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WARSZA\VA 31 (PAT)
o GODZ. 12j45,MARSZ. RATAJ Zl\~
KOl\1UNJKOWAf... ZEBRANYM PRZED
STAWICIELOM PRASY, CO NASTĘ~

PUJE:

MARSZAłJEK PIŁSUDSKI

MI PISMO, OŚWIADCZAJr\C!, ŻE WYBO
RtT NA PREZYDENTA NIE PRZYJ.NHE.
POJECHAłJEM TAM Z P. PREM" BAR~
TLEM l l\iARSZAŁEK PIŁSUDSKI PO

TUŻ, PRAWIE PO ZAKONCZENIU
!,

NAD'ESŁAł~

ZGROMADZENIA NARODOWEGO P.

TWIER:.DZlf"S\V.i\DECYZJĘ,.WlRAŻO
NĄ

NA

PIśMIE,

OŚWIADCZAJĄC

Iż

DECYZJA TA JEST NIEODWOŁALNA.
WOBEC POWYŻSZEGO MARSZA
ŁFK RAT...\J ZAKOMUNIKOWAŁ, Iż
Nl\. .lUTRO GODZ.. 10 RANO ZWOł-tU;
JE POSIEDZENIE
ZGROMl1DZENIA
NARODO'VEGO~. CELEM WYBORU PRlt
ZYDENTA.

ListmarszalkaPilsudskiego domarszp Ika Sejmu Rataja..
~?~~t~;~;;"+~:::",:";fMt~szt:1: 31'i!Hf:i~~~\1~

~

ó:,~t.KlJl DZlł!KUJJ; ZGROMADZENIU NARODO
, WEKU' ZA WYBÓR. P9:iAZ !?E'!?'!!!:W l!dEH ~y..
oru'MAM W TEN SPOSóB "ZALEGĄLIZOWANIE
• OICH CZYNNOŚCI HISTORYCZNYCH l PRAC,
. KTóRE SPOTKAŁ"l SIł! W OP.IŃJI . Z l\i~CH:ęCIĄ
'JlOśĆ ..SZEROKĄ.
:C: ,TYM: RAZEM

D::ąĘKtJJ1; PANOil, iE WY..
NIE BYL JEDNOMYŚLNY, TAK JAK W
LUTYM '1919 R. .NIEJ MOŻE Bł;DZIE. W POLSCE
ZDRAD I FAŁSZóW.
,
NIESTETY,' PRZYJĄĆ WYBORU NIE JESIJ?EM
W STABIE.NIE MOGŁEM WYWALCZYĆ W soBIE ZAPOMNIENIA, NIE MOGLEM WYDOBYĆ Z
SIEBIE AKTU· ZAUFANIA I·DO SlEBIE W S'WEJ'
PRACY. KTÓRĄ JU~ . BAZ CZYNJLBM,. ANI TEi
DO T.YCB, CO NA TEN URZA 1). MNIE POWOLALI..
ZBYT SILNIE STOI W PAMIĘCI .MEJ TRAGICZ..
NA POSATÓ ZAMORDOWANEGO PREZYDENTA
NAltUTOWICZA, KTÓREGO NIE" ZDOLAŁRM OD
OKRUTNEGO LOSU UOBRONIĆ1 ZJlYT ~lLNIE
DmLA BRUTALNY NAPAD NA MO.lE DZIECI.
,NIB,.OGI;NlE STWIERDZIÓ, iENlEPOTBAFIŁ..
8n1 'IYĆBEZ PRACYBEZPOŚREDNEJ, GDY;
c~!fNIEJĄCA KONSTYTUC.JA OD PREZYDENTA
~AKĄ 'WLAśNIEPRACF! ODSUWA I ODDALA.
l\WSIALBYM:NADTO Ml;GZYÓ' SIl! .ILAMAÓ•.
!NNYCKABAKTBB. DO TEGO JEST POTRZEBNY.

BdftĆJ

B kI.

Humanisłyczne

DUpCZ

. "PItZEPl!:~~:t;AM: ~~,,~~\WÓ]),~KTÓIłY GZY·
NIl; NIETYLKO . TYM, CO "lA iI:t-JA,\ GLOSOWALI,
~,ECZl TYM, 00 POZA SALĄ ZGROMADZENL4.
iĄDAJĄ.TEGO ODE MNIE.
SUK1&NIEJ DO KTóREGO ODWOLYWALEM

SI:ęPOTYSIĄC RAZY OSTATNIEMI DmAMl, m:e
POZWALA
ZADtl$ĆtH.iZltNIÓ TDV+f;.ĄDANIU.
JESZCZE RAZ DZI!!KUJll ZA WYEł6:a I PROSZ.
o NATYCHMIASTOWY, DAJ DOił:, ~IW'
WYBÓR PREZYDENTA RZPLITB,l'•
PODPISAL: (-) lÓZBf' PDaSllDSKl.

i~an~lf~a[i na(lrely~~nta

lllitei. ch

Demonstracyjne wnioski socjalistów i mniejszościtaryterjal
Wymieniane nazwiska: prof•. Mościckiego, posła
woJewody Bni:ńskiego i inny eh. '
Warszawa 31::,5 (aw)

Godz. 8,10 -- N.P~R, ustosunkowała
się pozytywnie do propozycji Piasta i po::
przekandydatu:rę proff lVIościckiego.
(Od spoo. sprawł»:dawcy) _

WUSZAWA1,35"
KLUBY SEJMOWE DO. Pó~NF;JNOOY .PRO..
WADZIŁY OBRADY W REZULTACIE KTÓRI8H
KANDYDATURY NA, PEf]ZJDENlJ.lA 'RZECZYPOS..
P()LITEJ PRZEDSTAWIAJĄ S~l!JAK NASTł!PUJi:I:

Gimnazjum

Zeńskle

lisi j- O l .

6dafiska90, (r6g Andrzeja) telefon 28..62.

Barłiekilgo,

ZWIJ\ZEK .LUDOWO-NARODOWY, CBBZEśCl

JAŃSK..l\. DEMOKRAC.JA I

CBBZEŚCIJANSKO-NA-'

RODOWI W DALSZYMCIĄ.GU WYSTAWIAJ4'
KANDYDATUR!! WOJEW' POZN~' ADOr...·

FA BNIŃSKIEGO.
.
KLUB' PRACY, WYZWOLmlllł WY8YA'WIA:
JĄ KANDYDATUBE PROF•. ,J.;JlOSmcKI&OO
WSKAZANĄ PRZEZ MA.R.PILSUDa1QEOO. KLUB
PIAST I' N.P.R., POPRĄ KANDYll~RE. 'PROF..
J. liOSCICKIE80.
M:r&JSZOŚCl SLOWIAŃSKD WYSTAWU
WLASNĄ, DOTYClłCZASNIEOKlU:~&ONĄ KAND"i
DATURE.
, KLUB ŻYDOWSKI WYSTAWIJ! KANJ)YDAT'O
RE PROF. BODUIN DE COtlRTENA'I.,
STRONNIOTWO PPS. NIE POPRZE KANDY..
DA.TURY PBOF.· MOśCICKIEGO WSKAZANEJ
PRZEZ M.ARSZ. PILSUDSKiEGO LEi"" "QiYSTAWIt
WŁASNEGO KANDYDATA NOR",. B.A.lUdOKmGO~
PO:PRZEDNIEGO KANDYDATA pOlt t. DA..~ZYll.
SKIEGO, KTóRY BYL W .BLISxDl 1tONTAKCIr
z P. MAiL PILSUDSKlM p.P.&wmorALA..
NIE POPARCIE PRZEZ P.PAKANDYDATtl
]lY PROF. L.MOŚCICXIEGOms'l ntwoDElW NIE..
trFNOśOI

DLA OSOBY P. IJ'AB. P~Q.G.

l,

•

J!OOiIJ·~~8",·'oltJ,~A .ij~. ~Sl' W TEN
~r9iÓ:Qł ..... :P~,.-S.--4~BUi$óW, STROl(NIGTWO
~łIłtCł:r3pC-'-:~.~VI.rMG-t~ DWA GŁOSY
~!HJ~! !{§!!
"~~. ~~os~w l?WY~WO~ENIA'1

nej 'dęcy~ji
§prawie~osowtwa odroczyły
do dzisił)j~go dnia.· Obradują obecnie
~AS'mÓJ DNU. - SLONECZNEGO~ ALE Z
NIBBOSKLONEM ZAsNUTYM: OHMURAMI ZWOL.

:t:X:Z:;I~~J:n~I~1.:::ZEJJ~~T

NPR. i
QŚci slowiańĘl:tg~. Ręą~tar kłu~
bów powzięł~decyzje w dniu wczQrajszym,.

J:::::

i6 6L6a ~
. . iłJH, 17 NIBMIB6KI6H, 3
GLOSY "C:tILIlłOROBOW", 12 GLOSÓW, KTóRE :lA
Dlf4
'.
IS.Ql.OIÓW DZIKICH. RAZEM

~mzape\vnieniahezpieczttństw~ o~

j

NY I POWAŻNY" ~YOłE W ~I_CIE JEST PRZY..

ohradom Zgj(}l:fladzenia,

taszo:;, :;~B~~~:-L~KA w

cyjneWl'T~.~axzą~erua~ ~~rztł.jfW~ do

STROtJl! gEJ"

wlfldz~

a<}ministra..-

D. .

.

~QI;OWAmtl

~l'QJfł ~IŁY

l1a ·IłMSÓW~

w

PIERWSZEM

MU PODĄżAJĄ Z RóiNY6H STRON 1m..J\STA pos. niedopuszcze»i&<osób posUotlllych do gma~
LOWIE I :mNA'l!OROWIB.
chu obrad" ···~ne ·ułire zamknięte są
NA PLACU TRZECH KRZYŻY I NA. WSZYSTu dl
h
...
..
KICR PRZYLEGAJĄCYCH ULICACH STOJĄ WZMO
a ruc u kqfgonem poliCyjnym,. który prze
CNIONE POSTERUNKI POLICYJNE, KTóRE CA.. puszczą t~łIto.· c~onków
Z·grOPlad~nia,
LY RUCH on STRONY AL. JEROZOLIMSKICHprzedstawicię"li rządu; prasy krajowej i 00:<:
KIERUJĄ W Vide!; lłRA.CKĄ, A z VL1CV iUłAC",l..'ó . "
KlEJ W STł\OJ.U; UlrIOY .OKOTOWSIU&J. W cej oraji; o~~i~rOS20l\e.
TEN SPOSOB ODCIĘTA JEST NAJZUPELNIEJ ULIc
Na mieście panujezupelny spOkój
&JA WIE'S"~ NJl KTÓRĄ WPUSZCZANi· SĄ JEDY porządek.,
NIE CZLONKOWIE ~GROłlADZENJA NARODOWE.
QO -ORAZ Dz:uu"iUKARZE ! BARnZO NIEZNACZ
WarSZi\.\va 31 mQ.ja (p1it) g. 9.50.
~A ą,Q$ó PU:ąI..ICZNo.śCI, ZAQPATllZQNA W LEe
Prawie wszyscypoałowie 21' wie~ich
GITYMACJE KANCELARJI SEJMOWEJ, UPRAWd kl b"
. .'
Z
ci '-··Z kI ,lVIAJĄCE DO MIBJSCA NA GALER.}!
. U OV{ iją lU~ na sa l
gI'OIł;l~, z§Ulą.,.
u;>
bu ZLN. brakuję jeden. Z,~Piasta" ęzte::
re ch, \v tem
posłowie
Witos 1 Osiecki
PPS. jeden, mniejsze kluby są już w kom;:
DO KLUBU SPRAWOZDAWGÓW P1UłItAłIEN p16cic. ~myby'Wają również .prz~d~ta:"dciele
'lIARNYCH, KTÓRZY ZJAWILI SIĘ W KOMPLECIE
rządu. Pierwszy przybył ministerM.akowski~
-OIłAZ WIELU DZIENNIKAR;Y PB,PWINCJOliAL
:MYCH PRZYBYLI KORE$PO'Nj)i:NCI ZJUtlł4)II.. po nim wi:p.ister1r1łod~i~1łoWskii §$ereg ··lJlyi '
CZNI z CALEGO ŚWIATA w LICZ:SIEKILKUDZIE szych urzędnikó.\y ministerja1nych~ \V
loży
~lłnUlJ~ P'Bllęi:l1łlQ~Q :P~4)JI~H O~SZi:lłNĄ SAdyplomatycznej ,z:ę.~l:j~uj~ ~ięiuż
poo1owitl\:
lłłi {:)
~v:~n:r ~f:a~WO~DA.WCPW. SALA
~
TĄ. .~~.
W~:&-1\Ił~ ZU~:W f!q;EUJPEJSKIE Portllgalji i Czedhoslowacii.
GO DOMU PRASY. TUŻ OBOK UMlRSZCZONO TEa
LBGRAF,· 'SZEREG MASZYN 00· PISANIA, SZBREG
~pólny k~nd~"(1if1~f:
STEriOTYPIS~BK.
VI SALI ~RJ U1\U~SZ6ZENJ
~~AHI łm~~ENCI P~OVi"l
POSELSTW I
c

r

z

c

W

MlDM.Mł.

"iłfDt;l' ~4M

umiarkowanego

.. ą:rAAWQ~P*WpgW

SEJMOWYCH A SALĄ DZIENNIKARZY ZAGRANICZHYCli URZĘllqJE SlimCJALNY URZĘP:NlK
FOCZ~PwYs :f{."'tlJty PR~V.JM:UJ~ NA lil~JSJJlJ DE
PESZ~, ~Twą.J4C vi Tf:~SPQąÓli
EK-

.
. , .
\\Tarsza\va 31 Inaja (pat) godz. 10 nl. 3.
S~lłJ. ,posiedaeil sejmu jest już s~czel:
nie
zapełniona.
\V loży dyplonlutycznej
z:nąjQtlją się. Wii}~YS9Y akreqytgwa.ni posło~'i~
pa(lstw obcych.. \V loty praspwej Pf.:pepel~ic
nie., Korespondenci zagraniczni
w ogólnej
lig~l?ie .70 W tern ośmiu przedstawic-ieli prasy
itmPfy~wskiej z~jęli specjalp.ą galerję. Na
SPED Vł1ll·

ll:iy~ek, Rr~y tą.kkrajowej Jak zagrąnicznej
oddano specjalną stację tet~graficzną i ZOf:<:
gan~pwałlQ.· ~d hQ~ zaęielscowepołączenia
tek.foniczne. W tym momencie p~zyby"\va
~,eges . Ratty Ministrów Barlel.
Posiedzęnie
rozpf)CZnie si~ lada chwila.;

GODZ. 9,40 li K
PR2;.:&ij PJiWl'J4
I1K:ąĄIŃj}Y I BI.!\LO
WILI· ODDAĆ RIALE
.~,

w

w~mu·~

. SWBOBRADY
zy POSTANO1'·W 'QMJSOWANIU.
cif'/1łANNYCH

:9O'S.

kW.,.

OBRAD ZJEDNOCZnNU.~IQB$flPBZY..
J:ą!lQ DECYZJĘ
U~~cJĄ"
:ę~f.łlłłałNI.t\
"P'~J1W~ ~ :Qł){JiM .
. ~"T
KLUB POSTANOWIL ~ .
~ ZA.
~n:~ ;p~ups:~u.~

N.P.R. P9Z0S'!A.\V'lLAWOLNĄ'RłliKli SWYM:
W GŁQSOW.gfIU z TE~~:C
ON ..
KOWIE' MOGĄGLOśQwA6; ZA VłlJś"
:II
PJłaSUllSIQM..TRZY IQ:.UBY PRAWICY z..L. N.
c.!f. I CB-JJ.
' ...' ., $wij~
"
, op ,ł>fł KtO ...,
ł,q:ąY.·1MQJl;W. .
. ",.
Ai\lSKIBGO ADOLFA 'UNmSKIEGO NAPBEZY..
NTA RZECzyposPO~r~~J..

CZŁONKOM

7

c

,.

KANDYDATURA rlA ZQSIiALAO'U;JALmC

·i~'ł:9.~

i

~latol"()wjie

które

powzięcie ostafec%Eł

..

>'

DlfBANO..

W11Bt:ZA. WmOS_J'~D

ADOLF B!fJlłSXI
-"lc';"~

0EN'lA,. ~·.~:DlW:4
NYMSPOKo.JU"U-W~"ŚQJĄ. WĄ ..~3;c ll_lE ..
SZCZONOPO. O~J1~TRQNĄaB If
~łPO ~TÓ ..
ByeU WYWm.j'WA.NI·W 'POJl~JN#FABETY

ynik lłuJD ania na~ ~ore

Q,Z~YHPOęLQWłE IS~ą:W4~O~(:lWi~ 'Q1)llAJĄ

SWEKĄR~q, WJl.yą9A:JołUNm· ~YS.Ł9W

~~'lNł!Ł4 .l'tł~lłN\fąZ;te~J.ł:~ . 'aAl.'0WIEDŻ
:ę.If.łRSZ4Li:A l;l,45I;'ĄJ4?' iE~~~IlY :PO~EL CZY
t3l;.NĄ~OR~ .TQa'UY~l(łsQ~~

W OZElV.U{QL..
S:rOJł,~'~G,Q.A.PZł1NlA 'l\łMł.ODOW~@O
:QISllZiE .i;t:~'WLQC~Iłr· ą ','~~ld .V~TniJ1fTY.
. WTQ:K~ fH,O~WABUSTWU;lU)~NO NĄ.

WmK

3~:ąlłUJĄGą !\flIl6BE{IN,OŚCl:~' ,rOSŁQ.Wl, BARANOW~ (IlIĄJ..OłlUSI)l), JQliRWUA.~l?'lA$WJ"), K~Y..
~QWI,C2iA(:P"tS~)i ~~NĄ~A J..l1tftEN8KląGO

o

GODZ. 11. m~."t,? MARSZAŁEK RATAJ o..
:CWORZYL POWTÓRNIE. ZGROMADZENIE NARO ..
DOWE I, OZNAJ:mLWYJ\TIK WYBORÓW:
GŁOSOWno 'OGÓLE1\[ 546 POSŁÓW! SENA.;,
TORóW.NmWA~NYCB: KARTEK ODDANO 61 GLO
sów (PUSTYCH).
ZA·, l\.ANDYDĄ,TUlłJ\ MARSZALKA PlŁSUD..
SKIECO GLOSQWĄŁO, ~~ .CZŁONI,óW ZGROMA-

STĘPNEGO

'reI ~eDta.

ZGROMADZENIA NARODOWEGO,

liĄ

KTóREM NASTAPI ALBO ZAPRZYSIEźENIE ELE
KTA W RAZIE iEGOZQODYs ALBO TEŻ POWTóR
NY WYBóR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ..
GODZ. 11' MIN. 30 ZGROMADZENIE NARODQ
WE JEST UKOŃCZONE.

Warszawa 31 maja (pat) godz. llJ5
Punktualnie
o, godz. 11 min. 6 ukońcZG
DZENIA NAaopQWJ:Go.
no
głoso,vanie.
Nieobecni
posłowie na zarzą:.
. W~ B.) ~ OSlB~GO (l?U.~T),IPQS. 1'YM:O..
ZA KANDYDATURĄ DR. AOOLll,A BNIŃSKlE
ąąQ~UK4 (UKRAlman), PO~. WIl\tCBNTEGQ
GO 193.
dzenie marszałka byli' ponownie' wywoływa:r
~ ("PIAsT"), PQI. KS. WÓJCICKIEGO (CH. D.)
WYBRANY ZATEM' PBEZYDENTEMRZECZY ni do głosowania. Nieobecni byli z nieuspras
... U!PEM ABSE).\rCJA, MINIM:ALNA..
POSPOLITEJ POLSKIEJ JEST, MARSZAŁEK JÓZEF
wiedliwieniem swej nieobecności senator Ba
OGQDZINIE 'l1l\łIN.· 15 UKONCZONO ODDA P1LSUDSKL
"'ANIE <KABTEK.
PO ODCZYTANIU ,PROTOKóLU Z POSIEDZI: ranow Sergjusz, senatorka Lewczam.owska,
P. MARSZALEKRATAJ ZARZĄDZIŁ PRZER· NIA ZGROM.'ADZENIA.NARODOWEGO, P. MARSZA poseł Kiernik \Vładysław, senator Łubieński
Włf 15 MlNUTOWĄs'W CZASIE KTóREJ NASTĄ.. LEK SEJMU, RATAJ, ZAMYKAJĄC POSIEDZENIE
Pl OBLIGZENIE,A NASTĘPNIE OGŁOSZENIE WY PROSIL . POSŁÓW I SENATORÓW, ABY POZOSTA Leon, poseł Osiecki Stanisław, poseł Piotro<
HIKU WYBORóW. PANUJE' POWSZECHNE PRZE.. LI JESZCZE KILKA GODZIN W GMACHU SEJMO wski Adam, poseł TY1l1OSzczuk
Teodor 1
lJo.ONANIE, ŻE JUŻ W PIERWSZEM GŁOSOWANIu WYM, GDYŻ JEST RZE02;,Ą MOŻLHV Ą, I~ W NA.l~ poseł \Vincenty ,'Vitos.
PREzy])ENT RZECZYPOSPOhI'!'EJ B:t;DZIE' Wy.. BLIŻSZYM CZASIE PO POROZUMIENIU SIl: Z E~
IJsprawiedliwili swą nieobecność PO$
BBANY.
l.EKTEM BĘDZIE :MÓGL O&&OSlć TERMIN NA·
;;eł Kuryłowicz i poseł ks. Wójcicki.
Po ukończeniu głosowania marszałek
Rataj zarządził 15-cminuto\vą przerwę na
czas obliczenia głosów.
Zaznaczyć należy, że grosowanie odbyło się w nastroju poważnym. i
było
~
ZWIązku Ludowo-Narodowego poseł Głąbiński domaga kł6cone żadnyn1 abs<?lutnie incydentem.
Skt.jtatorzy ukoilCZą swą pracę o godz,
" się przeprowadzenia surowego śledztwa
11,25.
P AD NA WILLE P. MA.R. 'PlLSUDSK.IEGO W SU..
WARSZAWA! CZBRWCA

m.

.IIY ~ył jakikol lek naJa~ na~ul~i ~?

nie

prezes

WCZORAJ W GODZINACH WIECZOROWYCH
PREZBS zw. LUDOWO-NARODOWEGO pos. ST.
GLĄBINSKI' NADESLALLIST ,00 MARSZAŁKA
SEJJt[U RATAJA, W KTóRYM DOMAGA SUf PRZE
PROWADZBNIA śLEDZTWA CZy, DAWNIEJ 'LUB
. . OSTATNlCBD:NIACH BYŁ JAKIKOLWIEK NA-

LEJóWKU.

. ,

PAN .POS. GŁĄBWSKI PROSI O JAKNAJSU..

ROWSZE ŚLEDZTWO I OGŁOSZENIE PUBLICZNE
JEGO WYNIKóW.
POS•. GLĄBIŃSKI ZAST.RZEGA SOBIE JESZ..
CZEPOWRóT'DO TEJ SPRAWY NA FORUM PAR

LAlmNTARNEM.

..

ST!fPUJE:

I
PrzedwezesnemanifestacJe na
Warszawa 31~5
;~
(w) Zanim jeszcze stało się wiadome
o zrzeczeruusię przez marszałka Piłsudskie
ego, szeregi jego zwolenników wojskowych i
cywilnych przedefilowały ulicami j wokoło
gm~chukomendy ,miasta. Na czele tych szl
,regów postępo~~~bądź orkiestry wojsko~
'we, b~(dz orkiestry/cywilne, bądź czerwone

-, sztandary .różnych

związków.

W związku z ogłoszonym wynikiem
wyborów, P.P.S., zmobilizowała'. niezwłocznie
puchody demonstracyjnę niektórych swoich
zwiazkó'w zawodowych i organizacji dzielni::
NASZ!"" ::OL:~",ii··i:':~: ~~.A,DZWYCZAJNE.

, \Vdniu wczorajszymwydanśmy dwa
wydania naązwyczajne w mig rozchwyta.ne
przez. ,żądnych wiadomości
czytelnikÓw.
Pierwszy dodatek nadzwyczajny ukazał się
JUż o godzinie pół do l~ej, tak, że dzięki do
skonale 'zorganizowanej służbie telefonicznej
oraz technicznej pracy w.c~eśnier od innych
wydawnictw łódzkich' zd~llliśmy poda6wia
llQmość o .wyborze , marsz~(,Piłsudskiego

na

prę~ydenta

Rzplitej.j
W drugim podaliś~y
. l
Zl'zęczeJliu się wyboru.
~

.OPUSZCZONY
' .

MARSZ.

wiaoom,ość o

~ Z LISTU
,

.

ł

PIŁS~I'~~O~j~

Wś~yatkie
thiennlki.. ydaly
o'wyJ.:roxf'e
,Jo .a
<~r~. Piłfv'4s~

dodatkl

.Fr~zydon,

WARSZAWA, 31 V~ (PAT..
GODZINA. 11,38.
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RATAJ.
NA PODSTAWIE PROTOKULU SKBftYN..
JUM MARSZAŁEK STWIERDZIŁ I ZAKOHUNIKrJ..
WAŁ ZGROMADZENIU NARODOWEMU, 00 NA..
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marsz.

Piłsudskiego.

cow,Ych, ',z' orkiestrami i sztandarami, kier u>
jąc je na pl. Teatralny.
O g.2i:ej po połud. przed gmachclll
ratusza zgromadziło się około 1000 osób,
przeważnie robotnikó\v, ze sztandarami, któ
rym przygrywała z samochodu ciężarowego
orkiestra robotnicza.
Przygotowane były
r6wn~e.ż trybuny dla mó\vcó\v) jednak
do
wiecowania nie doszło, zapewne wskutek no
wych wiadomości, przez pisma w dodatk~
kach nadzwycz~ljnych rozpowszechnionych,
o nieprzyjQciu przez. marsz. PIłsudskiego go;:
dności prezydenta Rzplitej.
i

ta i o jego zrzeczeniu się.
Charakterystycznem Jest;·że dzienni::!
ki lewicowe podając list mar.,sz>Pilsudskie:.
go do mar. Rataja wypą.śCiły~ustęP1istu,w
którym marsz. Piłsudski mówi o "wydobyciu
. aktu zaufania".

NA ROZKAZ

WŁADZ WQ~SK'OW'fCH.

Wczorajsza manifestacja wojskowa
w Warszawie na Placu Saskimzol!tała doko~
nana·. na rozkaz władz wojskoWych ze Szt~'
bu Generalnego.
.

GLOSOWALO M6POSLóWI SENATC)RÓW1
GLOS óW NIEWUNYCR 61~ GŁOSóW wAżNYCH
'&;85$ ABSOLUTNA WIEKSZOść 243. ZA M:AltSZAł.
RIEM:PILSUDSKL'I\i ODDANO . GLOBÓW 292, ZA
, ADOLFEM BNIŃSKIM: 193IUBSZAŁEK RATAJ OŚWIADCZ'iL PRn
OKLASKACH ZGROMADZONYOH, żE PREZYDENTEM RZPLITEJ' OBRANY ZOSTAL MARSZALEX
PIŁSUDSKI, POOZEM: MARSZALEK RATAJ WEZWAŁ URZĘDUJĄCEGO SEKRETARZA SENATORA.
GRUETZMACHERA DO ODCZYTANIA URZł;DOWlJ
GO PROTOKULU ZGROMADZENIA NAROD(ĄWEGO
PO ODCZYTANm I PRZYJ~Cro PROTOKU..
LU, MARSZAŁEK RATAJ ZWRóCIŁ SD; 00
CZŁONKóW ZGROMADZENIA NARODOWBGO
O
POZOSTANIE W GMACHU SEJMOWYM"Zl.l?OWU\
DAJĄC, ŻE OKOŁO POŁUDNIA PO POROZUMIENIU sn; Z ELEKTEM BIfDZIE MIAł. M:~OśO
POWIADOMIĆ CZLONKóW ZGROMADZEm-A NA.BODO~GO o TERMINIE NASTF;PNEGO
ZGRO.
MADZENIA NARODOyv:&GO, KTóRE BIfDZDi PRZB
ZNACZONE DO ODEBRANIA.PRZYSIEGI I gWEN.
TUALNIE, O ILEBY ·ELEKTWYBORU NIBPUY.
JĄ.Ł - DO WYBORU NOWEGO KANDYDATA..

NA 'lEM
GOn&. 11,36. -
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i~ WIł raaości ki
, Będ~leąie nietylobez pana. krwie' swo Bóa
CÓ7. bęozie po waszycłlse'jmacn, kto~ .
~
fol
nej,
gdyśoie
mi~U
dostatek
wszyŁ ego
.. i.erania jego, ale też bez ojc~)"
re ty lo sam", na oddalenie i leczenie przygód Jej i bez
w~eteczeństwa waszełlo
i złych razG.w Rzeczypospolitej wam ' zostały, zny i król~st\Va. swego, wygnańcy \V8~ę -idl«. dO$ł:ątkn
~fJ,f~ziJ~cie
'ąPJ.3pem
i królem i innem prze
WIÓQ~eg{)wiel
jeśli z róiiłf1lli· wiatry i niestwornymi myśl a nędzni;~2~~epi) ubod~y f
mi na nie łiilfę zjedziecie? Doznaliście i tego które pop~eł1~c nogami. tam 1 gdzie was pier~ łożtnltitw0lU" WQlrfuącią się belijalską pokry.
roku . co W1lm i ojczyźnie miłej pomogły! I wej ważon.tf;;~dą~ Gdzie się na taką drug'4 wajftc~ €t ja.rzma. Wd2;ięcznego Chrystusow~
..
owszem, seJIDYł które wam były lekarstwem o jczyzne'zao~dziede, w której byście tą,ka go i :gQgb.lgzeń~twa nosić nie chcąc.
Do
takich
ufrat
i
przeklęctwa
pewnte
slawti,
tafdDrlll;statki,
pieniądze,
skarby
i
~
na wszystki Rzeczypospolitej choroby, '\v
Was' ta Wi~~łt .'. nięzgodi:l i rnztyrki domowe
jad8i~ \\fam obróciły, bo na. nich \vięcej nie zdob:noś~j, l.tt}~koszy miec mogli?" Urodzh
zgOd i odr~eniamyśli jeden od drugiego i lisię Walll ;r~'Jlłom w~szym taka. druga mat:: prwYpr6:Wi~,Nje tak rychło i nie tak żułoś:;
stanu od smnu przyczyniacie. N a nich się ka? Jako tę. stracicie, już o orugiejnie myc: nie wojn~i nźłjazqem postronnych nieprzy
ludoborstw<'4 i sedycjerodzą; z nich z \vięt::.
szym rozwałnieniem wyjeżdżacie, niźli przy
jeżdżacie. I tak sejmy, na ukrzepczenie zgG::
dy i miłościspćlnej braterskiej uczynione~
naz6palenit. rQzterkówsłużą. ToĆ ich już
lepie j nie Skłftdac~ jeśli takich niespokojnych
serc i myśli me złożycie, a. do świętej zgody
nie przystąp!cie~ .i\. bez sejmów jako o s,obie
radzi~ mac.i~?

im

a serCA, na brat y zwaśnione, składajcie. pó~
więtszej

fury jej nie przyj.dzie}
J ta niezgoda przywiezie na WaS niewo
Ię, w .której ~volności
wasze utoną i '\v
śmiech się obró9ą, i "będzie",
jako mó,vi
Prorok, )1słqga równo z panem, niewolnica
rbwn, z panią swoją, i kapłan z
ludem~ i
boguty z UbOginl, i tell, co kupił imienie t ró
Wny z tym, 00 przedal" . Bo wszytcy z do~
mem i .2:.dl'owiem swoim w
nieprzyjaciel::
~kięj r~ce stękać pędą, pDddani .tym, którzy
ich nienawidzą.
~iemlei ksIęstwa wIelkie, Które się '~
Koroną zjednoczyłyi V{ jędiiO ciało' zrosłY':
A~~~ts::&:tJ:

:'8

odpadną. i r<)ZerwaĆ się s~ę dla waszej 11iezgo
~..

;:;;z.;~.w
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!t Jmł§~~h

jaclół~jtlą~mo:iecie~ jako \vaSZ~l niezgodą..

"Będziooię ru~przyjacłOłom
waszym
słuzy}j ,. . . . jako Piijmo
przegraża ~ \vgło;:c

Jabłko. gdy z\vierzchu się psowac

A _ _ _ _~--------

.

s.

obnażeniu iwe wszyst
kim niedQsta:tku" i vrłożą jarzmotełazne na
szyje wasze. przeto, .iżeście nie służyli Panu

dzie, w pragnieniu t ·,\V

Nie łacno się domyślić, ażby

~przykrą i
niebezpieczną odmianą \vszyst::
kiego. Zatym, uchoyvaj Boże, domo\ve 'wojny
powsta~ mogą, które nade wszystkie nieszczę
ścia i spustoszenie za sobą ciągną, jako sam
, Pan mówi. Co się Sychimitom z Jeroboamenl
przydało, i wszyscy poginęli z obu stron, i
sami się $pólnie gryząc, pogryźli i pomorzyli,
jako l\pQstQł powiedział. W takiej samej
wojnie i zwycięshvo złe i przegranie niedo~
bre. Na t;tkiej jeden łaskawy hetman. sta~
czając' bitwę z. sąsiady, do swego ZO:inler~
stwa. mówił: "Szanujcie braciej!"; a drug1.
okrutniejszy, w twarzy trafiać
kazał i
wygrał n!eszczę~liwe ze krwi
braterskiej
wygranie. Do' tego domowe Vv"'aśni i niezgody
przY\vodzął od których, dla Boga~ uciekajcie,

ki do

~Ućl

~'.

'. ..' __

PfjJylcb~rych tera,z potężna

byc

\Vczora"jszy dzień był jeiln}'1l1Z na}::.
dni. jakie przeżyv{ała Polska.
Zrzeczenie się przęz marszałka Pił::
suuskiego. fotela prezydenta Rzec~YPQspolic:
tej - postawiło pallst"w'O w bardzo, bardzo
ciężkim połoźeniu.

Nie będziemy. tu dQwł)dziÓżęmarsz~~

c

ją .nf~ wsp(lląęgo. ~ !~ąIp.f! J;~ę~~y\vi~t~pią··.
.
Rozpętał bu~~e, 1oi~<mrs.al·· .. 'względnie
'c

. '. ". . ' . •"3...;'po~ojm~mQ:t:~ ~kie, oł>i~Y)VPrł. WQjJlę z

mg~bicle<;;i.:~:.:~;<· ~ąpęją i ~ł()4~j~twe!lłjftlłs~ep:J - ... i wy
stą~:o i pg ,wieę•• ~~~f~;
Tl!ęf~tawi~jłWM:fP '4<ł~~oij piwo f

fo;~hrn~U(lli~a~

i w

ą

~6c1cłej

ch()$
obija się z wiecu na 'wiec,
słucha i słyszy,zezołnierz jest dzisiaj
na
. ło~· abypQ!p§;gel do tworzenia ;,rządu chłop

łek Piłsudski ma2asobą powainyodłs.mar· sk:O~ob(łthiezegoH aby niesłuchał oficeró'\v
mji, ma za sobą tłumy bezrobotnych, ma u~ i s~4t'W~lug swojego widzimisię, tworząc
licę, ma zorganizowane' dobrze· różne :lwią;.- radyS~.. . skiem
zki, cały szereg UgI'urłowan 'sejhltlwy~lt i
;:~}~l1jcja do
złudzenia
przypomina
pozasejmowych, które nie po zanim ,niep(Ji'ł~fj~'wRosji: tam też Shibość decydują
W'idzą i 'widziec nie chcą...
p~tkJ~~,~llików u góry \vy\yolala \vybuch za
"Piłsudski - to Polskał,t . objlśni~r r~lY,
nietylko Zabiła Rosję - ale do
. l1anl tonem njędoPuszczłiją~ymżtJ;dnY4~..wą~ d~gd1litt~zy organizmy
Europy...
tpHwości, pewien .skądinąd
bąr~'Q intt}1i.. ,.
~~~aęnie
marszałka Piłsudskiego
gentny zwolennik p. mę.r&'~~.
. Wł·~~B.łonadzwyczaj
Tego rodz;:tju PS}1;Chóalrl Qg,.rnll~ teiJl)fR~4num'\ z kt(,l'ef,;~O
wszyst:k.ie tłumy,~Wr~· ,wi~rzą,wl)ił~d~ił~{I: lim·pozorem wyjść jaknajpr~dzej
bo
go - wyobrainlY .s~iłl fe~, i~htlątJ~j~ jąlt J histprja Polski ppucza o... Sichlskich u
PO \vycofaniu jego. kaJldydat\łw~~~dytyle nałi·lłietrudno, historja Rosji - że 1'TOCCY i
ofiar przvplacilo ~~ił'Wi~m.. i· ~ti~it~l'\ie;: I'!flllinY rajzą się na" kamieniu ...
doszłe do skutku PJ~jt$ty.. . . . .
Pqłozenia u nas niedocenia nikt, a naj~
)tVYQbl'ąźmy ąph~J pn:witftn~~; 'nryśli mniej zdAją sobie z 'uiego sprawę ci} ktÓrsy
zawiedzic;ne ideje, . ~iflnr~'~~t WYW9łau~ Wywołali całą zawieruchę. . Dzisiaj siedzą
:naglem znjknięcietp.
Ję,,~łiY walczyło oni spo~ojnie przy biurkach 1 rozkazują. 1"Zą
si~Gd wielu miesię~ff amg~. j l,t...
dzą polemizująt nie wiedząc nic że pod stae
Mars*. Piłsudąki. iChjrowatlził, mars~ parnI tpają ·wulkan,· który czeka t~'lko oqpO'1l
Pił~uclski był im 00:1e~b1łJmśffidkiem,był \v1eallieJ chwili. aby nochlonąĆ ofiary pol~
ich drogą - dzisiaj, w·O'Statniej chwili wyco sklej ni~obliczalności.
.
fał się - nie podając ~idn~ch' ważkich argu~
A. S
ll1entó\v na usprawiedłiwfehle swego stano::
Wisk€(.

Bo powolYV1ąQi~ ~ll nłJ. a~~i, kt6;~
~akopy były '\Y niebw:glę~~ńitwl~ - . nąlęzy
do tych milych baśni Szehere~ady, które· bar
<łzo pięknie brzmią, niestety jednak nie ma:::

fłfłYmł

wiec nu Placu Te.nad identycznemi

cię~8Zych

.

"eąpąt~nie Jl&\Vat~yl.

Wars~awy U()!losz~ :Q·eJą Jg1, ~ ntl
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...-aiil?Ps-u
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Nowy

ster

poseł

tqreokt.

Yahia Kemal~Bey, nowy poseł turecld i mini..
pełnQmoooy przy mąiil:ie polskJxn, ul'Odrony 'W

~u 188ft· ukoń,ezyl ~~ę nauk. POlitYCEych VI

Paryżu, gdiz.ie. ~tawałpn;ez 10. laŁ
Był profesor&~m

hist,or}ina uniwersytecie

w

K-o.nstantYllopolu.Z.J8tałwjbrany na poełe.dQ })a.;i'lamentu w r()kul
~{)~ę~lJ:rfiL.Stałe praeow4ll:
wk<lmisji . spraw . gra.ni~1Cb..Bmł udtiał w l i ..

sji ·tUTooklej ~:metf. ~1 ~ rokowań w
Xfl;l1iUie.

·t

l.

no-

. . B.Y!..a~e.fe.m
.gae
..... j.i.·~~ec. . lne.i." w. komisji de-.
bnutacYJneJ
turec1 -sYl'yjsldęl.
Npwy poseł. yje4zię dp .W,airlfj,;awy
~ŚCirurz~~ agreanen.t %.e
e1e

Nr.

ł~,

.,

F

~1[leD~łY~nmu~Ó:lł aI~n. ~O~ . ~ ~\{i~gu.
,

,,1<a~dy postępowa,c

musi

wedłu~ własnego,

w związku· z zamachem samobójczym
gen. SO.,snkowskiego pewna,' CZflŚĆ'
prasy raz';.
't
$Zefza kłamstwa i oszc.ercze informacje i
Przypuszczenia w. celach aż TIadtn zrozumia::łyc.h. Aby, d,.l;"!Ć 'wyrai prawdzie" pod,aJ'e, ;;
my poniżej informacje, zasiągnięte UŹl'ódła
autorytatywnego.
.
Gen. Sosnkowski we v,ftorek dnia 11
maja
wieczorem wyjechał <10, \Varsza'wv
by
stamtąd !-ldać 'się do Gene;y jako
czio'uek

sumienia'''.

Gdy po 10 dniach stan zdrowia ("en

Sosnk O\VS'k'~le.l~O coko lWle~Slę
' 1 . ' polepszyL uda:;
fi się do niego \v niedzielę, dnia 23 tnaja

!:'>'

(pierwszo święto Zielonych Ś\viątek), pi'oku"

rator \vojskowy pIk. k. s. Piotrowski, oraz
TIlajor k, s~ ,Lisowski jako protokulant i w
ob ec:pości" prof. dr. Jurasza jako świadka spo
rządzili z rannym protokul. Na zapytanie

płk.

Piotrkowskiego gen. Sosnkowski oświad
Ż~ mając zamiar popełnić samobójstwc
postrzelił sil~ sal11! w gabinecie jego nie by!t")
poza. nin1 nikogo; w przyległej sali, zllajdo~
Wi~~ się adjutant por. Barano\vski.
Od dalszych przesłuchów chorego od~
st,lpiono ze '\vzględu na możliwość pogorsze::;
nin .ic.~o stanu. Protokul. odnośny podpisaH
pIk. karp. sędz, Piotrcwski. mjr. ki s. Lisow~
~ki jako p'l.'otokulant t proT, dr,
Jutasz jakc

czyI,

świadek.

Tak przedstawia
rzeczy.

się

t
t
ł
II,
nt-~cy en:e!~e~:!:c~~e:~~:~o:1~~~:e!:; .~ ulHD fi U ar~lh aa.
bowiązki dowódcy OK. Poznań, gen. Hauser,
zarządził wysłanie

\vojsk z Poznania' do \Var
szawy; pier\vsze dwa pulki odeszły o 'godzi::
ilie 5 po południu. "Następnego dnia lniały (l
godzI! odejść d\va dalsze pułki.
W czwartek (Wniebowstąpienie Pań~
skie) , dnia 13 maja, około godz. 8-ej rano
gen. Sosnkowski wrócił 'niezapOwiedziany z
:\Varszawy. Okolo godz.l0gen Hauser zare::
ferowa.ł mu o 'wydanych rozkazach,' Gen,
Sosnkowski nie wydał na to żadnych rozka;;
zów ani, odwołujących, ani zatwierdzających.
PrzY1'ozstawaniu się z gen. Hauserem oświa
dczyE' "Teraz każdy postępować musi' wed~
ług' własnego sumienhf'., Gen. Sosnko\vski po
został sam w swoim gabinecie na
pierw;:
sum piętrze gnl4chuDOK.
-~>~r~,/-~Knka minut r:~) 12adjutant gen. 30s&
k~wskiego,por~Baranowski, zbiegI na par-;
\tei, gdzie urzędował gą1~ Hauser i gdZie znaj
liiłją się biura szefostwa sztabu DOK. z win.:
'aOlllOścią, że gen. Sosnkowski popełnił
sa~
"rąobójstwo. Pierwszej pomocy lekarskiej u~
dzielił gener~łowi dr.' Pilecki, poczem ciężko
'rannego odwieziono do szpitala Przemienie
niaPatiskiegQ pod opiekę prof. dr. Jtfrasza.
j
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Czy byli da\vnlej w Polsce wielcy ludzie

tytułowani

marszałkami.
Słowo marszałek

pochodzi od staro~
germańskiego słowa Mahre i Schalk - co o::
znaczaIo parobek od koni lub dozorca sta::;
jen. !vlarszałek też początkowo był - jako
dowódca stra7.y przybocznej także opieku"
nem stajen na dworach możnych panów i
książąt. Urząd jednakże marszałka był po:>
dw6jny: marszałkowie jako do,vódcy wojsko
wi (marszałek polny - Feldn1arschall) i
u::
rząd cywilny dygnitarzy dworskich
(mar
szałkowie dworu).
.

był pierwszym ministrem królewskim i prz~
,vodniczącym senatu. Później przybyli inni
marszałkowie ~ izba poselska obierała z
śród przedstawicieli sejmującej szlachty

poe
swe
go marszałka, a także i na sejmikach obiertl
no marszałków szląchty. Przewodniczący sej
mów Księstwa \Varszawskiego, Królestwa
Polskiego, sejmu galicyjskiego i Rady Stanu
(1916 r.) oraz dzisiejszego sejmu i sena.tu ty:!

tut mieli marszałków.
Na czele tworzonych konfederacji w
dawnej Polsce także stawali marszałkowie
W Polsce marszałk6\v dygnitarzy (generalni i p.rowincjonalni), a na ziemiach
cywilnych spotykamy już na dworze króla ,:podolskich. wołyńskich, litewskich rząd 'ro"
Bolesława Krzywoustego. Wielki "król chlop syjaki: tlsta:now'ił wybieralne urzędy gubep
kćw'~ Kazimierz miał d,vóch
marszałków.
njalnych i powiatowych ID,arszalków szI&lt
Gdy Polska i Litwa połączyły się unją: było chty, których po 1'. '1863 - po nieudałem
czterech marszalkó\v: Marszałek
Wielki j powstaniu stycznlowem sam już mianował i
Mały Koronny 1 a. także l\iarszalek Wielki, i
najczęściej Rosjan.
Mały Litewski. ,Stanowisko Marszałka WieI::;
Godność marszałka jako godnoSc woj
kiego odpo'wiadalo funkcjom
dzisiejszego skową z roe;kazu cesarza Napoleona otrzyllf
premiera, ministra spra\v wewnętrznych. woj mujeksiążę Józef Poniatowski, wódz armji
skowych i sprawiedliwości. Marszałek też polskiej, który ranny utonął w nurtach El-

ufność, ił. społeczenstwo' polskie

zdobę"dzie

stery w r. 1813, podczas bitwy pod Lipskiem.
Marszałek jako tytuł wojskowy
ist~
nial t9.k w królewskiej, jak i napoleońskie;
Francji. W 1852 roku we Francji ogranrc~
no lic?;bę marszałków do 6 w czasie pokOju,
a do 12w czasach wojny, ale trzecia rzec~
pospolita już nie mianowała marszałków, 'do
piero ~m zasługi 'wojenne po zwycięstwie nad
Niemcami Francja zamianowała kiłkuna.-stu
najwyhitniejszych swychgener:ał6w
mQr~
szalkami.
'

sif; Uf!. postawienie pomnika na jednym. z
placów Warszawy.,
Komitet pragnie, aby pomnik powstał
z darÓw .całego społeczeństwa, a więc: aby
ofiary były liczne, chociaż by drobne. Jnl
więcej będzie ofia!", tem lepiej, tern słusz,
Polska wspo!czesn:a ma 'trzech marII!
niej hędzie można powiedziec. że naród ca
ły \vzniósl· Kościuszce pomnik,
podobnie, , szalków parlamentarnych i jednego marszał~
jak to miało miejsce kiedyś \"'1 Krakowie z ka wojskowego. l\1.arszałkiem Senatu
jest
kopcem Kościuszkitdo usypania którego Wojciech Trąmpczyński, MarszałkIem Sej~
przyczynili się wszyscy mieszkażcy Krako~ mu jest Maciej Rataj i marszałkiem sejmu
wa bez różnicy stanóvr, wieku i wyznania.
śl~skiego jest marszałek Wolny.
Do skladuKomitetu nalezą następują;:
Tytuł pierwszego marszałKa wojsk pol.
':!e osoby~ks. Adam Czartoryski, gen. 'J. skich posiada jako najwyzsząrangę wojskfr.:
Haller, Józef łlo)ewiński~ Fel,
Kowalski, wą tylko Józef Piłsudski a tytuł ten nadały
Stan. Libicki, Stan. Lipczyński~Stan. Mar'ci; mu delegacje pułków całej armji połskiej
niakf Leon Stachowski, .Adolf Suligowski, po zwycięskim pochodzie... na Kijów.
hoDorowy
!Jest jeszczemarśzałek
Tad,
JuljllsZ \Vi'Śniewski, Jan Woydyga;
szawywojsk
polskich
a
zamianowano
nim.
m-arszał
Poczynione w tej sprawie aotej po::; , Zaleski, Ant., Żwan.
Biuro Komitetu znajduje sIę w miesz ka Focha, podczas jego gościny w P~ce Da
rykroki okazały, że nadzieje Komitetu nie
dowod polsko-francuskiego bra.tel:st~a bJe,
były pozbawione podstawy. Wprawdzie to, ,kaniu A. Suligowskiego przy u1ic~ Zielonej
co Kijriitet dotąd" na ten ceL zebrał, nie. V!y~
e1Xua IbiLeSmejszej· S\łm):. budzi ",~o1eI
~łasciciełi nieruchomości

miejskich powstał
niedawno Komitet budowy pomnika dla. Ta
(JeUS7.R Kościuszki w Warszawie.
Różne stoWftrzyszenia i osoby znane
ze swej dobroczynnej działalności zgodzily
~ przyjś~ z pom.Dcą Komitetowi izbierac
na. ·ten cel ofiary. Tym stowarzyszeniom 1
osobom Komitet rozdał' listy (Io zbierania, o
fiar, ozdobione portretem Kościuszki i opa~
trŻonopod~sem i. pieczęcią Komisa.rza Rzą:>
oraz podpisem prezesa Komitetu i pie~
częcią Komitetu.
Komitet, ż,y\vi nadzieję, że myśl 'wznie
sIeniaw \Varszawiepomnika dla wielkiego
bohatera narodowego, jakim był Kościus~
ko~ znajdzie odczucie powszechne, a zwłasz
cza znajdzie odczucie wśród ludności Warl'

alt.

•

. . l~

6

~M.J,.LL .•':!41i.,•.. g . L

~,·łąclył .beznfimiS~~Y~.~f. poazanowa.

" iee

tlie prawa i gor'fł· .,~.·"Ołal:4ł który ehce

tDEZW1f\:· PROFESORÓ'V UNIWERS. ~A
Soo.at Un.Jag. wydal

z okazjise::

sjł Zgromadzenia NarodQ"wego ode~
zwę,

w której czytam,y:

"Ostatnie tragiczne wypa,dki podnie::
sienie zbrojnej walki przeciw prawowitemu
Rządowi, wstrząśnienie· zasadami praworząd
ności, doprowadziły \vielu wprost do
zwąt:::
pienia, dQ rozpaczy.
W tej chwili zwątpienia. Rektor i Se~
natWszechnicy Jagiellońskiej, dalecy od po~.
litycznego oceniania wypadków i wszelkiej.
stronniczości partyjnej, odczuwają
nak~\z
wewnętrzny do zabrania głosu. Po glębokienl
1

i bolesnem wmvśleniu się \v ch"wilę

obecną,

odzywamy się: ~Nil desperandum. Rodacy!
"Polska nie może zginąć!
Narid nasz jednak tylokrotnie potra"
fil w llą,jglCoźniejszychczasach wznieść
się
do zrozumienia chwili dziejowej, wykrzesaĆ
z serc sw~~h tyle ognia, tyle cudów nad \Vi,::
słą dzieje na swych kartach zapisały,
i
w tej ni~wykle po\vażnej i groźnej clnvili
niewątpliwie na nowy cud się zdobędzie: na
cIJd zrozumienia swoich win, cud zmazania
ich choćbs kosztem naj cięższych ofiar mo:::

ze

~.alnych.

DO NARODU.
czyznu! . _,,
A byt. 'Ojczyzny w·jej zdrowiu i sila.
Wiet~1ilY i ufamy~ że· ci). co stoją u
steru P~lismt;l;. zechcą i potrafią dać Polsce
\varunki zdl~a i sity, umożliwią
zmianę
kon8tytuc~' ~~, by zapewniała panowanie i
pos7.anowańi~;~pra\va, umożliwią zmianę

dynacji . ~"btł~zej tak, żeby przyszłe 'ciała
pra\vodaw9z6,,'by!y nie tyle wyrazem sily li;:
czebnej. stro~ctw, ile ogniskiem, w kt6rem
skupialyb& &łę"m,yśli i serca najlepszych i
najmęd~y~ll ~ołaków..
Uf' f:f~ .posta,wią oni na czele Pań;
stwa i ohdł'tr .' ładzą męża:. który z czysto
ścią myśli l
woli ienergją. działania,.. hę

stro1m~ctwa stojące

ao

y

Unhversyłefu Jagiellońskiego.

ch.
c,;'

(\VYJĄTKI)

Skazatii··w.pierwszym okresie niepodle
głośc; na tolę społecznego pI'oletarjatu, odsu~

nięci sztucznle od wpływu na losy·.ojczYZIl:Y

- pI'!1cownicy umysłowi wszelkich zawodów
i poglądó\v połitycznych t zrzeszeni

w ilości

czy dl9.n.ajwi~szego 'dobra cy\vilizacy jnego.
jakiema.m,y- dla P Mst\va.
Wz:ywa,myws.zystkie organizacje zrzet.
szone l»wąz'Ystkjch ·ich członkó"w, \vzywamy
'ws~stkiAh obywateli, którzy jeszcze nie za'
traQHizm:y§łq1?~st\vowego i którym drogi

konfederacj~pra::
za swój o~
bowiqzekpodnieść głos w dzisiejszej przeło~
mowejchwiH, Daleeyodupra"\viania. jakiej~
k;olwiek polityki, nawołujemy do zachowania

jeatttyt i~r~Y8~łośćPolski,aby cały SWOj
wpływ ą~();łll~tY}il!ganiza.cyjny zużyli \v cią

spokOju. i obrony pokoju domowego.
Nie wolnp nam· nigdy· zap(}TIJ~~ć o
tem .że położe~ zeWilęlrzne .. ptliu;twa.nie'
jest dogodne, że trudności gnspodtatcze i fl:::
nansowe, przez które państwo nasze przecho
dzi \vraz z innemi państwami.!
\vj;'magiiJf!
przedews:i;ystkiem skupienia )df, utf~'"n1!lnia
wewnętrznej równowagi iogóln)"ich
Ofi81.
Stan przewlekłej wojny wewIlętr~łlej, 4lb~
by nawet pod najszchatnięj~~Itp.i hłl$latni

tt~y"IDania

około

120,000 w polskiej

cowników

Wi~ chcemy wier~yq, że zbudzeni gro
Ulem. wojuy domowęj, który świeżo w PoI~
skę l.lderz"ył,. ci,
którzy losy Narodu w
swych rękach dzierż~h Sejm, Senat, Rząd i

or~

łąctYć wszys~kiolt .b~~~jiltkusynów 0;czymy do w~tnejp~ęy w miarę tell wiedzył9harakt~l'U izdoh}ośei.
Wierzymy wreszclet te Naród\>. dziel~c
z·nami tę .ufnośĆ.·
wzmozonego grozą
chwilipoczueia odpowiedzalności
swych
praedstawicielitpr~jmie bez wahania ich po
wziefe bez nacisku z zewnątrz pOstanuwienia
usz~nuJegodność Rzeczypospolitej w \vybra
nej przez· nich Głowie Państwa i wesprze ją
swą pracą, SW")7Jl1 znojnym. trudem ~\vym. z:,
"pałem~ swempoświęceniem w walce o JB.SlIł
niejszą,niidzień dzisiejszy, przyszłość Oj~
czyznyl
Vi Krakow1e~dnia 28 maja 1926 r.
Rektor i senat Akademicki

Za niemi, ockną się~ zrzu
cą z siebię okowy czczych oder\vanycl1 dok~
tryn, do ~guby kraj prowadzących zobowią~
%af~ partyjnych, nienawiści i uprzedzeń
i
pTzystąpią do odnowienia Polski, pOll1ni, że
po przez 'wieki doktryny, stronnichva, lu:::
dzie mijaj~h zapadają się w niepamięć, a ZO~
$taje jako stała, niezluienna, niewzruszona
Prawda jako cel, którego pod grozą prz~~
kleństwa; oczu spuścić nie w·olno
_. Oj:::

może

IL B'ERAUD.

nić

umysłowych, uważają

okazar.:

się Vi swoięn skvt~aoh'

~u doj ···:ąajp~B~r~ .v,.r kierunku dodawania
Atu~hy w~t'pi~~~~ zagrzewania do
pracy
ĘpiechęCQPycH,g~enia po\vuśnionych,
w~Ęe~ cenę

.za

pokoju i Tihvnowagi.
TylkD howiem

-

roZ\-vinąćsiły

Z

_i_

~ki

",Co wid_i...em w

Moskwię"1O

DEKLARAOJA OZICZ:SBlNA.
żadnych

komentarzy, pozostaczytelTJk{)IWi, oficjalny dokumęnt, który mę. być Qdpowied2iią na. podane.
PubUkujfJ bez

wIając swobodę sądu

*

*

"

Moskwa, 10 sierpnia 1925 r

do powstania
ystkich z upragnieniem oC1ekhv~
..•.•.. silnego i świadomego s,vycn

pr'4ę~'

~CitiL

wję~~t;Qhęwiązków ~ do powołania na Stt.l~

rtO~'iI~"· '~'~ierowllicze Judzi światłych t fach()l:.
.. dczonych" charakter6\Y tęgich.
>~ft~i,KOfł:U i pracy wymaga od nas
oj::t

SIZaDO<WlIlY Panie!
PrzQ&Y~'MU

nliPiejs.zem ~wia;dczlQtnia P. J. Czi-

~iną, ł8fCZ~ równocześalie

wy;rftlzy praWdziwego powazania.
podpis.am.e: Minios.
'JFml pr;~ę-DYW~ w specjalnie s"przYlalącej
c:tł~ ~ą ę~jQmieniq się z gospodarczą i po...
lity~~ siłą twór~z.ą p..awego systemu. nTowarzyszżniwo" :-- woolugwJrażenla Lenina. -jeSIt w tym
TQtku \li i"łIieął)v.nll~~~ł. z~egokQrzysta Wwlec

ką. ~~rJr:~ .. t\łbY:< Zltlipu.ścit głębi.ej korzenie.
P&n s:ęehoo ,t.yJ!k~ Q~ftĆ • ,się doko-ła1 . wszędzie,
jak olfiam. slj~tU~".f;Y~iel ł,Nimna~woju
,()&~e~ ~ •. i~"iA__~u":o'sł~~ H90very i Fcirdy.... Co f m.~~i! ..-:.W~~targd~ekolw:lak spp~; 00 nws. ~eita~wi~s.~
1.fli:tnVlM&

BOcjelrią; ~llem .·~w.mfśl:~a--

.. ~lstki. f ~~f~,
zag~aniem

prGD!em

-

.. ,
.

,.B,;n

1e

się blJ,rdz:Q poważnie .~~cz.te .• Z. opil'1l1 ą . ~~e.rokith
warstw roDvtnicz.ych iehl~~ltiK$,:~tl~· nasze wio
ściatlstwo w (l5tatniel1'~~lll)reJ.o.e~<i·eayUniej
życiu

Połitye1illem;' śl~~io.no

z

uwagą zag.adnienia ·nti~~ro.t'howe· i' k'a1Jdy chłOp

rułą Sttanow-crością ~w1t!4.c.ź.a". Ż600~. sliE!:lrb nie
po.winien płacić anikQ~ati . dJl}:~ll~Om •.:i ~rs1tie

Z

zgodziłby SięQ>ll.ll.'fi umowę tylkO' pod
\varunkiem Z1aw3Jl'cia rówń~egt)<dosyć kOI'zystllego układu nnaJlls(}lw~.
'
"P,ra.sa, .francrus.ka ~ć c'$\ęq~{) Występuje W1'o
go pTzechvko nasz&mur4ąd,Q"\vl j z wwodu jego
przynależ.ncści, w ki€!1'o1'\i'lliczym· charakterze, do
partji k'1munistycz-nej (i1WQl'iE~yml1 jedną" z sekcyj
Mięclzynarooówki). Ull.lbiOOy!iUll1auewrem. przecli.v
ników, za po.średJnictw-em któregotvy-wiel'ają nach:.;k
na swych ws"półohy\'yMe.li, podburzając ieh - jeBt
zwala,nie ,n.a r~ezrz::yd. frd11Oiyvi~~ialn~clz..1. poCiZy
~ kOilllunlstycznej Mię,i1zY!i.arooóWki i różnych
jej sekcyj narodowych. Jest to popr(lstu nieuezciwo·śc! Praeci8"ż z-d-Bil'z-al-o siębarow. l}g~Bto, że ja
ki"oo partją poliityome, ugtThI){)rW8flia~igijnw albo
goopodarczet ozy V'tTeszcie infłe<)rga~zę{*~ ;..- do';,~~zHy do władzy, . t,wor~ rząd .Pó4 tą hłbową

go okresu;

~ią;. ieh d&iał&~eJ a~tacjai propaganda. by

~bYŚln" do ~l~umł4t1l,.> W: . ł4~tijtntk I.qpełnie ni-e~Iet~ 6Q. ~Y!}andan 'szczegółacb j apooobaeh załtttwiooia tejsprarwy ~ ~.'rzl(d,. tl.Wi~enp. g.a:bine1: M:ae D<Jnaloo 111.e odat. wolno nam jedtnak za;pomiMć zaeadmezej pow~ł'za ezyn:nooci nrlĄciej Ml~ynarodówki w
kw. .: . . . łIIId ~ ~~$m ttpg.w.. r6ł~~eb;knłJa;cb
•

_ _~:'IlI!lQ~~~~~,.,.,~

.łJ?~,zas }X; byt u

nasiehł:~.w?pom~

my

w

o~

zab.Qj.~

by podołać nQ\vym ~ię~l'lQ!m.. '< >'>{'c' ,;.;,
,}l\!memy zawr~~ '1l1drud . "$N .. s.i'I"tt.VI!i~ . . ~ług~w
c.arski~h tylko pod wMt~:nkiem., w ró~z.eśpie
bęl1zie sfi.IlRlimwana 11~wa (1j~,,1iU:b Jtilk~a
gl.'uJRll1ti banków) w $~~\ViePftyzIf~,rn~ n~ip"'8
dyt·S's. frzeha (}-od'lć . i.fw . tYTIl Wi~\~e. !l1q.si-

szy u{f;ział

i

w
:\r{i;31~ \vic b(~dzjr.'
Pan
~~. m,óEfl ~y:.{l ,F, ~(}~Q . ~~ :,.wiftrdJić-- o.b~·wująe uwaznie. t'Ci ~!'i "",0wytwćirc~k:raJlJ' :~~ ~eg{};.łł1.op.ll1~ łL6·łNi~gt! ,jzii·je -- Żł~ H~S.tc wy:dłk j ześ!'O<.U;:t.ma.1t*

zanim przyjmie

robo wi ąZ3Jnia , -

całkowity SpOkój

PłtnGwa~ie doprowadzić mogą

-

się

~

,vewnętrznego

~·tl '~w~wnęt.rznejorgal1izacji, a 2.\Vhlszt'za na
ft'zl:e1'& od\blHloWy gospoUa,I'Czej, co wskazuje~ :.~e dą~
żymydo nawiązania I~gularnyeh sooc8unkl)\"\ hant'Uowych:z \\rs'zystJd.eul1krajami inaczej - wogóle
(lq umcr:nienk1. }.."'Okoju . ś\viato\ve.go. Nasza (lolity.
k{t zagl'aI!lCz:na posiada \vybitnie pokojowy eharakter, gdyż e.p.iem s.ięna szlachetnyeh zasadach, \vynikajt'tcych j\1i 2· ~megu składu !,(l'l}<:ttnkzQwł;""
ściallskie.gtl rządu, dalej -- na \'iymagtulle.ril. oraz
k!{)niecz.no.śdodroozerli~ gosp<)darczego. X{t.;-sz l'ząd

nie mógłby oo,\vet myśleć -o wtrącaniu sii7 dQ
spraw Qdlegh'chItNiJÓ\v, gqyt t~{l l'oUtza.ju interwencje. utn~runiałyby. ogr<Nl1'nie p!:'2el}l'D\V~Hlzel1it' p-odstawowych za.dall,mi(in<lwide -.-: wewnętrznej {1<lbLdo\yy i l''OOwoju naSlZ}"Ch międlYIHU'i()OGi;ryell st.o-

sunkÓ\V

poko~ycb.

\vi

!,Po bU~em prz.yjf'#ęniu· się o.btocnemu stimo..
rze.czy, spostrzeże Pac j-a.k gt'tm.townie prze":)..

bił

llOl\'Y

system

&zerokie m,asy

i jak

się l'(ńnif\

,,',l r:przen.nk:h~ jeszcze z .carskich cz...'t~6\v. P-Grni~
da.y Hl1TH2;I1H
one
pilnie politykę zagra
niezJ.1ą~ którą motemy
z POWoozenjem
tylko. I)Q ulgQ(lniooiu i Opinlą $erokich mas. Po
z"na~enly łtCh &entymept ~ .. }ic?mych i czę.stych ~ t!
bra!lliach: . biO'rą t:unridgla.le2,kHlkQ,vi~ rządu. wJ*
~tuchując mów i zaznajamlCIjąe si~ z

p~;tanirunł

p:zed!o.żomnnl .00 . piśttlie•.. JWła.JZ1l7A jest speejał~
me sCIsły konta,ktWm.ięd;z'yIuooością, a Sowieta

mi ... 1okaI.t!em~, które ,s;~łe. Vi swych re:..olucja.ch
ootwa,rZ3.1ą \Ylerny obtaz -ogólnych d..1tżeń. Nasza
dyplom~~ja pole~·3.nu.reaU.w~lu~ fi~ na WPł'G"
wadkfim-u w iycle lU'agni.4~~t:pik6\V i Wł09ci~n"
Odtwan.am I,"iiernie '--. ~Mjl;\C sądowi

kleh!!!.....

....

~~

"

Vl tej chwili toczą się rokowania mię
. dzy rządem francuskim i· hiszpańskim o miej
sce ulokowania Abd-el-Krima. Prawdopo:::
Z OSTATNICH cHWIL WODlA RIFFENSKIEGO.
podobnie nastąpi wygnanie do r.iemahometańskiego
kraju.
Zwycięska ofensywa francusko - hisz:; wania zupełnego. spokoju, by akt poddania
pa(łs'ka, l'odjętaprzez sprzymierzone wojska sk odbył się zupełnie spokojnie. W ubiegły
We Francji i Hi~zpanji radośc z p~
1>0 .!qzbiciu się rokowań pokojowych
z czwartek o godz. 5 rano przybył Abd-el- "rodu uporania się z marokańską muchą jest
LĄ.bd,-- el-"""Krimem, zakończyła . się
zupełnf! Krim do linji .francusklch w odległości oko:J wie1ka.Niemniej jednak liczą, się jeszcze z
klęską wodza zhuntowanych oddziałów· rif~ lo 20 kilometró\v Tazy~·· Wraz z nim przybył trudnościami pacyfikacji kraju i uporządko-,
feńskich.
cały harem i reszta rodziny. Pułkownik Gi::: wania stosunk6w. Francja lic.zy po
zwycię~
grzecznie i od~ stwie nad Abd--el--Krimem na rychłe zalub
Z chwilą, kfedy armje - nieprzyjaciel rod przyjął 'wodza hą;r:dzo
skie poczęły zagrażać nowej kwaterze głów~ wiÓZł go samochodem do Tazy. \V niedziel~ wienic .konfliktu syryjskiego, sprawiająceli{o
nie mniej kłopotu i wydatków.
nej w Targuist, udał się Abd-el-Krnn do }\bd-'--el--Krim mil już hyc \v Fezie.
szczepu Beni I-Iarus. \Vkrótce jednak odkry?
li francuscy lotnicy wywiadowczy miejsce
jego pobytu. i\bd-el-Krim, który
zamic:rzal·-wytrwać do końca na swem stanowisku
gdecy,dowal sję \vohectego do kapitulacji.
Z·\VYD'ZIAŁEM DLA SPRAW MODY.
Wplynęta na niegoróvvnież obawa, że lot,;
Kobieta francuska, .która odgryws. w rządów. Postulaty p. Pitona wydały się ucze
nicy francuscyzbombatdują jego namioty i
życiu to\varzyskienl i iptełektualnem Francji, stniczkonl zgromadzenia zbyt śmiałe. Zasta
'te rozgoryczenie, które' już od dluższego
a zwłaszcza Paryia wybitną rolę~ nie iurcre" na\vh1.no sii; nad trudnościanli, jakkh nastrę
czasu ujawniło się wśród oddanych mu szcze
kQje. się wcale życiem polityczncnl. Nie po:: cza obsadzenie ministerstwa spraw wojskop6w i ludzi1 wzrośnie do
niebezpiecznych
siada prawa \Vyborcz~go, ani innych praw wych, Trzebaby szukać nowej dziewicy OrrozIl1iaró\v; ·25 maja wysłał więc do władz
politycznych i nie martwi się r~ln
wcale, leańskiej.
francuskich -list, w którym siebie, całą swą
uznając;, że sprawy państwo\ve
są rzeczą
Bardziej rzeczowo przelnawial p. Pate
rodzinę wraz z cał:ym dobytkiem oddaje pod
mężCzyzn. Dotychczas nie było reź we Fra,u;'ll króry domagał się utworzenia osobnego miochronę Francji. General~gubernator
ma,;;
cji ani jednej partji fenlinistycznej, ani też nistershvi:l dla spraw kobiecych z kobietą na
. rokański. 3teeg wysunął jako warunek wstę;
klubu sufrażysrek.
czele, a zakresenl jego działania mają hyc
pny zwolnienie wszystkich jeńcó\v wojen,:;
\yszystkie sprawy polityczne i gospodarczf''1
Jednakże w dniu 18 ll1aja założono \v
llych.
Paryżu na zebraniu 'tv pałacu pani
1vlartini dotyczące interesó\v kobiet, a \vięc ochron~
RÓ,vllocześnie z wysłaniem listu zawia l)ufray pierwszy francuski klubemancypan,;; macierzysrwa reforma pra'wa małżeńskiego.
domU Abd-'-el-:...Krim wierne mu szczep·y o tek, na którego czele stoi - mężczyzna, ochrona pracy kobiet, opieka nad dzieĆmi"
;zamią,Tzekapitulacji, żądając' od nich ~wol~ mianowicie wybirny polityk,były minister i wychowanie dziewcząt, zwalczanie handlu
uiep.ia jeiwó\v.Szczepy zgodziły się na to poseł. łIenryPate. Nnwą .p'artję nazwano żywym towarem.
· ostatnie żądanie "wodza". \Vrótce418 fran~ nKolem feministek"~ \Vę wspaniałynl pala:,;;
Jedna z uczestniczek obrad rzuciła.
cuskich i hiszpańskich jeńców stanęło przed cu pani Dufray zgromadziło się okolo 300 mY51, aby minisrerstwo miało także oddział
linjami piechoty francuskiej~
dam. Rej wodziły ma d:l111 e I.ouise Brunot. dla spra\v mody. I· rzecz szczególna - polł~
Rokowania o kapitl,llację .tr·wały na~ \vybrana dyrektorką kola oraz znana dzienni tyk~'feminista uznał to życzenie za słuszneł!
Modaiest we Francji s"p~a\vą
.,narodową'·,
dy~ karka nlademoiselle Camille BelHlou.
dal. Początkowo zamierzano oddać do
gdy2 Pary~ dzierży dyk' aturę mody nad!
SpoZYCj7 Abd...... -el-Krima samolot i
prze:;
Cała uwaga skoncentrowała
się \ ną
wi~ić ,go ~ miejscapobyttJ na teren francuski
p~zemówi~niu prokuratora JÓze.fa
Piton, całym światenl....
Gabinet francuski Po\\rłękSZY się pra.t
Óstafecznie zdecydowano się jednak na pod który żądał utworzenia republiki kobiecej,
'danie $!e: kolo Targuist w nocy. Wojska poniewai mężczyźni dowiedli wielokrotnie, . wdopodobnie wkrótc.eo "i11irustra kobier~·ll!
francu$kie otrzymały ostre inĘtrukcje zacho że nie są.zdolni do mądrych i roztropnych
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(Walny. przekład z francuskiego)
Tu zamilkt nasłuchując. W oUd.ali:od s.kony
.. ulicY GreneBe słychać było corkU:' wy.r.aźniej ectl'a
kroków ciężkich, regularnych.
- Oto i ,oni - zaw<:llaf Nalewajka.
_ Byłby tot:raf ha;rdzo szczęśliwy, le.c,z tak
się zdaje być istotnie.
....
Był to paitrol policyjny rzeczywiście, Leko1\:
przyzwał go cichym gWizd.nięciem iochwytaIl~O
WSlpól11ika ~raja oddał pod ich o.pl?tkę,
, ·Za~ądalprzytem. by jeden z polic jaJltów po~-O$tał na st;raźy. \\'ratZ z Nalewajką, wiJczekiwa
na powrót d01Imieman~~zbiegłego. więźnia.
- A teTa,z- oś\via,ll~zył I . ekQl{·...;.,. bf.egnęuR

1$

..•$

pojazdów .stojącycnpl'zed l1ram(t,.
.
Ten:,ti waż:nmni inrOt'nlftcj~:mi zbrojny, Lekok
f"llhiegł jak strzału. do poInCl1,bu,luzlej zmieszany

tem\vszystkie;m, co

usłyszał, ~nizeli

się

do tego

wę,

k&l'ta. Zaś }w,zycho·CLzę tutaj z Pi"Z}'l-;!.zyny, iż rz'~
zimieszek jfrkiś wl{)radł się dQ:W1ł'&z,e.go ~Qdu po
przez mur <:ld SiIJl\QlIly ulicy VaJ:'el1inł"s się 'z,najdujt:\cy"
. - Rany lJ.ookie 1.'. Złodziej w 'OOiS!Z.y.:m. domu? t

Pl'zyjęcie.

MłOOy a.jent pomyśla,ł, że t1'tr.lchę przooady b1:
najmniej W· tym wypadku nie ZlmlZtk.adizi, prz.ecjw~
nie, da większy posłuch jego słow~.
-..; Tak jest -:-- PQl\vi,ooział - i id) jeden z naj..
niebe,z,plecznie.j.e.zych, . Zlbieg z wię·~ellia. i mO'l'c1:er.

lW.7..\' zna wal.

Zdawał snlJie pTZt1C'iez d~Wp&le z tego Sp1'fL
ze Maj,je%.eli si<1 zakradł'§\.p 'paliWU, to nie
z zmni81rem kraLtzieiy przet:iejJl~'jedynie, iż
spodz,iewl;lł się tym spo&obcm llii:r.ik-qąć. Nie przestlraształ go na.jwidol:7,l1iej przyte'lq ~t, () ktt6rym
wiedJzieć niewątpliwie musiał,~e 'VI patacu
jest

Spodziewał się

wi4lą~, Jż,~b:n{) t{}~()

la się przekraść pomkrlzy do.:~.ewaJJ1i pM'ku, az
do bramy wyjści.owej i ~vyd'9~:.ą'ć ...~~, Jym SpOO'Obem na ulicę Gl'e1llel1e.
. . ... .

To .wszysitko mówił .sobi!1.~~t~~~'&ej IKJwie

soi, zbliżając się do kBiążęeI$3ll<i1i~'i~y: .Wł'aAl';fie
gdy. stanął przed (Jświet1{}nYii1l'WI~c:m?Qg.t8;tni
mu
powóz rusza.! odpodjazdu,~::.kt~r"mportjer w
Ulkę G~re,neHe nar:obić hałasu. DO' .• k-o.go należy pa- . wSpaniiC'1łej liberji zamknął JlĄtfcł4mJ~t ~ga.to .t'zeż
biomi ze .złocelllaml bramę.
.., .
. .
łac . znajdujący się za tym murem'?
..
Lekok podsz.edłwtedYdlOr:łęg()~w·· pe,Wlle{ ska
__ 'J;aikto'!... odpowiedział do'\v0t1zący od;dzlai~
.. . . .
lem - \vięc nie wiesz tego, że cala ta posia,dłość li, do.sto~jnika.
- 'Vs'za.kto jestpala.c .. ~~!~·l;ti:ąde. Sfłrmeuse?
j~t włąsn{)śd~ a,rysi{)ki-aty {) wielKi.em. nazwisku
.
i a.rcyrnilj{)nera,ksi~eia do Sermeuse, tego sam~ ---zapytał'!
Port jer spojrzałwynii0ś1ij·.;·.~.~nwza a nagQ, który ()[lgi . był pr·zyjacielem...
,
Sltępl1ie odezwał. się hard~.~łftrn. ~ł~Ml1: •
.,-Ąch. już wiemL.powiedzial Lak<lli.
--:- Radzę .ci,. pl'zyjaci~l}1:ł,}}Y'.ę.ę:~edl d~lej s'Wo.
-2&o<1.ziej,który ;;ię· .za.kl'adłdo Jeg{) ogr\
tt,u miaJ:zJy X!.aIS. D~ns bowiGm w pałacu tym iem ją drogą. Na takich bowi.en'.t,>;j~lt ty nie trudn.o
'<.

lWykle .... wnięd?:iałkowe ·

pr~yJ'iaię,~łą służ,ba jest
·n<:gach,ws.zysf,k.o w ruchu.
-.,- Goście się jeszcze n,de.porozjeźdźaU - do!al jeden z 'POlicjantów· ~wliLziAlem kJJlikanaścl6

więc

n;;ł

......: Eh! -- poiwi·edlział - nie jestem ty.m za jl3.
kiego, dzięki I}l"2Jebranhl memu, uehOOzić mQgę,
Jestem aj@ntem słuwy bezplecze:l.iatwą. Oto 1UQja;

•

h~.dZJio .'?naleźć . tutaj clTąg· lWr{'}91iQtłę.
Lekok. W tej chwili dQ~~r?PNypomnjał 80bie,że jeg-oubiór fnbi· g.o ~.(1:bllym do jakiegQ'

HiwJita

~~vę.

ca. Przed
dyt.ę .

chwI'I,ą złapaliśmYJeg.owsp61Thika,

ban..

os taooiego . ł~zędu, po którego. ra..nliionach ów
:tnQ>l~€il'Ca dootał się właŚ!nledo ",,"\-szegoogrodu.
Bard:ZD ruhiil1()twy niO\S portjel'lrl. zhladł. wid<:lcznie.
-..:.. Ależ trzeba W trukimra.zie ~myśleć o tym,
by go> schwytać _ zawDł.a!, sięgają{~ ręką· clo dzwon
kia. Leltok zmtrzymal go. jednak.
.
_ Sł6wko jeslZ'cze - powied,zj~ - czy UH:! mo
.gIo się Zd.IflII"iZyć, że zloczyllCa. tel'!' wymmnae ć SIę
mógł z. ogro.dlh względ,nioe pał'ill(}u. przez tę oto
}}ra:p:ię ?
.
~ N:iepor}ohieilst\VO. Po, pler~ze cUtliteg.a, te
z •ogrQdu do pala,cudootać się ~lna y!'lzez pr:~
Si!{}l11ek tylko, kt6ry w dJniu przy~m Jest mwS!Ze
z.amlmięty, a. Ilk'lSttę,pnie w ]}r3lmie tej ja stałem
nieprzerwa.nie! ponieważ k.siąz'e Zlaw....emi to robić
nakazuje w (tnhlch przyjęć. Dziś 'Ównietpowtó ..
rzył ten r-o!Zkaz. Czy ~d!iJs~ PMl~ '" glO nie &pelm
lem DllO~e?

•

Nr.. 148

, ,1.

S~J
ulkal1i
''.rak straszliwIe \v ostatnIch czasach na
wiedzany żywiolowemi katastrofami
kraj
",wschodzącego slOllca i kwitnącej
"\viśni"
stał się kilka dni temu - a więc 'w parę· mie
sięcy zaledwie po okropnem trzęsieniu zie~
mi - znowu widownią również geologiCzne::
go rodzaju katastrofy --- tym razem
wybtl~
1

chu wulkanu.
Wybuch olleeny

dotknął

jednak

nie

główną wyspę

Japonji, która była terenem
osta.tniego trzęsienia ziemi Nippon~
czyli
'właściwą 'Japonję (o powierzchni równej w
przyhHż.eniu powierzchni Królestwa Polskie::
go bo mierzącej 228~OOO klm. kw.) lecz północ
ną jej wyspę Jesso dba Hokkaido o po\vierz
chni równej w przybliżeniu powierzchni daw
. nej Galicji 78,000 klm. kw. o klimacie bar::
qziej surowym i rzadszem zaludnieniu.
'
Katastrofę spowodował wybuch wulka
nu Tokahidake, położonego ,vpólnocnej czę
.ści wyspy, a uważanego przez czas dłuższy
za nieczynny. Niestety ostatnio ujawniona
prze,z niego energja wykazała, że optymisty;:
ezne to mniemanie było błędne iże najbar;:
dziej moze zwulkanizowany z całej powierz;:
ehni kuli· ziemskiej,;odcinek" wulkaniczny
japoilski na całej s'wej przestrzeni kryje \"
głębi ciągle czynne, tajemne siły podziemne,
których wybuch jest możliwy 'v każd~nn
punkcie kraju.,
Pod tym względem Japonja jest rz<;;:
czy\\'iście krajem najbardziej "uprzywilejowa
nym", w bardzo zresztą tragiczny sposób. II
czeni liczą w Japonji około 50 czynn.ych
'wulkanó\v, z tych 24 na naj\viększej wyspie
Nippon i innych wyspach środko\vej i
po;:
ludniowej Japonji (cala Japonja składa się z
3,850 wysp i wysepek). 11 północna wyspa
iTesso czyli Hokkaido, a 16 jeszcze bardziej
na. północ położony· od nich łańcuch
wysp
Kurylskich. Wulkanów wygasłych liczy J1V
pon ja p.rzeszło setkę, as jak widać obecnie,
nie wszystkie znieh można uw&Żac za defi~
nitYWniewygasłe.

oa

Obecny wy1.iuch wulka.nu Tokahi I ..
ket. znaczy szczyt, a "jama" - góra, 'stą'd

przy. kaZdej nazwie wulkanu lub góry japoń
skiej .. widzimy końoówkę "dake" lub "jama"
n. p. ,.Fudzi-jama, Komaga-dake i t. d~) na:>
leży do stosunkowo skromnych" gdyż ofiar'f-t
jego .padło "tyłko" okol'o tysią-oa ludzi i tyl$
ko jedno małe 7,000 mieszkańcow
liczące
. miasto zostało zalane przez fale rzeki i WV~
.le\v zbiornika \vody, zrujnowanego wskut~k
wybuchu. Dla mieszkańców kraju, nie zna~
jąceg-o .ka.tastrof wltlkanicznych i taka kata.:::
strofa ,jest olbtzYmda- lecz w Japonji nale

zi . . . Japo
aZlem.I.

trzęęie

jł.

.

potoli lawy, który z mego- przy-tem. wypły~
nął. był dltigQŚci 63 kIm. i płynąc
przez 6
godzin, zmsz6zył po drodze kilka miast. Wul
AsoJo..ma~'wysoki tylko na 1,500 metrów
nawyspie<~tjusziju,w ciągu tysiąca lat ma.
na S\Vojell1ąllfnjeniu 67 wielkioh wybuchów,

kan

tej. pory' sławna nasia~Ót', nIe mająca śoble
równej wcalyeh ChinacD i Korei, straciłi
swój' czarujący wYgląd" Jakie to smutne!"

Możnaby .przytac~ać jeszcze cały ~
l.'eg opisów tycll wybuchów wulkanicznych i
trzęsień ziemi~ których stras~llwa żywiołowa
potęga zniszczyła ~ nieszczęsny a piękny kraj

nie licząc :wi,lu m.niejszychs a średnica jego
krateru POLo~~tnim"wybuchu dosięga 20 kJ!l., w ciągu wielu stuleci~ historycznie znanych
Najba~tiziej znany na ca.łym ś'wieoie dziejów Japonji.Z . QPisów tych "ida6, te w:
z naz\vy ~upmn japoński Fudźijama (święta dzieja.ch japońskich katastrof zaobserwować
"niezr6wnttnaf ' góra. Japończyków) jest jed~ się da ją okresy mniejszego i większego na~
'
nymz najwYzs~ych· szczytów wyspy, dosię silenia. '
Wypadki ostatnich czasów, kiedy trzę.
gającvm 3t789::~" lecz krater jego ma w śred
sieni
ziemi i wybuchy wulkanów na przenicy tylko-I>P!.·.kiIometra. Ma on 'na swojen1
"sumienitt':t.altże wiele potężnych. wybu~ strzeni .zaledwie jednego roku wystąpiły już
chów, ale jeąnym z najbardziej charaktery:: kilkakrotnie, wskazywać się dają, że w Japo
wzmożonej
stycznych jest wybuch. jego w r. 1707, opisa np następtiJe znów taki okres
podziem~
ny (k}kładni~,w księdze japońskiej 110kubo:: działainośCi niszczycielski~h sił
nych,
jaki
.
dzieje
laponji
zapisaJy
w
okresie
kabi' przy ~órym nastąpiło. takie pęknięcie
boku g6ry,J#kie zaszło obecnie przywybu:: od f. ·177~lS90, w ciągu którego nastąpił
opisany przez nas powyżej wybuch Asamo:cliu wnlkant{otPókabi na wyspie Hokkaido.
Z charakterystycznego tego opisu po;: jamy icalyszereg innych wybuchów rut
dajemy szczegółt że 'wulkan wyrzucił oprócz wszystkichwyępach japońskich od północy
potoku lawy,także olbrzymie masy popiołu, do .południa i W pobliżu ich wybrzeży pod
które nieprzestawaly wybuchać przez caly powierzchnią;rąGtza, 'wskutek czego kilkanatydziel1., lawa i popiół 'wyrzucane z wulkanu ście powstato .nQwych WySP1 a kilkanaście
pokryły wÓ\yczaś zupełnie przestrzeń 1200 starych znik.nęło ·'V';gIębiach ooeanu. .'
Vlybu-cIloti;>tym towarzyszyły r6wnłet
kl~ kwadratowych, przyczem przez popIół
zoStały zasypane rzeka Sanoseki,a
także trzęsienia ziemi 00 i oczywiście wiele ofiar
,,,,iełkie jezioro w Hotemba i trzy
mniejsze w lQ.dziach i zniszczenia mienia ludzkiego.
jeziora, pOZbawiaJąc OKQHczne miejscowości
Rzecz jasna, że powtórzenia się takie
zupełnie wody. Opis ten po przytoozeniu in
go katastrofalnego okresu nikt w Japonji
nych szczegółów katastrofy fak ~się kończy nie;zyczy iże jest to tylko hipoteza. Kra.j
spos6b charakterystyczny dla japońskiego fen>,S\VQ}ą.zdumiewającą energją żywotna i
sposobu myfleni.a i odczuwania.
bon:~"!et~~ą podstawą odpOrną po każdej
"Tam, gdzie wybuchła ława. powsmł tastit,lfielasluguje raczej na to, a.by los nut
krater i zjawił się nowy szszyt Hojejsan. Od tych lćitrtastrof możliwie oszczędził.
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AMERYKA.NSKICIl"wYBIERA SIĘ DO EUROPY (.
z· początkiem lipca :rb. uda}esię do w.'Berlfnie w instytucie dla cu'dzoziemc6w
Europy wycieczka studentóW ' amerykań" p~ ta~t~jszym Uniwersytecie. Wykłady;
skich w .liczbie 50,000 do bO,OOO. . SpecjaJne odbywac SIę będą od 15 lipca do 25 sierpnia
kabiny urząazone z&sta.ną t.la,okrętacli~ wl~ br. 1'!a k~rsach \v·Dublinie '\vykładać będą
zących gości z Ameryki.
.Międzynarodowy nauk! pohtyczne ekonomiczne, histor.ię litej

Komitet edukacyjnywN'Owyri1 Jorkuorga:> nl.s:urę i języki no'W'ożytne a w Berlinie sztunizuje dla tych studentów· 2 szkoły waka~ k~, języ~ niemiecki, literaturę i rustOYję Nie
cyjne a to 'v Dubliniew',~T~te CoHege" i mlecpohty.czn~ i społeczn~Y

rze -_wiednia •
§) W Paryiu za.moruowanonieda.wno
~onę byłego ambasadora francuskiego w To:
Ido, panią Regnault.

odezwała si.ę do pani, Bringan, żony inżvmera sułtana. -, I ty takie, i ty takż~.
k

/'
:re sIowa stosowały się do kapitana
Jeden z tygodników. opowiaaa. przy oraz do pani Regnault.
tej sposobności niezwykłą przepowiednię t~
W kilka dni później wybuchły zaburzG
go tragicznego końca, a pochodzącą jeszcze n!a ~ Fezie, w czasie których zginął istot;!!
z przed kilkunastu lat.
nIe 1 ów kapitan i· .pani Bringan.
Pani Regnault bawiła wówczas w Fe:: ,
Pani Regnault: przypominając to zd.apt:ZYbierały niekiedy nYmliaryWPl'09t~' zie. Pewnego dnia, w
towarzystwie kilku nenie. mawiała zwykle:
Ol'Z}'ll'De. t
,·przyjaciółek i k..-tpitana tyraljerów udała się
" - Co do mnie, to przepowiednia CZU*
Wtd&n ABamajama, połotooy w ~' .~ wy~ieczkę w ~ .miasta"
neJ wróZki nie spełniła. się.
!nem centrum wyspy Nippo~ Przy
. Kiooy całe towarzystwo wracało do
,Ale i ~ niej spełniły sięsl0'wa tragi-

zy

riaa·do stoSunkowo małych. ~'Wybuchy
wulkanów japońskich~(których przebieg· od
cza8Ówba-rdzo daVtnychznany jest wcale
dokladnie1 dzięki staręj kułturze. japońskiej,
przechowującej hiStoryczne o nich zapiski)

f

"

stra8zti;

·.ieM

"'-ym wybuchu 'IW r. 1783· wyrzucał olbrzymie Fezu! ZbBżyła się do.men ·wróżka, murzyDka
~ . , . - _... od 12--30 taetrOw••
~.1.)"
jIIa~ ~ ~

czne.

.

., ·14.

Wf,Q'f~li,.l c~erw~~ ~.. J!fJtQAA·$c'kt'~ll~f .
~zf1~lnht ToW. l?t9yji~ł(łlffą.l1eH ?iRt~iQwskfł "1,03

"'trlt .)1)),

W~!łtfilwa

ro,dzajupląców·ekoświiH~~fChJ:.

lłl~hią:iel'l

m§l~rshyc

grati}d
Cz,.·tęlniIA
ęaay<ąę

d3.itnim 1 m,niej p(}chlebn)rln, to·

Ud ~od~
lo.{ej TfłllO

u j.ródła pa,poz,nać sd~, .z tą··,~lGWą ą t.n,i~ ł:iynrpatycz
ną .dla QZasówd ziJ$ie:Js.'Z'yCh instytue,ią. \:v tY'fi ('elu
zW1'ociliśmysię do dY'r~lr.t{i;ra zna.nyeh kursów' gi!lIl-

w.

na:r.jaliJ,1yeh

Dom. Ludowy

!ITif;aged~a

s'ię

raczył

dus.zy

dzje,vc~P.'cej''.

TMtamentH

-----OQO.--.;..-

Wiadrnnośeibieiące.

e

±

PR~ED()ST...Ą.TNIE

POSIEDZENIE
RADY MIEJSKIEJ.

Dnia 3 czerwca b. r.w sali rady mi{:!j:::
orlbędzie sięprzedQstatpie posiedzenie
ojCÓ\V miasta przed. ferjami.letniemi.
Ostatnie posiedzenie rag.y pdhedzie
się w.dniu 17 czerwca.
(U)
sklej

DOCHODY ZMNIEJSZONE, A KOSZTY
UTRZYMANIA SIĘ ZWlĘKSZAJĄ·
W piątek dn. 4 czerwca odbędzie się
'posie'dzenie komisji do badania. zmian k08Z~
tów utrzymania \v miesiącu maju.
Według pro\vizo,rycznych
obliczeń,
wzrost kosztó\V utrzymania \v mąju t w po~
równaniu z miesiącem kwietniem wyniesie
.około 4 proc.~ a to głównie zpąwodu pod~
'Wyższęnia ceri chle~a, :J.l1ięsa i niektórych In
łlych artykułć\v'codziennej potrzeby. (hipl
ZBIÓRKA MA CZBRWONY K.RZYŻ.
Czerwony Krzyż zaw~a.ćLamia, że kwesta ulicz-

na na. rzecz Po,gotowia Sanitaa-nego C.zerwonego
Kw,z,y:ba w dniu 30 maja rb. .pl'lZyniosła. zł 2,700:

no

wymienionego rooultatu przy;Q;zyniła SH~ za
ledwie niezrnaczna część S-połooz,e;ń.stWla dQ jakie~
90 . kwesta,rzy hyło w stani~ do~rze~,·· a. nie :V,fI,JtPl
my, źe w ciągu ca:{);tyg{)dm~weJ ~lÓ['łLl ood~z:I~y
rezultat utrzyID,a SH~ na tej samej WySO!kOSCl, Je
łeU nieplrzewyisz.y już zebranej sumy, a
mamy
pro wo tak sąiłJZ,i ć, odwołujemy Sli:ę bowiem ~o oiiaiImOściw5<zystkich oibywa~()li miasta bez wYJąrtku,

od każdej jednootld jedlnol"azmv.si

tygodnia w sumie 10 g1'(l&zy.
Niecmj nikQJgo . nie c1ziwi1 że () fJak

ofiad"'Y
mało

prooimy~

rule niechaj ni'kt,dosł{)~:r:ienik.t nie od~
mawia. Niechaj każd'Y prz,ec.hooZlen zaśwladczy po$iaoonymznacz.kiem. C. K., że luż złożył doibrowQl~
Pił ofi!M'ę na Pogotowie .Sanitarne; ..niechaj kaM!,
~Qćby najd'robnii;j&zą (}fIall'ą, ulatw1 C. !C spełm e
Ii'j{} jego mdan.

NOWA TARYFA KOLEJOWĄ,
OBOWIĄZUJE OD .DJ)JIA

DZISIEJSZEGO.

aZlsiejszYID wę!io·dzi.w ~ycie
'aotychczasowy projekt 'PQCłwy~szęma. taryll=
f y towaJ!owej7 w granicach sumy jaką mini
ti~~:~!,~Ył··~. i!eflc,

Z OnteI)l

() kul'sy .i z

nie.n::uąlęrp

Pyt'ł,my

zdzi\vieniern dowiadu-

siqcne w specjalnie wybudynku· 4-pięt,rowym. Zdz.iowif,mie naSlZ~
lośuie, gity ws,tepuj~my WJ.l!l'Q'gi lo!ka.lu. Obszerny
hall, PQ!C~ekalni'łl, sskił.·ata.~"ji(lt, .\,'lSily,t.,iko to godnd
lljejednej p(l'\Va-tMj ~kolyjreti'l1iej. .\Vita nas miłe. na śclauacll hIa.s!o "SąJus rei puh1icae supl'ema
lex· esto", chlubnie świ!&dcE~q.e o metQdi1Ch wychowawczyeh zaJdad'U. Me-lduJemy się i l1Utyclnniast
pl"zyjmujf!. nlfłi5 p. dYl'ek:t<lIrWiofzbic.1d.
PoJi.,a;zuje num Mi piętrach pGlożo·ne g:aJ.a. Wy
kla,;dowe - po·2 lllt:'t kątdem· - z c,ieka\\'ością oglą·
~y czytelnię Slam;fJtwrtnoey koleź.ełlskiej
ze 8IWsem ga,zęt, . tygodJI~iĘów: ną, s>tołu'ch, pl~Zy których
w wolnych od lekcyj chwilach cZjntaj4 słuchacze
pigma lubgrają w sza.chy. Klasy duże, o wi,e{kiej
po;wi8lrzcooi świeb1nej mHei higjenh~'Zlne. Z zado
wol,001iem ogląda.my gabinet fi:zyc.zny ,,,,zo,l'O\YO prowadzony pl'z-ezprof. Bariosze\vski-ego i jego asyst~n
tUt różnol'odnepnZ:Y'l'ządy naukof\ve usta\vlone w sza
faeh i na sto,łaeh do pt"ilbCy laboratoryjnej. Przyzwycz.:a.jenidQ l-ekcew:ątą{;~g:o t.11uld>o'wanht kursów,
mrl~'OOZący{lh się lliljc.lZ*t~~j
whudy,nku lrut1ej
57Jkoly ~nej i kOll~zyętający.<:h z obcych fJlO-.
mocy na;qkowych, z Thi~roełem zd!zi'w,ied1i·em 'Ogląda
my kial8llll8.·togr.a:f, lat;f;Wnie projekcyj!lle, }){);mpy POlwie.rl:ll"'2ilJJ8, lI1ą.81zyny elektryc~ne i t. p. Po z\viedJze
niu lo.k&lu \\'1l:'aOOmydo katllcceliarji i Pl',zy'Stępuje
ITry dowktściw,ggo wy'wi,a.tl.1ll.

r.ajętym

CorS? "Pat i Paiacholl "CyrkO\Ycy"
Resursa. pJazzba.nd"
Miej·ski Kill1. Oświat. "Mary.na;r2 na {Lnie morza",

.

który

jtmysię) iżmi€.szc,zą

Spółdziełni"lwanka".

~poBo "Indyjski

OÓ2;ekując
w ciągu

p. 'Wierz·bickiegc,

SlZc.zegół~nvyrk jnfpl~nacyj.
Przybyw:,.ruy uaUl" Piotrkowską br=,.

Luna ,>6 str~.ałów() północy'"
GraIl1q-Kino "Przez pałace i \vi~.i'ienie St. Ma:rco':
Odoon I,HoOOOil' i Ojczy,zn.a"

,

~o

nam udzieli ć

WlbOWJSKA
Teatr Miejski'lIlama I{ameljQwau
Teatr Popularny.·· ;,Żollaty ka w.aler"
CąSillO "Kopie4t tez· s.kazy" .
R&duta lI1\.fiłoatki carskiego l1u~ra"

IC1,no

gi~:n~
mówiło
\V ge~lsi.? d-o
te~~ 1l(};;}ltłJ10'\\'illf:my

Slt~

·OtwDrt~

do 25

rę.djQfon

fl}iiwil:,ncg.)

zw. knTi:;Ó,'.v

nazjBJlnych. O instytucjacs:! . tych· dużo
proicQl1'tra,duż,o te~ vtem piR~l1H)

Wl.ęla,)

n~tPY

Ostatnie lata. po.!B,i~t;wlly społeezel'isl,\Vo ł/Jdzk.ie
wobec faktu .•. nEl,(J:4Wy~ll;rHl'f(J l'OZ\V,oju

l

przyszła d.o nas masowo ze 9likół
brc!.lnicb, gdzie l;;:Q6Zlty nauki były ogromne 011 50
zł rnie-"if~CZiHip, i gdlzie niestety oDeronie uczyć się
n10gą iyl!\{} uJz..ied ludzi rogatych a w każdymra.
zie. \vi~c.ej ltii;§'roonio ~możnych. Nauka w cLz.isiejg.zNll girrHl!G,zjtan Iu"y\vatnem stała się luksusem
dla szerokich warstw i stąd ..i- konsekwencji leIwtaly kursy l'anned1a. młoozie±y s~olnej - przy
opłacie 18-20 zł mi e,sięoz.nie. Vi odróżnieniu
od
Iml~SÓ'Y wieczorowych klasa trwa tutaj cały rok i
pI'Qgram
Q,a,powiada 8wzególQwemu p:t"Ogrammvl
gimnazjalnemu. \V ost;atnich c.,z'a&'łchpa,,,'"Sltało dą~
źellie (10 ztlJni::liny tych klas rannych na nOl"maJne
ginlmlzjum z prn,\'vi{,mi i 01.0 stoimy już na progu
m"zooZywiS'tnienia. teg.o 2k'lmi{H'U przez władz<'l szkol
ne,którym l'.Qdanie złożono.,
Jak ustosunkowały się włu.dz8 sz.kolne wobec
kursów gimIlIlllzjalnych', Niestety, odpo.wiatia dyre1\;
tor, nie uiS'tosunkOlVVały sit, wcale. Jest tQ instytucja nowa, wyvr'olana \w.tl'unkaani tycia powojennE'
go wskrZeSZQi!lej do 11 i epo.dległ ego bytu .oj-oZyznYl
iIustytucjta \V onocne:j s\\'ej formie llieznaoo przed
\vojną, t'O tei władze nie zd>t\iŻyły jeSi~!Zezająć 00
powiedtr1iego sta:nowiska temhalrdziej, te byli i ta
cy nliini8t~ow.ie) którzy twi'01"d ziU, że Polska wspól..
czes,na WiiIl'llla kSlitla.rcić tylko poko;lellia mł()!(fe, t.e
za braki st9.ll's,zy-c.h nie odp{);\\iadu. Na. irN:l!tytuc}i
naszej sprawdza się wlSu<la: nie prawo Slbw'.airma

nym. 1\Hodz.if-.2; ta

f

1'oI'lD:Y
prawo.

życ.ia,

lecz

po\vstałe

warunki

żyda

tworzą

\Vierzymy głęhoko w zwy.cięstW<l naszych
ha,seł i w to, że przy wY<Ul"'\vałejodpo.wiedndej prs.
ey oo.c,zekamy uznania wloolZ i Odpo'Niednicl1 pra.w
dla tego rodzaju zakładów szkolnych.
Czy nie są.d'zi p. dyI'lskrol', 11; istnienie kursć.
z,vłlas:z.cza wieCZOl'Dwych dilia diH'oolych, jest pr.z,eQściowe i po rzdohyeiu wioozy prz.e<z po,koleuia przed
wojelUle stan:e się niepoitrzebne? Je~t to opinja.
wielu, brzmi odpowiedź i Opiil1ja mylna. \Vs.zak
zawsze będzie wtnial ·ko.utyu1gent tych, któir.z.y z la'
kichkolwiek po:wodów nawet w normaJn.'Ych C,7Jasach ':nie mogli zdooyć w młoo'f.)ści regul.rurnej nau..
RlZuClalIUY pytanie: Jaki jest pt'ogfMU sziltooly'Z ki. A będizie i druga - ni:emniej liczna g'lrupa jeduk~n1es.Ko
Pelny kUll'!S gi!mr!lia,izjum Pil'l1stwOlWsgO wed1ug prog"ra- nootek, krtóre stać było tylko
ly powszechnej, poeZ€tIU v,.-;a.l"unki tYOlla pchnęły je
mu gjimna;z,j~lnago -brzmiodpo.wladź,
Pytamy: DIia jaki€b'J\{} elementu uc.zniowskie- do pr.acy ztłJrobkowej. JednosdJ.d te nie zeehcą, l1'n"'&go ' są pr;zez:na,.ez.ane kupsy l ' jakie· 84 oele naucza- zyS'n(}.wać z dobIY"'JlCl:z:iejg,t\Vla druszej nauki l jak te
rSJZ, t;9.;k i w pI'Izyszłooci,bę<ią podlW~ ista:rl.eni~ Wp,owiedź: KU'lli'Y 4zieląsąę l1Ja.\vieOz,oll'Owe i ~ Do wiOOZQMWy<ch· p11!Zyjmuje się slu- niiS. gimmuzjalnych kUll'SÓW dR~ d.orQs:1lych. Ś\\'iad·
chaczy powyżej lat 16, Są 101udzie przeważnie 00- czy () tern l'OOWÓj tego SlJko.lnict\va zagranicą. ~1ł
&and w eiąrs'1.l dJl'lj1a l)racy m,roibkowej. Słuchacze rozwinęło się niebywale, SIZOO:eg6l:nie w Sl Zj~
ci pl'$ygowrwują się d·o egzaminll paPa.twoweg.o ja~ czollych (evening high SChDoili) a pr~;et ~ b~
koO ek.stetmi. Co
~kląs8ill1i ronnemi. Ela. ..
ki· norrmalnej llauiki tam jUż cn~ą; ł'ł~kać ~
sy te są
dla mł{)('tzieży w wieku sakol można.

na

cie

państwowym.

pujące szkoły: l~ Państwowa

Przemysłowa

21

Suma ta wynosi' okolo 50 mUjonÓw
\v stosunku rocznym. N owa taryfa rOZUl
si.ę tylko w nieznacznym stoptriu od obecnie

Zeńskat

w8zystkieładunki jedne w mniejszym, aru~
gie- w.. większJ~m stopniu.
(Ul

'I'owarzystwa Szerzenia: Wieqz.yłla}lqiowęj..

obowiązującej.Podwyżka

~bjęlQ.

prawic la. Handlowa Męska, 6} Szk&a

ZMIANY·W SPRAWIł1l'jLUBÓW
WOJSKOWyq~

zezw'oleń:na
ieństw przez wojskowych~

za.warciezwiązków

~w1lt~i~' lI4~
~~Qlenie na

małie~ęłi • otrzymać

mog~ podoficerowie zaWQ:4Q-"F~~ł.lt~y· u~pn.
czyli 24 :rok zychh pooią~ił;i_jmp·ifilj ~
czywisfy stopień plutono:w~l00bylł pier.:J
wsze >lecie ąłuzby'wQlskQw~J~'
{~

Handlowa'

P~dllliQtfrol WY$tąwY, ą,.olBictwf1. ..
woi)owego będą P6Zne prace wy:konanę

przezuczruów i

uczenmee.

Ogółem na· wYstąVie ~. ldlbJ-ldt

tse'dz:iałów~

Wlaaze wojskowe inf~tiją nas o
zmianie w r~~,{}r~d~.e:qiach,

następującej
dptyc~ącyc4

Państwowa Za.wodowa.. żeńska,
3)Pal1stwowa HandlowaŻeńskat 4~ Pa~
st\vowa .Ijal1dlowa. .M~sJifł., 5) Miej$'h:3Szk~

Wyst~wa

liidzle trw'ą6 ~

ant,. 2 C2,:et

'do ania 7 tegoż miesiąca Włącznie, P'l'ą
ozem zwieaza~ ja.; będiie moin~ 00 gOOz. ,

WC3
~

8

.

'fin

.

'\V,

'u()WiecZ.

W~STAWĄ

PRZYRODNICZA.

BĘDZIE OTWAR~

DO DNIA~EGO CZERWCA~

z powodu naamlortri'e 1f'2f.ł;staJą~j
trekwencji?
Komitet 'jest zmus~y prze<lłlł
OTW}aRCIE . WY&TA"fiYrR.A.<:~
fżyC czas otwarcia Wystawy 'P~yro'dnic~ej
'UCZNIÓW I UCZE~~IQS~I}ó{;
reNowotargOV\l"a Ml 'do 'dnia
czerwca
ZAWODOWY(łI·\U:ŁODZI.
'r. li)
V-łS1;Ysey. :ttorzy ąqtą({ ak mo~ 1)y~
,w dnlujutrzeJszyW.r~,: :ll~ ~e-rwca
n~
\VY5tawie,
będą więc mieli lUOZnOJa
zostanie.·· otwarta w N1ięi3c~~~'~GłJ~rli S!ttuki
w' ł!od,zi, wysta wa prac ll:~(}W i uczennic zwleazl~nia Jej Jeszcze ~ cj~u 'jbU~~_
~a.',
' 'II i li \'
lÓiłzkicn szkoł zawoaowy~~.:<' : l '

&.

-

>.

,~.,~.J~.

..w.'"

r t fiG.' iiI ,H I

lIiW f

•

t

WyjaśnieDie

n

IJI

al r zacja poz cz

D.Oc K.rV.

~ ~wie a1.'lt.
.~u w przedIDiooie

21 D@uetu z. dinita 7, II~
1919
tymcmsowych przepisów
prasowych·.. (Dz; Br. ·Nr. 14) przesyłam na.&tępujące
.spr.ostowanie:
W liwiązku z artykułem. z dlnii'a 30 maja 19'26

wiciele sfer hanOlowych1l'l/ró kształtem zaga~eń·· gcs:podęrczych państwA
ciusię' dQ"'l!Ządu z memorjałem., w Jttó,rem a nie odrębni~~~loł>,~~uźnjonyeb ~owu
porusiontr. :Z;Ostala sprawa· udzielenia bOOy~ . 808Ul1kówwah;łowytlb~ ll"tężałobYll ~tLtnłetD
roku w lir. 146·· ~,Rotzwoiu" pt. :;Meksykiańskie st0- tu W złotych. W .złocie, przedl'użenia mocy o wnnieniouyoh sfer. ~edll)żye moc obowi,
sunki", podającym nieprawdziwe wi:allomości Q rze- bowiąiująeiJl'ozPQTZądzedzenia o liohwie zuiącą I~Q!i3qa&1li& o lichwie plenictnej
kQllit;ill nie:ro.zbr{J<jeuiu 1,Strzelca" przez Komendę
pieniężnej oraz o na.dzorze nad. czynnoś6ia:# couajmniej nłpółroku, oraz że 'lopa p~
Ga.rnjIWlIlU, wyjaślniam, iż broń otrzymali
tylko ci
mi
bankoi~ l\1iędzy mnemi w memorjąJ.e CeJltowa ··tldziełtUłyel'l potyczek nie powitlU
z poŚl1"Ód. Strzelm, któwyw dll1iu 13-15 zostali umun
durowam i skOSzarowam, natomiast. amunicji Q- wymi6ni(}ne~sfery stwierdzają, że wal(}ryza~ pN!eklHOZac d,wukrotQej Stopy procentowej
stJr.ej, atem.barooej grana.iów ręc~nych: n1kt z po(o)
cja pot~~$ . ndzielonych w .złotych, . mate 13-ąkuPo:lskiego.,
Śll'ódzmobilizowan:yeh cozłookówstnzelca nie o~Oo----nY'.IDał. Wydana· broń zoetalla pr.zez wliad:ze woj- . bye ~~ana jed~e w zwi!\zkl:1z ealo
PF~.

odebrana w chwili demob~ji
czego wszerHille mrormacje () ~wiemu przez· wIladJz:e wojskowe w rę
kJa.eh ezłonków· Silme1;ca bl'Ioni i aaIluni.cjj są· zu~'"
slrowe w oob3ci

~ów

me

~,wobec

upcy t tonio i op nu lą#
&W,,-:~WPBOSI
, .' ,

_~:wne,

DowódCy O. x.. .Nr. JJI
J..edOOhowskiGen... DJ.wizji.

zastępca

ck>da,tK..'OiWegn

sienl1a.

l';lOdtttku oblQt'Owego w stoSolID.

propor;c~ym. oo~, którą wp.tIOwadmł
os.t&tnro M~ T~wy. W m~a wska-

Jw.

8.

smA'l'B :mBJSKL

gać

wypadik.u . , PI'Zyk1ad z mooopotl uspiry1.USOwego Jttó..
J!y nti~'··pohr;ał dodatkowego podaiku w zwią;r.kUI
wprow;a>dJzon!\ 1JWyźką.

me

pod .. proteJL1toira;tem kU!l'a.io.r& OwińsJrJi.ego .- W"i"'*
silaawy &ZKgknej,~ mwodQwyoh szkół ~
midI, ~·'ro",~te.wa mvvierae będz.ie bogate <bia

XXVll--ima premjera. S€!2XmU. Dana
~ po!l"&2i p1el'lW6ZY na..j:nowS'Za looIruedija
popu_.nego autora d!ratInatycmego poliaikiego Stef3#llla
E!iledmyDs!kJ:ego "Willo, looibietla, danciiJg"·~ z
~ ~ ~

~

.Toosbru

Wózięczne

świ~eg(}

pole 00

porpisu akltol'skiego

Sliąjpi wyb.i!too. M".t.~ ~w ~y:Pmam.<>wsk.icll
KłlIa

'łr
.~y WYSYłfP

OPBETKl
WABSZA.WSKD:Y..

Po:fsk.i,e

W głó~ roli kooiooej, da~ej

J<llItlro tj. w Ś!l'Odię

Wy

p.

;;.t.~~,

~

'SA.lIJ8 POP~1fi.
Dmś we W!to.r&k w daJ.sz,ym ciągu po oonooh
aajni:mzy.eh wesorla ~ współoz,esna' "żona
·ty ka.~er'~ ~."W9tępn!-ym bojem zdoibylJa· sobie ~e lHiOalllIie p~; Oparotkę~
iea.ją po m~ykł\ oryg:inaJJną, oo..jnoW"SZ.e uU\yory
~ ~h mUtzy.ków. pp. F. Hliillera i J.
~aw:> w
wykonaniu całego wepolu &l'ity-

~ęcy

me

~u.

c:1Iwe 1'IOliza;je

dyą-e.ktorów

te3ltru!

niemsy~ymap~y.tcmI ~~s1cim,
po!doboo oowiiem. .zakuey .5ą •.. OO.~. ~. 8miesz.'-

przeciw

~ i lwpców. Do pi.elI"W'ł3IZyOO to znaczy 00
~) kt.órzy D& ~ ,~mi i ietoty pruw.a.doo~
DeeO{) PNeZ siebie teatru WY6U~j.ą pierwiastek ar
~ty~, ~Yłbym ze ~l1ycl1 np., dyr.
łle:atnu ~egoT. ~mcińskieg<l;) dIaIlej Scll~

i Zellw~

.
soouy,
~~ '. na ol»wi~i swe patrzą nie pr.z.ez pryzmat
mukli, ale pi~ i1l1w:re&u, k4:.órzy teaf,ir uwa~ją
mem ~ ,~BOJtulki" ..:... alie 7Ja ZWY
em;j.ne . ~ ha.fn&lio,we zaHe,mmy ~i
dyir•. ~ mńlejs~ w Lodtd dY1I'. i d!r. A. Sz;yf~
1)0 ~j 0aŚ. kategorji· k~kÓiW

tu8lDa.

,.
Jest espręiystym admini'8tnarore:m.. P.aaiada
dobry smek, dut;o ~ w wyezul\V'8.lD:iu wymogów
cbwili. ·i ~.. ~ ł6<Wki powiermjąe
Jn'U ~wo ~j OOOOy, ~n dobrze, gdyż
>ła~ł&m ~h ~w ua. naJ.l8Ży.ty.m poziomie,
~'1ł1Jr~~ podw~połmył K;. Wł'Oczyń

śki.S~ ~g~ .~ wybornemu zespołoWi
ma przyjem
flOB.Ć a· .~ ...:...~e.
Me 00 t&j~:f"j~ mIUB!i·~a.t gl'U';
bo ~"~.. ~.1'OIf4nait~h: :ta.1niyoo
i.tJdł ~ .~1 .. {)J1. 00af.T()W'f .·j&kQ$Rbw6JJ~
Oj'ę. ~ 6wierć ~ ~h. Z lt~ ~~ku
fłl'!tY6f.ów, .~do!)isuje. MiIasto

~~ datQrf1;eyj ~~ ·S~yf~wi .. ~:e
ty:le. Jeet to ~ ~ wysoke..
"

~ . Bab ~W"OŻ

Mktor w ~u z ~eni&m

&keję~

~

wieści,

ze p. •.dy-

,

ne. Tern więcej, żewi~·ŁOOt ni~moted!oildarl1atć
tak wiellkieh sum lł!fi:~ą.1:Jr poorle.~wlaśpi,wme....
nie posiada teatr1łl
JeiSt totwierd~~kSailn~&ie iStotne.
TOOItr· nasz jast faią t~ów·~~~kłeih. w· War
szawie.. Nie się· w nim Hi~ęgo.me-d;Ziejeooby poruszyć mQgło gwiat ~~ty;OOru'Y. S2it1.llki}' cies28JCe
się po.W'od~zeniern w 'Va/rsr.aWie1 przeol;1odzą auro:rua.
t.y~ZIIliFe.

00

repertOOłł"U ł:6dJziclegb~ . . ~dl··

nowyeh

poitęźny~. wysitków,. Żiadllyeh·· .• eksp·arymentówa W
remJ.ta.oie mi-mQ n.aprawd1t. cŚWi~.•zespołu ·utor
ski~O'() i jego QWOOl1ly;ch;Wyffiłłkow nikt pOza Ł-o
dlUą 9CeThą naszą. się .:rue.' 2'ajrwoJe.

Tym sposobem 1ile.ni.Un.yme tylko wlirusnego
gmaOOu tea;tralnego, iie iWł~f1ej Unjirepertuoro~ej .. T~~ nasz m.traciws.zy na.jietotnjejszą ideolQg
Ję. stał SH~ ZWY0.zajtUyqt .\\~s'Z.ta;tem. sluż,~-cym dQ
wzhoga.cenia się jednostki! to jest p. Sz}'"'fman.a.
. Niemamy nie przeeiwJrotemu,re Magistrat
popIera pLae6wki kultm'8lne. Pochwa,lamy to: Nie
tyllkQ chlebem. się żyje. ...'\de nie \y-olno mu sUDwencjoorować
pr;zed!się.hi.Oil'lSltw {)Q)bi~to dochoo:owvcll
Dlatego: zad,uej podwyż.ki! Pan Szyfman nie t~i
na teaiArze łód1lkim., A,że .koozteID bud'Żetu naszego
terMru cooe łatać d~iury TE'ntru ?l.Irdego i Polskiego,
nato kooto nie będ.'zie mu łyk l{ominogrodu wlewal ; piij~ą.dlZe .rlo. ,ki~Mi.Jj.O wliamy te~, że jaśld
gz:yIąnan. ustąpi~' to nie 'zostaną·· pr. jego g{)6podarce
W t.Q8jtt.z~ noozym i jedne stare portki, i jedna ko-

iDttrStne}'
subwencję te Mt' . ~a:., c~.ust
S\'lfQjej

.DZlś . ~B8JA SZTUKI OTWAlłYA.
Na' a'k:q.t6!k.~{}znye,h źyoreń, dlziś we wtor~
~~ę;~~ Miejshlej Galerji Szt~
Go ~~;\,'Mc:je, 1'l&dijofonieJiOa :aadaW8.Ć
~ieod'~·'·:lP;{~ 00 3n lIl!ia:N.lt ~i ze
Z~Nę!r~wę:go. \Vejśeie dla ~ta..

wicioopna;sYhezpll&trie,
..teJefón.

l'Ó\.ymeż

dia

prBSy

jesIt

mtrez.eID'MJłWacny

.M}większ4 &tr&k.e~.~ ·lełiliegb.

iwnooć pnzy

T tr czybusineu.

......u_....

~.~.

z.~ ~s.kicl1

Bagawla.! Ojoo.~ .mi&sm ·~,.·~A .~,
pÓ~h nkłada.OO,· ·a',Sooblmt.· i:
liekkomyś1:.tIDść ich lłpo.W~ obeanie d~.'S:zYf.rna
na, do powtórnego probowa.nia. ~~. A'let,m
l'8I:KeIll B't&nie mu na ~k<Jdzie, i~';Q~ji prl:
~j. DzJenlIlilk nasz popi-eral tooUr.,~t~~
ły.ch eU SY.CZeNe i bez ~eżoo~ Dlatego niklt
me zaa:!Ulci iDam~'U i m.caf&Drvl., jeżeli
wtaśDie na jego .~. ·~~w~"vew··

E TEATllU.

*!.~ł6WY

Ce&f'~Jł8.~:

Z.,ltOJiSBRWAroRJUM 'JroZ. B. KUmłSKml"
. KQllS~r\YaWrjum ur~ w Sali Fi1ba.NOOę
" Z llUBlSR.:mJ ·GALE,JłJI SZT~
~~:,. poipiB uczemo i ucmiów K~rjum.
W ŚOO!dę, tinia. . ~ .~· ... rb.~o .~. ~i'·.z 3 części ·I ~ się we ~ db.
lt-ej w poludtnie ~e ·się.··~e zorg~W"a - 3 ..t.t~'OO, Q gOO.z.4 popol. II-gJ. w 8O'ootę dn. 5 omr

wie

Zielińską, BroOOWSlką, BraOOtó~
Bie~ ~ea;em i Utrba.ń;skim

~ ml!j!Q1Tł'ltY

łha.ndl.owa

nieda;ieN ~
30, 20 i 10 ~..

(t.

Do ł..odm przy~ Elna Gititedłt w ~u oo.jwyhitniej,s.zy.eh sił. oper6t4ti stol:oomejzW. Mieome
jewelcilm, D()lno61aiwskw~ ~Dowm1m
tam .DJS. czele. 1~a." Gistedlt będfz;ieni6w.eJtpli

..~ z pp.
p.

1dóm

~yeznej pe4~ i

W~ trwać. ·bęcbie do

godIz. .~ ~ ~
dozie ~ w Fił.ba:r!monji premjera !lPalry~": (~
fetka w· 3-.eh a.JdIwcib. J. G~). N6~ ..k,reae~ &wie~ .~y ~ Etoy .. &iet&dlt

~i,

Iłoe~

·Zw.

~

soOOt.ę

MO, w WM"Sz1wie.

wałucie która w s-woimcza.sie hył~ więcej W~
n.itt obecnie. W. ciągu ostatnieh miesięey dwukrotnie
podJniesiono już ceny na. wyroby tył.Oin;i.owe i j~
l,'IQlZ minJmso<Wa!DlO dodia.fJkowy
poc1at.ek Q~;
me baozą;c· nato ż.ekapitał obrotowy stracH 50 proc

swej .~i zrOOuK.o:wa.no prowizję z 12·% na 9.
Ze.tr.ządGettitralbi
Kupców pro&i w~ w tym

~.

W

BRANŻY

2'i8!Diym jest;.iQ':~ tytiG:r:liiQwa jest j~. z mel!ile:mycll, ~,~ :muezą ~~przerstlr2.e
<Xfi.ej.a.Jmie~ monopolu; następnie pOIbieradOO&tk~W~ '., pOO:atuklu :r~je· tę ~~ . pon~kttJ>i~:Fjlnż m'Z zapllacił ten ~
w

Imś, jtDoo, ~ .i piąitek 2/atkońc:wnie g.o
kmy wielkiej artystki :poJsk.iej Ma!rji Pmzyibyłko
Potockiej w jej wspal}litalej roli Małg~ty Gautier
w ,.,D8mIie Ktlmelj()lw.ej" Dumas'a. BiIlet.y rego.:we

W

lfftONIOWEJ.

ZIwrlz$ •. :~ Zw. Kupców ~il się do
minista'Stwa.~bu z m.emarjiMem. w sprmviemie

~

i

o· ZNmSml4IE ·OODANOWEOOPODATKU

W.~l \l<)

a. Rekwiz,Yltów nie kupuJe
$t.yjQW1~

:&prow~

SIlę

się.

,

". rwy, poozem za W"Y'POtyezerue

kDstjl.1!tDÓW

.~, . . ... ···Szyfman płaci w.aa"SZ&"WSkliamu Szyima.nowi
~rachunki i wstawia je potem w swój bud.t.et

n:d:~~Y.

:-.;c;~ mi:aJSto nie m<az tej mą4rej transakcji na..
m sumy te możnahy spra.wić
oow~;potr,zehne do przyszłegD. teat.ru, re.kw~yty.
.' ' •• JoE\ISIt ogólną taj em.nieą, ze premj ery nIe są na.,
~~_guzika, chociaż

wetgene.r'!a1nemi próbaIni. TyLkO' wieLkie zd..ałnoścl
~yC>h6.ll'tystów chronią je od sk.am.dalu. Trudno
btJW'lem wymagać, aż.eby sztuka SZ:ta po kilku
t~-1]w próbach. Na l}i'ze.pisa.l1ą liczbę nie ma. ~

comz.~ in~ prem~era,. ho ta robi Ilaj\"'vięks7Ą k&~
sę., ~"(!1~.ga SIę
g'WIMdy z Warsmwy. Dobrze. Lecz
&lICI: l naszym ~roro~ ooasu, ażeby z występow.t
czaro: spr?howah. .ch?c p..'l.rę l'wzy, aby się z nimi
zf;lralI, a me ~chaJCle Ich po jednej czy po dJwóeh
~vspólny.ch probach na sceonę. DyreJ\.t.t.iT 11ie liczy się
ze ~obl1yproced..er . niSlZczy za.nadto nerwy ak..
;O~le. On . ~tl'\z~buJ: ~woje . gwiawy . w arołiey,
L{)!~l WYPOŹ}CZla je. ty1ko na pnedsta.wlenie a ni~
]}roby... noJ przecie te nie przyn-oszą z:,."S.ku! W dod.ai~.~) wy~orzystując swych dzielnych Vlspółpraco
~n~ow,me uznajedy;r. Szyf.man, m stooowue pła
CIĆ lm na oma gat. Z wypłatam,i zalega ustawicznIe
~~m. z ~południów~ii z \viec.zQrnego przed."
~ta::lema. . Jest. w k..a..slC .pa"l>ę tysięcr, ale aktony.
stO]~cy w ogonku z lOO&zynlstami i sl:llŻ~'\. nie otN:f
mUlą. nawet .oonta:}Jieniądze bowiem odjoohały...
d() ":8..rszi1\vy. Sy.mJl8.tyc~Bi nasi ~H"tytCj. mi:m.o u5tawlozny~h tarć \~'Yl~ld}'ch na tenl tle, byl:i dte:nw
tell~en~~l. ZałatwIalI .spl'a\\')' po cichu, Pl""ZeE
Z.\Y1ązkl. l id .. a dYl"aktor. nie płaeH d~Iej. Prasa. je-?nakm.)'oż, dowiedziaws.zy.się pra-wrty,. moono 9ta.
JE' po stronie pokrzywthrony~
:t·n? ~e:mem ind~łenl Szyfwana" ale ich
t.:~~em l. wysllklemst~i~~t_~Mil.gistrat :po-~VIl~e~ ,~.gIądną.ć Vi' te J;;pra;~y:A p. Szyfman który
.t:ł~l .._eh~~ mu . placooo, po:will.l;&nna\lozyć
róW..
~leź płacIe. A ~akze dowiedzi~ mę, że \łyrektor , .
ula. teatru. a me teatr <Ha dY,*,6ktw~
.~........-...

Nr ... 14'5 .
.~,.. •..~",....~ ft 'I", '·"'A<·,

r.",";I);.<"N"","'''''''

Qo gooizinie7 wieczQ1rem.} III-ci w. niee1Jzielę 00.
~*,'lłzerwcą o godz. 4 PD1l'Ołuclp.h.J..

i;~

a

}~L

Program wypełnią jrlasyfoI'i,ep~a~we PłXlf,
~~;.Dąbl'{)wskiego, pobkie\.vieza Lęwandow~KiagQ, i
~cz~niskiego; klasa skrZYIł®Wa prof. n2ierżano,wi
.ęgo,. klasa śpie1rvu solowego,. ·pr<Jf. Comte WH,
kiej, klaoSY olrkiestralna i zępołów ka.m&ra.lnych
1'".,. f.' \Viłko'mlrskiego, klasy .cb6raIna i zespołów
.~~(),kalnych prDf. Waljewskieg.o~:Bne:ty'i1l cenie O{i
'ljli?~. fJo 3 zł. d{l> np.bycia w ~e Fi1hirurmonji.

mai_ do 1
t.óni--:rA~:R~CZNA:
Pr~7cJuuJił;

P r z :v c ho fi z ą :

l·~:..-z

1

....

,---{)O,Q-~_.'-.---

.

SIŁA ~ \VIDZBW 2~2. (3:1)
Mecz po/\vyższYGll d!ruźyn, rQ;ze~anyna' bo~

przy ,ul. \Vodnej dał \Vy,1}~,k ni'9I'O~strzygnięty.
Cala g,ra mill1ęła 11Ud Zllą,kjfł!TI· pr~f1w~i ,;\Vi1lzewa",którego grac'ze nie umieli wykoX"zystać

isku

me.

'OOCZilHo się . w ilości

. Ret.tig· b. dobry.
Siła

zdooy'tyc.h

.

.

1.4.0-·\lo

II : '\Vi'Clzew II 4:0.

p'ętł~~

vi

AAnłJi~ązych 4nj~ch,

święta.

K{)}~tłj{

2.04 - do L~-:Kępna,
3.17 - do Waremwy,
6.42 -- do. Wans;z,a.wy (pocią~ .pi)Śpi~y)!
7.15 - do ·~Varsz.awy,
7.40 - d-o PO~Ilania,
8.00 - do K.oo,uBzek,
U.Oo --- t:'o Poznania (Kutno) l do ełeehoctp.ktJ.

10.50 -do Łowi'Cm,
12:07 -:- do Poznania. (pociąg po-śpi·e:;7ny'
1~58 - do Poz'n.&n1l},
13.43 ----- Q.() \VarSiZĄWY,
lG.15 -do(} Lwowa,
16.4f, - dQ Siel"-.!ł'uza (pcw:!iąg IIlleJseowy letDil:
HU9 -- @ Watrszawy (pociąg pośpieszny),
19.10 - do Os.trowia,
19.45 - do Łowioza,
2Q.25-- (.lP 44~ i do .Płocka,
20.55 - do· KraikO!Wa,
22.07 - do Poznrun.ia..

połączenie

:Z WarSlZa'Vł)~

1~ -

do Koluszek (połąc~nie z W.a.rszeWJ\),

14..55 - dQKoilu&zek
15.&0 - do Kolusze.k

(pociąg miej~eQWY),
(połąciZenie z Częstochową·

i .~.akowem)~

l6.4.D ~ do· Częstoehowy,

t9~D -do Wa.rszawy,
1:9.4;1 ~ do Sika.rzyska,
20..20 --..: do KoluSlZek {pociąg mi.ejscP\vy1,
22$ - do .Koluszek' (miejSCOWY, połąCienie

Warsz.a.wąj

q~tiłął+q.w~

,I

z

?ą.~4-

~f3.

lfQłfD.łla

wały

Lon'J'ł 53}15
Nowy ,,'Jork tQ,fiO•
P~:rfź

35:45

ą~ą·

'J>

"'

Do akt
nr.
'*'

Szw~j~~~ 2U,,~
łt~~~

'I

,,PBZ:&GLĄD srp~~~w~u:

d,ąkcją. FerdY,l1<aJ-1-{i.ą, 4<>1f)Ua l Mą.r,~~ Str,zeleckl~~
OSi.t.atni, Rą'f.c1:Z;Qoogaty np;TPer' zawHl!11a .. S'Z~~8g4~"

'flHW·~lzł~t·y: 5,ąa.

W~ ~V'l'aYy~~4~~~!~ =,.' ~,~'~!y.e~rCf~ ~roP.H . ł:\~ł~

..' .~

Łodzi, me:Clzu Ł.K.S.--P()l()J.}J~ YlWa~!i\t
~~l'~
IOjerczych !Ili~tr~6w, P(),lski~, kiłka ~rt}JIPł~W~
'Śierną" 'kl'{):ni!kę 'IDl·ajową. j :W~Ń1R!g.mą.," or~<;c~y:
pHik:arskiil~lLkoratletycz~1Y cWial, sP:·a,:ooo.~WCZ;y.
'W dizisiejszym nuroel~ze, 0lq:~ęg łód~~ J-~l ~~zo
SZeI:9ltQ O>IIla;\fiMlY'
.. '. . .
.
-', ~ ___._.e~

_.'0,:

?,:~~ia ~1 maj, .192łi~ku~

WALUIJlY.

R2F ·~a· *i~~Jl· 19·~q·

.

, ,""'"

"

\1.'- "" . lii-t}

~~iłrp.ik Rr,~y $fi~~!~ .O*ą;ę~RW._ W ~&.
f-.~~~iflJS.ki, zaWi~~ka.fYW' ~~l,' ,.'
lł Iqliń~

skieg() 55, na zasadzie M't. 1030 Ust. p._ Cyw. pg'ła
Sila.' że w cLniu 8 cz@>1'W~ lG26 'lllku' ~- god!~111Y 1~
-tej ra,nQw ł'...o4'Zi,WZ-Y llli~yai'AA~ie.~M .~ nr.

lłP> sumę

Łjdź,

600

zł.

.

.'

.~.,

. dJlla 25 maj@. 1126 .~u.

KOl1loJuiJI .l.... LsIIo4ziiiskL

wy" zlQ1tpiwą'Z9,OO.

AK~J~:

J3alak bancHowy 1J40;831nkfł{)~ski 50,OQ~'BaQ1k
lłl~?-~m'. we Lw.owie 0,00; Ba.nk Zw.:&'Il. ?a.r. 4,00; Elek
'tficZillQiŚć~P;QQ; VV~,rsz. Qll~!f,?f N~P; .Węgiel 1,75;

N·aita '0,23;

'Lilrmp Ó,52;'OsI4i~irtc ą~:AA; Rp:d~
tlil,,' Sta.rachowice 0,80; Zi eJleniewski gJ2Ó; ~f!i:Kvj~
Ci~)}liP; ~~6w 6,50; Spirytus 1.00.
··,.~~~J~ę!t'P~~two'YY~P~Rro~. k~~i?~ i

PniI .,

~,lłTIl:c.·i1;Ql.arow~

WARSZAW~l<6RI~~Qt\9fffiJa~HI!

gz, 1926 roku.

163 odbędzie się sprzedJaź pl'lzez l}ąmfłjłN~Mm~;
naJeż9tCYcb. ..dl{)! fi'l.'iID-Y. "HfmJ!.'~ . W~i~g~n. t ~łalli
dQjąr;yą4ą~~' ~ z~~~ l!t:~ę~Pi?~~ ~E~~
9łi

10 Pl'{J;{';. pc>$. ~Qlej.():\.y.aW9tM; 6 pr.oc. p(}<~. dor. 1920 69,00; 5 proc. pati. ~ż. 'konwer,syjna
31:75'; '4 'i pól' proo. L. Z,ziem, prz~rlIW. 22,00; 5 pro'e.
L, ,z. m. Wa~zawy przedw,21,50; -t). pr~cJ L Z.Wa.r
S#a

~

OGLOSZBłlIE.

154,40.
ObrorŁy nieco wii!l{sze. Kursy dewIz sI.aDsze ··~c
be,e 7nitl\.i nnęqą.w~g;ą k:ą:PSlf 4tq.ląra. qolal' go.t{)w-:
kowy' w:" ą~h .pr-yv,,"ąltnych: H,25, W k,ońcp H.,QQ

W~iH·

roz!l'aip:ią, {~ pośpieez,nYJ,

iJlmło gor1zifl.1y 12-rj efekty po kursie l1,()O.
PTywa.tnd,e do13lr W ż~ u
l1ł85
\V ptaceruu
ll łf30
Tendencja spokojn!ai.· .PQdaź średnilL

439,10-

halja

4:0

23.58 - do POtZnarua (przez Kutno).

kowem).

la:row~

u~amt' się w sRPZ~dafY' HU~~j pqWf' . . HlfIllr.
:(~i). "Pr.zegląd;u pyor~oweg{r: Wy~~q.łZ~P~Q i9.~;~·7

.,-'

Odc":o4zą:

PAPIERY PROCEN"fpWB:

,Cl8sopisma..

"'" c·-c.", ,

(miejscowy,

;t..o'WiClZa,
Poznania (puciąg pośpi.Q\i0lly).
Koluszek,
Poznania,
Płocka i CieehociOlka,
\V;au;st;a.wy,
Sieradza. (pociąg piiejscowf),
Wars.zawy· (pociąg pośpi~zny).

PQł@;

DEWIZY.

--oOq~

Poznania (pnez Kutn&),
Poznania' (przez I{alieiZ),

ŚlWię.ta),

1Uj,O - d o Kolus-rek

Z~~

W ARSZAWS1qca~
\\J"i\RSZA\V/Ą 3hV (G-~) W rega~
.,i3qJ, ,ktoreq(1bIY się na przestrzepi W ąrszn.
·W3--.;Łacha '\Vilanowska - Wal'szawa hntlo
'JMizial6 psad: .4cz,wórki t 2 ąwójki.· Pierwsze
'~iRj§P~ ~dQlrylf! Qsada na crW9~e l(r~tęj
~pp\ryeJ~ .pof:l sterem Szejn{h-QPl}łl Wf·l g. 44
fu:?, s.~~1~d. z)yycięski~j oą~gr: ·Szejndroch
II, Jasiński, Zwanicki i RUfiń.s~l~

W~wy,

13.11 - z
13.28 - z
16.03 - z
18.11 - z
18.23 - .. z
19.25 -,- z
20.15 - z
21.52 - z
22.30 -- z
23.2ti- z

7.00 -:-do KoI~~}\: (~ąg miejsoowy)~
7.50 -do Wa.r&zawy (pociąg PQśploozny, bezpoślredni) ,
9.ił5 - do Tarnowa,
lO.tłO - do Koluszek (pociąg mieJscowy! kursuje
w ókre.<;ie le>tninl w niedziele· i

~GATV KotĄ WIośLARZY

,... .

(p,pciJlg mieJscowy,

Warszawy ~9SmY)t

12.45 - z

l~wa ~ W~~wą, Sk~~8Ill
i~przęgi~),

skład drużyny stołeczu3j przedstawia się~
.stępujgco~ D0Inański (W) , Cz!).jkowski, , Bu
'łanowt IJ'(V),W9j~ (~), Loth I (P)) Sze
Bajan. (W), .Tupalsld, Grabo~ki (P)~ Eańko,
'Ci§z;~w§ki, 'Kf~wuś(L)~ ZapA~owi: .·Be'dnal:D
.wł~'(f.)! ~wh 'CK} iI{ędli~b-·(Vi1.
.

~*

10.17 -- ze Lwowa,
11.59 -- z

Odchod:up

b.r:a.:me.k.Sedlzia
.

PRZED .MECZEl\1 PIŁKAlt'SKIM
W MSZA.WA~LWÓW.
WA'RSZAWA 31~V (C~S) W 'dniu 3
czerwca we Lwowig odbędżie się trzeci mecz
pilkarskj WJ1r~~ąw~Lw6w, o puhar redakcji
,,\Vieku Nowego~'~' Pierw~~Y mecz wygr.at
LwÓwrkl, "śwpoku ubiegłym wynik; był
reIpiSQwY' J;3.Sklad repr~en.tacji lwowskiej

PQdan,y

8.45- z p~ ~~~ 'K~)"
8.50 _.- z OSlbrowia,

kursuje. prz~?ł' Q~ręs letuj w· nieda;ieh'

i

~a,

8.45-z

Kralww:H.,

. ~i~l u' -doOgodnyych .syiuacyj·ppdbra.mkowyeh.
Techniczinie obied!r'użyny j~we, taktyCiZlepszy Wtdzew.
. .,
GiraJc.zs teg{) ootatruego g~aJi z wiąwym za;p.a.
łęmipewJlok·iąsiebie 00 jedl!1ak, niestety, nie. UW!

z l{.rakawa,

f};30 -

6.34 - z Poonlaln!a. (~1);
7.oo-:-z ~,
8.15-2; Łowicza.

MIU8:l;ek-W~~w:r.
lVBil'~~WY {Wciąg pośpioo:nny)
KQil.u~'Z'Iik- (P-W;łil.g miejscowy):

21.30,...... z
22.17 - z
22.30 - z

W~Wf;
Kęptla. (~~),

3.05-z

1.00-z K<oluszek (}\iOei~ IIlieisoowy),
4,40 - Z Kolu$r~-K)l&k.Qw.a-,.S~wC'a.
7,28 - z Koluazek-S<JłS!tlowca,
.
9,40 - .z Czę&toolrowy,
10,25- zeS~y&1m' {Warszawy,
12,40 - 2 ; K()iloo~,
13,26 - ze . Ska;rzyskn"
14,50 - z S<ęnowca f ćzęstoehowy,
16,18·.....;.. z W~g.~wy,
20,01 - z T~obrzega.,
20,25 - z Kolq~~łf~.z~tooh\,wy i z

hyły słahsze.

Llsty

~Sltawne

.m-oe

ni~j,'~bnit~.W~r~~a~y' w~ mn~e~~r:ap.Alfc~~ z po .
s.;~fł~JfYrmqRRP, 119~eJ m~o. ~~lYJ·

JlQ.L.l1 W· J.qP,Jl·

llw:!ł' s~~1~~e w dniu

wczorajs~~lll kupo-

"~I

~RaZ Qgr. Odp.AI. KO$r:luaJtl '~ł
tro»towy sklep .

. P9Ję~a SI'. Klij~n,jeli b,

. za()ł?ątąe~ys~l~d
je Cli\iabiu. mat~t1alÓw
llłP.Y~ll llłłl. PPF!~:
koStiumy j p8łfa~!l takźe. galante~jBr p~r1Jso. ,
laski, kQsz~lef p-onc::ocJay l.'Skanpe$f.

"
~.

,li

Podgg~ki. Kt)llstai!l~ynowska 7><.

P.olra;u;s.ka ZQ'ieT&k<a 14ft

ULEPY OPTYCZNE:

-

Rad:?Jkmrskf Alak~miro\vl;)ka
SKLEPy apożY'W'C"'iE!
Sześniak NowaJia 4.

-:.. . ... PIEKARNIE:
LiPlMkrDre\vnowska M·.
Trę.brąski Zakątna 35.
Ewicl.\,·~{}ri.stanty;nowska 84.
Chb~i Lut.omierska 40.

W Ó~kGd.ailska 5.

Dorożyńska Oc~()dowa 32.

Grzelak \V'r6bll8. 12.
Szwarc PiotrkmVska 100.
KaniewS!ki Gdańska :t
S.rezy.giel~ki Bazarna 3.
PIWIARNIE:
Staehlews.kl8. Bazarna L

, SKŁADY W:f;GLA:

RESTA~ACJE:

Ró~yetl{~ Wrz~iow&ka 32WARZYW.A~

,,Bimiy BrlJr" Koosta.ntyoows1ka5.
~ew6ka

Zgierska. 39.
SKLADY W}!GLI I DRZEWA:
AdtamSki 28 p. Strzelców' Kanio'\Yskich 3.

Srow'~''(~~rodrii~ro--Handlowe Pańska 36.
.

~

JADŁODAJNIE:

stow. Sług Kad:.o.I. Piotrkowska 103 l.e\va ot.

Prseływamy 'czasy

lootas.zek .Zgiersklll 12·4,
FRYZJBRZY!
Cy\viilski Z!iitt'$k& Ho.

HI().hY:~Ogr(}dcw..1. 36.

PRALNIE;

/

, SKLEPY ·ft'fONIOWł!~

MASAIL.VU!:
\V<lJiń~łi Dre.wnQwska 59.

B.YSO~WNIE. WZORóW ORAZ PRACOWNIA
.
. lL.I\.1"TóW:
Ta&tjcka Piu,trkowska 90 i Przejazd 55.
PRACOWNIE OBU\VIA:
Pięta. Leszno 33.
Subroski W6lcZQIWka ~Z8.
Wal~zews'ki Zakąt.D.ia 12.
Rutlrow.ski Rtadwańska 3. -

ciętkie.·

I

SKLADY APTECZNE:

. Ll1bbiy~ki Lut{)mi€'l~ka 21.·

1PRZE.DS '............ ·{UłSTWA

Kopeć Nowo-Cegiel'lliaua 41.
Kuku,lski Hokicińska 8. .

STUDZIEN ARTEZYJSK.IUU.. .

"Hof~Ogrod{),wa

58.

~c
skladak:~' r.łołe ddesiątki

..

jaltzwiĄEac .m4tzŁ domowy. Powytej ~
lak". z. pier-.v&aego tr6dla ~~
'łgal rr1 y sobie wLajem. Kupujmy u łln:n osit-

bardzo
NiejednemU (mdno
koniec' z ko&em niejeden me wie
firm,
~. polskich. ne:flieślników. sklepów."';;':wOgóle produeantów, na.'lyw&1lia 11 których
dd mJejednemn wielu groszy. ! z tycli gro:uy
i
Po

__

'DJ'Cti JiOwyleJ

Ił

IłeJ te cł~ emsy.~

przetrzymamy

Brn

M~tml.m. Lod:&i ogłiasza konkurs 00 •
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gQ,.~~':'j ~yki,; Miej&kian Semi~Jum
Na;aez.Y'Cieilski~- ,... Męsikiem.
Oi~,.~;~ólnieniem ookł6dnych ......
n:ydl) .dtot~~eA k!waIIDfikacyj i pracy 2awod1)oo
wej' .Mleł.y;.;~Yl!ać 00 Wyd1Aalu Oświlitty ł
~. ·w ~;~" .•.)Il..~ 8 do diDis. 11

-J".
-

L6di,.llała2ł maJł··· .. roka"

robOtJ wCbodZqle

wuellde

.. Ukres

dndmrSłWał

lak: to!:

~łI ~i, kopeAy i nakłady ·.~6w

cen, b8fd30. pn,. . . . .
. . . pNlli. . .

dłwiph\nemiosła ibłud1.l.

.Akcydensowa

II
~)MUJe

jest

~. ~

B"e.'" ...... ~

ItA.GISmAT m. ł.odzL

•
.otrzeb na .st~t~, ea Ad . wszyst. '
·P
.. ;. kiego
kuehl1
•. ·SZosn Pab snlc..
l~jąl!ą 's~n ł

l praso~anfu

.a H:
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1519-3

.l'iRfjł1 zglłbił~ pal;ltip<)
~d. w gm. Dlbaa
ora~ z\lśVrii~dez;enłe ślo];łna..
3M8-ł

pol!lkt
Hofman

lilii
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15(59-1

tekturą smołowc.

I'łlioPiC!ti, do rozu. OS%:' lI' a re k la
, my vot~bni zaraz. S'elir{ ie~ M.m 46.
'1570-1

Smołowanie dachów papowycb

Roboty asfaltowe
Blacharskie
Betonowe
Brukarskie
.0000-fO. mtfajmydl c enlidli na dogQdnj:cb
filii
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. 1467-1.
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Starszy leIaer

vvatł&w

OstrowSB

Skmerowa K

~
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t.-,::wrod uaia 1 lipca r ~.

1510-1

Ptrt-n:e'il).' Xdoki'

subjekt fryzjera
Piotrkowska 10&

~~th fh!ma

a

~j,.ał. SjeRkiewicza .Ni 68, tel .. 1...25 .. Egz.. od

ł

q_.

jec

'1062-1
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