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.1i.asc.a. P.ier\V8zy r.na.jcl-... który mial UWicHiczyć cał~
akcj~1 nie pr:r.ynjósł spodziewanych o\y'/Jeów II-ej
:Międzymu'o{jt)\;tice. Za.palonaw Bulgal'~i pożog~t zblI·
ża sit: ku zupełnej Ukwidl1.,~j1. Leżą iylko \v gTllZ11d l
mury soboru sofijskiego i Poc.zy·wają w grohie setl~.l
ofjar zbrodniczej I ' f}ki. \V innych ln'ajach Europy i:9:
pa.lone lonty' nie zdoł~l.ły nawet spowod<Jwać WY})IIchu, Wezas 7,apohlei rmo ó\vym zalrlysłóm. Setki -agita,torów kOl:!luniHt.y(:znyeh znajduje się po{l kluezem

Dzięki energicznej akcji l'lnd6'rY \ve Franeji, w An·
glji, w Hlltul,mji., w Polsce, we wszystli.ich bez muła
paiLlSt\vach europejskich ot:itlało 136g wie ile :.'.;yc·la j
:mienia ludzkiego.
N.a~t.ąpiło

uspol\'.ojenie opinji iWl'ócHo, zda
się)' bezplec:wl:csl.wo, li:J.óJ'ego ~t.r7.f>gtl. (tniem 1 no(;~l. V'i
t<lwe do strzału IWl'ubiny j któr{~ 7:aleZy w zupeł:ntJ;~
'ci ~dbys~rycll oezu pol1cji ~led('zej. I ieź <.:hu.l'ukt~l
rystyczną jest.. )swohoda" z jnlul imblic7,n()'I~ć !Oli d:n'l
ska moglil. się oddal: UCZlHdoID żaJobnym. i uczestniczyĆ'.v o]J.r7)!d7..ie
pngl'zebow'ym hyłego. tlo"ród..~y

wojsk ungielskich w IndjttCh generuła HawlinsoD.a.
.Uroczystości pogTwlJowe ITliaJy się odbyć \v kości;;}le
iw. MałgOfzMy \\0' \Ve!:3l:mluster7.e, który zostal pl'zi:'.d"
tem grunt')\vn\e lH'Zt~gZuli.u.ny. fi w czasie uroczystoś
ci otocumy był wZI:u.oionym lWl'donem policjj, Ja~
sną jest r:iH.1Czą, if:7..a.1H':2,pieczcnia ~ycill ludzldcgo,
p·racy, s-pGkoju, kultury na imlTlych niż te, musi byr
budowane podst.awcteh.
Ja.kiet .i5/ą obustronne siły, które stanr:ły do
walki KomunizIIlI l'ozporztldzD. sllnemi atut.ami N
postaci zarailhlly(.;h haseł, zwłu.szcza że :rnnól~,two
jest jeszcze nahvnych. kt.órzy wi~l'zą' SIOWOIU! .tL 11;('
,wlctzą haniebnych ezj.1l1Ó W , niszczących do Cllll do ..
robak wieków cał)"ch i gnl,t:.biących w ogóIIlej rui~
;:nię ich sa.myeb. Ta1"'ego !:.1tł,o::wb6jcZł:g!J elerIlentn 11&
... W2ÓI' proletarjatu l'()';gyjskiego. jest niestety, dosyć
POkrAjacll Europy l ~wiata. 1"oJ;uunizIU1lla pOfw,d.
OllittYlIli apu.l'a.t lJaństwowy do dysp<)zycji. Wpra..
Wdzie nie udało slf: ~t\łożyć pod<.11mej pla.có"".. ki przed
talll w Estonji, teraz w Bul:gn.rjl. ale to nie zmnlej~a niebezpiElcZl~nstwa, br) nIe ;vittdoroo, jakie 'dzie
dalsze . poczyniono albo be:;cla po~xynl(}ne :podli.I./PY•.
Zresztą i sama Bolszf:wjo. dłll~6jeszcze i intensyvi,', nie własneml ZRsob1.1Wi potrafi po~:Jl:rzy:m!le dq/noś~'l
: prze,ltsziałcenia świata na ,,\'łąsny j::mutny \'\'tÓl' i po..
, rl,oblellstwo. WNs2ciema. bolszewi7,m ~t;ałnego spr:ty
mierzę:ńca. Są uim olbrzymie' 'rudnoticl.gospodari.'zt:"
jakie Europie zgotowała wojna i Dieza.dowoll.}DIe
tych, którzy wojnę przegrali.·1 ·tu,· 'na
r.~urk'łhe,
~olszewbtmowi podaje rękęna.cjonalizm nłemiecd.
OczYWIście· :nie lht rZ61;;<.. lJJąknycł! łUl~el, ..ec~prie..
J

to

dw. traktatom, kt6ra uałamy' no,\\'y l spNt wiedii \\'S'ly

nit

przedtęm~' ad.

A teraz
ład1l J

',
.
mOWIe

zburztmie dotychczaso\vego ;;wiata jest
tylko 'stoplliern lH'zedwstęp'nym, Je.st wia,nawieje
Pl'zygotowaniem terenu do budo\vy nO'vvej rzeczy\vistośri ludzkiej, Ależ kultura Zachodu nie zamyka
::iwia,t.u drzwi Pl'zed p08t~pernł przed dą.zeniem 'io
po\'d~kszenia ogólrwj 8ZCZI~~~liwośc:L .Różni się tylko
w JIwlotlaeh. Hmvolucji IH'zeei';,\'sl,flv.'iając ewolut'jI1.
eepj l slzanuje wy'siłek wieków, pracę nieskOlicz!)wydi.\'t'ig-nięeIem

eJJowie-

ka ze st,a.nu dzi.kl}.;t:;j: .do którego pcha.ją go z powró
tern wywrotowcy, chtjf\r tętn saro.em wyra,z pogardy dla człowieka j jego znojnej, wieko\vej pl'ac~r. Na
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,ryeh z.]mt'lowaml jest l\.ultura Zacl1CJdll. Bo1sze'tvicy
mówią,

ł

z

6· o osobowy Ił (Jp'pei" do sprzedania. CePJ~
bardzo przystępna .. \Viadomość: . Al. Kościuszki
41, tel. 28~ Białczak.
1554

L
\V ul'~czej okolicy da ob:ywatef ziemskicalko ..
'WIte ulrzymaTł:8 dla 2 osół1 . za niemielką po..
życike

de

ltl~arll1acji przez grzec:znos~ ł

zmW.

tulzieli B. BiH lej' ~k, Łódź, Aleje KD~kiuszki 41.~

r.:niejsc:e .terroru, gwałtu 1 rozlwju stawia onu. ~~wór"!
c:Z{~

.milofić

chrześejjtulsk;\.,

d.y8cypliI}(~

u

. wewnę

tr.zDt.\ dla dobra. jec1llo,s{ek:i narod6w na.:miejsce
f·ozfla,.e:nniai samo\'I'()li~ \v!'f\SZ·l"if! 'vvit~H:n, knrlQ ?'\\'Qhod~r l wolnośer czło\vjek~t w l'tnua,dl tl~j dy[~('yp!;·
ny na D1iejseu n h:\\'o li , nlenpn!lo\'ranrch nallli~!t ..
:n.ośei l ni'caol}liczn1ilejsamowo1i szalonego przy· '.vła
d?y. .Nie konięc na t.ern. Fikcj,~ \;;;spólnoly Z\yydę
z~)" kuH1.u·a za,ehodu z. !H1.j\viltkszq lat'vvośclą teoretycznie i prttktycznie realrH~. Pl'7.Yl'octzoną'.[1 potrzebą
\vla.snośei
'\.v duszy' ezlowIeka. I tak '\vyrnienj,ać
mOŻ'llfL \'\'szystkie
dalsz1:! przeciwst.awne czynu!ki.
'Vyllie1'2Hmy z. ni!~h jeszcze jeden t.ylko. Niwelacyj ...
nym d4żno~ciom komunizrnu,idqcym wbl'l}w na ..
turze' i zuhożają.cymświat o niewyczerpanjt zasób
moiliwogci pl'zedwS',tawiasię rasa~ nLliród i indywi..
dualność, ja.ko nieprzebrane źt'ódło twórczości. !'liG
jdeom kosmopolitycznym zawdzięcza świat 'w\:szystkie nieoszacowane dobra dotychczasowej kultury,
ale tym właśnie czynnikom. 'Vszystko to le~y jak
Dn, dłoni. Jest pl"Oste, jasne. znane i ustalone w.J>.
plnli ~wi.'ldornych rzecz:;,.
,I tu zaczynają siEtzad,\uia i obowiqzkL Cały
ten g\vkltopogląd, jeśli m~t być napra,\vdę siłąśtają
cą do z'rvyc1ęeklej walki z kan:l1.mlzme-m. n.ie lIlote·
leżeć· biernie 'v ś\vhl.domo3cl. Mp2e b~,.ć ::tieusf,anniu
Qywą siłą, promieniejąct\ ku tym. którzy tego U&Wi.ll
domienia jeszcze nie ma.ją i któx'zy nie stali się' jesz
cze śwhldomym \ysp6łczynnili.ien.l \V Btw.H.rzanill i

1f upon teatralny, ą,Rozwoju

Oka21Cj~;l niniejslego kllpOlluuprawnióny
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Z pe~nenljpr8wami szkół [Janstwowych~.
Egzam j nr. dla . nÓWO~$lęruiąc~eb;
odtH;aą Sl~ 15,16~ 11. 18 czerwca.
g}
c.'

gów.

Poza

WejŚCia (stoJące)

na Q~isiejsze przedst..

tenmllsi się stać. Tlle tyl1i:O pcd111ettt; twórczą.

talo::2e przedmioiem pr·()pagantl~'.

"

VI parku n~taJly[a·'

rJl)Ojętne

rZf\d6;.~· ,,·zmotolUł.propftganda pl?vitinnabyć odpo~

H ' •• .

wI@ołrzeleinlm

rozllUdovvie r7.eczywistośei lud7.kiej l1a~tłt1damen~
ta.eh wymimlionych ideał6w. Poprostuś,vjat~p{Jglt\(l,

aJe

łł

M ..

. bo to)ęst., wspólnąspra:wąna:s:iy~b ~,

SfądPowhlllU się

.\voplnjL spolęc,zen.gt\\;a'.IIŚ~\f41

uvmić

'rV.catej pełnij tl;;taEć~tEl~ezu. ~e,zwalf'z.aj~c
u. aiebie.k.oinunjzl1l.Z\\,alCZalllywm ~~mldł;~li
lllebezpie\lze:óstwo
niemieckie:
--~~,

.,,~Temps~,l (rza~iarach'woję"fl·
n,ychN iętntee.

WarSzawą~' 29 S..
Posiedzenie sejrmu. •...
.. .
Na dZisieJszem posiedzeniu' sejmu przed przystą,pieniem do porzą6.ltu . dziem1ego, m.arszałekzako
munHwwał, :la pose!Kochanow,iczz Uubu biało.,
ruskiego, zło,żyłmand,at.
'
, Po załahvieniu w l-szem $ czytaniu· szeregu
ustawjprzystąpionodo projektu ustawy o trybt1l1ale
kompetencyjnym.
,
"OSTAWA :MONErrAR!~A.
Następnie pOseł Ma.na:czyński ,reiel'IQwal ustawę {) zmjanie l'OZPCH'zQdzenia prezydenta Rzpli.ej o
systemie monetarnym. Ustawa upowatn:a rząa dt.
wydaniabilolll1 5-ci() zlotowegu, w celu zastąpienia
wycofanego bilonu 1 i 2 złotowego.
Ustawę z jedn~ po'prawką redakcyjną bez dys ..
kuSji przyjęto w 2 j 3 czytaniU.
.
Po referacie jiosla Manaczyilskiego przyjęiio w
, 2 i' 3 cZjttaniu ustawę o zmianie systemu. mpnetar~
nego.
SEJM: POPIERA

Przynosi' mu in .. nieznane, d6tych ..
czas

szczegóły

o ostatecznym
majątkowego

"'y m,iarze podatku

i d

zmianac~

w jego platno§'ci.

Pozałem daje "Prawda*' treściwy
przegląd tygodnia na zasadzie gło

sów

wSlysHdrh kierunków.

Poseł Załuslm referował ustawę

o popieraniu

żegl u gi tp,'orsk'i ej. . Ustawa. p.rzewid ujepopi13ranle
udz:elaniepremji :za st~tkf wrk r
w kraju! ulgi i pomoc dla przedsiębiorstw ;t~ l

~owystatkóVf,

udzi.elanic kredytu n,a iu\vestycje eksp1oatacyjn~
UstawQw, ~ j 3 czytaniu przyjęto.
.
NOWE LIINJE KOLEJOWE
Poseł Brzostowskiomawiał1t,"ni );ek prjśła
szyiiskiego o ule'pszenie Jwmu:cjkacji kolejowej
Górnym Śląsku i o budQwie kolei
cl1'ów.·. Postano-Ni ono 11zaleznić wydanie ko'ilCesjlii
budowę kolei Kępno- -PiotI'k6w-Racloni~LubrrJi.
zobo\viązanja się koncl:sjonarjuszy od: budowy . '
rinlm.· \Varszawa--Radom-Ostrowiec i..Wyd~ni9l;,
cesji. na budovvę linji Łazy--Bnsk-NISl~;~-Z.')17it>l.""
njec uzalein.ić od zobowiązania się' ka'ncesjon l'ilł.:,lli!llli'.;,''
s,zy do budowy odeinka Mie,chów-c-Krak6w.
Poseł Kapelitlski przedłożył swój . wni "
sprawie rozw~l1ięcia kolejovvych taryf
przesyłki.

na '

Wice marszałek Moraczewski zamkr1ą1
dzenie) naznaczając następne na środę, dnia 3
en na g'odzinę 4-tą.

Poświęcenie
GdMS~

podaje co 'WHwomOŚCJ, ze egzaminy wstęrnedo
kltls o~j61I1o .. 1IsztEl ; (;ącyCll; I, 11, j Hl z :progra~
rtlettl l.7imnnzj81nym jo'k rÓ\\1I1ież GO klas soecjHł ..
n:ych~htmd!ot:\.~cl1 rozpoczną się dnia J8 czerw
Cfl r .. b. o godz. 4 po pol.

t;zestlc
~ kltS8Ch ogólno. ~\",,~~,Ii'\;Q
cych z pcczqtluem łOkCI Sz.kOlnego oł~!n żone zo
stanie do 50 proc, PA 'r.)ll:.zem clla rlie~WlU():i..nych
ulgi.

295. 1925

1'. (aw)

'VV drugi dzjerl Zielonych ŚVViąf,l t. j. w dn. j
czerwca r.b. związek b. powstailc6w i wojskc)'\vyeh
(unnjl polskiej) w GcLilSku obchodzi(; będzie pO~3vvię
cfmie s\vego sztandaru.
.
'\'V' lll>oczysto~\t~i tel kt6ra stać się rna manifestn.eją lJolsl\:iegn Pornor:r.u,.
vvezmą udzj[11
dB11~g'::v'i

S:d,oly co15 5-3

PodanIa prl}jmU)e
dziennie w gOdZ, Dll1rO\\j'ch.

Londvn 29;::5 1925

f.

Jak donosi •. Dailv Telel1ranh",

(aw)

nota

do NiemIec zawiera llustGlJldace' vunktv:
1. rOZ\VhlZanie newnvch wvdzi~~łów Reich
swehrv, które pelnh1 funkcje sztabu general::
ne2:o.
vrv:i.szvch ofi:::
sztabo'i'\'có\'{ do
norm,
ti]'1n-H
nic;.:
mjeckieL
od::1
3. zwolnienie ze
działów

,l

szttlCznie nodtrzv::

Z nad !!ranicv kul'vt:l::
wieści o
lJrześladowa:::

111ah" padać ofiara Niemcv v,r o~
na tJółnoc od Grudziadza i rrol'unia",

Prusach Wschod::

nich
Rehoul -- stowarzv
szenia sportowe, stc)"'vvarzyszenia ,veteranó"vv.

nawet

żvcie",

cv
sic
Reboul zaznacza
uczucia nienn,\\lgcido Pol sld sa
na Ślasku, ~dzje j:vwioł robotniczy

dla

Pl'oDa~a:n.dv

rnnieJ

nacjonalistvcznej.

lecz .lak słusznie to podkreśla autor artvkułu

P0111CrancJi. w całej Branden::

od lin,ii Kistrzvn- Piła. na
jak również w całych
niena ,viść do Polski
które w tv ch o:::
na wet

advż

sobotę
w.śród nich znau\'
naCO\Vca

poda~ny

tutaj

uczucie

Polak

on wiecznV111 wroalem, zktó
sic od '\viekóvv iktóreml1 udało
i:atulcID <;;;notkaniu. Pn,lSa.'

9.

l

'J,n...... u v

studentów. skautów 11\Va~~aja za eel swoich
wycieczek I!.ranicc lJolska. GnlDuhl sic oni
okolo 1Jrofcsora lubb. ofjccra, który UCZy
ich w jakkh warunkach odebrano NierncoDl
doline \tVisłv. I
w nrzem6wieniach
ich 1Jowtarzrda
"bvł to akt siłv. :na
którY trzeba
również aktell1 siłv",
Mówca
do dokonania: 11:1:.:
wet
~lbv zicil1ia ta nie~
gdyś
sie nia zno\vu. choćby
tnieli
DOl1ie,ść nahvieksze ofjarv a

1110jf,:ct 1))1(;

I

swelny.

V'l

czell vvoJsk,owye-h na tnliwersvteta~h
nów olJer~tCvjnv(~h i ;mobilizacvh1'vch.·
. 7. czc:~ci()\;ve zdemobilizo\:I/anie ",'Y'+~""".
8. zniszczenie cic~żldch dz 1aL
c'vch
'\,V c1nvWobeCl"lej na
jJ]:zystaniach, szczeuólnie

l)omocniczvch,

dzielonych do Rekhs\vehrv.
4. wpro\vadzen:ie
niepowi ekszanil1 składu

pO':,\Ttarzahl

okręgowi z eałych Kaszub,
przed.stawiciele rządu
sZ81'okIesfery spoJeczm'istwa.
Uroc7,ystoŚ(!
się
pod protektoratem
'Y'vojevvody
'p. 'Vvachowiaka
W8ród
ehrzestnyeh sztandaru zna.jdują sh~ m, ln~ równie~
minister
kornisarz
litej 'Ii\'
nyc:h osobisto:;,d

robotn i cvniell1ieccv na Ślasku absolufnie
nie będa rcbić l1nc.ionaEstorn tI'udn()~~d w ich
d~żen ~ach do oder\v3,nia -Polsce C()rne~!o śla
ska. Zreszta umieJc:;tna DromHlanda. nozvsI.:::a
natvdll11iast robotnikóvy śJasldch dIe1. jmDer~
jalistvcznvch j zaborczych celów 1\Jien1iec.
~,Przvgo'towanie lTIoralne- nisze
RebotIl- VI okolicach nólnocnvch. wzdłuż Qra
nicy lJoIsldd 1JostaniIo znaczrde wiceej, niż

.W nk-r~l.i(\_~l_ch Dołudr~j0\'li\'ch.

Roznocrf'_!-e V":Vc.zcs

Z powodu oskarżeń pad adl'esom Ministerstwa Spraw

.

6wnQtl~znychłl
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Dlaczego P. Thugutt podczas swego wicepremjerostwa milczał ~
P. Dlinister Ratajski prosi o interwfllcję p. prezesa Rady Ministrów.
kÓw, kwalifikuhlCych się za kratki na inne.
wyzs7.;e częstokroć stanowiskH.

sZOl1ycn dziś DubHcznie w forlnie o~OIniko.:
wet Szcze.F.:!Ólnie 'v kilku l{onkretnvch wvpad~
MInister spraw wewnetrzl1vch Rata,;i~
Shvierdzull1. że cieżlde te zarzuty nie sa kach .przestepstw.. popełnionych 'Przez ur~~
ski Wystoso\vał do pana lJrczesa rady mini~ zf!odne z l)ra,vd[t~ Nienl11 "\vVl-laclku. ~tbv na~ dników., władze bezuieczeńsfwa wvdałvza:od:;
strów list nasiępuhlCd treści:
dużycia urzędnika pallst,"",owef!o nie . bvlv
nie z opinia 'P. Thugutta iaknajdale:i idące za:;
, "Prasa dzisiejsza l)odała iednobrzlnia:: ścigane dyscvplina.rnie. lub sadownie. Zarzu l·ządzenia. Nienodobie:6stwetn bvlobv w paft
ce oswiadczenie P. posła Stanisł·awa. Tluumt. ty jakoby miuistersbvo spraw "\vewnetrznvch stwic pra\vorzadnem v,rY111 i erZanie kary dora~t
ta. wobec klubu' slJrawozdawców sejmowych. tolero'w:alo system prowokacH i popiel'alo 1..l~. ne w trybie administracy5nVln, skoro kónstv~
w któryn1 lU. in. podal do wiadoluości pu::: urzędników, kwalifikuhl.c'Jch s~e za krafe o~· tucja Pl~zcwiduje llieza\visłe sady.
'
blicznej, że wynikiem pracy ministerstwa pieram, jako niczenl nie uzasadnione. Podkre~
Proszę p. Prezesa rady ln:inistr:ów o
spraw wewnetrzl1ych były rosnace stale: sv ślam, że p. 'fhugutt, podczas swee:o urzedo:: przyjęcie pnwyższego ośvdndczen 1 n do wiadore
stern prowokacH, i osłanianie nadużyc i sanlO '\vania miał wystarczidaca snosobność do wv 1110ści i zużvtkovtania gO w sposób uznany za'
)
woli funkcJonarjuszv, przesuwanie tll'zedni::: toczenia. w sposób konkretny oskarżC11' o~lo~ '~vłaścivłY".

Warszawa 29::5 1925 r.' (tndl
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ainleve l U~lony· ~~lle Oprl@[ ~i~ na ~Io~u nar~~o

Zawieszenie broni nie

doszło

do skutku. -

Paryż, 29 5. 1925 r. (aw)
socjalistycznej grupy w Izbie doputowanych. która otlmówiła swego popar.cia kartelo.
wi lewicy w spra ~yach dotyczących akcji franc '1sklej w Marokku, vvywolału. w parlamencie niesły

Uchwała

chaną sensacjt;l.
K~'ok ten uważa.,ny

jest w

kołach parlarnenta..I"~

nych

oświadczenie

l)relll.iera. C;;11a nrasa. wyra
·PainleveL!o. kt6~
ry bronił praw FrancH do och.l'onv jej wspa-.:
niałe.go dzieła cvwilizac.vhle}!(), dokonanego

co
ża

uznanie dla

ce~o

.W'

Dl.ięd.zye.z~LsJe

strormlctw"u socjaUstYCt:lle· za

mierzajt:\ Ilaklonl<; opozycyjną gl'tlp~ BoCja.1iStyc zntt
do zmIa.ny stanowisku, by nie zmusić Puinlp.vego do
cpurc1a się na bloku n:a:rodowym~
przeciwko fr.akcjom naloż~cym do sf-r,ormictw I'zą
j

d1Jwych,
Paryż 29::.5 1925 t. (pat)
p()dnosz~~~ że noteina ari~U~
mentada Painlevego. który wvkazv,vuł ,vezo
raj w izbie słuszne prn,va FrancH do l:)odjeci a

Dzienniki

. zarz::tdze{l defcnzywnvch w odpowiedzi na na
pad Abd~el~Kl·jlna, wvwarla f!łebokie 'wra.że:;

--

nie na

całym

zgromadzeniu; to

. Idem kOlnunistów.
b I

WSZYSCy
•

iiłłDDluaCI

też.

z wvJa.t:::

oklaskiwali

r.!Ol'U

obrad.

Paryż

29::5 1925

f.

Podczas dzisiejszej debaty nad

Pod

następnego.

n~ttrjotvznlU

w l\1~trokku lJrZeZ l:1oprzednie l'za.dv oraz
chwalg. znakomiht i .zdecvdo\vnU'l hezstrOll::
ność t-Ierriota na sta.novlisku l)rzewodnicza

za koniec karlelu.
wra~eniem aebwaJy socjalistów !zI)a ch:pu
t<Hyanych zaillknął.a. o półl10eyswe posledzl~ui(!. odl'aczajtltC dyskusję Do,d spra\\'arni Marokka do dri~ą

Abd-el Krim rozwija

(aw)
kwe::

stj.a nlarokailsk;;t doszło do niesnodzicw~tnego
obrotu svtuacH. a lnlt1nOwici e grUDa socjali;:
st6w. wyłamtlj~lca sie 'podczas osbttniego n.o
Cl1e~o

posIedzenia Izbv deputowanych z pod
wniosl~L
Pninleve~
zaF!::1.dnieni a Inaro~

kierunku o!:!ólnego kartelu le,vicv
o:Świadczenie.. że nolitv k~l. Bdnnda i

uo jest wodnjesieniu do
kaiu:1kiego zupełnie niewyshlrczahtca.
Tekst tef!O oświadczenia uch'walono na

•

niezmordowaną działalność,

dla rządu l)l'zvchvlnje. Painleve i Briand 'W"l~
razili S\Vn z~~ode na odroczenie obrad do
,vtorku. Wniosek ten l.)rzeszedł 'v Izbie oltt
brzyn1h"t większości a ~łosów 502 contra 31.
Briand \V s\Vojenl oświadczeniu.' zglOi
szonenl 'przed zurnknicC i C1l1 l10siedzenia Izbv.

zaznacz)'}. że rokowania vf;)kojo'.ve z AbCL:el
Krirnenl snniemożliwe, advż Francht tvlko

wtedy zgOdzi sie na zawieszenie broni. jeżeli
Abd;!!el:.:KrJm wycofa swe oddziałv zfrau'i'
~uskich posiadłości \vMarokku.
KadrY~ 29 5, 1925~. ~pat~
Dzieu111k ,Sigl0 Futuro" donosj z Mdl 1 ~ ~e
vvedług' \vjnd.()mSi~d· Zf~ strefy fl'ancuskiej, powsi.r.t'icj'
lldl;\Ii ponif:fić olbrzym 1ft kll!!4k~: \\' eZl:u::ie której. rala·
ło .zginąć 524 'Wojr.nvnil'-ów 17 lrndi zabito - lubra-

!liano. PodobIlO 1lrat AIH1-···-el··-.Kl'imu jest ciężk.o

ranny.

.
.~ez, 29 5. 1925 :r.'" (pa.t]
Gen. Niesse.l zvdedzH tutejszo potężn(~1.1rz.ą.dze,,:

nosiedzeniu 1Josłó,v soclalistvcznvch·z\voła:::

nem na poczekaniu w tJarlanlcmcie. N'a pO!>l
siedzeniu tern nQstano\yiono
ró,vnież nic
~łosować za votum zaufania dIn rzadu Pninie
ve~o. Fakt ten wywołał \v n~1rlarnencie wzbu
rzenie i zaniepokojenie. Kilku socjalist6w
zalosiło. \:vniosek odroczenia obrad do wtorku.
"'niosek ten zQłosili socjaliści,. tlSJ.')osobienj

ic

nia lotnfeze.

'

Gen. DauguIl
, mi

odłJylf1Iuiszą kon:fel'e!l(~jf,!

szef~Lmiszta.btl,

gc:nm'ala.ml

ze. $we
de Hham1:Jruneln i:

Billottem.
Abd··-el--·Krim :rozvdja. wda.lszyrn

cilł.tgu n~

~mo;r'do,v[tną dzialaluofić.

nf

'ft

t

•

WARiZAWSKA ~EŁDA OFICJALNA

POLITYCZHE.

z dnia .29 mala

19ł5 I ..

DEWIZY
:Belgja 25,82S
Holandia· 208,75
Lond:vtt. 25,2.8
N.JOrk. 5,185
Paryż 26,17$ .
Praga 15,415
S~we.icarja100 63
Vjliedeti . 73,lą •
Wl,Ochy2.0$87 .. ,
SłOkholm. UQłl't!;~

Te:.ruleucja· prawi'1'

b~ ~iany#

AXCJE.
6.05 Ba.nk Ha.ndlt}'Wj' ti,0O-:
nlO-5,05Ba.uk. dla Hi .PI.O()Bank Lw6w 'l.u.~&tli.
ZacllOd,ni.l,50-:1;5$ Puls 0,46 ' Elektryczno4tS . !,8S
Czersk . O.4~ . Cu.kier2~60-2f50__2.5S . Firlej 0,47 WEUJitll
Bal3k~1$kontowy

j

210-2,05 IV~ &Ull.30:N0b.el. li76Cegi~~kiO.a-o.M
Lilpop .OJ6~ Modrzejó~ . 3.~/lOOstr.owiec ..5.~.45
ParowozyQ.55:-0.r){)-o~&i.PO.~iskl,20:ąudzkil.3~
1.33-~,36Sta,racbowice 1.SQ..-;1,7'l,-4,SQ ..... tTrs,u$ 1,10

Za.wierci e .11.7&Źyrn.r<lów7.70;-1JW:Sorkowskl 1.10

,.lt l5 Jahlkowscy 0,19 HĘthe~booch 5:15 Spirytus 2..20

Khtczel.,25.

'

'relldęucję.sła.ba.

.~

ti.

~

I""

'w .SOPOCIE.

WYZ'YS,K

Rada miejska VI! Sopocie postano?vHa wy;.,
pod wyższeuie opłaty od pasĘport6w 2.agranjcznYCh w Pblscąj- w myśl' zasady.},swobodne~
go dostępu do morza" dla wymizetowany.ch l zn:lęCZQ
nych Polaków ~. ust.aliła specjalną .,opłatę kuracy;j
oą". W zasadzle rzecz jest zgodna z' powszec,hnie
"pl"Zyjęt.emi zwyczajami: kaźde miejsce bal'dzięj lub
mniej kuracyjne pobiera takie opłaty. Ale $opocka
rada miejska, C:fując się monopolistą, uchwaliła po
bięi'ać po 50 guldenów odm~oby miesięt!znie,t'ozu
mujl\'c wid.ocznie.że k(o nie z.a.placi zaJ~aszport na
cZl3sdwumiesięcy 250 zł. ten może zapłacić s':o złQ~
tyrh "kurtaksy", W ten sposób i skarb polski traci
i gmina u.ciemiężonego przez POlskę Wolnego Miasta COś zyska. B'yłoby, niezmiernie pożądane aby <)'Plnj,a pOlslul., zwłaszcza sfer zainteresowanych, była
żawczusu poinformowana. o tem milem spotkaniu,
które w Papacie oczekllje letników. Być może, iż pawna. rerkcja z polskiej strony w odpowiedzi:r..,f1, ten
istny rJzb6j nie. tyle na prostej ól:'odze, i10 na drD·
d,2!:e dO" mor,za. skŁonj ojców Itdas t.a. Sopotu do opa...
'i""roięta ni a.
.

WALKA, Z BANDYTA W WAGONIE
SYPIALl\l'Y=M KRAK óW-LWóW.
k)
~. Gazetv p oranllej" donosza
Rzeszowa,

że

Sędziszów

i

"v:.y :wa~oni.e sypialnVln

Z

pociaJlu

osobowego Kraków-Lwów.lniedzv stacja.mi
1'rzcianazłodzid.

zawieszonY na
1)oo(''7;as
pelne~w bfef~u pociaf1U OkllOW rn:zedziale. w
kt6rym spal tvlko jeden podróżnv' i sie·gna:w;:
BZ'y reką do wnettza lJrzedziału. wvh~ł zawie
s.zóna w pobliżu okna ~arderobe.
Już chciał siegn:.lć dalej 1.)0 leża:wa w PO
bliżu walizko, ~i.dy
teul nodróinv Pl'zvpad
kawo się obudził
zorjcl1towawszv się na~
tvchnlh:tst w svtuacH schwvcJł za reke zło~
rlzieja i trzvn1ał $ZO kilka ch\v:il z zanliarern
Wci~f!nięcia oprvszka do W:\f.!.OHU.
Nastąpiło szamotanie
sie. lJrZVCZe1n
złodziei wvrwal
z rd-c nodróżncS!o i ze;:
skoczył, czy też spatH, gdy pocia!:! 1JedzH z
pełną ch'yżośda: Podróżnv stwierdził brak
mtlrynarki i karnizęlki. Ze stronv on1an6w
koleJowych w Trzeiani.e i l10licH w Rzeszo~
wie Z~ttz~ldzono bezzVvłoczl1ie dochodzenia i
posz'llkiwHlll3. ę których wynik dotychczas jest
nieznany.
'
~ewnętrzl1ej stronic~,.waJ.1onu wvw~livJ

W ostatnichczasąc.~ u~a]? ę,ie. 1?oli~j1 niorndz i ałaczv.niez'ależnej 'partii' 'chło'Pskiej
polityczned wvkrvć'w p.ow1ec~e s)Vlec1anskll11 .Pr;zybylY pos~ł zor~~,njzow,al w. mieście kilka
orf:!unizadezahnulaca sl,e sZPle~ąstwC1n. wol~ tajnych konferencJl ""'I celu zatuszoVvQl1ia
skowenl. Oprócz tego' uJeto .9ddz)~ł lotn v ko 'sprawY~'Jed:nakże dzieki el1;~rf.{j( wO·jęwÓdy.
mitetu partH ,koinunistyczneJ.Ogole:l:u areSZl> Rapzkievricza •. który osobiście kier.owal· Całą
towano 20 os6b ktqreosadzollo .w wile:i1~ akcją, udało sieujać jeszeze jedna 0r~~miza ..
skie1n więzieniu na. Łukiszkach. !)odczas ą:rę~ cję szpiego'wska ~' powiecie wileJskim. li!dzi;
sztowaIlwvkrvto ·2 duże ęk~adyz ~l~unlCJa. aresztowHno, 18 osób.
. U aresztowanych ;t;na1eziol1o tajne pl
woJskowl;ł. Vl którvchznalczlo:l.10 C;U~ęCl kara::
binównlaszvnowvch oraz telefonv pplowe.
. ny dywersyjne dowódttwaw Mińsku, Id
4

.
U jedneGO·z aresztowanych, Jak sie o;:
kazaloczłorlka niezależnej .oartj i chlo1?sldej
znaleziO~10· szyfry. tajne p1al1"X. dvslo~~pJJl ~d;:
Jool

dJ~ia16wwojskowych, foto~rafJe nohcJantoyv
POW'i~!tll . ś,viech111skie~o. tajne roz1;JorzadZell1a
i .ills tI;'ukcje partJi konlunię.tvczl1eJ Oraz dane

o składzie liczbowym anul!.'
PO'\lvvższe

aresztowania przera~ily dzi?;-'

łaczy parla1l1entarnvch
niezależnej partJ1
chłopskieJ. Z polecenia jej przybył do Wilna
jeden z' posłó,v, usiłuhczba.!:!atelizoV\rać o raz:::
poczęta, akcje i' przeciwdziałać aresztowu;-;

zatek~które na .Bisma:rcksttasse w lokalach
klubu,. urządzonych it wyrafin9"\vmrvlu kOlf1:;
fortem nowoczesnym

l

wszelkleml udoskonalen:w.

mi technicznerrd' nzapopnaw~;da sie"' z kawa~
Jerami, stojącymi na takhnże ,samym l? ozi 0::$
lnie 111o.ralnYD1. Inny klub, stoJacv "v" cIHfłleJ.
wytrwaled snrżeczności, z ~ 175 rJiemieckie~o
kodeksu karnef!o, ma kwitnać n.a .. Sces~ras!l'
se". Trzeci klub jednoc2;v w sobie" kobiety.
naśladtdące swój' arcvwzór. wielka
noetke.
9,Stl.ph.o". Trzv te kluby nie maja być zjawis
kiem odosobnionem w teIn n1ieście. Cały sze
re,S: ludzi, chodzHC'1ch calen1i dnian1i we 'Ys~el
kich porach roku. bez wvrażne!10 zaJęcIa.
rna sic zahnować faldem niewvraźnen1 zaJc:::'
ciem f zarabiać na sw(~ utrzYluanie o ile do:::
chody, płvnace z "robot'l noHtvc7nn'~v,7vwia~
dowczer' nie wvstarczaht na snech '1nie żvwo~
ta w wvcrodzie 1 swobodzie." Czvżbv pojecia
l1owocze;ncj .olJinH publicznej bvlY dziś już
tak dalece ?>postepowe", b\~ l?-0tol'v.cZlle b~gni
sko l110ralne rozpowszechn1ahtce swe truJace

opary

cieszyło się pobłażliwa

tolerancja

WSZy

stkich?

karabinów, 6telefon6WI 2; karabiny maszv
""ve i ,spisy policjantÓ',1\r~ któr~Y zaraz no WVf1
buchu powstania lnie!i być wpjerWBzvm rze
d~de z~l1nordowani.

.
lJrganizacja zajmowała si'e wvdawa
l1ieln falszvwych dokumentów . dla Doboroll
'wych,kt6rvch wysyłała na trzVluiesiecZlle
kursy do )\'Hilska i S~ud~a .. Po ,ukollCzeniu "
tych kursow noboro\vl w:mnl bvlJ wracać do'
wile6szczvznv w charakterze instruktorów. !Ii .
OgÓłCIU wysłano z lJo\viatu świeciańskiego i!,1
. wilejskjego 300 poborowych.
"Polonia" o kierunku radv kaJnvln.

"Ognisko", tygodnik

FrancH
p) Pr'asa 1JoIska we
czasach rozkrzewiła sic
becnie wychodzą nastcpu.iace
ku polskhn w :Parvżu:
"Żvcie po]slde" (do
pod rcdakcj.lJ\azin1 i erza
U!Olzuje się
je kierunek "U"~"''''''''JL'''.'V
Doszedłszy

'G't1Y DE MAUPASSANTm

nad brzeg lod.ovvca, przystanął, za
sobie pytanie, czy też sh1l'y nie pomylił:
ro
do kierunku drogi; po{~zem krokiem szylmzyni i .:.Y") I
chę jUi niespokoJnym puścił się wzdh.lź złomów Jo
«owea.
DZieii mial się ku schyłko\vi; śnilłgi r6:towiały; wiatr suchy. mroźny, ostremi podmuchami go~
uH nad płaszczyznq z kryształu, Ulryk wydal c~
d.aJąc

Ulryk, pozostawszy sam' w gospodzie letal do
dziosiątej. Byl z natury śpiocbem lecz w o-

godziny

llecIlości starego

przowodrdka, zawsze rześkiego],
nie byłby sobie pozwolił na ta~

9\i'stającego w.cześnie

kie po<ldawl.luie sic~ gnuśności.
Powoli zjadł śnjadanie ze Samem, kt6ry również spędzał di:de i noce na spaniu przed ogniskiem;
następnie smutny, strwożony 8Wq samotności:[
u~zul potrzebę codziennej partji kart
ową
potrzebę
która pod wpływem pl'zyzvvyczajenla staje się pragnieniem nieprzezwyeięlonem.
Wyszedł tedy naprzodw to 'NU l'zysza , który po
wjnien wrócić około czwartej,
Snieg zrÓwnał calą głęboką dolinę, wyne<lniwszy szkarpy zatarłszy ohydwa jeziora zaśdeliwszy
sk.ały, mi(~dzy olbrzyrniemi wierzchołkami umi!:~sz
tzającogromnq kuf(~ miękką,

oślepiają.cą,

białą,

symetryczną,

ŚciętE~

lodem.
Od trzech tygodni Ulryk nie

przychodził już

otchłani. by spoglądać na wieś, Cbciał tam
Jlejść ter.az, zanim się zacznie wdzierać na z.bocza,

.na skraj

na WildstrubeL LoeelIe było już >i;o pod
i niepodobna bytO rozróżnić domów, oslo
niętych snjeżnym pluszczem.
.
Później
skjerowawszy się na prawo, dotarł
,lo lodowca I~oemmern. Szedł krokiem vvydluzonym
uderzając okutą laską w śnieg twardy, jak
wzroltiem byst.rym szukał w odel.ali) 11a
płaszczyźnie. cz,arI.legQ, rllcb.Ql,llg...
wiodące

krzyk gÓl'ali, przf.\szywający, wstrząsajqcy, przecią~
gIy. Głos ulecialwśrod cisy grobovvej ku sennym
górom; biegŁ w dal po falach nieruchoroy.ch i głę~
bokich piany zlodo~vacialej, jak krzyk ptaka po fa.
lach morza; następnjezamarł bez echa.
Ruszył dalej. SlOlice pochyliło się poza wierzchołki, SPUl'puI'ovvione jeszcze
odblasl\.~Lml
111e11a,
gdy głębie doliny zaczynały już szarzeć. M~odeg{J
czlovvieka ogarnęła nagle ~r\voga. Zdawało mu się,
że milczenie. zimno, sal;notność., martwota zjmow~
tych gór wnikają w niego, mrożą mu krew i pow~
strzymują jej
krążenie,
wsztYWllUŚĆ
wprawiaja
czł'onki, unic.rucl1Olniają go i zmrażają. I zaczął biec.
uciekać ku mieszkaniu. Stary myślaI wróci)
już zapewne pod jego nieo·becl1ość. Sz·edl prawdoptt
dobni: inną drogą, a te'raz siedzi przy ogniu z za~
strzelol1ą kozicą u' stóp .
Niebawem ujrzał gospoclę. Dym nie WZllosh
sję jed naJ" nad kominem, Ul ryk przyśpieszył ki'okl1
i ohvorzył c1r::.vi. Sam rzucH się na jego przywitani ...
ale G:-:spal'da Bad nie było.
Zdumiony, Kunsi obródł się wkoło jak gdyby
się spadzi owal że dostrzeże towarzysza ukrytego "
j.ali:L·l~~ kącie izby. Na.:!tępnie roznlecił ogierl i pl'zyg('
towd zup,~, spodziewając sję Inda chwila powrott>

stare:
Od. c,:?as.u d;Q

c~ijW3cb.odzjJ

erz.eQ

~v~

spoleczno:::literaC:ll~;

ki pod redakd,l 1). lVladi Szeligi: sklaniajacy.!i
się również ku kierunkowi l'adv kainemu.
i/;~
, 1I,Polak we FrancJi", tygodnik ,katolic:= J~i
'ki; wyda\vanv nrzcz Misje Katolicka.
i
.,Sokół Polski" pod redakda p. l\1ilku:= ~l'
btvca...
. '
" "7
,
\;V Iille wvchodzi .,Wiarus Polski". Dis~!kl
' Ino 'cochderme: organ Zwiazku Robotników 5~
Polskich we Franc:ii. o kierunku Narodowej
PartH Ról?otniczeJ.
;11
\V Lens \vvchodzi nisn10 codzienne "Na . ~
rodowiec" pod redakch p. Karola Kurtzmana.J
r-Jaczelny kierunek nadaje nisluu 1). lVlichalt
K\viatkowski. pis xno to hołduje ideolofłH;
ChrześcUnflskiej Den10kradL
Zarówno "l',r~u:odow'iecH, jak i ::Wia~
są pOi,.vtÓrzeniClTI wydawnictw westfal~
skich pod telui sarrwmi nazwami.
VV Lens \vvchodzi również d\vutvgod~
nik "Prawo Ludu''. organ Syndykatów Gó:tni:=
czych, o kier'unku socjalistYCZnYITI, pod dy.-"
rekcja dcputowanef..{O p. Henti Cadot. Reda::
kt6rcln y)iS1l18, Jest Stefan Poball't.
Wszystkie organy
1JOŚ\ViccDJa

spol2cznej,

czy nie nadchodzi,
gór,. bladu,

No.e zapa,cUa" 11lJiorna

1,OC

oświetlająca

na

prZei':l\Oczyslta,

skraju niC'lJos.klonu miocio
wyg;ląda,jące tak,
jnkby.lallh chwila nmą6 m.il:\ł;v' pozą szcl~yt.
Znów wrócił do izby, lIsiacU i, T07grzewając
przy ogniu rf~ce i nogi, myślał () wszystkich ({wili·
wy.eh J)rzypadJ';:{l('b, jakie mogły się Ga.spa.rdowi w'l
darzyr..
Mógł zlarnać n og t;,' , wpa~ć do jakiejś dziury, źle
stąpić i z\viehnąć sobie nogr;.
I le:1;y t.am mnie ~la
fmiegu, kostniejąc z :dmL.a~ pelon rozpaczy, sam je~
don, przyzywając pomoq; 'vvolajqc na cale gardło
v,'śród nocnej ciszy.
Ale gdzie'! Góra jest tuJ... rozległa: tlalt. bystra
j niebezipieczmL, zw].uszeza w tej porze rolt.u, że na~
: leżałoby wziqć dziesiedu lub na\vet dvvudziostu prze
wodników i przez tydzieii (il0clzić we \vszystl:k~h
możliwych kierunkach, .by wśród tego b2.zmiaru ~~tloj
, szukać czlo\~'icka.
Mim!) to Ulryk Kunsi postanowił puścić bię za
Samem na poszukiwania, jeśli f}u:spai'd Hari :1ia
wróci między północ!:\, a ;;odzluą pierwszą.
I zaczął ro,bić przygotowa,ni.a"
Włoźył dlO ·t,orby żywności na dwa dni, klaro..
1'y sta.lowe. owinął się sznurem długim, cienkim 3
mo,cnym, zb'"dal dokładnie stan lasld okutej i czelra,
na, slużącego do vvyciu"1nia. stopni w lodzie. Uczyniwszy te przygotowani.a, czekał. Og~e:6, płonął w
piecu; wielki pies chrapał przy blasku IJłomieuia;
zęg.a.r bił. jak Eerce; regularnię uderzając
w! twym
fut13raJe dr~wni,anym.
Czękał, wytężywszy słuch na da.1ekie odgłOSY,
drżąc, Hekroć wIat!' lekki musnął :lach lub ś~;1an~
domostw.ar.

.,
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Ci co
~) Pr~lsa

robią relilarnęo

się o t.zw .. "bandytach polskich.... nazv~
wajac tak każdet:!o opryszka O nazwisku slo:t
wiańskiern lub nióW i aceE10 no polsku.'
Ostatnio dokonano w Paryżu wielkiego

la

iel).j1~

francuska nieraz już roznisvw~

napadu rabunkow'eE1o w lna~azvnie jubiler;
skinl przy rue Montaigne. N aoad ten przvpi~
san o znowu :~polskhn bandvtonl" z' uwagi na

to, że jeden ze sora\vców nażywał sie Ja:;
Suchowolsky~ reszta nosiła imiona. rado
we: Izaak Speizman, Kain Kerschenber~.
Michał Fjnkelsticl1 i Bara rrabaksrnann.
Ba.ike o bal1dvtach polskich sprostował
.,~Jol'nal des Debata" pod t y t u łenl ,.Prawdzi~
wa narodowośG bnndvt6w ,.polskich". Komu

kób

nik~t

stwierdza, że ~,nolski'l balld-:1a Jakób
Socho"wolskv urodził się w Pradze czeskiej t
że bynajnlnicj obvwatelenl polskiIn nie jest.
że dwaj inni bandyci l.polscv"
Soeizrnan i
Kerschenber~ pochodz(l. z KVowa i z Obo::
lcil.ska. i s ..1. Rosjanami. że Finkelstein jest
wprawdzie .,jak się .zdaie" urodzony w "Var::
szawic. lecz \vladzon'J. nolskhn nic jest znany.
że wreszcie Bara TabakslnttnnO tyle z Pol.:
ska pozostaje w zwiazku. że z!'1łaszaln. sic
do konsulatu l)olskic,f:!o o t)aśzport. lecz ... nie
mo~ła przedstawić żadnych d.oklUl1entów. któ
rebv wskazywały na jej polska narodowość.
W zakończenju kornunikat podkreśla. że naj

dochodzenia wvkazułv, że
szef poprzedniej .bandy ..nolskiejH. wystenu:::
jqcy pod nrzezwisk i ell1 ,,\Vładek" jes~ Rosja:::
. ninenl.i svnCD1. byłego carskie!!o funkcJo:::

JAK PREZYDEI..rT

ałjl

sea.ns· SpiI~

~) I-Iiszl-1allskie p i sn10 .,Lum.bre".

poś~

w1ęcone

OZli

Iq

SCEPTYZ1.ViU"

SPIRY1'lYSTYCZI>.JYo
dziewczyna, poczęło wym~l'\vi::lć :ialóeś zawile
zdania przeplatane tCl'nlinami medvcznenli
i lacil!sk i en1i słOWaU11. Stenograf spisywał jepilnie.
Po Sko11cZonYlTI seansie Dr. R.ccalde
za:i.:ądal odczytania stenOgran1U i wvznał skru
szonv. i~ od tej chwili zmienia swój nogład na

zagadnienio111 sl)irytvstvczno--okul~
tystycznym opisuje niezwvkle zdarzenie. któ
rego bohaterem jest l)r. Juan, Silverio Recal~
~e. były prezydent rzeczYPosDolitej Uruuwa
Ju z zawodu chirur~. .:ieSZ'lCV sie sława w
połudno\vej }\nlerYCe.
.'
Dr, Recaldc nlieszka obecnie w brazv;:
liJskiern l11icśc i e San PaoIo i przyjaźni sje z do
l11enl hiszpailskiej arystokratki hr. JuHetv Tan
no.
Daula ta oddaje sic z zaIuiłowanienli. do
ciekan~orn spirvtvstvcznV111.
l)rzed kilkunastu dnian1i zaprosiła hra~
bina Tanno sceptvcznje odllosz'lcCf!O się do
spirytyznnl i nauk okultystycznych Dr. Re~
ca~de na s(~allS w SWVl11. dOInu. Pon:isvwać l;ic

OkUltYZIU.

.

Od kilku dni biedził sic znakonTity ch)
rur,g nad pe\VnYll1 zabiegienl
ooel'acvhlvni,
który rniał przeprowadzić nastenne.go dnia.
K westht ta była. spechllnościa słvnneQo
~hirurf.!a l)ra Bilrotha. który zlnarł przed kil>

ku laty.

\V ci~l~U seansu spirvtvstvczne~o kilka

krotnIe llrzv(~b.odzna mu na myśl jutrzejsza (}
pe:ragb i lnial pewne w~l.tt;)liwości co do Jej wv

mIało jakieś nkzwvkłe lTlCCLilll11.

konania.
Jvled.i1l.1rn wskazało tnu do'brn drogo.
ściśle \vcdle n1ctodv zlnade!ło n:rofesora.
,\;V tak specjalnfl. kwest:ic nie nl0gbt bvć
wtajenlniczona dziewczyna odgrv\va.laca role
luedjtnn, a zaten1 il1S])irował~ h~ duch Drof. Bil;.

Zaproszenie to przyjaf Dr. Recalde,
.Ile uprzedził }:!oslJodynie. iż jest sccntvkimT1
w sprawach czwarte~~o vVVll1 i arU i jeśH sic zh:
wi! to tylko po to aby zdenluskować oszusta.

Seans· sic

st

Ul~lJG"Wf'"JU WytE CZONY ZOSTi-\Ł ZJE

CIEKAVvY SEANS
.

~t

ZaGZ~lł.

Po chwili lnedhnn. a była nia 23~letnia

rocha.

~m·;m;m~,,16M"~~;l',lli1;;~il~l!im'.\it~L~SiWmp:!j'lą1i;;jlt:!!1Wii'li::.'''M';flf,W'I''':J!ill~1tilii.i:;!l:;;;;!I.Y'~l'.i.lJliliIiAC~~~r,~il:'~~

bard~iej st~!ranne

narhlSZ'1..

Szyblrość

radja.

.. n) Na pochtrt\-vie e1eka\vego Pl'zyldadu cza::wpismo ber'lHHlskie "Hndio' uzmysłowiło nadzwyczajl~ą sZyblwlŚc. z juką udby\vu. się przeniesienio d:lwil~
l{óW hDZ dl'lLl u . .Jak wiadurno Jale 0101{'(1';011('\ p1'Z\3llO~Zą sią z Ul fHj;{n[~ szybkością co światło. Niestety urnysl ludzki llil~ jest w możnof.ci wyciln'aienia
aobie w sposób ja.-"ry odbywania Rl(~ tego pruee8U.
Udaje mu s,iQ to tYlko zu. pomocą prz e,zw An i , a więc
jeśli wyo;!Jl'UŻU, sobie, ie w Loudynle wystrzał ar·
nHl.tui (aki \vy<.lnjl~ huk, ze sly{:hać go a2 w :...- SZ\VU.j
carji, Pun lC\VLlŻ, odgłos l'OZpo\vszechniu. Sif~ do~%(; pO·'
woli 1)0 i: szyhliO~:eitlt 'lO m. rut sHkundę. tt'wli.bby
Zu.\\/sze ptHviell czas zanim by doszedł z Londynu
j

t~) SZ\i\rajeH.l'jL Odlt~gloMrni(!dzy stolicl1

ungiclskq a
\vynosl 700 km. odgll';::! wy~
stI'7.ulu a.rlrmtlliego doturlJJy 7.utem do S~wu.icarji
70,000 m: ~mo ".-- 283~) sc~kllnd. czyli w -1:0 minutach.
.. 'alo elektl'j'.eZlH! za~ odhy wu.jq 300,000 lnu. w 1 se..
kundzie. Y.il.pr}!rwei\ \vi(:c, ustawionego w pobli2u at'~
mat:r l',ndio w L(md~'nje, h ul·~ wystrzału przenosi ::Ii~

Bernem

s~nvaj{ml'Rki(:m

do Sźwa,jc':.:Ll'ji

tani \)

jf~dllą -

w tali. szybki sposób.

że słyszy go się
późnieJ. \V
chwili, gdy:~ dla

~]!!I!I'tN~~~_

C'ztel":lchsetm\ selnmdy

rzeezywisioflel jed.nak . tej samej
ucha lud~kiego t,a.k minimalna l'óżnieu. czasu,
le jest ni edo~Ll'zel5'a lnu..
.

Najgorszy rok w

wca~

l\Ovre wcielenie Buddy_
ą) l)()tychc~ul.sowe wcielenie Buddv od~
znacza się~ rnicdzy in,nclni. j(iko wiad01no rnl:llcnnÓ'\vnmkht. Osscndowsk i twierdzi,. że
również skłonnościu. do ::dkoholu. Osh1.tnie
wcielenie Buddv pozT)fi.wiollC jest l1~dzupełl1iej
tych ccel!.
.:
Jest. to chłopiec czteroletni, nazwiskiem
Tun l(yine. które~o oUłOSZ0110 za żvvvego
Buddę w północl1vch Indjach. Lubi sic 011
bawić z ró\vieśnik~uni. ale inlJ)onuje nrzede.::
wszystkicnl dorosh~rn s\va nladrościuJ znajo;:
nlo§cia świetvch ksiu,g budchrjski9h z kt6::
rych rZCkOn1Q całe ustępy recytuje na lJH;:
palnięć l1ublicznie, pozatenl bawi sic \v. pro::
roctwa. wreszcie tnzC1llawia. do tłtun{)\Y.N'ie;:
dawno wv~łosił do z~l"otnadzonvch WierllV(~h
tnowe. tr\~ahtcll jakobv cnłe dwie Qodziny.
Byłby więc doskol'lałvlll posłem w na:::
I3zvm Sehnie..•

ZiflIł je pozhavłlone rz~J\.
nl Ogromnyobsza.r ziemi - okolo

;lO na .100.
łf:lIltlin sią odlłjmie lliezna.ueprzestI'"elliępodbię~u
'nOWI' : - uię ma wcale rzek. \vply\"ającychd!4lIDorza
al$ tylko rzeki, k.tćresi~ gubią w piaskach lub r~x"

taPlają w błotach. Takkh ,Jb~zarów mamy 38 miłjll
Iłów -kilometrów kwadratowych.
Prym -"\(,d tym
• 'sIedem 1>0&18.4& AUlLralia.. bo Wns. 100 jej tery ..

STRZAł.dY

Zi\ ZDl{()SNEGO KOCHANKA .
~) N'iehika pani l{u~·Jl)e mlod~t. i l)owab~
stl'zc1H dwa niękne okazy anl1orskie.
nu wdó'wka utrzV1l1ywała w Paryżu pensjo::
11'0 stało sie nowodcnl burzliweuo zah.
:nat~ \V ktÓl'Vl11 chctnie nrzcbvwali zwłaszcza
ścia n1iędzy oboh1icUl. POCzelll Bricoane 0'
cudzoziclDCY, bOlJ.aci .f\nQliev i lunervkanic. puści! pensjonat.
W śr6d lokatorów znajdovvał sic też zam.ożnv
Po nCWnYill cZ~lsie. c'z,uhtc żvwu teskM
fabrykant Crcrard Bricognc. którv cicszvł s.ię tQ za DiGkna wdÓwk~t. przybył do jej miesz~
spedall1ctni \vzglcdurni nadobnej tioEJPodvni. kania., bv wybłagać lJojcdnanie.
1\1ówi ono nawet. że obo.ie llhdn sie 'wkrótce
.Jedllak:t~~ vvidok, który uh:zał. przeshv
pobl'Uć.
Nar11e
tJcwne~10
dnia fabll'V::
nhNszy PÓ1'g jej lnicszkania. nanowo rozpalił
k:mH' zniktulł i lwzez dłuższy i.:;zas nic no~ w nilu dziku nicnawi~(:" oto 1)t1.l1iRupoe sie:kazywał siC, Przvc~~vna te.Qo znikniecia była
dzjata na kozetce! otoczona. cafVIIl tuzil1etn U:$
dość osobliwa.
n.iiłOW~nlych kotków. pieSZCZHC je i z cza~
P~lni Rttppe bvht narnictna ..kodal'k~t'·.
rownynl uŚlniccheln l)fZvjmujac ich urzvrrlillS
l\1icszk:an i e jej ·l'oHo sit~ od l1~ljnickl1iejszvch ne karesy, Z jej rozradowanej miny wida.ć
okazó'\v kocieo.o rodu, a pani wda:}; kUfJowa::: bylo~ że obec.ność ulubionych zwierzatek ŹW
la nowe e~zen1nh:tl'Zc. Natonliast \VvbrUllck pclnie jej wyna~rodzlła znikniecie eXr.:narzelll
jej se:t'ca~ pan Brjco~ne. czul \V1Jrost ż,vwioło::: czoncs;!o.
wit nierUL\viść do kotów.
Kl'c\v udęrzvła l)anu Bdcoone do ch()l-,
Miłość. kt6ra zakv;ritła n1ieazv właści:;:
l'e~o l'n6z~u. Nie vunuhtc nad Boba: WV1klł re~
ciell::..n pensjonutu a jej lokatorenl. dozr.wht z wolwer i strzelitk.llkt:tkrotnie, kładac nietego pqwodt~ wielu znbul.~zei1 Brj eOil.llJ\:.'!ł kt6rv wierna tl'l.llJcm •••
w CZUSIe \V:O~11V otrzynul1 lJostl'zał 'N r:lowe i
Koty pr.zyczaJone . l~ozbieEłv sit> z t;)IiS#I
od tego czasu cierlJiał na silny rozstrój n.er::! skiem ~L mordel'c,t wyszedł i zr!l(}Sll sie na PO
V.,rOWV, robił kochance sccnv z~tzdrości oko:::
IicJę, t!dzie Ol)owi edziałpfZehie1!
swesa'
ty, ::1 nawet raz. \11.1 czasie Jej nieobecności za czvnu.

ZABÓJCZE

@. . . . .~i!!!!_fal!jIł!i~4i:f\l!!lHIl!t1li!!!lIln~·~

POŻyci~l małżctiskiego jest naJgOrSZVliJ,1
roku no ślubie nahviecej lnal:

rok

"\V ktÓl'''.,rln

źellstw

sie roz\vodzi.
Po zbadaniu rekordów l'ozwodowvch
w ,ł.Ąmcryce i innych krajach. e,ksnerc i r2(1.-::
dowi od żon,g!cr\Vanhl różnen1i c vfi'um i nrz v::.
szli do wnioskU4 :i;e cz'\nuty rok pożycia nU1.I::

ZCllSkiego jest nahrotsZV1l1: ale raczej należ~l::-.
łoby nazvvać 110 punktenl zwrot:nvnl \V POŻV::.
ciu llutłżel1sk i 111. NaJgorszyrni ·w fzruucie :rzc

czy \v świetle zebl'~1nvch cvrr S~~ pierwsze
trzy lata. V/cia~utvch trzech la f bowicll1
gro!l1udzi sic planvrnatcrJnł. ktcH'vwvbucha
płolnienicul ros?:\vodu \V czwnrtv111 roku. Na
l'ok ten n1'zvI'juda naJwIcce.i t02wod6\Tv.' s,le
przvczynv podrl.wanew tych roz\1Yod~\ch. sie~
gają

zwykle Pftrc lat wstecz. aiboobeJnluht

Ctl.Je trzy

dopiero

la ta

pożvch't lY1Hłże115k i e:1o. To~

\V C?;\v~:;;rtvnl

Z(~

roku nustcr:mje rozwód
-- zawdziecza sic,vvczerpt1niu cierpliwości

czv

jednej·
dnlde.1 gtronv.
\N innych !~ło'wuch........

wickszość

rozwiedzionych znosi cicrt>li"vie w.zaJenlnJę
swe rzekonle~ cZY istotno słabości i wadv aż
do cz\v~trte~o roku l)o:lvcia nUl.łzeflsldeao. Nie
lnl)~QC \vytrzyn1~tć dttlej, pary ida do sadu'
tozv/odovveao.
Dtu~inl z kolei co do nroporcJonalneJ
1iczbvrozvdedziollych ..:-. jest trzeci rok pożVI'#
da. Zm.tc.zv to. że blisko połowa rozwodza
9yQh się par nie bosiadł;~· cierl,l i wości do wzs.
Je111ne~O tolero"Vvarda się aż do czwarter.!o rop
ku i prZVSlJieSZ'H l'ozw6d.
Po czvvartvIll roku pożycia lUfLłżeńskiclII
~o liczhfl proporcjonalna rO:l~'wodów· lualejft
w 111iarenrzedhlŻal1ia się ter!opożvcia.. chOG
S~~ stoStll1ko\vo dość czcste wvoarlki1 źe roz~
WOdZ!l sic ludziella\Vet w dV;ludziestvmro,
ku p() ślubie.
.
Z 1)l'zvc:?rvn.l)o\\fodu.hicvch rozwodv..
W~~ rto zanoto\v~lćciekawv kontr~tst uomiędzv

kobictan:li il11eŻCZVznanlico do z~lcho,vani9
wiernofici. rn~lł%eii$kiej. Kobietv sDl'zenia\vi cJl
rza.ja sIę lne~oln z\vvkle w pierwszych latach

l)o~ycja ll1ałżojsldeao. M(:żczyznizl1ów· n~
(H!Ó~ sa'wiernj .żonolll do czwarteflorokujq
l doplcroPólllieJ SchQaZH .na kreteście:ikizar
kazanej Iniłości i shtJa sic llie\V i Cr11Vnlt

Dar

·itml•• ql!lIl~~r,~~łF.ilłli~'~:::::=~.";'@/!"fI:·.1!i!;

::-';a~tĘ'lmje Afryka ~ 4~3 .!la
100. l~ul'Opa rnz~rnz A1.)ą na 100 ma 32 bez ruk
d011ływającyt:h da.mnrzn choć
. Europa fest pud
tym wr:gl<;dem lepIej. WVPoi:atona". a nujl~pi~j Ama~

torjów:tliema

rykI.

Północna.

. l'zck,

zlO. ·.p.&·.1O()

.

lII.

pożyciu maltańskim.

~) Statvstvcy rZl:.ldovvi w \Vash i llutOl1ie
zu.dali .sobie sporo trudu. :aby odiJowicdzieć
na za~adllienie, jntcręsuhlce dzisiejsze spole::::
czei'1stw~l. zastana wht1ace sic nad ... 1;.::westja
rozwodÓ'w. Chodzilo o to nlianowic i e,którv

t).

r

Nin TH1i.l'zc:bl:l

st1'zen.ie bez rzek
albo l będąc
dzujn~

dodawać, .żet.e

stanowi~albo

-:

ogro-mn.e prze-

Il"""

strasdhvepusiYw,

sla,bo nawodniane sł\ przez ~

leni, .'iu$t~rl;ięcia teJ iUlolllal1Ji W naszych .st~
su :alitach pieniężnych nlinjsterstwo sk~rbu
przystęJ1>:uJe na.raziedo bicia no,vvch biletów

zd~t\vkovvvch ~artoś9~ 2 złotych"

.ża pierw'szy
kwartat
NHreszcie otrzv1l1aUŚl11V Zcshlwie~
i W\"WOZU Z~l pierwszv k\v~trtal
bi{~~~t(~e~{) roku. Llczbvl j~l.kiC hun Z11uh.hdeluv
zupełnie nie sąJ)ocicsz~\jacc i nanell1ić mu::
sz~~ troska kaidetIo, kt.o Pl'zYImtl'ZV sic im, i
Z~\ShtllOwi nad tern. co Ol1e 1116wia. Snóh'Z111V
\vięc pl'zcdewsz)'stk i e!n nit. SUlllV oJl6111e ek:::
spór tu i hnnortu nolskicao.
.
Gdv d~;ficyt bilansu lHl.l1dlowego. to
Jest przc\vvżka l)rZYwozu nnd w,\'wozeln W\'r}l
żal się \v stvcznju ·sunl.~t 62 rniLion6w zło~

nie

Pl'ZYWOZU

tych. ~t w 1'l1tY111
48 :mil-ion6w to ,;v 111UrCU
deficyt ten wzrósł do wvsokośd 70mi1,ionó,\l{

Przy ., ()~ólnei sumie \Vtutości nrz\T\vo~u. Vlf ci~l:.<
tych fj'zech 111iesi(~c!v w"vnoszaceJ łncznl~
nlUioPthvz{otych, :wartosć \VYWOZU i;~t
ten ,k'V~ll:bll \yvlTl()sła ~aledliNO 330 InilJonÓ1,'v.
a wiec deficvt tego' okr(~su Si,Ul0wi m~zes~ło
179 .rniVonó\v zlotveh.
.
.
Roznat:ru.htc poszczególne !)ozycie l)rzv
\vozowe stwicrdzim,v przedewszvstkielu, że

olbrzvnlia Dozvcie st ..lllo"\v·in płody rolne. ho'
46 :miUoI16w~ z Gzego 34 n1.ilJony złoi:vch or:zv
PUd~l na imnort nUlki pszenneL \.v roku 11b i eJl!::

łyn1 \'vszystkh::h tych ~11'tvku16v'l 'v tVli1 sa::
nl~Vln okresie eZllSU nie spxowadz i Hśn1v na,:;:
'wet Z~t 7,5 rnjU. Sp(:~c:iahHl DozvcJe stanuwia
n~ljprzer6żnIdf;ze o\voce. j ..\k whHH2f 01Hl, dak:::
tyle, pOllH1.r.tllCZC; fj~i ctc .. ktÓl'ych l"\r;;·'~Y.rie;:;
zionoza sume okolo 13 lnliU~)nó,v. czyli też
więcej, niż przed rokiem.PolnihllIlv \v te}
chwiH takie duże lJOZvcJe ,lctk. l'vbv, ś!.cch;ie.
thlSZCZ<.: jadalne. tvtOll. :kiórvch Drz\'\VÓz bvć
może' w wieks~~vll1 lub r:unieJ,SzV1TI s'tooniu u~

spr1t\v ie dHw 1ony.

uwu~c

na inll10rt

tak

s<:tnl() rzu
wydanych
ubiedvlu, 3
tkanin ba=,
bieżace;-;

m.iljonów

j)rzv ze.:::

tyC.ZY WV\V()zu. to DOlni.hunv zu:::
1Jelnie POZycJe takie, jak )':)10<1 v rolne. kf:ó:::
tych wvwóz w roku bieżacvm h DOW09tl 11le:::
urodzaju byl cH::rankzon'y'. Na uwm1c Jedni..lk
zasłu~ujc zrnnieJszenie sic) WyWOZU cukru ,\'4,"" roku bież~1c\'n1 wv\vieziono ;~ l/oIski cukru
za 31 rniL z1.. podczas l1dv w trzech 1Jierw:::

szych

~micshlcach

p.rzcdstHwial

r~11.;:u . eks Dor t
6tJ~1:nllJonow.

1924,

ten

\Vzró.sł lla.tOll1iast W'l".,vóz jaj do 6 Inil::
kmów. bydła l'o:1ateQo --- 4.7 ll1il.iona, trzody
chle\vl1d --- 15 111iUonów oraz drzewa w na3:::
pr.zeró:tI~jeJszej l\)rnT~e. i D}Jstacirdo 49,n1~1. (:v
roku UblCJ;!lyn1 17 1l1lIJono\v). Za~nva%vc S15~
d;lJe I'Ó\\IUicż
eks1Jortu naSIOn -- 9 mą·
5()l1Ó'V i lnu
dodatnie nnszc!1O W\"vo~
to
vvvżej WS1JOlnn i a

z111nie.iszenie wy:;
11 rniJ. (w ro~
'\velnian. - 8
jedwabiu sztu~
miLi.) wv
i .ied no
l)ozvcjt,~.

83 mil. w

z oljie~tl~...

Zaś strony \vidaćzalew nasze~o \vew
nętrzneg() rYIlku P1'zez to\t,r al'V obcc 1 wvpie:;

'

,

NIElVICOM

BOLSZE'\VICY SPRZEDALI

rahwe l'odzhnv to\var polski i utrudniaht~e \V .
SPUSCIZNE LITERACKA
ten sposób reol'~anizncję llaszeJ lno~lukc}i
"
.'
DOSTOJEWSKIM..
'.
i
\VidoCZJ;lv jest ró,vl1 eż l~QZ/WÓJ polskie::
~l Holszewicv slJrzedal.i Niemcom '~a:ll .
g(~ rolnictwa' i hodo\vli •. co łitcznie z ,dobrel%
ły (\o1?ytek Hl'tyst.yczny, któl:v . pozostał ).10
~'111 hOl'oskopan1i na te}1orocznc urodul)e zda~
Je się zapo'i:viadać lJ0praWe lluszegobilansu DosA<?'le,~skim, .włqczaja~ it~ wszystkie t>rę.~
handlo\vego \" drugiej l101owie bieżace~o roku . ce wlelk;'le~b pIsarza. ktore ale ni!:!dv. w jęzv~
.
Ze sn:uxtkielI) nalez\' też stwierdzić. że ku rosyJsklln uie ukazały.
pewl1epozv~;k~ l)X':Zvwozu świadcza o zbyt
Jedl'i~ z ~łq\'vnvch firm wvWtwniczvcn"
w lvlonachhlm, P1pner ieo. rozpoczela Jt.1Ż '.
lllał() 17ozwinietV111 \V sJJołeczeństwie instvn:::
keie. OszczGdnoś{;i i p~ltrjotvzlnu ekollomicz::: druk pełll~110 wydania dziel Dostoje'wskicao '
nego, 11.dvŻ zbyt vdt~le uieniedzy wvchodzi z które ObeJnla 16 tonlów. trzy łomy hlŻ się;;·'
kaz;;1.1y 11[1. półkach księgarskich.
,
..
kraJu na axtvkułv .zbvtku i luksusu.

,

(-·-)\Vizyta d;r;iennU,:urzy zag-raniczpy.ch m\.
Mj{jdzynal'odowym Targu V\? .Pozlltmiu nie m.inęła
jH~Z t:chu. :.Przedsta widel pl'l;l;sy b(;11gijskiej, p.' Smol·,

ders za,mie;;eH na lamach dziermika

~:Neptune"

li)

dn. 10 rn.aja. hl'. Nt'. 28:3) \vychodząeego'rv Anhvefpjl,

hi.ll'd:w obszex'lle sprawozdanie o przehiegu tal'guw
Poz·naniu.
jego sąbarctzo c i e1.;: u we. H07.po.:~zf~·
na,ją
się
Orle (}(t stwicnlzenia., że
~.dobroczynny
\vplyw, jaki wy\vjerają targi halldlo v've na międzyH'.'to
l'odow(~ sto:-Hml\:.i gospodarcr.e olmz.al się znów w (:~l.

lej pelni na lV[i9dzynr~,l'odowym Targu, który odbył
]'Yo:znua:llu. \li!. odniesieni u d.Q sl,osunkó"v pol~
.sJi:ieh .Międzynarodowy' Targ. w Pozllaniu --.- :zdanit-:ID
p. Srnoddel'.:;{,
był dowodem gospor.1arezC'g'o
ha.n~
odródzenia Polski,
Be cllodzi o ocC'w.~
wyrohcnv
t,e; redaktor Sl!loldr.I'i$ twierdzi, ~e
dzit;ki staraniom swych dzietll~'eh i umi«:Jjętnych
orga,nizrllol'()W osiągnął I:hv.iet.ny sukces., jakim de ..
s:t;y1:'t' się j \vs!/'ystkle. poprzt.'dnie im'goi pozrwóskit~·,.
."'lV omawia.nYll! arty:kule rod. Sl\1oldersa zna.j~
duj€nl~' .bardzo cieki1wą oeonę roli PozmullH" jako o~
:;!'odk~1 handlll międzynawdowcgoo, Czytamy \'\0" nim
POZlltU1,
lln.jda,lej lUt Zacllócl wysunięt(,
i l}l'Zer.Byslo\vap].acówka polska. mHj;:~en
za, scrbą długoleinil'l stosunki handlo,"'y'o.z najg'łó'iV~
nlejszemi o~l'·o(lki;\.mi ha,n dl {nli'e In i zaehod.u ]J[}Si3,da~
jqce y.akol'zenione tl'adye.je J:w:ndlo\ve i stojące lm
wyso.kim poziomie lwHmy. jI,da}o f'lOhie dO',::;kcmale
spl',a.\vę z roll mu lI"'7,C'ZIWCZOllej w :i;yciu gos'Poda.E'~
!~;!:ern Hzplit,ej. Poz,na(J, polcrżony na prostej linji Pa..
ryż
l"loskwa, oraz Tl'iest
Gdail~!k, posiada dZl(}

to o wiek
w l'olnictvdc o stopnio~
JJOZi0111U nroduk<.:H 1'01:::
też świadczyć o 1'01::
pow iększenie przyWOZU
obrabiarek, 1n;;1.8z\"11 vi!łó;::

i

dru:;tieJ

.:sh~ W

rniUonów, lHZ\' ze:;:

zaop~trzolf.

nych w· lJOdlnsv.lnlD. ak. P. W~ Gtllbit
skieft{oo:raz Pvrektora deOlartimentu. o~r~
tu piel1iężneuo~. Kub ali" i .110szacvch date 11
nl~Ja; rb,_ ~owebllety ,zdawkowe uka~a sic W
oL'leąu lu~ 1,rzed 1 czerwca rb. Doczem dawlB
bllety (h,'l1złoto,,~e będa stopniowo WVc~

ubie,głvn1. do 40 nlil ... w ,rokubieżacvlu.
'. Z.teił:o pcbieżne~o norówn,ania liczb z
roku :biei;uce,go iz 192.4 wiclaćhisno. że c~lv
szereg towar()\v . polskich ztrundościaZllaJdu
~e' zbvt na l'Vnk~łc1! . zagrani~zl1ycl]. że ple~a:::
Ją one w walce konkurencyJnej l Z: te) 'przv
CZYl1;Y zacieśniają, sie :nasze rvnki zbvtu.Z

,roku

Bolszewicv sprzedaiac Nienlcom prawo
\vydnnia. zastrzegli. że dzieła Dosto:!ewskie!;!o
będą 'przetłumaczon.e na wszYstkie jezvki eu.~,
I'opejskie.
.. Niemcv lUlrazie wydaja tvlkow nie::
~.

n1ieckim 1czvku.

N~enliec,cy nakładcy chwala sie, że·ł..;u
naczarsk 1 . d011om6~1 im bardzo iDośredni~.'

czyi '-tv teJ sprawie _. obecnie l.fWażah'l. że',.
wszystko co się tvCZY. Dostojewskie2o. . jel1Q .
pamiętnikó'laj\j osobiśtvch lub t>amieci . o nilU
należy li tylko do nich.

PRZYROST

NA

ŚWIECIE.

liezJ.Hl ka,(oUl.;ó\1,' na 15w.ie:3ifł .
wzrosła \\' udprz,aj.v::y sposób.
\,\'
i Norwegji z 10 podniOSła się n~
\V Da,njj ze 100 na 8780, \V HOlandji i Luxem:
tlUl'g;u 7. :J:JO,OOO na :t .lWU.ODO
'V Indoehiuael1, pomimo tylu pl~ześla,doY/afl .j
m(~r7.eflstw mUlny 1.:WO,OOO l\atolikó\v zamia:st 400000
\V ;1 aponjl i na. Korei katolicyzm" zażywa. ~ol~
nośe.i dopjero od 3{) Ja,t, a jednak jest, tam obecnie
170:600 wiernych, podezas gdy w' l'. 1820 był() tylk~
§) Od 1822 do 1D22

10.000.

' . "',.. Kaml,dzie przed stu laty J)yło G biskupów
:30 kapł,t:ll1ó'i'.,/ 500,000 )vlernych; obecnie zaś jt~st tam
38 biSknpó\Y, G l\.ikfll'juszów apostolsl;:ich i 3.000.GO{J
Stany' Zjedn, mia1y\v 182.2 X'. 9 djecezji \Yierl1y.ch
po 11iJlkuna.stu kapjanów \I,' katdej i 400.,000 . 'wieI''''
:nyeh. :Pr1.pz sto 113.1, w./;r;ósl taro. koścI6ł katolicl.. i Dad
zw:vez.a,Jnil~ i liczy teruz lG .arcybislt:upów, 93 bisku~
p6w, 21.6;30 1..:aplan6w j 17,8Gtl.OOO liatolików.
Na wyspach Oceanji stworzono 4
i 6 pl'efek Lury

apostolskie z 000

ki S\i'nlXlll p.oloieniu \\'al'unki) ~:tby sia(~ się o:;$rodkialn. ha;ndlu
mjędzyl1tll'odc)I,veg'o."
1.\ da.lej red.
Smoldel's tWlt:rdzi Ze "l'zeezywi~eie Ponwll sU1je SIę
eOJ'2,Z lml'dziejbramą IJl'l.ez którą 'wehodzą do Pol~
ski tO'\i\'al'y zagnmiezne i prze;!,
\vyehod.zą Z8.=
gr.t1Ilicę towa·ry polskje".
Z \Yl'tl.:i.,f.ll'l l'ed. SmoldE'l'sa hezpo;:;:'redniG dottl~
ezą(.')T('.łl tegorocmeg'o Targu, za.noto"nl!~ m~leży Jeg',)
opinję o dz.i::i.1e maszyn rolniGzych. () którrru piE-z~::
~,CO (Lo t~ksponatów polskich ;palma
pif;'\fWA
szeil.~twa należy się JJpzf~pr'7.e(':wie maszYnom i nar1.(1dziorI:l l'olnie:r.ym. lll'z~\dzeHIOm mlynaJ'sl\im oraz.
naezę(17,i om ' Tweey zyjnym. Tl.·zl~ba l'1.'l\vnież wyróżnić
i pr:,:emy:,s! lt:kstylny,któl'y ;w.jQl baf.'c.ho poka:lfHI

2'W.OOO

mi(~jSlce

Z czegóż żyją te dz,iwne pajt~czld. skoro kole)
nich tylko powiptł:'ze 1 śniog'? Oto rnzwi,!zanie tego/)
zagadkoweg'o pyta.nia: pajączki karmią się
druglemi. Każdy jest po kolei myśliwym i' zvderzj>'''!
r:q. Ka.źd Jr pwh,vięca sip. kolejno dla zachO\VtlUh ga~
tunku. Zat.r,a,ta i zguba jednostek tV'i'()l'zy \~obr()
ogólne,
NŁl.turu jest, pomysłową, bardziej pomr~ło·Wł.1b
Il.i~. czułą, a, t,l) bez\vzglt;:dne 'wyzyskrmie: 1110li;!i ~vY'~~m
::;!'odków ~\viad('zy o Dg,·izwyczajnej f;~k(')lldm 'L

jak l'ó\\'llie:~pl'Zemy.3t skólTl;V',

spożY\YC:zy,

molllarsld i

che.mie:my"

zahawl~[n':::J.;:i.

Entu7:jastyczny SW(lj Lll'1.ykul l'ed,

SJUold('.r~

koiirzy naslf:p'ljqC\:ml u\vag:aml: "ul'ga.n]zatol'zy
largu rnogl\ bYt': dumni 7.. osi::u~niętego sukcesu, ldó~
l')" zapewnia din }li(~dzynal'()cl()\\"ego Targ'u \v Pozna
nin ś\ivietnq p[';~yszto~(: .,wIelka tu manHt'::itacja eko
norolczna skmowl bezsprzeczni8 ha rdzo wa.żl1y ,~ta9
w ogólnym rozwoju przemysłu i handlu polskiego
oraz w zL\.dE,śnieniu siosunk(Hv polskich z .2ag'Nt~
nicą."

(--) Jak \,Tjadomo banknot\' TJonixej
5 złotvch n~timo lH/lJlSU ~,Bal1k PoI,,~
skr' nie sn banknotami \v ścisJcln teao sło~
\\la znaczeniu lecz hiJetal'nl zdawkowenli -- hi
lonem papiero.wvIn" za kt6rv odnowiada 1111;
nisterst\vo sk~H'bu nie zaś Bank Polski. l)late
i!oobeenlc klU"stdQcc banknoty 1 i 2 złoto,:
we S"t nieod~)o'\Niednie. z tl'c:::ci I~;o\vie:m znaj
d1.lJącvch siĘ na nich naPlsóY{ wniosktnvać bv
:nalf~ż.f,i;lao że sa orle biletall.1i banko'\vemJ- C..e#
warto.śc i

lUl tolikami.

I{'fÓRE

WZAJEMNIE

n) Przed niejnkimfl czasem dClTlosHy dziemiild
o 'rivypra~yie angielskiej, która usHowala zd(i)by6

szczyt najv;'yi.szej ml. ś\viecie góry Evere·st.. Na wy4'
sokośei U,600 m. na 1200 m. ponad górną granicą
;;;\viata, roś1inn€lg'o nie znajdow::tno ju~ najmniej",
szych śladów jakiego]wl\viek :1:yc.iil tylko odkryto
malutkie pająki, przyczepione / do ()dł.amków skał!
otoczonych śniegiem j lodem. l'lrzebywaji\ tam st.,
]t\ j trzymają się tylko Ilajwyżs~~ych regjonów. \Va..
~\ól nich niema \veale roślin, ani żadnych" '1.'\.~~i"lr'7111.t
Zadna mucha tal\: wysoko nie doleci,

~

....

Na

przeszli do
'Towarzysze
duia.
\V

i
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-Nieraz słvszę na ulicy
Klnie ktoś głośno .,Do stu kaczek?

'Już sle bo:ie ruszyć :~ d0111U.
Bo tui codziell grozi zna czek

Ze\vsza.d lJUuny obskakuja
wołahl .,J)awaj wiele !~'
Więc sie nieniadz ofiaruh~
Niewiedz~c na jakie cele.
CZY na na1111V ouuszczone.
Bez obronv hiedne nieski.
Cel to wzniosły że nif':j~den
Z ócz, snóJczucia, roni łezkI,
Trzy dni żvdki ywnadalv
Proszac de w taJ: fJroźnvrn tonie.
Ześ DfzvhriO\r..rał taki znac.zek
Co Plsanv h'vI w :~arf1onje.
Trzeba nieco infcrn10waĆ.
Tvch co daja w dobre.i w·jerze.
Za co. na co. kornu dajn.
I J..::to te nienhl.dze bierze

1

(()d w~ane~o k((;resPol1uenia)
\V n1 i as'teczku naszel11 w ostatnich ne :.Bó;!.4 zapłać" za dotychczasowa pOlnoc, za
dniach zawrzało jak 'IN ulu vvobec zanowiedzi praszarnv \tVas grolnadll i e na dzień Zielonych
na dziell Zielonych S-'.;victtek \Vielkie~o KOD::- Swh:ptek do LutOll1:iersktl. adzie w mlJ1'~~h od:certu i Zabaw!v ()~1.rodo\vejnrzez 1(0 l111tet buduwu:iacego sie klasztoru odbedzie siC uro
Odbudowy nasze~!o historycznego klasztoru. czyste nabcżeóstVlio o godzinie 11:::cj ranG
zniszczoneQo całkowicie nrzez działania WO~ zaś po nołudniu .\Vidki Koncert i Zabaw3

pod hasłeu"l: ?)RatuhllV Z!lbvtki Sztuki i Pa~
lniątk i I\f aroda:we""
Nievvątpli,vic miejsce to. 'w
którcf.!o
Dodziclniach S'DOcz:vvva Z !16ta dwustu zakon~

jenne.
.
Odbudov{a tej cennej narnbtki narodo
wej, w której re2ultatv o1:.{6ł 1111eszkr.n::lców
zniszczonej n1ie~§cinv naszej w:JJoil, postenu::
je jednakże rainQ naprzód. w CZCln zashUJ.a
w pierwszym: rzexlzie nicstrudzOllCa.o Vi pra,;
cy ks. 1Jl'oboszcza Stefana I"':Jiedźwiedzkie~o,
a wraz z ninl i całer!o K,o:rnite1:u. który urnial
pobudzić do ofiarności vv nierwszvnl rzedzie
zakłady i fhmv
In. todzi, dzieki którvnl
przewiduje się hlŻ \V l11iesiacu sierDniu. rb.
konsekracja klasztoru.
'To też D1Y Lutomierszczanie. wyraża::
ląc oHarnVln lodzjanom z ałebi serca serderz

:ników i uczestników' powstania 63 roku i
J::tóre 'W okresic przed'woJennV1l1 bal'dzo licz
nie nawiedzane bvlo nrzez łodzian, Zl1rolna~
cizi liezrw zastepv lniłośnik6w z-abvtków i pa
lniątek narodovV'vch, dajac i11"1 zarazem. nl0Ż::,
ność noparcia naszych zahi(;,f!Óvil' -w dopro f
wft.d:-~eniu odbudo'vvv do naj8zvbsze~o zreali~
zowania. A. wiec bV\ivakie!
Lutotil1 i erszcz:lniUt

~~iml!Mi!l/i?..._~łl§'M'!i·!!II!jW~~~:;!:·dii~~iim!;;;PItl;~~r::Ell1_l!w.ml:llJ"Jrrl!:ll=lW.łii"J~j'M.iilmJ~~~

-- f(alendar:rYk.
Sobota dnia 5C majli Feliksa.
lC::r.:yteb"d.13l Tow. IPr·:tyjacm6-t FrBrBcji to
PiOlrkotvska 195 (lewa ot..) otWarta od 6... S w
j

~rddO\\i~lk6i.

-

M~ejs'~i po pał. nZe.cZf\fOWane koło"
-Wieczorem "Dybuk'.
.

Teatr

LETNI "t;iernna plama"
Porn.~har\~~' w ogródku FlScala':.
Polacy ;.'1:' Am Eryce,
'Uli'i\~
ailm.ru ~Ofjf:jl'a szaleństwa 4•
!!III
C2:?1rIf l? Wsz)"sH.o 11a jedn~ ka r t ę 41

"

tj~

(~;<'L~!F hl;iiUl "BlaJa

!J!I

.::,

lll'l

n
!lJ

siostra"

deon ".Maoiste niezW)1c1ężOlly''''
ff';:i:It~IU'i:"" nNatan mędrzec"
Gii~~H~t ,..~Ui4al "Wyspa miłości!ll4
~iJl.Uó.fcl%ich'd 'l.rac:. f:'alas'h".l1Q'Wych
j Hamlet J

,,on; ona
III
!II!II

"
"

t'(~lr~i LIlHZOWY ,.O:::rna żon t, Sinobrodego
~'alit$l!fjtsaWie<.:zne miasto"
iU~J' .stt:~
erAock Hojn, es i Net Ph,ker...
tO.i.t w Am{;;1'yc~6"
~'~.:
t~j;l,e!lIlUii.~(;głl"'OEllf Oświatow,

"Czaruytutipl:tU

-~

I

kt6ra.si~

, g~l1izacyj, poczemdowódca ](ompa.nji honorowej 28.

dniu :31 maju, .zastal opracowany osb:1tP.
'cznie purząuek dnia BwiE~tiJ..
O gudzinie 8 ra.no punl-;:tua.J.nic zbiórka wsiysi
kich inst.ytucji na, 'Nowym Hynku. O godzinie 8.30
zajf:cie stanowisk w szpalerach, poczem po porz[\d..

p. S. l{. zda raport Panu PrezydentowJ Rzeczypo~
spolitej Polskiej Sta;nishawowf Wajciechows'kie"l

W lOO-letni::t

rocznicę

ZduIl.skiej Woli,

odbędzie 'vV

ku

ustawią się nast<;pują.ce

instytucje:
. .
1) Wyszlwhmie wojskowE'., 2) szko1y powszech·
ne 3) szkoty ~;l'ednie; 4) weterani; 5) straż ogniowa;
fi) cechy i H.eSlll'Sa; '1) Żydowski Związek HzoIrueśl..
niczy 8) Związki Zawodo,",ne Hobotnieze; 9) kole.ja.rze, ~1O) stowarzyszenia miejseow0. 11) Sokolstvvo,
12) żydowskie l'ov\larzyst\'v·o Gimnastyczne; l3)
Stowarzyszenie hytych W<ljs'kowychj 14) Chór

!~p-je

W[;l..czy św. Ceeylji; ,15) TOWi:Ll'ZYStwo Drobnye.h Kup-

ców i

Prz·omysłtOwć6w.

je)

wlościaulo,

1.7)

UniWel'8y~

tet Ho})otniczy, 18) Związek pl'zi~rnyslowców, 1:))
Towurzystwo "Lutnia.' 20) instytucje r2ądow{~ i sa·
morzq,clowt), 21) HH.<h1. Gminna) 22) Rada Mie)!lta;
28) publicznoM.
G·odzina. 0.:30 przyjazd Pana. Prezydenta Rze..
czypo~!}!()litej POhskiej. którego powitają pan stn.ro'!tu, Kalil1ski, burmistrz miasta Szanla.\vski, kumcn...
dant Okr. Związku Strzele.ckiego p. Hipolit J...udwillt
Piątkowski .oraz przodstawiciele poszczególuy,eh 61'.0/

l

~

mu. Godzina 9,50 powitanie 1.1 bramy trj.umfa.'ł.ue1
przez burm. miasta. Godz. 10,10 Insza &wJęta: w. kot;cie
le rzymslw~ka.tol.. 10 ł 30 pobyt witościele ew.ang;:ieJric!"
kim, 10.50 pobyt w syrn.agodze, 11·ta. InSZ8! pWowa. ~
lebrowana. przez bisku'pa djec<.?zJi K.allsko-Kujalw"
skiej Żdzi towieck.iego, godz. 12,30 poświf.lceme DO<.'
wowybudow.aneg.o gimna.zjum gdzie będzie p~
wiał dyrektor g:Lmnazjum, J. E. biskup 'fYmWniecki:,
kurator Okrębll11 Szkolnego dr Jarosz, Ol'$z uezefJ! Gv'"
h:~h. Godz. 13,:30 potażenie kamien/,a węgielnego pgd!
szlwl(~ ·powszechnĄ, gdz.ilO przemawi.a.ć .b~e ~
nik wydz'ialu Szkolnictwa POiw9-zecbne~ Z,~!I"
j um p. Mic.halski.
.
Po poloieuhl k,~.:m.iel1:i.a węgielnE';g'o ~ ~
i'ilada przed P8ID.QID . P,1'8:tłyd1?lnt.em RzeczyłVOSpo.łi:f:e1
Polskiej przY8posabieni~ wojskOVltego, gocb;, U,10 ~
twareie i zwled.zeniJ9 "vyst&wy: Pmemys~R~
czaj, gdzie pGwita prZledst&wieiiel
Seik,.cji :wy~
WOW(~j, godz. 18 i~zyska. sportowe' p~s~aibl"
wQjskowe~(~~~odz. 19 altaoomja. ,(pap}

_ _ _ _IIl'_ _ _ _.TIII!I'_ _ _ _ _ _ __
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Wiec lbez:robo'tnvch Pracowników

Umysłowych",

I)~iś o ~wdz. H)~ej Iano w lokalu Prf!co
wllik(n/v l'1andlo'\ivych. BhlrO\vvch 'tnzv uhcv

Kot-;ciuszk i '

Al. T.
21-,1 pietro odbedzie sil
zebranie bezl'obotnvch ,PntCownjkóvv Urov~
słowy ch W ~mra\vie. otrzvmalda dalszych za
pon:lóg.

zwansu :na podj.)oruczników rezerwy, prze",
dłuż a się autOlllutvcznie CZ~tS ćwiczeń do -o~
kresu, jaki jest ustalony dla oficerów re~
zerwy.
1) podchorażowie rezerwy" wzgJędnie
rezerwiści podchorażo:wie, po,voła.ni do ćwi==
czeń woJsko,vvch za.kwalifikowani no tl1Jłvll=
wie pienvszych 4 tV!1oclni do a:wallstt na pod
poruczników, mab 'Nlec hvć traktowani. pod
WzględelTI tr,vania cW'iczell woJSkO\V'\i'ch na

mnazjuln Niż;sz~~o.
..
,
'" ~
Klasy te ma.ja uPtzvsteuni'ć naUKę dzle
ciom niez:al1lożuvch rodziców.. ~vż'czesne
za n.llukę wynosić będzie. 50 nroc. truliei:n.W
w innvchszkołach średnich..

_. Wielka kwesta na ,oUnowienie klasztoru w

ł~a~iewn:łkaełi'"

. W pierwszv i dru~i dzieil Z 1eloovcS

Świątek odbcdziesię W'Ęa~wnikach kwe:l1
równi z ofir.~eran1i rezerwy ..
sta połącżoua2e sprzedaź.a ł.Pudełek Szc~
cia.<ił z nader cennemi niesuodziankami na;
2) zakwa.1ifiko\\ranie nodchorażvch.re~
"Zerwy
wz,;!lednie
rezer,vistów
1)odchora~
- St.Jl1'a'wozdallie· z kwesty w dniu 21 żych do awansóvv na podporuczników rezel'" odnowienje klasztoru Łartiewnickie~o.
Nie watpilnV. że łodzianie'. nie. pos:b;
maja rb. na rzecz DOllU1. Siero·t Żołnierskich 'wv 1)0Wlll110 nastapić w· oddziałltch szkol~ pin grosza
i "\v luiare swych sił. .i możności.
w Łodzi.
nyoh ,zasadniczo w 4 tvt!odniu 'Oierwszef:!o , dOPolno~ą'do podź\vj~njeciaz ruiny tego co
Urzadzona kwesta na ulicach nliasta, ćwiczenia rezerwy.
wojna i duch czasu zniszczvt a' co drogie
W lokalach i kinach wyniosła 51410 zł. 74 gr.
jest każdelU\l sercu Polaka:::katolika.
Odnośne wnioski awallso,ve podporucz
brutto 01'112 104 nlonctv badź fałszywe badż ników rezerwv. l)rzedl~ładsja dov.róclcv oddzi~
obcokrajowe bez wartości. CZysty zysk WVl łów przeszkalaJacvch do D. O. K. .beznośre;
- Szkoła na otwarłem 'Powietrzu..

niósł 5243 zł. 64 gr. przeznaczony na dalsze
utrzymanie sicrotekno bohaterach.
.
W szystki~ zrzeSZenh<i)ln~
to"warzvst~

dnia po odbvciu ćwiczeń. nrzvczem dołaczall
ją listę kwalifikacvjnR ·wraz.zolJinja 'wvdana
przez przełożollvch.

W pier'wszvch dńiach czerwca r'. b. Wv:
Kultury otwjera. VI uatku im.
ks .. Józefa Poniatowski.ego szkole na otwa.r,.
wom, ol'ganizaClonl, żonom woJskovvvch~ X~~
teIn pow-iefrzu. .Szkoła ta znajdować eie be:$
- Zebranie Pracowników PaAstwo:? dzie na speclalnie ,pr.te.znaczonV1np!acu. Nas.
Proboszczom'l osobom Ptvwv.tnvm, ResurSie
Rzemieślniczej na czele z W. P. \Va~nerem, wvch KomUllalnychi .Sllcleczn:vch w Łodzi.
, razie do. szkoły tej .zostało. zakwaHfikowa"
wszystkhn restłitUradon1, khlO:rp. i wszvęf!dro
\V dl1iu 9 czetW0..:t rb. 'v sali killa Sp&' nych 50 słabowitych dzieci, Niezbedne •\lAlI
ofiarodawcOln składamy
naJserdecznieJsZe dzielni Pracownik6\\" Pallstwówych nrzvuHp rządzenia dla szkoły zostały Już Drzez WYli
dział Oświaty i Kultu!'vzakuoione.
podziękowanie
.
..
Cy Sienkie\vicza t.10 o J;,wdzhiie 5t>opołudnjul
.
I{()mitet zbiorkI na czele 2.:
o<.ibedzie się zwykłe walne z1!romadzenie PlS
- BacZllość! DeleJtaci na konJttel
P. Gen. Dyw. Wl. JUl11!iem.
cownikówpallst'vowvch. k0l11unalnvch i SPO:f
łecznych w Łodzi. ·01:)8,1))
Chrzcsc. DemokracJi,
- CWlczen1a po.dchorażych rezerwv~
,Dziś o !1odz. Ó,viecz. zbiórka. .' oflólna"
~ Ze Szkol" flancUowei .Ł6dzki efłoTo:.
\v lokalu', D. Lttdo\Ve20 Przejazd 34 WvJazd do
W zwi~zku z: 111ajt~CCnlr .sk ndh\~ć ów}
\Varsza wv na·· czele z orkiestra i Stow., ,Rob.
czeniami w bi eiacvnl roku. nakt(.>re PO~10~ warzvstwa \Viedzv IIfu~dlowej.
1
Chrześc. z,Dw.. Łódź· Fabr.o sod~ .. 19"35,,
Z
'Poczatkiel1'l.prZ\1'BZłe~oJ;()ku
szkolt1e~
łanłbęda równie,ż i podchorQ7,ow e tezer.~
Wy-wobec cze~o ,,,,,Indze wojs:ko\V'e wv~jaśnia~ ~o1925"'-26przv ~?;koleHandlo\\Tej t6dzkie~
:- 'Ćwiczenia . 'urzvrodnicze.
ją: 1) llodchorażvm rezerwv,. w?:"krhpr:. re~ go. Tovvarzv stwa. S:;mrzenhl\Viedzv rhndloJ:'
. '. Poczawszv oddnia30ma.ia. do dnia
Je.Twistom pod. phol"ażvm (.plut~ kanr ... l. t...... '0.)1 weJ ·na.. nl0ev·.zezvvolenia .. K.ur~.to:rjunl . Okre~u
tt6rzv. '. ()dbvw\d~c ~wiczenia .d.1 a szt::"e$!o- Szkollle!itoŁ6dzld~t{o. . ~oto;t8nant\v . ,,·te trierw.~, lOczet"\vca·t h.. 'Wll1iejskieś t1rncown.1oTz
łlYgbtetet,wy. .ostana zakwalif:tkowatU ~ ••. 't~ ··.:kLitsv . Q~moki~talcaco 'LzW.tł. .O~ . njcZQ~'P:tzytd• .Qe~ej ~i ·SS.adh
p

..

dział ()światy i

.

s twa. 'W'lele dworów oddaje. harc,e'r.z0rtl ~rup~ie
hezinter$sowl1!{3' na. przęciąg jata nie· tyn~() ~t.~
f!2I('nie a,n~.1 ~a,U;:o\vitę za.prowiantowanie. Sze.ł;ell\'Ql~
l1ł?' Zl'OZ1.UnH~nle· lJotrzeb drużyn mtodzihat'cerakiGj
okaztljt~· stale dworyv,' *arnikac4,Ostl'O'witl:Et~ra,:

\VZQ,rom lat ubiegtych . hufet?: .łódzlde Z. H. P.
i
1"01\'1.1 bieźącbn ol"ganizu.ją cały. s~el'eg kUr861t"~
obozów iko16niL Akcja.k()l{mijna o})ozowa Inoie
rOkudaJeko lntf.msywnlojszEJ.) bo wre3~"
peWllf!J
za..
i pozm.lwszy) w
e~ym tk\v i za,sadl;ic?a Pl'zyc,zyriape'i'illycll niedor!-la
pOBpleszyl() wespt'z.eć je finauao\vo: by tym spo
nicdonlnganlausurląć. Dzięki te,mu
hufię"
rw;)~l).i 2.ol'gnnizuje 14kul's6v\l:
obozów i lwlonijl
około 400 hu,reel'zy zna.jdzie lokum lUl, prze"
l 1uJJ 2 mie~if~cy; hufiec źeilsltl orgalliztlje kCl~
tlh\. 2.50 druhem.. Wsporuln~j:ą,c o wyjątliQW'O
oHal'llC-lj 'rV roku tdeżą;\.:yIu pomocy ze. strony gpołe~
t:Z€'lJst\Va ł6dzkiego na l'zeez Ha.l'eel'stwa. nie można,
p·:nnhląć milczeniem pO'l)H,l'cia' jali.iego druży?y .b~,r

w

ty~l

spole(~z(nlstwo łódzkie olmzulo
81(\ . Ha,1~cet8Ll,veUl

przy:;;fJosoblen ia
<hvilJ~efl

spOt~

iigl'zysk

Llnll!,l ze Zwią~'·m,
lli:cmendtł.nt I)};nvodu ~~ Gl'U.,.
7.

l\;(>wle, G,HY1'Onacl1~Mały'ch" G(n·kach; Pruslno"'icacł;
~r2:?w~cy, ,\iVojsła;t'\ticach>r .Mąchocicach~ ,PiPt.rO:WJe
I'!.t:lZllIlleI'2alnad
:i P&protrli.', ~
Jes,t rzeczą l~le uI@gającą lla:jmlli~j,szej wątpt~

tacza coraz szersze
syI:UU,Cjł} nieoma.l z godzi!'!:,/" fA!. godzinę.
'Pomimo luter'\,\ enrji inspektoI'~l. pr.acy III
p.
litól'Y usilnie nakla,niał
swych wyg6ro··
Hestaurutrn'~y
ni,edlcleU naw-ai
inspektora., sto:h1e 1.11(1. swem hva.rd(~m
,na,wej o ugodzie"

na 30

b.lll~ odbędzie się

0:!!6 11Jf;

ezlonk6w Z\vją,z'ku , GasI/I'onok'Wr-e ustali ,co wypadEl. .la] ej
(e)

ł'Jo:ebd dDZn~1.jąze

sL.ron.y

nu~~zegQ

tegorycznie .kierownikom

ZH,uruan.~

'It\'obee Konstytucji 3 Maja.". Autor pl'z.e·pro\vad:\a JV
Jllm p~lf'ati;1Ie· u;iędzy ideami, ożywi.a.jącemi naszą
l'omauty czną, .a zasadami
(Nakład Gebethnera i 'Wo1ffa,).
Ukazała, s:ię
Gz.ęś~; HI
znanego pOdręc;.:nik!l
'l'alleUSz:a CZ'E~lt"l\'l~awsruleg(} p..

t.

mu.

w teorji i plaktyoo".Po(lJ:r;;-,eznil\. ten
d.la szkól ID'.lzyeznych, .~l;'ednich)

pl';;:l\~r.W,~

og{)l~.lo~

SemiI!:lirjÓ'iv

~-

na.łorne

przy:rOdY»Qtl

T~Ol()llji lJoz walają Wief!l;y~ .

ro.zdąglości.

tej· książki. Trzeb4~ jf.Jduak przyzllac> że jf~st to
d,110 .z najciekawszych d,ziel peda.gogicznych,
\V osta., Lich li:: Hlnl, ll.l,tn.ch ul.;,azało się w literaturze
b'W h.t tCi'),v ej ,
Now'y tOD.llk (224)
Uniw,~ syi.e~
tów LudowJ1ch i Mlod.zdeźy Szk!olnejh obejmuje od~
tzyt prof. Chrzanowskiego }).(
polski

lata

ze zdanie ",vyźej powied'ziane nie pozostanie się tYI~
ko fraze'sem pust,ym lecz
reallzacje w Całej

J

(\Iill'sk le

uytJh

sllędzeIllo

ze

,płótnem l1amiotowem przy czyiD. i
do podn!eai/łol
Ula. t:f}ŻyZ.ny tak d:ucł1owe'j jalt l !:izycz:o.ej naszyell
harcerzyków. Obostronne wYD:lagania stawiane i;~

masonerji.
i

VVreszcie zabrał się Mussolini do . zo,
pel'owH,n1a ,vrzodu, który w or2aniźmie naro
du w]oskie~o od polo,vy 19,.:20 wieku WVWo
lywal i podsycał wszystkie antyspołeczne. re
woh:rcyhle r antykatolickie i :llfltvpa,nieskie ru~
c.hy~

PrzYstąpił

pisze l.Glqs Narodu'''.

stłtlnlienia-lnasonerji.

ma

11"'111...",ln1:i.

wpływu

"S~ bo\viem - Inówił
snra"rozdawca
prof. Borrero takie ,v·oll1c profesje i kal'jerv,
publiczne, w których a waDS w bardzo widu
wypadkach zdaje się zależeć jedynie od n~
le~~ń:i~l do masonerH, l"!O prowadzi. do l1ajbar~
dziej niebezpiecznych partykularyzmó\v, do
nielnO~lhlvych bezkarn{)śc.l~ do karv,!!odnych
opo:dunizluÓ"w i f2:~YOryzacH ze
urze.d~
ników
oraz h;go O!~Hl~n()W
.l'.Ui;)L!\_I.u.a.JJ.

W

,."','\.''''.7'111'>

łH,~rszt

.i

końca

9ś\~iad<:l

bez

I l:.edy

do

sroczk.!ł.

--- nO"VOCz.8sny ten
dzielni się' \'v'l:uJzą, a :i.~ pojętni olJa;j, i nie w
h'ici) zrozumieli dokladnie poj(~~C'ie: m C}11 opoI i zmonOl)oli.zo'V\'ali

8wąwładzę \vylą.czxlie

gwoli ezcgo,

domyślciE}

j':'L SłUll. domyślny

, ~li(~1J~[

ongiś

gma.ch

'\vome]ący

ryj,!

.oą .n.loJlop()jką,

od. Jat p,tru zcu.uic'Jliony lła fv.bryj\(~
ty I.l11n i LI, cuchnie dzi~ jul;
l'nzleU1 czy La,oac;-;ny.m

Sl'u'O\Veel.l:I" .ale \vyzie\>vami, na l,;L':H'C:J j(.~,~j, jeclyne ok!\~
rn;..,ieł

zal'a,;;y l'ozsiacU.,w ~)O

na cale województw; popularny ezle};:., l)
j'.All'l).bnJ:;tł01Jil
n-azv.dslpl zlowl'Óibnego

I

ostał

czlek

r:

1:)\V

cwrn

dość j~)8Z-

nii'clinvDu nioby tliy u.::-t.'Y'/ct :wIrJD..!zyl, .ale jf:ł.h.t> śe
vl'YSZtl(U ze .znakomHej szkoly,
,,\Yicl1tigl:hae~
rei" 11v10 (hHVizą z3,sf!.(lnlc;w, r.t:cJ.;ł \""/ wlel1wśd swą
..
jesi;em
i to nje.ll1HloCl.H

wanyrn.
tal\:!

(}

iJ::żyinie

jego Zt1\vodnwe,j
!kich wario';ciat'l! mOI'a[nyclI j t. p. ZlJ:let:'H::1j do
",iEK!ziill slf~ świat do,':;(:
z['t,v.al~l

:-:zybko,

(L W

nti1osnE~ zhet'sztem wjJkóv,'
adrj[)il'O\n1{~ nnlsin! gc1:, prze

hldzkicll
i
najuicbe:i:pi<l?ezniejszych (·pro: .a,eh '
dochowaJ, dozgOI1Jle
:;w..:pI'~:lI·si~l. "

'Wnet po

siQ

cl!a siebie gwoli..

l udko\vie.

.l:WI!.'!

i szczególnemu,

za

.?;[LWDI'du

8] llb(nv

d7Jialać ga,~

smrodmIl :mo
zy
na
taJnyr)} nazwtlll0.,j m lIno si1n<~.i kou.h;. ul'eneji
tysiąca j';Olnim'l\v JÓd:z.klch oszolulni.aly
na pra,wo 1
le·\.\'o H;{lSZeZtz~liwe
Oczadza.n i próbowa.li się bronić,
ż(:,\broJi z.mi
lo\yania l.l pana. z. JJpalaeu", PQl'sv\'ad.owaH drugiemu
vvspóhil'Jadey prosząc () bod::~j ezęlŚ.cio\vo GZy chwil\)v,'n zmir:kczeni(~ z:1.L\\'ardnialego serca... nlef3tetyl

na darmo. ---

za2alenia

do

•.. - ale tfL ]Jokhvala glovvą., pr.zysła,ła 8Y'e.gO
pr.zedsliJ\vicieIa, który rÓ'wl[]i.ei prZflZ parę dni 1;;;:,hval
gtO\V::l, a 'Vyroszcie z.Jadłszy dobrą i ohfitą kolację w
towal'zyshvie bagiBrmcgo możno\v1:adcy. syt re:::ultató'w s\ve.i pracy ... zgadnijde co zrobił'! - a. no "tyM
jeehal do stolicy ........ Tak :jest! \vyjeel1aJ k.llrjerem!
I CJ dnJC':j? A no nic! Jak zwykle w Polsce-.bo wswk:2;() fJit~ \Y!37.;yscy jej J.1Jioszkm'iey Sil koszer:n.v
n.,: ajlY gardzi(~ mieli świn ia.n.ti GZy ,qwJilstvv3rrd. ,_.,
Aż oto lJc;kla n~lgle I1ajlml'dziej 8ItlJ"od.1hva 11(:mb::d
Od da\vna k.rążące po Łodzi WiEJŚei n JJodzieJsl:w.acb
w fabryce tytonin sprn\vdzi1y siQ.
Oka7ało Sil;, :;1..:;
:pa,l..l.;M~U"

JJJ)I'ÓC? 1Ja,W"llj~1

tH z..vja{,~lęl~

I

tera..z jednaf

ZIlÓVt'

bo tym l'aZi3!U
ale patrzyło;
ostat.eczny.

z zapartY'fH khexn
już
.,naezaIstyvo\~ nie kiwH.10

sluchalo i 'mstanowHo wyrok
Ale .. _
już z sarkazmem!
"pan z p.ałacu" a kto
wilków

Kto

nie jest,

l)ab~..wiaZ''''
-~- j.a.k r6wni~

ni\;» jest zngadJ;:ą stra.'!.zJhva, Jatalna
fahrYt(:e tytonju \'1
o czem

miejs lW.n;~

skjeh"

dziś jui

głośno juź

w

mó\vj, si:oł€cJ.na

gło.~u za~'

wiada.

l{oniee
stano\vczo!

ś,"viilst'wom
Ludzi(~

Generalna
Ministerstwo
,.
do 'wątpienia~ 2e

monopolu
:::;;1x,tolI' j.Hl,

,·/l'\VnO

..".,

J.,

trzeba

cierpią,

grunt. 'o/n~

czynni';j te
[,anację

daiy

wiem

tntE~JsZ(~j :f[lbryce tytoniu j urzędzie
wyroJJÓW tytonIowych, --- w przeeh~~llym
l'azt/21 rozdzil·bią nas wrony i \VroDJu, mrozem

~rifmfl

tV'i('.t'Jl~

w

czy

ziabkL

roztQc.~~

llOW~Q--:D.O(Wto!ł

Po', .k oi
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T

~.jtl"i"·'(i.'v'

,j'n'2il\ "':f':'·,I: c

'f'91L;

!dku.

"1"'M'~~'''U'3ł'''' ","''*cQ'l-~~'S:0>2P.''''~'·'~·1,~ ..... __ .... ·_:.r.'UIlI,..~!>61--_o,_>!:r·~':!'~.o1lO.i:a..:cru:~''j"",nW4.~:"rl:-'l'~
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~ł~ł~nńll~
:.'IiMlr.~,.
w ~

ml\Ci.ij~Itl!~~·r.fr!t!~·:;
~~i~lJ~\ilł,Wi"liIto.l'ii

ł/;,

m,~ll

Ui

~1ll\l'Że~

§JH1;)w~a':::"h\':IW.

D Z f ś fi Q:afuitz ~ I'!'~'; łirlli~ e

C ~H4~ '1! t.lW <m.i ą

OdjS',ztil

s';Q. od I
il~, IIp. Iliio , w.
'0. Ł('ldzi\.n. lem,m Sa u n i e '
Ił ej~e§t~
~l
li

.

'"

t,.

~r 'IirlW ~;'!!
II,
~ W' ~~;,

~.'

połąc!l:one Z
(..'JzygryVl.'ać' będzie

6,10 do TotrasZC\A18 przez Galkó\\1ek

'1,25

&r~giem

17,00

tajemnicy

"
·0

.
do

pers\vadc'{w'c!,C5 Mussolinienul ten ..nieroztl'on:.:
ny krok". Vv" szc.ł;eJ1ólności dowodził. ;;~e usta
wa antyuHlSO!\sk:a doprowadzi do 'wzro8tu
niechęci przeciw l\'hlssoliniclllU \V tych ko~
łach, 1,t6re f10 'Po1)ierałv.
NaTH(:}Żno' jednak! Ll stawe uchwalono I
l

T(~raz chodzić

bodzie t:vlko o jej wykonanie!
A to--jak wiado1l10'''-''pod' obeCnV1l1 l'cF!irne'.i.ll.
W!OSkilll odbv\va się również stanowczo. jak
stanowczen1.i SH wszystkie zapowiedzi lVlusso
Hnie,go, które takie uchwały nadanlentarne
.

l:Jartje \vobeu

Koluszek

lóż ll1asoń

Międzv innVlni 1 zbljżonv
l)eW~
Dvch kół ziern 1alls1dch i nrzenlvsłowvch
·,.Kurjer Polski" w \Varszl:l'tde usiłował WV~

poprzcd.zaj~.

(10

]9,55 do 'Var&zat~y tbezposr.)
"
~OAO do Piotrkm.-vR z Kcluszek (połączenie z
pośp.do KrakOWa)
22,55 dt~ ł~rakcJ\1Ja
25,40 do WarszaW)i z Koluszek ""po!::;czenie z'
pośp. (;0 I\mkowa i .2.wyczojn}m dO Za II
bkowic l KatOWiC.
.

pierwszorzędny

mgła

7,30 z Kmko~;~a (pmśpieszny)
8,30 z .Krakowa pośpieszny i' z
czajny
9,55 z Tomoszo'Wa
10,:::5 z 'Warszawy
12,45 z Kolll.lszek
15,,45 z \Ąi'Fifszavvy j z Katowic
16,30 z Warszawybezposlf6dni

bez.p.

\11 niedziele i św:ęta
32.~O do Ząbl~otVjc z Koluszek r:ośP.
15)1cO (10 WflrsZ6\iŁoy z Kolmzek pośp..
'i5.~O do l{H~lw\ta, z KOh.iSZl2k pośp.

I

SPÓI orkiestry który wykona najnowsze
szlagiery muzyczne. ....... Ceny normalne.

Dych, otoczonych
skich.

(lO \VClrS2Elwy; p0śpieszny,

8,15 do l{olus2.ek
10,(0 .00 K{)h~Sj'lf:k

mm~. .')
R;, iJ'"
'l~!JL~

(,~)I tl~&?'rJ,ijazd

fiN

TS!~ ~~;Z~~ i~'\iiff:e

ID~~2yja2d

W::l tSZ3\V<, (eks~ress

J2)38-'" :~2,55 Wais2~rt-\:(i- Zbasz:yll
ł5,4!:!-14,02. POZ!1al'l~- Warszia;QEi.
2Z.C5-22.25 'Warsz8. \K,n-Poznań
()ł12 W ufsza\,,Js-Par.Y2.

z

6.45 KrakóW-- Katowice- L6dt (bezpośredni)
9,25 Ostrów - Łódź
b,40 ł,owicz-Łódź
10,20 \\1 [lfSZ8W3-:-Ł6dź

Par:fża)

12,00 Tarnobrze~
18,00 Zbąszjlltl-·Ł.ódź
00.2 Warszawa-f'ilt',YŻ.

Pociągi trao!ytowe przecbod~
tylko przez Łódź, przyczem
pierwsza liczba 02.nacza cza~
przy bychl, druga czas odej.

Odjazd
1,45 Łodź-Zba~zyn
8'15 1ea nOlJrzeó
~3qCC. Łódi- \llarszaW3
19.~5 ŁO(LZ- ŁOwICZ

I~larokka .

1940 Łódź';""Ostrów
2e,CO Łódż ... Krał{Ó1,\' ... t{ ato\\1ice

(p) K011111niści francuscy wydali bro::!
jJrzeznaczonq dla ~~al"nizonó"\Y fran:::
cuskich ''vV j:adch'iu Ruhrvo w l'~adrenlH i 'Vi{
.,.1VJal'okku, a \Y:';;VVVaJnca d,o
llleDoshlszerl::
'stwa. JConluni~~d \v lVlarsvlH urzad:dH \vJec.
l)rotcsttd~\ev nr.:f,cci"\.vko wojnie w lvlarokku:
na wiecu bnu poseł komunistvczT1V- wZ'v\val
do nai"vclnniastO"NCI10 za\varcia pokohl z
Abd~eld(rim.ell1. Inni nlówcv r>rzeluawinli Yv
tym sanlVll1 duchu.
\Vvdz.taJ: fH:hninistra.cvhlv partjj socia:::
Iistycznc'j (S ..F. J. O.) .uch'i)\ialil rezolucje~ w

w

zw)

11,( 5 z Roluszek
21~05 z Krakowa pcśl'iesz:ny
22.43 z Koluszek ID niedZIEle i śl.\1ięta
I,Oi) z W fiI'Sza\.\J'y i CzęstoChOWY

1.46-2!(2 y\';;;rSLt'\-va-·Lcszno (osobowy)
2,42-2,57 Ostl()W-·(iVtirs:~swa
.
5,42 P02nm"l- W 3rszaWa
o.H) Zbr;szy:ń""

Piotrk.owa

ścia,,'

Pociągi lokalne mają Łódi.
za staf:!ię łuańcową

(bezpośr.

szurkę,

ustt'zeuz sit} przed wszelkie.rnl ztuJ:~eniami co <1\..1 ich
wyuik6w. Wydajemy lJH\vę OL11'Ollnq, zwyciQst'v\'o na
sze polegać }Jędzle na Illecufan iu siQ. P. Bl'ialld w
wio: to teZ, po lH.livVl.!O:~cinch p. Ilun!o!;" pulity:ku. je

go w tyrn wzgl(~dzje polc~g'a, na :yrn, iły pCH.l:iąć :HlI~O
wopod odmienuou:l1 pOZOl'uud, po·JitykQ p. P.ulncarego; ulegJa zm.ia:nie fOl'HW, nie tl'eM".

..znaczcnin z tl'vbunv liCZUĆ 1JokoJowvch soda
listów i pro1ctar./atu i odnló'\vkmia s.wtd zgo:::
dv nfL j$Jdekol'wek l)1'zedsie\vziedc: które bv:::
łobv nO!4vv-,ałCen i (;:111 l)l'aw l1arodów. zagra1:8:::
jąc jednoCzeŚ!,lie dobrVlTI sto8unkoll1 wśród
wielkich nftrodÓ'\v l~ul'oPv.
.
W obu tych snrawach zabl'era !.~łos w
~rtvkt11e 'ws1:ępnVlll "L'cl'e nouvelle" z 23 n1a~
Ja. Przypomh1,a.inc, ~~.:.:: lninister snraw we w:::
netrznvch kazał broszury kOInunistvczn:~
skonfisl;~ować1 or~::.'t11· p. CuiHnux zaznacza,' że
nie jest to T)o!.!.svałccn i C111 swob6d obv,vatel:::

J:lal\8tystyczna dernagogja.
. P qdjeta przed kilku dnictl11i przez pra
se J;!dańskakamnftnJa j")!zechvko (.1sbltn i eJ pod
wy:i.ce polskiej tarvfv celnej ?~atacza coraz
większe roznjhl'V i' P1'7~vbiera
charakter
'Xlręcz derr1t.ll,{of!icZl1'·V,Po111HahlC nl i lczCllienl
fakt, że po~hv\;żkn ta nicnull \vvłacznie dotv~
czv })l'zethniotów luksusowych. rreasa . gd:.1,{V:
ska wY'''iriera siln.a p1'08.1<:: na senat, abv zmusić
!:;:o do ,yystt~picnia nrzv pcnl0cv\vszelkkh
śl'odkó\Y~ jakie nul. do dvsno~~vcH l)fZeciv:"

(p) ),EdlO dcParis" z24 maja ,.~r:~\'~,ria prze..
"bieg obecnych roko"vm't mh~dzy rządami fl'uncu'":kiro

a .itngiels1\im co do p~il{iu bczpieezeiH3twa. Stal' \v\!h
" rokowali nic Upo\\'użnia ~mac: do :t.ad.rlOgc optymh..;
mu, sko1'o \V zakciiczeniu nl'tykulu :plS!llrj Lo pilwia...
da:
. "Jeżeli ten stan umysłu (dotyc:zy tO')b(i.W;' ze
strony Anglji IJ!'zcdpodjęciem kroków w ,kierun~<:u
wyrównauia dysproporcji między rzcc.i:ywistol'\ciq a
·porcji <;tale
'm.iec) stOl
P~kt dodał nową

tyeh} które 'nam

k:iem~

koWafl

ZarZ4({;u.;rdol1l.ftolt;kjm.

·Ol'a,(lUcc:ntnl1H .,Danzh{cr .'Volksblau,e

tral~tatu.dyspro-

wskutek \\'zmacniania. si~ Nie~
temą :')Y' propon(;wany
z ich· stronYd gwar.ancję. riu
to najlepszym wynl..
się można z Ij1J~~cnyc. . o·
elle nasz~j. pozy.cji,
przerwać bez na~a'"
un:;Uebn v. nfZVll air.4.niej

~!okonane

tylko za zgoda kilku oailstw.
Do kall1nanH tej. podjetd orzechvko

Polsce r)r.:;~cz nrasl:(, prz\'hv.:;zvł sic wczoraj rów

nic:i; senat ~dallski. któ!'ł' w dfiClahrVll'l koa
n1unjk~lcie) rozesłanvnl do dzienników, ,po~
kreśla, że zarzi:\dzcnia polskiej adn1injstrach
celnej zHskoczyły senat i życie ~osp.fr?da.rcze
J1dailskic 1 oraz zal'ZUC~l rzadowi nolskiclllu, że

i

skich, bo PtHwowolności 7.ehr~Hl t10zosta.ie
lliell11ruszone; ~~llieslOn() tvlko nrawokhuna~
:" nia. Soda1iści-··p.iszC' to 1)iSlUO--'-'sk:l1'Ż,l sic lia
-rZ'ld PainleYe'~o; filc i ł:Ien:iot i .Pain!eve sa
~orącen1i denaokl'~1.tamj~ którzy lnvśht
je d:::
nak, że tarn, ~dzie zaangażowany jest sztun
d.ar FrancH, wchodzi im;' wf1re l)l'eBtiJ1e l'e~
publiki, kt6re.!.:!o trzeba bronić 'wszelldern i ~~o
dzhvetnj śl'odk~nli.
.
.

z

bv6
.

nij~ z;;lkoHlunikował ll1U 6 S\YVll1 zamiarze w
celu danialllulnożności. wypowiedzellia sie
w tej sprawie. KOIUUllikat ten obliczony jest
(p) "T.imes"z 23 Jna.ja w d(lpeszy ~;\vC:'go parywidocznie
11ft
'wvwolonie "wśród ludnośc~
sldogo lwrespondtmtu., donosząecj o wynil.;,u hisZlm11
wzburzenia i nastroju wroaieS!o Polsce'ł al~
skiej misji Malvy'ego, podaJe, :.Go ten b. lli:ni::;tcir
ho,vienl, minl0 lJl'zvznania, ,:te chodzi tu prze
spraw we'r\rlH:trznych za (:zas6'rv swc'go wygrumill ważnie o produkty, ~dal1ien1. rzadu polskie:(1!J18-1923) wiele przebywał w Hisi!panji, na \vią.za
~o, luksusowel lub też o htkie: których dostar
jąc ścisły kontal,::t osohis ty z .:złonl\'.umi J:·zq.c1 u his7.czvć n~()że 11rodukeja kl'ujo\va. kom.unikat se
pal:tskiego. K(i·muniknjąe. pO~'{mif!dzeniu HU(1V mi
natu oświadcza ,\y llasteprtelll. obliczonemna
nistrów/ o wynikach fw(!róiy I\.{u,l\lY'egolo Mrl.dt"y.
dema~o,~ic.zny efekt zdaniu. że. 1Jodwvż~a ta~
tu, Painltwe o~;wiudczy:ł:) że .Malvy odbyt '~~Ztll'eg int!j· ryfy celneJ wywoła f~ltalne rezultaty. ktore u~
l~esujqcfch rozmów 7, kl'Jlem i z Jnarldzem de Estel*
jawnl::t sie w l)odwvżce cen we wszvstkicł1
la.
.
dzie&linach czego nasteT)stwen1 1:01.18i bvc o~óJ
Nie dawszy żaunyeł; konluetnych Slzczog616W
llH JJodwvika znrobków.
dor~16w powy;i;szyclt dodał prcmjcI' francuski naS;i{:p:l
\V koiicukomunikat senatu czyni 'Pod
;j~~.cą uwagę:
"Dojd,zl,::;my llupewno do l:oroz'l1ni,t~
adreSeln r~~ndt1 nolskief~() niesmaczne insvnu
ula: lecz pozv-v-ólcie llaI'il nie U'pl'zl'\(lz~i(; wypadków.
ncje~ oś\viadczajac~ żerzadpolski chce 'w ten
C.zyni{me .są '\vysi1ki dla tJsiqg.(jjt:C1CL najlepszych wy
sposób '-.,vz\viazku z tocz~'.cemi sieobeS~l1.ie
ników \ve \vszystkich : 11l1ktach spornych, Hok.iwa.. w Bc;;rUnic roko\vani-:.ill1i hal1dlo\vetni polskO'!
nja są w toku. a nie byłOby rzeezą dla nich. pomoc· niemje(~kiel11i n1ieć \V swojen1 reku . sta.wki
ną Pl'agrl[~ć poznać ,zawczasu ich wynBd".
111~.ks'Yln:lln(~, aby. '\vzan1ian za ich obniżenie,
--.000-...
wy1:a:r<:!o'wać później od N'ien1jec rozmaite Uf

któl'cj ośvvhtdcz~l; ~~e :natvchluiast wejdzie \v
kontakt z poslarcl i. w narlalllcnde, c01e111 za.:::
inte~pdnwani1:l l'zndu co do je~o zan1bl'óv{. za

stanem prawnym,

ĆG~ bv wsz~'stkic znlialTV tarvf" celncj mogl?~

u.c1ek~J sic nrl.w(~t do ~!rofbv~. V\lYSkH~Hlj;:lC. SC1Ji:V
towi.lliel:H~znicc~;(:dlBt'wa1 Jakienl0un wvniknać

na. teln tle i n1nluic .11tL'\\'et .niebezpicczCllShvo
.zak16ceniRsl1okoJt1PllbHczncc:o, iJrzvczemwy
rl:lza'przekonanic~ j!csenat 1:tcl"dlsl·;i niebedzie
!

tohel."ował te~lo ···tndzfljtl Jednostronnvch Zi:1fZH~
.'dSi!f:iipoJskich.Zdarden1 or.fhlnu· '. ccn.trowct)

ao.Gdnil:-:k U1tisi .' bvć \vvz\volonvz .' po1f<1kiej
obt'cczv' ce1J~etalbotrzcbadQ1)l'Qwad2iĆ. dQW

!qtępshy~t"

(nat)

---o~

~

S. ·KANTOR

specj a Hsta.choróhwenery

cznvchsltórnych f \"łosów
~abitietH.ocnt~'i~ma i ś\\?Hdlolecz
Ph!lłll'-ltowsk"d 144r<!g.E_a
2. Godz orz," jęć od
~A,.....!! i(3,,:"","~. alEI pant; - ć

~~ )(!1icka.

.

Telefon '2fL4f'·

--

1:310

ko:d~fl.Ru&~kfłr razy .dzitin...
lut;, IJdmhilom Iiruszow ma dO
Vly.dZlerZhWienia. !J morgi tru....
sk:;;w.r;;~;;, ~. {('l11kit:m w ogrodzie..
11)08 2

I~
ł

I
r

':~~~:::~.Ią~"1;"3'::~~Ili!I'lIllill'f'lillll'''_ _ _''.ttMIII1lJl1I!1
•••
łillllIIlf!WI'81
•••

rlc:~ rn;f~ tajcie OSW'1 ęcie 'spółdziel
czości dnia 7-go cierweal

zawsze -wielki
.zamó~ienia

szkla,•

Pl'Z:l/jruujlf równie:t

le 'fon , .M

wp'rowaazl:;Jm! f'::ibrJlc5
Bll) ae~.

j
f.

etc.:

z me."Chi'~njcznem napędemG'

2upewmolle.

a

niniejsZe!;łO

G ~.- o s Z I~
Przed tekstem 30 gr. 'w tel"stcie 3Q gr. za tekstem "5 gr.; Z'Ii,'yc'7njrle 7 gr.; wśr6d. drobnycb 10 i n~tr ....r,l"" .. ii
mWmetl'O\vy lub jego Irl!ejsce, Drohne .ogłos:eenia j)ezterrninowe r, gr. Z<."I. wynli.Z; dute litery 50
~)W
wyraz 10 gr. OgłoszeITli:a zamiejl:,:cowe 50 proo. dro2ej, z.s.gr. 100 proc. St,ro!~ica przed tekstem j w
lJodzielo.na
kpvden§lo'we :ii taDt.łl7sjll~
[){l proc, drotej Artykllly bel!. ozn.ac:&enia bOTIorarjum .• waźa
edakcja:za
proc. Z~.I. tel"mruawe WYChodzenie o-gło&:zen
.nie
Każda. nOwa pod1,.vyżka

r,o

. 1 ... ,. .

,,.,,"~,n""\L"·rl\ ji~'B'\7I!j,llJ,d!.omie;llj.a.

mOŹXla

z-arna\vi.ać

w

Za to~kiE"S!o

na 3
OglOri:!lfElIJlia

