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TEL.EFON 28,
'Ko~to P.K.O. 605.94.
R.ec.Ulttol' Pn:yjm.ujflłod ·l1-U

lwI.....r ckIł1. lalU.! t 1..20 Ił.
f'oa ~ .... ~~~~. . . . . . . .II
, 'Nałetyto'ć p<w:ztoma, .
op U.u::onl!l r:vozaUem..

Dziś Wfslka

prBmisra!

Początek

o ó po pol.. O.itatni
seans o 10, ej wiecz"

o
ostatnich dniach kiłkullHStU~ lnhtno:-:
od
111a'ia ubyło znowu Bankowi
Polskiemu obcvch walut za 19 IniU. złotvch ...
SkutkicID tak: "fatalnego zbiegu okoJicz
ności'~, który tr\Vl;l, u nasc.hronicznie od po::.
czatku roku, musie!iślny cala a1nervkailska
pożyczkę wpako\vać na pokrycIe deficytów
a obecnie Bank Polski, już zaczyna ścia~ać
ban.lQloty do kas i to celeln zUluiejE;zeni a ich
obie,gu i zachowania nadal ustawowe i ' nor;;
my pokrycia naszej waluty ...
Polożenje zaczYl1abyć wysoce nie~
przyjemne ~dy* cały przemysł dlate~o tylko
tak marnie idzie, dlatef;:!o tylko tak mało
eksportuje) że mamy bal'dzo malo gotówki

,w

obię~u...

,

'stwu;..lttbwogóle gaż~t...oszczednościi
dla .dobrego trawienia,n.ie czytaja. .
, .• '
Tu .trzebal;adVkalnegociecii.i .natYQh
,miastowego drakońskiego.. zakazu na, czas've:
miast~

wltl~dc6,:htk

~za:::. ·wienW,'\~o~U,Z ·~~gl"a!licV~)Y:Vlllj.ę~ionyc:h,. :tQ:;

shuny tYfll l)olskhn złOtV1l1.
Ponlarallcze, czekolada~ kosze wino~
~ron, ,wina zagraniczne. likiery. konserwv.'
koniaki, jed·wabie. m.anufaktun't

perful11v-

w,lrów, bo nas

n~t

to nie
I

stać ..~
.

,

..~.' ..
'

Jeżeli ludność Polski ,11r2V takiej

'ne::

dzy polskic,go pieniadza pozw;.::la sobie na. te::
~o rodzaju wydatki, jeżeli ba:;~lli oed za~ra.~
nic~y przy którym wywieziemv~tki miJjonów
za~ranicę n~tbralfu nas cech na.i:!minnej ckOt:
roby-to wlaśri.ie rząd,' jest powołany .do PC

wszystko za,graniczny, najdroższv towar. na
który trudno znaleźć nabv\vców (-nawet "w
bo~atym krahl-k t óry je produkuje.
..~
Prasa już od dłuż. czasu apeluje do su:: łożenia .tcnlU taU1Y.
Czas naf:.!li ---zapas obcych walut tO})!
mienia i patryjotYZnlU ludności. aby wvrzek:::
la się choć tych zbvtkó"vv. na groznv dzisia i niejez przerażaJaca szvbkościa i tylko rrtdv.a
okres dla złotego, ale przyznać to trzeba o~ , kalne środki -- nieUczenie się z ni1dem jnj~
twarciebezowocnie. bo te sfery co użv\vaja czenl-oprócz dobra państwa - może nas oca
tych zagranicznych bakal ji i pachnidel w 1ić od katastrofy . ekonomicznęj i ~ospodar~
A. S.
lwiej
obce ]Jolskiemu
spolecze{l:: czet

.....

----------------------------------._
bezcztdna propozycja

A tu znowu ten' obieg aotówkowv IDU::
~~Ięska
simy, nolens--:-volens zluniejszać. kurczv'ć do
mebywałych granic...
Jest 19 bIedne kolo, ~'któ~e110 niema
mne,go w':yjścia, jak wielka pożyczka za~ra::
Sobotnie orzeczenie Trvbunału haskie~
n.iczna.~ 'Tej znowu jak stwierdza
minister ~o w bPrawie' poczty polskiej 'v Gdaflskll
Grabski--uuikt nanl nie da"~ bo politVka na::: wywołało w prasie Qda{lskiej zupełne zalnie~
Cześć prasy. która stale \v konflikcie
szych 'POT)fZednich u.ltra noste.powvch rzac: szanie.
pocztowym podże.aała ludność CidrH1ska T;rzc
dÓWI ldóre uważały, że spłacanie dłu!:!ów :lest
ciwko Polsce i starała się zatajać· faktyczny
,to stary burżu:'lzyjny przesad. z latwośiclil.
stan rzeczy, usjłuje za wszelka ccne zataiG
uają,cy sic zastąpić nowvm
rozporzadze::: również kleske. Doniesiona Pl'zez Gdańsk w
niem o "ochronie" dłużników --- zabiła na dht:: Iiadze, a n::nvel. tłul11aczv opin.ie t1'ybUllału
haskiego w duchu dla Gda6ska korzvstnvm.
}4ie czasy zaufanie zągranicy do Polski.
- ~,D;anziger Zeitun~" ln6wi o 'uznaniuAtoli prawa życia sa nlocnieisze. niż tezy ~dallskiej przez 1'rybunał haski i czyni
kilometrowej dlu~ości ustawy, które" u nas Poisce vi tej spru;\yje hU1110rvstvczne wprost
propozyc.ie .. d:.'.:" (lZr.aniczvla swoh'! nrawa 'v
się płodzi z niezwvldvm krótkowidztwem.
i sytuada finanso\va Rzeczypospolitej przv::: dziedzinie pocztowej.
."Dnn7i~icr }:ul1dsch}) UH naz'v\va \vvl'ok
bierą, dzisiaj Obl'ót traf;!iczllv. Rzad, z \vielktl
haski \vyrokienl delfickicJ DvtH. -'-IV vrok ten
bieda., 'WJąże kO.uiec z koiicelll. budżet kraju -'zdanieindziennika -,- nie Dosuwa naprzód
jest Pl'a\vie. że zrównoważony, ale obecnie sprawy, która 'wlecze sie już od kilku miesk~
poja\viło się na horyzoncie owe lJonul'C wid::: cy, a tymczasen1 Dqlslde. skrzvnk:i P9 c!'tow<;:
, mo deficytu zewnętrZl1e~o. który, trzeba to wiszą nadal w całej s;.veJ wspaplaloscl. a 11;:
stonosze polscy \vedruJa od dOB1U do dOlnu.
otwarcie po,viedzie6 jest stokroć gro:tlliejs7c '()n1awiajac
znanedotvchczas szc~el.Zólv orze
niż wewnętrzny niedobór - bo te~o rozpo~
czenia Trvbunału hasldeQo. cala Dleolnal pl'a~
rządzeniem lub jakaś .,ad hoc" wvdan:~ usta::: sa niell1. VI[ Gdańsktl twierdzi teraz, że l)olsko
ódański sllór pocztoWY obraca sie tvlko
,wą urcf;!ulowac się nie da ..•
~koło pojęcia portu ~dańskiego. Tw:ierdze~
Trzeba ograniczyć do minimum przy::: nie
to jest świadomie fałszvvvc. Wvnlka to
,Wóz z zagra:/iicVt do maximum podnieść ek~ jasno z treści wniosku nolskieao i gdań,
SPort. Znieść opłaty kolejowe na wvw6z za:: sl~iego lnzcdłożonego '\Vysokierou. Komisarzo
wi Li~i Narodów. "'Tniosek PolskI doma~ał
lU.:'anicę. Dać premie Wywozowe.
Wystarczy ln:zejŚQ si~ ulicami n.as~Ych sie Qrzeczenia.... ierzad 'OQlski ma llt&W.o \iI

r

4

rzadzania w budyn.ku na placu

Heweliusza

de ~dański1n. Wniosek ~dal1s1d.

Drzedłoio~

służby

poczto\<vej i tele~raficznej ,'y komuni~
kacji Polska:::pol't Gdańsk,cj naod\vrót. słuźbv
110czto\vej, obejnlujacej wszystkie .l'odzaje i
gałęzie i wyposażonej we wszystkie urzadze:t
nia, ·potrzebne do teao celu. łacznie ze skrzvn
karni poczto"\ven1i i służba listonoszy w· por~
ny również WysOlÓenulKonlisarzowi. doma~
gał się

stwierdzenia

;prawon1ocnościorzecze

nia VVvsoldetlo KOluisarzu z dn. 25 maja. '1922

r. orzekającego. że służba ilocztowa. do któ~

rej Polska, w Dlyśl konwencH paryskiej ma
prawo, o,graniczona jest tylko do czynności
wewnątrz nrzyznane.ao na ten cel Polsce ·bu:dynku, z \yykluczenieul \vsżelkich urzadzef..
P()Cztowo~technicznych
poza tym bl1dvn~

kiem. \v szczególności· z wykluczeniem przyj
1110wania i doręczania pl'zesylek
1Joczto~
wych i tele~ramów; prZYPOn10cv skrzvnek
pocztowych, listonoszy i t. d .• dalej wniosek
f-1dailski dOlna gał ,się stwierdzenia że polska
służba poczto\va lJfZeZnaczona jest tylko do
obsługi urzedó\v polskich na obszarze w. m.
Gdailska; wreszcie wniosek f-1dański domagat
się, aby WYSOki Komisarz skłonU Polske do
zaniechania polskiej służby pocztowej w
Gdańsku,-urzadzonej wbrew nrawomocnet::
n1U w'spomnianemu wyżej orzeczeniu 'szen.
11acki nga lacznie zewszvstkiemi urzad3enia.
mi, 2ak skrzvnki pocztowe . i .t. d. i to ~
tycbmiast.llW.niQS~ Qjda"6w filU:wl1d1 ~
t

'cail[@,Wl1te .zanrzoozenie ,Polse~

praw, nt')j:::zt~).:::.
Sobotnie orzecze~
'rylbulnał:u haskie~o, kat
rvczrde '. odpie~
wnioski sen.
,. "'iego. en';:;
argumentacja, Gdańska., (marta n
ofo,
waniu naielem@1afn.ieiszych zasa.d"
T.n~
rodowe~o
i lla'wv:zyskan;iu prz~vpad
towę;m •
~acych op:i:oJi $len. łlackill
gał l"Qzl
•e.. r ej bezprzvkł~ldnej kmnol'o
mitacii senatu ~danskiefionie zdołałv :ittż za\'!'
tuszować żadne "usiło\vania~ .Sobotni ",,'rok
j"lrybunału haskieilfo l'oktvwa .się \V całej nef
Dl z te"t;ą t""..tądu P
f!Q, a tern Samel'll uu:i :;;
orcie

~dański:ni

~estwia teze ~danska~z, pośrlld nrasv 11ieln.
ViI Gd~ńsku ,jedynie, organ centrowv 1,panzi~

~er Volksblatt'" hez zadnvch' obsłonek prz,,';
żnaJ.ę się do kleski.noniesionej 'VI!
liadze
prze~ Gdańsk~ Gdal1sk~--p:iszc ten. dziennik:

nie ma wobec sobotnief;!o orzeczenia haskie:::

,~O, żadnego powodu do l'adośd.. nrz;cciw:::
nie musi zrozumieć, że wyrok tenjestnajciet
~zym zagrożeniem ~mm.odzieln.Qści i v"rplnqś::<
. t1dańska. N ależv otwarcie '1)owiedzi,e'ć~' że

"rr'yb1Lln~ił, baski. stan~d n~\

stanowisku Dol,:;
sklcm, jakkolwiek z tJewnelni o~raniczeni~t:::
mi. Wyrok hrt-<.~ki łarrlie G'dański ln~ZV\Vnej
l'oczto'Vvy. ,,\/\1szystko pozostaję zntenl no sta

remu, pisze dalej or}:;!un centrowY. nolskie
skrzynki pocztowe wisz~t nadal i ob:nviamv
sicl' że niestet.v naZ:l.wsze pozostallQ, na Swen1.
miejscu. S~tdZ~lC za.ś na 'l1ods1:a wie dotvchcz~l~
sowych doświadczei)~ 1)fZy~;nalj rXlusin\V, że
mało mal11ydo :Li1ti Narodów"z::tllllłulia VI
sprawie określenia poje!;jla T)o.rtu 1%da6skie~
go. {Jbie~t{.t sohota była dla Cid~li1skH CZ:lt::
nym dnietn.
Or~~ln nacjonalistów ,,l)unziger l\nt1e~
mel:ne Zeitul1L!" podkreśla. że sobotni \v,;rrok
·'Trybun.aluhaskie.go jest targniodeU1 sie na
Gdmlskn, oraz beZl)1'ZV~
Je,st l'zeCZa niCZrOZU1'l1ioJa.
'I'rvhunał haski. naz\'

h''''''''~:'''''''~h~'' trYbUl1~lłen1 świata.

11iesnl'~nviedli';vość.

ohoktn'\'t11 ,,",'obce te~
htkich

\Vyrr)iafm. zda.!l mię1zy Pa.ryze!li a,. LO'ndynf'lll
trwa. w lhllszym. ch1gn.
~,r)ctH J ou l'mI

r'

że o{ll'{yc'zNlie

w~!rN..awie

fCl'eneji nrnhnsndorll\\ :~ipowo(hl\\"mli" zllsi,uJo
l'óźll'licalUi P:Di1ti t'l,d.ów
miE:c1zy Allglją H Fl"a.ncją, w do {ego, cz,.)" \v rwtiCl

2(~ maja
Hel11 er !lo\\it\!.lujn sic:, że 8Cl"TCJt::vrz J\:Oln:l'!~TP,neU'
nnlJmsn.({orów z,a..imll.if~ slf~ \YY1'Ó'i,\'!HllrliNn' różnic,
ni(:,jącp:'h pomir,dzy teksl.fH11i
i fva"n,eus<>

do Nh>rnie.e eh':lIra.1d.l~l' U.Chy.bił/ll rządu niemle{:kif:'!gn.
lna l)yt~ ściśle (J'luf.';;lony i l"i:y, tll:1lrblEi'Ilia te mllc~l.y

s'/óS(}\V,l.:lftla, • do Niemj{~c:.

jes't zcla{}lk\,

1\. oll"

:-;ZC7.Pgó:!()WO \vylkzyć.

Zda,ulpn:ł

rządu

un~;iol:.:1.;;.i0go

w IH:Jde

§prz:r~

kif.~J Il101.y

J:1-:1

fljjyiQp
w;:,t.(:ph~ i,P;:O

Ft\'llp~\flyfTI
,Zr.H/\YCą

'l.Hl["dzo puwa:%lly in . \\:
spr'aw wscho(j.rdo -

};;OhH.:!ł

V,-;pJ:L\,wi\:\

nj!"ueli tI'atlcwd,; icll
E1C'11t:'goyen pn.li'uj,.!
l i (P\\",j;
pl'O pngTll1c1 ,\' ,
surnq ,iedn(\go milj{Jna
lUkt! oll'zymat~ o'tl, .Lit:wv.
p.

mililn,r'nycJ!

c'ht'goy ("l!

"z;na,koTn:i,t~·

ins j

11 ic lJ"

i(~m

wy..

sb:t.'\:vj.(}ne kc}ni't:'l'(:'nej i
g'odnii,:.t

,-CZ(';;:a

LI,.'.lniJ,!'· ];iórE!;;O twlon1m 11.Y[
Er •. ll\f~t J c'n \v 1':11'\,;;;11. D~',i\';mJ I;
:uw:naczvl, żr k(Jl!l:o·l;.\;·,r,

w

11.';);
1.ll:!J:l/vea

lH'/..i'd:s,{:1 wi{:Ji,(ll!?U;l,

ko 1'(''':' J)()nd{~rl-

Sprawy

eo

!1Jh:bJ

f: II l1j('~:

r',t.ll

Eic.l H'g,)y (~'1I

JlO-

%ost.a.\\ar w :tl.ldn,\ ell <;Losunl;a,dl z a I'lo,l:t i'l'a.IJC'l1s l ;:ą
k0!Ó.i2.j(;
rfJ'ąUl p(~zly

o ;';'1H,Jl'i,C'

~'p,rH\\'

pLl1riIJt\'ztn. entuz,inzrn

t'lski

PrZYlniotv te

pol'j.!''y,lct: gd,nj~l\q: .i 'l\yli:U1zy\vn!, ~:{l }'Jo18!i:,a
~(:j, na P(}}irt'yt~e I'.ldnej flO Ln'i'lj. z1. i zalltUlpi.JIJO\\',!l
.r.I'D llt",',:m"'Zletl!if~ pr;r.y lH:ezydj.um rud.v mili isi,l'{J\\' ~):-:n
lobe.jlnuj I!,{·(~,g·o ,S'I)1 il \Y J'
to ź,ud uuj·e (I tylp 7.0
Nowu{lw(PI"Sli:i
przy ~t P. j 11,' 'do
i<€m m kl.l,by
l{oJulisja,
IiJiUf'OWO

kich tvt:h osób. z
sic z:cr.k.n'lć: wśn'nl
funkr..:1oUnr,lusz\' ...

,Banku Polskie!!o,
ków prywafnvch.

s.

Polsce oPaJlo'\vanie
zespolenie kraju i

!lJ.'11iejs'z,:u,'jC i,

}u'z.y!\L S. Z.

ZUllltl.

Otóż

zakcdlCZ\'Jcm o I.yle, o

stwu

za.:uJl[:l~~Z'yC

:i.e

s.p.m.vv .vBdwd'~

'winjf~n
\1\'

żyt,nJ{· fr,a:lleo 'iV;'H'8·za,wa
ObN~t;r I.llt$;l~, T+:;:.Udencl",j. sł~~,~

MlEDZYNARODOWY KONGRES
K:OLEJOWYII
" '. ' . . ' . . Londvn20 m.al~.(pat)
W '. czerwcu rb.otwartvzostanietutaj
międżynarodowv kOi1~ref;l. kQlejo;wv..'Wc nata:;l
da~h kons~esu wezma 'l{dział przedstawicie:::f
ca!cg'O DlemaLświata cvwilizo'wanego,w
b1e około

t500 osób. Zwołanie kOllfll'eSlt
co 5, lat. tVln razem do
lI"\'!I"IiI"łl
~
'na celu danie uczestl1ikom ~ia
Jll()Z.llLOSI~l wzięcUt ud~iału w ,uroczysto:::
VUc.leCJla. kolejnictwa an~,ielsldes.:!o. ' , '
urządzanego-

.. , ......

~ ...... red.tJ

ab:r ·za:władnąĆ:je j ··fynkam~zbytn.,
L~lld:Vn,2Q:m.aja'(pat)

$ltt1nugospoda,rc:zego P{)1]sld. Mów~a.DJQiZtYW~"WY~ł~j
te bm'dzo przej:l'zy'&too:n!i.,Zd:a.niem. jegq . . zrrlle,r0~'.~,
O)JS1Zerne, ,4()znl~Chęceniazagl'anic,. • ....•.... ...'

, .Prt'.l.'l"cs ··.zwią2lku }}r.z.emY8hla.ng'~e1skiego,pUl ~

kowndk \\~]ii,tley, vvyglos:ił w:Ł:i Vm"P(}ol u
, pr.~~m/)",·!j,e, .w kt6r-em . między ił:Lu&ą!iporuStzył.
kwes.f'ię wiel]!!i{'hmotH:'i~~(}ści, ppie>rajłl,cy:ch 'się. :n.a
poI~st($ul1Jtó,v gaspoda.l"cZYch. p'()l!sik()~ł.lli1gh~!lsl{}ich •. "
Mówoa\ pod~reślił n;aM1!l'311nąnie:chęćpołaików d,o
Niemiec i di~).jące si~ ohokod,c,zruć dązeJllita; Polski
!dOo tlIaM1iązanid,a, ścIśilejs,zych S-iiOS~k6\V1lli, "\VtiJelik&&
B17Y'rlianją. \VhH,le.y \\\s;I{~vź!Uje. ,następnie .!lia g.Q.Tą-czI~owe ~ysia1ki Ni~mi,ec .... ' ..,
..

8~MIO GODZINNY DZIEN: PUCY.
".
. .,.
' . Paryż 20 ma.ia (pat)"
_ 'A~enQJa Ha_sa donosi o rozpoczeciu
k'olCowań celem jakna)$zybsze~o zwołan!a do
.Genewy. konferencji mlnis,trów pracyFrallf::
Cli, Belgl;i. Wielkiej Brytanii,Polsld i Nie-:
miec. Przedmiotem konferencji ma bvĆsl>r~
;wa .stosowąnJa konw:encli waszvn.e:tońskieJ o ',' .
SmUo ~OdzlnnYm d n l U p r a C y . .

, wkie:rnnku zdyskredytowania

9

KATASTROFA NA KOLEI P'ODZIEMNEJ
W N.JORKU.
Londvn 20 mSJ'a (pat)

Z Noweito Jorku donosza ..

że wjed:::

~oWięks:zego :aruiilJlte:resQwa,niR g,jęPolską,luhud,z1e.
l~jia jejp'!JiIn0cy: wz:~~.ik:rf?isl'e :rGzwoJ~g~~oda.rc~~o,
.apyt.ymsposoihem Niomcy mogł~r z'apewnJćsQbie
caHmwkien:iIe<tYlk:(f,
.zb~tdlaswej produkcji
00 ryn[k,a,qh poI\~~,ich1 lei(~,z ró'Wll1ie~," aDy nllogły PD.'&'.
zd~J)y\V1Szy. rsrnikdpołs·kię~ stw.Qlrzyć t®m

pOdstawę.· do przeniknięCia

~o.Rosji.

r.

Zamyk
aJ" !l. drzw" . d' k. omuDlsyczną
... t .
,
.. ' '"" '. ...... 1 prze

zarazą.

'.
.. ~ •. . Wiedeń 201· mała (aw)
Wiedeńska dyrekcja poHcj.i . postanowi:::

nychkr~dów.
Delef!aci partJi kOll1Ul1istycznvch za..:
la.'·usunąć zgranie AUstrjLwszystkieosoby,. mierzali udać sie doAll~Ui na dOi'oczna. kon~'
którym udowodniono należenie dQboJ6wek f~rendępa:rt.ii kOl11tlnistvcznych, jaki:miał'
komunistycznych, a urzedewszystkiem w'SZVc: SIę odbyc w dniu 30 bm.
.
stkich cudzoziemców,. przybyłych. w ciaJtu'

oSitatn::ich

mieęiccyz pólwYsPui,Bałkańskie~o.

ne) z tamtejszych elektrycznych 'koleipodr:.:
,
c· 'Lo,ndv1fl20'maJa (aw).
ziemnych skutkiem krótkiej;!o spiecia wybuchł
Rząd an~ielski odmówił udzielenia' ze::
pQżar, niedaleko wielkiej' centrali stacji kole~' zwolenia na ,vjazd do An~Uidele~acii rosyj:::
lowet Wśród pasażerów' powstała 'w jednej sR:ichpartji. kom.unis t YCZllVClit . ja;k:rowuleż
chwili nieopisana panika, a ponieważ nie wsze przedstawic,ielom ··.part.i i komu:ąistycznvch c m~
(kje zdołano otworzyĆ drzwi automatyczne,
:przeto ludzie oJlamieci przeraźeniem, wybH~
;fi szvbv okien, tratu,jł'lC się i kaleczac. Naniosła
stępstwem tej katastrofy była śmierć kilku,
'osób, ponadto lżejsze i cięższe rany odniosło
około 100 osób"
,
B in. 2()maJa "Caw)
'~ĄDANIA KONTROLI WOJSKOWEJ.
Z Budapesztu dono a. iż l"zad zall1ie:r.
BerUn 20 maja
rza pl'zedstavlić parlamentowi projekt usta::
"Lok. Anz." dooJOlS'i z B:rll!k.<3:eH. że w kJo1:al.!h
wy o przywróceniu na 'Vvi egrzech hisforvcz::
Clobr,z,e poilJ1f.ol~m01;VlruIl'ych utrzymują, ź.e nota sprz,yneJ;!o
stanowiska palatyna.
m~ych w e~praw1e kOint'l~oti '\vojskowej ż~da. że
Do obowjaz~ó,"vpalatYlla należy '\v za:;
by witeil'kie fiL1Jbryki bilOUli, jflik Krupp, prze;prowl:1cLZiily
sadzie przedewszystkieITI opieka nad mało:::
~ Z1D.iS2JCi1jI?Jnm 'w swy;ch ul"Iząd:ZJcn!ilach,
dalej
letnim królen1. LJrz~d palatyna jest dożywot;:
r.nooSlien.tiJa k.OSIZJ3JI'IOtwego kWi3Iteruruku poHcj~. re'Orga.- ni
i kOl1CZV się tylko albo z chwila śmierci.
~c:jl Uir.zęQu IlllObHil2Jaoyj,Dleg,o w
mi'll:iJstetr.slt~vie
albo
też z po,:vodu rezv~na"cii dobrowolnet
pdkhsweil:ury,w k.t6rym RL t1?t:ta. wiwzj dals1z.y dqg

NIEGRZECZNY RZĄD ·.BRAZYLIJSKI.
. ,/.
Londyn ..ZO:.·maja (aw~
Ja.k się .dOt~.ilaldJujetmy, . :rząd ])l-&zyłiij,s'lti . me
1.ldJzielił zezwoleDlMa llla.. wja&l . do . l\it6rego~olwiek 'l
portów bmz;y'ld·jsktkh okrę.tOlWi so'WlLe.cki,eml1" ,li\VO"
ro'WlSkilj", J:lJłll&t'OWlalllem.u dr.zerwem.
..

........................................ .................................
zmiany
rzec
~~

przygotow8Q,iegruntu. dla powrotu króla.·

~ ~.aJtDJego. Oprócz tego mają .być wyd<ame
tIMatwy ~i6j~ ktrótk~ow,aj służby w

~kłwwehmJe.

Z tw.ierd/z II:lia być pr~Q\va.ooQ.nie
moszeoie fo.MlYfik~j,i w Królewcu.

dals.ze

KALA E:NTENTA PRZECIW W:ffGROM.
Paryż 20 maja (aw)
Po:słcł<wJo rllmuński·, jug,osłJOw!iauS:ld i c7..Je:ch.a!towooki ZI~T6ci.1i się dJo maII"&?),a,};ka. Fochra. jatko p,rze
:wodn:ilC\Zą.cego międzlysoj:~iClOOj ~omirsj.i kO'orolnej
lS pro~ 'Pfzea~wiloo na.ruszQu pr.7.€1Z Węgry kla'(lm:! W1Ojs~ll tl"aJkrOOttu W Til"ii3Jl1JOl1.
P:re1:Jool;sje repre71€fIlJt.atDJtów maJtej :illnien;t,y S1p0""

ly

wrOdoW4il1e 7JOSitat
umieSlzc;zendtem w budźeci:e wę
giersk:iim wyoolt;:ilCh smrn !lta .alrmję, p,rlZiyoZlem sumy
te O~DJalC'ZJOn'€l zost3Jly pod pOiZ~cj~i, od:nos.zącemi

~iltych dl2liedlzliJD. g1OiSpoo'3Jrki państwowej.
W~pieo:llile W jrast jednym ze skutków lwn~

db

ł~ ,mM:ej EnltifIDiy

w Bulkarres1z,Coo.

ZNóW BOMBY W WILNIE.
WilnO 20 maja
poniedlz;iclek, 18 bm., wllec21Olre.m władze po::ti<:yjne zaa.1arroowiWllO drOOllie;gioo!1e·m o l1JQ\\'Ych bom
baeh, pOO2lUicOOydl jaikJoby prZiclz młod!zile2.
Wit3.womość oil~3.lZ!311a S'ię pra!\''1Td~hvia: IV ogro~:rue bel'OOlrdyńBkm w p;:>hJi:iU ~att:ru Letniego istotnie do~Oirca pa.rkowy podsL7.Iedł d8) podejrzM1ej grupy
młod2Jieźy krom. na jego widok :roo:pros,zyła się.
por.t'U..OO.ją,~ w popłochu granrat. r~.Qzny francusld z
'·'.i

,wkręcOOCl,ym

zapal!Dliikie'm, .butelkę, z. prochem, ora.z

jt\'C OIko1io.moiŚc:ił DJad:ający.ch się do r.okowan z' Abd
el Krlmem i.w t.lltm<osf.erze, 7.1godnej z du.chem tych
mr;Zld.~zefl ziostałwysłany do l\:fadrytu MaJhvy w celu
z~an:ia
w porol~umire'fiiu .z rządem his,z,pallskim
pods!tawdo rOlkO\va.ń, nooa.jący:ch s:k~ do pI"zyjędla
p,r,zez ,~s!Zystkie pM'tje.

Na"pa'8lf:m;]lcy. ryffeinO\'i~ie Zlos1;ali od,pUird prOO1
wajsik'a, f,r.an.1Jcus:k&e na granky dJa, 7JDlbe!Z:pf.ec~z:en1\').
P;l.'ZlOO I.I!ilespodzi utYl1kl1II1i
.
1

SOWIETY PIENIEDZY NIE DOSTAN.A.
Londyn 20 maja. (pat)
W tute~fszych kołach finanso:wcyh po~
twierdzają wiadołność, że bank francuski i
bank' 2n$!ielski porozumiały sie w sprawie
odmówienia kredytów rzadowi sowieckiemu
lub organizaciom od niego ."zależnym.
MNO~NA

NA CZERWIEC.
Warszawa 2@ !!taja (pat)
Zgodnie z obłiczCJniia.fnj s;ta.tystycZ!llemi, Rada
lVHn!is,trów na podst;a,wie rut. 5. us.tJ3,vvy uposlaieIllio~'ej i w myśl sltruej pralctyki olcreślHa mnożną
na
czerwiec na 40 gros.zy.
RÓ~y1Jlocz:eśnje

wyżsZ'e'lld'9

ków

Rada IvIinistró\y z,u,rządz:i1a pod-

dodJalt.ku k\YUit.ermlkol\,·eg.o dl.a. nrzęooti>
z V\'ia~nością od dn. 1 k.wieitDtia..

państwowych

W razie wprowaazenia' palatynatu.

Ud!

rząd naczelnika. państwa zostałbv.zi1iesiOllV.1
Rząd \vę~ierski lna jednak nadziele~że obce:::
ny naczelnik państwa. Horthy" zostałby - VI

uzwiniu jego zasłuJ! -- pierwszy wybra.nv pa:/
latynem.
Donosza rów~nież, że ekscesarzowa ZVe:,
ta wróci za zeżwolelliem rady ambasadorów
do W t;J!ier i zalmeszka w byłej rezydencji
królewskiej, Godoło, pod Budapesztem.

WARSZAWSKA

GIEŁDA

OflCJALAA

·z dnia 20 maJa 1925 roku.
WALUTY..
Iiolandja 2Ó9t05
No\vy Jork 5.185
Pra.ga 15.41.
.
\Viedell 73.18
Stokholm 139.10
Londyn 25.2425
Paryż 26.85
Szwajcarja 100,57:5-100.',56
\Vlochy 21.07
Pożyczka I(onwersyjna 46.00
Pożyczka Dolarowa 61.5 0-62" (}--61'., 75 w
złoto 318, 8775-321, 47-320. 1675.
Pożyczka Złota 71.00-71.50
Pożyczka Kolejowa 90.00-83.00-90.00
Listy ziemskie 4 i pół proc. Ol"zedw. wa:r~)
szawskie 23,25-24.00-23.50 .
.5 proc. listy miejskie przedw. warszawskie

19,25-20.25
6 proc. obli,gade m. Warszawy za r. 1915
i 1916 13.00
;
6 proc. obH.!1ac5e m. Warszawy za tv" 191i
5.15.
.
Tendencia niejednolita.

<

KRAIi.1iA Sl.mrSACYJNYCH PROCESóW.
Berlin 20 maja (aw)
\\7 poło\tvie c.zervi'C,a. rozpocznie się proces prze~
.J'i:vko bradom BarmaJom i KutilSkero'wi.
\V tymże jeszcze miesiącu rozpocznie się p:roces J~'rzeri\vko jednemu z c21.oTlkó\v organizacji pr3wicowych
oskarżonemu' o udział
w za.bójstwie

Bank Dyskontowy 6.35 Zjedn. Ziem 2.50
Dla I1. i P. 1.000 Spółki 7.50 KHewskiO.15
Chodoró\v 3.70 Gosławice 1.70 Cukier 2..6520 statut s$Qły ogrodniczej.
.
2.85 Łazy 0.20 Nobel t7()-1.85 FitzIler 3.20
Nlodrzejów 3.60-3.70--3.60 Ostrowiec 5,50Dochod,Z'etl1ia w toku.
Rwthen:au~.
5.25 Rudzki 1.5~1.4o-1.45 Zawierde 13.10,
W mie,siącu lipcu odJ)(~dzie' się w Limłmrgu Borko,"vski 1.35-1.15 Klucze 0.35 Siła . 0.34
"ROZUMtENIE :rBANCU'SKO, .. Hl;:,~PAI\rSKIE.
Tozpra:w[l. sf\dowa pl'z€'chvl;:o rn.n.sIO\vemu m01rdercy
Czersk 0.46 Michałów ,0.35 FirkeJ 0.34 We~iel
W SPltAWIE MAROKKO.
·Anger·s1rejnoy';1, o~]~m'żonernu owymordo\vanie ea1::5 . 2.25-2.35'--2.20 IV en1. 2.25-15· Ceg i clskiO.44
Paryż 20 maja (pał;
rod:dny ~\T('tI: z dOT!1uwni];;::nni, razem w liczb],: uś·
'-0.34-0 ..::14 LilpOl1 0.70-0.72-0.71 Norblin 0.87
.,Ero NouveUe" posiada Ja.h:: t\\derd7.i cJ.a.nl~ jż.
-"0.88 Parc)\vozy 0.57-0.58 Starachowice 2.05
mi'!.l osób.
.of~nzY'\Ya, ryffen6w podj(~,ta. z;stala przect G-cia roj(··
\VrE'Bzeie \y Linde,n mieć ~:,ędzje mieJsce proc!..'s
-2.16--2.11 ŻV1"ardów 8.40-8.12 flabt!:tbuscn
~liąc~tni. GEm. Nolle,t był tym, który p.()d,jął ji!1kja··
pr'zo{'h"ko of.ice!>orn d podofi.cerom RedGhs\vehry~
6.00 Korek 0.16. Tendencja pocza.tkowo 1ll.0C"
!tyVlt"ę W sprawie Iivyslw!1ii<'l poslil1.:ów' mD,t's.z.alkov,rl
., .
(lskat'zonyrn () występno zaniedhan'ic sIu2bwe~ któfl~ niej sza pod koniec słahsza..
Lyete.3Ju. Po objęciu wl-ad,zy gahl1flet Pu;iirllrvego pO'
kilka numerów galZet holsq...e\>vic:k.kh, a mj,ainowlde:
'.Bclszewlrka"·
l""
, ukraiilSk:i. ..., Czerwonyj SHarch" a ta,k·

I

c

~ElC'ił IDa,fs'z,ałk<YWi !..yeteau'owi podjęcjr; nie-zbęd.nych
1tfłU'I1Ab.i:r!!ll>ll.

w anr..q,\v,ie h$izmieCizeilStwa. r"Ie

'Przeoc?.&l.~

spowodovvało w swych skutkat'll 7Al1arnaniesię .mUli"
in n.a We..'l..ar~ i śmie.rć 'Di!zes.1.l.o 80 iQł.n:i.f)l·z:r.

~

,

Częstochowski ~,.Gł'os
Pows~.ech!lv"
au triumfujacego/ źvdost'\va 110. zlemla~h
polonj;i w ten sposób rekl:auluie obraz

·

kinematograficzn'l p. t. ~,Nowa Palestv:q.a'~.
,.' Śpieszc·ie zobaczvć., nowa oJczvz:;
nę!' Wi~lk!e uroczyste św~ęto dla n1iesz
kańców Częstochowv! "Nowa Palestv~
nau i .uroczvste otwarcie Uni'l,\."e1:śvt.~:::
tu Hebra.lskie~o . Nowoczesne Pan:
i

1

t

•

,

~

'J\l salisad6wej 'Podczas. odbyw.aj~l, , od plęwv~ żan(j.arme17Ja i .poliCja .,nie PtÓ~ilOc:l
CC.l się rozprawy ...,- to znaczy 'w obeclloś~~l 89 wałv, a Waresztach i wiezieniach nic' skf.trżo::
dZ1ów'---adwokat 111e ' zadowoJon't z zeznan no się na, brak lokatotów ... ~\ł~ sall10 i w
świadka wvmierza sobie dora;l,niit
.,snrawic:e szkołach roiło się oddwójek--Jak ,też nie
wszyscy uczniowie byli wzorowi w obvcza:::
d.łiwoSĆ" strzelaJ ac do te!-!o §wiadka z re:::
lach .. bywali międzY l1imikrnabrni i zuchwali.u
wolwetu ... · ,
.l\ jedlulk każdy złl)dziej, każdy naj:::
\V" \rV i l11icl '\v ~i1'l1nazh.lln im,. Lelewela
bąrdziej WYl~afinow~tny' .rzeżimieszek Tniaf
dW1tj uczniowie niezaddwOleni z ""vniku e!!za
lnint( mszczQ.się na ,dyrektorze j nauczycie::: l'csT)ekt rn:zed zandarmem i sedziCl cztlł si~
lach zapomoca strzałów' re,volwerowvch i .. wobec nich uJ;)okorzon:vm j małVlll ... I)la nai
. bomb od których kilka osób traci ŻVelP. kil )'!,orsze~o ucznia osoba dVl'cktQrtl i lJrofesora
1

stwo zvdo'\Tskie w Palcstvnie ze stolicą ka :iest lnn1ej lub wiecej cieżko rannvch ...
tniała powa~ę i siłę... Można tam było ,WVIJl
w JeJ;QZolimie. Z 'caie~o świata wyru::
'Krwawy zan1uch a:reszhlnt~t na, sedzie::: 111yślać lIn' pocichUq nada'\vać im:naJdrastycz
szyły delegaQje :tvdowskie na urocz'\"::
go gJedczef!o! którv n'liał n1iejsce w Sadzie , nidsze przezwiśka ~--, ale zawsze była wła,dza,
stości, zwiazane z inallgtuac. ia
P~u~:: "kal'l1YIB we Lwowie--te i tyle innych H1Ul.lo~ przed która korzył siei na.ikrnabrnieiszy"
stwa Zvdowskiego i otw~uciC1n I-Iebra~:: .!~iczl1ych wYDadków, ronożacvch cora:?; bar::
'1'1eraz inaczej :--l:>rzesłuchiwal1'V ·p.rze~
skiego Uniwersytetu. Podróż delegacJi dziej w dzisiejszvchoz,asach wvkazuht Jed::: stępca po'ryvrusle :na sedziego, do poHdan:::
Warszawskie,j,. Konstantvnopot Rost.:
na, Zl1a1l1i e11na -cechę: ~~ zunełnv zanik w SPO tów strzelah1 jak do wróbn~ otrzvrna'Vvszv zła;
for, Mała Azja, Palestvna .. G}nach kon łeczeilst'wie l)oszknowania dla wszelkie~o a:: notę, :rzuca bonlbc ... fi. nawet, co najznanlien
sl.\latu Polskie~o w JerozolImIe nad do=: utorytetu~ dla wszelkiej "tŁadzv.
niejsze, adwokat, człowiek, który z tytułu
UnaO) J6zafa t a. 1< onsul--Dr. I:fu1?icki.
go za"rodu lJo\vinien lJl'zecież 1111eć jak
Jest
to
rys.
wielce
chanl.kterYstvczl1V~
(~mach Uni'wersytetu I-lebra lsk1ego.
i siejszVln cz~tsom ze::
niej rozwinięte poczucie Ina:ięstat.u Q1"1't'<J,'~n~,r:t~
Bo
jakkolwiek
dz
Przvktzd i pr:telnówiellie I,Iorda HaJ::
dliwości, \VVln:ierza sobie satvsfakcie za. Ize"
i upadku moralneao TJrzec1\vsht\via
four'a. Słynne winnice Barona, Rotszv 1:: pstwia
kOll10 doznana zniewa~ę-nrzed I'J'rvhunalem
się c.ią~le i' na kaźdym kroku owe ,.zlo'te" cza
da Ryszon Lezion. N'OWocZC8ue luhtsto sy ptzed"vojenne, to jednakkażdv, kogo le~ podczas rOZDru'\vv' sndo\veL
I
Tel~Awiw.. wspa:niale fabl'vk i • kolOllJC.
\V l,11'0ch zaiste padły ołtarze.
onromieninJaca wszystko. cO' mincIo.
rennv, koloniści. kt1lJcv~ uczeni. Lord },1cnda.
żadnc:i świctośd, nrzed któn1 chialby
oślcpiasWYl11 blaskiern, Pl'zvznać rnusi.
Balfour 'w Mikwie Izrael. Pierwszv Źy:: nie
człowiek dzisieJszy.
że i
owych
1)rzedwo,jcnnvch
dobrych
cza~
dowski okręt HPrezydent Artur". \1\7oj:; sach
i bvlo
To Jest zło, które podrywa posady 800
wszystko
znów
tak
idealne,
sko~ zało.!!a, n1.al'vnarze,: l)iechota: kon::
i e byli tak dobrzy i- zacni;
łeczne niebeZ1Jiec,znieJ niż bOlnhv dvnamitol
nie
ltldz
nica żydowska. 2 kobiety źv'rlówki ofi jak nmn
we 1 rewolwery,..
,
dzj{;'~"'z odd~11enin--wydaje. Prze~
cenuni marynarki. Entuzj::1Zfil thunów.
j:lk: dziś tak i 'wówczas lnbIv
1
lHljbnrdzid
zakaztdncn
'iest
mJr::
Przemów'ienia. Dele~a.cJe~ Uroczvstoś~
abv oddzielać zdrowe ziarno trJ~eba odbudo\va autorytetu.
ci. BankietvH~
',Mein Liebchcn, was win?t du noch

, I

!

I częstochowski szr~dbHn~ele ani l'azu
nie zachłysnifl sic l'l'zelewajqc na paPler ta:::
kie bzdury ,yybuhlłej swej fantaz:ii. CZY za::
stanowił np. bodaj twardy ten. fłlól'yHk~ttor,
nNowej Palestyny" nad tem :htkie też. l)'V~
tanie musi się wyrwa.(~ z ust OSZOI0111ionef,f.O
t,rm potokiexn słów TJoc11\valnych czv t elnlka
na\vet llajn'inid llprzedzoneao dó n!ze[~st:1~J
wideU 'wybrane1i!o Pl~zez Jehowę narodll?
1

rn!ie$zlk,alr~i,~

ze wspólnq

Ż(~m", moj:l.lJf~dq,c tyl1w pl~Z;y
"vydaifk*H~ll

n:adejścimn

oceini,\vsz,y

że Dl3Jleżr
mu
To tez sltt'zęt~

t'ID~ZID.{ł

się
~

cało

nagroda.
~1Yt'l:fłr'l.V':t,'1,'.T

jej

U;!.1~U;';~'J.t:.'Jl!:i

spost(rze2eJuderrn

stwu
!~~tllC'lmE~g~o związku.
ID().2'ł:bv przY1Pu~S!Zc:,z,a.ć, że

mętu,

jest

my~lący
wtaśnd,c mężoiNl

dla
let(ni
nta,le:i;y
ID'ęcZ8:tCego 'i. oonerw1Jjq.cego
pU~liil(}2allej
wj,.1~1lltl,fJu!rze.·

le'.GeU: maUeil.St\Vo
ma peWii~n urolk dkl,
m~czy;z;n;y' w'l;:,rłl8>§Jn;ie :c:e
na te chwile l'OZ4
:!IS~ Z Z:Oin,ą; witl(~d,y hmv,j p./m ITH!;f,C,7,'Y7.ITIlIl
(Jdc,?,ll\'Va
Oboonń'€l'

n.a. Ill'Zemęc.zen;i{j ,"vy \\"0'1:[\;no
w m.le:;de pI'zez prz.e:(:iąg
ZJimy.

. JJa,l'd:z.o siię Of)IIGT'a,H~m
\vyJwzd do
ez,y l1{L
kog,zlLuje,

gdzJe

żoru,a jt~dm:d,-

Sif~

U1)&1'-

spa-

dek po cudlZym
letlDusk"o.

coŚ/kol wiJeik

nlierozsądlDegu

jest

na

wypeil~sw.adlO,wać

Po pa,ru d!l1i.a,c 11 millaże p.il'zepędiz1i k\tto v" "'\Ia'Hi s\vej
j.aci('-łJd M igda,lskiei , k~,óra zgod'ZiHa się

Ini,

pokY\vę

,swego d'QlID'u

w

'1,11/

obwl,eflciłi:l.

przyjeJ

Al.();j.~·ku.

Mie.-g:7.li:!alI1iie nie odzlnu,cz;a,,10
cO'pl'l&w.cla zbyt
!liim komfortem; d.w,ie mSuJe klwtJ;;J przez grzec::l<ll!oGlć
pokojami ZW3,ne i \vszE',l1de
.::vle n,fi, PO\V,j0t,rz.u
(l)odobno to z:(ko\, ..i{~j l1ygril€mi'cz;rliI8,j). Poza:tem hyJa w eJrenO\H.
w kt6re IDo0nąby
wtsl~a'W!ić j; "'~l!."'.uu'.!J"'--~·"'Q
nią
milfL1'ilL ?J.ona. dlZiiellj ć z rodz!irną
ski,cll. Na moją u wagę dCl'tty czącą
spólilloty 1:akkll 'VIt\ż~lyeh ,fwt,erj,:i: n)J:l€!s'z'l~I:a-'H~ilov~·y<3Il
żr()JTI!a o§wu,aifJcz.yla z
że to
wtaśnie
dobrą s1Jmmą 16ll']DJB:J.\'.H)

.1!eh,
Uo.:n.V2, lHl mf;l.. tan u!prag''''
G..W!j ~c i(;'l

w;~'lęd:ll

np. ze stalł,'\~llnilam,i (} 2.1fI,prowa.rlze11'ile'
kanaHzacjri wię.c ul (lgłem.

i'l.

ni.'On)f

propo,Il:owałem

Z.ua.'OZiOO

to
na
a dla. Ź,ornY9 któr:a przez
talki wyj)Ocz:fxwk
nie,ma lJQ...

1'4l7.JwsZ

ł.et

CO\'!lfd, i Clp·I1C',!'\V{}i\V',litH,f;'"II1
no;;'0, wreszc,it) nItV~~M~,IJ.!i

rozm{t,H.e

nośc;iovvy.ch

la
"eij:'ęi:LtiilIn SlPOOiOOtiie mY81€lłli;a" mógt-

P()~

p'l'ze.trzymania. lcuta, IN kT[t,.iU i tO' na,
bl1skim 0(1 lUII,as'kt.< żebyrn
pot'I'zelJo\vul z:hyliTIli.o s.ię

DJ~e

z

dl'tobi~lZgO\,"i'y,~h

lH1\vz1 ięlna,

\SiOibie na

mim10
mocą

s\yej dykJtato1'\sl;:!iej

Vi~jeś.

P'0>7Alii..erlJl

j0szce:e u:kloc[];a~rt:y

ty W1ilk

S'OJł1Cer017ir Oi

naJl,e~'1ł

m

v»...

.TRAGEDIA MAŁŻENSKA.
..
..
(k) U kavital1a Antonieao .Panka. dalii
vv6~CY oboztlwaro,\,ne2o' w Toruniu,Zalnie;1:
$ZklWał
trzech mIesiecv por.ucznikMarJap
Tarnowski z 9 pułku artvlerHDolnej.któr, i
p. .t. . z. .b yl do TQr~l11ia n.a kursa obserwacyjnp
\t{;;J()tii c.ze ~razz młoda pięknamalżonka. .
.
l~., .··ł1l(~dz'V~ospodarzefi1 kilt. Pankien19
_~~łodą?oną.. por. Tarnowskie~o zawiazał. si~
f'Jii~$tosunek I}ułosnv.. We środe wieczór por.,
~~:~·rrarnpwskl wracaJąc do domu' uirzałprze'7' l
it,~, oknO}{])t•.. P!lnkawr.az z żona we wc'aI~;n~e~ ,
:.:.yt; dwuzll:a~zneJ •sytuacJi. ~it?
namv.ślahlc się
i Wj)p.dłdo mIeszkania l kilku strzałami
re~
\ .wolwer,?wemi zabU naJpierw' kpt. P~nka a
nąs;epnle swoja żone,poczem t.lda.ł giC do poli
ch. 1 Pt~yznał się do CZYllU.

04

1

. .

"W~ZY$~ł(IĘMUWI~:N*"WÓDK~ .•.... . . .... . r i)
'., .~amo~1iv,.··. 140spoę arf .~••.••. 'KaCDfóvva•.. '.. sztoPOfsk}ej '~nalazł teścia le2ącę~na,~';~' ;.,
~rnlny', cĘrzV2;~now l?~.z,vlskleI:ll Arnold .VłV~ .' w·,kahtżykr:wi j nicdsJacego ~nakt.liZ;vcl.:
1.?tal. s~e wraz. ~ . zieclerg,A\t Ubl~~łY~'W'hi)rekn~ . wielkim.:tr'udcm naładował, .teścia ·.ńi:('fą~e,~~.!
J~rmar};:. do,l?lotrkowa. .~ .~t!ta . .•. slana,~Siana powodu: }e~o . otyłości) iprzywiózłdo~::.d~
n.1(~ s~rze~alz .po\yod.u ntSkleJCeny.~);tposutej· m.u.Tu pO,Il1ill1o . zastosow,al:l;iaróŻllychza1;)it

ltąaCJ1;· ze· zna lOmyml.·W .p~wrotneJdrodzez
l1}ląstą"dodomu~l~ok~wal SH~ na' V{ierzchtlWY
,ęol{Q .l1a!adowal1 e1 . ~la~el1:l.fu~Y .~., ~ozmarzo~
ny wJda"cusnąt Konml Po"yozlłzlec.' '"
.. ' .'·Jakieibvło iefoo .~d~iwienie, '1l!dv za::
lł:,chawszy.· na ·podworze .. nleznalązł . na {tirze
$wego teścia.Wvładqwał,viec siano. i po::
VrrQ9.il. na,.sz. o. s. ę.·.. sz.~k.. ..8. C." n.i.eż~. ?_Y. k*e. i. ba. . dź .··.co
badzłfzgllby" • .,....... 4Ą.żza fabrYKa w Woli Ktv

-

:b61eglowy J ju~teg.o dłużej. uae' motewy;trzymeć.
Z 'całego liStu, .mimo, lZ pilsam.y jes't zwi~źl~ .i logicz
niewi(l,~ć,że Januszel\-"Ski' działał pod.wpływem sili

uego . . :ro..z.stroju ,n~wego.
<OYNAMITWMACE•.' .
.,zn:iaJrły tI'agicZlUtlśmiercią kasjer był byłym'
(k) \"1 .tibie~łym tygodniu nastar>ił . sil
wOj$kOVi'}'ni. Opuścił szeregi w ra.nd:zePQl'llC2iuika
wybuchł w nlłvnie,p. Zicl.oki w Radomsku
Sdąwybuchu; który mial miejsce na' 2::em . re.zerw.r~ ~rly' cieszył się s:mąunk'iem UA,l'ÓWJl~
zw.wrz.ch!D:ików, jak i .podwładnych.
pf~trze,zerwany został dach,; poważnie u~

nx

urządzenia
młyńskie i wybite'
WSzystkIe szybv w budynku. Wypadku z łudź
mi nie było. Na miejsce przybyły włtldz~
śl~d~ze. ł?rzypuszczają. że. ,y TJszenlcy, l)rzv::
WleZIoneJ z Hambur~a, był materhd wybu~

szkodz0!1e

cbo,vY.

. HOJNy DAR.
(k) Zw1.qzlcliHalI'cerst'l,va ·Polski.eg,o o!,l'zymal
od p. Stef.aro:D, JH. OSLl'Owsk1ego w Złot.ymPot'oku
nad \Vleczrnkq kolo CZęSt.OiCllowy wsp81niały dar. IV
post.a,..~~ domu i k'ilkmnorgo,\yogo ogT'odu w Suche.

(lndoWl,1;j w kiJe,leckiem. Ofh1l'ę tę zużyją wla,dz:e hOircea:"ski'e na z'ałożelIliie kursów iilliStruktol'tSk,ich i obozu leŚlDJe:g0,gdy Zll:1Ś fundusze har.cerstwa. pozwolq,
po\vsta.nie ta·m g,zkola instruktorska kt6rej bra..k t,ak
bąrdl.zo odczu \vq. orrgan:i1zacjra..
"TRAGICZNY WYPADEK..
(k) We~o!'aj w Pruszko\'v-ie zdarzył się tragiczny wypadek. Oto gdyokol0 godz .. l m. :30 po pot
'jeden z flliU'kcjoo.3Jrjuszów kolejo,vy~h \vs.t:edl do po~
koju 9 mjmQ\v,anego prZlez k.asjera to\vaI'owego, 45~
letJniego Ale.ksand:l~a. Ją.nus.zewsklego, Z3s'kLl k,asje.
ta wis2ące8,1O na kląm.ce. Natychmiast odcjęto nie·
8uzęśl.iJwego i złotyws'.zy na. kanapce, zalStosowooo
i:rodkri mto,wnicze, jednak do życia. nie udało się de
:oo.ta. przywrócić.
Na miejsee prz~·:byłY władz:e sądowo-śledcze
które przę.prowadzBy e'llergkzne dochodzen.ie. Zna~
lezwno kart.kę, 'Pisaną przez desper'ata do rodzitIly.
1an,uszerwski pod.':tje NV'niej ja,ko przyczynę ro.zp.acz
Uwago kroku, to, że od d\'V"óch. dni ciel;pi TIta. sz:alone

dtZJilnW}j: prol\vad:z,H:a.. ciCłlą kOlIlvversację. Wnl!lijba~'~
d7..liej ciJe.mn,y'rll rogu naszej hl"amy.
B~<:i1aż.e żony pojechały dużym dJrabi\n!i:a:stym
'W07.,ęm, za w)"n..'1.Ijęcie którego zapłaciłem sumę wysf:la,:rc,z;ującq,
w AIDe!l"yce do flil.=tJbyoi1a luksusowego
.:iłIuto:mohi:lu Forda z dwoma Zlapat<rowymi motorami
$;

uduJruem w zys..k,a,ch

f.abI"yk~.

Wóz ooladowfilIlY pod ni'eJlo wzbud,zał ogólną
sansację. Przechodnie ruiie \vltedzieli co b~rdz,ilej po.dziwiać:
czy piesk,i Ilij'eprzy stojni:e f.iglujące· na
:w1er,z,chołiku

pif'am.idy nd:robia.zg6w" mej żony, czy
tat brudlIle !rolla,na MI3.gdusi ;,d1o wszystkiego" sie-

•'dzące'j na s<::mfkO'wynl grlamofon.i:e, kt6rej b'1"UbQ~ć go
łych łyOOk wGllczył.a () lepsze z grubo~cią
brudu,
t3k ko]tiet€!J:'y~jrnje wystaw1iiQlnego na. paka/z. !mblicmy.
lut nalSltępnego dnlia po wy j,eidJzie rodziny i
bag.a:Ży Oltrzymałem list od :2;()[J.y z wyUc'zouemd naj·
lWa.w.iejlS,zemi rzecZ/am,i', które ton/a, ootumlnJe zla,pom
niała zabrąć.
Po wyVlC2{t...ga,ch

l etTh1c h l

spędz,ouych

z

rod,ZJj.ną

~wej przyjac.iółki

MigdtUilskiej żona obiecywała 80-:
hie bardl.oo dużo. Moż,ehy wsz:yst.1w pięknie się ulotyło, gdyby n.ie \ysp61na kuchnj,a, i wsp6lna we'renda. PWiI'\v!S,ze dnie minęły :bardzo miJe; pU:lie nawza
jem. ustępmvaly sobie hlachy kuchennej i ws<trzymy
:\V.ały się z go~i[l.ami jedzeiThia. Ale z biegiem ~z/asu
:C8eiZęł)'" gię \\-kradać Dlie.s;naski mdędzyrodzilh:ne.
Pi.eoc'wszy powa.zniejszy z,wtarg ja,ki mi:ał miejsce mTę<lIw mojEt 7.:o.n!lt, .a pa.nią. MigdaIską dOityczyl
bła.hega przedmiotu, do kt6rego panie jednak
przykład,ały doŚĆ du:2:ą wagę. Choo:zJiło o coś, czeg'o
Pl"ll'.eZ deltika1,uość nita wymi€ifiia' się, (,",0 jest przedmiQ

.oo.T'dlro

tern coclz:ie.IDJIlego użytku
Illie

ellOdaż

używ.a. i co Tliig~ly ~je stoi

'\v dzdetl się tego

Dla.

ło.,;;,ku.

Otóż po

przyjeźdzlje żony na letnii,sko do lliyf.ku naszej rod.zi
lly były oddane dliWl ta,Jtie przedmi,oty, jel(.:lnaik:le p(l,

~ ~~h i$dE\>D p;rz.edlJ.lJ,Qt 2&ikll~ -

ROIm.ek Z.Q_~

tzlarln~

.

DOBO*KARZ-BABUŚ.
Zamies,zltała.
'ra~no\vska pl~zy1e,chabl

(k)

w \Va il"&zawieWładysł'l1wa
prze<l ~ilklJt.IIla. dtnilUm.i .wraz

ze swą silostrą do Rado,mia, cele'm
l:irey l~itnjeg<> mie·s'zkani;a.

wyoojęda

w oko

~ow,Arnoldanie:·u4ało'sie·· pr~VDroW:a.dzić·dtL
~ycia. }ł:rZY bliższychosledzinach: niebosz'f.
c2:yk!,-,ok~~it.ło :,si,ę. ż~ma on pęknieta czaszk:e~
r02;bJtąw1ooczn1e podczas ~:tPadku z fUrVDl)'
szos~'YyłQJlOll~'ytymlllieJscu,' brukow~ri:d.

kamIenIamI... Tra~lRznie zakonczvł.sie . dla..t\r~.
nolda jarnlarkl -1...PoSl'zeb nieszcześliwelofk

.

.r.Y·.al.ko.ho
. . lu." 'Odb.ył.~s.ie VI czwartek.na.'ęmen,l
~arzu' ,vBo,~dano\Vle"

r"

'

dzaju "Schaden freunde'·' -o'skandalaehr.

" . .... . , ' -". > ,
'. ' 'PrzVnominam sobie-czas' kiedv: 'to

dOW1rch~;~'

"

"z~inełQ4~~llpeblowa.nieiedneJ!ozbiul"·j:zad@

wych .wa~szawskich~ ,Rząd ,zapłacił· zi:nie;"r
mebli nie było__ co uwidoczniła dopiero vi
rok potemkomis.ia sCllatora Ne jba:rda. .' ........."
~V .. czasie, wo.inv. rosyjskQ~japo:ńskiel
transporty żywności Jlinelylak. :obłoki W
majowy" :rallek.
'.
..
,

, ..

łych

Kiedyś·-'pan1h~i;d.m·""'-zJ;!ineło

sleoem';ca

wa14onÓ'w wysłanych z'. fabr-v ki •. PutUo
wa:,inne.~o dnia jedn~-\"lokomotYwa . z ,KC):;'

lomny. '.'
"
...
.,
.,
Obecnie
zaczasow
polskich
.,zj;lmełit':'
t.
Przybyłej poradzOllJ.o, aby V'i"ynaję:ta,soble let..
kolej ob\Yodowa ·w. BvdgoszczVl~dlu~oś
nisk(,'). w jeunej z. wios:ek· w sąsiedz,twie Skarzysze- cała
ci 5' kilometrów.~·
.' ;.,
wa; .\Vyn8,jęla \-vięc doro l..kę , zgodziwszy si,!} .z.a' ~ze
i
M~nistcrstw;o
k0111Un
kacH,
przysiło
j.Ę1.'zd' tam i· z powrotem 7. złotych iWl'azz f}ill)str~
do przekonania, że celem odciażenia 'ma2i#
udała się \y dirogę' w za..mhwzonym.· kie,rulllku-,W d.ro
pocia~
clz:e \-vs·kldł na dorożkę obok '''v1(j~n.dey j(;l.kiś ,żyd, po- stralnejlinH .'I'oruń __ Gdańsk-cześć
ezem .1.ljecha \Y!E'zy j,esz.cz1e pewną. przes-trzeil, dm·o~ ~ó~w da się skiero\vać :'właśnie owYm odk!aie
zieniem-::--które '. mieli wV:J;ysowane na.ma;pach
luwzAbrl1!nlio\y'lc~. z.a,trzymał dorozkę 1 usiłował wyr
w .ministerstwie.
'.
. . .
wać Taroowskli>ej to'rebkę z pjl(?lnrlędzini, aj.ej sro-.
sltt'ze zabrał parasQlkę. \Vy'str.aiszo.ne kobiety wst.Cżę .. :. Ale5kilometr6w. t~ru .,za1)rakłQ~'~f.··~
mikroskopem .nie. dalo ',sie .ichodszu~~ć~
1y okrzyli i. w,Qln~l1Jie () pomnc. Dorożkarz . ze swym,
tow&"':Z;ySZel!J1, ujiI'za\vszy zbliżającą się' i'\lr~wLejską
odjechali JJlJ:rie'l"ając z sObąpar.a.solkę. Tamowsli.~
Z3JŚ z siost.rfl wsiadły na wóz i doJechały do SkarzySZR.Ni'a; gdzJe o z>tljścin zameldowa.ły poHcji. . ĘksPQ
zyt,ura Ul'zi~ctu Śle(lczeg'O \V,;:;zczęła docho-clze:nie. Pa
I'asolk~ odf:bra.nn i wręc'zono pos:ikodo\va.nej. Spl'a\vę p:!~ka,zano \Vladzom Sądowym.
--,--000--

Migawki repubU
__

._Qii!W1łMtIIiiGJiIi&ti&i

'Wet

I(on}{ursowa
Pr,~YPOminan1

kradzieź§

sóbie czaSY rosyjskie.

kiedy to opowiadano na ucho z pewnego
stał

poz,bawiony

"uczucilowa matka

t€go luksusu.
wystąpiła

z

Migdalskiej.
Migd!alsJw, odp·owj.ed,z.jJala, że po~ilar;k'l.jąc na
wsi tylko t.rzy tego rodz,a;ju prz,.edmi'oty, a \yobec te~
go że j,ej vodzint.t liczy sześć osób nie możeNlięc
~9 więks'z.&j poloV\'Y·· odwa.li lOOiI1i:t~. ZODJaze sw.ej st·rony z przydskie'ID o,świ"H.kzyla: że nie s,podzde\varla
się, aby mogł,a, być w Alo.ilzówkll ]JO,zbawi/oną na.jkOl.nieclZQ1,iejsz.ych wygód; żo Bornek jest. d,orosłym
rnęi.czyzną i z:ajm,ując sam caly pokÓj .ma pra'wo do
. tego przedmjotu; że ona ob:a\via. sIę aby br~.k tego
p,rze:dmJlotu n.i,e odtbH się na zl1ru\v,iu H:omka. Jed·
llIakże Migd:a..lska była w ty:rn wypa.d.ku dlZi\vn~e' up.l,r
ta. !\.a;tegory,cz:nie o:;w'j'HJdczyla,' że dntg'Ieg'o prz:'ÓdIR,iotu nie rl1'r2.e odstąpić zQinie, bo i t,ak z trm:lOOl
zdoła

nim obdZlielić oałą rod.zinę. Z,t'esZitą - dodała.
Homek jęs,t sk.autem ,vięc win.1e-n sobie ra.doZiić bez

takiiCh luksusowych przedmj,o,f.ów.
KoM ni,ezgody zrobiona. z hlachy emaljoW3..l,'lej
na biało, w asystellcji dwóch s\yyc:h t.owarzyszek
llIiedoli podolmego kształtu ~ fizycZJlly,ch własIlości
kruLkami,

vis-a-vis werendy, lwzyciągając s\vymi harmonijnymi kształt.ami wzrok mej ZI"OZlp,ą;ezonej żony i niep

co

t~pego

syna.

Jazdow, przelazdo\Y~ podkładów.

dróżnIczych i innych urzadzeń

~1.11i śladu.

:

Tymczasem na hory-z,oncie przy jaźni mej żony
z pa.nią MIgd.a.lską zaczęły się ukazywać co raz to
liez'llIiejgze chmury. O ile Ila początku panie na" \yz,aj.em us'tępowa1r sobie' kuchnie, to z biegiem CZ<3su n-awz,ajem na.rz.eka.ly: że to jedna, to clruga, musi
cZ'81kać na ugotowan,iejakiejś potrawy...
Wciąż powstawały zatargi o pewneprzedmio.
ty nie\vymienJone ściśle w' movvie.

Dosyć zaża.rta walka o leżak t()cz~ca się mię
dzy młodzieżą 7..am,ieniła się z.· biegiem czasu Vi 'taia~le Q G~t"W~ ~~A<t.i~~

.

i.

domków'

kolejowvch ..•
. .' , .

"Ktoś" \vział sobie to ,vszvstko :.,ntL oa~

lepszych czasÓ\v. .
.i :
Stanowczo zacĘynamv być ponad
wszelkie konkursy 'w tym rodza lU .
Należałoby hvc ostroznvm i gmacb
starostwa w Byd~oszczy na noc przytwierdzać
!ailcuchalni do paHkó,v wbitych V\r ziemie j\
zamykać na kłódki. Bo łahvo się mcże zdarzyć, że... zn:()'·
wu jaki złoczyńca...
.
(as)
ln,if!tkę".;.

~-

1'.0::

Żona IDtOj.a, jako
inteirwencją do pruni

najspoikojnj'ej codzi~nnje suszyla shi pod

Specialnakomisja. która' ta rzecz bada :zruu"·
mostki-ale SZV1l;, ·tGz

~a2:ł~J' na~YPYJ, WV~OPYł

,
Na werendz~e stal leżak n.a. krtóirym mro\m~
chętJnie prz.es1kiaywcl:a moja 'Ż~, lub syn ja,k i .d&rg'
s-ta.jąc.a.

córka MigdaJs!k:iej, Bdnda..

Leżak ZJai~'s!Ze był p~zez kogoś zajęty.

~ .
Ali~::.tł

za pOl~l,flą matki, BilJlliJa. w celu w:ZJllIO('.!llJiel1li.a sw-e§
klatki pier.~ilO'wej a" ściślej mówiąc piersi r1JlilpC)f.X1:~łę
kuOC'..ac:~ę słoneczrną.
,
Do swych zta!b1egów lecmic1ro-koome,tYOZiIlY.:;lt
używała leżaka, na. li:tóry'm spoo,zyw:aaa. na. pp~e
lH:~2drzewneg() l.asku c1o~,yka,jcąe.gQ le4:.n.ik~ Ą.{ii.gdaj.
skiej. Od tej chwiłl żona mojra i sryu ntre. lDI/l!g'lli Silę
jui dorwać do leż3lka. Ponieważ lekkie .alUlZje jak.ie.,
w tej kwestj,i Ż'Oina czyniilla. Migdi.lłJstkiej, ~oochodm1
ly bez wrażeI1ila,. więc żOllla Wy;DQC'zył.& jej pow~ei
sz.y 7.arzut za..':l~łnkzego ZI1u,czCcl1ia - kWeB,tję obT3tz~
IDOirah1Jo&cli puhlicznej. Żona. z ()bu~ cśW!ilWd~
czyła. M,igdalskJ.ej, że nie mQże POZlWOli'Ć so.bila' !J1;Sjt;Q!Ji

Da\SiZ..

a,by BiJn;ira gOl'S!zył,a, ·ob!lJaZonOOli piler~
ROiIll.:ka kt.óry dotąd nie był na:wet w włlil"Sz:aJ\'\lSklWi
opw-e·tce. Na. to M'igdoJska repu'ikował& że tl!he.jeg.f;
winną, że Romek poop.a.truje jej córKę, która. w 00000.
bI1Iiena.tl prowa<h::,i zupellnie IDCJora,lną ku:r.!llCję. Z"re'3.:?Jt4
-- jak oświadczyła M,{gdalska. - HiroJiIa. jest tak.: dO<\
brze zlJ.w:1ow.a.ną ż,e się 1l11kogo
~ebuj.e wsty:" .

me

dti~

•
Za,targi się ID,nożYły. JeżeH Ijsd;.y otrz,1my,watr.t.e
od ż:ony w o!Ziell powsledni psuły mi krew to _ j..
Jlol'zykrejsze były chwlile. gdy w nied!zdele odw.iedza
jąc mą rodzinę na letnjsku zmus''1l()nry byłe-m wysłUGi
ch1\vać dziesiątr:k skairg i biadall,. OOiD6 ()śW'liadJc.zyłA
mi że z mojej wilOYPOID.osl tyle przykrości gdy~ dlo
mn!ie zrobił'a o'fharę' z.amies.zkując"bliistk.o wrasta.
PevY"'Ilej n-i<ed7.ie.Ji usłys.załem hifjOOOW~Wti~ł!:
Magdusia. ~,do wszystkiego" z btłiI'd;zo wa.żnych i ..~
motywo\,Yi3Jl1ych powodów chce pOrzuciĆ Btu.tbę. Per.
swa.zje nic n.i~ pomagają bo deeYrDj~ Magdusi& ~
,~Ii~ _.~ ~~;;Q~~ ~. ct4.~~

ówkę~ .'

la

Trockie~o· do
zwłaszcza przekre

Moskwy ,vyolbl"'~vmiono 4:1.
cono. A doniosleiszem od samcflo' te~o l'OW1"O
iest.·to, że fa:kt ten usiłowano "zt1żv'tkownć
zawsze zamierzano z'Użytkować dO' ne\v::
.Ilych celów za pośrednichvem ptilSV bolsze:::
wickiej i bolszewickich ajentów w stolicach
~achodnich•. W szcz;e~ólności zaś \v Patvżu i
w Londynie"'"
.
. 're słowa przestro,gi WYlote Sft z raportu
do ministerstwa jednego i paflstw pól:nocl1'
Dych· T)TZeZ pe,vne~o, nadzwyczaj :z~rahne~o
~enta 1Poufne~o w S. S. S. R. Przestl'O!łe te
wyJaśnia i uWYDukla on 'v ten sposób.
. .. Trocki pozostanie zawsze tvnl. co
był, t .. t fanatYCZnynl komunista. czystej wo
dy. Nie luoże być inil.Czej i '!ldvbv lla.wet
chciałł nie mógłby zmienić się~ ~dvż 'w tYlU
razie nie m~łby PQzostać u władzv przez
dwie doby. I ..ecz sadzi Ol1,--av.r t~m godzi
z

t

n:iclistanna !1adanine o nadzwyczaJnych kon
cesjach, jakich ostatecznie _..~ tak jnk konces
ja O:rquhort'a. -'- nigdy nie będzie można,
,,"cielić w życie lub roZChtgll~H~ lJQZa stadjutn
opcJi, Być możli':' da siG oSia[!n.ilć tvnl SPoso~
bem pożyczki i ~redvty . lecz. jeśli nie" da się
t'~nn sposobenl zdobyć l)rZVJut:imllie~. kOl'zvst:::
niejsze warunki dla prowadzenia 'oodzimnneJ
propa,gandv' w krajach zachodnich. '1\ warun
ki takie herla nJ.o:iliwe 1Jod l'uldami ulef!łemi
w,jełkim l)odbi!:ym j)rzez o~iecanki finatisi~
ston1~
rzadami, które nje pozna:h:t sic na ro
H1' jaka wyznaczy in1' l\'loskwa. w Drof!ramie
_"e

rewolucyjnym.
Tak l;>l'zcdsta\via siei no'wv nr ogram
Trocl<:le.go" albo nie tyle :icl1o, ile zrekonstrut::
awartt~,go RZ::ldu So'wieckiego. ~rrocki bowiem
jest daleki od tego. bv lniał zahno\vać 11ft;;

nimwiekszQść ·komisarzv ~. -. :.t:c· ht.ktvka
była ostatnio fałszywa~' za.r.ów;;

komunist(nv

no 'v

jak zaantnicznej f}oUtyce.
Rzad konlt1nistycznv~ tlstano\vl0nv
trZynlYWanV przez· stronnictwo. licznce
wie p6! IuiUona czlonkó\ty~ :nie ulOźe przez
dłtlŻSZY czas trzymać'w więzach tyranii
100 miUonó~!' niekolllU11:i stów. Prawda", że
ma on armie _.._. arInje o jedvnie charakte'rzc
t!Olic.yJuvm
składaJucil sic z 600.000 ludzi.
:z tvchjcdnak tvlko czwarta cześć ~~asłllf!U;;
je 'na zaufanie i :jest dobrze UPOSaiOl1H i u:::
zbro.joną.. KUk~t rządzac~t leka sic doshlr:::
czvć reszcie wszY$tkie~o co potrzebn. ..\bv
nie :zwróciła sie ona l)l'zeciwko kUce. Z tej
...."" ... t:.r ...",....'7'~7""'
S. S. S. R. nie Il1odohv obecnie
wojnę zewnctrzn~~ CZy to
RumunH. Nie od.w~lżono
·.... .r\,""'h,"'n'(7r>~rl', za kark
EstQnH i PO
I

... T
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wvwo~
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tt~g,o F\1,f;łrml

oc.ze.li.jw~;t\nkt,

nie \\'yt,17:;-
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~onn.

A eói, ,hl! 7;l:"ohio '? Sprowadt.J~ .il~j or.hl:drt1 l \,'oj
toP; rnll1'hln I':lfVI'n ;t, n.ią f1i,rtmv:ać?·-- za.py t.Ll.h~.m.
w:p~ldł.u. na
z.ail'Znr....'ljąc mi.: ze
ni:cdolęgą;
t}\ir~t~Y'

. ..:

Gor~ce dni. ktÓre nastałY w tvm r~
piasek-:~woczv kapitalistów
przedsiebiot;
czychbez wz~lcdt1. 11a. ich bar\ve polityczna ku tak wcześnie, skłaniaj do pomyślenia o
eena moda. nfi.ekie
lub. inna. Rzadv-sadzi. Trocki'-'sa tam.' pod. sny ch letnich sukniach.
władz~l i to dCJlninuhtca władza finansistów~ 'dy może .z.a 'Prosta na .toale~v wieczoro"".e na
deje się naton1iast ś'wietnie na sezon letni,
,,,/I~rzebawpierw 1Jjąćsobie nie DoV\rnif.! st.ree t
do space1"ów wycieczek, 'pobytu· na . letnir:
lec~ (;ity LOl1dvlltl przez wytworzenie przy:.:
chvlnej atm0sferv" - sądzi on. 1\ więc lJ1'ZeZ skach i do sportów.

kwv
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"Znaczenie powrotu
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le cosie tVCZ:V wschodtt
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~'lam. '.a zwłaszcza w .L\n·gUi i '\veFran
trzeba .ciskać .1Jiasek' -- oczywiście' złoty

\Vrid:lj~,

P07,\Vu,lam s()])d\~ na
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Inni·€' ni'f;' J'!·(.~ltll;·h.a 1 ltie· po

czelne stm1o\visko. \Vprawdzie dzi.eki potc.:::
dze, jaką jest intelifZf:nda, żydzi zajęli ,;viele
,vyhitllych stano'\visk w hierarchii ~:owieckiej.

l

N fł; pierwszy l)t~~ wybi~a.ja siołu !,«yi;ne
tJ:o rodz~Ju sweatery,. flle 1'vlko ztrvkotu, lec2
~. crepe de Chine, CZy :innego lekkie1Z0 mater:il
J~hl. \~r :n.9wości~ch, które Paryż; nam PlZYno
SI z~la.lduJenlY Wiele rzeczy nq~vch i ładpvch,
choe. sk~omtrvch .. N::t phł9dl1'1cJsze .ranki odll\l,

POWIednla~" beąz1e SPOd1'llCzka z t'łJersev:' ko
loru ,;be~J~(~ ~ l,hs()wana..l~~ ukła~ana, w fałdy
z tak1lnze sweatereUl dosc długIm przvtrzYrll
lTrv\~ranynl 1.1 dołu. rÓWl1Y1l1 pa~em. Gdy ciel)
10, podobny kOStlU111 z IJlater.Jału l~eJszedo
przyczelll 'widzi 'się nrzeważnie dwa cien1e@
Spódniczka i swealerw ]ednYll1 .kolorzewv
łogi 11 rckawów; .kołnierz, ,vypustki w tonie
znacznie cietl1njejszVlll. \Vięc jasno zjelonv

z cie:mnó zielonVll1.. bhu{y .,mauve" z ciemno
fioletowY1nl Diaskow'\' \z bronzowvln i t. d.
Dla l11l'odvch osób ładna .iest kOlubinacja
białej crepe de Chine, \YYfofł,i i kołnierz kolo~
l'U cyklal1lenów. Do lego ele.[~antki wldad~dn}
bi~lJ'y pIRszez z lekkie~!o sukna.. haftowany
u dolu szeroko w różnokolorowe .. confetti'"

Jecz nigdy nic s:ię!;!ncli do na,hyv%szvch do::
sto,je{u,tw i władz\'. Z tego wz~h~du też na:: . ·wśród kt(wv(:h prZCx\rwa barwa cvklnmef.
stępca I. . enil1~l~ Ro!:daninn został Rosj,a.nin J( y::: 110\Y.L
ko\v ,J czer\yone rninisfershvo SJ)raw Zl1t!l'll
I\.[o\vóścin~ co do któreJ nic mo~na :jes?!'
nicznyc'h . jest \v reku Ros:ia.nina, Cz1czerln~. . cze lJrzewidzieć o ile sic ól'zvhnie. sa d~vwno
Prad IU:l1'odowv nic Z~lmart i antvse!nitvzm nie widzhlne 11oIera. \Vvtvvornc luat::!azvnv
za"rsze jeszcze istnieJe. szezeS!óJ.nie w zbioro robia suknie z Cl'epG de Chino' na
za.ś na:::
wvro ulllvśle i sercu chlo1Jst\v2..
.
ldacUn holera bez rck:'l\Yów z l11'ótna bo!;!ato
.
,
--o()o---haftowanego. kretonu \v (hl~~e k\viaty.i%1ub bo
I.era gładkie na suknhlch w desenie. l\locht ti;l
jednak zlninnv Hn li. lwzvnienia
chJopjeca, zaznaczenhl. WZIęCIa,
na co nudo k.t,')ra ']:
<.:hc(; sic deevdować4
ZnacznIe dostcpniejsze od sukien z crene de'!
(;hine, tl bardzo ładne
suknie z ulót:na •.cz;'Ir
(~) Jak donosi organ lekitrzv m.nery~·
zielonej lub czer
k11ilskich ,.The J(}urn~lł of Amedcnn .M.edicnl kretonu 2 p.~1.skieln ze
i\ssociatioi", df'. l-Ioobler; lek!u'z z m. Detroit: wonej. Paski te dość S,l szerokie. chvba. że 11~
rnicszrza siC je. \vyieJ \v sam.elU WZieCltl;. wie
""V stanie .1\'1ichiQan, wpadł 11ft nomvsł pozor::
nic dziwac.znv1 a jednak w cnmcie rzcczv dv będą zunelnie Wolskie. Jeden. z :nahvlck;<;
p·rnktyczny i szlachetny. ::1 mif:H10\vide,; :6:ache ,szvch krawców' .Paton 'YVShl'\vił \v swej kOr:
~ania lJ1atck- nosh1.dahwveh pokarnl
obfity IekGJi nowo~ci lefu ich suknię cała n1isowan~
z biułe~o płótna Jedwabnego, ściśnieta w P~t
do udzielania swego rn.Ieku hczDlat.nic lub ZH
SlC wąskhn czcnvonvnl nask i en1. Tak lnod:;
odpovdcdnicm wvnagrodz:cnieln
i~~1.ł()i.ol1e;i
nv w zeszlvm roku jedwab do lJrania w ko;!'
r~r,7;ez siehie instvtudi odż'v\viania dzieci SlJU:::
ho\:v.itvch. któr\'ch rnatki nie nosiad:.1. ..i;~ OOF,ta:-; Im.'O'\ve pas\' nic przeżył sie. Robin z niel10
wie·Je letnich sukien z białem.i mal1kiet~mi. Żll
rc<;zrWQ;O pokarmu,
botanli j kolnierzarnL
.
02V\VlcnU! k~\ rnp:tn.ia, ki ('n:!.l dr. 1:foob",
leu rozpoczał w ivn1 kiel'uu.ku
hunach Dnt
s'" nllejscowt.:j~ rnzsnJosb
noźądane,
1Vhttki,z.!;!~.Hlz:]jace ~ie odstrmić naelmiar swe:::
f.!O 111lekn, pod(bw':lne sa badaniu lekarskie:
lnu i ll1u~za :dożvć
karmienia
'\vłasner:o l1iemovdecia
nie oshUlnie
przyn~dmnie:l 8 lnies.iccv :i:vGia. l)OCZCnl 1111 e:::
ko ich OdcltH!npe Jest Z:11JOn10Cn. lJ1'zvl'zndu
clektrvczne.k!o do I1nCZVi1 ~mcc.i::!lnvch.
AHeko w i'en s1Josób zdobyte 11lSI:vtut
ch. J-Iooblcra sprzedaje 111dziorl1 zamożnym
'1.")0 cenach bard~;~o \\I\'801dc11. natomiast ma t
kom lJlednvm rozdaJe t{) lnlt.ko dn.l'1DO.
()div\viahIC w ten s1Josób dzieci
wHe, oc'nlinalns zakład an1crvkH11ski 1JrZvno
si lnatkonl njezamo~nYm. a
obdarzonvm
prz~z natur(' w nadnlinr pok::nn:nl, zarobek
"wenIe poka~nY.
i\Jt\{~I'.vkrt.(lSkj :;;kw ?':f'\'ad·(1.. \\pł'(l\'.'lH!->?il
II
sipbie IH1Hi ~mif'Jl'ej }Il'/:(\:: ndr'nl'lt~ gnzPlIl. \VyTok
,(;rninl'ci Inusj liyl: \\ykonnny \\' !.'i~\~~;U pi(~{·.ili dni cd
\vydnrli:::<. pn:,.v('z(~nl. :-:kuzn.nip(' do\\"i;.l;lll1.i(~ :sift CI nkll
dopi.t~l'o w ost.[1(ni,1.'j Cll\\ili.
\Vn.ocy, gdy śpL do (,(Iti WpU8'ZIZ1I, sli(~ frllZ
: Ji:ióry sp('\lnia, S\\' :'.Q(la.nip, u~:.rni(H'Ctl.j,\1' l1fia,rę.

U'.~t,\wod:\\\'cpm ;;:.:1.J1(1\\"110 zda'l'\'nJo ~ię. że' 'VPi'O\\ndz,i} i h~1J'4.l;t.O fil:!!lł !'Op'ijLq
hlfl'iV'lH'.k.
A JedIl:.l k
p,jlsm,a gW'l.lltownic lunj.u];;um.dy len sposl:'b t.1'qCi?nil1
nnz~'\\[1.jl1t· go lllHdzjcj
j.IH1P. Skn·7.a.nlN' lJ ii' nlOh~ W{lg,)]p
rnyf< l f1,źCl rnógll.l~

,i,:

:;mk~'l'ci

oJ.;.azal.\c t-if:

przp('i\Yniry
lep,.s:.zc~:rn

;te

k~u'y.

wyj~d€'rtl

.l.rlilil'.'·"',1.J.,1·1;;'I~

nic olllH.lzi!:.
n(\le]i:y. że \'\'s/'C'JlUe
\\'y 1\ \In y \\'ml i a.

\yjf:CPj

PI';:Y tej .-::pl.!iSoI.1l10':d
do·1 ttt! s·j l}s{ywn,Jl(' spo,solJy

do(1;J,~

"nieluHllt/jnitn.ł'nt'.

\:VObN~

lego

t \\·k'rdu!..

:i.r~

:laj·

:"1fJi('lTi
s~>tl.wr·ji

b~'ł(J.hy

._..,

z,n;('~.i{2·nje

w'y lęgllrn:ia J~ry:'

,tWOW,$

" , 'w Mylotie. ,;' ,',

My..

'NI~) PW...ej~ta. od Nrlem{lów "wyl~,gaJ.~nd'fl. .w
lQfio, ~ Bt'dt\ piel'vv"'OtDJle, min,la, c'z,ysto, lok!flkne ~'Ila
c~lie.. ~iem j.~j ho,,,-if.llln bylo wYlęga6 ikrę pat~rt:%
d'O

ziaI·ybitaiJ.l,i:u.-.Brdy~

,:v,ooe.c im/ira':

ki!'.ajh i l\.,oil1ljcCZil.1Q<j po
""ZI.OOIO%e.rllia p.l"".Q{lukc}i flI8.,ryhku. n'i'O, t.ylko dla
,
. 7Ai'lCh(}d'11,j:ch, ał:e i dla. vvschodnlicl1 czę
Rze.c;!~Yl)~;p'cIHltej, lVIilniisterst'w1o ,Ro11l1'1ctwa, j, Dóbr
'tp.f1Il1t~t,\,l1!Q'wveh u7.ll1iallo za l{oihd.eez'l1:C przystą;pićclo ro'Z
budowy stl~ej wyl.C;g,QIl"nli i przystl{)\So'w1a.nda jej ;J,Q ne)
wYJCu 'w~łJl"Unk.()1w. pl:~qcy.' 'tu,V({ij ni;;'ldrnil(~nlić wypada.,
00 ,,1Jj~ B:rdy C!1;~t.a ,:L Ziirnll1l'd.. posiada" piet'\vs.zorzęd116 ZlaletY"~ d:la w'yl~gra,rllli i 11t'lm , się W.uhacz.y\vybór
mnejs'C& 'stOO2J.. wylęga;rnla POSi<Citd!3.l,awy1mLu,ry xpą
le, od~rti::;td~·jące jej pi-el'wQt:ne,mu IW7.e'zlll~,H·ze:n,iru da
4lOOt.ró'w \V k~'iDJ(lrat.
" , ,
H02ibudlOl\\'Y' dokooano w r. 1923 1 ,a' Zrrem:Q!nt.o.:.
goopodl~wc'z)l"eh

Przyt€'in AtlJSlt.rja stoouje cl:.a 'tę &afIlloe, d;!:a
,,'\'szystkich pailst.w' j li tego PO\\'W'{l ~ md:ec miJe.j
sce pI'z,ez· Austrję "wymi;a'l1:t.t f;QWa'r6w jaJko .J.1!,2iea
PUil1kt, trallliiytiQ'\\'Y. Trl7.0f.K.'ł. pi·Z,yip'ą..~7.c1;..'lĆ•.28 O]}e:c..
. ił,ie do{) na,stU'agą pf'Ziy:chQclłZljIĆ tO'WaJry: lJil:eoID,1eclde.
pJ:!2Iez '1\7,j!Q{l,t~11. i kI(H'Z.ystają .. ,z Ulg ~ełOC1'Y'ch 00 mocy;
Il.aS7J.Jg,0' t:ra:l\:·t-a.tn h3lndGQtwegoz Au-s-tl'ją.
\V JugiOsła\vJi obo\\I'\i,~~z!Uje {~,oit.ychc.1;a$ (}Ot.SiJ'ć ni~
skaj.a.ryf~t celna! :\\Iid:o\k..i eksportowe ęą ponly~1n0.
Prze\v'j:d'Yitalfł.ą jest jedn~l,Ik rii{)1\'V\'1 tl1l!l'Yf.a celńą o wysa
ki,ch stawkwell' ct"'lTl!yeh, która. ()t(lmi~1l;i dlZilSlie.iSliejsz~
\vs,rnnkih·andlu 7;e\V1U.ęhP7..!IlJe;g'(~.
.
,;
,
'\V Hum·unji i· Jj.uJg~rJi pł'~zr. SltO$il,1mOWIO n·i~
vrys'Olri.r.h cl:{iI('h obo''iv,j:ąz:njązaJkoat:?,y Pl12ł;}rw~U., :zNVł~2
, C\7:r1 n~l. twt.);:kul y zby.tkull ·litllb toGi; ~fu.z.W{)lJ:Ofl)jY, j~t ~zy
. \v<>z n.al)ialt'{),;r,,{) tltrud[lulO!ll,ych w.at'ul1l1łatCh i· wySOilmch
sta,,,,,"k,a:eh Ct':lluy,r,h. H'umll,Jlll,:jai 1'li~9 d!Qq/uf.1{l.C:lJai :kJOOttYlD
g-e.lllf6\:v pll'7.A:>thnl j\of:(n:v' 2'.QłiHI;7,o~inych diQ Pl~tl.\Y'WOOl.l i" :n,()...
. sj i!'ii.(~ pod,o,hnj(} !II :mHXl!kt!I'e'Ul l'e<\l\,jlz,j;i; sw~j. ta.1']Yfy. ce.l"l
nE~j. \V HOI.:iHtdj,i paa'ln..lją st.osu\l:Jil;;:,i l~bIne uci,wn..
.gi,~ls1{'kh fi zhlii{lln~ do ~;;;:al(ly WQ1iO:~gQ h!vn.qtl1u. Prz.e-

\vaiuae i 7.JlW,paJf;z·7Rill1ie w po.h'z-ebne l;ll'Zą.d r z,e.nia.1 aIl:litrat:r \vy'l\(n'l(~z,ofn~ zostało 'l,V1 j~i'-enli 1.9~4 r. p:rzied ro,z~
pocz~ciem kwrnpwu,j l sii;e.]u;\\'OW€fj. Ho'zmllllr JHl<:lynku
dzilSli~1.j"\1'\OiOs.i 14,63 na H,50 IDiflt,l'. PiR1'.\VSZa :k~lmpOJfl
1

Jo/wylęgaij't1,i Opcl'O\VadH, częściowo S\\'q ,Hn.'mt'\: ikrą
\vytartą i s:MucrHl,ie
,zt(liplod:mioną uH."l jtYIAorern \V (lz.yd,7,.~, je,dnem :,~ na,j-'
w~lk~S'7.iych jez;t:cw }}o~mo:l"':11\:,jch n po\yjeru'hn,i
1.:)00

s:ie.lol;1J'i'(}' do !3.000.000 &zltuk 7Ait.rn,

ikrą Sl{11i wf~d;l''Cr\Yllej, po·chod'7.ącq ;"e szt,uezrwgo
'\~Y.(:if·'nl. t~llrlal"ó\v 7.. z'3!toki PtN:ki<cj (HO 000 sztl1k
7Ji:3rn ikl'Y). Op1'6r~7, i€'g'O 1\'litn. H. .i D..P, :wJ\upil
i'krt} \v J,:rst'\Jinjj,któ'I'e>,j 'tv s(lInl:e 7,~N){'z,kO\,"ym o,i,J'zymt:.1/1ra ,'/ylęgf.WIl,l<ll, 1 '700000 s,%,ruk Z;kU'D. l{h~l'o\\"Il;ietwo

lla 1

r

)

wyl~{garni poW:if"l'1.UUf' zostało ilDspek,tol'()\ri na· woje
W61JZ't.WO J)nmo·rs,J,;:io, kt·Ól'(ln1U do pomocy pl·z~'d7.i(·10
no (li.)<~~iOl·f:(~ In'i'E".5izku.,iąepgo na. miejReu 'IV j\)lyJun.::,

ciętllliecl.a wyno'Sz-ą, 5 PrOc.
00 WM"~j! ~·wrUw.
l'H'ozywor?.olH'y.ełl h~·cz (1ł)ll~nio n)łfł,lją. l')yć.j~ paf!':

\Vyh~g

odhY''vY'al :"'lf~ W apl.wa.ttH'h Clluse'n.
CZt,li:ić j,kry pn:r.,j;r':(:':nna:m'l. zost,n:ttL \V w,yl(~g:al'nl do
O'kl'e~;;u J}I'zedw'Yl(~,ę~ow(lgo; pne,7.'L~nl ,y ostiUinl(:un ~,i~t.d,
jum. od'f'sl:.tuno j1, \V i]o;;('j 7t)(lOOO Z,i::'ll'tl do z'fl,rybie·nln,

lłiif.'ls.i.oll€! . do 8 ~llr()C.
.
'
\V Ni-emC7.JB~h dla p..:-ll1'$tw,k:Lói".e: 7A1iw~rły, .~~

~ty ll~l}d)low-e) ()l)o,vli~'uj.e taJrJrf3l. CElI1lAlą zib't~. &l
':pl'z,ed\"vojenfl1ej~,~~ Zlm.:ilatlly v. . :pro.w~ ': w~u.
lW24. P(}Zai.oo1 isf,ndej*1 jeszcz.ę O®rłllni.i\0.7~1a ~~ ,do
p1"zy'wo~u d'ui~j ~lQś;cit t,O>''IVIalr6w. J.ijtóryeh: dk!reś~

'jezior p(j'lmcw~1ki(:hl 1}O'Znul'ls10idl. He;:.1::d.a, ikry pr7.A'. t,rzYJI1-an{l. ;',(J.~t·a hr, w wy I/;gWl'ni m~ do wylf;grtięd,u .t
w ki./l'}C'ow\, In c~itt'esio 71IJL;.:,1 ata. !l I'ZP 1.J'::HKrpcwl (J\nHl~l du
PU:f.'ka, e(.~fm);l 7."':'I,/'y h i{> 11 in, 7.D,luki. tlu j(.7.. \\'d~yd;~e.i
Ilu jOl. Dnźf' Piwt.qei,f1Y \\' J.1l/Ja \v.f4: i'Nll.
\\lszyst.l.;jr! t'l'ain:.:;pcwiy i,ak [Ikt'y j:J.k i \\yl<:g'll
Odbyły ~if~ 1)('1. si.nd.
Pl'7P:4ytli:n. wylQg'u ,,\lt'i j ~i{·,I;I~
v.,:y na. odli:gt()~ci 12 (:l~) 1.1, gYldt>;in ~ł·\\'~\.ją('e.i P{JC·k();i.~'
-_•. 'ufl,l(\'ży d{)! rn'zedsię'iv;t.oirf;l: tl'lHlnydl
i nnl,kIl1il:,(·.ie
~t:ril.it.

~H,wd?,;'iI~(,Z.fl.f3iif:,

l.li%y(' hl

ł1yc.1pobioul1.

pit8X'\VSZt3jk'::1,ffi'Pl.uuji l.lźywać Tltl,.lt:ży :~a

~'r v,k~Vi;f.· ~t~ 7.hf:dmy \\iJ!Jee Iw~y(:e<n,jtl rynków kl'.:J.j\\
W h.lt,'::.n y dl.

.RADA BANKU POLSKIEGO.
14 lun. odbylo sit,\ mit:,sit~(:znc p0;;,'l,\~
dZfl"nie Ha/ol): Hn,rlli:H }J\Jl::;k:if'f{{) pod prz(l\v{ldnir"h\,C'1Jl
Prcll.':':\, JJulnku p. St.fH1IilSl:t.\'vf.l. l\tt.lTdfl':-i!'l\jegu.
Na, p'O;711ed:zerlJiutem \YYBlnc!lm:w spl'aw(2)(la.niu,
J)yrpkej,l (11'[17, SIH'cl\\'\lzdHtl pOI~/I,t?{C"góJnY(:'h komisyj

(.,.,) nn kI.

l'bdy 01'::17. UehZio\"{l,lo.no oi,\\u.}?,y6 \\' llujhli:i;r.;zym (,7.U~1i't~ oI\1d.zi.ai Ik1:nkn w Lidzł,H:t,}'ku j ui. \\'O'l'Zy(~
SZl'!'('g
Jl<ł\\)'ch ZU:lt.Qps·j \\', po\\"it~rla.iąt'. jf.':
w .KaHI1ZHCh ....,
Powj:Hlh~we.i H.lu-=Ij·(' Os%c/.t:d'll-o;ś,·i, \\, l~oś('ia'lli,p .... H;:m
k{)\\"i l .. II d.ow (!TI1 11 , \\. Upnie ,."" Uddzi,alo\\'l Banku ;;'1;.mi,aii,s,Id,:g'n, w Nn;l-;,jp·"Bankowi LudcJ\\"C'B1U, w Śwle
Chl _.. B:;i~lkO\\.,j I;OWir:,ł.[.(J\\'\'mn i \-\' ZdUt'I,;,J,;.liPj W,)li-··

B{\;Y1I;:ow l

1] _hia 10\\ i'Jll1l.

,~irC'sz("ip ;~ui \\'k'I'{'\:,~OIW Hgt.,~ czIon !\{IW .1\:o,ro il 1::tu Dvgkoll,lO\wgo pn:~· noYvym Oddz,lnlc' \\ LUr-!iU i
p.!'Zy;(~.tu d.> \\"i,ndf)HlUki ~;%(',I'eg zmjlL1,n \\' skł::H.l,:it? h?
n.tli,t(~t.Ó\V Ih-skt}n1nwydł \1, k1l!\.ll inn.',:cl1 Odciz.luła.e!l
V\olQ:rnyju,,: Osi rów l'tl<;l,n:dl"k:i, l'iol,l'k/l\\', !t()\\Il").

POLSK.O·-' CZESKI.

men i , produkty dH.::micznc, szczególnie J~ftŚ 80
d~l i ~tz()tnhtkf vvrc::~zcie :n i e,k t trr c
wvroh"
przen1vshl ITletąlundczrH2Qo.
,
\V poró,\'p'ł'tl1n ',t 19') ') r 'l\,dCkQzył sic
iInport z j>oh~ki ~~.' r.'.1 Y2:i ~; 5Ó~87 ~nn( fr~ ~L
C'z\' li o 93 ))roc. Na i W <:1 ,;i;n ic,i SZVIIl urtvkułem:
\V\'\VOZOVv \'ln i llH.:iW ic]zS%V ;\,vzJ'()Sr, eksportu
dtJ Polski wvkazu.hl . wyroby '\v,fóknisi'e. n
wic;oe tkaniny i nl'z~dza wełniana. l bawelnia
na. \,VVl"obv te ~t.ln()wi<1 20 nroc. C'"de~o ck;:
sportu do Polski.
.
P()ZalCnl z\\'id':,BZył sic eksl)ort niekU,;;
l'vch art'vku16'\\' prze111vs·lu lnetalurdcznel!o,
l--~k)'\vnie Z;lŚ n1aSZVl1 i rur. wvrob6vv sk61'za:;;
nvc:h. srnolv, l.;::mnieni dla 111Tiian[a dróg. j;:"!::
l'żvn: sent, konfekcji rncskiej i dmuskic:l' nl~'
ki.' Eksnort do Pol;;;kizwick,szyl sil: w l)oró;:
w1uiniu z rokiem 1923 o 2S,7 rni! i. zL czyli
o 55 proc.
J

*

Z'VOLNn~NIl\ ])ODATKO\VE.
C"~) J\1inbter Skurbu 'Polecił wszvsb
kiril lzb01I1 Sk~nbo,vym. ::tbv '\v tCl'nlinie do
kOIlCH Hi.uht 1'. b. rHzcdlo~~vtv ]\1in1stel'stVI'l1
wvkazv 'vI'szelkic!1u ro(h~~! in zakhH.J(;w nauko::
\\'vch (l';:ltr~~ów) \V ~w\'ch Ol"Tl."i:HCh %wnlnio:-,
n\,(;h od podatku dochodo\vcr:o w 111vśl ar! S
p .. 8 usbt'\v\' o rnu1stwowvrn podatku dOC~'lO
(~lc,"'Nvm z 1iodnnielH lHZV ka~~d\,'rn
z;,Yolnlo~
1"1\'111 %akladxic moi'vwó'iV, dla ktbtvch uwal··.

(-.....) \Vfil'ód jmoorto\~1tnvch artvk1l1ów
Z Polski d(> Czech. don~irn.~ i[(c~~ role .n(blFy'~ . nkmo !lO od r.1('ld~ttJ,~u.
wHj~l SU1'o\,;ce i p ólfabl"'\'b..tl,y: Z . .~urt)\Vc~)'N
nalciv '\vvmicllić w Dicl'wsze.ł lIn II \\'C'!11el.
'TERPENTYNA POLSKA,
.dald niero~~LcL~ne. b\·dl~). ~tr~l.czko\YC;: zb,o~
, '\\1 CZECII0SLO\V i\'C.H.
że, chnlie1. k:n. kon(~Ple 1 l~leCi~e. )~ p.ol"
\V 1·, ] <)l-j, na j'Vlol'<l.\Yach i .Ślnsk 1J
(
)
l
fahI:.Ykat6'\v
importuje
Czechusl(),'IY}lC I::l
pl:ze.dc\vszv~tkie111 de;.,tvla t y :~. 1'~)1J\" k~·Ul·Y.ch w:;,rn()ul ~,lc import, ll'rncnt\'n~r ~ . o ~KL
L!!6w.0,:m H.łit.:,1s(~C.l~l P~'{-~)'obkl ~v Cze,;
im.port w'zl'<:)sl kos:d'cm fwtowVCI'i lJl'(H.llll~.!u\.,7 kt(}fC.i
choc ~:lo\vai.:Jl J(~::;t 1~("ji,"l1nll \1/ zrost HnrWl'ti.1
Ilaftow'Vch~ i:l1d:-::i;,:;ż '·}'vrobv. cvnko~vc. ) (:lo~ iH·)h.;kici ;(:l'jWJ'!t\'llV odrJ\'\va sk k.o,~ztcm ter
'\viane \v fonnie póHahrvJ;:a t 6v·{
1 bl,hr\~l,;:a:-:
f.I1lH':l'v.Ll1:tskic.i i franc!.Jskle l, n!:l.VCZV
t6w. \\Tśród Dro,d.uktó,w pl'zenlvsI:'.y,·.,:ch'j 1l1],~ f,h">'I"it\'nY
n~;" zaś tef20 :l.~awif;ka le?v w polct)szen1tl. sle
{JOrto'wanvch z. Pf,)IS,k nn U\~~:t~? ~('LSll.1~:,~:: j:a,ko~d rHJlslde i tt:;rnentvnv..
lia: maszyny dla tlt:4emsstu tek~~t\ )tle~o. \"'>;~'
• l

1

Nru'WA'l,OOiryfą
1:~1lt,O~V.vf;h i ~lI1nych.

j-est, poowój.n4,

dlą pE\lĆ!łbw

2

tl"a4k'o\

Na.iOg6! j~(ł doSyć wy~; tył·

kQ jes.Z.c:lł?- je:st zama.lo O!p;l'8icoW'oo'q jJ '\l!YiJt():(~ą.,
Zw·łłliSizeZ-I;\. ma dn.:t:e l~ki.ii "IV kJw~tj,~ kłif:li3.y.ejiw,·
WJH.'.:nV.

\Vyrl,i:!;:i

rvbkllrl!P pra.widlo\\Q 7. każdym r'okie.rn IH;dą wydut.
:z.;i{>ijsze i P'l'zyjt1'z'it· \'łl\vila,y że !HL ndljcHly kg. uJ.1H(·z"t
ny doty(::bt'2:.rt;~i)w5.· iilIl.pf.H't, mią::;a ryhie·g'!) ;~ zD,gra>Ili·,·

\\ód

z.nios.ly
jed

l'el.~:Z

ln!Q!jące.

J.upetn je zad:n

\Vol.l.Jl.l.jq,f.:';;) i
mO'i.m.u. Ulj,e{~, nn:dzi,o'ję: Z~~ ::::\ko'ro jl.l:i. sję
J'v:;:pof,:7.ł:lo pr8,eę w t.ym .kif~'!'l.mk\l -- wudy llth':\Z,t' 7.U .

)Vydl pI"I:tdul~eją

il1)~ei ~no.gą JH".zy,vj~~ść oitfJkf.ÓI'IP.i pailStw~~
N}effiCDimi ;;"n.\\ifWl't<e tmlk·i..3li,y h.wn:d,]'()we.

1

GRECKO-NIEMIECKI . UKŁAD
f lA NDL OWY..
'

c-·)

l)ziś został POd-PlS:'U1V

l,.ro'Wjz~

rycznvM uzupełniający układ handlowy pomie~

dzy (Jrecht a Nielnc~uni. Grecja. 1)I'ZvzneJe
now(! taryfy celne: }JOi.tczas ~dy
N.ierncy zniŻ:a.hl cło w,voz:o\ye na Q:reckie wi
nogrona. z 20 ' na 16 lilko za 100 kI.
i obietuJq; :2e cło to pr~r z~r\~ilrciu ostatecz
nCQo układu zostHuie jeszcze bardzief znillo.
NitaTIC()111

1.0i1e. .

(Pat")

.

PROfJUKCJE G(>RNICZE FRANCJI..
(_ . . ) ProdukcJa. ~órIlJcz:n FrancH 'v lnie,~
si"wu styczniu b. r. lwzedsta wiahl sic jak na,

stqpuJe:
Ruda :lelazna -- 3016939 tonn (w'-!utvn\
··~'"2.76;~,25] t.); sole potasowe --" 106.800 (97100
wę}1iel~-"4.101595 (3809206): oleje lu,iineralne---~·"6.388 (5JJ33);
s61
k~l.n]:ier:u]a. 1.22927
008.112).

NOv:.!E OrH)ZIi\ŁY BAN'KU
R()LN'EC;O.
, C,} \ V na ib HŻSZYfll czasl{~ otw~ttfe be",
d:~ Oddziel Iv państ\vowt'!!O B~ttlku Rolne,go w
PO:%l1aniu j 'A/lInie.
GIEŁDA ZEOŻO\VO ..

'I'OW. W WAR S ZAWII!..
Nc.tuwm:d'l z d,nza
b. m.
.2yto pu,moJ:skk: lub p(l7.4Hdl!':11di.~ (i87 g",l (U 7,.
i ll.mcv ~L :'aht<Lt. :m.Oo.
.zyto 'kongl'('~n\\ f' (;f';'; f!'-J (:1'17) france, ~t.. 1'..111,1;

l'

'

P~/.('njca k!mgl'o~;o,wa ';():-"l g-l (1:30) franCfJ
7-idnd, ,Hl.OO!l'. ...,t.. odbio.r<:zu.
.

UtI'~lJ) ~:yt.nie

franco Bt, zał. 22.('10.•

~

~t

uczczeniu 9 00::łetni e)

rocząicv,obcho

'du koronacH !(róla B61eshnva Chrohre~(h
kt6ra odbedzie się w Łodzi \v czasie od ~1
do 24 Iuaja rb., KOluitetwvdał do społeczen:.:

,OBCHODU.
pzielo Cłlr~hre1ito.· tJrzetrWf,lto Jem
stuleci. Był czas. kIedv',vrOgon.l gle:t
do
że .Polska zginęła. 'a Ona. wciaż żyła -'-poko

lenia llasze docźekalv się Jej odrod~e:r.ł.ia.
W poieciach.l1:lszego szeroko .oo~eteSl()
odezwo:
demokratyzlnU, dZIeJOWym· svadkoblerC'l. Stlili
'.
RODACY!
'
"władzy .W Pait.stwie jest cały N«~
· Roku 'Fa liSkiego 1018 zwvc!esko zflkoń::: ,verenl1ej
i..
rÓ.dPolsk
.
.
. '..'
czyI Bolesław Chrobry dfu~oletnHt z NIemca
Dzisiaj,
!:!dv R. E. 1925, w diiewiecse't;
mi prowadzoną·.woh1C,·3, .teIn s~unelJłl'" P9W·. n~l roc2111icęzalożenia
n10carstwowef!O.Pati,

st'\va

na.stęntlj~lc~~

strz'Vlnał ówczesne dalsze postelJvNlelncow
'v ziemiach słowiańskich, czell1 niezależność
Polski została utwierdzona.
\V 900 l~l,t późlliej., l'oku t1 al1s!ciego
1918 sprzymierzone i stowarzyszone iJanStwa
l narody,' a wśród nIch i pols}.de za.stcr;v ~tą
re się wydarły z rozszarpane] z nleni.l~cklej
zaborczej inicjatywy .O.iczVZlfY, z'\vyc!ęęko

stwa Polskie~o przez Solesława

qroczvście

skłA,damy

WSZYSCY

Chl;obrefilo

hołd, pamieci

Wielkiego Króla~ niech Naród cały. iako. su:!!
werenny 'wladca Polski od 1!ór do mona.
przeją wszy z woli Opatr.~oności dziedzictwo
Chrobre,~o~Załoźvciela. uświadomi sobie. ~e
przejął równocześnie dziejowy obowiazek \lef
z Polski prawdziwef!o mocarstw&.:
Zak()l1CZvłv dlu~oletnla
\Vwlkł:l
\;VoJne, czynienia
WC140 Palishva, do czego ' dopro\vadzić m~
przez Nielnców. wywolaną. SkutkicIn tego że
- wzore111 z lat tenlu900 .:..... tylko. Jeden
Z\vyc i ę9twa parcie niemieckie to'warzvstwa
stałv i nieustanny wvsiłek~wvcho
uDrang nach Osten" na kraje slowiailskie. a ~bio:rowy.
wu.iąCY nas na jedensilnv n~l1·ód!. . ._ .
pfzedewszystkicl11 na Polsko. zostało 'Pl'zer~
Rodacy, na dowód, że przykazanie i
wane, a wolność i niezależność Polski z WOfj dziedzictwo
przyjeliście. wZ'\1W~
li Najwyższej Sprawiedlhyości została' u:::· my' Was' do Chrobre~o
złożenia
hołdu
pamieci Wielkie!ll
"twierdzona.
~o Męża, kt6rv takie szczytne zostawił nam
Bolesla
robry zł,'f,czvłpod S\Vfl, wIa pó
przez \vieki dziedzjctwo.
.
wszystkie
ZeDY polskie lniedzv góra-:J
KOll1itet
Obchodu
a . .
uczynił z nich pra"wdziwe pan
wvsiłku:

•Bolesła'\va
•

Chrobre~o.

900;:Jlecia KoronacH

WVr!

*

.

DzisieJsze' uroczystości ku uczczenIu
900,:letn i ej roczllicykoron~tcji Vv~ielkiego Bu~
dcr'vvniczcgo Parlstwa Polsk:iego rozpoczvnaja
akadcI111anli, które odbeda sic: 1) o godz.
1)01. \V ~.Resursie Rzelnieślnic.ze.j"

sta~

Zarz . .,Resursy". Prelekcie o królu Bo
Chro~vn1 vvyglosi nrof. Lorentz oraz
staranielll LJ\V. Naucz. Szkół Powszechl'Jl
nvch w sali C;evera nrzv ul. Piotrk(fWskiej
l\h t295 o '~0dz. 7~e:i wiecz.

,gi01!.l~Zll1n!e

8-6j

Tech-

JESZCZE

Ulf'ocZI"ys/terobMDJię

KJrÓlra BOlatsliaJW3
Ml{:v~c::iic,~L'jJe\g;U! :i koocell"

V\le wtorek 19 bm.

odbyło się",'

p.

ODGŁOSY

STRAJKU LEKARSKIEGO.'

I{aS'le Chorych

!{,ałuiyi1Sk,i'ego

posLt>dlzeI11!o

łużyflSki ora,z \yi{~tlidyrektoTz;y i:l1Ź.

posie.dz.enie

POiZ .•'1,tf'..rn

l:}il~{)lWJ[Wlo"v z

hYlo

Z:'l,rzą;dll

nad rMer.a:tJami

pT,wwodnLcZą<o!

cych

(h,,6e11 oS1a,tnieh

l{om,j\'Syj: ,l]iln.1!ii11istra.,cyj1no-:'J;rrawnej, lecliDlj"i
i Hna.nsowo--go;SpOtl:,H'c.z;ej, prz.ycz;em 'U'· ..
110 ki,U;:uIH:h~de wnioslków, z k't6ry.cb jako Di3JjW.a~
niejszH wyimiellTi6
1) zwol}ni6 1I:Hkupra,coi\vrniiJ{ów, c.zy to Dla wła....
(;!;W(l,

um.!o··
:r;rA:lillG Zf.)sr~wlo

Klu...

I

aż do koilC8. dyskusją

Po otwa;rcj,u oibl'la:Q i Zait wie,rdzen.ilu

S,zust.er i Dr.

sZyflSki.

dochod:mrl:ie w:eJzc,zęte
o:sta,tnkJ
przed\viko Dr. Dr. Szme~.'ło";yskil.!l~

z po'wod:u za,rzutu

od~

l}OID:Qcy W naglynl
,
Ż po'wy:i.szHID \vplY:l1ęl0 .lmpy"ta.a,ie
I/.:(Zy I,zha,
p.Qi\,ni1u,d:om,ua, r(}Willież Irasę ChoQ treśe,i wyroku, na
którego S,'V1 Pos;ka\ZJfll oskaoc'Ź'oinych

Tru·;!> ....."

sne źą(h'lrde, czy t.o na skut€.k he7.JP0śre:dJniej decytZi~

udZlieJenLa

Ska.:..'J.owa.ć

fe]cze,l's·k.ie.

dyŻrtH,·y

:fa,hryczinych, gdz,ie
llyły

no,enew

aml:nt

te OlioitviC,nc:oo.s

stos·'Of\I\l\,:une i 2lU.pl'owadz.h:' 118.

IlO{.>nq., do ez,ego I\8.sa m''''Il€raZ'uJ'e

'il'I,n1,",,""Vd~1I1I

fe1cz(li!'ów.

3) Uruchomi.ć smcję zSJpobiteg1ll;wczą
chorobom IY®e.iI'ycznyrm przy I. . ec,liOiicy II-ej, Zaa!n"
gażo1wać w tym celu specj,aln:ego ęallli.fAllI'jutS,za. m'lM!:

NBuma.n.a na.
7.j3.JlOOIkvną

na

jfKllifllomi,esilę,c'Z,tllJY

kO:sztÓ''ii!l "'nl·q:nll:"....n'n
czącego Odp{)i\1i',i,ed,zi pl~ZBclzące.j, WY.l"<'lŻOOJO
aJJy !{as.a, z\1fo1'6CJiI.a s,ię do
:i es t
sit;t1no\viisl(o\y t.ej ~"::>·!,I!A'!i.1l ,;.;;

r'ozwinąl~ ódpo:wi,ed'llią propagandę uświlaoo.mi~jącą"

4) Przyjąć <10 wi,adOiIDościpodarn.ire po:s'z.ęz;eg:olt..

:tglo,szo(tlO .sl~ereg jnterpekucyj i zn.ezy- to i'l1dywiduaJnych SPf3;V1l
posze;r.:0gólnych .eztonk6\v
czy t () ogólnh;:jszyc:h
spraw hie:i.ący.ch, jaik up.: uspra,v,-TliicIllD.. j l'o'z,s:z;e:rZ'(~
Il!i.a, sieci telefolnicZ:Tlej C~~!nka,li, nd'8'któl'Ycl! uleps:zeń
w
oraz
itp. N 2'.
tla>nt1:[t uch;j,eJali OdpoiWi;eazl :
.

b) JJt::zplu:Gn:a

nych zJ.l.iiIl't.e-res().'I,Yooy.ch z.wi~tów
Kasa Chorych w zw,iądtu z. nową J)r(~Cei(lW'a
ezen,irR. nries·t{l,le 1"",'1/1,rn f.lnj'olnrc 11 "'l~''';.1'l'iAI' '7ln .Vll
lwsD\v~wi.u skladel;;,
tych2e 2wdązkó·~v.,

Po "'Yczclrpan:iru

pOHlOC le,k~11'ska

szkół

c) lJ0z:platne kąpj:e1le,d) lni.e\"> zka.n h3'

oplflit[,t

poło\\'Y

ceny.
się

{) ml8iJ5:c.a \V zakln..~
!xYIrV,irIlini składać Ulllo-.
do szefla, srun&t,!lrTIe.go swego O. K.

w
TJ<O,[l:aiJ:l'1e

Al ekswndl'ów

Pa.bjlalI1kk~, 300
Gospodarrz

11 9

Nowosolna 50
Z.e

z hudmvq insiy.f.utu rado""vego

w

da,l'q na.rodowego <Ua. Ma.rJi SkłQ
wyd'l'2iraJ: powi,n.to"ivy zwrócił aię .z we
:il1i\'a!niem do mdast kilku gmj1I1~ ", spl'3.'Wie powoła..
n,j,[l, 1;:omitet6w
kt6n~hy
z:orga,nrilZowa.t;y
~)}mli:cznoścti:O"i\'{>"

;ludnO'ść

oraz 7.biórki oHa,!' D'a celI PO\vyzszy.
Z \v(',z·W{l.n iem obyw.i1telski.em

fa

kofwziono o god;zinie

zł.

;~t~li..

. ·Ch.

;r.lJiJ~ldego. .
1>0 ~~y ~w. W
Ś\'v'~ J{rzyżrU. pi1~,knenl
~ó~~'.iellJt:lnl irłłulgUl'HcyjnemZ,ia,zd 'otWOl':2Y,l:
. .&.!rządu WOj. Ch.l)(~m. vic€'l;il'ezydJ~nt, m. tó-. \i\' Gr(JSzko\vski. Pl'z(Y'vwJdnal.'zył Zj.a.zr1owl
p. p(}"c;eł A.
RZ~:t;()wy refe,rat.{) organiz.a"eji
l'1ldl'tl Chl'zc'SW,.ljailSł{o· - sp{)łeeznego wyglf}".:;il spJ$".b~
tarz jooeralnystronnictwa Ch. Dem. kol. A. Chacifl~
sJti. W da:lszyocn ćJągu Qbrad ptze.ma.wi41ło s~e-rp.g
roÓ\vc.{;w m. hl. pp. lJ()<sl()l,v.j!(3 na SE.>jrnHarrv'1'z) Ro~
ko."Isowski i Roch , or,'j,z
k~. senat01". Alhl'oel1t.
.

do

Po wycool'pllin/iu l'of'e<l',otów przy!s'tąpj.o,n,o
0g61'll'ej dyslmsj'i, poc.ze.nl d'Okon.·:.N"lO \o"y}).o1'6\vRady
JVQjoe\yÓlJiZ~"ioj na ro,J.i: 1921),
skład kt(H'ej \vcszh:
viceIJir'e,r.ydie.1U't m. l'.tod:li 1). \V. G!I'oszk()\vsl,i, łlf'wnilk
'Wyd7J.i.ałn P4)(1. lJ.l'zy M'ag.m. ł.,od;zd p. 1, 1\111a.r.l1o",
wlicz, ła\rXlik v\7ydu..i 'ułu Bud{)\v},flinego lnz. K. Fólkiet:t~J\:i, IIl'(}f. R. Ol'zOg Z·e Zgie:rza,. kolega J. ,Kon;Jip>CilJyil:sl\:,i jZ Ełi.el'ad-,z'a., 1\:01. B DąJ.hrOl\v'ski. iZ P~hj,and:e,
kol. S. BrU:.fl'\,\,sl,;:'i z· K.aJj''3:zu 1;;::01. S Zbyszewts.ki .2:
'l'Ul"lifl,~ kol. !vI, Hogi:u;}ki z vViehlllilłl., kol. .l' M.aćko
wdak z I{on~na.~ koL F. lU.aie,zyiiski z ł.Jęczy.ey, lwI.
S. Kulk.tt z KiI'}la, kol. Sz.el(;'w-icz ze Słupcy; na zas'tęp
c()w: k.ol .. A. Cy,rallslti 1)1>(>'1.,08 Znrządu G~'ó'vv-:lles:o
Z\Viiązl\:u Z.ulwo<1owego Hob. Pl~~em. vVlókn •. 'ViI Łoi(},z,i,
kot Pawi.::tk l'LlJdn,y m~':;Hłta;Lod!zjt lwI. Tursli:l.- ł.. Ódź
koł~ P. OlIStz·ewsk.i Z(luń~..ka \7,r()ąa,' kol. VV.a.js Zyg, z
PabjMUc~ ktQil.J. I{ęsy z }fu.Hsia;k,ol; \V. l{aeooiI'Ow,,ski z 1U:rka,kQl. J ... Ma.ćkow4tlkz.\Vi181l.111,jta.., k'otF.
Syc.1lisl~A z Kooc:lIioo., .~;:o1.·· K'ilstosJk 7., if"ę,cy,;yej',
koi,

\v.

j

:;r~)itiki(~"virs~

z ,I{ola oraz

,1t:()1.

Burda ze Slupcy.

- W oczekiwaniu u.pałów.
.:rtWk sygn,alilZluje O!b:::Wftl'\\'.Q\t:orjlun herUll:310i.e rtl.O12;(',my wnajbliżs·z.ych tluiiach spcJ(h::,ie.\:I,"ui:. sj(~ \vi~lkj.eh
up~l,ł6w. !1't-lilotl. up.a,t6\v idlZie z /vllig:lji.
'I'elllq~'t·iltt,ull~:t. wYU:l'(Jsikt w ub. tł'g', w Lemdynie
60 swpn:i· F. '\0\' Bribhtof.l. Si?1l1uJu. pIJnt:v\v·n,ie .I)U!t"Zo, i
}XłJdia.ł l~rullj. M6ry z.•nis.:?iezył
Nad. k.Emaleul'
I."r1,

Mnmdlt'l ll'Jwsi siQ mgła.) k·fórl:t utl'nd'l.t,ia ż€'glug~.

Wypłata zasiłków.

-

l\l'lUisl.l'tlt 111. {'odzi podaje do pubHcz~

ncl ,yhtdonlO~cl, :r.c w c1.,w:::trtt~k. dn. ~ 21, \V
ph~tek, dn~ 22 i w sobo:tt}, dn~ 23 bIn~ od,beda
się dnl~.ze wYD.fnl:v z~.lsHk6w bt.~hrobntnV~l Z~t
CZłlS od 11 do 17 n'wJn 1925 roku ·wlaeznw ..

lU lrmJa. hr~ w~aH ~re~~1.il:i'1{(hV~i;głO~11~~iy,t
p. \V. "V l'ml~ina t€ma~· ł.lb~\Zpj,eC7..~lll.ia l'}l~acmvll,i~
1\6w nmvsł-rrwvcn..
.
W'1dllW' .·st.a.l'O·Ścl .' i ·niern-cicy· tv walce.i prze·
szJ~odaJ.l1:i2yeimvemi:ro,vo(hlje:z.rQ.z!1~. :ndJe,p:o,kÓj
, z..1.int.e'l't:$QWa.lJ yeh) .1\ tórzy c7.ynd~!· z.abilegi W cęl"u ·tJ...
" h~pi~ćzell'i41. się.ad ''" sp omnhHl y('11 k~encyj •.
. ·PGlh""lladt:zeniifL z czasu :dEnv'riluQ>Cy~o po.2IO~
st..'t\Vił~i po sol)i:(-}uie.rrlHe \,\rspomni·~m.iifi,. mif.iłn'tl'ęt'"ra

.szel'egu hlrSltytucj.i uJ}elzpi,ecz,en-i'O\vycll. ~dy:t;' fundu~
s·;z,cich ,zo;:ytalywy\vłas!Z.czon;e p!";z,~rmt1s{J.Wf\: 'loka,tą

..'
J·edulOF.!i,ki ,o slab~J ct(~!Jrol,,:n(}śc\l (?ikp1tl0Il'hitCąJUej
wyszJY jeszeze go,rZl.ej· lH1' p-odo}}nym Ube.zpi~I}:req:iuJ
śtąd·zro1ztlmialy brak zl;-mnul:ia. -do dz:K'3·.j'ejs>zYi~h two.,
rów uhez,p.iie{;te.n,jio,\vyeh.
i
,
Je'd;hakżezycie n~stl\va k{)nie:cZloo,~Ć .st,\vorzenI,a ta.kfej iil1slj.yt,ueji. uhezpl.eczeDiliQwej, która by była

"'IV

papi'()I;a.ch ]Ju.listwOWyCh,.

i

4201· -·::lliOO. B. \V. IV tl 3851-.. ··4400.
B. Piatek, dn. 22 :m~da 1925 roku..
B. \v. L II 4801. . ·-54.()(}, B. ''''/. lU 24tH
;......3000 H. 'VV. IV 4401···..4-950, B.. W. l ,1. n a
5101",-6000. I~. "V. IV a 4951-'·5500.
C. Sobota. dn. 23 nuda 1925 roku.
B. \v. t n 6u01-··6600. B. \'V. Hl 3001
-:3520. H. Vv. JV 55015800. B. V·,l. J a~łl ~t
1

(}(JtH ·720ft

Ka:i.dv· hez.robot.nv wnncn posi:adać
przy sobie. dowód osobistv. ksiazke obradu.ru
kov,ra, le2 i ty!tu\t:'ie 01'a~l talon zasHko'''I\'I"v.
-,.--.o(.)O-""ó"'''''''''''

m'luso'wy,ch.

.

.

.

.

Cit)gle dyskusJe i 1.1tD.g.aibYf\VI!Hl.i~.tsf.er :rzą{lowych
.m.j,ały t.eJll sJ.ó.l!tek. że wyc.iągnięto z rll:rok6w p.rojeJ!rt
tu;tawy uhe'zpi'tjc.~e,l1!i!()\vej, .. lt-tóry obe(';!1Ih~ rOtz.p.atrywa:• ~1

nI.

j:aiIui pOtdj-Wz4o'W'lymi Ló{lź-··~·AleksiUln:dl.l'ów. \V,c1JeŚlDiiej
przyj:muj.e sek.t'etrurjam T--wa I{liUil~
sl,jego N'l'. 163-5 w pdątek l. S()OO1;ę od gad,z. &--ejli
Wil 8Cz61'.
S7...c z.gł1o;s:a·u'Da

-

N~uu~z.

Egzamina 'Wstępne' w Pafistw~ Semlllarium
i~li

.

DY1-eJ\Cj:~L PaiH~·bw{H;V.e,-g{f Se,m!i1l1,u,1"jum Nf;lJl1czyc,h"l$I~i'eg'{, d'kl, Oehro:njn,re1~" ża",,;ktaa:m.ha, te egl7.Jl1Illii-

ny w.str-:pne na, kurs I-··,sz:y o,d;l~dą się d:nij'a 22 .i 23
CZ{l;l~WCa. T.b. {) godz. 9-:-~j n~alJ(f.
Poo::mltlJ przyjmuje Kaneelal'.in, Se'miniu;rjum
(>odzier1'11ii'e o{l g"LrrdJ,. 8-·:-·12 \v polndmti'l?>,

DyI'skcJa•.

ar

TOW'::łil"7.,yst'\va

()(LbędIZii;(, sjl~ 'tY

dni u 22 lll.L'tJa. ()
w
ui':l'.rn\ill:libe w l{)11;:.{.l.tlu
Ofi
('..eTS:ltrJ.eg.o" Al. l{iof;'c:i't1J..s>z:ki Nr. Ił:.
O :łi.'lSkf3lWe pr:zybyde C,Z,10'11kbw .i sympatyków
1!'Sfl\14d upr,zejmie
Stowa!'~zeJl)j1a Handlowców. Pf/lłls~Ch:

w~:wj od 7~r:aJ,Uii~2m.YiCh i 111& b'raili: 'prIWC.y . U~il"tąć
się nd.ę mogą.

bua-gU ovrz:ymał'a

że Niemcy 1lJ(!,(!~ylr
nie.J)'y"vvuły
lvprost
j'u,z'\\'ój ich l1o!L.y. z,.\'y,\'.:li)żon:i ulni 1"1,], eh;'N'ih~ n:1;o z.a~
nil:.'I:b~l-li .<;;\Vydł :inJl1f.~.rj.u1 iH'tyl'.>znydl dą:i.no.~;ci.
Od.g~J·Y
\w.l..jqe .w:d~nl.l~ lU.Hu,et!ję \v,ol.lee swych w:i!m"l,ycieli ,\ytJ

(p) Najlepszym do \yod'0m,
raJU \Vr.Jj0U:ll'ych-~- to

Q

jfmiuydl l'(j,uHldm\·a.H sw6j prze,r.nYBl) ki,óry w P'Q~:}ZU~
lj~k sj~!lM3j

~p(':L\\~ozda:li wi,etk ich uiw.n:i:i."c,kh!-.h w~

'mieJsce·,

~ SWW(l!['z,ysfli0Djia 'atJaWlią. się 1,i.oC.znde na ze.bnam'lB.
•

u

1~1ó'WiI:a Tow.
"Ee.ho ..
T-will pr,7j)rpom,ir.rH,I; :nvyDl

KINO

=-=

czł.o:nlioOCJl,

miejsca!
ll,a, ;)· ..-e

.,

Ale ni,a tylko pojom:oość .fl'Otty· ~w'ii3Jd.{:z.y 4) jej
ro·z,woju, d:1a spr.a;vii.nlo~cli floty 1iIon.l(!;'c.z..ny,m Wltl.l"l1il1
kiem jest, .aJJy POS;iILWtłMa .i~ naj\vięcej ok'l'ętów no--wy;ch. Pod tym względ,e:ill N i'emcy p;r'lz'Odują WSizyst
~im inInym państwom, j>Wk: wyniika z :n.rastępują.cego
w

ą pr.Ziy:t.e.mWl'.IDi1n
a..ostGwy;
był .rychlej-s\Zy.·
'.
.
Cyfry: ,te i fa.kty (z<alc7Je!l'puęliłśmy. je z art. ,pćr.
rOOiZenu.e .imperja1iIZlII11.I. DlilęmieC'Jkrrego", P~ądJ'

.

)VlSzeiCliJprusijtj DJr. 4) Ś'wiJadcz.ą wyru.in.ie Q Zla~n
irnp-l-'lrj-a.Hzmu ll&ernileekJi:ego'~ ·ic·h sile gospO~d19irC2'Jej"
Tętn, CZtljrOOiE'Jj trzeba. nam foow6j ttOO; ~ledzić,
teru wytr\y~l-ej dą~y6 000018'.0 ebo~ :b.Ytb.rund~pol
sll;~ me Żlnilld31Zlupeiłm.e· z fa.!ł .~y:k'U.
'
~
.

dOlny zepsucia. podejr.zane

dallcitu~i itp~

po·shl.nowUo zf.el11u położyć tame. Zo:r!:!a11izo:Ji
. w'aH policję ochotnicza z pOlllIedzv ludZi p~:
ważnych i znanych VI lnieśc i e. Komis'~trjat zaś
urz~dzono \V' redakcji dziennika ,,,Rockv MO::l

uI11"ain N ews" które~o c::d'v skład przyłaczvł
do akcji. ()bv\vatele nolic.tianci uie żalową
li trudu an.i pieni
yw: celu .wYkrvcia qra..w!!lI
dy i źródła. zle~o.
tektywi z pom.iedzy uzien:
llik~trzy peda.s!o.gów i pl'zemvs1'owców oowie~
azali najtaJniejsze nory uda·jac,:!ooci i zalw.iazu
ją,c stosunki z przedsiebio1"'CnDli .. Po kilku tv~1
~odl1iach trudó,v~ sPol"..ladzono" listę :200 męz~,
CZyZll i kobiet. którzy 1.nłodzież.wciagal i w
swoje sieci. l..iste' zawieziono gubernatorowE
w Colorado. Nastepstwem było uwiezienie
~orszycieH r pocia1lfl'i ecie do odpowiedzjlllnoo~
ci. polidantów z szefem na czele ..
sit~

liiJ

speejaJimltll'll chor6b
C!2llaycb skórnych i mlOlll6)W

Gabinet .Roell'!tgell1!~ ił $m~at(o}h~
PlctlPiuJ'Il!\UJElI:a 144tlielk:ka. 2.r. God2 p
c. 9--2 i~p
dłłla p'i!

TeJ.u29...·: .

ciągu; pl'Zed~,iębj'OTgtwa oll::rę.1,O'we mEtrją o~;;rzy~

Dziś i dni następnych!
Najwię}(Szy
~ ny in:;!) irator

cieli
85 gr."

~

powiernik carowej, w

wybitnych rosyjskich

34

PRAWDZIWEJ

zakłady, Z~l."rdzięczaly swo.i(~ istnienie mielii:
scowd "poHeJi która je tolerowała eia1lnaci • i..
te,go źródła korzvści. Grono, obvwaŁełi z fa~
brykantcII1 Tornaszf:,nl' l\'iainlandern Da. c.zele

mfodlSz,D., jelst, ni,ż 5 lat przeszło polowa, bo 52 pr{}lC.~
w Hol,andj.i 36,8 P l"(}C. , w Da.nji 33,1 proc", we Fr~~
cji 32.5 proc.; '\IV K.arna.dzle 30,t1 Pl.'oc.; w St.aJn;a.ch.ZJed
nociZooych 30.4 p~o.c, .a. we fIoe1le oogi'el'Slk..t-ej tylko
26,1 Pl"Oc.
Oboornd-e Ni'em-cy l'Q7..budowllją fJ,f.i!tC} /ewą w d,&<1

3zym

5 ak:ręttów

szej fil!'my amgi-e-Jsl{'j!e:j

ponliedlzililJek, wiJa, 2~~ .b.m.. od.ł)ędz·l.i8 SIlę . :Zi\"tStawleni~:
MIoas'ze niż 5 IaJt jest w całej Q·gólno---św1':.\,t'O
N~WYC7..&jtDte Ogólne Zeh1~am,ie Członków S~O:W3JrlY
wej flode 27 proc. t,iJn'D:ażu. W Niemc:Zloch nl3.tom:ilS.St
KenWa Handlowców POlIskich w s:pI'laIwie ZlInllWny Sto
:W~l".z'YszenJ.tO, na Zwią.zek Zawoo1owy.
POIDJ.ewaź sp'rlawa. ta je~:;t .bajrdzo wa.:i:.na dil,a
ogółu p:r.t~coV\lllliczego nąle~y przypuszczać, :ilŹ C.7jł·:):n~

il'lAt

do w 11.mexyce :PÓłnomlet złe obycza:,Je v.rśród
mlodzieżv Pl'zybr~dy obraz zastrasza.jącY Prze
stił.lo być tajeInnica. iż potajenll1e sz:'Vnkow~

jUt.;r,

s'ię Jl:8J 'j'·..··enl
przBgun(~hl- się

z AnS'li 7.;a;mówj~i!e
y

roJOtorowych 'p.o .10.000 tonu
to: d~~, ze O\ferla
. jej byŁa. O' (30.000 fUiD!tów 'baust;a; ni.i. mert6. ~j!Wi~

nie~

flOltla niern1e,cką ZINJ.jf.l!oW"'llt:!l,
ogóhwgo tOiuna.Ji;u, w r. 1924

!A'll~

OCHOTNICZ~.
(§) '\Ą/ :ml'eście D(~uver w stanie 'Colo~:a~;

ROZl\fÓj

g·1iWJ.'a s1(~ t)[.11':t.l(',IĆ

w

POLICJI PRZEZ

WIJU lUli

.złn:',tu

SetlS'8JCję ~.wołt8J

ZDEM4ĄSKOWANH~

:POJnJt.lik Straconym Powstt.'U.\CU]D w Warce.
(:!V!.)
iVIt:l.t~i{1:9kt[!.
zt :JO.·"""
(:!'J::\) r((Jill(}nO'\,\,ik~
"
10··-

:5i(;

Pl'Zleciw.n1e.

glj:r . f.akt, ?;e llli~mtlle{! kra.,.J)euWchę "VielJ.1t~·. w. Hoon·

N~v.

w;:J.Jl'zygtw o.k'l'f~tJ()''fvy·c:h 1>'ojl.'Uninu~~:' Ho,ty nlemiec1dl(~j
po wo,pn:it'); vVylll-osHa. '100,000 tOlrVH. Ohf:'.-c,nl~ r{)0I·H)["Zą~
d;;;S,ljt;\ iJlrhl IltOit.ą o pojemk1JO,~CU. 2,~8r){j;OOO tfJillll1, czyl1
];KJ\vJększyły
ją silBd\mi!(d~r(»t'l1lI,e. J os;.z:cze "y- r. 192.3

Z Tow. Przyjaciół
~'O;4. :;z:n,e
.
7.e,}n'nJn:ie

_u.u••

BIl IlI I___••lM!IlIłItIll!lF.1._'.1_1_.&

I 1IIl_::Ullillua:_BIIllIIIu.r.,JIIIIIR_IIIIIIIiIISI1IIG3,IlIIIUIlllIlIIIItiIIII.11S.IIIOzn

że \v ni'edz;ie,lę dri. '24' JJ.;m. Ul~ząd:~m wyC'ieczkę.d,Q law . mać od rzą~lu 50 m;J,ljoolów lnavek :li! 00 lmdo<wę· 'nos·k.u p. EJ S7Jnajdra w HOln'3Jn(jlwJ:e~ nrozma.J.coną róŻA. wych oatn~tów rZQ!fl TI'oomi'ecki s'l.1!bwenjonu.je ho..
nymj 2itra.k,ej:al~nL \Vyja:!Zd samochodam,i i, trr.amwa.- . wi.em pl'm:d~·jębkl!I'S'tWJa te, ChfOćSiflo.ją ()Q)6 ~1.mi.c1.m4a

t',il "- ;it;"

i
-

•

w·~ęcej Odlp:olrni0lj'Slzą'·· na e,wenttlla.lną prZIjl':s:złą dewalua.c.ję j Opl':Wt.ą· ną f:r'\\'·aJs'7.ych
fUin(ta:men't13jcll f1-

l'orzadekv·/\'nh!t:

.A. Czwarte.k. dn. 21 lIWra 1925 roku.
B. \\l . .t II 3601 .. · 420U, H. \V. Hl .I80l·
2400, B. V~/. 1\' 3301,,-3850 B. \v.. J a, H ~l

•

HI -

70 gr ..

a.rł)lfSlc)w..

l~.

b. o

w

~~ÓlnB .~ Ul ~clajneZB

VI

W razie
pi erwszym.

liczby

CZIOD]~Ó\tl

Nadzwyczajne Zebranie w

myśl § 27 Stłlhltu ()(lDędzie się tegoż ania o godz. g.ej Wa
VI dfU~im
Wazna bez wz'iiędu na Uczbę obeclI'!ychq

Prosimy

o nieodzowne i

przyb,cie

. ". ,'. II t1rt~S4rOOW1pod&tkÓWrOOOLt~:tarpOW~~hrW,!.04Z1~jen.iniejSZymi~og4~nej~olJl6śei; ..•lę.·· na. ~eie _t~YdiJlIO\t..Ulłłr
~.ł&iNbowy~h Ołlbędą $tę pubUeme JioytaeJe 'ru('hQ.nlo!§'eixa.jęt~.chu.·niżer WSZG~eg(JlnJony(!h .dł:Uj'~ltiów.d.td. ZS • •f':'.192&1"Ok,u .i_~~
'~a .ł .10 Jl(JitMbd.:t·
. . .. '.
.'
. . . . . ' . '......... ". '.' \. . ).,.... ' .

~~ Ga~anaszw'ili Marcin," Ko;nstantvnow:::

66,roeble.'.,.... .•. . ......

... ,'

~śł~),,~2aUtt\tetja.

..

30)

(3)
łl~)

Ch~lb~l{lBki ~hlk~;jb,

42) I)eresz Szulhn,Kolek,wa lI~ 2O.000:Kł!..

i

ą)

·

,~)~
tJ~·

7·

8

9)
iO)'
11)

12)

Piotrkowska ,;8. ,f)O

kasa

sztuk
skrzYli

()

pi (')1:rk cF\vska

t5) Zundiner
14;;1

o!;!niotrwaln.

2'..8l.SekweS\tr<:>wane

27) R'lbinow.jcz I...e\vet, Naruto\vlcza 36. 15
sztuk tow~trt1...

28) linIer Józef. Piotrk()'wska 82,
do l1iRania~ (hVll hhn~ka. kredens.

29)

s~ do

(~r:'tho\viecki Raf~l.ł..

14~ lOf)lar

Pl'zeJazo

obu'Wia.'qleski,e1!o. . . ..,.
31) Bli~entajl Izraet P i otrK()'VSKa58.o sztu~
towaru.'. ."
.
.... ,,' ,~". .~
32) Kaga11 1.1 SzusterN.,PiQtrkO'\vSKtl 3tS,

y

nino. m(·hle.

Lapłlrty ·Stani.~btw~

.' ". '., ',_

ska 12, 500 litrów likieru.
,\
.
(}rosl!~al1 iK,opel, 6, Sierpnia 76.kas~
1":
kinbd MQrdka Mendel,Piotrkowska,o~niotrWaJa. . . '.. .j'. " . ; .'
me le..
.... ,
Doktorczvk Abnun JakÓb.·Piotrkowska
!tryltowski Cl1.,Pi otrkowsktl 2€hmeble.
69; 200 chustek: baweln~anvch~ ,
4 swetry.
'
...'.
. 18) Lan~ę JllUU s?: , \V61czmi.ska>51,kasa:~
Goldmall łIilel,Ząkatna 17. meble~ lich
!:!niotrwaI'a. .
., . ' . '
.. .
'.~ ",
tatze 2~
..'
19) Telatycki Abl-am Piotrkow8ką3tlia~
~ydłowski 11. Z .• Ce~ielnitnHt 36. me~
sażelnzna, dwie lnaSZVnvao ~ilz.
ble: 10 sztuk t o w f l : r u . 2 0 ) l ..ichtensztainElnanuell<\Vó1czansk~152,
Calle Abram :Za,vadżka 16: D1eble.
kredens.2szafv., treluo.,stót"
rrorończvk Aron: Ce~ielnhlnll46; llleble 21} Bnauer<Si~Ua9 Cea-ielniana33, 5 par plu~
Kl:otsztaJn. A. i J'urk Ch. bt.PiotrI{Qw
Bzowych kołder.
.
.' " .....
ska 8, 10 sztuk towaru.
. .'
22) . Birencvteig J. i Szvper~ Zachodnia 68. 15
Szetcl"1zewski. K01>Ciowski i S;:Ika: KOD:::
li ełny ch sztuk towaru.
...........
tstantvnowska J02. 6 sztuk :~rempU.
23) Onenheim i Adler,.Zachodnia 70~ 20
l?ilecki lIerlnan! Konshu'itvno\vska 80~
sztuk t o w a r u . '
.
135 l1a(~.zek tvtoniu. 200 rmc:t,ek napiero 24) Calel i IJchtszajn, Piotrkovvska 82, me~'
sów.
ble.
. ".. . .. '
Wil11cr
Pon101'Rkn 3. ~20 '\'v'orków 25) Szwnrc1jer~+Wielik:i i S~pif;!iet TratH!u:::'
maki pS2cnnei.
fhi 4,dzic.l:sje'c sztuk to\v.weł.. .
Chinber$! E., Konst~mtynowska24. n1.eble 26) LitwinB. M' ł NU1·t1towicza 6~ Krc'dens,
Snlon10nowicz Snlornon. (jdań~jkH
f)i~l
oton1ana.

n

..

Wa.f,4ll dziesiętila~ urządzenie :biurąwe~
33} Flamellhritun Berek~ Piotrkowska' 56~
k,redens..·. .' ... '
34) tewk-owicz Izrael 1. Abram. DiieIila 7'1i
50 sztuk 'nlate:rjalu.., . , ": ,...., ;' ..
35) Bławat liirsz iRubinsztajn.Skłaaowa
23, 100 tuzinów Skarl)etek. .
36) lVliliband M.ichal.. ,Dzielna 35.m.aszyna
'do l)is8.nia,.. ....
'
37) Lewandowski Stef~lnti Sienkiewicza tJ8,
. 70 ;kl~;. tvtoniiu.,·' ;. \
38) Bauffi}:!arten ... Dawid. iPitikU,S. 1\Er.,
I!lo.trkowska. O<K3 sztuld towarU'~;. ....
39) Sando'lvvski Jt i 'repler'r., ,WscnoonL.rt.
74t llleble. ..' , , : .
,'.. ~
40) Br1sIc M. L. , DZIelna 42~ lOsztulC tow~
'tU· "teł'nianego.
I

41) \Vajs
43)

Piotrkowska, 59v 27

• . '

Samuel~ Ce$iielnlitna

szm.elcuźelaza.
Nieświżki F:ilip,
ma SZY11 a do 'l)isallia.

111 !t szyna,

.

'"

53.

f

.

."

p~al1inó.1W

S:Kwero,vn 'l~ lnel:ile.
.

wdnl"til sI~rl(:\d.a~yu wymienionych dlutn.1k6w. na miej$C't. Ucyw.jt

I

iI

• •

II

i

ninlejszern
wstępne
Zi;).

tluiyrnl motorami:

:loch,

w

do wiadomościjo it
plerwsz,ym tennililie odbędą
podaje

4- aerwca r~
w drugim
18 CleJWc:a J".. b. r oczątek

drt!a

j

po

egzsr.ninów o

południu~

Lekcje w klasie

p(JdwstęPi'H~j \IV

ku szkolnymr()zpoc~ymić :Się bc;:dą

'

Ol

ro ..

go.d:drlie 9 .. ej

rano ..
Podania' o przyjęcie kalldydatów pn:yjmnje Kan
ceł~u'i a Szkoły codziennie...

l,

urG

..

mmnazjum

..

'I 423

instroktor ()grodll!ctwil na 'Okr~g
tiZnania na wystawie ogrodniczej

'Ji,.,V''''''''lIlI.Bs

'W

opfocu.h'O-, dopro\'\i~dza :zaniedbane do T)Dr.~f,!(HI:U

C,Il:!' doc11@ciowe, obejmuje w stałe in5l,l1P>kt"~ip
. I'. ich porad 111> zakresie ogrodnictwa.
Silenldemi4::za

od

C N
I'r.zed tekstem 30 gr.
'wiersz mHimetroli'llJl lub Jego miejsce. DNJ!lne oglr.03!iI!lzl:ia
-- wyraz 10 gr. Og'łO;S~.z9!1!l!La .zalnjE~jlS:(:o'V\,e
t.},:~.'Cvlf1elJ\S1[)Vl}'e li "'''''.''''''.''''4,}

