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nliesjęcznego z111ag':;tnia sie z l1inl znacznych

sil.fral1cl1skich odecvcluhlCVll1 zwvc.iest-wie
Francji U10WV h~ić'l1ie nl0::!:e.
, ()],azuJe sie.że ten tak ónere,tkówv.
na.pastnik+ posiadalicZDl:l i doskollalewvć\vil'
czoną ~11'mję1I)Osiada lekka i cieźkaarfvle r
r.ię,autOlllohile, lot111kó'w:tt nawet .... fanId.
(>czywiśc iellie uleSla naJtn!liejs~ej <\,Ta~
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(DOKU.MENTY JAPONSKIEJM,EGALO.1VIA.NJD.
Sprawa. przeludnienia. na które cierpi dzisiejsze Stany Zjednoczone Amervki
od dość drrwlla Japonhl, jest spru\va ,życia i były :zaludnione swego czasu przez J
i śmierci dht tego patlstwa .,W schodzaces1o kóvv któr'vch potomkaxni bvli lJ
słoIlca''. Wskutek lTHlsoweJ Clui~racH. jU]Joila Z\lV an:i indjanje ml101'vkcU1ŚCV. Innvm
calŁl półnoona/środkowa i południowa,
Q~!iyków (tnkże i ChiilC~,=vków) do Stanów
Zjednoczonych a ałó,\rnie do KaHfO'r:nH. ktt);l ryka to zielnia przedwh~f'znie Ja,poilska;
rzy przez swój kOll1pletnv brak notl'zęb czy::: której atoli rozw'jehnożniłv się an~lo:;sask
:ni1i si1ru~ konkurencję l'obotnik~on1 hiałvm. rżad l'o111mlsk:a raSH, zabraniaJ::łC dzisiejszym
Stanów Zjednoczonvch czul sic ZlIlUS:lOnvm POfH~7,ykon1 wstcpu na ta· zielnie.

ork5es
Zape\'I)njQny~

Powt'tSt hamWl;ijaml

K"'$,f! cZ~l1na od n-·~

j

9

od 5 l pór pp.

W urec4':ęj olq;)Hcy

da oby\),')atei ziemski cal1\owIte u1rzymanie dla 2 osab z.a ni€~lelk~ po ..
tyczltę oQl .imw•. InXormat;!ji przez
udrleli B. BlalcHlk, Łódź, Aleje Kościu.szkl

6 O osobowy 111 Oppel\W do ~;j I'ledania. Ceua
bardzo przyst~wna. Wiadomość: AL Kosciusz\d

, tet. 28) Białczak~

1554

podaje (10 'Wladomośc;, ze egzalUiny
kh'lf:!I o~ólno~J(sztalcącycł1; l,
j lU z
rnem girnnozj,:h1ym,
rÓ'l.\)naeż ('Ja !das sllecja~ ..
l1ych.h{.!ndlo~,vch rozpoczną się dnia 18 czerw'
ca f .. b. o godz. 4 po po!.
C%esne w :o ltl~,SflCh
z pocz.ątki€łl!1 roka 5'1.komego obrllźone zo
stanie do 50 p I" (H:. l:H 'Ł)'czem alu rdez;amożl1ych

Podania przYjmuje l~ancelarja
dziennie w ~lOóz. bmfO\'Ii:ych.

15

do oJ1ralliczenia n{!l)ł'v:vvu azjatów. co wV"vvo~

·łało tlstawicZllc tarcia miedzy rzadami Tokjo

i Waszvn,(Ztonem.

.

Naprężona te sytuadenolitvczna po~or
szyło jeszc~~e '\"IV znacznVlll stopniu wydanie

przez Stany Zjednoczone l1rl:T\Va. które całko:::
wicie zakazało Dl'zvjazdu azjatom.. a szczel1ól
JapoIlczvkom.
Zakaz ten cały naród japoński odczuł 1
.
jako głębokie upokorzenie i \v tVlU czasie.
kiedy dyplomacja stara sie o ~da~odzenie a:::
lneryka11Ski ego zakazu J[!lJonb. musi zadawa:::
lać sic wysylanimll emi!1rantów zan~jast do
Kaliforn.H -- do lVleksvku.
.
Czy nadziej(~ dvploDlacH jaD01~lslde,i
spełnia się -- narmde niewiadorno. jednak
stosunld ze Stanami. jatrzuc sic z dnia na
dzief1 coraz bardziej) b(~da dażvlv w nieubla:;
gany f:mosób PO równ.i pochyłej
ku 1JriYsz~
lej wednie . - o. jJanO\VflJ]je . nad Oc(~anem,
SpokohTYnl. o wolność elni~!racH bDoflskieL
T:~nnczasen1 .it~dnak CZy to z: ched do:::
kuczenia tlPartvnl jankesoll1. CZy też z' wro::
dzonej lI1e~alO1nanH, kt6ra każdemu nrawo~
\viernemn jaDOJlczykow i wierzy każe . że jeśli
nie świat <::ały, to nrzvnahnnieJ jego połowa
TIla w sobie hnońsk:a krew i Z J:?.41oń.czvków
ród swM wvwodziJanon:ia
sic nie
tylko na śmiesznot~Ć ale nawet.na !Joważne

8Zf! pytania.
proces ka1Jitana Guardine~
ra, w Londvnie oskarżonego l)!ZeZ władze
1

all~ieJ.skie o kontrabandę.

Z procesu wvni::r
mniej więcej tyle. żc kaDihtl1 G. miedzv
przewoził
broli do ]VIa::
300.000
szterlinS!ów
rnu dal tak znacznft
buntowniczego szeika.
ochJowiedzi chociaż p e w:;;
dal jc,j
arcybiskun z Can

dyspozycJi
~uli

rÓ7.v ró~~ańcoweJH

a marokmlczycy broni również naDcVvll0 nie:;
kupili
konlisli rozbrojeniowej Lld Naro~

I

1:0

\V

z:nalezio:no rHH~robel(,
s;dtvnne. Os()bistość ta ma
z wielk i nl chane111 ta tarskin1.
Rosje.

następstwa S\vcj nlc~alornanjl.
Oto wybitni i zdflvn~Jobv
ważeni uczeni JU1Jońscv twierdza. że
środko"l,vr.. i 1101udniO''Na AJ11Crvka to dawna

ziemia hljJ o{u;ka , eZef}O ,\yidocznvnl zn:lJdenl
]vleksvk. Peru i Chile, ~!dzie istninłv lJO~.
lxn~lshvn. o vvvso](Jej kulturze. za ło~~one
przez ludy o krwi .ia'P01'1sIde:L co rzekoll1o

,vskazuj;:~ statuetki ;1anorlskie.
'v tych krahtch. l'Jiektórzv

idą'atoli jeszcze dalej

i

.i\1,arokIGb a
powvz~'

:I

o_o

unl0wu, nl0ca
J4j:l w pościgu
Nieoczekivl~lna OdlJOwicdi na

Ostatnio atoli d'Vvaj uczeni
prof. l-IatI ori i Dr. Kovabe. nie za
SJę anektowanienl nloralnY111 z~\cho
ko półkuli ś wiata. W edłu~ ich zdani
część lJółkuH "vvschodn,iej to rÓ"vVnież
którVln rozrodziły sie ludy Z Pv ......"'J.<!n.ua
knNi i tmlvs!owości hl1)OllSk i eL
Tw
więc on~, że dzisiejsi roshnie. 'to njc
Jak tylko zde!.~eneroWHni Ja1)011czvCV.
Obvdwa.i ci uczeni 'Vvychodza z zało
nla, że sla\Yl1vDżingischan tatarski. któ
hordy zniszczyły Rosje i ukorzyły ksi
ruskich hvł z l)ochodzen i a japończvkien1.
Teork: swa opieraj:;:), oni na dwóch
wodacl1. PierWSZV111 z nich jest. że nad
felU roieszka f.'IZCZCP. którv UŻYwa dotad
samej ol'nmnentvki i znakÓ''iN. jakich
Dzin.~is;,chan j jego najbliższy orszak
bocznv.

świadczyl \v

że h ... ·4·1:~1'.n~''''~'.,."

;.!!H w sl".ll'awjc lIlarokaflskie.i notrzebna bVIa:::by jedynie w tVU1 ·vvvpudku. jeżeliby Francu::
Z! lJrzekroczvli ~l'tlnice
Czyli innemi slowy l\u[!liCV szuka:ia·
wszędzie dziur y, w któr'l n1ol1liby w1Jakować
sznilke takiej l;:oaVan1:ce, .lak Franda - lub
inny sposób lJodsta wić jej 110:10 •••
AngI.ia w
Dietv Achile~
~a u FrancJi, uważa za
n~dradonalnicjsz~.
zmianę karty
na
:.rZYŚĆ Francji, nrzv
zaocwnia:::
,\1

nin o s\'1rojej dozf~onnei PfZV.ł aZ1U.
Te fakty do\vodzH niezbicie, CZelTI jest
dzisiaj koalicja
!!nl. tutai podsteDna
polityka

---(JiOOGuarcHnera oraz
znalezienit~ na za,.::'
Śródzienl11Vlu statku.
bitych w AngJji dla
Trzoba. plaeić długi! Taki jesl'. sons wezwani·&
nieź:l;jcie. że ten
amerykUll.skicgo, wystoso\vanego w tych 11niac11 dl\
kolonh~ w Afrvce. bv J szeregu pnilst\v europeJskich, Idzie zaś tu o dum~
})tZOZ... wierna
SOj
.bardzo a bardzo okrqgłe. rancja winna StanoUl ZJe.
dnOCZO!lym coś olwlo 4
dobr" d.Wfil rniljar{l,'-"

'Vi chy
mj1jal'd~

Czee11Oslowacja 1'70 miljonÓ'N, Oczy\viśeie, rząd
nów nj(~ rnyf;lj o natychmiastowej spłacie tych
]e:i.no:~c:i. Pl'au;nie jec1y~lie przystąpić do rokowall
Spo.30lJem ich stopniowego regulowania.
Tylko dwa pallstWu. europejsk.Ie nie
powyższego wezwaniu: AJlg1ja i POls]m,
Ol1e popr.zedrdo
poprio motu slwnsolidowaly
długi an:lel'y!"allskie.
VV kolach wu. szyngtoIlSkich panuje
punktom contI'alnym całego problematu długów
Francja. Z chwilą, kiedy 11"'raneja zdecyduje się
konso!: dację swych długów w A::neryce j w
inne pa:óstwa wystąpią róvvnic2 ze swemi . . . ".·\>,n"\r.. "·,
cjarni.

\Vc li'rancji zaś sprawa jest traktowana
Minister skarbu, p. Ca.illaux
już pod tym \vzględom publiczne oświadcz.:nia.,
które podobno wywarły korzystne wrażenie w Ame.ryce. Prasa paryska również wzięła rzecz wie.lce na
serjo j radzi przystąpić; do stanowczej regulacji,
ciążqcpj silnie na ogólnych stosunka.ch francu3~W.
ameryluniskich.
Ale bo też opiIlja francuska doskonale ~dajel
sobie spravi'ę Z tego, że l':"ąd amerY]\allski nie W"!',
""iera tu żadnej presji pOlitycznej. lecz postępu~o
w myśl zasady "les affaires sont les affaires", ~stDlf)
je w -Stanach silny pnlcl w społeczeństwie na rZ'f~Z.
skończenia ruz naroszcie z kwest,ia dlugó\y, w my~l
uczciwej zasady handlo\vej: długi ·powinno się pł3P
c.ić. Senator BOl'ah z p9vV110śeią jest zupel,nie '~l'a~.;
COVi ym przedsta,viclelem tego prądu. Język energl<4
ezny, kt6rym się on posług'uje~ nie przypadl:le
dzo

poważnie.

:wa,tI)ierda. do gustu s.fel'OifO. kierowntczvm
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o ostatecznym
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w jego

płatności ..

POtatem daje ,.Prawda" treściwy
przegląd tygodnia na zasadzie g Ja
sów prasy wszystkich ki€fun!"ów.

wstępuje

Paryz 30~5 1925 f. (aw)'
Ambasador an~ielski, lord Creve;
wręczvl Bl"iandowi odpO'wiedź and i elAka. któ
TQ obejmuje 6 slronic lJislUa nlilSZVllO\Vego.
,AngVa z[.!adza sic w swej Ocl1Jow i cdz i
nl;l ,projel~t 1):lktu ~warancvjnel!!o. !łWarantuhte
:~n\nice ·zachodnie naLon1j~l.st ll i e uwz~ledniu.
projektu., ktÓl'V zabezpiecza granice wschod:;
nie Nierniec, a zarazenl zachodnie ~ranice'
Polskj. .
. RZfł,d U11!1iel ski oŚ'\:iviadcza dale:i. że nie
przvst~łpl. do ~(1dów roz.ienlczych. którebv
9

prezes1:"r.n

nych
jego

\\'.,)I'il.'(:lll)\'.llł;~~ nej

l~u Ul i~;jl

;:; 1.11' •.\\'1 7.ąg;l'~l 1:1 i.:'Q.-

\V H~1HH:it·, l'ies.zy ;;ir: znuezną PO]Hlllll'rwAcią,
poglądy pl'.ZeW nie llWgą byC: lek<.:ewa:imlle.

Za.l'tykull1; \vydruko\\'iUlegl;lprzez' tego amel'y
k~ui~kiego lnęża stanu w jednem z pism \vlede:r1~
skiell, wl<.hu:, że .autor nie zna stosunku ..\' europej~
skIcl:l~ że p1'7.ecen.i.a hl.eiące możno;;\cI pla,tni.czeFran
(~j1 i ·że lli{:} dO(:eIlia jej kłopotó\V 1l1ił~dz)'narod{)wn:h
Jednak:1:e przeciwko zasad.7ie sa.mej, nil ltt6rej E.ię
opieNl ~f~Il.atOJ:· BorUj!, uil:'podolmu. pI'ote~t(Jwuć "NIe1rla~.2, nie \,'.u.~,nit?j~:l.egu ." ph;zt.! tHl --- dla cywlliza,cji
dla. prawa i pO l'ządl.;.u , uiż po:sza:nowani(~ u;taw 1 .'ZOo.
lWJwi~~za:6,J.niędzYlml'odo\v.yc~h'·. Nu. to z.goda!
To tei znt\tly IHllJlhi)'::'\ta fl'nIH.:tl:"ki Gauvain,
~ stwierdza: ł,'l'rzebL.\. tu dziBła(: z. Ilu.jlepszą \'v'iurą bel:;
~...adnych wyhiE.\g6w; zl1eiqgn(~li~Ul:'l zobowiązaniu ka,tegól'yczne, wyrftźne~ z ktĆYl'yeh ~aden tI'y.uunał nas
nie zwolni; nie od\volujmy sif,l do l:l.I'g'l1mentów· u..
czu.cio,wych; żądajmy tylko słu8zno~~ci; nale:;:y się
nam tylko rnoratorjum".
.
Tak Iuyfll1, dz.isi'tj jeftll marny \lfie1'2Y-ć echom
PNtSO\vym. 'wlt~k8Z0ŚĆ ob:p\·atell·franctlskich.
..
Fl'ylko t że \\lwyl\:onuniu l'Zf;H':Z,y$il~ pI'zi~dsta\yią
d'alek:o trUdniej, ni2 ,,, .zasadzie.
~1(:H~li jch:ie o l{J'I;l.w.:jf~ to, !.lIJ. weulug ohlicze.!"!
,r.rt'.z~dów .:;\.mfn' .."j,alls1.:.ich (tlJ)lP,. . 'l'lHJl HeuteI'a) 1ll1.1siał
:ł:.aby ona płacIć l'OCznh:'l St.anoLU, () ileby \vai-unk:i 'a·
mOl·tY2.&'yjTl!~ byly te SUltW, ('O tlla Anglji, Q,koło 1?~
!iailjonuw dolarów l'ocznie ni~~2a.le211ie od procentów.
,Qczywiśole skarb fru.IWl.lsk..i ule mógłhy 2Ilie~iĆ .ld; iiaj takiego ciętaru.
_Chyba... ehyba ~e ,u,mal'ykanie zgodziliby sf~
to;!?() NiE!lncy llHtją .płUC1Ć .Francji 7.,g'odnie z
lla:veJiJa.,szło lla UIJli\r:uuilc dług6w run ery·

u n li
w

ślady

Angltjt

potrzeby z jej sojusznikami

polskimi

i ezechos:'\·

dodaje~ że 1. drugie.j ~trony.~est
I'ZeC7.ą, jasnąt 19; Angl.1a~ której interesy są rozproszc..

,,,'ackimi.
ue na

Dziennik

całym

:;wiede, nie mnie

brać

na siebie w sto

sllukudo kontynentu europejskiego· ZOb(H"'iązań, kt6
ryeł! znaczenie i na.st~p~)t\.va bylyby nle PI'OpOi'i;jO~
nalne do interesów, jakic:.l1by zohow.iązania te dotya
(',zyły.

note

Port.inax :t..h,znac:ta., w "Echo ,de Paris", że, AI;lgljn, \vznawia, formułę hłyszczącego' odosobnienia.
,Dzie:nnik do\\'iadUłje si(;!, iż Belgja wypowie w rw..lb1iisz.n:a C'zw::.ie w' spru \\'ie granicy wschodniej Rze..
S7,Y opin.ię, zgodną .z Opillją angielsk.ą w tej spl'a\vie.
ZdanIem "M-ll.tina", winno rozurlli(~ć się samo
przez sip', :i.~ jeśli ]i'nl.1lc]n, \,,'ie!'na swym zO'bowiąza
:niell! udzieli pOID\}ey s'Noirn polskim sOjuszni,ko:)ll
lla w~·pu.dek konflil.;,tu to jej interwencja ule llt}<1zi~
l11iJgła hyc:, \l~.,'nżaną 7,{I, agresją.

ParYźł 30 5. 1925 r. (pat)
."PetltParisien" si.\'vj(~l·(.b:a) 1:(, Hot,i, u.ng·tP.lsk~\ w
sprawie puktu bezpił?eZ(i!L1Shv:l tlZ!lujr;\ culk{)\,vieie. że
ewentualna g,,)Y.l:ll'ancja, dotycząca strofy nu.drerlsl·deJ
nie !w>głabystano'wić prz(~szkody, unlf:w.o:2.Uwiu.ją
{'ej Franeji \vojsko'tyę komunikowanie sift \V l'li.\zie

propozy(!h~.
Na.le~y przyjąć z.BI pewnik, że A:ogli,a
nie zgodzi się na oIDó,vienie jakiegokolwiek 'ob'Jzer..
niejszego a.lbo nieogru,nicz.onego planu, a 2god.11 iię
tylko Il4 plan ba,rdzie.j ograniczony..

miały rozstt'zv~aGkonfHk1v środkowo;:euro;:

pe.iskie. Ze s\vej strony An}.;.!l.ia nroDonu.ie u:::
ski lU, Ale. sena.tor BOl'ah jt:·,~t bąd~ co lwAi \vy!Jitną
po::; t.acht
~,\\'ic\cie puliiy(:;.~ym n.TD0.i'yku(HJ.:.lm, jl'::;t

I

angielska na notę 'francuslrą w sprawie pakta
gwarancyjnego.
Belgja

szczegÓły

swiata.

Lord Crfva nie gwarantuje zachodnich granic Polski.

'ł
Przynosi m. in .. nieznane aolycb tił

C;:łłiH.t~: elk

niel

nowy numer

"
czas

Hajsi In~ekSz,

posągowo piękna

oraz

o g. 4·ej..

się

główne}

\V roli

dz::.\,dzenie :tde:m i li t aryzO\Vt1l1ej stl'efv
nad:::
rel1skiej,' dla zabezJ)ieczcnj~l ~I'::'lnic Francji i
···\vła~nych.

RZt\d franct!sld Odp(fWiacht na te

(lb~~zeiil\'ln rn..::1l1(H'.lale. 1".:t61'\7 ro~"e~~k róW;.
nocześnie\v odnj~;ie wszvsikirn
n~l.ilM\'voJn

w

. sprzymiel'ZOnvul.

PrD~~uzimljq t

Londyn. 30 5~ 10as 1'. (pat)
Reuto!' <lotlosiZe g::Lbluet l'o:t'.wu.:r.a r6:l:.-lle[Jra·
"\'y~ z'rviqzane z projektelU noty 'w sprawie pakt.u
t!:wara.ncy.jnago. Obe.cnie ol;;:azało s'i~ mo~Uwem t~(,zy
nić rzą.do\vi :francl1skie:mu pewne bardziej' kO'llKretne

ord orzech d zgryzuniu.

posiadają arm"ię wyćwicz'oną

I(abyle

na sposób europejskt

Ofichtlnv komunikat zfrontumarokall
skie~o donosili że l1ł:l odcinku zachodnim panue::
k~ spokój.

czy t żeKahyle~m bardzo oDomi, uzbro,ieni
w brOll cUl'Clpe.lskił.l do'brze orjenttdacv' siew
terenie, buduja 'okopv \vedłua najnowszej
technIki \·voJenneJ. Jednem słow'emsa' prze,:

bawiąc

stjq

Paryż

(ą.w)

30i51925 r.

c i wr.dkienl, które~o n~ełat\vo 'Pokonać.
Jv1im.o 'ivszvstko jednak """'zakończvł
::!el1erał -",- ,,'/ojskaf:rancttsk i eo;r.zewv7.szaJa,
W11.~YĆ koncentrncja, wojsk. niepI'zvjacieIskicł.L
\V kilku Uliejscach l1 i eprzyJac i elzantakował . tubylców pod każdym .wZ1iłledem' .i żaQm:tie
'.KabylGm ostntec.'ĘneJ kIeski czv dziś..czv
oddz i~11v francuskie
Korespondent :9New. Jork ,ł-IernJda" . jutrofnastapi~ '$i!dv:z jest to \vprosf kwe~.

N ~t odcinku. środkowym svtuada b'ez
zmiany, nat.f)miast ,11a południu da.ie sie z au:::

WV~
oswiad~

1Jafrollcie rnarokarlskimodbvl

wiad "z ilen. Freidenbl1tgiem.k t 6rv

.....'.... .....,.. ....DB.wpgem
....

'idec\.,:do,\van1:ł ..

sa............[. .,..........'.....9.].'..........D'*.' .Bl. . . .~l••
\vspra,,,1 e . pro j ek.tu·· "OdP'o}viedzi' 'dla·, NiąIdiec, .·Qd.n.fJ'"
WSZj'S('y europej.(~7.yc:r.
Weźmr pienvszy lepszy pr.zyldad: Ang1jn. pO'
. szą.cejsię ,do pr';Jektil" ),la~d;~l,\YZajo:mn~j.· gwaraneU.
~

n.~

~T&'. .~. .ft.2.mF;. . .

~r,,\'ego długu l.:tInerylw.iiskiego 10.0Am(:ryl:e na ltll1ieJ . Xliż t, p~oc.·· kiooy

skr.lI1$olidc)\yaniu
żepożycr.H,Ć \\~

obliga.cje

fr8,ncuskh.~ sprzedawa:nesą.

ChwHn.

jest v;ai.xll1

r..:..lltyc'znym.

róvvnieź·

.na. 8 proc.

poJ.

wzgł~tleJ'll
!

Gdyby. się. udało np. tlS t.nnowić .. rn ~·lóIizrn . Il1Ię
dzy $płat~uninien:lieekiemi> ą. splatauiina rzecz Ameryki, to y{ ten spos6lJ\\yw'(JlałohysiE!7.l:tj!lt·~~e·
sow8.nie Stan6w w dobre-ID\vykonanlu plM1U Da~

l:·ęl.tą l:'OZVVażaUf~ liS. J:mg~ielsk.ie'jro<.iija ministrów ~

:nad(~hodzt\eylnt)igo(lniu. ,.Nastrójlt6łu1'2ęą,O\\:Śch

'wydaje sięt;lo tejcll,ivili 'doM, l)eaYfn~$tyćZĄ~l~,PQ;
\-vtarznno w tychdniad'). ~~e s 1.a11 t1wisko 'Chll.mbe~l at
tlo.i"ltalo Siętt:lld~.le,v~~u.hineei(~!IióIlie'va~mu":j

bu:

w.tl.kzyćz Pl:'ł{UU,n:'liOpl11jid.()Ś()po~ę-inemL j ;!: rQ~La
je~nkoalicjimiIlisLrÓw!ktÓI·';Y·i:'i,g.Jl.1kQ,by:g()i.()'.. l·.
oparcia się ni~\11'1.l.'IlłJezuu~tri:f.ł2€'11 lU)., doht'ej . . ·;(lfZe
Ni~mięe or.az> do k:rytyl);Q.w~nliabezw2gJ~dnego :po~'

-do

glądĆlw fl'a:oc:'U~kit.'~!~JJol'a~~ l1ie\vlaclomo który ~ty:sty
A JllGpyłt;i \v .F;Utopie, ,sl~ .'. znowu uw~gl; ~eFr~ncja. nad sys'tęmp()UtY'~i
aUlippejsklęgl,) ...pOX'()$umi ęni ~· . • Pl'z~,k~€LdapolIt1kę ';U{;l..
tęm pewlllejsze są tu rękoJmie pok()ju. Ameryka,
pragnqt:\a.pokoju, to A~leryk.tl w~·v·.-iera.Jt\cll 'AilCisk) bez:pit;~CZIH1 .11r70ymlel'~~, .z;miel'~::l.ji;J:cych dd," Q'kr~~nł~
aby pokój był . utl'Z,rIl'HWy; Nar,isk tenm6g1y być:. . Nlemlef'..• ,Oh:.1e·t'yętz;!;~ .hm•.. :iest .ech~Jll ... tycb.'wł~...
OSk:f~r2ęfl.pllsże i1O.\'!I/iem r.J:l'I(~dzyint.terpi::, .:;~. .'
tyU:o dó.bl'OC2Y:Iluy. .
.......
.
.~~
'........'........ M~·śl2.ą.~~,dr.dcza.~otrfrs.i.ll~Uskiel~Ył8.,;~
,s~etr,.$.t narD:yt.. Jafiul8. MOWlll łdzlŚ1 ~ęw;VrJl~.

weISs..

Następnie· irtl wie·cbj

od'p.f;l,~Y~ń, .'. t'yjaflni eniaI1ą,dęs:ż'~y; ~t1.nQtfl, '. a~i:;4l~.
'~r~~ał·a.od;r~~,du.. !r~ncu$ldego . 8"lteks~iany. ,~f(.W- .
~.~H.i~)jer~nast~tl!~r ,'~e, 1~~.,J),~f:l~1Il0ł!j~~1c .••. Wysł~:tW.;doIł6r)iD.,."
~: ,. ·lP!ldyń,skle!!'c)~'~$(t~;"',(':,;t~ .,t"lpdtd:Lt. 2!fC.~:wn~h;. gd Y .' xO$ta.n1i?J. 011a .. WY'$ta'!Ja,
~~n'ie:s~~ .. ~~ł CO'w--plYJ.va~llędzle tW.bi~~.dlW16W
.

~utQo~YWcU\s\l. w~ pQk-o-!&nl8;

"Tak.się składa
rządu

w ty'c~t in,lnc~ ,~H'ytyą~tlycp) ~e

brytyjskieg() tnusi

być

z koniecz'noGei bier

!>ozostall!eprzy .?arY~l~i ~evv~"
,ł,e~lnOSCl od tego czy Paryttdecyćl1lje. się .:r.SI Z··'lstlr..
p8.ktunieXIl'iecko-fra:ncusko~brytyjs;{Jego lub na.
()krerŻAni~. 2rbrojne Niexnięc, Europa ),)ędzie mi:ć pt~

p6Źllie.jpok6j lub wojnę.
l1ząd brYtyjski~kt6ry Zhadai'v·tym t~rgodnju
wyjaśnienIa ft-aricusk!e, zachowuje naturalnie naazl&

dzej czy

Lon dYlIll , 3Ełi

S. 1925

1'. (pa~)

Jak ,ctOlloszą dzienniki, Amundsen zostawił
jf} Jedenastej gódzinyże' Fra[icja raczej zwią2e$wOi
14;>8: 2: losem NIemiec 'fi. Anglji, jakopartrier6wszcze kapitanowi okrętu "l:1'l'am'\ zapieczętowane pismQ Vi!
tego p~tktu iJol(Qja~ aniżeli przyjmie inny syst.em pla kt6re!~1 iarządza~aby oba Jkr~ty za.14 dni zatrzyma
:nu., który według poglądów angielsli:ich. będzie z , ły sh~ na północ i pa trolowalyprzez .4 tygo dv.l e
konię.cznośei fatalny, mianowicie planu ltombinacji
widłu!granicy ·lod6w. Z .zarządzenia tego wyn.ill.a.
pr.techvniemieckiej.
że Amundsen liczył się Z, tem, ~e powrót jego oo6tni
się. o 4: dCl 6. tygodni,
i

komu?

1» W nr. 5 "Chłopskiej Ul\:rainy"znajduje się
, list jednego oficera rosyiskiegoz Charkowa, który w
. Ilo.stę.PUjf\cy spo":ł6b mah1je obecną sytuacj~ w 8~

wieckiej Rosji:
W BolszewJi trwa,
przegrupowują

wi.cy

,
gorączkowa pr:ića. Bolste~

wojska i obsadzajt:\ roOCLO

~r.aniczny pas .wzdłu~ Rm:ntmji

p.~

i Polski.,

rorzystość odsłonięcia

" dywizje wojska C'zervvoneł5o zostały wysłane

na
bU

Ukrainę,

Dwa

ześl~odkowano

oddziały

konne, 11 i 9 tysięcy
na linji strategicznej: Butla -

sża
Kl~

s;z;YIli6w -' Płoi3kir6w ~- Czcl'niowce,
Do kutdej dywizji dodano odclzial karabinów
nlaszynowych> ·uddziaJ tank6w i samolotów wvjQ
skowy ch.
.
K.onie kawalel'yJskie, dzięki zasiłkowi świe:!;o
'aprowadzoilych ]:\,(Jl'li z zagr'anlcy, przedstawiają
doskonale, wojskO otrzymał(J wszf~d::de nowe t1nl11n~
'. 'dl1ri)\,vanio j' buty Ol'HZ lek.ką broli' j apollską.
IIRew~wojell .. sowi(~t" lUtjęt Y jest

obecpie

pr!':.ł~l)J'O

·'wadterlimn

tajnej mohilizacji z lat zapasowych i
pl'1.odpoborowych. Odby wa się ona w wielkiej taje-,
1:0n1<:1 pod pow rem pracy w \vojHkowo-nl1ukowyeh

towal'7.ystwneh,
Wyjl\tkQwe ztImler\vowanie zdradzała sowiec"ka władza wojskewa. po(!l:za's (JRt~itnich \viosonnyeh
tnarit~wl'ów na 'Ukralnip.
Zwj(~l .. s7:.ono kon11'olę Y)Q
WsHl.dl ukrail'tsldeh. Za najrnniejśzn przewinienia
i op6rchlopi sq karani niez\vloczniei bar'(izosuro·
Wo • .Każdy chłop. i babie! winni p()siad:1(~, odpowie-tlnie Pl'z(}pu~tki i dowody osobiste, Bez tych legity..
.macyj 11io tilują ptawa Opl1ś.cić rogat!3k własnaj WSi,
gdy się na.\vet lH.taj~\ na targi clopohlrskich miSl.!l)·

\V llULGARJI.

39 5. 1925 r. (pat,
Wh1dze, dowiedzi~tWszy się. ;i~ trzech emisarju
szy eruig1'l:U1Ww agl'anlo-"k.omunistYC%Ilyeh, l"tór"zy
prJl:ylJJ'U z .Tugoshl\vji, ukrywa :.,ię \\' wiosce Vrabni
W okolieach SOfji, w~'fAłalo porucznika l'ez,~rwy,
CzuptuinOVv'3, \\l towal'2y~t\.vie 1~il1{u ugentó\>v do
. wzmian'kowantd v/io~J· i.Poruczn.ik wykryJ tam istot
nil\ .~mis;Ll.rjuszy, którzy jednak w toJ;:n strzE~laniny
gdołali zhili!!? .zabijając Czupal'lnowH.'\ILlh~;i;y zazna
że po ~,t;\ wypadktuni od.os(JJ)llitm\~mi, rept:'l'sji
'lJvywrotowyeh elementów, działających
j~s~cze W niektórych okoHcach; \vsz(~dzio Z!'6sztą t.ycie publiczne płynie normalnym tOl'ElITI.

WILENSKIE ZVV'YCZAJE 'V BREŚCI.
Rzvm 3(h:5 1925 l". (Dat)
student politechnlikd Sltl'ze::
lU 4 raz)' z rewolweru do Pl'of. matematyk!,
I",orentinic,(!o. i zabH 1!O na ln i cjscu. Powo~
deln zbrodni był n i eponl'vślnv wvhik e;1za:'.
Breści

Auinu.

~

K01\USYJ SEJMOW7.0H.
30 5. '1925 r. (Pelt)
Senacka Komisja Skarbn\vu-Blldżetovvtt PI'Zyd
Jęła bez zmian bud~et ~'ene:raJnej dyrekcji POl~zt l te
legl'ufów. W ZWit1Z1~u z t8m uchwalono szereg !'ElZO-hicji In. in. reZOlucję senatol"a Adel!:cr..na, zd<;tża,iąca
;io zniżenia taryf pocztowych dla tuci1U pt'z.;syt~k
pocztowych oraz !'czoJueję sen, Kllspero\vicza, wzyWającf'

, lym

Jr'ząd,

':'l,zeby kwoty na

bud~ecie były

l'emuncl'a{~je \V ",l'zyEZ

podwy:t.szone.

Sejmowa Komisja Reiottn "I{o]nych Pf'!i;yj(~ła
artykuły od 55-59 projektu llstawy (1 Ivykonaniu
~fol'my rolnej,· omawiające tryb parcp:ar:ji. dokJny~
okręg'owe ul'zf~dy .lJ'.icmskie: j'pal~st ,'.luWr

we

Lwowie~

(aw) '. z.asług VII amerykatlsl~lej eskadry lotniczej 1m.
deusza I\:ościuszki, która w chwili' śmiertelnego
hyła się uroczystoM odsłonię,::ia pomnika ku czci po
t,ezpieczeńst\va dla paflstwa pospieszyła ·z p
h:'\głych w walce z holszevvikami lotników amcI'Yspłaca.jąc tom dług wdzięczności, zaciągnięty
kaiiskich.
Arn\!Jrykę w czasie wojny o niepodległo,ść.
W uroczysto~ci) oprócz przedstawicieli władz
Następnie 'l'adeusz Biliński clokonal UfiJC
cywilnych i \vojskowyc11, oraz tłumów publiczności,
go odsłonięcia pomnika, w zastępstwie nieorh3f~11e~
W2.'ę1i udział przybyli z Warszawy posel Stanów
g(?>n. HaUera, który w uroczystości wziąć udziału
Zjednoczonych, Pearsohn, przedsta,:wiciel ministermtlgl.
stwaspra.w wojskowyc11, gen, Maleze\vs!i:i~ szef lotPo' wykonaniu przez or.kiestrę wojskową
:rtidwa. \vojskovvegó, gen. Za,S"órsld.
,r:u nal'odow'ego Stanów Zjednoczorych)uroczYfJ
Po wykonaniu uroczygtej l.;:antaty przez c:.lór
zak011cioną została przem,óvvIel1iem, wygloszonem
techników, wygłosił (w ję;;.ykuch angielskirl1 j polprzez przedstu\viciela ministerstwa spraw
i'klm) pl'ZE'Il:lÓwienie pastor Kesselring, na terriat
wyeJl, gen. lVialczewsldego.

Lwów, 3C 5. 1925

1'.

Dziś rano na cmentarzu Obrol'lc6\v Lwowa od-

pretnjerGra,bski () poprawie ,sytuacJi !!ospodarczej.,
Warszawa 30~5 1925 f. (sw)
wvkazuJ.l, ze f>omimo pewnef!o

,'ęczek.

KOM'UNIŚCI

WiedelIi., a~ 5. 1925t.
"Neue .Freie Presse'\otrzymala depeszęis
'\Vrtz okrętu ,~Fram'~w dniu 29 b.m.o~odz.4-ej
południu: donoszącą, że właśnie w tej chwili"
cH okręt "HObby", przeszukawszy obstar
granicy lodowej aż do szerokości 80,230,lecz
,k6w nje można było odna.le:!~.
Następna depesza iskrowa, wysłana o
1.2-ej z ol\lręhl .,Fl'am'\ donosi;
sferyczne poprawny się,

Na odbytej w dniu 30 lnab konferencH
prasowej P. prell1jer (]rabsk i Dr.zedstawH ca
łoksztDJi obecnej svtuacl i
l1ospodarczej w
Z'\VhlZku z widocznvnli obecnie w 5'Dolecze(i;;
shverri objl;1\vmn i l)eWne~o leku o dalszy roz
wój wypadków.
Tezy p relnh:: r:;t sIrcszczl:da sle hlko na~
sh;puje:
Chw:i!a n~dcreżs.z~t Ju;..: rnincla jeszcze
W nUtl'CU, obecnie~' v.,rbre\v 'j)t'ze\v i d'/wanio111
~-'jC'steśm,v na drodze do DOPl'a\Vv. []ezba
bezrobotnych zrnalala o jedenaście
lu
dzi, n1 i n1o. ~e akcja 'budowlana nie
jeszcze w 7.Ctsadzie rozpoczet;::~ i znajduje
jeszcze w zarodku.
,N 1espodz i ewanvrn a n1imo to wyraź~
nyn1 jest spadek cen artykuló\v pierwszej
porzeby, kUn'v w chwili zrea1Lzo'Vvan i a zbio~
rów' stanje [';je jeszcze si1n i ejszvnl. Obliczenia

KONSOLI1)ACJA DŁUGÓW
BELGIJSKIeI'!.
'\)!;!,;Jszyngton 3~}:5 1925 r:. (pan
Arnbasador Bela,ii poinforn1ował Nie,;:
lema, że rzad bel~jjski 1Jr~Hlnie nawiazać 1'0:(
kowania w snra'\vie konsolidacH sweQ:o dlu~
au i w tvrn celu zanljerza \vvslnć do l\n1crvld

komi'35e, złożona z

,v\'bitnvch osobjstoś,~i
flnansowcao. VV skład kDBlisji wekłzje
nl. in. Theunis.
świata

NIE1\f[ECK.l\ PROP A G"..Ą),\JDA.
Berlin ':W~5 1925 f. (aw)
\V p i cr\\TszVTI1 dniu Zielonych ~~wiat
t. !. \V dniu 31 1l1aja r. b. odbedzie sic lot o~
kn~znv dookoła N i enl i ec.
Dzie'\YieĆ'dzies5ec,iu lotn i k6w bedzie sje
ubjeaać o nl:larode 'w WysOkOŚCi .uól miVol1[~
ml,~rek. ,,:vznaCZOnlrl przez
rzad i r,edakck
dzlcnn1 k(,,;\v.
Lot trwać hedzie 5 dnI i ma .znnczenie

rzadu.
zlotych! na zasieWV1
ta w całej Polsce przedstawia sie dobrze.
Podatki przyniosły w czierec,h
szych lTIief,iącach r. b. 171 lnHHonów
tych. V\/ p}yvVV sJ;::arbowe we wspomniailvm
wY:lej okresie cztel'on1ies i ecznYll1 wynOSZ~t
s 1osunkowo o ] 10 nroc. wiecej" njż w okre~
"ach poprzednich.
Przechodz~tc od stron dodatnich do 'I
ujemnych stwierdził Dren1Jer. że najbfl~dzie1!
ok:nrna strona żvcia gospodarcze!1o jest Pas'
.;;YV/llOŚt: bilanRÓ'\V handloi,'1IIVch i nłn.tniczvch~,
kl(~ra \V bczl1ej SlilT.l1e wyraża sic cvfrn 200
ln i 1jonów
tych za cztery rniesiace r. b. Na
stępstwcln tCf.!O sa reskrv1Jcje lu'edvto\ve j,
paszPOl'towc~ ~rodki bolesne. ale J.(onieezne.
Dalej Dodwv:żka cd daje sie już obec~
nje Z'lHU\Vaj;y~~ "W skutkach bardzo dodatnio.
przy pewnej pon10CV

111 Y

11'1 iJjonów

lJropa~!anduwc. m::d.~ce na celu
wanie ::i:e,Ldud DO'vvie t rzl1ej.

Rp~D)"Ki\L:t>~Y ŚRODEK

SlJOl)'i.~~;1rV1()
'

LECZNIC.zY.

30~5 1925

f.

(pat)

Nr: \vczol'nJszenl Dosiedzeniu TOWJ:iI"
rzystvu'l LekarskierJ.o lJrof. dr. Fajta lJrzeds
sla\:\,rial wynik pr6b TJoczvnionvch z insulina .
In~l1Lin<cl, zasirzvknicta osubom bardzo ,vw
ch"ńczonvm. ,\J\?y\vohde u nich a1Jetv t i tworze
nie sic tłuszczu. \Va~<a lJać.ienta szybko sie
zwiększa. Te nO\1\1C '\vłaśchvośc 1 jnsu1inv ma

~H bvć ". dec '\vvkorzvstane nrzv

os6b

\vycicńczonvch

kUl'ndach,.
bardzo chorobam j •
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Litewska

"r

e

bezczelnośc.

ze

S)tS\Itf.tJ. re.ądowy pIacen i.a llldzionl Za próż·
\l\'Yda.je jaknajgoL'sze sktltl\.i. Rząd ;.•.. "
iamiuElt luiądać Jaknu.jwiększyeh kr'edytóv\' na. rohtJty W in-ttjtl .H])Y zutl'uc1nić beZl'obotnyc~h., woli pIeJ..,.
I.";i(~ d%ier:dątkom tysięcy ludzi glodowe zapomogi, któ
te. mQie w pe\vnych wypadkach NtlUjl:\ od śruier,-~l,
jednak:?;e tlie dają dostateezneg c utrzymania. PieI~ ..
gtU.1.i4(; .i tak zak.Ql'zifniony 'v polsl~jm I'obotni1~u jnIStYnlit ptÓ'1.niacL\va. CzłQwiek po!'Jm'rviony r,racy
tlWi!t!ta; że jest obdu.l'ZQhY przy v,·ilejern na mocy któt'ego t.no.2e ~mnsif~ rząd w.zgl~dnje instytucje komuu
Dalna do płacenia mu pensji za okres bezczynności.
Na takiem tle doszloonegdajw Zgierzu.do za.~
burzefl, które tyllw d.latego nie przybrały szerszy.-.:h
rozmiarów i krw.3.\Yo się nie skończyly jak rewolta
krakowska, 2e nie było tam posłów z PPS, kt6rzybY,'swemi przemówieniami popchnęli Uumy w odpo\viednim" kierunku.
.
Zgierz utr.z.ynlUje z górą. (hva tysiące bezr()b Cttnych . zarejest.rowanych. Opróez tego są hezl'obotnI sezonowi t. j. tacy, którzy (·zasa.mi sami si~ utrzy
JllIUją, nie pobierajs,cy .za,sUków z Mn.gistl'LttU. One"i
gd'a.j· w południe· na plaeu Kilil'iskiego przed Urzę ...
nia~twó

1

tw~ K()wictlsk~l.

Vv" l'chodzs.lc Z t~kieS!o 2nłożc:nin IAtwifii
nie starali śie na\vi<~.?!ttć stos\\t1ków· lHlndlo~

.wv,·h

z Pol~kn ul'(.l!;ttdówać że~h1!;'!i f.)O Niej!!
mnie i niech cieli poz\VoHć na sP!;;l.W polskie.go
drZe\<Nt dr02{\ wodn~. do Kłaipedv.
N ie wyszło tu jednak
na. dobte

Litwi.noln!

Pozbawiona
polskich
tranSl)Ortów
zamiera zwolna i port ten stoi w
nrzedeuniu k~lhl.&t:l'ofv 1J,os1Jodarczet
Widzae knt.lst1·ofalne skutki antvl)ol;
skiej polityki Li l\vinj zwrócili się z pokorIl.~1.
prośbq do RZildu nolskie1Z0. aby nasze tran~
sporty drZeW)le kieX(nvane były drcHta wodJ:w
po Niernnie pl'zez Khdpcde.
'
RZkld n~tSZ, nie pomn~lC na szvkanv. ja~
kic ZeśnlY dozna wnli i doznajemy stale od
Li'!. willÓV\r, z~~odzn sie na te propozycje. żada~
jąc jednak ze swej stron\' aby rzud Litwv
Kowieńskiej zn.!!\v~\rantował należyta, opieke
prawną dla naszycb rodakó\v zamieszkałych
na litewskiul terytorium.
Uak h~dnak~;;e szczere sa zamiary Lit::
win6w wz.!!Ięden1 nf:ts ś\viadcz.H dobitnie r)o~
ni~ej pr2ytdc~-:one fnktv:
Na oocInku lJo.!!ranic.znVl11 vdlel~sko~
trockim rozrzucono odezwe litcwskn do żol::
oletzv pobkkh. ~Lbv doporno~li Litwinom, ni
mniej ni wi(;C'e.i tylko do .. , odzvsk:.lnhl. (sic!)
,,zaJ:\rabionych nieprawnle" l)!ZeZ Polaków
ziem litewskjch'wl'az z Wilneln.
Trzeba poshtdać nieladtt jak,l bezczeI::.
ność 1<\ b:v 'TJ:::o;,:l:::s::k::i;::c~h żoł1'l.ler.zv nam1t wiać
wysh~pienia pl'zeciwko Polscer
l\1alo teao!
KłaJpedn

dem

Pośredni,ci"vY3.

zebrał się tłum

Pracy

bezrobot~

nych sezonowych, licząc:,-' przeszło 300 osób, domag'a
jąc się wyplacenia. jm zapomóg. Ponieważ rzeCZOJl~;
Ul'ząd nie min,r dla nich wy.a.sygnov\'anych pieuięc17.y
przeto po Cldpowieclnich (ehoeia.ż .z. punkt.u widzen.ia
ipaf~t\Yo\Yego nieod.pow'iednlch mo,wach) :mowach
wygłoszonych przez Hg.itatoró\\' tłum ruszył z pla.cu
Kiliilskiego . ulką Piłsudskiego w kierunku Magi.

czasie kiedy to nibv pragna Z$10dv z nami.
Jedna reke ,vvcia~aht ,.orzvju:luie ku
nnm a w drt1;~iejkryht lnordcrcze ostrze 11.0::
ia., które staraj:;t się nanl 'wbić \v ulecv.
Zaiste f!odlle postel)owunie ivch, co za.
ffi]strZÓ\v i p1'zvhlci6ł posiadaja raubritterów
:t. nnd
Szprewv j cze:Fvilonvch
katów z
Kremla.
H

Metodv jakich u:.lvwaja w·zgledem nas

ao

Litwini niem(}~i>l \vzbudzić zbvtll.lej Svml)tt:-:
tH do te~o 1ilipucie~o pawstwa. które od czasu swego po'wstaniastarało za\vsze śie nam
szkodzić i nada.l te: sa.ln;il politvke ·Pl'owndzi.

'PoQr~~niCZll~t stn,ż litewska rozrzuca in~
nSi zn<;rwu odcz\ve. ~tPeIujaca l'ównie~ do żoł~
nierzy llOlskich, aby przepuścili l)rZeZ t;!ranice
w dniu dzis i e j słvnl nielf.{l'ZvmÓw litewskich,
zd,ażajncych do-K.alwnri.i.
I dzieje sję to w::;zvstko w tym c.zasie1
kiedy I,,1t\vlni rzekonlo ch(.~a zawrzvć z PolulP.
karni konwencje handlo\v~l i llawi~acvjna. w

NIEMCY NIE ZNAJĄGEOGRAFJIPOWOJENNr:J.
k) St~mowc:zo mamy o Niemcach zbyt· dobre
mniemanie. Cenimy ich gr'un,f,()\vn{)śĆ, wysławiamy
pOl,:1t~po,wość (z uoole\vająct]1J:l '.vzdrygnjęclem r,l"
mion w kierunku łl11szego ~lzl.\.Cofa:tist\\'a··)w()$61e
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30D LUDZI. OFIAR Ntt! BYŁO LO postóW. BEZROBOTNI MIELI DUŻĄ SATYSFAKCJ,Ę A MALY ZYSK.

·a;de giĆ zl1t)ełrlie b(~z h ans1Jottów polskich i
będzie mó~i S1t~ rOZWijać 11omVślnlć! bQd W:z!ltle
'dem ,g(}sr)odnr~zvrn n 1 ezttleż:nie· od tefilo jfiki~
stosunki nano'wSl..c bedel miedzy Pnlsk:a):;l 1):1

J.

-

Ir 9%N..!,,".'_Bl"'Df"*.!*!1
mr tylko co

M~la łatwoo~zu~ać,

zdążyła:;';

Helena.. Kobieta. niezupelnie ttmah')\Vana, w
kt6rego jeszcze się nie wstydzi.
19naey Kałamajski lat 58, typ pantoflarza..
Wła.dzl.o niem-LjglupHzyiroter salonowy.
Scena przedsta ,vis duży pokój, komfortowo u~
rządzony· w elega.nckim hotelu. Na prawo drzwi da
mZienki,. na ·lewo na koryta.rz hotelowy

W chodz~ chłopiec i słl.l~ qca niosący walizy

j

pO,chć,1 naz·wą
,::~ IJl'zy tym

\vieovve odruchem, tylko

dziennik.i le-

w

odruchu

niepojęty

spos6b wyrastają natychmiast na.d głow&
mi pochoQowiezó'tY tnmspa.renty o 1liekoul'ec:mie
paflstwoV.'o - t\v6rcze:i t.reści.
Polieja zawczasu widać uwiadomiona o ma..
ją.cej . się odhyć demonstra.cji została zmobUizo'rya,na.
u wylotu ulic.yPHsudsklego przed Placem Kilh"'lskiego, celem niedopuszczenia, pochodu przed Magist:ra.t.
Odział policji 1.1'Zezna.czony .do. zat1'2,yma.nia 30 ludzJ
wynosił czte-l'sch ~,zel'egowców pOlicji i jednego przCft
downika. Nattlralnie, że ;c .chwilą, gd~T ten nieliczny
a.cz odv\'~ainy oddział po-licji) chcia.ł groz/:\r' swych kara
binów Za.tI'zymać poch6cl składający się w. wię"l
kszości z niedorOSłych a zdecydo\ovallych na wszystko m;łodzieniaszl;:ów,zost.a.ł na,ty,chmriast uoo'żwla.~
(lniony, 2e w rozsypce dopiero chyłkiem dopadł do
wejść magistrackich aby bronić dostępu. Tłum na.",

uczony doświadczeniamI: krakowskiem i nie wiele TO
hU sobie z tak nielicznej przeszkody, Policjanci z.o~
stali siłą wypchni~c.i z przejścia, 8. tłum za.jął ma,..:
gistrackie ubikacje i· l"OZpoczął konferencję z hlU·...
mistrzem m. Zgierza. utrzymaną. przez D3JPQ.stników
w tonie groźnym ł ordyna.ł'nym. Po otrzymaniu 0"\
bietnicy od p. burmistrza. szybkiej uI1terweucji w,
spra wie zasillt6w (Ha t.ych rsezonowyc,h hezl'obot·
nydl, tłum upojony latwem z\vydęst.wem, dzięki
\vyw.artemu. terroro . .vi,. ~.yc§l'ód gro-źny.ch I()kr.zyków~
szczególnie nie-przychylnych dla organów sp·Jkojll. :
bezpiecZellSl.wa. publicznego - policji - l'"OZ.pl'Os~y~
sję pOtI11escia.
.
(........~
pątl7..ą,c,

~a

chyba nigdy i'Dl :.[9
tak w pogardzIe lub
lekcewa.źeniu dla. wszy,stkiBgo co na..~ze) 'Ij,"'yst3;,viamy .sohie zawstydzające świade<etwo ubóstwa Po..
winIli~rny bow jeD} 'ii\ iedzieć (J tem, że mimo • całsS
swej erudyc:ji Niemcy są ~gn{)r.antatni, jeteli ch ILJ
o znajuIT}ość obcyeh narodów. i że p:od tym \~'zglłi"
ic,h,

POd7..a.vviamr
. c!crÓw'"Dmny.

tJt\\,jerdza.jąc się

dP.IU I,.lrzewyźsza.ją

.M<.u:uy przed

ich pewnie tylko Anglicy.
sobą l.l;lałą pl'<.i>bkę

tej ignora.ncji.

}ledakt~j~~

Bade·,

\\"yclu.wnictwA "Illustriertes Lexikoll der
Brunnen-, Ll.llftkur'o:rte und Heil.andstalten.'·

w Wiednill pr2ysł~ła. W' tych dniach MagistrAtowi
r:o.runia do korekty .artykuł () Toruniu. Sam ty..
tul:
ThOru,I WestprBussen..,
powiada wyraźnie, :ze reda,keja.' tegf) Wyda.wnICtwA
nie ma pojęcia l) zmianach)kU)l'(-'! za. szły na ma.p.k
:Bl..I.rÓPY w ostatnich 7~mitl latach. Jak \Y'ynikll z t~-"
stu~ ci pano\yje ."W \ViNhIiu ,vierzą, święcie d1.,i.ś jes.iO
cze~ .29 granic.a pailstwal'osyjskiego
znajduje ~ioi1
!-lof1 TOl'uIliem. Trzebn to przygwoździć-

m.

. .

t.r.ze})alladmif.mił~.

"OSO.bIlO

c:eczek do
rosyjskich

h"1..Jj

że za.pOlUOCą

'
miejscowości .nadgl'~cznych
kąpieliska

l· dr;,

rosyjskiego
l'~~l:\dowego

Ciechocinka (sezollotl20 maja do 20 ,W:l."~'

Ignaey (WŚCiekle). Kto tam?
Glos. Ktoś chce z szanownym

ukoflczy1iślul:mĄceremon.i~ i chyba nJe
zapomnieć. Jesh~:§my mężem i

jeszcze tego

Ms..

Panem

ttw\vlać!

Helena

~ięku

stril.tu. Nat.uralnie taki

BO NIE BY..

• •uerObl

,n

żoną

OSOBY:
.

r

CZTERECH PÓ:LICJA1\pi.'óW PRZECIW POCHODOlVI

CZas,,! zagarnaW$żv Khljl)ecl~ W
swoie ręce sadzili Litw 1'f1i"
tJótt ten tJbej:l!
SWe'f!()'

S ił U

(wzdych~l,)

Ignacy.

Niestety! (.cicho).

Proszę \po",'iedzie(:~

ZOo!

by mnie teraz

Ignacy.:Jlaczt\go niestet~n (\-V'yjwlije dt'Qbja.zgi z walizki) •. Powiedz Il"..'k~l€'ilkaJco myśI1sza dźl;,.
siejs.zym barytonie w kościele. Kosztow'ałmnle prawda, zbyt drogo, aleśpit~"i-vał eudnie~ Dla ciebie jecl..;
:n.ak. nic nie może być .zbyt drogie-go l zteBztą (~złowiek
codziennie się nie żeni.
O czem t.ak się zamyśliłaś?
Helena. Na:!-)ewno nie.o bal'ytol'lie.
Ignacy. No~ Helenko, \VkO:(lCU. i ja rozumIem,
~e musisz być: zmęczoną. Ta niegl;:ończonadl~fnada

eZf;.frajl:\cy 11udole.

teraz, gdy je~teśmy salui...nare.szciesar.o.i."I'(Podcho..

przychodzi w im~en:iu'8tarszejpa.nJ? . ...

sta\):H w spokoJu.

: .. Głos. Kiedy on mówił ~e ItlJl. wyjqtkowo
irttx'es,
.
Igna.cy.· A. o co.chodzi dOdjabla.?
Glol~

To

ktoś

Qd

ruatkiżony

pilD~

Sztnl0wnegu P,a...

na
Ignaoy" Teściow{:J.!" .J"u.t! Ta :nie·trs.cl CUł.$tl.·
(otwierając dnwi) . .Ąwlęc?
1 . Chł.OPl.ec
.. " Oto 'bilet.) kt6rymi wręczY.·l. ten .~

PUdełka

gości i składaj4eych ~yczenhlmoght .Cięr2eczYWi~:'Ign~~y (czytaj!\c:). Dr; \'Vątor~k pro/e$or Ak&.
ch~ V\ryczerpać~.~. wyglf.\dałaś jak !la. tÓr~u:racb .. ,. ,ale
demji· Medyezne,f.. (Do . chłopca) •... Ten mm mówił. ta

rog1.1

dzi do niej i stal~a si~ją pocałować)·.
.
Chloplec.l'ak jest, p;rózzę Szanownego Pana.
1:Iele:na.. (\Vyrywają;cslę) Zosta:wmnie.'pro-o
Ignacy(Z!'€'~ygnO\VAllY lecz za.dę-kawiony}..
stł~. eiębardzo.. .. .....
.
. ....... ....
. Dobrze, poproś tego pana, (podr.bodzido dr:twl ł.

podrótnl?, poprzedzrtjŁ1:C Helenę w ~l11.bnej
lukxa.i l Ignacego we iraku.
. Ignacy (rozka:zuj~C'o) proszę położyć ta taUl w

nas samych.
{nadsknkujqco) JSleli szallOW'ny 'Pan
lSęd.ziel mnie potr.zebowat to prasze..•
Ignaoy(niecierpliwie)~
Dobrze jut., .dobrz.~l
~.p. .llic nlepotr.zebuj~.Dziękuj~! (DO' Heleny, gdy
• 1u~.ba wyszła). Przep:aszam clę kochanko, pOZ'i,yó-l
. .

•

j zostawić

ChłOpleo

Ignacy. Niebój sięmoja<malenka;.Cotak

SJiCz.

śmiertelnie.zIJ.1ęczonf4.
Ro:e.bj~~raj si~ i poł6źdllszko.
2rób .jeŚli jegtaśprawd,zlwie
lrerra.o1lillJ

Wet inny numer i pozwól
własnYm..ll$~()m)~
mp~e-sz,. <!o§ .r;H)d.opn~Q2'

wierzy

~

własnym mę.zem jeste§nieś-mia.la.;. · . · · · · i . . . ..... .
Helena (Drżąc; głosem przt.·ry'WanYlllod1k~
tda} Ach, to okropne!. Nie mogę. ci tegopowiedziee.
O,teby~:ty raqg1·wiedzieć~ .. .
•. . .

•
r

..IDnacy.Ale~tak~ :il.leżta}::!r(J:ll1Ibi~tn. Alę ~~

baciysz,ja~ jeS2cl;';~rnH~rno;}Ót~ być tw6lIgrln~~· (pn
wt6rniestara s ię ją·~o~ałQWr;{e\ ....•.............. '

Halena.todl;>J;ii:~lln4wo:;z~goY.Nje\Vld2iszćhyba

sta;'n,'unerlń'6~'i: w jaltim ~iE!~.najduj~Sk{jr(l ·~n6Yvi';2:~
~e mnie ro2ullljt:~.t.. IQ rnl1il~ zosiąv(..
(Ud~ltado łazienki.za.mykająC' di'-w11asobq.
'kl~lr,l,l:tl~śE1zttl:b:a )t' zt!"\"'*'l.ątb:·dO dl'''V.~i W)'cboo2a
ełici.łi·'~~arY~JI'
'

2wnkiiwola) Hele:nolHelenot

.

.. .

.Głos :ijel8':U:,~ Zosta\v ir.ln..ie~ b['.zacm~\'I;'~lA~
pomoc.
.. . . . .
.•.
.

.Ign~Ylo USllokój się•.. Siedt

spokoj;o.ie

~yC'lHld~~gdyź T,Ut1S~~ tukogośprz:rjąć"
. Stukanie do elrzw~~

ni•

j

.

:runacy~ {(Jt.V\·ięta~t\~).Proszę barOzo,pś.n·ii. ~

f~sol'ze~.. ;Wszak .z pr{Jfes{)reIQ,'Vątopki~mDl~m.ta1łl"

c?,yr .mówiel··
..,... . ' . .
.
ProfesAlt.Z nilu. we<w.łJ!tsnejO$Q-bje~"
Ignacy (podaj~.(;'k:rzes,lo).
N!ech·l*i\t\tii'"
i:,rot,it,~ bardzo.
.
..
Prt.tf_or.{s1ada.jf:\.(,~ Ih~iękuię.
'PNl.feiQl"

WatQt:'ek n~ p<?Q.·u.YrliA,;'ho'll.~~m~

TlAOft'I"'''-A. się

spcrso])ność

rzutu

\.
ł

.cA~.a.'ł'!;;t~rQ sąsiednie'· •••

W \Viedldu'W tQkttPafisklrn

192~. '""'""

\\'OdlJowiedzinnin~tl'pela,Q!~

STEPCóW KRYMINALNYCH.
k) Rzeć lnozn~t' bez pt:zesadv.ze '\:Jze~
stochow~t W o~tl1tnich czasach'. "11:awiedziona
została istna. 1.11~~~ 1:Yt'ze9tet>stwkrVltlinal)::
nych. Je~zcze nie, p\zebl-,ln,htbt G!łośna, ~fera

bnndV1YZll1 VI powiecie . łańc~ckifil PNtWl~
ztrpełnie, a hezpieczel1stWo pub1ibzl1~ do:Zfia~
lo zna.czhej poPt~\Vv.. 1.llao~6ł.. Z~tnalloWf;l~

bankowa.. Jesi;cze' tlle UKOl1CZOfio reWlz}l w
~zęst6ohows~iej Kasie Chotvohł tt. już nowe

spokóJ". Jakobecp.1e wYUlada o\va bontawa l
óW ~tJ()kój. to swiudcza nastcpu.Jace wvtHtd::
ki: 2m:J i a. bbtabów~t110 W Pasieczne.\. kUlJcn
Haskh\Magenheima. 3 nlah1... obr:ctbowl:111d
lesni cze l1 0 F Turzvńskiel1o, w Za!!6r~u . 7 :ma

'SensaoyJtH~afery wvtlłvwaJa na. ś'W.1atło dzien
ne.Za: naduzvcht słuzbtf\Ve. nole~ąjnce nawy

'&władozaniu "pewnych uclogodnienz~tlniesZ~L~
nfer~ bardto\V'a WieŹl'liom:K~1ltotowi
i S~ydl()"\vsk:iettlu.. zawieszol1v został· c~yn:=
h.Ośoinch'PtlIDOcnik nnczelnjkn wiezieln.a (.. ze:::

w

j~ nap~ta'niętokut>cn F. SchiHluanllrt. jadace~
ttooOD'Yhowa i zrabowano tuti . 4.200 zł., 8
ln~\ht Obtabownllow nocy ks. Uhtnowskiego.
lJroboszcza, \vN oWO sielcach ł zabrano. 320
zł., Ortlz kosztownośCi, 10 maht nauudnieto

v:

'sław RÓ2sy~ki. SprawłlPrzekaz'tltitt została
p'tze~ Urząd lJt okurato1' ski Sed~dem,u.iŚledcze~
Sf):tU w

mu df»

onej!dl1j

szczenólneJ
:2!11.0Wu

,v~\~i

zostal

,; P10ttk.owa.

leśniczego

Oło~'fkij

urzednik

prz<tt1:nioJuz

Ga.id~Uu;ki ł

aresztowal11

kilku mi
cnxl1!i.
Ze w~~ledu na '1-ńJf'''''llnlO

..." .... ~,; ....;h'tT'."

B111'aWach

trzymane sn w

przybędzie

55

we

puszki, zuwierahlcd na

.....

,~·'_·_~·_-oOo---·

be;:

wvulosl
a""ói"""O,,""'T

W

l)an i

Curie dwa

auli uniwersvtetu, drugi

ea: włosy sI \ve, długa brodu) okulary na nosie. Na
pawie. (n'der Pulanju Hestituta.
ProiestDl'. Przeprasza.m za moje natręctwo leci
m~iilę, że !i.l1i r:uinuty :niema cb stracfmia. Gdzie jest
l),u:ńska ~ona.
l:J~:Jife!!!:D:!r

(Zdziwiony
Czy rnng(~

v\'skazując

ręką),

Tu obok.

ją widzIeć?

IgltU1GV. To j E:lS L ••

Ignacy,

Co?
W tej chwili

śn1ie:rci nie

domaua.ht sic:. aby
wsiach, codo którvch stw1erdzol1ó uk
nie się batldvtów~zakwrtterowarto

na ukres wsl{azany W 'Ustawie .
podstawie prawomocnego planu zabudowy wzgl
nie regulacji,
Grunty i zabudowaniapU11stwowe prz.eznac
ne na og6ltle potrzel)y r.lliasta będąodstępo\"v3.ne
g1rlinoln miejskim bezplatnie z wyjąUdem gruntów
kt6re p!'zeszły lub przejdą, nu. skarb pa:listwa l .
wzgh~dnie gminę

wy,vłasj;~ezeilia zgodnie zust.a\v8,: o l'eformie rh~n
a które
odt~tępo'vvane gminom po cenach
nabycia.
Grunty pnilstwovre, pl'z'eznaczone na cele b
dowlano mieszkaniowe będą odstępowane gmin '
odplatnIe Da warunl)';uch, które określi każdorazowo .
rada H)jllistt·ó\v: przyjmując przy ustalaniu -wyso·
kości ceny sprzedaznej \Vfl.l'toŚć szacunkową gl'un~
tów odpowiednio ohnii01H\ w za,leinośCi od ruożn;:;ś
ci płatniczej gminy oraz l'ozmiaru jej potrzeb rniegz..
kanjo\vych.
.

Odstępowanie !)!'zeZ t;''i11:·ę osr::bom fizycznym
i prawnym grun{.ćw nabytych od paiiśt-vva będzie mQ

bye dokonywane .przez gminę pod nadzorem mi..
nisterstwl':\., robót puh!i.c.znych; ktęre ustali maksy;

,gł()

dzenie . w ciągu dluiszego czasu obserwacji Had mą
I)::I.cjentkO" poz\voli Ini zlóży(: fonnalno veto przeciw
tno:nstrunlnej sytnacji jaka. si -: \vybvOl'zyła.
J[gnatr.y. \V istocie.,. jednak, ..
::Pr~fe:SlOir. 'Przed ch-vvilą widz:ałem żorlę Pana w
pl'zedsionku hotelowym i zostah~m uderzcJIlY v"yra~
zem l'ozpoczynającego się szaleiistwa w jej oczach.
LZy Pan nk nie zau\vaźyl?

(Ubieraj:ll: się nerwowo), Jn tylko
\vskalzuje do dorożld i \v tej chvv.ili v\'racam. (wychO

No... te jest.,.

maIną,

--QOo--'-

~17:i).
Pl"OIe~Or. Heleno!
U~os Krcle:l111.V. Kto

PrOfesor.

W

i

To ja

pozymjes?; '1

11

Heleno!
tam?
Indel\,

,\l

Ot\vieraj!
twój vVładek.

NiEY

(WYChodZi al ~ ujrzawszy pOWMn(~g()

Heleltul!
parw). L'~cz .. :

(Zdzlm'Hjqt l)l'od(~ i peru.kę)

(Puka)

Na. litość Bosk'1, .zostaw rome

pobierano.

D~tlsze rezolucję

cenli gl'tmtów. '
\V razie nieużytko\vania przez gminę miejską
grunt6w, odstępowanych ,f,i'l'zez pm'lshvo napotl'zeby
mieszkanlowe, w terminie oznaczonym w akcie : up .
nft -- sprzedaży,· 81;:[\1'b paiulhva może ob,h'\ć je p0no
\'lnie w posiadanie za zWl'otem ceny kutma.
2nd:m ia l':\viązków komunalnych o odS\tąpieni(ł
im gruntóvv pailst\vowych na cele Jmdo\vlane Winfi5i
hy(~ zgłaszane do mlnkterstwa robót publicznych W.
poro7.1unleniu Ż włttści\\'11 gminą miejską,

Prof€iscr. vVszedlem nat)7cll1uiast do Pana do
wiedzia vvszy się, i~ paI'lstwo zatrzymują się tu tyl~
ko na jednq noc przed podróżą poślubną. Atal;:j, w
Ip{lllwJu.
które vI'pada 1'a118k11 żona są wypadkjem zup :lnje
Profesor. Ot.óż to! Jeste'm tel'~lZ pewny,
wyjątlwwyrn,
w lnedycynie nie spotykanym. Jak
ron.acy. Żona troszkę dZlB jest zdenerwowaną.
PJt'oflt~s'p:r. Oll3,W tej chwili będzie miała Hapad
się zachOiNy,vula, gdy była sam na sam z panem?
ilIi'ljjeptyczny.
IgltAa:c:v. Byliśmy bardzo mało sami ale nie
chciała jakoś zo mną zaduio rozina-\vinL. •
Ignacv.Co pan mówi"
Profesor. 'Nasz Jl[tw6ct jest połąc7.0ny z pra\vdzi
ProfesOr. vVidzi pau, o to, to! Początek litawe-w poświęceniem, skoro wymaga . od nas wypeł·· ku. \Vypn.dek rzadki.
niania o.bowit,\zków taldch. j.<:11<.le ja dziś muszę wy·
Igzu.M:~Y.
Hzeczywlście \vszyst.ko pl'zypisywapełn.ić w stosunku do pana.
lem zd::menvo..,-aniu dniem :';1 uhu.
Ignacy. Mów Pan! co się dzieje? Mów pun!
PrClfesor. Niech Pan j8. zamktde tam, g-dzie
profeSOr. Kilkanaście razy w dqgu trz(~cl1 Jal
się teraz
znajduje. vV mOilloncie l\:ulminacyjnym
:rato\vałem pana ionę w chwj}ac~, atal;;:ó\v paT'oxy.~
goto'vva jest na wS7,ystko.
s: yczDych. \Vyją,tkowa wrażliwość jakf!: w niej ska!
l@llacy. vVięc Co robiĆ?
ststowałe·m wywołUje nj(~pokoją,.ce ataki vaso-.notoPlIY..bfesol'. Uspakajać ją moźna tylko w bardzc
ryczne. I nat,ychmiast; gdy się dOINiedziałem o j0j delikatny sposób. macierzyflskL TrzelJu, żeby jej
pozwalam sobie stwierdzić całą Jekd
matira po\voli przyprcwadzała ją do równowagi.
i niebezpiecZel1.sLwo powyższego kroku,
Ignacy. Czy wY8ła~ może lwgo po teściową?
(zb1iża14C się), Nigdy nic o tell nif
Profe-;i;Ol'. Lepiej będzie gdyby pan sam to
uczynił. Ni0 mo.Łna jej brutalnie 'wyjawić całej pr~\w
Oddmvna pragną,łem odwieść pa.l'lska
dy; Ta kobieta! niech pan nio zapomina. Ja się
od Iuyśli wyd.ania za mąż }J8nny He};:: n y ...
i li zntrzymam, i '\tv r,a~ę .isJl;.h~s:.o,~ g,I'oźrWejsze~o fJbJa
wa pokazuie Sif,ł. jj; jej upór f.WY ci,~ży.!", J?l,'.;;eQ.(q\v~'!
W4 :?a~'ęagujQg
Głos

bf·zef4 uch. Or:>inhi faktan11 .p'o\vvzej bod
-- :t~ttliętJoktłkma JtsŁ·w llŁl;JWVZS1:łJvln. stg
Ptzed kilkti dniami·ódbvł sie Vi" Lez~tjsktt
ob-y\vatelskj" ha ktÓl''VlTI. do1rHt~nt1ositl
ltizacJi poliClii n~t wz6t dawnej
."
t1tlstr., dalej lltwo'rzenie takiego stan
policvhlej, by trZY czwarte l)o·sterun
bvło bezżennYch i wvnaf.!rodzell dl(;]
polidantów 11łi
WV1)łldek kalec.'twa

tJl.IUJNTY P A~;! ST\VOW:E NA CELE
. BUDOWLANi.::.
(--) W tych dniach cpul:;Jikowane zostanie rozporządzenie.
ministra skarbu w spruwie wykonania niektórych ul'tyl\:ułów nstawy o rozbudowie
miast.
Rozporządzenie między innemI regulnJe E'pra~
wę oustętJO\'v[tIlill gm1nom rniejskim gruntów i zabudovvall państwow'yd1, zbędnych dla. potrzeb J'f:n'lst\'va a pbh>.zebnych dla rniast. --My;\l rozporządza
nia żv.cl8.ilH~ gmin Ihiejsld"h o oc'ls:ąpienie gruntów

19]nru~y.
ją poproszę.

wiekoPOll1.0e czasy

akterekcyjn'V. WSPółczesne m.ofletv itd.
\lVieczorem raut w snli r~dv miej;:
Nazajutrz - teatr.

.wv;:

posterUl1kOWG140 G:tlusa. W
d-okt'lh.' l1apadtl ru1. hr. l>otoddego 1 ob
wszelkitd notowki i. kos1.Jtowności'w

1 zabudo\"i'~il musi być uzasadnIone progralnem
budowy lnlasta, uc}nvulbtlYm przez I'adę miej

fru nast~mi podpisanie aktu erekcyjne:::
~o Instytutu.RadovifetW lJOCZCln o Qodz . 11 i
pół odjazd ~alnochodami l1a ulice GróJecka
~dzie l\1nrja Cudc;:Sklod\vska w
obecności
Prezydenta RzeCZVP081Jolitej osobiście dopeł;:
ni aktu zalożen i akan1ienia we[1ielne~!O pod
przyszły lnstviuf Jej irnienia i wmurOwania

~ł()'wnv w Wal'sza;:
~odz. S nlin.

:na

z

.
. Ztl'nlir\1',,1x.~",

po połudnIU w instytucie chen.1icznvm.
W sobotę dnia 6 czerwca ntzewiclywa~
he jest przyjęcie dostolnej pl'zedstawiciel1d
nauki przez Instytut francuski. gdzie pani

net

110 się posiedzenie komitetu brzyh;c.ia JvlarH
Cut'ie::Sklodowskiej..
Z:n~konlita I'odaczke na f.!ranicv w
ZOt\szy:nie t>ow i tnh1 władze n1 i ejscowe ze sta:rosta na czele, 1JOCZenl pani
Skłodowska

Ja obrab0wn:nó w hiatv dzi1611 •. .

le*~ła w ~iskQrowiQaQhl 16m

oddziały kot111 j CY na .koszt lnieszk~nców.
tąd dopóki ci nie wskaza bandytów.

i bół przed
poludrHe:rn \vjelka urocZYstość w sali rady
111iejskiej, gdzie dele$Ulde towarzystw, stowa
:t'zysze.ń, Instvtutów. klubów!
z'\viazk.ów i
wsze1kic.h zrzeszeń naukowych, st)ołecznvch.
politycznych i t. d. zloż(l hołd wielkiej o.czo;:

28 bm. w sali senatu lJod przc\vod;:
nktwcm lVlttrszalka Tr~tnnczvflSkiego odby;:

śi~1h cofne;ła~sie do lasu -- tania
z, dl1beltówki1Jrzechddzace~o 'ur1~"'C'11l~n
klo;ttoś*vda~ a nash~t)nla sh~ftbiła
~iziewor7,iYfiępnrsttd~! bydło pod lasen~.

bl

Skłodowska \VV~ł()Si wykład.
W niedzielę~ o Q:odz. 10

FENOMEN NATURY..
k) Vl ~lninje Rejowiec. woJ. lubelskie.
ocieliła sic: krowa. wydaJac na t~WiRt d:ziwne~
Jf;!O potworka. Cielak, ł)osiadahlc zWykła bu::!
dowę właściwa temul'odza.iowi zwicl'z,ub po:::
. siada dwie f;!łowv. jedna kozia. ~t drU!1{l zwv;;
klą cielęca. Fenomen tell vvywolał :trozlnnh\~
łą sensację w okolicv.

wie'

~u\żd.da;:

skich szajka uzbrojonvdr bandytów w bia,::;
dZ.1Cli nnl)adrt gosP,odl.tfza B~\bi111'Za. jednak
lit nadejściem
silnie ostrzcliwu.iac

w~p6łdzinłaJ~\cV ~ t1łoŚn(;n~.B'\Ve$;fO pl6aSll
kt)nsotcium od wvrnbianin hO!4~d tltt kolei ł

kolei.

któr.~t1.o należeli:

Mosiewicza w Tartiu wce.

n() ści~~nięcitt ttb:ranht. n W chwiU ODOrtt za::
mordowano, 14 maja w Kntnch Raksz~nv:::

aresztl;),~anv

.,omocnik tUlczeh:dka ~tncHStat'1islnw Oobosz..
tlmi~~tail\t w svrn.we wvru.hl}lnia lJtH3ttd na

do

,sena~,

tal'a M,ThtlH~dO, W spraWl~ bezp1eczenstwa
w okolicy LeżJska~ v.1111n i sterRatajski nlt~:;:
dzy. inu'imi. wyraz!ł się~ . ~.W ostatuich l1tJe~
si4cnch od Hstopada, ub. r. t>oczawszV. u~t~ł

CZESTOC'fłOWA-..MrASTEMP]łZE~

bym

NIEuctfiWYTNEOO

N()WA.LITANJA

żyje gi'untow:nosl!i dokhtdl1oŚĆ niemiecka!

a!...

Kocha,.;

Cud! A ja już straciłam nadZieję.
W'!adek, Ledwo "vyt'1;;:spf~djowalem hVegó mę
ża, le,cz on zaraz wróci. Ubieraj się prędIw i chodź.
lielena. (Przebie1'fijąe 8~ę w kostjurn podró2
ny). Masz '.vr;;uć to do tej wHlizki. Ta,m Sr4 klucztl.
Włafęk,
Już.
Auto :;'Uoje czekana dule,
m

Koniec.
H~l~ina,.
sać słów

Biocll1:1 rii<Jjtl. I.uamtt

kilka,

MllSZf! jej llripi..

(Pisząc)

Kocha.na M.::;.t .. czko.
jest przy mnil1 i już nigdy nie rozsta
~iemy się z sobą, D1aczegoś k.)niecznie chdała hy;:n
\'vyszła za tego wstrętnego mego męża? Rozumiem,
jż to co czynimy jest \vielkim skandalem~ lecz jestem
wreszcie sz('z~;~liwa.
Przepraszam Cię bardzo i z głębi serca, długo
mocno całulę Helena.
Helena. Prędzej kopertę. (zamyka : zostawia
n.r'. \vidoczfJym miejscu.) No, a tera~ uciekamy. Ale
po'"iedz mi, jakeś potrafił pozbyć się Ignacego?
W~()dc!.';, Cale s7:zęście. że wy, kobiety. 'N;,7Ćha,
\Vłudek

d:l,ic;:i.~

tatuf\;:t.

~wsze :ul

l,'l;otów

I
Znowu "od wyżka.
z dn. 1 czerwca ro.

ta~

ryfa kolejowa
l.)odrożeje
o 25 nroc .. (Z nrusv).
Juz od dość dawn::t nlówi nall1
Minister kolejowy:
t,Dziś kolej to dla państw~t jest
Interes dochodowy"~
A:ł

oto nagle trafił szla!.!
1 wzielv w łeb nadzieie,
Bo bez nowodu Dono znów
Taryfa podrożeje ..

nia

bliczną ~zkolą powszechna,'ż'

Na to może o(lpowiedzie~ władza szkolna która W pierwE!zym rzędzie po\votautL jest do lwntrolowania stanu nautzanla i 'wychowania mŁodzieży nie·
. tylko w szkołach publicznych. ale i prywatnych. a
.szczególniej w tych prywatnyeh, gdzie mówIą tylko,
żargonem, a pOlski język lc.dwie jest tolerowany z
konie(:zności.

Klnie nieslJodzianI.~c taka człek

Dotkniętv
,)lVlinistrże

l:)r~ ul. Ceg'ielnianej istnieją szkc,ly żydowslde
prov.·adzone vv żargonie. POłlaka i Borachowa, Są
to szkoły powszechne. gl'Upu.~l'.ce. młodzież, podlega~
jącą. obowiq,7:kow: szkolnemu.
Czy :edYlakowo~ spei~1iają te sZlwły swe .wdanic- "vobec dziatvv'y 'li,," tym stopniu. :';e możnany je
pod względe'm: programu naukowego zestawić z p-.:a-

\vlaśnie ta kontrola zdaniem nuszem jest
albo bardzo w bojailiv\y ('1) sposób wyko~' tyczne \\'1'1:18Lan1e w naszą 2ierlli(~ przy myleniu' nad
ny\vana, albo opa.da na dyrektywie tchną.cej bezgra
.sza] czujności. a budzeniu naszej clobroduszllośei,.a
niczną tolerancją, depczącą na V\.'et bezkarnie
naszą' rówlloczesnom policzkowauiu llas wobec świa,ta za..
ustawę
o obovviQzkl1 szkohl)rm. .0 przymusie) i o
l'I~ut.ern antysemityzmu
i l'ZekOlnyc11 pogromów i
8zkorach prywatnych.
srogiej niewoli.
Na mocy dekretu o obowIązku szkolnym (Dz.
Gniazda te, siBjące truciZIH} mora.lną w serca
Urz. Mln. \V. R. i 0, p. Nr, Zz 19H) r,): każde
dzieclQee, naleiy hez "'\vabania zamkr~q6: UczuJ tam
1ziecko obowiązane jest uczęszcza,ć do szkoły posiły lHl:Uczy(.:iolskie, lecz 'czy wszyscy mają lnvalifi·
'Nsze.chnej od ul;;oilczoncgo 7--ego roku życia do 14
kacje dla szkół po\vszec:hnych? - Czy wszySCy zna"i
ją prawa obywa,telstw.a nuszGgc)
P.ai't.sLwa.? _ .. CzYi
jat wł. czyli przez 7 lat. vVedlug art. 28 Hozdz. vn
tego Dekl(~tu IDO'żna przepi::l01l1 o obowiązk.u F;zl(Ol~
nauka I'e1i:~·.ii w tych szkol'ąch odbywa się uq,lciyci'e;
nym uczynić zaclo~\ć:
i czy wog-óle odbywa sil~'!. i co mówi Q teru s[unai
Inlodzież'1
..,
.
a) w publiczny cb .szkolach powsz. b} w innych
szkołach. wSlBll;:icgo t.ypu)
~.11 ilfl zakl'es wiadomości
. .l e~·mli In 1asto utr7.y:m uj c k iU;: a.dz.iesiąt, szli.ół pu
w ni.ch u(l:delanyGI~ ID'j) jest ll~:i:!t;zy, niż VI pilbUcz.. hUcznych dla dziatwy zydcrwskiej, w któryCh uczą!
nych s;?;kl))~ach pnw~\z. c) w domu.
i ,vychowu.ją nauczyciele - żydzi; jeżeli uczą siQ
tam nlo t.ylko przedmiotów i:!zkolnych, ule i ~'el1igj~
Następny art. ;::U daje Im.\'pektOl"Owi ~~zkolncmu.
i swoich obl'z(~d6w, t.o utl'zymywu,nie szltół za'l'gouOi
władzę a na:l,vct obo\viązck przekonal1i q się, czy dzie
wych.stojących poza kontrol[\ w!tHh szkolnych jest
ci osiągaj:?, w )jl'yw. 8zl\.olneh rialciyte wyksztalce~
nie, zal'ządzając odpo\viednj egzamin; jCieli wynik nietylkn zrbt}dne·ale ze stanowiska państwowego la:i~'
dOiH18zczalne. - \Viemy, że w 1nsl)ektor,adesą teg<J\
tego ogzaminu jest ujemuy,' inspektor z urzędu mO
In zckonauia, i były jUi dawniej W lli oski o zamkni~..\
że zapisać dziecko do szk.oly powszC'ehnej. Brzmie
cie t y elI szkół, lm"z wladz;e U-giej instancjil :m.ia.ł)'1
nie tych artykułów widoeznie nit} dociera. do uszu
intH~ w te.i sprawie zapa.trywa.nio. Czytby Mi:nisteAr.;
a.ni do po.czueia. obowiązk6w lH,\'Sz.ydl \vladz szkol
stwo \V. H. j, O. P. d':'ł.wał() dYl'ektywę.tak,zgubn~
llye1',. j pozo!-:>taje tylko brzmienieni, f~il1ąeem bez
polityki szkolnej, w mie~cie łi1dzi 't ... , Czy l{urato.r;
echa w fabryezuem mi~'>ście Łoul.i. Hzcf.:z jasna żo
jmn ohnwia Rię n~ra.zjt f!oi:(!1myrn v\'pły\Yom W'yZJ~
jnspelttol' ku~zqCJr 8i!~ o zba.daJrd(~ stanu szl\ót it~l'go
niowyeh mnlCljsroSei? I nowych, musiałlJy sl~ nauczyć żargonu.•• (a. !noże ju:z
Cavcunt cons·ules,. ue quid detrim&»t.i}.,.,·
zac,zęli się uczyć) -- bo jeden z lderownil{6w. tY;c}l
Baczcie wybr.a.nJ, by }'anstwo nasze ,nie. ~~
sr,kó.l: wyrazU się do ,vjzytuJąc(.\gC) insIlektora, wy...
slo szlwdy' (:;t;y t() pl'ZOZ niezdecydowanie czy })rit:62'J'
jartllającego grzecznie, że nic rozumie ~mrgouu ... że
lęl\.l.iwoŚć - czy pI~ez. be2igl'o,nicZlli\ t()le~amcjEl,' (~yj
przecioż na. Ukrainie 8C\l inspektony szkQlni. ldór.z.y
inne jaJd e niedollutrwnie wa::;z~ -- lecz BZIk.. na~
żargon' rozumieją :1 w ;~argonie wlz;ytują. dlacz.:;;goż
dowa pOlska. musi być powszechlnl -.rJdecydow.u:n.lf
by więc w :Polsce'> gdziZ: tolerancja••.
i ooowiązkow.oJ- jeśli mar być tr\vałym fttndrume~l,
y.eografja, historja w żargonie - o P()lsce czy
~
to przeszłej lub współ': esnej nie ma,ją dzieci poję .. tęrn budowy naszeĘ-o Pal18twa.~,
B",~",:kJ
cia. - Natomiast Palestyna i inneJ sprawy nam
obce w pelnym rozkwicie.. Czy te> 8t\ przyszli obywa
tela Polscy? -~ Na ścianach niema obrazów pol ..

Lecz

niemiło:

'-- lnówi -_. z zyskiem

Tanl nie w norz~ldku było!"~

coś

Bo 1eśli dotud dobry zysk
Daw~lłv nalll kole.je,
Po dhlbła wiec w tak trudny CZU!:;
'I'aryf~t znów drożeje'? ...
Minister na to l)isze w mi~
Ohszerne wvktśniellie
V\'ld6rvrn dowcinnie utnie on
Oczyścić swe sunlienie.
I teraz tylko czasem alos

lJ~lvszeć lTIOŹeSZ "\" tłumie,

.,Co raz to grubszy nlace ł!.l'OSZ
Lecz za co - nie rozulnie" ...

Osa.

sk:ch. i~ą portrety dzi:l1nczy :i:ydów, obrazy Palestyny" i t. p. Gdy tal~· chcą, niechby się 'uczyli) jak
clle ą, llyle wkrótce do tej ~jczyzny wyjechali.- by..
1e nie .budowali u nas tej ziemi object1,nej, głos;l.onej
W~~ filmach lódzldch j te2.tl'ucl1, jak to ezynili ict.:
pY'H.--pl'a---szczUt'y \v Egipcie.,. Niostety! Bo ich wOj
dzow le, if~dajl:\ od na::; sulnvencji n [I, prowadzenie
tych szkól, a zarazem \\;'prowadzerda żargonu w
al'zędowanie Zarządu miasta ella tych,
któl':~y nie
rozumiejf~ po pols]cu, żądają :capl'enumcrowania gat.cli ial'goI1o\vyc11 din. Pl""/~y rJjum lVIagistl'atu i posady un:ędnika - czytacl.~~ tych gazeL .
Ul'zqdzają kaneoi'ty na lmdO\vę pomniktt
w
Wal's:;'~t'\:vie. d:a żarg'onowcgo poety t dziala.cza Percq
Ci.. C,;y są to oznaki rychłej \vęd)'ć'wki do wymarzonej OjczyZl1y Pale~lLyny. Nie-- to powolne a ~!ystema

również

M

4

..... 1{ ~H tH1l1 s \"";" \: .
Niedziela. ,n !, 51 maia Zest l)ucha

ŚW.

Ponied2ia4e:h dnia lczetWCI,l Jaksba.
ea,telnla 'fow .. Przrjs(lioł Francji ..

fiotrt::ówska 195 (lewa

ot.) otwarta cd a-a 'W

Vł,' idowiska.

-

"'~afr Miejsld wiec20reru .. Gałganek".
w poniedzinłek IIIZacz;;rowane kOło"
LETNI 'l!łCiemna plnma./4
H
n popUrarrry w ogródlnt ,Scals ,

P6lec,

\\1

Am€f.>cej

Kino .t.1J.U''1,a "Ofiara sznleństwa
41
" Ozr;,., "NeWa J.-'alestyna

lt

rio

>

ta

''ł

Ca~h~Q I'!Paryś
tGdeon; Maoiste niezwYdf;'2:0riy'·
" Rit.Uda nNatstl m~ćrzecól
'Ił d ... ~n;('!IiI~htO "S1.1blcta:c.r"

•

• . • .

.

r

fi

In

;.
••
In

n

5półcitdebai~:: rac. P.aiustwowych
••Un, ona i Hamlet·
lh,n.1 Ludc,*, nOsma, łona Sinobrodego
ReSUiIl'Ga. \l'v leczne mIasto"

,,~t erlock HoHYleS ł Naf Pinker'"
to. . ~ W Amt::l'yce""
r"WeJ~k.i Ih~ematugra€ Oś.iatowy
COII'IiO

tlCzarn,Y talipan

Wfacon
OŚC~
l-a .
!,~

.

U

.W dniu 10 maja f. b. umieszczol10 w
piśmie nnszcm arvkul. P. R. RadwaiLskieao. \V

którym wyżej wYlnieniony

poddał krytyce
stronę al'tystvc~;;ll~kościołn św. \\loJc-iecha

;.N'

Stal·ych Chojnach.

Ponieważ a.rtykuł tenwv\vołal wielkie
pó:ruszenie miedzy katoUckft hldllościa Cho~
jen, uwazaliślnv .za stosowne wysłać . ' swef!O

współpl.'acownik~1.

biezące
_~

.-.. Z Radv Miejskiej.
.
W środe. dn i a3"'2o czerWca t. p.. O ~o
delnie 8:;1ej Wiecz~ odbetil6ie sie uosJedzellJe

konwentu ~elljorów. Porz~tdek d~iennv obel

Illuje 1) sprawę po,vohtnia lednck!o

jelecha w

członka

Komitetu Budo\vy KannlizacH i 'Vodocia:<
!itówna lnjejsce ustepujace~o o. Bronisława
M!chaeliBa: 2) sprawG \vyboru. nrzedstawicie
la Rady Mkdski~j do Radv Opieki 8oo1ęc:z
liłJ: 3) SPltrtwe wyboru deleaata do M1eJ:;:

sklej KomisH Przeciwalkoholowej: 41 sPt!l.we
wvbotti KOlnitettf Budowv Ponll1ika rradet.v
~za KoścIuszki; 5) sprawe .wvboru12 człon::
kó"w i tvluż z~stepców do Miejskiej Komisjj
S2,acunkowej dla wVllliaru na tereni~ m. Ło~

do kośoioła

św.

Wojcie~

cha., aby zbndal rzecz na n1.i CJScll.
Okazala się, że l). Rao\cvaflski w swej
krytyce 1?vł nieco Jednostronnv. ł::!dvż nIC
uwz~lędn1ł \V sWVln artvkule tych ~1tr0l1, któ;::
tehv ZQShluhvnłv na pochwale.

pierwszvlu rzedzie rtali~
CZYC l1ależv ołtarz dó\vnv z. rzeźba:m i dłuta
p.' A. CZttPliflsldeE!o i oIzenlekna··
'PoF::
chrorrtję;' kt6ra l)okrvto ściany prezbiter:::
juro.

I)o tych w

Stroną architektoniczna kościołarów~
niei nie pozosta;wja riic do żvczeia.
"

Wprawdzie njenla

tej

sttzelisto~ci

i

wysmuklośd cO \v kntedtześw .. Stan 1 sła\va

Kostki, ale styl Qotvcki jestzachowanvza:JI

_ _m,llP.s."

te

równo zewl1atl'Z jak i wewllatrz xośc:ioła•
Nie od rzeczy bedzie Dodać niekt 6re

szcze~61v z histOl'H budowy kościoła św. ~ oj!
yiccha~ bo wtedy ła1.wied b~~ie wvrożumueó
J. 1,olnJnać ll1i lczcnic111 111tlktut€· usterki ~ nde.
~łomagania'ł którezauwt1.zvd l11tYzna w bud~
lticej się świntvnijó
.

Nlurv kościoła wzniesiono iui;

naścje lat

r~edzie Z' powódu

nie dokoll.czono.

wvbuuhu w9Jnv.. budowy;

Bvł

nawet 'trroJekt aby mW\

ty rozebrać i. '\i otrzymanych cefliet wvb~
dować lUtliejszv kościółek.

lecz pr61e'ktowi te
przeciwny O'bccjrVDl'obos~cz ks..
Ka:t'\vowski. kt6rv .W 1921 l'. vl'zvbvt,dó Ch~
Jen
.
... : Niestrudzonej enerj;ljj teso kapłana za:w;

lllU był

dzięczać. lno~a

ohvwatcle Chf>den to.. że

z

~l'()szowvch składek, lniul0' ·niesprzvJaja,cvch
\yarunków dokoilczono b1.1dowv kościoła.

który \v takim

stanie.

\1(

jakhn sie.dzjsjai

znaJdl..ljclnozebvć chluba każdej .natgfjj.

~,

pj"lii$i=Ę~~_""rt'il_-

W .. G~ski.

I

li

I

IMih.,

I

. Nallliejs~u•. wvh;zdż~lja~ych zbadp. k~
n:~isja lekarska którabrzeknieczv l'efłektan
cję~ Sekteh1.~z Z~r;t.ndu,;Svndvk~\tu~kol.r Wo-j ci zdolni <;~l do ocZ ckt.li acvch ich ntac.
tYllskil l)!'ZyJnluJe od6 do 7 nopołudult11
- 'Odro,~zeniebodatku dochodoweuo.
- MisJa Franctiska wl,odzi
,Ministerstwo skarbu'OQstanowilQ ~
- ~ Syndykatu Dziennikarzy Pol~
-\\1 pierwsz~l~h dniach czerwca 'pl'z,de;i, roczyó tcrn1inskładania zezl1a{lo Dodatku do .
tk'Qh .w Łudzi..
dża do Łodzi. Misj~ Fral1cl1skn~ któi'az~łosi chodowvm od ós6bfizvcznvch i Drawnvch
si{; doP~fistwoV\rel!o lJriedul'ośredrtictwa spadkó'\vwakujacvch do'. 50 ezetwca~ ~edn()ll:
Od dnia 30 m~U~l t.t od dl1i~W~~ÓI I?t'ilCV'
cdErn Zabrftn1~fJ,r11nv . roliotnil~ów do cześnie ll1'Zes1.1uięto termin 'W plac ania uoł()t:
t~j"s",.~,. ,l(.·...•d.. ,' gekr. . .,ehl,l.,:.i~"t .?\;. ~nd.. :Y,~. n. tu... ",DZ,...ie.n... 11,.ik.•a,. D1'ftC 'koo91n ł allYChr rzenlieśll1io7:vch. rol~ wv kwoty podatkui Ptzvp~d:1h:~.ceS!o od wv~
J.ł'lIV
. ·Ptl.·,.1. sIl(>, l .~"V ł' ' . H~.;,;~ '. rnh.'·::lC.l. qlf. ··T/.V. 'J1. .jo,. tJ,.
~~\~,t\~~:dochodu do Qllla ~ ~eIJiG.
łn••kiłlTlm tł. unleiv eie Z\\' ~acaó we . tlycb .1··1;,•• dł
dzi państwowe~ol)odatku· .dochodowe$lo.·. za
rok '1925; 6) Sl)rawe !Zmianv. \~kładu osobo#'
wego '. Komitetu Rozbudowv M 1as.ta.

P"

wszelkich sl')~'awaeh,z dzinlahiościa SvndvlI

ki.lJia;r

telnu. lecz :li powodu tÓ'~tiYGh nieprzewidzianych n1'zeszkódt n w nierwszvm

ktt'bJ. zwiazanvchi kierov\tać.kotesDonden~

,

kor~~Piondęnta)./,'.

'.

~\V życiu n1ałe$~o rnhlsteczka ~a:ldv naj~

dr(jbnle,l~Zv wypadi&k l11~l znaczenIe epoku::>
we~o zebrzenin. dóshtrczai~lt: l'l1ieszkailcorn 1e

do dhJi~zVc,h 1~ozn16w. i ro.zważlal1.
. O~}ię.~.dv {,ydzie.6 \v Zt!iel'!-t.l był szcze~
i2ó!nie. obfity. '-IV szereg sensacv11nvch 'w'vpad~
kć\v. Dużo tern~lttl dO' rnl1ieJ czv wie(~ej l)rzy~

J.TIUttl

Z~()dpie z. tlchw,a~łł~. d{~lctr~tcJi Wvdzhtt
.tu P~·zl~dsi~biOj!~tw· ",~ie.is,kich z dn. 12 b. 111••
L'laglstratzH.twl(~rdzlt
OnrHCOWane t1l'Zez
,\Vvdzhtl' )rzepbsr ohowhlZU j :tlCe ekst)loatacJ~'
~dorożek smnocllodoWYCh \y
Lodzi".
.
Przepisy te. 'w swveb
Pt~ragrnfach.
llOflIUI.ifA
stosunki
wznjeln.ne
l)fzedsie;:
biorców i ,M.a~;lstra1:tl. ustałaja tvP doroick
ŚłllDochodowvch, ~zcze~!6ty techniczne. 'wvso
kość taryfv etc; Cen~"t przehtzdu
wVllosić

dla
fr ... -.

ó;;osobc)'wych . _,. za Ii:e

,~za

każde

Il<lstePlle'250

dorożek 4;;OHOhowvch za
40 ~~r. za ka ~de n,istel:1UC

.
. \V godzinach nocnvch· obn
!::uvfa odr>owicdn:io ood:::'

w 1(/1
:jesL lnl,ruzo u:t'.(.;!:u:u~,jc(),ny
.W{;H1h'''lno:1:,nCl~i
HUHUlSZ{)W t<:!j tti.l{

pr2Y~

eiszOllv~h rOZU1Ó\\'", dało lJowieszel1ie . sic \'4/
~tl'eszck~ poHcvhlvm z,derskie!!o. obvwateht
r\iej~lkiego r~naceS!o Jabloi1slde!1o' osadzone::
go. w areszcie za ~wałt nonełnionv na oso

. b,ie,sweJInaloletn iej wvch()'\:v~dki. J~lbłońsld
nasteljne~O dnia 1)0 areszTo\vaniu CZy to' nie

UlOgqC pr:t;eholeć sen l:l!UCJi h '\volnośchl~ CZy
tel separacJi h S\Va WYcbo\vank~l. powie:::
sil siG na kracie \\dęzięn.neJ.
Dużo· przykrzejsze wrażenie. budzace
sP'iJłczucje dla"osobv del1ata i jego rodziny
\vvwol*-ilo onc!!cbJw ZL!it~rzu . sanl.obó,istwo
ni..lodcf!o bo l'al)tenl 181n t Hcz::lce~o J. Pawłow
skie,t~o bvlę~o llcznia gimnazh1l11. Staszica,
. sytHllnaSZV!iistv'PfZV pomDach'. narowvch,
P;;rwłovvskiubiede~o' roku wskutek '\vvnad:o
ku zo'shli kaleki~ co WlJIYl1Cło n'a' to, że porzu
{M naokę. Depresja Dloralna. pod wplvwelll
strasznych lnzejśc:, fizvczn'vt~hi donro\Yad~~i:::
la ;gO do stanu zupełnej unatH. że wreszcie

dz.iś za

wea

cze.·:~

br'dzieil, tL w
'T czer:::
oczektde wielIde ,.Świcto StJółdzid
OrS1ftnii zule w ealej Polsce Zw'jazek

'v

Sto:wł;trzy~zeIl, Slx)ł(lzielcz"ch
polsce.
\V sld~ld KOluitetu CentrahlCf!O
Sn(}łdzielc.zego wchodzi II ortwnizacvd

\v

Polsce, które oDnwo\.yatv
m:o.grmn u-rocz'\i'sto.śd 7;;:czer\vc,)~
w3'eh. \V uroczysfośchwh we:r.rnie udział Je,;:
. den z pic'rwszvch koopera tvstów l1'olski,~h.
P." P}~ezvdent \\lojcLechowski.
;,h;ielczy{;h
ObSZeTlr\{

n1~Qdy ,cbłt)1?~k QnelAtdaJ
WlCSZaJac Slt; tm h~lktt W

c6w.

śrocle o 4iej l"a110 :Z~ierz %Olitał

.

~t]i1.1·nl0v\jFtlly św 1 g t ero syren i od~tO$ell~
~z6\~~ na 1;tm:ych nl'ze:t·~tźUwe tyk!
tlliejscQ'\,,"! stróże nocnj", calv Zaietz w
plecie. ,~hoci~t* nieJeden w 11i ekomt,letneJ
derobic f ~tanklJ na
.:i 'Pod~2Ył do
wic;kszeJ ~\ttakcJi din ~~tpi6w z l!HtleiO
Jeczka"" "POik1rU, lialas robiony 1łtZeZ
trHbiącvch

obvwatcU wystarczałby
na
przy po:hltze dużef.!o l1)iustn! bllnczasem .
nak SkOllczvło sie na stN1ChlJ i krz\rku.
81JaVły sic! jedvnie dostatec,znie stal'e i b
ne drewn2un.e ubikacje przy b6żnicv na
Berka Joselowicztl.
.Dn krwawej kroniki zeierskiej
jesl.ic2:e zaliczyć śl111erć JlJ.urarza zatru.dni
~oprzy budowle kościoła, snowodowana
padldelu z pJsztowilnia.
'
. ,
j\'1.1Jo.l rewolcie bezrobotn,,"ch•
one~~:chd hvla n~lhva:i..niejsZY1:n
zdarZtml~::m
dn.ili! . poś\vk<:~un,y \vięcej

l.r\v:'l.1i!i

udeJscu. .
N--ski.

też

ani

n~l ch'Wil(~, 1ż

uroc,;zystościacnspól:::

,y

dziekz\'d1'wez1l1H udzjałj:;lknajszers~te sfery i

\yurstwy lUl.Sze!:!o rniasti:l.
Idea spółdzielcz~l '\v :todz i zdobvla

b:ie olbrzvn1ie m.asv czynnych
!{ozwó.i też tej idei na gruncie
z\\'ać 1110źna ś!:.1lialo

tritnnfalnV:n1

~trtvkuIach wiec Dostar:.til'>
;·hvic;.ta spółdz i elcze}!o di~

koopcraeiL \V .kijku

się z okazH
przegląd tego rozwohl i podkreślić role. h1~
kn Odgl~YWa dzisiaj na naszvm ~runcie Sl1Ó±'::

no

dz i e1czośC- .

..

. T'ęczowV· szt~lnd~lr.spółdzielczv zS!l'omallf
dzi' nie\V~ltplhvie dziesbtkj . tvsj('v zwolena!
nikó,vw holdiie wzniosłej j "\vielkklJ IdeI.

ZrZ!0SZ0nia
Z~t vvodO\vy eh. fHtV'wuj'!ll
"pra" a. ljOl,\cZni!.lia Zl'zes.zeuiH
1~t1"\iV:U j,ez y ch

Pr~l-

~oclz. 7;:meJ wieczorem odc:Lvt
zbollacić?" 1). \Vl'ad. Ciesielski.

o

~)J'aeowl1 i.czyt' h

si<ę

Zj.u.zd

odczyt bezpla tnc. () liczne przy::

l.wiąz··

"JI.'g·,ln 1-

na
najbliżsZY

czwartek et .;-1 czerwca D.
Jan Stnrża Dzierżbicki wVQ:łosi '\\7 Sali FHhur
rnonjj o ~odz. 9 w :iecz.· niezvl,'vkle ciekawY
odczvt okultl1rze duchowej In.dv.i. Bedzie de

syna.
aktorzv

\vadośc i
DubHcZl1()Śe.
nlusi~tł na ch\vilc

żywić i zdobyć
nied to bJednv
zll1ie:::
nJć kolor skóry namufzvf1ski. i taki sam ak~
lwdać swohn SlO\Y0111. Robil to nie
z wielkie.m zaparcJenl, ale i z w1elk.ielTI
lJowodzen,iem i rzetid.nenl
wnikn;,ecieln w
dnb swojej bl~lze{lBkie:i narwzór roli.
Na l)ier\vszol'zedna rnask~ sta:re~o

zbziko\!\'uneao ary::tokru j \' zdobył sic 'rade:

lISZ

Kru{:ke. Pomyslowv' a \vvso(:e k01TIicZllV .
św'.ieinv tyj), 11i>,J\ihn i e jak i SZLJ~I,:·t,

st\vorzyl

zwvkł::t sobie i'lwlld~l j \vvrazistościa graJLI
cv role Brjkm~J.ienl. -;.,JlcnnCf,il nnn i'eszte stano
\lv:ii: U(:b'cz, Dun;:tJf'w~kH, KreIL \Vernisów
1i.f:t i :Ś\\,iecimskn.
Ja.
..
~'-

ze

zasad U1V.
lliclJOnfa wnj rw~n.i;;1ev
z nienra wd()Podob~
dobr(~

im it; cenh!

J'OTllantVJ:111U wedru
dziwnem i s\verni Z~1.:::'

trzeźwa

hcdzic

publicz~

i

b~tron

'ren zaS1J.szonv

111;11)CI1Siwu S\YC'"

Kukrot. ponie:::
:1 tnid nHl
Z~t;::
zwvc~.~:.:dnc:"!o

iku

Bilety w
14.

l(sie~arn.i

Stl'tLucha,

N~u:u

1t".I'....UY'.""j'n·

Biuro porad
sie nr.zy ultcv
.111); istnieje od kijku
dl1tko\'ve", hipoteczne,
J t. n .
Biuro pisze
szczące

kć)\v

obc::vch. \vvlicza
cllcac _ .. ~~,Ii".

l~ v:m

1

\'\łSł)()ln.i::l11e

m~daiku

u7.VSkane!10

lnonstrowana olhrzVJnia ilość (200) sensacyj,
nych obrazów świetlnych (wiele koloro~
'v'ivch). Na ekranie uh-zvnvv uroczyste Dro.
cesk. br.alnini6w, słynne światvnie nodzieIl1it
qepol1urvch VOgÓW CUd::l
f~lklI'6\v. całv.
1Jl'zepych dworu radżów i sztuki hinduskiej~
a ró\vnicż i ll1ister.ie dalekiego 'Tvbetu cuda
Lhassy i Same,!;!o Dala;;. Lawe. Odczvt ten.
byJ \V' lelokrotnie
\V \Varsz[\,wie~

nych

niezmuożITvm
bezpłatnie.

--.......000----

- Życia
Dziś z chvol'c<l vVarszHwHkie~o, wvJed'w
10 czter(lzie~b.1 członl~ó\v Stowarzvsze6 1\/110
dzieży Polskiej, :l :Lodz i do Czestochowv 11ft

0,:161no polski .. Zlot Nllodzieiv I(ntoJ.ickiej"".
Zlot trw~lĆ b(,'dzic od 31 lnnh!. do 2 czer,vc;y

LJZnaeZVć

tl'xebn· że rnłodzież łód:zka wel"
lnie po\,;a:i.nv udzi:;l{, .'lwbszcza w ćwkle:::
n LH.'h if~mnn.stYC7nO
sf)or1'o,\v\'cb.
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muuer

2~1,\\'3ze

.t.,ywego,

~a'vys:z:e

ak j llr! lnego
la"
s khlda,h;l
ID. in.
~t;vietnY
f.:djeioIl lygociniowy
przegląct oBtar,:J.lej
f~tn\'ry w Zadlp'cie (Karol
pri1cc;v[urj[
1\ r)wsl" ir:·j. El1s!nr hego CZi:'kałsl;;i2go. )! zegląd tf'at.l'a}"
<jy E. Brr:'iterai' lO, Duża C7.ę;~\(:' :oun-'~rl1 poe: ,;\"jF;(~Clns
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Nr. 149,

9
obrazó\v włoskich~ gdzie doskonala gra łączy siQ ze
Obraz ten cechuje ogromna Ji:yobok dosl;:onałej gry, oraz PrJe..'
pj7 sznej wysta-.vy, czyni z filmu legO' prawdziwy ~zla
gier
Zdjęcia są nadz,",lyczn.jnie czyste i ostre. Obraz

Dział

.,Romans i Powieść" z dalszyr.Cl ciągiem .,Czat
reżyser j aktorzy prześcigają ::Yię wz,ajemnie w huDych Sl;:":.zydeł" Bandrowskiego, ,.POd\iiófheji;'ódzi~
morze i wdzięku. I<omedję t.ę należy g'orąco polecić
ny" Balzaca (Vy' tłum, Boya). tłuln z angielsl\.lego
wszystkim melancholikom i ~nnym ludziom hezna"Kimona"). Ponadto do bielżące~o n'JIDęl'U rHa pre
dzie:inie smutnym, po zapoznaniu się z rozkJs:-:ną
numeratorów dołączono premjuID VV postaci mijnow . Baby Peggy j jej przygodami, Zycie napewno odzy-'
szej pracy Bruno Winawera, ł5'ranej ::: takiem powo~
ska, dla nkh urok.
dzeniem w Teatrze Miejskim w Łodzi, "Znajomek z
ODEON - ~,n!rACISTE-·-!MrERATOR.;'.
Fiesole". Premjum to otrzymują prenumeratorzy loa
Dokrycjem !{osztów portaJ oprawy - 1 zł.
Po całym szeregu dobrych obrazów, które nie
Od dnia \v.czora.jsze60 101\:nl Przedstawiciel..
\t.;ykl;aczały ponad zwykle miary przrciętnośd, wystwa .. Świata" w Łodzi (red. Jan WojtYliski) i Do~
świetla obecnie kino "Odeo:l" Ś\ivjetny włoski ohraz
~tk6w Propagandystycznych - rr.leści się przy ul.
pod tytule-m .,IvIaciste-Im,perator".
Piotrl~ owskiej 89.
FHmy wl0s1\:ie znane ~ą na całym świec}e- ze
swej jakOści, jednak obraz wyświetlany obecnie .'Óż
ni się zaslldniczo .od typu wJosldego :filmu. W daVYr_
ZE SBEBRNEqO EKRANU,
~~?~-~~~~~~~~~~~~~!!!
niejszycll produkcjach wytwórni wtoskich kładzio110 głównie nac.isl: 11 a g::-ę al'tystóvv ; clck(Jl'ac.i(~, po~
LUNA-",OFIARA SZAL18:ŃST 1 iiT 1\." Jf "GLOS K:aWr'.
mijają.c zupełnie najnowsze zdobycze
techniki iiIProgr.um świąteczny :{ino-teatru .,Luna" wymówej. Przeciętne obrazy włoskie należą do tak. ZWa
róźn:a się nadz\vyczajuft obfitością. Ca.łość ilkłada
nego typu salonowych, gdzie cała akcja toczy się ,"v
się z ~-ch filmów po 7 aktów, b, mianowicie: Drapałacu lub na tle przcpjęknych krajobrazów Hiwiery.
mat p. t. "Ofiura Sjmle{lst\Va", ilustrujący ,.suchy"
Brak tam Yv'envy iycia. przez co obraz jest nie
New--York i zvviązane z tem r6Zne zakaza.ne zabawy. FHm. . ten stoi pod względem techniki i pomysl() co monotonny. Dopiero \l\f ciągu ostatnich kilku lat,
kinematograf ja \vłoska zrobiła duży krok naprzód,
wości hardzo wyt'loko iwywolał -VI,rielkie zainteresoprzejmując od Ameryki haje,ezne pomysły, oraz dow,anie. Drugi film "Głos krwi" z Di'_jmniejszą g'~iaz
prowadrając do perfekcji rÓżne tricki i sztuki.
dą filmową Ba.by Peggy w roU głó'.7nej jest
,-eden
~,Maciste--Imperator" należy <:10 najnowszycb
2 najlepszych obrazów, w którym autor scenarjusza,

świetną techni!{ą.
waść akcji, która

ten, prócz wyżej wymienionych walorów, posiada
nie wyczerpaną dozę humoru.
Komizm rozróżniamy dwoIjaki: komizm po~ta.ci j komizm sytuacjL Otóź w obrazie tym !l-::amy
jednoczenśie oba i obok przebajecz!lych typó'vv widzimy świetnie zainscenizo',vane sceny humorystycE
ne. "Maciste-Im,perator" robi jakn~ jlepsze ·wraże
nje nr widzu j zapewne przez dłuższy czas utr1.yma
si~t na ekranie 9,Odeonu".
~·~--4)(1o-,-· '.'~.

'Sl\~IER(,; CJ:LOnO'lVA Zl\1Ó\;V CZYłIA
~~A S'\VE OFIA.RY.

~) Z Melitonola (na lJkrainje sow.)
donosza: VVedle danvch urzedowej kOlnisH
z'walczania kIeski glodo\vet na terenie ob~
wodu !nelitonoIskiego stwierdzono '\v ciaf!ll
osb:ltnich 6 miesiecv (OOCZt1WSZV od Ustona:::
da do ll1aja rb.) 3912 w·vpadkó,v głodowej
śmierci vvśród dorosłych oraz 11.460 fakfÓw·
&mierci uHlłoletnich na tle calko\vite[!o vvv~
czel'1)anin. f~łodo\ve[!O.

Dramat w 8 wielkich aktach ..
'W roli gł.. .,W,mrr,Silll Cook'·
z n ienqr6wnaną jego partnuką.
Heleną SHndl·atb~
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Męski Zakład Naukowy
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,tl »
.:~

z~ l~D zł.

wyuczam Qi'untoWnie modniar..
stwa. Z8pisy ostatn;e dlli. Za.
dudnia 72. parter w bram:e ..
lEE); -"

Zawadzka 9.

F'abryk.a

Za pisy do klas podwstępnej, wstępnej, I, H.
lU, j IV przy.jmuje lo:mcelarja codziennie. od
9--12 i pół.
E~:,2amjny wstępne

[ali

f)-

Od.dzif:u'zaw"lę

Wo~~ sodowej

16 czerwcu.

arZI ny

z powodu Wyj azdu okazyjnie
Opłata szkolna zniżona..
1563.. ~i do sprzedania ~werjt. :z mies~I;:a
niem
Wiadorność:
Pomorska
_ _ _·a;"~~łl.~,..,.}I:r 58.
Eis f.: nberc!'.
156!
~~:["nE');:7~~i~i:.;~·,fi:$t;lf'1·~:l~;i~_~

.1
ugen)1 rygiero 81 ~

I

Oy/allcla 8.~1~ G!rrm:um Realnego Zeńsldego

,. &edad, ul. Piotrkowska 157,
do wir.domcśd i7. w roku b:€iEąc'qn pier" :ze cztc ..

podaje
ry .klasy

gimnazjum 20stają przeltszta?cone na

pcc~

Jedwab

Firanki

Z ł~

t~at,celtJf.i El glmnaz

f'j'~,.A

,"'"tJ",<{!t:W,

{lm

CO!JZ1E!llnt~

O(

15~4-·

,i'·",l"·i:,U..t,:!'i':~~P~_~'

i n

kr}Szt"'4t\U,! m~ltr1tr:, Ofl'"EJIDfotc,\\f!. kata4rail1€: lwlorow€
i t.
SZklo sur<. Wt: i clw<.:iane cokr) cłu dachów. Kit ez.y,..
sto pokosfc\1vY. Ognictl\Hik lHmiełAesitrt1(,tv\\e~Pł)ty pie..
karskie krajowe i 2a~'ranicH"f!i(~jamenty, €Jo cięcia szłda.
Kompletne ~zklenie t'ullo~lJ oraz ws?ellne repetacje \\ljkonuje $zę sz~bko i po cent.chi-:Oni)u. encyjrlj"<.h.

v.

T..

słOmkoWycb i
l różny(;!h

puy .ul. Konstantyoowskjej r6g Zachodniej ..
ZadiodnieJ Nr. 27) telefon 16· 44..
przyjmują następujący lekarze:

1)1'. Bronik< wsk i, chOl'cby ~ardlaf

nOsa i uszu
,od 10- 11 ł 2-0.
Dr. D()łrc~olskiJ chOtQby 'gfeneiyczne i skóry
' o d 11-12.
Dr. K. Dorro'\1łolska, c.horov:y dzieci
Cld i ról ,'0 5 .ipót poniedz. ~rody! sobab
Dr. Gołe, chotcbJ wentrJi<!,2tle ~ sk6ry
od 9 ł pół do 10 l pól, pono środy,phłłkl

artelł,ł...ódź,

Pqata 17,

tel. 54-55.
U\\I .aGa· sprl.<. aa"ccm spe:::jeln.eu,ba.ty
Uhlt. . . ni ur. ,._.eA.~t4,'AS3i1Jł;iilU·.,,~ ...~

.. Cwajgha:fi

'*

(Jórfl1; Rynek
NapÓf(t(.i'\i\ 21\:"(.'::10 Nr. 4.
i Fznp ~;!;i'l Nr, 'I
1t,57

~f ~ ~ ff)<."b ~;'ł i~ ~ :~.'~
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!
clt:ielil CE,c!1 ralaS ttl
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(wejście od ul.
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slnchcen:ąch,

!·t'c]O:':-'f.I,

~l},,;"~;~j)~.~;,i~::~,""" .';,'~,

I

1o\'VaróU1 ga·
lanteryjn:ych.
W'YPOżyc:H~m cyhndty po ni-

Ii'~

ZapIsy prz1 ;'mtIJc

9,

ze az
c zflpek

B"urnanistyczne

Łóoż, ~jotrb,o\l\ sl{c.J Nrf 209,
E!-!uUl.n:y dh~rło\towst<:;pujqcychuczen[lic rO.i!po.:zną si9
a"f:O C2.er\\{'fI o ~C( z 9 nmo.
"
'
",'

'I'

,(

Galanl'etie

\l1li

r~ ~"fi

cnia

u

Ma nufaldure

31

mieszł(,slnem

domem

l Q piętrowem o 12 pokojach i 2.. ch kuchniach,
domkiem dla ogrodnika li.'; inwentsrzem żywem
i martINem..
.Miejscowosł! piękna przy szo~fc od m. Kan·,
sza 2 i pół km., od st.. Kalisz 1 km ..
Wiadomość: KaUsz. ul. Wrocławska Nr. 28.
1527,
Telef. 45~ 11 p.. Słubickiego.

~ellca

m oplacie szlwlne,.
.
Ztlpisy ocl klasy '\\sfęrotj dCl VIJ1· eJ Wlącznie przyj..
muje Kancelarja cQciziennje OCl 9 do 1 pO pol.
,
Egzardny wst~pne W czerWcu.,
i542 ",'.
_ _D"?~~~~wB;~ii~~~~~·'

II

cieplarniami, inspektami,

Sweatrv

Ptzeb:s:ztalcel1ie 'Wvższych kies t}dbywa sic stopnioWO.
do CZ6Hl 26Ś ~up€h.eio przckeztaJceoia w ~yższych kla..
sach PO:Loswje typ reEllny.
.
Dla nfezf:moinych j ozieci urzędnik6w znaczne,

GilIłnazjum

obsiany, Pf2tSH'zeni ogólnej 8mol'gów 2l 2.. 1lla

Nawypltłtą!

ł~~iełrkow.ka
(W rodw6rzn

glmna.2jum

ht.mauist}czne.
I

od zaraz

.

Dr ..;

deI:.t~ stc

Jaah2ęl:ski,

Goc::bel,

('hOfOby zębów Od

(hol(Jby oczu

,

ad lO-Jlponiedz,)

11-2 .

środy, piątki

Vr K()Hń~Id) chorob,y cozu
. od9-1c~ wtorlti, czu>artki. soboty
Dr, I{nfcho\\jeckił choroby dziecl

Dr. Kclolz1d.

Dr. 1'1isjoPt

Oel neto 2.
cl1Cl'Cb)1 \t'ewnętr:me

.

od 11 i pól do 1

ł

póJ;.

cb.\t"oby v.:eWn(;;trzne
() d 5 l r ol ao 4 i pół

Dr Mer:,;no\tsld,thorcvy kobIet i akuszerja
o<l9-1C.
Dl' ltoonc;ls};i, cho:t'otJ> kobiet i akusi.erja.

"'"od.l1~l
'
Dr. ~(':hwatlke., chórob'l; kobietJakasierjaod51/. do łJIa
Dr. ~mol~tisl,f chctPb>\\:e\lijnetr~t1e i nerWowe.odi--1t
~'!Orki,

cz-wanid.soPob

PK. 'hs:UWińsld .. ~h.UtQlJ)' c.łllrUX(lOQ 4~t., .... a l·~
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1541.
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tor6w1 przemy'"

slowc6w,?zawo"
wolnycb~

kupców,
"' ••••••..","" VI

zrzeszeń

i cuk .

• Wanderer~f "Diamanf', n'hcttuia" i mne poleca po
!'laCl:l pl'ZYS1ęln1',(h i na clogodn~ch Waacmkach
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zł .

hurtowegD.
faL"

il1 m o\~'any

o 11 pokojach przy m. Łodzi który od l
dziErn.ika T. b. będzie wolny Olaz plac rogowy I~' oi:rQClem
()'yvocowym i małym domkiem murowo przy Ul,
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Och:naczore'a :dot:9m medalem
t;fsec~~·~ti:l
.t.t).:lź. cL

Piotrkowska 1540 ,
Kurs l~roj~ paso\:n::H:lia i uJode·lo\,\18nia. Kurs SZ:j!Cll'l ł 11l11ier:i::e
aia H,urs \tszelkich robót l'er:.:znyt::h. f:.,loid'l.1 i ro!>ót trebk)wsl\:.jeh
SkOJ'li020n:vm
klasie Uti'ennlica ots:zym.ajEj świadectwa prywat
BiEl
~ CeCfl(lV,iO. Dla pracl{jąc:VC~ll
w1eczorome., Zapisy 1l

li 1~3G{'ł:iarjj s:-~kcly

r,

Zf.lpl~y
ld6~

od 10
'iasOnó'\;\.I papierOi.1):ych.

(10 lej

II

od

Wlecz. Sprzedaż

clo 8

l.CCi

r~la l1ieZ8D1ożnyeh

c!.1btoijn

uczennic: nauka wbót lęCi.lil}:ch, ~ sz.:yd~, Dj~hzny 7..~ opłatę 10- ~l
lImes!ę;czme.

Wlaśdciel biura, rntynowl'my ;Zli'H't'\i\,ca pra"'Gl 1 dypl@iliowany na
fJorr: (i prL\'\rJ) <::11 ~e t\:':2,"\;slhich ~pra\\,'~Jch F()d:aHr{)\t.ych~ hipoiec:lflych,
tlliljf)H:ow:ycł'l, (;hJ~Ó",.j płze,l\\JojEr'Dych

stopieil notarjusza: udzle'n
no8rjalnych, spadkowjici,

adm5nishacyjnych; '\1vłościmiskkh, karnycb ) innyen.
Biuro p is:ze pod:mia. rell(lfsy, ()d~;i'\' olania) 'Ws7-enm:' pr)'\\1~lhle umowy i kontr~kty~ statuty spó-

~ek j n;;ei;Z€11, 2,~h:lh~,W

Ilacłl (taliie

IW ~ a

tel-:st

:::kC€111a jn:o"IAil:te. Ućm4'Jczy z jĘ~,:91\()w obr..:ych oraz
sz}vLo, solidnje i po rniskkh cen.Jch.
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iln.

ó kic

maszy·
127'9

z ogr. odp.

be:zpłaibrde ..
~!llll~ .. oł.

al

dorall.i"~~w

ii
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,Zaklad zegarmistrzowslto . . jubilerski

przyjmuje z oprocentowaniem:
Wikłali"
1547

lali h i81 riotr~~W8~a 10~ leI. ~3-~3.

poleca w óui~m wyborze 'Ws.zell'8 biźuterję, vlaterY1 speejnlne zO~larld
meskie i damskie ORYG1N.&LHYCH FIRM SZW1\JCARSKICłi.
Wszelkie reperacje zer!armi~trzo,",1s1(ie \1Jykonajc1
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Specjelisfa chor•. sk6rnjich, tVenerycznY4th ri~oezopkro~cb
G~b..il'Juftt R$T$ttge.Ułm iL,Swilll'i'ollll$Z.I_lfil
.
PromienIe Rentg~da (Naświetlanie i przatwietlauJe

Z,imdnCt2,ODPtb fctoijrafów, Haruiotvilla 11
pfel .. 25 ... ~O"
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(da~ ..

D:a'de5ns).,

1

S~iatło
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AtrSGti'llll'fJU~(:lICija (S~ęd7.,a.ce choroby, skóry. bemorołd9:~.
~.,,~·hll'" ~ ElluiskoPJla (Clloropy pel'ek i':pęc!le1l'Za)..

cala 1I\gur:a

lIlw;ąg;v;~ Nic;;r;Olloda nic robi róż,nky 'W zdjęCI~cl:.
Zt;jl-rlac} ~zynny tez plzerwy cel 9 T. do 7 Wili

es ((law. Dzielna)

U'. f~er

yższa

"

szkoła

-wnętl'za:' c::rala)..

k wSllcoweil Fhus.ha•.(Grntllea skórY.r:kosme"
tyka tWarzy i wypadania "W~os6w)~,.'

metody .1ec:zema rzer1.~czlrj przewleldej. ł niemo'"
Elektryczno. ~'YietłJ;.lę kąpiele. elekky"ncja,l
maSfJZ' wibracYjny", ..
ul. Piotrkowska. 144,r6g"Ewatlgtę1.i(!Wej
(Wejscit; z Ewan~,Heli~ldej>a).··'
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Z;:[~il!IIOaJ
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!u·oju ~ szyc~a
u

plcio~ej.

1 ełeton:
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~45.

Przyjmuje: 8-2 rano, 6-·8 Wi eez.. Na.paii oddzielna
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Oryginalna guwernantka; jest ni" sympatyczny orugutang z ogrodu zoologicznego w Los-Aogelos (Ameryka), piastuj ący córeczkę swego dozorcy
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.. D o d a t e k

Prezydent Doumergue otwiera Targi Paryskie w

Pałacu

Nr. 21

1 u s t r o w a n y"

Wystaw.

Defilada wojskowa w

Paryżu

przed pomnikiem Joanny d'Arc.

\'1 - -

.

Z konkursów hippicznych w

Paryżu.

Panna de Tillerie na koniu "Mazurka".

Burzenie domów w Paryżu w celu utworzenia wylotu bulwaru Haussmana.

Portret zmarłego generała francusko Mangin'a,
który był uważany za jednego z najzdoiniejszych oficerów Francji

Świ.;to kwiatów na Sycylji

:zarodziejska iluminacja nocna na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych.

Pogrzeb gen. Mangin.

j,KURJER SPORTOWY"

tygodnih. jedyne pismo sportow~
cje i ilustracje z _ ~łe:.go świata -

Nr. 21

.0 o d a t e k

i

W parku pałacowym Wimbledon (Anglja), odbędą się w czerwcu b. r. wielkie
uroczysto'ci i przedstawienia historyczne, w których weimie udział zgórą
1.500 aktorów. Zdjęcie przedstawia próbę sztuki "Królewna Garbuska".

1 u s t r o w a n y"

Str. :5

Z wystawy w galerji Rowley w Kensington w Londynie. Piękna próbka prac
Mr. Rowley'a pod tytułem "Rad~~ leśna". Obraz utworzony z troskliwie
dobranych kilku gatunków drzewa; stanowi on w ten sposób rodzaj mozajki.

Król i królowa angielscy odwiedzają prywatnie nowootwartą wystawę w Wembley. - 2) Szczyt pracowitości i artyzmu. W pawilonie kanadyjskim w Wembley, popularna osoba księcia Walji została uwieczniona w pomniku.•. z masła - 3) Królestwo angielscy odwiedzający prywatnie wystawę w Wembley, biorą
udział jak zwykii ,śmiertelnicy we wszystkich jej przyjemnościach. Zdjęcie przedstawia parę królewską objeżdżającą w miniaturowej kolejce dziwy wszystkich prowincyj brytyjskich.

1)

.

Państwo

Le Roux, południowcy afrykańscy, którzy podróżują pieszo naokoło 'wiata, wioząc
najpotrzebniejsze rzeczy na taczce. Wyruszyli z południowej Afryki w r. 1922, a skończą swą
podróż w r. 1927. Przeszli już całą południową i wschodnią Afrykę, Egipt, Wiochy, . FrancJę,
Szwajcarję, Bel~ę, Holandję i czę'~Anglji, razem dystans wynosZący 7.600 mil angielskich.
.
Zdjęcie dokonane na Trafalgar Square w Londynie.

J- odbywa

.

-r-

się

kuracja w Alx-Ies-Bains. Zdjęcie przedstawia Jedną z artystek teatralnych, która lecząc się na nerwy, udaje się w lektyce po kąpieli do swego lekarza.

50 gr.

w Polsce, druhowane techn.iką rotogra~rową. zawiera ,ostatnie .koresponden- R.edakcja i .i'\.dministracja: ł\rak6,!,. _ulic8._Wolsk.a L. 19 - Cena~z~mplarza .

kwartalnie,

5 zł.
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Egzekucja skazanych przez sąd ",ojenny w Sofji przywódców zamachu komunistycznego. Delikwenci przed
powieszeniem zostali zawinięci w przegcieradła. Z le wej strony zawisa na drzewie zakrystjan katedry
Zadgorski, który umożliwił spiskowcom zamach Da katedrę.

Kapitllllowie żeńskich drużyn reprezentacyj ..
nych footbalowycb Francji i Anglji witają się
przed rozwczęceim gry.

odbył się w
żynami Francji

11 maja

Londynie mecz między kobiecemi dru ..
i i\nglji. Zwyciężyła Francja 4: 2.

M. N. Mishu, mistrz

rumuński

w lawn..tennisie.

Mistrzyni Anglji w biegu na 100 yardów,
miss N. W. Callebout, przebyła tę przestrzeń
w 12'1 sekundzie.

TOW.

BLOK-BAUN S.A...

..
••

Warszawa, Hotel Bristol
••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cud techniki

T ani, lekki,

trwały

MAl.Y

Plaze cicho I ma Idealne ud.·
nenie. - :2:łłdajcle wyjaśnieli I

Nlezbtldny w domu, w biurze,
_ podr6:ły. tłłdajcle opls6w I

...................... ...............................
~

Nowo obrany prezydent rzeszy niemieckiej marszałek Hindenburg wraca z kanclerzem
Lutrem do pałacu prezydenta, po ceremonji zaprzysiężenia w parlamencie.
Wydawca:

Ja n

M i e s z k o w ski.
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