I

III
LeDa

pren~meratv

w.todzilll
Mies.

:l

flIod.

illłsir.

Dlla tob.

S.10.

Mi~,.

r v :lI!&eS poczt..
'i dO<l. Ihlstr. 6.20 zł.

~ ~ l..~ią e~z.

'WJ ŁODZI
!(ościuszli i 41
TELEFON 28
Konto r-\KoO e 60594.

AJ.

4.20 24,

Odnl'Ulunle do domów all gil'.

~

.'

Red.1e.ktcn' ~jIl1njl\'J od g~ Pl' '

Artykułów i H~tów Ilł.no:a,bn~
wyel.! nie comu!:!$%!Cjg:/& lilię,

z

21 g'X'0llIq.

Należytość

po('ztowa
9p?::aC01"C't r:\lC2SUem"

Czwartek,

dni~

ONEJ PARTJI.

V

2' kwietnia 1Q75 ...~
POCZl~ISTRZYNI

I

W KOSTJUMIE KĄP,IELOWYlk'L

POlU Vglv i. koncepcje polityczne jakie , pra~niemvwierzye

si~ .ukazałv na łamach prasy an~ielskiej z ra
,cli dysput ~!cne:wskich zasluJ;;!uia na szczeaól::
11U uW(:1.~ę nIe tyle :ze "wż~.dedu na ich mervto::
rvczn~l ,wartość. ile ze wz~lcdt.1 na olbrzymia

rozbieżność jaka sic z8.rvso\vala miedzy poli:::
tyczn::l myśh1. franko::.polska a 1-\n.~]ja.·odno~
SZ~łC::t się do każde~o Pl'oblenlatu poIitvczne:::
~o' z punktu \v,Jdzenia nar excellence impe:r~

że podobne.· arbrkulv sa
.oiStUle 'w naHeiJSzeJ wierze i ze ::;zczel'it checiu
shvorzen,1.a dla: Vl'zvszł-vch pokoleil lepszych
warUl1k{fw bytu \V svucvfikowal1cj Europie.
Nie D10Żelnv jednak nie podkreśliĆ że "ton ora
sy angielski",j może tylko oddać 'usłul!i Niem
eOln .i l'OZdl11Uchać jeszczcwicksze :nnbicje
zaborcze·te~o J)ailstwa,
duch nie róż~
.11i sic od przech:lilojenl1ego. CZy polityka hl 1e
źv \v interesie An~ljf? PoHtvkit in11)el,jaJna
AiH~lli n1 lIsi
kiel'owa~ .·w wysokiej :rnierze
nly~la obrony przed llaparciom l'osvjskieln .
'Sowiety \y ostatnich czasach lyrzvs'oorzvłv
.An~Uj więccjklol)otu W AzH i na Bliskin1

.i;dncgo.
Pod tvnl \vz~Iedenl nasuwa sic szcre!1
.tl:Wa.s:r. Nalc;lalobv się zastano,vić nad
tVl.n
p~y rzeczvwiście poHtvk~1. imperhilna WieI:::
kiej BrytanJi nie da sie po~odzić z polityka
,kollt\7nental.na Fl'Hl1CH i Polski. Khlczcln ró\v~ \V schodzie
Cllrst\vo ln~JSA(lC\V~II'europejskiej
' jak
7.cb Sl.l~\YOillV; turccku:::ł 187:.' .1\
i,~rzvmicr:A!;c. TCZ~t ~1.melnic zrozurniab.
'\V'V narodówki. daje sicpowaznie
11n.~
tma~Cl.jilca żadnvch bliższvch wvlaśnień. CZyŻ wet \v Egipcie i Afrvce. Polska Jako państwo
b;vpt'zvn-.dcrze to nje duł'o się po~odzić z in.:: .centralne wśródcałcf.!o]a:6,cucha oa6,st\v ok[l~
t{}tesami AnaUi?
laj~.cych Rosje od 11'inlandH PO 'pl'zez p:l,ii~
stwa baltvckie.Rumunję do T'urcH jest \vłaści
Ażeby odpowiedziećnn, to l1v'tanie dwa
momenty polityki an,Qielsklej należy WZltlC vde tVlU czvnnikieln 'którvnietvlko stanowi
ostoje p0koh.l ~.$..ll'opejskieflo. 'ale który jedllo~
pod uwage:
kwe~;tjG bezrobutnvch. 2~o
cześnie luógłby doskonale sll..lzvć. zaop"ę,1*cie
tozluźnienie sic więzów . inlperJuID brvtyj;:
dla hnperialnej' politvkiangielskiet, Francja,
$kiego.
"
$prttwa bezrobotnvch jest i1ł6wna l)rZV~ ze znaczenia Polski na wschodzie zdała so::
rł?na politvld 'Ol·onielnicckiej w An~l.ii. .t\że~ bie Spra\ve. J\nl!.1icv~ niestetv~ tef1.o nie chca
5v:;'dać 'robotnikOlU anaielskinl prace trzeba' zrozumieć i lekcewaiac naJwvraźniejPolske
, tnaleźć rynki zbytu dla plodu tej pracy. KOll::: stwarzaj[~ svtuację. która w przyszłości 'moS!ła
I~kwetnie zat~nl, w cia~u pięciu lat powojen::. by grozić poważnenli kOIDl.llikadalni.
Pocieszać się tylko można pewna zna:::
lV ch, uzdrawia się ekonolnicznie Niclncv. a;::
;~bv mo~łv znowu jak. to było przed wojna lut właśdwościa anl1ielsklcj psvchikipoHtvcz
lrchhtniać \v siebie jnknajwieksze ilości \vv::. ne). A.nglcv ę kiedy przekon~da sie że błedna
6w przemYsłu al1~ielskiego. Teza jest wybrali droge w jednej chwili ja zarzucaja i
zna i może podle~a6 dyskusji. ale za~ rozpoczynają kroCZYĆ PO innej, czesto wvklu.:::
y należało 'Pytanie czy zamier.zenię. te czaJacej całko\vicie dotvchczasowę zamierzę:;
nia. Tak J}ra"vdopodobnie będzie j zpolity~
te ida cokolwiek zacktleko.
Nie chodzi l1anl tutaj o rozpoczynanie k~ lekceważenia Polski. ObawianlY sic tvlko
ażeby ten zwrot, opinH anaielskiel nie opóźnił
\i!IIiI'' ' ..... 1>A~n, Z HObscrvereln'". który Polske llie~
naz,val wvdmuchallVln balonikieln ani się zbytnio. Dlatego też obecnie należalobv
z~losarui prolJonuk1Cclni jako rozwiaza:::
siC' poważnie nad tClni zagadnieniami zasta:::
problematu korytarza gdallskie$ZO kole:i nowić i dólo:lvĆ wszvstkich star~111 ażebv An~
, etrzna. którabv łaczvla Prus v \\tschod ::!Hcy \VC własnvlu dobrze zrozulninl1Vln lnte:::
z Rzesza Niemiecka. Nie lnanlV ró\vnież resie zechcieli n,:;treszciebliiej sie z Polsk:a
krvtvko\vać pracy allt;!ielskieL, ~dvż zapoznać.
...
•

.....,.,l ....<ll<.,.lI, ucząc j

W Palm Beach \v 1{ałif(Jrnji, panuje obe,cnie

takie

gorąco, że

korpulentna,

pocztypr.acuje w lwstj urn ic
i

1I1'z(!dnkzk~ tamtej$~wj

kąpjelo\vym

\Vyglf.\oP

OIla trzeb.apl'7>yzn"'lJ~, d{)~ć 6l'Yf~:jiJ:l~llnie.

kH,tastro~(rna kl·aj,Z0J'ganlzov;:~ły . się istvvOI'zyly
\viasny ol'ga.npoUt. "Sło,\'V.o'·~ lVIiiew został zaproszony dO.Pl'(}\vu.dzel1ia dZlalu pO,litr ki z,~raIliczl1ej. Po

zabójstwie óvvczesnego redaktDra Al. Grek.owapl'ze!1.
"zem1edel.ców'\ Milew powolany zo~t-ajo' na stanowI..
sIw lli.tczclnego l'ed.aikto'1'.a.
Obecny Hz'ącl .bułgal':!Lki l• {}(~c.niilJąc dobl'ze7AolnościMHe·wa w. za,kresie pólit.yki 'zagl'anicznej, posłu
Siwa! $lęnim częąto \vmisja.ch specj:.\lnycli i delegacjach mh:~dzynal~odowych.. I tak zmarły był kilka. .
krotnie ,cZlQl1ki·em· delegacji lHllg. na l>osiedzerua.ch
Ligi Narod6w ~. w LO!ldY111s5 'wecenewie. OstatniQ

za:rniallO\Vany został posłem w\Vaszy:og1.onle, i ,uz~.~
skal jui ..agrement.
.
. Jako pl'zyjaciel Pol:a,ków, pl'uf. lVIHew nnle2ał
do pierw:azych członl\6w ~,Tow. Pol &l\.{)-"ó:-B ułgarskie..
go"; a p~'ze,z dwa lata, ('1\)20-22) zasiu(lalw jego2ii
l'ządzie.Miewal (Jdc.zyJy~ "\yspółpra.cował w jego' wy·
dawnict\vach, tak w .Pl~zeg;lądz.ie P.ol.~Bułgarsldm,
jak iw. hPolskieJ BH)ljQtecc", której tml,l IX 7..a.wie·
ra. A'l~ędzy pracami. innych t!,nto~:ów. i jegon.iezmier..
nie cieli:a\vy . szkic p~ t ..•. lJIistorl~czllewęz.ły .lniędiy,
Bułgal'ją i Polską". OŚl'odktelu t~jrózJn~awyjest n.ad
Z\'\ry cza.j cieka"\la, n. wPoh;ce. zupełili~ . nie' Zll.a:p.a .POA.
stać, lmlg. bi~kupa katolkł\:.iego. i pierwszC'gQ,wiel"
·ld€go dyplomaty, XVII .w.,Piotra. Parc·zewiC7..a,.który
ldlkakl'otnie \v bardzo PO'V.atDCj misji politycznej· je~
przf;lHmywując EUl'Q
dzi1 był do królóW \Vł.a<dys,ława. IV, IT'aDa. l{szi.mh;...·
Ma.cedollju.
l'1.a~ idoChmie.lnid.\:.iego na.\vet, z· zaruia:rem za.inte . .
l'csow~mjn m,anarchów polskich losemnieszcżęsnyeh
Bulgi..l.l,ó\v,.idet,\ "vyzwolenitl ich zl1oc1 jarzma turecldrga i PJ'z~,l:1czcnja do Uuji z Uzymem. MHerwa ~
ZlJ5t!1nl{!' \vielką· ZtlSltlg'Q, że te ciekawa postać w d.zie
"''' '-F,'-"" , ....,'-'.ł~.'~M'.'~ })usta\vH: PI':zed .oczy
swoje, art~lkuły iprZ$.~
spopule;ryz6woEl,t,

r.

\VAnSZA\VA 1·4Po refen,.tdo BN!.
7-wia.n \V Jll';trnieHiu U51tsJouym
uM,a,\-vy <f)

pruz

:"twa
d7.i\uiu z\\'h,'f'zq,t,
Po wy.i!l:~nj(:niu w i c e m i n . : , ' b a
przrNln prt}j(~kt. uiiltawy z
?ajll'Op,Hio\-v.u.u>I.'mi pJ'z'PZ
P{)7uteul PI~:Y,kiu
fPzoluc.ju \\i?;yvvn.jącą rząd. do w~t.a\Yił,:n
dl)
llJlrWr'za hud:i.et.owt~go suro. na "Itw.ljll z{,n!e!:lm
!Wlgl'f:dS', tIU, \\y:-'tuW!1(~h lwa:;;
ill\,,('n·
hu'zu, """'<>""{'

hartowo

nu. rok,

\.V

jł';'1.

H:'tawi.; J1l'1.)"]\;1.0
r'i.' 7,01 III'
i, \\:1':) \'I.'.ft,jąCą
aby
I bt a \\ y, pt'i'.y Z,Il aj ~v:ej

W:n,H

\voj~~w6dz}dIl]

lló\\'u,i;:~

W"olff~!.
~'ml'a\vie
:rokowtifl $!ospodarczvch t~(,lsko::·nienlieckich.
Pras41. nielniecka dowiadujef-lie: że układ stvcz
nio'Y..Y; kt6rv kOl1cZV S]f;;' w kwi~tuiu nie
stał odnowion,v" l'J'ic oznacza 'to Jednak ;:e

BERLIN h-i (PA'T)

4) Sudakow tItatrJUiiJb) .-. Pr,lE:t;hler

,o:e:atem bogaty prQgrarl't

(T,ron)
eyr. .

2.f:SpO~Ll

kOW(i/lgo..

WALKI F.RANCUSKIE 'W CYRKU
CINISELLrEGO.
Przebie~ 62:;f;!o dnia t'utnieiu bvl naste:=
DujuCY: \y,. I p~l:r2e K.orna tz zwycj~żv ł .Swo.to
na PO 6 nUD ... II~ga oara (Bryła. Soblcskr'M B!trn
buło) nie dała l"ezutatu.

W III parze BaJer lwvcicżvł S\:H.:lako\va
18 mln....
'

W decvduiącem IOlpotkalliu Pine/~kieSl!o
;:re PUcbleremzwvcieżvł Pinecki PO 29 min. .
Piichler trzymałPineckiego
podwóJ,::
:D.\lIn nelsonie., lecz Pinecki blv=,k~.twi~znie r:.au

rozesłała nastcpuhłCV

jutra miatobvobowh~zvw<:tć cJo prZVffitiSLI\VC.
W ARSZ.t\ \YA
legacH polskiej do
z r~ien1cami Kadowski 'lU""""""".',,"
Berlina. Nieobecność
Wf)łvnęłn '11i\ tok ln"acv.
di nie jest obecnie dvsPutO\Vi!Ua. ',H.\I''''_C'''
go nastllpił SbUl bCJCtr~lktato\vv.
od .tęgo rokow~l.nia bed~~ kontynuowane.
BERLIN 1-4 (A \V)
nu. to l?:e w dniu. 1 kwietni.(:t,
prO\\12ox'jum handloweg'o
c:.7.A~, 12 ()bri,U,l,y> podję~~

w

sie

Ilaziemię, vrzv.Q'I).iataj~c

pxzechvnika.

"IADOIDS&I POLrrV BE.
Polskie odznac~nie marszałków iaDońskich.

(wp) Marszałkowie JaponJi:J'""sukatn
()ku i Ka1lcaki Ka'wamura na 'wniosek mini::<
.;tra spr~w wojskowych j na mOCY uchwały
\:tlpituły ...Yirtuti Militarr'~-ś,vieżo zaszczv~
ceni zostalJ~. nadanym przez P. Pr.ezvdenta
nKrZy:temKomandorskifuH.
•
•
ObajmarszałkoWlę ,v czaSIe wo:Jnv ro
~:vjsko::japoI)skiej .z~ljm9w;ąH wvbitI!e Jen~l~al
skie stano\vlsk~"Plęr~szy .lako d~),wQqca ,O,~!'
'''zesnej 11 p.rU1Jl Japonsklcl, drUf.!l zas ~~ I:::e,~.
6ttlii udział \v słynnej bitwie pod Mukdenem.

i\l1~nł~la

komunik"tt \v

względu

EHe

~c~
nT.,r" ..,,,

o
Col

.'
\'V1EI)EN lr;4 Z 'Prtu~i donos1.:l, *e dr.
Benesz p:rzemawi«ł dzisiaj 'rano w komisji
za~ranicznej senatu" abv zdać ~prawe zroko.::
,vąfl polsko(!:czeskich. Dr. Beneslt ~t,vierdzn.
że Wszystkie k\vestie" htkie d(::>t\ chcza8 nie bv
ty za.latwione, między Polska a Czechami.
zostały obecnie zlikwido\vane. Na.leJiv do
nich w niCl'WSZVIU rzędzie spraW~l tlluiej;;zoś
ci narodowvch .. s~n'aVJV fhlal1~Hjwe oraz ZQ~
-warcie traktatu hondlowe~(). 'iv'traktacie tvxn
zapewniły sobie nawzaieni, Czechv i Polska
tranzyt przez swoje tervtOl'junl
kich 'Orzvp:adkach i w kaidej

Z dvt.JomacJi,

za~r. orzvit\l
onc~~
1
:!llnetvkańskiego Peal'son a. i finlan~

.Min# spraw

4;j'leJłfo~p. Erikn Ehstrom~a..
,1<!IĄ<lloYl<l"f

a ~Qstepować~o będzie radca posel~
Gabriel Apor"

Arbltraź fjolsko~holelldersld1""'~'

ZinicJatvwv l,ządu polskie~oll1a~
6:
rozp.oczać rokowarlia,' ;nli~f
dZY PQlsk~ 1 " * lanflJa o traktat arbitrfł.z.Q'vv:
ZQiUt{;ZVC nalezv, ze Hohlndją do te'chwih

Ja

Robotoicy pO\vróeili

sel \vęgierski BcHtska \vvJechal na

(

łii~~t .

rłe 'z ładnem

pa:6stw,etll

'O.od<!bne~o'

Izbv ustawoda.,wc~e są obecnlC ',' w
umo~ b, iAdlowel :o:uedzv Pnl$ka

rQ'bQ1:nn;ó~;'(. ,)rD:el~lU~~.·J1.1Z

'!['1I1,'t.l''''','ł,n.ItU

lH'zyji~t(J

prnwo

I.H.)hi"i'tI.nia

pwhl.k 11 l <,l fl,' t,\,••)\\'(~g() od
ttllf' . i'
id., um,i', ad !lk~kt(lry('h
\\ (,'j:,k kh. Na i t~m

j d<:t~lic ;~tłie

Dzi €l
iłast~puj ące pan=
ł) JaSł(lt (EstonJa)-PineClU (Pols1ul'l
~) Bt)mlnllQ tAltleryka) -- l;;:ornotz (Berlin)
o) Wlłdro~n ,,:Łyd. U,lp.)-l:'etrowicz (S1berja)

cił

l'1:1J

J~

A.

PO

k VI" h'l: hdl 1!l;.:t) 1'. () t\.V{) 1'1. y ł .: '·,·,.fhd'"
11\ldl..HVli 1.1:'\(1 tW\I\yyeh, ",",''''',.,1

t

"'~vzwole:nie przeciwko luin. SUr.o1'sldemu.
(wp) 011e~daj do iJ6żne!1o wieczora o~

6ra'clo\,ral ,'fi!' ~n)::tChu sejmu klub \Vvzwolenht..
Zastanawiano się nad stosunkiem klubu do
ministel'stw~l, spr'cl\v \vojskowvch. Klub UP o::
ważnił po~. .ł\1ied~dflskic~o do l)rowadzenia
dalszej akdi GPozycvjnel w stosunku do osO~
by' ministra snraw wojsko\vvch~
P4 lVliedziński z~łosił przy on1awitUliu
, vrelinlinarza budżetowego lVt S. '.,;VoJsk. \'lnic
sek demonstracvjnv o skreślenie l rekruta, z
:kontyn~el1tu 1)oborow,rch9
- .•'

't

--

PRZESILENIE CZY ROZKŁAD?
BERLIN 1-4 (A \V) "Deutsche Allgemelne Ztg".

rozpisuje

szeroko o pr7..e!.~IHeniu, jakie ma miejl'3,ce
ki,erowDliczych Rosji suwiec1::iej.

się

':fi sferach

się

Dziennik, Oipi.eraj[).c

na wynikach kongrekongre.::; ten do.wiódł ja};:·
:nrjdruej idącej us1tępUwości sowietów dla wsi, bo;'wiem chłop rosyjski w polittyk.~ się 1),1i(\ .bawi i wzglę
.dy. polityczne nie ohchodzą go nie, will natomias\t
li czuje to "'1,4% nazbyt dohrze'l że jes,t. mu źh:, ze go.spo
dOJ'cZO sta.cza się COI'./lZ bardz-ieJ i :te k.OU1ltll,iści '\-vła
~nie nl.ewi€'le UlU pomogą.
$U

w

Tyf1islie, do\vodzi, że

HOEPKER NiEZA.DOWOLONY Z WYBORUu
BERLIN 1-4 (A \\1) \Vybrany prczydc'ntem prUs
kim Ascho'S,s Ho-epker nie je61t z wyhoru zadovi;"olo1Jy. PomLmo howimn, 20 lS'o,cjn.li:3ci i l:emokeaei w
~llStild.zie gocl:zą I:::UQ na
jego \",~yb6r, z drugiej strony
'jednak uSiiłuj.\\ przekonać pravils sli:rzydhl., że na.jba.rdzieJ od(po,v;;iedniq, "·Vpl'OI.::,t konieczną rze.ezą Jesr!.;
'WYSUJ;lJficłe kandyrl;u,tury Ii.~Qcjalist.y Brauna.

R1'J'MUNJA
ATENY
.

1~4,

życzonie,

(PAT) Z oficjalnej 8!tJJ'ony lS,twic1'·
:.i:e rząd l'u:mull:31..:i
\VO~)frC
pr.zy"q>tąpi!:'Hlia dó gl'eeko·jugo,slo-

:'d,~j.a:t1sJk1ęgo pl'zym:1er.z~1

EK.SPLOZJA

obl'orwego.

ŁODZI

TORPEDOWEJ.

BERLIN 1~4' -tAW) Podczas pr6bv. do
. konvwanej z lodzia torpedowa W Wilhelm~
shafen, wydarzyła się katastrofa, którd o~
f-iarą padło OSiCIU osób.
lVlianowicie .·w J.i:otłowni nastnpHa .ek~.
splo:;dll kotła, zabiJajac 2 palaczy i 2 kotło~
,~:wych", oraz· raniac' cie·żko -4 ma.rvnarzv.
'.

vVARSZAW'A.1-4
dzcniu komisji skarbc\vo - ])udżoto\vej 2aJn'uł .g10.'5
generall1)" sprawozda.\vc.a budżetu 1}(l;3{\1 Zdz:GCl'it}'i-1"
fe.k:~

Bud:2et zeszłoroczl1Y \vy1G.1zY'iyal w 'wydatkac:h
miljonów zlotyeh, Bud'iet ten p!'ze\"idy~Yał nie ..
dohór zwyczajnie 207', m.iljonó\v co hyTo jego W3-u::}-.
\V wykonaniu n iedo.bór ten 'zmniejszyl ls·ię na 71
loi1jonów: olw7uł Fię niedobór \\ hudżecie nadzwye,:ajnym 101 mi1jonóvv. Oba te nic!dobory zostały JłO~
lu'yte z n::td.zv;''Y~zajny,ch dochodóVil pozabuó:Żct.oWYCh
w roku 1924 l'{lku.
Przechodząc do bucH:etu na rolr 1.92:'i mówca
stw·ierć!za., że :niedoJJ6r \vyn:icsie :l:3Z miljoń y • !l czego 88 miljon6w w budżeclc zvv'yczajnym: a 44 w
n.adzYv·ycziajnym,
ale nie je.'Sit to cały 11\leclob6r bo
do tego 'przy jdzie ji~':zcze joJtie:~ 50 mi1j~)nó'iv. \J\lydat.
Id brutto o'soibowe w PoJseo w~rIws/..ą 'L272 miljony
~,:ot.ych. czyli
37 pr'ocL!ut, 'l,vyda O~:i jnvv{)/stycYJne
prze'.vidz.iano są 'IN \vysokości. i 407 l.1.ujouów 210t~rch, to jest 11,9 pI'o.cent.
Z tytułu ohciąi~enj,[J. długami przypada na glowQ ludllO~ci
\V Polsce 1 złoty ~10 (:;l'OS'Zy. \y
Cze·~
chcach 2.6 zlotych, a we Fl'unejj ponad 1JO złoty.ch.
POlsel Zdziecho\iVI ki stwieruzL\. , źe słabą st.roną
.ze.srtaw'i:enkl. pozJTcji dochodu jest podatek mająt
li:O\y~t, z którego ma wplynq,6 3;jO miljo[l.6w i w go..
tóityce chyh.a to wplynąć nie może.
Hó,vnovv:aga hlHlżeto\va mOŻG hyć tylko rówIln\Vagą pomip,dzy potr'zel1ami
f:karbu, u żydu gos~
IJoda.rczego - t(~go jeszcze u nas niema.
Prezes rady min;ilslrów i 11linid·.or sok/ll'hu p.
Gr:abski: Stanowi,sIw moje zgodne :ie:i.;t ta.lc duJe.cez,e stan()\vj~li..jem ;JHna prezesa komhsji hudż(~tc..\vej
4i:e mogę mu tylko wyr'it.lzić \vd7.i(~ewof1i~. że 'I/v;)TuzH
je tak z"vi~źle i popad je cyfrurni przekQn~l}vujące ..
l~;;O

t,l

Wiec l'zad
1nOle cJ1)i(:.,'kownć
nio~)cia produkcji na l'vnk:.u. Trzel)il
z tcd drogi. która była dcbi~U \,t] J'oku
i pójść \v innVltl kiertHlku. JeJ~eli no
czasie znlielli sic ta ~vtua~ja. jeżeli ::ozszerzv
się r~tnek pracy i l1~sza pfodukch:t., stanieje.
to wrócimy do talute:i lnetodv. bo to nie sa
konieczności bez\vzglcdnc. Przv\vó:l Jest llod
mierny i .to jest 'P O\Vtlżnerl1 nicb0zoieczefl::
stweln ę lecz nie roozna powiedzieć. ż(\bv ta

zmiana' metody postepo~~v,lnia lX':lala sic
bvć koszteln I{onsul"l1en t a. t)jernnv s1an

-

972172~

915418.

~50010.

7.
30 wygranych po 100 dolarów

674351. 674459,

6~

485503.
na nr.
.1:76423*
848662..

674761,
017728.
Ogółem
~'I1'l:1.i:At>n

dolarów.

na

u.

· Jest 10 razy t!orszv.· ale to jednak naR nie
st'>akaJa, zato u nas bezrobocie jest stosunk()t
wo wkksze.
'
,
Konieczne sa 'wielkie wysiłki sejmu rza
· du i spoleczmi.st\\iil.
.' ~
4 lnicshlcC rnusza hvć lnieshtcn;!l
tórych wf;l:::a.zana ,iest wielka o:::
no;;\vi(~c,:enk~

wielu

wrrrowtH.lził obniżenie
p~)rtów za!~l't:nkznvch, idzie

45 WYlolrranycb

10$(.1 wauia sala wype.l;nd{1iUa

. intcreSóvł'.

tal'vf: co dOnt1.S2
w kierunkuoarn
nu:;zeń. Jef;t plal1 aby svsten;'łtvczllic znieche .
cnć; 1 ,ud?hl! do 'V.vhlZd6wz(u~ranice. a jedno
czC'snG llCf\VleksZilc te dane, które lno~h"bv
nżve ,cześć
nożvczki
amervkaIlskiei
t

nn rozbuc](rwG ~lidl'okr\visk kr:.d()wvch. co je~t
tak s~uno dobrv:m .. i:ntc:reSCll1 tJ:Oll01UiczllVnl.
htk rozhudo'\va fnorvl'''.

1,8G··-l,8G·-"1;O~i Skl.l':lChowico· 2.4S-257
z··. . Je 1-~'
' .. 1 ,... .
t!Hlcws,kl ilU;) bez. kup. za l11t.tl
22,8.14 .7.a,:\viereie 17~5() Żyraruó\<V 1:1JO~·l1)OO B-orkow

li .iery

f

o /" GU ,'o , 1 1:)1":
~.O . r~us
". ,;)

I

s~.: 1,7;5-1.88. JalJłRowl;i:cy. O~22 Sj1J.l<lrku,t 3~30-~.:3;40-3,3?Haberbw:c:h .5.95--fW5Ż.c>gluga. O.29--0,,28r..otn~
bard 1.40 O~tl'O\\~lte. 1,[,0. Ten.d.encju. nJ(,.!NlnolH,c(

~

I

6~)7200.

bi:;:

. Pół roku bedzie ciężkie: ale nie 1110~l1a
· się z!::!odzić na to; żeby li nus wydatki nerSQ:::
· nalne bvłv duże i potrzeba lnvzt!1cdnić. :i.e \v
innch pa:óst\vach l)Cnsje nuuczvcicH1Jła.ci ni<:
parlstwo, lecz kom.una.
Na:itrudniej b'\'ło
pl'zebvć okresy \v których cen'v nasze Zl'ÓW;
na!v sic z cenan1i zaQranicznoni. I)ziś ·""'82Y.::
sr;v sa na pozionlie zagranicy i nien1i'l ani
rlrosz wahania. ale nie sadze. żeby Sl)r~l\va re
wizji ui)osa:~eń była hlŻ dohzała.·
.
.Między,,~,Inna a nrezesem kODlisH jest
J,eszcze SJ}i'l:t '\\ff:t a .iaki jest deficyt, czy jcstde~
·Hcvt, czy f.!o niema ?To jest kwest ja do~ć fo:r:
111ulna, ale rzeczywistość nahviekszem nil
Lt~zenl: .do,vodzi ona. że równowaga istnieje;
\\r s.zak n07vczki amervkaflskiej nie UŻV'hTt'11nv,
wcale '11.3 Z~l bezpieczenie !()'wnovvaai, lecz 'na
"wvduHl:l l:wzabudżetowe. Zaf!1'anica jest teni '
· wprost ZdU111iona. bo inne lJaństwa .wszel1dŁ;
· n0ivczkiu~~vwaja do łatania swych budżct{>\v
:'. JllV tclJ,o nie zrobirrlv. 'VV l'JielllCZcch bih'ttls

'0,08 Rudzki

..

,WCZORAJSZE CIĄGNIENIE DOLARÓWKI.
Dziś odbyło sdę w Ministerstwie Skarbu ciąg..
~!:nlenie pOżyczki dol~I'QI\vej.
CiQgIlj~n1u
przewodni...
I czył p.St. Lipiiisk.i
\vice-dyrektor departamentu, o..
, . bratu pienJężrJJego 1\-nnis,t~rstw.:1 Skarbu.. Prócz tego
'~,. obecm hrU p. '\VHold Szczeli!;:,. wice-dyrektor u ..
%,wrzędu pożyczek pal.l!S'tw·o\vy,ch, przedst,avc,riciele mia..
(:e .•ta pp. StrakiH~7. i RąbaJ,s!lti., oraz rejent Szyma.tlsk1..
!.:'. ~i)tok6łował p. GniewiJ:lsld.
Premja 40.000 dolarów padła, nT. 1.75143. Dwie
~grane po 8,000 dolarów padły rllł. N"ra '21:7,320 i
,837. Po3,ODO dolarów w~~gl'ały Nr, 932042 i 829673,
1,000 dolarów wygra.ły N-ry 343990. 096884,

, 938585. 880314,

od~

nasz obieg nie rnoże '\-vzrastać. Hank Polski
nie nl02:e r!O z~Vi.(:k8ZY(~. "ie~~cli nie zwicksza
'sie .zapas 'walut..które. frosinda: ~t nie zwiek~.
'szv się on pOlni1'no noży,;z. amor. póki stan
bilansu !';lic nie polcnsz·v. l\Hc stanie sie to, OÓ
ki nie bedz.ienlY nlieH IerJszveh ul'odzajó·w.Ro
bhnv OgrOnUle wYsil~dr '\\1" celu liO'Pl'awv svtu~
acJi \vę.l!łowei, \v kierunku ulg dla podatku
obroto'wego nrzv eksporcie'i ttłUBznvch opla!
orzy inlporcie.

~1ll!l'lStiltll#&j1!i\limillilflli!l'lllllllji!llll!llllIlmIll!4l.iIIlIl.lIi!llf§l'il!II.łIilllMbIl41i11i1i1·_"Iii&iiI;~iUl~iidUIl:a.II&~~ _ _ ~l~~';;:"~~~~

ANGLJA ZASKAlłBIA SOBIE WZGLJ:!DY il:YDóW.
PARY2: l':·ti (PAT) "Journale"l p,isze, 2e obecność Balfour.a na uroczystości
ot\varci:ł), uniwer..
.sytetu żydowskiego w Jerozolimie je!-=-t nie tylko
dowodem uznania. ze strony Anglji, lecz dowodzi
:&s:wlIl.rciJa układu, je~eli nie tra:nsakcjii bandlowej.
fAnglja zy-skuje sobie ,vdzJ~cmość» a. może i posilu,z-etlsltw,o ze ISltrony ~ydów.

4, 014631,

PrZerrjó~vi'enie p~ ple~eSa
(PAT) Na dzisdej':ze1D posii.eIansu hancHo\ve!Zo Jest glÓWllU Pfzvczvna"ze

lnin

d~ajl't \\'ladmuO',;ć,

. GrecJii

~.

,uerJ~[:i(n!!
c~o

tripl sec

ey

(Tu
mówi .tylku ,ponicmłecll;\1.) .
Taki. kulturą· l~l~a~vdzhvie,' germafisik{t'·wonleją
lla.plit$(S~,uxltOWc.zo
figl.1ł"O\v,u'! •... pow.in:ięn
na

drzwlach :i oknach • wylsta,w·(}w~~ch firmy, "Bracl.(ł.o
Echwalbę", ul. Pio,trkowskac nr.85;aJJype:r..sonel t.ej'
, :fi'rmy nie był1la:r.a~ony... ' nil), .,niemUe ,dr~nienit~
!Swych, •$zlachetLiy.ch ... , uszu zniellaWiduJ.n,y~· dźwlł~
kamib.ar.b~,rzyflJ:; kiej IUowY, polskiej. . \ . ...
Do tego przybytku hakSJtY'łódZ1tle.j~loodł

DEWiZ!'

Belgia

wczoraj. - przez' zapomnie:nieczy tez przez

Nowy Jork. 5.185

lękkomyślnosć- P'.

Szwajcarja lUBjlll'
Słokholm.

})OCzy.

P.olBlką

i·· .zaku..

pów. Przy pla,csniu rachuIWU kru~jer -:.. . w:dopodo.łi
lLiestlm właśęj.cil81 . -zWrócił siędog.QŚcia,choć
Ilwi-edział, że jclę,t Po1.akHuu,. zodpowied7Jl\ po nie...:
mj·e.cku, prz(!~ciw 'czemup. ,Sz. \Vi stanowczej forAlie

l'O.O'1t

Holandia 287"lti
P a:ry:i 27.M
Wiedeń ~ałl0

zaprote~tcwał n.adl,Yłłeuira.jąc, że

\v Berlinffez pe,,"\ilo.uiewolnoby . mu było: odezwać.eięp'o· pol\Sku.'
Na to . w swym geif'mail~l{hn. pa1.rjÓtyźmie . dpżywa.

Lorulyn 2'.885-8325·~...s3tJ
15,3375
Wł.ril'lłl!,'If 21.335
Te«UW!Oja dl~

Sz.celem

Paryla i .Belgji
.A.KGJB~

ścią

!lJą,bS2~

dotknięty

mówił

ha.kat.ysta

poezątwYkl'zYki.w~, ~G b~~ie

po n.iemiecku,. bo. tak chce, ~e. l3eriiri· ," ·to
Be-rlina .\vPQ,1sce, Jak kto chce.· i 00.
.
.
.. . pjętnująctego rodZ'.aju lrlyJwokMyjne p09tę.;
po\vanie Niemców, kt6rzyf'lCZI:\C
::na .polsldm
chlelJie na. polf!kiejzie:mi śmią natn f~tlcać
twarz
prz.ypOll'\,)namy naszym ród~()m, by 'omija.,
wlorstęsklepy różnych S~h\Valb6w czy,
a zaś
hakat:jtstomrad2jm~ SZi(!.z~iI'2(~:
farol'landu, . gdzie •
powytej opirona,,' ~vt\js

w

Qt'irvQrta~'1II

T.

a

Bracia
Cfli!q~i

'('hIIJbh\

się

s'l,Vt'tjmn

l'lS!l1',vodaw;;;hrcm

mnie~iJ::ilxa~clknV[!ln jH,kn JJH.rdzo "liherahlem", zape,v~
lłla,ją, że \\1 l'fHUach :{'gn l1sta;,vmhf\\'~t\va,
pOl;;;l-;a
UHljcjSZl"łŚĆ na Ś!rt,sku Cieszy t"lS ld m, ]ngjnda. ju:~ \\,H;Y
~ikie ll!H'!.\;wnĄenkl. nuhliJ.!zn01 }1rzys1ufHjljące ~v ich
tl~\~stwi e [(lI) i{\jszDHeimn \vog6 le , na wet 1yul:. .DUj I,,,'il;lc
~zyin, j;Ą,k

n.p. NiemcQ.n1.

J·a,l~i(..~ si~} wi(~e n(~ mieJscu, n~l, Śl::\:s!\:u, to 1'7.0C~~r przods{~l\'!;"i,a..in./? Dnibhy było o t~1lYl pi~<l~ -,- Lll
:Aieeh wln,{!olUo$ci ogólu pol,':11\.iego pOShl:~y na'~;li:J);p,)I"l;!hparę

prx.yldndó\'\l. I t(tk·- c;<f:'S;l.ka. UF;t'ąWtl, (l
nit' wym~l.gu. w s%lu)laJ::h Inule.isz\lści/J

~n::,.ioj . i.zo~ei;ą(:h

wycn, (ll)Qwh\zkcHvego lH1Uclu.I).ia j<::t.Y!.i;it, c:1.I:~kit~g(),
j~t wlę(~ ą::wP~)7.Ól' j~.t'O(nie ht~l'd:w lH)I,~l'ulnn. \Vsl,a.k7;(-,1 mniejszości same, \\" dobrze zrozmninnym lntm'c
s.iu i w~a~nym i s\vujcłl dZl{'ci, dbają o l:l, ;f.(>,by on~
W tych .~~kQł.ach lW.:t.tezył~' ;się luki.e jf.'zyka. C7.es,l>:it.:-go.
St~'.a .'Niq o tn i hl,irYlt~Jszn, .rrmiejs;co,ś(\ nolsł;;.u.. Jetl~

li

hi~Q;ci i w F;\H.d.cll nktnrh go
w
1JO W. ;:::łJlrlwym de~zyl'l;.:.J.:;nn, gdzie- tu
.!~
:--!-;.a \'rJll(l~i 3'{ ]ll'OC. ~WCd~1l6' S pi!::: U (Zt~'·lti\\qt) z
lH;~p llU(HI'.iut-;:Ll~ln '1(p":tał (1dl'u.r.u Cz.\.~('lt U', Zalluukal}
k!t'H'Y tintdpl'fl P()\Vollpnd~leZ[\ si~
\\1 }lcnv ..~ ncl owym jllhlonl\:(J.\\:'k iJn
proc.
:;'wie:i.o oh:'iutlzoilo notariat-,- ?'U(I\\Tt t:zl'clH:'m

"'kn),

choć o to

miejSoc(J

ubiegał !':lię

dl Uf','O 1t•. i ni not ;11',111'-';'-: \\' stt'Guach niem it'eko ~_·(":i,\'~h;i\'h
(,i'kli,V!"k Zlll)('łnie apoli~ezny i dla CZPI'lIÓW
;;;zlul'.o\V'lIlit.1 lclcjHlny (p. SiqHli.'V.Y[,;,). \V
duch tycI! po\'datów o kwatifiko\'van!:'j
pobkiej (Fl'y:.::ztat:, Ci,e:;;7.yn, .JaIJlnllIU"I\\') Ił! ,n~"'"
.a~ta tylko w j~:zyk\\ c:?c::!-ltim) ą tal,,?,o 'I,\'

nin tl.!stncm zo l-:<trolląmi uuilw ~1.il:
iHlblk:r:ue (nazwy LH'Zt;t1ó,..-,

Na;p1~y

cje. przys,ta. uki leolejowe i t. p.) Sl\ tylku \\'
er.eskim (np. Ch(ftie'bu~, ziunil~~:t
l)ak z{'! s·trony ezęB.l,·kj l'?,l!(';;' t,f; ulrudnj~L siQ, s-t<'1win- miojscowa zn:..1. tylko na.:-:wQ !)l\.nenl.t<:dz").
-Jne n.p. w~rgÓl'QWfHW wym,H,gi.l11j,u, co do kWł\,Jij'ikąeji
Bilety kolojowo IIl!'1,iqllullJ:-;y ctL~~l{tO i nii'miel:o. (hw~nYcl, t:\jł~ któr(~bY' mO{5'ly w szkoln.ch polskkh j~ kie .. -~ nu,\vet 1110. linJtu~h lok~Llnych,
~'yl).t~ ci(i\'.<ki~·o 11H.ncz.·ąć. I wychndzącr.!i. Z tyeh sz.}(!H
Itl'ZCZ tE~ryt,(H'jum o kwo.Ufil\:{l\v{LTv;'j
nlłO~ł~i(\~J :E;t.h:'l rn:.\.jf\e ~wk\(llHlh'v~n, znajommki jp,zykn.
skh:1J (np. k()'lnj\V. l(Qfwzyc,~--Cit,,~~yn);
(\ze,~l~i~~<'}ł CZ(~,'ito nio ~n()te: zrw,lc!źć odp(}\v.i(ldnj{>g'o Za
da.tku Niernców pr.<:\.wie n,ioma. T:flk{') ł'V ...~n.,ł,'"U
jęci<tl, l z·nrobku. Nn,tmni..\st, Cl~!,.. j Pl't\\,tiP przy knidcl,i
ii',(J\Y 11:1,. tych bil(~tach niemu. \Vogóh~ ~'.HC·UHC"
lJobkl~j,szliole l.WkltlAlt\jłt khlS~' c?,eskle" !l, pDlsku. lud
ti'ku .rnogn 'się wS:7.~dzie w B;\\o'oim jfp:yku porozumle~
Jto~;-;j\ 1.wl~;\.'iI;wr.a UbOl!.·BZ<l.,
;wle.inl1, poniE!\vaG, jedyn,itlPCJol~u~y uj,e! lll'z-c'z to j(~zyk nił?'mineki
l\ąd ~nie'V'llm~'il, jest Od"HS::·U EI\\'-oje
do tY<:l l Cl.f'''
:3tulje
plJnlf~ktld ląn'~y\vHe-j(J\v,nny. I
llld~
;sldch khk"ł p08yłi\ć - p~)pr\)$tl1 (}tw~3.rleji,) \vy<la.\\''tlĆ je nQr'l,l\ co §\\·j,ntl(~jszn, ,H. nie ~!;naji\Ca ,j(~7.yku. ",L";'""~'''M''.
na wy,nal'odow'iml!o <.iE~St.\V tu'm M}'~tem!).
J~~f;:.t Pl',a,::.....(! %niewolomt w ~t(}s'Unku z ezynuikam.i pu
Wiclr6-d Nilml(~ÓW ~.a;mt.eJGzy'eh o cz('tnś l)Otlnl)hUczne.mi., Jl tukŻt~ j IH·yw-tl,.tnelui ( w' pl·;;r.I;.."'Ułl~I<ęUI{lr·tlmlt l~i~ slychl~ć. Co 'whJ(~(~j ..,."- .w tych dni~lcll n. p. ,sfJwach) ueiękać l:'i{~ bai;dzo <:Zf!8tO dr)
~~ff:m;U, (!:r.c!:il{le podały statY:::lt~-k(~ ll[('mie(:ldej szkoły
kiego, nif..' m'a. bowiem inncgQ wyboru,
łud~wej w GI'U~r.o\v'Io (gmi~1tl, któr'~l. w}"'. 1M8 miału.
chce po~S<ł1,1giwa6 'poll::kl\ ~wa,.~(t śląfilką (kt6pLl
w.iQk~2i(,)'Ść pc)}s,k(\ .1
1inji
I)OZOod l', lH18 (1) U7.ł1.{lli ZU. odmian~ g'wl,l.r c1.e~l"ielll). a
~W.\vJ:\.łl:\ po Rtr<Hli~!I pol~kił"j),utl);,i: \V tt~j
dxi-nt:cbcia. łahyuzy wać pit!.mionne,j mowy
T,a. 110W~ nj~;IYl'~ot'ka. st~ln1l".ri mnie-j::;;M}ŚĆ -{l?',htt 'wiom d7,11,l..1a. hlili} 'na Czcwhów ja!\'. {':e',t~rwonn. chusta
Wf j~t
Z"li[l,w~,l,ł{)l)'y:lo to \vyło,c:r.~
nL\. -B.renie cYl~l\:u hhsnn.aliskiego i tak.WczniH
ta.m,
_lolo dzieci' rod~ic6w lH,łlskich -- tym(:.zH}}~m jeBt tam
lU',\. indelt,.'3;i(~, JeźeU wi~.e kto W ,ji;tyozno!ilcl Z I'zt!(!;!:O~
tlzi'\:)ci <.:zeski'ch, tl,.;r. 301 I to w sr;~siództ,wio O$trlQ.;wy, nem! <:zynndk.1unl {:hciałby Ip6wić po-pra'itvn&e po :pQl..
tego gl()W,llQgO oŚl'.(H.lkn,
prucy kuHurnlrllJ~na
f.kll, .1'H.żu. ~dę niechybn~ lU:!. s~yk3,PY~
wuli wil:}C
lodQ\\~ęjC7..oskł(tj ł Cz(~si puehoIH'Lifl i z peV\'r~t\ wynin..
. o<lrłl·zll rozpocr.yp,nć .. , po nf>omiecku,
.
~ił\ w,.~uc.aU i1~)'iU(!.ająll<.)1i:\;kO(n J)opieranit'l·
Tal;\; ot!) w ~wieUe tveh lin}n~ qo-rYW(':,Jyeh p~zy
~q~y~y, fu~h\c Pl.'''zyte-mAOf,J?OZ-trm.i(,mla, 2:ę iOlli
~ładów. (a n;lożnaby J).,t1'lllo,·otne 11rll:yp$I,J~k,i xm~f)$y4 w
'ty~'tma, "~. ~w!)h\·· ~gk()l~ navndową\F.f Q~a.~j~oh
:nie!;!~o!lezflność), . l)I'zę~stawlra Slię' ~tęr:unf)lt rów.nq",
.u~-rltl.Cltwh l'ai<:nl\1i tl.1i j jesr.eze {)l')0en.io rOItujądane ,Upl'LLWllieni.a mniejszośC,ll.'Pol~ki-ej r~a. ~lą!?vltl1 C1e2tliyild$ie.ckQ dIS. slowic:ń.sp.czyzny (dlt~ &!iebie). Zdałoby IliIldm w por6\vwluiu z gallstJ;<ą Nim,ców tllmt(~js~ych;
~ więc c~em tak~e dQjl'zeĆ belkę IwV oku własIlem.
taki<;; htm ~)wzgh~4y" is.tniej(\ dla języluL pOlsldego
c.~ęs,ktl. ust{tWi!'" llQtn.r,lalna (w zgodzie z tl;l.rntej..
ze. .stt!r,on~~ iy(;~); Ętó.l·Z~· się mienią niejłl.ko urzędowy
1ji4k:Qn$it.ytuc.itl;) pl'zepi,sujs, li.e w powi.ata.ol1 sąd{'.I~ nu Obl"OUCaIDl słOWlaUS'i!,czy:z,f1Y przed 2;,,/,ł.łewęlll niep()..
""1'Cll o kw~lifjkc)1,v.aIlej rQniej,,'zości llAroooW'Ośeio. wStl'ZYUl~11ej fa1\ gc.wm~ń8kiej. ),Uml C\<,łf' Michel Jacht
wej (20 proc.) i n-o,ta;rjuszomają znać język tej mniej ge?uud weitet'I~.
11
1.
7 _ _-_tli"
11'' _'_____."
1

-liliiii_-____---'.,

. .BQurnville ppsiad€.Lcalą miS e urzagze(l
P1Jb#czny~h. nadaJ~cvch U'ltl charakter mias
ta •. ~1Uby. dla mężęzv~;n i . kQbie.t ws.".1?aniąle.
'ParkI ~. plaCJlIlli do gier i JPOl'tów. ulekna sa
la do z:eQr~ti i,kQnce'ttQw~ bibUotekfl, 'Ooczta

~~\'~'!I'a • W!'ZW'OL1IN!l"

mQ~aZynyltp.

~trasębutge".,~aweastosunków miej
skich twierdzi im l',niasfo s2erzej zabudowa.ne
tern śmj~rtelność jest lnnieJsza. N a. dow6d
pr.zytacza.. ·wiek
.. sza śmierteln. o~ć. \V Parv~u
ll!Ź w Londynie. Pochodzi to s'tad izw'Lon<lv

Dr.

ośmiu mieszkańc6w
nakoptvnenci~ zaś n;rgeważaJa domv budQ~
wy. 'koszarowej.
.

Tne przypada. na. 1 dom

Ck)

Se~la.tooowj$

DObrucki,.

.i Wf'"

a.

SłQllCh wysłali de P~·c~yrJ.j\:l,m ~. P.
W,2WQlf.i .
nie i Jedu.ość Ludowa pismo nMtęp-ując~:

\Vbrew eitanowhsku Zu.t'zf.\du i Klubu Z. P. s. t.
\Vf:lwolenia i
Lt,iQQw",
prJf r~m,ji pro
Sł'łit~\l stać M gruncię <llWwitu"ujl:\cej kQUI,lt,.ytucji, na
Zj.et4~l(;) deJeg~t6w

pr.z.ef9rsawa,nQ ... :a~4łU)jeMi;YGn'"
b**: wykUPu. ~

m.l4Stowę~o wyw~Jtc.zeij.lA l!ł:iem!

. . Teraz rozpatr21myanalo~iczna SPl'aWę C~.f .tQ RO'nSttftucji~ lttórA i;l$1l3je P~WQ W~*lłljil
w Polsce . DQśćprzvjrzeć się norom ludzkml :kQ Jedn,q z nt;lJw~ieja~ych ~taw Ułtrqj\l J!!~'
w Łądzi, WarfiZa:wie, Zat1łebiu.kfóre chvba. nęgQ, ~ dop1,Ul~~ wyw~~Jęuj~ i;yl1i;o ~., ~.~
tylko .'Przez niep\>rQzundenie; lu~kpiuv .mtę:: 'W~-uJ~, PO'mtem ()biatnu;:ę~iłfWlif)~lnfł ~ ~
szłca~lem sa. nazwane bez kanahzacli bez 'Pro dze legalnej, st\. tylko ~w1k.tĄ· 4,.~j~ W.lę4&t&l
mlenIa słońca przez rok cały z Iejaca sie for~ Wlp orców.

Inalnie .woda ze ścian' o wiecznvnl ~adJ;lchu
-a.zbledna realistvczne obra21d Zoli i w ni&.:

~ednej nanewn9 . piersi .uznającej w ka*dei
Jedostce'ludzkleJ człowiekabę~wzf;!led.u na
jeS!Q. stanowisko socjalne' materjalneoiv inte
lektualne- .zrodzi się szlachetne.obufl'enie
na takie brutalne zniwelowanie) ó,łowieozeń::
stwa.... '
. ..... .'
Potwierdza ...to fakt zwrócenia sitlsłe'#
f!o.c?asuzar:tadufabrvki wa~onówwOstr~
~ie .(Wlelko~'}ol~~t)· do Denartamen .01}ieki
p.. r..a. . c. y. . .".S
...D. . . .O,. . ł.e. .c. . ..zn.'.·e. '...'.o.•. . . ': ..... e
'
u cz. ~yt
. l
.'l.. nlk6~
·decvduiacvch
ldb~
Jo~.ji dl,. .l!~bf.lllwtk6w i~urzę ,
ki.
,.w.

:··Nie;. .

"PomU

.J5.

cęfJ.:'
tlęJ;tobton6r.....
~on"f

Z uwagi, ~e w tep. s~l> w~:nl()l=łttQntdqtwa
~~tą.lfJ. 'ijcllwalQn~ ~p.lcw~ien~ idęQIOl~~.:~
t~~ un~.anA .poZQstal~ .. wspr~ec~ności .. ~

w '.

W1L,\ry,lł;tó~'{:)Imk:an4fdatcl ~ posłów l' ~~
zaU się woDec."wy:borcówi categ-o kraju; ~ ~1,

\H::hwała'l>Q'WYŻ$~jest n>$ibie~Itfł. z\1chlY~ą)powzi

\

.
~,Z'j~Vt$l.tów. ~.' P~~ią~l~$J
tUMl b1d~c~ n»ral 0 łll' ł!~~<,~tWQ".(\
eoPtzY Jęt1 mt..N~~ję' p~ lłlfłłt~:!~
pr:t~

tm.

~1~ . • . . ' ...

'

Myn!tęj
.
..da. Utłwej idE~l()gii

. , > ................... .

_ ...~'i.ri .. lf ...

l. '.. ~;elll>~~ "71t1;atę~mł~tbtjl
P~ą;;.,.~;V~~1~1e. i
(bł!d.r.A;;·"··.:R;1;),,·;*~iw~.a
~~14~,"~. ·t",am,. ;::pn-, '.
m;y;a:bl pOS!tulaty' rtt,e:h111

,I

Z ti)jelnni{~ gentlemana.
(§) Ju$', od dłu:i.,~z!f:'go (~z,asu zarówno /~fery

nau-

kowe: jak i prO/sa całego świata,) zajmuje Się 'pra\Ydzi
wie za~dkową i/::totą sławnego grafologa wjedollsl\:ie
g()~ Hafae.la, Schermauna, poc:hodzq,cego z Krakowa"
S'd.zie m.ieszlia. rodzina jego i przyznającego się, pomi,mo długoletI1iego pobytu s\vego \v stolicy Aus,trji,
z dumą do pOls.kości.
Z poc.ząl.kl.l śwS'a,t na.nlw\y'y z wielkim odnosH
się sceptyzmem do 2Jug'ao.korwyeh i VI''Pfos't nLesamo,wi
tych .za.Qlno'l':,ci Schermanna, polegają.cych l)rzede,"1:tzy61tkiem nu. tern, że umie onz pi,sma kazd€,lgo ilie
tylko określić z niehywałą dOkładnością. charaktery~
stykę, lecz ta.kie calą prz(!łEzlość jego w najdrobniejezy(~h slZczcgólach.
To jes-t jednak, rzec mOcŻna, zu,;lSadnkza zd{)b~ogĆ S che rrnal1.Ua.. Na niej z.a~ ugrunt{)1j\',u,ny. jest cały szereg inn.ych zdolności, gra.ni,cz~R
eyeh już \vprost .z ws'zednvled.zą i one' to' \\'łaśni~
tworzą

i ę aureolę ta.jemnic7.oś,ci.
Do tego Z,f_'lŚ przekonania uczenI doszli na podS~'1,\vj.e długich badafl ściśle llfl.uko'\vych, jakim przez
kilka lat podda,wali Sehermanna. - ZebraJ je najpierw i o'Pis'al sl.-czególowo w d.z.iele p. t. "Rksperylnenty z TIafaelem Sch0rrmmnem" profesor neuI'ologf
i psychjatrji na unhversytecie pragskim dr. Oskar
Fl~chcr, tL po n.1m uczony wi0deiiski dl'. Hayck.
Kiedy dzieła te tll~J.;aly slf~ na pólkach księgar
. skich Y\'led0lLski kort$pondent "Ne\v York Heralda"
.napis al o nich obśzerny o..rtykul dla swego p i sima,
ale w redakcji no\vojorskiej nie chcimlO da.(: w1.ary
wła.snemu korespondento\vi i wysla.no jednego z re~
daktor6w do \-Vi€dnia; by się nQocznte przekonał,
czy cuda., dokony'\va.ne przez Sr.bermanna., polegają
rzeczyw.iście nu. prawdzie.
A oto co prz,e,żyl (n,v kOi'e.~pondf\nt z SclH~rman"
n~m:

\Vs7.cdl~:zr

do poko:iu gi'flfologa., rUI proi'.bl; jf"[!.'o
jf', Scherrn..tnn

napisał ~',\\'ojn lla7.Wl~:ko. Z""ch:u:?~·w~,;7.y

r07.!);::'rnlal:

l;To uh' jest IJaf.lii,kił~ l1azl,vis)\ o~ Pan 7,lJl)elnio
inac7.ej się nuzy\vn! Pler\vszu - to lmłH,pku ktoI'l~
llQrn na nmio 7.Hstn.:\viu.!H
Al.n(''l'yk~tnin zde:lJlill.
\V rzcc7.y\Yisf,o;ei JJO~
wlf.'m \vyjQr.~~w.ł za fałszywym paszportc'rrl i l1fł.\Vet I,()
ledze wiedoIl1i!ikiemu po tym, fałszywym }wzHlstawH
.i(~ naz\vis'kiem, pragn:;lJ~i by nikt, W \ViGdnil..1 wh:~~
<'bieć nie mógł, kim wła:~nh) jl:'>st. Udajqc \'vięc prz.y~
p8.Ttego do muru, przedstawia sil') nihy pod S\veDl
:prawdzi\vem nazwiskiem i pisze je na kartce.
"Znowu f,alszywet" '\loła Schermaun j doda"
·je:.- "Człovdck mo~e kłamać; ale nigdy plEnno jego!H

ze kró>
rozkazujaco Jedvnie 'v
stosunku do kobiety. nie ll1ajac odwa1!i orz\'
braĆ' tego tonu \v{)wczas .. kiedy sie z\'Vr~u:·a w
stronę brzvdszeJ nolc)\vv rodzaju ludzkie~o.
Skoro kdnak tak bardzo dokładnie przvh~zv
nry sic sylwetce nieco jednostajnej i suroweJ
naszego Qentlemana. to i li nie~o w każdvrn
nowv:m. sezonie zaUWaŻVlTIY pewne zmiany
w stroju.chocia~ nloże nie ·tak bardzo rzuca
j~lce sic w OCZY jak szatki niewieście.. l\1oda
również troE-:kliwje zajnluk'! się palleln~ czyni
to tylko bardziej dyskretnie i niejako tajcluni
czo .za zaslo11a. lTchylmv wiec rabka tej z~lsło
\vie chul'akt.orystycznyl1 liter pisma, wypisał na l\:a,}' ny ... Otóż sprzvkrzvłv sic panonl kaoeJuszc
teczce nazwi,sko \Vashingto,na zupełnie tak s·a.m.o, jak nlie;:kkie filcowe ciclnno;:popielate i nlarcnJ!o
i z'\vracahl sie obecnie bardzo cli etnie do ja~
je pisa.ł zm,a,rl;}7 da \\''"110 t\vórcD. Sttl.n6\v Zjedi1oczGnyeh.
sl1o~popiclatvch odcieni i kolorów tnodnvch.
\Vłl),~nie w czasie pohyt.u Sche.rrnuuna,
\i' Nostonowanych nieco \vstnżka czarna. Młodzi
wym Jorku, policja. zajęta była wyśledzeniem spraw-panowie cłH.:tnie nOSZa w lecie kapelusze sł01n
ey wielkiej defrauda,cji \v jednym z pierwszorzęd
kawe, tak z\vane "Sailorhats"; w roku obec~
nych }Ja.nków i pos"ta,Ilo\vitu wyzysl\:a(: zdolności
nVln o rondzie nieco s.zerszenl i .zniżonej !!,ló
Scher>mannu dla swych celów. lCiedy mu sprawę
wce. Nowośda jest również slOlnka DIecio:;:
przed.stawiono, kaz·ał sohie podać plsma I,yszystkich
na w rantastvcznv deseil. Czapki zl'obionez
bez wyjątku fUIlkcjonarjuszy ha.nku:i po kr6tkim
wvtwornvch lnatedałów i w an~ielskhn faRO
czasie oświadczył z calą stanmvczo~;eią, i~ dt.. frauda~
nie zawsze l'ównerni ciesza sic wZl11edalni ja
cję popełnił sam kasjer.
ko WYflodne nakrycie f~łowY w t10dróżv i do
Ten, skonfront,owa.ny z Schermanrwm. obLtrzył
wszystkich SDortów. Do frnka przy wielk.ich
:-;:\cil~ nu niego i zapl'zeczyl czyncwL \\'lfc'dy SChel'mfHll\
okazjach nosić sic pO\'Finn.a evHnder~ jednak:%
powi"aCk'1. 7.:0 spol;;;Qjc~m: l)PieniądzB temu.' p.au jesz- ~e nic ze świecacc!:!o n1at.erJ~lłu. hlk, to da:w~
cze 'iV tej clnvili w lC)'l,vym tl'z6\viku!" I{i1sjt-~r z.bladi
niej bvwa,ło. tylko z 11rubcf.!o Jcdwabnc!!o
i przyznał Bi(~ do\viny.
I:YPSU. _.- lVlodne sa k1"U'\Vf,t'v' z dUŻ~l szkock!t
Najl)ardzi(~.i zdm:nicwnjąf'a j(';;t zdolnoś0 SelwY ..
krate oraz w deseniach. Kołnierzvki nosi sic
m.anna poznawani.a z fotogTarji talego :i..yeiorysu d,a
poł:::wvsokie. lIlocno xGzchvlolle ku przodowi.
Oaólnie

ameryk~l1J.~ki

da.l Za. ,vygl'alU)., a w nnsi(~pstv\'i(\ .zaJn'ał· na koszt [.;wego
pisma
grafologa. Sclwrmnnna do Nowego Jorku, skn,d sła\\a
jego roze,szła s'iQ wlu'i.6ce po cal ej Arm.lryco.
\Vedle pism arnel'ykallskieh, Schel'mann d·Jko~
ny'\v,u,! na tamtej półkuli całego szeregu istnych eu ..
do\v.,
Oto kilka l1Djba.rdziej rZiUcający,ch się w oczy:
Podano mu skrawek papieru z fal~8yrnilo"va
r~em l,j,smem 'Vashingtoll.a.. Popatrzy WS 7. ,y' kilka H'~
lmrld ~.Ia to pig,mo, Schermann w niesłychanie plus'tyczny sposób skre[;lil najpierw życiorys ,vielki~go
męŻc.9. :::1t.aIlu, }Joczem usiadłszy przy stole~ na podstaTeraz dziennikarz

i

nej osohy i jej charakteru, OI't1.~~ stwierdzenie C?"Y
jeszc.ze ~yje, ey też nie.
U :nieboslczyl,ów podajf'l chorobę, na którą

la na~łąca. udał sie wiec zaraz po otrZVD'Ht-:
depeszy \v to\'V"arzvshvie rezydenta Frnn-:
przy d,
annamickim do' (h\"o1'u. \Vział
soba r
v,"VźSZ'CgO lekarza dyrektora
ncuskierlo szuitala \\TOlSko'wcgo. \Vszvscv
ej udali aie
do kOlunat kobiecvch.

·z, to,.
,.I

umarli.
Gdy mu '" Chicngo poknzufhi fologn,J;c;
kIp
lWbkty, ScłU'j'lIl:UE1,
jej. o:;l\vimkzy:l; żo Zdl':.tdz;la UlW.
męża i nci{~kłn. z innym.
że byh~

Ol.;:nl..fl.lo

uorn,kt6ra

dVWl.

f,l;l

:l..ona

prz.odtom 'v

Otl,'\u"""'·'

OpuśCHit S\VC'g"O H1(,żrt.

Świat lCll\tU'~~.ki,Sehermnnl1 ltt6ry o mr.d,rcynie
ma pojęCia, wpruwia w zdumienie. wycz~·tując 'J,
pismfl. ehol'ych, na jakiego rodzaju chorohy cierpią
Z tych kilkuprzykład6w vvidzirnYi tc> nie bez
slusznośei ten l;;rakowlunin uchodzi dziś za jedną, :r.
nlljy,rięk8.7.ych zagadek naulwwych. (w)
ni(~

II

§) \V dziejach Wschodu niema chvba
tak komicznego 7.darzenia. hl.k wsta pienie na
tron Jednego z kr61Ó'w Annamu, naz\viskiem
Duy-tan,którv panował \ jeszcze \v pienw
szych latach' biGźą.cego stulecia.
.
Ojćiecjego Than~thal zachorował umv:=
~.owo.. Z poczatkunie wvn!ka~a stad .żadna
szkoda. bo król Annamu kroluJe, ale' nlepa~
'nuje, ~dyż wszelka 'władza Spoczywa \v re::
ch wielkorzadcv francuskiego i jego or~a::
w. Ale ~dy król \vpadł w szał i zabił kil::
osób ze s\ves:o otoczenia- musiał ~o rzad
ncuski tlsunać z trOllU. \VvwolaJo to Of1ror.
na. panike\y pałacu króla: król obrt.wial się
swo~e ivcie. a i je~o otoczenie obo:wialo sic
SWóJ los. Niepokój ten trwał całych osieUl
. Guwerner francuski w międzyczasie te~
fowal do Parvźih proszac o instrt1kcje~
z dzieci usunlc·teSlo króla. ma wpro\Ya~
na oprbżllionv tron..
Rzad paryski odpowiedziat że 'wvb6r
lapozosta.'\via $!u\verncrowi. Ten znalazł
.$łe Wniettlałvm kłopocie. Ale że spra\vn byt:

utarło się l11nielnanieć

łO~i\;ra::n1oda wvstępuje

ciążeni,

Jeden z n1iniCJtró'w annnmickich zwró
guwernerowi uwage 110. to, że jest jeszcze
jeden s):nkróle,vski. ośmioletni chłopak, zrof.
dZQnv z nalożnicv. Znajdowul sie on w 'wic:::
zieniu, J4dzie (10 oszalały ojciec wtracił wraz
z dżiećluikiIku swoich, nahvyzszvch dV2ni:::
tarzy..
Guberner i towarzysze jego kazali :::.ic
eił

zaprowadzić
jących się'w

do

]ochć'\v więziennych. zllaj(hl~
piwnicach pałacukr61ewskie~().
Syn kr61ewski leżał na ziemi z koJdanatl1i na
l1o'~ach. Widok białych dv~nitarzvprzerazn
ao. Zaczął pIakać., błagać i \yohtć za.. luntka.
Lekarz z trudemot'zvciasnał tło do Okntl.
przez które wchodziło frochc s\viatla.Zacznł
gO badać.
.- Zdaje mi si e, że ten dobrym bedzie .

llszv treche wprawdzie za szerokie iodsta::
J:!ce, ~11e wyraz twarzv nie głupi.
.'
- Podoba się panu. no to zt.!oda.
odpowie guwernerlekarzowt "
Chłopca przerażonego i płaczaceato wv
pro,\vadzol1o z wiezienia. Przvsta piono do je~
go toalety, limvto .$'tO. i:uczesano.aministro~
wie annamiccv tłuma.c~'Vn "mu" zeZ€ł.Dadla
doniosła decyzja :wvwvzszenia ~o nafronA,ll':!

llamu.

Nlt drugi dziefl odbvla sie uroczvstos,;!
intronizacH. Ośmioletni chlol)!lk Duy~tan u::
bran;v:w bOf1atvióltv .strój cesarz.v z duxria
s~o~Iad$.łnnsw9j lud. A ~gv odbierał hołd
ods.woicbdv~nltarzv. czvnIł to z takaoo\va
au 'l!:! ' ., i~•. zenawet i lekarz.. którv et)
wvbranHsie !~łeboko tJTzcd
Jakbv
inna dusza weszła \\1 todr(~blle

Obecnv nasterca trOllU .Ann~lmu
'\v Fr~LncH. czekaiac
nrzvjdzie

UL.l'~iWl';,!.:m.

dgiefhir,t"v9 0(\

'.

l'vżcm,

rnice

Tot l tHl w

wpon

przed n4\sten~d wan"
trzv ttercplanv

pił

nie~

'l.:l1Tlieszkal V
\"1

nUlnic

W

',.lbaw

trzl;,sicnia ziemi. Zaku,;:
siehic i rodzin v~ n4"

JCdU\'11'l z
t1rj~U'~ltów ulnk~ścH szłultułc: z
kO'iztownościnmi ~. !~olówke. \Nl~{!S'zde st)l'owa
dzH i utrł:vrn "wnł lin wl:lsnvm k( s:;;cic frzech

p!lotów. nrrlt:l:vlaulskich.. kt6r:tv. na :vvl1udek
luebczrrwcre Il.stWH. bvh ol',o\vl::t~',łtru
1:H'ze~
wie:';': Scha 1tlnevCl'Ó\v poza obrcb kntastl'ofy.
\\1 listoP~td:.de r. :;;. zjcclu\lo do nicl~o naru n::.'

uentów z.1r rrul1icznvch z firm runi których

po.zost~l\~.. nł w stosunkach S. chciał sic1Joni::
sać sv{oin flotvln bez picczellstwa i naci::ll1ał

dz\vonek alarmowy lU,. sw<:da stacJe ratunko"
w::+. 'Zamiast lata WCÓ\V. l'fZvhiegł stróź J~l.~
POflC:zvk z rar\ortem. iż
wszvscv lotnicv
wczesnvm rnnld';ln Odl)łvl1C;li tadzia.' na. PO;:
~ówtvb i POW1'ÓCtl dopiero przed wie cz 0:1rem. Zrnż'ony nicpo\vodzcnicIll próbv.' boJa2:::
!iWY Niemiec na tvchnliast zlikwidowtll
cję i znowu. Jnk dawniej szczekazcbami :na,
ll1vśl co sie z nin.l stanie w razie trzesknht
zi.emi.

Ofiara

et no nularriośc~

(~) Ksi~l:t.G Walii cieszvsic. jak wiado~
nlO, \V }lugtii m!rOUln(t nOł)uhlrnościtl:~ która

miewa Jednakie, Ok1lZUjC się. t~lkie ujt:u'lne
strony i l1iezbv t m.Ue objawv.
()to nieda wno 'Wielkobrvtvl~~d nqsfep,
ca h'OlUl \\'brał sio il1co~nito do jeanes:ozte;
atró\v Iond'lJlskich. Po SkO{lczol1effi,przedsta;
wieniu wyszedł wraz z in11vultAleJu2.wwe
gtvbulu lnkieśtrzv nlłode panief!kiSQ'noma:
Iv. Natvchnlinst kobieŁvrzuciłv $ieku ~ie~

lnu.. Chwytały {to za .ręce1 z6. plecy totaCi'a~
ł vcoruz ciaśniej] tłulnnie1l\rleiiczvźntlnl8.P
nifestowali równieti$,vojSił·s;vmpatłe4'ud~r%a~ .
ją.c~o

n. p.

przvjaźnieif"n1U~fl.tllic:~::~ą'.i~'~.'

mieniu. Trzeba bvło, bko n:rzy'\V&ft6 p~
He
t:órfl',dopiero zd, ta. f,!O· uW'Qiltd:4M~ ra;;}
c1 ę:b..
. .,,' . ,".;./ ::,i,:

.'. OktlzuJe !'ile. zCDohejan.G~rzebM 6v~,
wa, do obronv nie tvlkood·w.rcJió.w.alf' .CZSF
se~:i od ''Przviaciół.·
,

ft"!'Y'k1e rza.dkicao wyd::~nia zna~du.ie ~ie'

i

bi~

\'7

bhotece na:rod. \v Parvzu. druf.!! -'W N. JOl"~
ku. A-' dostał sic 011. hun dzieki orvf!inalnc111u .

NIEFORTUI~NY Al.rrCn~

?:bięgowi okoliczności: (-;dv ,1-1odczi}s rew.olu;;

en tluln pladro\vnł pałac

w ciżbie Robert GHnlore.

krolev~rskl.

stOhtcy

pelnincv funkel~
dyplomatvczne!1o •. obserwatol'a" Stau()w ~J.
,~ Paryżu ..... dostał IUlgle J)otc:i.nc. u~lcrzen:lc
'v nos. Ochlonawszv, przekonał SIC. ze hvhl
to książka. którn ktoś rzucił z okna. nałącu.
Pan CHlmore ot\vorzvł j~l i stwicl'd:óJ, że J~st
to właśnie ó,v dedykowany nrzez }4rankhna

'królowi e.gzemplarz

l~onstvtucJi.

'~Jc!eszC?!l v

'Jankes zapomniał o stHlCzOnVlTI nOS1C l unlosl
cenua ksiażkt~. kt6ra dziś nrzechowvwana
Jest z pietvzmeUl w nowojorskiem fllezeiml.
jako skarb narodowy.

NIEMA

JUż

PRAWI)ZIWYCłI

ESKIMOSÓ'V.
Et'(10I0!1owic mllcrvknIl.sCY. Alek. C~hinn

bedain, i Jatnes M·ooney. piszQ.c. o iuieszaniu
sie ras, twierdzn. że ruCll1a już .. praWdZl\"lVch

. Eskimos6w. Eskhnosi Cirenland,H tak sic 1)0"
~nicszali z duńskimi kolonh;tarni i han(Uarz~\:
~nił że trudno dziś' spotkać Eskitnosa CZYSh~_i
krwi. ()we 11lułżerlshva rnieS2anc bvłv bardzo
tlłodne i wpłvndv na l'Opra\V1cnic sic rasy.

2:własZCZtl ,\y wv~l~ldzic. ()statnia nrawdzh~ró1
Eskimoska lniała być kobieta \v L~\brnd()rze,
kt{pra w r. 1859 wvszłn :;I;a An!tlika.
W Lahradorze nnstaniło l,omieszanic
ras przez rvbakó\v z N owd Finland.ii '~llbo
przez \vprost z AngUi przybyłych. Jeżeli il1Uł
'iellst'\VH, kru.iowc6w z przvbvszmni były bill.'::
. dzl1 l,łodne. to nłodność ta nie Pl'zechodzHa
ich potom,stw·o. 'r~lk sanlO \v L*\bradorzc
jak i 'w GrenlundJi ludność w ostatnich hl~
tach znacznie się zl11.l1ię)szvla. .l\. nielna t~l

n'a

InowV' o wytęp~el:dt! gwnłto~vll~tl1.. en~h!racH
Jub Z1ltaZil.('~h. N ;;tJwldoczllmJ I~sklnl0s1 bat~
dziej się rozmnażuIi niż obecna rasa luieszr;
kańcó\v.

Publiczność

tcatr6w Iondv6skich Zl:lcho

wuh~ sit: nao!1ół bard:~o nOi)l'a\\rnic. Tenl \vid~
szą wicC' sensac.ie \v\'woblłv zaJścia, którvc.h
widownia bvl E;wieżo \Vvndham/l'heatre pod

\.~zas prcrnJcl'v AJfreda Sutro .,C:dowj(;k z do

breIl1 scrcern". Sztuka ta nrzed~ta wia. w S1JO==
sób niezbyt ŚWif~ŻV dzick: oldcnane!10 tró.ib.\t
tu lnałżcl1sk:ie(!o i k(H~lCZV s h:> Pl'zcb<.1czenienl
przez idradzonc~o nU1U;onka. oHarowancrn
nj{~wierne.i :t.onie '.V Zmnlt.lll za Jej skruchc.
Publiczność już PO pierWSZV111 akcie za
cllO\Vnht sic '\vroEO wobec sztuki i autora. Po

(~)

laki Ludwik GOl'gas, rolQjk z. z.awo~lt1. oS~~lr~
zony o svstematvczlla kradzlC:t 1,SO'l;vr, (~p.r:-

. $tas .kradł 111h.\nowicie piekne

ok:itZV psą\V •
przewnżnie v, Berlinie i lUtstcpnie $l)rzed~tJac
'Je osi!HUlł du1m zyski. Chai'akterV1~tvczne

lest. ze ludzłośliwsze 1'5\1 słuchały gO l7Jotul:.
fiie gdyż (;()l'g~lS wvwi.erał na niejaki.ś
:wpivw' hipnotv~erski. Wvstarczvlo I;Otl St,oJ~
rzeć tvlko na l~sa zupełnie obcellO, a t,)ies ten
qpusz6nł swet!c pana i. hieszł, hlSZ!lC ~)ie do
QOt~nsa. \tVś:ród osób w ten spos6b PO$~~O~
dQwł.'f.tlvch· przez hip1'lotvzet'tt p$6w ZI1judu~
ie

się r6\vtlież słynna artv$tk~

kinell'Jtt()1!r.n~

ticzna Ht!nnv Porten, której (Jo~'~a9 ukradł
'lic~ne~o pSi{,:wilka.
Psi hi"pnotvzer przyznał się do winy i
oświadcivł trrzed

nła
si~·

sndem, źe ten daruhtrznde
i dzi~łania hipnotvczn(~go na PSY uj~wnił
u nie1t1o hli w nt:dwcześrejszej mlodQś<;:i.

;JAK PATACHONZOSTA.Ł.EN'I'lIZ.JA-;

STYCZNIE POTURBOWANY
W WIEDNIU.

§) 24 ub. n1, Pl'zvbvli do Wiednia· dwgj
KOlniev fihnowi: Pat i Patacholl. Na
l~od~ine." .pl'zed .1n:zvja~de:m a.rtvstÓ'\y'. zebrał 1.)
sie przed dw'ol"cell1 kd~a tvS!ę~v osob. ~kO'~l::
. centrowany silny oddzlał l)O!tOJl okaz::!l Sle· nIe
':w"tstal'czai.ącv. ·l\1usianowez,v~ć oddzh:·d TJOU;;:
~cJi konnej. W ścisku i n1\tłoku i)otrntowa.no
iilkanaśeie os6b~ Silnie .poturbo'wanv zO.stnl
·Patachon." Artvstom udało sic wkońcu wvdo
~ bv4 z tłumu i schronić w" westvbulu dworcu.
który ~atvchn:dast zmnklueto'.
'
ARTYśCI FILMOWI NARA~AJ1\

.

NIERAZ żYCIE, WYKONUJACl{:AR
, :~..
·K:OtQMNE ZDJECIA.
.

odl'ói

.~aokoł()

ś,viabl

PetkhlS w niehez.
~aierOltu~~nu na dach
i ~ F.!J~!'."'.~'~i

nic ochvażonobv się \vvstn,vić

t)odobne

idJotVZlUU.
Surowv ten krvtvk poX'\vał cała widow!:l
nk. PolicJa jednak tlsuneła gO j . ostatecznie
cZ"vvartv akt został wystawiony. Gdv kurty~
na spadła, PO raz ostatni. t>tlblicznQść w
flO

Qwułtownv snosób noc zda doma~ać si(~

uka~

1

'~.4F""""""""~

§) b'lics7.kańcv niekt6rvch okolic Slid~l::

nu ll1aj~ ciekawy zwyczaj zjadania. ~llinv

no;;:

kryw~:dacd brzegi rzek, lrważn.i.ac to niczwv~
kle l)ożv'wienie za środek leczniczy lJrzeciw~
ko ~inen1H i innYUl choroboIn. Zicnlia nm1ic::

siena TJrZCZ \vvh:",v Nilu. nU2vwa sic w Jęzvku
kra.1o\vcóW •• tni.ibliz·'~ czvli vożvtcczna dht
dała ludzkiego. l<.obietv anemiczne .iedza ,vle;;:
le tej f~Hnv. 'w dniu. 'w którym lJrżvnłvw Ni~
lu oSiOtHt swoje mak siIntul'l , handlarze sprzc:::
dahl tnHbHz" \Vl'az z cvtrvnn.mi. ZwvcZ~tj
jedzenia zicnli nabvwah~ już dzieciaki. które
nier)ilnow~\ne przez ulutki czohwJa sic 1)0
zicn1i, zaspakaJa5rtc. ~Jód i \vl'odzonn dzie~
ciom ciekttwość. lvkahl co im '\vpadnic w r:.l~
czki1 nie wvh~czajljC kml1ieni. Zjadacze zielni
lubia s61, a że zicrn:ia lna łogodn v POSll1~lk 50;;
li, lnoże to :;est przyczyna ich zau1iłowtlnia.
Nie chodzi' tu jednak tylko o slnakoszó,,~.
,i

stwo tr\vaZ:.lh\ zicnTi.e z i!rob~l sz(:ikil Kndo\v:
dahl rwoste wv 1lunulczcl1ie sktttel~znośd

Cy

jedzenia ziclni: nasz protot)lasta i\darn, illÓ;
wia po\vstnł z zicnli. jeżeli .ielnv lnate'ł:je. któ:::
Nt służvł~t do st:lvoI'zcnia lJier\'VszcgO c.zk.wic:!
k~. tern s~nnerl'l wzmaCnhll11V nasze siły. Jeże:::

li teoda ta nie .ies t z.bvt naukowo w~mrawiedii
wionil. to le:H 'W kuidvnl x'azic r6wnie poetve:
· czn1~, juk lc~!cnda o Anteuszu, 8'\/n1.1 Ziemi.
którcS!o Herkules n-odnosił i ści9knł mOCn(l W
swych r~lInimwch, :z~nr\VHŻv\VSZY. że (,)lbrzvm
n!\bicrrrl nowvch sil za kl\idvnl l'llZClll. ~dv sto
· PV k~sło dotkna 7 1f;mi.
Zjl.tdacze l.k~lni sa również na ,vvs'Oie
Laos. gdzie xw\'cxaie r.n.aja jcdnuk nieco Qd:&
micnne. 'ram kobiety zbier~l.iH cały dziell na
bn:e#u l'z(~kii!lin(; woniehH.:n mocno rvb~mi .
· G·lira: t{( RUSZV si(,~ n~l słofwt1. nastc'Pnie prosz
kuje, 1110CZV i ulenht \v kule. które sicPl'zvlII
krvvv~t ~fl hlzknrni z dl'zCW~t i lJiecze na. o~niu.
\Vych()dza z te f10 chvie kulki wielkości· orzer:
cha, koloru jasno~cze.k()ladowelto. s:orzcchtw(t;::

ne na

b1r~!U

~

ja.ko wielki przvsn1..ak. Jest jeszr.

cze inny spos6b l~rzvrz~tdzania ~linv \v snell
cJalnvm kotle. z któref~o ,vvcbodzi ona mocjj:
110 przvdVOliona. Ci~ którzv. :nie sa dość . za::
mO:ll'd, aby tdinc ktu)ić ta.k nrzvł')"rs,:wlon~t.
zbicrt'dH hl t)fmrostu 11ad brze2anii rzeki i fła~
dalia na surowo. C(~cha ch~tnkt(~rvstvcznft jest
że jCd~!C'J'lic ziemi BtOJ(,~ sic takitn sanl,vm \nu:;
ki!1.1elU juk tJ1cienlkoholu. PHłenie ot)jum Ud.
1\1 ało!;!u titkicrlo nie oozbvwaJn sic: nawet lu::
dzie un1ierahlcv, trdm(): hi :nustel)s1 Wł.l te~() 'Sa
równie !lroźne~ h\k skutek t1żvwanht ot)jUln
CZy kokainy:

.'1

Hl.l$(~l S~lge J,'t.ll,l!1daUon ngło:~ił \"linfk
dochqd7,:i"i'l \0\' sln'u,w},!! ;rnt;llże:t'lstw dzieci w A..
ll:l~~I'yC(;!. lVlał.:łc(L",t \"lftl, te ;(lUW2tl ,H~ \V 2:n;~tr~ts:lt;l.jący

lnstyt.l,l't

8\\'.'1'C):1

?,;a ttlt\łtetl$h\'o

kt6l'C\

jest

dopu.;,:%ezalne.mł~'~y tlr!Ó~~;

$l{(~tl.Czyły lfltt uwanaście,

:a.U$·:ęl· Sa,s'e li"ol1ndaU~)rl zwra·c3. się z apelem
do repre:?ent8.cyj p.tu'h;two" łych, koścJoła, lekaI'ZY, aę",
dziów by tej:l.gu\'ill;.j an r.mlu.1jipQło:2:ollo koniec. Cala
nięd,>rzę(~znoś{:. u$iIl'W pod WIll \vzględ.emwynUta
tu. Zawler;J..nie ;(:r:Hllż~·f~.git\V P:r;~ł;'Z dZied "'utnotliwiit~ jut z faktu, tow' niekt6ryd. Stam).l.~b d,j$wc~ęt& r.uo..
j~ 1.1sb,'t,Wy~ ()rzęk;;~j~\:cI~ w px·zew·atm;;j .lk.\tbi~ StAnGJI!\' . /,iI'I;' \vycho(,izić za m~,t w\vl~kup w kt6Xj~. J;\ie ~o
ich u~y"v\"J;1,ć je',M.lterjo ~B.dnej !Jr2.cy·.
.. ,
_ _ 17bn.~
I mln'fI1.'ł~',.n'II.II.W . ·;,"~.I1S_~ I
'1 ..
11
11.'
r
\Vodlę przl'·pz'O\\'fid.zotlycłl
.becnii~ "\'l· St~I,.Xll'j.ch ZJf;~lnor.t,()nyc:h

dochr,1tlzHtl ;ZyjE~ OM
'700.000 m!.ób. któt'e
.za,warły UW lą~ek rrw.ł2 1 '1"j .l~il ~H,nim 4h,)s:dydo lttt 1(;.
spo$ób.

11,",1....

:e ,~Cudu \-VHk6w" operator z zim:CUł . kr\\fiH Ies.tYl:tie :!tst ~~rttr.ttu. fa.łszv,vn i nit::dv nlę·be/ .. ;
z~j!łł kkUkn l1ies~cześlh\1"vch w'VtHtdków POl'tl:; ciZIe tttnlUla. prze~ Wl~kszQŚĆ ruab('rW·w Palt'·
nIell -Uku artvst6w pr:.te~ kły dzikich zwier; lestvnie. Wd€tl$zvrb cin u. S\\tol'zwri<:1il"słę,

. rznt. 'tViele

~dawni

WOJrhl

Z 'rgATRU.

znni;! autorn. Artvści i arivstki kolejno usiłne
wnH uSi1okoiĆ' rozjuszonych widzów. a \vśród
te(!o,~widzac że to nie przcl{~wki n. Sutro w
oba wie. bv !.;!o nic rozszan'Hlno
.
ŻVWCf In. WVUl
klhll się z kancelarii teatralnej chyłkiem do
trzecirn akcie- zerwilła sic iv\:\io}o\va \vtJt'ost dornu.
1vlin(~ło dobre pół f?odzinv jeszcze ZIV
btn·z~\.
_ .. Sz1'uka nie \vartn. funta khlkó\v l .-.- nirn widzo\vic Dl'zekorulwszv sie ie n.ie dosta
\vołnf 1 a2 po1';'1.Z tubalnvHl dosem jakiś widz ·nq ilutofa w swe rccc. zdecydowali sic lUl . o::,
z loży. \VV·l'Zek.fu11V
czwartc~o aktu. Przed
m.lszczenie sali.

\Vorawdzie \xledłt1~ l'~allsella nanuJ:l
. mied:ty Eskhnosami suchotv, :ale ludzie .cho~ Prakt"'/kn lekarska Sud~ni.czvkÓw nakazuJe jeGć
1'~ V na nie dochodza tiun t.:>ode$złe~o \vlcku. . ziemie zbierann w izb~c ko'waIa. a wiec ucina
(Ifust:<,1'" wikt Crrenlal1dczvkbw czvni ich 00001' opHk6\v że1aznvch~ zmieszann z . pieprzeul i
łn't1szta1'd~t~ 2Al snecjalne zuś skuteczne leki1r~
llłelązymi nu ·te Chol'()be~

H1PNOTYZ}1:R PSÓW•.
Przed!'ladem w Berlinie stalla!' nic

OCIEKŁ

p~u:nit:ttek vodobn\~ch

nosza . r.Ut

do

ź'Vdbw

,-unervkallski

$~lif.)eleim~~v··~anie

s\vojetn ciele zne.11i artvści... łłarold .Llovd chali ws.zelldęJ UlVśn 0.. leętvnie~{a. ;t1at~
postradał dwa palce od ,wvbuchu ''Petard",'; miilst o'poda1~owali sie'ne;l'~ecz'kQIOllJ~·~Vt:
OwmiO.Nitsson (z ,.Wvsrjy . ~atopionvch dowskieJ w RosHsowieckielnn·'···:,/··: ;,' .
okretó'\v ~osf*da. boleśnie poparzona .. tn'z"'Pnlestvna pisze ItlOS 11ctzLtd~dv::,n:i~
zclJcciu do filmu ;,St~l'c.e w l1łomiclliach~~;kie będzie nhlei!:ał~ do 2vdów.PuJesfvna: •. "bvłai j...
dv pro\vadzH~t lokOlnotvwe' przez
' . 110z<,stanie .na.dal kl'Lljcln arn1(skim. W1(o~cu I'~
las. Ja.ck Holt. znanY v.'f todzi z . ~ .. rętu Występujr at)to~ ~r tn:ol}O~l\tcJaf .ab\fn'ulrid~t
, zadżulnionvc1f' (K:inoLuna) '. doznal złf):m.~t~ l,nlcstvfi!Ski .bl'tllnod . ochrone' jedvnie<lud~
nia dwóch 'leber nl~ZV filmie ,tfheThunde 110śćdH:·ześ.cijnńsk~t oraz z'nda oddania młel'sc
dn~ flerd"'.
. ~1~vi~l9t~hw Palcstvni~ PÓdif}1'otektorat WrJ.~
·t~ilł!\ntl; .
.
.
H

)

J

HANS

I

~

W.OWV1U WVSHk\l imudnvr;n. na jaki
SlC n~lródpolskl w celu uh'\valenia
swej t;eraźr.,.iej~~l~~q~o§ci i %i~ibezpieczenJa I. lJr~V;l
$~ł()ŚCl, w~llczv 11.10 tylko z intrvs:zaroi wrogów
:reewuętl'znvch. n~etvlko n;n.lsi oocd.zać 8jeza~
.

wysda

borcz:"ll} zakuS()lU SWYC~l sasiad6w. lecz rów:::
nQc~em:ue \v~wnątr:l kN1JU :U1.a dQ Ofzezwvcię,...
tCjf'lią ~OrganlZoW41na I!brodtuczi akcje. dniac~
$n. wS2/el~ft cel1c. i w8ze!kien::d sPO$obami . do
fl;nl~~Ozenla na~ l oddanut nall.,lp czerwonym
iy:r%1110m.
Różno 8ft d;t'ogi, któl'emi te 0r~anizac:re

krocz'łr.

Raz

,vvstapją

one jawnie, drugj r.az;

~atra [ta '~oba sp,;vtnie i umieJetnje lmżdv ślad
l,"3Z . ZJaWHl sie ;?; . ładunkiem dYn~nnitu pod
,blszc~ero. dru~i raz rzuca nam paro IW. noźór
·iUew~ijnvch odez~ i broszur. Raz zJawi sie w
JOJ;'~l~ nuJ.Jask:~aws2e~o ter9ru 2 VlV1,"td;nemi
l~Y$aml barbfl.rh. dl'Ugl ~'az J~lk dzieckocalo~
w~ć n,am b~~a~'Gce i 81UijJć sic do n~s beda'
'I~nleWlnneml oczkalni; raz wvwołaj,l na 'Usta

I

na$z~ p.l'zekleństwo a

'.v sęrCli nienawiść i' po

nOWlcnJe zen1stv.' drUgI raz szeptać beda war
gi llaSZe błaganie Htosne dla nie\\'innvch. nad
~t',rvl?j :nie zdo-lano zgromadzić ani jednego
.lQwodu.
A tvnlcZasen10rgt;tnizada taJnemi szcze
Hnami idzie-ślnieje się VI'! kulak z nasiej n~l..i~
'wności, litości' i "voła naHrafniejszen1. sło'wem
'-tch6rze'-'-'Czvż zdolni jesteście wydać hn "'lN"al
ke? Nie spadły jeszc~e z W~lS luski trad1.1i nie
woli, nie rozjaśniło sic walU . '\v oczach od
"1emności konspiracyj niewolników" nie od~
dvęhacie Diersja wolnvch~ Pot strachu obsiadł

i
I

S.ię

(~) N::l'\'vei pomIędzy ludf,rni śwj,Qt1ejszym.i 113,puj.ą najróżnofcdniej:.':3zc :roj(~cj.n: eo jeL t RZiCmiQ~lQ a

~o je~~t. P r z c : : n y s l . .
Vvinę w tym pOnOS2:21 ' wielukrolnif

.

s,a,:ni

mi-

stł1;lilwie rZ(HniQ:~ła, 1.tól'zy . ~ipr,:,.nNhvszy sobio kUlca
maszyn i pov"ięl~szy\\'LIZY swój\;val'szi'l.t, HJ1iQkszują

.fu-

swo,it" pr;ledsiębior.stwo ,:_·zumnemi nl.!.z\".t~rni Juk .
.oryl;:{.\., zaldad itp.
..

Ucif.'ka..ją OItl gwaH,;m od 11 Ie b oO{;Jfmvej lUZ
dla l~ich naz\'iy "rzomlns,lo", wst~'dL[\r ~l,ię poniekąd
swego ;pochodzenia i ldfusyfikując UUz.wy zupelni0
niepo-trzebnie .i ni@ łl1i~l.znic. Taki "H7.(~my's·lnwiecl 2(.)"
\'viąc się' terlitz jui< ,,~abl'yk,a,ntem, kUpCPTJ,'" itp. paz!)..
st.:lje \v. i6tocie rzc.CZy nadi1,1 "Hzc,rnieślnn~ierJ1\'; chQć

I:,'wego \vłaściwego za,wadu. :~l'ywa On je(ipo.1).o\vQ'i swój natm'a,lny s,tQ>sun(:j( Ę ogólnem dq.że
rlil3'ID r2;cml(Jd la i s·t,ril.eoIlY jest dla wliip6łplll(~y l)n,(t
podnieE~\'i.eniem POZiOIDl.l i:\·\vego rz~(;zywistego 1;l\V(l~ln
ze sikodą D.tl\ve·t WłtW:rlf~ nvtaHzc:%ll pod \tzg1ędeIU !ir()~
s'l)O(l.al'czym, llic ~lozu:p,wa.ji\lc ju,t tto~'tn.tN~r;llil,j opieki.
s,ię wyrJ,(~kt

nzecu~ jC'~~t ~lotycheza)i.,

h.Q,r<l;w

tr1Ulną' p:rzepi'o~

\vu;<lzić

rozgraniczenie pomiędzy pojQeivm istO't:'1' 1'7.'1

mio~}a.

.a IH':t.omys·ru. Da.

l}l',z,ez

:,':Jf~ to ll.<sJ.;.utecznić jed>~11ie
wln,.'~chYe u.qtąWOdE'\'W;;1,~.vo, juli'.le p()\.vinno.p{)"

V\r'/,s,tać

Od

na

slcazani z

dnię1l) WY1"Oktlt~biernja
się korony 1l1CCZen
';Qików i czekają duhl '\VVh1Zdu do k raju taj~
.nvch :rQzką~{~w. bv talu na złość i hmibe swęj
qjc~v~l1V~ za JeJ.. niemalavrobata 1)rac()w~ć pa

inji~;~U,

:::::::tr::::::

.f,I;."

pSekcia .,polska" w Moskwie ze Stali~
. ;gem.' ziert.vńskim. tJnszlichtem, Szumskirn
~1h,,~.IIj!nnvmi na. czele wzvw~ kOlnunistów p 01==
":'fg:ich waranieach Polsk; do '(.impetu ręwo:::
1.:łt1Cyjnego

i podwaienia imi)erJalizmu polskie::l
':.10 celem st"vorzenia 2dccvdowaue!!o pomo~
pomiędzy S.S.S.R. a Niemcami. które
!

łez muszą

eznem",.

sie

stać

państwem

komuni:::

PAszrJOJ.~T

ZA(.!l}lU,.NICZNY -, 300

ZŁOTYCH.

związl\:l;ll z podwyiszeniem. (jIpałty za pasz
zagl'~!1. n.~t ~300 zł podaje Agent·ja. Wsch{)dnia~

(---) W

}l'Jrt

'\V bilansie llłl1tI1,ic:z.ym

p!)lsJ~lrnl

()(l któregCf

rÓ111,'llowągi za.1eży ,val'tość zl oteel'o, povv"aźną rubryk~
odgrywają fundus;r.e wywoZ()ue :przy wyja.z,da.ch ony..

polskich .zagranicę.
.
'iN edług sporządzonych przez :lllip.is1t. spraw we
wnQtrznych wyka?1ów w ri.}lnl tUl. wyduno t:ł'koło 80
,\'n.tc~li

tysięcy paszportów

zagraniczrny,ch, z czego nA OO.nItl

"V~~rszawę przypadało

f~1.421 I}[""S~p{.)l'tów~ ll,ą wQJe..
w6dz,twa lwowskie i l;;t~~lmw..sk.iQ praw,j,e po 10' tYf.iię~
(:y pa~portów, na województwo łoozkie 8 tysię('1.
paszportóvv', na· pozn.nilskie przeSl.Zło 8.500 passWOOC'tÓw,
tl1l UAl ~HlpQ;lsk.je prawie (:I tYSięcy paszportów ~ no.. ~~\
::i.~ \\ ~)~(;wó<lztwa, (){l 2 (lo 3 tYSięcy na ~tde.
l'onlewuż poslil;\du.-cze p~~port(łW z9.gr~ł~:v.'"

nych m<.>gq wywk~ź\5
p{m.l(Y9. .'~t1. przew~l,.lf.nie

z

k~'aju

d{)11QOO z,l na

~:tdęgQ ~'.

wYCZ,Ol'pujq, t~ sum~, ~ ww~l'U'

\vypadklldl nielegalnie ją przekra,czaj~ .z ~a;I\l.c
ptWs<twt\. w roktl ub. WplYflęło zagra\nil(~ę ok',Ooł() 100

n~Ujon(nv z~o'1,ycl1, t.j.. S'lLmQ. rówP<ająea Sii~ O!tłQicl kaJJ
Plt.:.\lu ukey~m~lgo BUil.lku Polskiego.
Pr:r.ypo:m:nieć to uale:Ły . przed seZ()t).em ~óf
wyjazdów ztigru;nicznych i Iliepo~~da.nemuQJ;I':1
jt1.'\'1\Qwi j:lk nl:.tjlj,tl('j,l'~~ic~,;niej przi;,ciwdz,ia:laó.
.
.tAl,;U)a,l;7.~I(: na.le:i..y, i~ g'(iy Polaey I?!\vq-im doby1;'. .
k~~nl
cOl'oezn,it\. obee p.:'16stw~'l;, wj.aad !\lib"!
()bywatnli dl) Polsk.i jest. lninima:lny~ VI (,io~t-l,
~ą oni la Il::~S u~niej l'OZl'ZUt~i, ni:t obyw,a,t,ęle lWl~
I~cy ~~1·:l.nieą Ten w~glqd lni\lSti być W3:2e brAll~
pod U""i\gi~, ,t!, ogl".u.niczlmie dO' minimum. rozrywkO'{
wych wyJaz.dów 7Al.granicę musi iM w parze z .og~
ewniem l1um,. wywoŹO:uyctl ~ kra.ju .ł~", l*~1:W@Of

.
. ~ue, r~flnerJ~ itp. przedMęb!o~~w~ p:rzocloysl Ś:rOdl)i, usp:r~wtiedliwJęn.i.a..
6p 1oramcy s~ę. (.) "vytwó~cU)sómasową na, I,O{istŁLw1e
WABTOŚŚ LlNJI KOLB;sOW"i'CJL
U tyłki? technl1ti ru,ąszyp'owęj i InateroQ.tyki. Do nie..
. (,:-.) DoWUl?l}jerny.
z ministeł1Jtw&1
~9 z.alicz~łyhy ,s.Ję więlkJef~:b:ryki' ma;:;ZY~1, l)rzc:twól" .

me .ęlH~1ll,kZJle ąp

,,

.

~g'ijbe ~arod'U~ ktQre~Q chleb t'lr.zed n,ledaw::
~
))r9Pu:y. I?~~~rriys~ WSl:kl~ 'Xt6ręg we$?4U~r
·n.vm ~3:3em $o.oivwali~
.~
\Y~:'~V~Cf. pr.zęQ:;:uęlHQr?y";. l\,t{lr~f l',l,l:e . Sl,\. x%elp,ię$ląi~q,..
A s'Potec2:ońS±wo. polsld~? Gdzie się mf~ .~ Wlę:ą 4ę13tyl~rnM;) ·WV4~k,1.Wy:t:WOro~ę pi·ęrnJ).t{łw,
Po~iał je~o duch X'vcer$ki. fld~ię bitęwnv ~ąrmelków, wóc,l m~Jlel'~;nyęhl .zu~ytlM;lw~a ~P3g.SUTm roku 1920~ Dlaczego'naulicach tyle bl~ 'l\ów Up~ .
dvoh~-tcllov:1iwvch twar~v?
.
. . ~g,ęm~9~ł9': .~lo ~tóregQ ~ąli<:~fl,lol;Jy ~*~w~zylSt.. ,
Skąd leje sic ta rzeka śl}1mazarności.. nie
lne z.a\vody~ oplerUJą<::e swą wytw6rcZ;Qść ni.ętylko
dQłestwą, tchÓrzQstwa •. apatH? .
na pod,J"ta,.wie t.echniki, leę:r.; .taltte .pie,:'wi(;l.$tkll twerZf:\cegó iudy"vidu~lnie i picI'wi.astku l.:·tY~ltyeznego,
'Dlac7,~~o z coraz si1niejsz v m nadskiem
1n'e.cą $Wi3domość,:?~ 1este~roY prawnukami poru;;tawą kt6;vego byt~):ty s.ziu'l,{a: k9,toJ)Pwa)lj.a, ~czy kutych. k.tQttiv podczas pięrwsze~ó i trzec ięgo linarna, Q;bQJętnęrn. jest) c;q poę1.cZ:Bgąlnypr.~e{tmiot
~l'o~bióru odd~li kraj wro!!om bez oporu ?Lecz zrobi<)nY' jeH ręcz,:n:~«lI~ czy Zfl PO{n.9C~ m·~l7J,· kt4ro
1 . $taCt
.' .
tędmika da,je :liQ.woilowi 40 r~~i. 11zemJos~o muąi:być
org,anizme-lll tywym. Bt~aP.~Ul pylQby ska~ywa~ ję ~ '1),11
lJ;iędorozw6j P-f:ĘeZ urabiAnie m;n.ięmt:t.njg" ię Pf~ęd·
i
miot. zrol.liony za pQ!ll'3iq,cą;mMZ1ll nie jer.:;t l"wmi:e-~lnl

~: .•. ~. ae}~;'::::::t::::~

H1H u~;óln8J; i::tmifi ukolo ;J miUonów Uplarów.
otJinji lód?,l-i;icn sfer przemy~lowych pertralttaele na tak povfa,t,ną S1UXH}, w sprą\:\'je <,lalszych za.,
kupów tłumaczą Się zadów{lloniem ·centraJ.nych władz;
sowiecki.dl Z:Ul'l)\<vno z gatunku tO\Vl1.l'l>W d.o.sta.rczo"\
nych przez polski przemysł bławatny, jak i terminów do:-:.tf.\,wy, o Gzem j,akoby dc~zły z MQEll~wy wi.a.donloAei. POZ..n.tBlJ}. jP1'O),P'lujf\. nas, i;'. w Ubiflg~ym tS'
g(,cln.iu sowjat.y zfll(.upily 4[) tml sl..;:óry i paczYl'! ~mał
jo\vanych za ogólnn slImf) 01\010 78,000 d ola,rów.Za
to\val' ten tylko ;::1.) '1'1 I:. ;;:oBf,nło wpałcorue goto:wIz.D<\J
a pozostał€'! 80. proc:. poĄq·yf.o lHJzpr(J<:en..t~:}\ve,t,ni wek.s~
m.j na tl;rmin trzyrnie$ięrzny.

'Wc~łuS

w Iluj.blii.sJ'.ym cZ:lHie.
Pod \vzglę<lcm !lenIlicji: co jest Przomy'sł-
do dioda dzi~'iej:szego bruk zupełnie zwad. ;K1asyfik(lw:::mif~ p l'?".emy sh, Ha wielki, drobny
i rf~kodzielniczy ni~3 wytrzymuj.e l\:l'yty'1;:.i, wm mnj(lj
'Wae~e czołlt!
.
l raz po raz ida ~mTHlchv. rosna Jaczej:: dz.io~{?tnio go na lmtcgr.n'je odnośnie do ilof.>ei 2'Jl,trll~
ki, b~zmia hasła sowieckiej re\voh.!CH~ svpja dllianych l)::r~l(~{n:,\r.nljków albo. In(W·zyn lub s-ilnik6w.
sie odezwv.· włócza sie masowo !lL!itatorzv. 'Vpych~1.ni(~ l'Zl'-;Jlli,o.sla 1'l1)cl !)()Ijf:cie, to rz~i:nwf31:nikję:rn
wsiąką w dusze ludu h-td. kładzie się w ser::
j'\łst tylko teIl" kto praeu je hBZ Il1LL$zyn z mah't, il(>~
·,O\l 'fOhf\tł wvkr:zvwia sic dzhvnic twarz - bu::
śdą ludzi, a \vh~e w rzeezpNl,s,tym lilowll, zncH~7.<;niu
.d,zi sie t~skfl mordu. krwi. l'tlbunku. (l, \VSZV~ p~Hl pojf:cio "t'~:kod7.I(llnict~Na:' j{~;~t szkoctUwe <ila X'()z
}~tkQ 'Pod osłona Jakiejś talu idei. której ślcTJi.
woju rze.mlonrła. i ku1t.ul'y 7,H;w(){ln\\'cj.
·!~dusi, tchórze nie chc.~' widzieć i slvRzeć.
\V:~;,:,',nlki(~ śI'odki
pOInQeni,ezt!l i ndr};;~l(orKl.lcrti.fl,
.
A z krelnlowskic.i doświadczalni Dafla t~jehni.c,zne są nutuvalnym, \vypłY\V(IHl ~·(WN..'ujll.Ni€l
.;.ł.'OZka7 za l'nZk~lzern.
do pomy{,lenitl, l)y.l.l)y \V h~ll
t:.Lk t~OSpO~
""'ci na sie n)uskę pot1'Ó<ina. t)OCZ\l\l()rn~t $l'ezy ja.k i lmlhwalny .
.przvwd~ęj ~t),'oje choćbv blaznq. ,vvk;r'zvw
llZelll~(l~'?lo n·io mm~o opiewać Sił~ !l.a (~1{:nI10n(:1C
twa.rzskurc~e:rn ~ebraka... a prac'I,lL. ślei:>inie $'9'Ętp{łda.r~.~~o U t~lko l1a.j~,labszym! bo nlo 1,ily'vl}cl'nHo
~obac2'ą, '1.dU9i nie usłvsz~.·
\ '.
..'
.by. S'WClł5,o d(mlwłC$J(J zadaniu, w g'{)ii.p(){}tU'eo" krajoczasu. go CZaS"ll . tvlko na §wiatlo . w~j. ~r (tg41nościltlł~yfn{(teJa pfłZe{ll~łn i l'Z('lnlir>~ła
qzienne wyd9b~dzie Stę i to p1':?;cwainie przy iść 'łt~mntt· w n~lJS.tępu.m.cym kierunku:
padkowo jakIś trop. ślad.Ą ~dv reka SP,..-4:l
.W~iell~.i pl:'z.emyat, o>:Q<:jmujący huJ;y, \valcowa-

wiedllwości dosięgnie. pa.tenęzas

da1:::zr:: :pertmktaeje w spl'avde zakupu :manufakt.u

ty

ICzym, łl. jego wyt,w6rca rzemleślnH~iem~
Pod względem gospod.arczym i fi;l1lkalnyrn na...
leiałoby l'o,zróźnić: rzemiosło więkl~·le., liwcdnie i dl'QD
n~

z uwzględnieniem

dni()l1~

czyn;u.ika,j.aką jest UoMzatru

I.:.h pra(!()W11ik6w} Ho.M T"uszyn.

To ustalernie pojęcia. istoty przemysłu i rz~mjo,
sal w ogólnoś,ei jest ko:nięczne ze wzgłęd1,l na po,trze
by specjalnej· i t-2czegółQwej:opiekf z jednej s. l'Dzgrł:&
r.:czenia kompeteW)iiprawnych i ustawo\-vyQh ~ dl1'u

li'ej strony.

'

~_-l

..

ll"lYSJtl l h/;ł.nd1'U~ lt ll~ pooSlta.wie ooli~:qen ~~
l1YCh. w Iłoku bi~*ą.cym1 us:talonQ cyfl'~ w~~i ~lJlłi
lt91aj\)-lvyeh ~r6wnQ. bu.~uj~Cych.się, 'jM i ~Q...-wr:Ii
.kąń9zg 11yc4. Wedł\lrg tY,(,1'h ()bliczeii oS91na. włn<lłd
uowowyk't);(tC!,l.(}nyel;t. i 04de,nf7~'ę:,~'wltm~ji ll~l wf,

11~ .O.~Q.OOp z:t. Nę.$~~,~nte~$~ }){tzy{!ję .w. t~J ~"i
IDtę st~nQWf&. wart.oścl e:fęktywp;e Unij •. li:QlęjoiwY~Ji
~u:tn~trz~łków i ~NlLsiels1!:--Siel.pc. Odnośnie 4QI

lUliJ'j ~~ł~UJ~ey(}P. SIę w;t;ł~dow!a . (Z~ie!'~Kutu~

. rJ9?~1

131us:?czów-arze~le, ~hQlrWw--:,S~r;aj). u,~*\

l1P' wb pr~Yllu~~:z,a,lną; \~~~ llę.. SUIllę 18;220.000 ~

W~Qśg l.ini~ q:t;lj~f6ąll'o w5~Qkudokłl~ętrt»\~

. d~\lg()~ęj i ąfOOllięj oęX.lY p~~ ~a ~i,l~tJ:.~ , .
l?~Y3"QWA~Jł; MQYINAP(łJ#Afl*:
lWAJ'Ą'l~QW't!' '. .
.

(---) MipJ~t~ s-kar1>u . ~Jo?;ył.··40.·~ęj~WJJ~lĄw~tOf
prz.ez Radę ministrów projekt ustawy U2;UIJ~lQi,.~
. y~taw~ o podatku l!$ją*Q\V1m~411~~; 11-1l\l!
~lOl:'pn~a .1925. f .. W f.ęn .spo!S(>b,: ;i;e~~w~a. ij,Q Ui$ŻC~'\ł

n,ie podat~u :maj«łtkow~e.rQ ~\.-Cj3tni.Z~~Qo"'tt.
ltiC~4 udziel$:~ bądz.ieRacla milli~tfów)ę4y~aW'f~n:1
WYl~{u.n~aell, 2:p.y w~ględyogó1p.Q~pa~~W1»Yet:b~Q4
tGS'q wymaga~y. StO;suneJ$. pr~ęn.tQWr QS61111.·J;lQmjt
n~lnej ~umy akcyj. lttPrę l1ądą )!rzyjijte ')l$ . pdk:rycl$.
po{}a tl{u UUljątkowego do tlQxniJlĄlnej .•'w~rtp~l.~'Ii
talu 4Ęcyjnego~p61k,i l;>~d,zieQ;zn~~ł ~i~tę),t~W

bU w PPTo2umił3111»z :p:til;iiS/tręW pr~~yM.};I. ł· ~41~

Próba. Ściślejsze~(J określenia pejęoia i li1 to,W ll,i:e
i nie
Us~a wa tilf~jęktq'WlW,f,tJj~ęWlł~QW~pr~nPv..-f
miosław praktyce na. oka.zach· b~dzje miał.a. mi ejsc~
))9> ~pier,vszv budzimy czujność. kt6ra 0:11
6,VII,25 r} Piel'WSzej Po- , saw~Q po.bo-vu ;tlicyjt lę~~. tyU~{) 4!l»~FłCM. W,zfj~
: ~łahl~ inercja.. marazm i anatja~ wszechwlad:: n.ę. tegopoczbe fód26.VI.
w4uieakcyj na p~tę;k~jątlto;WYdl i9WQ~. ~
. mort klej Wy:st:awie.Rolnict.va i. Przen::yslu ·W. Gro
. mu. pani w dzisiejszemsP()łećzeń~hvie.
k je. $tĄ:nledo walki. ny,ch· Wal'Ullk(rw, '·w. j~cb .~al~~ly~ięw~wi~,:ił
<++iąd~U,
.1idzje
l;l~mi~~q
P,"HpOr!3
~
Wpa.dając wtechorobv traci naród
kvukursoweji wykazują.;c. ~rzyt~m ,swoja t~źy~nejqJI. PQD01~em PQ4at~u~łljąt~9Wi8~ '" wifiłk~~ pr~~:1~
Vt~tomność, traęi obecność ....
wę ··sPÓlkl '. ę.lt(!yjtHl•.. ' .Pf~yj~~~j prg;~fIl .·I;Jm.rb .~ti swoje pos~annictwowych()wawczo-pedf4?;oglctne..
Zbudłmv
.
Q;ltcjąmi dyspoUQw·a,ć . ~cl~e~ti~ .ti>~b~
,
.Ąt4'IB~JtllN'$~I{e3BP()LSKO - ROSYJSKI••.
pc'.odko
ZV·..~
11'8:1.1 BĄW~l1 .. AWG~~L,taI".
i-)W r,wiązlm Z ~okol1anemi . transakcjami
tn~ml(~e
if.l~łstvc~ln';reb frd'il:!,nt'(\w

Nie

PO

raz pierwszy to

słvszvmv

1;""""

roiędJtysowleeką misją bandlO\\lą wV\..~arszawie~a
tćdzktUl przemysłem. l;łą.watllYnl n.a SllUlC:: około

400 000 d<tlaró", (łow!adujemy' się,. te zakupione OiS'tat·

a10

to~'&r1f ~atr1ut Wtld,cl\iYa,n$..

O~..n.~

.(~) Batr,lk AnriGl~kiwyka2uia ~u;b~~ał. '~
c~e{'zyśty, ~lek w >w,s()kośei62S6221\U);~,n~

da\\'il'no~6p~lnt

'.

()nC;.l(Ll.i \\' '\~di

CZ\\1i2rl'Cl;: . .1nia ,2 kwietuia Francl82.ka f,l Paull1J'.
~..;;:;r::~ll:~enl~~3 1"ow", P~·:Jl"wi::"'~j~h'~.i! ll<'~~lIl\łC!
't'i()1rlk:o'1"',,,I,:a lH5 (l{'r\'\rf~l

m.l! SiCln::ms.;l, !'H'x'·:, u!.
oclbs lo sie :;k)r(){:=~nc

~···7'·ldl'
''':'W'{
A. ot <#.'-.
,.. rrf''\'~'}!''r
~ J \li ..et. .. .ł
.,.l
\, (:'Y"l'\V\"HVtJI}
,I'., ,,,
""'ł "'-",'1'
t

\

l'Cnn! pl'l;ewoc1111Cl.yl nl't~7.es S.UIU

",.J"

t.~o p.

Tr\deusz K~l1nieiiski.
SPrtlwozdnn;c' z fh:Ldaluo;~d
:~'n rok J924 nn:cdshlWhl
.':~thlio\Vitno sekcJe sh}str
be('l~~ po'\v'obnc do <;;;hi):!"IV c~~\'nnC'jw
t.
,
Pi'zv scl:c.iisióstr.
'pr(:lc'·~;nia rek .
. , \:Vl'jz\'towano

))r::e\\'odni~;t\\'enl Dr.

Ju(ndo\vę,~!O

'1'<nv. Czcr·"VO!l('0.o
Czl'rn delc~ac.ia zt\zn,lczvta~~:e ,....'''·nt''.~
kalnc nie 'o{'h')owiachdn warunkoln
;~e wid,kic zasłUi!i nfl polu l1omoc\t

(';;erwonv Krzvż t6d!~ki.

:% ::unbuhltOl',h,u11
c

. Ż:1 k01'2v~tnló ~j·59 nitc.lE~nt{nv- 2h!ezy~o sic tl spccjftłist()w~
5J9 z kb'trvch 181 leczyło

J~l k \vhtdOlHOLódzki

otrk.yulał phlC

n,l bud(}we

.,;;".4 ......'· •..•

dt:'U' złoiOl1\t
z1." i W 11 ujb1i:łszYi11

_ Z Komitetu
c

(ełttlej roeznicy
,rN) sO.b()h~, dub,

e:I.lH'
c

c

\\l

Obywcł.telskisgo Obchodu 93Q-BOles.ława. C:m:Qb:r.eDo~

Ull) ,

g:imrKL~f,.itHn p.

~~ntll\v k,,:u.

t:)8~ (J(Hlf~d t.il)
J.'l'~lgn:.\("~ydl

Jrlu.

~za.,.g obdH.:rdu mlUph~tni(·j
\Vili .CIH.~olH'ego.

Na zeln'lJlliu

CI

gudzinle On aj W!'(~pr:~y uL ~.[Ł';
nol\'!~;hl,

projeldo\vt:mych
elf)

rUl1kienl sz'ko]l1ichv{) l)()\vszechne będzie

poua. p.l'elc..:

.i~LlkowBld

lNH

~eHton::t

\Yprowadzenie prZYl1l'llSU
SZk:OlllC'!!O
nieodzownego doncłnicn.ia oho
whzku do~tarczanhl \yszvstkitl1 szkoło1l1 od
lJowicdnich ponlies,;c:~eil. 1"vlko t10d tVln wa
\V"lUH:4,l .i~lk()

z(ll,H'an:io in fOl'LWI(T.I nt~
Wyg;hl':Li<:: ()dc?:y~y 1)od

QdczytćnY~

!{omitetu(L\vutble.;

>

~ło spełnić \v
odpo\viedzieć
lecz eli st:\v:a ,\V

et\va.

pdni swa doniosła. role, ~~
godl1ie wszelkhn nadziejoxu suo
zwiazku z· rbi.wojem s.zkolni':%

"

.

.Budowa:nle llow'ycl~~11.1ach6\v szkol'!
nvch w JaknahviGkszej ilości uważa. delek!:acla

UlteC:2~l1e' W szkołach tódzkicli.
. fKttrat(n,jbnl ()kt'cf!U Lódzkie~o podaje . .\\tydziału()światv i Kultury obecnie za naj:::
~ij(rwiadoti.1ości1że ierje
wielkanocno 'we waźniC,4$Z~illajlJilnie.js~ą sprnweszkoltul. w
...,.
"TBzvstkich szkolach łódzkich rozPoczVl1.a3a Lodzi.
się dn. 7: b. m., i tt"V~lĆ będa do 21 bnl.
.'
\~l roku szkolnV111
192.:j;::25 r.. wl'adze
- l,etllia Szkoła. SllQłecznaood OJco:;. .1nioJskie oddały na u~vtek' szkolnict\v~J
szechnc,go d'wa buclvnki o ł'l.cznej liczbie
wem. ,
sal~ w bieiacvIll jeszcze roku becIr~ wedlu::.:
,
. 1Y1iędzv KrakQwell1 {l, Oicowell1 we wsi ,wszelkie~o pl'a\vdopodobicńst,va odd~U1C dwa
Szyce posiadal~.olska Y.lvLC.A.kompleks bu;! llO\Ve ~machy 4) .56 salach, innCllli slo\v"V przv
dvnk.J,lw\ ktdry .zitnn jes1;. przeznaczony tut dotvchcznsO\VC1U nostawieniu SjJ);,1.\VV budo::
t1l1:hversvtet Ludowv~ ł)row'adzol1v llrZeZ wanhl ~lnach{'hv szkolnych z bicżacvch wplv
l'olski Zwit~zekN.auczvcieH Szkół Powszecłv \~jÓ\V kaso\vych. oliejskich l\'h1.!1i.strat l,rzv naj
tlych,,!o.fCllt n~t szkołe -- letnisko dhl, ludz1 lepszej woli nie n:1O:2o wvbudować \vlecej PO
hit(;~rfJSujŁlcvch sic za~adnienhl111i Emołeczne~
nad 50 i ldlk:.L S~ll, rocznic. Przy takielll ten1pie
. tl)i. Wszkoh] odbvw.!.lĆ sic beda codziennie 2
hudow<:ulia zaspokojenie potrzeb szkolnict\v1t
wykła.dy,. kt6rt~ .wY1!łaszaćbęd~t profesorowie powszechhcf..t.o w Łodzi \'f{ zakresie budvl1kó\v
lJl1hversytctów na temat v spoleczlle~ l)eda.6!o::: rn'zv 60.000 dzieci \v. wieku szkolnym muąitlło
.iticzneł e:kQnon.liczne i etyczne. Wolnv czas 'by się rozchl..t:!nać 11(1.. lat 20.
po.śWtięcOllybedzie WYC.ieczkol11 w śliczne. o:: . Z pl.ulktu. widzenia polityki szkolue:i
'kóli~e SzYC gl'OlU snol~toWynl i odpoczvn~
-II
. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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Bliźszvcłi': szc2e.~6rów uazieli
~ liwietllla.· o 8 wiecz. p. Rase \V'

!r't"

.

o'

dzisiaj ano

odczycie .
który wygłQsi 'w ,Polskiej ,Y.M.(J.A. PiotrJll
kowska 89 ll~i t~lnat Praca i Zabawa jako
ś:~Qdkł ··urzeczywistnienia ideałów rozv1loju iv
'Vi~t Qso~iste~oi zbjoro\ve~o.
.
. .\VSZYSCY~ którzy interesuja się teu1i

2a.~ndnieniami lub chcielihv ewentua.lnie tanl

pO.reQhac.

~olp.y*

;".

UP1'~lsz~ni są

Wstęp

o l,rzvbvcie.

: __ Z Tow. ,.SOkM",;l. ..~c

'

•

'PO!}l'iA:dz.aja:c

takO:\\~ll. ~cjonłllnłł .gimnastyl\:~.

.P<JP,i:~~~ghDn~i;tYJC%;rie', kt6re odbyły się 28J 2H
c~l,"cg,l'.b •. \\~~if1li 'Gajc:rm~"Skiej; pr,ZY' dogć lic2nie !i!(!..

, ,

:b:ranej .PU1~1iCZll{}~ci,

spl~wHy nietyłko ni&.spodz.ian ..
przyjemną rozrywką. Sprawnj\}
'łdzi1;i.l'sl~o \\,y!i;l)lUlitl€f 6wi<:aenia obrJ.lzowe) \'ot takt n1U
kę~

.ale pra.wdziwie

flfubQW~9łuhellldlło!)c4w~ClWiQdly~ ~e: praca
sl~J1,ie;lecz.p~tąż:nieje, e.6wicze
'Jł$!lIdtQ1~Q.

r6wnie2 boks,
lo"- ć ~viczellhl~

.Jt)~;ZOrD1leJ~;Ze OKrmaCltUe pl"zvimowa.n,io.
jest W

.'',1

patry~~an.o

zwil\zJ.{u

... ,'1 .........

Spl'il.\l'ę
wysuniętemi o..!:l'tlJ.lt.l"110

m. In.

z

[<'"

roku

z~

'Yroczy:ń~kiogo

1) pod Ą
W,\irSOJliO;::.e Sllbs~~djumz 5~-lO.OOO

Kami,s.ji
~ł.i

J,.
.. :'1'0.\'1(. ,iSi)kól"
h,ołdUJilJcsp()rtO\Vliwy~lioWfl\V"
(:zelUu, skupiel'i w .swych SZGl'cgachtych; któl"zy chcf;\
.widzie6 w ćwkzani·ll(.;}l !:iportorwych uJe tyllw rot.rYIl"'"
kę, .ala mz\v6j swe.go c.iałt..~· st()j5luj-e t'hvlczeui8t \óV"'S2.ech

~ronue

technikę l1:itl pl'zooiQtllą, jak
r~o.k(;ł.?'
fizycznej

ud·zielićdY·l'.

jadnoraz(}'\vej

Wroczy(lt~·kiamu

17.000

-

Zeb~an.ie de1eg·a:t6w . :pobo:rc6w O~cij$ii:1II .
Zwl~Qzawo4owego,;

.zł.

piątek,dnUI. 3.kwietll'la r.b.

sulJ\Y\lueji celem pokrycia

.

,

w SAli Domu Lu:

<lowego' przy. ul•. Prz.eJa:id 341 odbedz.le atę ~~
delegatów Ą p:Olborców f41,bl'yezn~rch. Chl'ześcljańSkJe~
Zwia.zku Zawodowego J}r.zemy,~lu wlóknt'fsWgQ, tle kt6.
u:mtru, co
n.ów wypłaty ga.~a.ktOl..:3l~i!ch1 Mag!stra.t 'ł·u.l.... t:trflllu rem ama\yian~ będtlr s'pra.wy 2iwiązkowe~ (paP). .. "
'-iu:t:l;v ~przyspoaoblea1awOjSlkoWłIlO· D. OaJ(a
swoje' prliestact niez.w łoczn:ia
R:ady
Nr. IV. . . . . . . .
..... ....
prośbą G :zlllatwJemi e ich
00 ppa~eI}'iJU (1Z1~I.e.ł~
D~ O. K. ~r. IV ll'r~~za. 6--~~t1JitoJ~weli~
8y I . i It-go stopnia.prz;YlipQiSObłeWrQ.. w~~owellQ
uchwał Magi~
zMegn,a.~ .. dta· nauczycieli gi~$ptyki~. ktOry. si~ .ołtbęd2Je VI .cfII
. siewa~ji w~i",ooch lipcu iPi~r~eipt.»łd~
na teatrze

dtugu".\~.

I.l\\·ag'f,\ trlldnq. :syutację :fil'l.UIlISQ\i\>',Q,.
~ię m. ln. uu. l'ogulat'llOści

'i

aie:r.pIl.ia.,

'.

. ... .

. . ...•. ....... '

.•...........•

..'

· . ' l. L

Calem kursu jj$tuj~n(.lata.jniSnie.· ~t,6tr; .~

P()~~d~~"W ćwic~n~~hłi"~~y(lh,
w.·$~~~l1·~~·
. . . . . . . ...
... .

~u

:lv~lego.

ków tódzldel!o Oddziału P.C.K. nod las'&.o
W'?In orzewodnictwem P. Tadeusza I(amień~
święto \~VielkieJnocv) cały zespół warszawskie
skie~o. prezesa Sadu Okre~owe~o w Łodzi.
gO teatru im :Fl:edrv. na ·czele ze swoim Dy;;' .
Po przyjęciu przez
zebranych (1fi
rektorem i wvkona:wca tvtulowej roli P. J. osób) protokułu ostatniego 0$161ne~o zebr~
Pawłowskim zjeżdża do nas i da tvlko dwa nill., bilansu i sprawozdania KonlisH Rewizvj;:l
pr~edstawienia o !!odz. 11 m. 30 wieczoreln.
net oraz po wyrażeniu przez dr::a Skalskie$!o
Przedst.awienta te odbeda sic v.; Teatrze Miej podziekowania. Gnlinie Miejskiei za plac 'Pod
skim przy 1..11. CCQielniancj-63 Teatr hn Fre:: budowę sZl1itala. p. Garlińskienlu. naczelniko
drv Pfzv\vozi. ze soba lliezwvkłe orv!!inalne ,vi U rZedlI Celnego; za popieranie InstvtucH
dekorade. kostiumy, lneble i t. d. - Czeka-- dr::owi Konl('owi za stale użyczenie sali Giel:::
dv~ Prasie łódzkiej za okazywane poparcie.;
mv miJęgo gościa.
-:o:~
przystąpiono do wyborów nowego Zarzadu.
do którego zostali powołani: T)P. jenerałovva,
Arctowa, Stefan Barciński, dr~owa BrzozoW;lI
ska., Ulec. Biłvk. Aniela Chawłowska.. rei.
Cbrzano'wski. prezydentowa Cvnarska.. Ol~a
Demsowa~ Zyenllmt Fiedler. naczelnik Gaj~
- Li~a morska i rzeczna.
dziński, dyr, (laiewicz, komisarz rzadu Izvcki
Dziś. w czwartek~ o 1!odz. 8~ej wieczór. jenerał Jullf!. Wanda Juszkiewiczowa. dr. Ka;;
w lokalu Sto"warzvszenin Polskich Kupców Hsz, St. KopczvilSki~ dr~owa Krotowska. inż.
(lijotrkowska] 13 pr. oHe. II wejście) odbe:: Kulicze'wski. wice;::wojewoda f,;tvszkowski. Lu:::
dzie się l . sze Organizacyjne Zebranie Ligi cM. Miksowa, dr ..Miklaszewski. dr:::owa. MOil
]\'lorskiej i Rzecznej -- Oddzh1.łu w Łodzi -- ~.1ilnicka, ks. oref. Rabiński. f-Ielena Rossmano
na któr(~ za"l)l'aSZan1V
lllp.rzehnie - wS'~vstkich
'ura
d l':::owa
I
~~ ~ , l"ns p. R OSZI{OWS k'
Yl; d 1'. Sk"als k"l.
oh'i..1 wateH -i n tC ·esn jpcvch. sic rnorzem.
'~kalsk.rll,t., d'·-lr, Sl·enk'c·
~rJ1 n1eC. SI011l0WS
k"·1 •
.:~
l W1C.u.
Komisja. Ol"janizacvjna. 1"1'; Sol""ckl' W?. . c"aw
St,p,
sk·l.·Ad O'
lf SUmIe:.
.
1
..... '-11) O"V,
- O~óJfle Zebranie Czcl'wonelto Krzy:,wsk i. ks .. biskup Tvmicniecki. lVlarja Ulrichso
wa., Wernerowa, pułk. Vogel.
ża.
Do KomisH RewizvJnej zostali \vvbra!S
Dnia 31 III. rb. \\7 sali Giełdv. Piotr~ ni przez aklamacje Pp. 'Waldęmar Bag,un~Be:r:
kowska 96, odbvlo się "\v dru~hn terll1inie o sin, Antoni Mi(.~hało,vski. Czesła,"~{ Woicie"
godz, ~ej min. 30 Ogólne Zebranie CzIon:: chQwskit Kazimierz
Roszak i Oskar, Szefer.:
li.

dów i hasIa twórczości dzisidsze:iFrancH.
która ~esfeśmv tak intelektualnie jak i uczu
cłowo zwjazanit jak również i na osobe -p re::
le~enta wvbitne!!o znnwcv . kul t urv'Wsp61::
czesnelFrancH, sadzinlV iż elita naszc!1o sno::
leQZeństw~ zainteresuje się tVIU odczytem
nie w mniejszym: stopniu l1iż Warszawa. !1dzie
QdcZ\'tt powviszNwzbudził oflromne zaintere
sowanie i uznanie dla osoby prelegenta.
- Ł.
S. jedzie do Torunia.
W dniu· 4 bm. o godzinie 2:::';!iej pO'P~
łudniu z d,vorca Ka.liskieso odjeżdża' łódzki
kulb ~p{)rto\vy do Torunia celem rózcf1rania
zawodów o mistrzostwo Polski Z .~I'.K. S".

w

2

i
Miejski.
Dziś i jutro. PO cenach zrzeszeniowych.
arcydzieło J. Słowackiego .,Lina Weneda.'" w
znakomitem wykonaniu całe~o zespołu..
_ Teatr P01l1ttdamy.
:t!'
Dzi.fi, o !l'ouz.
8.15 wiecz.. po r.a;z 3--ci dramat
. .'
Fr. I{rucr.kow~kil()go
w 3-cb. aktach ,~Golg'o,ta.""

.1

UJ,

ll
II.

0.41

,t
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M

j

9,JanMacie
Wścieklica'" .
,
sztuka St. J ~ \Vitkiewiczn. które,j ·WV~
stawienie \v \Varszawie \v teatrze im Fredrv
wywołało niezwykłe poruszenie \V oisluach
wszystkich
odcieni. uirzv światło kinkietó\v
lA'
.

J

,
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i
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fa.
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@thao- !Iałp lub watb

Za.s_cII;illJłd3Cicie do 60 proc.
1 do 91) PIPoc. S!'D aru , oSlągnlec e nm"
WJilĄttD pel.1<llu;ś(: ruchu. ~\Z}sk~cie slImł-ti do me xio \lm. Pcle(!a stale ze składa

'$'

In~

..

l li

R%ecz traktu esie serjo. Dy~
s!tre<'ia zar.t'umiona.

Otertyauo" '

thwlę z tOlogratłami

we 'l)szysHd h wyn iara.:.b 1 w}konGmach jall: rowfl1e:t plerScienie (10 samQlll
'Wi'U'(h, l kulki st81o~e W oprowkach do rowerów. Gfertyoa :&i)daaielll

np'l .. 511'5

41

,
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.1111011
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86.

karpie t'!elekc~jn(t~o relliy pol..
s!<iej fi do 6 kg~ kopa, pozoatl."

le ,~OO h:g. do s'" rzedania w
m~l. Ztromio, p. Tuszynem. 'Wt

to

914

'Zt,le
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Lamskichbu<,ik6w.i pantofli tÓ'
10-

tl)~ch "W~ sottOWGIl}ch Od

15 Zł. i dZiecinnyl,.h,skórzt:luych
Nleruchcmcśei m. Ło obflttJelkówod 5-10 Zł. \U ma'"
dzi PUJ$1 S'li'liOlCn Cl.łOl1HÓIłV. o prz.)b)Cle na
aZ}nl.e Ol,· \lWla Janiec. Anarz,='
Zat2r}r.I

Stowsr:tySzen:a

Wla~~jefe1ł

Ins tzns
ebraniB
StO\\ arzyszenfa,

rzłc,nl{ów

kt~re oJbęzlesię w,oieclz elf:' dn 5 ~okwietnia rb. o godz' 4 ej
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