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CZYTELNIKA

który ma infot!l'l1ucje o '
nośle At' Szauieltt '
prOSinlY o łaskawe l)ofaty~o\vanie
redakcH "Rozwoju".

t tO)V .,:k'9Ionj~lnych

,I" ".

..

HROZWOJU"~
sieęo

,

...

• ••• a •• a •••••••••••••••••••

odro' zel1iu
ucha 'narodów.
U
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po grunto~nem odś~ietEnht'i znop3trzenią 10') naiiepsze toWarYI zostal ptWE.rty l' pqleca W)D'-N)\.'\Ie
wina! k~njakjł, md~ry ,orez~'szel~iego rodzaju deHkatesyi tow~rykolonjałne po cetHlch l((lnkuretlcyinyeł!.
. ,
.
.
.',
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To ziemia~
Patrz jak nad jej . wodvtrtlpie,

. Wzbił sie

jakiś płaz wskorupi~

',Oda do

młodości.

było O.Ż taldego dziejowego ,I~tr
t akliz filt1 , hl.kin1 była \Vielk~l W ()jna. abv ula
skl'awić fttkt, że \Viedell i Berlin. traktowa~
łv Europę jako'i.swe· ,cialo,"kt-óre-bez 'wz~le
du na żvh1ce na jej obszarze ludy i narody.

Trzet5a

Ze ,v ~gJ ędl1

Da definifY,"7ne ustalenie
~.~ie:fs:ze!m ,})10s:t,uje-p ou:rne '\Vp.OpI zedni eUl
~b:a,$tępuje:
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• ' l; qpIeli c7.ęś~j(hv() b9.r \i, ino\1,ycłl:
od, 1,50
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2abl~gów \\?tJaoleczmCz,) l i h : '
2abieg6w .e}ęktrycznji~h: '
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I

I,
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',~),(~~l "
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oel.
0'40
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od5,QO-- 6,"'0
od .1,00 .;...~)eO

21 40 . .zt '

bez \vz1iiedu na ich najzywotniejsze intereSr\"ł
dn:i.enht Pl'Z'~;l'odzO'nent'a wa i vntr.t111ki' etni:$
CiIJe··-·k~·~tl:lĆ, lnO~!~I'!ni'c','whutownó'\~~ "}Ug

konceJ.1cJi ul\litteleuroJ)U ". "Dral1~ , nach:t'Os:ł
'jakie!i!o:'inI1e~o .natchnienia
skk~oBos~ ,.' . ' : . .
.., .....

ten'" lub
'.. ,

ł

,;~'L.

teutoiv

""

.Tkrzeba.h'f~lo~lb};tal·kd·Wi!!lkiej·dwpr()Sd··,tł'daie

Jo\veJ"atastt·QY.. a V II Yl,.narOVLza,Y"SQ

n'

21.
.z1~

4,€lO zt

·D,r.kło~ Zakładu. .

Rastępea Trackiego~'

bie
' .sprawę.ztego.~e,Duchichdcis.ta,je.·.·s~~
'
t···· . .
•. I
ne' -n-.g , kiJ'
rosnąca :. nlewoe .
·r. ..u. ns . t!j .
'łłKultur"'. l)ziałos}e tak dziedki 'k<?ra!lnhizacv :;
ie
cÓ
nemu'zrnvs.1o\vi,N :m \v,· ZiCl 1e .. · WY~
trwalościurćdzonych .'t.1'eis,ender..ów'\.oraz
dzięki ich . :zdolności.om .do .przyswojania,s~
bie owoców< cudze~o genhlSZu~
. . .. ' ,
Z;e, tak· jest dowodi}i. ch9"iażbv.p?biez
llvprzegla,dwynalazków, >którewpro,,~adzilv .
zasadniczy 1twróta nawet ,przewrót wdzie,
jf;J.ch lud'#kości. Tt~k:
" ' < ' . \,:'.'~ ,
: ,.•..... Par~. zawdzIęcza. ·swę·.' zastosowanIe'
badśriiothF:t'ancuzówdeCans (1615).: tt' na~
śtę]:il1i'e' DYOnj~h.lsza_ Papi;n.\V .' 1803 Amer""{f

vr coraz , o

'J:ó;

k4J.i'in·FuItol1. przv stosowuj e Ja do . ,ze,glu~ir

,,'e; 'w. 1827 Francuz 8eguin, ~yinvślit oiet<,\,ts:zv '
~ocipl rtlrkowV,~-...Po.nim .\v-.technice
'OaZllaCZą $ieAngJik--James . . ,V/alt. ,W .eleks
. .trY.'c:!~ności .wyróżnili się ',ZraZ1-l "fiłó'wnie, "Fran:i!'
c 'kUn (1760).ć\mpere, Faraday~' ",' .... ," ,'.',';,
, " , ,'vV ~a$toso~vanjtl Cla przemvshl ,Bel~U~

p'ar·v.

,

CZ'vkGl'ąmnlewvnnlazł, dYnamo~ 'p'odsta\Ve
dzisiejsze:$;!o napc4uelekt.ryczrie~o~
ChemJe
na zupełnie , l1ovte' torv,,' pierwszy. pcnllal
znowu', Francuz, słvnnv ·Lavoisier..-w dru~ł~j
'połowie·X,,~nI,w. ,Tak' rekl.amowanv riie:t

, ln~ecki" prz, ero,'V,Sl, 'a,ni,l,in~,',NV,· .. ~,awti,';z.,iecza", ,ą.ni~
Ul1ę,'PranCtIZO\viBecha,"'" który poraz .pier,:

\vszy w 1854·r. t ;,::ótrzY1l1ałją·zesmołv~,ve~
"'glow'ęt.a ,hlŻ'w1850 .r~.' .1yońsk~ farblarrtia.

pierw'szaZL\stosowała ,tl siebie'ha:rwnikżól.::

r6wpieź: zes!11ołY'we~d:.a W r·
lć59~(jo.Ręnatd ,lVurgUlnodkrvh 'f~\ch!t

ti!:,.:\yydob'vty
~Yllę.

",

"

"

" ,\V 1865 ,Nien1cv z.alożvli:\v,Ludwi~f
f!lha ten slvnna dzisHd ,Badische ~n~U~,G . Gaz
,,~ę~lowv odkrvl Lebon. acetylen' ~"Betth~lQt~
. dynal1łit: ~ Szwed;. Nobel; .przv;t9c~VĆ ',. moZna
"c~ła hqZl!ll pl~ladę' slav,?nvoIl.wdz\eiagh
11.1dzkoSCl naZWIsk Jak:.lVlarconl (telef:!rar.bęt
drutu),b:-:cia \Vri$1ht (R~tlnolotv)Ma)(:itnGb1-

rahin:ą1~sz.~~Pastel1r {suro\vica.);,Ch~rcot!ęne1

sts.tnhn . czasie du~ąpopularnOśe,' 2 '. pOWOdą swoich
wojO\V]):czych przem(;~,Vrefl 'ski~rQwany(:htwł;U2C~
\11'zeciwlif l I:llJUllJllji i p..~Ll§cl."
"

,1.lrolof.!Jal. Skłodowsktl, itd... ,itd.-:w,szvstka
dzieci łacińskie~> lub' jej . pochodnej ', ·an~lo$Q'Sf.
,kiej ..• Cult~ll"eu .. ajeżeli si~ ttl ió'W:~ie",mote
znaJdzie Jedno~,' drusię :!t4:ę~lrHulskłe" ifuie;śmła.

fl~~~~ife ;;~:t~~yać

..: . .• « '~::~ne,}d~r,~.ri n~~~~
tło '~e

Niem(!v$kW~n~'i,,'łe'1Jn.bottołt

pio 1.110Q;y

OOCł$lO $etoie ~JItSa.t .

f

tterstwa.
. '
,
Nawet \V sgner .. którym. sic tal;(oni chpl
:poost3WY sweJlO mu2,tyc.zne$lo
'oirZY1Ual 'V\r.e Francji.

'wvkszta4:-

. .
system-. asse'Ptvczuv.. jaki
~rzeż:iła' UrOIJa od~roł:1zona.. 'Podczas' '\VOhlV
od Nietniec rowalni strzele·ckietrii. rozmocnil
i. oży\vił ,vlaś(~hvv .narO<.ł Oln Enten tv duch
UŚPiOllY .sugesth+ ~.lVlade hl1 Germa~
nv pchnał ~o na droge Odrodzenia.
,
()dbvt:v nie da'\vno w BolonJi kon~res
fnszystowski (czvt. narodowy) dał temu wyg;
rftZ, jak donosi Pl'asa:
,
"Pisa1iśnlv i 1l.ł.lUCz~diślny
da ,vniej~-·
mó'\vił pro!. Bodrel'o --- his'torH rZVluskiel. tak..
iż poniżała jeśli nie oczerniała ona' rZVln~
'skość"-przez sz~tcunek dla l\1on1msen~ac. ..
B. (~-illHano i E. Rorn.a~noli zwracali
aWfl.J4ę na to, że przez długie \,lubt
kultur't
·włoska bvłt\· odbicjClU "kulttlrY~~' ~erlntll1s1$:ieL
która'
wzmacninła
we
vVłooszech
,prijdy ~e!'lnanofnskie. Z:.tzn~tc:zono :z~odnie.
. ie prac~t kult1..1rall1a starYch \Vloch dClTIodi
beralnych hołd(nV~lJa niewolniczo kulturze
, obcęl, thllnHa płodne ljTZehh:'ski QcnJuszt1 na
rodowe.~o_ Zdanien1 wiec obozu faszysto'\v:'!,
· &kie~o jest unarodo'wienic kultury. \yvz\vole;:
~lie jej z pod '\1\rplvw(rw obcych. snrzecznych
Z ;";lvchulli i d~lŻenhHl1i rodzinlenl1.
1,9'~\ WyraZClTI 1,~\kieQo snn1 c!:! o
uczucia i
f.loczucht własnego nal'odowe~o . tWÓl'cze~o
" ~enjuszu jest obecn~1. paryska "wvstn,va N owo
'!!IesneJ Sztuki Dekoracyjnej· i PrzclrIvslo,vej.
'której ,francuska ~,Jnl1strtl.tioll"
poświeca
· $WóJ. ostatni i(\rspaniale 1vVydany zeszyt. . Sp1"a~
wie tej poś'rdecltny i lny specjalnv . artvkuL
~dvi' i dIn n~lS w obecnej dobie odbt1do,~a:::
, llhi się l'oIski .. jest on~ł lJiel'ws:zorzednej \vaf1l.
,.
ZaZn41CZYĆ :iednak l1.1HeŻv. że i fiV lnu,.;
~lmy się ,vyzvrolić od teJ l1iell1iec1dei. nseudo,.;
.t:c.r.tystycznej tandetnej llrchi f ekturv jl;1k~l sie

p.

TU·' ......" ......,"',

,

rusztowa

n'lUSOWY

I

:ttlbli.n, , maja' (aw)
YV dniu 5 maja 'vvydal'zyla si,!} przy. budowie
most.u l1tl Si?'.,nle, w okolicaCh .Krz0::.zówjr, powiatu
hBgora,jskiego stru'Szna kat;'I)'3trofi~~ ktÓl'a poclągnęht
,t .':tObą szereg Q·fiar.

~

•

,'o-

•

MlanovdC'Je rusztO\Yan ie ma.sttl za.jęlo się
c1nv.ili l .kiedy \YS7.y&cy ł'oJmtnlcy w kom,pleCie
byli przy btH.iowjfj tnolst·t1, znajdując sir; na. .,,.c, .. +c,,~,'"
nhl. Of1nl'ą pożaru padlo 5 osób· c1ę;n~o
i 18 os6b lżej rannych j poparz-onyd.l;

I.

r)1~zez

propaf;!Ó\VHl1..1.
panos:zyhi., szcze.~Ólnie

Ut

.JlUf)

%yd~)\v

w f..odzi

. ro7.;:

(Don1iedzv

.itmen:li no'fVO wybudowany tez\' pictro\vv
glllach na 'Ul. 6 Sierpnia, obok Banku Pań::
stwa) ,(Jdvbv się bvlv zrealizo\valv projekty
kolonH nlieszkalnvch opraco'wane !)are lat te
m1.h niezawodnie pier\vs:zv lepszv z nad Spre~
wy 'Pl'zybvłvMichcl y uradowałby sie s*:tdz;:;tc.
że znfJ.jdujt~
\v Jakin)ś Vorstadt::cie nie~
lnieckim.
N~lrl)d nns,z 1'na zanadto sh1.ra k1.ll t l.lre.
.i:a wiele wł:a,ściwych sobie pieknvch rodzi.::
'mycl1 'pierwiastków ::l.by nhni ,gardzić. zosta;:
wić je odłogiem' "y lamusie, Jl .no nich nie sie~
~ć dla Odrodzenia nauki i sztuki DolskieL-T'e~o
chcieć. ci co obecrLie stohl l)1'ZV
JUlfodo,\vej fi co do lJokole;;
przvsnosabia:

do nunienia!
w jedno ollnisko
o~n'lsko duchv!

.o""'1I'~.r.7,,,,1'If1n1,., nrvśl

zl",.vwszv sic kory
la hl ....

Pf.zV1.10D1nisz
Inż.

g,ospodal'czej VI'" pienvszy!n

I'z~dzie. \Vłosi, reaUJ.ując

nll1~odovl'e hasło '),ma.re··~,-noe.tro";

ludzkie na po)n'zeża Morza śródziemnego j nie do.
puslC'7.ają do ich rozpl'os7-enia.
Niemcy wpl'o\vadzJli kODeepcję t. Z\Y. pod.wój~
nego poddallsi,wa. Znaczy to! źe obywatel ni cro:iJ?c!q,
osi,adły .l?dBla od kraju mł;\.cierzystego 1 moZe przyją~ po(ldmlsi '"'l'O ohcC:.', nie tracąc rOdzimE'go. \VinjPD
jednak pocnn\'ue si(~ zawszo do ob()\yj::~zkll stużby
patrjotyc:wej na rzecz pall;;;t\va i narodu niemiecliJego. S!t1żba in.ku, polegaJą pr'zed \vojną gl(nvnie
IW. pl'opagandzie j szph:go.:::.t\yie ekotl QlTIH.'zn ero. Obee
niĘ' %qda
się
za.pt:w.ne czego.z, \vip.cej \V jmi~ S011d .'.:tl'l1ofki nflrodo\ve.j.
PolsJ\'H \v dziedzinie opieki lHH.l oSi:J.,dnicb\'ClIl
stałem uje poslu,da, ani
\vyro,biorH'j tradyeji, 13JT.li
skonsoli(lo\yunej polityki.
:Kiedy, dzięki zmianom w ukłl1(121e sił g.OSP(.ł
(tal'C'zycb obl.l.dzHo się n.atunlln{~popl1rcie lud~oBei.
polskiej 1\11 emigra(':ji~rurh. cały lral~to"VaJly był

przez zahoreów jako ,ba.rdzo dogocLy ,vytvóz
ki~go

Niem.cze~h urzędy

na

emigTf;t.cyjne, kt6ryeh ])ie\:::zy
'\VYCh1Jditwo ,osiadująee zda;la cd

un:JJ.eJą

1. wZDlocnM
~rord:o~\'isk,fit.

mu srekol"1

wykoI'.%'ystać

przeejw" \\'1)ł;ywoJ1.l

elitł)'

}>)' zapohiec głodo'\vi pr'3cy na miejscu.
Osiadła \)' Rosji ludność polska
rozproszona
jest po całym obszarze Z.S.S.H. vVrŻS7.o.śI~ kultury
c',hroni1a od w'plywlnv . ]"osy j::lkieh, stąd spoiykane

tem.,

",\'szPadzie ślady, nawet rlll fla.!Jnll'dzlej odległych knafl
('ach ku \vselwdowi i pótIlUCy. elJJ'on By Lrs.ndnirtw·o
,polskie także ft!llgji! kati)!1el':ll, 7.wye.:w,je j tradycje.
H(~'r\'cdl.leja; eiągte
uj ej~7.e, odeil!de

7.J:uiany \Ye)vnt~trzIlC i, co na,j\\';;\z
od kraj II; tr~luJ.llly :7na,<:znie od~
:porno:M :2y'i'yiOJll tt~.go \\'o\)(;'c Hosji,
l\.Umo to nh:.", mozemy pl.;l,trz(d~ spokojnie i i)bo~
jętni-e na. losy tault<i'jszyeh P\:J}ak6w.
\V tlm i~pog6b

sarni sl;:,azujemy 1c:h nit zaghlA.1t; j wyn:.wodo'vYlel:lil;\
,--- rrJ7.,];llynlęcje S1ft ","' morzu I'osysjkirxJ..
Polsl"a pri.Hv~~.lzi pfJłityl(~ pokojo\v.ą: doty<:'zy t.o pr7.et'te\:y'~zystJ\Jem nu,szych sąsia.dtHv. NJe
możemy

jed'lltlk Zl':~.zygno'rYat: 2 oddziaływania ,k.ul
tl..lralne.go na. żywioł p018ki~ os.iudly \v Niemczech i
Ho·sji) z popi(:ral1ia 'vviększych skupiell i ulat\Yia:llia
iru tUl. \Yią.z,Y\va.ni::L ~tCt8unkó\v gos1Nds.rezych 7.. kraUJI. udzielają pomocy pr;{y organi7.ov\'a
łwn(ilowyrh
niemieckich na olH:zyinle. Po

Niemey

niu izb

one honoro\'\;::vt:h przedstasric:Ieli w ojez.yinh:" prowadzą operacje finansowe, lokują nip.1niec.kie paple.ry pa:ósl wo\ye i prywatne 2::\ granicą, zasin,dują

ktadają

}Jr.zeróźne

pl'.zedsil~})iQ.rstv\"a. Rl'prezeniaeję
Nie~

fh'my knl.jO\vej otrzymuje przedewszystkiem

Urzędy

dyplomatów
w

te

stają :iiię dzi:ęld te~

JJolitykó\v, Q'rjf.'ntlljących
J.W.)l.ity1;..i ~wL\il..t"o,yę)..

-

MIAST W POZNANIU.
j
Poznań?
.(pat)
Z. okaz';'i \\'y:::1.a wy xwia.7.,ku. miast na mTę,djzy~ .
nm'odo\vym Targu p(J7.mnl~kim wyznnezonan.i:'i6 i
7 :maju żja.1.d g031,wda"t'c:7.y' zwi1'ltz,ku miast.' Zjazd'
ohv.ul'ty został fi IU{;l-ja. ?\a porządku dzIennym obrad
oprócz zwiedzania lU'ządzeil Dliej:sklch "wV ,Poznaniu
znajduj(' sję 1!l201'€'g' referatów. \V .zjeździe tym .biorą
udział 111. jn. na3tępujące 1J1kl.sta~ Kraków. Poznau., .
L\vó,v, J:..6dź,. pl'zf.'d~ta w1ciele \Var's/:~t'vYY, G;r.,'il:z (alego
ZJAZD

ZWIĄZKU

1

szeregu n;mii;'j:f,zyeD mi{;t,-:'t.

LEWICA NIE BIERZE UDZIAŁ U W UROC2YS1'OŚ""
Cl:Atra NA CZEŚĆ BINDENBURGA.
:Berlin '/
(I.&at)
Hekhsbanm'l'. Sch\\'u t'7.-Hoth·G ()ld" Jr.epre.zeu@
'tuJący zjednm.'zen.lł:' organiza,eji le\,'kowl~j postall0~

v't'n nie brać 1.1f.lziaJu \'1 UI'(l{!zysiofoCiuch z,
przyjazdu fJ.1U1'SznHal Hindf.\nblu:g~:l do ·Berlina. ,
.PI'eze~ orgrt.nlzu,eJi Hers.ig ngłcmil n.rtykul w ,~V(Jr..
wilrts", w któryu.l o:majmiu, że 7.c:.lw7.g1~dl)\v poEty.,
t:znyclL we\vw~try.f\1y('h j zewnętrznych. ~~ Rpich81)ll,n...
ner" n1(' u wu~:a, za \Vska7.(l,ne bra(~ udzjału \v :mariife,-::taeji! której powa;:mu. .ilość uc.ze:::tnil.::6v\: rekruta·
""Ul; si~

J;if;dzi(;' z

D10I1uJ'C'hii:4IÓV\'.

Z CZEGO SOWIETY

SMUCĄ.
Paryż

7 maja

.

OmawiaJQ.c spr':;HYl~ zbJlźenia, Polski i Malej l~n'"

lY,dec na ohc7.yinle.
Niesq.d:'.imy bYl';.ujmniej, że '\~'szystko to m02~
jest g-dzieB w st.osunl·;;n do :8.osjL Ist.nieją je~
ch.lal, liczne lw]on,je .i)olskle \v jnnyeh paiishva,eh,

to rZB.d słabo lub ,"vcalf! nje ;;pir.szy z pomocą
jnicja.lywJe pry\'\'tltnej Da tem polu.
Zag:''ł:dnienje 10 domaga się
ujp'cia plano'wego
j z.asadadniczego.
Najbardziej zy,.ariq mu,sę t.';\,'01'7.ą Polacy we
\YSr:hodnieh kre.so\,',y.ch połaciach h. HzeczyspoH
t~d.
BialoJ'llŚ j Vkra,inn skupiają pr7.e:szło 1.OOO,ODO
l ucL'J ogei l1{)l~kiE'j. GullN'!)ia Podolska :2H4';2G4.,\Volyflskn.
J7~t(;2,}. l\.i~Yska
lrl').f)4~),inne guh. l.J1\.raiiigkic--7:~,OOO, na JBialoru3i gub, 1\li(I~J..:a H7A3:3
\Vi tellsJ'H ,····11ti.420HomelsJ.;a --f.)2.fif.{l.
Dalej ku \y.~('h()4DWi eOrn;? Innjej haf'dzj(~j spo··
istych sk upiell. \-Vedług danveh Centr. Urz. Statystycznego (spis l1.ldno;kj"? 19io r, ) z1Hljdo\vr{}o się ·w
.aJl~i>jj Ceotr.-1G9.522 1i1lób n.ar..polskje,i. D~t SY}:Jerjj
oe

knltury

Or10wska. W Ol'Onf;'s!-;a. l'\,-1\o\\'ogr·(HJ.:d'a. 'I'w(:l:;,;ka etc,
!Jt.J\vyżpj
iy:::iq<:H. 'l''<ujmnlej--hu tylko S
li-t?7.ono W gub. }(u.luskiej.

hldz~

utrzym,v\vano \'" llpo~IG'd:?e
.Iulu gespoclntczem j nie :msta,na ..;viano się'.vie1e iHitd
to'v";'o.ru. Kraj

lhye

(p) Spralva Po·l.uk6łv na, o]Jezyźnie I'ol':patru;ie
nfi"':; :za,WWYC7.Hj })0<1 ką'iem ch\yJ!<)\v.rch. nng'ląZagtwni€'l1iei~o "zalahvia'Ilc"
od
do wypadlnl.
na. Za.elH.fdzie; w A·nglji, ''le \VloB2.ech

-43,874, PÓ1D. .Kaukazie i nacl
Gruzji-,9.301 na J{rymle-·~8;()4G; W 'l'utki0stH'l1łe-4.838, w Armenji ~ł.419 \V A7..erbejd;la.nje··..-:2.~)20.
Hep. Ta.t.:aI'sl~iej ·_·2;4:3H DegC'stanie·. ·-2.314 Kirg'lzji-·
1,tlO,g, 2\ad\voti. Komunie Nietniec.l\.je{-~:tl:J j m. Staty
styka nie m\'zglęc1nia Hep. Dalekit~g{)\Vs.cbodu.
Co do poszczegó]l1~'('l1 gub0rn,ii :t"osyjsl\:ich, najl
więc'ej Pol:'łk6\v znajtlujc się :. p(;1tcI'sJnn'81,ia-t·:35.168i~
:VJos1\ip.\\'skn·-·17,Gfl8 Odes}{n .. ···71:2 .J ('ku IO'l'yllosłtaw· ~
ska·-H,.218 Douiecka . ,--H.1'29 .Tt'nisejska--ll,82f.)) Cha.r::
kovvskn. 10.;'1:28. \V Tomr"!ki(;':L :Jnku('kirj, Sara.t,ol\\·skiej,l
. S~H:nal'1:iki€'.i, Omskil:>.L Tnrnho\\'skipj :i Cz-elabitlkiej;
i1o;:;{~ ."o1f.\ków waha 8j{~ Otl f) do 8 tvsil~cY. W' kil· ';
};,unustu jtlll~Tll, jak U fim:::ki:t.. P~ko\\:Rlw_" l\:urska,:

j

m:i~vlO

U

kierują l,yolnesiły

tenty. ~.F'jgaro" ZilUważn. %0 Rosja. d,opa.truje .
lem niehe,.zpit'l:7.t:>l'lstWa. .dla siebie, Zasmuca. to
tó\-v, wytl'qea hn bo\vlem z 1"'(;'1.;: i korzyst.ne perspektyw
wyjopnl'te na niezgodzie pom.ię:!J7.y tf:mi
No,ve IlkltHly. kOllczy dziennik, sb, df.)\'Vodem
dnego uczucia solidarnej sfunoobf)onne łtaktykL

I '
Z ROSJA.
Ge~wa 1 lnaia.,

.'

Nn lJosiedzel1iu lni$2tlzvnnrodo\veJ kon"

ferencJi dla sprawv kO)1:fro li handlu bron!a9
przedstawiciel S~tIWiidól'1.l Y:.lOstawH Dvtall1c:
(~ZV konferencja lnO.:le z korzvścia oracowut':
w ·l1ieobecności n},~:fedstawicie1i RosH sowiec~
kie:!. Przedstawiciel \7enezueH poruszvl tak~e
te sprawę ZU1)vtu i ac. co bcdzie. jeżeli RosJa:
nie PfzvJaCZy sie do kOn"iNencH. Pałacio i ~f:
"-vel Bonour odnowied.z.ieli na 'to. że IlAtvw

I

si g

riliasto\ve rozpatn'\\'C:lHic Z1Hi adnicnia tlchvla
'. nia s}C; H:.()sH od udzhdu ~v kO~1fcrcndi. ,bvlo:,
i by rownoznaCZlle z rnZ\Vlaz.tlllCnl konfel'CI1~
;' cH. Przcdsta\viciclc i\nf?lH, \Viodl! i .lano"
~nH \v\'głosili onin-icnodobna. Prledstu \vicicl
~lil!:J?olski ośwjndczvl, 'l.C należ", 1h1 nieobecn\'ch
fzłożvć odno\vicdzialnoś~ za trudności .iakie
'p;~,::poWo(h.lhl dla wvsi~ków, 111nvch ,!zndó:.v.
,
!:)~' '.' ,
~V nastepptwy; tej (~YSł~qSJl konfe~'cl!.C!l:l
l' uch\vahla \V SI.1I'a\VIe ros'y'.lslGeJ och,>owlednle

'7 nH,d~l. (pat)
konfel'cnch1. dla spra:::
wv harldlu Lnonl::l i alTI unicb nodzielHa sic,;
.hIk Wi~l -j,n'uo lin d wic kon1isje: polityczna i
WI;]'';:;\."OWH. KC1nisja
lJolit\'cz:n'1 obradowała
dz,si::tJ r ~nn pod lwzc·\Yodnic.t\venlll~jallowar.e~
~~~o przez Rade Ligi N rL 1'0 d Ó'\V TH'eZeS[t konfe~
~d' iastrzeżeni~t.
rencJi p .. C::rdon deViart. Kc)'misJa wojskowa
o.1bv·la DO r~(}IHdnitl nier\vsze f: \ve 'D "5'ied'ze ·de
;:;J~
'}, ',: WSP(>LNY FRONT CELElVi TEPn~NIA
l<'onn;;;] et Ul Zi.drnllk~ sit: fówn.ie~ s}:rntwnrni
rE! ryn~H~j :i ;;:twi:ttvki.
\;,
KOMUNIZ1VIU.
l"'.Ja wnioseknrz:edsta\vic.iela AnglJi ad::
Białogród 1 utaja. (pat)
. '.
1VHnistcl' spraw ZtH1raniczl1vch Bulga:o 111iraLl Srnitha :-:~ l fOt \V ...JniczQcego wybrano
rH Kalfow lirzybył tu wczoraj \vicCZOren1 i' !:!en. :>osnkowskicf!O. \Vsku1ek: tego wyboru
I zanlierza pozO,stać dwa dni. .l\Ilinister odhvl gen. Sosnkowskii t:rut0111U 1YCznie wchodzi do
nrezvdi'LlTn .kon.FerencJi.
I"
dłuższą narade z Ninczke111. składaktc 'lJo:~
no\vne wvhlśnienia. dotyczace incvdentu hH:!.o
słowiuósko:::bułf!arskiego,
bc;duceIJO nasten:<
stwem osk.arżeil bułgarskich. l)l'zeciwko pafh:
S.fI.S. w sprawie udziału emi~rantó\\'
A.ra1i"tU':]11!OL'ZV

."W

.i\Ui;:d~Vlhll'odo\va

~zorajszBgo

zamachu w SofH.'

nPOSEł./'

DAB.AL W

(Jen~:wa

bpor, który ·a:o:pro\\~o.dzHclo tego)

czynny

~e D11..Nda.no \vez',Yać

pollcjj,a.hy upartego a nIepros~.~_nC!~o g;.Jścia.

'TELEfONEM Z WDH6ZDWY.

-,

'KRYZYS ,~WYZWOLENIAiG$
bm. odbyły się wvborv do

\!li) Dnia 7.

um i zarzadu Klub~l . \Vvzwolellia i
i Ludowet Na prezesa klubu wvbra::
,prawie. jednoglośnie P. Blaźeja Stolarskie:;
b. pre·zesa klubu. \iVvzwolcnie w sehnie
woda\VcZY111 iówczesne(!o pręzesa stron::
. N a wiceprczes6w zost~di wv brani po~
\Valeran, Niedzielski. Szafra11ek. i Ta::
N a sekretarzy dl" Polakiewicz. i
a,' Do zarzadu klubuwesz1i posłowie
Kalinowski, Duro,Zalewski;.· L:an~er
f'l'tC!Jra "n:rC! ł?"; Dubrownik iW ędzhu;!olsld,

!ilt).)19'\ .....::v;·'\',TJ...

.

Wvfazd P. Prezv'denła.
\iV'cz6'l'~d wieczorem. p.

tem!"

'.'

lwvjecliał do Knlkow~t dhl. wrcczenu:
5pułko\vi Saper6w. Vv~l,owrotneJ

. Prezydent zatrzvrni1. sic w Spale i
do 'Warszawy dnia 13: bm.

«rcmika telegraficzna.

.'. . . "

P. ·Wic.epfc,zvdenf \VoJe\v6cizld \v. ~odpo:::.
wlcdzi wyjaśnił. że Maflistrat n'ie \vtraca sic
do Ż.yci::ll1l'V\Va t neQo swvch ul'zedników•. i. nie
bierze odl)owiedzialności za treść ich przerhó
wie{l wioco·l',;vvch. .'
.
. .'
....'.,'
Po zapytaniach . przvstupiono db t)OIll
kt) Tro.c:kl wrócil· do. Moslnvy. i nilt.rchm:i~'3t
rozPO(:2':t1 długie konferen.cjez c.złonkamirzt1d1;l ,soNiGckie~o,>

na~

do kornisH tak \vybit;nvch ze WS?V~
stkich krahhv znavv-ców ln'zedmiotu. posiada:;
Jących do~hviadczenie i zlTIYsl realizlnu ..

1_

Et

iBisbiBj.
l\fagistraeie .

rz:ądku

dziennego. Przy odczvtv\vaniu OdT)~~
wiedzi .l\-la~~is1ratu \V sPl'awie . . VVll1ó\vienh"t
.
sta
nowisk slu:i.bowvch wszvstkhn .oracownikonl
lniejskirl1 wvłoniły sic dW~l wnioski: 1'. Rai)~ll
sldelto, dCln~H!::.dace~o si{~ dyskusH nad odpo:::
wied~.d~l :r.PfeHfra, domagahlCe~o sie rozesła~
nia odpowiedzi radnvm \v celu dokła:dne,go
zapoznania się z jej treścitl" Przeszedł wnio:.
sek r. PfeiHl'~t.
.' .
Spra . . .ve dostosowania z dniem 1 lipca
rb. poborów nUl.lcz\'cielstwa miejski<;h. szkół
f.rednjch do p-Ine nauczvcielst\va pallstwo::
wych szkól średnich' referował r. SzwehL
Przyhlkin1 dpstosowaniu nauczvcielst,vostl'a
ci okolo 2Unroc. sw'ych poborów i około 5b
proc. za. wychowawstwo. Wobec tego przy:s
jęto wniosek o dostoso'\vanie płac z 1.5' proc.
dodatkienl k0:t11Unalnvrn i dOl)ła t aza godzinv
naclHcz"bowe.
N::tstcnnie r. I"iedler refero·wal. SPl'awe
bud:.i.ctu Radv l\'HeJskieL 'Al tbn;;kusH nad t~l
spnr\V~ł dos~;jl0 do słowlle~o zatargu Dliedzv
P. prezescnl Ficlln~,a r. RapaIskim ... który za
.rzucał stronniczość. prezvdjum Rady Miejskiej
i -2ło~vł w rezultacie \vniosek o zmniejszenie
o 50 proc. prezvdJHlnc,(;!o f1.111duszudvSPoz'Y$
cyjne!i!o..:r
.' "I~'<
.
Po bcztreści'\vcln orzeluÓ'wieniu r. Zu::,

berta

l':

Fiedler

o.mawiał.budżet

Wy<lld~lu

PrezydJalnego. \V spnnvie telzabieraIi t;!{os
liCZHi mó\vcy domagając się: 1) sDccJulneao
ul'zedniJ~:~l. do załatwiania, spraw Qydowskich
,"W lVla,gistracie (r. f,folendęl'ski). 2) skreślen:ia
funduszu lHtutl'Zvmanie koni i po-wozu •. dla
prezydenta .(r. Milman), 3) Podwyższenia
funduszu stra:tvoS!nioweJ (r. N owcaki) itd.
:
Jędnak ~lniosków nie. '. przegłosowano,
.ga\rż z.pcj'wodu spóźnionej poryzamknicto
'posiedzc:t1ie, o. .sodz. J l' m,40 odkladajacdal
sze obrady nad budżetem. do przyszle,e:Q
cz'wartku.
'
.
Szp~racz41: .

h"'.,.---_.•.•·; •

iiri!llll . . . .
_'_ _ _ _,_.,1!181
. . •IIMW_w.'• ._.RlI!a
.. _ _ _

.1l1IJI'/t:•
·; .
.P

16,o0 ,Żyrard6w 8}80-'-8,70 Borkowski 1,38Hab~rbusbnt
.5.70 Jabłkpwscy O,1~O,19 Lo:rnba.rd. 1.30
.':
Tendencja słaba.

•.•.•·1Ii I'd'ki & m. Ił ~ iIl al i! Iii II .'11 111111 II II ••••.•
WARSlAWSł(A GIEŁDA OFICJALNA
2unin 'i maja. 1925' roku.
Helgja, 2;);225

})EVvIZYv

Hąlandja209,025
Lond~;'n 25~22

Nowy Jork 5.18:1
Pary22.7,OO

'.Praga 15.·.t3
, Sz\vujcarJal0@,5ft

Sztokholm

Prezvdel?-t

-.000--

zostana IJowodzeniem 'wobec faktu

lc~~enitl

Żydz'i don1agafą się języka żydowskiego w

SttJŻBIE

do-op'uszczcnia, sa'li sLa'lvH

CZOl1C

posiedz niD

.MOSKIEJSKIEJ .
. .
'Vrażenie o~!óll1e.
.
lVloskwa 11uaia (pat)
Z:,!dzi sn bezczelni. o tCll1 doskonale
Z Charko\va donoszą () lnzvbvciu po:< \vszvscy wicdud Nic ws;;~\'scv .icdnakpl'zv:"
sIu l)nbala nakollferencJ{~ kOln1tetu wvko;~' pus/~cudi. :(,0 11aród \VVbr:.1D \'"\'1 bezczelności
nawczego "Krestintel'nu"i. Po z::tkonczeniu se:: s\vojej dojdzie a~~ tnk daleko. że z;,"l.żr~da ni
,sHDąbal nla \vziaś(i udzial w konferencji
raniej ni więcej, tylko zalatwinnia spraw w
.,Nlopru''''.
.
lvla.~istrade \v kzvk.u żvdo\vskiln.
A jednak tak sic stało. Ott} r. I-Iolen~
łIANDEL DYPLOl\lATÓW.
dCl'ski zJożyl wniosek, d(lll1U!l[thlCV sie w})ro~
Wiedeń 7 maja. (pat)
w~tdzenia h:zvku żvdo,vskie~o do l.lrzedów
.
"Neue Freie Presse" donosi z Paryża, luieJskich.
\Vniosk (l<PNca 'wychodził z zl:lło:lcnia.
że \v kołach politvcznvch słvchi.1Ć. że I.'za.d
fr~nct1ski ~otów jest "\v zan11an za zQode ,A.n::
że \v todzi ndeszk::l tak ,vidu 'żYdów. nie u::
• 1:tIH na obsadzenie nrzez nin czcśc:i lVlarokka. luiehtc,Vch 1nó\dC: ~lni nisu6 po l.101sku. że nu==
opróżnioneao przez I-Hszpanó\v. użvczvć .A,n,'
leży hn dać rnożność załatwiania . . .vszelkich
gVipoparcia dyplomatycznego w slJruwie spraw w ję?vku okzvstvnl. choć daleko sto~
Mossulu, oraz udzielić jej~once.sH. w SvrH.
8o\vniej bylpbv. Ż\:gÓ'w. mie.szknJllcvch w Pol::
sce nnuezvc 1110WlC no lJolsktl.
SOWIECRICłl DYPLOMATóW.
{l'rzvpuszczarn. :iż 8:11n l'. f~Iolenderski
fti(' \vlcrzvl aby nolska Rada l\'HcJska PODftt:o
~' l\!1~li'~ (~i'\i'i/)
So\viety nie ulają jakoś ?zcz(~~;eI.a· di,)fl'.':t:ncuzóv: la bezc~~chlV wniosek cora.z b~U'Llzkd. uano;!
Po spru,wiesekret.arza ·.amhasady sowieckiej .szace~o się !~vdostw~1., ale T)ostawił tylko w
Wolmo\y,f:l., który n.tl.zgroID:lJ,dzcniu puhl~czule, \y mo t~n-n celu. HMv 111ieć okazie do narzekania n'l
poIsk:,:! nietoletq.nc.ic.
wie agHat~Y'jnej; wY'po.\viedz.iał slow!t .ost.rej l1a.pa~ei
.
Pu:,wdonódobnie Ju2diisia,i uSIVSZVIUV
pod adrE'-sem. rządu fra.nen~kiego·l \vy(iar.zył się 'V·C20~
ht1llel1 t y żvdo\vslde. a za dni kilka \vieść o
:raj w Paryżu nO\vy incydent, bY11ajmniej nie przyna
\vLodzi obiegnie
sząC~t so-\vietom zaszczytu. 1\!1ia,no\vieie, drugi sekre~... ,,1~r.ześlado,v~1!1it( :lvd(Jw
\vle:;:kszaczescz1C:m1sklcgO. f!lobu.
ambasudy 8o\vleckicj braI. pod przybru.nem naz~
Przebic$! posiedzenia.·
wisk18m udzia.l w .zgromadzeniu emigrant6vl r02,yl~
Obrad.v ohvol'zono szereO,ieln zilDvtL1.rt.
.akich, stara·jąc się \V .,"posóh podstt~pny 7.dobyć od
emlgrant{nv informacjI:' odnoBuie ieh planó\v .antyso~ z których na uwagę zaslu~uje z[t1)v'tanie 1'..
wie.ckjch. Nie udalo lnu siit to jednu.k, gdyż zosial Kncll~ra treści następu-iqCcJ: .. Czvwiado111o
',M_a~1jstr'ato"vi, iż 'urzędnik Magistratu ł dr.
poz,nany.
V/ajssber.g, jaj\: donosi ~.Roz,vój·': \V dniu l::go
Zebrani' ern.igrrmci domagali się, aby s.zpieg 0rnaia wznosU okrzyki: ~~Precz z Ma~;!'istra:::
'puścił ·zgl;o:r.nadzcn'ie, na co się ten nie zgodził. W.3Z;wa.n:rpono'\~111e·

\Vyb6r gen. SosnIco\vskiego urZVlctv
oklaskau1i 2ebranvch..
.
Zabierahlc ~los Qel1. Sosnko\-vski l)O~
dzkkow;;11 lJrzede'\vszNs.tkiem z;;lwvbór. któ~
1'V l.rwaŻa za do\vód zaufania do Dolitvki po~
kojov·,rej ~rwego kr~du~ noczenlzaznaczvl. . źe
z.e specjalna radoścht vdta dele.f:!ató\v paflshv.
nienale:~qc""ch ctoLi,gi NUl'odóvv". ~1 specktlhie.
dele,Qatów Arnervki. znakonlitvch znawcó\v
spnrw \vo:isko\vvch. \Vreszcie Qen .. Sosnko,v~
ski \vyra.zH ufność. że Drace komisji u,viefl~
został

139.~2

\Yiedefl .73.18
\Yłi)ch v 21.30
'ferHle~('ja .u:lOcni?j,~za, pr6.c.z· franl..a.

.A.KCJE.
Banki: Han(Uo\vy 0;75 PrztHT:\,J..wó\V O.28-0~29
Sp\)ldzlęlczy ·13;OO.Zarhodnf1;62__1JJ5 Zjedn . . zn:m
2.f.iOSpÓfki 8.{)O~8.5(JSpless 2:05 Siła O~29Chodoró\\'
:3 80 Czcr.3·kO,42Cz~stoclce . 1.75 . Gosła iivicie .1,80--1,79

~łkhaló\v 0$7 CUldirl?80"",,::2,85VVęgie l 2,38__2.43"':"'2.~O
NObe12,.07c;-2.00"Cegi.el$};;:.O.48-,.;.,Q,4t-,OA,8. Mourtej6w
~lgO NOl'b1ill>tt82-"·O~8~lOstro\viec1,95~1.i5-1.80 Pa-:
r:::JW'lJzy O.67'1{Udzk~ 1"r}~3:-147':"-,1:.10i Starachcwiele2,55
~~.5S?-2:5a Zielan:iew;;;,;1i;.,i lO.~l;1.Q(l-1~9Q Za.i."'1'liGr.'c.iJ?

- \Vyniki pięrwszego dnia zbi6rki '._~
Szkolnej.
Komi,sja obUczająca wyniki zbiórki Maderz}
w 0iliu 3 ~.aja stwerdzHa .następujticą za\vOIrtość \\
pusl.'1;:ach l pUdlqch, zebraną w lo/kul.ach zam.knię
tych i na nIi,c·ach mi.:;vsta: 3823 zło·te 40 gi'oszy, o' fr
francuski:ch,4.1eje rumuflskie,. 1 rubel bilonu; IlÓ}
guldena l 25' fen.igów gdaf.llSkich;p6ł k'orony czesKiej
30 .~entim6w) sz\vajc.al'Skich i 25 fenigów' nie:ro"ickich
. Zbiórkę można u\va:in.ć za skromnetc. Przyczynt\
tego byłi!. niepogodu)EL . wkiIku wypadka.ch nleus.po.
lec znieniezarządzającychniektórym{ za.klacla.mi zam
. kniętemi~kt6i'zy pomimo; rO:ze.slari~ch pi'.zezKomitet
listów,pro.szących '0 okazanie wszelkiej pomocy osobom k\,,'estujrtcym, poświęcającym ofiarrue swój
eza.s i tru.dy,przyj;niowali zglaszaj~e się z legitymac:ami'osGby ",,"sposób ordynarny•. Nazwls'ka.. ich bt}dą
podane do publicznej . wiadomości, gdyż postępo~va ..
n'ietakie 'warte .test .naplętnO\ValIlia.
.,
\Vriadcllodzącą . niedzielę, dnia 10
Guh i! ,
dzie··sięost.atnia' .zbiórka l\:laderzy szkolnej.
wodnio ofiarnoMs}')ołcczetistwa w tYLu dniu
je>!'lzcze dopisze.~ylolJy

to

kompromit.acją dla

,gdyby·og;6ln.a s~nla nic doszla przynajrilniej
tysię.c~' złotld;;.~ ~

w

l,'O'ku

_,,";"""".'1

,
"

)

.

~

"'::;

)

YVuQiu .pl~r.:\'tueg(.)

dWar(;~i ·~ertr.drii !'(,j6l.'rvili
~I. kGJct r1J{;l; ·pOl~l,~~ .1v' . "'''~".~.~~~

\ J~cyt>h l'odu]{Qw. By1i

1~~91'C;Z~~k, ~ ~ łtS;l~ektli:irowi,~ ~
j
.
b~$(tdę pl'zy 'VaWkar.llę~(.\p:r~zen tlo,"YłH l'~,~)clil:
ski z sĘ!1tretur~ę:m lQ'l'Rll1{owsklm o~>t1.Z p. hOlDler'owsk.i,
]ltNHdstwo.pr.zy l\:wjry:oaje-~<l~onBlll d~·. J3rodzl~i ,YN12'

l:JP, ,Sjel;ui!:4ld9Y;. (lflilej

, (ldZ' R~d()min

don082~.

zew dniu 3

f.Jl#l\j,a zatrwa1.:0no płytę marmurowa. złożon~l
, 1Jla,l)1~cu'3f~oMaja .na cześć nNieznane~o
,ŻQlnierzau.~ N',atychnliast 'usta.wiono przy
'Q'~YQie· dwa posterunki hOllotowe"

.2.

pltt kn erni odznnku.Jl:lwy-

stąpił: !{omitetjt1bilel18zo'lVYJ a to~ h1'. 1)ro·1H)]e,vska
k~ lJrof••ni,nit~ld ar. :Po1"ij.Madejsl;;'1, 11":t. Pioi.rowsk.i,
parli l)'Angt:'Uo21,~6t'1tatni; QZiEm.llflUWzc pol s ('y, O.
Q • .zmal'twyclnv$t~ulCY!, $.S. NtlZtH'IHnnk i ; OX·U.z, \~tieJe

i:r:l'nyrh

QłID1J.

wje('11Hl pierwszy
P0t1'It\,g'1 wiozący ~ mtl~2yl'11 plelgrzym(;)'yv........ \Vy&jada
li z widoc:znempr'zemęezelliem przeb;ytą drogą na
t,wa~.zach, jerlnakźG ,)~esc}10 i z. htl1'llOrel;l1. \V.s.zystkie
s:tl.lltly St\ l'epI'eZel1t,owa,ue, l;{s:ię*a; :t1t\.uc'2j1r:.ielstw'o;
UrZ~u,nicy', mi~f\\Zcza;rł·ie l ~hłoI)i. Ci ósintnj pr2yby\Vkróofce \vhn,Ię \dv·,rorCO\V;,l

li"\tv

swych

hat'wnych

ogólną uwagę.

"Wszyscy ut,;lu.Ji

s'tl'ojo..eh" ktbre

z.wraca.ły

się do west,j.·buhl, gdzie

się na, grupy, wedle
nsch :mieszlt::.u't.

dziel ili

Spokojnie' i wzo,rovl"o

:PoIJl'~;,:dnjo

po-

przeznacza.

odby\V.flło się ·wszyst.kQ,·
j jego zdolno>ści
or~
Podl.::reślić się je mUsj,

. Intf.l'nzywna pt'a·ea l{s. 'l'or.n,aki
g~lllj:zacyjlle :były

sli.j~

,p.,: <lt12.e,
pll) aby
.tn~l.. ę
.1

O':o;mlych

.;redntlIrl.

sł()wl~m ąr(~·fj1I!UZ~llCJ~.

jest WlQI'OWa
hęd~ie j ll~~t

wSc!Jomnl enla.
~~
Pap,oludniu o.godz, 5~ej
llUJqcy:tU 1:>0ehodz.ie pl·zer..iąg-~\H :ulicami .
'
Miws1.a, z<1~\~~tjąc do J)azylil,;;i ~w. PioJtx'u) gdZie
hyli 'wizyty jtlbiletiszowc.
. '.
Nn.znjut.I'Z, \'1 SObOf.t1h ;2wgo n~lajtt \W'l;y<scy,
j{\'lni(~ CJt'.lhy1i vvlzyty jnhHensxQwli\ w b),zyllce
Pa.rllly Marji .• \Vjt~kszej, sl~:;t,(.t pieszo, pocn,o'w~:m
się tlo bazyliki fi,,;.'. Jnna. Lateraflskiego~ P .....m.t":I~,,.4,
odbyłrt się Si;lJowit~~źw bla,zylicc św.

!:.l'!otra,.

l1&l'ó,Clo\vego 3~go m.a;jó.c,"
grzYll1i l, gorlzil1ie 7~ej rano ,vysłucha.li Mszy
(Jdpr~HVkHl(~j 'r~l'zy' g16wn.n.n. oltl!\:rzu m'zez Oj,ea
j przyjęli J\OlUl.1l1ję Ś\v. O godZinie li-ej rano s
ną Msz~ ~w. ceh·bl·owu,l k.s, ,arcYbiskup 'Ciep,],a,k

'VV dz i (:!'ll

S\vięta

.\'fidoczne.
lw~dele Ś\v. Stanisława.
albowiem opero\v:auie t4lk r62nytn IL1aterjlllem st'rva
'VVl't'sz:cie popolttdniu· o godzinle .~·ej
rza nie byle ja.ltie t1~udno~ei,.kt6re pOkOIHlI~ mo;{;:o~'I.
pic]gl'zynli 7, h.iskupam.i na czele uczestniczyli
LUZNO BUDUJE
1,,>'U:,o pelnąJJo,~'więcer.lia pr::H.':ą;. '\V pracy ks., Toma(:e
eeretr.mnji lH:,utyf'ikacyjm'j .JÓzefa. Ca.:fa.sBo.
(lit) n;atda Miejs](/l, m, "L~sJ.:na w POllnaós'ltjen1'
dzielnie sekundowali kon.s-lll dr. Brodzki, hl'. I)l:'()M
Vv'szysC'y ogl'omnie zaclo\voleni, z za,j.ntereĘ\()
pow~.i~ta
o gotowo:;:.ci w'ybtH~owa.ni[t ..,d(\~ . hojcnyska oruz 1). VVr6blewska.
;nj,'i'Il1 :I.wiedżujq ko~eioly.\ H, po odllyeht jubili,
ny:w. sumpt;em na. l:nvyeh N!renneh koszar~ mog::1'\V 20roinut potem przyhył mv:;tęp1'lj~ po" ',,'ej 'wizyty w l)[t7.yllC'(~ ~\\'. Pn wła~ v.::t tn'Ll)~&!noi.
eych pomiegcit~, pull\: pled101y, Of;\"\'iadcze-ni1~ to :do- c1i\g., wlozący r6\vnleż 400 osól). Po pO'\vlt.{llnia.ch~
poC':mą .z\vjNlzH(~ lUmet1 1 2.n.bytki.
~ylł\. w :m.f.nisLę.rs,twle i'prn.'tv \1\'·o,isl\.Cl\i\'ydt spe(~j.tl1~
,y.zaje'tllllej repl'ezentf.H'ji, równleż i (:1 l)1'zyb~'1i
w
.~ deh~gttcja. ohy\va.teH r.ni~,skt I...;es:i.ma.
~~~
~
~
~
~.
jakna.jwję(~Ę>j t,I.:\,}-;.ich . uehwa·L Ś'I,v:iL'l.dr:zą
0']]6
Xl:'l, s.ilny
pa.trol gntnh~znyJ k1óry nIe chci{;\.} jch nie.i lVlalcmolskL
wymownie 4) zrozum:i.C>Iliu (}hy\,,~~.t(~111 C7.em jest, sH~1.
.tbrojlla (} Polsce. l:'lo7.n:l.nlaey ~::na(: zda·ją !'Sobie da·· pl'?'iepuścić, \VywiązlHa sjC? sh'2€'Jn.ninH. Jf.'d~en z pt·Z(?~
\Vvk.!::!Hrn.ia na 'Ko'wmlcu lnht,ltt i
n1ytlli1\:6\v zoski! zabity! jeden żołn.ierz straży grahr7...e Z Wgo s:pru,wę.
7.R zadanie hodowle naxvbku tych. ryb.
l'l,iez.ncj ranny. Na miejsce zaHcia pl'zy jp.chala ko ..
pOPl'nwienia stanu z:'1l'vbienia 1'zel( i nosia
ł~t setki tvsiecv te~o nlater.i7Jlu.
WYJt:RYCIE SPRAWCóW KBADZIE:tY DOLARóW 1.Uisjfl, kt,h'o. przepro\vaclzBa :!iledzt.wo.
Zaszedł k~dnak' ·przed paru dhl~n
WZLOCZOWIE.
POLAK
NOWEJ TORPEDY..
.
11J.esłychs,t11V
w żadne,m kul~u.t~ll!i(;~:ii· 1Ja{i
On.(l,gd<a.j wykryła poI,leja 'tV ZłoczOwJe
st'W~~f~lkt - oto czyjaś' zbtodrticZf~t'i l 'zwvr~
(k) P. 1{azimi€'l''z Sze"ryczytAf:<ki z POiD,anie. zło~
od l'oku upxJ~~.w.ja;ny,c,h t.o,m kraaz,ieiy
dIlillla .ręka. zatkahi . otwory' pr2evuszcztlhtcl
dOl8irów z listów a..n::\;e:ryk·l.u'lsl\:jL~h, '\tv os'Ohie poczt~r 1 :lyl 'l' f.:<i'nisteJ'st.\vie Spraw \Vojsl\::()\vy'Ch' projękt
do
stawkó\v świexą·'wode.'w·skutek czego'
tO'rpedy
n'oweg'o
t.YI:l1:,I.
Ministel'Sit\\'O
nie'
pe:Q;ało
jęsz
Nestra. Sz.umiilhlk:iego ze ZłoC~.zO'fVll.P,roceder
bra.kudopłvwu tejże~ a z nim lJotrzebne!ł(
c,z·e
\)'yrtU{ó'tv(.tceny
tego
projekt.u,
w ten sposób uprn.wiuł, 2e. y.H'z-ewo2ąC po<,·zt.ę
narybkowi do ~vcia. tlenu. narybek Vll iłQŚli ~l

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

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

<

poC'zto'llYych prz,e ..
am€':ryltai.l.$kie
z nich wybiernł, a po wyhran:iu

furnkc;jonll'l'jusz6w

nU 9'hvlIC ral,
lt nfeh ddlBfĆ"V U~1!y te pa.1ił.
kiłkttd.zi~sięciu kr./..{.dz'i,e;i..y, Odebre..no
dQltlH'Ó"W~

kM,re 87..

skład.al

Da

on d.o
nlego

więk~

na. ln1.<iowę do

PBZY SZMUGLU
ost'l.'Iitu.i eh (lni·ach !la g~atd-cy . polsk.o ..
z-da:rzyło się kr\v.El.we
:lajGII~.i.;)
1.111ę(,\Zy P()~

.u, przemytl::!iJ.;;a,ulL Przemy ~
c,ierflluej ntn~y, chc,iełi przeu.lytT~\,nsJ)ort koni do Czecb. Natknęli sh~

kQ'1":z,ys:N~jqe Z

Za.stlrzegam,.i2; n.Lniejs.z.a

ldstorj.:;l

dzia.ła,

s·~

m6j 7.naj-\lu::y
jedD:a>k pl'Z,YZ'i,yoitt,y czło'

boba.tl~reJ::n był

cb(J'C~t.l.;(;
W'ięk.

ni

iJł:\Jk...

cl10dzą

po ludziach,

~-'

pr.z.Yliłow.ie.

Otó2 UlCoony Józ.io Gold.berg mj,~ł oslemn.a.śda
skt()Dc2)C~n::y'eb i wał maturę. Of,r.zym i~! ś"\"iadectwo
ws.zystklie rozumy

wc.h()d,ząCt~

8
lecz ootychczf!,s nie miał iadnej
a..w;antury. W ~aden sposób n'e mógł odkryf'l
nosem) i w tow:arzystwie l~obiet stale 7Jl."

mil~nej

NaWet M
u1ic::~,1', gdy spo.
która strzelała. nru."l .(Jw
(w P.oo'y2U ta.k bywa., dio'prawdy!) unHcs,ja.c
si~

j,a,k trus1i.a.

:r~iie;pe:\"A1ą.

n.a drugą. stronę.
;W,:ieczol'am. w domu wym.y~lał slltm sohie, Ea,~.
.iIr~)l:\~CZ~~C młodszemu o:r.ok koledze F.i.pso\y ~: o któ~
przejśoi,a.ch miłosnych op'Owiadało calem ko-

Pewnego

poranku

po\~tanowił

ra.z

SkOll~

ze swoją nloomj3,lo~ciq.. Niech sle dz.ieje, {~(l
kto ma wisieć rui·e utonie, Poo Józef PQst.aDO~
W'~lUlt$o.it:jZ,tt; ko'Chankę.

r)~

·WYTRUCIE'
NARYBKU".

worki z listami

nocną

odwagi

do, baru .a,roeryka(lSkiega
aocneryksnskis, :my, gdy f:'ię
"""i",ATr1IV franct1skile, wiado:r.'110 uikt.

troolQ1

~~~~J~R~~

(k) TO\vr.trzvsh\:ro

"vędkarskie~o

miłośników

·w Krakowie. zuło:lvlo

Sl,ortu
t)):zed

paru lnty w NOWYl11. 1.\trQ'll novvoczesna. 'VV-:
l~.Q~lrnie pstrą~Hl. i. łososia. O wvdatkach .zwin
z~:nych 7. urzndzenielTI teJ:2e, świadczv choć::
by to~ że wvlesrarnht nowoh\rgska należ" do

jednej z nfthvieks2vch 'w Europie. Z '''\11e;
garni tej wypusZC2::1no rok rocznie do Dunaj
ca paręset tysięcy podroziu pstralirft i łososia .
a dru~ie tyle sPl'zedawano innym To\v. tv::
backim do zarybiania rzek p.olskich zachod."

przeszło dwieścje tvsi<~cv sztuk WV~i11~1y'!'
Strata to olbrzvu1ia: tak ze wzs:ded6w mater'
jaJnyc.h. .t:!dvż ,vv~jnał \v, pl'zewuinej liczbi
narybek łososia, hik i 1110r~dnvch~ oraz eko
nOlnlCZl1vd-i. choćby ze w2~ledtl~ że strata
w nm:ybku łososia roxchtli!a sie na ob
rZt:czny cd ~ratr PO Bł.'l:lt.vck:ie morze",
.'
Kto d(.Jkonal tej zbl'odn,i~ niewiad
\V:ładze prowtldz~1. śledztwo~ &il ITow. nlił
k6w sportu \Yt;~dkarskie~o o~łosno n
w su~;nie tvs.h1cn zk)tvchy za· wykrYcie s
cy. Pr~ypuszczać nnleżvy Ze zbrodniarz :tos
nie zdemasko"\ill::1.ny i choćby dla przvkła
srodze ukarany.

Martell) i ,vYPił trzy co(~t:aH'e (CO~ nHry wzmo.cnjf.l'DP
gorZka).
Z rozgr.z.anyrni pold.czkami i wy olms in.itl; , wy~
szedłszy na uHc~ p.x1s7.ł.""dł do j~~l~j~('.ś pI'lIecho'i.lnia

pOlożyła mu rf!cę na ra:miI?lIliu, rozkó.'!l'.znie przy t
się d.o niego i 2. lllr~ rzyr,ielsl;:irn ~vyrazeIn j,'\val.;zy"

j popro~n

słuchiwaHl,. się

Q ogień.

Z pa.pierosen:.l
w stronę Lasku
Pa.bjanicka.)
Przeszedł

"IV ust-ach, ~ wesoły, skierowa:l Sli\
Bl:llońskleg-o. {Co:ś n.iby nasza Rud.a

pi'zez kilkanaście

gwa.rnych

:a.leji,

przepeł.nionych słoiicem, kUl'Z6Il'l, psa.mi i koblet.ami
jed:na.k nie. ośmjelB: się podejść do iadne.j.

\V'reszcie ..•
Na ławce w pu.stej bocznej alejce zohaczył
dzlev. 'czę ,)z :buzią jak m.alina" uśmiechającą się do
niego.
Józio) nagle zdecydo\Vf;mym siJnym krokietrJ.
podsze.dł :i usiadł obok ntiej.
On jej się przypa,trywal, ona, pf~trz4c Da nie·
g{)., bęz ruljmniejs.ze~ro :zmięszania uśn.:lie·cha.ła się.
- ;f.,adn.a pogoda-odez\'val się w liOt'lCU •
- Co pan mówi 'l - odpo\v-iedziala.
Józiopowt6rzył', jedynie zda·nie na j~kie Dara.·
zie potr.afił, się' .zdobyć.
Niezn.a.joma podr.:hwyc1!a. je z niezwykłą gwał·
townością.

~ O) tak, d:ijsjej.~2Y poranek jest cudny., \\'10·

Se-DJ.1Y; llpaja.j:ący ...
Teraz się :nie u~r.njechała! tylko
h'zyła w jego źrenice.
.
NleQc.zel-:h~jc Józio

i

głęhoko

pa

:pani
G_9.tU.

ogni:$ciej, i

lU (l\vH,

m6wn,

Trzy cocj,o,il 'e i

mówił....
OSiem1l1SŚcie laU

,
:r.aoda.k.obi

jego przemowie.
N,agle, gdy juź od dłuższej chwili .zape\,\'1l-i.<;tl
o sVi'ej milośCti, nieznaJoma z 'Obojętną roj,ną, rztw
szy chłodne I;dziękuję'" \"Insta.la, z,ręcznie wskocz
do sfojąc.ego nieda.lek.o automobilu L. zniknęła.
J6z.io Goldberg zbtłlra,ni.ał. ... l{obieta uśmiec
si(~, spogląda jak na ,vymarzcFnogo kocllllnka~ j
tleła.
Co za, dzhvne st\yor7.enia te nie\'V,jasty.
J6z,jo myfllał, :6e śni. Wtem ja:l~jś pa1n podsz
do nkłgo z Wyciągll1ętą ri;ką,.
- Doskorlil.le, kochany panie, - powie(lz
WiiDSZUję,

widzę; że

z

pa·na

J)ędą

ludzie. Oto

franków . .Pan dosl\'.:onale zastąpił naszego nieo
nego Jul.iu:::zfI. Z począt.ku nieśmiałość a pote-m,
kle o:t.ywienie. Ba.rcizo dborze, bardzo dobrze, :rrl
clz.i el'i cze. M6j operator który z za tamtego krza.1m
stV'i'l:I. zdejmo·wa,.l twiel'dzl że :ma pan twarz. sko
nego idjoi,y, a '\vlafmde taldego nam było potrz
Niech pan przyjdzie do mnie jutro, moZe z·n
dla pana jn,kąś lepszą; rolę, :niż w tej kr6tkiej see
o:hvja.dczYl1, którą pan przed chwH:ą. tu odegrał
Z zado·wolonym uśmdechem elega.nekj pa,n
czyi Józio'\vi 100 fr ..1 swój biletwizyto\Vy po.czem
!i\zedt nie czekając

odpowiedzi.

OQ:polvie-d0i~ kt6rnl'i f~{ktJt('zn.le
zJl{;l.Je~ć,ll' "

Józjo nie

Nr. 12ó

Starozytności kościoła

Aff&yC8.

"KATAKUMBY STAROCfIRZESCIJANSKIE \V HADRUlvlET'UM.
~\: ,p~o1~ca7h 15",utagil1Y w sttn:o:: ery, reszh~ z H:;go.i HI:<wo \viekll. Na i1l'O~ac)1
zyt!lcn~ ".n?eSclt;;. I .t41.dnllnc'pn1 odkryto Ule::: spotyka SIG praWIe, te sam:l ornalnentiwJe
?II}lcr}11c cekawe "Vvk(~Dahska starochrześd::
syn1boliczrw~ co i "r katakumbach TZ'\l111:::
Jan~kH2h k::ltaku1l1b. \\.' katakwubach tvch Rkich, II wj~~c golebia, :'lalmc. Dobrcno l)a:::
~naleZl()no.grobv przeszło. 15.000 chrześci:::
5terza, kotwice i t. d. I"lanL~v na nich mnhl
J~tn, aparnsv na tych grobach stanowi a wieI
duże znaczenie
apolo~,!ctvezne, bo
do\vo:::
ce :v~lzny l)r~vczynek do historH KościoLl, dz q , że \v Kościele ,iu:~ od naichlWl1k~j::;zvch
w .Afrvce. PWl'\VszvITI,odkrv\vc<:t tv ch .kata;; czasów IYlOdlc)110 sie :~a urnarlvch. \viCrZr;rlO
ktnnb byt ,y roku 1898 pułkownik \Vinci.mi.
"W sakran1Cnta i t, d.
~lc ąop~eł'o arcvbiskuo J...,evntlud, bawh~c w
Na.iwjcksza jcdnnk doniosłość POShl~
Suezl~# .lako kaneh111 woJskowy. zacz~d .nro:::
da jeden 7, odkn tveh Hnpisów, wvkutv w: ka:::
W:adZ1C\V katakmnhachod roku 1903 sv::;tc:::
1"nienitl~ któl'V świadc7\' n 7.alożenlu Kościoła
nlutvcznc. l/oszukiwania, które trwały :1Z' do kntolickjc,[!o' w 1\ f 1'\ "C I , , ' , ~nocnej Jeszcze za
19.1, rofu..
..,..
czasó\v apost~)lsldclj,
:'csz~a Dodaje ~ Ś\~',

'"

(s?

knwiarni, gdzie l\lol1tefiol'c napił sic kicH::
szek koniaku. NastelJn:ie 1l1łodzieniec ze
swą toW,lrZYSZk~L \~rsiedli do, ~tl'ita .. Wkrótce
hrabia 1viontefiore uczuł sic tuk slabvln. ~~e
1xl.ni Douz lllusinla zah1.ć !niejsce przy ldero
wniev wozu. Skoro przybyli do Donpierre.
rnlody hrabia był .l u 'l.: bez pr.zvtomr:l.ości. Za~
wez\vanv natvchnliast lekarz zdołał już skon
shl.to\v["t,5 tylko śn1ierć. Ponie\vaż jednak pew
ne oznaki wvdułv 1l1U sie podeJrzanvmi. od~
!11(nvił zezwolenia n~l no~rzeb. Zwłoki prze~
, \vieziono do P~1rv:i.:a i zbadano w instvtucie
uwdvc'\"nv 8&:ldo\ycL-, Rezultaty tef!O śledz:>
twa trzyrnHl1C sn nari.lzie

.
. L ()h~d
.\~lera!1+cych

VIce k~lttlkllmb. za"
t~lćzne.l dhH.!ośei -ok:::
cześć ~~rob()\vcó'W PO
f-:LW \vieku lUtsZC~

ClU kl10111ctrów.
'chodzi z dru,Uid

r\U.!..:ustvn, h"nerdz~:I. c
~ atolwvzm poJavnł
się na lndzk nFryka{) kim wtedv. gdv Ś\;\l.
Piotr hmdo\v::.d kościół w Rzymie.

Tuła
liAJPlĘRNIEJSZE

§/ 'vV€"(llug wiad(rrrw~,j z

Kuil'U,

fi;l',')!)

Tui.an.k-

"l'lttmeUa . J)ł7c1zi(:~ pOllowuip t:Jtwał'ty \\" 'puździpl'llH\:u
.~' ,'\JiW('lIlS p'odl.bna je:~ !l(;di.ie ;t,kHiunin IHllrujn Fa-

ramIa.
O ~kftl'llaell dCrtyC:llf'za,\ tam złlu,lt.'Ziony.eh opn
'Vi::Hlu p. HO\\'t.1.1'd Ctwlel', i,e w 1'0ku bjp~:q('yrn
ju:i.
"lH ~kl·.z.v(l Jr!.j:w}niclllyeb wn.r'Ło{;('hl\\C'wi r'Zl'(:Z1Hni
" Q!it(·~lwno; ~t wi(~k'~7.l)~(: 'f. pu;:/'ód
t~<dl
tt'lt.uy.c<!I.
lH'2.E~dtIJI(Jtów z!.La.i11I.lje N:ię \V llluzeum"

Do

nJ..ljpięl:\.llie~·,zy('h

dwi(\ Jn.rnpy

na,leż.q

olej

tłO 2,

Hiln.bastt'u \\' ks?,!u.leie waz, ~L \\' .":i:l.(,:I.(~p;(l\ no~d
jedna z rdel'! .,(Iznal·za ::,;iQ und?\\'yr'.i:njl:tl lli l ;kll:;f:,c!\.
'z{'\\Tl(\in:nie uit' lllnj.na nu Iycll lUli pucll UdlW!(':I,C'
:i,whlyi'h uzdóll lulJ lHlpi:-';t)\',,'. Z i:łiwiltt jednal.: gil,\'
;,,~h~ bmp(~ . (ul.;q zupnli, tu \Ylidil(;
w a'(,IHt~Ln~l' Pll,
.d,O~Hl.it.), .itil\. ti·l. '. wid:drny . . v
pnp.lm'owsch zualuH'lt
wocl'.ny.dl figtll'Y 1Wzcdslrlwl.lją TtltH<nkhnrrii:~;Ht 1 jef'o żonę w rlnjpl'zep,>'H7.l1:iojszyeh hal'wu.dl. 1Iohu(H~)
.znnh~z.:iono

cudnie

wyko:nuną kadzielnicę

i nadzwy-

ciiJ.,jviej wa,j'tof;d' '.al'tyiSly(:Z11l~j statuetkę.
O pJHl1ach

ODNA1*}~ZIONE·

ZABl'TIC:D01\YCHCZAS

TlajNiżsxyl'h

ó;;iwiad:eza, p. CnTter,
drdaeh wrze§'L.ia \\'l'ÓC ić

W

GllOBOWCU.

pic'!'\\'::-;t:ycll dniLt<'h puźtll.',if'l'nil,u (I"
\V lnic':-;iąen.cIJ
pa:i.;d 7. i C)'ll;jJ\. d,
liRLOrmdz'ie .1 gTlItllllu ,w ..yk(Jnal~ (j~tntr:clnie S\\'ój .tJt'O
granI. Powiada on. źe wolaŁhy lillUn:i{! fn·l'H·ona pnzosin \\d(~ w gl'();bO\\'(~u, wybru,nym jlt'zoz fl ingo na miejf.)('0 \\,jel~zllog()
:~puezynku, a.le
t[~;\.że
l nanka,'(lCJlmLg~,L si(~ ~woidt \1l'a,w, \vubc'l' C7.!!go rnum,i:t. lH,dzie
:r,~'HI'kfJJagu \\'Y .it~ tu. (hi łlt~tI ą Sił~ lHlsf,Qpnin
Jwd:xnia
I1~J,lddi\V(', i':n
,-.(':'lnuwi;.;kn. IrWdy/"ZlHlgcJ,a pr(Hv:.ldl,it~
:jq lH:tlą JH'()l'(\SOl'iJwic~ SaJr'H hej Harnd:i, dyrekLm'
szl;;.uly medyczl!Pj I.H'UZ słynny :.-uw/ton1 dl'. Dony.
\\lumja IJl~dzit\ PUU"!I' ;,m(l\V ;t.apakU\\'.flllf1! ;d()~;onH.
[\0 :-,\:,ti'krd'ag'IL (I dalsl.ycll
jpj
lu~ad\
zadt'(~ydlljt~
do

Egil'tiJ, \\'

. tW01'zy(~ gTÓI.l,

po(~zern

1'I,1~d ,

I~LlI [('je 1l~!.dZjl'.it\,.:i;(' qdna,lezirHlt~
hl;clą 1.1011.'
1l8C"iu, w kl./)I'E: }·:gipt'.ju.n i(~ spcl\\'ija li dala, a,by je 10pie,izachO\vtl (:" i\ln;i, l h\(~.· j(ISt, 1.11·k2;o odnn.lezienie knl'.o
!ly:fa,!'aona. .Jak się zdttje' tt.lrLwn Tui,IHl/..:łH ' m(:!ll
;"mąl'l w, 18~ym l~lł.kużyeiti, . ~Jc
pewn.ego jędnak

pIJ<ltyrn \"'7.gIędęiil POvdł~d~:'feć nie mo?,il.Hl. a?; do chWJ
,li ,zbadaniu mumji.

~,e POStt1.D o''Vvit w· og,t:ytn leli
~alll'lI!i'Jl!ll!lllP"m !MIi!M'11i!1'_1t!l!!iie1f@i~1~mM!!:ltł1fl!!!!!_P'lt_""""w""",~_·~
. •~l~_!I!!l·.·
_rr_ _--lliUIDUliłll--

Signorj, si inc

inęja.

:ORAI\iAT' MUSSOLINI'EGO.
(§.) DzienJliki !'zV1l1skie donosza. . że . nach illstrurrle.ntu l)Ozn.aJe się llastr'(}j. stan
.prezes nlinis t l'Gw włoskich ptzvhl.! w tych . duchowy, muzykanta.. Akt l)ier\yszv rozgrv~
dl'uach na pl.1sltlch"lniu wlosko:::::tmervk!tflsk~t
w~'t się'\v pewnej \viosce \vloskiet Z tr'tHJa nlU
"attvstke ·dra:rllt\tvczna,· Ninde Bnzzi. a roz~ zykctntó\vwe·druje człowi.ek 45detnii 18::1etc
tn(,)W~l., bka się podc7.tts tych odwiedzin \vv:::
nhl. dzic\vczyna. !Jz'iewcz:VIHL ' k()cha te~o
":wiązała, nli~thl wynik sensacyjny.
.
l'ne.żczvzIH;:, :jak oJ,ea,' gdyż powi(~dziano Jej~
" . 'Oto 'l\'1ussolini doreczvl . artystce re:: że istotnie Jest jej ojcem. InietrHl.powodu
kOli>is drnll~atu przez siebie napisl;lne~o do wątpić o tern. advż Ó'w' człowiek 'otftcznjtt"
"~wvstttwiel)h"t \V' Amervce. O }')r~tCvtej pre~ 'opieka prawdzhvieoJco\vskn.
!leg,ministrów oświi'tdczył~ll'tvstce.co na.stę , . \Pewne}!o jedl1akdnia dzlevlczvn:a ' od~
l'uje: "Drarnftt jest tt.zVt1.ktQwv. PierwszY da1t~ sw.e, serce rplo(i2:ieńco,vi~ lutle2'lcenlU
,'~akt n1tpis~\nvbvl· Jeszcze przed "piętnastu hl. też do ·trupy mtl z v;kailtÓ'w. Mlc'jt:iZienie~· chc.~
,:,ty..'.{)d,te1-!oczastt bltlssolini zdohtł rutpisać i się z 'ni(i: żenić.. Zakochan~l' ujawnia swa
'··:~ki> dr'U~'i, ale trzccie~o jeszcze braktlje.. Go~ słod~ahl.ielnllice rzekon1etntt ojcu .. i prosi
.towv. jednak bedzie z ]:'lewnościa 'na t)OCZflt~ (10 o Dozwolenie. poślubieniu" . llllodzieilca.
ku lata i sztuka będzie nloglit być ,vvstawio :'~yówc.zas ~zekol1~Y ~d.ci~c 'llj~'Ynia dzie"\,:czy;)
na pod koniec 'czerwca.
/
'nIe ta:lenllllCC; ktoreJ luz dłuzeJzachowac nle
'.," ... rrytl.ił"d,Ei:maht brzll1i: ~$iJ!110ri. si in::: rhoże,tpiano\vicie, że nie jest jej ojcem. ,że
,~·~omillcjaJ~ .." (Pan():l.vie,ZaCZYll:1sieJ...) o. treft kocha 3'ą całemsercem odda'vvll:l i żllda jei
" 'zaś jego Mussolini- mówił: '.. nZnajdujeln"l dht siebie.
. . w 'świecie; Cvgallskim.Móhl, bohaterka
",rrUkOllCZV sie draU1utbez roz\via::
lllU2Ivkantka,yędrowna. C~łonldell1 trll'P'\~ zt1.uia'\ .. '. . .' '.
'.'
.
yl.;:antów. Każdy z instrumc#t()'w'. n~1. któ~
.
Drnmat .ten, ma się odznacz~lć bo~ac~
,"';;,l!Il'ł.1'
muzv},iapci qr~1.}ał ujawnia,"';"":" to 'jes~ '\v twcln wdzi~kt1 .rom!lntvczncQo.. poteżnlelą;:
ratiqe lstotnw - d.usze ~raJacc,$;!o. \\1 to:: cC.flodo kQllcasztukl.
.........

~.,sensac
,

.

.j

.

za.
'

,TAJEMNICZA śMIERć HR. IvlONTEFIORE. ,.
Ih .1vlóntefioteOl:ruścil \v ubiegh" .PH1::
&ietll1iki 'zvwo .oma.wiala

kl~Vl1Llitl.arrul

afere. kt6taod

sżere:::

tr\i\ra~e tan1tejszychwlndzśłed
~.t,l"j,\:,J'$.ICJ"" tutt"d' o taJelnnicza śnlietć·24
.rja"I.,u.I,.......

hr. (Jerarda

tek,v<towurz'\~stwit~ s\voje5 .przvJnci6lki 'ri.
DOt1~.~wój,za1,11ek J)onnierrc1 abv autem u~
th,ć siesto Parv2ę.,t'futaj • odszukal swe!!o

i.notadtlsza~ celenl' t1ret;!tll0'wn~
l'J.ia.1Jewnvchln~tei·.h.l1nvch spraw ·l)ozosh~ja.:;;

Montefiore,;\ kt6rv 'ad,\voketbt

,nagle "wśród hdernniczvch .' (jkolicznóści
aszli '\vych n1 ~czarniach~. P~\Vi1e' ·o~n:~.~

ccych\li;t:2?vvi'AZlifu Z jcgÓ ul(tlżef1skitl1i· prolekta.
ini'ióOl'lOSZac\7tni sJe do. Jego urzvjaci6łki.
na to, żemłodvhrabia .•. .
ł
::.:rl+""'lt,,.
trttcicielst\ivpopelnion,v 8h , ..... o~ Potm1:lodwieozU rJednego z~ swoich z11ajo~
mlesl.ac~l.ch w PatVitlina'prowin~' Jnvch,a' popołudniu sl)otk;d się znowu ze
SW~ przvjaciół.ka. Ponieważ hrabiasknrźvl
tl"a:r;lCtlLS.KJ ~:b:t~=k~2Ytaby się ~atem; jesz
wf::kaz',u':I"H

~ę,\, ~e

czuje ile

wędob~ze'J

ud.AU iie ohoJę do

'\'1

Przyh'tciółkG zrn~trle~o

1

tejen1nicy.
lUll1le mł'ode~o

hrabic~!.o \vzięiow krzv:2owv (J2ień zapvtail.
Kobieta ta liczy li:l.t 22, hvl~l dawniej mar=i'.onką podofcera. który oclni obecnie służhe
\v arulH kolonjalne:i \v Indio:::Chinach 1"oz::
wiodht sic z nirn i %\'la od szeref!u miesiecv
z hr. J\'lontcyjore. Opowiadała ona. że, Gerard
mial z~nl1iar poślubić' J:'l w lut dchodz ącvnl
ndeshlCU, noniewa~ jest ona jednak pr"".tesĄd
ną, wlCc prosiła ~o~ aby ślub
odłoivł· do
czen.vCH. P~tni Douz sadzi, ~c 'Przvjaciel jej
pndl ofhtr4 otl'ucia~ nie mo:i;e Jednak Dodać:
~adnvch szczeQ6ł6w przypuszczenia jej uzn-:::
sadni::lh~ce. Przypuszcza ona. ż'c albo ten
kieliszek koniaku. albo jakakol"wiek inna t)Q$
tn.t\VH czv nanóJ sno:i.:vte przez hrabieuo .w
g

d~~gu dnin~ zawier.ałv .ŚIl1ierteln~

trucizne. .'
Lha.bia Ivlontef-iol'e rnial licznych 'wrrJ
~ÓW\N Donpierl'c. N'ieda.wno ulubiollv jerzo i
b~~rdzo cenny koń wvścif10wv zdechł nagle.
\\r eterynarz "st\vierdzH. że·

z,vier.z~

zostało

otrute. Nie Jest to rzeCZ:'l w vkluczon a. Ze te
dW:l w\r>adki l)OZostn.ia w zwiuzku ze soba.
()nc~!d::d zjawil~l sic w'policH matka
llieszeze~;liwello 11rabk:·go. Jej zeznaruł\ DOZO
stah~ w ~..;nrzeczn()śei z tem. <..~o mówi przv~
htci6łk~\ otrutego. Hrabina oświ::adczvla. źe·
s~"~10~vi Je.i nje·śniło sit; n1lwet, by TJl.h~ :te'"
t11C HJt.;·

z i). DotlZ,

.~~,tas,tro:fy ,i

,

burze 'na .szerakiin

świec'fe .

ł), .Ze g.m~ta. !1,U{)W f.1Otnc>-sz.q" Ol. ~j S8'l'il
kat3iStrof 1: bllil'Zł kt.ól'O 'wYl'z:ądzHywlt,ns:ic. s2Jltl/Jdy..
'V lncbruckuw nied·zielę i p.oni~d,zla.łek 'ł:Jnvw: pa.dalśnjeg, który Im~y' na da.chaeh
wcaJej OiKo1iey.
'V&klltok zł&j pogody s am()lQt 'llliętlzynarodtOw~
~l'OWlal'Z.yst\vu. Żeglugi P{Hyj{~trzne.izll;;tJdpd4CYi się w
tlNdzez Wlednia do Z Ul'y i:: hu) n1\ls,iał. wyłądQw~fi
dalszą.' podróż oclroezyt~ .. l'ocijęttt, pr6bJ:t da,lsze.go lo
t,unie udała Sil~, \{'skuWI;;: sHnejhtwzy{;n1e~nej,
.
W.1.1i€~dzlelę p{)poludnHlpl'Zeeią.gm~ltt. ufl.1ld···Bu ..
d,a,pBlgz!:.NU s.t·ra,Bzn:'1 ul e \va,) tak" \ iź'zdtt\v!Ił.f) :~ję;~.
LlAl5t~p'Ho oherwaIlia sl(!'chmur;-:t. Ulew~J,.kt. WfvZ~·
iClZlHa i M'oolM,'8 S'zkocl.y mu,terjt\lne.WI15 • dOIDOOh
t.a.w;alHY siętiu.chy i HC.7.iny ch mies2lkallC6w ~., tI\:ł..·a.
1'l.inh1Clu. tlorrl'Ó\V, z :m.jegZl~a;{l .poZ j,eclneg,D z (lumów dn}oźclwano 31 t'l).

~'-l, ,jJYło·z. oba~vy
usuwać.

J

d,zin. W tnif.,jscoV\"{lAei Steln hrucb za,,,·,al.ił sh~ .\V jl.>,(l
nanl z ullaszlq:n't sufit.)· ah~ HLkt n.tLsz(,7.(~ś('.a~ nie :1':.0
4

śtal . ra'.'ll'Ony.Z domu4-ro piętr'owego ' przy ul. H:;\.
l\:.n~zego, ~w.ie20 \vył.nldCl\\r~,ncgoj Wz(~h~tbylo l'Qwillie2

tls1.inąć.wszystkiell

lokatoI'()\v.l gdyż HufLty p{}:pr~e·

'rnakał~1' i dom gl'oził !'lHli(!cj~ln; Z dDrnu pl'z.y ul. TEl . .
resy r6wnież tl'Zt~:bu. było t18ml.ql~ lokat.{)I'ó\,\" z 'I;.ak,i-e·
go sarr.u;;go po\y:odu.,Micszka.ni.f{, n.i2ej 'Polo~,()n(l ~o..
stały za]a,ne wodq"
Stl'az PO:r.a!'11U, h;\-'ła ·prże,/.';,c8t':'
le POPOłl.ld!nie zaję.ta,,,,cypornp()w,YwłLniern wody: , I

pi'\vnic ilsutcl'yn.

.

Jak donoszono z NClV~.. (~g()Jorku wz-dłuż wybI'.ze
'ly półnoen~Tch o, i. do Hu.1ifal\:~ cala źe-g"lLlgnwsku
tel, gęstej mgły z·Qsf.ultl8J)ura.}i:i.;O\VUnfl; Zpot;r6d i o.;
. kr~t6\v znajdująeJ'eh, ~ię \\1 .. chwili zap.n.dnięcl,o
mgłY' na D:J01'ZU.< dwu,
W 1t\ lki.e okręt y
i pewn,a.Ućlz
lm. mnie.iśzy·ch.Pill·O\ve6w ..za,t:()nęłi~1 inne zCt-ś'wpadły
na l~ielizny. Ca}a flotyla łodzi :l'uŁunkowych wy",
płyl'l,(~t;l, . na rnOt':w
w pos,Z,uki \\~aniu, zai·ol~r~t.a.rni,
Ji:tól'ewzy\'V·[J.ly iskrt.l\vo.pOIDOCY. Mg'ła

jednak

u·

t.rudnia pruec- ratunkowe.
',.
.
'.
,Amory l~Ul~sld pn l'o\\'iec .,;Claclo:nau· ·7,.d~t·zyl sl~
w mgl~.z holov\."ni,kiorn . któt'J-~. \v killia 'mi'Ilut po
zderzeruu zu.f,olJąL Zona kapitflua statku 1. 4: ludżi
z załogi utonęło,' N(lr:weBki'p:u.'owiec ,~)~,'lo1endgaard"
\X.:Pł\.cU tm sl\ały. Kap1t:m \\'zywa sygnnla:rni ratunku
oba \vią;ją.c siC:!, że. pal'uwiec rozleci się. na.dwle
!polowy. Załogi . nie zdoła,}:lo jeszcze ulol~oWAć; w
hezpiecznem mIejscu .. Podobny wypadek,. 2.da,rzył . !5tl\
paruwcowi "Azov"; l·d:órego ?;f.\łog~ leu.:r.:s,.ak ~
wano~

.,~ofl~~c~~ ~.' Chodzi. jej (J to,aźeJiy z(lobyć sohie na..
s:Z~
i W,9PÓłpl~a\cp.temhtl;rdziej; żeprzedst,a~
(-) SUITl&> pry \Vuitn y e1:1 kl'e<lytó\'V d~rs'kont()~
'ifvi'a" jll~ g.otowe· pole .t:Ua lHltych:iniastowego .1·o"m79,j,~~\
'w;rch Ba.nku Pol~ldeg\) nie l.llegla, w rnul'{'U lJ1'u·rvle
S;&ąllY .Zjednoezone pl'ędĘQ sIę' w~emzol'Jentowa~y'»:
,
z,rnianie. \V {In. 28 lllteg'ol',b. sta>ll ln'E'c1~'tów ,
a Anglja dle". niez,roz,um,ia.łych:prz~cZyn, oci,ąg,a sd:ę
,:Dzi\~;Ilel:'11 się mjwyda,]H, z';l:tyle'l11Ó\v( $ięo
dy~l.. ontO\:vrch \\TnlZ~,lsię $Iuną ;3'7:1,:9 mlL :do1y<.~h,
PQt.rzelJie na vviązalliallahdIu.· z Ftcsją.atf~k ma.lo .zOzl'ozurni eniem tej sprawy :Pr~~~ęzy:Jt,irując~ się s~ą
,\" dn,
Inarca la.:; sumę 3TO.H zlotyell. a więc UU~
.~jE~ wspominu.o f Polsce: ja,kolo szerokielti 'poh.ldl.a
pomocą do l~OZfVOju Pol.sk,~ pr-z~gotQ~vuj.e:inY: . Sl:~,
;:;tąpB sJ;HHleIt 'Iylko o O.5tl }:H'ocel1t! licząe jednak
handlu z Pols.ką pod za.];lo'liem rosyjsldm s'tan;a"YH
te'J?1 dochwjJj,gdydrzwi ciol;lq~Ji:2;o,sta.nąznoWll .
łącznie ze .::lpeejalny,m kl'ed~·tem plUl:lt;,'tMw.::'klm dla
dl;a. nas otv\',ade , czeg'o będz1ie1;l),;Y mpgli dópictĆpo
pOV\'llzną częśd bąndlu z RQsjF!:.OJJeen:ię Połsk.:;i"ttla
l'Qllni,ctlvi:\., ::;U1Xla. lire'clyrtów przyzl1'Unycll \v:'/11osHa
jl;1'(; inte.ligeuLny cięiko pracujący j .p;at,rjo.t.yC,;f0Y na . prz~by~fu przez .Polskę. i,.pi~zNe~łękra~.. -·W czę.
:S78.!:J lXljI. zl:Myeh, <1 więc więcej \v stosunku do lug,ach pl'zedwojellnych:polsicy, ··za,jmowa.Ii .wszę-dzie
I'Ód. '! posii'tdająca bbs2·ar prawiepówny ,n1emieco 1.[,8 Jll'oc\~nlt. Z ogób:iej ,sumy lcrecl;yt6wldemu i ludnclść h11s1.::.0 30~mi1jono"'ą 'ustaJJfl:izowala . w RO$jj (z wyją.tki/em POls1stg,dzle, ni,e byl1 tolero..
prt,C,(}l1t s t a;llowH Y , kredyty redyskonto\ve dla
sw:ą, \\'alui~, dopro\"i'adził.a bu(łżel; do l'Ó~v'tfowa,gl.
\t'auj) . przodujące sta.llowis]ta iako inżyn,ierow:ie,
kl'edytowyeh) ~38,2 Xll'ocent kredyty lila
m,a proce<nJ; kredy t;y db rolnictwa 2.G . Pod względem materja.111ym, w)'\;d)z tego ló~a,ju l{oJeja:rze~ prz,emyslo\,,·cy; rolnicy; fjnansiśCl j kupcy
i urzędnicy paiistwQoi,y'i. Nj!kt ]epiej :n:iezna Rosji:
wkró1:ceprze'\vyzszy wwóz, Polsce, mającej wielkie
Pl'Q,(~!lnt k l'edyty cHa.. '\vspóldzi.elni SJ)Ozy\t,'CZYC1~ i
na dl1ym jej oJJsz·arz~ od nich. Nikt nie zna grun
llandltl. 8mn,a, kredy{'(hv 'Iv'y'kOl'zyi:::trmych \-YY1~osi 'l)ogaetvva natul'alne. wskut.ek l'osyj'ikiej 'pr:zedwojen
tlej pOlityki gOSlJodm'czej .brak d róg.; , kólei i nale ~ tOv'ini,ej od ni.ch systemó\v, jej bogactw, jej IJotrzeh .
hl, vr dn. 31 rna,rcn, rh. ~wn. ln,j!1, złot.y.ch, gdy w 'lulu
i sa.;męgo lla,1'Odu. Nie podlega. \vą,t,pliwoścj, że wlaś
żytego rozwoju pl'zem~'slo\"vego podwielowa wzg'Ję~
1'1) .. tylko
a'\vięc :pmvlę.kszyła adę' \v
nie . z' Pc]~akami winni'mśy współpraco\v.ać, zan,l,m
In.a.l'Ca. o 7.1 procent. vVeksli płatnych W' d,a,mi.
Polska dowiodła) że ma ,,",szystltje dane po te- czas naq ej d z'ie, gdy będziemy modli przyc.zynić
rb. Dj;ło :na s\.unę 4.7 ulil. złotych, zcze,g<J do
mu~a,teby
być
l1l/itroC1em samodziełnym i nie do
do rozwoju r-tosji, tembardziej,' że niema na'r.o,du~,
}H~CZQlnO do pi'l)te\~tu weksli llH. I:HJlnę 4:, mi,l, ZłÓM
pO.myśl enj'a jes1.,
potrafiła
utrzyro.ąć z
z któl'ymhy, Polaey tak pragnę) i' \vsp61pra,co\"'i:IilĆ Jiik:
odsetek \vel{::,U pfoi,e..~f;o'·wa,:nych sta.no
takj'm tl"udern
i słusznie jej nale2nej
z na.szynl'.'.
wIlltym 4.a proc. a W st.yczniu
5.2
lXH.i
wzg'lędem
znaczną IlQl}JPa\V!~. Bic)rąe po.d u\vag(~ tylko
większe()d~
yd.onej przez l;: om itet \Yyslawy hędz,ię st.oso'\:vana
(Poro ol'ze) , gdzie hodDWanc)ikl':ę,dO .. Suvi/a,l]i: si,raty
'IV kt6rych SUlLa,' pla.tnydl
w n1al'CU :vveksli
'\tv ten Bl)(J''5óh, ~e })!'zeji:ud nil \vystaw(~ o<lJJy\;\ta(~ si(~
IJrzy prze\l'o.z,ie }Jyły ..barclz·() mm:.Je ~\"Y.tliis:Hy'· hp'Iv:iettl
'PrZ(~.l:~r(){~1;V
2. l:uil. zło,tydl. \\'idz,j,n:ly~ że sto8unko\vo 'I j)f}dzie za, optaLą ·11JOrmalną, przeja,zc1 zaś po\o,;rotny
zl:'l-led:'1vie kilka pro,c.
weksii z.~tJprt)te:'8to\vano w ł.. odzi
TH:t
z w,J'sta \'i'y gl'l.lP.mn:i b~1clz. pojedyil.ezo za. op1attt
mil. z:łotych l) laim. y ch
zapro'testQwauo
polovvy MIetLl !;:],liliSY niższej, niż ta W,ktÓl'8j odby
PODATKI W MAJU.
~M{ D}~1. 211oty:eh, eiyli 7.U procent;
By'dgoszi.?zy
wa si~ podl'ói!:: w \\fagonach kI. 1---'.1)010'\\'1.1 tat'yfy
(.,,-) W n:desJą.cl1 maju przypadają termiry pIat
n.a 2.7
zJafydl ,z:\!pl'oI0~t{n,:ano 0.1 :rniI. z.l. czyli
};J. H, '\v wagonach k1a:sy lI--·polo\vD taryf.y ki, III
1)OS('J
lwstP.lm,iącyeh wflżni.f:'jslyeh podatkll'i\' h'e'zpo~,
UH.
4~1,2 mil. ,dntydJ
zaoprv,tei w ""agonach J;Ja,':iY III l w wa,gonach 1\1 n,,:; y lU "'średnich:
złot. czyli :3.7
; w Lublinie na
polovva f.a:ryfy kI. IV.
'
Do dnia. :15 maj.a -- mie-:;ięcznic;') ,;vpłaty podat..
O. IniL zlol·YC:h czyli
, \VI'az,ie użyda pociągu pośpiesz.nego llisz('Z.~l
kll
pl'7.,f'my~l()i\'Pgo
ud obrotu 7. popr7.f'ifnj{~g'o mię ..
{~:l pr(}e, . . .v H~:\«lornill 'na
lnil: zloiych znpl'ote.sto
się za pof;piech opłatę: dodaHi:Ową lv-g. taryfy nol'8iąca,
0.1 mil. zloty,eh, czy}j ::3,;~ procel: ; "\v\VHn.ie
InalDej tej 1l:lasL 'IV kt6rej odbyvi'U się podróż.
Do dnia ~H maja ..... ·polo\va pot1fl.tkn tlo,ellod'owe
4,H
'
Z}.crl.ych
,7rapl'otesto\vano
0.2
zloty{~l1
czyH:3 procent; 'vY POZinalUnht Da 19,9 WPROWADZEN1E WALUTY ZLOTEJ W ANGLJI. go. ()'lJlle:wDf:'gó ód wykazanego \17 :z.El,znaniu doC'hcntn.
W e i~lgu 't d,lJ.l ,po tJokont'lni tl potI'~f.'E'nia vvpł.\:t
l',J~i/l.
YAi:rn'crtestowano o~a ID U. z,lotych l czyli
(-) 'V najlJli:i:szym cza.sie naleźy się spodz.ii.~
tq., poda tl~ u dochodowego od up{)ga~('l'l ~łu~hl.l\yycl1
1.6 pl"OC" we L~Yowl€> na 11.1 mU" zlo'1,rch ZH.pol'otesto
\'ra,(; pO"Wl'ot·ll :\ugJji do \Yaluty złotej. Na przyśpie
0.2 Illit 2,lofy,e1.L c'zyH
proe; ,v Kr.a.łi:Q.wie Jlla, szenie tego tr!l'l:ni,nu wplynęly pertraktacje z 1:lIuika
(~J:nerytl1r i plac: za najl~mną pracę.
z a1fJl'o,1;ClSrto'wa.no 0.1 roD, . zloty.ch j
Na.d.to płatne są poda.tk.i, na które ph1.t:niąy OA
mi lV New ~~~ YorkIi,' które się zoJJnwrL&za.ły, 'w 1'i:1.ZiB
TV Katowicach na 4.7 mil. złJ za·
{,rzymU ua.kl:.l.Zy płatuieze z teT'TJ1inenl vm,ie:i\o.lf.\ni.a n~
niepomYślnych konjuktur naJ:JY\Y,ać weks-le na Auglj~
1.2 prOCGllt; w Rr6
le:Gu,oocI "tY m~'J;ju rb.
po ustalonym kursie. D<> os.jągnięc1a por(lzumienia
przyczyuHa E'if,! w ZJ:lacz;nylll stopniu ró~nica. :;.l,o:r>y
DALSZE ZMNIEJSZENn~ BEZROBOClA.. '
]'Jl'oce.nto\vej m>iędzy l,oiJldynem a New ..._, Yorld·ĘP:l,
która wynosi o]Jecn.ie 1 i pól proc. \Y stosunku rocz~
(--) Przedosiaini tydzie(} kwif3trl'ia. pr7,yniósł
NA Z,AKUP NAWOZóW SZTUCZNY OH.
nym. ,"V związku z tym stanom rZ8,cZy \v Ame.ryce udalsze zmniejszenie się liczby ~)E'zrcl)(}tny(~h: \'1 'dn.
'V
z
na. podsta.wJ.0 któ Jawnił się znae:n1y pcpyt na ang.If:>,lskiedew'izy.
25 kwel.nia na terenie HzeczYPo.spolitej zanoto\va.uo
,'olnie,(,wlI
mk!.,!
l\.Jr~clyt
na. z:a1.80,720 hezl'oJJoi,nych, podczas gdy \v tygodnju pO'l
l~:&\.I'l,'lJii#:ll~lI
' Pa()s'(.wo\vej
Fa.bryki ZWiąZik6\"Y
ZWOLNIENIE OD CEL PRZYWOZOWYCH.
przednim, ko:r'kząey:nl się w dn. 18 lnV'jetlnj,abyl~
}V/,O!dJwych Vi,.' (
Z\\·jązekPl'oaucent6\v J\ol181,820.
'
.
(--) Przy \v6z pf'epal'ató'tv' elJeuliczllych, przew PC,'\lZIHHljU wyst.o8o\V'ał dl) MinisteriStwa Hol
zllaczonyeh d~~ uchronle~l,k\, od zal'azy lub do leezt'
Bezrollode więc ZID'lli0j:3z.a si~ już od ;'1 t;rgodnl.
do.'~eza,jąt
r(n"'Doeze·fmie odpisy
~ta l~rztrwów i drzew
O\VQco\\'ycb, jak 1'6\v1J.ież do
Na UWugl~ .zasługUje zmnJej.s.z.etl11e sie lic,zl:Jy bez
Min.iste-rst'i\·u S'k'al'hll', i pre,z,f',I"loyvi Banku Gc}sp()da~
walki ze szkodnjkarnl g0<8podal'st\va rolneg'.o, a mia~
rubotnych na Shp::ku (o 420 c~sób).
w ",\,'ar!:::.za'wie. Z l1H)n10rjMll wyni
1.lowicie: zieleni szwajnfurckiej
(paryskiej)) br."jcy
i;l,zo'tnis,k
nu. l.;;redyt 9, miesięczny
,~upsuh.ln': j bejcy ;;gl'll'mis::t-ll" zost·al zwolniony
od
'KOMUNIKACJA LOTNICZA Z WIEDNIEM.
28);:~ procent dl'O;i;{~j
od ceny lnlpna 2ril
cła. Z'lvpllJ1l~r}.,ie to jest j.c:~dI1ak uzaleinione od pl':7.ed
Codzienlul l:eoml.lni.ka.cja lotnIcza rnit~dzy
eo jJl'zeliczyvvszy nn, prOCel:lt wynosi 'rV sto
stawl<:ui.a urzędowi celnemu przy sprOWtH]z[l,niu
vVar'sl:tlwą a \V.iednioIn y ja l{l'aJ;:ów, n a.p o t.y kala: ,;, 'v.
rocznym :n.68 pl'eo. Holnk~L\vo byh~g'o za~
tye11 prej'Hu'ató\\' za;;\yj[l,(J,czefl. j.zby rolniczej,wzgJęu
ostat.ni.e11 dUliach !lf\, .du~e trudnogci w,skutek :i':dl~
ZlJzy \ViSZy w rok \1 uhi'egły m
nie \voje"i\'ody \V j,ycll \\'o';e\vództ:..rHcll, gdzi·e izhy )'0,1
nych zD,hurzell atmosfel'ycz'Dych nad Czechosłoy;B,C
'tV kru.ju .Uo,flei
tl<Z ot. nktk u, u waż:;",
n,icze nie istniej~\, st\,yierdzających, że lJrepO,l'aty są
ją. Z tej
też przyczyny apa.rat.y
pl'zychodzHy na;
z tej ra,eji j:,W{O upowRz'njcme do \vyka,za.n.hl ez~rn
i::prowadzone istotllie dla powyżej \yskazfWrcb cellueJsee. przezna,ezf.'n ia ze, zn.aCZl1ern opóźni€''i~je:m~
tli kom. rn,iail'ł.,)OlJaJllYLH
u.ienH!~:ch
sh'onteg-o pt'olóv\'.
pl'ze1irzyruując jednak doskonale bl.lJ:'z(~ 1;liiP2, IH~jumiej
dla
roI,nej, OpróCz (}lmi~eni.a eeWYDOBYCIE RUDY.
sZJ.:ch 1.1szkodz811.
.
.
roln i et wo d.ornaga si c; udzielenitt 1..:reOgółem nil terenIe H.zeczYPos]Jolitej "łfV " ...·ol
nie
loiesi{!.cznego {1 :H miesięeznego i to :I.
,-ślqskiIu, liiBIeckim i łódzkim wydobyto rudy
ź80]az
n.'>''''''i'',.,,," t,l'IH,lrIlOHrcj kredytowych lJg'ólnyeJ'l i na,dmie!'
OGÓLNA
l1ej: pi1ź{b::iI~l'ldk l!J2i:1···-rudy żI::I-IH'llllutUl?j ;3.01·0 tonn
. dę2al'(~\'· puhlicltn~Jeh i Jn:nyelL Slus:t,nem :esl",
(_
.
,,)
\V lutym w porównaniu ze stVCl~
jla&jej--.. H.7~1;) tonn. \Y Hi kopalnial'lL za(,fudrlitl,jącyr.h
roln1k lOlpująe Wi\VU2 na, kI'N.lyt.. pJaeH go gonienl br. stan Pl'zeul'vsłu przetwórcze.go w
:!.G69 robotników. \V ~ istopncl:de 1', ul). :ł,:?9'1 l'obolni
tóvvką UZYSk"lll1ą
z:;t plony, pod kU)]'!' lJa.\YÓZ byJ
Polsce ,,'vkazuje 1)ęwne polepszenie. Ilość
ków pl'Hcnjącycll w:1G kC~IJalniadl \vydolJylo: rudy
. IJ,rz:r ln'edy~eie n ruil'Jo,sif::ez,nym lH\leżnof;ć by- :i,elt1.Z11e.1 brun. :J.:?";-; tonn, ila.stf'j 17,0:28. \V g'l'urJn1u zakladó\v posiadah1Cyeh dobry naplvw za~
t~~)y
jUl~
]Jla'LlHl ...,r k,v.ie~niu roku j)l'zy:szłego 1.'7.ymówień wzrosła z 2.3 Dl'Oc.ent
do 3.3 pro~
lH:?·1, I', w,vdol)yic ;2.f)1H t. rudy :~ela,zne.i bl'UlwJnt'j,
li :r.e zl~klJl'yHI::',ł";) łJ:;l,v,b,l,.· nie t,ylk!) obeh~:;'{};llB I'Ucent~ '\v vdększvln jeszcze stoDniu \yzrasIa
19.(:/75 t, Hasiej \1' 17 'kopalnhH:l.l: zalt·1.Hln iajqc)"cLt
I~hunl,.~mi zm, nu,'vvóz \vi\i(:ty
p·od pjon~· tego l'ol~l1
liczba zaldadÓw.lJosiHdahwvch średni na::
;tSiS:! ITtllOtnjJ\:ów; og'ĆllplTl w .~}im'\\'szym tercjll.Il~ 1'.
pływ zan16v;ieIl z 28,1 procent do 35.9 pro:,1
SIle iakżp slHlH.unl
wył rJŻOl1emi
naprzód na rok
uh. ,\ydo1J~,to 8,861 t. drlldy żel. hrun, i 4,6,4;38 t01111
cent. zaś liczba zakładów. maja,c'vch złv. d Oc:
. Me nWJ'jthł byJ f.)1'.z~xlyskutowH,uy na. l\.ol.l.1eU(lY iIasiej. ,Juk \\'ida~ z tego zesta.wienia produl;;,
plyw
zamówieiI; zmalała znacznie z 50.3 pro~
~nl1i:st~~rsf,.v"ie i zebraniu ,,,"' B:J.1lku
GoscJa J'udy w tyru okresie (,7.:;t~U \-,",zrast.ała z du~ą
cent do 40,3 nrocellt. Polepszenie svtuacH do
l\','n,iowE'g'{) j \\' l'ezo] uejI wyl(jniullu 1;:0szybl.;ośC'iq ..njewieIJde r{tl:::' różnice
\v cyira,eh !t.a,tru
tyczy wszvstkich prawie aałezi l)!zemvsłu:
no,Ye \Yt1l'lmkl l,;.redytowe
clndonych ro})ol,niklnv ~,vi,9,dezą o z"Ylęks-raającej ,'])ie drzewne,go, lnll1eraIneao. włókienniczc/i;!o. mee
wydajności ,prn,ry.
talur,f1icznego. chemicznef!o.
nlaszvnowe~o
PROC. ULGI KOLEJOWEJ DLA WYSTAWCÓW
i t. d. Jednak nornimo rjonrawv nrzenlvsł
t
POMORS!I{.Ą WYSTAWĘ
ZARYBIANIE JEZIOR SUW ALSKIGłL
\vaźa w dalszym cim!U svtuade za cię'tka
W GRUDZIĄDZU.
(--) \V dl'llgj.ł;.'.i prllu\vie rrml'(',U, inspektorat ry~ kryzys trwl;'da,cy nadal. Przemysłowcy 1.1::
bael(j
\v SUWnłl{HCh do.konal zlll'\"bie,nia 2-('11 je
skarżaJ,l się na katastrofalny brak środkóW
,zioł' w Smva]s7.czy~nie zarybkiem· sie,i jezioro\\'ej, obrotowych. kl'edvtów
dll.lgotermino'\vvcł1
\vyJlodolvanej 7. ik.ry" spl'owadzo1.1.ej z. Estonji (jez.
na, hTwenstycje. niezbędne dla
obniżenia

pomoc

"t"

Kosttów produkcji oraz. na wvsokie opodab

Pe}pU8,)

J\'Ul'Y bel:~ \y st.an ie h:nc1zn dobrym \Y'PUSZ,CZ~)110
dCl ,;czjnr: do jezior.'], Pe,rty H:)O/iOO szt. i do 'js.zjcr.a
i

~~)O)OOO

s;~tnk,

kowanie,z,vłaszcza na wysokóść i \vielokrob
ilOŚĆ podatku ob:rotoweao. wysokie śwj,adczett
l1ia, sochl)ne i niskie l10rmv 'C~a$Lt TJraCy.
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ZYG AKI
Wszecbmocny

dle

poseł.

\V narku Siellkie,viczn \V lokalu n1ieJ::
skinI rnieszka od 2:::ch lat nall 1)08eł li;.l;;:
dziun, wybitny 1)rzedst~t'wiciel P. P.' S::l.l.- .

Kiedyś bvł ła\vnikiem
Ma!1istrattl~
wyspekt1l0\v;:lł a la. dr. \Vidssbel'~,. mieszkanie
miejskie w o~rodzie. bardzo .;;'(1 1)rz\denlTIC
wśr6d lrWSV kvdecia - a. najaló\\lnidsza ... bez

t2łatnc, bo'z racH tego. że nan poseł jeR"!:
P. P .S:::CI11, dla które~o
stworzonv ś\via t
ł który phlje na burżuazvjne pn1.\Yft i gwiż:.
dże

na 'wszelkie zobowit-lzania - n'ln l.josel

płaci Z,l nie od 2:::ch lat ani m·osza ...
KOlnorne~o nie płaci·· .. wvnieść ~ie nie
chce, a ]\1~t~istrat 11ic u1l1ie., CZy też nie chce
:znaleźć sposobu-na otrzymanie z 1JowroteJn
lokalu-'którv dla pracowników l\'ladstl'a t u

nie

jest tak 1,otr,Zcbnv,._
.'
.
(idvbv był lutrodo\vcem'-"l1redko bv
dano sobie z nim rade - ale tak lJeWnO bę::
dzie siedział do śmierci... o ile nie· bedzje
rojal dzieci. (as)

KRONIKA
Kałtndar2yk.

-

f'iątek

'n..Mt'łi'bttil'Qtm~

dnia 8 nuaja StGnisliWa p, M.

IWzJłe~J'ihil Tow.Przyjaoioł francj~1II

.
.fitltrkO\1iska. .J9S (le\i\'1a oto) otwarta od 6-8 w

. ' -. Widowiska.
'teatr Miej$l!d \\ljcczGrem D}'t)Uk:
" PODidarn)' 1 I{ościt.1sz!w p od RacJmwi·

cami".

·I{ilło ~&lIna .Ziemia obiecsua ili

ł

'łJWft

,.

t'W"ł'Jłłr~iI'

łym

,.

sc

_~ __________• _____m
_ _ _ _-*t~!_____

.. __

~'IIIIIJtld_._

., walce. o niepa-
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JAKIM POMNIKIEM UCZCI ŁÓDz BOI-IATERóW?
\'le "Ntorek dnia 5;;tro bm. wieczoren1. woda Daro\vsld~ który na wstct)ie znznaczvlt
odbyło sic 'w sali konferencv.lnej Rady lVliej:
że on był inicjatorCln >urojektu zaniechania
skiej m. Lodzi Dosiedzenie l)ełne~o k0111itetu budo\vv p0111nika 111Urtwego lnonumentalne:budowy n01l1nika dla DQlet!tvch .. dziecj, lódz::: ~o. a przv.iccienl projektu budo\vv nomnik~l
kich". \v l)osiedzeniu '\-vzieli lldzial 1). \yok,vo :lVweQo z tenl. że l11iałbv to być dom dla żal
da Darowski. nrezes Sadu ()kretr.owe~o. l). Ka nicrza i QfiCerl;l polskiego. donl _._. nie kasvno.
rnicIlski, ]}rezes Radv lVHeJskicJ Dr. Fichna. ani kqR2:1rv CZy: hotel -"- lecz ogniskQ Żych"l.
Kurator ()kre!:tu Szkolncf.1O, Dr. Jarosz. kOlni::: kulturalne.go, o&wiato\vc}:!o i towtlrzvskiello.
:~arz RZi"ldu~ P. Iżycki, z nunienia or!:!aniz::l::
które przvclagalobv równie~ i ludność ·c,r,
Cyj przenlyslo\vvch I)r. l\larccli BarciIlski, dr. wiln~1 a tenl Snnle1l1 służyło
.
l{ozenblat \Vladvshnv, p. Kazin1ierz. P02"nafl::
idei zespolenia ~1fmji
Hki delegaci Rady ./\1ieJskiej, wszystkich Zv,ria ze społeczeńst'\veln cvwilnCll1.
t:ków Z"awodo\vvch Robotniczvch. organiza::
Kutator ()k:re~t1 Szkolne!!o. dr. Jarosz.
~yj społecznych. dcle~<.1ci
nuuczvcielstwit. wvpowiada' sie ró,vnież lJtzeciwko pomnik o.::
Izby tokarskiej it. 11.. .
\Vi lnart\Ve111u.. a za budowa l)omnika w POP
. Przewodnictwo oblał D. nf_czes Rad'\-" f:ihwi dornu dla in,validów i weteranów...
i.\'liejskiej Dr. Fiduhl i zH~~d~ljac posiedzenie.
Po~l~tdv dr. Jarosza 1Jod2ielaJn nastep:::
stwierdzH. :te ltu osbltniem nosiedzeniu pel;; ni Il1Ó\VCY; dr. Rozenblat i P. Babiński. dele~

l1e~o kOll1itettt. zapadła

uchwała. iż

należy

1::!:-'l.t z,viązk111Jolskie~o

POSh1.wićw Łodzi pou1nik luol1umen t alnv

Powsz.ęchny.ch.

·w
ścislem te~!O SłOW~l ~naczenit1 iże komisH
finansow,{!j· kOlnitetu pod 1JrzewodnictwelTI D.
Kazinlierza Poznańskiego l)olecono OPl'aco:=
wać sposoby sHnunso'rVfl11ia i btldowy {JO:::

nm"lCzvcicl.stwa

'szkQł

T'rzeci 'w budowie ponlnika. 'żvwe~o WY::
}1owiedziul sic lU1.stePDV z kolei. mówc:a:. dr:
]\larceli Barc,iilski. lVIÓ'wca stoi na .s~uncie
t.lchW~tly poprzedniej i do,vodzi .. że nule~,alo:;1
111oika.
' .
.
by \vybudować pon1nik martwy. lnonumentat
\V rniedzvczasie jednak .z wielu stron - nv, przedewsz)Tstkien1 dlate~o.. że . ~i'ttsto
t
zwrócono się do kOlnitetu z l)rzeds a\vienia:;: Lódź nie lJ.osiada dotvchczu.s ani .Jedne!:to· PO;:
lui, że z~nnitlst budo\vać ·polnnik .n1QnUl1:1ental rnl1ik~l, a byłoby lJożadanenl. bv merwsz'V
ny, byłoby bardziqj ,vskazal1~m l1}lshl\viel1ie pOTI1ni.k, hl ki stHl1ie w f.. oozi, bvł viVl"ltzem
'li,POml1ika ży\yego" '\v postael badz to donlu hołdu i czci dht pole!!łvch w walkach· o niell'.
dla in'\valki{)'w~. bildź te;?; dOll1l.l· dIn żołnierza·. p()dle~losć .dzIeci łódzkich. 'Prócz te~o mów~
i oficera polskic!:!o. (:nOSY te sldoni1v prz~'\vo' 'Ctt st\vierdzH, że koszt ,vzniesieniaOOlllnib
dnfc.zf~cefJ.o kOll1itetu do z"wolaniu. t10no'\vne~ lllart\Vego jest bezporównallia mniejszy. nii:
fo;!O plen~trner10 posiedzenia, któ~ebv uostnno:::· koszt budowy gmachu monumentalnel1o.. 'Ten
'wiło się nad nOViVI11i nrol1ozyclan1i i sprawe, wzgląd winien być wzięty pl'zedew:szvstkileiu

ostatecznie z,tlatwiło..
..
pod rozwagę.
Celell1 zl'eferownnia'no,vvcn nronozv:-;,
])0 ,vv'wodów 'dr. Ba.l:cińs]deao" nnV'lttlt
t:!yj i pro.lektó\v. T)l'ze'w(')dniczl:lCV udzielił glo:::
cza się nrezes rael" ll"llejskiej dr .. Eichn1\. ktO
n i.ia~·tll\o .,C::1l' Alei~sander H....
u t a:h'eGO ,\Lalk'11~
su p. K~lzin1ie:r.z()wi Pozl1,nllskien1tl.
ty oświadcza. że o budowe domu dla inw~
lirului:a "Uroczyste ot\l)arcie uniwen,)'teJV\.ówca stwierdził l1uwstelJie, że nrze:: lldów staraiS się "'rvinicn nrzedewszvstki.em
'" Hi h~ł)laj$li.iego w I:"dtstyme" .
prowadził szere!! konferencH zal'ó\vno ze R7.t~d i ie pozatcnl istnieje już ,v ŁW.Gikomll
n G~~ulv -Kino '11 WicemHjonerł<
.
zwinzkami nrHc;oc..t.:twc6\v, J::tk. i :tWi~lZk~tlni tet 'budo'wy dQll11..1 dl,ą.: inwalidów"kt6rym:t'
pracobiorców' i że l'Ul vvszvstkJch tych kon::: wytkniety identyczny pel. .Mówca tmerdzl•
• t fi:pÓłłhdelni.sr rao. P.aństwow,c::h
M~sal11ia!'
.
..
. . .
.
ferencJach
spotktll sie z .źvwvnl zctil1t.ereSo::: :ze idea' wzniesienia pomnika monur.nentdne:::
łó
\Vłtoiem się spro.Wy budowy ponll)ika. dla.
go w szerokich' masach' ·ludno~ci ... łódzkie)
f' Dom had,n»y "Posznkiwł;1cze pr~:vgóa
t\II
RI$.uriilill (id:y na' k(;lmink"a 'WJgasł jtJZ 2nr
'. poległych w walce o nieDodle~łOJ.~ć
Jest bezwzf11ędllie popularna i ze 'ofiaTV ruT
n ·COlt$O 11S1H!rlock aojulll~S i Nat Pin'ker.ll P()!ski ~,dzieci' łódzkich'" jednnko'w62'W~ze~ 'ten cel okaża siez··'Pewllościa· wysla:roza;jłlP'
"tD.u 'ił Ameryce"
. ..
dziew'YRuwHll0 postulnt,bv nie byl to nom::: ce. Szerokie masy 'ludności łódzkiej, .'Che"
Iniejs.ki łtihematograf Oświatowy
.nikn1nrtWY~ mODtlnlent ahTV. alepolnnik zv::: ul1eć'Wyrażny do.wód .swej czci . dla vol~
n . na plOg~l guolj'tlf', ula Q:i;ieCl lit>r~ygoGi)1
\"1":/ z którego: 'żvwi " nl0~libv mieć. korzvść.· ·~łych. dzieci. a ,nr!Jwvrażniejszvm dowodem'
Johnsona. w Alryce
N~lkzęśf.~i.ej '\vvstlwano projekt budowy .glna:::' 1l.10Że być tvlko pomnik monumentalnv, .. 1»'
chu lnOnUl'l.'len.to.1netro dla illW~did6\v i ,\vetc::: stawiony na. jednym z publicznych 'Placów.,
tallÓ\V, w którYIn·. nlo.!11vbv ll1ieć, siedzibe ich
.
POJ.'!ladv te 'Podziela r6wniez tta$tę;pnl
bie2.ące
or~anizacje' i kt6rvby.pozatel11 1;ri.6j;!~ SłtlŻYĆ z kolei m6wca, dyrektor Vlolczv.fiski. '
celom k111 t 'l.rrahlvm, sPOłeQ2nVm l' tQWar~v:::,
.Prezes Sadu Okre~owego.'P. lGunien~
- Odznaczenie. . .
skitu. "\V wielu \v'Vpadk.ach u2}ależnianoWPtost ski wypowiada ąięza pomllikiemźYwYm~
:DltI"ólettif współpracownik. nlls~elito~~odft!'lll w$p6łd:liałllnie· .f jri jtnsowe .od ta- Pomnik rilllrt.JW,Y, tlWa,':1., a' ~,>.a I,Ok.,,' sus, " na' k,tQr~.
pism~t S. Mt.1Si.uto\vic.z, Znall.Y peda'!o~ ~ ptl~" kiej rei'\Iiz'acH'
ide wolno SQl,Jle po~w~lać .. w chwili. ,~dv tyle
. blicysta 'zost:ał Odzll€tc:zonv ,TJledalem ..~g() .
i> projektu budowv J)omnikil.
.11ierwszych' p,:Qtrzęb"'P,oZ'oSt'aje. lli~~
X1laht..
"'.'
W .dalszvmciiH!UlnÓ~Vcn st'wierdzit że o ile nych··.
. ' 'j"O: ' "
'.'
koinitet·uchwa.li bttao\ve" pomnika:' . żywego,' .:' ~:{. ,. ,W po,vt6rnem
;.wóJe:.
-- Zn,i:ika kosztów utrzvmania..
. 'ta śnl'iałoroo:ie licz:yĆ na·'hfia::rtiQ~ć ·naJ~zel'::· 'woda Daro.\vski.. proponu.ie 'uie "'Przesa~at
.. ':." .·LókalriaKón'lisia 'do .badaniazmiall.: szvch 'mas, r ja.ko przykład Pbdal~· 'że np.. pra~ :sP!~,W.,Y:, na ',>PQsied~~,n~iu.:. lecz,' :Ptz,".f!d,temw,vd.e.
kosztów' utrzvlllalda na 'POsiedzeniu swem w· CÓWllicy miejsc.v .oświndczvIi . sotowość
le~ować .komisie. At6rabv:zbatbtła j)r~
d.n.iu oneJ{daiszYin. stwierdziła. źe !toszty
Uj: .
dobrowolne~o
opodatltó"\Vania
sie
W,SZ, YS,t.kiem koszta., ;,.J,·eiin.f'RO i.. dl'u,', sa,e,~,0,.. 1:)tQIle.
.trzymania 'lodziny. w miesiącu kWletni1;l w dowysokośGi~O .flotych od os6bv nanrzęlfktu orazmoźliwo.śel' sfinansowaniatvcb.koa
'1
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cią~ szere~tl mH~~~~eCY. Pod9bne . nronozvcJ~ szt6\v". Wniosek.teuzostał PtZyjętv'z.t)O,c
z~Iosiło s~res innvchoraanl.zaCYJ !oraCownl~. prawką- kuratora'dt.Jatosz{t~~ótv z.'PtoPOtt
.c~yc,h, Z,. aś .pr,qco,dawcv'\y 'Wle~,t.l.. ,WV, p,ndk,ach nował, by spr~Włt tą zajeła się·k:omisJa fłnan
. bYlibyskłoni11 doofiarowaula na ten cel, sowa i w ciaSu:rniesiac(ł. llrżVszłaz ,;tQte»
tych ;sanrych stim.którezblora. 'r)rzez . ono::: vvy.m ,prO,'i,ekt,e,.mcon,a.l~~V,,~X,,~b.',ic,··,. iz ~dt()WVdatko'wanie sie.l'racóbi~rcy.' '....
. . . . mI motywall'U i daneml~ ,(fblCZe-Jto.tak'a nie
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rlefila,df:l. POl'zaclek
rÓ:l,fH1 ~".t;1.b~ '\vy .
odczyty uf;vdacl!:w:tia

.Po polndni.u

p.rzez

,""~,.,

....... ~-- o

Zil<lezel1'jlJ

(pnp)

Czwartki Uic!3-tac:ld,e.
'V llajblii-s,z;ynl "vykl,l;M}zi~ &c}<lHJt.nim, Z1.1any kry ..
i z,n,lli\vea epoki I'OIuanty zmu, pIlof. B.
m6wić l){!dzie o prze,voclnich dnch~ch t.ej t\;po=
\V,y'i{f~aa:l,le 2,a,tyiutov~·IJ;lly·rn ~,.AleJą· dus;(; samGtNOl'\vid, Micifl'sld).
z:aś CZ'łvt{;l'tck Z,IH.:1.komity stolecz'"
J6ze.f W-t'1so'iivski "\"ygłosi odczyt lla
tCim'at,: ,;Ja!k two.rzym)r op.iJnję?
.za,ś
hIll. Au to·ni Słonimsk,j, opow 19
swe \'v,>!'o,.0en,ja. zos,tatllie,j podl'óżJ~ do· BuOcl,ezyt pf.mty Et~wa;l'd\a Sł:OlJ,skiBgo .z po'"
Cll"l)l'G~J)y odłO;:2oIly Z'olstal na ~",1ia,tlli

'WyprowadzeniedrogilZłl nam zwłok 'z domu . pn,yStOłie Piottkowskhtj
w
1I!udzie Pabjaniddej na miejScowy cmentarziH\IOHcki nastą,i w,piąt.ek, ąnia: 8maj~ O
~ godz .. 5 po POł:$łl dnia 9 maja o gdd~. g.. tej rano. odb~dzię się naboźęństwo ialobńe
w kościele parafjeJnym tamie, ~ CJem zawiadamia połostała w głębokim smutku

Żona i

cZi'wa·l.'tek

.

BarUzCi de}{awa l)polemi1{a", je~eU ją tak UM:
\)'ać mo~na; toczy się mi~dzy redalicją "Repul:łUki"
j "riłosu' Polski";
z racji 'wzmjanekktól'e uka,zri.ly
się w tym osta.trUD] o znalezieniu fahrYki fall~ązy~
wych dvvuzłot6 1;rek, w lokalu red.al~cji "RupubUki"
~JT~xpl'e-ssu"

•

.

)VyrruJ:Ji.ać rn14it-l je
pracownik drukarni p.
Kram.pI GO spółki oZ pracow'nildem adm1nistrac,ji p.
Rosf~,n:bl umem.
.
W od~o'iiviedzi n~ PO,yy:lisze l:ExpreiSlS" W dość
ekspl'eso\vY'n1 tytule },Lajdact\vo" - tłumaczy tło
calego zaj::ici.a, i pOL'\vieirdza że ohus'ł.rowne o4ciski
monGt dwu:diOltowych były zrobione.
DlaczegGl p. Krampf je robił? W ś\vietle \vyja,~
nieiJ::\ia l1Expressu" tak t-o wygląda.
,;Age;nci poHcji o g. 9 famo sprowadzi1ido Ud
t~zędn ;§ledczego ROIsenbluma.) który
zeznał.
te istoLnie pro/!;il Krampfa o odcif!,nięcie d1ali
dwu,zlotty\-\'ki. Ma on kolekcje mDuet i chciał
w ten
s~bie -od,eiski medali

senblnm.

Da1lecy jesteśmy od posądz-atTIla red,aJk,cjl !;Re"!
publiki" i ~,Expresslll< Ci jakikohviek 'ivsp6łudzial w
za·mierzonem ft.llszerst\vie monet --.aV~ mU..'3imy stanowczo podl{.l'eślić j .i.e śledztwo w tej sprawie sta~
nOWC2iO dużo pozostawial0 do iyczenia,> mimo Chf~
niczmych umizgów r wąt.plhvych komplement6w ty-cll
pjs-m do "glębokotlczchvy.ch" i;wysoklch ofic.er6w
pOlicji ł6d;zkiej" (Express Nr, 104) z\'Vlaszcza, iikBi.~
bankowe wyla'pują, po kilka szt,uk. azienn..i,.e fa;łlśzy~
"Tch(l'\vu:Z1:oUnvek ...
Po za tern nie ustalono daty - ltiedy re,dakcjl.l
.,Re}JUblild" dala znać Prokuratorji o podejrzeniach
na pana Krampfa.
Czy przedtem pOlicja. nie hyl:;t, już sama nil
tropie przestępcy?
A teraz sl(n\! kilka pod adresem ,lKurjera :f.. 6dz
kiego'\ który niepotrzebnie 1\.1'1.1.8/.:y kopjl~ w obrQID.je
);Hepublil\:j" -- pisząc, iż ka.mpauja, tej orstat:u.iej j
:, Głosu Pols1.;;iego" -- wykracza już :po za ramy
.

lemi'kl"~

Jakio?

PRASOW.A~

rOZpl'tlWa, prze . .
osl;;:ar:i.onemu z
l,vyd.a\vcę

-,_.. miano.
ghh\'i!1ego

}) o
s i Q d,o
stającego

n~lrs.:d z i te

WP?'.' oc1(nv

tu (~

ze strony

W(.;.z\v.al~ jeszcze 'I1\'\'6c11 d{)~
\vzględn nn, olwlicznoflć. jż
XCI:':> taj
7. aclm:in.

ma, en kolekcje fra.ncuSJkicli
mCl>.1let (fall~zywrch 1) i medali fr~ulCtlSkich, których
uje otrzyma:l i%L 1Jr~cę w +,Republice" -.a
ktof\ ahd:arowul1Y Leg-ją, honoroit"'i'ą fra.ncw,':lltą--nie d!t
:ich s·tanowczo panu Hosenblumowi "na pa.mią.tkf'
-,- 'iVięc chyba chyba... też są falsyfikaty,. \V kaź~
dym 1'2JZi'6 jest to' bal'dzo cieku\vy mater'j~l dla UI'zę~
du Śledczego
ale nie "ddzhny żadnego absohltl1ie
związku między n1i~daI.a.roi
francusliiemi a fa:J:szy"\'vym pol'81\.im bilone:m.
Czy2, jeżeli kto chce rohi(~ oclbHki medali Iran
ctlsklch to kOfI1ole'Cz,uie są D"l:U do tego potrzebne odbitki dwuzłotów"eli:... p'E'ilsk,ich?
MDie l)yć tylko jeden związek w l,Repug!1lm"-lls.kim rOZllmO\YIlni.u) że odl)itll:'i l,Z francuskich
. medali" UprMYIlia".ią <lo Pl'zygotO\Y.a:'dta form do 0dlewó:"v f,a,l.s<l.y\vych mo;net polskich.
,)Po.Jicja, śJ edcza, pisze ;, Expl'CoSlS" z'łl,częła. ni'Ellzwl-ocz,nle pracę; lHeclla,nik p .. Kl'a.mpf znajdowai
<łzie]'l i
noc pod czuj(l)ym oIdem agenta,
:;ledzH każde jego })OrlltS·zenje. \Vresz(~ie
na sobotę obudzono dY1'8'ktora na~
,a,dmiiJnistracji ,i w obe·eności jego·, pod
osob.ilStym kiel'owl1ict\vem pp. inspektora Nie~
dzialskiego. kornilsu!'?'/)' "',:rajera i~komisarza Do~
Dll:tl];skjego zrc",vldowa,no szczegbłowo lokal w
którym pracujf:~ p. I\rarnpf,

Ht)"wk1.Ja .nic da,Ia wynik6w ... oprócz tej formy
te1\:tUl'(l\yej do odJe'\Yu ",na obie str.:mr:'biednej pol-

::;l.;:iej chvuzłot6wld -- do fa.hryko\\·,ania, kt.6rej tnk.
dzielnie pOIl1ngajf\ na·szemu rządO\vi - r6żne ~ydłnkI.
DJ"Jej, niema nic o ;'evdzji w mieSzkaniu p.
Ho.se:nbluma. Niema. nie o tem _.- czy Urząd Śledczy
zainteresował

Zarz~ldu
()l-::rcao\vetlo
przybywa do LOcJzi
poprzednich odczvtów Dr.
.:Vvtarsz~1:\v-y i wVQkJsi na

:i sv:tncatvków

:intere~r;u.i~tC::"

RewLr.ja, nie di:1,l.':1!i

v\':il'iUikó\,,-•.

się ową sz,eególną

kolek.cją
"medali
rewizja w mie,s,'"ka.niu amato~
1"4 fo:r:rn do fnhrrI\.uc,ii bi.Ionu p. I\:ra,mpfa '?
O t(~m fl.,rJi sTowa.
lJrząd Śledczy ,Zilufał na
"sl'o\Yo" temu co ;~cznali <lwaj \vsp61praco\'vnicy
• ,H(~IIH1hli1d"
pod<::jrzani o fałszo'\:a,nie monet .;dla
kOlekcji medali francusk'1Ch" -- które J..1osiit:tda: p.' Ro~

francu-skicl1". Czy

Sz. Członkó'\v StO'i.vu:::
zebranIe 'v
dniu
do lokalu Dl'ZV ul.
celu '\vysłuch anht
w Kato\vicach.

'V'ięc

była

C2yt 1'. t ... O ŻYcIU\V Jal)ol1H"~ która ki1ka~
krotnie zwiedził osohiście. Zebranie to 'Od::
bodzie sic \v dn. ]2 -nltda o godz. 7. 30
\Vlecz .. 'v sali Z'ęiviłlZku l\1~dstr6\v FabrYcz~
llvch przv ul. l'aI1skjej Nr. 74.
-- Radiokoncerfv.

z. tem w

Zgadzamy

zupe-lnośei

-ale zezy",

jej. strony?

\Vystarc.zj" Pl'Zyt,Ó('zy(~ tytucly z tej de:kawej r.l'Jfa
wy .;Glos Polski" Nr. 122 -. 1 W sprawie przykreJj

alew.ainej".
)~Expre-ss

:'
103 -- ,J.;"ajdact'-tYo"

;"łajdackie

iusy-

Tluac;e'·.··

.

.
')~Express" Nr. 104 "No\ve łajdactwo M;arceleg.,
Sarllsa" ...
Prz,ecież ta,kiej ~,polCl:ni1\.i" nie pro\v&t:.lzl 2:aden
szanujqcy Sjl~ dziennik -- jest to dobre na Balutacll
- a.le nie w pt8mie, gdzIe Pl'a.cują hądź 00 :bądź do"!

hrz,e wychowani ludzie.
Pisze dalej "Kurjer ;L6dzkI" Ze nie można .'iV,'
iadnym wypadku przenosie '\ovinr jeunego praco\v:ni"!
ka na piSI1l0 - jz tom sj~ zgadzamy. Ale czemu to,
kiedy by1y na,sz \vspólpraCOi,Yllik i ~~Kurjerii. f .. ódzkie-ą
go" p. Kolil'iski - który oel kHku miesięcy juz t1 nas
nie I,ra·cowal - na.robił
- a "Repuhlika'· i
,.Express" s\yoirn Z\vrczajem pisaly Q "Hoz\yojll"
!,Zlodzieje" "szubra.wcy" "ha,Ildyd" _..- Vt'.aląc na
mIsze pismo całą odpo\vlr.dz:ialnof1ć
: Kurjer J..(x!z..
ki" mikzał, jak zaklęty'?
'
Czemu nit~ znalazł' jecluego
potępienU'\,
na. tą'wysoce ni~.tlczdv\'ą rnetod(~ :na artyku.ły., :hę,.
d~~ce ~tekiem najgl}l'szych 'l,vyraz6\v l wyzvyw,k, kt6r~
:nieporrrie§,cH: hy żaden (lzjennj]~?
\Vtedy "Km'jer L6dzkl" z,acho\vy,val uyskret...
ne milczenie i nie "naraża.ł się" \Vp1rwowyul

kom z
-

,Jłepub1iki".

Tak, tak -

:zgodzi(S si~ na to IDO~Qmy~ i~

"po](;~mi,ka'"

dzie·nnikarsku, \v Lodzi -- nje,ma nic
\vspólnego z estetyką, .a dziennikarst ...vo łódzl\:ie .2:...
etyl;;: q, j dlatego też \v:szellde replild \vydziału prasQ';
\Vego fahryki L K. P o2;nm l&k l ego przypom:iJnl.ł,.j~
ohrOinę adwo·kata
nt:t;szych", kt.óry ~,'z pelną gęłJf.l
s7.,lyny~ plunął przechvnJko\Yi w tWitJ:'z".
Ale kto takie met~dy polemiki do.,c!ziGD1.:lf.lia-r...
stwa" w 1.. 0<12.1 wprcrv;.'ud:dł -- !) ie :mtrzelmjemy p~11..
cem wskazywać.
.,
P

A.
~odz. w:iec~zorllYch od 6,30 do lO:::et Wejścieli
20 i 30 .Qr. Dla szkól takież koncertv odbvWsl
ją się

od 4::ej dp 6:.-('j w te same dniharcers'twa.

'(r)
dniu 10':m,aja,. rb. () ~odz. 4,!fej
po poludniu 'w lokalu szkołv l)OWSzech.nej W
Łodzi przy ul. Kilińskie~o Nr. 150 odbedz~
się ,valne zebranie Koła.
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1) Za1ła.ienie zebrania~ 2)vVvb6t:;!~7ro~:v· , spędzft,vleczorncf!odzinv w snosób '!1oCIziwv
gubiło Połsk~'~.
djtl111, 3) Spra'wozdunie Zarzadu. z dZlałalfib~ zpożytk.i{,;111 dla siebie i narodu. Łucznic'Z ta
ści za 1924 r.. 4') SIna wozdanie z dzialalno~
zrzeszon~ hlŻ 111łodzieża, fila ks. kap. N owic~
Pod ta.kim tytułem w lwiegly- wtoreK wygłos-il'
ści. Drużyny, 5) Wybór Zarzuclu. 6) \Volm.
ki jedna anlbick. jeśli można nazwać to ser:: odc7.yt w \Sali M.a,jstrów Fabrycznych dla członik.ów i
wnioski.
deczne i .gorace życzenie: HPracujmv a nra:: sympatyków T~\\',a "Ro-zwój" posel na. sejm z z.ieJlli
ea na~Z~t niech lna ten skutek. by 'v l1ajszer:: GI'od'71iel1skiej 1VHchał Arcicl1owsld.
Zarzf~d· Kola niniejszym unrasza. o łu:"
szych warstwach naszej ll110dzieżv rozdźwie::
skawe i punktualne pl'zvb,.:ycie. '
PrC'legent o niepos.po15tym da.rw.' spostrzega.w·;
w słowie i czynie ht1.s1o: Bóę i Ojczv:: ezym, w blliI'Wnych SłQ\vtl,ch zobr.lliżo.wal s1uchoo7..om
Vl razie nienrzvbvcia dostatecznej iI0 czało
stosunki ostatnich cza,s(,>w w Polsce przed uzyska. .
$lei czlonkó'l.Y~ zebranie odbedzie sic \\7 na:: zna.
\V radosnvll1 dniu Imienia ks. kapela::: ndem niepoclll?. .g-lośei, perfidną po1ftykę Niemiec wzgl~
stępnYl11 terlllillle \V tYll1że dniu o f!odzinie 4:.
min. 3D PO południu j będzie uważane za ortl na n11odzieQ~ którrt. 011 \vvchowuje i swoja o~ dem PUil~hv oHeiennycł1 a. głównje Pols'l{j" następnie
womocne bez w:Z,~led.l.1 na ilość obecnych t.acza opieka zUl)ewnia ~o o wielkiej miłości os\:vobodzcnie kl~a.jU od. najeźdźców oraz te przeszkoi przvwlązal1in Życzy sobie jakna.idłuższe.f dy. które nie p02\volily J)UdowJ~ Odrod7))1Ilej OjczYifny
człon.ków.
\vspółm=-t;lcy na niwie \vychowawcze.i.
oprze6 na tnv.alych funda,mel1tach .u, IDjanowi~ie zaAdam Kuzan
jacUe a.ta.l{i :i.ydost\va nn. te.renie międzynarodowym
i)razatmosfel'l~ rewol ucy jrnt1, wśród której !'O(l!zif.t się
Prezes Stowarzyszeń
Księd.zu
Stanisła\\io
'l1sf.rójadmini:.s!ra,cyjrny", op::n"t.y vda'ś'nic .n31 re'iWolv,.,
lYU()dzie~v PolskieJ'

"Co
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ltapelanowi
wiNowickienluw dniu imieni.n',.
'

-

'

w

.

ł",ódź:

Ilekroć wchodzę do skrOlnne!10 il~1.bine::

Nowickie~()ł tylekroć Inanl \V1':1
żenie, że przestępuje próg niezmiernie kocht1.
'jące~(~' i troskliwego, Ojc~l', .CZy nrzvjacie1n. To

ci .MaJa 1925 r.

r.yjnem

ł~odzi,,·

ł(n,v

----000-

cik u ks. kap.

odnosi 'rojna. wiecznie po;"
W
~Odl1S.1, u1toda gro111n.dk~1 działaczy na ' Dolu
,spoleczno:::wvcho,vllWCZVll1 młodżieżv, któnt
nie0111al każdc~w ',vieczol'tl tu sic zbiera, r:l::
\V Szpitalu "Kochal1Ó\vka", odbvl sie
dzj~ troska, wZ~1jen1nie krzepi i uklndn nIm}\:' .\y dl1iu 3::in1 nlaja r. b. uroczysty obchód
dalszej pracy. Ale ,dusza jest ks. kan. No::: Kon.§t~{tucH lV1.aJo'\ve.i.·\vicki. Cały należe do ""\las - lJo\viedzial kie
tI!-oCzystoś6rozpoczela sie o s,odz..
dyś a pn1.\vdc t.Vd1· sł.Ó\V podkreślana· k.vi:, 12~;e:i pochóden1, 'v kt6rVll1. brała udział· dziat
dYlU kroku .iasllvln. twórCZV111 CZVlleln. I nic!:
Wtl. szkolna z Gl'abicl1capod opiektt P. nt1u::
ma dlail żadnych przef:;zk6d. tamv •. którebv czyciela i'v1i 11 era: oraz n'llblicz110ŚĆ. -'-- \V czasie
zdoląlv ·l:.ed' Jęoo 'pracv
zahan1o·wać Itth
pochodu powiewał sztandar i chora!łiewki o
zmnieJsiyĆ:.Z wiara. wielka w: jasne jutro i
barwach narodo\vvch - DrzV~l'vwała . orkie,:
znaczenie. pdskieJ n1.łodziciv robotniczej
sUa lniejscowej Ochot.niczeJStl'a;i,v Ognio~
rl1{o.dzież. t<: .ibieraVvT organizacyjne szeref:!f i węj z' prczesen1 1-1. (~o1celn, na czele.-- P oczenl
wychowuie n~lwzol'owvch i' lJrzvkladnvch . ta sama orkjestra !!rala okolicznościowe u,:
synó,\l,T Okzyzny w. in1ic hasła: .. Bóg i' ()Jczv t\VOfV ·l1E17VCZne l)rzv ka~d\'ln z nawilonó\v
;z.rHt~'.'Ma tutaj svvój Systen.l~ .,Niechnj d. któ
szpitala. Na zakończenie Dochodu zaŚpie\V;l;;
rv:nl Iez:? na sCl'cutrosk:.'l o n11odzież. id.:t do no piosenkę o 3:;in1 l\'laJu i orkiestra ode~ra:::
: ,,piej nie tylko z konltmalmni szczytnych ha~' hl "Jeszc.ze Polska nie z~ineła!H Potem zosta
',:,'jlel ltib,brol1 Boże. czcza frezeologJc -- ten ,1:, \vygłoszone okolicznościowe przen1ówie::
,:,;/"przedewsz:vstlden1 z nrzvklndó\v bezinterc,; nie.-sownej ofiarnej. rze 1elllel nrac\'. nracv i jesż<=
O godz. lS::ej zorC:::''tniZO\v..lno bied cll:t
. cze raz lwacv". l Jest to podkreślan1 svstcln lYlC;,źCzyzn. chłopców i dziewczat z ,nul;!fodu:::
. Whlr.Ogod~lY,. Prz",khld bo\vienl. jaki da.ie Z ll1i"-'na,gl'odę };::sz,n. srebrnv 2'e~arek n-tcski. ():::
~~~;1\.siebie' k.s. knp.Nowicki! lnl~ÓWCZtl n!aCl1.cn:: trzymał dluuoletni pracownik
sZDitahl.
:~:~~;"~:~uzJastYczną8~użba . Bo~u i Ojczvinie-- ...Ątrendt ~~-. chłopiec otrz~l'nltił,'f..lbranko. <łzie;>
'hlrdi!zi~v. poci~lt!a, Llluacniaw podjetej szla:: wczynka ll1aterJal n~n sukienke.
clietneJ pt!;l.CV·, \vycho\va '\\TczeL I je~eU dzi::
Po 'bie~uch i gonitwach 'iI,tve:loszono od
s'la; na" ~runcie, todzi cora.z .if.l..ŚnieJ noczYni{' czvt oKonst)Ttuc.ii3::~oMajn, órkiestra szpi:::
'sie~' ż'arysow,?wać przykładny i zdecvdow~1.nv
kieru.nek 1111odzie·ż'v· pólskiej~ katolickiej......
k~st t/o· wvbitnie zaSlUg,l ks.kali. NowickieS!o.
On, bov,fiell1, nierwszy w todzi l'Jodh:tl· prace
W tynt kierunku i 011 Ja, dalej z Dozytkien1
~ lZlCZV
· · · ·l spo,ł eczens'
' t\VaiDrOWa
·
. dZl.,..
. z··
cII a .m{oc
.r.ndQśdn ZftŚ 11t:1.1eżv stwierdzić, fakt. że szere
• . 1:l'"
'd'
:I' ,
t'
,sU teJ 'ln:l:0C ZH~z\r Z nut na ClZlen wzrasaJJ"

potężniej (t w sobie', C01~t1Z wiecej powst::de

.~o.&{niskUgdzie lnłQdzieź pb
:·.pl'acvw sali fabrycznej,
~!!=~~U.~.I

II

Kocbanówce. .

---oQo-~

OfIary.
Dla. u.cz·ezen in. ImIenin za.cl1eg~') Zwiencnnik.a, w
osobie .Komisar7.a. Hządu m. Lod:d '\V.Pan.a.Stanis1a:

wa

IŻY0kiego

BhLI'.[ł,.

Pfncownky

Lod,7..i skJf;ulajq ... BO zł. na. r:el~
Pań,stw3.

Adreso:wego

m~

:

Obrl)n~ POW~1~j

Polskiego,
~

Humor.
ANGLO-SASKA KREW.
Gdv Llovd Geol'gebvł 1Jlzedstawictee.
lCln .AngIH ,y Lidze Narodó"T, z~łosiła sie
do nie~() delegada jedlleL!O Z lJlel.nion muill'

rZYllskich z nrośbu. o 1Joparcie ich źadania.
,'pl'::cyjęcia ich\v. SronoczłonkÓ'w Li~i:
,'~ 'Krew an!.Ho::saskaplVllie'w naSZYCn
iy!ach-" rozpoczał s"roją mo,v'e przewodnioz2:
cy tej dele!l~lCH. Nato skoczył: Llovd (;001'-

tala.,Kochanówktl"' odegrala,.Jćszcze PolHka ~e oburZOll v:
ilie z~ineła"i "R6t ę H KOl1opnickieL
..;... Jakinl sposoben1? -- zawołał.
" .
S· i d · · I
bł'
N~lstrÓJbyłn1.iłvipodnioslv. ---lec n1 ' ZlCslnt at teluU raz i' Sle fi
're,goi . dniA 'odbył"~isie tallce dla. cI10~ -wybrzeży .AJryki statekan~ielski.Plemie fUl.
rych.i
zab~l\vtth'lneczna
'\viecZOrC111 dIn per::: '
'.s. ze.,. d
z..j.·.ę.dło., '.'c. a,l.ak zał. o~. O. lCZyŻ kni.e.
' l S"
,
l"
'" płv. nie . .
sonf! u ... :Q)1ta::1. ; ' . ; . . . n a s n a p r a ' \ \ " ę "'revv .tln~o::sas .. ~\.? -- za;pyt~d
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,.': śnn.'ITlinę~
Ale
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Llovd,C~ęor~e miał coś'pardzo kwa

:'Iói "

~~

-

I ~ ~~~~q_ll~

]fa·WQ,lag oe ra "aól knIi~IU

:~'l1'Iaka.,.epiją

ty lko

1.055

k.QPtlję WWiększYGh

. ,.

'

strzmvsl\:u wylwrzyst.a.I1Y przez naszych sqk~.ta.dów.
Na koiicl1 s\vego prze,mówi'enia, prelegent dat;.,
knąl r6\vnie9:: stosull1kó\v panujących :na l\:res-ach, przy
czem wyjaśnił sluc,haczom st.an nastrojów tatmtej&7..ej
Judno,:'ci, Pl'zy\\'iązla!l1ej eale.m sPl'cem.dQ Polski orał'
pot.neby) k1tóryell l'z,ącl dotącl n.ie }J(}trafi1 zaspo.ltoil\

święta nar~doweg,o

Obchód

s~\mo ,vr:lżenie

usta'\voćła.wstwie.

Kokieto\vanie l'€nvolucji oraz tolel'll.ncja ~ywj,.o.,
w'l'ogich wprO\v{lI(!.z.uy cha.os gQsp()d'al'c7.y, parni ...

Elektry~71naPal~rniaKawy
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ZygmuntKa~9r()węJtł

instroktorogroanictWę naÓkręgf~ótł>Zki, .118St()(Jzołlj'd,plo~
.w Łodzi, pr2yjmujeZ8,kla4"'e
cgr(J(1ó\\J.d()proW~dza zaniedbane do. 'porządku~ .. Clt'2:~dz.plalłta·

tlZ116nlS IU1\\łystawie ()grodnicz~

cledocboaowe.pbe.jmttje ,w :stałei~~pf:~.cJt:Q~~OdY.lld~elEł;wsIeJ
KichpQrao\\1zaJ.tr.e.ne oSirodnlctwe~ t;Q6'rll,Sł,~~~.J.ti:;')8~': •.
. . ..
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. . . ........ '. ..,.,. '.
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I

.'·ao'l~inypr~Jjęe:p:...... ,', '
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.G.~JfW.)iJjeg~ . ~.

,~tJrZ'e(lal.atl,t)1ekł.

t".··· ..ozy.·
br.
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Ceaieloia,na..6. ...•,. {p,

lWYl'Gl:>lt8pteki
,I kOQutki@nf
A.

W'f4f$t'f.Il:·
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'

yU~k.i'l\,·.fo,lwa.jr.fo
.... ~p,r!l. . e.df\.. rra.'· ,.1.' ..................:.........;,.___.~• •~!I!Io+
,wrrrttnkaen. ..~l"<

nft·d~·· ~dnl~h,
P$'W fI.' i..
.

.

104.9

D:apar'l' Na pl~szc:zt', k0stf{t!:riy,!~knie,spódnłc~,szhl.ft~
ki i blu2.ki, j~,lv.'ebnYr) ps, etep· de-cblne, cherme$i,'me$Sa... '

lina.

G~parcljnYłbostony. ryps'V~ Etamlny,
rnuś!in.deleu, satyn", irąl("!!~le. zeflf)',

tafta

l

pony~

,,

frotee.,

.

kr~
popell~y,

woale,

"

Dla Pl!iJ6'\l.' 1 EOSt~łJY1 kBtflgam)1 j gab1:ltahl,;.~otdry~atQ""
We, purpor;plaly f(lwtr',1»id zewskli ty ttardQWski.,

Kapy pIu Sll o\\'e, firanklr9r2e~h~je'racna~i~c .tntk'i~ob iu~;:chu

.

d:amsMe ł męskie, pop(.;zochy,skęrpetkfll
krawaty, sW,eatry j moc innych tow()rą~cjE5!:~.Ę;f.a

sleCtl'kjl kClszUJe

"

Przedam \.\)ialrak, 10 mOrgów
S
ziemi l dom utliOwany.. 6 ki·
lometr6w (ld
\\!iado·
ł:;'ÓdZl

mość:

Zgier$ka17, od h-b.
r>a 'It'llOVi:ski, pIekarnie!.
1535-2

"ezonO\l;lfl sprzedti
S
i krze set

otoman,

lm~zel:ek

u tapiC'e'
25
'·"e\iH1.r

!łupię kocioł

rr,iedziany duży.
n. '\IliadomClść u Soodenkiewi '.
czai Konst~ll1tYDO\\ls'1{a 26 •.

}:518-2

l

(aiwlgmęj uży~an~.';:

, 'dobr)m sir~nie posz.ukuję;,Sa
dokier:'i1ki\ll Zielona 27.'1,
;
,
".1009 ... 1

', "ectiantii: moze
Slę zgtoslć Zt;
M
Obeznany
n am intro Hgatorskiem i
lona 21.
i

z, maszy..

bawdzłeJ
pożądany.
'Tamie "nlc:le się
7.g1os1(ź dob~y nnmnz icie~~L

AkaS2erk~ p'Jp~koWa. pr~YJmtt.

H je zam OWI e111f!, ,pan

mH!jSCO·

i znmieJs~o\P) ch. Pię}trl{oWska 152 ,- 14.'
."
,
W)'C'h

V';ar.~

tudent Uniwersytetu, ,.
S
szawsklego
:leon
d}1cj ę,od.zaraz, ł4asktr"'e, ,OIet..
wyjed~ie ,Jlą

ty~tJb jjSol~dn)~ doR()zwojll~
1ge6--~

:zaraz zdolna' po..
POlrzeDna.
drt;C2uci. Zielona 28,m.ll"
1540:-1

'pólniczka z uclzialem W pra
cy lub pez poszukiwana: z
kapitslem ,od 1000 Z/. Zysk

gWarantovvany.
1'1 'W,t~orczośćll;

ą

nioWv z Szo-'l:lmi i

Oferty

pod

de

od

frontu. Zabia 7» Retdogoszcz.
1215--1

Defraktar (luneta astronomiczN
na) 2 ea łowy wraz, z 2 oku-

notr zebna zdolna

,r

podręczna

do szycia. Przej azd 6.

lanlmi, na stat)lwie do sprzed,)>,; t~ rZjbłakał się pies r~sY Wna
czej.
Ode'~,rać mO:ll1a 2[1
nia :t8 zr. 200 w. aclministl'':lCj-i

Uw

Rozwoju.

2 enirn odwieilzicie mój sItlad
obuV\ia

po

t'erHH~h

adzie

:zaopZl

k01l1HJren cy,rnycl!

ebuwis damsldego
skorochodów i sElnda
Obuwie gwetf1to\'l:ane

1511-1

ianino koncertowe tirmv"B Uh
P
tner do
rzedlJnia. Zakat·
na 79 1
.
lii

0

SD

piętro.

lo!l4-1

konkurencyjnych.
Ciorclcni pr2.y 01. tagiewnickiej

sld:.:ld i \\lttfsztaty

otu\\"ia

Mikołajczyk..

1519-1
przYi

mu El z,mnJ\\)ienia pafl m1e;~
scowyca i iOtrllejSCowych. Na

(Dtowicza 72.
~otowaL~,.

1'020"

6· go Sier-

.

Qtl'ZebfH,:t,
j

j

[l0trzebmi
ł

pOWa:~anit:m

CZ. BŁBŻE3CZY1{.

ód ']

,____. T- ucn),

Zgłaszać SIę::

:zdoln.<\

,
13,17-2
poSZUl~UJę na pierwszy numer
,hypoteld:5 do 41ysiecy Zi.

~
\~

I{oluszkacb. 'W'adawa Widal»"

sk&l..

1516-2

j2 ze} 54.

.150c=1
metalo..
We, Wózki. koiysl?ii, Jeżaki,
lóika polowe na letnisk'a pole ..
ole,

d)Wl:my_

lóżka

nn.itaniej~ ,Ma~azyn mel,;l]i
Romis.zo~sl~il PlOtrkOn?ska UG,
l pw
~1248~9

ca

P

poarlę{'zna

Zastać

mo'

Oh:orskł

Jem

zgabił

kę WOjskOWą WYd.

U. Sier adz.

książecz&w
\O F. K.
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