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Taki stan naszeRożvc'ia lt na dlttzsza
jest nie do pomyślenia i nasz Minister
Skarbu coute que coute powinien i musi z11a
leźć \v::,dscie z tego, nad \vyraz krytycznego

lnetę

położenia.

T'ynlCZ~lsem, w jego mowie jest naj:::
bardziej niepokohlce to. że pan Minister stol
bezradnie \vobee tego kataklizmu.
Zaleca nam ciel'pliwość.oszczednQś'(;
przedsiębiorczość --- a ·wor.!óle miedzv Wiel'SZ11
lui \vidnć wVl':17.nie: C'est plus fort Que moi...

Przecbdcbiorczość u nas została bar;lll
różnego rodzaju
..ochrona$'
"postepo\vem'~
usta,vodawlII

dzo podcl'\vana
mi" i bardzo

sb.vern socJalnelTI i l)odatkowent. na

które
Ja,k na oszczę:!
dności wyszli u nas ludzie lepiej nie mówić.
~\ cif~l'plhNOŚć ... te~t, ma swoje grallice...'"
Hadzi~ panu lninistrowi nie rnamv z,~
rnin 1'1.1 \vie on bczwz~l(~'dnic leniej o' l'Ói;11I
zaradc,zvch niż lnv .- a.le zdaje
z tego ,bleŁ1neg() kola
dl'l.l~iej w:'llutv,. Q;;>a"j,-{eJ 1'1~i
o \ve,vnctrznvm obic!:!1.1
eoś
wzorowane.h!ona niemieckid mal'cetento\vet
ZdaJemy sobie jasno sprawe z zasług
pana Grabskie~o, które dla stabilizacji na~
szej ,yaluty polożvl, ale tern nie mniej mush
nly z catn stanowczościa podnieść. że ~O:l
spodarczego przesilenia rozwhlzać nie POS:

niestctv ... nie

Inożnfl zitrobić.

....." ••.•"- .......... 1

PIP

ttafił:-'

,Prze.sile~ie 'ekonolniczne \v kraju i
związane z tym Zhlwiska, nabierahl z' dnia
:Qa dzielI o~troścL.,
. .
.
.'
Ostatnie w' tej, mi~rze. expose pana'
p:s:emjera. Grabskiego, jest tak charaktervt: ,:
styc2ne, że tru'dno przejść nad ,niem do -Po:::
rządku dz'iennego. .,ri_ zwłaszcza, :lo ten ..porza
(;lęk dzienny" \v' Polsce, _., mtl wszelkie zna::
Ulj.oDa .•.. zupełnej plajty.
Zasadniczynl leitnlotiwem pana preln~

.Jer a było prz~iinanie sic do bczntdności. \vo:::
tra~iczp;ej
katastrofy
i:!ospodarczejł
.
W swoieżelazi1e kleszcze ujcla cały
_ Przy tej okazH poruszył on niesłvcha;:
niepokojace,monlentv życia wewnetrzne~
Polski --nad któremi, warto się po\vażniej

rt:bec

.

•

dl'astyc~nef svttulcHpanpl~enljer Grabski

Możlhve t że znajdzie tu wyjście z ,tvch
opresH Rada Ekonomiczn~\, która jaknajpre~
dzei . powinna się zebra gdyż jakkolwiek
przetrzyrna1iśmy inflncle i 'dewaluacje to
przy, dalszej, te~o rodz:a,ju nsanadi'~~' n~:
peWllP nas djabli' wez·mq.

c,

PO

ś·więciL.cały w,płvw zpoż"czki 'alnervkafl~

s~iej"r~które:j ,.·not~bęne,'dopiero .cześć ,vplv~

,D;ela,bowiemw'NowvulSwieąie, pożyczki
p<?lsk~e" nie cieszą. się nadz\vyczaJnq popular
nościa). --

Faszyzm a }{ultora narodowa.

N'Q --, 'ale CD . dalej? 1 ' " • •
. '. Pan .preniJer· w swojej mowie przv~
il1nl zupełnie llie(iwlJZnacznie. ze ,zagranica
pożyczki nam nie dn, z' po\vodu brakl.l zau:::
fanhl. ...- deficytv liędH\Vicc' rosły z dnia nf;l

ParG tygodni temu odbyłsie w Bolonii
pierwszy konRres faszystów, poświęcony' WY
ł'~czniespl'a'WOln i za~adnieniom kulturv n~l,
rodoweL U czestnic2vło' w kOllllresie z fi!91'a
czterystu przedstawicieli pracy
um,\rsłowel
póhvysp'u, profesoró\v. uniwersyteckich, poelll
tów, historyków,filozofóV\l', ,prawnik6v."... ' pu~
bHcystów. artYstów' :i t. p." '. wśród 'którvch
sporo inlion zaslu;i;on"\rch. głośnvchw" ~ie:ll
dzinie nauki Htel'aturv,sztuki.DQŚctu ,WV~
mienić takich członków . kon,gX'esu~'
k:O..
Gentile, ArrHlo SGhni... E. Bodtero.G",
olul:
V.,~ Cian, Ęttore RbmaSno:1i. P..Or
U~O
(Jjetti~Ą1frt1doPanzini; S~lv~toredi' '. "a~~
rp·o".'lJ~:i,Pi~~~dęll0, I(; -B~r~i~i;j ,:t.. ' n .. , '~'. ~ .'.

dzieJl...
.
Twierdzeniellal1a prell1Jera.. że podat:::
ki 'wplvwah, jednak do kasrzadowvch. 'wo
bec czego peSymizlu 'Sferl)rZemvsłowvchnie
jest UZ!l:sHdnionv. opie~a ,sie na p,ov;rierzcho

,,'netn 'stwietdienhlfaktu~~:'

i'

',... ..

Mianowicie. pall .premjer zaznaczył' Gdyby za;ntereśowan,Q, sieztódbfmite
zatrwł\żahlCV stan. naszego ,bilansu, gO lJokl')'dn'··..:-· gdybv,f, widziano~żes~kwest~a.
t mało tego. że jestbiernvlll. ale wvka~
tor, lUt' pc)l;.rycie l) Qdatków., ,',sPl"zedą.je,;. iu~
takie deficyty na korzyść
za~rariicv. Ch01TI()śc1 Ol,odatk,()w~nego:nh;~raz .', zaledwie
niedłu~o cała nnsza płvnna' gotówka. mo~ Z(tt-wierć wartości, to tak z\Vape •. wpłacatlie~'
.,wyplvnS4ć" z kraju-;'" pozostawia:jtlc ty tvch'podatków' -- Jest drmnateroeko.nornioz
mile wspomnienie o stabiliZacH.
· nynl"o którYtn p~i1t 'premjerriU~ wi,e.c,z,\1;.rteż·
Styczeń dal nam 65milJon6wdeficv wieazi~lćnieQhc~."<>',
hltv '48 •. 0 marCu i k,,;ietriiu nic wsponl1
·<"]VloŹnabvZ4pewne .•. powiedzieć~że'Zia'\v
Y~cale, trdvż prvwatneźródla podajtt ".sz(!,bvłvibcd~l euzekucje podatko,ve"w2ule~
ah,,'Q.'1P> cyfry...
.'
dem.·o:piej'}zslvch dłużnikÓw ·~·aleDrzv' nor
$,~~.d:mo lllltnllm' um lnie siecznie WVllosi 1ll~JQ"XIl1~taniekraJtl,9vfra.tvc4 "ostatnich
(oprócz budżetO\VCb!9) 50 jes,tznikotU~mtda.ildetJy dzisiaj lwia cześć
innemi. słowy" rok, ta.ldel 'f)ła~ić niąńlożei'najuą~qhvsi, najbardziej
:~."t~~erwv. kruszcowe "BanktrP,ol s2anuj~CY ,sU; ludzie znluszeni sa swoje rucho
.DAt:lłBlrV 'doza~l'anicv4
mości odt!a.l:· 'Qj uok.ry~ie uottzeb. 'b~~
"'C1Pi.ł',I.~· bd:ł GQ l1id/..

'. ..... . ...~eJws~ystkich ,'przemówień

.u~f'Stml<

,ko.w~\ ł§on':f4r'esu~jak"rQwniez "że, 'wszYstkic,hu~
c~w;ał:lJ,oW~iętv:ch.przebiiaJ:a, Jedns.,: mvśl"
'n:iiap'-Qw~~;dekGniecz1l0ść' pfzenikniecia '. wvcao
·:wa:n~a~~.tr~ądc}'w·egop(;czu~iem: ·ojozvznv..\wur.g
WadzenIa/Jej .na ·wszyatkier' pola .ku:ltttrv~
,..... , . ~~Pisaliśmvi.luiu~~aliśmyd4wniej ..;..,.
, mÓwił, prot: 13od:rero--:hi$to1"jt .rZVmskieJ1i 'tak:.
iŻ'poniżałaJeś1i "nie oczerniała ·.ona :~:r.!ł;~
t,

#

skość -- pr~ezsza~unekdlaMommsen·a4.~
.
B.. ' qit.diano.· i"E;Jłorna~noli' zwracali
UW~J!ę ,.l1ato ł że.. 'Przezdrugh~ latalntltura:
wloąka

,bvla odbiciem,~,kąlttlrv4\ .•.,·qe~,:
skieJ, która :wzmacniała. .'We~ \Vłoszechv~i
dy ~ermanofdskłe. ZaznaozoDoz
. .,
J)tłłQA ~\1ltmJlal, iMCtgb' ~.~.

j

WYROK NA "".ro., ..... ";.,, ... "~,n,<u
DELU1L \D1.~1 lA \\') \\'.' !'nI" l:U ;nun:lchn\\'I:(j\\'
.Yupadnip pl'u\nloljludnblll: w
jak ~I.!J.!zq puws;(:ł:\/'l!nll' \\'
kołach
\\"ly~r:),' o-:j·au':i;I:'n i.
10,""'''.,.,'.'''','

::t::au;r zns tnnq

wir.'k wL<nln \\'

7U11l;,H:lln.

lHl )~T!l j (11'1:.

PLACÓ\VKI ZAGRANICZNE SIEDt,I·
l":ROPAGANDY

;f
I~

'P.rzvj~t:~l

przez PfzeCdsta'\vicieH nolsldc:1o DO~
selstwa w RZynlle radcę le;;:::u::vhleuo Gold:ol1
sztandu~ komisar:i~a sekcji polskiej ,Mol'dko\vh
cza i konslda, nolskiego \ve FlorencHPaszko\v

znintereśowa,nien1
o~lqdal polskie \V\7d~1,vnictwa ihlStrO\VU11C. \\TV
raża.l~c uznanie dla lderowniczej idei nob
skiej sekcH \vystawv i zatrzvrnuhlc sic szcze'

i
festacje na

I skiefo,'!o.. :Król z wielkicIl1

~6b:lieprzv

nict\vv

:w

studjow'aniu lliektór·vch wvatnv;;

~

V~7ieczorenl odbył się bankiet
?,;Wi~2ku .zotwarcie:m wvstawv.

oficjalny

.

ZA.SZCZy'r.
Gdańsk 4 tnaia. (pat)
~,Ba1tische Presse"
donosi z Tallina.
,i~. L.i;l.!a N~,rodó\v zaproponov,1uła estollśldc:::
:Oli1 ~~~j,. !ctl'o\vi S~1raw 2a~ral1icznvc.~h Pusta,

. ..

ob: ' .", ··,,"·~,~(~O stanolwiska \v aeneralnvm
seI
. ' '.';.Narodó\v. lV1inister Pusta
pn, r ~ .""
. przvjat

~PREZ. 'COdLIDGE CHCE DAć śWIATlJ
.
FOKO] POWSZECHNY.
Wiedeń. 4 maja. (pat)
.. ' . .' ,,-So11n und Montaszeitung~' donosi z
'; lWaSzyngtonu. Jak slychać~ prezydent Coolid
.
'ma :zaproponować nl0Cal'stwom z\vołanie
I
!!lej haskiej konferencH pokojowei. aby na
'Podsta:wie doświadczeli wojny światowej pod
· 'dą.ćrewizH kilka kwestH z zakresu p:ra wa

.
J 101skie

P ary:ł 4 maja (pa.t)
::'więio j]nl'o(1o\\"(' ::I.g"O lT:aja dal0 powód.

do c'alego 'Si:l:'tcgu gorącyc 11 JIHm.ifes(H.cyj m/. l' zecz

Polsld l3T6wHO ze strony kól J'l'ancuskidl jaik j 2.e
stron:; l,::.olonJi po·lskiej. ObcilÓd rozpDczął się IW-hO%:€'llst\vem.\ odpni\\"ir.HINil w ko;;;cif.\le knto.Jickiej misjIl
polskiej.
O godz. 4-ej po południu pr7ybyIa do a,n1.ha.sady;
dh zlo:?e'nlia, :i;y(~zeit p. arnbasadol'o\\'.l Chla.p()\\\'3kie·:
II\U liCZl1iL delegac.ia. Towa.rzy,st\\'I1. Fr'I,lllce-·Pulog"ilG.
O godz. fHd m. ;30 przybyła donmhasady dele~
gacja, Akademji fl'[lllCUskiej i Instyiul,u i wręczyła
p. amha"~[l;dorowi Chltl..pO'rvsldrIllu .adres do członków
Pols1dej Akade,roji o,i'a,z pOiIskieh unhversytetów z o~

J.w.zji otwarcia. w \Varszuw'ie Instytutu J.l'IU,nctlskiego,
A<lres, wręczony p. amba.s:a.dorowi Chla,powskie
mu przez delegację Akademjl F,raneuskiej i Instytutu, a skicro\y;a,ny do POlsk,iej Akademji i polskiCh
uniwersytetó'\-y, n.osi na sobie podpisy zg6rą 700 najv;,:ybitniejsz;fch francuskich u.czonych, f;t,k a demik6 w,
profesor6w i innych wybi:tny.cll osobisto~ci, P. am ..
bllsa!li)l' Cht.apcnvski, przyjmując powyższy adre,.s, od.
R

7TWET

:,.,,:,.,

..

Genewa 4: maja. (tlaŁ)
N.a rozpoC,2ynahlCa się dzisiaj miedzy~

narodó'W~ konferencję \v sprawie handlu bro
prżvbyH lJrzedstnwiciele około 41: r.H:l.ńshV'
in. Nienliec, Amel'Yki~ '.rurcH. które to
państ\va nic sa członkami Li~i N'al'odó\v.

nia
D;l.

~.

,.. Konferencja' ma za zadanie opracowa~
\"1 spra:wie miedzvnarodower:.
:~o .. h'and1u brol1ia. amunicia i
lnatcrh'!..łami
wóU~nnemi, która zastunl kcmwencJc. zawal"~
St Oermain, 'nierat.vfikowana .wobec
',."

·:Q.l~ k<)D'ItfcncH

'I~";' ··~ę~Q;.stanowiska ~mervki. Sti\llY Zje~
UlJn:f0czo;na~~odził'\T 'sie obecnie '\vvsłllć na

.·0k

erencJe sWeg9.l'ęprc~enta:nt~t.

RVM.UNJA ODRZUCA ARBI1'\RAŻ

\Vczoraj$-ze p().~iedzenie przyniosło n.a.l'e s z.ci e
z::lkof!czeni,e przec.Uuiającej się' 211yt dłłlg.') debaty
szczeg&ł1o\vej.

Opozycja na zakmkzenie wyto.czyta na szańce
przechvmagistl'adiie ,najeię:!.8zc działo: r. Ha.paJskieg'o, prze.dsta.\vieicla PPS. Z.::nv:ied.ll się jedn::t.ik ci, kt6.
rzy spotlzJie.\v,aU s,lf~ że r. Hapalski powie COM \vię.!oj
pCI'n.ad okrzyc.z.t1118 ju:? tylokrotnie komunały u partyjności luugjstrackiej.
Nr.l,.-ogół dotyki],l on spraw ma,łej wagi, .albo tlo..
bl'zejuź znany,eh całej Łodzi., stąd te-ż jego pl'zc;'n6~
~venjc nio\\zbudzito
zhytllliego zaintere.so\v::mla., .[),
je9.:(~U elnv.i1U.11ii 7.U#lt[,I'eso\Yi1ni(~~ bylo, to tylko d13.tego, ŹD przemówien'ie nie poz;bavrl1oDf,) bylo UlilTJH.m-

t6w

)nllTlOryBty(.~z.nyeh.·

Dals.ze pl'zemó\vie:nia .nie prz;y"ni.osły Dlie ,ciel.;:a.-

wego, wl~c tI:'l~ pp. fadni up:rzyjornniali sQbie C7J<lf'l
miłą poga.\vędkq,czyniąc szmer zupelD1ie l,lllie'mozli~

z rano

zmarł.

."
.' .
.p
arvż4
maJa. ( pa t)
~~fl\"
. Na 1)Osiedzenht .Radvsabinefowej
l;~l~JJrłand . naradzał się z koleit~mJ ył. .sDrawach
t~~.n~acb wewn~trznet·· RadamJlUsfrów oosta~
~łti4:~,~wlła zabron:tćw dn. })m. wszelkich uQcho:::
't"~;'iu6wz

okazji

świeta

Joanny d'Arc. Z

DOWO~

'~cdu .~2e~iebienią P.ainleve" w ciastu . naJbli/~::.'
" • 'kSZVCn dwóch dnI nle bedzle oDuszczal mieszi

ania.

~

Kronika

ma.\vlanie. Przewatnle były to mniej lub 'więcej tl.za.~
albo nieuzasadn~Qneutyskiw,anill;1" na. n,lędo..
roagan1a go.~podarki miejskiej.
"
'\Vlęcej czasu po~wdęcn ,mówca sprawie roz..
lmdowy· mi1a.sta, dowodząc, że.:W tej.spra.wie Magi..
f:l~- "~. ni nie zrobił .a w nowym hudżecie skre~ldł nA-

tel~graficzna

,

<.

amJJasa.dor

niemiecki,

oraz ldcz-ni

przedsta\vi.ciele

~wJata

po'liIt.ycznego, wojskowego, nauki sztuki
m,a,itych organiza.cjj spo-lecznych.

.:i; f(.)lZ..

kvtach na ten cel

były przezn~czo.ne. Nie ominął tak2'e r. Ra.Pa·ls~i: słyn
nej elektro\vni łódzkiej l'az jeszcze przy.pomi,ną.ją;c, ;te
mias.t-o na tej tranzakcj.i pani'osło wlielkie straty. W,
k,onkluzji r. RapaIski oświadcza! że frakcja jego b~·
dzie glo&o\val.a prze.ciwko budżeto\VIl.
Po przemówieniu r. RapaIskiego glos . zabrał
p. wiceprezydent \Vojew6dzki) odpowiadając na zarzuty, posta\VUiOne Mag1strato\vl przez przedstawicie
li frakcyj.
.
Naogół przemówientc p. wi.ceprez:ydenta,
nie
"'\-'Ykroczylo pozia ramy z\vykłych 5ego od.po\vied1.1,
pc"vtarzanyeh co pewien C?..us na zarzuty :frakcyj opo
zy,cyjnycll. Dotyczy to przed.c\vszystkllem tej części
prZl"-Ino'WY, któro. była po:;;więcon.t~. elektrowni. Tut.a)
z uporem p. wIlcerp. dowodził po raz nie,wiem który
że miasto na Zawarciu umowy z eh~ktrow!l!ll.\ zrobiłQ
złoty interes.
Przechodząc do spraw kanalizacji, p.\Voje\vódzkj OŚWiadczył, ~e pr:zygotowania do prac zWliąza.
nych z zapro,wadzen:iem kanaliza,cji, są. na. ZJa,lko,ń~
czeniu i po otrzymaruiu poiy.czki paiLStwoweja.łoo
z;agranicznej mi.astoniez\vłocznie przystąpi do robót,
z~1.krojony<.:h na szeroką skalę.
,
Nast0.Imie głos zabrał p. Lichtenstain (Bund)
po l'a.Z wtóry ,rw,rzekajqc nu, upośleazen1e ronlejs;zoś~
c: i w koilCU oświitdczajtV~l 2:e fr.ak.cja jego będz.ie
glos.owała przeciwko budZeto-wi.
p~ Zubert N .P. R."" swej prze.rnowi-e, wypo..
wiiedzianej w stylu wiecowym. i nie po:rba.wionaj ,f,l"

taków natury osobistej, skierowanych w stro~; r.
Jla.palskiego at-ako'rv.M stancrw:isko opozycji.
R. Rapals·ki "tV imieniu.. NJemieckiej ,;'l1:M1j i
t

Pra.cy polamizowal :t WYwodami' p:rzedJn6wcy, ~f$
W1nOSZI.\C w rezuJ.tac;ie ni'e nowego dQ teg.a,cop,GWi~
:d$ia.ł na początk·u posi:edzenia.
..'
Ostatn',i lJ1'Zem.awhvl refere.nt I'. Pt'elter, "zbtja;j2\c'
2..a:rZ,ttty. \V o.pozycjii co do niektóry.ch pozyc:(yj· J:ru~&towycb. Po przem6wieJlliu referenta. POS1ledtenW rtaJJl..;
"knift", o godz. li-ej.
S~aC&
1. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

' . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WARSZAWSKA
.Z

KATOLICKIEGO.

;~,~

nie takiego, coby zas1ugiwalo nabUtszeo..

slldni,oł1e

RZAD .MASONSKI WOBEC śWIATA

II

byłl)

'

OBIAD W AMBASADZIE POLSKIEJ.
O godz. S-ej wiec2iorem w lokalu ~a.sady pOl
ski ej oe11':'l się obi-ad 'd1a kQrpUBU dyploIDalt.y·.czn~~
oraz pr.zedstawioieli rządu f·rancuskie go..
P.:~ ObLedz.ie odbył się '\tV a.partamóntacb amba.sa.dy ~ielki ha.l, którego część al\t'-stycz,:ua obeJmo,\'~~ł.a polskie tal"tce nwodo \. \\t Wyl~o:-:.ani,u członków
Tow·a.r.:z.rsiw;.q, miłośn~ków teatru pOliskiego pod kierl'nli:>iem p. Kro.czy11Skie.go. śpiew artystki operowej
p. M,u,rji Al exa.n dra wk z) gra na .skrzypcach p. Ja'tl:n"
ke igra fortepianowa p' Sliwii!Skd. W raucie uezest..:
niczy-l cały korpus dyplomatyczny, a m. in. r6Wlli~

DOKONeZENIE DEBATY SZCZEG6LOWEJ..
WRA!ENIA. OGóLNE.
wet sumy, jakie w poprzednkb

IlJie

1l

S-pl'8.\v1iedliwośei na e~,11ym śwriecie.

iej.

t

Rzym 4' maja, (!:iaf)
.Niedaleko Savonv pociafl~ iadacv"z Ge
nui do ·Ventimbtli.a najechał wc.zoraj na· sa:::
moch6d,pt'zyczem dwie osoby. amerykańska
. para małżonków 'Hovard, zosiałv zabite na
u. Szofer\! brzewiezionv do szpitala. na~

po\Yiedzi>D..l narl dluzszem pl'zemów!ienlem, 'tv któr,;l1
\v imien,iu na,rodu polskiego z-loi.ył podz,ięl;:f~ przeclsta
wi(.',!ielom nauki :fra.ncuskiej, podkreślają.c, 2e stała
\\'spómoM idecHvaolJunarodó\v za WS1,0 po·zwalała im
na pożyteczną współpi~acę '\tV dziele o.brony praw~ ~

. .".

wjajq(!y usłyszenia czegośkolwiek w lo~y prasowej -ANGIELSKIEGO RZADU.
zbyt oddalonej od mÓ"\\-Lliry.
. Wiedeń 4 utaja. (pat) .
Nale załob y więc albo zrnusićpp, radnych do·
" "Neue Fre:ie P17csse'" donosi z Buka~ ])ezw.zględl1E$'iJ mllcze,uia, a.lbo per7.enieBC lożę I.H'aso~
,'resztu, !ie Rada nlin:istrow postanowiła nie wą ,w inne, h3rdziej o<l11ow'iednie In;ejsce,
· p:rzyjać" propozycH . rzadu . nielniecIdego \v
, Sprn,wę tę porUSZ{U10 już niejednokrotnie i dz.j.:'sprawiea.rbitl'aiu rzadu angielskieQow kdn~ . \V~jć sli~ należy, że. })rt:+zycljmll . Rady Miejskiej me
··'.',flikcie l1iemiccko:::rtnntllUikinl.
pod uwagą słusznych narzekali calejł6dzk.lej
,.;":'.' ,
Rza·drumuilsld. podaje dalej dziennik. w:z.ięlo
prasy i doty,chc7AlS ,nie kazało zmienić istnieJącego
wYstosuje 1l0'v~l, note do:Berlina. \v której za
.' , : . ,
proJjoDuje, aby sprawa Banca Generale prze:: sta.nu l'zeczy.'.PRZEBIEG
POSIEDZENIA.
kazana została specjalnej konferencH niemiec~
Pos.'( dzer.,ie vozpoczęto.l:3ię pl'z·em{)wqr. fl,l1palkor:::rumullskiej, 'Pfzvczeln rzad rumuński gO~
bldegc., lHól'y poudał krytyce .gaspDdarkę rniejl~ką.
~tó~.~~st przyzl1a,ć . Niemcqm udogodnienia
N.aogół VI' przem6wieuiu.lrięZa ia.uf'a.n.iia. PPS.
,to do sposobu zapłatynależllvch sum.

ZDERZENIE POCIAGU
'2 SAMOCI-IODEM.

Polski.

si dzeni

:oarodów.

'MIEDZYNARODOWA KONFERENCJ.A
W SPRAWIE IIANDLU BRONIA.

cześć

GIEŁDA

Of"ICJALNA

'dnia 4 maja, 1925 r:

DEWIZY.
3elgja 26.41
. Londyn 25.19 (25,19)
Paryż

4.l0--'-4~ 15 Ostrowiec 6:25-6~50--6.30 .Pocisk'
1.36 Rudz1d 1~66-1.67Ursus 1.70 Zawiercie'

15.75 JabłkowscvO.18 Spirvtus.
2.1r2~131.ilpon 0.78--0.73-0.75.
-0.87-0.89 Płl,TOWOZV O.67..-.o~68

~ki·60.

1.75 Nobel
Norblin·O.91

Rohn .9S0

Starachowice.2.56-2.6fr-2.54Zieleniew
t! " 10.60 BorkQwski . .1.54-1 . 51. HahetbuScn

.............................

27.185
Szwajcaria 100 51
-l~'t60 Zeg!uga O.18~O.19. :TendeuclanieledlilOll
\Vlochv 2L40
1 at:
. ..
.... ..... .'.
.....
~lolandja 208.825' (20.8.825)
Now yJork 5.185
·.·.' . ·~. <VfBaDkQ.. ··ltaBdlo~ ..~' .~
. . . . .......
.." . ....... . ....... ...... . ,
Pra~a '·15.43 (15~43)
Wiedefl 73 ł lS
.' ", Wob~cukazafiJa,J~ifJw, niekt6r,1cllPhsiI:lacllt"U!
Pożyczka Kdnwersvina 50.00
teJ~zychVt'la(!on19~c.i o. uskutecmLanejjaJt~yw'Ba.n
Pożyczka Dolaroyva 59.00 \V ·z-1.305,).15
Handl0tvymŁ6d.zki:ttll·ąd~j~p~e.lu~ dQn091<!
Pożyczka Kolejo\va .90.00- 89.00~90.00
. ku'
my" pąsp:rawdzeniutejWi4dC)tn~Gl'li ~~/tt',.;
Listv '.ziemskie 4 ·i pół ,proc. 25A(}--25.65- Banku tym nie tylko) .' ~e .' ~adba r~dtdłcl~ ri4e". }eSt
1

reankcJł~

2.5.50. \

mierzona;.

'i'"

leczprzęchvnle, ·j.ll~tytu9jata.;·:.~Uitek

'Tendencja· ·niej edt101ita.
stale· wz,roagającejsie·pracy, .. zmu,g.llJlDiajeat p()"W~'\
, .AKą~JE~
szyćsw6jpersO,I!1el,co t8Żpów<.rlil, lec%f;1Yat~y;c~
. .' '. '.... ..'. . ."...... .....
... "
n .. ,BankD"l~k()nto,vy6.50dlaH. iP.l.00 nie,. ". .czyni.
Prawdopodobnie, tAlsztp. tu. ttieporozumien;ie .1
~)ędn.
'2:ie1n"
2.50--2.55
~.',
lQ.wy5i~5Pl7zf;m
'. kt)Rz~d.fr~~cttski na~hlłp. prez\:dcn~ ,
-t9wl,r nl~Po2b.arwa Kl(~dR('Z()Wl pahl1v de Jofh, L~,:..ó~v2~,2fJ Sl}iess.-)2,'~Q.! ,.. ,'P•.29 'C2Jęstoci,ce racjd rzeczy\viścle odbY'w'ttjącęj się redpkcji', pel'śdh..
,
do rinst~!~l(;t4>ll pllbliqun oraZ p. rcdak~ l.8::>-cl.)tt LazvO ...O Z~lerz:n.80~·O.85. ,Chodo~ lu W łódzkim· ~dziale Banku Ba.ndloweiiO' ~
l'(rwl90 Cukier 3.1 O-~3J ,s...,.~, 10 ·<We~ieI2.70 s a a w i e . . '
e.....'fPf9~t~.p,. :u:~l,..
/jil~. i· . Rl1QzH. czvil$kiej Dalm... :-2,60
Ce$f.iel~ld 0..51--0_114 1\l[odrzeió'\'\t 4..15-re 10'8,1" d&'1 cedt!:mie
.,
kt)ZqkazH .~WiCt,l nnrodQ\ve!10 3dto
1tl~,",a .. Tl ...p;c,mJcr !Pliunleve wvsłał. do P'. pro:mJera . GrahskiegogelleSZG z życzeniami.
_-1

fHlI:noth;,i~ll11)hlel 1 9[i·iilU·
pl'olm. gowl!:lna w
bat'clzoeelo)V4' diiogl~ tallHn,hulie \'ViliH'

lnl1.Hlziezy 11~1',Cf!ł'sklej j, wykony\va,Jjle
dla
potrzeJ),
---t!tle: to j~S1.'C1.e lH)l~dzo. l'z,ndlto ........ dht zr:1,j)'])Y·
Jląt.1źt,()

l

\i\'Ruin,fuuI.1UISZÓW. '

f~2n.l, 110:stfWTj,le idzi~
~

skjf;!mj"\vnrs.zt.at.a,Ini.,
kln;{ t
l hl.
'

C'on,zjacll di'. Z.
kul AH~'k4~itHH.lt'n

publicystów

cblopc(nv' i Hi dzl.e'\,,··

Snsno\\'i~~c

z

~)4,

4 y. ellI,(lę~ki{':mj, I\:h.'t
a

I:u'lslml pUli'(l. StG\l'~Jja .zCt!J'l;jl$łd~-~'o
. ls1.nl,nif~ 1. JtlHdYI.ll

'

'I/i'.n.tttO~l"i.

h'li~;lrlHnjvl

(I vvoll1oM
i lliifi\tj(j(HegloM
ndroRtt 1914t, n Qhl~ctl,ie, ~j~dząc
rozwój \vypuclków,sioi czujnie j baezn.io 11u, Jil<O.'t1l1:ni ..
(~jr
RlIt.:wln.l,ill, pOI''ztldku;
j calośej
llr.p li i, oj j dHR·itUr. 'tV tlki'Y('lu
s'ic! c:nlfJl1llu
l'1.who\vl i iyd1i ~;Jby'\\'n'felIL ,l\
'wiUr;;i :z: lo , tam u..:
dęx'zn
lt'dNlzu, w '\\'ężeł g'ol'dyjsh~1. J. Kl'.
1\1()~~; ,,,jd:dulj, lJl'~~?.yl z 1H1l'odl;Hn \\,:sv,.ysdJde f.'ip.żkit)
eh wE 1 ozna.,jm-hL 'i,'am, ie n/il.J~tntl ttii:aJs zem.. lHtjh~'\'rd7.ie'.1 lJot{~piflnhl; gClI',lbętn JJyło belltitn .r:ivHe. Od

niech\vniJ oby\\'tt,telo
~c\.G1H}l\'~.

wolno.~·(~
~;h\'o 1.1111.

btll'wtly

J.~1k nM~

ł,.(H~l:i. ~ ~38 tnę~,kiemi i

HZf~czrllmlpoliloj

C'ZI:\!f,'o

j

okl'p,g

,,'u,lezył

]1\.1'61 'fOl:nullz I

Po

p{)~po1it(.~j;

'1'ot(lp:' dzigiJil.j poelnvuli(~
rnoze Z. H. P. wca.le
. dOl',ohkJOIfl w tej
Założ c.YI1Y ch
lll'zez 'hnreet'stwo j lWCiSpel'ującyel1 jego SH~Ulli 'var·
sztu'!,6tv hył{lw r.1H~J,~ \ve
śl<otiowisku.('h
:pięknyrn

~;4~t Co
j}o'l$cl pi~l"iV!<l\:tOl
'Varsz.~Hvsk,i z SD \vai's7.tat;a.rni

Ucj ufu Je
Plstrw

,,"oly
łów

z

tyeżnej

H}'tllaej.i) po(:z~l1 ~1'7,1.H.·a(~ z futrnltnld 1{ljl{l!"f~~ft

J,l~Wlki,
ol;;~I7.f.il(i

H.1i)te wpudly dn l'ZI:ki

l:}t)

ii ta"jelnnkze

.hj(~ wór.ll{(~1

c?yrh:Jl3 .J~g(J
z.a :
pi'zy\YI'6CO}Hl, a rl1lJrJle.io s,h: () hlog'o,o;ła·Wieil.;
pHnhi\, zgQ~l1hvlf.';
d!.Q, 'r..t()j,l)\'« ~MeJ
~l'n,crU~a,v.c&w

Vi1i!:łzJ'>,MlUćh

Vl.l"",;",t~~(;:!

pcinIcwo;i; 11a

wozie

d011 pak unc\ k. l~ t Ól'(1gouciek ~l,.iąey rdr" żdą:i.yl,i
dć do r:;:eld; a który Wewl1f:1:tJ,':r,
zf:l\vieY't;\.ł:
l"'+"'l""l,.'!ti
\vódki, \\'órl1\,ę :J.nln'IHlo i
do
\\1 Lllkovdf.'.
Polkja

lJzlęki

v.lt:unl plJlliłkifłj,
1 gosp·od.a.ru.iąc

1ch

)"nIJi1 IHlt~,cllJni[t~t: 'n1ie87.1~a'(ieów ł'Jysobyki,
pl'z~'h\C'z~nl 141ł~ do pClgol1i. Zyd;;:.1 '\"ldżft.e .sIę \y

w

Bóg

Gdy jl:l(hmk~e Wr~lfilni~t

lillmtlnl, duli 'v sn'{)n~ l.H'i~k~jt~,cych
l"Ul'ęlhin1.l, (Jdglos ,Sh'Z(liów

liGII'.;

en!?t'~i('1~lJ~) ~l(.J(:,hodz~l,tke.

JK.'ltttlyi$hil WY<.'h

;T. IiI'. M(~ć i spl':ir\vi~d1hva~(i
ih~ple j u)j:(!.zwł~Hlni.
(_.~) 1\1'61 'l'oim18z
Fłtll

t

(l~)

;go

on

'\V~~
1"r)m~'l1;J;!j:

w POQONI ';A
Policja na t(;II.'PJllo 'Wo,iowództwa Lnhelskie

Pl'O\V.i.ldzl ~·ni~rg;iez.mt 'wfllkę 7. ,~'zel'Zt~c(,~ln się })lit;gl
zlothi(dśt\"NiJ: odnos.ząe coraz to nOY,"6
Ostahlio ju}t iSilJ dr.)v';,h\ttn.if;lIily~ 1j"l'
ł,i11i:';,n"",.fi.\ćki1tl 1J.llf;~j~c(Hva ĘH;'llit';in f!l'życłnvyciła

Ma~e

l) H~

ktoHi z was
,gtnllS:/;n, 1. Ot.6i J.

ro~

Mo~ć

uciekać.

:Pl'ZYIH1&1ZC.1.laJG-e,

:tlietlI~l. lAi! żlodżlejmni,

lni~Bt.·:ka:nN'\-in

Gdy
pocżf~ly, się 11-1 z
wy\-vi~z;I,'l.ht ~if~
i,rJil;'l~żkailNI,
\,V~.j
~~l,~~.
N.tIj2yWSi,y

j ~~r.tl1,l t r~:i.:

l.n'ZYJi,łl.&l'tllją.

do !;\ZlJHahl

l.lh. wtoNik
7.ostnl

d~) za~

\Yj'\vola..nej

krew ........lU.y~lę

chociaż

n.:ie tra,·'

po.zo.zdr n,8ZC'len:.i·a,.
WIOSIj.rHle!l2~O
'l't,'~BI'J'I"h

dil:kl.

1I1'Zy

ulic lJGSZ-ego m,j,ast,a
SZc2(.\ltMlie pS~t. Ol,f::lj

że

tldo

'Z

:PI:Hlią!) lnu~

przez ez,as dłu:.':szy.\ViHt
haz prz-erwYPl".zeh.i,c

nie
tell s>.iudal do trattlwaju,
:i.e biedna p~j'lHl
ją

~i.ę

I'ozltośzowałtnta

\'\'0

p>-

Ignacy.
Oko

miał pod1bltc,
poUczku, og'61ny Il1~ład 'v
kliJw 11 }camizell\:i.

za zło d z,ieja, drudzy za w;arJa,t~']), zllibrałetll psa do

Dyśzai cię:61w.

sieJJJe.

\-"tom potoczyły

szczeni,a.k po

przybye,iu

Irllieszkanj,tlJ 'Dlie o11:l:,i eF:lzkttł 11,a,t.yclrtnli:ast.

lJ.Q::1Io's,t.:i!l.~~·j~

tui oIwk hiurka, na.
w
NiemHo mj, się uczynHo na ser.cu (jeśl1
chcecie to w TItO'Slie) ze vvzględu Ill.'t przejŚreie, jaki(
jsk
czekało mnio z
.J.a.dw.i8it'\, która
zreS\z.tq wlie,k,s7.fl:
a poo'obno i ll.oey;
,!z:& spru\~·tmkatni" n,a, n1,ieil.clf:'.
Ano; t.rudno \vszyst.ko z'a.częf;o, 1rzelJ3. d,f.l'pro\V,~
~h.1ć do końca, _._> mój doł.1ry uczynek
t;/,;vkŹI;)\.
\Vezwa,lorn {lm;o,rcQ Ignacego i
mu.
psa, odprowadzić do }:lrU,\Vego wla/ eiciel.'a.
po sohje

pamiąU:/t,

gahinee:i(~.

omiesZka on ,,,,as \vyn~';tgl'odzić, :1.10,
strol1y nie pozosta.nl;\ d.lu:.i.nym.
zo s,peln.ien-ia
z

wontl,f~rt).

~'l

i

;a

ze

~l~)dami
o11g1~

jak
dl,iwio epędzonyin dniu .
Pllllzeszlo gQclxi~nę
przPl'\val .ją
Ohvof:r,yłem

Pl'ze\vi.q.zQllem Obmzł1s,zmlr}{.J,om od paczki, ld6-·.
I'l'!: potem led\vo moglł!Jjl danieM do dom.u i śledzo
ny pół oburzonym pól irryn,Jcznym \vzrOl{;j.eln gj·up~
ki lud:d, czekUAją.cych na tramwlllj
J.Jra1i innie

Nie \vąt,pi(~--dodall.~m) by go zr:chęcić ._, ~e n.j('

przyjaJclel, Jd;óry nad
.n:im
Gilybym
go wIli

l

Jw,ć.

K<..chaillY
1'{Jgu umów]łolu

i J;la ol;>ro:'-:y :t.t:i:J.a.r
'Ilv!fi\;1tleie;jcekt..

i 111!lł.zwit,::.kiero
DJo. w:idlud!o, Tylna nr. 148;.. Pl!!1iasolJiC'--milfił też gdz:i,e, ldjotl:\. zaoo,ie,'!\z'

.!lJ/·i,1'CI.zt>.rn

.bęuzlQ

uj~if.Y r~rzez

do czy

'Vf.·2'''''',ali

utrtyma.ny

sift

thłnI.wami.

j4t to z.ft.łllh"f'lę.
d,()}:trze

odhY"7!łlo

","'si l\QtJ{(!C, 'Zl1ii,t,>,·;'?,(;·hni.,'~:ki!rln .. ; l!
~u, g'm.1y \\'~~~{~1:ne lH'.zyhyl z IHalliJj GÓ1'Dej
:l~~lol:ni tOltł:>;yński) 8.},lj' Jt1k 1tl(IWH,

go:9.. z

l

lV1Aiunl,Pil;'J.eie \V dn, 2f1 ]';;i,'jt!'~Ilh'ł;
o g;t~dz. a pat.r'ol pC)]kyjIm z posterullku ł4)fg.~.hykj,
Jllstruj!:\.e
nl~.lJl,i[,I,~, zalnvm~ylu, d,v6(;,:h ;t,yd6w jmlq,cye1l iHt rurtna,nce od st.rony M,ieh'O'Iva liOW.
11l1)a!.jt,ow.i!\lUE~:IlO w l\:i'f~runl{u \1/si Lysohylti,
ml
'l,'ilidok
z41cię1i
konie i zaczęli szyhlto

wsI Kl,lźnlcla,

il.iu SZj'l,nQitla

nnl'IJI,TMll

skil~rIoW~1.H~ """' ....,,,..:..,
:Oopi(lX'o wJf.~k~B~a
go llspokoiha. Ż

ż,nl~,zło.

\Vln~~d.c;!~ lem

}:l81.\.

aku1'ilt' w l.flortV?illCJe
się w baH,iw

Ignacy zmnin.st,
lJrzCz uiegO'

·h,.",,,l'L,r,if,,

•
I

w~ród og'Mn0g(~,

fn:nk:.cllll lH)'v\'r,ól'zy:l: wyz,l:M:l:.n,\Cl

!r\.Ho~ne.

id~1t tr~\nSh12ji kl'wi znan.~t była jesz;;·
d~twnych cznsów. I)oświadczenia.. do;;·
~{)n~Ule Wf ttbiegłvln stuleciu. on~lrte bvlv n~t
4.!ZC

z

hdszv'V~'Ch ltrzeshtnkach bioloQicznvch. któ:::
tt.~ ittrudllinlv pl'uktyczl1c znstosowanic 110we
.l:!IJ \\'Yn~dnzku 1l1edvczne!1o.

Nie zwrócono bowiclU

llWtlli!i

na

do:::

ni{)~ły fakt. że tntl1sfuz:ia krwi ńie we wsz\,st
kich ,vYP~ldkach odnosi Jednakowe skutki zc
~vz~ledu na zasadniczy . przebieQ
operacH.
Stwierd:%onomhtnowicie. że bardzo vvażn~t
rol~ od~rvwa dob6r krwi, skład ChcIl1iczn v

\:Vobćc te,Q;() nie '\"olno łnciV6 k.nvi
z\vierz(;ccj z .knvi<1 ludzka.
. ,Nie za.,':\~sze również 1110ŻnR trunspono
SV4H~ krę\\, ludzkn z jednego ciała do dru!!ie::;
0:0, b:Hdzo czcsto hOWieUl może sje zdarz'vć
tak.i sarn wypadek. ~dv :.dbo stałe c:inJka na::;
sh!kI1::~ l)lvnn~ł krwia. albo też roznUSZCZtt
sic zupełnie.
..
Profesor Landsteiner w \Viędniu 1)0
dlu.Qich btłc.laniach na teIn Doilt doszed·ł do
"vniasku. ~e jstnieja czterv ~rupy hlC.tzi. któ
rzy poshidaht odnricnne wlasności krwi. O~
c.zywiście tHJdział ten nic jest jeszcze ost:l::;
teczns i\vymaga ne,:vnych uzunelnieil i no,,:
pra\\'ck w lllial'f; postepu badll'ó.
Tral1sfuzht kr\vi jest wice
nlożliwa
tylko wó'wc%as,
gdy nl'zel1osi sic krew
czowiek.a tel smne.i grupy.

wlt •.uninv. która dla pewnych osób 1110ght
hyC: orzc:l.wia.i;;lc1.1, dla innych znowu zf1ubna.
(jruntowne b~ldani:;1, przepro\'l.:l.tdZOl.le
W dszy :~al laborntOl:yjnvch lłShdiłv dopiero
tę z::de:i.noś(~ B'liedzv cz;as1:eczkan11 krwi starej
i uo\veL N ..tJnowszc odkrvcht w tej dziedzi
\V CZilsie \vo,lnv :to·lnierze nmervkmlscv
tde zORhllv nrzepro\yadzone \V \Viedniu.
bndalli bvliprzez lekal'zv sPcc;lnlistów i k:.1Ź
Należv zwrócić p!zede.wszvstkiern u\va
dv :i.:ołniel'z lnial prxy sobie tabliczke z ntH1H.:
.!:!e: lut to. że k ..tżdil kre\v składa si,~ z cZ\;t~
Htck stitlvch i plvl1nydl. Gdv zostawhl1v rern do :l~lkiej !!ttlPV naJeży.
\V szpitaltl. [!dv zachodziła lJotezeha
przez pewien czas krew w naczyniu, .z~tl.1\va::.
ŻYlnY" że; dw~ te czegci sklad<:nvc ()ddziel~ . tnuHdt1%.ii. krwi nic prXC1Jrc),wil,dzano badi'tll le
sic: lht dno or)adn~l cz~ści stałe. nlvnne :Z~tŚ k~trskkh lecz odrazu wvbiel'ano kogoś z od:;
powiedniej ":fUl'l'\" i p·fzenro·wudzu,no
tran;:;
tlniOsit ~ic \V t!Ól'~. Istnieje pe",'11a zule~~no.ść
tnic:;.dzv telni dvdem~t cześciawi ~klttdowerni s FUZJc:..
IJht człowieka zdro\vego pozbycie sic
krwi. jeżeli znliesz~,ć naprzvkbd w szklnncc
pól litra nic przcdsta wia zbyt wielkiej Uhl1V.
stałe ciałk..l krw.l zwierzęcej '(. pJvnneini ciał~
()pentcht lJl'zcnoszenia krwi odbywa
karni krwi ludzkiej lub tei ocb.\'rcitnie. \vów~
sit: sno1-:obcrn dwobkirn: ~llbo svsternmn nie::
c.z~ts sŁuJe czm;tki rOZrnlszcza· siu w nłvnneJ
lnie.ckiego l(~knrz~t ()cleckera. albo svsteermn
l'lla~ie. '1'0 S1Ul1.() dzieJe sic w ŻVhlCh. Stale
cin-lkn kr\vizwierzęcej nikl1;;1.: Dt'zeist~tc:z~d~~\.: mnerykm-lsldnlwedlu~ l'nctodv Parcv'e~o.
Ttanshll.ia knvi odd~tła ludzkoścI. bl1r~
~iew plvn. co wnh""'l uh:nlnie na og(>lnv 0;.dzowiclkie uslttt!i. (hdcki rtiej zdołano urato
bie1~ kn~ii. i lJowodu.ie wvdziehmie sk truhl::
wnć od. ~Iniet'ci bardzo \viele osób. które uje
cych or.~ ..1nizm skhuln:ikó\v.
TIlh· V jUi nadziei l)O\Vrotu do zdrowht.
mi

P'IIrrrwWt'\1iP'e?t:! .iIiIB

\V

Pat'y~tl

budzi olJe:cnh:-

B:emu;lI{~j(!J)tLV,·.i!\!cy ttUl1

E.aJ:IU, oiH.ia,l'Zony feU,fn:tlerHt.lną w:t.asno~ej;;~ odt'..zyty.~
Wll:ltC»llil, Hstó\\', za,mkniętych. 'v kf)peI'ta,eh i l1io \Vy~
Jłt'l$z(~7..a;nyeh z rąk, os6b, l\:tór"(~ je· pIsały.
:Kalul~ (,7,L~;;·wjek pif~(~d~i{'s·ią{~i(j<letnl; pr7.y~aHhj.
$t,y~ 'ł lJy!:-rLr~'I;:h ocz.r.tcl1 i n.LenoJ:'111s1nie
\\"yi:1a.kjt.\lJt
(:2;'(,)h~, h{!id.:a;uy hj'ł unjpiorw l}I'ze2.komi~j~ uczonych,
d(, kt6X't~j ",V cb.odz. ili: 7..:uany ps)'ch(;"log' i b1i.-olog',
. I.łfOf. CbaI'tes ł11ehet,' słynny chirl.'l)·g Cl.HLC'()~ Wi.\ta:·
p$y,,;~lliJ'l-tJg dr. El.lg'f;'JlC Osty r je~z,f;/\I;~ kHkl.1 wyhit.nyeh
~7.6w• .[k)~wl~u.l!i'~zeJ.1j:fi v..'yka2laly, ~e nIc mo~e tu
hyć lOOV....y· o Oszt1f4twie. l'ak ł1:1cllet, jak i ... ~~uneo,
~wladczyli, że I{ahn jest. istotnI e fSllomenal.nyrn oą

pdY.W;aCzelll my:;U.
Na jed.nOOl z {Hilibytycb . na.9<tę;[>uie zebl~ull goś·
de byU· pI'os~ettlIi omibl'®ie miejsc dokola stołu i

p.mJE
"'

:pQlkl'zywt'b:i>nyi
'Je pol<3icęn.ię.

to p()Krzy..,vd.zony;

]11

rl

WYkf;lll1YWUjq,c 1I.lO~

Skoi:w::zyło· J!ll~ tam, ..iż. n.ieporo·zumienie powyż~
,
. •
1-.
l"
i
IZ'E :więcby (lw~~ powa~~l1yi1n O.wY wa,te. ,alUl maa.$ .,a.
ŁodZii

k'osztowa.ło· ~e 30. zł.
Ale, myśHci.e,·2-e si~ skouczyło?

N;a.~jutrz IgnMY zos±a.łoskariollY Q na.pad
~'łJ.ialy d7..'ietl wcbeci ·rąrnuuku k~YJ' Wkr6tce zja.
:w'ile.&i~ poUcja a:resztowa.ła.. go.
No lproces,św~kow.je, aclwoiltat, ja ,o m~ło

te tlIh) %.Q$,t;a..ł~m I).g.k,a.r~<m1

o wsp61n,ic two.

KCJut..l\

prOC$iiU i ad'W'ok~ta., aprawo. wc' ,\vs,zyst,1ddl ga.zeto.ch opisooa., zoojomi P,t';Ze$t,aj~ ml . slięklaniillć na
ulicy, jednl< ciotl\:aID~~wyklęł;a. (po' tej \vła~nic
tni6łem· otrzymać spt1.dek),. druga telofonujez ża.Iem
.a r.a.zy dzicnnJe, z zapyta,l).iem. czy jeszcze jestem
De. wolno~it . wręszcle Ignacy i ja zost,aUśmy unie-

winnlW),i..

!l,:lyth;anie l:t.a k~lt't.CI:·J.JHu:lJ zl.M,(t do\vl:tlnyeh. pO.C.z(~l;tl
o złoionie kart~{fzek i Łl'i',SIthLUt[e jeh \v l'(~kLlleh. \>V
zchea.niu tmn u.C'7.€lstuf,cy'YU, mi~dijr lanymi h. prazy,
(lent Poi.nClll'e, .b. prezes .tn~n.isl~t'6w, BtlrUmu; r.n.inistel' LOl.lcheul'l tlI'lltn,:itttWg .II~nt'i. Bernst·ein j pt'efekt
policj i M'orllitt.
,
I'oincm:e był zda.ni~, :.i.e· Ka,bl1owi 111~~ powie
d2;,je 51h~ or1(~7,S'Ll.t!3
ka!'t~czerk \VObe{i
ko·ntl'oUj jaką
n

l,t.Lt'ząd Z CH10 , a

Louc~hell.t· z.alozył się I.w:t.\Veto to

z

jer.tnYJJ;.l ~ gr:l:~ci. \Vó\v(.'.1r·a~

\vprc:rw.tLdzon.o· dó sali ()tl·
g'{;l.dywa.I~Z,Ł1. n:iYi:;li, 2.mljd:u:ili~C'Q.gó; się w są!;j~~rlni.m po-o
leoju.·
. ,
- .hiĘll1 pif:l,nol,vl'8 sobie życzą -- rzekł

cy-~to mogą po.z;&ocnien.iać

WC.hCH.tZ{.\

karteczki, tl'zYlllane w

rę

ka.cłl. Nie· wpłynie to .fUl odg'adrl,j.ęcie l}rZ,ez,{) umie

ilC·h

tl'e~ei.

Zgodzono się M to , . telepn.t~ więc o,puścil
,', Zonów' s.alę:i po\vl'6cH do n.iej d.opierol gdy go wez"
'N~no.

S\yoją

whlsnq karteczkę.
T
1
ł
. k·
..
~a t hy o lstotrue ·u pOWszedlnemu :i.;dziwie~
n,iu~ poczem Kulm zac. zął odczyt.y\v.a6 .k. 0.·lejno . sloN
w·n, napilsane na kal'tQc~l{.a,ch,a. choć sl.aho włada.
językiem fl'ąncuskim, odczytywan..ie to szło gł,adko.

Il01lllll1 .WIlł'lt

gór'y rxmln

licz·1:ra

Kurza

:~.

'

inteljgen~ja.

(~)

()kazlde sic. że kury doskol1flle od:
kolory. Fakt ten był nieJednokl:c.)tnie
l.lstnlony i 11 odowcy drobiu. nie bez })ewneJ
racH hlnluht kurniki na roz-rnaite kolor.v .. ~tbY
"lokatorki" ~·;ię nie
ll1Vliłv i nie shtw::tlv
sic przyC7,yn~~ gW"tltowlly·ch scen zazdro~ci
ł10międzv pnruurli sultal1uu1i
ko!.!utauli.
\Vlaśnie tit. Edward Clernlrede. fjro:te
:sor psycholO.l!H przy uni\vcrsvtecie 'v (J'ene;::
wic··"··denlonstl'owi:tl 1Jrzed s"vYmi stu.dent~t:;l
mi burdzo ciekawe doś·whtdcze:nie. Jednn, z
h;~o pupilek. 'lnłodziutka kur~t h1.dht tylko z
po\vierxchnii1omalo\vane,j na kolor czerW()~'
ny. rre S,U}1(; zbnHt rOZs\rp~tne nakaI'tona.(.~ll
niebi~skh;h. {'zy ,innych ko!oró\v hvlv przeZ'
wycho"wankq nrofesor~t starannie
omijane.
choćby nawet zn~ddowttły sic naJbliźei'.. .
ProfesOl: lVL Clenarede jest j'edn.vin z:
z~\lożyddi instytutu inlieniu. 'J. J. RO\lSSe~1.u:
'v Clcne;wie i ·DośwkcH się l.)rzewtt~nie b't;td~
UiO!);l nad orJentachl
nr.ofesjollalna
,wśrQdl
dzieci i xnlodftie~Y~
.
'.,n
l'(.)~h1hth~,

~or@co

".zaleca

W'S~y.Stkim1l

kt6rzy···tresu j a·· zwjerz~htf··:WP:rOW3~~Ć
ła~odne sposoby ],xrzy du~ej dtmiec
woSki. BiCie i karYlli2:dv nie 4oDr(l;Wlmaj~l
do dObrych rezultató\v..
'

(1,1) n ~restni:lllster Gnzette~' ;(wnosi Q
epOkO\VelU odkrYCltl pe'wne~o an~iel$kieSi!O m~
~ynier~t~ ·.którv \Vyns.łazI sposób ri4 zwałc-.za-i'l
nie 11iepr~.ryjacieJskich ~l.erO'Plal1ów;.
:.. .,

'VYl1~tlazek ten wVPlóbowu}e . obe411ie
a.ll~ielskie 111.tll'isterstwo'\voinv. a,wYnikim;ó1)

~ą.

zadnwalniajace..

uonstruował bODl~

In.:i.vnier an1lielski

bc~ "która Jeśl! zn~jdzie się pod 'Pew~\YJ:n kg::
tęm 1}achyl~nladoaerf)'Pls.ntl zostaJe pny~

p~ą~nlC~1ta

się z
,. ,
. NY:vnalazęk 'pole~ana. .Wykorzystaniu
fal pOWIetrza, Jakxe wytwarza. ruch. aero'Pła::
nu., Bombanlakształttol'pedv i Wyrzuca' się
111m

przezn,parat I
V{ypucha·.

ze~n'lWSZV

'
.' Jęśli . ,vynala~ek inżvnie:a;ft Sl~ielski~o
okazesle praktycznym nastąpI przełom w· do
tychczasowej taktyce' bojowej i obrona .PO~
wiett'zna:weiąziet;la 'zupełnie inne tory..
:.. . .Zasadn'lCząJedllak 'wa.deuosiada Wy~
llalaze~.;;
l, ·;kQ'q.strukcJabomby
jest

Pienvszą l~a~rtecz}::ą odczytaną ·prze'z Kollua,
karteczka trzyrom1a .wrękl,l prze,zdrama.turga.,~ drOJ?i~.·l:,< .... ." . . . ..pa,llstWO Pl.'owadzace. woj$!
nq . ~()ź~·:;ąbi6·~~~PI:~~na dosta~· iW~
Bel'll'steiina. Bernste1nJl.fit,kreś1ił n.a :Il-iej cy,tatęz
ta.klOb,POClSków;· . ' w'·
.
"Voltera. 1 wszyscy .obeCD)rn1.lSdeli ..stwierdiz1ó, . ~e
··ohn odczyi;ał jł:\ dosto.wnle. !'fa. ,trugJaj, .z;v:f.niętej
tecz,ce K.abl14/'odc:zytał.:pytan:ie.: "Czy.opecnygn
binet utrzyma się jeszcze(HugQ~~? Nifi tl'udnobył()
się doroy.'~leć,2a autorem pyta.ni,a jes~PO'hlcar,~;. tO'
.' od,bv:w:ała Sle; w tyoh ci
b. w.
tei .Kalm zW1'ócll się donięg.o 1 o dp a.rł , ~'U1&ejącsię:, .
pod Haadel'llCU1"w . a:awlt
__ NięwJ'em! . . , . ' ! . .
,. ... ....••..
..... #

była

Q~lJrzl.qlt hijacent. "
•....w~t~Wie ~kwiató\'V.. ceoulk:~,

oi

c,

o,~dę ?trzVluat olbrzymi hija.cent
..acvbhs~ostokwiatówna iednd·

Nad~wYf.zajnc zdl.lmIęl1jeWYWdJf,l.ł~'\,{śt6·d

z pog-a.rd~.Da takiegQ~ co to () :r.pałpw ukre
ndscil,dl ll sr)}l1tt,a,il;i.akomuśfigla., naIrió\viljednąz
..",...,_ .... J."'.. ~je siedz.i>lill i calY'.· dzieri iCłlłą n()c, c.hodzi·PĄ1~bHC:!cnyC'h,ttbY: napisała na l\:arteczcę.wy,eminie:·
. ..ni,ę tłumac?,!E\,c ..·.się ·za .'lspra.Wl.m,ltam,1~'.
'ln:H~~nle,sklei:owa!l'e :dotH~S\tnej wyj)itnelos;OhistQśc~·,
'l:
. . .
·l~pHtytineJ.Gdyprzyszła . l\olej ;:Ull~artec:zl~ę· tęjpaoc.z,a.cl1 stanęły, gdy rOl)iąc ~6ł~ie~nil.lnH)npor:;tdzH autorce. wyzna.nis" aby rzuciła kar
n'fbryl{.q,~znl!ll1!zlotly pio$:!'i!,npj.. ~ :te,czkętlO ognia; płonącego tla. kom;inku, po.c:zem
2ł.60 gr•." ....... ' ) \ ' . .
'rzekł:
.
,~*,y.jal!l:lel mójze,wnq nie~" rozms\'vfa.;
t
-Pan, k tÓl'yuam6\v ił pllnią do· tego .w.rtu,
HE!W1w·'·wtlad, .I b;l~14
'pa~~,,'V:~u.li;zy, :Le PC\vtllfzam tlQkła.4nie tOl OQ brliQ na

,

\1

.
- Pl'zęd.e,\'sz>·s.tk,i~rr.. ....... O~"vj,Eulcżyłzat'a7.;. """rntlS1.ę stwie!'dz,i(~, że ka~dy z lla,nó-;v trz:nno, 'rv.l'ęku . Ją przy ponlOCY elektryczności.

Dziś Ignacy&pluwa , zdy mI b~~amęotwierahlbbe{'nych llEi.stęp·ujl:\ce·zaj~c}e!· ...................; \'. •••. . . ......
~bac~y prze.chodzącego przez}Jodw6tze. Jad'wJsj,a
lJ.artheuj,:kl91'Y·' .'nie·6ptll~ZC~,aZa(;lhej.sposeh.

. ,

niej.

l~r.()fes()r

:r~~~!ł~,!,!A:LNt' ·.oDQAllYW ACZ MYśLI.

oupewuego t~Żtl!!H1 niemi.er.l~1 odgt1.dy"\'~tC:l. Il1y~li, CH,to

HHZ t.ylko DmylH się odgl.uly\\.-"acz Uly~li. Na
jednej, rninnowici<e, z l\tu'/eezek zna.jclowH.l się \vyl'at, ;,l'edon"; Ka.hn zaś oclczytal g'f'f ;;fiłou". Pon.rit~.
vvai d v'Ia ie '\·,UU:';:}" '"ą bal'dzo· podObne do siebie!
Z\Vhl:::7.cza napjsane szybko l'Qktt, potwiiel.'(.h;{L się. więt
}:'l'Z,r fi lIsz('zenic~, że J~uhn I.)(li:!indn, z,agadko\-\!~' dGl' 'V~
dzeni.::1 oki{'m cluelw. każdej głoski, nakt'e'~lone,i tUl
z.8.rn k ni(·~je.i l~ :.tl'Lec i:'ce.
To sarno nlat'J,ylo sil: zresztą pr1.l~d l'i:!iH\.Ll lat~'
innemu odgtlr.ly\\a(~%owi Iny~li, nie wyks;I,{'l;Jeo;nen.n:
nHltE'matyc'znie, gdy oclezyty\va.t zarnknJr.ta,kart.f.'cz·
kę, na l~jól'(,.i mlk['~~t.OllO i'ol'tnuł(~ algel.waiezną. 7.1Hl;
dowal sic: tHrn ZlW k A-~~. (Aw kwadl'[ł,cie). Odg:.l-Cły.
wacz :an'.ll'szezyl czoło j rz,ekl:
..-....... Nh:~ l·oZl.lnliern tego, co lla'l)i.~:ltn()ł Na piel';'"
SlęlU Hl l(;'jSCU .z 11 li"; d UjE! ::;ię lue'iltska glo~~l\:l:t A, lit ('bt,,·lo

)i:a~~<ł t\S ;łFł"l~'@~ k,(\rt~(~~a,

.;;. flze 1 odZllaC~~J~cv a'ie nie tylko. ~włel~
k08~la sw)~q~ kwuttowtalę,także . naaz.w:v~

czaJ . czystą, Ich
kształtowo

barwą,

tudzież:

hannonla

.'ą:Uaąent ~en wyno'd.owa.ny 'Bvł W na1t
głębsze~ taJemn,lCY .lirzez Jedne~ozmiejsC()f;
Wychhoą.owqp\V~ to tez stanowi» praw~

wą

sensacJe

WystaWY.

..

. .

. Poza .tYn1. l1iiacentem ~~Qlne2aciekall
wlenl~,;btldz~łY:l10wY, dziki ~atunek tuRpa
n1.t z ~or . PtreneJskich i 'n. na.ne clotvct.
.Q3a~ StiltuTlki· t\arcD4W-<]iI~
.
.~~
.

SYNDYK ..&;,ł,Jr
Przcz tl''?'Y' dni
nal'w'J'y

\yzrnoc.n ipll ia

grudni II lD;.'.j·
l'at'lnfH'ji

Joczyly

pl'?'PDly;:';fowr'Ó\\'

oIejó'V\"

wlfio\·\ y(~li

1'1;)1\: u

pl.

lnjn(;~riJ:lJlyell

nad

::::.pr"vl,-rą

Z~I,\Y i<V~[LTu~~'

11/ n\':dl'll.i a

gospo-.Jurezo
\y

Pols·ce-".

GUny.

II ii) cllOCIzHo o uC.h\\"alen ie l\'on t .)'Jlg'E!-nj(nv rop'By.ch
dla
rnJ'i'IH:"lI"H i llt.\\'01'zenie (,cHlitr~1H
zakujJU l'{)PY, () Ul\vol'zGnie
biura, ~przi'
dmi,r j:ll'odukWw lHl.ftowycll j Jdm':J,
:nnk!. ~n lun. w ?,'wiq,z.ku ,2 powy:ższNui lHII'iHl.:l
rHi . odbyła sir; k:mJ'eI'encja pl'zł'trl~"siow('6w naHowych w l'nlnjsi(~rI'1 wie p1'21:'m,n,Iu
i Jwndlu. Na~
czelruik wycLzinlu
dl'. B~J 1'1 OS:H.~'\i\ j,ez polo.
żył w01i1:'e l H'zeInYi:;]owf:Ó\Vllat'itJ\\,ych lH1Ci,sk nu na~
.Ie;i,·yte
n pJ'Odll,któv~' :nufio~
wydl.,
dotyel!c2.nS:H:n.ve .qta;;tmkJ

Nr. J

~im
lliI

9

1

a w szczegt)lnf'Jf~(,IFI. \vie!ebnel11u Ducbó wie,óst\.\Ju z ks. majorem Olesiilsldm na C~!eJe5 Panom lnspe
Idolom Szł\'.ohl}m: Sko'\,..ri'Cli9Idemu~ POrJlłłce, Thomasowi, Zal\rz!2\1Ilskiemu i Z~~Wa(12k.iemuj\ (:zdgod..
il)'UI Iwleiankom, l!r~ Maczewskiemue calemIt zespołowi Nauclycl eistwa Łddzkiego, Władzom ~oi..

1\:.

skow) [1' w OSOiJ,1cli Szeta s1użby Vłeteryn3 ryjne.l O. K. IV pulko !~o'll1ałe'iVsl~iemu, !\omendant~
O.
S. K. 1V maj. SWieCld!/;'n1u, Korpusowi Uficerów 4'~,lo Dl\"izjonu TeborcPll'I z l)oW()d,C{'! pplk. 13:2owsldm n:.:l t~z€l4:"). n:r.liu!iom szl{I.H powszechnych: l'iil ·47, 11-8 i 49, PodoHcerom z !( O. S. K. IV. którzy

drOtlich rl@m zwłok . 1:.
l,1ł. !"lo\IJo .. Zm'ze'W$kiej 11
o ~~ot:lz", ~) po pol. na

Zarzew,

po~trq:l(mi

na Nlllij()[J3cl! nit;~śH twmnę: 00 m"obu oraz pozo~talym lioleźi:\nkorrl, pt'zyjsciolom i zmaj0111ym
zmt?lrłej skhldaoll ~oł'ące z !Jlęl>l serca .,Bóg .zoplać'\
.
Naboiellst~o żaJobue oobędzie sic "iN I;;,~ściele lilw. l\.tzy~:a dma G maja 1825 roku o
nie 9,50. () czern zawIadamia ws.zystldch 'przyjaclÓl i UHijOruycli

w

121152

-

3 .. 01 MAJA NA ZARZEWIE"

NcuJnvyczuj
dnvHe

L]ez.H turf n

-nrcm.nner~ltor(;\vl

naszvcll

ptern,iunl beznhttnc, kt6rc

\V81):1:-

zabczniccz'i

s:l.cześliwe,tW wyl~n:ailcn fOl'ttnlV ..
R(,~dtl.kcht .J'rogresu \ViecZ01~l1CgO'~ w
ti lnH. l'ozlosuk~ :miedzv s\voich (;7.\'1'clth"'i{~ naJnowsze.! konstrukcji
nU:U\':l·~n1Itrl do robienia dwuzłotówek4

tylko 3.,;0

:lł.

f4zczeŚde\YH 'rn sJc u~fnięch~l!

...·..............·()Oo·~

I
Kał4uu:f:iłf%yk.

-

~nil!t5 lf1illJa Pil\$~\ V P.

....... \\! hłOwi$ka"
r.:!dr

uową \V

pCt(.1nio~le

j na długo

pl'L:t.~żyHśrny

\\'

w

pamlę(',)

uroczysWś6 IHH'O.

1'. oddzjeJe !'oboinik6w CIH':zc;eijnt\skjeh

Zal'ze\Yie. ,Już
pełniła

0,

g. ri ol)SZel'll"~L sala.

IW

plH'afja1ua V\/y~

hl'z!'g,j. 1> u 111 il'.%noi;elą. Pl'olJuBze7
Pl'ulat.Kl'i.ijewsld pr,łnom oj.cnw:-::kiej
lnno;~ci pne.u.t{)\\ ieniem \\'zlmdzil. ten cirq.lly: SL'l'dpcz~
ny lWS(J'(lj, w któ)'ym wszyscy zehrani poczuli sit>
]10

rn1-ejsco\\yli:s.
jnliby

jodną

f)je?.yzny

'I..'

rorlzhlq,

ZHl'Onl;H1zon~\

w

dornu IVlatl,;!

dz,iet't wielkl(~ę:o jł~j ~wil:t[t.

prZeWO([llleząeej S. M. Śmli1.\.logć Wj'stf\pieuitl1, 3,kct';B4':
\\YS(lCe d(~klamator~ld, glębol\.Iie p!'zekoll:t1i uJe }lIaUf~:ly'

. nposLl'ofiG dn J\l'ólowpj KOl'ony PCll:ąltiej tyle lnocy.
:i.e sala, wy..;;! lleha.\\'szy (h~,kla,macji z uu.j'większen1
i sk'lpie:::Fienl,
lnlodfl: de}.;]nHHll,or}.;:f: :t:'zęsll;;;temi okla,"\·

nngl'odzila.
\Vl'E:f;zcIc po gCH'ąCer1.l 1)1.' Z em(nv ienitt rJl'"f. 02u~
lot ~ llsf::t\'dcznic :i.y,iącej w l1tll'odziQ id:(!.4: :rnajmvel
konstyt.ueji, odpgl'ula. mlod:OL<l'ż m~Slfi~t tl'zylUik.'wwą
sz.tu1~t~ ~,Orlę La."; 1lY .za,:=;;wk\d~;zy(:; Zo(;) w my~ Ilti~e.r
kand

telnY.f2h
h~L~(:>ł .kons/,yLu{~yj;nydl . so.lid:au.'y.zuje Stlę z
NU:>41(:pnio 10';, l\lll'UŚ w ognistej :rnowie ("
l)()h~ltel'8kjnli ohi'ol),ca.tn l Lwo\Wt \i::i:e got{.rw~ krew
1,on,slyt.l1cjl i~ lnaju, jf'j PO\VgItMJiU, tl'eśei i znaczenil)
;;;wojq' pl'zplul'\ g'dy na. s.pra.w~~ Z~t\,f(~z:w:ie B6g ł Oj;
,\,,\ll~n:hll, że! l'oezni.eLI, CC'j \\'!i~~lIdej kOl.lfOtytneji to dl{\,
C~yZlHl.
lWS Polaków ~\\'i(:t() judUD;ą:i 1 prtwy. \\'1\Oi11.'.1I prze...
Już dziewiąl.n, wyhHa
no, l(o~ei·eloy:rn zeg':illl'zef
~f.r'z('gtljąe rlł':t.\~(l zabol'('w. w d2l1mlz·j·nie dueha. 'gTo~
Z::\I'.y m, 1'.I:ueił njez111ipl'uie dzii,i aktu,uhw hU,'1lci: ..,~Awó,l ' 1.;:,1 mI y uczesj.n icy n.kcMlemj . i, po t.rzyiktt,"Oć g>l;()iIDko
h:l':r,yknąw.~:;.y: "nei.r~h ~y j(~ Naj.j{l,flnjiejsz~t
Ib;ec zp 0$do s\-vego"·--Z\\'!Uszl.'za na (eil'eni~ cz.yt.a.rl;,'eh t17.ienn,i;
politn, Poh;,kn."; opu§eiH sn.,lę,i by przez codzi.eooYl
ków, hy 1.!1l~·iZ!: lm1s],w, od 1'4JZkłndezy,dl idei w:lu'o.
trud wdnl':lć "v" ;i,y.cie wynit.'~i(}ne z .ak'n,deul'H' r~Ug.ij.
nj(~.
lH),·pa.t.l'jiJLYt'zne W,Sk[1ZUlll·ia.
'
..
Z::H~:J.(t]Y Sif:i](·kIL1Hwcjc, z kt61'yeh wyhilniowjo
ró:t,n.i]u sl(;~ df;d"hu:n:.H'.1n. Oreh. :Uf"glny Zaj:~e(I\Wl('j,

mieJlalll

,~

•• ~_.. *. !'lUtk$llflder u~
CJ:I~r, *Krijl~'$\1.gr,5t·4f
3j$r
U.
f',. .RłUhda
Cd ••ii ,~Wf4tt!t:~~",lilłłlk
,/r~t:I, ltt(1te~o ł>t;~ po t~.,t.t)·

~
IJ~

if

tli,

H

tJIU'h.~

Al(!ilłt$atHh~t'

1lI

alPaIU~liolilu;) ItWi~~rt1nJCj;j~rh
Spałd:dehU PrtlU)1I "lIftitl,*(hlliyClh

» MeS~IIltja'lI

bom hUloWf nPOfil7.okiWacza priygód"
lIiIII R.sut'~ull Gdy llif1 kominlm w)mCii~d Już ~Qr
,.
,.S~lmgcb6cl lit. 111.
,II. Miejski Kbul!ł1łtllatGlraf C,wi_t•• ,
,.W)la;pa r.n'(ł.~C~}'~h\ dlil ddti(tCl 1.t't,1Y:jl4l!~)
fi'

f

tI,,~

,

,

..

J(.)lt1!$Qtl~

'W . .iUrj~e ~

1\ul'uiorjurn

01\.1'i!gU Sl-J.t.nlup.g'o

Ll)dll(lt~g{J

zt\~

inslH:·ldo!'{>w :'4t.kl)i!ny.e]l, że z
l'rdnl s.zkolnHg'o lH2rt~26, zlJ:'itanie QL\\'~ll'ty . d.rodzo .~hlżlHHvej . wniios6 IIodanie do Kllirł1,torjuDl,
Jn~tytut
\.yy(.~ll!)\\·unlia. Fizp:znego
VII' dołąt%ają.e odpovr.'je(}'nk. '\"y,pe!uiollY kwe~tjor.taJ,·jus1-::
01'::17.1 \'rszyiŚtkie te z1.tłą~znjkit jakich wyJlła~ s:i~
\Vul'!ul.\rle 7. litu'f:iern dwuletnirn, zo.r:gHllizOWR~lY na
przy przyj(!eill nu. \vyzszy kul's llaucz,Yi!ool$kt
'
:msndl1oh,()k!!o,'!jlonyeh w l'CL%po'l'ządl.cn.iu l\f.inis-lers.
tV\:J. \V. H. 1 O. P, Z dllj'lt 27paździ icrni)\il.. HI:!1: roku.
POd,u,n iU,\Vl'ł~Z z ~,ał4:t!zuik!tm.i uald'y":przesła~
\V z\viązl{u .z H~m Minist.e'l'stwo \V. H. i O. P.
w Ul'CH:!ze slu:i.:howej do. Kuraltnrjunl ,uaj~(t:(,nj~J d;o
tlnia 20 rna.ja .b. r.
2,1l.ll1it'I'lIL UtlzieUć urlOl,:16w platnyell P()WUl~J llczhie
.mnu.:z.yeleli puhW2znYf:.h fiI.zl~ót l.fO\V~ZE'ehnyełl, et'ilfml
, l{andydllci.! któryeh pod'{Ml,'ia. 1lÓ'~tQ.łl(ł PI'ZEtIIa...
'ł.ltnfJZJhvjNd~\ ilU odbye.i{l, s.l.udjów w wy:rnh:ml(m:vm
ne do l\Hnisterl:;{t~Wtt. \V. H. i Q. P. ott'2y.u.Uli4 :'t Ku..
vrit111lmll~\.

\r,'Izy~tl;:il'll

;t1<:W2ąUUE' ilrt
,P~t'11s{,w'ovry

lutyt lIdO.

•

Ubif'gUĆ 8i~ () tc; It:1trgą wyk\V~l.lLf1.1HHV(Ul!i na.ll~'
. czye1t~l(~ i lHttlCzycieUd ~l',kół pO\vsze,elmYl:h, którzy

O$oDłsłt.
Starosta. ł.,ódzk i p. RemlsZCl\vSJ.ki wY.lech~t.l nil.
~ t.yg'odniowy urlop, zaś w czynnoG\c'iach stużlłc)\\!~;_':',l1
:ta~t~tmje ao' Dr. JalI JJOl'OSZ. (pap)

-

.. WyJa2d

D.

prezydenta miasta.

W dniu dzlsie.iszvm wyJeżdża' do Pcu

znania p.prezydent M.
fly'f)t':tez

Cvnarski~

iaptQs~ol)

l{audydaci l l{t()j·zy pta.gtI~:uye przyjęci UH in'"!
!'i:1,ytUf. Z~'I, m'lopcLll p1atnY'iH. w.in.nl nh:?twl~H~grlS,f3 w

1) nie lJr:t.ckro,c2yl!1. jeszcze 30 roku~yeiltl 2) mfęd:.~y
do\\,odami k,\va.llfil,:u.cyjnemt posi,atlaj:,\ egza:L1.1iI1 (l{)j~

NJtOl'j 11m

IJolecenie;hy. ·w

Cił\g~Fl

m i.~~j ~a

t:zel"'I,Jl"A

r'b \V «11.11Iu dowolnym vSlobi~\cie g~~'iosH ~ ."i~ w.l)yt~k ..
,jl Illf1ltyi,utu \V celu lX}ud.rt,X.l.i(l;.
wBtępnem~l ba~

dan,iu.

.

,

..

wzg.lE~'dt1 na kr6tki ol"j,~.!f!C~U p1l~oitajt\c1t
l'iałości ze szkoły śre.dniej og61nolH\iz.tnJcrt~ej, lub lSe~
na l1adsyłJl.o.is !}Odall, a z tl;Uglt<l strony ze w:zględu
ttw.lJna,rjum lHlU(~zydelskiego,. 3) \V s\vojej (lotYl!h{!u,.. na koneczno~ć ul'lo,powa.n.1,a. n:a instytut tylko· ta--:
sowej conajtuniej th"uletniej pl'aktyee natl':~7.ydel-. ,k,i<;1l lUl.l1 d yda.t6 w, którzy 1?olutjq nM2ł:ieję~ .M po u~
skiej wykazali, sz.czeg6lne zainte.reso'waule i luzdoJ- . liiOtlc7..eniu instytutu wal'tością i ,inten$ywnośCri~ swej
ta.cy mid \vychol\\*s,niem . fiżyć'in'em ".:010- ni~nlie do
pT'.~c.y wychG'\vawczejistotllJe wynagródEą i!i.poleczeń...
ct$ia~Y.
$iwuteu powa.~nl' dla. Ska.rbu P"'!t$tw&wY'd4iłl~ek. pap
tilill"lllllliiltiliill"• •
- .r-_ _ _ _ _ _ _- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I I'
O " " ' r" 'lir l

Ze

ln

~.rt

prezycUum miasta w osobie dr. Kie•.

Zapotrzebowania robo

eclzenia 'I'argów Poznań~
t Cvnnrski ,veimie te~· u~ .
d$'btłw 2Jeździe "oBPodarc2fVln miast poJ:.
tkich, odbVwihtcvrrJ sie t'.IOdCZ11S Tal':;!ów

celem
skłoh .. P. Prez
daCtli4ih

~rntcjszy Urząd POŚl'ednictwtt l'racy' otl'.zymal
ł~lJ.H)tl'lf.lhownnie na następt1jących robotników j l'2e~
, .Potn"ilSkich.
. ruieślri,ik(fW: :P.U.P.P. ZYl'al'dó\v poszultuje do ~Lo\Vi.c~
POd~Z~łS dwudniowej- nieobecności.. \\'
ldch Zaklauów Metalowych ltin~u 's~i.sel'ów. Ekspoczynnościach 'ln~zędo'WVQh·zfl.stcoować bed~ie z;ytura PUPP w Kutnie mOZe umieścić k~lku ślusaP: 'Prezydenta p,. włce1:lrezydellt inż.· Woje· 'tzy do \vyrobuwug. PUPP Bydg'oszcz, może um'jeś:wódżki.
cM linku majs-lrtlw spccjalistó\v '"v fabryce kal)li cięż
.- Od.,t pt>slł\ ,. AtolchOWJkieg&..
kich, oraz inźyniera specjalistę do centralnych ogrze
W diUn. dzlsh~jszym odbędzie sią .w ... o.H Zw.· Witll, PUPP Grudziądz maie dać pl~acę JtiJ1\:u hec;lna;.
1i!~lst:r6w Fabryczllych prz)"ul. Pat.iski~j:1lr.74 ('
tzont PUP P Kielce do Magistratu miasta m07:C u..
~z. 7,30 wiec!'-, od,cz:yt po\Sła na Sejm:M~ Ard
mre~cić technika hudo'\vlnnego; plcr\vszellst:wo ma,ją
·t;ln;tWlld~go pt; ;,Co gubiło Polsk.ą?," Vprrtejttl.ie pro·s.J
ln\\',aliclz i wojenni. PUPP Kępno n:lOŹe umieścić kllI.by wj.Z)1sUdcb PolakóW Cb:rześrijfl!~ ,o liczne 1,lrz~ ku parohl(t>'\v do ()ko1ir~znych gO;$POdRrzy~ do wyd:lttBr
. 1JYc!f. Wjlt~p bezpłtltny~
lu samol'zt1dowego Pra,ey:i Opieki SpOłecznej, PoH~s.. "
k50go Urzędu \VQjevród:zk.iego w Brze~ci'll.nad Bu- ESi~an1inv W szkołach mieJsklcll~
.gjem v. 'akujo. posada na l'efel'.e.nta-Riefownika, do

i

rzemieślników.

Towo,l'zjrst\va Akcyjillego "P:oręba ll IW Sosno\vcu po.
tt'ze-ba "''':yk\vaHfi;ko·w,anych ,tQikarzy. l?UPP w.sO$OOW
eu móże umieśdć kitlku kO}1Jdziejl j subjekt6w fI'Y~'

jel'skich.

Do Tt'ra11cji po,tl'zeba: 1~i1kun~tu SJ.\lSarz.y J
rnontet6\v, ltittku tokarzlr , KilkuUMtu :frsro1\'llików ł
kj}kudziesięcl.hlkotlar~w do cienkiej b:M.chYtki1"
kud.z.iesit;;ciugórnik6w do Alza.cJi i LOIta:ryng$l, :kij,,)
kUl1łłt4f.U nHoWll:~kó\Vi cIa przędza.lni jedw.Qbiu kUka
kóbdetponad lat 13 vV cha.:raJtt,erżG Pj;iz~~k, ił ~...
11q, rodzinę s:kładajo.cąsię z lHlkuOlil6b, kt6~ mo..-

g~a speJn·lać Ptacępr:u~d2alniczą. i ldlkudzi&.~~}u ~
2elaza•
Zgłaszać nale~y Stlę Ub P&l'lstW()W~g'()t "tTrI(tto

nUto w dokopalbi
Pośrednictwa

Nr. 9. (pap)

Pracy w

Lod7.łi

przy ul.
.

:Al.K~ł

I.t&.,.._.-r______r.t .._:__________._

. Wvdział Oświaty i.Kulhlry.1'v!agjstl·a~ ."
;:;1
't\1
~t9d2l r..u:ldQie do WoHldomoscl~:te POdfit .Mitdskicao Set'l1h"lil'Jum Nuuczvcielskicsto. Żeil
t1
.. d'idató\v o dopuszczeni~ do e.~z~tni~
(ul. Za.Q'aJnik()\va34) ln'z,dn10\VnĆ h\~:::
. :łl6!, ws~e'Pnv(;h: do kl11SY .::1tOJ l\l1eJskteQ:o sld0~o
d~.(.
kHllpelarjc
ti'{~h szkół od dnia dzisiejsze::
Gimnazlum Mcskicf!o (ut Sicl1kic\vlcza./(6). 1iltl do 2\"h!4Q. n:lahl
l'b.
.
jspechl.lllcj iY1ieJskiei . Szkoły ,d;;1.l1
Dl't l'lodnnia. PQdpjsane~o l1rzez rodzi~
J KiUńskieao .109)~ nĄ kurs

ma .

narjuro NauczvcicJRkie~
QlWQII':1a Jw 'k~. lfl.v

hlhc.lP1F.'kunćhv kl:\ndvdata powi.nno bvć
~Ql~q~,1;m~! l) t~H~tt)'k1il, 'ij,'r.Q~!ie~ti~. aJ 'w\a.Q~,

c6w

,vit~cej "IV

tra.lej Po'lsce,

rwś tyczy stosunków
p~'lIni JallLna 1. 11sz('zej\\"~1;:tl

Illl

ta.li::

zna,ną

I){}lu

.7. f)

swej

DJm'do\-vaJl.f'j pracy

przy :,Gi:U,~l(~
n.::tlf,llżal
;!;'.l'Zj"~

się

pani

zasl 1 lg'i,
jeSJtl

że

lUllSi

,
Ul . przejazdowe dla uczestni ...
hJw

pjejg~rzyn)I{i jubjleu8zowej~
zwhJ)',kU 2: UI'ządz.anClrd

z Pol~lq do ,\V]'oe11

z okazji Hoku :Juln
do\vj~dujetny sdę, lż J\lini!';tcrstwo I(() ..
\\'ydnlo sf,wejn,lny oliólhik w
IS.pt~'I,\lJe ulg przejazdowych dla. uczes tnU::6w piel
grżymki.
l'rzedev~'s2,ystkiem \vjęc
Wpro\\'udzon-e ~l.1,
iIlad:żwye7.~ljne poc,iągi pątniczr;,·:t. PolsJU do \"Vtoeh.
V"fscl!C'za.s zB.powledzla.ne 8ft: 1) z ·Wilrsza.wy: :jNlfm
p:H.~,h\A' do
Hzyrou i czt.ery poeiągi do '\Venec.ji; 2~
li !{atowic: dWIf~ pO.Ciągi do '\Vcnccji ..Jeden 1)0.
/" 'Vm~;,:zHiwy odszedl jui clnkt 2 k\'\·letnl l :ł. j)r
pOWSlb.je z.atem jesz(~ze do llI'Uchomienia 6 pochW:.
'/, 11\\'::'8~1 na to} 2e do pociqgów tych doje~dżll(:'
....,~-.,_... --._.~,'"'I,><,

jtlbi']eł.l~zo\vemi,

1

będą

pielgrzymi ·z caiej r.zec.zypos-poIHejPolsJdej,
1\:1 il~istel"stwo kolei IH'zy zna10 pie·lgrzymom prn \\'tl
do korzyst.aniu. jednorazowo z ulgi lJl'Zcwiclziunej w
'taryfie osolJOwe.l, Pl'ZY JJl'zeJuztlach pojudyfH'lo luJl
gmpami do stacji poczqlkcl\\'ej, luh jedneJ ze Rtncyj
postc}jow,Veh, ,v;yżej '\vyrnJenlonyrh JHlc17.wyC'zf\.jnyi:·h
PO(:1qgó\V pątnicz.ych, '\" okl'e'sic 7-dn.iowym przed

\viecllhvj,a,iQcy

"~odeJAciem

danego poeil1gu.
Jako (lO'IVÓ(1. upl'awnli.ajt1CY do 'tvykupi-enia..
: hiletu nlgo\vf.'go służyć l~~d7.iie jmjpunn legityrmtcj:l
J.ioloru żóHego~ 7.D.opa Irznn o. pod pis(~rn przc\\'odn i >e;
czqcego 11ft Dl'. Tomaka i sekretarzu, l)jecz{~cią l\.o~
l11itetn \\':vkonuwC'zcgo Po]skic~j pjelgt'zyrnki JUl.J.l-<:
JCl1szo\\'ej oraz numerem pOl'zqdkowym. Legi!ymaejP
.PCH\'yżSlf!: ~tcmplu.ii\
kasy hi1ctowe~ \Vllisl1ją odr~('1'
nic Jlllmrl' wydnl1cgn hiletu, Oraz datę jł'go ,,,,yon,-.
nia i J,\\'l'IH'ują ją cJknz,Icielo\yi jako dowód uspra~

ulgę.

podstawie Iegitym&eJi u~'f, ple~ymi mogt\
kOl'zystnć z ulg"j ró\vnieZ 'w drodze pmvrotnej, w .c~
kr(~.,:,,'ie ez,asu :2 rnief;iecznym od o2,n,u,ezonegoprzeJJ
prze7. k[ls~ hi·lcdo,vą dnkt. \\'ytl(mht bn(~tn ulg<:,wegt
rJa poclróz .piel'woLnn.,.
·VV.a.rnnkL pl'zeJa.7.du .poc,iqg::\;ll:l;ij· do Rzymu !l
\Vl.'necji niel)[lwem zQ:stn,ntt defilll,iJt:\vule ust·,done ,
pOdane do windo'nloAd pub1.iczlloj.
).'la.

---oOo--~

'N,ADMIAR B:ŁOC30SŁAWIENSTWA

.

BOżEGO.
~) N~l 11licy'VallndoIi,d W .lVhldrvcie oko
ło p()lnocv żebraczka lJo'wHa na chodniku

dwie r.ntry

hHźniaków.

---000--;"

SKARB()\VY

t~u.

SKARBOW1:Ca

H U1.·z~d Sk:);l'b{)~vy Jro,dat.k6w i opł"tt .~karbtJwych w 'ł"odzi
llilliii~ji::Zytil UQ og61.uej wi:;id oUit,)$d g t.~ D& pokl'ycil-~ !!i,§};Jbli!!~lr":I~ ~tlaw l
UIJhtt. ;'i-lłarbcf\vyrh t)dbl:dą l.d~~ lltJblH':2tU:! licyt.liicje rtlc!.tolrlOŚci .%~ljfttych u :I'.\i:l~j w'ys.:!t.tZf;'ig·óllljon~(ch dłu2nikr,w: dnia 1.2 :Ul.aja .1925 :roku.
g~d:t. 1(ł ł.'~..
Mg a Ił po plJhubliu:
'." 1)'. lł€~ts~tm B{ln~skin Pt1LlldlHowa ;18, n:l("1I1 I:'.
. ,.~~.
GlaZE'l'. Orhach i \V'jf;lkki Pioi:t'l~()w~lm, :rO,,~O
.. i'· 'h

(]{\lrisk'kh lljsv .
J.DOhl'(lcki!" pjrdr-liowsl\t1. ~171 kn:"la. ogniott'Wnla
i hi lU'};: O,
22) p/'zyhyS7.l'WlcZ T\ l'('lll:l , Piotd;:nwska :J8; tlO ~zjIl1{

~~1)

'~~illk jn~\'aril.
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