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wYCin

,lLl ..~OHnn.

nie OGłlDie.uC.\'l1l

f'~. Lod2ią 11:1111. ~i' g:rolUl:J';

Nalezytosć poC'ztowa
opłacona

l
'

ryc%słteru,.

Środa~ dnia 6 maja 1
pieczeństwa i \\'vrttinl' sPl'o'wietllhvości.
Pl'ZygotO\VUhlCV straszna . zbrodnie-""

".,IIUIł",'''''''' regencyjna ,rządząca

Czesław TroJuno\vsld red~tktor komtlnistVc2~

negO pisernka ,,\Vnlka Ludu''. od dlt1ższe~o
czasu siał antll'chh:~ i pod;i;efZal do zbrodlll
zapomOCtl sło",~a drukowane20. jednnkżepo
nic'waż \v Polsce tego rodzahl praca nie podle!'
2:11 Żadnyn1 ogntn1czeniorn. \viec, ośmielony

tern redaktor l.\Vt11ki Ludu" myśli' swoie,
\vsie.\vane w na:ib:;udzie-:i poda tnv stu.ntCien1ny.. bezkr\"brczn\' tłum - postanowił
,,'''pr.owadzać. \V CZ,'11 i l'Oz'poczaćwalkez
lcrronią, a raczej z bOIl1b~~ w reku.
Tolerowanie 11l'ZeZ rzucI P€tItH i jej or~
gan6w, które zl11Jelnie. h1.\vnie d~l.ża do oh ale:::
nia istnie·h~c('fJ,O usta'ohl spolecznego. jest'
igraniem z OgnieITI. którv lndn ch'wHa może
objąć nasze dOluost\Vo. \V BolszewH czl()~
lJodcza~ pochodu komunistvcz::
Ji.\'je
Rosht So:»
knntre\v(Jlucje

Pr~q(JwyjL17;d~m rmgJe1skie";i ·,f.,r)lr;" )t'l~61r\\v:;\kie'j,
n1\I.'

oLlbyć ~ dhlŻsżi't \vycie,czl\.Q ,
morze ,ŚródJ:,Ll"'I>';/..'''H~' z();qt.ala' Komisja, l'.l'ólew:;k::t.Ktl
\V eZ~lsit3 l1ir:ubet:rtO';c:l
of1c,ja1ao.' nu~tl'aejai 11u"
tych' c;rłt(~rechezlouk,6w 1,:.orrIl3Ji'kr6-:
m

•

le..\vsl\:ie);. któr1:Y, ra:z.e~l'· ~t.al101i'ptv 1- at1 ę,' "r(l,gGn,cyJn~.
Po śl'odk~l,\yid,zirnyksięcia )l(;~nl'Y JJ:>I3t'i.ldwino..Po
lt'\vej ';;;tl'onŁt'; zn;ljdu.i8t'litrlói'd:ti:I1':~i·ldL·zCavf~l n.
l),t'a~'ej,

,'aroYlii"sli.UI3

,7.

·C~{.nwi·Bę:i·:>:,k;,'FU:~'r.tlla.U

po

Da,~

YU;lSOIl ..

czeiishYo bolszc'\vkkiernu tH~it'ltorowi
l'zonemu godno~;cia posła sejnlowe·~o. Wy'!>
~łaszajilce~~o rnowv ~ podburzn j 14ce do ()b~de'
nia istniejącego ustroiu.
Oto
l)obht1, al1ia. kt6rv mc\ i bę.
mittl
n!tstępst\V'l.: wolno
j~;st
ruunn. wint'; ludzi do re\volucH i
zbrodni w imicidei st\yorzonvch i ~lnszoe
nych przez ludzi. którz''yt nic nie ln~dac\vh\,
sIlego i Ob(L\vi~ljac sio pr~l.CV, pra~l1(t cudza'
własność uzn::~ć za s","oJą. \vzaulian nic nie
doJac bliźn.iemu.
:t-:tl'zech l~€ttnstrof kolelo\vych i
i.HJ,lLU,U''''''' Z redn.kcH ,;'vValki Ludu" pO'winna bvc
aostflteic~l;letn ostrzeżeniem. że \vobeczb:r:o!r

dniarzy
moina się bawić w pobła~liwość~
:i.c systcln tolerowania. wolności sło'wa. jeśli

antypaństwowych
należy zarzucić; i ze ,nie nalezv zbrodnia.rz'\'"
\vvmieriiać ntt nieszcZQśliwych" ullszvch ro~

chodzi o szerzenie

kkom
chodzi o calośc, Paih:twa i
pieczeńshvo " obywateli
pobł::ti1i\vość
przestcpc()W jestk;.w ·~r:.:!odn.l
kkko~
ci~l, POci~1gaj::tCa za SOba01Jlak:~1.nc 111l
f<.a'l"ll."'+ .... ~''"'. O takn pobłażliwoś6 w
stosun.ku
polskioh holszcwik6w-;-kolTIUnist6w, lla~
obwinić l'z~\cl poIRki. Przez st\\TOrZCl1ie
dellsó\v :zape\vnia.h~cvch, kOlnunistotn
e.zkarność, ()śmielono ich do ~waHownvch
c.zvnó.w. Lekkonlvślna pobla3dhvo8chl .bvło tV
skawienie Ba!:!iilskief.!o 'i vVieczorkk~,vicz~
tylko przez 'przypadek teraz nie
ąna nas bomb w l\Iiosk\vie.....;.~
yn1 precedensem bvlowvdanie
; l)~bal;;ti inl1vch komunistó\y.
!U\~~CHJlne:~' o i nieopafrzl1e~o ,tlOstelJÓW~
~O'o2Jlęnl\i~"sjic' mnoża.
na""ńłl",lt~::.~;e

iurrti

\vbezkarność.

dak6w, lecz
,

karnć

ich

dora~nie-śmiercu.,.

F.

'

a wreszcie wvbuc,h, bOn1bv\v redakcH",Wal"d In:u:1u" oto
ostatnich trzcchtY~odnił\
,
Jc:i.eli trzv katnstrofv kolejowe poch\:,:
:f411c.~lv Z;.\ sobn dzicsh\tki ofiur~ toutzvrtoto::
wywmlV \V \Vars~~l\vie.zatlll:tch.i który, tylko
dzięki przvp:idko\vil1icdoszedł ,do . skutku.
"kar,znc :doraźnie zarnierztthlCCf:!O popelnil~
zbrodnie oblicz011V hvłua setki'ofitn: wedtup..
dochodzerY" ~:lcl:kzvch., mas2vna',piekielv a mla.
kt .\VybltChnać dl1in 3 '
\vKfttedrzc ~w,
gCl\1

..,,"'" 1"''''''''1'~''''

nalJro~

,boaa, ··,pr~ed~
prezydentem Wojcie~

---000--

Knowania p. Czerneekisa.
KilkudrHowa. nieoficJalnawiiyUt.'lllin1
stra ,Czarneckistl w Rydze zacznie ,wvdaw~
Qwq!e dopie'ro, 'wr,pier,,~szvch dniachozet;\v'C&
na;;fttóry "WYZllłłczo.no: konfer,en6je" ,mh:dlf
sEtr'Ow.;sprą~,za~rtł.rtlc~p:vep..ŁotWY. 'Lit"" J
:!istonll'1:'1.1s.ze i,$łOWO' wile'ńskie:
, ' '. :
Miri.'C~axneckis ,kontvnuulęuolit1łke
I'

,,'

s'!leg~ 1JpPl'~pdnikn p: Gahvana.uskasa ~'i'"tedv
nIe· ou.!ze~zy;1?edzle przvooIrtniećla]de 'r_
zill~aty 'l, WJ~klInCelu, bvła;zw
, ł.\,;'»t2Od
rokIem :konferencia ,bałtvckaw owtd.e.'

, ~'" t.1stalono,wtedv ,pizedew
?e,Lit'Vra, Łot'ł'a i ,Estonla bedą, fi
V-l sPóIna' poUtvkęza~raniczna,'oraz
sobie najwieksze uPl'zywiUowauie 'w
d2inie.tarvf celnvch.,
Piet,,~sza

. cześć uchwały
bvh\ w\1rn:inie "Płzeei\v PoliCe.
kowicilska

czyniono

odhv\\rała
już

sio

W

'

'pot

\vtenczas

lJtzed nadchodzf.\c~ scshl. Li
"l '\J\ 1.1ił~.~~\\1\ ~lJj'rtQ.tc;:~:oi~ ~itb~~a.t.

,."

'~'

"

kt6rvzapali! ont

tedr.z6 sof!
ej.
Ar.esztowa.nv został również jedenc z
człon:,l;;:ó'\v b an-dv , któNt napadła na króla buf
~~rs~ie~o.. Borysa~ w c~·asie przejazdtt sar.no~
chodem.

spraw .'Zn~ranlczl1,ych pailstw M,alej., Ellte~~
ty odb~~dLl sic w sobotę' i nic.dziele. W' ni~
dzielę l'llinistrowie Benesz ii N'inczic wez~
mq udział 'v tll'Oczvstsm obchodzie świeta
ruu::odowego :niepodległości RUmtlllH. W l:H:>nie
działek odwiedza 011 i l)remjel.'a

je~o 'posiadłości Fl()r1c~1..

5

(pat)

Zi~ ś\V.i(~tc:rn 11:.uodc)\\,em stwioI'Chić

W

na]"ż:\" 7.0 .il.lk to z )l.08óW wczoraj:"i\lYCll pt't1sy wyni.
w)'tlf.t:ny przez ·s(~nat g'dn(]sk.i :wkaz UY'7.r1.dZ0.tl ia.
JH.H:hodu~ hył
świ~ulamem

i

t&]ul.~rH;'fine:m

s{;maLll
. }Jo,vlen.J. ,\y)'uźnj\;'~ in \\1 d.nin g
lnuju 7..uJlf0I110ne :t:(}~ tały \YSzysnnc oglc$zonc. 'na;en
([zl,e(l Iiochot!y j zgromadzenia jJr:Jd gol<ml nieh~:m,
Ul względu t\JIl ni ehczl:>-je;·czcllstwO, ..HiJ~le mogł(,)",'Y~
nn~.nąć 20 ~tal'cin. sd {z \\Togicll sobie
ele111t'i':'l.t6\v,
TymczGs(;>r:n

ludności

t&WU.

surowemll

gospotl::ll'cJ.ych

yHll'lStw sul:>:('(~

ndł'zucC'Tl.in po,vyż~~7.f.'j Pl'opózyc,ii

lin. pt'2.yhteZf.\llit~ Al.l:,;tl'jl do NieTLt irH.: ....- czy
od<la\ovna go)'ą(·.:d~OWf.' przygotcnva:o ia do (JSTa
~.il; z r.liemcumj, [li.S7.C~ :Dziennili.
.1\:1.'ok Austrji wG('nf:'\\'it~ lH\stttllujl~lJO wh.!]o
pOl'o~i.U1.ni(luin ~i(~ 1. Nirnne:.uni. Pertrtll:.ta{',ie.
sp.rl.t\v,lo !Jl'()\vadzm.l(' są ud (~3łt~go 87.0J'egu lut ~
tu j rnni:do· cJ,ytnąlo rnal0 notMkio \\'yj(!~dzle
Tnii.n.il"ł.1'll\'V ,i

pn:,nvodyrów klub()\\' m:tG;il)nD.li$tyl,~znych
na ~,Ur(H!zyi:lL(}:;I'~" lub ieiC oglo~zono~ że
rot),. tbu.rakt-er e:zystl1 "prJ'w::tt.ny". 'Vyjslzdy
2. lnvost,ją p()łączeni~.l AU 8 trjl z Ni-E'lnClil.mi,
pf:'l'trakia. e,ie i ptzygoto'....'.::miu dOpl·O\vt1.d7..\
!~.
ó.bop(.tlnegfJ
i t ora? d "vn "bru t.ul(~
{J{1,.,:rildy" (;ZOkCliją
do pl'7.ep.rO\VLHJZf'.,
:J:'~ir.U~1i"

/l'ia. ,.~fOr1IłaJ;Il\,):;;ei" ut'o('ż;ysLego ..tk( ll.

Na.jlepszym dO\\r'cH.lem

C01'·az

llliięd'zy Austrją.[J, Nj('rne~llni
pil.sżpm"t()Wl~g'O nd(~dzy

\Vir.l~s7.(;~go

))(!dzio

z]Jliie ..

zniesjcI1Je

Njer.ncy

mają \\'pI'il

vVilbelma

jedn..'1 myg;l---· my::;'}

polączenIa

)J{'·rnów.
Korp'spondent

:~Chicago

(1;-11

atnim nmn0I'2e

pD~vyi.szegu

posln.d H.indenJmrga.
sir. pod ~.\'"olą" na.·roni~~ml'e.cKl(:~g(J i gw.altom zagarnie to mnIe pa11stew
tW{łl'Zą.C :nową pro\vlncje Hzes.zy l1l.eroieckie:;.
Że Hi:rtdenlllu'g' Jest, tył kc) środl.;:Jem Pl'OW<ld:~ą
d·r) eelu '7-'- t,o ś\\'iade.:l.Y1fvyJnzd ('alego szerc~gu
na,cjon.uli>::tycznego (lo Nlelniec, 1.:.t6-

pod br.T':IC'm

Hoht'DZQ~

c7..ynny l.Hl:r.r,a~

\\i
ivylJ01'CZC.1 - chcąc
7.t'<.'tdo1.wmentolrv,u,ć,·:i;e minio z,aka,7.1.1, który
;"H·,,,,.l!... r.a Xlit rll«;)cy 7.~p·iv{H:'lego
'\v St. C1ermain MJ:l>;U'",,~.!IH qlię ijl~0 d·zis;i,l),j do pott~zncgl1 nn1'odu nj(~mlec

N~cjonll.IiSlci .ausi,l'r jnccy nic.tylko, że jJl'()\Va <.b:1
l:lltę,nzy\VIHł propagarldł~ 11[1. rz(1.('7, Uin(]enJn1pga

, 7,,~J)~1i \IV s fe r.a, c h nll,r..jonaUst.yeznyeh i im zbIl~
iun.dusz.e, l\:. tO re ostatnio c.H:1iq.g;nr,.ly
Sil
Ini.1j:'lrd6w koron nUSf1'Y:iaC'kieh
hy tez
8h~ do \\'ylroru
który
QS1e&tlJiII~.ie

eell.t

~,H 11.ltojs7.e'; lt1drH,).~t:'jpolsJ{lii'j. (l-Ii'f.l!l' liegt· der H'l1nd b4.li;
gn:t1wn, p~mi!:" Snhrn. H(',d)

,
~,1)itHV J\\aill" dowhuJu.ie sic. 1:1; tz~d
niCln i eC'.ki za:mierZ.L wvsl::UJić \v cia.!i!u naddl;()
dzucc!:w hthl dCl Enteni:e'v z 1)l'{)śbn o udiies
lenie nowej l)ożvc~k.i w \v\'sok,ośd dwuna.stu
lniljardó,,' l"n~tI'ek zlotvch, ponleważ po~~yczka
l)o;vesa jest h1:l :na wvczeroaniu.·
'.

Tribl.me" dorwsj \v
p.i8rrJ::1 CI gorq~\7.ko',\'yd::.

p.n,ygc\ioWU.fJł,fl-C'h U4.l(:jonalisi6"v o,l1strjaek.khw spr;:~
..vice pn.ylączenkt Ausir-ji do J:\ie-miet' i nawoJuje ptu:i
stwa, sojus7.J}iezE' lIP okupatj i Au;;irji lub t(;:1: do eV',,'E~IJ
1.lHllnego pi)<1zi.ahr paT'tste\vek ... ~-~ mając'f'{!,'C) zap(!V):.-n..ić
8j)Ok,6j ~r Europie.

~

\'Ii

sądzą, llg'.iq(~

mj1tl.to Tln celu wylqeznie xdt~dopuszcz.enic 1;V Gdail"
sl\;u do publlcZlWgO pochodtl lyolsl"Jr.go i 11Jn;wnlell}3;

wd.r.:ie \\'.iC'lc· klopo!ó,<v 11 s,;p"

h.ie 'IV l.;:raju -"~ :ląc7..t.\f> si(~ l ~\ll.~tl'.i:\ },lÓl'l1 zupeln.ie lU
l)(]:'aln :i ,.)goloconaz piPrJ :(~·dZY··2 kł',\'7.ysern pl'Ze:Jly
slowj'Jtl iogromnprn l.H:'ll'O!.loc·ll'lrl
h(~dą l'llusjell ,\\'
j.yJJl wypadku kJźy(:' LllH'.o pit1n:l;dzy d') pl'7..\"Pl'ov\'u .lzi'
'
ni,Q. kr.aju do r6\vl:lO\vagl
1f'c7.? drugiej· strony 7G 000 OOO-sch Iull?SZ]'U.111CÓ\\, moż.rw \\'.\'c.ism\(~p~n'.f;s0t
.ź:Ohlit1 l'ZY -~- przeciwko Pulsco j Fl'Lllli.'ji. .
Czy pla,ny n:.:u'jonnUs!.ów [lllstrjackich i rdemiec
h:lr:ll 7,i8żez:~ sil-:
7,o11ur:zyrny. Nfl.ll'~.y ;wznnezy(~' p:{~
naejol),u.]isillw tll1s<i,rjarkieh łączy :<: NieInemni tylkcl

uhu pm'lshiva.rn].
Hll:l:de:nhl.1rga jDs-t dla ml.ejonalist(J\v .au::itry'ł&C:"'H~:n' zd.'OIr~el).[mn 1.ru.rdzokor.zys'iem. Ju%. pl'zed "Tona szaloną agiiacjt\ gdyi. lliO\vątpli
~. tu:iestni\l\:

tCillilC:t'ował

pCiL::;kiej.
1{07.1l t)l'2iV!7.cnle S0JHltU' 7..abrarli,~jA.e~~ m·7.ą~l7.;e·
l1j~l poc'llodltpol!3kl€lg'o, podykt,ó'iVaJ1e.by~ło: . l'zec7.y·
\vl,~t.o~ci ·l:{ic ohawą pl'7.EHl jaJd.emiś staI'cjrtin.i~ -ale

po

Ausf,rjtl, ];;t6ra llH, CZOl'\VCO\VYlll zel:mmiu
lnf.\ !lvI/le prollozycjl!
<.l, mlnnf.)

.

":l'.~I~~lI~W'łlVl

(JzI~!ó !.ł I.l1f:tja

CLl,ly

mldz;nly onr:udz8.cji rdel'ni(lckich i'lac:i!mo.1:is
Y,i" I'Jztandnl'Hln.i h. ('f:~tn':H \\'a n]o!Uieck1cgo

1)(.'2 :i,.Hl:uycll pO'\nu;,nipj~zych
ze :::trony po ...
l)eji. 8C' IHIi. 2.0 iwon H p·oeliOdu
I.1\YlJl;jjljąe
7.a prowol~at:j(; n:emi{:('t"jc·j h](.lno:;,1:~i gdn{l~kI{:'.i,
gic'J :rdnuk Sil'Dny \\'!.n'(-"\\' S\\'flU1U wła:'1.mnnu
Zf)\\' i

Wl'~

w

lYC1Zllycll

{ LiC'zuue:",l .IliJ WIH'O\nHlz<mle \y blc(d opinJi publicz ..
Hej \v Pol;-';('e a pl'I:N1(:!\\'~7,ytkieln zU!-.n·anky. Zal\~tz

,;;;e.llU"tu gda{l~kiegopr'zez

u

l'Ol,'(I1Htfe

Bratianu\v

...

lIT~t!:1eSl>Ost'·

SZCZEGOLNE
,:~) Poseł

RZeCZ\'DOS1101itcj

dni.

:~)

\Vczora.i P.

z

Aleksander Skrzvilski.

!';1)ra\v zH~rnniczn"ch i 1:1. Mikołaj
1Joseł l1ad.zw\'cz ..1.inv i lTlinistcr lJelno~
1110C11V
podpisali tunowe TJrotokulal'na \v
przedl-niode Ul't.1ch0I11ienia kornunikacH lotni
czei lJOlnir:dzv Kutko\vem, a Vi/ieo.niem ..
~

"

B1n.Jo!2rodu. :i:c

INTERNOW ANtf! KS, JERZEGO

Polskic.i 'w
J'1i~zpm1)i p. Sobnński na ivczenie króla hi~
szpaflf~kie~o udał sic do Sevilli.!1dzie lJl'zebv
vv-a obecnie dwór his7.1:lailski i zabawi tarn

O~l1'C

dorwsi

\vc;;?ol'a.iszt:n1. posiedzeniu SkuDcz\'nv 'd<J'
szlo {.'lo ;;~\\'aJto\vnvch scen \vz'\viazku Z tlŚU~
nicdem z JU(!Oslo\yial1Skie~o Klubu P0sel~
skic,!:W: (n~l 'wniosek posła' dr. KOl'oseca) Ófl
!~lo8zef1i.:( pisa.nego cyrvlic~). \Ąl dalśzYlU cia~
.~u. posiC'(!zenht wybrano 'pierwszvrn 'wicer)1'e~
zeSCJtl skUPCZVl1J,r" nosb nldvkalrie~o Subiti!l
en. Po wvborze komisji skunCzvl1~t odl'oczvla
do 11~~o mahl.

l1!l

SE:RBl~lU:EGO.

5
(pat)
wc?cru.j przewiezjjf)
ny do ~.lóbj' pm\st'\vowych 301jo, które mu król wy~
:muezył j[d.;:o stałe rniejsci:3 pobytu. To postanowleni~
króla zostało spovv'odowu,l1c ':.alym szeregiem skanfi
(luli. których glówną osobą był ksią:2;~ .Jerzy, JU:l od'
hs.ląże

J 01'7.)7

SGl"l)skJ 7.CiSt.::l.f

tUnźszego c;.,~lStl otaczał si~ 011 złem to\'va.rzystwem .l
bardzo C'lf:stO 'iV miejscach pUblicznyrhwyrazał się z
pogardq o królu serbskim i obecnym systemie rzndów
w Jugt)slawjL 'W Z\vjnz1\:u z umieszczeniom ks . .Te ..
I'7.ego w Belje ))I'zeprowad:wno caly szereg l'c\vizyj

dorno'wyell

1.1

lu.dzi) którzy poz0stu:vaH

'\'V

styczności

ks,i~eior.n. Mjf~dzy i-rmemj przept'ow~dzoIJo rewizję
l.l pułkownika Andj(jlkowic.7..a~ który da\vnjej był na..

z

uczyci.elem' ksJęciu Jerzego) '::1. 11 kt.órego ten%:e otJ
czasu tu:'&'{i'i{.~ staJ.~ t!lr.\4~yw.;ę.t TJ

pew:o.~o

I

.

Nr. 124
tJricza z"sekwes(·rowmlO 2 kufry
'e'fZE':go, jt~go pa,mięt.nik.i Gnu. l

',J,1leżąc" doPoza
ksi~ci"
teJ;n
l~slę('iH.

n'zed:s,ię\vz'ięto

re\viz,jc dOII1(»\Ve 11 członka partji :rem
, ru,ł>}.ilkaóskiej Jaua Plcclm10\yj,ea, U redakicJnl dz'i,'m . .
SalllCijj;k,{iL ~,HepnhHka." Ikonica. U ac1woli:ftl,a r.tir.]mla. Pie
!JW ~OW.jr.,n" j 11', syna. v\'ojow. Nisicn.My::\t inlerno\va,nin

&I

4

tan jego zdrowia popnnvH.

Paryż

5 maja. (.,at)
Jok donosi ",Petit Parisien":' ~eneral
]Vlol'~mh b'vłv anaielski cz:~onek lniedzvsoiuS2
n·iczej kornisH wojskowej kontroli wVl'~tził or.)i~
nię. że wszelki p:;'ikt bezpiec2e:6stw~! bedzie
darexnnYm~ o He ,;!o nie POf.\l1.'zedz i rozbroje~
nie NieIl.iec z.dodnie z pos'tanowieniami tra~
ktatu wersalslde!to. z którvch dotychczas ani
Jedno nIe zostało wykonane w całej rozd~l::
~{oścj .. (}enerał Morgan podkreślił daleJ. że
nI e!nliecki sztab generalny ,\\y dalszym cia1ltl
egzv~tvje. a~adry kOl·pUS1~. anuji. ~zl1ąjdu!ace,:
~o się dawnle'j wN adrenl1" 'z1H:nduJa Sle o::

1ak, że porzn
J.I)Jt&rno wania. \Vkr6tc0 jednak począł k,ąln
Jerzy zdradzać du:f.(! zdenerwo\\'unic, speejahlie
n:iellOl'm.olny jego stan ohjawiaJ s,iG \v usŁ::i\vi·ez·
lej olmwie przed otruciem tak, ie nin sLolował się
cd~~iu~ \vię,ce;j \v dOlIm, lecz \v re~~ia Ul'aej,i. \V nnjhliż
rl:,~lljiych d:n.iach zbierze się f':ld.a koronna, która ustun
~•.Pąwi, opi?'kun.a, <Ha kSjl~ck1 nn~z 2arzqdeę j(~go ma~

Iił. (Aona mrfl1

się zm",,~znie

~h;~tliu.··

.

.. oiOSWOtAJACEGO NA PUS.zCZY.
Gdańsk 5ni'aia(pat)
"Danżiger ZeitunJ;Z" jest jednvm z orJ1ft::
tytułem ~,Ku 'porozumieniu'\ propa~n.de idee
porozumienia polsko..:~da:6skiel1!o9 z tern jed6'
Dakże zastrzeżeniem, tlbv Gdańsk
pozostał

becnie po 'tamtel stronie Renu. Wreszcie Sfe:e
nera! Montan wskazał na ścisły związek: ja::

!:~;niegależnym.

\
,

',,' "Danziger ZeitLlng" Jest Jedl1V111 z I'OE!n~

- - ---oUo---'--

lowej t:'lOlitvki.

":nONOJlOWE F'BZYJ~CI:C "NACZALSTWA".
Mosltwt::l S IlI1f:l.ą<:l ~pat)
iW lln:u \\'/:1I HljS7.Yfll fJl'.zyhyl do CUll'l'JJ\\··
zastf,!p!:a przc;'lv'llcrj( 7qcego rady kc misa..rzy Jlld'i\VY' 11
Ram:eniE!w \v celu \vzięcla.udz;f,ln w pra,~ne1l
~·~Zt!(;hlllo~ail'lsk.iego zjazdu sowiet6\'1/. Na. (hVOCL'i:n Ka
:m;enie\vn, 8110 t.Y'kflli pl'Z(, d:;; t a \vick'lr <::lln rko\vskl dl
falH'yl" z\viązkó\\' ;?JI\\'CHhJ\\yl'1l, I:Zi'i'\"on0j arrnji '.11':17,
członko\'vio
'CZtidU
sow[c!lów
Ukra.iny, ,.!\a ..
. ' ; .. wprzJ1 ją,ł też l'arml't glÓ\vncs'O do\>vódey \\'Oj8];.
a.ilJ1Y jKrymn .TegOrD\Vil, Nns/r:rmio z ud7.ial(?nl
Blamięnie\va ot\Vlll'Ly 20s1,a1 w Cllarko\vle !l.t.y \vszech
l.1kraJ.li.ski zjazd sowietó\v, pl'zyczem I(llmile111ei,v \vygłosił sprawozdanie () dzia.łł't,lno~ci r2~du z\y,iqzkowe,.
gQ;kt6re tnvało z gór~ 2 .i pól g:odzil1Y...

'V;Vn:r5Z~'i.Wa I) m~~j;u

J'rzyst4plono du daiszC'J rozprawy nad

(1laO
tiUdże~

tem Minh.;tr:l'stwa Spl'U\Y \Ve\\'n,~h'zIlych.
P.iCl'\VS7.y zahl'rL1 gros lJOSt':!l Z\ViOl'zyilSki (Z\\I. L.
N,::. kUll'Y u::;wiutk?~\\'~zy ::di; na v.,cdf:l.de za buct:l,eh~w
,\1. S. \\'. wSpu\\i('t12i~ił ~:}f'lC'g' '.l\\a,!~(' 1.;]'ylYI'7.ny(:1I, ci
;;:11 aj:.l': ZI·iC,';?, i :(. :'\' I. 1.\. l \ Ił 7: J 1 ~: d rn ilt i~),j ta t: j:
pa(l', t \\ et

t\\'orzyl

i IH'ii/.:u·v\.d do(yc!JC1.tt::,;

\V

L~l,rdzd

1l.'lltl·

nycl1\vtlt'U1l1'Hcl'l. Pr'zedewsl.ystkicrn m6\\cn zl1rzucił.
zb~'tni ldtll'DkriltyzrH 'IV udrninist r'1lf'ji, pO(,7.l~m, omn-

willjqe sfosunkipolicji, Sl ,,'iel'd;dl, .i~ policja n.ttS2Ll
nic jest d:óstosowa..na cla naszych \Varllnk6\\.\ vvsl..:azal
PI·zytpm,. :U~ kClrneuclant poliejj VI po\viecie i okręgu
w z.n,aelnc.~j mi.ct';i8jest nie.zulezn~r od \vladzy admi~
nistrilcyjnej,
Ttlkże pod 'względem
wyszkolenia i
I W ALGIERZE ~YD6W TLtTIL\.
skł~ld 11 oS(Jb;~,\Vt?g'(J pO,licjj są Jeszczeduźe. braki. Co
'.
. .
! Td:adrył5 maja (j,mł)
Jak dono~zą. 7." Algie'l'u) w IUiejs1(~owC\ści Orun, . sIG' tyczy' specjalni{· Zi(,~m \Vsf'hodnich. pOseł ZWi1~~
na skutek z\vyc,ięst.\ya listr ,an'tysc-n:l.id.i..lej pot1\.'zn~ rzyI'l:;;j.;j dowudzi. XflTHV"Zt" rządy dur.ychczag rmstqpowały tal" jakgdyby f t' zJ,c'min nH~ iSinla.ly. DopleroJejs.cowyeh \yybOl'l)\V w~~nrkły starcIa nliczrw po1'0 \ krstY(:'7.l I S· sInI! bezpi,cczeiisLwąi ~vy\>vułaj"',7.rnianQ.
lIliędzy miejscowl:'ll ludno~dl1 hiszpn.l'lSkq i żydo\'vską,
przyc:zem(hvje osoł.ly zORtały zabite oraz kilka os6h Delegatur:i l'ządu w \VHnie ktćH',~lIj(tM'słttt~a,~~tl.czas6w
Lit\vy Śl'odh:owt'j pOVl,'jnnuhy~ ,)tt1q~,ąJl~yt!lilej.prze~
A,~;odin,ioolo
rany,vVreszcie źaw:.lo.rmerja przy\vr6ciłu
ksz·takona. na \V{,j(~,v6d2tWO) gdyby .\P7.ąd.tegq :zaniespók6j,
.
dbał, to \vllioslie-niy sami odpow·lęil.ilh:v,:niosek. Do..
m
agamy
od l'7.qclll tQpienkł.nadtlrzyf,~ oraz. 'sta'. DOPOMOGLI DO \VYBORU A TERAZ
nowczośel i ~",Hy w zwalc:zaniU&~}a:I'cJij,ii .spIsków,
PROTESTUJA.
skierowar.ych przeeiw paflstwu., ,~,';'.;,:.,. .
Berlin 5 mahl. (pat)
Zkolei zabrał glos' min.istez:·Ati~a\\;'~ '\'v·ew.:nętrz4
j
N:icD1 eckn partJa komunistyczna :r)rOr~ nyeh p. Raiajski~ ],~tÓl'y na. \Vsti!i1N:~:~~:y'r~iH I tlznanie
je mYśl odoszeni:.t 24:.:Qodzinne.f!o str::d:r spriLwo7.dawey poslowi lhlSinko,\~'~ ,'~a~f.(lg'ii) referut,
alneg-o \\' dniu nrzvbvcia,marszrtlka oraz z iudo\volE'ni.em stwierdzH,,:<:n ':::tl~mleb~,e,ni,a Mi-

jdtde uznanie

wśr6d

że lU'vśl

nristerst\\'a Spraw \Yewnętr:,mycl1igO:dhę:~~ą'zwytycZ

ta

nemi, \vylllszr.7.onemi przez spra\\:o2:da"V'cÓw ..··
'. Oclpowiadn.i4
,a zarzuti,':żp:rz~(f'sv)1kaZujO
zhyt ma.lą; inicjatywę usta\voda yve1.Tt,;rtli·:nis1er przytó

en

robotników. Zwiazki

dowe 1. part je soclal::dernokl'atvczne nie
dotychczas żadnego .SbU10\viska \v tej

NA TARG MIEDZYNARODOWY
W POZNANIU.
Warszawa 5 maja. (pat)
$fi) W dniu wczorajszym wyjechaht: do
ania dla zwiedzenia Tarau Międzynaro::<
~rt1pa członków ci~ła

dv:t)lomatvcz:::
akredvtowane1i!o w Vv nrSZllw1e.

OLBRZYMIE B.ANKRUCT\VO.
1

Londvn.'5 nlaia. (pat)

Znana firl11a

n1ctalL1r~iczn~t i

gtpcz}1ia

d Limited Ogłosiła ~)ankrtJ~tw9' . Kapl!al
dowv firmy wvnos1ł8 mllJonow· fun.to\v

Kronika telegraficzna
"_.

kt) Kanclerz Rzeszv. Lutl1er, \V tO\V'tl~'
twieprezvdenttlReichstnuu. . LoebęgOi
. komunikacH,oraz. SZel'ctlU \'Vv~szYch
"-ł.~.'·'I~
/udał 'su.e .·W.·f,UlQ.rÓ:ł·.· do Monnhlll

Paryż

PUŁK.

5 maja. (pat)

'NT edług inforn1t1cH .. l.Vlatina"

Wysoki
K0!11isar.iat francuski w Nadl'enH jest 'v po:::
siadaniu ofe.rt~ pochodzacych od berlińskiej
,,\Vaffen:: Gesel] schaft'" a. proponujacych nie:::
lnieckiemu JTo'warzystwu PatrJotvcznemu w.

NadrenH stałe dostarczanie lnauzer6w. hau::
bic i san101otów; wszystko rozebrane. lla
składo\ve czcści, ażeby ~ jak mówi oferta ~
uniknąć ścią,gniecia u\vagi "szpiegów miedzvt:
soll.lszniczej komisU '6.

•

Po:t.yc7,l~a. Dolarowa 57'.OO~ti9.0(J-5S,OO w z1. 9.:95,
na 1.:troczvstoŚć o'hvarcia lnuzourn naro:::
niernióckie:;zo SalYlolotern luark i ...lune MG--·:iotl H1Ci-::lOO 37
Pożyczka. konwe.rgyjnl1 tiO,OO
dov.;ego niemiec,kie~!O. sall101otenl marki ...lun::
.Listy miejskie 5 proc. 18.85--18,90
re,,:da sml1olotów "Junkersa'".
Listy ziemskie 4 i pó;: pr. 25,:;(;--25,20..
kt)V\7obec wZlna!1fthlCe0.0 siC bezrobo
Pozyezl,::a l,;:,olejowa 90.00-89.00-90.
Cill w .L\.ustrji. rzat postano\Vn przedstawić
(; proc. Obliga.cje lU. \VUl"sz:a\vy za r. 191(;, 110
parbn1elltov.;ipl'okkt ustawv, utrudni::d::tcej·
13~t)5. G pr. obli.gacje m. \Vanlza\"vy- za r, 1917 6,60
pl'zvjazd i konkurende sil robotniczych ob~
-5/l0-56[1. Tendencja nu<ogól mocr iejsza.
cvch.:z'~t pomocą O1.1ran>iczenia emigracH ży~
''v~;iołó\v' obcych do J\ustrH,
AKCJE.

.

. btlr,ga do Betlina.
"Rote Pahne" zaznacza,

POTWIERDZENIE SŁóW
MORGANA.

An~lji

dowe~o

Artykuł pisan.y jest tak. że wlliosko~
wa.c z niego można, iż usiłt1h~ wywołać obu~
rzenie w kołach~ospodl;1J'czYch Gd~,tlska J'
'Przekonać o konieczności zmianv dotvchcza~

.

ki istnieje pOIlliedzv bezpieczeńst'wem
f.i bezpieczei'jsłwen.l Francii ..

hlffi

~nÓw,'sellatora Fl.lc,hsa i dlatego nie Jest bez
\~iznacżcnjn twierdzenie tego
on~antl.
że
:~Gdańsk niepotl'zebnie wobec calcQo świata
inlldemo11strow!.1l swoht nien1icckość. I11tHli fes t u;:
jąc· ju zuch\vale fn\vo!'i'zo\vnnicln nierrl i ccldch

.bóiówek.

pułko\lvnił{a.

Glos ostrzega\vczy a.nglelsl{jego

2iiJtsię,cifl. Jel'zego }JO'\vst,a.łn, już w l'oku :1 92:2. \VÓWCZ:l!li
'&lll,ierz,ono umieścić go w Niszu, nIe w tym cll-.flsIi

Banid: G,uO Hai1clio\vy [,,7;":;,,--0.00 .. -5.8;:) Dla H. 1
P. 1,00 Handlo\vy P :J 7~j--:3 90Prz'3m. L\vó\v 0,29 Z,i.
Ziem. 2,tlO Sp61lQ n·oo. PTE OJ.·4 Chodorow 3,85 Czersk
0,51 Częstor.ieo 1J%~-1.80 ....··L8ó Culder, ~\10--3.00 LRzy
0.211 "iN E!giel ;!.tl;'l·"";':/,(} .NobE'l 2,1:2 ...... 2.11··-2.1a Cegielski
o,t)o Lilpop O.7;-)~-il:;~ ..· O/lU Mo-dT7.ejów 4,O:"r--4.00 NoI'~
bli'n O.87-0'S:': .. ··(U3J Ostro\viec 5,90-·G.l0-o~{;:· ~aro .
wozy O.67 ..·0.G8 Poc+k 1 ~13 Rudzkj l 74-- ... /Il",t-1.67
~'.iull'a('hnw; C'C;:!,;l;I--;UI~~-· .. 2.tIG Ursl1; 1.nO Zielenie,:v·
~l,i h)70·-1O·GO ZYl'Hl'łl(Jw \UlO--~.lJ Borkowski. 150
1.:"..1 Jahłl~c'\\'!:;cJ' O,l~--O.1H nabel'bu3(~b. ;',.[10 S·pi.rytuS\
·l/;o. 'rOlHh~n('j.u niejednolita .
,,,;,-:-~:-pO~

MIMOCHODEM.

Jak sIe o. !Ylax Kern.bauń1 OU"Ił

Jł,

\vdzięczył

.'

J,'

,

za order "Polonia'
Res t j t ut a
(O, ..

ł-Ja li:.;;te odzn'1CZOnvch.~· tvm roku
Z okaz.ii1,,:!~O 111tda órderenl •• PolonhiRestitu::!
ta" dosh1.1 siG rÓ\vnież. i prez. rrow.l\kc. I-Iu~
~o \V\lllfsohn p. bi. Kernbaunl~ ztimieszkałv

\v dOlnu w IHsnVln Pl'ZV ul.
Piotrko'iłskiej
NI', 78.
.
}?oriieważ
ordtw "Polónia Restituta"
jest n~dwvżs.zem odznaczeniem istniehlcem w

Rzec~yposP()lltej

czą.

ze

polskiej, wiec jasna jestrze~
orderem tym odznaczenibvć mOli:!ą i

powinni tylko oby'\V'atele, którzy poloźy!i
istotnieniesr}o:lvtezashuti około odb1.ldowv
Ojczyzny,'
,.
"
Nie nasza jest rzcczn wYliczać na
1emmieiscu zasluj;!!~ iakicn. Ivl.. Kernbaum
położyłokoło odbudo,,,y Polski '-mushił,to
zapewne uczvnićad ustnn111ia1"odah'lvch czyn,
llików. ten. kto. na ;łódzkiejJiście kandydac:.i
ki ej obok PP. Barcińskiego. Grohmana iWa~

czyI wszys1;lde.projakty ustia\\,~·.,j~lklb·)lf~s:tały wniesiom1 dosejrnu 'v toku jego Ul'*,ę't?\\id,nia,·::st\vierdza~· ~l1eraunlieściłtakże.nazwiskobohatera .~
jqc, że jest to Jkzba jalcnn. jr.rlnó' .mj,ni;~thrst;vvo4{lść' szef!odzisieJszego ~,l\'l,imochodemo;,.
duża. '\Vątpiq .też czy nuh'gunio nu rz,ąd -:-rt16wił . ' .... Nie pożertlnaszazdrość, że
dalej" p."niinJster-::.~)y pl'J:ed':lttlwnvyi,~t:.l?j projektów, pierś. p.Kernbauma.zdobić bedzie .. 4t>olon,ht
jest uspra \vied1ivt'ionfl\VÓ\VCzas, ',g'r1ysejrn'przywytę R:estituta" ··~wszak śh~pvlosi .'Pott~ęra'l)ujt
~on(\j pru,cy z trudl~m '. tylko możcs,ię upora6 z ma~ kare,sz t ellskie$:!o ministerstwa ~ spr •. z~$!t'.,ob#
tcrja.łmn jllż lJr~NJ!;tawi.c,l)iym; .. Na 12~.wnl0skćr(,v:darzył takimźe san1Ylll0rderem amvzfego
wIljesionyclr pl'zez rz.ąd,.\Y rol~u 'ubie-glym cialallsta·, p.OWOdt.l. i. a. . dn. . e.f!.p.... k. r.•'. z. v
.. ku !l.i.e p.·. . odn
. .]~. ś. ·l.;iś.m.'.~y.· -.,
'wodu\vczc zala.twilytylko liS. . ....... "
nas obchodzI ·raczeJ sposob.w jaktD.Kem~

zas!uiona

I

.Na,;:tępnoposiedzenie jutro o gC<lz. 10~ejran9.

811 II 811UI! M IUIIUI Mi lUlI II ilU. II IUUI II a.llulUI

. WARSZAWSKAGIE.ŁDĄ,'OFłCJAI.JłA
1!(~nia 5 maja
· . .. .

1925 t.

. . Dl:WIZY.

Belgj.u
. fi'
Holandja·208.Sr)
tOI1dyn~{)jZ1;)
'.'Nowy J01'1i.5.185

;Pa~~yż 27~23,
Prugn.:15.43 .
Sz\vajbarju lQO.4S
WieuQlr 73~18
W;ta,chv 21,~,wrl

bat1ffiOdwdzieczvł

sieWa.rszawie za

SZCiytCftoO~~~~CE~a~cv - ja!i \1rv~ej

Śll1Y

__

,t~k

. Z~

rzeklilll

włnSl10Ści4P. . Kernbauma•.. w dniu

Święta Narodo\vego Odródzon0J Polski. tt
\v,ten· sani.'dzienkiedv urbi et ()rbi oli!roszoilt
no listę udekorowanych kawaler6w zaszcm:!

nego orderu,. wcale niebvludek~rowan~,. sni
flaga.mi ani kwi~tami~ pomimo: teao. ;;e Rami
tet Obchodu 3~go maja, zDaJac swltiich Pa"pen
heimer6w PTzvpomniał pubłiczni~ . mnielszo:o:
'f§ciowY1Uoby\vatelom obo\viazek 'dekorowa1
tlię.

domó'\v\

O, ltldzkanie\v'dziecznoc~ci,

ZjtlZd
brg(\,ujzac~

tlie w

tHełmI~il1/l!r;ni warl111hlw

2e n,r:t.ętlnj,J.t j
Ko'mt:ltHl,lr:H~j,
bl'OIni być

lnu

"llfL lHl.Jlep~7.e

jest ty)ko

iC\;]ticll lut.. :innycb
z t(~g'!;) pl1"wodn..~' n.dn

.
,ltonk:Uł1$l1
higjen.1cz,nym i ekono..

\\'zgl(:clt:~m

pGd

rozplanowaniem dź:iel11ky roieszkall'i()wej
llprOSZ!;'zOtlycl1 :i' nRjlfJ~'f:;ży Wp do
dla l:odziiny pra.eującej w Polsce
Y-l lJl'.zewhlyvl'aulu w.11n)!l;~nh\> rut~l1u }mdowla

rnicznyr.rl
\VOltlO.

lHtlt~:i:y

obła W.i,t\C

cen poclstn..

obyczajowym) okrc::lJonyrn dla. takich

t~mu

. ,g,ie·nh:znych przez instrul\eję dIn. hylej
p:u"]f;h\'o\'i'ogo fundu!3zu nliQsżk~lnjovw~go.

l'\.Olnisji

..

,

., l

I
Sal'He
BH~ ZHp(,~\Vnll:

J

'

tn'tGle..

'1 i:.nl1y
llU(ł!OW)a

•.

HHluJącym

TnIi.lf,,'H'Jały

tN drogą ptodlllu~ji \'\'lllsnej,ol'3z z(l.kupO~v połączo~
nyel'l :I. ułl.ltwlc:p')iarnl n:nn:nscHvymidla t"akl(i,diJw

Dy~ponuj::~c g:l'lmt~Hni,
],Hll.lh.'%nąi l.Hlzi ('lają(~
Y., Pall~t\vn\Yeg() i'nnduszll

ri1'z0m~'~ltn'\'yt'1I.

f!\kl(~ nie PO\VhH.ly fiwyZlty WU.e.
t'It"l) IN.' Z
j(~ dIn.

Jl:ul\:upJ'

H!:lźl.mtlQwy winny
InJlmin,

te

(~7.rYl'[Ć \ve

tnl<l.'51ttl.'

j

::komit""t1.

WŻf:ljIHlWl@tn. "pO:t'l;)~u...'

j~ilJt

t

:inot!)j'y.czn€'g·(}

~g(JJ

1,1,) ... m.u :tapl.'-'VIle njdziŁ~
l'lł.i#!:lt1.ka,tl4;e{U

li<]?l':Il.'Ytl

(';\umtf:iZrl "

u

\V 'lv(}je ..v6dz.hvie poli:.".s.l\;irn
,a,fel'ę p.[l,..Q,ZpOl'tfl\l..'f.\.

lic.zUt\
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1"tllszJ'\vemi p~;I.~zpOl'tan1r :I..agl'tt.n.kznyml, ld()r(~ jakoś
nl~\.l 2',Wl'~lca,ją tli".ngi wludz gl·anit~:.wyeh. Nie II.lO:tna
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Po. tHUżiilicm iapit~tnIlin $lf~ """'.~.I,t;.I:''''
na tny~\], ti'];lj! ll.'obićI;!o-chtH\:Q\\':t l'ewtz.,fę
tliU jego.

\V
\vln~'.

Po

.
Ul'€.'sżtcówlJtlin

..

8.znlere"

lJOntęto szUlULć

"'.'SPQJnJkn. \Vywiado'\vcy Zn,hieHo

j

KOtt)\V8ki

leźlj go, gdY' lHljspol~.ojniej l'otd~t\\':.tl lXl,sziJort~r.
Żyd. jbli':. U~Ws~e "ni·evvlnny".

At'es1.tQwtil,.ny Hor'$z()ll Celaikjel' do
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Zawhtdolniononft.tvchmiast
ro Ul'zcdu Śledcxe!;!o, l~tór;;t
ki\v~'tnht i dochodzenie, jak
bez wvniku .

j~~:st1'OzVtl~$~Jj

.Eneraiczlle

(k) Wczoraj l'ano policja hvo\vska are
szto\yala "wV hotelu Geor~e'a niehlkie,~o Eiben

schiitza~ rzekol11.o Hdziennikarza" z Piotrko:::
w.a~ a 'v rzeczywistości oszusta i hochstaple~

ra I~Z DJod cie~l1ej ~w'!az4Y, k!Ól'Y miał doko
nnc. oszustw l S1.1rZen1eWlerzen na przeszło

70 iy.sięcy złotych. Przed południem Ejbern~
schiitza . pl'zesłuchhvano w Ekspozyturze.
czem odprowadzono.filo do areszt6w

. cvhlvoo"

.
kilku tV$!odniami c.lOi:onan.
Jednen1 z przedsiębiorstw handlo'wych
\Varsznwie nlahversacH na sume prz
10.000 p,olal'ów. Śledztwo wvkazało. że m~d!li
,versacJi tych donuBcił się niejaki \Volf Rosenkrg,nz, Stwierdzono. że Roscllkranz wyje
chal za gr.anicę, Ud1"dac sic podobno do Pi~
lestyny. PoniewD,z dro~a do Ptalestvnv idzie
l:HZeZ rrryjest, nolicht \val'szawska zwr&;l
sic do policji w Trvjeścic o· aresztow!ł.D.
l~osenkranza. TVll1czasem nadeszła
wind
mość z Tryjesr,u@ że 1,olicja ta.mteJsza jtlrl t
popl'zednio uskuteczniła.
Vv'

'\f]

przyjeżdżaJa
Dęblina, wvdelę~o"v.ani
do pOlnocv żołnierzy. 1:>0

(k) Co nliesiac

do Rado.
oficerowie.
odbiór z

'!llia .z
n'lajac
Banku Polskiego pieniedzv. 1:>1'zezllaczonvch
na PObOl'Y dla oficerów i żołnierzy 15 pułku
piechotv. stacJol1.0\VaneQo"w DebHnie. '\V
dniu 30JV. t:')!'zyhvli oficerowie t)O odebra:-

nie pieniędzy około l)ołudnia \V Bm1ku Pol:\\'
skim, popakowali bilon. l:Japierv i srebro w 2
'walizki i 1. plecak i złożvli te l)ieni~dze na
PI:zecho"'"ill1ie 'V:? I(asie ąkllrbo\yeJ w Starost~·
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(k) \\1' ni::1tek koło godz.

1'e111! w czasie

v/yś\vietlania

wieczó~:;

fihnu W kinie

",Nowości" w Krakowie przy ul. Starowiśl

l1ej, zapalił sie fHrn w operatorni.
skutkic
czeJ~o eksplodo\vałn skrzynia z filmalDi. ni
CZ~C Ą;cianc
OlJeratorni.
Przedstawieni
przetwano~ fi nubliczność poczcła w· pOf.}l
chu OP'l1szcznć sale. Natvchnfiast Z:l..'1.1:11111
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:z.lH~\"ido,\~a.ła.
J.'Hl.:::;H;ilJU.I~~ próbę
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(,)s-obist.c~crja'tni 2Jorgl:tn;lZQWa

Akcyjllą

napół

fikcyjnie
czy 3 Etatki
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mtle~i prawie- w 100 proc.
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tl;rVl/al"OWr ,na mC1I'lc1.l
Jt:st t.o
po18kje to\varzysti'VO 2eglugi :rnor.ldej.

j<'ct1a,ni'1owyru pl'aeuFs ~tatf.. k ten
poniewn:Z kooz.t
z powodu. pr2,f~·
,",~"'.'.,,,,..,,,u,
lU':i:ądze1'l '\"ymnga \-vysokich nakładów.
w/:~dlE.'(llĘ>i!.l
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g'tal'ania ()

stwo.. ·

jednokrotni.;;

;POSZUKIWANIA BOGA;JTW !r~ NERALNYCB:.
P;r2' w
:zjem! IJo\viatu
Ogl'OIIllH~ pCrl,J~tdy
kaw
\V'h.>X'ce-nia z..t \y~glelu przekonywały
lw~

:t,e otv{:.'I.rci(:!l Ilo'wy,{'ll

Pl';wd kiikLl dniami

za.,·'zl~·

Pt1.l'US2 )'INCU 'iV

Stwh'rl'dlo·n.o
l t1J w

pi).

pr~,y

nie7..us.,:.u~j

'""""~"J""W'J!"!' Silę 'INlder zua.c.?~ne po,"
wybuc4~m wojny
f'aru$zo\y.ct1. rÓM'Ji~~ za
l:J.t,:c"Ouifi} faJ.lI'!lki

llit,~ d op:r<J\yad.v.:mo ,
Obt:c:nie pr.zy~tęr~uje Bank
Krajo
do shvol"zenia orgardz.H,('jJ., która rn02e uzyskać
po\Ys.:lny suJtces, o lI€! o.rganiZ..a:?j,a nlf~ zro,bi bł~dów
popełnicHly.ch, lub Lei nie b;:dzie blądz:ła

pomacku. Bank GO':spJdarst\·vu. Kraj(}w~~go
dnitlCh odtJz'Yvę do pr;;y, i12.nych
n'z{.~ctS,H!'JW)nitł)·· banlww'ych ,~ ;l1n:ych. dp lej uo !n'gtl~
gmJpodn.rezydl i instytur.yj ;;ąpołco.,·!yeh \v
celu
BpóH~i ab:y jne,i
l\Inrska:'. Mamy m\llz.',eję, że [\,pel {[lk p(JWUŻL'Cj łJ'r~
g!.ł,ni.zueji, jaką jc.;,sf. Banlt GospodairEtWJl Kruj'.:wego p
od!lj.E.lsj(~ pct2.ąqany skutek i kar>itl;\l zEv};:iadowy, któ~
ry wyno:ilić ma na po{':zą,f,ek (l milj()n6w 2k·ty.:h,
z<Jstan: e prza.z spo;leczeńs·twQ polski.e pokryty.
twot'z.f.~niu taili: po\va.Znej i~nstytuC'Ji
;)Q.,
W1DDI161IIty jedna:,k2.e pilno\vać, aby nA czele tejże po-.
m,tI10\YlJ

osrt.atnidl

f:'t.nwicmo jed1Jo..;·tki, które
rękojtni~, ~ę j:t\.Stytucja

. u(kzeniem
dla

się rozwijała

la e

rz z

ŚMIAŁA PODRÓŻ WŁOSKIEGO

<*)

Vv~ dobie WVl:>rawv A111tuidsena na

l'oJ;:pocZeł~l: sie inna śUliahl
podl"ó~t J1,.lŻ nię w krainy lodó\v. nIe PO la;:;
dach i mor~łlch obu stron równika. Znany
lotnik włoski I)c Pinedo \V cz\v~trtek 23
kwietnia wyleciał z Brindisi j roz:pocz'vn~duc
ils,Jwiekszaoodróż. powietrzna. jfii(~1.. kiedv==
kolwiek minIa miejsce. Dro~~t. :iak~t sobie
"'''Ytkn~}ł dzielnv \tVłoch, zaw'iera \V olłól::

bieaun p6lnocuv

:nych zarysach 3 znane SZhlki lotnicze. Pier"

:wszy Z nich to la,t Pary2:--Tokjo. dokonnn \r
Pf~z słynne,go.

lotnika francuskiego Pcllttier==
d OlSY, dale; ze.szłoroczny lot Iiolendra Van
den Hoopr z Arnsterdmnu do BatawJi.
wreszcie lot okrcżnv trzech aw.iatorów ~til'"
stralUskich dookota 'lVhtlego Ladu. Ponadto
pc Pinedo ma odbvć drogo
Melou!n .;--Tokio dotad jJrzez nikogo nie nrzedsiewzieht
Szlak. jakitll leci De Pincdo 111:). 55.540 klm.
długoe:ki;> które zanlierz~t 011 .;pokrvć'· w 73
przel()tach. \/i/ażnieJsze jej punkty sa nastc~
pujace: Brvndisi. Leros i Alek~i1l.drettll ('w
Azji MniejszJ, BaQdad, Kalkuta. wvbrzeze
Indii frallcuskich, SZfil1Qhn.i. Tokio~ dnlej
wzdłu~ wvsp archipela~u indvjskicflo
do
KUl'ang. fru rozpocz'\;na 011 podrói dokoła
....Ą.u$tra.lji, POStlWahlC sic brzeg~l.n1i lioczutko!<
wC;) W kierunku wschodnim. nrzez Me1bou!tnc.
wreszcie okrazvws7.\' AusttuUc zn(n\",tl p:r~ez
K1.:'f'all~ i Wyspy archil)chlgU do Si!1 ltIit1J o 01' e,
wreszcie z IndH. \vseho(łnich dawn~l dro~a
;jrzez Azję l'rlllie:i~Ztl i Grecdc do Brundisi i
Rz'vmu.
. De Pincdo. jako h. oficer fnal'VllUrki
4!f1j'

•

LOTNIKA.
zna czc;ś~iowo droac. która \V\'P:a(J~).k rnu
teraz pn:eb\'l:. ze swych nodrdżv i110l'skkh.
Pon~tdto stri.l 'wił on rok 111;'1. stud.i~t n~\d warun
k,,11111 p1'7dn tu pr:t\.!dcwszvstkieh1 lTIcteoro:::
lo~iczl1elni (l1'~,~ nad wvdoskon~tlenienl a;p~t
l"ntl.l. i\.p~lr~ttern. nl.l któn'ln Dc: Pinedo od::
bvvlJ,11 swn p{H,h'ó% jest h\'drOT)hu1 wIoski
,~S. ló:-tcr' t\'DU \y\,'wiadowcze1;!O. POShH,:hl on
lnotor 450 k. n1. i rozwi.i.t ~zvhko:;~ ~'un kJrn.
nn gOdZl11<:;, 111nhtc n.lożno~G nrzeb\t~ bez Iq:::
do\vani41 do 15(1)' klm. A J)~lrl:lt znanv .ie~.;t z
rekordu wysokości, jaki osit\f.:m~ll na nhn
wfosld Cerittu·joni (4597 111. przv obcifl7.Cniu
500 kg,) Juk wskazuin .!łÓwIH: ;nmktv drogi
Ś1Dit11eJ~o \VIocha. Dosuwa sie on nad rrH)rZ~l~
mi i widkicrl.li rzek~uni \\'):;I,UU'': HnH portih\.
w których Hpar;.ł.t jego ::'t:cizie \\,\'noczvw.ll
,vśród tr-:'H.hhv Dodróż\'. T~,) s\'~'L.-m d p, ,i <;:' PO.
ctobno ZI1HCZne OszczlJdnf.Jści w wielkich w\,-:.
d'ttkal~'h, jakie lliew~ltpUwie POCh1gnic Z~~ soba
przelot. De Pjnedo wl,)row~\dził l)O\Vn(;~ :mod\'
Hknde w*.null'~l.dc. },)r.zvstoSf.JWl.l:iuc . d()
dlu,giej Dodl'Óżv. Nie ~mpomninl hlk1.c o bro
tli, którn rnu posłuż\' przede·'\vszvstkiern htko
środek l)1:Zcci\vKo ;;tnctvtoID ludoierców
z
Archipelagu . .Jako tvpowv \Vloch. nC:l])o\i:bJ.{lCzyk rodern, znakOInitv lotnik wzi~tl ze
sobq Całtl kolekcje mnulet6w. slu:liLc\'ch do
o(h)(;,~dz~lnhl •• z1 "'/ch (jezu"" w
które k~L:i.dv
niemal \V:loch wierz\' rzlcb(;lkcl. \V ten SPO::
sób z~lPe\vnil sobie l)c PirH:~do 1,10mOC do;
brvchdw:~~h(r\v. kt(H'e nit~

odln6wić

""I'

p(,)\vinnvbv

ll1U

śl11hd.e.i i nieknel WVPt~i\\':ie.

jej

P F t.wwtr

zek.
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APARAT DO WIDZENIA NA ODLJGLOśa.
llUnJęr

I'Zj.r. Ódy j~dnnk' 11:H'ezu.
IH)('7.ni8 ~iit .z po\vną ~7.:yh
ko:~cln obracnć, to ~p.:ą8jlq te t1luI)('lnJi,~~j(l, się f.\.v,ol'Zą.C cało( S obl azu. Pl'~y kt\ZdYll1
cJlJroci{~ 7. ,,'jełką

a:ngl el,:\l1kiego pi,sm1.1naull.:o\ve.go
przy·nos,i wiadOroQŚć i d'Okłl1dne szc~e~
góly ()'(lnofme sęnsa,t~yj.nęgo wynalllizku zna,lwmlte~o n~yka Bralda. C119'd zi tutaj o no'wy a.paraf;·
wmzellltU, na odlf:glość, l;;:tól'Y w dz,led7.<lnio tej p]~zBd
;:;f~\'Y~r~ przemysłowe ognhvo l'O'Z\voju. Prohlem wi~'~nkl., l1a odloglO'Bt:, kt.óry w' )statnlch cz~s~ch by!
jU;(; tylokrotnie oml3,\vli~tny, 7.ost,a·t przezBr~'LidD, po ..
W,~to'Vva.ny . z ,zupełnie nov\.'ej st.rony. ;~unlle dot:rch
WA'Ir~
,a,p.a.raty tego l'odza,ju opierają Się p1'7...ewll:i:nic
:~; ,m.ei:odz,ie fizyk,a ' Be}i,n.~t, polC€rające;i nil. pl'zesy
te.n$u f()togr~fjli i rysunków tlrog~ tęl-egrad'i:.czną,
:S~POI~redin,ie z'atem Qgl~d*"nie jakiegoś pr7.tedmk.rtu
M O1.\ległJOś(\ I;lleroo21hvem jest przy pOID'OCy ~,p.a
I'$ttów BelLna, które ~l'esztą ZI(,)St4;1.1y w ostattnit{~h
~ch wyl:Utnde ua.osltowl,one. Wynal3Jzek ifBMiida
lJdetylko przeQstQ.wica nowy f()dza,j telegrafu obrAZ({ow.) .ale }est a,p.al''8,tem do widz~1l'ia na odleglo,~ć
.wltt;ęr..aJ;ne:m teg.o s]io.wa, ~n.a.czeDliu. ZMada, I181 któ
. OstAtn.i

1

"J)l$Covę.ry"

7

ao

szybko~l~ \\'it'l.ljQ;cei t~:u'czYJ wc~·~l\fI, s,ję jętlen promieil~\~,j.et1ny Ijl'ZOl ka~dtt małą S(H:zcwl~ę j pQ..Oa
n(t pr~eJrzyst.Y el{i,'un, 2t1ohi,0l1Y
improg'll-ow-'ll:U;gO.
\vra~ll\veg'o m'l. ś.,,·jf,t1ło ma1'f;lf'joltL D7.lahlnj~ PI'otn.ie
ni.a. ~\\~iClt1n.egQ j~sllt h~u'd:w kró1.kit1 , n.Ir:~ zanin'i Pt1 4)mIeli closięg'nie tego cl't'I:U111, l~nu$i /iOllio utol'/;Jwać

z

d1'ogę pomiędzy d\vomn. Zo.·~dlleni(ttnr, l'Q\vnlei z
wielką sz~rl)ko~dą obracnji,\CE.'~'(l s:i(~ koła żc,:batago.
Ta lWZli!l"V.a d7"Lałaulla ·promienl ~\viotln)·ch. pr.ze.z o~
bracąją.cc;) $lę. z,az.ębio.no kolo, pc;),,"'i'o~tuJe eloktrY,(';lue

wahl;t..nJa, które mogą by~ pl"z,ejęte pl"7.ezanlllogjc~ny
orlbiol'ć~yw inu&r;r.L mf.eścle. Jmektryczńe f41~
1·· lunni.en1ajq. slE~ tutul dz.lękj w!)'nnlfi:dt1ne'i pr,Ulz
Bl~a.tda metodZ!i,e~ znowu w pfomi,cnln świetlne,
a
przeszedłszy podobną z.aóI::o.trzoną w D:liI3,ł~ socie,\'Ki
{~pa,rat

. ta.rczę,

oJ)rłJ,cają; się 'Vv tam oor.nerq te:IO.ple, j~.k. paryska t.a.reza met&low:a, l'Zt.W.ają nl& ciem.ną· płytę
szk;]an4 wyr,sane rysy twa.rzypa.ryslde.j divy tl!;l:mO~

taj. $lę ,Ot]łLera nowy .wyn,a.1a:zek jest w~śchvie zupe-ł

:fJIie .prostyxn.

Nłiljł.atW1iej dla slię

:pN~.

t.o

t'Vi<-yUum:aczyć

mj.

A:1J;SIrat· Bl'\liłJida' jest wlaS.c,iwie now.ąo,-l.;lni&nt\
fHmow6im{t ,lia odl(\gł()~ć.O~zyw.i~ci.e n,s.r.atle znQjduje Silę Ol! oopiel"O u.2aezątkil i musi, być przez dłuż

:-'.' ",:: ·JW:'.yobratmy SQb.iie '~p,l'zyk.ladj te wytwórnia
~e; W Wa:r~wi.e pr.aglIlie zaa'llgM;oWaĆ .artyst. ;~Iłc '.W~ą, ..:ebwlilOWO VI ~.a.l'Y~U. D)Te>ktOf wy. ~ Ńt Uf*'C ;fo,łtogtafjomcb<loi.a.łby tą llE.ln'j,ą. na

szy

_Iłd :~~~; P.att7:ak,i ;a.p-a.t;it ~'da.wczy:umotl~
t~ ~W~ W' 4al, sld~ snę tylko ł!i j.ednG<J
~~.ej'~ .us·ta.wdóIl!9'j ~a.rczy, która z wtel
_.~\ eb~ się

'a.~_

W kol'Q h01"y:wntM:ne.i ()&i.
. y z;ą;. mm.ydtla }]czll,Ych.ma,łych ··1,0-

.,'M
:--k.
~
..~,~ iiaj.ie·pned . tą'U\..rCZąi. M.··..twarz
,: PUl~ Iię·~'\ fGlę śwda.t~. ,elektt't.ew'EJtj'.o.
(~.~ . . ·pA4

·poprt4z· ta.wrzew .S;P<):CZ,111 -

~., .t:; "~r .~ ·t)ik1J ~czeeól;ne c~ŚC,j' tWa
;, ...1 '.
; .........
; .•.. ";'
..

C$S

PI'zy

PO'lllOcYMld,adnrchek spęrynu1lnt6w

OdpQwj,GMllQ ud;oskou,a,lony. . '
Obra.ZYi które.a.pa,ra.t narra;Zif.e d.ajer$ą ~ło wy
ra;me,Dl.glistej Ziatal'te.W ka2;dym Fe.żje $~ QD0

jediIutk' wIernej a to jU~Qznacia . don'ios!y' .postęp.w
tej, dzleO:zir.l1e no,wotytIie-j t,.ecl1llJlkf.Prze'dz.ie j~z~
czekill~a l&t, być mote;dz.i'9lł1ątek lAt,;a.· aotyjel1lY
tego,że a.parat um·ożUwi:a·j·ący. Wid7.en,ie tlfl:od,l.e.gł(J$'Ć,
s~ie s,ię~emś tak naturalri.acIn i PAAul.mrnem, jak··
telefon &łbo .telegraf.
i

.lJ.Z
,..

,,:lUP· W' HCULllillf, {ł6J\ł,m:r~
.
APlerYk;&~6W,\V. t(j'warzYilItw.le dw6eh ADleryk~n0k
wYtt1szylt},<i wscnQu,de. sło:ńca. d j kraSny lod(t\y i
śnwg'u~·. Alpi!nistom'towarzY·~ij7li . przewodn~cY, oba,r.ezęni . proWiantamI, oraa ,wszelkiem·j . przyl',zą'"

_ . '

~"

}

"

,I

" I

elami; pot:rżebnemi do vvd.zieranla się nalod6w~e.
·,GoŚcleh{)teloWFzolden żegn~tli dz 1 elną drUź;YIlę,
. ,której ęIJh~jal0 rHitłqudovi;'nie;S:le .sło:Óce.
".

l::lozost.aH zajmowalI się gorąco ·llJsein w~'ejer:tZ
kaida" e;hrrmrę; bojąc się,
aby)JUl'.za . Jilulego\va. ni~ ~n1.c<sHIl ich do pcwr·otu:

ki

i~ :bi.cien;is~rc[1·śledzi1 i

Fomiędzy·
~r

t;)-"m.i, którzy woleli ciepły pokÓj od zbn
1... r\,'l, ..",! .....- f'M ~..-t; ... ·h:. fl:=.., t T''1'<:'' rh i€'<,

"r"'~f" ~,.~'!"r·,N

stol'.'trdn m'(.~'si ,\iw) lHll;"i:,yknnJ.qt I\liĘ!:: Etlwl n(;l~y.
0l;ICJ\\ ;Mlnu. J , ;.i:ę w 1fll~1 1'. przybyłą
(ID a
dl) C;:h~u
UlOnix ;J ojcem, Sie,Sll'ą .1 nal'Zt.":zQnyrJl ,....~ rl\1f.Hlym o ..
fj('Bl'e1l1 m~11y~wd;i Hal.l0i'tem 8(:0(1;, X().l'Z\rczęni kQ ...
rłw II sir. s%tllc'u.i.:, c{, j~lko lu~li.je rdli;
\vl\seli &tal1
slł~ lJellj.~m i nluunl
\\',... zy -:'tkldl gr,;;'cJ ho t ęl li wy<lh.
Pod obni t'" ,!llk O!,II;'Cl.i;l\ II1~(~dz!e;? wybralH sil; w(;w"
t;'7.D,~ !Ia \\'y«r.1'71\t~ )I~j :~:7.!'7.yt
)I( ,;'It B l r,m (,', {\ jednym
7.. g16wll,\'r,-lL
Ol"g'~tni?D.tor~hv
\vypr;;l\\oy })ył rł.ot)~rt
Si,'ott..
W~T\.l.-;;~i,nn ,) ~w'kjtf'" ~\ \\' hU\411. !.i(lz.c;';it{l,ł;:t lli,'t.,
Sr:oi i ~L.
B:v'ła
OW;\ .,'u) y ·:,w~ :~lll1i(i.' zdttoęr
\\\)\\~tna, Pod \\'!('n:ó[' r07.dl'l;Il.n ilm lit \\'.zr·o:.;tlo, Zł.\C7.ę~
1J.:1 pln;';"1ć. 1,)('\\ (ti n:;;dl1C:

1'7.('\'?')ll'l

-,.. :)O;i:c" Źt'b;; on ty ll(i,l PO\\·!'IJd1.

] 'o 48 ~od7.it1H(·lt l'(')I:L·;.;%l~t ::;il~ J.1t) rn;,:~(\iC~ wJa·
dor:flCl::i!!, :(.(. ,iedc'lI ?, lH'z(.·,1nikó \' \\ydp,(·zk.i z~~~tnął
\Y';1'ó/,l
lc,d OWC(l'oY. \\' Y:4hln() n ~1 ty cli f.il :~~st pr'zr~~v(. ...
(.in i 1~.(11\' \n:'l/', l: pl·/.:rl·:1.r.td;H~H r'~t l1:'\\,111[; 7.1~ln [, f~4I.1k:.1.
no be'z \\y1t:'J1lliNdu, nJ(:":~il;'jy J.,(;,Z .s.kutku.
.hd,.: jJi(H'l,ll\ l.UhI 1'7yluWiJ;l"lf,H;llO;;«!' ż~~· ZUgil,liDUY.J;r.t
h~' ~ Hf,lI,H;'r't Scott! Pi'ftkn~t gUu;l pt'j~yplUI.'Wl więM tę
eię.ż,}~ą .:-1101'(11.<:1, . tt'\Nu.jw'n :dU~ll
tvg<)dui a IKJj;C ..
\nocie do 7.dh;\\itl, od.il~d~aln 7. uJ~;:m' j ~iO::;f.~·fl d~)
Ar.neryki. \\' l'();" l,II~lt4"m Po\Vl·,;)\:iht l'i\l;~mu. tiu C,ha ..
rum} ix i \V r'{)('znkę \\,~tp;,1dkn 2.al~l\pih;\, 'rV T,l,dC'jsco..
1" ~'m

ko~('iele 11;;\ l,iI,lź(n't:i.\ \\'1.1 %~I 1;1 ti#,:f,. I; H(ll,l(~I't~~.
Op'J~\i{"hda \yl~I~("('ip.hml ll(~tfo
;~f;\ (l,ir'flle PQ ..
:t.nsl::tl w Aln/,'l'yL'i:, n . . i(~~jl'~1 wY8:::ł:'1 7n IW,l~·l w'Y~

j(:dm:t:I. dn lJ~u',\

lu.

;i,U.

'

•
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.,R()Z\~V()J"

.....

rq

'mmri

IM'

T',

r&I

Srodn,

'

......""

6

(In](1

.tnQ.r~ł

1"1"

l

ra

N'ajlepszy spos6b.

:Pl'tZEcrw Znó\V"NANIU PUC Z PLACAl\UURZĘDNIKÓW l'ANSil'WOWYt1lI.

Że pt'zcd ,hdClll1ikilnl1 \V Polsce..
(:;ro~ne 'widnl() stoi. .,kt'uchu'"j
0" tenl II nas od dość dawna
\i\it.6bel ś}Jk~\\ta hlŻ n(L dachu.
\Viec co n1(~drsze wveht'wnfctwiJ.

IW' dniu wc.zOl'ajsl,ym 'IN Jokl1,LI

11}'zt,!dnikó\v

Rftfuje siebie jak Ill0ŻC.

,htko lJreul.iU111 za odwagc,

rnz prze~zvtSl,

Znów \v \Vnrs.za'wic ..\Valkn Ltldu'~
'l'akich. sic r)()mvslów c1nvvhl:
Tum llacze!rlV pan redllktO'l'
,A,rtvkulów nie nisuk~.
Lecz W redakcH. na rodt\k6w.
l\1ocl1c bombv fnbtvkuJc.

r~o

druktl.rnic tCf:LO piSnl:l.
Ch('1;.11 2~ttnienić lut :mennke.

F,

$rodł

,(ał${Hisrt'Y~.
ania. a nlaj~ J€1,ńi4 Ap. i f::"'4
Cz,tlti.ia T.wlII Pflli,jG~iQł F'raUli'Jjt.

.zaeyjne zebranie I';:omisji ma.j}J"c:ej na eell1 vvyt\vorze-

.f'iotr\:cI'Wsk:a 195 (JeW~ ot.) otwiirta '0&1 S-s ~

Ide

..... Widowiska.

kó"v hytych \\'ojsko\vyeh \V,oje\vó(lztwa Lódzkleg'o .

--

"

Mlejld:.i

, łUttaG t.utta .Zif.mj~ obiec~r.Ha6i
In C:r.:t;a·, .,1<r610,,"a g6K,!ltl
i.ia~inilll ..,C~H' Aleksnndf.!r H.łI

(" dean

~Hk. 11Hlnl'czyków~

-

~ilej$.ki lin~M~tdlraf Oświatow,
plOgU 'yi!ot)nyHjI (,41;. ':1~deCl li1"'t~yg(Jd)'
JohnsQna ~ A1rj'ce'

.,Q

.n:i,e~

lJoląc"Zylopt·z,f~clst.aw,leieli ideologji
~\v:iq2rków wojskQw'ych x,w. terenie ljJclzi,

e

~

Ws,pól~lej
sk.i1:1l1~ (p&.p).

Wlej

PoGzłękOWUlłł.

~\

He·

t"vul'el.ej pracy tllM.

sze(:hn')ll~h:(nHD)

Stowarzvszc,

.<

"

•

,<

.ose,· ;

. - Straszny WVl)adek :na'
~fl
kowskiet
,,'
., .:
W dniuwczoraJszvm' sanlocliÓ"ł POOCY"
nv j~ld~cv z 1 .. odzi d.oNo,vo~Radonu.ka.I"· Nt.
506 .wPl.ldł około ~Pcrszvna na resorko. nIJe*~

wszy.s,tkich
<,

l)Ul\.$t,'vvoWo~c.L 11'01-

.

członków

dziaJnośeia ."Ziola Polslde'\ . maJac(t na c.,ltt
hodowle \v kraJu zi6ł leczniczych i zbiórke
dziko r<1snf\cvch. Ol'az 'Pl'ze:róbke ich i s'Pr".le~
<łaż, 'wreszcie eksport Z:~t~ranice.
" '
POWVŻSZtt slJótka będzie :mjalll st~tt"
kon.tnkt ze Sto\varzvsZeniel'll Chr2eScija,lisk:Q~
N~n'odo\vc~o N'auczycielst,va
Szkół PO\V~

\Voj('~nnych,

(lIn. .koi.l1iecz-

~.Zioła P()lskie~G ..

inicbtv'wv

ko\\'ej OPl'tl,cowa,ny l'cgnlm:nJn pr'IH',y 1 f)l'og'I''D.mu
.;lzh:11alno$cl.
~azn,aczrć !l{tleży, iż odbyte w harmonijnym
nn~tl'oju pOl'az pierw.'ilz,y w H.zfMZ:fP()S'po~ltej to 7;e'·bra-

001'$10 .,lBterl~k Hohl:)e$ ł. tlat pj:okerto./'

Maja.

nhl Chrzt!ściJal1sko N~ll'odowe};!o Na:uczvc.ieł;-:
stwa i przy wsp6łudziale sfer aJ.:ltckarskich
powstała Spółka
z O~Yaniczona ()dpoWie.:!

l'iem6wicniu ,Prezesa Zwtiązku Oficerów He.,
'ze:t·\v~Y p. Djt"nstl·,Dąl,~l'owy l innych .zel.H~~HJ..ieucl'l't\'a..,
Ino. wy},)(}r. }(omisj,i .Hegulam.ino\vej, ktlH\~ (1.0.18, 15:maja hr. pł'Zedsl!EI.·\"i plenum Kon:dsji MlędzYlwlf\z,'

cądo J\tlarcina Nowaka złllnieszkałef(o',w; to.
dzi przy ul. K.operllika. 12,
Skutek zderzenia był strasznv·~.
wie,nl reSOrka ·!'ozllrVshl.' sie . w. kaw4lkif.za~'
NOWLtk stoczył sie do ro.wu bez D·rz.vtomA~

ści.

.

'

, Komitet' Obchoou ś:wię~' Na,!'o<.\o\vego 3.go
u:taja, ~p.ie~zy pl.J:1iej~zetll~I,'Ylłi1Zi6 serdeczge pod:ti.t;~
kO\Vi,!;.nie ty:tn związkom. i Sto\varzyS2.eUlOIn, kt6['e
WS1"Jólt '\l"a'c n S)VQją przyciyuUy si~ C\Q wh,iVietnie. n.-:a
t

--

l'~o

lł

bież

Irnvulidów

świeta 3~S!o

I'JochHloicto do oc!t:>owiedzht!ności kf.u~t
ncJ Rom.ann ,l\1 iUera whtśckiela donn! 'Przy
ulicy RZ,14owskiej 40 za to.:te v.,r dtlht swieta
Narodowe,go :.~::~O l\1::dn wywiesił tl:r,zed sv,'n
po~e~ją brudl'Hl i nodartn, fl~H!C. (na»)

Legj{)-lIis!(tw, StoWtll'z.yszcnrie hyly,eh \Voj~
.!:lhow\'c:h Pl'HCO\\·nik(l\\.' l\ltl~'Isifl·n.:lu, ZwlH:t.Ku (Hiee:t()W łło.%.erwy.
'
..
'

jIITltn. któreSlo pij;;} J!Hl t~i.'IrZl~
~. , Gr*arut ~I "tO ~ WiCenlUjo:ner··
., SrJehhd~hdlP'.". '.'.two_Jeh '
!1I.M~$~hr,a •
" . Pooa hld'e.y HPos~ukiw~c%e przYQ6d
.9
ReSUNiUII GÓylli1 komihktJ \\lH.łłlSll jfli .żar

iadol'n ości

'z'wiązek

ZwCąl':f.'k

Ił W ł<1i(.1 <;: a ~Wlflh~'"

.•*" Rt.hata

.n
n

- Echa

p. Diens.Ll.Dqln'owa. \;V zehrallhl wlJię1.i udzhl,.:t
pod pt'ze\voc:luiet wem IH'C'ze,;;;n, Z\'~'Jąz'\.l1 hn\'alid(l\V'
\Vojenuych p. l'Fl'tlm:iszl';:H. P,l.twla.ka, delcgaeinf;ls1t~
pującycll Z\Yiqzków: StCJ\VH1'zyszen;e Uezcsl,rdków Po
wsloouiu. 18G:J roku, Z·v~'iązf.\l" Do\vbol'czyl\.Ó\V, Zwi4~

pOltu.lhirny ,1{Q~ciuszkc pod Ra(:~m\1i.

(d.

\V nn.jhlj;i:;:.1zyel1 dnio. ch w.jec pl'aco\vnil}.\:óvl
ln;ir\j~kieh, gdi.'.ie orn(J\vionn, lfE;chie Spl'iI\Va j,ch eg7.)'s
tl'nej i. (pu,p)

~el"'wy

tanI!".

u

.zWi[\lkll Ofkcl'óW

niepc),myślnego zaJąt,wjenia Spl'll.Wr

J.H~dz h~ sif:

ox'gan.i!Zift,cy juej wszystkicl1 :t.\'I'it\:t

Zo'LIt'anie zag'nit pl'CZe,g

wi~C:7.Qrem Dytillk

!If~

~k;i,i:;\ej .łqc.:.H1oiiei

gmaell \Vojewócłz:L\\u.

"\VoiHO!e

s~kól

:mie.iskich

-- KomiSja Mię(l~ytwh~zk.(hNU b. wojskowych
. \V dniu \\'CZOl~"l;.jSZ.y!U o gÓllJuuie l \\~lie·e~(H'N.n !I
:iniejll,tywy zm'zqdti związku Orjet:rów Hezenvy \VO~
je\vótlzLw[l. <Lód7.kiego, w lokalu ZWiąz.,ku ln\ovalitl(nv:
\VtJjenuy.eh 'pl'zy lit Gd'tll\:'$kiej G', Gdbylo się orgu,ni~

~

l'eał~

opll~('jla

łL

l;.~n:'stwit gl()wrlie uczcnic.e
llO\VSz,'chnvch.

l

.,.

co\\'nky po/ha\\ iean i ZOg !twą jn1dnjl.;:ol\'1liek oj)l·()n~·.
Vii oclpCI\\ic"(Iz.,j, na. to pan \vo,kwoCht o,~vili.tul('z,.vł~
:i,o \\. Sj}I'H wit: Zl"LlWnattia l'tnc niie ln·:!.f'(13j(~wz..itlJ~ :nie
lnoże, g'dyź l'OZPOf'%fld:..wni{IPI'czyd'lnLa. jest J)ez{t.rlt~kl~
cyJne; l'd\vnicż. nic 111OŻO p. \voje\vodn, lntel'wenjnwu(\
w spl'a w ie hOlili:-;,ii Dy:,cy 111 in[l,rn(~,L gdyż. jest to we,
\\"l\QIl'zn.J 17c'ez Magi:-;l.l'uLl.l.
Ih'.!l'g'neja. lHlnła si(.~ ut1si.rnmie do naczt.~lni,l~:'
Komisj i 'Dy sl.''yJlUnar'Ilc-j, lecz nie .n:iu v.'8kóI'Ł"'\\'I'1/.~y

,\VJa(lz Cf.'ntr'itlny:11 \',1 pl'2e,chvnym
lm\\'ieUl ruzie lion,c;el..:wpneje mogą llyl:~ niCpl'%owidr:,kt
lIC! i to nietylko ze strony })l'ncowI\hków miejsk ith,
.uh' ,i za.indnli()n~'th \V ln~tyj,uejncll UżyU~l'zno~ei Pll-

\VszukŻt~ ,"vszsstkic te norr1\,~lv
P(~bił :zecer '\v "Republice"

c~~'i(lą Polsl"kh Zwi:\z:!(łh,

p(){l

De]egacja Zn1.1Hh'1.y1a równ,jcź j by ,w skład Ko"
misji Dyscyplinarnej' wchodzili l'ó\vnie!,i, przedstawldelc Zl,vhV·ków Zn\\'odO\vydl jIH1C:d~j bowjem pl'a,

pa.ll~l',\'ow'y('łl.

~,t11,cr\\'el1jo\\"Hl

stojących

lJHc.zncj

Z:l'Yvodo\yycll.

Po 'I,vl'(jczcnhl ptUHl wojcwochii~ })l'zyj!:tej net ze.
htn.n.iu rezolucji, tleleg'ftejn. oświH,lezyla j ;'0 niemoż
li'wDśdą jest by 1ll't1Ccwniey miej;;:;I.'.;' zgodzili ,~[i~ 11[\
{llluj:i.en1t! p1u,(: i jinlJil'l'un.ielnkicJl i:,t~nsyj jaldo lliul"r,
lll'ż(~dn;jl:y pnl'lst.\\'owi.
Dalej delt'gneja O,';;\\"hlilc.t,yJa, że o1Jecnn punsjt';\
lde \vys ii.llT1.ujq na nnjpl'y m.i ty \\'11 i[~js?,e poLl'ze,by .i
tm'7.t~d%f'nie
Pl'czyderr! a Hzeezy prJspol ilej Poh:ikiej
lJl'/.yj(;~t.e je:::t J. o})\1l'Z(!r.dl!l11 lll'let sfC'ry ul'zi~dllk.ze.
lh'lpgaC'ja prosiLla wojc'\vodę hy '1/ sprawie tej

'l'o \V n~~rode daje Slnvcze,
1"1:'0 kaf!uniec, i obroże,

Kto ich dziennik

Polskiiell Zwlqz_

'kll':v Za wodo\\'ydl odbYtO sip. W:.1.lrli:~ z~b:rooie IJl'aco "\.'
lJ.ikól,v tnlej:;.i1dcll na k lórcm ()rnn wlana, byla. 8P1'[\\\'[1.
\vyrtJwno.ni.tl pla,c llrL1CO\vnl ków :l1:Il/jskich z pln ('firn:

-2apOtl':tc.łWwatde uu~yol&lł..

Szofer z Kom. PolicH

R~~

daw~ł copra'\vda sv~nałyalarm\dąc.e le~~OIQie
spłoszone wpadły wprost l1~t tnt.l.szvne i Dok.~

.. ĘurEt.t017jU1l1 Okręgu S:1il{ohleg-(;) 1..ó~bkiego ogh, ..
SZt:L l<onk11l'sna postldt: kit~l'ownH;;,a 7.. rnia kla$lowej
PU1)1i.c:znej Szkoły Powszechnej Nl'.49 w ł~odz.i.
I\'.::mdyda1;i '.vinl1i "\v.nosW podania. w prZlep1S1a~

rózbl;.:Srka.lle" uciekłv,w 'POle". ".....f'
Salnochód również uszkodtonVl)l'ZvQYł
nej drodze slu~bo'\\"ej za po'Średnict\Veln sv\rYch wła,dz . do Łodzi, 'przy'\vozifc 'nieprz:vton1nes:o i zbr(): .
pl'Zeloźol1ych do i,nspektora. .szli:olnego ID!iae'(:.a Łodz.i czone,go krwia Nowakn\'które~o DrżYZW~V
lekarz' POfZotowia odwiózlw. sbtnie' ba.r~o
ul. Pi,l';ruroO\vicza. 5,najpó~i.dej do411j,a, 1 lipca br.
cięźkin1 dos.zp'italaprzy~l.. DrewnowskieJ..
1: 6
.
li
ł ..
.,
J,~ wmei
uralNTJum og ,f.{iSza: konk.urs na po~
" Podczas .' dro~i wRzJi!owie udzielił ... POło
s!ldę . poza ' Łodzią .1) kJi~l'o\vn.nta '. 7~mio 'klasowej Pu..
h1:icznejSz'kol~" PO\"t'SZecllnej \v' Izbicy: KujawskJiej i szkodowanemu. njerwszej pomOCy lekarz tl~

l

leczonę,

prog'rat.o.u za,haw ,Ludo';vyc:h, CI. temsamem l eu·ej ,u:ro.czysto~c.j) a w, s.z.czc~g61uości: l... ódzklemu O~d-zla,Io\vi ZWią2ku Lekkoatle';ycznego za zorgllnJlzowaJlIioe Bieau Sztafe.towego Lód:G-'''.;arsz.awa, Towarzy..
0/-".,,'
c;,
Odd . ł . W
stwotn.· Spol·to\yyml.iód:z.~iemu
!z.~a' 'OWI
a.rsz.
,Tow. CykUstó"w, To,v. Sp~ "Unio.n"Tow " Auror,a" ,
. tejszy. (pap)
,
. ,
, .
S~kcji Kal~rski~j. przy. Resursie Rzem,ieś1l1Jiezej) Tow. ,na kierownika 7~n:do k.l~s{)wej PubUc2Iuej Srakoły. Po"
n
)S.zturm Tow- ;;R&Pid\1 Łód~ki-emu Klubowi Spor wBze.cbllej w SompClllnie.
.
......... Obchód .Ko.n~tytuQU 3l11foMa.ą :w
iQ1ft'elllU, TOw4%', zys.tu . Zwolen:nrków Spo,rtu; za urzą.•.. .
ll7as".!.. $'tow. Rob.
Pod'tl.ni.a
n~le2y
wnQsić,
wdrod'ze
..
słut.bowej
do
r.br
dzende V\ty&ci.g6w w Helenowię;Tow. Gimnas t'yczne~
A4.......
"
.
tt.u . Sokół" tt:iI;I.ulłządzen.ie popisów w parku Staszy· j~Spektol'a ~;Zlwlnegow :1'i',ole naj]Józni'e-j d,o dnifa.. 1,
W dniu wczorajszym ,w sali Domu. Ltllt
, ci, Wła..iwm Po~i\\vjnym za. urz~vt:;A;'nie popisów Vi, hpca ]>:' .':
" . "'.
.. . . .
'. do\Ye~oprzv ulicy Pl';eJa2d34. Odb')lłO sie
p&l'ku '"żrć,dliska" :\':i~dzomWoJ1'!l\.\v,ym Za. pok:azy .
NaUCZY~·lel. wy~"va.lItl,kow.anY1 z dłl;lzszą pl~ak-:sięzebranje Chl''ze~cHańskie~().ąt()warzysze~
przyszłej wojny. na. ... pla<!u Hialle,ra, Związkowi tyk~, d(,~rąa?11kacJlh, mog~c: .Pt"JWBJdZ1ĆOrkleSlj;ręn%~l RobotnikóW" nę.~~~6rel1lP~~łtląm~:i)ł\ł,,1
"Strzeleckrietnu i POW. za. t-orgaxljzowania zabaw -na st,ra~I)' p,02~UmeJ - otrz:Ylll~kQlZyą/~ą posadę.. .'.
nlkj@zefKulf.t:t1lQWlCZ O znaazeJlIU~OD.:I,V'
.

Ryn,ku BaJ:uckjm, Za/rządowi ." i Komeridz.ie Stra·
t.y ogniowąj. ,otfl,Z pra.cow:nikom tr.amwa.~owym. Za
ntytz.młe IJrklel'nr. Towarzy. ~~ "ol. )~l .ŚPlewa.~zy.u

Bli2SzYCl~ in~QrI;tla..:YJ u~.zlelt 1,t\.$pe-lt~JJr;$zk(;}1n.y ,'tucji3~~o"M~ja.
..• ;.'
...., . 1~ ~."
pow i.utu łódzl\:lego (Ł6dz, Połudul!o"wa. 4).
. .' ..• ,. . ' . : ' ~Qteferacie,Koto.Mł . . .et~
Rada. p<twi~towa . w],Uaw!e ogla ,2e, kon.kUt'sGłirzeąeiją:6ski~J .Qemokrs~ji .ode~tató.'
n,s. stan()~vlsko kl.er~W.IUka. d. W.'. Ul~la.S,.Q.. vve.J.S..Zk.....O.ł.y.PO.. '...~,Kc:t·'1.·.,. ·K
. . ·. d~.,C.~~. :.l;S. Z. . .~. . p.,"J. .e•.. ·.d. . . .z. . .l.·e.H
s. •.t. Q
. :.I.Jl
•.. n. .•. .i.e
. . ;od
. .•. '. . p
. .ył.v. . .'. s. . le...... .
wszechneJ w pOWIeCIe mławsk'llJll. P~a.n~a z,.dołącz~ .sPlewy;'"l\mat.a~skue.de
ac1e:it.. 1 ) . . '
niem życiorysu, świadectwa lekarsl\.lego lśw1B,dectw .- . ' ..... '.' .t'.......~..~ . . . :~~;.':') ... ,'::"';'~',"
szko1nychwnos.ić na ręce. inspekt,ora szkolnego w
.. ,.. W;saU.<pr~\t'tll:icV'.q:ii:r6aoW~~' :aą!W;
Mła.wJe, .w·· terminie .do. dm,~\ l. czerwca. 1.'11. ' (pap)
dpiuwczqrłi\JezYln ;'08'db:V~Q>S~~~9wnif~
.. ~,
...

r

, Eebó" i .. ;MoniU$z"ko'l za wyk()n.a.Ule śpIewów ludo~
'~ch "ua'pl.a.<:ach ora;z NarodQwej.f.rga.nj.~acjl l{o..

'blat M zorga.ni.z,owBJ'llie "Wesela grakowg.k~ego·'s kt.ó
1'$ t wielMm entuzja.z:rnew nrz,ezz,grolD;a1izOIle r,ze..
lU

,"

było ~rzyjm~wane.

-.. Q;tu~ba, lUJwego ~atatgu w łeleiona(!h.

- Kurs' kilimkarstwa.

.'.

':PoIl.it~WaZ'osta,tllięmi •.' czasy .wżroogł.a się. irek~
wellcJa~bljl1.ent6wt~Hffonlcznycl1J telefonistki. miej-

111e

tęg~s~t1nego.. t()'W',a.x~V$~eNĄ>,~.

''!

PUl·af31.__ S\V.. .!ąz~fQ;łna, kt9t'em,: .. ~~~.::.." .. ~~lo.
~v~ł9.S11(..odc). zvt nate~at; ,~~;ąl'J~~yt" •. . . ,:,t~F9 .'.

Ponieważ wiele osób zpmśr6d ~nu~zh'
'tielst'W,a. i rodziców diieci, uczęszc:Z~=tJaevc >: ..s~..leZ1i.fV. .OG.ny.. sIę... :d(,') D.).'l"eltcji z.prośbą by powJękaz. o..
'HlJa ~ .. ' pap
4"otnłęSsldch, szkół powszech~v9h. z~ł~tsz~. ",
d"
ś' . t hy ·edtta
. sle.. do.. ..' Pr.ł.lcowni. Kilimkars. kleJ... chc.a~ "'.'.s.Je .:no jriI:f.per$onel,giyżl;O.iemoźllwQ CH;~ Jes· .' J.' .
~Odtoczer1ielQłern. '.
. ...,i ' . )
lO. k
"b j
k I mow . op.;ohq'lzal~t"yiala ~yięf!ejntil00, abonentów.
C'· . .' .' l' . . . {" f t'"
'j'
" <;J...;; '. ....,
"'~h,atYC2nic zanoznacz wyro e : n . "1 l .. ' ...'
Zapo~rednIchvent l?oJSkiich~,Vlą%k6W Zawpdo.,
•. 1~ ~11ienUf ()t~rJl anQwę'u~Ą~o.e!f
: ,...wWvdzi.aJ, Oś\viatv . i ,:t<ultttJ:v. l.11eu!!Jąc. Ptol~ .'yVycb tele>fonistki2.g1f;)8BY,;zf~ti71fł:~i,e .OQ.Jll,spektot'a' przez "Spóldziet'TwobudQwv domów 'dla
bom oSĆłJ5 . ztdntereso\vnn\'ch. z,vró~lł Sl~ (; m 'Prncyj •. r.naonegdajgZ6j . kpX+fęr~.~r;j~.·. ~W.i~t.1CZYłl,·}tC Ul'zcclnik6w' Sk~tbo~vch'\ na.r2~<;z.,bud0'r'
ł.rt1aJlistrat\l 2 wnioskiem OWV dante ,zez~vo~. .tUl t:1odobnyd.l \\'arunkachpr.aco,w~ćdIUżej n,je m.Qg~. kolona z 'Pr.zV'czvnnie~alein;vah. ~od,~~at~a",\l
letlla na tlr~adzenje kursu dla os.o~. staF~
W sprawie tej zwołana.. będzie .vtkr6t<!ekonfc..odr~.zQne zostłlło . lla~zi~ń26 litłca;·br..
szvch.Pracownia:. Kilimkarska mIC5Cl . sw !C'J,1cja \V In$pektt:lI'aeie Pracy! .wktól'ejw~zm~
~,.,
.ł?l'ZV
ut N(iWt6t 96i cZYnna jest w G9C;~zh· ~.1,l'ti",',; .,'f"r.,,"'d.i'~"'w1(!i~f.lr...:'I Dvr.~'L·.(tLJ
:ti.let,Qt:l,(;IW. (P!;\'D~
flRt;'.Y, T"11Tillvqh ;'nn1"lrvln:(inłn'\'t'''-Tch ltt:7.aC" 'k, hm.. .. ....... .D''''''
~..!ll".c
l

r.'

L

I

I

..1

.

t,

1-

l<$1li

......

.:'

P.

,
Piłka

KoszvJtowa.

Girnn N'iemicckic "'- GiInn, .. Oś\viaht".
Szk. Rcal.d·tllldł. P. \V~śnic\vskic!!o·'
Y2' .\M.ieJskie (liron.
Pailstw. Szk. I~Ial1dL -- Pa.rlstw. Scrn.
Nauczycielskie.
t, Z,

r.
I

---000--

~;

Od\va2ni

II
v,

II
II,

l
L

żołnierze.

w

§) Z Nairobj~

r.mgjclsi~.jej Afryce wschodn!iej
clOD087.l:\ () zajfi,{31u, iy'liVO przypomi,nl1jącem walki z
p:rzecl lat k!ilkl1d:z,icsi~ciu bial'ydl z czt?l'\vonClskórymi

Ameryce.
\Vobec \vjadoIDogci, naclchoc1zr~cych z nad gl'UIlicy Abisynji o wypr.o'\vl-tch rozbójn.ir:l.ych jednego z
;wojowniczych plemion Soma.ljsów nn, t~l'yio1"jurn au
gielślde i upl'owat'tzrmia przez n:1pastnH.:ów całych
i1t.n.d hydła tuziemcom, pOl'uczu'iJ,;: P. Chcsiern z piątr>,
go ·pnH.;.u królc\vsklch strzelców afl'ykallsl,lch ot.rzyI.t,nł rozkaz uda.nia siQ na czele d7..iesięc.iu S2e1'0go\V~
('ÓW na. poslukl·wania napastni1\:ów•.
W

.:?o kjJku chl'inch fOl'so\,'ni'go lY,:1.t·S%U śl'ód dzi··
kiej i niel)('zpiccznej DUSzrzy, :llnly odrlzh,t ponlczni
kl'. Che&icra hyl tak WYC<C{lCZOlI?, że porllcznik pOStu
no\"v.i1 ~I.n tl'y,y nHl Ć oddział. dla d łużsZfgo odpoczynl.\ LI i
I'ozbiw;;:zy namiot.\:, p02osta\yji \v obozie muły pod
op·jekft s·jcc1m.iu sl:c'reg()\\:ców) sarn zn~. z tl'z0ma szere
gO"iveami r~lszył 110 rekOl1E'SanS dIn :dH.Hlnn.ia okoliey.
Rekonesnns ten dal \vynik nicspo<hinny, \\'kl'ót
ce hO\vlem przokl'adaj:)cy s·ję znroślarn i iolnien.:e uj1'2Cl.i oddziaŁ uzhrojonych Somnlisów~ lIc7.ąey .7.. górą
:300 woj o wnik ()\V , rozklndn,jąey ;,;ję obozem na polanie

:"Ja len \"idol;, porucznik Cl1cs.ie·l' I'ozl~aznl szeT'c
gCl\vcom swym podejś(~ pod obC)z z trz('ch stl'Ol1 i 1'OZpoc.zą6 OgiC:l1, sam za:; pozostn\\'sly na. mIejscu, .mial
równioż hl'fl(: udział \v akcji. Nir:l)[lwem trzej R7.CrCgowcy :i :ich do\vódcR 2a.sypnH !"Jbóz Somalisów kulami z kuruhinó\v szyhl\O~trzclnych. SonHllisi orlpowif'
dz!i/oli mr.;i;nio nn. n tak~ :zasypując Ul:'],ujqcych gY'tldC'ln
dzil'yt6'w i odpowin(\njqe ze str'zell) pnskHln.nyeh. SlO
l'E.'go\vey jednak Chesiel'a 2m 1<."11 inl L ~'('(HlIg plrlllll
Lgóry nlożoT.\cgC}, szyhko stanO\\.isl:.n :",;\\'o w znrofllnch
tak że 'v 1\:O:l1C11, Som.uUsi, widząc Fi7.c7.0)'by \v swych

szeregadl i sądząc. :źc m·a.ją z więliszą siłą a'o czy..
=:lienia rzuciE s·h~ do ucie{'zki~ pozrystf\.wrj·a.jąe d:ziewjr.
cill :%Hhiiycll lla placu hojtL
Nie ]HJ. ieIIl \vsznkże skcdic7.yln. się ''la.l.ka, lwie·
Jw:incy bCJ\yiem nat.knf;'li si~ Da sieclIl'Jdu s7.e1'ego·wców
Chesic'!'a~ pilnu.i<lryell OhO%11 i rnułów. Znów w.ięc wy
\vljq:z.alu si~ st'".?,ela.ni:}1n, pOtlc.:ws ].;.tórej trzech szere ..
gO\vcówf'dniosl0 rany, n. jeszcze, tr'zech Somai1isó~v PO
'Vlres;;;cic Somn.Iisil rCJ.zp:iet:r;ehli się zu])cllltie i
zni·kli, ~ cddzlial Cht?slC'l'[t, zna) u !!! \V optlS7.CZonym
pr'ze·z nic.h obozio lJt'zCi;zro 1y ..;;.iąc sztuk l>ydła, Z.r.agTB..
bionpgo kr'njcr\veom.

JEI)NOLITY ALFABET.
(~)

Dnja 20 Z. 111. rozJ)oczał sic \v Ko~
pcnhadze zjazd uczonych
iezvkozna\vcó\Y
A.n.Ql:ii, Francji. I-IolandH, Polski,
VVloch,
Szwec.ii, Nielniec i Norwc!!.ii. 'v celu Ol,r:.!t=:
cowania Jednolite.ao nlfabetu dla.
'VSZyst~
kich narodów świata. Ohradv odbvwuj:.t s.if~
'w gnl:1dnl uniwersytetu.
5 mllja 1925

URZĄD
POlJ&l,;l'K()~V I Ol?tAT

:lI

SKAR.BtJW'lCH

~' ŁOI)ZJ.

11 111'ząd Skarbowy podatk6w i ot.h\t.. skarbowych w ł. . odzi pOdaje UUlH.'J.!zym dQ ogólnej wiadQ!r.lośd, ze n..a.. p'Ok.ryc.de z..'\leglycn pod.a~w 31
.. fillJJa.t ~karbowycb odbędą Sif~ pUbUCZ1.I€ licyt.acje rUChon:lO;śd wjt;!tych u Iii:lej wyszcz(}gól1.li01.ly.ch dluZlników dnia 13 maja 1921S .tO·ku nrięil2y I~.. 11 raI
, :ClIO, a, ł

po południu:

.

LOlenbel'g' B. Piotrkowska 27, :VJ s7.tuk wnliz01:::.
2) . Ht?,}fgot F. Sz, Piotrkowska 'f!.2. lI.elJlr. _
3) nen):C.mdel Frejmnn, ZawDd7.~u, 12. szafa, kl'(~
1)

""\inga..
4) Lipo,vkz B. i .LJbcrrnnn T. l\a.r:nicnna Hi .rf! C'1.11 l ,
5) CioHlelf .B~e ia SzlC'z.yng'icr : 'VoldIIlan. Ci'Jgiel.nht
. naM:i. 20C pO(,2('k pr-zt:d7.Y, ;2t)O paczek pl'zr.c17.j'.
den~.

J·folen'l.1ci' 2\1.

7)

DllwjtlO\vic7. 1\1. Cegir.lnlana

12)

~/I.il.'!;;C'r B-eLa, Ploj.l'kows](et GO. 10 i'izf.uk

~~)O)

\V<':I.ks.bc:J:'g (':Ila:;;].;:k·l. P\ilQ1.t'ko\\·s}.:a ::'.1, lr.lO

':ll

mocnikiern.

:.10S7tllk pind!.

::;:)

dwa, . 6 krzesl?r~
lVf.ajmon :Mordka j 'R.a.poport <Ctl'n, 'C0giclnlo'na'
10, 1 lJedał6wkn.·
Lu.bj·:Us·ldó 1:fonll\o, Killuskjego,' 1.9•. rno:ble.
JZl1szub M. J. J{i} L(l~l\:iogo 34, kredens, !?5 szttlk.
towaru.
. Thi1e Bruno, 28 p. Sin. Kall. 57) n.~.us.zynn do pi ..
.s,nb.} it.,

23)

, ~nernfeld.

10)
11)

1f.)~

:.H.l. rnaS7.yna (lo wy-

~'()bllp19ch, \\·Llgą~l,jurko,·/'Clf~~.

9)

Ttajt1:wt'gcl' Alfl'l:'d,P}otJ:·k'J\vska. 12:3, pkw ino.
KUngheil I\Hndel. Pinl !'k() \,":-l l\. a SH. l\'1'('lIenl'> z pt'

1:~)-·-ChGJin8

Al'1lo1d,

\V()lc~a:Uska. 8':'~ mas.zrna

Slzycia, :.1 rrms7;, lIy do pis:m·k\.. 2 bil.:rka.
!~) t1(~htónfh:l'{tjn E. \VÓJ.czailska !'i2, tnehle,
nI) Morgento.ler J~tk6h. Mula. G. mElbIe. '.
J,O) W.fJ.jnrauch .Tózof :Mol'clka, 6 Sierpnl.lL 19.
$za.fy.. tremo.
-

l~dr~

'

do

slJt.,\"ny •
\\·jl:srlf.')·

Zygrnl.lni. Gda.llsl\n.. r,:m. 11 l.I(;'(·zHk 'l l,ly,

<W,j

n(~rn du

pngrulltowanin.

]al;;.i{~i'\1,

:1G)

kieru, hitu'ko, pi0cyk
.\lt(~r Snul .I\hl'nm Ro·n,

:i;f.·JI17n Jt •
Siel'pni~L

n

lHHlpłkn,

:.n,

lu.

~)'7)

nwhlp. pia,:I~~'I

nino.
.E.iger Adolf,Cl1 gi!i']nin:nft 25,szfhl!H\Volurtl.
2·4" 1,"'r<:.mkleI i6zJ~f, .t\J. i\.cl;:;c.iu'-'!{,kJ 32. pl:,ulintJ. HHl}llC'.
2tJ)' Bi.,.al1uer Ruchla. i :Jok6h, Al, I(ośeitlRzki ;20. mehle, .kasa ognioi.l'\\"ahl.

26) 1. SZp . . l'O! AJi,ma.n i Ahbe. Piotrkowska. M1i. 20
sztuk tO\\~aJ.'u.
.
27) Englel' Stanisław, 1\'tWut,owl('.za 20, n:ifts~yna.
28) }3ielawski, GaUckj i S-.kLt. Piot.rkow8kn. 58,lwor.;l1ioh'\\'~Alt).., ti

szt. tow'anl. .
'HajnchoJd 1).1'. .,Spotpol" P}otl'...
lW'w~ka ;'~8. tl(). paczek }Jrzr,c17.Y.
30) 11.. Peehrnl1n i M. Lieberma.rJ, Piotl'kowska M~.

SI).

;29)

ch\'ie

town.ru.
~H)

Abf'~m, Ce~FiJlnlanag7.nfy:·· stoły

,'o •

s\vetrów.
;m) H oze·nb In. t. 'V\loH) }'lri·otJ'l~owr:,l{l.)' 120, meble.
:J~1) 'ranchem Bl'audr., nl':iclf)[I. 32. Kl'~(l(~l.1S .z pOJllf>Cni

·~n!tr.

Hn.popOl'i J. I{umienlltt ::\ m~ble.

6)

j

17)
18)

\VielH'I'Clwie

(ioldbnl'g.l rd~{\h, D7.io1n..:1. 1~J, 1.0 kg. herl').3jtYJ \l\{"~~

dzonie. sklppnwe.
:39)

GoldhC!ł'g' H(~rel~ Dr.it~lna

9. 10 kg her}),flity'5
puszHk sz!.:rot6w.· ..
H~eia .%a.pp, Jul.iusza 18. Sm:,,\s/?Iyny m.ech.a.nic.zne
Bel'isl Neuhaus, T(olf::Jowa 13~ 15.000 klg.st.a.re
go :teIa·z·a.
.

ao

czel.;:oJl.ldy::l. 'i\'UgU.,
40)
,i1}

42)
4;).

P..s.lrągowsey B~c j,n, Kolejna 2, kasa ogniotrw.ahP
Ga.](H\'ski D., Ch. JQ.kubow»c:z 1- Aj.zennlttn B. Zaj.
dlel' R .1 L·khtcllherg, I{olejnil.1. 7', 250 korcyw.ap

41)

Hoz(mi.ul Adolf,

na, mehle.

j

70 8zf.nk tO\\'.'ll'll ha\\;cłnJanr.go
31) . Fl".iec;le li'. Kilil'lSkk'go 94! 5 'rna,SżYDf:'!, do~vyr(.rhu

kiem.) 7.egn t ' . ,
.
DzigmlRki MichaLPil}fI'kow~:yka, 88) eate urzą.a,.A
l}.ie cllki(·rni.
.
Cohle lO). Sklndowa. 33, 100 l'uJon6v:' papy.
.
C1H'ohaJ.;, T:HIC'usz Tl'l:t.ugu:tt.aG 1-:&;::"11, ogniotrW:l-:ra
Leic1nnal1 E. Pjnt.1.'kow·skn 112, ;!. ma::'zyny b.a:r~
ciaf'skie.

D7.i(~lnn

18.. r62ne

przedmkl-tY'

ha.ndl11.

45) l{lttJnpllltz I·tetr·Qch Cegie-lnitt,na 31. O ~7."tl.1.k t(l ..
l

waru.•.

rz.Ą~k\Ves.:trows.f.te· t'uc:h('l~og~l są do obejrzenia w dniu .spr%edaltyu wymJen.ion1c,bt.UU:f.nik6w. uam~ejsc\: liCytacji.
....

I'

'Baczność!Szvldy nar 0tl12. BaeZDOŚ(S ! '.:.
"Sw ój do s~ego"
Polska\\Tytwórnia Obu\via

.I

•

E

:t.adz!lI (88{1&01l1 Rynek) t.aghnandoka 23. '

"

, wwOa,R!lN_

w.

T

Mamwiłlard!

2a .starym c::mentart~m
trfSmwajJ:ir~
Bratkow. stokrQ.
!ek. fljeżapQmłnaje~'· ..1I.łstr4w
le~konji. ks"hafjClr6Wł pOmid()o.
rów j t, p. 28100 $tt.. azłoteo
zupełna wyprzedi2' łik·Widąc:yjUth.

.

a.

.

....

GWARPM1:0WANEOBUWJE: asP sMe~ llęsłdti d~iecin
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