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DZIENNIK NIEZALEZNY OD lADN
Piątek

PARTJI.

dnia 4 września 1925 r.

O,rizolenie Essen przez wojska francuskie.

upon"

ozWOjU,'1

lOr

ulgow.

W

cenie

1 zł.

zamiast 1.50

t

-na-

ialki kau ut kn,um"
urz ądzony staraniem
wie
l

.i"" ",

VI sobotę

Ł.

S. O. w heleno..

dnia 5 września,

ja

P~ls~i~ Gimnaz,lt ń~KI~ (Kat.~.)
poszukuje noaczycielo (ki Języka
francuskiego z J: el nemi.kwalifi k e.Cjfi
mi Ba klosy wyższe.
'
' . ' OferlY płŚITlH:nne pod ,.M. O.. " pr~yi·
l~::Uje adt~i~istrtleja .RozwoJu"
2353~

pl
~7

.

.J
Ol

.

.. , . . . . " 2,

zewnątrz, f.!dvż tra4yci,a stosunków" z bytem!

państwami zaborczemipozostawila iej bar~
. dzo przykre wspomnienia.
.
Na rozpoczęte1 oneildai 35 Ses'ii,Liai
Ptrzed tygodniem, 'Vv'lO'ja.kaQkup.actjne ~rMllCu-'
we opróżniiły z.mlIne miJasia), w N:adlrenji, ~h, co'
było ~stwempo6trunowień

D.rusz.ą ,prz.ed&tam~ m..oment ,wymarszu wojsk f.ramcusldch z Esse.n.

ailiamtów. lllJS!i.ratcja.

d'
l
·
.
.
·
praWIe ·lWOSC cYI)attar
,

et

J..-'

An~1in, pomimo: wielu ,lJrzYkrve~'~awo;1;
dów jakie nliahl'w ostatnich czą;sa:oli:wln:::
diach. E~ipcie,' Persji i Chmach.cwąalszYn1
ciagu prze naprzód .na 'Wschód statj'jfJ..c się
jakna idale i rozpostrzeć swewpłv\~icia::
sznać korzyści z niewyzvskanvch
btJJtactw
mało' cywilizowanych kralów. An::
~1ia jest obecnie,
rzeczywistości iednym z
nai$!l"OŹDieiszvch wr02ów wschodnich państw
u których niepodlefo;!lościowv ruchnod woły
wem budzacei.sie. świadomości, narodowe·;

ziemnych

w

coraz hardziei sie wzmaga.
O ile dawna Rosia pada na Wschód z
hasłem
't.zbieraćzieroie",
stara iac isie do
&'Wych niezmierzonych obszaró\v nrzYłączyć
iakna'~większe, nieraz iei niepotrzebne.tere:::
ny. i zdobvczv swych nie stal:ala sie j. nie
u.miała wvzyskac, ofvleAnglii posuwaiacei
siew tvm samym kierunku nie '.zalezvna

$amych obszarach ile na korzvściach, płYIlą
'cych ze stos"ltuk6w liandlow-{ch i koncosv·i ., u:::
d7.ielanychnarzecz An~lii prze,z, }qa.ie "ktć:::
re sa pod iei protektoratem.
"
An~Ua obecnie przechodzi krVzYs w
swei poiitvcetkolonialnei kryzys 'obserwo:::
wany z niemhieiszVlll zadO'woleniemprzez
:Europę, iakiprzez. Stanv Z1ednoczone Arnc

n.kiPóln..

Uzależniane

dotvphczas

tArzez

\Vielką Brytanie narodvazJatvlde staraia sic
wyłamać. z karbów tlciaźliwvch, '" wpływów i

protektoratu dażac do zupelnello l.lniezależnie
nia sieod inf!erencii cudzoziemców.
Daży do tego w pierwszym rzędzie po:::
tężneon~ipaflstwo Porty Ottomańskiei. O:::
sfatnie lataniepodle;1łei Turcji były świad-::

kiem rvwalizl1iacvch

Z sobanaństw

euro:

Narodów ma być rOzPatrywana sprawa wila
ietu l\1.ossulskie2'O, która dowiedzie czy. LH!a
Narodów ma autorytet i CZy iej' d~cvzli U;(
słucha tak możny i wpływowy. członek ,jak: ,
AnRlia, wZJ;!lędnie CZy Turcii zostanie wymie
rzona sprawiedliwość~
:'
WUa iet Mossulski obfituhtcy w źród;:
la. naftowe stal się ofiara zachłanności .An~
I;!lików. W listopadzie 1918 r. Anlllicy tior~
brojeniu załóg tureckich wAssifze~ Hedźa:
sic; Ymeniei ,b1ezopotamii z!lodnie'z' art. 16
'rozejmu w l\'ludros zażaru.tli również katlit~
lacji załoi:!i naftoda inego Mossulu twierdz~:ic
, że należy on do Mezopotamii. obietei art:
16 roze in1u.Dla usprawiedlivvienia . swe~o
, czvnuAnQlicy powoływali .'sie na art. 7 ~~
cą które,~ow razie niebezoieczeristwa za!:!rajl
żaiące~o aliantonl mieli, prawo okupować i
inne punkty strate.!1iczne. Zarzucanie' Turcii
że arme{lczvcV i chrześci ianie sa tanl prześla

pe.iskich, które f;:!rem iaJnie stara iac sie leczyć
,§choretto czlowieka z nad· Bosforu~' nrzvbli:
żyły ewentualny jego zgon.
\VvQrala tanl
dyplomaCla nlemiecka i w czasiewoiny Ttir~ dowani bylo tylko inSynUacla. 'vV po{!oni za
cja opowiedżiała sie za l'JielTIcami) skutki , źródłami naftowemi An:J;!1iabeznrawnic zaie~
prze~ranei'NOillY proporcionalni{~ do sU do:;
tknęły ją ciężei n.iż iel zausznika~ Niemcy.

la Mossu1.

Spr~we tę Turcy poruszvIi na naradzie
Od chwili zawieszenia przez przecia~ czte:: Konferencji Lozailskie i' iednak bez doda tnie;
rech lat tj ..' do traktatu Lozańskie1!o bvto,va:= go dla siebie wyniku; zgodzono sie, na POnie ·Turciiovlo. pasmen1 krzvwd· wvrzadza::: lubowne załawienie w drodze pośrednich f()$
kowań wz,gJędnie w razie niedoiścia do. Pó:t
nych iejprzez okuPu1acvch Anf!lików.
Jednakże naród turecki DO cieżkich rozum{enja- na decyzie Li~i ·Narodó\v. 'Stro
przeżyciach ostatnich
lat przedwojennych, ny zobo\viazaly się do utrzymania status
PO katastroHe,voiennei i po. czterech latach . quo. ~Konferencie. bezpośrednie ze w~1:de4u
okup~ac.iiwóienneidzieki żvwiolowemupcdo::: na zbyt wielka różnice zdań nie dałv źadne
wf do wolności, dzięki ener~H i silom Żywot::: go wyniku. \:Vteclv strony' odwolałv.sie .do
tnym przetrzYlnałwszystkie niep9wodzenia IAQi Narodów kt6rapostanowiła w-vsłacsp~
i "'Obecnie przechodzi proces konsoJiclac iiwew cialną komisie celem przeprowadzenia'b~d~ń
nętrznei a jednocześnie wszc1kiemi silami sta na mieiscu. Komisja Li~i.Narodówzbad~~
r~ sięucbxonić od iakieikolwl~k inr.ferencU!j SZy stosunki ~ypowiedzi&ła siew~nsie··b.

njE niCZE nopad trzBch

mnel'pfzvclivlnvm dla Turcii niż dla'Anglii. .
Obecnie Liga, Narodów -posiada iac Wy~
nikibada.ń swei komisji ma rozstrZY1lnać te
sprawe przyzna iac Mossul albo Turcii albo
Irakowi-Daństwu stworzonem'
'Przez An::
lJje i pozo..~taiacemood jei \vplvwami i

~pra,va

Turcia maiac za soba prawa historvcz:;

"iioael naftowych.
"
C4Y zwvcieŻ'Yśprawiedliwość CZY też
,~ter_es An~lij to pokaże naił?liższa przv.:'
azlość.
'PIP
~

j

pakt

Gdańsk 3 9 (aw)
Na dzisi~jsz,em posiedzeniu rozważano· sprawę

't)rotektoratem.
,'ne,~eo~raficzne. oraz ze wz~ledu na motywy
~osPodarcze, z cała ,stanowczościa oświadcza
że sie Mossulu nie ,zrzecze: .l\n21ia ze sv;rei
itrony l'ównież stoi gorąco w obronie swych

1vlo8sulu

M~u

Turecki minister .spraw zagranicznych! Tewftk~OOj1o.dcz,ytal proteht s\~ego rządu przeciwkc pogw~C0łliu gr.,anie przez bandy
ochotników, OCaJZ
przecrwko p.rzetkroezeniu przez lotników, angielski.ch
linji, 'tlstalonej w Brukseli. Na to oopO'wiedzial
a.:ngielski minister kolonji Amery, z:a.wiadamia,ją.c
rzaA tllrecki, te z' bandami oehotnkzemi
rząd

angielsKi nie ma niC wspólnego,

,~nJe,

sprawy przekroc.zell~a przez lotników' angle1skieh' linji brukselskiej, to Am-ery 'okazał g.oq;.o,.
wość przed~tawienia
niezbity.ch dowooów ilŻ za..
r.z;llltturecki jest n~esłuszny i faiktypodobne nie
mWy, , miejsca Minister Amery' doW;oo.ził, :te :, rząd
angi.elski cheifLłby uni.knąć, naprężornej .sytuacji i
7

Tempora mutantur.. ~

Berlin -przedwoienny sprawiał na -przy::
ro.z.s:trzygnąt sprawę
jezdnym" wrażenie miasta bo~ate~o i zasob::
w drOdze pok~iowei.
nago.Wvsiadającemu na dworcu central~
nym ,rzucała się odrzu w OCZy nieskończenie ' Delegat, ,turecki wyj.aśnH \v odpowi-e<1zi na. to, i~
sprawa. .ta. ~nł\ zostanie ratZ j~ze,: jedrnakże
,dlu~'3.' Friedrichsfrasse ze swvm" szalonym ru~
chem' kołowym i pieszym. Dru!ta
atrakcia już z pe.wnemi' zastrzeżeniami.
były ,.Lipy'"" arteria baeu-monde'u, łaczaca
Brtand,widząc ugoo()we st.a;nowiskio stron obu
zachodnie ,dzielnice miasta' z.cenfrum i' z zam i wygaśnięcie konfliktu, 'Ziamknąl dYa®usję w tej
\ciem cesarskim.
kwestji.
,
Pod Lipami też koncentrował się ruch
Następnie '1elegat sz:wedzki~ Unde·n, :refer.:. wal
prze.iezdnych, tu flanowali cudzoziemcy, tu prob1ętm g;ri\lO!i.cy między Turejł\:a, I~.wkiem i wro.
':mieścily sie naibardziei uczeszczane kawiar;t
nie, na,ielegantsze hotele. szykowne ma~azynv
Berlin przedwoienny błyszczał czystoś~
",cią.: ulice wyasfaltov.rane i starannie wvmie::-Olone wY.l:!lądałv iakposadzki w dobrze z aJ.! 01#

spodarowanym domu.
Nute i barwę odrębnanadawala ieszcze
przed r.1914 stolicvNiemiecmasa woisko:::
wvch.
,. W BerHnie po\voiennym!" w ie:$!o Wy~
gl~dzieza.szlY dwie zmianv.Zmianv, które.
.jak można stldzić, nie skrystalizowały sic
jeszcze ostatecznie., '
"
Przedewszvstkiem riastaviła detroniza~
cia dawne'~o centrum miasta.
Wraz z detronizacją Hohenzollernów i
opuszczenięnl, przez nich siedliska. wladzyzumku.nastapiła. emi~racja. l)lutokracii i żv:::
w-l'olów urzedniczo-d\vorskich z dzielnicy
Frvderykowskiei. Dawna siła Lip i Frvderv
kówskiei znikła.'
.
Fryderykowskaiest dzisiai arteriawY1-,
lacznie handlowa i biurowa, na którei nie'
, spotkasz ani cudzożiemca ani ale!!anekieJ.!Q
, monde'u.
"
.
, _..
" ,',To samo pod Lipami, Martwota i, deka~
dencja. Gdyby nie hotęle Adlon i Bristol (}.f
.raz biura okreto\ve i podróżnicze. Lipy' spa~
dłybvlUż dzisia i do rzedu zdeklasowanych.
zaniedbanych ulich.
Cały fuch turystyczny t świat bawiacy
SIę ,I bywalcy kawiarniani przenieśli się na
" Zachód, do dzielnic rozłożonych wachlarzo~
~ató na południe i na zachód od stacH Zo::
olo~ischeI' Garten.
CzelCl były on~i Lipy. tem kstdzisia i
dla. Berlińczyka i cudzoziemca flłauentzien~
.&trasse i Kurftirstendamm. Tu znaidują. sie
teraz najelegantsze sklepy,ma~azYllY .składv
towarowe" tu kOllccntru ia sic wytworne l'e~
staura.cie i kawiarnie, tu też ogniskuje sic
ruch. iożvwienie wielkomiejskie..
A.f\.. pfZytem "vszystkiem ,i Tauentzien~
strasse i Kurful';".J.Ą, ndalnm. nien~o!la być naz
Iwane .arterialni -Pi d.wdziwie wielkomieiskiemi.
ani pod wz~ledenl
architektonicznYm ani
też perspektvwicznyn1. Obie sa zbyt krótkie.
zbyt prześladowane domami i budynkami o
;wyglą.dzie nieestetv'Cznvm, o linii niespokoj::
hejs Łamanej. Nię moaa sie równać ani z pa
l'yskiemi Champs Elyses, ani z brukselska
Avenu.e de Terourou Cmierzaca ;3 iuół , km.
dlu~ości).

,.Berlin powoiennyuderza też brakiem
. zupełnym munduró\y, woiskow'Ych. co przed~
tern hylo ie~o dominanta. Miasto zbiedniało
uaoJi!ół. co sie da,ie zauważyć nawet przy po:;:
wierzeho'vnei obserwacji.
.
Berlin iest pozatemdrogi. Stabilizacja
waluty jak wszędzie tak i tu wywolała dro~
. iyznę. Jednak artvkpłY faF>ry~zp.~ pierwszej
. potrzeby sa wzalednle tanIe, lesh te poró\V~
Dac z cenami analo!!icznemi u nas
Berlin prleŻYWa wciąż i to intensywnie
rekollwalesccucie po\voienna. Stad też brak
, mu polołU-, bla'iku l szychu. k1;,6rvm rzucał
w oczy m dawnych przedwOiłnnvch cza::
1dg,

w.

bezpieczeństwa.

5!U przytem UW~, ze Otba państwaroho-wiąZ8lly
#stę w traktacie lozańskim uwatat d~cYI1i~ rą4'V Li..
gi Narodów w sprawie granie za ostateeznę .
Genewa 3 9,· (pat)
Środowe narady mi:nistr6wHriamda, Chamber
laioo i Vandervelda ot.ocz;(}ne były jaknajwięksW; ta
jemnieą. Narady te dotyczyły nietyłko sprawy Massulu, al.e ta,kie ukla:du Q bezpiecreństwd'6
Wsp6łpra.cownikom pism oświooerono, że 1,)
naraiLa..ch tych nie będzie ogłoszony żaden kom~
kat.
~.
Najwi'ększem ł\'-yda.fzeuiem dlnia wczorajszłgo
było pierwsze nawiązanie kontalktu ChamilJ.el"1ajlll~' z
Vandery,eldem.
Genewa 3 9. (,at)
Rozpatrywanie spraw gdańskich przez radę L!
gi Narodów odłożono do dnta. 15 września rb. Jak
wiaoomo~ rada Ligi o!hradować będ·2lie w dalsiZym i'H\
gu, pomim-ooD:rad pełnego zgroon.adzenia LigiNa.r()ot
dów, które rozpocznie się w dniu 7 hm.

WIECZNY PROTBSTANT..
GeD,ew-a 3 9. (pat)
Prezyd€tIlit

senatu

ntn

I

p

Delegacja niemiecka prawdopodobnie
Berlin 3 9" ( .lW)
DZii~lIl!iki OOTI{)!&Zł\

z. Paryźa, ,źe pre,zyQ.ę:nt
Loetbe, przyjęty, zostal przez P;ainle-

Rekhs,tagu;' dr.,
vego i odbył z nim dłuż,gzą 'konferen.cję na. temat
współpracy. F'r'8JI1eji z Nj€mCflJmi.
Pazyż

,

3 9 (pat)
"E.c18lir" 'donosi, ,? epr€!zydeI1t 'Reicl1'st~,u LQ:e!be
nie prz,emawlal na powszeehnym kongresit~' pokoju
wskufekdecyzji qrg8.,ni:~Wrów koogres'li. De'cyzja
wy,r,aźnie wznr8.Il1ia" zajmo'w.am.ia się kwootją przyłą":
czeIlia Aus·trjidl() Niemie-c.

gdańskiego Sahm złoży! ra,..

OOie Ligi NaTOdów protestprreciwko o\SltateOlnrm
\V'lllios-klOIm kQlmisjl! która ,.zajmowała si.ę sprową V1,"!
tyezenia grani'C portu gdańskiego.

opuści Paryż.

"Petit Parisien" twierdzi, "it ..,jest możli.we, ~
delegaeja niemiecka, n·ieza.dOw-olon.a. z niooopusz,cze..
hia jej dO' Wy.powiOOlOOnio.' się w tej s>pv.awie, opuści
Paryż.

POLSKA NA KONGRESIE POKOJU

Paryża

0

(pat)

tu rozpoczął dnia 2 bm.,Po1skę reprezentuj.ą;,prilf*
dT. II3II14.elsma.n: 'oraz 'dr, Józt}f P{)l~ Amba8adę
polską na otwarciu kOIlloo:resu' reprezęntQwal pierw.
szy sekretarz Po:niński:

i
1st CZ
Hęee

9:

Napovv1Szechnym kongr,esie pokoju, który:' się

i

preez od polskich sprawI

Londvn '3~9 (pat)
.Poselstwo polskie otrzYlnało szereg li::
stów~ nrofesłniacych ofzechvko straceniu ter:::
rorvstówHiibnera, Knie\vskicf1o i Rutkow ..
skteJ:!o. Protest jest wynikiemaJifiŁacii kOlnu~
nisty~znej "przeciwko Polsce. . szerzonej w
łonie Trade::Unionu.

Pan Skirmunt w liście prywatnYm' do
prezesa :rady 'rrade::.Unionu przedstawił stan
faktyczny sprawy.. wykazując.. że Trade:::U:II
nion annażu ją się na rzecz komunisłóws chv
ba tylko na podsławiefałszYWYch, wiadoll'
uI0ści ,o stosunkach. panuiacvch w Polsce. '
~ranic Niemiec.'Ksiązka zawiera ID. in. artv
kuły \Verbitzkv·e}.!o9 2nalle~o w
Prusach

STOSUNKI GRECKO--JUGOSŁO::

\VIANSKIE .
Londyn 3~9 (aw)
Korespondent "Daily Telegraph" dono~
si, że proiektarbitrażu i paktu bałkańskie:::
~o~ qpracow.any przez, ~reckiego
ministra
spraw zagranicznych. RerroHsa został przez
rzad iu~osłowiań.ski, odrzucony.
Ju.gosławia nie ma l)roiektowi te20 pak
tu specj.alnie nic do zarzucenia. zgop.zićby sie
jednak mo~la nań dopiero '\vtedv. !1dvbv Gre
cia uregulowała szereg k\vestvi
sPOrnYChł
wystepul:1cych miedzy nia a JUf!oslawia.iak
sprawa wolnej strefy w Salonikach i in.

HUMORYSTYCZNA

ESK~Ą.P ADA

•.PRANIEMCÓ\V'· ","'ERBITZKY'EGO
I WENTZY'EGO.
Bedin3:::9 (aw)
Nakładem 'wielkiei berlińsldei
firmy
wyda\vniczei \.tkazala się ksh1żka P. t. H\Valka

o

~ranice Nierniec"~

Ksiazka zawiera cały szereg artykułów
i ''publicystów ,niemieckich~ wyste~
vuiacych przeciwkoxzekomemu p01!waJ ceniu
działaczy

WschodnichvVentzky'e!lo i in. .
Ksiąiką Zll iron ie się specialnię wschoCh
niemi ~ranicami Rzeszy; uparcie powołując
się na to. że' obszary.. ,ża~arniete orzez ' "Po}.
ske; posiada ~ ludność niemiecka.
POŻEGNALNA CHOROBA CZlCZE1.UNA.

Berlin 3 9. (pat)
"LoikaJ..,.Au,zeiger" do,nosiz Moskwy, jakOby Cz.)

c,ze!'!in
Za

miał pG\vaŻiuie. za,chorOlW;,a,ć

Pewne kola PQllityczne u:W!~j&' wiadomość

{)znakę rychłego pstą.p,ioenią..

tt

QziclZe:rilla,

MA BAOJł!.....
.,

'"

' ,Gdańsk 3 9. (aw)

'''dniU wc:z:V1rajslZym obchodz,!)n'O tultaj urocZY

stość rocznicybi:Ł'w"Y pod Soo.,a'The(ffi W
oochodzie
wZ!jęłyud~iaiwszys·tkiezvvia.:zild i organiza,cje
l1acjona1i\Sltywne.

"Danzi.ger Volkstianme"" pislZ'BtC o tej sprłJ,WJe,
stwierdza,' i,ż"Potrzehne nam }est nile "Święto ~,
nu", leczra,czej "Świ~to POkoij,uu.

Wstę~,ul(~ie, W

szeregi ,Ligl
Obrony Powietrznej Państwa 1

KATASTROFy-~,~.MPRZU.

, -tumbetland .3:9'· (pat)
Sterowiec~Sh.enan. DQah'~,. 2as.kocz~ny

przez burze.. został roze1;w-anv: naC!wle c~escl.
Za . miastem Caldwell,<stan ..~OhlO) ,ledna
CZQŚć spadłll VI .odlegl~ .• 6:.ki1om6tr~<!w od
Cumberland, z"g.druławleher unl0sł na
wsch6d...
.. '.;" . .•. . . . ..... .'
Z zało~i351u@i·wr~czoficęranuł 10
osób jest Zł\bityeh.• l§;t~J;\nYchi . Pozostała
część żało~i ora.a.42 . . taa$ę;ię1'QWli k~órzv od::!
byWali podróż. iferowee1J1' .odnalezIono podo
bno 'iN okolicach miasta.: .'
!rowY JOrk 3 9•. (aw)

Uutted ~esae"·dónoo.·i1 . w.statek

clrlński,
x..J.
"F:ajt~Tsing'"wilOl~y~~ie:300 . p~t:'J:vW,
oraz ladUiD.e'k 'zl()ta: .·wyńi>s.ząJo/ . 80 tysięey d<Oła.r6w t
utknął skutkierin ta"jfoouna..1DJielitnie.
Usśodioolnem.ustaUrow.i' pospiBSZYły na. po.moc ii!llIle s,t;a.tki· chińskie, .~ie.rająe .na ·swój .. polcl:ad pasażerów Ze Wfl@lędru,na 1oosz,toi\WlY la.duDP...k
statku r.ząd St8m6w Zj~wnyeh -wyslał <ll;a Slbrze
tenia "FaJjt-Tsi,nga" to!rpOO.iPW:iec ku wyspom 8DUrt
Sz.aru, ~ie wydalr.z-ym się' wspomnią1Ill8.. kalta&trOOI...
7 J .

~

~.'
. Rzym 3~9 (pat)
Donosza z SeranQ"że na dnie morza za
uwaźono podbonowywrócona lódźpodwo
dna ,.Vanderro'·, wtem .samem mieiscu.,
~dzie wczora i' .natrafiono. na nowierzchni ~
rza na ·plamv· naftowe. .

•

~zifr.TInjki tutejsze.(fO\\'1adUj::~~e3 Ź!~óJ:a~n_' ~rs,t\y

guel!S,klch~ że

Ob-e'CTI0 r~~rarly TZec.zo.znawcÓW-il:'raw_
ników .~ LondYDii~ o!.H~jmą., główn.ie kwest je tl-aktatów ~ozJem.'cl.y.ch~ kloce mają. być Związane paktem
rertskJ.m.
Prz. edmiotem dyskusji. była.by S!pra.w~ P"'y na.
-n..n.ił"'t
'"",, '-"Lo
~ a.Wle tych traktatów' kwestJ€- sporne m8.Jja. być
p:zedsta'\\-iane Lidze Narodów, czy trybunałowi has
klem.,u, czy też specj,aln.ie utwOU':wnemu trybunMowi
rozJemczemu..

infQlrIIl3,cy'j "Berlin er T,agehlattu",
"-eIs' b l "
. czoznawcy angl cy 1 B- gl)SCy przy'chylają się

Wedlug

rze

,

.

,Berlin 3=:9 (pat)

Oto

oś\viadezenle

komitetu partii ohrze

komitet c611tr~dnv stoi na stanowisku.. ze pol
s~()~1ite·wskie rokowania w Kopenhadze po~
'Winny obeinl0wać jedynie sprawy technicz~
n~d. ni~ Y"Ychodząc poza ramy konwencii Jdaj

.

~lało ~e]!S.:-e w cz.asj'e okupa.cji zagł~iaRuhrY..
PIsm,a nH~mleckie zaz1!lae~ją jednak, że mIorrr.&<!jei
p?wyższ e; które przeniknęły doprasy angiel!skiej,

~ue są m~.arodaj~e. Wędług wi;adom()ści o.fi<:Jalnycb,
lllf{)l~8.!cJe . te lllezupelnie . odpo\v~l;!iia.ją i::srome.mu

n:arad_
rzecz'o,znawców.
_IBI_ _ _ _ _ _ _ _

I i

sekretarza wodza Riffenów.

Paryż

3 9. (pat)
Wojs;kowemu korespo,ndentowi "M1atin'a" w
.:Ma.rokko udało się uźyskać wywiad z. pienvszvm se
klI'etarzem Abd-el-Krima Taz:zout, który oświ~dczyl,
te Ryffeni pragną cał1rowitej niezaleź.n()ści i że illO-

rudn

Paryż 3 9. (pat)
na dZisiejsz-eill porannem posiedzeniu rada ministrów zamianuje p PetaLna. głównodowvdząeym wojsk :francuskich vi Ma-

,,L'Oeuvre" donosi,

wa o pok-:u wówczas j,edyniemoże mieć miejsee,
g.dy Fr.ancja i His~pa:nj8. uznają tę wła§nie niepodległ()ść.

z

Tazz,out dodaje, ile Ry:ffeni nie są związani
rubsolutnie ohcem mo.ca;mtwam.

żactnem

Francuz6vw
że

~.

aro ku.

oołałlia korzyści gen. Liautey'a, z którego wsp6łpra..
cy rząd zamierZ;a. w da·ls.zym ci~au korzystać. Gen.
Liautey pOTho\V"llie wyjedzi-e w !)ołowi.e wr.ześnia.
do MarQkka, celem r02,strzygnięcia z.ag.adJn,ień polity
oznych w Ma'l'oikku, pOlCzem PQWlróci do Pa.ry~ ,
zl-oży rządcrwi rap·oct (' sytuacj,i.

Dziennik z&uwaia, źe d,ecyzja ta w nk.zem nie
. . . . . .~~Rm.!M~M~mm!~~~~w~mB~~m

•

dnicz.ącymcentmIDe~o

Ligi Narodów

iJJ.

a

ti1ańskQ::demokratvcznei, prof.
.Meczkaustt
Kasem'ł W którym ten ostatni oświadczy!., iż

upoważnienia

-- [ le

W. PRZEDEDNIU OTWARCIA TARGÓW
'WSCHOllNICH.
Warszawa 3 9. (pat)
Na. Targ.ach Wschodnich we Lwowie Minister
stwo Spraw Zagranicznych reprezento.wać .będzIe
PODEJRZLIWI JAPONCZYCY....
byłypm;el poil.ski w Brułgao..ji,
N:::tczeinik Wydzia' : " T o k i o 3;9 (pat)
Dwa samoloty' sowieckie.. odbvwaiace łu Prasowego w Ministerstwie Spraw Zagraniczlot z Pekinu do Tokio,przeleciałv··tedv dziś', nych, dr, Grabowski or.8.lZ radca ekonomiczny dr.
rano, trzeci samolot wvladował Df7V forcie· Adwmk,iewicz. Oprócz tego 'z;jezdża cały szereg wySimonasa~j.Pilota zatrZymano.
vvladze\voi ci'8Czek zagranicznyc~
Dotychcz&s zameJdo~~ne są następując~: V'l'y
sko\ve rozpoczeły badania. celem Drzekonania
cieczka oo,n4J1-owców i. prremyslowfCów s.zwed,zkl~h
sie.. Ct!ynie zdeimowal 011 planu fortów.
z wd.ceminisirem. ilennings'em, pro\vadzona. przez
CO. ZARZUCA RZĄD. NIEMIECKI' P MIN
d'el~gata Ministerstw.a Spraw ZagraniciiDych P.
SKRZYŃSKIEMU.
.•
•
Wyszyńskiego; grupa
dziennikarzv'" holendel'skich,
prowadzona prze-,z konsula porls·ki;.go w AmsterdaBerlin· 39. (aw)
mie p. Buchmarra;delegaejaSenat.u \V. ID G<1ailPtl"&sa niemiecka ogłasza pólio.fi' jrailny klQID;Uni
kai, w którymrządR:zes-zYZl8JI'2iuca rządowipols,kie ska orazRadyPortow-ejz pr~IDDe LOeSem na
czele. pro;vl.at!lzona przez redaktora .,Baltische Pres
In/U brak d'Olbrej "noli IW przyjj&Z11:ffiIl" uregu1orwa'11:1u
kwestji Olp!tai11tów.
se", P. Riickura; wye:e.czka Izb Handlowych i kup,
Komn.mikatt ULrzuca mi:an'O>Wi.Ciie,oo·· 1rrlnister ców. jugoolowi.ańskich z pre,zesem Izby Handlow\3!j
Slm-zyń.skii niie doitTl.zJyIDa1: obietnj:cy, danejIDi:rllbasad1>
zagrzebskiej p. Areo, prowadzana :przez konsula
:rowinielIlJiieck1emru w dJn:ilU 21 u!b m, ;x.iMv to
p.oilskiego Himmelstierna; wyciecvka kupf'ó\V' i
przyrzekł, że kwootjętę ro.zwfliŻy j~sż;c'z~przed wy.. przemysłowców czeskos{owackich z .Ministrem Pr~e
j.aroem. Obecnie j00m2.lk ,vyjeiChał 0f1l <LQ··Gene·wy, mysiłu i Handihl N{Yw·a..ki-em na czele. prowadzo'Ja
poZlOlSta.wiaj ~c pytfLnie amibasadi(}m.·· I!iiSmieckil.eglÓ
łrzez posła
polskiego w Pradze Lasockiego.
W ostatnich dniach' mpo.wiedziane są bez
bez~i~.
ściśl~jszyeh
danych ","ycieczki: wyde-czka dzienni
karzy czeskosłowackich, "'Ycieczka bułgarska i soLITEWSKIE GADANIE. WCIAz JEDNO
wiecka. RĆ'\\"llież z wa·rsz.awski-ego eia..la dyplomaI TO SAMO.
tycznego wybie~a się grupa. około 10 osób.
Kowno3~9 (uaO
--000• sZitas" o~lasza wYwiad z . wiceDrzewo~
c

Bez

ił

.

Od kilku' dni w.różnych dzielnicach
Berlina nieznani Sllrawcy podpalali codzien::l
nie ~trycby .domów~' powoduiac tein()lbrzy~
we czasem pożary.. Policiinie· udało sie do~
tvchćZas sprawdZić, ·czy sprawcami podpa~
leń są zloczyńcv~ .cncącyw··ten sposób za~
trzeć śladv. kradzieży;czv. też ludzie obłakani
Celem wv}qyda,sP1,awCÓ\V o,ra.zzapobie®ie~
eh: .. coraz t6~'C?ęstszym'wvpadkam'Do®aTów
na wszyst~roh.. krańcach miasta ustawiono
specjalne posterunki obserwacyjne.

polsk()-nię~,

'WD*iEIlli'IIIIII

TAJEMNICZYPODPĄLACZE

W BERLINIE.

w razj-e koQou:f1ilktu

Omawi.ano także kwesij~ definicji 111;a.pasinik.. .
(}!'8JZ sprawę) sa,nkcji. Ek&pe.rci nię:mieccy n.&5tawah ..na to, ab..y Anglja na . . w. ypradek ew~nt.u.~lneJ· ak..
F
ej:
l'a~~JI m.aglla z.a.chowat neutralu(l$ci, ja.1ftlt

.dIlllQ_~IIIIIlQll_CllllePCllillll!lljll111!1·'mg.łllll.ooz_f.\'.OO.j.,.że_~_dnllllll'.eillz_wlIIDieDl;k.~iI!iC.~IlI·
~()J~Wl
0- - 1S::!EHo-_~Pllrnzlelll!bllll!ileg~.
._

.

(

może

.,nie

!~~:i przekroczyć z:demilitaryz,r.Hvanęj ał4~fy nnc!reń.·

Kronika telegraficzna

Po .2,000 zł. Nr. Nr, 2340 i 37703.
Po zł. 600 Nr Nr, 3147, 27449,' 37325. 37578 .
P.o zł, 500 Nr 36861,
.
"
P.o zł. 400 Nr: Nr. 2i191. 21609. '37732, 41583.
Po zł. 300. Nr, Nr: 3512, 4920, 6272. 12267, 21450·
2.3157. 24716. 29592, 31922. 42283, 42964. 4554..5
Po 211. 250 Nr. Nr.9Z1, 579, 1105, 2882. 3013,
·1-769. 682.1. 8671, 10962, 11639, 13383, 13496. 14550. 14870
14976, 21892, 21942. 2.3073 23473,24879, 25164. :5250·
;:[;99( 26126, 28774. 30113: 2:3430. 33787, 34106, 34528:
34833, 371H. 37965, 388977. 39973, 40249,42045;42385,
43731, .44253. 45598, 44604. 47921,' 48808, 49786.
Los na który'·· p.adla główna premja w' wy"
sokości 200.000 zł. sprz,edany zJostał w kolektura p.
Zarzyckie'j, przy ul. Złotej 30 w W,a.rszawie. S'7CZęŚU
wym wyhraIlCem losu oka.załs.ię p. Chojnackiurz"
bankowy.
~-

Vif ARSZA ~NSKA GIEtDA OFICJALNA
dnia 3 września 1925 roku.
W ALUTY I DEWIZY.
Dol. St. Ziedn. 5.72 i nól-5.69
Z

Holandii! 227.65

Londyn 27.45-27 ,4ł}.
Paryż 26.52--26.50
PraS!a 16.70

Szwaicarja 109.32-110.39
Siokholm 151.91 i pót
Wiedeń 79.66"
PAPIERYPROCENTOWE.
g. proc, poż. konw-ers. 70.{}O.
6 prOc. poż. dol. 1920 66.0il-(376201
10 Droc. nOże koleJowa 85--'-80-85.
•
5 proc. pallstw. pożyczka konWerSYlna

43 ..;0
..
;1
4 i pól proc. L. Ze ZIem przedw. 17.50475"
AKCJE.
ką hisz.paIisklb B~..atrrczą, córką. hiszpańskiej pary
"
Ba:1k
Dvskontowv4.90
B~nk Handlo\V'i
"Pe .zkie.1.
..~
kr61.ewskie{
Komltet vartH chrześciiańsko:::demokra::o
(kt) Straj.lc roootników tekstylnye'b i !<:,kaut, 3.70 'Siła i Światło 0.18 qhodorow 2.90 GO:i:
sławice L60 \Varsz. cukIer 1.80 Łazy 0.14 P.
tycz~ei, oświadcz~~ł dalei 1vleczkattkas, iest
:Jbejmujący dwieście tysięcy robotników w Sakwn
P N. 0,48-0.47 \Ve~iel 1.35 - 1.38 Ce~iel.
przeC1WUv utworzeniu konsulg.tu Dolskie$!o W ji., »ostał zawieszonv
Kłajpedzie, łub dopuszrzenin polskief!o agen;:f
W dniu 3
\v'Szystkie przedsiębiorstwa pOO- ski 0.31 Modrzeiów 2.5O-2.65~2.60 Norblin
ta konsuI4tne~o na terytorium . kra ipedzkie jęły pr.a<cę. Pra,:oda",.cy 7.godzi1i się na.pewńe, ~ 0.88 Ostrowiec 4.65-4.40 Pocisk 1.22 Rudiki
1.00-1.03-1.02 Starachowice 1.45 Ziełeniew.
~BPókj sp!3.wa. \Vilną. nie zostanie za.ł~twiona: ściowe ustępst\va dla robotników,
ski
10.90 Żyrardów 6.40-6.30 Syndykat 2~55..
VY spraWle tel kOlultet centralnv nIe zmie::
----OC)o..Ze}llul1a
0.16 Pustelnik 1.05. . .'. .
ni i s\-ve!!o dotvchczaso,ve~o stanowiska ina
GIAGNIENIE LOTERJi"
dal llwaia zwrot \ViIna za rzecz zasadnicza.
(Ostatni ddeń ciągnienia).
9~!C~O też iest zdaniu. że nie można wcho,e;
~r. 244,2V-2000 zł. i prrunja 200,000 .::l. ł~znie
(kt) \V najbliższym 'żasie nastąpi uroczystość
zaręc·zyn między wlG5kim następcą tronu, a mfant-

hm:

. . . .!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

ł,P1C'.\V

stosunki Z Polska dopóty. donóki WUJ:

n0 llle bedzie oddane Litwie.

20"1,.000 zt.

Popierajcie

Tydzień

lotniczyl

,,ROZ\VOJ" PiateK, ani:a "4

ł

lADO10

-
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ZIRAJU.

WODA NA WIśLE OPADA.

=~tóry

nie udzi~lH 2'aslaniając si~ SWWm słaJ)em stftmo
k) Od kilku dni sy~nalizo\vano z f!6rv rzuca chaT:akteryrtyczne światło na stosunki pan u- niei
\viskieIIl w magistracie z powoouw8ICZuej ·iloaci ty
rzeki o znacznym przyborze. Krvtyczny mo~ jq.co w magi::rlacie kutinowS'kim pisze "Gazeta Po- dów w I:adzie m.iejskie-j, co grozih."liy mu wyraża,
ment w Warszawie i okolicy spodzievvanv r.runna 2 grosze"
niem votum nieufności przez nich t ·w kO'ThSekweneji
był one~da i o ~odzinie 9::ei wieczór.
W niedzielę, 30 b.m. miał się odbyć odczyt p.
czego zmusz;Ol11y byłby ustąpić,
też w obawie przed e\ve.ntnalna PO
Z3Jjączka.. z ramienia TOiW. "ROIZ\VÓj" p. t. "NieiJezpie
P Hok zawiadón1ił li tem przedstawidli'1stwo
wodzia oneQdai z \Varszawv o f10dzinie 12 czeństwo zyd:o'\'"lSkie", który uzyskał rez\volenie tut. rz~mieśiników!
w imiooiu których p. Grado'Wski Bo.;
W południe rZildowa n1otorówka. w 11óre \lVi::
starO&twa~ Red. TyK Kutn. p. Hole, pr.agnąe uiśf'ić
lesław udał się do burmistrza celem wyjł\Śniooia
dv. w strone Siekierek. udała sie kom. insp. w magistr8JCłe opłatęz.a rozklejanie afiszó\v natknął
spravvy. Tutaj jedlnak JUź 1J. burntietrz na rQzklej~
'rzeczna.
Komis ia PO obejrzeniu nonrzednio usz:: się w b1urze na "sekretarza« magistr,a:ckiego~ tyda nie .afiszów zeżwolH.
W międzyczasie, gx1y afi'8ze· jut rozklejono Men
kodzonego walu ochtonnef1o nod Siekierkami. Moo<HowireZ&1 który w arogfllllcki spooób, kat~cz ..
nie i {};oolownieoświadJc:zył: "J,a} w imjeniu :magi- dlO'wiez sflImolzUJtnie Viryslal ",;oźn€go I:I1B.gistr'.tłltu z
2nalazła ::lo v{ porzadku.. \vobec czef!o nroie::
na rozl{l~jenie a.fisz,ów "Ro.vwoju" nie pomva,.. pol00e<niemzrywooia ty{;h~e. Z.a.'W1ooomi®a \} le.j..
ktowane przysłanie 200 saperów dla napra.wv stratu
ściu policja, stanęła bezradna wobec braku otruk..
walu. okazało się zbyteczne, robotnicy nato::: . laanł<
• N-a.tak.ie didum rozjusz.ouegoŻYda. p RiJilc
cji od sta.ros,tw..a, gdtz.ie za.st.ę.pc.a. Ht:J..roo.ty p. Klambomiast poprawili pewna cześć wału~ który
udał· się do najwyższej :unstalllcji magistr&Cki~j· P. rawski nie potrafH z[la.leźć wyjścia z wj alrCytrudnej
został uszkodzOl1V przez deszcze.
KIC!pY~
syitulliCji. Wobec tego zrywani.e afiszów przy biernie
. Zarówno w Wilanowie, iak i w Poto:: hurm:istrm
Tutaj jeOOa1k. zasz.edł znowu c'har.akterysty{"zny . prz~trująeej się policji ,a wie1:ki2'j radOOci ironiczku wylew wodv nie zaQ,raża.
W Qórnei oraz i dolnei cześci \Visly. szezegół.P. burmihs·fZ ze,z\volenia na roZJklejenie ró~ nie uśmie.chniętyeh żydów oohyw;aiłQ się daJeL
mimo podniesienia. sie wody niemal na 3 me
lOlI
:;:
Y
trv 83 cm. ponad zwvkła norme. również nie
eS,ZCze W S
le za,L S
naJeży spodziewać· sie wylewu .
., W przvpuszczalnie snodziewanvch miei
DELEGACJA ~OPORNYCH~' U KS. BISKUPA.
'5cach wylewu czuwałą lIolicia i sauerzy. at~
li wczora i o 1lodzinie 8 wiecz. nastanU zwrot.
Sytuacia - iaka wytworzyła .. się przed ką wydal w sprawIe przeniesienia ks. Mazia~
.Vioda poczęła onadać. O godzinie 10 Wleczo dwoma tygodniami w Piaskach Luterskich w rz,a musi być wykonana. Nieforhmni deleaa
rem opadła na 4 centvnletry i w nocy dalej dalszym ciaf!U pozostaie bez .zmlanv. Ks. Ma~ ci. którzy z uporem .dzieci trwa ia na swem
ziarz przebywa ·nadal w swei ·wikarówce. o~ błędnem i wielce szkoclliwem stanowisku o:::
stopniowo opadała.
Jak stwierdzono. woda na \Viśle opa:: toczony nieustannie straża fanatvcznef!o tłu:-: deszli iuż nie PO raz pierwszy zniczem.
illa. i pod Zawichostem: który jestwskaźni~ mu, który za ,vszelką cene nie chce wypuścić
Kuria Biskupia wysłała do ks. Maziarza
w:ikare~o z miasteczka.
kiem dalsze,go· przyboru.
pismo. zawiada!Iliaiace~o o stawieniu się u
W dniu onegda lszyn1 .przybyła do Lu::: ks. Biskupa \v ciaflu trzech dni· celem wvia6:::
blina dele~nciaparafian~ . która udoała sie do nienia a zarazem zlikwidQwaniaprzedłużają:::
RESTAURACJA ZAMKU KRóLEW:::
J. E. ks. Biskupa przedsta\viaiac mu swa pro cych się niepomiernie skandalów. i:akie roz:::
SKIEGO \V PIOTRKOWIE.
,.' k) Od dłuższego iuż czasu Tow. Kra~ śbę. Zmierza ona upornie w kierunku utrzy~ ~rvwa.iąsię już od trzech blisko tY~odni na
ks. Maziarza na dofychczasowem sta:-: terenie parafii Piaski. Jest wiec nadzieja, że
qO'.lnawcze w Piotrkowie nro\vadzi roboty mania
no\visku:
Biskup oświadcżvł dele~atom, stano\vcza decvzja· ks Biskupa połom wreprzy odnowieniu starożytnego zamku króle w że prośbyKs.
ich nie uwzQledni i· że ks. Maziarz szcie kres za iśCiom i sora:wecała niezadlu~o
skie1lo~ Obecnie PO powrocie z tU'IODU kieru::
.
musi bezw.z~lednie Piaski opuścić. Decyzia ia. rozstrzygnie .pomyślnie.
iiące~o .robota4 prace prowadzone sa WŻy$
,
a UiS
:wym bardzo temllie .. Odnawia sie iuż ostab
nią komt).atj}na l~szem pietrze, e:dzie umie~
ni obywatele polscy. minlO zdecvdowanei po~
Badania komis ii dopro\vadziłv do p{)rsl
stawy całef!o·spoleczeństwa i prasy. uczęszcza:: twierdzenia szeref04u stawianych zarzutóW"ł a
.szczone.zostaną. zbiory rOZ8zerzone.e:omuze:::
um· Piotrkowa.
ją do ohydnej szulerni w Sopotach i marno::
- mimo to - nie słychać by kierownik
trawia grosz· polski. vVladze· miaroda ine po~ ekspozytury min. rob. publ. W Brześciu był
winny bezwarunkowo l)rzepro"wadzić· kontro: pociągnięty do od]Jowiedzialn()~ci.
W KASYNIE' SOPOCKIEMZNOWU
Je obywateli polskich,· z~rvwa iacvch się w
ZaXliepokoiona opini:a publiczna. czeka,
,
Z,GR):"WAJA SIEPOLACY.
Sopotach
.
a
przedewszvstkieln
oficer6w
na:::
,
kiedy
będzie Dołożonv,kres tej rozrzutne1 go
k) Z Gdańska nadchodzaprzvkre wia:::
arffi ii~którzv-iak nam donasza - bio:: spodarce.·· \
aomości, że w szulerni sOpOckiei.tak zwa~ sze.i
ra udział w l'askini ~ry w cywilnych ubra;
uym·Domu ~rv znowu panoszy sie hazard. a niach.
N adzwycza i· przvkrem iest. że wśród MIEDZYNARODOWYSYNDYKAT .BEN
'co szcze~ólnie bolesne.. że zarywa ia się Pola::: gra i<:1.cych
zauważyć. można \viele kobiet.
,:,y i obywatele polscy. Kasyno sopockie uru~
ZOLU W CZECHOSŁOWACJI.
chomiło wszystkich krupierów. urlopowanych
(~)
Jak donosza Z Pra~i rokowania w
NADMIERNIE DROGIE ..STRAŻNICE'".
~ oot.atniID. czasie. Przy stolach J!.rv tłocza. sie
spraw'ie utworzenia mie.dzvnarodowe!!o syn,:
k) Z kresów wschodnich donosza że dykatu benzolowe~o przybrały pomyślny o:ivdzi - lichwiarze i a~enci bolszewiccy oraz
ni.emieccv.. Czyha ia oni. na każda sposobność budowa t. z\v. strażnic nie stoi na "wysoko::: brót Pertraktacje z przemysłem niemieckim i
.aby wydobyć podstępem wzglednie za luda ści zadania. Strażnice kosztuia nadnliernie an gielsikim dały \vyniki zado\vtjlaiace,natO:'
szowskie pieniądze .potrzebne im informacie. drogo i W'vkazn ia szere~ braków.
miast pertrlaktacje z Franciai ·BeI~ią. nie Sa
~Te .ciemrie indywidua poluhl specjalnie na o:::
Niedawno ieżdziła do Brześcia dla zba ieszcze ukoIlCzone i spotvkę.ia sie z· tnidn()ljl
ficerów· i na WyższYGh naszych dvanitarzy. dania .tei sprawy specjalna komiSja .. wysIana ściami natury zasadniczej. . Przewidziane iest
.stawiahlc na nich sidła przy ~rze.
przez komisariat oszczędnościowy i mini:: wkrótce zwolanie kónfeteneii zbiorowej dla
\
Informac ie po\vyższe świadcza, ż'e pew stershvo robót publicznych.
rozstrzYRniecia tych spraw•

Ostatnio zasze<N w Kutnie zn.o-Wll fa.kt,
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Ładna., balrdzo. łaiłln& -- snuł swe trltarzewiele kobiet .du-w piękniej

.z,na.łem c~ra:wdta)

jl4a, -

eey~· ale żadina

zni.ch nie

·pooi.adała tf-Ukieg<lmająt

Utu, jaik parnna K&linowsk;a.
.
Wytt:n.all"WlD,a b~ie z niej żona: boga,ta,
~., UlOOdzi.wa, wychowalIl& na wsi, nie będzie
Jniała

r'*Y

zbytnich w-ymagań~
W tejehrwiH pe\\'ina wąltJpliwooć

wkradła się

do

Wrrskiego; .

.alby. tytlko 2'n.Ska. jest jedyrną sPl3dko...
\.,~.. yuią. .sta...
. reg..1() Kalioowsikieg<l. '! . Sprawę tę nal~
~ oobrze '2!baodlać przedtem, zamhn wystą.ptw roili
~i.o~ konkrnrOOJta.
.
Mi~ym si-ę 2lpyszna, gdy:bym tak po ślubie
~yma.ł w ~ Zla pA.IlIIląKalinóweką tylko ja-

f .

-~y

~ie ~ ~rny~h ~ySięcy

yego

·z.abr,a;!'ił)y

t łJa,ds.e

::oo1i, a. TesZ~

mm kreW\1ll.

majątku ,sta
.
: . !': .
ńr.zaba będlZie 'wy

U~ się cyn·icznie -'
Ka:limowskieg.o, a jed;eli okaże ~ię, że

~~tek

.caay jego
cdziOO.zic.zy ZOOkflt WÓw.czas żenię się oZ nią;

...... w macr.zeniacll ~'Yl{!h widział się Jut wla6'Cidę.lęm
\Ka.liwwa
M,.~ o pazwnie Kalial:O"wskiej, Wirski &ni na

r

' ..
fi

~ nie .przy;p-usze.zal: aby go Zośka. nie chciała
~. Był IDł.ad Yf przyswjtny, bogaty; zep.sItH.o go
~e lU kiobiet więc sądzi~ że ta.ka ~,gąska

rowinojonaJna.'\ jak nazywał Zośkę, nie .oprze mu
~!~ -~~t;t: ~twnie jego ż'OIUl

#ł4g&

J.a;krte ci się, Ka.zi'mierzu, podobało KalinosPYita-ł się nagleWirski, pf.zsrywają..c bieg

swy;eh myśli.
- BalI'dzo! taka miła sY'ID'PatYCrznaatmosfe.,
ra tam pamuje, a sam prun Krul:i.nOtwski t,a.ki selrde.c'2ny i gościnny. Te klilka g.odziiIl, które spędziłem w
KllIl1nQwie. Ziłllieza,ć będę da jaśniejszyeh chwH mego
~Ycia~
~ A

młD-

więc

iaskach.

prulllI1a

KaoHn{)'wska.? ~ dQPytywał

się

Wi'rSki.
_. Pai1ID;3, K,ratli/OOl\-vska joot b8Jrdro lama i przy
t€llll tChka sz·c:zera i prOSlta w obe,j.ściu,. że trudno,

aby \Się mogła ITi'oUDUś uispooobać.
'
Za;uwl8.żyłeś, - ciągnął dalej Olęclii, ze wvrasta
jącym za;pp.łem. - jak bylo jej flo twarzyw jasnej
bluz1ce,od które1 tak źywo <ldihija.ło jej smagte ooli
cze, uwienoz{)ille KO:nOlIlą kiruczy:ch Sipl° tów.
Widziałem przed ki-l'k,u 1aoty 'v Warszawie, nie
parrn1ętam już czyj,
obraz· zaty:ulilmvany l,Zasluchama".

"

pej,zaźu stała ~oda, wiejska
dziewczyna wpatrzoua. w grupę srebrzystych brzCJ:G,
poza lLwremi k:rylo się plł!r'PlH'owesłonce. Lekkie,
TÓŻ/(JIW:e wny lda:dły .się na. twarz dzi€wczY!IlY, a z ca

Na tle wiejsldego

lego uktadu postaci} z pochylonej nieco. J.13s'Przód gto
wy widać było, ze ooiewezyn,a oczek:uje na ooś, a ra
czej~ ~oś.
Gdym ujr.zaJ.pannę Kalmol\vska., to w pierwsz~j cihwili zdawalomi s:ę, że Już ją kiedyś wi.ruzia
łOOl;

nie wiooz1ałem tylko gdJ2ie. Dopieropóźme-j
przYpooDIIlial rofsią, widz.iamy przed kHku laty (j'hraz
'wÓwe~ dop,i&rio ~'(ttn,ialłern to 'VW'~~ jakie

•

olc1c"'Zuilem zob~zy\'\JS,z;y

p.allllIlę' KalmQw'Ską - patma
Zośika była ł:udzą.co· poi1bOOą do pCliSIta.cidzJeW!CI.Z.ęCia

z "Zaslucha:nej"; uH::żn.a.bylo przysią>c

że

maJ..arz
do

posłużył się PI3JłIlt\ lialm.owsk,q, j3.ko loodelem:

swego o!br.a.zu.
. - Coś .z.agortlCo mówisz QOCli.ej - pomyślal
Wirs'ki, któr.eanu iv......aa·z nagle .spochm'\li1'!1riala i w
Otc.zaeh rozgorzały j!8ikieś me 0@I11ki -- mus.zę tw6j ~
pał nieco o:stud,zić - i z:wr~jąc się 00 Olęcikieg'Oo
który umilkł i pogl"~ się w·· uu1uanie, P()",rij~
-.,; M:3JSzrację ~imi~u!
KalitnJG'WlSk.a
jest hardzo łMl!na, J:>.ardz~ mila,bardm sympa.tyez..
n.a i t. d. jedrnOOl słiowemposiada. w8zysbkie zaletY!
i pr.z:ytem jest bogata, SiZlC~UWyWlfęcl:lęGzie tein;
k{)go ona wybi.e.l'ze z,a,. ni~"
Rozumi,e się,re'K~'ilnóW$kt pui~ dlla· swej
'\IDuc.zki Odp,Olwie.ctmfej, mają.tkoQlWtO, p&rtji. l~tem
4~pelnie pe\vuy, ie~hiedJn~o 14 ·ndte. wydA; n.arwet
lUi coś () tem· ws.pomitrLal........ przySlZllego ·męta, . swej
Zośki będzie ez~ j~i~w bogatych· sfer,aoh rle-.
miańs.kich - kmImał W,liSki, bbserwllłjąJc ba;cmle
Oh;cki egQ.
..

poo.na

Oblieze
!Ilął

Olępkiesn pOOmutni.aiło,

.a· Wilrskic.iąg

dmlsj zpiiQWo'LOtILY.ZSuJ.mes>U~
- P.an-na KJ?lillllOWiSka..· jest barozo dobrą· p&tntj.t}

i ja sam mam···zaIroiat·o.nią. się ~~ć.
.;...... Ty'l!~. __ ~ ż,yrwo Olęciki..

-Talk, ja. Czyuwartasz

nmj,e

za

.

ni~ed

dila: pan;ny. Kall:ia:1Gwsikiej1
--: ~ie ..• · tylko Widzisz.•• ~ .plł\ta.ł: 8ięmni~

niego na męŹi&
nyK~er~

·.,.,~T'f'·'.",..,.'".,

. .?ZWÓJ" Piatek. dnia- 4- Września 10"") r.

--,
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me

nak zaczał się' meczvć.Uciekaiac
p~
cal jednak zamiaru dostania" sie na pole 1)011
krvte laWł1.widząc w. lem iedvnv swói ~
tunek. Osiągnal wreszcie ceI.ale siły ieflo
padł skrytQbóiczv strzał i nrzesżvł ·s~-rce były zupełnie wvcżerpaneA' Uzna la,' sic zwv-.
Milki.
'-"lo
ciężonym. pozwolił n.am. ~b1iivć sie do siebIe
~ rżał iedynie nie broniac .sie. !!dv zaczeli~,
Mordercv nie schwytano.
'
. ,I?z!e,,:czvne płożono w trumne a. ciała smy gO ~łaskać.
Inteli~entne zwierzę zrozumiąło p:raW$
le] mJ~l! pIlnowa~ wedle ZWYCza iu na ibliżsi
dopodobnie bezcelcrwoŚć· walki z ].)Otworem
krewn1 l -przyjacIele.
stalowyul., wydającym dziwne DomrukL Pokor
.
Todor ziawił sie również u zwłok.
Uklakl przed obrazem iodmawialmo::> nie dał się poprowadzić idt\c. przed sam.ocho
d.em.· a ~tanawszv przed namiotem. "położył
d litwv.· BYła ~!łęboka noc.
Naraz ulrzal przesuwaiacv sic przez Sl~ na plasku. Gdy ochł6dł, przyniesiono:u1u
izbę po~:rzebo,vą cień i zdawało mu .sie. iż Wiadro wody. N apiI się do woli. POOzom t~
'i'

zmarła

dzie,vczvna

wyszeptała:

-:- Idi nrecz.mordercol
Porwal się' z klęcznika i Dadl nacialo
ukosltanei.
W tei pozvcii ~alezionQ 20 nad ranem.
Todor postradał zmysły.
Biały cień widzieli także sasiedzi.·
Wedle ich zeznań ta iemnicza ziawa wv

szla z izby, w której pierwei spoczywała zmar
la i przesun::t\vszy sie przez wieś zginela w·
przest\vorzu.

il

sil.

choroby na jwaznieisza rzecza iest stnd io\va::
nie dusz v czlo\vieka nia dotkniętego. Do dy~
to, teualęi:vdo tv~h,·nielic~nyęh.·ehorób:u~ spozvcji na epileptvkanależa. upór. klamli::
mYslowych.przyktórvch lIiożna. ·.s~ieni4ćwość, e~oizm. hypokrvzia, bigoter ja. warchol
mlfl.tomkżf:Ul~~ianY;'wulÓZ:J!\l, '-ił go najmniej stwo przewraźH\vienie. skłonność do ~niewu,
towarzysząQe J1iil'c'Q~ia,wy·t)horob{}we •• ,!!o też 00 czynÓW i!wałtownvch. i do pii.aństwa.
tembar~iei<z~l~i~~'l~1ace sa .re~111taty" ja:;
Leczenie zatem winno sie rozpocząć od
kiew le~zeąjlJi.tt~ifchoroby osia~n!lł' ~edeń;: 'Megulo\vania życia duchoweflo pacienta.
-ski1>sych~1)ality;k{~i~>P8vchoanaHtyk} . dr.
Wszelkie medykamenta należy stanow:::
. Stekel, . ):'(,:;.:'. .,> . ... '. . . '
.ezo wykluczyć, abv pac ient mó~ł nalezycie
WQ~ięł~. :s'w~m, :wyclanem . ohecnie. dr~ooenić siłt; wpływów moralnych.
StekeL'
. lifl~~FQ-~lądy. >gbQwiazuiace .'. ,Sen musi bvć O1!raniczonv do minimum.
w.ofię
'tij,tQdJl,OŚl1ied9 tei ch~ ahv pacjent mial jak na imniei sposobności
roby;:... . . . ..-(ło;tychczłts. ietłynię Z,3, d9.:ll;l3rzeń sennych j do oddawania się Wy:::
pomoc--am~,
tpWi..
. tworoni 8woiei wyobraźni. Co zaś nalważniei
,
'. W.cdlgg ......... ekla.el?jlep~ia,bęz<wz~lę sze,cnorv wilrlen być stale zaietv czemś re~
, du na to;::pzviest;,.chorę:h~ dziedziczlUl. CZy ,alnemt<loby mu niedawalo myśleć o sobie.
też nabvtfl, i:est
'cbot~ha duszy. aniie F~ą.tem lekarz wmwn zbadać
przyczyny
'li cialai .'ftyl,k~ Ję ._ c. ', .: cAluszV;,llloze sprowa;: powstaniachorob\1 duchowej i \vYruaowaćie
dzić uzdrowielli@ <n{\w.ęt)Vówc~as,. ie~li cho z myśli i uCZJJĆ pacien~.
.roba tą<:Illir..$ię'.~twięr4ziĆ orga1U~nie. Naj:;
. Przv m.kiem posteoowaniu dr. Stekel
częściej _iednakdhqro1;).a' or~ru1icznąiest t!Yh
stwierdził. w bardzo licznych \yypadkach, że
,ko poz~na,atąlci~aj:~p~łąd.l>;;~ChicznY~ ataki staw~ły się coraz rzadsze~ a wres7.'Cie
'.'
Epilęptyc.y,wedłtig d:raStekl~ są jedno zupelni~ 1Jstawalv9 przvczem zauwaivć nale;:
stkami chol'ęrni D.loral~e~Ątilk ellileDSiiza;; żyjako~cz bardzo cieka\vą. że i or~ani:;
'sfępuie u nićh Dopę~nięn~ęwystępkulub prze:; czne zmiany wmóz~u mikałv równocześnie.
tycie~eksuallle"
", " , ", .
o ile nie były one związane z iakimś nOWQl:
Ze wz~łedu na ps,"(chiczne ,pgdłoże tei tWO'l'em.tumorem i t p...
4
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ci

przez

amerykańskich

badaczy..

żyje'?
FOl\llCZEWA z "tmtAm..nr.

Sawinkow
POŚREDNICTWO

Onegdiaj wieczorem nsiL~'Y ćOOWam'4awy 'Mul
tajetmn,l1cy: ~i Bcr

s~yjllle wiooomości d!{)ty~e

S,awitnikowa.
'Jak. wJa.dioIIDo, 1.x>dlSIzewky }X)~i €Jw~.

tę S8iW1nlww7 slyiIla1y s2lp1eg ~ejski, reViDłooj<IDi
s~ i literat ros:y~ki mi~ sikoozyćsw.&go cmaąu.~ .pią

ZDll11i~'YĄJAqE RęZULTATY WIEDENSKIEGO DOKTORA.

," .'

żegnany

rył3a

".:. .n) EpUep~la:,"~ai~o,~ią, dotyeh~~ll.~ S'Pe;:
c1alne l11ieis~e'~c~9ye1:datfiille'\WZ$!lędllruL

i'.,' .....

myto mu . f!lowe, szvie i Dozwolono mu WVll
począ.ć PO ciei,kim wysiłku.
Niewiadomo, co myślał k:iallfi!D SWQ2.
jem pierwszem zetknieciem się z. cYWiliza>
cia, ~dy oddalał sie truchcikiem od namiQtu

____

str I

tego piętra więzienia "na LubialllrCe" w Moskwie. s~
wiety ooprawHy mjemni1czr tpOgl'zeib grzeb~ Il:ie~
nago

samoib-ój.cę.

.

Zdawalo si~ że na tern zruk;ończy, się ~ afe
ra - sawmkow-skQ--OOlSlZewkk.a
Ale ] ist()rj~ otyjącyeh ~aeh ~,~'1ę,
Do mień...<:.zewickkh kół w }LCl(SkW:ię dIoniesi().o
DiO, że w jedJne-j z górękilcih li-~imaltY'Cmycll miej~
"\\'OŚci na. . Ka.uik.a~ię pr:l.ePY'W~h\.jęu::r;:m.i~y· c.d:oWiek,
4

,Ja!kiś

literat" .

CzłQwi~ ten z ~14! ruC'~ów podobny jest
Z'Upelrn~!

w

i ty~ nosi bIoodę z;a.pu$-Z
CZQllą bevlad~iel pIJ! katca.ps-lt,:u. Moż.naby: na. te. fiokiy:;
nie .zwrÓCić uwagi, ł/td.'yby nte jedleln ud~~Yj
szo~g6l.

Wl

~wh1kQ-wa.

,

Oto~ 40 ,,~HSi1wi~wa ~a. dlojeł-;
dt8tĆ od e~l,l4ę C~U pe~ t,a.jeIJ.lIłic-z.a.~.

Pt:mię'W\t ~

ją ~tW{) ~O'~:p~.

tej pie urosła.' brod.a - więo
to niejaika DidWol-D~

B~

r~tM{fwa, OO'tiitIl~ ~ ......

WiY f.Qn.a. &)ViDkQSaw~w u~i~Ja me~ ~~ ~.wnieę
dQ ~wi~tów. W;$.yty tajren.ln,t~r.t)j <lamY Dlt\ KSJllIka.-

WAl

fi;

któr,

zię ~~zęły $~~ 00l'~ la c~iel~l)wtar.z.a.ć.••
Do pl)WY$$~yeb ~~aJtPf;y;Q~ je&2'JCZe je<l,
na,
~tą.te~le rw;wlew~łs. wfi\zelltie wwbplhvo
§Ci ClQ dQ ~i :b:nOJClĄt~, }uJ;r{I.ICjusza. ~ Ka.uka.,
z:u ze "W\8.irlyw.1! aOd'Y~ Są. wlnkQwem ..,;.-. oto D~
re:n.talo'\\'a.l<.Oll)1).\J,li}{.!lW~ sł.ę.2. FtQIW.i<C.Zlewem.

$Jwra.

Jak ~ wi~ltI.O F.QiWJł;~ęW py1wjTlits.ńoew:.l$a
wWkQwa: i .tl"wH lP-,,+~'Umienie zbQilslzew~
mi i sam, przeja.zd z Estooji' 00 Moskwy.

Lecz i ,na· tem jesa.c:oo nie kooiec. ~ ·rewe .
sięga nieoo da.lej. - Oto Fomlezew ~ął

Jta.cja. -

ujawniać
b,ardoo gor~ą sympatję i do polskiej
WYTRWAł..O$ćDZIKIEGOOSŁA ..
partjikmnuro.istycz'llej i der bialoruski~j partji kwnu
§) Amerykaflski€ muzehmlUstorii natu~ kursują .karawanv. wożace . na wielbIadach nisty.cZ1Ilej j.ednoczęśD.ie.
:ra1nej i" red.. miesięcznika .~A.s"~zol'~ani~ towar v między Pekinem a nielicznemi miasta;;
Obi'6 part je 'S:ą p-od.o'l)no w p·oroz·umioo.tu z sazowalv już kilka ekspedycyj ńt\1lłkQwvch z mi w Monf!oHi. Dzieki tvm samochodom P. kretaJrzem "samob6}cy" Sawinkowa. i mają, JlliebQ.wem
których trzecia dokonała nj.eĘwykle cieka~ Andrews mÓ.Rł stwierdzić nieledwie matema ułatwić mu pobyt w \VilIJ.&e.
wych odkryć 'Vi pusyni Gobi. Qdkxvcia te' tycznie~ z iak~ szybkościa umie uciekać ści~
T3Jk, tak!
A!any.,Kian~" i do iakie~o iest zdolny WY:;
enłuzjazmowalv TJublicznośc ameryk'a:ńską. a
F!O!ffiiwew jedzie do W~lna. Jedzie za f.z['1
.gdyo1!loszono czwarta ekspedyyie~ posypały sitku.
wym paiSiZiportem. Ma kięr-orw~ a~cj~ fa.chową rut
Szef ekspedvciiw towarzystwie fotollra
'sie tak liczne i wYsokie subskr~eiepienieine
aeh....
,:
iż w końcu odmówiono.' przv1mowania piep
fa J), Shackelford iadąc w lipco"Y/-v Doranek k r e s
M.amy nadzieJę, że n~ze wiadze zai:nt.~re6'ują
niedzv. Zaiste szczęśliwi to ludzic.el amer.y:; p'Izez piaszczystą równine, spostrze!!l samo~ ~ię osobą sekr.ewza n~j>Co/" i J)J)Stru'~jt\ Jię F
tnego kianI!tł.
kańscyuczeru.
wylegitymować.••
Cz\val'ta ekspedycja, bę<łąca itak i p~
ZbliżYliśnlY się do. nie!!o - pisze w
~~ednie pod kierownictwem. D. ·Rcv Chap~
swem sprawozdaniu 'P.. Andre\vs - i z rado~
r~iezwykły rekord.
tn.a-n Andre\V's, badać będzie faune .Mongo~ ścią ujrzeliśmy. iż puścił się galopem w stro
lił,w"szczeJ!ólności zaś chce. dott~eć ,do 'za::: nt f;!dzie t\vardv !!runt nadawał sie doskona~
§) Niezwvklv rekorq ~dobył w .tych
chodniei części' pustyni -Gobi.' ~dzie żyja iesz la dOW\H~cigu. Dwanaście razy usiłował ump dniach pewien szofer Iondvnskl.
;
.'
knać W ~órYł lecz zawsze udało mi sic prze~
~6'naprawdę' dzikie wielblady'· ikonie.
Gdv znaidow.ał się ze swa taksowka nIl
, . . . . , Z trzeciej,yyprawy P. Andl'ewg Pl'ZV~ ciąć mu' droge. Zbliżyliśmy sie do niego na stanowisku przy Picadi11y )Vsi,adl,? dQ autą
w~6~łcieka~ve spostrzeżenia o fattnie wschod odle~l()ść dziesiedu metrów. iadac z szvbko::o dwu• •~entelroanów amerykansklch 1 dalo~l~
10'
•
t).i~j części pustyni, W które l zuaiduiasią ścia65 khn. na ~odzine, ChwHami odlef:!ł~ść cen1e:
.
b
'
"
,
tr
h
A
j&
- Prosze o vnesc nas .oc e 00 . n1;ll;l
olbrzymie trzody dzikich osłów. zwanych ta tak sie zmniejszała. że piasek podnIesIe:
Szofer ni.ewiele się namvślal·i 'nuścil VI
,;~an~" .i ~azelleł jedne i druJ;!ie 1Jr~vstosowa. nV tylnemi kopytami osIa zasypy\val nam oczy'
NUdle klang skoczył \v bok i skiero::o ruch motor.
ue doskonale do klimatu pU!jtvnne~o i- umie$ vtal się';
.
.
st:rone skat TJo:przęci~anych rozpa
Od czternastu iui dni obwozi AmerykaiAOe obywa.ć sie miesiacami bez kronliwodv
dlinami. iak f!dvby zrozumiai. ze. le~o prze nów, którzy są bardzo zadowoleni' z szofet.
łYWiac sie iedynie trawawYsus~oną przez
śladowev nie nadaża mu na t~f truąllv~ j w dowód uznania ofiaxowali mu t>iękn,
Wichrv ~ slońce.
_ . ·.NaleiY tu wspomnieć. ze wyprawa ame terenie. I~t~tni~ lT;aszyna z\yolnHa. ~ą.l:ddo s:zpilke b r y l a n t o w a . ,
rykańska WYPosażona była wkI1ka8amo~ z szvhkoscla 4t klm. na f!Cdzlne. mlt)~ Na
Podróż ma trwae ieszcze dwa tv~odnie.
d 'ł
chodów,. skonstruowanych specJalnie do iaz konvwać nieprawdopodob_nvch ob:rg
Do
tei chwili 2.wie~i tY~.~ł
l'
.
pierwszych 2.:> kl.m. OzSIO lPe .Zld ,W
dvw okolicach. pozba\vionych . dróg. ~dvż pr.zestrzeni
,. ł\,.le..
.'
~o
klm
U,el
6odzlue.
wo
na
le
"
.
'ol'
~
trqfu-:C ~~.aĆ rb,'Qg? mi ścieżld,tłok1 ;;::';'"8h z szy bkTO~CHl

f .
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(_) C1elkawy obja.w przejhciowego

osł~iooia

~;vs.zechmo2m.ego

w:ply·wu t..argu z.btylowego StanÓ'N
Zje<1noozQIly.ch na Europt; koo$Latuje "FrfL.
M0żtn8. dzisiaj stwierdl,ić~ że tla.rg Wv20\\-Y europeJski idlzie ~upełlnjes.aD1O'istnie i n.ieza.lemie od t.a.TgU

ztg::.

Bmeryarańs,kiego. Ale &tan ten mm.e być tyłko prze~
m:iijającym' i za,I}E~VY'lle potnv'13. tyl1ro tal;, długo, dopo

ki rezulta.ty 1lbimów, w Argentynie

l

w Aust-ra.Hi nie

:dooZqsię ustalić.

Niemnięj ,'j<..od.na:k panują w Berli
pr,zypuszczenia" że na ksztalro\voole 9i~ ce-.n zbobieżącym 'raku gospodarc:!sm będ:ą. t3Jrgi
państw import.ująJCYlC!h, wy'wiel.'ać st{JSIl..llDk'O'wv więk
~zy: w.plyw, IOO w osta;bn1cfi lata.cl1.
USpOOołJienie giełdy zoożowejw Be'l"liinie jeS't

nre

mw

sł:atbe,

wobec dużyeih ofert r..,a. żyt.o ze str.ouy rosyjskiej, . a' zwłaszcza' polSlkiet Ciekawem jest, Ze popratwa IDU!I'SU złotego nie wpłynęła 7Alpetnile na ~eny
vferowalue wylączni'e "\v- guldenaCh ltolenderS'ki·eh
~ eksporterów po3:skich. C~y, te są wacznie ~iż
szentti Oe!na. amerykańskiego \Vestern fY'C. zaś iło
ici rZ'\liOO!!le n,a tal"g są 'niezwykle duże, 00 OSIliaJbia
~twn.QWis~o niemlliockieh p.roducentów tyta, którzy ,do
ty.chcms bezskwtec,mie zabiegają oPl~zy-z,nanie im
premji ,Viywowwych. ',J esz·c~~ sl'8:Jb&zem było po1<>te
nie ~<CY; ohociaź taTg ś'\viatowy. IljS. Um towalr
jeSt· sz0I'SZlY nit tMg na, żyto, a Ztaltem lnie- talk łatwo
może podlegać przesy~enju.

W,1ad:mn:ości o z,bi.oł'3JC'h nad>choo;~ z ~t;w
,pomyślne. S1Jkody

eUlOOiPejskioOh są nax:>gółbardi7JO

z.a.ś reZJulliatty
ma,czuie leps!Ze niż się ,SIpodzie
, W8iDiO
IOr.am.cuekwSIPraswozdania podinQ!S74 ,zwłasz.dobrą jrukość., owsa. NaltomLast widoki z.bi{)IrÓ'W
.wArmery.ce ,PótI1OlCiIlej ~ dJoiść l!OOa,z.c.zegó1ne, cllociaż
rapm'ty śtamt~ ~ pr'4fjmQW~ z dil.lti.lemi z.aGtl"l7.e
, żetnljami, niew~ l:Ąowięm w j~lpl ~u stojĄ
pod Wl.Pły:~ ~mier~~ń: pQjlii-ylDi c@ '~boża.. Nie~":moWa stwie~ip. że w§zy§t<ite t~ jSlP:ra w1)Zd·anls. z li(pca i s:i~ zg.D(hnię ~uwują tbwr SttaaJ.ów
ZjOO'lnOClZlOnyoh i ~dy 1J;itęj ni~ ~ na
wiQS\Ilę. Ni80 ,~~Jjw~llię eiuJ'~~~ie !}prp,wo,z,da
pdIa' re iDli0 'WtY"'ariY ~~ wpływu.

skutkliem. niepogody

Ollld'.~ucaJęSiro

b'yłynieznaczne,

qaa-dzo

cza.

WSZECJUlOLSK.A \Vl'S,.J\WA _DftOJłftJe

.
,(~) Pod ~~tw~ ~k~{ł K~u
- Hodowli Drabilu' Q!(jbędi. s~ W W~~wte 'W dvu·,.
giej :POtowie ldrs~ tr~jĄ ,z ~ęQ!u, 'V~bp~~
:Wystawa Dramy, I!om}~t ~a4a Wi$'zęłk.ltGb. ~~,
$Y, wystwwa ~ ~~ o~w ~lłb ..~
, st.al:a na wyżynie ~,aó, nj~ej lM:~ję ~ię au
~ '~ilSk na z'o~Mi~'Ih"Mlie Vwrgu

ik'orbiPlwe,<»., Po

ftC~l!n.e dlZłiadjt ~jm()~ ~~; 1~ drobiu
\fas poilEikich i ~iJ(Y~nyeh; 2. ~i ~towyeh
Ji rasowyoh; , 3. płiaictw& :o~~ i ,14wusg1OI; ł. uóliików; 5.,zwięr~ek~tmrjinifebj ~. :tJWiie.rzą
tek rotle9:'tk~; 7. ~zemyslJu i~'U drobiowe

go; 8. przyborów łlOdow.1anych; 9. pB.SlZy dLa. ,diro10. 's:ikodiuików dirrotbru; 11. wydawmc'tw :falc'ho
'~; 12~' ,targu doolbiowego..

>m;

\

KOSZTY UTB:ZYHANIA W, PIERWSZYM
póLRooZU B. B.
(-) Wed.ilug obJ,1ctzeń pnzez K.oon1:3lję do bada'ma kOslZttów ui'l"zym;aJlllia prż,y glównym urzędlzie SIta
\jt;y:Sflyoz!Ilym., k~ty utTzymMlJia Vi c.ią@u ubiegłego
!W6:trooz.a pr2Jeldsta.:wiałysię w W.a'l'&z.a:wie n-astępują.
~:w styoZtThiu spad€ik kosztów utrzYlID~ma. wyUQ·
Bił 12.1 procood; W stosttl1J.!ku 00 goI'UldlD,iia, zJu,Ś wlSikaź

~ kosztów.utnzymaffi,i,a obniżył s.j~ o 1.54. W
'~nitenre to dlaJsze '1NJ7Illl()Isiro 0.'64, w Ina!l"CU -

l!uty.m
przy-

~t wyIl!OSiił 0.07, w Ikwieou znowu spadek 0.60, w
~jU $.lS'zy spadek 2.05, w c·zerwcu WIZ!Tost wslkaź.ni
h o O41, w liPCU d*zy ,w.z.rost wskaźn·i!ka o 2.04.

,;~ wy,~t.kiem ~y oozieży Ziwyri,ka uwidocZIllita $Iię
wszystkich porostailych g.rupach w mtEJ'Siącu ~ip
~u
Z źYWłIlości zwyżkę wsk~ruJą. COOlY nabla.ł1.lt mlę
:.: słoniny i wędlin. Povvrui.n>ą zwyWkę SIlXy\yooowal
;r6"W!Thieti 'W0l'IOBt ()Ipł.a:t '~, milelsq;kamie, w Zlwiązku z
~t.atnią' nowelą, do us.tru\\-"Y O< ochl'ODJie llQikai~w.
?Artykuły mąozne Wj'lk,Miująniezn~z,n.ą ZI\y-y~kę.
iW ujęciu pl"OCenwwem., kt()Sz.ta. uhrzyma.D:ła w l1p.eu
,..b.pooniosły aię () 2.1 pl'OOeiI1t.

ltwe

(-) Po raz Już piąty ws,t,ę-puje otw.arcie Ta.rgów Wscb:oOOtchw& :i...wowie~ lecz moie nigdy nie
działo się to w DJJOmencie tak pow<aźnej sytuacji"g.n

towy między p.rzY\'vozem i YVyWQlZ.ęon.
,
spodarczej~ jak. w roku bieżącym. A mim{) tA) -- mQ
że właśnie dl1a ,tego - w r. b. Targi Wschod;niec:e , ' . Te jOOiIlaJk poC'zynarni.a rz~d()We s.ta.ly się tylko
di1a, s!p{}leczeństwa impuls€JIll do s.zu!k.ania dr6g
stzq się niebywałą dQt4d frelnvencją.
wytjścla "vłasnemj siiltatmii.,
mJ.ano\vicie:JPole-Na pierwszy rzut oka zdawaloby się" że~ho
dzi mięc1zy, temi dwoma t\vierdz&uiami jakaś r~ąc.a
sprzecm1QŚć, j.a.kllieś n1eporozumienie.Z jednej S:t.rony ktryzys g{lsq)()(ł,lal"ezy ze wszystkiBmi truda1ościa~
mi, ja.k: zas,t.ój prOdUkcji i zbytu, brak, kredytu .1 ka
pit-ał,u,br~kozęst'Oikruć codziennej bieżącej ,got.Qwki '
obrot1YvV'Bj a..zdn.;ugliej strony: całikowi.te ~ie
e"ks.ponatami Targ6w '\Vsch-odillich, przechodiz~e
OC'zekhvanie wśzy&tkich, k:WTzy choć trochę '·1lna.ją
stooulIH~k naszeg.o prnemyslu do imprez wystawowQtargowych. TyIll:CzaSeIll. międ:zy temi dwieIllI8. poror
nemi S}}l;ZeC1mooci.ami za,chcd'Zi konsekwentny>przy- ,
cZyl!l!owy związek, ur:astają.cy do.vydaltm~ ~da
na korzyŚĆ T!Slrgów \Vsehodnich. Zana1izujiIl",l.Y to
zja.wiSJko.
,
PuJnktem wyjścia d-o tej an8iHzy '-'usi 1 oozy,wiście,być OIbeooy stan' gospooarczy' Pol.skl.
N1eurodi,aj '·r.ub. i ogólny kryqs .prz~mysll()
wy, .będący rezrultaltem ubiegłej goopod.:arkihilperin.fl!aiCyj!!lej, były bez;pośreiLniemi przyna;miniWS'zegok~.aJrbująceg1O się ujemndle od kilku m1łesięcy -:- bil:ainsIu haaJJd!lowego.: nieurodzaj 'WywtOł~l korrliioozoość PDZyWiQZU z,agramJcZID.€g{) ZDoa.a i mąki, kryzys
przeniys{Qlv\'::y zmniejszył nasz wywóz~ obie zaś te pozyx:j.e 'l".aJZ:em wply:n.ęły na :oo.ch wioolie rown-Qi\\-'l3Igi na.szego .l1illal1su haudl~)(weg() j z biegierl' miesięcy uezy
nHy' go ujeml11ym. Doficy!tOVv'Y z;3Ś biJam.shoo.odll'IJwy
sPO~,za~ sięnasz~{) b11.aa1sU platniozego. SyJt;utilCja ~rexa. jaka. się z tych przy
czyn wywią.za3~> ,ta'Warlyła ci~o na na.szY'C'h 8:tosoo!kooh' pl""iOOll1ysłorwy(")h :i bandiLolwych. Do pogł~
w

bien:ij8. zaś h1r~YSU, ~rcz.egIO przYczYniła się
r6!Wtn;o~)ześnie zmIlliejsz.a.ją;ea się potj~ość kratjowej
k<m8lllłIDpc:j"i, będąca net,ltr.wl.nym skwtikiOOl hraJku got6wki, 'WYWOOarrlegD ujemnym bill3IDS!€tm platn:iaym..
. PoliorenieJ ',i tak cię'tkiie, pognrszyło się ~,z
nie wskJUook wydł3JD:ejlli3JID. przez Niemcy wojny~
SlPoda!r.czej: :najprZlÓd 1I1ie WJpuśc:]ły OIIle in.a l'Y'Ilek
nt-emiooki ' w~l:apolskiego~ apotem młl!aIIlr()'\<Vja-Iy

W!OgÓle l18.lS;Z r rzywóz drogą lIavz;aAzeń reglemeI:llt.-acyj
no---c,eliIlycih. KO'Ilde.czność Zill'l1JS!hl:.a nas dooorony,
t. t do zarzaeruzeń odwetowo-obroIllIlych.
,
Biorąc na U\'\'mgę powyrźsrw momenty gospodar
ąze, &twierdż.ić Iniusimy~

itż

nasz zagmamjiClZ3J.y oibrót
stoi w s.fJ()sl.lnku ujtemalY'ID. do naszej poJeIIliIlJOŚCi gospodalrezej.
Importow.aJ.iśmy na olbrzymie SIUIlny mil1joDÓw zło
tyehz krajów, z którem.i jesteśmy zwiBft:alIlri trtakta~'
taa:ni·hrundJlowemi, wY'wlOziUBmY zaś malo,a wywóz
ten skUJI'fClZyłsi~ jes.reze ,przez' z.rukazy nJemiecikil8..
M'ilerjmy ood!mt;}ję, że sy.t.Ujacjra ta j.est przemijajq,ca, 3Jecz we sądŹlIDY, że prze'minie OOf8. łatwo. 1.1.'1·
my diooz'yn100.ia z WIlogiem potęimym, niep~biąr.a.
js.eym w środlkaC'h i p:a;l!llij.ącym lw DjaJDl OOWiOOZlIlą
tow~zm'lltejlStzyt się lfljepom:i'm~niei

~ią ra.g.o·\.'ą.
maletć wyjIŚcie z tej

Tymczasem
sy;tu3iCji.

pneci~

lllJUSimy

czo::handlowvch. W najbliższym czasie ocze::
khvaónalc.ży. szczegółowego ustalenia nowej
or.!{.anizacii aprowidowania armii, która otrzy
mywać będzie zboże bezpośrednio od or~a::
nizacyj rolniczo:::handlo\vvch. Usunieciezbed
ne~o ,po..~rednictwa wpłynie dodatnio na i a::
kość dostaw oraz na zmnieiszenie cen do::

starczanychziemioplodów.

PRZYWÓZ SALETRY CHILIJSKIEJ.
(~) \V. ci~~u pierwsze~o półrocza rb.
przywieziono do Polski 56513 tonn saletry
chilijskiei\vartości 14.640
tys/:zl.~ wobec
43~707tonu.,wartości

11,637lys.

zł. w

pierw:::

szem półroczu f. 1924. Z"\viekszenie PI'ZV\VO:::
zu tego artykułu ś\viadczy, korzystnie o roz..:
woju, potrzeb naszego rolnictwa i wzroście
kultury rolnej.

WYSTAWA SPIRYTUSOWA W POZNA::

.. NIU-

,ODŁOŻONA.

. (-l Z powodu

ZAKUPY ZBOŻA DLA ARMJI.
W ministerium roln~ctwa odbylasie
wczoraj konferenc ja w spraWle zorJ;!alllZow~~
A,ia i uiednostainienia dostaw zboża dla WOJ:::

ciężkiej obecnej sytua:::
~ospodarczei9Wystawa, SvirvtusQwa w
Poznańiut która miałasie odbyć od dnia }3
~Zl września rb. zostanie. chwilowo ' od\vola:::

Konferencia. doprowadziła do uz~odnie::
nia stanowisk miedzy deleJ!atami M. S.
Woisk. ~ pxzedstawiciekuni '~~j rAlni

mm ·p6źnie.iszy.To

l,t;.

(-)

Ska.,:

,~'"

:

;

Os:taJtni~ z-arządzeni!&, rządowe mn1~ją zdęcy
d~~ ku apBInow.a'Illi.:u sytU3JCji, , chcą' mi.asnQWiclę
llaczas :p:rzej~i«)wy tffitalić pe\vien s~QSUl1lek. ~te-

cli

na z

przełożeniem

Wynah\zków. _
\~'''.i"

,

•

teiże

. Wystawy na ter::

samo sie

Ł~.,...Qł"~

tyCZY
,l \

Wystawy

czoństwo' .zrozumlliało,
że musi s&m®ać
stalycb:rym.ków d!1:a, pol~ki€go eksportu' i ze m!ll:Si się
lllIłiezal.eż.n.ić od ry:n.k6w, ni-em:1ockich przez zdobycie
ty.c.h 'noV\ry·chrYlI1.ków dla zhytu pols·kiej produkcji
przemysłowej

- i tu za.ozy!llJa 'się, dro<\aJt;ni sikutięk
gos.po<dare,zyeh z NieIDCjami.
I, rzecz zm.:am'iJenna, w taldej OOwiIDi przemysł
polski z\vroeH się - prze.z swój' gremji8!lm.y w nich

perytpt~tyj

udział - do Targów WschodmJ.ich, jJiiko do jOOrnegtO
z powC'~niejszyeb pośredników· w wysl2IuikJ.irwOOiu, DO~
wych rynków zbytu. Jest to' niewątpliwy S'Ukces T,&'
gówWschodIni.eh, będący zarazem s':Y"IDPtoanem, że

są QD.e nie przemijają;cą ·1mp.reub looztrw:ałym elementem siki.a.dowym' p.o.IS!kielj .pol1ty11ti eksportowej. ,
DLaczegóż,

jednak teg.oroomy gremjiWllny udtLi;a~,
w Ta.TgaiChWs.choąnii(!h u'\\-".3.IŻaĆ ,masmy Za,
specj~l;ny symptoIDxwrotuo;pLn1:j () roli i zw:Latniach
T,ęJrgów? Pnz,8Cież j w'lwta-ch Ulbitegłych Targi W~
d.n!ie 6eszy ly się zln:a.cZIlą frekwencją. '/
.
Poil.ska j ag,t za dll'Źym ,kra.jem .przemryslowym~
aby nie z,'I1!a:.zl-o się w nim .zawsze dość wysta.wców
pl~zYp8:d!kowych d!liaZ8lP8!łm1ooi.a SiOOmdćiW i kjosków
ta.rgow)'lC'h. Jedni, vV'Ysmv.1a1i ~ reklt1m.1.Y :fi.nro, dlru'
dozy z obowiązku sp rocznego, tr.zsci·z PTlZYZJwycza,je:if1ia, Ciz\ya.r:ci zostaJli n.aimówiem i t.P, ~ lecz baJrdZ()
mało bcdatj ,:-ło t.rukkh firm, któreihy w Ta.rg:a.ch
WsC'hc:diIlich \vidz.iruy real!I1y teI'le!Ildlla. robien1lS. do- .
brych intere·..;6w, z.a.wjerania stoounków h.andil:o;wycb,
przemysłu

st'\Yalrz:a.,'Ili~ sołli.e

e.ksp.runsji

zbywwe.i.Zresz.tą'

da-

wniej, przy ilIlflRcji ma'l'kowej,· Wystav;1i.anie ,na. Tar..

gach Ws-ch{Janich nie SItaII1owHo wi'elk.iej porL.ycji bud
żeto;\-vej nawet d!la m8.ilych przedsiębiOTStW.
W wwali zaś o.JJ.ecn~j~ k:itedy obs~~u;jemy spa
dek zbytu, ba'ak kredyltu i gotów~i: udz..i~ przemy..
sIu w T·a.rg.a.ch \ys,eh:odnich nabieJ.8. speejalnego "11&
czeni.a: kQszt wy1Slf~awiania na T:3irgachnie jest, ok.a:.
zujes'ię, ,Vr-yd:atkiem Illieprod'lJlkey'jnym, może i musi
się opł.B.icić, skoro go s'ilę C1Zyni. Pod tym kątem "Wf..
dzema. \yziął w TaJrgoch Wschoomz1ch udzi:ad:. nawet
wstrzemi'ęźliwy d{)t~ pl"remysł włókienniczy.
.
ROlZUmOwa'llie to jest sł:usZffle, skoro się, zW8IZJ,
ze Targi \Vs,chlOldnie są już ust,ailon.'YID taren~t\1tttran
~akey.j h~ndl()wych z Zachcdem, a r6\vn.o~'śniE. ,,!ą
bramą wY'Poo'Ql\V'ąna Wschód i
BMl~itłlll.y.Ocenlał
to, Rząd od:dawmia, ocen.i8lłQspolooz~t~ i pewm,t
ęzęść przemyatu - o.he:cnie tem. ilas~jesJę' powsżęc'h
rią dla całego p!'IZemysłJu op1ski~
T,ak więc V Ta:rgi Wsclłod!nWii atwa,~. zo.sta.ją
może w sytuBJCji og!Ól!n.ej
,.,:.>,:ęJ'.. IIi~l~.j~~i,
lecz &uikoos ich j,ecst .bod!ajn&jlWiy,;~t t;apoczą.tkowują ()(ThS, O!boonrlie f~'·1ł~egp:,~~ :roo;kwi. tu przez powszechIne Zl"{)~OOI:i2.i.Qhl~L·i doeeąie
nie' ich zn.8IC,zenia, j.a.ko ~iego cz~ w roeW(i'
jili JlOi15kieg.o handlu ~ego.
"P.rzem.ysł i HMldal".

na

PROGRAM OTWARCIA V TARGÓW
WSCHODNICH.
.
(-) Dnia 5:::~owrześnia godz. ,lO rii~
30 uroczyste nabożeństwo w katedrze. ,O
godz. 12:::ei uroczyste otwarcie Tartłów na.
placu wysta:wowvll.

'

:

' ".,' ", .: ' .. '

~

PRZESADNA UPRZEJMOŚć. ", .,
~) Królo:waangielska ·Eizbie.ta (iS33':""
ł 60 3) .oclbvwala pewn(;}1:!O I'azuDodró~.po kra
lU. MIedzv in. gdy odwiedzała. miastoC~
ventry~ 'wyjechał na jej spotkanię. burmistrz
wraz z licznym orsza.kiep! ieźcHców.

\V drodze do miasta' nalezało przęp'l;~;f
wić sic przez małarzeczkeJoto'koń burini~
strzał czuiac widoc~niepra2nienje~ I:uj.chvJił

kilka razy Qlcwe chc::tc.$ie-,:napić, Jeąz, nB;pot
kał na opór jeźdźca.. Zauważyła ,,to królowa i

. , ,.

odezwałasie:

"', '

~ Panieburń1isfl"zuldlacze~o oannie
pozwala s\vemu' kohlowi naPić· sie ? ,
.
N:a to burm~trz schylaiacsie bardzo

nisko.
tern

ne~o

-

odrzekł:.

' .

Nafmiłóściwszapani,r'Bvlob:v

zarozumiałości

ze .strony

szcZY.

mego nie{!o4c

konia. gdyby mial sie napić wnrzód. za.,
nimdostoinv rumak Jer I(rólewskie i M~:
ś~i ~aczy zaspokoić, swoie -pragnienie.
., 'L
...-

11$. ,~.:!

_1.9 . . .

,

-,

KI
\~!

D'eQyzja
'z

~

a

o:eW{dztw8

Owszec
B

25

osób przedstawionych
ptzez Magistrat do Wyjazdu do Pary.~ W<tjawód~'(} ·.t&'k.waUfikQwało tY'!
kó-6'osÓ'b .

Dw~4~ifty

)c.

'~t\ 0IIDb

..-.-. 1lrllł:"~& nam. wieŚĆ· <:hył.a1

.......

Z MaglśtrA~ N'&!1\OOY
Chci.ał~joo11M do Paryta.

WojQWó~tw! ~k
W~-~~"-.ł. ~

.·1ilooie

m1ene j
Ze' wyl\W~,gd'Y'~ 08Ób
De p~§i~c wr,bItłMAł.

Na. ·.~~~~,~~k &~~ny

POOald~ł gi~,,~.WMag1{łtraele
--"W()j(łW6ddWo __ 1DÓwi4.radni
Chce. sPr.t.etClWiiaćSl~ .08wm.cie"
Wśtak.· ~i$~t ~ wyci.ec2ik,
Wyst.fl~ eh~'j,ye;bW$-Z1Stkieh ·ll.ldzi,
kIt6ry~b'~'M ~Ulki
FrMloosk.}~jnZ sl4J>hudtL
A zaś teraz 1Lj(l. hm~

W

P8Jn{)!Ql·r.ad:riyin1,ńie. '~ę:

Wprzód, języka się~
Nim pojadą. w o;bee 'kIrale.

----oóo--

-- Kaiendanyk.
Pjątek . dnia 4 mfŹ€śnfI1Rt>zt!Ijfp..
.'
CZl'teltiliaTew•. Pp~j~Ci.łF~1łoJł!ll
Piotr1co_kłl~i5{1e"~t ćf.);btWl~".;,od.6-8 'W

-

ł'J'WytOan'1ojeie~4

.ił
" .

I;,.

ulria.1\rab"

CZ2!l"w' .~Czerwolla tygf9ska
t;a~iI'1D '"Mil()$!l} ~ar'

dl
,

., REld.ta~KobietapeZ!nllCZ~nia·•.
" ..~ d~Dł.))~iec~netoty"
•• Spbłdzieblii f' ..ac.eaJi:stwowycb
';łZ()na~ ktÓ!"fjl .1ie·.zn~ .Własny ·mąż"
II' Uem Luł.t.,.,.,,\łlojna gazowa'.
n .Resarsa ",Krli8me dzieje"
li

''I

C~ ..so ~uMacisteuiezVj:ycięzont'
BELlE -- VUE ..6miE.rająee narody·

". ~ł iejski&ine• •tograf OŚwlato*,
iii

Glos sumiema'"•

Z~odnie z. rozporządzeniem' Prezydenta
Rzeczypospolitej. przypadaktcew dniu 8. b.
m. świeto ·Narodzenia Na.iśw"M.ariiPanny
inacze_i Matki. Boskiei Zielnej zostało-iak
wiadomo skasowane.
\Vobec te~o w dniu tym urzedowanie
.yu: ~szelkich.' insty-tuyjacl?- . ta.k."" . państwoYłvch,
lak l prywatnych odbedzle SH~ normalnie.

- Prześvłanie waluty polskiei zastramce.
C~n .

Dyr.. Pocz. i Tel. wvdala7.-arzadze
nie urzedQm pocztoWym. iż od· dn.' lwrześ::
nia r. b. na wysyłkę zagranice i do GcJań:::
ska. pocztą waluty polskiej i obcei 'W Ii~
stach. przekazami lub czekami niezbedne iest
zezwolenie władz skarbowych, bez 'względu
na wYSokość sumv" z wviatkiem. b. marek
Diemiecldch. dawnych rubli rosY1Skich iso:::
~eckich czerwońców.
Zezwolenie na wysyłke

walut .wydają
Izby Skarbowe•. Bez zezwoleniawla.dz· skarbo
"ycli oie wolno urzędom pocztowym DfzYimo
wać hdnych kwot pieniężnych zalll"~nice i
Gdańska.

(o)

- SytuacJa na rynku handlowym.
rynku wyrobów bawelnia;:
nych' panuie w d-alszym cial1ukompletnv
chaos. WszyscY.hurtownicv skarża sie na nie
motnoStcz,ruenia .zakupów, ze wz~ledu na
coraz trudnieisze warunki;lakich domaf;!a ia
się przv sprzedaży towarów przemysłowcy.
Zasadniczo wszystkie firmy doma1!a ja się ~

becnie 50 proc. pokrycia ~otówkowe~o, resz:::
te weksIami,;z terminem naidalei dwumiesie

Jest

~a zrozumiała.

się bardzo dotkljvde, żaden kunieczflodzić
się .nie może na pOwYższe \varunki nrzemysło

\VCÓ\V,

tembard?k+

że

ma on ieszcze

stare

zobowiązania, które obecnie musi ref!ulowa'ć.
Daie' siezau,vRźVC1 iż cały szere!! firm po::
si~daiacych towary za~raniczne, wstrZymU1e
się Od -wyprzedaży. Tłumaczy sic' to niepew:
nościa możności poczvnienia nowych _ zaku::=
pów; wskutek restrykcji importowych.. \ SP~
cialne powstrzymyWanie sie od sDrze~ażv
daie się Zt\uważyć w handlu futrami. mater
.lałami optycznemi i częściami samochodowe
mi. Trudności w. nabYwAniu cześci samocho
dowych St'a9;tl. właścicielom wozów' unierucho

mieniem maszyn. w :razie nieznacznych na::=
uszkodzeń. .
(o) ,
.

wet

BoUtot· wymbów uimniookith.

.Wobec toc~j się O'OOoni~ w-ojny celnej z
Niemcami, .wł~e .sz.kolne ok6lJn;i!kiem zawiadomiły
V\-"S<zystkie szkoły.. na. terenie województwa łódzkieg.o,
tak PTyw,a,tne jak i pow'~hmę, Źle w roku szk')lnym bieżącym nalQŻOOly joot ho}kQt na IIl;flIterj,aly
szka1ne wy'rarbu niemieCkiego a w sz.czególności za·
k8lZ8100l:n jest kupo\\'-.a.nie ołóWlk,ów niOOliecki.ch któ
reu-ehoo2Jiły za. 'l18ijil~psze w ~ie fabryki "Johan
j

Faber".

. '

Jedm:orcześnde Kwratorj1l!ni O!k.r~ Szkolnego
Ł6dźkiego' poileca kupowSlnie -ódówków produkow&
nyoh W f.rubryce "MB1jewski". ~p)
-

dzieży
lm

c

sz

ł

II

łfthvieiszą w takiei szkole. t!dzie młodzież z,
smakowała w dobrei lekturze i 2dzie ksztalC;

uczucia i wole pod wpływem celowo dobraA
nych ksiażek.
.
.
Te bezpośrednie skutki nie wyczerpu ią
led~ak ważności lektury w szkole. N auczvci~
powInien sobie uświadamiać.· że prze ~ należ~
te zużytkowanie bibIi oteki szkolne i prędze i'
l .łatwiej spełnia swa doniosła role, wychoWił
nl~ młodzieży na dobrych i światlvah' obvwi
tel! państwa~ Dzieła bowiem liternturv piek::
n<71 p~głebiaia kulturę młodzieży. opowiada
nla hIstorYCzne przywiązuia ia UCZllCiowo
do przeszłości i tradvcU dzieiowei.a szla::
cbetna ideowa lektu;'azbHża mŁodzież do 111
mowania zjawisk k,,'aźnieiszości z punktu
widzeni~ calości, . a nie iednostkowvch lub
party kularnvch interesów.
()bowiązek pieczy n.ad ksiażkami VI bl
bljotece \yinien być powierzony iednemu. Zł
na.uczvcieH, który zna psycholo2ie dzieclca ~
wie jakie ksią'lk! k::\żd(\ rr.cże czytać... pr~y::l!
czem \VVpożyczanie odbywa sie dW1a' .tazy;:
ty~odniowo.

Dzieci winny' notować z ksiażek zdani~
które je bardzie i interesuia i 'Pytać Drofeso~
r;ów o ich znaczenie. Personel naUCZYcielski'
winien się starać o rozszerzenie' bibliotek;
dla dobra szkoły otaz rozwoju umYsłowego
swYch dzieci.
Sprawozdania z działalnOści biblioteki.
corocznie winny być·skladane 'Przez DOSZCZG
{!ólne biblioteki do Ministerstwa W. R. i O. Pll
każde~o 15 września.
'pap):
,}
-- Redukcja nauezycieli szkół nowszecIi
nycn w Łodzi.
Redukcia nauczycieli szk'ół DowszecEw
nych w roku szkolnym bieżacym. obeimie 80
osób przyczem w pierwszym rzedzie byW~
ją zredukowani ci nauczyciele. którzy nie 00
siada.i~ odpowiednich kwalifikacyj.
"1)&1)),
-

studJa WOjs~tecJmlcme prą ~

mcewarszawskie).

.

'.

l

Międizy Senarem.PWtoołiinilki· W~ •
Ministerstwem S. Wojskowych oo~· ~~

..

trwały pertra~t8Icje, 00 00 e~egtQ ułtwcn:elmi

na Pillitrełm:ldce studjów ttec;h!nJi.c!2m.o-W'Ojskowyoo.1d
wydzi.a~: .~~micm~. IIl:OOhat~ ~
Dym 1 irnżynre.r]l ~J
.
/
Oboonie proj~t ~ jest w ~. I'$lii~..

Wobec ~ wlOOze wojskO'Wle, me dyeponuj~
w danej ehwiili .albsolwentamil S*ó]l ~ F~
graww.amym-i do. atudjów po~~ -"!~Yj
na czas D8ij'blitŻS·zY, pod UW:~ jajko d~ AIWY,'i
cz~jny.ch: oficerów, pOśi&dJaJj~en pó1dylplom !

-t'f

pend'Yst6w M. S. Wo.jBk., nadOO, jako eme~ ~
ZWjTiClZaijifiych: oficerów, dIoibrydh praJkty!ków,.~

ni'B of':Ll{!erów, IJ.1aJją-cych m sobą Sltud~& poi1\it~DI~
Ofiee:oom, oclIpowię}ącym. tym ~bE(
dzie Z8lptIlOpoolowane rehlOft:n.icm '~nie .się %lai l
stooja W\OIjsatowo-tooJmi.c1,ne \D.&. ~~ ''!N~
sroolwską.
(
.
Dopiero od :jq:ości zgłi()Sz011'ftC'bi .•~. pr.8IWd.Q,
~o]:)'J;}ie ~eżeć będzie Ulr.OObpani&ni~

&1ludij4w.

- Z PaństWOWej Central:neJ BlbljGteld Pad1ł go
- Z Wyazialu HandloweSlO.
.
g1e2:nej.
Wohec nadchodzące1 zimY - Wv'dzial'
Dzięki inicjatywie Eur.8łtorjum Okręgu SzkolHandlowy lVla~istratusbrowadził .większe
n~ Łódzlkiego pOVY1Sta:la w Łodzi P;aństwowa. Ce"Jr' transportv węgla Z kopalń Zagłebia, wzgle~
.
,.~,,;·h.~;~d) ' ; ' ;
trama. Bililjo·t-eka Pedagoglc~a, której zadaniem nie ~órnoślaskich.
jest umoolhvienie nauczycielstwu pogłębienia wieZ dniem 1 września. Wydział Ha.ndlOll
~yped,a.gogjlCznei.
WY .rozpoczal sprzedaż weJlla i drzewa prh~
W dniu jutrzejszym QI'.1dam& bę-dzie do użytku cownikom mieiskim na warunkach. ul~owyc ~
nauezyci'6li W· pienvszym rzędzie czytelnia p~&m. Niezaleznie od powvższe~o. \VydZlaf Handl~
Oz}'"i.emia. posiada obecnie około 12.0 egzemplarzy wv sprzeda je ,ve_~iel osobom 'Postronnym.
~pismw języ:,~:·ch - polskim, fran.cuskim, nie~otówkę w każde i ilości. Cena. weflla gr~beJJ~
mieCikim .i .arngi.elskim. Na.. C'ZYte:ni-ę prZeZll.3JCZOne są ~o i kostki zł. 3.80 za l ctn~ orzecha I 1
2 dute s&l-e mogące pomieścić około 72 osoby.
-- zł. 3,70 za 1 etno
Z pra;wa' korzystanie z bibljoteki posiadają
_ Komendant ruchu kołowel!o w ~odzi,
jedynie n.auczyeiele którzy z8.lPisaili się na członków
Komendant policji obycza.ioweiWlai op1a.cill miesięczną składkę.
Czytelnia Oitwarta jest codziennie od g.NIziny dvslaw Chrościckl zostal mUl1!0wanV" k~men:
16 dQ 21 .a w niedzielę i święta od godz. 9 do 13 1 dantem ruchu kołowe~Q na mIasto Łodz •. zaś.
zastępstwo ob i al .starszy. p~o.?ownłk ~ula
mieści się w lokal li przy ulicy Andrrzeja nr. 7.
.
Otwarcie bIbljoteki nastą.pi około 15 wrześn::a Lokal komendv ruchuIDIescl Sle nrzy uhcy
Tramwa lowei 13.
.
.
,
z uckiał.em prz€dstawicieli Kuratorjum. (pap)
Pierwszym czynem komendanta Cb.roś!.

Z"

J

Na.łódżkim

~Ym.

instrukcja przez1vlinisterstwo Wvznań Re~
!igi.inych i oś\viecenia publicznello w sprawie'
bibiotek dla szkół powszechnych. .
.
Wizvtacie szkółpowszechnycn. 'wkt&
rych zor1:!anizo"vano należvcie czvtelnichvo
młodzieży, wykazały tak: duży i dodatnI ieJ.1o
wPływ na. rozwóiumvslowv i moralny mło~
dzieży~ .i zachodzL pilna potrzeba zwrócenia
nauczycielstwu uwa~i nadoniosia role biblio
teczek szkolnych oraz udzielenia wskazó:::
wek w sprawie ich idministracH.
.
Bibl ioteczka dla. młodzieży Do\vinna być
czemś nieodln:,znem od szkoły po\vszechnei,
iest ona bowien1 iedna z na iw:ażnieiszych PO
mocy naukowvch,' również niezbedna iak tai
bUca i kreda. albo mapa Polski.
Żywe zainteresowanie młodzieży ksiaż
karoi do czytania podnosi bardzo szybko bez
~)ośrednie wyniki. na.uczania szkolnei!o. Lektu
ra bowiem kształci znakomicie umysł. rozbu~
dza zaintcresO'\vanie, rozwiia inteligencie mlo
dzieży i dos~arczaiei w łatwy spos6b mnó~
stwo wiadoUiości. których niepodobna iest
objąć nauką szkolna.
Skad też systematycznie unra\viana lek
tura ohiawia się natychmiast nietvlko w po:::
lepszeniu stanu nauki iezyka, \v !!ladkim i
Pfynnem czytaniu; w łatwości oDowia.danirt.;
w poprawnej pisowni dzieci i t. d. ale rów:::
nież w szybkich postępach \v zakresie innych
przedmiotów 'lwłaszcza zaś w nauce historii·
,;{eo~:trafii i przyrody. I'ozatem także 'Praca.
wykona,vcza nau\!zyciela. staie sie zn'1cznie

~

--.; 8.' września niema świeta.

do

w·

zwiazku' ~ rozpaczeciem
roku
szkolne~o 1925~26zostaławydana suecialna

nycn' czasacli, kiedy brak 2otówki, odczuwa

Witiew iska.

1"eattP _iejsld .'" Pop ..ła.B~W()gródk. 'I9Scala'~
.iDO

la mI

iż .W ob~

Przeniesienie Kasv.
Oddział obliczeń i w'yplat pens!i 1 e1p.e~Y:
",. . I'd l • 1
dO"plcn Aleia.
1 sle. .
t'.~. ~1ych,WStHtrC lnwa 1 ~.inc 1.
rocych został przenieSIOny z NuhC
-

'<1: y

vy

Kościuszki nA ulice 02rodowa

.. / "

x.

'2s a.

cickie~o; jest wydanie 'Orzez. niei!o reda!!ową
nei ksiażki ,,,0 ruchu ulicznym w Łodzi"ą
która to książkę za oplatą iednelloztoteJ!o
nabyć można we \vszvstkich komisaria.tach
pollcii oraz w Wiek~zychksi~atniach. (pa;p)

rlD=*,.

*?'

~i'WOino wySyłać

v.zicellie płacą r~u!arn1e

dzieci 00 dOmu, gdy ro-

cę naukową.'
'\J.7 fa.1Jie gdy c!Zesne nJe

'

przez
"<Z8S ,nie krótszy niż 2 miesiące należy zawezwać ro
dzi.eów i w pocDzumienru II nimi wydal:it d1zieJCkclecz i to ma nastąJpić ze stron;r r(}dziców Vi Wal
tlp".:OOb aby dJzioc]~() d.o d'omu nie było prz~ ,nich

jest

o;>ł4ca.ne

wys!.ane. (PalI')

- Skutki modzaju.
Jalk nam k()ID'unIikuje jeden ze r;nawc6w h.andlu
tbOOo-\vego, V;Skttlt-eoK tegoroeznego· urodzaju zibota. w
PoJs;ce, pawlOO, 11n&ć7J1lie spaść ~n'So' na tyto, waDec wi~lki~j n:adproduk·cji W kr.a4u.
Cena oberJna żyta wynosi 18z1. za k{)lI'Z1OO tj.
w roku zeszłym na jesieIlł. N;a;stępnie żyto
,()O(1l:'oż,aJ:o on 20:Zł za konze.c, a ost.atnio nastą.piła
ja. l1ijeZiIlaIClZiIl,a oo~iżka.
. WOibeoc wie~ich urodzajów i wyg(}rowooej ceny na :r.bote eksporterzy rolni nie z,najdq nawet za..
grarucą oc:łHJ;i:Qirców, spooz.iew:ać się więc nale:ty, że
eeny na morie ,po jesiennych O1.1l.lOttach powinny
ilj)8.Ść do 12 zł. za kor,z:ec. A wówczas i cooy oblelm
iłe

~mie potanieją.

1/1

Ciekawe uwa~i na ten temat ro::
hi wybitny fachowiec marynarz i lot
nik. 'komandor inż. Na1!Órski.
Wiele ale pisze i mówi o matynnrce wo
ienne'i. Dużo idzie na to pienied2v - ale
powiedzmy SObie ohvarcie~ że w przvszlei
woinie meliczna nasza marynarka woisko~
Wa nie odegra prawie żadnei roli ..PO JJier~:t
sze za mało mamy morza.. DO drmll~ nIe ma:;
my naturalne i ochrony dla naszych sil 'mor::
skich.
'
Marvnarlril nasza moze zdziałą(! bardzo
niewiele, ~dyż 'z chwilą WYPowiedzeniawQi~
nv przeciwnik łatwo ją zniszczy. Rosia.. któ~
rej marynarka woisko\va słabsza. bvla. ;aniże
li niemiecka. mo~ła sie bronić skutecznie tyl
ko dla:te~o..:żeDosiadała naturalne PQzyc ie,
stworzone przez wyspy Oesel.Moon.D'a~o;
OdenhQłm* a w zatoce Ryskiei Runo. . Za
osłona tych WYSp i łańcuchami podwodnych
min. flota . rosyjska mo~ła sic ukrywać imia::
la możność manewrów i działań obronnych.
Gdyby nie te pozycje. Niemcy niewątpliWie
zmusiłyby Rosję do nierównego boju.
. Zdaniem piszącego te słow1t WYdatki na
marynarkę polska nie mogą sie opłacić. Re:::
prezentacia kosztuje za dro~o. a boiowe~o
znaczenia' marynarka nasza
na razie mieć

........

- zatarg' w iab:ryce bielimy W. Knappa.
W iabryoobieUzny \V. K'!1WPpa (UlI. NaWł",ot 36)
'\V'YlIlikł ZBltan.~ na tle nieformallrnego i niezgodlIl.ego .z
'pnzepisami pi13iWillemi wymówienia pirlBJCy pr3IC{l!Wn1~
com. Na miejsce udall~ się prredStaJwiciele Cru:ze...
ecijailsik. Związkp. Zawad.. pp. E. B~~rbyńs1ti i J',
Buda, Po I.it'UlŻSZej kOlIllfereneji z:atp..rg złik~
, w ten sposób, te admitn1istracja wsp.omnlanej fabryki wypłaci pT8ICiOlWlniClOlm ~'postój w~ikly z powodlu 'zs.taIrgu Qil"&Z od! dlnia. 4 b.m. UtrUlClhomi f~kę.

cen

ksiąiek

tam

melilIla zlod!ziejsrka

Ki{)[Ileru:toot 'poilieji obyczajowej' wdJniiu'

wew-

r;a;j~. OItotcIZy1wsporn.ruany doonwyw.iru:wwe&mi
i pr~r.rures.z~ Ma.rIciniaka zaś przy sp'a'W1di1Jalniu
jego pe!1:'SOtll:aJ:ji ~rulo się, te by'ł Vi r<Jik;u 19'20 kara:ny .!Da thLy lata, więzienia za.· IlaIpOO ]:)aInd'Ycki zaś

w roku 1923ne 8 miesięcy więzien..m .ą;. wułewtwo.
Proop!OOlWooZoO:ne pier\V1iastkoV\lle} śl.ediztw{) i rewizja, miestZ!kamia' wy;kryły rzoozy straszne allbow.iem l\1a.!reilni:aJt .tt"2.ymał, w .zannJmięciiU dwie klo-.
biety Ma!rję.W~ i Ma.Tję ŻamewilCZ, które wieei!nrami ·rmusmil: 00 ~ o~z tego zys.ki
na. własn..e UJtm;ymanie.

szkolnych.

Wz.w~ku z rozpoozęc.iem· się roiku s~ln:&
gQ 1925-26 nastą[)iiła. nieby;wam. zw.y1Jlql.cen ksi~k
~ych. W jedJnej kslięgaJm~ oJ>o.WiiąlZUją. przy:tem.

ż,otn,.a Ma~i'Illiladoo. o, ~m ,'nie, wied1Ji~a,

6dyt

m diodrugiej.

cały .dzieD. pracowała n& mieście a. m:ą..żOOlk dl8Jle:3'e
ttr.zymał wszystk~e' S\V6 ;8I1'ItykuJ:y. ,,~ill.owe" w uk.r,yciu, że Mairctnhllk.ow.a,
wierlzJaJa I18twet ()
sehad~ rÓŻfllJegtO '~jru. ~ i złOOiziei w
dęj !mdesmK81D ilU!.

. W pmyszłym tygod'lcilu ma. byt. wydany PN.
w,ładoo szkoiline ceoo.dk ksi~y.. (pap)
,.

~CiZÓwn& ,~y, że

kl,-ne ceny
'jęst

:na.

roli

strfaltę

w· dirugwj taik, te mlod!z.iet D&"abm.a
coosu i ~o8lIllie'rlJ jedru:ij, iksi~., .

me

Zbadwn-e w etooil'aJder.ze. świ:aidlk6w Woźnicloo. i
~miaJk 2lIIl!USlZia.ł je· do
Ord!datWraalia sięrÓ!imym osoibnHooan, bił je kaJtQlW1al,
męcal Siię i Ulmykaa: w piwnky w porZe dziennej.
~.ni;aikla a<r.e5ztmvano ,z.aś hllpaID3II' jego opiec~toW&l1l) d;g<praw:ę skierow.a.oo do prO!k·urwwra·
r
~)

- Wf!'Ówuame remy mwalidOm
Dnia. 3 vvyześnia l'ib. Komis;ja. Od~Oł;8JWlCZ8. prZ/Y
Wojsko.wym Sąd2,iQ Ok,ręgowym roz,:patry,w,ala p~
by. inW!ailidów wojen:nyClh, kJtOC:zy' byli pokmy.wdzeni
pmez K!oo:nlisję l~neji, bowIem ta z:mntiejsrzyła.
~
~e renty
posz.,c.zególnym. inwBilidom. I' taik Vi
oo'1u dlzi81ejszym odIbył się pollOWlIly pwegląd. witej 'WISpo!D.1lD.ialIlye,h. Po prz.esłu.cib;a:niu całego &Zera
gu św.iadlków DJieiktóre prośby ws.tały uw.zględln~ .
n.eprzez llimlisję O<1lwoławc~ą "W Dlbrol1ie inwalid6w ,
- Z działalności Teatru Ponularnego.
·wystę.pow.aJl delegat p. Chmielewski, kJtóry stoją.c 00
.. ' .We,diu$! danych cyfrowych Wydziału
, SlflralŻyinteres6'W m'Wj3ilidJów wojerun.yOO. prz.yozyrill:
OSwlatYl Kultury. działalność Teatru PoPu:::
si~ do polepezeDiiaiOO wwtmków,eikooomicznyoo. ap
larne~o (wbudvnku letnim ..Scali" orzy ul.
Ce~ie1nianej 18) w cią~u ostatnich 3 miesię:.
- Restaurac~ia .łSaVOy" na czarnei liście. cy (czerwiec, lipiec i sieróień rb.) p'rzedsta;:
Restaurac1a hotelu ,.savoy". dzierza::: wiał~ się naste'Puiaco:

T\"atr i sztuka

W miesiacu czerwcu dano 32 widowi;!.
wiona przez nieiakieQo vana Zabrockieeo
jest co noc prawie wido,vnia hucznych li:: ska, z tego 3 premierv9mianowicie: ,.Nitou:::
bacyj, PQłłtczonvch z krzykami i hałasem. che" ••,Noc" i ,,\Vściekly lotnik" przy frek:::
\vencH 3?8 osób: ;zwvklych 24 - 3678' osób i
Mało te~o: stuzba iak również i ,vłaściciel nie
.. grzesza źbytnia uprzeimościa w stosunku do zrzesz.en;owych 5 .,.-1227. O~ólna frekwencia
w mleSIącu
sprawozdawczvm.
WYnosiła
gości. Przed kilku dnianli obecny dyr. Teatru
Mieiskie~o,znany literat i poeta o. B. Gor:: 5.303 osoby,
W miesiacu lipcu .dano 3 Drem jery
. czyński zmeczony podróża wszedł, do restau
lTacii i z;.a.żadał jajecznicy oraż herbaty~ ie~ ("Panna. w koszara~h" ,t~Pa:n Twardowski na
anakoż kelner mu nie podal, m6wiac llrubian:: Krzemio~ach" i .J-Iiszpańska Mucha'~) przy
sko, iż iajecznice można otrzymać wm1e~ , frekwencll 606 osób, zwykłych 29 - 4714 j
czarni. \V dniu wczora iszvm komendant m. zrzeszeniOwYch 4 - 2148. 01lółem wiec da?
,·todzi ! rozkazem zabronił woiskowvtn uCZe no 36 widowisk przv frekwencii7468.
W miesiacu' sierpnia dano. 3 nrem iery:
szczanie do restauracii ,,Savoy" z, powodu nie
taktownef!(} zachowania sie zarzadu . restau~ HPan .podprefekt - to ja!". ~.w pułapce";
racji wobec oficerów. Pożadanem byloby a:: "ŻyWY posą!t' . ,---- (Niobe) i ..Wvrodnv oi~
frekwencji 1335 osób. zwykłych
, bv referat walki z lichwa TJrzv Komisaria~ ciec" przy
cie Rządu \veirzal w cen1 restaur:acH ,.sa:: 27 - 388u, i zrzeszeniowych 5 -. 2130. O~Ó:::
lem więc dano w miesjacu sprawozda\vczvm
\loyll. Jako przykład może isłużvć.· fakt, iż
36 widowisk przY frekwencii '7345 ,osób.
szklanka herbaty i piwa kosztuie 1 z1. (o)
,
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Ze sportu.
....;. WykryCie wielkiegO d~mu rOzpusty
W1C'J' FeJf:ra 16.

PrZY

Od da:~~ czas,u poliej:.;t. ohj"c~jo-W& lłyła.· w
'POSiadam.iu k(miide11-ejona..ln~ diiny<:h, te w d!om.u
przy Ulir..y F:tVj!~ 16 w mi~fl1ju Stanisł&W12. Mair

nie może.. Bądimy konsekwetni. BUUuim'i
twórzmy to,. co iest niezbedne i co łatwo
stae się może potęga. Twórzmv lotnictwo
l\'1usUnY mieć. własne, aparaty lepsze l>O<i
względ~

00 :u:tBSzyn

konstrukcyJnym

~

sąsiadów, i wzorowo wyekwipowane. Muua.
być one przy~otowane do lotów nocnych.
'

SUa powietrzna niezbedna nam bedzie

pierw'Sze~o momentu woiny.
będzie ekwipować apa.raty boiowe

od

Za

'PWnt;J

dopiero 'PO
wypowiedzeniu ewentualne i wojnY. Na. szall
l~ów pier'wszy czyn zbroinv Dołożv lotnict
\\1'0 - oną niemal ,zadecvduie onrzvszłei
wojnie, prowadzone i w zupełnie zmietiionyćli
warunkach dnia dzisieisze!!o.
Obecna' woina w' Marokkoiestrloskonalym PTzyldadenl, iak Francla ia zhattatelil
zo\vala! nie wykorzystawszy od pierws~e}lO
momentu swe~o olbrzymieJto lotnictwa. Bvła
ona do . te~o zupełnie nieprZY!lotowana, zaskoczona i rozpoczęła działania znikomo ma
la ilością aparatów. Francia dro$lO Zlapłacila
za błąd, ł:!dyż woina marokanska ciąg:nie sie
dotad. Stalo się to dla te1109 że ufna w pokój
Francja pokierowała swoją, awiacia zbyt spor
towo, zwraca iąc więcei uwa1!i na rekord~
światowe, aniżeli na konieczności woiskowe.
A. J. N'a!!órsld.
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ciniatkia·~"

Jo)

zna:jdJuij,e się

....... Zwyika

M

!P

b/k' naukę,

~e :llfikfllne za \y;!a~:bmił y \\'S:Zystk.'ich wiar&ci'Ci~i. ~'f.n)"eh ~ó-t średnich, te nie WiQ'lu.o
6\,"ysyfat młOO1.i6t uczącą się do dOiIDU wra.zie gdy
ll~ U1Jl~i1bl regularnie za naukę gdyż tym~poso
bezll i~-.i ona z jednej strony na nauce z drugi~j
~~ wpaja s.~ w nią prrekooanie, że dziecko uczą.
(.ł) ~ię "iililltlQ pamiętać w równej
mienz.e o stronę
f'!<!UU'lWWą swej nauki co wp-ływa ujemni~ n,a. pra

,yile

m-rt
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LEKKO-ATLETYCZNEGO.
'. ZarzadŁ. O ..·Z.'L. A .. zaprosilw dnill

one;!daisz'Ym przedstawicieli pi~m.ł6dzkich
na konferencJe.. które i ceJ~m było na\viaza;t

~

z ied
ne.i, a tymi. którzy dla sportu pracuia z d~
~iej strony..
Niestetv, na. konferencje owa nrzybyli
jedynie lltzedstawicieleczterech pism (R(}Z$
\vói, Kurier Lódzki Echo i Glos PolskD. in:s
ne natomiast ':redakcie nie uwaZalv za stosO'wne viydele~ować SWych wsuólpracowwków.
.'
A szkoda, bo obecny prezes Ł. O~ Z. L.
l\. poruszyi wiele takich spraw. kt6reby za
pośrednictwem prasy, powinny zainteresować'
szers~y o~ól sportowców.
Pierwsza sprawę, naktora zwrócił uwa~e obecny kierownik Ł. O. Z. Le A ..-jest
brak ludzi do pracy.
Np. z Zarzadu.złożoneJ!oz 10 osób, pO
zostały jedynie 3 osoby. które intensywnie
pracu.łą dla dobra lekkiej atletyki
.Osobami temi sa PO:: Kordasz. Bayer i
Sztark.
"
.
i:
._- "
Im to zawdzięczać należv" 'że vi dn. 26
i Zl września odbeda sie ~ ł~odzi . mistrzostwa lekko:::atletyczne w01ewództwa lódzkie~o
P:ro~ram zawodów obeimuje: bie!ti plas:=:
kie na HX), 400. 1500 i5.000m. 110 m.z plot
karni, sztaL.4xl 00" olimp. 100. 200;.400~ 800
m.; skoki 'W dall WZWyż: tróiskok. tYczka. nu
ty, dyskiem. oszczepem 'PChniecie kula i t.d.
Udział w zawodach, na . które 'wstep
oznaczono tylko na 50 !tr., ,.''i1l~ wzią,ć ..i
·każdy klub istniei~cv, na..te~enie WO,le-.
'w6dztwa, ~dvż z pośród 4 klubów Ł. K.' S ..
Union, Hasmonea, 'ATarta< czestochowska).
należą.cycn do Ł. O. Z.L.A.oficialnie tylko
9 Il)ależy do Polskiello 'Zwiazku 'lekk~atl~
tyczne::!o.
Kwatery dla zawodników
zamieisc{)l!l
wych prawdopodobnie uzyska zarzadod~
licH i woiskowOŚci.
O~romną trudność wurzadzaniu zawO:J
dów będzie stanowił kompletny brak' ~otów
ki w' kasie. Ł. O. Z. L. A 31e Zia.rzad m4lJ że
przy dobrych chęciach zaTówno klubów jak!
i. publiczności impreza nie zrobi fiaska-,
9
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Gofl. __

omuni aty.
- Odczyt{
....
. .
r) W niedziel;ednia' ~ wrzeSnia. o ~odz.
12 VI pol. w salitea.tru ,~Scalan W. Ce~ielnia
na 18 odbędzie sie.?dczv! ,CzeslawaKacDrzY!l:
kowskiego p. t .. "Cz:!ówiek zmalpy . czy mal
pa z człowieka?~'
. Odpo"vviedźna to aktua.lne obecnie-pyta
nie usłyszy słuchacz na POwyższym odczycie

W stępwo1ny.

~ Ze Sto;w.:~Chrześć. Nar. naucźycl$1.
stwa szk. POw~i~Qddzial w" Łodzi. ,
, r) Czł01lkowie Zarzadu uroszeni ~ą, o
przybycie na l)osiedzenie dnia 6wrześniat;b.
tj. \v . niedziele O,~(Jtizinie .11 w' lokalll"tpr~V
ul.. KonstantvnóW'skiei. 27.W celuro;tl?~.~!ie!lł
uia czynności 'wakaevinych
ól'az~tlUeh
spr~nv -bieżacvchbardZQ waźn.\"ch.
'

,
:KOnttmikał.
llq~bliwy . zariąd Głowny .Ligi Obrony Po.wletrmeiJ?aństw.a rz-'ll!eil . w.ów na, lWlle.k księgo&'
sld . .• ,.na.~wartośCio\~·qksi~~ .k!htej . hrak da,..
wałsit{d,;otkliwie wy.eEuwM w D.a$zeJ llter.a.>turze po-

pu~~~Je~~węj. .......
.
~.'
... , . jootto pr.a.ca, zn.am.ego pISarza W.Q.j
$ĘOW~~ '.•.• S.G.. -pilota S.AhzMwwś'kiego nLot-

Jlktw9 ·:W'·jV(l>jni~~p6łe~ej·~.
A:Th'bOli', wYbitnyfa<:h(YWWc, a je(lJn<,cześnie na~r .zr~y>~~~rf:tatQr, podzielU ksiątkę SW<iją

nanM ...

dtiały:

~jtfl;

,;Woj!p . ~ lotIllictwo", "Orga.

. . ' . wa~'~

"L{)Uniet~o O'bse~.acyj-

.
.liwękie"\ "LotnIctw>\}
UlS'Z'Ozyciclsiki~~')~~(( . "e1wKtórOOl oIMwia l(}tnictwo
8Ztocm(}~~}()ttIi ..'
IlltOIIS1cie, lotnictwo. cyV\-~1ne i
(}hrQlIlę);)~\Vlo'fąit]czą~ W ~ym •z ty~h ~2aałó~
zn~jdzie'~~~i~~'1lio m.erJalu, Jllter~Ul~Cego. l

pou.ęZ~}_tPO'Jł'~~U m.:Ś.CA1~1, ~Zegól

nie laik. ." [;illy~.~i~!Qml S<PlIJlę dOIllosle l. ~~'St
decyd:'Qj.. ...... ··~aJć.z$łi:e·.ldtD!ietwat niestety, . ciągle Je-

&zcze",u:,lia.s . IlalelŻycie . nde oceruadle.

",,~z~~kQj;m;,bą4tgotów do'WoOjny!" -

w:a.

slo

te,;któtem.1 .k{}llczy ··$Ill}pl~kna. '.ksi>ątka .. pulko

Abż{)itO'W'S;kiego, p:O!wimly· wryć·. się głę])ok,Q

wduszę

k81żd€lqD'()J;>:61m ( "~ość' ~ta ... ~ to J?f~~~YS~
·lrJempootęme '" wiJ,a&'Ue l\)DIusk{),. ·00. '. USWlłW.OIDllOO16

. przenl~i1.\~śr. .. ~~' lJM~Q

apo1e.cz,e~ te ~
piec2;ęńg.tWo..t."
jtol~lja. . ~QZ na;sw raz:e
ewentualln-ęj ..•. . . .' ~ęZne je~t, w Zl)fmY:Jllmoprru.u

od~OL . ~.~r.atimY' OOiobyó się

k.i~

ztlIWlCzwsu,na ta-

lotllictWo. . . . . .

f

. W~rtaść ksi~i, krtórą powinien. P1"71OOZyttM ·.··me
tJ1l1k.o~y wojsk{)!"WjT, alei kMdy· oj}yw.atel ,cyWił~
. ny, iIllterooriją.cy. się dooj<Jsłem. i pM~cem mgadnt~
. niem ~j obrony powi~t1r2JU&j, ~któT~l.stootie !łię
prawdiziwąoodJObJ;l ~ej biJl)1j~kj,podn~~ je~ze .. łf~z7le '. rys'UiIliki i trub1tl·ce,w '.' tekście . o.r.~. . nader estetyc'mASUlItawydaWI1ieza, na kf,ól'ą '$kłada-
ją s~;w,;kl~a.. ~n:ku '~Mlego H;ts1il:at~ .••. E~
ward~ GlQw.wckięgo,. Ó9S~Y' ~pl-er,.OO.bre kJlI...

aze J

piękne czciooik(
r
S~ąc~,Qll)Jł,'\Viooej pr~. nas . 1Wi~.' za kd;ó~

fi\; W'~~~'~'>,~~~ć lQJk,~,irnr1!l:<;ti pi«
wszof:pęGnydi . ptac, przygotowYW8fIlj'1Ch Iia ;,Tydlzfen

LOOl.iC$Y!'

rz ł cz

(p) Zn6 w wypły:ttęł'ę.llaporządek dzi-eOOT spra
w.a przyłąCZe'.llA Austrjj 00. Niemiec, Zakr~tneli się
koło .• tego Q.czywiścięsa.mi. Okazję daje okolli!Cz,ność
pOlwaŻiDa,: Liga narodów ma wysłuchać f8JpDlrtu rze.
cZ()Z!Ilawców w Slpraw1e g.ospodarczego pnloźenia Austrj~. Idlzie przytem gló~1D.i: o truGność zbytu dla Wy
r.QMwprzemys.łu austr]aokiiego, wobec barjer celnych
PO\\''Sł-aly.ch na. d2""mym 'jednolitym obszarze austrQ- węgierskim. Si.av.-ka· j-ęst duża•. Ma być rozstrzygnię
te pyt.a;nie,. czy rzecZlpOSpolita ~ustrjacka powojeruna
lesi l!UJb nLe jes tzdo1ną do sa.m·Qlistnej egzystencji gos
'
poidarczej a więc i poHtY'C!ZIDet
Niewi·adomo co. (} tern. powiedzą ekspercUt WSZ3ik
żje opinja austrj)acika odpowiada na powyts1ze pytanie
pPZieczStOO.Dom.agasięZ11lliOOy zasaidni.czej albo w kle
runku zjednoczenia glcispo<l!arczego, a więc i politycz
nego
zRzB-SlZ.fh albo -..zbl1~da gospoda.I'Iczego. z
państwami SlUkcesyjnemi. To ootatnie w toorji miałoby ni~ pociągnąć następstw. polityC'.znyeh. "An.,
Slill11SU" ze względów polity.cmych chc.ą Niemcy z
Rzeszy o~az wszechn.lemcy.i socjaliści a;ustrjaccy. Po
za tern cała Europa. kQlIlltynentalna obawia s'ię go 4łl,k
ogui.a, ile że' po.cz~tloo!W.ałaby remesans 1v1itteleur~y
pod hegem'Onją poltty;ca;ną i gOS,pod8Jrczą NierruiJec.
Sam pi!"zez się i hez ty.ch swoich nieunikndonych
lecz niekoillioczniedocavnyeh. następstw "ArrllS.zluss"
ra.crej pogłębiłby n-ę<1zę ekonoIDLcJID.q austr}8iCką, bo
sllk-cesyjne rynki roy,tu napewno jeslicze staranniej
c",!l'onHyby się od· przemo.cy przemysłu nil6mieckiego,
\vWmOCmioiIlego :przez .ameksję pr.od'Ukcji austrja,cki~
Wyjście drugi·eprowa.dzi do "d!unajlSlld.ej f"'d,~
rooj'i gooiffid;arczej" i jest W&tęp~m diop:olitYC1ZlIlegQ
odirod:zen~ Austro-Węgier.
Dla państw suikc€:sy)ny.ch wiążą. się z niami obaM'y, oP3!l"W na przykrych
~ooia.ch niedaVVlIlej przeszłDści, ilia Austrj'iI i
Węgier - niechęć uzalJ€;tmienia od sąsi,adów i zamk
ndęcia raz na za'\VlSze drogi do "Anszl.ussu". Bądź
00 bądź wybór dV,'l(}łjga złego prremavda. raczej za kie
l"Ua1kiem dWlajskim. Rząd austrja,eki skłania się
ku niemu. Konkretnie i doraźnie chodiz.i <O kredyty'proolllk.cyjne i ulatwiooia .celne.
~rOOeni tą perspekty-v;ą. Nie?fley z Rzeszy,
rZ'1icm s'ię do pl'O~ag8Jldy. W VViedniumial: T'J.iej&00. ~jawd niemie·ckich i ;8,u,gt1rjf.tckkh
Ziwolennik6w
),A.nrs$iliU$-u·'. Ucz,e-&tni.czyli w nim li'Czni parlamen-

strji
tarzyści

,-,~

II1II

I [.

niemieccy

zprwwodJniclJąiCym

reicbst~~

posłem

so,cjalistyeznym, LoębeJ na' cw.lę.
p. Loebe, może niez:upelnie .bezzaaadnie, uwa..
Żta, iż moment~ w którym Niemcy, zracj.i układów Opakt gwaram.ey}ny talk gorącQSIił zapraaZflłDe 00' Li"!
gi, jest zasp,ooicz.o pomyślny dlap:rzoci'Wd~i~
~cji .tejże Ligi w duchu d!}a NiimlbOO ni~ym;,
Zawieść się mo·ze () tyle, że Austrja pomocy Ligi
istotnie potrzebuj,e i że pom6c jej napraVY1f:1.ę ~

tylko w kierunku dunajskim~
Więc podczas' zjazdu w Wicdntu,WQDec które

zacno

go notabene rząd 3iustrja"ui i ","ł/adI~ ll,llejSkie
wały się z Qstentacyjilląrezerwą, P. I..oebe wygłosił
przemówLelllie, w kMrem otpr6,oz sławienia. idei "A.1').szłussu", z naciskiem Ziazna.czył, te tylko co po~-ra
c~ z ko?gres'U II mi~dzylIl.arOldów:k.1: w Ma.!'sylji, a wy
blera Slę na kong.res pacyfistyczny d'O ~aa-yta.. Temu ostaJtniemu przewooI1iezyć ma we,s.pól z pre.resem
fT.aiD.oCuskiej i'zby dep'u'tow.am.Y<Gh, h p.re.mjerem, Pc:
Herriot. Sz.czegÓły niewątpliwie mamiem.ne, :ałe J)..
Loebe .oparty na nich opty"ll11tZlID posunął ~ do wy",
rażenia :pogl".d'U, że gdy Niemcy do Ligi wstSlrpią, tC'
nie będzllB ona mogla przed'wstawić si~ "MlS7.l~
wi", .choćby go. uchwalić nie C'hd:ała. To nie jes,t Zł
pełnIe pewne. W,prawdzilS Ra.d.a Ligipos~a;\ViaJed.
nlOmyŚI1ln:ością, ale jeśli jej niema, to państ:wa
PO'
sZDZlególne, V{ wypadik:ach' za.targ1\ł, od:zys,kują swobc
dę d·z;ia:laillia,
.
W s.zystko wię.c· 2JaIleźy O"(r' VV'Oli i stanowi'ska
Francji, Wystą.pienta zaś P. Loehe wywDa:ały; jiUŻ w
pr8JSie fran,cuskiej ooergicz,ną ooprawę.
'.
Ze st.rony Czech, s·zozególn·ie blisJro zaitnl1el'eso
wanych w kwestji aUBtrja:ckiej, ZlaJnooować WJlPada.
autorytatywmy glos min. Dworzaczka, haru:lllowo--.:-p,o
Htycznego. męŻla .Laufamia p. Benes·za. BrzeID8lwi.a.jf\'c
w Br8!tyslawie -(Presb'UJrgu) wypowi.ediz.ial ten ·uczest
nik. pr.ac aUSltrj.8.1ckich Ligi Narodów pl'lZYPlwzc:z.emie,
że eksperci zalecą z,apetwlD.e system ceł' prefęrencYl
nych między państwami suk,eęsyjp.emi.Wediug QSI!)
bis tego poglądiu mLnistra, Czecho::;łowa.cja powi.fThna,.,
by &'Y'stem taki z;aak;ceprowaC 1 pod warunkiem zgody
imny·ch państw suk-c.esyjllly.ch, ·dalej państw, którym
one przyznały klauzulę najwięksZeglO1 uprzywilejowa
n.ij8;., wreszcie pod waTUJllk.i'BID1 wzajem.nośd.

LOPP~, sta.j~w sooregu.pOWSltnY~l1,WY·

UltWm,' ~luroWJi:l'i~ Ul.oae pr;ąja\vic$wt\. serbskim i sz\v~dzkim, Buenos~_L.'~.ires iest ró\v
skute~'ij ~lID.oŚĆ.
meż. iednem z d\vóch miast pOZa Franeia.
-_~M.··.~.
która posiada ty~odnik w iezvku baskijskim.
Emif.tranci . . . ~ Baskowie znajduia sie \v znacz
P&ASAARGENTYNSKA~
nej liczbie' w Ar~entyllieł ~dziewzięli w
§) Niema chyba stoUcvktóramogłabv - swoje ręce monopol handlu mlekiem i maslem
rywalizowaó.z Buenos·Airesco do obcoięzy::
cznei f)rasy.Kos1hopolityzm~ .który tak wY;:
NOWY WYNALAZEK \VOJENNY.
bitnie: charaktervzuie życie ar.!1entvńskie, wi
~).Wedluf! informacji pisma londyńskie
.. docznviest i w prasiear.!1entvńskiei. \Vycho' go),D,aily Express"" angielskie władze woi;:
.dzą w'Buenos -·Aires dzienniki w następuia skowe nakazały poddać próbie nowy wynala;:
cvch 1ezykach. jak o tern donosi~koresoohdent zek. mogacy stanowić przełom w nrzvszłvch
.,Morning Posf' .hiszpańskim. włoskim, fran~ walkachpowietrznyck Jest· to mianowicie
cuskim, niemieckim.. rosVlskim, an~ielskim, J~en ialnie obmvślanv przyrzad \VVbllChowv.
syrYiskm,' ź,,~dowskfm,' ~ar~onie~ iaoońskim. ma.jący kształt torpili po\vietrznei. którei TU:::
. daWi~t

Jąkanie

usuwa' radykalnie Zakt Lecz

dla '\1.'szelkich zboczeń mOVl)i
Szkoła dla głuchoniemych
S.
Zylkifwiczlt,.
War5zawa

i

Duźywybór

gwarantowanej rOD oty
PO

Chloana 22. Zapj$' o(tl \1Vrześ·
nia. Prospekty bezpl. w kance

ID
1atjj

niskich cenach,.

poleca J.

2$51-2

ul, Prez.. Nafuto'łl\iiczit
(Dzielna) Nr. ~7 '"'

bl. C e gielo'a... '.NI 2$..
\\lasoy Wyrób.
2291
Tylko. wlasny lfyróp.

Gl mnazjv.m r;Humanistyczne
.

alfi·.SenOWi;)'J'

Piotrkowska

nCll'owstępujących

powrócił"

1 Teńc.ów R}i 1m i cznycn

obji Janczewskiej

2C40-

Choroby sk6rne iwener)'czne
moczop1cio We.
Przt'jmu 1 t'" 2-5 PO, i 1-9 1liłiecz

sz

~06

1.lc.zennic przyjmuj@ "ancehr~ I:l
dziennie od ~cdz. 10 r~no do e-el po pOlttdJJju.
rozpoczyna' ą się 2..:go ~rześnf6.
22;,>9.. 5,

PIest) kI

4-5 np·

r.MicDałLipski

Lakierki od .25,;. 50 ·zl.

tłe

Od

J

pokoju z kuchmą lub 2 pokoje:
z kuchuia w r'2:vsfvm' domu
Warunki ~edłU$l um(;~y Ofert}
proszę sid2dać dO adm. nh.
pisma pod "A K.H
4050~

Dr.

~;ł

KANTO R

wydaje świade~tU1a,,' Dzje~. pr~j/ltoWaneGd 4
specjalista chorób 'Wen ery
oinych zmżkl, Dla l1Cz;e,tJic sz.kól powszech··
cZl1vch 'skórnych i wlosó'l·
rec. Z;ąp,$Y w ponied~iąlKii q~",artki od 6 de Gabińet
Roent$;'ena i ś\1ilatlole}:
lewa ot Jj p.eraz me śrOdy i w soboty oc
65. m. l t Hl v· tront~Ot\\lkra się specłatnl Piołpkowska i44 rdg t ~W~r
gle1iclta. 2. \.Iodz orz) jęc et
}Jr~e.cj~ ot) ,ości d!op~ń tnętatek..
.
~5C-l

pań 5 - 6
"feleIQu ~9-451.6-,,~

9-2 i6-8. dla

ohy zależn od t. Z\v. "Fai Hertza". kierow.a,:
nych za pomoc.a ukrytego pradu elektryczne
~o z ziemi. Manipulacia iest tak urzadzcma
że ten, przeciw któremu torpi1a powietrzna
1est skierowana,. nie móftlby przeszko<l~ić iei
rl.lchpm. nadawanvrn. przez wysvła iące~o.· fi
nawet nie wiedziałby o QfOŻaCem mu niebez
pieczeństwie. Wynalazek iest wiec skierowa::.
ny wotost Ptzechv lotnikom woiennvm, kt6=
rym W tvm wypadku ~roziłabv nietvlko za::;
!;!łada od przeciwnika powietrznel:10 ale i na
bój wvbucho'\vv. kierowany niewidzi'alna s~
Ją. An~ielskiekoła \voi~kov{e z niecierpIiwo:=
ścia oczeku ią wyniku prób no,ve~o wvnaa
lazku.
9

4

I
Na sezon

f~lf

-II ~
-

polecmy : --

Płaszcze'

dziednne i

męskie

Garnitury dziecinne i męskie

Spodnie w paski
w cena ch od naj tańszych do najlepszych.
Ró\.\<oiei polec~my spe·cjalny

€i

Z

fi a lm i

ił!

r o w ,.

Wielki wybór sukna

I
Telefon 25·11.

" Spa Akt.
Piotrkowska 111.

I

,.R02,WÓJ" Fiatek. dnia.~. '\Vncśnia 1925

f.

I
5

ALUMINIUM-EMALJA..
E. Adam Spadkobiercy. Piotrkowska 84.
KWIACIARNIE ARTYSTYCZNI::
SalwaN:wrut()fwic~

PIVlIARN!E:
Otto Radwańska 36.

27.

ZAKŁADY

,IlUaADY WlHr WÓDEK I DELIKATESóW,
~. Wagner, ?iotrkowska 101 tal e!. 5-91
. PRACOWNIE WYROBÓW JUBILERSKICH:
DęboiWSki

Piotrkowska 186.

4

J

FRYZJERSKIE:

Kwi~tkowski Przędzalniana 101.
SKLAD·Y TOWARóW ŁOKCIOWYCH!
J wbłQński Przęd.za1niana 103.
JlIASARNIE;

SKLEPY BLAWA~&:
"Poldom" '. Piotrkowska 144.

LubE!llski Skierniewicka 12.
SzwaIbe Ptio:trko.'W'Sk.a. 180.
Chmielecki Piotrkowska 200.

HAGAZYN'Y GALANTERymE
Zająwkowslki Protrkmv-ska 117.
•

sXariyttski. Piotrkovv1Sika 2:45 (rep, rowerów)

1ahtońsiki' Piotrkowska 25

JADŁODAJNIE:

Jamkowski Piot,rko,,'Ska 191.

W'H'WÓRNIE OBUWlA:

Osiecki Kilimkiego 100.

w.

T~· Przej®zd33.

PawłakIgI18;Cy NOW!(}.:-Za~ewslm

SłoD.eck.iPiotrkowlSika 261.

29
. .

ZAKŁADY MEGHANICZNEREPEBACJB

; . ROW"ERów I. KOTOC'YKLIl
H.o.rrichter M .PiotJrlrowsilta ·134.
'
,,~ochód~< "reper. w~t., samoehroo.we

Za.rz.erwska 44.
ZAKLADY KltAWmCKIB:
~3JjeralDiO'WBki . Pllot~ ·132 (męsk1)
SPÓŁDZIELNIE:

Stow.

"N~ IDdęgaT,uia" PiotlirOWSka. .181.

Prze,żY'Wlamy cr...asy bardzo ci.ę·żkie. Niejednemu
spis firm, e,Z}TlSiro polskiCh,
rzemieślników,
<Lzi niejedJn&InU 'wlietu gróśtzy.Az tych groszy
nych powyz.ej a p~et~8lmy Hej te cięż!kl~

.

SKLEPY ZUBIORA.MI DZlECINNmII:
.

CUKIERNIE:
Ułrl-ch PIotrkowska 142.
FABRYKI SZCZOTEK:
Fr8JI}IC PiotrJ.t<JlWsika 216,
PIEKARNIE:
!.fuko'VV&Ea P'rzęaz:Mni8łna 107.
SKLEPY SPO~YWCZE:
JaJriChSkimmJieWicka 3
J.astrzęhs~i Suw.rulslm 16.'
KSIJ.eGARNm:

FABRYKA CUKIERKóW:
Piotrki()wBika 197.
ZAKŁADY BLACHARSKIE:
ŁycZlko.wski Piotrkowska '188.

f.

ThOiIDlIDJe'e 'NBiWiOOIt2.

PBACOW:Nm OBUWIA:
Spink&ewioz Piotrkowsk,a, 134,
Lange Piotrk>OWSM 124.
,\Voł:,ow"I8ki Alełksalfifrrowska 47.
Skl'lz.ypek'KilińskdegQ 108,

K8)rcz~wski

Pusta '5.

ŚLUSAPaNIE MECHANICZNE:
Mt\l;:i.4$zek·',Pwi.f.a 5

SO'Wiński 'PiQńrk:owska 261.

F AB!tYKI WÓDEK.:
Lipowi 33.
ZAKŁADY ROWERóW:
K"z'uniń~ki Piotrkowska 178.
SKŁADY ORBAZÓW I DEWOCJI:
Opieczyński Piotrkowska 261.
ZAKLADY KOWALSKIE.
Wróblewski Radwańsfka 10.
SKI.ADY MBBLI:
KaHńsiki R:adwailska 19.
"Kłos"

I

ZAKLADY STOLARSKIE:
Książ~o\\rgki

nJ1.

'T(ID.l3SZe"\il:\Ski Piotrkowska

ELmtTR'YCZNA. P:...LARNIA K.1WY:
Teodor Wagner, Piotrkowska 101.

F.

!

"Dźwig!Il:ia"

Wacl.aEW& 9.

truooo. zwiąl'UaĆ,'kooiec z kQftcem lliejOOlen nie wie-ja kzwiąząć. budżet d~. PoWy;żejP<Xll8ljem.y
sklepów - WIOgóle produ.coo t ów, n.adJyw.runie U kU) rycll j ak Q z P i. e r w s z e g o Ź l!" ód ł a . ~'
składają sięzlOttĄ<Lzies<iątki i setk.izitiQltY>CIh.Pomag:adall't.soilJise wzajem Kupujmy u fiJrm-og~
czaSy. Rekloo;a ~ dźwignią. nemiosł.a. ihalndlLu.
.
•
, .

Wyp'efQ 1 Elegan~kłema~
mę ..

a
!
N
.
palta. damskie,
Hrabnl oałoszEuiu
,..
skie (\\1edlugmlsry)
ter,jl1ły

nłmalna.

tito. 1?

Wpłata mi ..

14Gh.'!b·· Piotrkowska
2623-1

,.,. dobrym stanie
· OfertypiaoHiO
K
. ~ ,OdłłttiemcenYi
firm,. do Rozwoju P()~ uM.S,I.
upJę

." -,'.-

. -'we"'t

·c.

WEą','

~lfU ., Znroma~~rua lu~có;w m.louzi
8-kt

2625-~
Wf

z
'

~
.

(

~ y t' . ~ '- -

'~

• -

J!iersks 1,' Rzeźnia od 1C-12
Oiesielska,
~615-2

~

2 lóźka meblowe
, . sobaneJ roboty Gl Fabryezpa 2, m. 'l1.261ć-2
fsprZedftm

I·

,powodu zmiany interesu
spnedania sklep
Zfiijn
"raz z calJm

do

rzeź;ntczy

.

un·.~dz.eńlem

l

•• KonstantynowskaNr•. 55.

26C8-2

,

łJ

o sprzedania 2 plac:e prz)1ul.
, ' BrzezińSkIej, .9kolo Nr; .126.
;,Wiaa. BrzezińSKa Nr. h6, śklttQ
5zy.
!i617- ,

,a

'Okazy jnie.

lóźecz.ko dziecinne

z materacem i para lóżek z
me.tetaca.nu sprzedam. NaWrot
Ba Tapicer.
2004-1

P

1"~1imę

ItSniych

ucznł6., Rad.alł.
pIętro. od 4-7.

2339-5

taniej poleca fab25"proc.
r~n,
skład
lWeatróm
Zielona 1 1 , 2 5 5 6 - 1

Kan ce larła .Szkoly cOdziennie do
2,,275

6ir!ik z k~pitatem· 5000
Z. z {fdziai~m pracy po>25~7-1
irzeJJny do mteresłlwęglo'la'lego
dobrze prosp erllJlęcego. Oferty
hJżąca prz}chodnia. 'do dWOj'
ga osób starsza z rekomen składać do Rozwoju pod .,A,M.'"
2532-::'
dacją. Zglaszać się phic .Wol ...

S

2585"';"'1

.

Okój dla 2..... 3 uczni lub u'Czen
P
nic
calodziennem utrzyma
niem. onieK8.. zdrowe żucie z~..
7.

Y.

.J

.

pewnione. 2S.p, S. Kan. 20-8
1 piętro.
26C6-1

Of~ri1
28~O"""2

dolna szmaetka poszakuje
Z
sz.ycia m
Rzgowskau, m, 21, Hl p.
2629-5

A

ku"~rka . PłpikowEI pnyjBauje
zamó~ pd PiołrJtoWska

.

2624-5

2 poko.
P os~ukajemŁes~kłnil.
Je z kOCH.,ą łub .l'~.

mideim Zglaszac

się

UdZielam korepetycji w zakre.
sie 6-u .kl~gtmncW:ymagó·
nis .lJarazo skromne. Zgl. au
.
,
K
aam. Roz,woju, pod II Ot epety'"
tor"
,26.d-l

lloirzebne 5"":' tysięcy ztotYCL

oszumie riwóch ęilnychcb.łO P ~ na pler~szy nr. hipoteki zIem
CÓ \»1 p lerws.ztństwo z$lu, ski ej. Zgloszema z \HlrUnkami
sarni. Kożnuński Główna 51. t
prosżę skla,duC: ~o Rozwoju dla
26aO~:.t·
ł;Nl~ L: ł
'
2594-1

P

au

Złe...

2655-2.

b. m.

ootrz~bni

ma~arze Pll' kojoWi,
Kopernika (.M.ilsza) .M 20
260~-'2

i

uL

na '15, "fi ,klepie spoty\11czy ••

u t1 n.o wuy nauczjfeiel muzyR
fortepian teorja) udziela leke1e po cenie
kI (skrz)'pce.

~:rzjsiępnej.

t

m. 1.

dnia 15

Dyrektor Abłoni Id.ź"owski.

nstytutmozycznow dramaty~z·
oJ\ Andrzeja Nt 35.. Poc~ąt.k
lekcyj lIX. Zapisy ccdziennię.

nOści 5~

.'

Clesne obnn(me: Złotyoo 110~- RWilrtalnie.
Podania o przyj~de kandydatów, przyjmuje

na mietunle • •ch

ska 121 m. '1, li

.. Nauczycielka. Ił

132 m. 14..

'wIadomości Szoo~wńycb Ro ..
d~ic:6w i Opiekunów, .. ii 'fi klasie podwstępłłej
w 5tepnej' jest jeszcze kilka miejse wo]nycb~ .

niniejsze m pedaje do

~'łU ózek dZieCinn,., dO .pr~$tia"
,., 1118 W doblJDl staDle. łoi,..
(Damskie kapelus~e ostatnie mo
, deJe, obstalunki, przer6bkl
O,' b.ota solidna i eIe g.&nc. kat naj
niej. bo pl')"~atD'e mieszkame
ebekll Kłonenber~ Kllińskie10 89,
2545-1

Łodzi,

Haputowłoza88 g

2604...... 1

mieckie~

do~adł PrywatllYcIł'

W,fJ.Ziałem Hatndlc_Iłm

Zgromadzenia Kupców m.

przedam sztancę bfjlDtilOWę
firmy KCl!tńskl.go NafUfOWł·

za 22, ślUsarnia f

yźsz,a' Szkola'Realna

iemka u.dziela gruntownie ale
N
(gramatyki, .kon\VersaejL literatury,
dod

Od'

4 po pol.'

1

:Rsdwańska

2614-2
S1

Zgubione dokumenty

~.'." taucja dla .uczennic przy in~

v telI~eDlnflJ !'OdZlrJle' at. Za,
wadzka Nr.! 5. mi . 4. ~ejście
00.

Zawadzkiej .Nat.

i

26H~1

,sta.ncja dla ,Ucz.emc. Obfite. u

trzymEi1ie; troskliwa opieka

zape,,~niona~

pianino. Wól~z.ań·
ska ol, m, .19.
2600- f

P

rzyjmę

uczenn ice na

rot>o t y '(lywanóm reC;Zn\iCH.

Karo!a 20.. w. 5..

o:dl)Y~łl"

',' •
ZgabiOnOzezmolenle'
nia. praktyki' akaszery jnej,

' ~~-t.

ł::Solesla~aRogows~~uL&~e-

z,l1~ska

z4.

..i'.

2612~1

D,iasecka,Barl:>a razgublla
r\\iódO~Obł$ty'~yd.ł

00 ...

prz;ez.

Ub:.§d,. gm. l"fiooer,zem pom. 1uII\
rel.t.

2621-5

'I(ub e Ę;;a'zgUPlla kartę

zapO"

.' . mogQlUąl 'paszport nIemiecki
')Pj'd. w Łodzi .~62~1

C E N A O G - O S Z łLł: rned teii:stem
11'! w łentcle 30 gI'.f.a tekstem·:5 g.; zwy(:zi::jne'i gr.; wśród, drobnych Iv i ne~.r()logf~ gr, ~mUt.Ulia.t1 ~ ':;r~ Iti'
wienz millmfiro~ lub jfCO miejsce. Drobne QSłou.eni& ~rminowe, 5 gr.... '~; . 00ie .• ~ fJO gr..; Il&jmni6~ ogło-~
gr. Droone ponad 20 WJl'III-"
mw - wyr.u 10 gr. 0gt0a005a u.m!ejscowe 50 ~0r0a4 ~.100~ SWO!llC& przed.~,! li' t.kst<:ie I:HJtmelon&D&Sra.tny. a-.k.~ Da 10 ~
Ak~ j ~ ~1c unia 5(\ ~ d.roł&j Artykuły 'beI omac~ b~ora.rjum ;..wat.a . edakc j -: ubazpł.atne. Qgrosf;Enfaprayjllluje &ię do~1l,:
i-e.i ~ ~ 60 proc. Za. terminoWE' wychodzenie ~zeń ~ me <:»powiada.lte.ida DOwapodV.rytks, obowią..tuje lutprz.ed,tem pnyjęt4ł og~;
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