\
b.
na całym 'wiecie: d()świadc2eni~ Ol>

·

dni .wvkazuh:. te kierunki . Dacvfi.
$tv~ne sa nros:!tamowo dobre. ~e chwdo,vo
c."e&lDiBS wartości nie posi~daja.·
Dotvchczai8 ~lwvbitniehd Qbv,vatele
llrivfde f:te .do ostatnieJ' kropli krwi b~~
d4 bronI J tIranic~gdv ojczVillic ~allt'ozi nic
belPiec2eństwo~ I~rzvsłet!łl· ta VI .. dzisieiszvch
t:Zlsach byłaby Jeszcze. wiecej. Dtzekon:vwu.Q
jj<:l. rdybvśmy przvsie~łi.;te btdzietnvbrol1ł
li R%eczyt)ospoUtejdo olitatnieJ. kropli illerv
'u, ·bwil,l bronić ho\vlem oJczvznv nie wV!J
atarcza 'VI obecnvchwojnacbh~ .
. . () fllZa.ch trl1h,cvcb ~aU1.,·nll.sie. roll,.
wić od ehwiUzastosowanła lchpf.r.e1: N i~m$
ców na froncie francuskim \'41 1915 roku.
Wiado111()ści o pierWSXYll1· ntaku
(lilii
.ałJ'YYmpr~.\rjetn. .te e:1lX'.oza •. Zastaną wiano ~ic
Dad składe-m cbemicznvm tv~h JlAŻÓWAI kt6at

te

:powodpy,l'~tłv

<łlonot'~eeblor

!ych.ruów....

t-.k

Jest

stra·sznaśmierc

S!ł6wnvm

i stwier·oierwiuatkic1'll

fiorws~v atak g;alowvNiemcv przv~
puiołU .' ·pOdYl)rtsDr~eciw kolonJabl. Vnl woj,.

jkom

ł\n~jelskin'). I)l'~el'ażenie

tvch dtiell:

Ił'\lchwolsk.

któJQ cudów walecznośei t1oka~
~ywałVf bYło ouromne.. "'rumanv zieionello
a-u. pełz"Jilcc'lO powoli. 'wypełniały W8ZVS i
kie szczeUnv~ toczvłv sic ku llinl~ po\voduLu.:

wśród doikliwvch boleści. \V ta.kich
żaden czło\viek nie jest w lno:i-l1oś
ci'9lytrzvm.~. to tei wielu rato,vL\ło sic u~

t.2onie

;warunkach

JI~~I\" fil reśzts.'Polcflła na polu Vltllki. .z1(i~
Icło 20.@ . ludzi .. 'fałd bvł Sk\ltek piet~·szell!
to .atA-}t:~ $:!4!Zowe~o ••• ·
.
.'
.. N.tl pewnvm odcinku bolt)\,,"Vlll Nienl~
'tv 'u*VliSl4ZÓW. ktbre WVWOłY\Vl\łv' podra:t:::

nienie oczu i po zastosowAniu tych flazów.
Nieme'l spokojnie weszli d.o okov6w nieprzv
'acieiskich.. wzieli pod reke 2,500 ocielnnia,;
łyćh iołnier~v~ ftaprowadzili do niewoli .. gdzie
no unłvwieiCilku dni niewidomi odzyskali
:wzrok. GalV te spowodo\vałv taki stnn~ pod
'Zaas któręio ~ołn:ierz raptem ttaci \'/zrok i
·IWe się· nat;łed%ietn f które możn,a wziac pod
tłkt i pr.tt'Pt'i)Włld%ić na strone
ni<:tll':z.v3a~
trił

••

były

Ale

·10'

7

i iUV inne.
I fi

f [

I

II

Sztabowi' .anJd~lskł.mu ntoOOnowiUlO
~.stosować iPC1'Vt.Uv$ćnitarz wojldtOWY las
pytał.

,*V ten ~rodek zabUa, a Rdv· mu Qd))O#
wiedzianu, .te ni.e zabU•• lecz. tYlko t..nłłS~lt~

dliwia

pvtrzebne a·a, srodki.którebv
pow,odowałv
~nlierć. l.)o'Picro. ~dv prvśnieto na .kr:.lało
~)we~o UYinitarza krople lpervt\ł iQ:dvWlkuf
tCj.lQ te~o d'l~nitarz w clą~u" kilku
L.v-'!od.nł

nie mó,ftł iadne~o pokarmu t)tzVJ41Ć. inaCleJ.
jak .w pozycJi stojacej. przekonał sle o sku*
tecgnvm działaniu ipervtu:'
.
SQ. i tukie środki. które· uiv'PiaJa WtO~'
ni czas króts2v ł lub dluiszv..
Wolna. europejska przekonała nls. ~c
tHl,vodJenie. jakie sieptttsnle oshtanud. zal.,·

tv przedewszvstklemodwsPtUoracv . u.czo~
nveh :dane~o kraju. któf.zVSWoJodo.świAdc.e..
nJe oddaj, pa(lstwu.. ·DJieki·... temu ·Niomcv
bylI %Qolni btodultowac.1 roznaitt Rodki. aJ!
bv o~i~f!naó zwvciestwo.
ZawieraJą.c tJokój Niemoy doskonale

\viedziU o ilości pOfdadaneUoinervtu oraz
!nnychsrodków chemicznych tJr,. AmefVjł

k~,która mosda nrodukować iłJb dciai,g ~
zy .wi~cejt nit Niemcv.,
.
'. . Nadzieje nasze w tvm ·ld.runku·sado
tvchcsas bard2'O słabe. Potrzebna· Je.t tu 'Do.

nlOC f;.,ałego społeczeńst wa i tvlkowtedv.
gdy to nastani, bedzic ltlozna .coś %~it\łać .
..l\1ueituv bvć takimi. Ja.k inUf:PAtlstwa europei
$kie~~dzienauka jest CZClllŚ powszedniclu.
Dziś całe żvcic ies l nauka; czem~ POW$zednięll1 .. I).zi~ całe zvcie Jest nauk;\. 'wsvstko
Inusi być Zf!6:rv obn1yślone i Ol)"rte na dos:
~hvił1dczeniu nnukowem.: teSllo od nas

~ażycic

qfęf bO~ ł ltoolCJjł

~ków.

_... ~ o&ta.tnll\" W)tjl\tJd~m

',Nie:tbaAuD&\ je$! tIlIiemrlicĄ .- NI.::2e nlQ€1klt.:'w~kl
~~W()lda.wea ,tRU1u", dlaczegu pod<>lJały ~h~ tak l.Ul);'
WO\.Łuna.clafSkiemu. l"olJ,uki. Inne clzialy naukowe
..ed'61ltoWAnQ do polo·wy. \Vpl'OWmll.iH1U :-tali no\Vf.'
ooowil\zuJL\(~e przedmiot.y:
lH;~atykę, hbt',-.rję
ni(~
łbłeeki&J ręwolucJi, kurs kOtlHlIlistyc2nCj agitacji t
"'tótti tłum w(jjskOWQ.~e..t.eebnit'zl1ego pl'zygQWWUniłi;
,tt6ry roię(b:y izmem l . naucza hltudc-ntlJw med)'c)'ny
~zank\ box:n.b i wykłuda im ::> l'Ótny('h tsysti!'~
mach utywaneJ broni palnej.
.

Na medycznym fl.ł.kultecie piel'\Y' ztJgo moskiew

$okiego uniwEtI'sytetu paiistwo\vego - hvif~ldz iłprof'e
'ItOr Ba.&:1on w wykładzi~ (.) ch"mji, :2~ :nuuko. o eh().!'{J
I llaeh. nerwowych będzie musinłil byc wy"Umil1owtlttll!\;' ~ .. n~rwy s~ obcit\teniem, sptuild(.\Xl:l po ('aryl t y c}.',
Iłl~jburtuazji, my mś nie mamy ner\vów. 'ren sam
profesor łlodaje tc~ w ~w()kh wykładoch jak sh~ fubrykuje usamogollk~" i demonstruje m,t aparacio SH.
1Iłógonkowyxn.

;, . , ·N~ m{)E.11dew~,ldm l·a.bf3.ktllteci~

(rolmtniev.ym

'łakultecue) nau('za się geometrji ja,}t, ,'" szk6let) dzie..

:eł~e~1, ~po;~m pokazowym. Figury geOln,,"fl'yeZne
.kre~U. SIQ w piaslę.\l, 8, długoM linji i wielkoMI~ liątów
.ł~%r sł~ kroka.mi rab--I.Student6w. \VszY:5tko, cze.
~ ~łw:_ ~~t :Qi{(l ~Q:z.l..tW.ieja. l.UI\UW~ ale

WVJXl~:~

Nnst1\pi to wtedv .. ~dv Społcc2efl~
s-t'wo P6idzie rektl. w rekę z uczousoli. a rzad
:taś nad 11t\y.wiskienl społcczeflstV\· a uczvni
:ni lO. co wobec nauki uczynić powinien. Na!!!
wołvwnnht

uczonych W'vc.zetpanc. a nasteJ;.ls

stwa poniesie społeczeilstwo. W walce $lf«aOJl
\Vel. ~no~emybardzo wiele uczvnM. ~rowa"

rzystwoobronv Pt'zeciwQlzoweJ da2;'V do ··te-·
$ło!Ść walki !t. ~aiami trujacemi i nauczvli,) sb:
skutecznie .bronić przedwko nim.
,,0 t"ch 20.000 kanadvJczvkó\v i turko~
fiilJ\V. kt61'zV zllineU w 1915 r. 'Podcz1ł~ pier\\rj;:
t!! o.. uby s'PołeCZct\RtWQ·· !roz"miałodonio:

sze~o ataku faJowetJo na polach SzampanH.
bistorycy wl'łf>ominaJu. :la leżą. t1ltn. sd2ie teł"
l'az m€Lki kwitna. Nie chciałbym., n~ebv kie~
dyś historycv m6wili O Polakach. te lei'~.l
nad \Visłq. Jldtie wierzby rosna"..
''fak lakończvł S\vóJ odczyt broi. l\lar-:

chlewskj.

III

komu ,-,isiJczn)'
*

wro~a.. odmówił utycia teSt> śto~.
że taki ~a:l nic ma. watłoki: :i:e

twiertbae.

n

łi:QtD~,. OIiwlt\t.ylu.doweJ Lune~artłk.t IUllłnH
łU~ plan.·nauo$nk\. na U'lliwęrsytetach. WyeU~
'ml:l'l.OWtłlo wuy.t.t;klJ lX".udrnlo.ty, która ni. lił\ w
~l a:k.ornWl~ Skł"ł~QnQ więc
planu
._\k:IUlła· akultetu tntd1c• .,o :w MosKwIe mLnera

II.

I

Ilum MI I

[1

lU II

DM uletna

uni.e.~s,i

z plalll.l @nd:d.rl. tuoty\\'ująe. 2e to ~b,~.tu'l(1 i.ul:rtuazyj ... ;
llf..
Clu~,ldtO\Vł u.btN:ny pr(lfeśur pat4tlugjl ua unJwłer
i:irtł;!t..~lł'~ pt~tfCl'::.ł~uI·r:ib;.jm, li), l prlt.ildtt.'w 2\yyczajnYIG tel
C.2el't':Ul.
~Vy.kJi:1!.1',ttl l.l~ pod·,lawie .\1li.l'YPiów St.Udł:'l;'>
iAhv :l. \!\I'YŹ.~ly(:lt fI.J'''.lIlików, kt6x'e oJ nich · dk.uvujt.,
Zdtl.t'.2.tl ~ił~ ('tęStu, :te studeucj pierwe zego kursu WpI'Q
wadlAh~ tt'u lUlw-n ,,,iedzy pyUmiłHni I\'IWf:'lTli w naj.
W1«tKJ;:';;-Y kłopot.
l or'~ł.Uljzada zurzl\du "vyi~.;c.ych uCielnl ~o\",łu.c
kkl~ j t't'i t, I'1':'wui·I.·~ ,,\\'l'ipanjułn". \Vfe'(He () tainh,lgo 1I,[l
l'uVhclti~. l({.fIUi,":'U1'jatu !udl)\vt'go, luusi :la iadł1(~. w
b:.u,zdej ,vy;:'l;\Z~'j lh'l.~·lu; jlKł<m Ilł·Z(~clst.o"wjch:·l \,,·y:l:~ze·
gu }lOl"onalu (profl::H)t·), lu..,tl:J}ca ::m.:uuiegu l}\.!I':)i.)P:llu
(asystent), u\vbd. l';wc:zników nii~zef';o PtH'stHullu (za
Z\""yczoj Shl~:F'Y i ~t.!'6:l.,) i dw6dl k;OI.HUnhtyezfly('h
studcmt6\,'. lUl';':ąd wn !mjmujt· !Sit;' jednak nietylkt)
t.tdl.niuktNU:jl.\ • .lecz ukłudu i plan nnukowy ml OI:h
g{t.:pny l'ok. JL~l,- wrg1qduj:t t.akj{~ pluI"Y D:.tuko\v(>,
przy kt61'ydl ,,,\;:pól1H·l.v:1.lj~,l I'CJsy jski .:tr6ż i słl.ltąc~·,
kŁ(Il'ZY ·w H~:.tjh.·p~j;ym l'nlit: tHni~jt\
i ph':'H\ nW:Gl'U1)' ;)\.• l.\i(:, W,vObl'UZjĆ.

zal<:uwSe

('zytal~

Tak l\\'HlH.\ .,I.7:YL":~·:'zenio·· uniwe.l'sytet6w Pł"ZI?
pro\,\'ud:ra ~if: dnlpj. t'lV.l~~ ,.lawet ~J:?,\'(,~stlja" wszczęły
pl'zN~hv tl:UIU nhu'w, a i :fugruniCl.\ nk(ja ta WywołH
la ()lJ\H'?eni.'. (ll.dWdt·g·o ruku rOZpt1CZł:to to ,. ctyf!zCi.e

nie" Iz.>kqmo dlat.·\t:~u. ~t.i nu uniweI·~~·t.e;(·ie znoj<bje
.:<i(: n\ \\'lell- ł.'Ul'ill.i~:I\\'. 'l\:;!'iJ zu;; rt:)ku powiadają ko:..
rnuniśC'i, :>.~ ~~a '\'if'l{' m}.:HJv<:h llldz: t.H'zę';7.t'za na lm;
\",crsytf't i z t('110 l)tHVi~lu' I'lUnało idzie do wo,islHl.
Nu mr:dyc:my fakult(lt IIp. u(':~I~SlC'7.ŁI \\' \ilo kv.·jt~ ()on
$h1J~"UlA;~ZV i GiS: shl(:haczj~k LUnaC2.Jll'skj doil'w 'iOV

rC[Zniri urtdzin (BlanOW).

(ł) DnIa 2-10 k\Vl~tnia. r. b. mlj$, dWi&ścle lat '
od dnia u~t)tllln Ja'tl&. J'ak6lJa Ca,~ru1(Jwy de l$einplt. .
Zdurlli~w~Jąct\ jt'4t wprost jego C~YllIle i burd!... ~.
we ~yeiet które $P1;d.ził w b('zustanllycb pod,r6ta.:b ł .
tow Qk.t'e,sjl'l't kiedy nie nale.zało to dl) ,\·ygodll)!ch. l··
przyjemn~·(.'łl rzeelty. Jedyne tr.t)' lata, j.tłkies.pędzlł,
nit' ru!taj&c !;.jt: 2. IHiejgca, były te które prze:iiedział
w wi~i.i~lIitl w Wenecji j lata staro§el , kt6rl~ nuto!'
&ł'ylU~ydl }Jluuięttdk6w Spttd,dł u hra.biego de \Vald...
steh1L\ \\ jt:gl.) lamku Du>.:.
Tt'.u. w każdym NlZH~ wy jt\tk,Jwy cdQwiek, .zonłl.i.
't\-~zy~tk;eh

wil,~lkieh

j

ludzi .s\\'(Jjf.~j (ł})oki. SJ,H)tykAł··
sit; w (';(.alJW s\\'oi!.~h POdl'(J:2;y z: Houssl:t\U, Voltuirem.
I"l'ydł.·l'yltlem H. KllU'l.l'ZYUL\ UJ, Sta.ni.sławem Augu;.. .
stom PcmiM~)\v::;kim, k.i:;iędcm de Choisiml i papie- 't
ŻI~tIl E:lc·r.m~ll::;I~~lll

XIII.

Jt).k~,~ rozlhaitcllli rowódaio.i trudnU sl~ ten naj'
wl~k62'J' IND .Juan i Ll\'r'au,tul'nik \V d2.il~j8.('h nowo:i!.yt
nych. NaprZNnum Ul)l'Awi.n magję, gra l:tc, skl·zyp..

cadi, je:$t \'lyslanniklelll l:.uuJJa;Ll.doró\v: gra na. 10tel'Ji. buduje fubrykę su.r:.lla, wr8szcie pisz.e romanse..
T.ii.k. jak meteor gaśnic tu, to znów gdzlclndziej .... .,
błyśnlf.'.·

Był

.

t,t'go t,łowa
.znac7.i.':'niu, n\YaIlturnil~if.lm ~m,ojego wieku. Ci\lSa:cowu. hył synem artysty l pll~l;,nej Zanetty, o której Je
genda głosi. że b:yłakocbo.nką króla angielskiego.
on 3.wantul"nildem, w

Słyllne

"Pamiętniki"

całym

Ca,':lunowy S1\ n.rtystycc'l-

nie opi::.nnym
nyeh.

mc>ut

p.ami(~tnikiern jego pr7.e~yćromantyez
PrzedstU\'Vi.ają one dU!łq wartó~ć. jałto doku...
historyczny, malujl\cy :l';ycjewieU:it>~r) świala

w XVIII w., z którceo historycy ezerpali IJ;U\te....Jal
do aws(:.b t>r.a.c.

l
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WYSZUI{ANIE

t .

. Z inicjatv\vv Łódzkiego Zarzaciu Okrc
TCfWatzvstw;;t Naqczvc~eli Szkół Srec!
nich i 'lv vż;:;zvch odbyła sw dnu\. 26 bm. kon;;:
fel'enc:ia z udziałelIl przedshnvicieli WrHdz
pailstwowvch i kon1unalnvch. duch,owieflst::
wa 1 prasy, nuuczvcielst\v<:1. instvtucvJ s1?ole::
czno::kulturahrvch i społeczeństwa miejscQ::
~owego

'I

lIiho

l.

t·(ioi~lotf~L.,
(kmu H~':d;,lqburi16I)iII
1\)CÓrla,ł lo óla mt tO!<'h»Ci

OflUlf ..1'rasteiłja

JtI
Ih

t:ii:,,~ihr~o

"

1Vdeon JJnktls
Gran tiJI ... il1o ~Prawo ml1otSd"
n'~dllłla lfKoenigst1llsrll;.1I)

wego. W l)re.zveUun1 Z::lSle,
. dl'1! J:."",0,'
EKS'
s. lSk"UP
Ty!nieniecki, Generał JU1H! l lUZ., WtlgI1~~·.

..,Zalotny

Przewodniczvl Prezes Okn~,!.'!u dyr. K. \~Il~
prOW1;l(h:H dyr. P. Maci!l:::
s k iZadaniem
..
f · · b 'ł
k
kot~ erencJl V10 wvszu ~a.:;
nie środków zapobie:lcnh't zepsuciu. jaki\:!! sie
szerzy wf,ród' D1łodz:ieżv szkolnej i szerol!;ic!1
mas przez l1iepowużnv odłanl prasy. sensacvJ~
ne BItny i szerzenie wvdav~nlctw 1?orno~l'a:::
ficznvch. Po. wszechstronnęJ dyskUSJi 'l~Ch\Vtil:::
łono Jednomvślnie nastenuJace rezolucJe:
1) Zebranie zwr~lca się do redaktorÓ'w .
i wyda \Vców pism n1iejscowvch z ~oraCVln
apelem, abv ze· \v.zględów sJ)oł~,czno~m9r!lb
Dvch nie dOl)USZczaH do swych pIsm OnlS0\V
zboczeń i zwvrodniei1 utrzVll1ywali w tonie
rzeczowym srn: ..nv~ozdania· sadowe. bez ubar::
wiania ich tl'eścl pikantl1ościa; oraz nie u::.
wZ111edniali feUetonów o charakterze porno:::
arHficznvm. Żnda tego obrażona moralność
publiczna i olJin:ia sDoleczeilstwa. (wniosek
Ks. Prał. Sienickie.~o).
.
2) Zebranie zwnlca się do ŁódzktefZo
Zarzadu Okregovifef~o To\varzvstwa Nnuczv:-;
cieli Szkól Średnich i VVv:tszvch. abvw poro
zumien.iu ze StoW!ll'zvszcllienl N auczvcieli
Szkół Powszechnych utworzył specjalna Ko:=:
rnisJe. kt6rn opraet:de projekt nowelizacH usta.
wv'ijrasowej w kierunku uniemożliwienia
szel'Zel1j~l zcn8uci~1 puhliczne.~o przez prase.
wniosek inż. Batkowskic140).
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!Uli

n
I!l~

Spółda:i~bai~; II' ~~t

. ~.Je::Jll1a :noc kr6IoweJ'·

allfDst'iII'O~!'(.h

fll.ll

CGłrSO

SI~

Dem LItulewy Bit Wa pod CZQszłmę 2 selja
lRelllblll"aill \>}luoloW w)'sp Samoanskićh
"lil~łUrna1tC!!lr~alt O&Wiatinvr

,Tarzan

""~. ód

śniewski~ nrotokół

malp·

Dl~'k doroslycn 9:Alkohol~ sełl$uaAizm
~ przestęp czoSć h•

trAfi OUOdliJeiy "f'dm me filmi,e'""
Cilll$eU~ "Walki 11'f:\nc.us!uli:".

9

Chrześcijańskiej

Zjazd

Demo ...

kUlej i.

ViI' dniu 5 kwietnia o godzinie g-tej rano, w sa
li Do:rnu Ludowego przy ul. Przejazd M, odlJtid:zie
się zja.rA Chrześcijafll.:kiej
Demol{l'acji \Vojewództwa ł~6d.zkiego. Na. .zje:Ulzie zostanie dokonany
wybór delegat,(}w na kong,l'es ChrześclJat'~skiej D,emokl'aeji, który ,się ')dbędzie w \Vil.I'S7.aWle, dm·a,
19-20 ltwiet.niu. br.
Na. rowyższy:m
~cs:wle:

--

zjeździe będą pt':eemuwiać po~

.Antoni Ha.ralz, Holtowski i

Rąb.

(P~~)

e

Państwowa Szkoła Włók.i~lltJlie:ita.

mMorjałów przemysłowych".
.
Zakład jest iI1t~.tytucj4 pallstwow4, podlegaJą"
eą Ministerstwu vVyzn.ań , lłeligijnych i Oświece·nia
~llC'..mego. Celem Zakładu jest:
.
a) l{onąycjonotwanie i }nulanie IsurowcóW I.WY:robów włÓkJen.niczych, jak. np.: bawełny, lnu, Juty,
::jedwabiu; wełny;wyczooków; odpadków i in.~ ora~
przędzy i tkanin;

Dych

f

t

IlIiIll31TM""...,..",fEins.'

fi!b!

W dnl,tl 15 :s·tycznia r.b. ot.worzono l)1"zy Panlittwowej Szkole Wł6kienniezl~j w Łodzi "Zakład ba~
.danla surowców i wyrobów włÓ'kienniczych oraz iu""

3) Zebranie naH;::ateaorvczniej orote::>
stuje TJ!'zeciwko sprzedawaniu przez kioski
bruko\V1'ch \vvda wnictw sensacyjnych: 1;Jfosi
KOJnisnr.iat RZitdu owvda:"wyanie koncesYJ ~
kioski Jedynie osoborn. d:1JacVln !!WaranCle~
~e podobnvch wyda Wl1ictw szerzyć nie beda
i Z'INraca si\: do Kuratorhun Sżkolne!!o o
l1zysk41nie od Wlach; adtninistracvhlvch zaka:J
zu sprzedaży gazet nrzez ózieci. vOl1iżej lat
14, których 111iejsce jest \v szkole (wniosek
Kler.nensa Bilskiel1o)
4) Zebranie ZWf1wa sie do Ma1!istratu
O podwyższenie do moż!iwe/Zo
m~lximum
(80-90 proc.) 1)odatku fihnów sel1sacvJhvch
naton1iasta ~nożliwe obniżenie te~o uodatku
od filmów nauko\vvch lub artystycznych. a
zarazcrn pobieranie wysokiej dodatkowej ovla
ty od tych ldoskó\v 1 tych sprzedawców U lil'
cznvch którzy s1Jl:zedl.tja pisnla lub wvdaw:1
nictw~l. o charakterze sensacvhlvm (wniosek
Dr. G-rabowskieflo).,
5) Zebranie zwraca się z prośba do Pa:::
na Wojewody i Pana Konlisarza Rzadu o Z~
rzadzenie na terenie ł.odzi i \VoJewództwa
WZlnożel1ia kontroli nad niedopus?cza.niem
'll1łodzieżv do killelnato~rafó,v na przedsta;:wienia dla niej niedozwolone~ a w w\7pacfp.
kuch przekroczenia istnielącvch zarzadzeń PO
ciUf1anh\ do ostrej odpowiedzialno;~ci właści~
cieli kjnematograf6w. (wniosek Ławn. Krucz~,
kowskiego).
Prócz te~oprzek!'tiano do zreaiizowar::
llia Zarzadowi OkregOWmnll 'f.N.BIIW. wnł~,
sek ł.awll. Kruczkowskieflo llastcvuh\cei ,tre:.:
ści: Konferencja wyłoni ·,taly Komitet. któ:rv:
zorf:l~lniztx'ie ~rołeczellstwo w (lpieki szkolne.'
zainiduje odczyty i l)o~adanki· oraz będ~ie
zwoływał następne konferencje nl'zedsta.wicie'
li społeczeństwa.
'.

W z\vinzku z podalHt nrzez nas \V' dniu
wczorajszVln zrniauke o objęciu redukcji \v
liczbie tl{)O robotników \v łódzkiej fabryce tv
toniowej~ v.r dniu wczoraJszVln udał się przed
stawiciel Chrześcij ailskieRo ZwiazkuZawo;:
dowego P. 1?lewi6ski do dvrekcH fa.brvki.
przvczem P. W ronka oś,viadczvł lnu. co na

Dtl

co

z·~odzili

luljbli~szv:m.

sie.

czasje becul. zmontoW~l~
ue lUaSZVllY do 'wvrobó\v pauierosów len:::;
szych gn ttlnków i w uiedłu~im te:;;; czasie łódz
ka. fabryk~l tytoniowa wvrtl.biać bedzie rl~

tunki papierosów jnk: ,.Fervor"~:Grand Pri~
H]\1adell Orzeł" ~łR.adj()" uWanda H i inne~
stępuje:
ja.kich dotvch(~zas łódzka fab:rvka nie u:rod~,;
b) badanie innych surowców i ma.terjałów prze
. .()becna redukcia II zmianv. niestetv", kOVv-rała.
.
myałowych jak np.: węgla, wód, smarów, tłu::,z<:zów;
musi
mieć n1iejsce. lecz to nie w liczbie 400. ~l
Po znl011to'W~tniu lnaszvn -ofzvJmowanl
,barwników i t. p.;
.
300 robotników.
.
będą z powrotenl robotnicy tylko ci. co dOi
c)· wydawanie orzeczei'!' z dokonanych bada!l;
Zaznaczyć
nal~zv.
ze
w
luvśl UIUOWV których polich:t 'wvstawi
świadeotwo ubó;1l
. . «1) w}iko.nywanie badań nauko\vych~ dotyc,zi\~
robotnicy II zmian, . orzyjęci byli wsklad
tyeh wymienionej dziedziny surowców i \\'Yrobów~""" personelu fabl'YCZne1i!o tylko w .formie pra~ stwa, i tych, którzy praco\v"ali W n :zm:iani.c>.
w fabl'vce Oltonio'wet
.
cowników sezono'wvch w dodatku, że otrzv::
Papierosy lepszych
..... Ciągnienie premi6wki dobłlOweJ.
'mali· 14 dniowe wvmówienie•. oraz żet 'Pl'żv. ,szych, których w Łodzi nie wvraOlltlJllO
Oddział Banku ' Pol~kiogo podaje do wiadonahriie każdeao robot:qika oświadczano nlU. cze produkować się będzie
mości, ~e w. dniu d.zisiejszym) ()db~dzie si~ ~iągnie ..
że \V. chwili braku P!ucv.. otrzymuje on
spokoić całe Województwo Loazł~te..
:nie premjówki dol,a,rowej.

Wylosowane

będą następujące

ny abonamentoWe skrzynek pocztowych

Sk.rzynki awizowe i przekazowe zestały podwyg;szQ<ne z 3 na." zł. miesięcznie natomlas,t ceny
ISkr~ynek do list6w zwykłych pozostają, bez ?'..mianr, tj. 1 zł. miesięcznie. (pap)

- Rejestracja

pagandę

~*(pa.p)

zwierząt

dom.o\vych.

,V zwh\z,ku z prze:nie.~.ieniem Wydziału Goopo~
dar-ezego z ul. Pomorskiej 18 do gmachu Magistratu
przy Placu Wolności 14) z dnir:-m l-go k~vietnia r.b.
rejestracja 7.,wierzt:\t domowych odLywać się będzie w
gmachu MagiJ. tratu Plac Wolności 141 II-gie pi~tro,
V'1lydz,jał Gospodarczy.

I)"k włoski, literatura, b$,;torja sztuki, historja mu..
syki ekonQmja polityczna, kurs o Dantem, wy kła..
dr iujne 1 wycieczki) .t pruśbą o jaknajs.zers2ą pro..

powyuzycb kursacb.
BUżSzycb Informacyj udziela 'Zarząd Główny
E~
imienia Loonarda da Vin..
ci,
przy ul1ey Mars1..an{Q"'~ k1~j 117
lU. 9 w
który czynny
od 11-3 po

w sposób

naJ~ltęplĄj ący:

lak się dowiadujemy ! tutejszych· Związków
Nauczyciehkich, uniwersytet florencji' nadesłał ~{o:
lu PÓ1eko-Włoakiemu imienia l .. eon.arda da. Vlncl
program tegorocznych kursów wakacyjnych (j~..

wśród .s.poł~zeństwa poh~dego, z,,:,łasz..
wiród mtodziG:!r~ aby mosła wziąć UdZIał w

...

..~

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

'Premie: 1 &0,000

ij>fllarów 2 paremje na. 8,000 dolarów, 2 na 3.000 do],
10 prem.jipo 1.000 dol. ka.~dll i 30 pa 100 dOła.r6w,
Jm ogóln~ iS!Umę 75,000 dolar6w. (pap)

e=a

h

.

.

- Wykup

8~miu

oroc. biletów skarbo:=

~rch".
..'
'.
.
Jak się dOWladttJemy z tuteJszerto ~. K.
O., żewvku'O'\t 8:::mio proc. biletów skarbo',l

- Teatr Mie'sld.

.
Dziś i jutro" .PO cenach zrzeszenł~
wvch
tragedia
•.Lilia W~:
d a . . . . . J. Slowac.k.ie2o
,......
,
W sobotę premiera 'Pod kierunkiem dYli
.WroczVńskiego i .P. Konstantvnow· i znako
lnita komedia

A.

Grzvmałv,

'łSpadkobiercs'" z Pl'.. Jerzmanowska..

l

G\Ji..,.,;.... _ ..

szynOWSka9 Ła:ou\ską.: Komornłckin.t.. ~,,~
tem i Fabisia1demw rQlachezołoWv~ll~,·.

.;. . . Teatr Popularny.

Dziś. 'W ·środe. dn. l~~o kwi'ewa
j)(i
w.3~Qh 3ktach· .Fr.. . . .
CZ«
kowgkie~o który na wczora.fszeJnremJą.zeod
i s
nJęciepublic:mości.
6 ł......0 ieb.v.w.ałv . triumf
i. e.n. t1$f.,
.... astv~
. . .:.. D.'.•rIVi
......... 4:ił
Pot~żllV W
1 ekspręą;.i

raz drugi dramat

\vvch serJi n~aiei. rozpoczna sie oZ dniem dzi
sielszvtn i beca wvkupv\vane do dnia 30
września hr~
..
W,,'kupv tlskutecznlal1e beda 'Przez tu~ dramat Fr. Kruczkowskie,;toenrvJde
telsze banki, P. K.. 0. Natomiast od 1 paź~ cieka.wejtreści+teivserJi SlNe artv ów i bOI
dute
dzierniI{Q rb. do l kwietnia 1931 roku, . wY- Jlatei wvstawieb -e nłewatvlłwie
tVitv
Jacznie Jedvnienrzez Centralna Kase Pań,: t)owodzenie. tJdz biel'ze. ca.łvzęs
cznv pod kierunkiem .:rełvsetstwa. P. • PUarstWOW€ł \v \Varszawie.
. (Dal')
skie$lo" Dekorade bardzo.p.,pmvsłowo i efęb
- Bohazamaohll :na pułk. Milod:rowskiego.
townie wvkonał art. mat B.
id .nu~
J'aksię· do\\' :aduje~y ze sfer

kowycb stan
znacznie i
r;odd.zi.a
oddział

stra.cie 111UZVCZna napisał 'Or
Chórv ·pod kierunkiem 11
~
skiełlo~.
.
. . ... .d.·.· ~.. .
Jutro t. J. w .czwartek n•. yQO bm. ;o.
tu ~cl .Gol;Qta;lo'r. Kl~w~jl~
.

i
ją/elll\

Z I'] W U li \ po:-:tllll.\JwHi
nr()\\'b~;' r:i
:ratrtHlnioHSnt l'i\botnil.wm PQuiewai

ieh'H

iu.

lIIIH"

ny('11

Pt'?YCr:tIIn

\\'iUtd;Jui pracują btU'l,.b:o eilc:I.1UA

ryn:wh i !1i',lC'a t :1,
1~~~4.I

Próc:r.

tHlHl,\\'jauą hyła. &}31"1\1,(3.

rohcJltnU(6w

sezono~

to zara·
p. Edwarda L:l~locj/;.ie,go.
Pt'?ypominam;\\ :,i,e jnt~to! o godai~i0
('?oreUl \V M.i~j~kir~j Galel'Ji Sztuki odb~dzio
g'i z kolei ~,Cz\vrtił't(,k litA;'l'arki", m.l, któryr.n
,'5:3:rz p. E.
odczyt, o

ts,

J}\vio mtwfl.ln\).':;ei a

llalety llo\viern
tów, kJt6rzy ruez.wYC;,lym daram

ti:E\

elektr~zować U;u.mQ~

-

O p11łSlu i

maM:emu.

W dniu dzisiojszym w śr.od~) na zebraniu (ll;,le
gttt(.w Związku
przy ul., Gló'\vll.e1 31 red. Jan
,Vi()jty{)Ski
tlla, czło:ok6w P. Z. Z. iJdczrt Q pr,o,
Sl~J i jej zna-czooiu \""" dZłslojszem iyciu. śp'Oleczt1-em :i
i poUtycznem) nie pomU!'a.jąc hii:'.tł)rJi
,i jej tech
nk:zll'e.gO Oi.}r~lC()w':'l>nia..
j

ludzka z~ttlJlaWl,e.!
$po~(1) :l1adaćkohiecie najwl~~

Od kilkmlnstu lrtij

hy

UZU11ctuić

joj piękn.y Wy1

k()'Jbi€l~y mawiały,

*e ~M.a i pięli::....
sprowsdrone tylko fi 7~j,,!
'V'i9~:PÓ~łi'!7.It)s!Jla t.a4 w eolu ZGJtiopGkojenia
,~~.r

dziedz4nl0 mody n.ie
<10 kpajów obcyCh.
i naJmodniejsza totY

Hrn:de ,)So.1eries"

\l4.n.1l~a,
Od\Ya~

(o 4: punktv Dlnie j ni~ w stvcznitt.l
Bezrobocie z!nniejszyło sie: w lui:vro. tOl
ku ubiegłe~o wynosił Pl"OCent , bezrobotnvcn
21.3, obecnie tvlko 16,6.
t

CENY ZBOŻA
ROSJI,
do 15...kwietnia: 3) podatek przelnvslowv od
'(-_.) Przedsiebiorstwa sowieckie: Zwia::: obrotu za 1I::~ie lJółrocze ]924 f' ł uwidoc.znio~
zek kooperatyw i Banle pallstwowV zakupiły nv w nakazach płatniczych wz~lednie w in::
4.000.878 pud. ziarna. Ceny na Żyto hvłv na:: nvch listach platników -,- do 15 kwietnia: 4)
stępujnce: 'v liJdastach na l styczeń 91 k.. na podatek dochodowy od unosażeń służbowych
l luty 1 l~b. 11 k., na l marzec 1 rb. 56 k.: na emerytur i t. P. 'w Pl'Zeci~lf1u 7 dni no dok o;:
wsi na 1. stvczeil 84 k. na l luty 96 k. Ila 1 llalliu potraceil: 5) nadto płatne sa Dodatki.
mn,rz(~c 1 rb. 39 k..
na które płatnic\' otrzvmali nakazy płatnicze
PRZFMYSŁ DRZEw"NY NA LITWIE.
z terminem płatności.
(-) "Kł~:dpedos Zinło~" pisze. że ~ln!!ielskie MIE,DZY1'JARODOWA KONFERENCJ.l\,
koła finansowe OdlllówHv kredytów vrzemv:;
.
slowcOln drzewnvnl w Klah)edzie. Utrata
KOtEJOW A \V BAZYLEI.
tych kredvt{rw utrudnia nadzwyczajnie 'Doło:;;
(-) Dnia 18 b.m. odbvł~ sic w Bazv~
:ienie przeITlvsłu drzcwlle~o w Kłah)edzie. lei międzvnarodo\va konferencJa z, udziałenl
Przemysłowcy klajpedzcv sa objawem tym delegatów zarzadów kolejowych Czechosło:::
, bardzo zaniepokojeni i l)oczvnUi podobno w wacH. AustrH 'vV~gier. Włoch. SzwajcarH:
Kow"nie i \v AnulH kroki celeln z11radzenia Niemiec i Polski.
N'a konferencH tej tlstalono ostatecznie
sytuacH. Al1~iclskie instvtude finansowe wvr::
wientja Pl'cs;e na Litwe w kierunku szybsze::: brznlienie postanowiell nrzewozo\vvch dla
~o porozunlienia. się z Polska. Gdy Litwa to bezpośdniej kCllnuniklcH tOWfll'o"',"vd i)Oll1ie~
uczyni, to Anglicv udziela wówczas kredytów d~y Polska fi. wVll1ienioncrni państwami.
Tvmczasclll trwaj~i z an~likami rokowania
" O~łoszenie tych postanowień nasboi z
w slJr~:'twie przedłużenia kredytów. Jeśli ukł~ ważnością od l1naja ,b.r. PO zatwierdzeniu
dv te spcłzna nil, niCZelTI. to l'Zad litewski lnu ich przez z:1rzndv kolejowe centralne noszcze
przychylić sie ze swej strony choć w' części 1lólnvch Pal1stW.
do wvdanht kredytów niezbednych dla prze:::
'
mvsloweów dl'zewnv~h 'v KłaJpedzie. Po l)fZV
POŁOzENIE G()SPODARCZE DAN lI.
, byciu do KłaJpedv zamianoW1tnegO przez Li:;
(--) \Y Iutvrn sytuacja finansowa nie
; ~ę Narodów członka Rady Portu P. Kjelstru uległa z:mianie. Wartość kursowa korony PO
, pa SQ. przewidvwanc dalsze w' tej sprawie została bez zIuianv" Pożyczki Banku N aro:::
układy_ Ze wszystkiego D10:l11a wnioskować. dowego wVl10silv O}1ółelll 4 14 nliUonv kor.. a
te p. Kk.lRtrU1Jo·wi po,vierzono misje dODro~ pożyczki bankó\v i,)rvvł'utllych - 1407 luil.·
wadzenia do '(,orozumienia Litwv z Polska
kCtrón,
flanele1 zagraniczny ożvwił sic znaC2111e
MAMY
zarówno iInport (zboża i tłuszezów) sak \vv;::
wóz w porównaniu z sezone:m Z(~sztorocz::
nvm. Przew'vżk~l' przv,vozu nad wywozern
. ,
f'-~) Ministerstwo s.karbu przvPOlnina.
, ie w kwietniu rb. l,rzvn~'daht do zanłatv na~ dosięf~lt.: -- 2'2' mi1. kol'. w styczniu. W'vwie~!
t'tępuhlce w't:tllieJs.ze podatki bezpośrednie: ziano: bvdła za 4 IIlit kor. słoniny i ,nliesa..-.
'I) bsza raht podatku gruntowetto - 15 kwiet 57 mil. kor,~ masla ,~.- 6,1 n1il. kor. jaj __ za
, , nia~ 2) lnieslcczne wpłaty Dodatku przenlvslo nlB. kor.
Wskaźnik ceri hUl'towvch\vvnosil 230
""VCL!O od obrotu z poprzedniego rniesiaca~p

9

'

i

o

DRO~YZNA WPiSÓW SZKOLNYCH.
(--) Osta:u Co posiedzenie Biura badan.ia cen fAG
H'\vlęeona było eałkowici(~ :;prawie d1."o:t.yz'lly wpisów
szkol:nych w prywatnych zaldadach naukowycb.

Na pod~tawie zeł:H>rmych dal1}"rh stwierdzono.
iż wpisy "zkolne \v PD1Ree są przeciętnie 80 proc,
wyż'Le njż zagranicą. Na wygórowaną wysokość WPł
sów szkulnych wpływa wYlSokość płae nauczyciel.
Bkich) tyU\O do pe\r.:ncgo stopnia u-'ąwawiedliwiona
'Vvzro~tem, droż..vzny~ szczupłość lokłll6w ~zltolnych.
2wlaszelll dla, klas niższych oraz niedo~tateczną l~
Il('zr.'()\V w lda.;ach wyżLzych, co wskazywałoby l~a
potrzebę p eV'.'Il ej komasa'cji szkól i h\czenia wyc)ld:~·
w.:ll'ic6v, klas wyższyell z kilku zakładów w jednym,
Szkolnktwo prywatne broni :;Iię :)fzeciwko cSub
W011Cj0l11 rządowym z uwagi na stawiane przez wła.,
dze szkolne wymagania., idące w kie11.mku z,r{)wna11 ia pła,e :nauczycieH prywatnych z poborami :nau.czy'"
cieli szkól pa6st\yowych oraz ściślej"~zl' wejrzenia w.

bą

gospodtl.l'LQ wł~lśdeieJi szkół.

B. B. C. pototanowlło przys,tą.pić do szczeg6łow~
szych bada!l tej aktualnej sprawy w porozumieniu 2
min. \vy'z'nail religiJnycb j oś\viecenia publicznego!
aby przed nadejsdem nowego roku szkolnego sprt.l.w~
",,"pis()w

~\zl;,;.olilych

jaknajpomyi!lniejuregu.lowp.ć.

DZIECKO Z PRZErJ
STU LAT.

(~) Policja i mieszkaflcv miasteczka
Glen Cove ·w Anler,rce sa bardzo zdziwieni
odkopanenl
naczynia
szklane
wype,łnionego spirvtuscln. w którvmznaJ Q;!)
wało się dziecko ".tV wieku ledwie kilku dni.
Robotnik? kopiąc fundutnent pod nowy budy;:
l1ek naprzeciwko miejscowe~o banku. natr~
fU na dwa szklane naczynia. z których w jed
nem znajdowało się dziecko, w aru1!ieln zaś
stare lnonety amervkańskie i żmija. Dziecko
bvlo bardzo dobrze z~tkonserwowane w'soi=
rvtusie, a jak t:.u'nte'jsi lekarze ol~zekli. znaJdoOl
v\Tało 8i~ zakoP~lnę w' t;el~ spps6b lOO lat.

Lódz.
W

ŁODZI..

II l1rząd Skarbowy podatkÓ'w ł opIat skarbowych w I:..odzi podaje ninielszem do
łych podatków i opłat sk~rbowvch odbeda się publiczne licytację r.ucholności. zajetvch li

11 kwietnia 1925 roku miedv ~odz. 10 rano. a 4 popołe:
40 sztuk towaru.
Ce~ielniana 5, stół i 3, krzesłt\
19) Szlachtus Jzrae1 Ccf,tielniana 17, meble.
or~~entiU~er Jakób. l\iała 6; przvfzadv: 10) Brauner Ruchla i Jakób • .Al. Kościuszki
29. Ineble. "
, 38)
bufety. 2 Wtt$:!l. kredens. 2
21) Leon vel Lipa Kaft'i.1~
26.
fOl'tenian~ biurko.
S)
22) DawidczvflSki Karol i S~ka. Zakatna 65
Apart do szwejsowmlin.
40)
49, pianino i
tU)
23) Elechnowic.z Josek, łIersz. 6:-:!.!o
32~ 2 maszyny doobuw'hl.
Wschodnia
24) lVlutw'iejesv Konst:anty~ Przejazd 22.
nino.
25) Sieberl1Htll M. 1\1,
o::: 43)
{;!niotl"w.aln. :tneble.
26) A ton 1vlorduch Słobodzki. Wschodnia 44)
65, kredens.
27) I f l'cllkieI i Leder. Piotrkowska 38. 50
sztuk to\varu.
46)
28) Rozcnblul11. Szulc. Moniuszki 14 5
skrzVIl w'dnv.
40.2
Iiczer.: 29) Biilkowski lVlichał i S:-:ka_ 28 sztuk 'nłó~ 41)
tlltl.. 18 paczek przedzv. urzadzenic skłu~
du~ n1ł.18Zvn~tdo pisania. Piotrko\vsk~l 66.
.:18)
Z·łutin. \Veksler i Sieradzkt Piotrko\v:::
ska 62, 10 sztuk lnanufakturv.
l.ewkowicz t IvI. Ko:t1stantvnowska
6 budzików. "4 zegarv ścienne. 6 kies~~()ll
1

kowvch.

32) Odech<:;WRki \V.
noAd

2~

.

1

'fortenian.

tQ,Vt\ru,.
lJoło,"oiltnie'''lsld
i~ino.

'f.:.',

F1i'iuln•.lU
to\Vn:l'u.

J. M,

Lotcnber~

sztuk

Estera, Piotrko'wska 21.. 15

,v~llizek,

Najman Chil. KiliflSkiego 18; meble.
Jakubowi.cz Abraln. Piotrkowska 17:
rz~~dzcnie

skle,l){)\Ve.
Herszkowicz SZvJa. i Pinkus
S., Piotrkowska 8. meble.
Silbersz!tc Abraul. i\tHlsza,
tkacki.

u~

J.. i KOJl
ws.rsztat

Dawid. Andrzeja 31" maszv
Berek Anna. podleśna 14~ 3 biurka." de~

łialberstillt

na do pisania.

bO\'!fve, stolik i

stół.

LichtensteinEmanuel,. W61czatlib
nlcble.
Wólcza.ńsb 51
Kinsler Rudolf i
skręcalnia~
"
Baunl~arten Ma.tvs:Andrzela 31;
tlens.,
Nekrvc2

sztuki to\varu..

, ,

.

Piotrkowska.- 82."24

Szlamu Jakubowicz. WeslowalO. ~
densstót
J . Jaktlhowiot
kr~
dens, st6ł~

!)ul'mer J.,Piofrk<lwska

Fl'oćhm8n~

Płotrbwr

Borkellsztain l ..

Ei8enDer~M6j~.sz~Frzejazd

40.

F;:~tuki

town ru.

lneble.
Jiulde 1. ..
bucik()\v
(liikind

slce, }B. l?O sz,tl.d( tpW1\ru. '

-~-. . . . . . - . . _...... ,., ...... cO.

