r.
istnienia.

num,eru

(epa

"20 gr.

"""

ReoaBEłB l AOmlD1Sn,
w ŁODZI,

lena p,renumeraty
w

Al. Kościuszki 41
TELEFON2&.
Konto P ..'K.O.60594.
Red. pl'ZVjmł,lle od 11 ......12
Art. i listówancmiIDowycb
nie umiestcza się..

ł..oGzh

fil ies. 2 do". łbl!l:t. .tI..2fi Dr..
D~a rob.
2..10. g,.~

~dl. "r.

Odnos. do dom.

Z prze s.. poczt.

Mlas.. z dett. Ilus.. $..20 gr.
Poza .t.Odzię IIgL 27 gr.

I..

Nalefyto§ć

pocztowa • . J
opla'cona ryczaUem
,

DZIENNIK NIEZALEZNY OD ZADN

tlllllllJil'"
d
'
..o z.
~'

. . . .Ba. . . . . .

PAR1JI.

Środa dnia 16 czerwca 1926 rlł
'I) podział łupu"

'Ciernista droga uzdrowisl1ia finansów francuskich.

PARYŻ 15.6 A.W ..)
ROKO\VANIA FRANCUSKO-CBISZPANSKIB
NIE POSTĘPUJĄ SZYBKO NAPRZóD, A m Nm
TYLE ZE WZGLĘDU NA ,RóżNICĘ WAli, ILE Z
POWODU TRUDNOSCI TECHNIC-ZNYGH, JtiUUE
\IllYŚTł2PUJĄ W TOKU
DOTYC:HOZA.SOWYCB

iBZadow·olBniBZ
. polif kis. nac in

mi •
r
projekty sanacyjne min, skarbu nie

'

•
przyczyniły się do

P:RAC~

JAK DOTYCHCZAS OBIES':mONY ZGOJ)Z.Ja
LY SIĘ NA WYKRESLENlE GRANIC W TEl'f
SIJOSón$' ADY !~UE' RÓŹNILY SIĘ ONE ZBYTNIO
OD GRMUC Z R. 1912jP1IZYCZEM: i"JłANCJA.
ZYSKUJE BARDZO NIEWIELE. OBm STBOlU DE
CYDUJĄ BEZ ZASIĘGANIA
ZGODY PAN'STW,
PREZYDENT DOUMERGUE~~ ZWRÓCIŁ SIĘ
FODPISANYCH NA TRAKTAOIE 'w ALG&SIRAS..
NA WIADOMOSć o ZAMIERZONEM USTĄPIENIU
MIN. PERETA Z PROSBĄ, DO TEGOŻ, ABY POZO- ,
ctl DO LOSóW, ABD-EL--KRIMA," -.ro NIC
STAŁ r::A S'I'ANOVJISKU, NALI:ŻY :BOWIEM o'';JD:GCYDOVirANO SIĘJESZGZC OSTADCZNm
CZEKIWAĆ NA WYPADEK. JEGO
USTAPIENIA
l~RAWOOPODOBNIE BĘDZIE' ON ,UW~ U
NOWEGO PRZE.SILENIA GABINETOWEGO. MINI
J~NCA WOJi.:NNEGO I ODPOWIEDNIO 00 BOO
STER ,PERET os WIADC1.YL JZD1'-rAI{t:)''i;ąOż, Iż
TRAKTO\VANY.
DECYZJI SWOJEJ NIE ZMlENl.
&lilE
m #
SPOŁECZNY DOIB.Y,' I
SOOJALlSTA AiOBłOl.
III
ZWRóCILI, SIĘ 00' RZĄDU Z ZAPftANImI, ~A..

"ó'uzdro,vienia sytuacji
PARYŻ 15.6 (A.W.
Z RÓŻNYCH STRON DONOSZĄ, Iż PROJ:C·
KTY \SANAt1YJNEMIN!STRA FINANSÓW, PEREM
TA, NU:' PRZYCZYNIŁY SlĘDO USPOKOJENIA
SYTUACJI. ,PERET WYSTRZEGAŁ SIEPRZED
BOZJ?OCZl;CIEM
&r.'\TERGICZNI&JSZEi AKCJI,
, SKUTKIEM CZEGO <łVIALKO:&!""TENTÓVl ,PRZYBY·
W ALO MU Z DNIEM, KAżDYM.

II

D
Ustąpienie

Ja

I

pociągneło zasob'ą,

miR. Pereta

PARYŻ 15.6 (A.W.)
'GABINET BRIANDAPODAt SIĘ DO DYMI ..
SJI. PRZYCZYNĄ USTĄPIBNIA GA'BINET1:T - JEST
TO, I! MINISTER FINANSÓW. PERET. ZMusza-

v

lm.-

H

'Kino DOn1Ludowv.
D

D.z i i.

Stargane

z

KJ:El SĄ PRZYCZYNY USTĄP'WN1lA lVJJll'6SftłA
PER&TA:.

npadek

całego :rządu

NYSYŁ ZREZYGNOWAć Z "TEKI SKARB112']?1ł6·
PONOWAL ON W CIĄGU ,UBIEGLEGO TYGODNIA
STWORZENIE GABINETU JEDNOSCI NA.RODO·
WEJ~ PONIgWAŻNIE U.ZSYKAL POPARCIA, JAKIEGO , OcZEKIWAL, PODAL SIĘ DO DYMISJI.
PARYŻ 15.6 (PAT)
NA DZISIEJSZRM: POSIEDZENIU IZBY DE
PUTOWANYCH KOMUNISTA' KACHIN, RADYKAŁ

Ś.

nicislczęścia

Po~rli prely~enta ou
II

Ceny lIIiejsc
na wszystkie przedstawienia 'l we
\"'!Sly~tK~edni

m. 60 gr. II m. 30 gr. III m. 20 gr.
as

•

Pr numer tt:

ozw

Z.~·"

'molna zamawiaf' w

j" .

księgarni

I

składzie materjałówpiśmiennych

"Ł
.Wf dzewie, ula

y"
Rokitińska

93.

Miejski KinematogralOśwłatoWJ
Od

~nori

~~~)~h

t~'.i,

u dn!a 14 doama 2t:

ta fD~'

Ich Grzech

~~~~

p e,łer'," 'p"
' an

D1amlo

Dramat -m 'I, czę§eiach~

Dla"mio
dzie!y,

Op'o~ie'ć f.im.~ ..

10 .akt.

pg.. POW"

l.

ROZPOCZĘCIA

llYSKUSJI ,NAD

TĄ

SiPBAW~

NAS:l1 ĘPNIE PR'CMJER" ZLOŻYŁ WYRAZY UZNA..

NIA MINISTROWI PERETOWI I PlłOSlL IZBl!O
ODROCZENIE DO GZWABTKU U'ST".A.LE!łU.' T<Bft,.

MINU IN'TERPELAO'.JI.
tĄDA...'I\l'IE TO nzBA
SAMI PRZECIWKO 195.

UCRWALIŁA

3M GLo.-

---o{)o.--

l

i

dramat !yciowy.

I

ZARA!r GLOS BRIAND, KTÓRY' ZAZNA..tSYL.

iECRW1..lz..Ą. ODEGNANIE JES~' WLASClWA 00

dziei1

M.Bi~urL

Mołliwoś6

rze krÓł8,W:SlflIIIłL
odroczenia J)odr~y

Pary~ 15~6

(aw)
Prezydent repubHkifrancuskiej, Dou~
niergue, ' zamierza udać" się w początkach
przyszłego tygodnia, mianovricie już w dniu
21 bm. do Londynu.
przy wylądow'aniu
ziemi angiek
,skie!, puwita prezydent;;'! ksh~że \\lalji, \v
l.ondynie przyjnlie go król augieIski, zaś

na

nast~pnie przyjęty

wą

w

pałacu

on zO=:itanic prZe!
Buckinghanl..

Sukces
W

e 82'ao

kró1~

Isklej
SztokhOlmie..

Sztokholin 15:6 {pat}
vVcZór~ oodbyłosię uro~zyste ot\yar;
cieTargów Bałtyckich przez króh'" Gushnva
Po' przemówieniu prezesa Ta.rg6w p.
Hodorstiorna król zwiedził wystawę polską,.
dopytując się posłaWysćckiego, oszcze~
g6ły wystawionych gałęzi i przemysłu pols:
sJdego.Król zwiedził także oddziały' ~~

W związku z tern, iż pot)yt prezya.eu.
ta Doumergue'a w ...Ąnglji nosIć będzie charaii
ter oficjalny, na wtorek zapowiedziany ZOt
stał bankiet dworski.

iz

W związku z tem,
wyjazd pre1.ryden
ta Doumergue'g do Londynu projektowany
był przed upadkiem gabinetu Briandt, jest
prav'ldopodobne, iż wjazd ten nie nastą.pi
w terminie ozn~lczoni=m. lecz zostanie odłOl!
:lony na później.

mvslu ludo\vego. Otoczenie kióla~ ayploma~
ja" i licznie zebrana. publicznośc nie szcz~dzi
li pochwał dla wystawy, l.'"łóra., istot~ie Jest
zna~9mit3 reklamą przem~słu polskiego.

wystąpienie Hiszpan)i z Ligi Narodów
~ H'..,.(.p~

N&UE Fm:c

PRElSSE"OONOSI I'.IfiADBY

TU, żE WYSTĄPmNIE BISZPANJI Z'Lm! JWro..
nów JEST RZECZĄ POS'rANO~ O ILE, lU
SZPANJA NIE UZYSKALA
w LIDZE NAIUmÓ,W!ł

S,TALBGO

~

,

....

(

i

bkrzynsl\im

.... \V~wlklego korespOndenta n'Bcz'Wolu"l

'fi

minister koleizłotył mandat .

poselski.

Nowo mianowany miulster kolei, pos.

1t00000ooki z Klubu Ch. D.

zlt1iył dzi~ wi2ytę

p. marszałkowi Sejmu, na którego ręce zglo~

,n rezygnację

z l'lh\n.l ';;, '10sel~kJega.

Na jego miejsce. wchodzi do Sejmu
p. Józef Sobiech, rolnik ze wsi~ Kadzie1nia p
Ostrołęka.

"

P. minister Romocki

obejmuje urzQdo

Granie w dniu jutrzejsz~m..

t udjern:je

li

<

,

,

\,."- "

i

o'

i

,

cEMISŁOWY::

Prezes ministrów, p. K. Bartel przy::
l~tl w dniu WCZOf::ljszym pp. ministrÓ'\V' l\la~
oraz no\VO~

mianowanego ministra kolei p. Romorkiego

t' oq.foskiO amnestii

STB.~ELEC.

~

<,

JAKQW&KOłlAL'V

PAN SKllZYNSKI S~ZAAU9:D.ł)Wn.f.'
ZWRACAJĄC sn; 00 OTOUZ:&N'!A-Z:WAS!f~pnJĄ"

premIera.

k~1''.,·skiego·l lVlł6dzianowskiego

PONIEWAŻ ZNANY' JEST

,.STWIE1mZl.J\t, il: srntZĄLU :Si~"fJA;D.O•••

NIE

ODDAŁgM.

KTOKOL"WIEK W POLSCE ~AJl~I. vi "!IJ'"'' "'-,.
IM HONORZE!. SUllUENIUi 2:&', HA,) ,'r\'fWl'·lł;U'
STP.ZELAĆ DO MNIE: I DO TEGO, 00, JA, ·"PRm1Pł ..

4

Podobno Prezydent Mościcki zaluie=
r~~?

ogłosić amnestję Zit przestępstwa ~1i~

tyczne i prasowe..
I

Komunii,i malil karabiny maszynowe
śleclzhvo ustdUo~ że

podcza>:; . rozru~

cbów w ()stro\vcu robotnicy uż ywaii dwóch
kfirabinów maszynowych. Podczas re\tvizji
ide maltndono· tej broni,.
.Płł! B~rU~' wystąpił l !I,KhJb~ Pracy"
P 1.n7.~r;;: rQo"'7 "'1-.~n{str:'!j~~<T l) L'" Ił'1t ł pl ''''7Y

Nnwiqzuj~C do oficj~11:1egQ

mienia rZ!ldu
angielskiego o dore,cze,niti$O,'.::;:"·
klłmpnj~ję
't.-~ _y
d.t_.r:....
'\"''"''
i"\..L..
'1',
..
'~t~;~e,tf~~łI~~!
stosoWał piSfl10· do prezydjumpa r lan1entur 'wietom noty W sptt\~re .. w~pa,td .~wi~.;t;
nego HKlubu Ptac~T« 'w któ~em doncsi, że kich . dbstrajkujących 'górnikó~:~<~rtglji,
pragnąc t ji'ikc Rzef "zqdu m, ..: ~ zupełnie '\Yol~ "Daity Telegraph*' donosi, it nota. ta ;wysla:;
fia rąkę~ zghtśzu s\ve wystąpienie z "Kluhu na została przez specjalnego kurjt'ta," ~
P racy
nic'\vsż jednakwzbul'zenie opinji publicz::.
.t ..

1\;;,.J<Jt'\..i.""1

i

_,I

t.. \

t.."" ..

,\..

<'

-

----

o1

rc;~łi'u~r[U~l'n\e ~łu2ba WOi5ko\~.,a

W k'blluaracb
\viadomość,

Sejmy

nH!}O\V',

.7(;chnhl~

w AngIji

w kwestji \VsparĆ so-w!ec
kich co raz silniejsze. przeto tre ~6 not)'
ZgkOn1Uniko\vano rZ3dowi so\vieckiemu tf·lee

nej

.~;lkoby

l'5ta;al pi'ojekt
skrgG~tll.i ~za$U :alużby wojskowej do l" roku
no

(')rganiz:lcje (~migracji ukraiflskiej, któ
fe uznawały zrt1r.rlego Simona Petlurę 23.
głowę rządu "ukraiflskiej republiki ludowef",
obwołały
po zgonie jego p. Andrzeja L~

\Vlcldegó, ostatniego prezesa Radyministr':·w
rządu . P ethtl' y,
prezesem
dyrektorjatu
oraz . ~łt)\tTfl0dowodzą~yn1 wojsk Llkraińskiej
republiki ludo\vej.
. P. Lewicki zafl1ieszkuje, stale \V Viar~
\:Vyjezdżal

\vzięda

udziału

aiezaś wrócił

on do

Paryża

w oelu

Konferencje przernystowc6w
II min. skarbu Klarnera
audJencjimił~~:l

manna

wczore.j

na

innymi p. Henryka Grolv

ź łodzi.

Ugody między przemySłowcami j'ro-

botnlkami na

Śłąskua

.

Orzeczenie komisji rozjemczej \v Kato
<

W'ic~ch) przyznające 10 proc. podwyżki
płac robotnikom zajętym w górn!ctwie, hut~
ni~twle i prtemyśle chemicznym podpisały
Ohle

strony.

aarftalt. bezpod.
, na" WYCOfY:6

arfi
Prasa so\vłeqlca poswięca. ,,;aełe~ntiej~
S~a sprawie memorjałt1·.·~ngie1skiego w spra
'rvie ·wsparć dla strajktljących g6rnik6w ane:
t'

1s k~ch
"l, .

~.. le

'

nośeiąptywatną,
.__ ,... ~łj'>4·"',""~

"v.rzhronić

"Izwiestja" wyrażają .,się z' oburze~,:.. Ił:$~b.~ poza gtafii~ę
niem o zacho\vaniu się Lfl::iduangie1skiego, '''",J~Wiestjaf~;,
stano\visko Atigll1
stWierdzając, iż akcja wspigranłR ':strajku~ jl"jakolłzUkit1'1ie,',ij.tGi{stu; celem 'jtywa.tcia.
jących \v Anglji jestp{)g,lt ł'ządeul sowiec~' .silnej , ,presji naRo~ję sowieckq, i to pr~sji
kim, gdyż ten nie kier:ujł~r~adt(y~h k'\yot nal ta:k gotśpOd~4-fc~łU~Ja.l j politycznej .

.

.,

4-,,·',

w pogrzebie Petlury, obeCd
do \Varszawy.

P.min. 'Khuner przyjął

p,r~'ddsiębra~
jących . kro

MoskWtll'~(a~)

~ astępce PetłU",

śiawie.

było

''': ~iyra7.a. .~

.·

.tle rer iinem·· In~ia[11.

44. zsb.jfvcb .
Paryż

kilk~8et rannych

tS:::6
(Tel. wł.)~,T.rihune Presse Ser\71ce" po
daje dokładne dane napedstawie raportów
dyrekcj'i policji w Kalkucie
zabt1r~enifrch,·
które były tam nieda'wno na tle \vałk po~'
między sektamireligijnemL Raport policyj~
ny stwierdza,:le. w ciągu . pierwszych dzje~
gjeciu zaburzeń było' 44 zabitych, .534 ci~żko
rannych. Raportdodaje~ iż cyfty' te nie

°

rzen,l'Onle'W'flz . zn:lCzn~l częśĆ zahitjIeh b~"l~
riH.ICOna , do C;angesu, a znacznaC:~Qść rarirl
nych nie została zarejestro'wana\y szpitai
lach. Sh<!1ty poliCji \vynosiłyl'gnhit;}'"ch ł
91 rH~uy('h..L-\tesztowanoptzgszl0 500 osób"
Rilpótt policyjny wyraża-mniemanie; ;i za,.
bnrzenia zostaly \~y"\v'olnf1fł 'umysltlie przez
s~rawc6\y. ponie\vaż sam,,;f~:nutyjjin ~cligijnJ:

nl~ był .'~Y;itarczaJą~ą przYc.~Y!lą ..lo za'st(
WiLłlły miejsw'
.
'

orzedstawiaiq. dokładnych rozplfarbw "abu ktore

"J(~"or

••""~ .'[fi czerwca' 1926"r.

"

, ,A::;S:;:C'+ł!t;C;J,.,

nicą

szere-g z.amówWń

00i' węgiel,

aliy:~~"

z,uędne

za.PQtl'zebow.a.nie.
,VSroo ' po.dJnIeCon.Y'cin,.

wpr

w

Iji.

~ykiów

.
QpoiZ.y.cji,

premjoer()lświ.a4c~1ł!
rmąd 7.JIiecydowamde sbOO. .że prz .dłużme·,dinia' pracy jest ~
istoltną. Ze S[ilxmy wWciciim ,k'Opadn ~ otrm.~

s.tanowisku,

żs ne $
podsita~ 8~o dloi6
pracy i przydo.tyOO~')'lOO. ~"fIOIbk.a.OO mogliaiby
być ~':mjęta prac.a w ·n:iek.;t'ór'ych 'okd'ę@lltCh w~
wyICh W miesiąc.acll 1ilpcu, S!kmpniu i ~u. Nato
miast \Y iIlJIlydl OIkiręgtOOh 2ml1ie~e ~ •
10--oiu prooent da.łOOy 'l;li,ę n~będinem.

za;pe\\<,:uierne

lA)nayn 15~ij (pat)

Londyn ,15.6, (pat)

I'reu:nj 00" Baldwill

Baldwiu Oświad~yt, W i~bi~", gmin, że
uąd nie'z~mierzazmjeni6 u~tawy'

o

wygłosił d2isiajw·

ilZlbie

węglowego.
Zi;\!zmą.czył'O'1l1 ,Ż€;rw,d 2mW'Z,.Dlly był poczynić z;a;gIro;-

gmin, 'p:w.emówietnie na ,':temat ,strejku

7~gcht

uzinnym dn;iu l'Qhoczym, ,llatomiilst ma z,t~
D.1Jar zloży4 proj8kt~ta,wy~ ~ezwalającejw

roiekt Jrlenie~ie -a ·e~li~y
te
·
ta . '
..'.

pewnych Qktes:łch OZ~$u do dodatko\vę go:
~zinY' prą.cy~ 'rego' rodzajl.lzmiuntt ustawo
dastwapozwoUnapodjęcie roko'wall, któ~
rych podstawą będzie,uadzi:eja na lepsze
place. Po, ,upływie trzech Iriiesięcy płace :g~
Qą mogły bycwYJ:ównane, lecz w każdym
razie nie spadną poniżej, "'poziomu płac
z
J'oku 1921~ W międzyczasie: rząa przyśpieszy
prace ustawodawCZe' ®rem urzeczywistni~
nia propolycji komi~jl węglowej. Jeżeli na
tej podstawie o~iągniętezostanie porozumie
nie, w takim ra~ie pomoc rządu' \vwysoko?
6ci 3 miljonów funtów sżterHngównie hę,.
\łzie, konieczna 'dla powiększenia, ,plac, lecz
bęazie ,łll~Ji:ye.":tu~y~ Baoole pomocy:

A::
,,A;].,.
V! ooVJ..teą~

mprowa'd""
'Złe
, '

~.1r

nie

'h.om~w1rA

~'QI SW13
ewQ}& 8łę ~~
. W Genewłe.)
P..

'"

...

'

RZYM 15,6 (PAT)
NIE BRAZYLJI Z LIGI NARODów S!DAłlO:m po.
WAIZNĄ DECYZJĘ, GDYŻ.mST ZAKONCZENIEJj
BIURO KORESPONDENCYJ
NR ,,POPOLa ,D'I'I'ĄI..JA" ZA..MlBSZGZAA.:RTY.
.t~KC..JITWORZENlA SIę BLOKU ~~w,
KUL
OKAWIAJĄOY
ANTYFASZYSTOWSKlE , ZAJMUJĄCYCH WOBEC LIGI NARODóW STANO.
DEM:ONSTRANCJE W GENE\VIE, PODKRESLA;'
WISKO OPORNE. JEŻELI RYWALIZACJA ' IfU;..
JĄC",żE GENEWA NIE MOŻE DZISIAJ GWAR..iL~
DZY GENEWĄ A WASZYNGTONEM: ZAOSTRZY
TOWAÓ PRZEDMIOTOWOSCIPRAC LIGI NARO
SIĘ - PISZE DZIENNIK ,TO KRAJE .A,;i\lERY..
DóW. WZWlĄZKU z ~EM PORUSZA DZIENNn{
ICANSKIE, BffDĄCE CZLONKAMI LIGI NARo.
PROJEKT PRZENIESIENIA SIEDZIBY LIGI NARO
DóW BĘDĄ lIIiU8IALY WYBiiERAĆ,A WÓWCZAS
DóW'Z GENEWY DO WIEDNIA.. '
Z KONIE'CZNOSCI PÓJDĄ DO WASZYNGTONU.
PARYŹ 15..6 (PAT)
,
V/YEN SPOSóB CALA AMERYKA '"WYMKNIE SDi4
, .BOIDiO LlBBO" lnvAD., Iż WYSTĄPIł:. LIDZE NARODóW.
WłEiDBNSKm

bez.ro60tn~;.:g~ikqnl .. · -,

De_w',Młemaeth ..
Be1tłn

15.8 (pat)

Ze ~'~"~lndlOloo~ () Wii!elkim ,~'fi1d,~"~u:ciąglyOO '~.
~ ~ l\adbómm. ~a~ ,cbmura, ~

'Nie w'palli ,.
JeonaK

'l'ludap1esz 15 czer ~.ca.

Ickajqc ~'~. VII,~, mi.ejsoo;w~h
pdlla. sto~ pod ~, ,~'. ~i się z godmmy
",~
.

, Po wielkiem powodzeniu jakiego "Ha
hima' 'doznała w Polsce miał żydO'\\rski t~
atr udac się do Budapesztu na gościnne
wYstęp~. Odnośne układy nie doprow.adziły

TNldwllrMęwcu.
atlaDsk tu wat)

'00 iaon,ego rezultatu, ponlewai ze~
nie uzyskał 'pozwolenia na przekrocze
nie granic kraju~ a' to z tern uzasadnieniem.
'że członkowie "Habimy" są RO.3jallami i

pół

'~dami.

t:JoIrl~Ifle~~,' ~ t1nItejs'Zyeh~ z I\lró!le~y'qsoby

na

Wąd.

SUtebljstWo'łiłeNlarosyj:ik. ego.
'·LWÓW t5.6(pAT}
;G~A POBA!łNA"OOImSIZ POGRANI·
CZA SOWIECKmoo,o SA!dłOBOJSIf'WIE' GLOSNE·

GO LlTEBA!'A Ros"USfKmGO $OBOLA.POWODBB
~A BBaA' .mEIIożNOSć POOODZE ..
DllA SO;'Ż IBEDLf;łGJĄ soWBCK4. SOBOL' BYŁ
CZASm, ,lPJłlZffrIłl..A-no.WANDIZA

;vlT....

w ~ "La Croix"

SWĄ ~ PRZEZBZĄD~J\CABSKI, A

OBBCIąB P_:CZ ""AmE SOWI".,.""

~ się następujące

Z RĄK

W BOKU

'UBmGł.YM.

\'~•. '

BdEkupa Lulooin:lJSkiego z PoonaniJa, ks.
btsilru:pa. P<rIzeZdz;iookiego z P.odlasia i Ks. prad.a~

p..Młn

Kł>OBa, redlatktore

~, MAY'nF D&NOSI Z O"

l\icltiego" z

EE ZN~YLY, żriAGZNĄ ,~~Q
W STANACH SRODKOWO-AlIEJ('
10 OSÓB PONIO~SMmRĆ.
' ' .'

RlJMUN'SKO

ryż

ll!aiC\Ze.lnego "Pmew>OlĆllIl!i'ka ~
POOINI;nia,którz'y w <1rodioo pr:zez Pa-

00 ~oo l:lw8!żald

~ćr&&atkqję

dlioo
~ ",~~,ln;c

,RzYlll

potllliedzli~ek ,rrrileil.iśmy maJą wiz,ytę J.E.,

\lS'~.~l},.

"

st~l z::::;~łan~::~!t~1~:

oobie, za miły

"La. Groix"

,z.a.'CQ.

im

.Q!fuwiązek

j~my

:b<vr,

wdza.ęemnd.

Orjentując s.ię d.oDrw w s;pirnWlaCh preaowyeh
PI'Zec to samo, te kierują ~ w Polsoo, , ~i

:: ~~fQ~=~:~

solidujący dług~:wojennyRun~:lłltii:c1Y~.u. "ka<>h

NWrolucjli w w PomCG, kitórn.' na

parę dłDi

za-

\V'M"&Za\vę ])00: odlC!w1a:ły-wan&a głęł.lsBeg'<I
mv:~.za'

wiiauomO!Ści, roogł.ia&zrune

na PO!ZlD.aiisklie. Wr;w;.y

pisma !(f
byty aiJ..
SIOI1u.tllll1e far~y:we. Osoba lliOwego P~nta' Rlzeo.
my.pos.po!itej je:3Jt talk' da.1eoo ponad ~Me partje i ts.k D.:'lrdro jem ot<3!Czona poitnem zauftmiem.
ze i F,ra:ncja powhma mieć w całe.j pelnd, ~uJ~
ni.e 00 ruej."Rękl<t w rę.kę FIOOln'Cja z P'olską mówili - w ciągu dalsz)'lOl pójdz1e po ł:itndIi ~e

po,c~

~

Burze w SlaHch ljedno

lTKŁAD

W·

:_/:,~;;c_-}:_':

mepok()Ha

na reB!Zltę kraju, a

Bitkie

WJZftA BISKUPóW POLSKICH W BONNE
PRESSE.

cmEŻWYCZAJKI WYRATOWAL GO·~~YPAD:&K
SOBOL USlLDW~ POiPELNIĆ ~JSTWO
,JftŻ

z dnia' 9 ezoow;oo, ,,1926
r.kliniesirie:

ge:ne.rała

przez

HaiHera' na

TÓ!1IDle

W8il"SlZalWę,

truk pod kB;tOOl w.i~ ~y:Dlairo®wsgor
j4lIk i pod kątem wiCbrenia katoRckiejJO". W ems.l.
wirl.yty swodej li kardy'1J.&1a ~VV'9~ :Al:e&yq

nzR

deim QŚwJ&iaył,
ja katfhą peHgJę.
dać

iż jeet

głębo.k<l

rehigijny l ~

Po tej wizycie jest.t:ŚIUy sroz~liwi~ że m'OlŻem.
to oo.pe,:ni€me naezj'-m ~~

~~.~~yw~ciuro~~~~~.~~~~-_·_----------------------~---------~
reguluj~cy' sprawę obrotu 'handlo\Vego".:'w' wa QDA.N&KA.. ZMIANA STAŁA SIif' KONm- .Marokka rozpoczęły się \vczoraj w Paryżu
11117'''''7e,&!ólno~c,
i co
'ńafty".
't~ZNĄ Z pOWODU NOWEJ
USTAWY WAL..fiRYU_..,1.< .#~YmEJiNADKTóRĄ
O:BECNIE OBRADUJE SEJM:
Vl związku z' tymuk!e.de1fi\Ą'looh;yGDANSlCL
. 'l'
1
d" k: ', ..' ,.' f"f' , "'d'·JAIC'DONQS%Ą PISKA GDANSXm, RA.DA
apowaznl y genera ną yre CJę na ow4 ," LI~U <NAltOBÓW"POSTANOW1L..łl lBADAC OORLA
~_. I . R umunJl
•. p02yCZQ'~v
.' "k"
("'\1-\0
UU2ile enut
DNIE PRAWNĄ.' $J:ROm; PROSBY WOLNEGO
tysięcy lirów.
1iIIAS~A IPBZB.Dsr.rAWIĆ JĄ NAST~NIE DO A
do,

PBOBAn

:SWYJi[

CZŁDNKOM2

PER.TRAKTACJE FRACUSKO -msz!:
~~IE W ,SPRAWIE MAROKKA.
Madryt 1~6 (pat)
KomuniKat pOlurzędowy donosi, że
t()ZfDO~' ,ttanGUSko, '" hmpatlskiew sp.-'\WfI

pod"

!')Tzewodnict\vem marszałka. Petaina.

Po przemówieniach powita1nyen, wy

~łoszonych przez marsz,ałka Petaina igeu
=
·Jo... d~ina, IDl"ędzy delega, ta.mi nastąpiła piel"I!
L

u.

wsza wvmiana zdań, pnyczem postanowiono
że- pra~ prowadzonehędą ,coOzienni~ taKt
aby podlegające rozpatrzeniu sprawy zosta
Iv rozstrzygnięte W pelnem poroaum~

~o11hvie wWn.ajnakrótszym.c~

na
14 maja.
OgÓlne narzeI{ania na biedę, na zastÓj
kraju coraz bardziej poruszają masy do-

'izukania przyczyny tego zjawiska.

czych~ a na\vet je obniżyt ale nad pła.Cfł!llł
robotniczeUli R,lild władzy nic posiadał ho
robotnik~nli rzqdza part je i z\viqzki" od kt()$
rych Rząd jest zależny w zupełności. KieTo·w!'
niey partyj izwiazkó\v robotniczych da \~i,
ny. sit: nie przyznają,. zwalając całę OOPOWtł
dzialność na niedołęst\vo Rządu 1 gdy winni
są s:'miprzez podieganie do strajków- i zaostrzunia apetytó'w do plac ·wyższych. Szan~
""ni robociarze l 'przyjrZYJCIe; się dobrz!ł
s'Woimprowodyrom - im się dobrze dzieje.
ale nie \Yam.

korzyŚci rzeczywistej' nie odnoszą,bo je~eli
robotnicy dostaną podwyżkę. dajmy nalt<:'-

Lodź,

w

•

10 proceut,.tochleb, bulki, roteko 1

mąka i

Więk..

inne

tnięłQ,

p~odukty żywnościowe zdro'żef

a szczególniej prowodyrowie -par::! jąo 15 procent; (naprz.mleko z 30p,a 35
lyj, zwalaj~ winę na, niedołęstwo Rządu, bo ,groszy za litr, "Ć(}stano\vi 17 procent),a.ol{l1~
~le chcą,zasta,nowić się lepiej poszukac przy 'wie, garderobalbleIizna o 20 procel1t,a po~
1!zynbliiejleiacych, których
\vyjaśnienic . mimo tego robQtmcy .słuchają swoich pro'Wo
IDQgloby zaszkodzić ich dotychczasowen1u dyrów związkowych i partyjnych, którzy ńl:
korzyści, o
ich dohr9.
powodzeniu, stawiaj~lc ich w sytuacji prze~ by clbająqpjbh
eiwnejwłasneJ dotychcza.so\yej ich działaino g\V rzeczywisfosC1 \vy-\vołują tylko zamęt
ki. 'Jloht więc, obalać' Rz~d~ niż
zachwiać' społeczny l zastój, ogólnYJ bo kapitał takich
f1uktnacji nie,·znosi; cho\1>,ra się lub ucieka,rt
własde stanowisko.
robotnik tra.ei pracę i schodzi na
żebraka.
Przyczyną zastoju \y pl'zen1yślewogó:;
leJ a 8zczeg61niejw bl.idowlanym jest lliesta Tylko przym~taleniu płac kapitał urucho1Ul~
lo~ć płac robotniczych. Tak
jak Pańghro się może, 11. wtedy robotnik pracę znajdzie.
Rz~ d dhl. wyrównania budżetu od
l
!1iezwia2e nigdy budżetu przy
ruchomych
crescendo pensjach urzędniczych~ tak ,!zadnc stycznia, rb.\ij~trzymał \vzrost płac ur~ędni~
przedsiębiorstwo przemysłowe, a
5zczegól:i
n.iej budowlane nie zamknie rac-hunk6ww
~rar!kach przewidy\'{unego kosztorysu.
$ZOŚĆ,

Ktoś

Przyjrzyjlny się blixej tej sprawie•.
ma plac i pe\'vien knpitalik --'-·zamierzf\.

zbudować dom. Kreśli planYi oblicza kaszto
f)' s, z którego wypacia. że niewiele mu brak
do f:!ałkovdtych kosztów budowy domu..
tJm:twia się Z przedsiębiorcami! ceglarzami,
majstrmui i każdy stawia mu warunek,że w
razie podniesienia się cen materjaló'N i robo
zizny or~1Z strajku warunki ulnowy go nie
obovdązują. No, luyśli sobie, może się jako~
uda, ~1dyż majstro\vie zapewniają go, że w
<!H!gu 6-~7 tygodni\vyciągną·mury pod dach;
fi ził tenlrozpoczyna budo\vanie.
.i.\le jeszcz'e zakładania fundamentów
nie dokończono. zastrrtjkovłali· murarze :h\da
jHc25 procent podwyżki. Po pertrnktucjach
z n1ctni ubito na 15 procent i murują dalei
V1te~ cegielnia zasyhldamia~ że
w skutek
.;.;trujku robotników cena cegły podniosła si~
o .15 .procent Uplynql tydzień, zno\vu przy
wypbocie robotnicy murarscy żądająpodwyż~
ki 30 procent, W" przechvnym razie grozq.
stn~jkiem - Ufilówiono siG z ruelni i stanęlo

ale nie dom, bo azeby'w nim
zamieszka3
trzeba dokonąć wielu robót i wydaĆ tyle pfe
lli~dzy co już wydano. Ktoś musi swkat ka~
f?itału •. a o kapitał trudno i bardzo drogi,' a
prz;ytem .\yie' .z .. doświadczenia f że obUczenie

preHmin~rzawydatków dQkoiiczeniabudo~

wy obliciyc się nie da.

,

'Mając ta1ę 'obr~z:ek 'p~edoczyma czy

kto iś~ .w ślady kt:osia.
D!a tych samychp~:ycZ)71il wszelkie
pt-ow;ldźenie robót na dłUiszą' Il1ęt~ robi si~
poprostu niemożliw~m. \Vi{fzimy' to z kO~na~
Hzacją w ID. Łodzi. Nawet taki bogaty pan,
'lec11CC

j~k miasto f.ttidź nie moZe sobie poradzić z
przy-",voocami partji robotniczych ..
_ Chociaż robotnicy, WieUzą z aoświaa
czenia~

ie na stt~jJ{#.ch. t pod~u płac:

'lInd~ Pł'aeYP

t
Zjetlnoozooe K1'Olestwo Angielskie przeżywało
po W. ~r()!jrue OOII".o.oo poważ!ne prlZooUlcnia eikOTI!O-

miozne, któregusikutki

wSkutek. n1ieopa.f,ll'Z

W1ZfOlS-1y

-'anacói.
Kied:y1ndJ2rlej {Poa:rizej~ymy dtli.';~{). nie
oJJecnie) takle' roZ11m01:van.ieb-yfiOlhy Ufly8kało powo-:
dEenie °u",Trade-U1l1iooQW.
' : ;,

00 rYlP..ka.ch śVviatowych wyhuchł ZII10!WU groź

Pod. :.Jęrow.ndctwem ,H. '. Smitha i COOik'taogk;.
proipolZ:ycje jatko ~p-ir-ó-W"Q-k~a.-&-j-ę, we..

g€'J.':rnru'islkik.Qtńlkll!1>erl1t. Ta kOlllkill'encja -'- n;.ecz
para.dnksalna - ;była' :lia,'ktyc:mie' glówn~,- przyc.zyną

ny

WySUHlieillia .All1glji pr.zedwko Niem-com W

S!ZOOOOiwe ",

Z'Waa:nodO;'1~ILenia mlrn!:\iMw, SowJetamł .' górni..
kÓ"\Vjt~~ .W, RooJidaił:Q

1914 r.

robo4inic~y ~cl~·i
pootanowH,

;~.}~~·:~a~1,,~~ka tmg~

gę

po.litjllki pp. Lloyd Georg.e'a i
Hamsay Mac Donalda, kt6my ooute que. oouteIQ(['SQwa.u t. zw. ),oorodizenie'< Niem,iec,na SlkuWJ.t

ezeg{}

1

joot na caJyttn ŚWi~Ci?~j~~~;:)~~~::~łencms ust...
nie be.wohóci~, i ,•.. 000~ą.·~~~ja~~ na d\I'O

nejfHogermruńsikiej

Po W. Wojme Śtwiat
(czry tyl!k.o '<mi?)

dach - skład podnosi ceny o 20 procent.
N areszcie ściany przykryto
dachem)
ale kapital t któregomialo wystarczyć jesz::
cze na sufity, podłogi, ściany wewnętrzne i
tynk -,- skończył się już. Ktoś ma niby donl

pomv.

Po,dkładekonODłio2(ny.

f.ra.nctlSlki

.na 20 procentach. Po dwóch tygodniach' mu,
farze i cieśle żądają pod\vyżki 30 prorent.
Po lltozolnych pertraktacjach ubito na 20
prot.:ent. Przystępuje do zwÓzki drzewa na

'wypanowiepr~l\vodyro\vie

i zastanówcie się: czy zamiast zdoby:v
cia robotnikowi dobrobytu, nie puścicie gO
na Chiady.

Ja
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o

A
śTcie

to

talkie~1Wm11e

re-

q~~"';:X~JmiOOO. kO!l1i~ć og~iIał na.t.ycli

··jze··oćłJt8A

młast;()~.>~śbra.jku gómiClZegQ.

będ!zie w-i-ę~c'"e-i ~ ale m~n-iJ-e;.jpr4WO!Wlai,~);~~,c~oobie kOilrl~i talk ~twld
pOOc~as gdy lliłe.md1OO1fi rQbo!f.nik godJzi się na. pm nre,~~V~:fltireeb.cieJ:;i. Wwdme11b, ~ł\e 60.% to--

('

cę z-T-e-d-u-k-o-w-a-n-ą i pracUlj'e średnio d~.;.i-e
s-j-ę-ć g{)(LzilniWieIlil1ie~' na sku:t>fJtk Ct4e-gu -Nie
wyStta"\vl,a·ją cooy-o 30 do 50 % ni~()d ~
wych cell1 angielskich. Na.. too.81t;~n . me<lzy
n1<eŻ . wpłyn.ął pow.!'ót AngiI,ji dl(} p-e-ł-n-o-w-a.-Q'"-'t..:o..

~Jt'\Vf'
i'y~ stlałe OOfi~eh :na to
tyWkQ ..~~~ttiQ';~~'I~JJniQIl1Y~ik ml$iQI $!pudło
wać;,.j~)V;~;ZawijgómtltÓ;\lif zalai1l1atbys1ę bez potyt
ku ,.tL1a'.lV1~wy ."';,WObec • Ci1lego pootanOWiiono ctG
?~~róZnehóeki...lclOlClkli. dba zye.kania na, cmsie.

ś-c-i--o-w-e-g-o

.

o

złotego

w-ys-o-k~c-eo-n-n-e-g-Q

~u

Z,ewnEZtn;~ym

w LWIe

~. (jtut i ta,k W
z:łOO!-e') wyZem .~.' jedlną ~lą 000 .pł,aey prlZed'Woj~'eij),wOOec PNJelWidlZirunego w,ydJastku l"OO:mego
2f:j;mi1. szt. wm[QSek()!('fr.zUlĆ~.WS~CIZą.ro k03.1fe~rencj,
zwlaści!Cieł~ ko.palń,lroz delieg-aci, wszyscy k~
111fl]alfi00i, posrt.afWlbl1nam. ~llnlki: 1~ Orowią,zek

i'!zeOZy
k!oIin1"

z;~wisddem ł;eg1Q,~tq'

. Hep_ "Stepbam '.' W<aJsh ·Z8!propoll}OlW-a.ł

·Gmin· 'podmiesliiOOlie Jnitnim.um.

.:f\mta. s0t.

jest fakt, ż.e. po całej ~.niOOl. dy~,ą
ny a w Anglji o.galleka. ga.aI'llą j~ ,.,po, f:Lrygię.m
oraz że An.g1ja. lbYPf>~ło.o 2% .. miltilÓlllla 'OOzw':'
OOtinych • .&ym.Y1WaIIliyeh"h.e-zktp..i-o.d""u~k-c-y-}.
n-i-e 'PI"Z~ bu~t ,paIls.twOwy, ..·k.tóry. \ 'na ·o.tę!n .001 ~ ustaW9WY (fila WS\Z.J1S'tkiehg6:rą1iik.ów ~ia do
f~lI'aICji20 ~JVd-ękseeiqfte pła.e 30 redJu.keja dnia
wydal w pr~ecit'\gu 3 % lat O'k,oikl4(} 000 000 QOO(C0tet
~ci miljea'dów)z.ł.
pracy do 6godmin drzielOOl!ie 4o.dnw, <hń urI-opu ty
g.odIndJowo. .···ZiaItem zamiast. 48g:odiz. tydlzień pracy'
Oto idJeal, 00·· .~ .. , .~' ~ rodlzdooj
t.,ako tr.g~eB1to. Srteści()~' i pocw1ększoo1e.
"pogłęł>~ .~ł'..
płac -o 5%.
N6Jwięcęjw· ~Ji .~pr0elmYf!ł·~
CoodJzHo, więC! wy.raMł'e ty\likó Q girę. na awł<f
'WY, ,ddallają' Da. f,o n41e ~.iwr.ze.i.~ '~y
kę.,'D18iC:Zleg02
cgyny a1e l'ÓI""llllie:ż i powoje1nJlle··. ()gtrani'CIZeme mninż. K. Folkierskt.
SU!lJlpcji węgla w śvtrriooie. ". N.a.!J68 ~dlSiębi!OirstW
węglowych ~ w.Y'ka'Zl.ujeS!baiły dleficy;t 8,
11kwi1d'Udi8c. się,.. lli ~lk()< 7t. ~ ..... na;cisiku N.ą<lQiWe
'IIRobotnik§'przecłw~o .
o.

•

•

.0

m-e

ministrowi

węgi'eJ. . ~ ~°1fut~w poroW!UaMu .l.w~łem memiecltim, . a tWm.i<c« ga.tunku jest
w qu-n' w~padlku nre.~kim cayoo.iikiem.

Makowskiemu.

gIOr

\V N~. 160 '.' "Ęooo,tn:bka','zrutnieBlbC.w:no ań,..
k~ł p.t. "PQt-lZukhvanie k()llls,tyttUCyjillYcll, kxucz~6:w'ł
~
Właściciele .kopa.liL w~ w 's~im ·C\Za.sfe ,w rurtykule . tym "HoDotn;ik" battlto
atak.u~e
mimsira
.
MakoWs.kieg
....
za
.
jegO ~_
o
~'iiNLkmcjez górl1i1k.ami.z platformynaStępl1ją"
n~<WlS;1io. w. &prawieproieiktó~ 7Jlnt~ "W K.(lIlliit,rtll
~eI:Do.lm:lłWladlz.i:ć ~oo h2tdź .do Z:-h-i-t-l(A c':'e-n
eJ l: M.~n.. \V a;rtykul'8 CZy4&Illl':: ,~I co jest
~ę-g-ł~<" ~ redlu!kClję' z . jednej strony kQsZJtów
d.zuw-a~zil:ileJsiZe, mO:lID&by. wPTQSttPowi~ieć _
te®ko:ve:Rew{ll~eja 12-':-'14.#\\7Ulierzona
~~jtł J za.,~u, oopĄi~ Q·.5%" ze sfu.o
Pl'ZOClWko r~;kcJl. .a t.eraz. ~•.• Ma:k{}~ki __
ny za$... ~!WlUików };ArZ.eIZ poniesioemie pe\Y1Ilych
stęJ:."'Owiec" - referuje\vnioSki '~iaaLv
Qł)a;r-amiaoowięie: :redukcja.pł1ac (}5% (płaca w,
l~Mvłt ~ie,. {} . jakich ~ł~~wa4z~,u
o

~:~.ta' __"SW\ __~ f J• •łili.U~

ai~

.wala ~4l"

OOTt;lWI ZAPRzlSI4Q .JEGO NmWINNOśO.

,*<ł~:ha"

Jł~AlJęUJzie to

"A DALEJ CZYTAMY::
\V pl"ooilidmiell Sąda.wgo DIlIia, 21 wr.z-eśnia.
wi.ecoolrom .,~ poit!QfWY w snei:1l1cach sk81zał
na śmierć 12 żydów..Oficjaluie byli oni '*""
wiście oskąrieni" o dezercję. ,
"OFICJALNIE" I ,~OOZYWIŚCI&" BYLI SKAZANI, .ZA DEZERCJi;. A NIEOFICJALNIE "OCZY.
WiŚCIE s , ZA 00 BYLI SKi\ZAM? CZY ZA Ży...
DOWSKIEPOCHODZEN'JE.? "cz.y TO wmLCB
CZCIGODNY POSEL DO POLSKIEGO SE.J.MU CReB
DAĆ' DO ZROZUM.IEHIA?
A POTEM: .U:SZCZE TAKA ROZMóWKA PRO

ra~z!ej o.gjkarr.iJ~M

nie.lllZl:1i).ej :$I~~Yl

os,karżeniem prze~iwko
ś'wl.a.wWBmuZi1Jł'c<;iln,ioz'emu anty:Semit.y,zmo,wi"

PlSl\!AwaSlAWił~IE tN:rOlUlUJĄ,·
P!l"~ylffł· .Q,ę ·V\tf,~ wy. Z P~lIlla g~~
~r bro!nł!:'J6,~fR~f'?r~ i :Zw!pócil$ię "do~
ZyQ.~. ~~CiJ~~lit.ę:jl. jn<ko . dJJ'· zwi~cC;n.ni
kę\ s.RI~~~'e'j Jje.~~~zprośhą O~\ld,j~t1Cję.
łednali$~&~t l{alle-r nie f4~ta,;łpr<-~yję

ty pnZEtZ};li.re'zy,(łenlt~~pliiwj,· .~,viem Pl'~y
dte\Ut s~ł ..~. ~()wisk,u, iG. g~ne;1la~(}fWie
1li~ ~ d? .ildt}~ $.'~OOć
wej, .. '~' \\i.ęcPl'zei 'ministra,
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BYLOBY'~'~OZJ1:NA WET~LUSZNEll:DY ..

BY NIE PRECi:&DNSy,~TÓRE UPRAWNIAłiYGE.
NPA,LÓW' ·1.JGQZ~SREDNIEGO· MELDOWA.NIA

'sn; . '11 'm:wt:Yl)B:WrA"

BZECZ;YPOSPOLITEJ"
I. lVLA$NlETnr,I<!fÓBZY TEGORODZAJU:PREOBDmi&Y;STWti:ęZYL JES". "OBECNY MIN. WOJ.. '
.NY -P.~~z.pą.StJnSKI,KTÓRY POPRZED ..
.H'lEG(J.PBEZYDEN'PARZECZYPOSPOLITEJ NIEJ'~NOKBOTNm· . NĄ.WIEDZAla.·.·NIE WYRABIA..
··llĄCSOBIE'AUDJENCJI ANIPlUEZ·MINI. SPRAW
WOJSKOWYOJłA~lNAW~.T BEZPOŚREDNIO W
KANCELARJI PREZYDBNTA' RZECZYPOSPOLITEJ
"
JAK PISZlf."GŁ.OSNA,RODU":NOWY 00-

WóDCA .KRAKOWSKIEGO·OKRĘGU KORPUSU
GEN. ·WR6BIiBWS:K.IWPRZEMóWIE;NIU DO PlRA
SY .ZWRóc:m.l1WAGl!,· żEWPRASIENIE NA

O JOJJŻ'WZIJJj.AJĄ TUPET I OLBB·Z'BUA

c)~WA.'U!••• WB~C~ŚCI..

Urało

.' żE

:JEGO PRZY·
STWO-

·~%fl~~·r:~'~~~piez.

NA.~OWYżE!·WlitIENIONBJ KONFEREN-

CJI GEN;oWBÓBLBWSKl'·O~WIĄ.DCZYŁ,·ŻE ZKQM
'PftENTŃEGO "Jlm:.rSGA· BO. OD 'OJCA ŚW. MA.
PRZYJŚĆ RBBABILlTACJACZY COś PODOBNE..
GO•. · . · ·
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.'.
. .' "
ZACBOD.ZI TU~AKIEŚ NIEPOROZUMIENIE
ABSOLUCJI 'OD GRZE.cHU KRZYWOPRZ,,!SIIlBTWA· W ZNANYCB WARUNKA..CH MOżE UDZIE
LIt: KAżDy. KSIĄDZ W KONFESJO;NALE, AUNl'C
MNIBJ,' ZLAMANlE '. F'RZYSlIfGI ~T GRZECHEM
1 ZBRODNIĄ WOBBC" P AŃSTW,A1;~ ZMIENIć TE,.
00' FAKTU, NIE '19WŻE %AJ)l!N P~IE·Ż.
"
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ObłQd~czy bezę'
"
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iYDZI ZN()WU
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'.'

PEWNIENm.UBEZK~~Ó'ŚC)/z

w .iynOWSKIM "NAS:l
CZYTAMY'. WYWlADJAl{1 . )
CIEL nooWSKIEJ AGENCJł,tjg';·
OBRGŃ'CA SZWARć)3,Alłll~~

BEłt NATURALNIE RQWNJ:~.~ ................ ,..•
NA

WSTł;PIBTEGO ':!:,v~~r':

prooesS.zw~l'ooa~ą,.~J!(J~ł~~.,....... .

jako aktalttVSy~~tJt~~.·~~wi.ą,t(j"ve
ciwko oołemuzY'd~~wq,).1)Ó~,-w~,'
. . ~e."a\Ę~·i~~l
dencjami pO'Ii'ty~elfiłi" i.wYZ:tlani~~!l}i:'·
. OZYTAMYI ~IE WIRR~tD('Y
OOZOM~ JAKTO, WIiEGcf~...L.).".~.ltIi ~Ą,DU.JU.J.
DOWI' SCBWTANEMU'NĄ. ~~JlłĄ~~Dl
Wr.reoZONO PROCES,
ANTYSEMITYZMU" A :W:~I;Q'·t.~)IJ;1lJ;n:Q:~: :t,.:1X:I..tAiU
:DLATBGO,SE JEST·._." .. ,,'.....
mEJ.St1A. UWOLNIĆ "'''~L,:''''''
nJ'

APOTEM . _......- ......
O SYS~[,EilIe,
SŁl1~IWAL PRZY

lIóWIĄr.

OśWIAlDCZA~

ALE W JAKl:M CELU JEST

OPOWmDzl.ANA

HISTORYJKA o S~LACH&TNYM ADJUTANCDł
WYJAśNIA TO .ZAK.OŃCZ&Nl&. OPOWIADANM
POSLA NOACHA.
Tym sizl.aJCheLnym ::vdJ.jUft3.illtt-em

był:

Syn obe,c.nego PlreZiydeIllta Rlzeczypoapołł.
tej ~ Mo.§clck:i.eg.o.
MAZELTOPF. MośClmtI.maT "KASZ·..

NIEWINNY, A TYSIĄCE
W KAŻDEJ CHW1LISĄ

h ,m"
Analogja z okJeSu_dów'
k]~ii~eta Riethleślnicza" daje

takie

odbicienastroj6wŚ1"ódrzemieglnikó\v
pob
skich wart. 'wstępnym pod tytułem: .,Praca

Np. wld~waliśmy na ulicach Warsz~
, wy rożne pochod~ i demonstracj~ lecz d~
piero 31 maja po raz pierwszy; ~eliśmy;,

na' dzień dzisiejszy~'i
.
"pochód" oficerów. z generalicją na CIele, sły
',;Ludzie, którzy przebywali. w Rosji sze1iśmy godny pożałowania umeldunek" zl~
.POdczas ·~buchu ~rewołu'bji,w okresie rzą~ zony pomnikowi ks. Józefa l pzocliala Nie.
dów Kiereńskiego me m.ogą· nie zauważyć, iź znanego ŻOłnierza. Owszem, takie' pochody
cały szereg faktów obserwowanych na tan1:: \vidywano swego czasu w Petersburgu i M~
tejszym terenie znajduje obecnie swój od~ skwie lecz jak to tam dalej było? Tak, jak
powiędnik w Polsce.
nie bywa inaczej, ·gdy 'żołnierze, którzy jes~
Rosyjska re\volucjamia1a również ja::, cze 11- go maja salutowali przechodzącycH
koriaczelne hasło, usunięcie zgnilizny i zła oficeró\v, - 12-go, do tychże oficerów sirze;
Płynącego z reakcyjnych, carskich rządów. lali .na ulicach miasta. '
rozpoązęła się" pod 'firP1ą odrodzenia moral:
F akty te i cały szereg innych, r6w~ .
Ros ji.Niechcemy~ b~ońBoże1
twierdzić, nieź jftskrawych, mówią, iż "Wielki ~hanl"
aby dalRżyrozwój wypadków w Polsce miał stoi za drzwiami, czekając, aź wywali je ~
koniecznie pójśÓ temi drogami, co. na wscho wtargnie do polskiego domu. Czeb tem uf~
dzie, lecz .·wiele zjawisk .każe mieć ·się na niej w relultat~ iż nie widzi "dostatecznego
baczności.
'
OdpQN
i

MAJĄ

KTóRYM ZAJBUJ'E'SII; CA'LA.
SKA.JEST.NIM ZABÓJCA p!
'SZWARCBARD.
.'
·'P~mEWAŻ· SGHWYTANd"~
NA~MIEJ$CTJ '. PRZBS~I;PS
MIĄC~BEWOLV?ERC~ ~"~" . . "
LY rAKT ZABóJSTWA WIJtCi
CHODZI 'O'BltONM ·SZW:Ml.c ..
NIE'NIBwPINOŚCI OSKA

z

W OBBONim MDó.W
IT.A.R: DALEJ, I TAK D A 1 & J . #

ŻYD JEST Z ZASADY

" cn'~ 'NlB ~TO '. INNY . A OBECNY KIN.
SPIłAW WOJ'_OWYCHP.'IIARSZ. J. PlLSUDSKI
WPROWADZlL!',SYSTEMPUBLlCZN;&JRRyn..

ą~BY.:NALBżAi.o,

PEŁNI PRZESTĘPSTWO

·ko 00 cmmtama.ch ... "
WIEMY, WIBłłY•. KAŻDYAR:&SZTOWANY

SPÓLWYZNAWCóW

AD.JU'.r~BM.

\Vlska\Zaru,sm jest d!l8iteJgO, by 8glz.elkOOje.
WSltaJIa -oonajmllliej na jed!etn.dz.i-eil - Odł<JlŹ{)tlla. (:M:ówd. prun Pryllook~).
.
~ GdylbjPlU to ooz,ymł ~bym: poG
s.Btd. (0c1pOiW!iI3l00. poo'u~illk aIdlj.utam)
Jootemadwoik8Jtem i 'ZlWręcmam. p&n11t
że wy;g'l'ilItbym plamki prooes.
ARAr Wne& PAN PRYLUGKl J&&r' Pa'WIEN, ŻE OBRJNI· WOJSKOWEGO, UóBY PO-

URATOWAL PEWIEN .PORUCZNIKADJUTAN'f NA
CZELNEGO ·WODZA~SZ.PIŁSUDSKmGO.
PAN PRYLUCKI'ROZPOGZYNA OPOWIADA..
NIE .PISZĄC O' MmsIĄCACH.1NWAZJI BOLSZE.
WIOKIEJROKU '1920. .'
.
" ..~A1'OOZttUje:os1ęs.etkd młodych żydów pod
nadcięiiS\Zemi i' <D!aU,rem.tasiyczmiejs.lz.eIDi Z3(I\Z'tIJtamin.
"Nóż śmieJJ:'!C'icmwieje się nad setkami ntiewiniIlycll . głiów.Pi"asaprR\vkQwa l"2Juea najsiLraSIZJThiejsze ~l'&t\Y.a. Sądy potlowe .Vl'y,;,
dJw}ą~aźn~ W~l i gro,b y mu.ooą się szyb-

GO~;GBll~:

WYca

\VADZONA PRZEZ POSŁA PRw..UCKIEGO Z Po..

RUCZNIKIEM

SZAJĄCE OPOWIADAŃIE o 12'DEZERTERAGHłY
llACliSKAZANYCRNA ŚMIERĆ, KTÓRYM: żYCIE

.

. ~ ,~.~E1)ENSY .~ŻB~NIEGo.

12zydów.

W. WARS~W$JlM ~YDOWSKIM: $.MOMBN
OIE1~A ZA' N1M:W.:. nNASZYM PRZEGLĄDziE"
POSELNOACH PRYLUC-XI POMIESZCZA WZRU.

LE*Y.PV:ąLPtPWAĆ KRYTYKI DOTYCZĄCEJ TE ..
GG··· CZY ...... #ł~«o ŻWlERZCHNIKAWOJSKOWE-

KI· nzI.ALALNoŚCl .. POSZCZEGÓLNYCH .GENCRALóW.
. . . . .,
WGB:cą TEGO,. żE ··!lA.R.PlLSUnsxI JES'!'
łDNlSDBK .WOJNY . lOOWÓDCĄ .SIL WOJSKO..

tle

.•

"

. . t nie

Bolszewiok~lłdeje

w·aż;, się

o'"

I. wicemin. spr. zagra J.

~c.'

Dąbskiego.

jakie'

..

Jakie nadzieje i
plany wywołał clsza· i .pozorny spokój na wsi - to cism
zamaGh majo\vyw z~olsiewizowanych stron przed burzą.
nictwach ludowych,dicwę.~sego glosy ich
Chłopstwo, obudzone hukiem
maj~
prasy. Posłuchajmy, Ct:!J pisz~ p. Jan Dąęski: wych strzałów, czeka końca, a gdy nikt nie
b. vt~ccministerSprawP' .Zttgranlczhyeh, które odważy się skończyć zaczętego dzieła - to
go Nowaczyńskl \v "~azede \Yarszawskiej chłopi sami je skończą... Chyba tylko dzieci
Pqrannej" charakterY~u.ffr," jako"najo~ mog!! sobie wyobrazić. że rewolucja war.
sktlrIJiejszy okaz gali<łjs~iego politykiera": szawska rozleci się po kościołach, zewszysb
ko wróci do dawnego stanu. Fale ruszyły 'i
",D"ziś. masa ćhłopskait ' to kipiący wuh
k~tlt-.pelen rozbudzonycb: namiętności i na~ płyn~ ...\ to \vszystko m~lmy do zawd~ęcz:
<1ziei,;'~.~~1łl'zecież p~zęl~n~ k~ew chłopskich :nia P.ilsudskiernu!· Gdyby on już nic WIęcej
syn.ó~~??)\nie pójdzitt~na marne. Czyn Pił~ nie zrobił, tylko zniósl kn·vawe widmoWi:
stt;ts~egt(~obudzil cl1ł;pów t dał im ~adziejc: tosa i obudził ze snu chłopów -, to zasługl
. f~trtlt!łt przelanej JQ-w4 wytyczył prog,ram jego byłyby olbrzymie. p.Je ~i~udski - ~~a.
je Sil~ ~ dopiero. zaczął... .M.ieJmy. nadZIeJę.
l1aprjl~vy~olski ichlopskiefdoli poprzez re:t
że on skończy. A gdyby nie skoilCZył -- to
f:ó'rmę:rolń ą bez odszkodowania, UPilństwo"
my, chłopi. skończymy, Bo koniec łajdactwa
:-wfenie lasów,rzad
chloPGko-robotniczy,
f zlodziejstwa, które dotądpanoszylo si~bęz
~w~łkę ze złódziej~mi,Chłopi podnieśli dzi~
czoła l uszv do de!V i slućbajl:!, jaki głos 1 karnie w Polsce, musi t)yć zrobioD.~\ '

~iaki~oq;k~. idzi~ ~.. Warszawy, ta. 'obecn$

~
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ler w obronie dobrego. imienia

M&leźewsk:iego i

GBN. ST. HALLERA

PUBLIKUJE

Rozwadowstriego.
N:AJBLi~ZnICZASIE

rlASTĘ

PUJĄCY

LIST:
SZANOWNY :"'ANIE REDAKTORZEl
PttOSZ1f o OGLOSZENIE NAST~PUJĄCEGO
Oś\VIAOOZE1\fIA W. P04JZYTN&M PIŚMIE~
.
PAN ROMAN DMOWSKI ZAA~rAKOWALW
ARTYKULE ,,POTRZEBA NOWEGO DOBORU" GE
NERALóW, KTóRZY W CHWILI ZA1.IACnU 12
MAJA "OTACZALI" . RZĄD! ZARZUCAJĄC IM ZU
PELN,Ą NIEUDOLNOŚĆ I ZWALAJĄC NA NICH
WINlf, ZA TO, ŻE SIĘ ROKOSZ UDAŁ.
PAND:MOWSKI NIE WYMIENIA NAZ\VISK
TYCH GENERAŁÓW, ALE JEST RZECZĄ ZNANĄ,
ŻE GLól1ilNYMI KIEROWNIKAMI AKCJĄ WOJ·

S,KO\VĄ PO STRONIE RZĄDU BYLI GEN. !IAL*
'CZEWSIU JAKO, MINISTER SPRAVll WOlSK. l
tlEN. ROZWADOWSKI JAKO KIEROWNIK OERO..
NYWARSZAWi, OBAJ OBEGNIE WIĘZł~IoJI.
l JA BRALEM WAżNY UDZIAŁ W AKCJi
WOJSKO\VEJ OD 12 MAJA GODZ. 9 \VIEGzóĄ T. J.
0'0 CHWILI, GDY PRZYBYŁEM: Z KRAKOWA DO
'IN AR SZAWY, POvVOŁANY PłlZEZ GEN. MALCZEW
~KIEGO
•. WYPADRIS.ĄMI "VIĘe Z:NANE i ŁAT
WO MI JE BJ;DZ!EPRZEDSTA WIć, CO TEż W
..

rez.
"'..

lIP

UCZYNna. K~DY lU;"

DZIE .MÓGŁ SAM €lCENIĆ, CZY TE. ZARZUl.rY .SĄ
SŁUSz,NB.
..
.
JU~ JEDNAli OBECNIE' CZUJĘ SIĘ .OBO..
\VIĄZANY ~.JAKO 'NAJBLIżSZY WSPóŁPRACOW

broni

II

Tak twierdzi kandydat na min. ~ sk.arbuprof.Krzyz&nowski.
Kandydat. '. n.a mm.. skarbu 'p. A. Kr_zy" polityczne
. uchroni rząC1 nowy <lii r.yc.hłcc:!(J
"'~".

ź:'l.nowski zaś1:ana\via się
w
krakowsktm
"Czasie" nad widokami jakie
na przy;<
"
.
. .
szloąć nasz·~ząd. Akurat rok temu poczi\l
złotyspadać~Niechybnie 'wpłynęłot o \VPo='
średniej drodze na ostatnie wydarzenia I od

ma

>

wrofnie, -.' tylk o

PO\VO

d
' ek
'·
zenIe
onomICzne
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S\s

generałów
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f COmoWl O uczonym pro: esorze
k) \V "N. Freie Presse" ukazalsię nIe
drrwno artykulik, podpisany literami B. R'
który przynosi nO'we szczegóły do dzialdnO?
ści naszego Prezydenta, jako wynalazcy.'
Jest rzeczą ogólnie znaną - pisze p.
B. R ..- że nowy Prezydent Polsld, profeson
'Ignacy Nio5Cicki, jest wybitnym chel11ikiem
i :Ze r-ożwinął zar6wno w s\vej
ojczyznlc,
jak izagrallicą. wybitną działalność. l\!lniej
znaną jest rzeczą, że Prezydent
[v1ośdckl
jest również wynalazcą i to na polu zarów:110 filyki, jak i chenlji~ że eksploato\val swe
wyndazkijak przedsiębiorca i że
posiada
w różnych krajach swe patenty. Niektóre z
tych ·patentów. odnoszą się do, urzqdzeńe",
iektrycznych i elektromagnetycznych, naj:;
ważniejsze jednak \vkraczają V~ zakres tech~:
niki przetwarzania oleju skalnego.
Już od lat szukano sposobu, w jakiby.
ffiożn:{ uzyskać czysty olej skalny z p}ynu
'l\vauego w (;~tlicji ,~kal''' a w którym znaj~
dHje się przeważnie. woda, a \V
lnnIelSzej
ilości olej skallłY~ Znano wpra:wdziew tym
w:zgh.dzieróżne metody, ale nie były one ra
f

. -.. kil. ~ .
Iłti~łIlłec l lHlJyrner.
nemi jego owa austrjackie patenty: "Przyrz~d do "usuwania lotnych cząstek" z półplyn

upadku. Przyszłość jego zależna. jes-r;od te:&:
go, czy zdoła się ustrzec od błędów przede~~
.- .
.' .
Bl- d
b'

vvszystkiernpoezątko\vych. 1~ Y
OWlem
początkowe unicestwiaj~ zadatki powstania
politycznego, }ekon()micznego. Takie zadatki
obe.cllY·
trl'. ud.· P' Q,cl·.•a
... d~il. · ch'ocI'ażby
'w sensie
_ .Q"t
'"
silnego. al.1totyte@. \11, przyszłości
sukcesy;
polityczneiekoriomicizpe. będą się wzajc:t
mnie warunkowaly:n~wetw większym stop
niu niż"dotychczas·tr~.te*.>rażną jest rze::

c~ą, określi~jakich.hlta:Q'W·:j;ę,;Qnomicznyc1i
POCz;-ttkowych-wlnien.,~~\\.,wystrzegać i
czego powinlenookoritt6.... ,"
llych mas reakcyjnych" i patent: "Postępo\va.
. latQtą <rzeczy:ie.st6~1?t14~i:Ą, kapitału
uie i urządzenie do oddzielenia wody, albo obrotowego; identyczntł;m~tt{S:topy pr~

słonych rozczynó'\v 'wodnych, z oleju skalne centcwej.Vi,l tymeelu,~zeb~ufiika.ć immo:=.
go, albo innych emulsyj ol~istych'.
bilizow~llia istniejącyCh" ka~tałÓw.A więc
Zało~ł on też celem wyeksplojatO'wa~ zaniechanie inwestycji jest konieczne,'należYt
nia tego p-ostępo\vania we Lwowie przedsię pr.zej4ć.dorędukcji.Aby zaś przerwane t~
biorstwo, którego był kiero\vnikiem. Pewne" raz instY~cjie mogły być
w
przyszłOŚCI
go dDia~ było to podczas wojny, odwiedził wzno'\\i~~";'należy obnizyć stopę . procent~
mnie'w mem biuTze, zajmującem się od lat W~h iz~~erzac do wzrostu kapitalizacji
k\vestjami ~techniki parowej profesor
lvlo~ /wew]}-ętr~e do dOJ?ływu kapitału zagraniczścieki ze L\vowa.Przyszło między nami, do negQ,-'t~~',dQ kas prywatnych jak i' publicz
porcżumienia, na podstawie którego
moja llych:':Iuwestowanie kapitałów
zagTanic~
firma odbjęla zastępstwo'lwowskiegotowa~ nych»ą!łmno byc stosowane w jaknajwięL
rzyshva. Jest rzeczą interesującą, jak ucz~ szym.,sfQ-pn:lu,:'umowęł z Harrimanem win-.
ny p~ofesQ.r Mościcki, z którym pqszedłein 'hOi.,s-ięs:ffinaliwwaćn.atychmiast.
do kilku tutejszych firm naftowych pod'P
.
JKorzysłn-em byłoby' zakupitenieluD
czas jego pobytu w Wiedriiu, w:nial~arQw~ąfił1~nso-wanie jednego. z tut" banków. BanK
no technicznie, jak i kupiecka; ., pQdtr~ymy~,talp';móg)by ułatwić emisję akcji Banku Pol;:
,vać swójPłłnkt widzenia;.,w",vr~ękonanitf ,~~gO na targach zagranicznych i zaciągnię~
słuszności swej sprawy) okazał
'spotkOj!:' -c~,Pozyczkiprzezpaństwo. Przyczem jed
ju i staWci. Dzięki,te1n1«, jakoteż , przez \nak. ważnym jest pl'oblematzuzycia tej p~
proste, nie Ylymusz~$acll(}W3:nie się
'życzki. Należy uniknąc błędów w zastosowa.
cjonalne.ProfesorMoŚcicki wynalazł coś, znajomość wielu języków,
zrobił uczony nin PQżyczkfDlllona. Celowem byloby wy~
niby jaje Kolumb f!. , prostą: raczej fizykalną. pan z glow4wytwornego dyplomaty 'wszę:- dzieria"wieniea nawetsprzedaż cz~ci
ma.
niż chemiczną metodę· dzięki której pro;; dzie najlepsze '\Vrąaeme.
jątku państwo\vego .wzg}.moIlopoli: gdyby
blem został za jednym zamachem rozwiąza;;
Z peWIlQścu{tejegozaletypozysltają zaś nie moglo to dojść dosku1fku koniec~
ny~ co przemysłowi. nafto\vemu przysporzy;; mu na jego \vysokiemnQWem8ta~O'wisku nem jest przynąjmtlirej
zreorganizowanie
lo dużo zysku,
zado\volenie całegQkraju.
tych przedsiębiorstw na zasadzie zautonomi
.Do tej metody odnosz~ się międz~ in
zowania.. Naza.końc",zenie przypomina autor,
.~
*>W1Ji"$1
•
f unamenta
d
. Inąpo d"stfl;ltVą całej reorgal1i~
ze
1

wiele

zacji sanacyjnej jest osiągnięcie maksimum
(}szczędności~

~łłłiOOy grób' stałam
k)'V- "NowYm' Kur)erze Eolsfiln czy sh-!ł.szn:eJ myW(ły zapQnmienia, niewdzięcz rzucaJ.
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@t

H

,

tVffiYV>t JlŚdc·pani

. Z.S·

"

Byłam na mogile Zerom~kiego. Stras~
nie smutnego doznałam wrażenia.. Na c1nen~
tarzu wpra\v'dz-ie za'\vsze bywa sń1utno,ale
poza.temdoznaje się je~ze jakiegoś uezu;;
cia cichej rezygnacji, jakiegoś - bolesnego
spokoju woŁ~ którego bledną
wszystkie
nasze drobne troski żvciowe.\V dan vm ra::-

Złe ten smutek lP~ał się wx~em
-

f'"

ności... Nacałym';cmentarzu

. ewangelickim
chyba się nie znaj4zie drugamogUa równie
zariledbana, opuszczona, zapomniana.
Człowiek; który" swem gorącem
ser
cemobejmowałnietylko ludzkoś6 . ale
i
p.r~yroaę,' t~nczlowiekl .wobeckt6regopozo
$tanif~fuy 'ńiewyplacalnymr dluźnikami i. dlu
gi-ew~et, przejd~h a.jeszcze b~dą 'ludżie czer
~. iltl~ ,~WWtktórehojn§r~~

roz.

zakląwszy

wnie

tyle 'własnego bólu
i cierpienia' ::-. człowiek ten nie .rnA··· na swej
mogile, poza kilku zeschłem! .wieńcami, pozo
stałemi od. dnia .pogrzebu~;~.an.ijednego kwiat
ka, ani idźbła darni ..

Nie uplyuę!o. jeszP~~;P(91 rokul A ile
zadeklamowali!" . nagad~li!i: .. , •. ~Po\vypisywaH!
Ile pelen1ik, . broszur, od~~t~6wl O. groblę
jęduąk jużzapomnięlUCł'Yiix>\virirt1:
~~

...

~r.J53

'1

ppp:;, ,Ił

marszałkiem Piłsudskim

Jakkore5po~dent

sbn(,wieniu

" Pos. Liberrnan o stosunkn PPS. ,do
Pose4

IAb~rm$.nJ pr2'ebvwając;

ostat::

któryl..,h,wyst~pując w imieniu PPS., odpo~
wiSłddltiil)~apytania co do oceny prze\vrotu
TJlajowego J CO~d9 stosunku wobec marsz.

Piłs~dskiego i obecnego Rządl1.
- PPS. -mówił poseł Liberluann

znznacza ,. .:. po zas;

p. Lfbern1ann1ówił:

-Mogę odpowiedzieć,

maf$'zf1 1 łshdskiego.

wc.ześnię i nie rozwi~~e sięu - poseł
n1an odpQwiedział~

Pt~emy91u, l,1dzit~lil tam' kores:ponden:
łowi ~JC'Urjei"a LWO'wskiego" oświadczell, w

vio w

się

?

ilew

tych

~.vie:;dach

Liber::

-Rzucimy w6wczas w~zystko na knr~
tę-- aby tylko ten Sejlu rozsadzić i to
na::
fychh1iast po udzieleniu
Rzqdo\vi
pełno:
mocnictw o których' poprzednio ju~~ mow,:
felU .. Pod tylD wzsJedemjest opinja bloku lr
\V1cy ; 'mniejszości narodowych,
najzupeJ-e
ulej jednolita.
Ostatnie p~/thnie brzmhlło:
Ile jest
p!'ft\vdy w po~łoskach o rozdźwiękutniędzy
f

jesfnieprawdy. Nie nl1c1iśmyb1J#
Od dość dawna i nie n1anly wobec
żadnych wzajemnyoh
zobowiązań.
Piłsudski podnióslhaslo :I~anacji moralnej"
i oczyszczenht administracji z nadużyć i zło:'.
dziejstw. Te same hastamy' ~1łositny; wal4
eząc od lat żY\'''em i pisanem słc)'wem o
ich
ziszczen1e zawsze i wszędzie. Oto1 choćby
nawet ll1irnowoH, źródło naszej kooperacji z
Piłsudskim. Ale nasze cele zasadniczo ~mb
'ize tradycje poHtyczne,nuBz progtaul spo ..
leczny, mimo to dziś nie ust~piq
na drugi
plan. Nie damy się zepchnąć!

wien1
siebie

już

Ine U10że podzielać ośvriadczenia marsz. pn~
suoskiego, że przeprowadził re\volucję, lecz
zupełnie bez konsekwencyj rewolucyjnych.
Ono nas \ycale nie wiąże. Przeciwnie, rew J::!
lncj.a lllajO\Va zgodnie z logiką wydarzell m1..1S1 pOcingnać cały szereg bardzo ścisłych
konsek\vency j. Linja'IDusi być
dociągniętą
do końca~Przedcwszystkiem wiec jesteśnly
zdania, żcskoro aktem re,volncyjnym obalo~
'!tSoKołów« W
no, Rząd i Prezydenta, to 'v konsekwencji.
musi te?' zostać usunięty Sejm, który' wytwo
Na dzień 6 lipca rb. zapowiedział do z . ~targu Czech ze Stolic~lApost., do odjałł
rzył \v Państwie sytuację przed 12m-aja t ćzy
czeski ),Sokół , zlot całego sokolstwa slov/iań zdn nuncjusza l\lannaggi'ego. Dotąd jeszcze
li, mówi!łc wyraźnie, sytuację przedre'wolu::: skiego': (a: więc z Polski i Jugosławji).Orga:: nie został konflikt załagodzony. Gorzej jesz~
cyjną - dojrzałą do, wybuchu.
nizacjata' jest organizacją antykatolicką o~ czc, bo Czesi, w tyl11 Toku przez
no,ve~ na
Sejm może; być zwołany jeszcze tylko strzega "Glos Narodu", Z:;"t\vsze we 'wszyst; \'delka. skalę
organizowane
uroczystości ..
na króciutką sesję, chyba po to, aby mógł ,kich ruchach kulturalno---religijnych w Cze~ 'hcą ten . :'!:kt pogłębić. Jest to zreszt~
uchwalić swoje rozwiązanie - i ,nowe
wy~ chosło\vacji odgrywała rolę bojowej organi" Ach \vcwnetrzna spl'a\va. Natolniast za nie1o'
bory.
zacji husytyzmu czeskiego. Skutkiem tegc '" jalność z~ strony czeskiego ~)Sokola" rnusi:f
Dalsze pytańie dotyczyło
petnomo:: polski "Sokół", mający za sobą
tradycje lny uważać zaproszenie polskiej organizacji
cnictw dla obecnego 'Rz~du.
szczerze katolickie i poparcie ludności kato:: ~imnastycznej do udziału w zlocie na cześ6
- Politycznych pełnomocnictw - od~ lickiej. nie powinien utrzYIBywac
żadnych
Husa Mówią nanl, że polscy uczestnicv l1ie,
powi~d.alpo$el Lipermal'ln - Rząd nie uzy" stosunk6w' z organizacją czeską. choć nazwq nlus~ą Cf) hra'ć udziału "\ve wla~~hvej husyo
, ska t Glosować, będziemy tylko za pelnomo" do polskiej zbliżoną. Jeżeli się chce nawiq" kiej uroczystości. a](;> po dwudniowyn1 zlocie
cnictwami budżetowemi" i gosp,odarczemi
za,c stosunki ze słowiańskiemi organizacjarni Pragt: OPt.iś.:-ić. Jest to wykręt; niegodny szukr6tkoterminowemi, az do zebrania się no::: gimnastycznemi, to dla polskiego
~,sokoła"
nującego się towarzyshva r alboy.,riem
cały:
weg.crSej.mu. "Plein pouvoir'" na' zmianę Kon luożebyc tylko jedna możliwość: zbliżenie zlot zostalun1yślnie urządzony w okresie
stytucji, oraz ordynacji wyborczej, 'jest two sie do czeskiego "Oda",który pod wzglę:: poświęconyln Husowi. by mógł' uchodzić za
rem fantazji,Z'wycięska rewolucja nie może dem sprawnobci, i' liczebności nie ustępuje ni nhold" oddany jego pamięci.
pO'wierzyć dokonania, zmian tak
zasadni; ozem "Sokołowi", a jako organizacja kato;
l'J a te momenty
zwracamy
uwag~
czych - RZł\dowi.Pomysl to dość oryginał:: Hoka, stoi Ideowo bliżej poiskiego ,,sokola' ~,Yhl.dz naszego sokclshva, które niew ątpliwie
ny Jt. ale"irlehywaly,bezprzykładny. Także ni·ż n-rganizac ja husycka.
n
jedynie z powodu braku \vh:tdomości o istot
Sejm obecny niema ani moralh,ego, ani kon~
Zlotzapo"\viedziany ma być jednyrn nym charakterze zlotu, zaproszenie przyjęły..
stytl1cyjnego prawa poczynieni:a zmian Wll't epizodem wielkich uroczystości. które Czesi Ani na chwilę nie wątpimy, że polski. katolll
RZym ustro jupaństwo,vym. ,}~j
urządzają ku czci Husa:, a przechv katolicyz~
licki ~,S(}kół"' nie 'weźmie udziału w urocxy.
'Na zapytanief "co się 'jeijtiak stanic, mowi. TJrocżysto.ści urządzone w Pradze w sto4ciach praskich, skierowanych
przechV'·
j~li Sejm obecny nie potrafi.umrzeć przed:::
roku ubiegłym w' dn. 6 lipca doprowadziły' Kościolo'Yvi katolickiemu.

atuli[li ,,~o~ńł"
przed zlotem

Pradze Czes'Kiej .

ó

t

~

li..

Błyszczące ną

fc5{"

f }c~"c,.,

11M

ił

GłO{10rnór u!"ie!~ł,

(k) -\V Bydgoszczy głódomor .A.doIB za~
Przed kilku dniami pozb-a~nfl się w
żądał wypuszczenia go z klatki,
ponieważ
\Varszawie życia przez zazy~ie,,~~erQnalu}
mala frekwencja odwied~ają~ei publiczności
znana Ilasz<;\' polska ąrfystka óp;ero)\ia, Irena
draźni go i nie, daje pożądanych
rezulta:::
Bohus-f{eUero\va. P~ismawru:s,ż~wą;Ęfe 'poda
tów finan8owych. Gdyźądanhl p. Ado1fi
ly wersję, jakobypowodemiamo~ójstWł::
o.dmówiono, zerwał on pieczęcie i autem od::
miały być bardzopoważnekłopofy e!inan;.
je-chal\v niewiadolnym kierunku.
Policja
sowe.
,,,krótce aresztowała oszusta-głodomora i o~
Pru\vie \v tym, samynl',g{}lsię,:9d:ebralti,
sitd~iłago ,v klatce, coprawda nie ~klanej,
sobie !i.yciew lIerlinie r()wniet " w'ep,ątąltl$1,
ale· t~dc zapieczętowa.nej" te« niej zbiec.
~nana da\vniej aktorka, EUen> Neustąędter:t '
nie pOfrafi.
która od dluższegoczasu byl~ hę~ eu.giig~
ment i z tego po\vodu wpadlaw uędz~. Sil
17~151 sa mocb 00 Ó\Ar' •
ue osłabienie wzroku •przesZ'kadzało jej w
\\7 ;dniu. l stycznia br. było zarejestro~
ostatnich czaąachw pragx lift scenie. Neu-'
sta.edter bvła nietylko zdolniłaktorką, ale l Yia.nychw calej Polsce ogółem 17,151 samo::
Z liczby
nauczycie1k:.\ gry scenicznęj~.Jedna .z~najwy~ chodGw·yme licząc wojskowych.
tej
na\Var,szawę
przypada
4,087
samocho=,
bitniejszych \vspółczesnych'arttstek ,niemiec,
kich, która nieda\vno g<lF,v:arz~ła ~iŚ\viętq dćw. Na drugiem miejscu pod względem ll~:o
J02ll!lę'\.,·Elżbieta Berg1.lęl'j 'l'!~l~źahl do gro" ścf's.amochodó\v stoi ,woje\\"ództwo poznaTI"
skie (2~q55)1 na trzeciem krakowskie. (,~~5).
nn jej uczenie.
\V oiągu czterech miesięcy br. Ilosc sa

mochod0\V v.;r Polsce wzrosłu. dnść znacznie t
według prowizorycznych obliczeń
wynosi
. . 0.000.

Do Rosji.
P.rzOOS't. 9;wieielstwo han<lli>we Z. S. S. H.
w \VaI"Sm\vie mvróclło się w &\vojm czasie do
polsko-Eowiee.kiej Izby ha.1:1ldlowe1 z :&awia:dcilll.a>ni.em, że ","'{)bee hraku sil iRchowych technicznych
w RQts.ji peWl1J<lilość mzynierów i f.ec.hnikó\v pol
&kich m.ogia.by Złualeźć zaltrud.!n.ienie \,\' przernyśle
rosyjskim.
Stot5-c)\vnie dQ tej propozy-c.ji Lzha Ha:ru:.t!owa
polsiko-sO\vieeka zawiatloo:ni'la szereg Z&'\vQdoiw:V"lCh

~l'Zeaooll· polskich, s.kutkiem cW':go ~;płynęł.o ~~
iem {)!kOlo 30 ofert, które za pQ.$redl.llct~vean pl z
• '
Qi S
R SIklifJ!f\!l"wlwne
1}0'~Jłl\wtkielJstwa ha1lldl1. Z. ut . '
'
stały do RoojJ.
J ••

---<}eo--:-

CZ89y.
Matka: Moja CÓlr'ka ma Językii SiIrońcrz.jt!ła
pr.acuje i Wlrabta, upra.wia, ~y, 1'13uje, ma;luJe 1 śpi~ kOiCbJa SI\.\"Oibod:ę... A:pMl 001,
przyszły zięć: Ja 00 "W9teOO Wwad0k M~
ltml ~ tIrooihę ~ i' ~ł! ,~
uc,zel;nię,

tó\v\(, , i cteklaffia.torów na '~cacb
\T8ehnicme ~WSlZacbniSJlie wa4et
%$ "pOmocą

.o,"'ł

$1,
sprZł;daif uliQ7il1ej. Do. proWłnC1łt.,.>I»"

P V4e2 kWjel"Ów.
o,,,
Orok a;praw "i infQl'[ll$.cyj polity{)2JIll~Ch, <> kt4
ryeh rł~j~k;toT Slt4lro1.ytny d!OW'ita4ywał się, W'plW't

&ył!tm je

0eItwów

..

jut

u wł_ me za.wmnillilootakźeo r&gulad-n,1clt
~nde.oojach z wjod!let'l~j&Zy,e,h z.~~ątlt6W. Jd.
SItwa. TSJk wjęcnloglli ~y1l1irunie ,~.epo.ki C~. .
rów itnf<xrmO\Vlać się stale o wydaru;nil8.Ch W ~
Sit'Wiie ir:ńoli~YJ ozy ręJTIlO 1ll"ZY śni~u,($y V!

~roła {B
. ReDtIlłi8U8'.

t)
~'

~iłkafstwo. i <kiennik&-ze me istniecelłSÓIW wyiIltalle-zienia g,ztulki drukarPosiailiał je jut Uzym Cezarów. J 3k do-

dopiero od

skiej.

~niale

redia!kltoroWd .~~ zy\9Ikii, jraikWh c me od!NIUClał
praw1e prok~łiIt w .jedlne.j z . oo-jhogatslZ-y-oo pro
wdincyj .M!ji,· ~.DJie poJtrz,eOOwatnQ, uciekać
się dQkł'arltzieiy;;jałk~Ufl VOOrtw.:ruż wóW

dzJennikal'Sltwo wóWczas było ~wlnięt~'
J j,a:kiem porważamem \VÓ\roza.~ się cieslZyli dtz:ien·
Q7JaS .. naezelll·· r~ror posługiwał się 're~
mk8.ll'lZe. jl&ka była iehsyJtilacja ma.terjalrna, po" llM, kit.óa:®Y~erall wiaoomości na "fOl"'rum'., po
Ut"llz-ają na(jn~, badaIni.a histoll'~ka wł<o~ieg<o MiI!'ibatz.~.· ,.~·Wl3IZy!SIbkli.oh ~pJla.ooch pulbllliCłlID!Yeh
ti, delIa. Vaili1la. Wiemy jl\:i,z o relclamlaJch, plaJ.ta~
i .We w&Y&ki;ęh ·cielmwych,. domach prywatn.ycll.
·~a.ch agi4:lrueyóriych Rzymu SItrur{)tŻyt.oogo dz.ięki rózTam:ee DOIW'ele:i ~~y zmeralIlo w too. sposób
ny'IU wyk(l,paliskom, zwlas:ooza w Pompei. Wita.,
spiśudąc je ··wdełu.g .USltmego -opowiadania "llI3Irra~i o' pdlet~ych . ,}du;iennilkach" l'lzyrrus;ki'ch
o

J!aŚ

były dto·tąd

słlaw.ne

DJaO!D!Cza.s we.S-eile pewm,ego

iWlylZwQłePoo

bog.a.tego'. A o jęz-yiku gaZleltmówioDO jiut' WÓWC!ZIalS', i~ jest ro ,,1:ac:iloo gBl.z.e.otcrwa'\
()boik. ~mośCli z~y;ci.a tow.al1',z'ysiklego, w kMt'y'Ch 'CE.'iS!aIDOOWe 14 wia ozy Agtry-ppma nakazywały
umieslOOZaĆ wi:aJdi()([Ill()łŚlOi o
~ystkich . pl"zyjęciaeh
&ila, "Wiele miejlS!OO, pOOwii~ s',P118JW<>ilD. . rOtZWJOI..
~ i ~ iowrur.zysk:ilm.
Dziemllitk.M'IZ o,dg!rywaa: w Rz.ymie stalrolZymym

.lę ba.rdlzo ~ W
kódeksdłe
Tood()fZij~a
-- ,,~Th'OOd,os.italnus" ZI1aJjdulie się potfk

~ ofiejaIln!ie W!ywaz "di'lm"---!DlalI"ilus", dosłow
1Jd..e' ~iblrz". A k.OO.eIks JUJStyndański wyli*'Iia wyn:aź,me pnz.ywileje pewinYiCh redaktolrów,
~

tylko

red~torów

wle~em} ~y

teżpod;c'$S$j~ty nę. "liN,..

dJni<wn". A, dJam..y' rzytrbSllde· ffiQgly się ~
wiaćnajp'iękinięj~~ płotlUi,mi, .n.istQl.') j'kę.mi . ewa
. w61nfill.1i,· selPlSacyJnemi. ~a1::@i.' ~ .z,b}~G'Zll16
nadmie!h.iać,. ·ii:·· ldeme WWa~qi, .r4 WMs<zy'ęh. ~Jr~
o

zw~ były ~ spÓtni(Jrll~ I,.ęcz ~~Q mo
Q,dczuwa.no " Zbyt d o t k l i w i e . . , .'

bairdlzo, STliCZUpl-e.

KiedypańSttwo l'IZl~ie poc;zęlo
sdę. ro·m"a,»tać do. OOOOIZ wdęikE~ych ro\ZlD1i~w,. pil!ną baa'dlzo
w\'łam;!a. się SIJ)r.a;"\Via k'Dilluriilkacjismałel ze stoilicą.
,Wówczas powstały ZII'!a~u ,,acta publiica", rOtrum.j re
gułatIID.ie wY1ChoiLz~ych moIIl:U()!rów paOOtwowych.
O stylu gtllZet wiemy z pewnej paroldiji Pe~
łrondusza.· z rOOW~iłJU, w którym w S/[l'OSÓb jIro...

Diomy apisuj!e,

~pieli

by ~ięnić

Się,WClZYU,SItosl,lj,ą ·psich<JJ.~~e
apa!I'M,Zrbli~y' do' f()~raf~. . Gł()Wę .~~

jalkprzy .iOft!OlgtratfQWaW\1t
Oga~ey

§)

.jJWPOllscy

~;.poiSIbaci

rzaaliu

lubujt}e1ęw

lud!Zlkich,

wli~.~-

m~~ą~';-żene:WyCie .~ Się .jaikaS litera
swryf.tmn ~l~pi~i~ i;$e~llIlj~y wymię.
ThilĆ ją nat~llLipi~pl'Z~i'~flOIIli skoro ją U,j1f'ZY"

.railinej, z kiwia@W. ~ych. Nrektooz.ytogl"d~t
mey spoojalią.ci.g Na:goi dOlS!zlli poid tym~lę
dkmł do dJosIk~'Ci, W Tokio' za.śodhyWa.~:Saę
OOI'IOICwe kial1fu ,wystarw, m. którylc;hpooliclZThoM
~w1a

ut'MJlry SflICzegqlnych' tyeh

my... Je,ze1t.~ ..... Si~~j~.,·i~wmi~y d~trze~~
Iiietn .tite;ry,;·.!~'YY~~ęin:'jej . $j.ją' jedJna chWi..

au-tyst'Qw•. R<J-

la, to zdtięę~r'~~~mhę.j w apa.racie '. Pl'$~~'Y..
.\1~ÓW sekundy
];loQiW:zed;a b:l'łQ;;~Yo
. o poc\tażni~
sita.tkówdtLpka:, .
pr.zeę.z·

śUny do teg()POI~, OOdow-aoo sąspoojalnie,
aby posdad'a.ły łodygi długie. .TYT}ko tw~ i ręce
posągów są z d!rmwa .nwlOlWlaJneg«};, włosy zaś i ca
:ty Blbrój posągów 2il:ożony jeet z kwirut6w, two-l'1ąCy1Ch desamefÓŻiD.oba.rW\lle
()I wyBOdcimsma.ku
amtystty.cmyalL .W ten sposób mo,żoo niety1iko zacllfWY!oo.ć S!ię W'iidJOIki.em, Bile i zapachem posągu
YOiSIiJthuma,Ba::YlWda ja1pońs'kiego.; jego ukochwnej
ksłęcilB; wygm;ańc,a,

&ziam1ci;

~oh

SItaJci

i

ll?Jił}~yWajł\ ciean:D:em SUit..

nem, zpod,kt-óręgQ. ~.ćOŚ\)ti~tJOOąs~Jd~ą płytą
~wą (lQ"a;Z~~fOII1 t~ęf<mią~nYPl'lZYn!ej. >rt.u

.000twa-

ł'8,dK)m~i
'~'&ięW

24fJ1a~4\U..

...~,~~. . ~..;. 'i',

ltaJzujt> . im:ję

ula.mll.t~i' JOO'~:i ;"sI:~1JIiłtd:Y:r

Godia.tgo i wm:ycll.po

legen~

l)8JDst:wa.

Wooh~$łOOCIa..

pań

monitOlro

WIwoweg1()..
~ więc pmy.j~ Ut pewi1lik, at··itsIta1iIa! już
~ SIPOOÓalbny· 31 Slklły m:wi>d dlZielIllIllilk8irZ3..,
~ pisIad: dIkl. pjsm. i .. wyłąCl7JI1lie z tej. pracy
ozer.pa.ł ~ !Ola ~ A mwód ten był ba!rdzo
~y~ k<llI'lZystmej.sz;y prarwdopOOOOmie niż w
masa.e:h· abeicmycll. Sl&'WlI1y hJiJs.torYik, SaJlU&t np.
był
pr~

w swęjmJ..odoOŚci dlziiemlilkrurmm i red-agvwał
pomocy glroOO sfJaltych wSpólpr8łOOWlIlik6w a
Ikavzystad~ z r.aJd saUnegó Qe,z'81ra} nowy ."Com-

(§}W'~.kt.··.·•. W!tJgói:u{A:węnt~kiem, k.~

ką

SJamą pna.oo\VlI1ię, ja:k ka.ż.dy ch~inlik lub /:filzyk

i szea'eg apa!l.~IDtów p<OiIhoorn.ozych dla. swyoeh' studjów. Poc1otblll1e, jiaJk mierzymy dtziś silę luQ!ziką
pmy poo:nocy odpOlWiedl:ruicll aparwtów; t. 'Uw. silo;..
mwI'lZy, taik również p3YlChoJ.og mierzy nasze

stroje

ducłl!Q;we, WIDaŻand.a.,· my\Śli,

dlm~ro,500 Ą0gizelIIlIPllalrz.y.
EgzeanplłalI'lZtygodtruitka
~tował .d!reohmę. Każdy miesi3jC przynooH vvięc

llIOIWe

pmy 42,000

ne

d!ooOOm. Koszty tec:btnicme

poika,ooą

oo.ś

JOGO dnwbm ł"OOZfł!ie.ł TygOOni!k

SiuInę

wynooil1y
ÓW

42,000

Po ujo8lW!łlfiletniu

teg1o. skOOćLa.l:u, Faban'e-ts·tał
z k,tóra WlSłZySCy się, liczyli. ZalC!zę.tQ
mu POIWietrl.iać &p!l'.atWy mjwailrJjejsze, nta~ej
,w\femnUe., 00 nie maCl1.ylo. jednaikZe, by'. 7IOStal
Ull~ifkient, hył 8.ljwt.emśl~· &malWrOOl, w
powagą.,

-pełneriJ. 0OOCłZenWu' tego oklreślllelniJa:, pooiewa;ż ws~
~Jąepo.leioonia Slpełn:iial bezm~e, własnym
m~ k~w doda.tku.
. K'To ·.oo'ooibil:, robdił diłta/wł-asaiej pn:;yjemnośc~
dJll3."zaspoilrotjenia srwej !ł]8llll~ci. polowaa . na
~ .. ·W~' .. jBlk ·myŚ1iwi na 'dJZliiki~
~Zi3i. '. poIl:u,ją;w .,pm~.

Ta,.k;ipm;~~y "~. me mógł IDie6 jednak 6i)1I!llpattji. W~i,~łej. r~ty rujooitów,
pracu.j4C:.·OO WM'OdlowI(), .• dllJaeh1~ a· me .daa- 'Pl'!ZY
lem1'xlŚci, to tee był oo.~y w,~ j~h.' ·8t1'lO!lldę rod '
mianem "popsu;ja1\
.
Z mny:eh przyezyn nl.81l!aWłldizil gożewrol.
Too nie ~sn żadm.~j ~ji;nteldgenoji, 'poq):t'o.
&tu' - nie :znosił, to. tet F&balret był Ma mego

$O<lą, w Oku, a S6.!lUO' jego D#aWWiś!Ko Przypra.WVało
fenerała () nei;rw.o.wed!rgawld.
~
To ~ ~ ~~tor ba.rd.zQ. ~

-*'ł W~JIO~ ~ .~ łJię Id8Irltfł6

. ..'

mi

~O'Wem, będa;ie utrzym.ywa
średlniowiec~gó mia.-

JXr~~ed.bw3~eństvvie do średniO'
pWnmva.ć· wlZlQIrom:!.. O'ky-,
Ka1Jdy ręlltOO!zielmk

......"

BP-,

będ@e

'. W "udz1a1e wrosny

ró~~oo.~.a sdlę

W'Qll"

natychmiast.

..

.',

~U meznośneIDill. potpsujOlwi~'

M1aa: miejsce .ta:ki ·,lD!iaig.QWici;a~.J it
<li1Dlacl me 2Jdtj ęto-, dlz.ięJmo~, tgI~z lmtt
" . Vi więlkim łt)~U,·:)~4.~i~chim~ .1eiał-a·oM
ku PeW'neiI!llU Bogud9rCba . vv~rti.u ·•. e0loozy\Iiiile,· . k?ł<brami, ~ywiiłC się. Cott,t '. $lu i/iQ ~u bÓleś~;
ookawżonemu ()mmovd.~ę;~~j .~y. . .. ;
111~ pootać lu~a o~iW.()~1tClZa~h ~ . Proroka"
U'WlOOil ro:zglas'ZlaĆ74t~ł z~ę to-tak· taa:::~ Jerorol1msikieLl'Ir~reta ~. b~i·wa'ru S't

.

(WOJ.D.y przekład z francuskiego.)
się

postJ.a.da.ć

Wielce róŹ1IllOtrOdlIle ekstperymooty,p()d)e~- .
pnzez psychofugję· bu<1lzą.diuże ~ter~ 1

;Qe@O

?

zupet1lni~wid!rootklręg.t

ZgtIx.m:lapowytwór..

,artyStYrooiue. wY'k~a-

i .D!aItre~4 .ipt.wlteIrBJj~

S!tł głęboko p:rsemy~Iane.
. .•...
. ,"
Aźebymnier:qć
iie~U~lłi&.~yśl;'

jooym&e

Pl'ZjI11l!OSil W\ięc

Zlotlników,

S'Wki
cóW
~y .

że ntaSlZe życl,e dJtIDhowe odbywa si.ę według' ściślle
t()(k}reśliOlIlyoh praw, Ulik, ilŻ wyn1lkitYlCh ~ po-,
s.ia&ać mogą dmoo ~e. pr3Ak;tyrculOO pod

W!ZglęćOOm wychoWIWWClZyID

kwtarl~towY.ch.

dząsię·klra.mynąj~ę.j

wpływy bodźców

~Wzl:nyCh, OIraJZ l"OOOlIaite wst~y w~ę.tmz
ne ozJ:owieka.. PsychiOllOgoiwi~ "rytktalYAli.,. ~e,

'ltl~~~< ie$t ~y:~
wY'~Ć mia.$lto na.

prizoot1'lZe~
.

na..

mentariiUm reI'!OOl urbruna.'rum", tygodnik dla sJ;ltl'a
wy i W)1Idtrur.zeń miejskich. z,amoa;ny LucuJ.łu.s wy
poż,yczyi.t mu d!la kOlPjowa!Dlia tego tygOOniitka 300
Wy.l1lW01eńców, w klt6lrych k.aiW;y SIpOII"Z,ąc1za.ł d1zien
•
5 ktoIpiJj. TygoOd!niik w~CJhodmił co środę w im~
potIm~ym ,(!OOJWeJt na 'sWSU!Illki d!z,jsiejStre) l1!akla-

egrJ.eillplJa!rlzy

r~. urok
tulrY~';'

NoWlOozesn.y p.sychoiOOg . posiada już' ·dmiś~ . ta-

pe1V;

~(), łŁ da!1szIa wsP6~ ~et.a

. '&zdała śledICzym S!ta.ła,

wV{y·
sję.'baIrdfro 'ut~ana' ','ijęte

Li nie' ~ niem~wt&T()(tęt F~aret; hru~z()
zlnll€łChęoo.ny swą omyJik,ą ZiF~ .' .•~.. Z. wiasnej
rru, sW się brurd!zo l',m!dacim~iOOl w'Bralek.
mrze.
..;. ....
'

.
. '. W gn:xnie mł~a.j~i&w,~Ył· 'się on
J.edlnak staJ.e UimJlalI]jem, Dfł:~ą.Gdy k:tóry z niell.nie mógł ·.sOibi.e··· dać raihyz ~nąmuspNlIW.ą1! . siZool:. ja.k:." W dym >.00 "PIJ.'QirQ1ka'.,
bo .tak @O w tych KoOd:ąclr~pnie l1laZYWtitoo.
T.ym. Fabwret niety:1kp domdJzał, ale 00IWet
~al po ck'l1u."Lwtal· ~spódmicamf" jak
o

mmem.ano imów1ooo.
UcltodrlJia za .rowpuatlIlitka w kołaehdalSlzy-ch
i blimż~h~yclL Dzj~ld. temu . jedmak· mko~ ~ myśl ~. ~e·.prt?J~lo,. by '"P~k"
:1 FaIDilret-:- j~ł tą samą byli 0SQIb.ą.
.
.'...... C~łątę hisbotrję·n4~kł~o bąqź oo,bądź
~.o~~~ei~ myśllą Lekoik, siedlząc w 'pac~

~';'.""/

go

... ,. J '.,

. . ;'.'<

......•.....

Wr~~eatu:~. ~yki ~'°Znajd.Wąee

.;,' .' .
-·OWlPkti.paIIl&'·'*-·~·.~"·;

się ..

w

glębi>t~!

.żeF~rure.ta ńi~t'·hi~.•:.~it1Jal0 to? i~mÓgl
br ć on ~~ym "P;r'PI;'().kf6tn':nrielllQglo tQ dlziwi6
!ltikogo takl~(}I, .•.. ~tQgO~~. }~()' tWtłiI\Z bowiem

byJ:a uQSObi~emłd\i!(litye'mejg;łuPoty i gapj()fwat&
g-o zamyM:eane..

Na ~d()lk.diwOOh. . po;Ji\(}l8)~ . 'o}ro' Fa.batref6
roohlys.{o. J~,krozum~"
ł'!;r~dOOcią także .
-:-:. Mend~'Y, LelKOI, ,.. i:~h~e po.czeiwy,

a IDaJą.ay przys'zlooć·Pil'zl~Ift.~'P;~;;. A'·} tobie diZie4
dobry Z'a;;C\I1y Nalewa.j.ko---~w4~\aL - Cóż WY
diO' . mnie BProwailąA"Y
.. A,'2 . ;pr$j'S1Jliśdę ];JOl!
p·rostu oowiedzićsw.rego?
.
- Potrzebujemy
daJ.iśmyslę· ])I)iWi~ wvwi,lI6..o',

go

wlęźnia,

jlaik

- Tam dQ1i~lia

Le.kok wesicłmął
..:-·Zuc-h? .. jest sz;atitlIl wcietlOO
'.

rej

Na '.' .twarzy
zę,źdl'Qij~i.

al

anf_

;,~'RozwQri' ~tod8.~

Nf~ 1~
Qi

-

16 c~erwca 1926 r.

tt

$-

. . Dnia .D~ m~ no !; rofki( h i ei~ż;';ich cierpieniach roz3tata-'-;$lę~·"t-·tynj śWintem.
. Ś\\1, SakramentąmiJjft.i!'ży'ltSzy iat 6 8 .
.
Sroda 16

.

c.z~rwca:B:enQiIla

Czytelnia. Tow.

Pl'z.yj~,ci61

Fr1,Lneji Pictrk.ow$.ka

Qtwarta

,rątUs,i

e~··t~4t~t\

od $!odz.
lO·(et taro·
do 25 v..

ąij.gjl~lę

uu:llQton

on.

18 b.m. o g. 101".

VI

kcśc-iale św"Krz$&

vV

Łódzlkiego w

Na pl'o,g.ram· zloią się ćWlc,zem,a WSipó[nae ~
hÓ-w-ćwilc.zenia PraSlkie, oraz las'klalITlii. ---: Ćwi..
cZIBnia rytmiczne w·,4 obr. illa druhen, cwi~z. pi.
l'a,mi,dJki dm jUJl.aikóW;· olblra.z ćwiciZ. c>l1orąg. - d.łQ
j.UIIlaCiZetk.
. .
p(H~a t.em ćwietzetTIJila; na ~ku i 'potręczy
s'ko,ki prz·ez· kOiUia, lS'1'y i za\bawy, pliramicLki i,tp.

ObradlQl.lU

priZ.ęwoOdmj,czyłna:c,z.elnik

Okręgu

PTzytbyU :nIalCłZeillruicy 26 ozlJr}lfYchi

GlnlilatW.)

OkJręgu ~ego.

·~O~

Wiadomojci6ieżące.

p.Bednarczylfa

Pan J. Be'dn~rczyk b~ ław!llk MagIstra
todzi nadesłał nam list •. otwarty do ła~

tu· ID.
wnika łr1agistratu. p.. Muszyńskiego w. któ;'
rym domaga' się żeby p. ławnik . Muszyńskl
publicznie oapo·wiedział·.· w ciągu 24 godzin
na ~apytaniep~' Iłednarczykadotyczą~e o)
orzeczenia komisjimagistrackiejw jego spra.
.~~

I

Łódrź;

Dh. Anwni LinWner.

Corso. "Ze śmi-erCią w ~awod.ync
Resursa· "Uj te ooietki'"
Miejski I\Jn.Oś\'tliat. )J~h\Ęrzech"

I

ubiegłą ni0dzie.1~

dnia 13.VI rb. w lo()ikalu
LII Pl'zyul1J. Emńiitili 5 odbył się
Zjazd Na.~elniików· Gni.a,.zdowych Okręgu Łód'zkiego.

&lk>Oila

II

Nączelnikó.wGniazdowych Okręgu Łódzkiego

Zjazd

"Pasierbiea.·\

ław:nika

arksławowa

It

O?-oon ,,1ndyjskig;robowiec'\
Do:--" Ludowy "S targrun e nici s,ze'Zęścia"
Kino Spólddelni "Żonec.zka. na 1JJrlopie"
'ApóUo i,IooyjSiki' . g.roJJowtee'\

Li.st b.

ay9ławów

Hej. bracia' Sokoli I

Tęa tr Mi~l~ki ,,\Vi'Ilo, kooiet.a, daneing"
Teatr PopularI}y "żonaty kawaler'"
C~sin'!.l"T.anGerk"t z Sevilli"
Reduta "Kłamiesz k9lbieto"
Luna "Pod m{)drym niehem Argentyny·t
q-rand-Kino ~,U wrót :śmierci'\

.

p.

Nabożenst\\}o źelobe cdprajl~ one zostanie ~ piątek

WIll OWISKA

Nowośoi

t

:fo·na emerytowanego kiell"ownika szkół pow$z.
....
WHrQV:~(1z~nj;Gro;?;Ch nam z'WłQK: zmie3zk.przy 111. Dąl:>rowslnego 4.. mi Stary cmentara
katolicki fi8StąP\ \\1 .( ~:weJtek cit". ~1 czerwca O. godz. 4 pp,
. '.
.'.
. N~smuiny ten ovr2ęd lapnslsjąkQleg6w, ptzy:aeiól i znajomyeh .pogrl)mni W gl,boa
kim smotka
..
17~8 . - ~1
ni ą i
I s i o s t I' a.

~l(:!iih)

n,gny·

ś.

~elenaz

W}l!itbWft

milar~twłl·

.'

opotrzoaB

Ze sprawozdań wynika, że Ok:ręgŁódlZtki
skupia w 25 ~nialzd;ach'dJruhów 2204, d1ruhen 528
ra"zem 2732 Qls'Oby., Z tychćwiDZY st.ale 7W męż'C~y,ZiIl i 206 kohiet. PrÓOiZ. tego ćWiezy64-8 junruków
i 347 jUlIlaclZek ra0em Ć"Vtezy 2006 osób. \V przysposobieniu wo01skQfWym 'osta:tnio ćwd!czyło 576 d!ruhów. Ot;ynnych sekoji: Le.kiko--A,t1etyoznych - 16,
w k!tóryoch 1Jrellluj.e Z'gÓ!l'ą 1000 osób; cięMto-AJtle
tY'CIZ/Ilych - 4; ooksersilUch - 3; Piłę siJaJfJkO!Wą u·
}JI1.'!aJWIiIa- 6 gmdaa.d; kQSlZykoV\'1łł - 3; Kołall~two
m1l1r~row-ooe .w ~ gm,iiJaroaeh. Piłam noźIDa.
w - 8 (tZ Ę.tó:rych tyłkQ 2 poz.oataly w L.Z.O.P.N.)
Tenis w 2-ch. P8ilam.t..,.....we WSlzy81tki<ll.
W dniu 20 bm. na, bo-isku Łódź III (ul. Tyln.a. Nr. 5) odibę.cl.ą się mwody w~mętrzm{}-kJ.Ulbowe SQk,om. NłaI prog'l~a;m zl{)ożą srlę: dUIa, d1ruł1ów
bi-egi - ··l00mtr., 400 mtT. 1500 mtr. waz S'zta
okręgOJWla 100 x 200 x 400 x200, o węćLrowmlf\: na
g'll'()ldę (s.!"eIb:riny puh'8ir) . zmajdlująICy się w g'n. Pa
bjeID:ice) skoild. - w wyz. w dal i o tyczce rw"
ty - dyskiem., oooozeperrn. i kuJ.ą..
Dla. dlruihoo, }unaików ijunJaozek biegi 60mtr
SkQlk.;iw dIal .• i w wyż, peJIDięcie kulą OOOl'llCZ.
W dmli:u 22 siie.r:pnlia odibędiZie się 6-ty Zlot Oktręgu

f.

PioO,trkoO;"via

Na Zlot do Pragi wybielrają się przeiważnjg
krerownicy ćwiczeil. \V Slprawie przyspołS'O\bie'.J1i.a.
woj,Slk'Owego w myśl rOizkaJZ'li n~ielnicy Nr. 8, posDwnQJwioOfilo zw-roClić specj'aiLną uwa.gę Tha s,tałe I1rll
zy;ny sokole (egzy'8ltująoo w M,a..ło,po,ls<ce jooz<cz~
z I»1~zed wOjny) i doOipTI{)l\Vla.idIzićdlO tego, ażeby be,
warnikowo. wszyscy d!ruhowie pl'zesiZli p.rzes'z.kole-·
nie w.oj,g;kowe. Założeniem. naszej organizacji jest
wyeholWamie rorovvYDh, siLnych i pTawyoch obywa
t;e!ld i z tego mfOŻiema· wyoh>Oldz,ą.c s,pe1:mi3imy. naiSZ
obowiązek w s>f.osUinku do Rządu i Glowy nas'Ze'
go Państwa. WlrógmwnętrZlnYc'Zuwa.,
my mu·
s.imy być Z3i\V'S'Ze g<J1t()lWi.
NaczeliIliclwQ ZWł.ąZlkowe ol1~.gflllli,zuje· KU;1:'s
Zwiąa:kowy w Starym Są.clZu. P<lsltMliQlwiono Km~
ten o,beslać Ja.kulfljiU,cznftej.
W diniu 27 bm. g.n. OZ{)lI'ków Ul~ządm u1'oc\z'yste poświęcenie sa.tand:ał'u, . na kt6re to olk()-c
lioZlOO gniaZidla z;j.ałdią jaikm,a}l!iiczrui·ej.
Naozellniik
OkJrę.gu 7Jam)l1kają,c
posiedJz,e.Il!i.e
stwie'.l'dził nieiZbity łWkJt, że pomimo ciężkich w3lrun
J?:ów p1'aea nas'z,a olhrz!yn1i>Q po,SUWia adę na.przótlku leps'zemu jutru.

~~

O'dwIadz wOjskowych Gowiaaujem)'l.
się.i.e poborowi starszych roczników (tj. po
nad ::?31ata), którzy z przyczyn usprawiedl'i~
wianych nie stanęli W cza5i~ ,[właściwym
""przed Komisją Poboro,vą i spe§.~ją ten obo
wiazek ~ :roku bietącym,mogą4~Rorzystać z
art~ . ~J6 ust. o pow. sf~ wojsk.;,~~~l'~Qgranicza
slużbe w()jsko\v~do5 miesięcY,';~<jle Korni

sjePoborowe, \vzględnie \vład~e 'l;instancji
~znają

ich za jedynychżywi~ięli,·r9d:~iny.

l~e-za mi nvcykJ.tstQW

\V,rQKU i6eiącym Wya~~f;~Qgowy
przy lVlagistracie. naszego grodu. ~t2'~aZa.egz#l

. mina dla. cyklistów niezrzes~Qjryc\t.;;"
Komisja .·egzaminacyjna~.skhit{~o .. :~~~ę . ~
przedstawicieli wydz. dróg ł,sil fąro9~3"eh'

Egzamina octbywają się; w 1{)kałuS·~·.U:1U9~
n~. '\ve wtorki i piątki od godzipy5-:ęjdo
cj. Osobom, które niezłozyły WłporUlliai;
Dych egżaIhinów nie wydajec się uumel'Ó\V

rr-

na rok 1926. "(01

o

Ii!ł za ID indł aJ1\oc broni arek
\1\' państWo~lem ·Semiparjum· 'dla

0;:1

Vi Lodu, Ul Snrugtl:-w;"3.· 6, odbędą
vi dnia-ch . 23 do. 26c~er:)tc~ b~ o godz.

cbtooiarek
się

O-teL raut) egzaminy

wsfępne•.......

Do.·. Setninarjum .. Pt~;r~~~ane ..'. bęcL1
k1!ntł yde:tki po ukoń czet1h.t~~. ~~~>~zk{}łyś,re

dniej lub 7. ldas§.Zkoly l'o!,~echneJl·

agistrat

ciąż ustu UjB p.

Obiecana Eubwencja

ju~ sięga półmlljonazłotyeh

W dniu wczorajszym odbyło się spe~
ojalne posiedkenie NIagistratu.
poświęcone
sprawie przyszłego sezonu teatralnego. Oży~
wion!l dyskusje wyv.Tołały warunki 'wysunięJ
te Pł4zez" dyr. Szyfmana. -Dyskusja ta ujawni
łat iż l\lagistrat łódzkizgod1riłby się udzieli\~
mn subsydjUIll\V wysokości 290 tysięcy, po~
kryl: wszelkie wydatki na. lokal: światlo i n..
pał oraz wyasygnowac 60 tys. na t;ostjumy.

Trze

5z fman

Ostateczną ewentualnością na Jaką zgOd2iłb~
się f;lagistrat, Pył9by \vypłacenie pe\vnej S"U'

my jako odszkodo\vanie za opóźnione o kil,
knnaście dni rozpoczęcie ubiegłego
sezonu.
5prawa przyszłego sezonu teatralnego w ~
dzi będzie przedmiotem obrad jutrzejsze~
posiedzenia rady lniejskiejs która poweźmie
na nim ostateczną decyzję. (e)
--000--

zaczac

To ib@zrobo0ie zmniejszy

się

Stówarzyszenla \vłasdcieli nIeruchomo nIeZbędny remont. Wlas'cIclele meruchomo~
iż rzą d zasadnicze. ich post~Ia.~y
śoi .postl1nowily .podjąc inicjatywę'w
celu ści sadza,
. ,'
.
bomtenle
uwzglcdni
z uwagi na to, ze
urnc
obudzenia. l'nel1u budowlanego w zaniedba..
przem~slu budowlanego rozwiązuj~ .w" zn~c7
nej pod tym względem Łodzi.
\Vlaściciele
nym stopniu zagadnienie bezrobocul 1 Z:VUll:
nierttclłptności dąż~ do uzyskania pewnych
wg. Zaęenę' tych ulg miałby ~ię l'ozpaczqc .zanego z nim ściśle kryzysu gospodarczego.
>

Obowięzek:

powszechnego.

nauczania
Od

~ 1 Wlt'ze&nia· ~~ ~o6eJ~

wSizy~kie dlz.ieei uiI'rOdlW[le w f. 1919,Woibec
tego \vs.zyscy rodzice ma1jący dzi,eci tego r<J>c:ooika
ktÓ':r.zy nie Zoa.mi€łfmją· kelzttałdć ieh w pUtblieznyełf
8!z!kola-ch poow'S.zech.nych, {):b~i są do młIde
k.la.row~ 1)2' piśmie lub QIS'OJ.liś.~ k<Jmis~

muje

w

JQWSBedmego llBoucZ3iDlia,

M

kształcić

jaiki

sposób za·miev1.Q-

swe dI71ieci.

RQl(b:oo, k:tónz.y ~~ba.jądopełni ć tego
~pioo.i ~ 11l'usieli posyła,ć swe dlzieci dQ PUDli
ezDydl srz:k6ł piYwsgecooycih wyzilla~:z{)ny'Ch przymuSOWO prz-ea; k()([l]js)ję powszechnego lllElluc.zania prz;v

.. '

~tracie.

.

w OSTAT!NIClł

Wekute.k l'lIaidmliemych d€lS'ZC!Zów w. oot..ałtnich
dniacll, g.tOO, pod wOOJąbatrdzo. wiele ziemiom.ej
i ła;k. Wladloo aJdmimstTlfficY'jłI1e OOD:'zą;diziły kopaatie
specjaLnych rowów w· celu sprowoozentLa wooy,
jedm.aikże wskutEJfk Wjlbitni-e ni'z.tllsnego terenu okodoreilne ..

w

mfI"Zą.d:zeifhi e

d/ruj.e mill1iimŁVl

Ulewne ctesmczeZ!IlliJS!zCłZyły w poiWiecie
tim baniOO wie!te dJróg i SlZQS. (o)

CZASACH

BJlińskiego

łódlz

NAPASCI. TE ODli'OSZĄ SIł! DOC.ZASU WOJNY
ŚWIATOWEJ, ltU;DY P. BNIl'\rSKI BYŁ U:RZ~llO·
WO W LODZI,;PBŻY WLADZACB OKUPACYJ..
NYaR NIEMlBGUC,H; JAKO ZNAWCA SPRAW
ROLNICZYCH, -.ol Ml,A.NOWICIE PODNOSZONE SĄ
ZARZUTY DZIALA.NIA NIEZGODNI!GO Z. NARODOWEMI· D~ENlA.:MI. POLSKIEML POD~iSANI
PRZEDSTAWlClBLEóWCZESNYCH POLSKICH
WŁADZ MJE.JSKICR I SAMORZĄDOWYCH, ZRZE·
SUŃ, INSTYTUCJI·· W .LOD2:;I, . JAKO NAOCZ.NI
ŚWIADKOWIe ST-WIERDZAJĄ, żE P. ADOLr
BNIŃSKI DZ1ALAL ZAWSZE JAKO DOBRY .SYN
POLSKI, W POROZUM:IENIUZ PRZEDSTAWIOIE
LAm
SPOLEoZENSTWA
POLSiKIEGO I W
SZCZEG·ÓLNOśGI Z· WYMIENIONEMI OBGANIZA
OJAIU POLSKIEm.
W.Tadeusz Sułowski, b. pr~ze.s Redy
MiejsMej W Lodt7Ji z wybotrów, za czasów Q'kupacji niemiecddej; :imJż. LeopOld Skulski, b.
pre~.yd'OOlL m. Lodim z cz.aBÓw okupa.eji·· nde~
miecltiej;·.L~ Grohman, pOOlWS b.].6d1Jklej },fiej
scowej R~y. Opiekuńorej; Leon. ~ChwalbińSkl,

'

wieIPprezers b. Łódzkiej l\Iieisccl-n:j Rę.dy Ch

w DZIBNN1-

piek\ll)'~81j iozlouek b. KQmitetu· ratunkow"Qoo
gQ 'iHiBr pQg()lrzeloow m~ Rzgowa; W,_Gl'QSł;kow~
s-"1. Pnzf)\vocllni~ąey Giełdy Poraey; inż. S. ~
suski, b, członek Rady :..vUejskiej z wyOOrów.
czł. Z&rz.ądu Tow. Popie:rania. Pracy Sp()l~
naj, Se;krr~ ZaJrz~u Komitetu Oby,vatelski~;
inż. & Wagner, b. członek Gl. KQn:titetu Oby
wateJ:Srkiego, .02;1. ·,ZwrZlądu TQW-. p<,lpierra.nia Pra
Cy Spo.ł~'2lUej,P,rez.es Stó'W. Techn. w Łodzi;
Andrzej LutroSi:ński. wówc~as wiceprp,ze.s Re·

SIł! NAPAśCI_A WOJEWODł! BNINSKIEGf,l..

deszczów wyrz~dza
szkody W polach

ŁodIz.i,

.A.

KACK LóDZEIC:łtIWARSZAWSKICH POJAWmy

Obfitość

wymti

Obywłllrele łódzcy stwierd~jłł oszczerczość napaści na wOj.
i

Na oobytem w ub. tygo(tniu zebraniu
rarządu komitetu. woje\vódzkiego LOPP. wy
brano nowe władze. Na stanowisko prezesa
powołany został mec. Alfred Biłyk~
wice::prezesami obrani zostaU: pułk. Iwanowski i
~vr. St. Pawłowski, skarbnikiem - dyr. Le~
~is i sekretarzem - d-y:r. Szamowski. (el

!li'C

.;jaha dobry ulak"-

i

Nowe władze Ligi Obrony
,
Powietrznej

De

P,

sursy R~emJeśi1nic7;ej ; Mieczyslaw HOl'odyńskl,
b.· sę,d;ziia gminny. w. po.w. Łódzkim z w}"ilioru fi
czasów okupacji niemi~ed; Stanisław Zych..
linski. ziemianin pow. Łóci2.Jtieg<>; Anton! Ba.
r!iSz, poseł jtaikQ. wlQil1ek
byłej
Ok.ręgowej
Rady Opiekuńcoojw Łodzi;oownkat Teodor

Tu!akowski; Wł. Adamski, Rre·ze.8 Stow. R~
botruków ChTreśClijaroskich w l.odlm; B. IIi..
kl~zewska, Pl~~ełOŻ.<ma. gimnMJjiUm..... J. Wot..
ska, kiel'l()iWinloo;k!a.PensjOOlatuprzy Gimnaz;jum2eńsikiem;Boman KOChanowski, prezes
Ou. Tl)wrę.rz..HoiliniCiZ.eg;qw LOOzd, ówez$:my
~om.QOł1iikgmmny ·GatkÓ'Wek.
Łódź-Wamz&w<&; 14 ~~·1~ roiku.

~/.

,,sOKOŁA"
W dJni'U 28 CiZ,el~vca r. b. (lI godz. 6-ej wiec!zQ~, pr!Zy ua. Emi1ji Nil'. 5, odlbędzie
się
WaLne
§gIDoiInadlze1Ilie czło[llk.ó!w Grui'3!2ida 3-go. Pooz.sAek
drc.iemlly: 1) WNlbór Pll'az,oola. 2) Spraw~nIDe Za-

ZEBRANIE

,ft.ądu.

~

Teatr i
DODATKOWE

iM,ILI

KAMINSKIEJ

wej.

W TEATRZE MIEJSKIM
Wobec dużego powl{)!(ltzenia, ja.1tirn cle3,zyły

slę_.

{)Statnde przedsrbaiwienia. wybornej komedji Stefa.na
KiedrrzyńskieglO' "Wino, k(libi€fta, druncing". Dyrekc~a

kę

Tootlru Miejs.kiego

Z&trzymała św1ebntą

3irtyst-

Teaatru PoiLskiego p. Milę Ka.mińsikąjesz.cze na

łlvzy d>Otl'llllitko·we występ.y, które odbędą się dz.iś,
śiXKlra, Jutro i w piątek "Wiec·zo:rem WSlzysltkie

00 CEmalCh

,

-,

-.",

WnieClztelę 00. 13 D~ płsaHśtny W
'Pan \VoJew~w:.zr~iłięmitt h~
nRozwoju" O pokrzywdzeniu przez Kierowni cznego .połO'żenia. bezrobptIiydtP~~~: umy.
ctwo Funduszu Bezrobocia bezrobotnych słowychpolecU' kierowmk~··pvpr~' aby;
pracowników umysłowych grupy kwietnio~ wszyscy bezrobotni· kWietniowej· g11lPł za~

sztul~9.
WYSTĘPY

.

DR;i'niŻiSlZych.

siłki.w,·~·tVgodniu. hezwz~

mali,

! /!~!

l r :t;;.t.~: ; 71':

lotrz~

!'!n

, Vi dniu 14 czerwca rb. uaała się ael~
gacja bezrobotnych pracowników
umyslo~
wych z grupy kwietniowej do Pana Wojewo,
dy O~solińskiego, prosząc o interwencję ce~·
lem zabezpieczenia wypłat tej gtupie whiez.
tygodniu z sumy asygnowanej przez War~
szawę na mies.. czerwiec zł. 86.000

waBie "~,~tpF sprawiedliwe zar~dzen1e.

Jak się dowlaoujemyzaczęłaobowią;r
~ywić nowa ustawa oza.be~pieCzeniu b~

z

W ·. ~~kzk'u. z tym·. prze'astawIe1ei Oezt.

prac. ~~$t9Wych grupy kwietniowej p. Jau
lłtaszyĄ~~Enadeslał nam list w którym VI
imiell.i~}i~fzorob. prac. umysłowych pod adresem~;}WGj. Ossolińskiego skrarla. . podzięk()jl

TEATR MIEJSKI&
Dziś, jutro,

C'ZWilTte:k i
~twwienia K()(Illedji

pi-ą,tek triz!y

doo:at~o

St.a,fana KJ.edl'lzyfuk:i-ego "Kom'eta, winQ, oooolDlg" z udlzialem Miilti. Kar

"W'e

mińskie1. CeUly lDJ3Jja:lIilższe.
W SOIbotę XXVIII-iIIlIa premjoo'a

sezotIlu -

prz,e

kJroWcltwtila paryska RoJJel:~ta GigID:O'liX W
j)rze.klia,dtm.e GUJ8Ita;WJa, OlechO'WSkiego HNiedojtI',zaly
owoc" (Le :firui.tt WJl't). Główną rQI~ kooiec~ <kł!j~
8.1l'1tysce QtgIrOIrule poJ..e dó porpisu aktorskiego odtwo~

tJaID,a'\Vll1Ia

my Stef6lłlija Jatrkowslka. Drugą rol~ Ant. Durn,a.je.wska. Główtn.e Il."()ile męslcie pp. J,run Bd-eldlcz(Lord Han

d'ilClaJp), TooOOSJz Krotke (H®rfrY)·· i . KlamiIDienz Fabisdaik (.ga-uibta.setk Fatty). Reż~eIl"Ujt8Władyslaw R}"1SZ
~. DekQ/I'l8.eje Bollieslawa Koo-ewic .z,a. Siprzedia-ż
biletów od dmś.Cem.y ZiIlii:Wne (od 50 gr. do 5 d.

Wyd.alenizpracy nie mogą'korzysta3
zasiłków.

robotllych pracownitków umysłowych.
Na podstawie tej ustawyza.siłki po;
biera6 będą mogli ci .pracownicy'umyslowit
którzy utracili pr,acę po dniu 24 lutego r.b.
mają skończone ·18 lat, oraz
pracowali w
przedsiębiorstwie pryWatnIm
conajmniej
go tygodni.

Bezrobotni, popi~rający zasi!ki, któ:zy.
nie przYjmą pracy' wskazanej im przez
P..
tT. P . P., - tracą prawo do .zasiłkiSlt
TEATR: LF1f~ł ~OGRODZIESTASZI,
N ormy zasiłków., pieniężnych są nUIlI
CA
stępujące: dla bezrobotnego samotnego
.~
D1Jiś. i. 00 WiIoozó..r dO~.(Hl00 ty;.. :gOc1nia. . Q godJz.
Sm. ~ mOa;W!lly WOidewWl ~ 3 aktaJch ze śpiewami
procent, obarczonego rodziną złozoną z 1-2
tańcami i ltoonami lltOOIZi1llIaJlooni8Jffii "RQoort i Ber- osób .- 35 procent; z 3 ,do 5 osób - 40 protnl4ld" z JerI7JylmW(lS;kiOlWSJcim i KOil)iS·taThtym TaBezrobotnit którzy nie "zare.jestrowali cent, z więceJniz5 os6h~;50 procent za"
tatrki~em. Ceny od 1 zł. Powrót tremwajami
Nr.2i 7.. "
.
się W PUPP. w ciągu p.liesiąca od daty utra robkx dziennego, z zastrzeżeniem, że
naj_
TEĄTR POPULARNY
oonia pracy - mogą jeszcze dopełnić tej "ryższa norma dziennego zarobku jest 8
• • Dziś, . w ŚlrQdę,o godlz. 8,30 wiecz. po cenach
formalności..
złotych. (o)
.
Mlniżst;ych po ra.Z~tni w sezoJJJie bieżącym ope.
re.tJka w 3 .wkLa.eh p. t. wź<ma ty kawruer'·. .\V CłZWlaI'
'tak premJera ~yjnego ~tu na· tle. wypad
'f'ISQ])Qtę ~pi otmwci&· wyst&wy kmlkowkóww tt4ru 1Qt1-18 w RooIjip. t. l,ŚDllierć Cara skich'· a.rt~~ów-plastyików, m-Z€SUmlyoo w g.rupie ODCZYT .TOW. KRAJ?t~~WCZEGU
50 g.I'lOlSZiy).

~oł8.j.a IT",;

"loo!UOr6g'\\ Rraoe swe ~ Krrakowa i Pwryża· na.
des.Łailti:
W. AU:gUStynoWiCiZ, S. Dą.br{);\vlS1ki, E.
. Ejbi&z} .j, ·,lł:edk-oiVYioClZ, J. !Lryńkowslkd.. F. KO!\~
p!ękn?J ~.smwy k<:XIIł!pOlZycyj kwiatowych.· Ceny . skif F. K~'\Y19lki,W. Kt~yż3JDlOws!ki, J., Kubwejścia miłQD.e 00 1 d., Ulgowe 50. wyciecZkoczak, R. ~ul&ki, S. p():P~ F~. P,r~ctlaska,
we--BO ••
W# Stme.mamJd. 'Y! Zao~~' 8. ZUra~

Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKL
~Z!iś~ w środę i czwilllI'tek oo.tatnie ooi prli.e-

Pol:5kie TQw. KrajQtZn:ą ...ve~'~(L(XIZ~

ur~Z$,

w c<z\vartek. 17 bUl. -o goc;1z,,· ~'?~ł'~JL~;zó.r .. w &Ii '
Miejsk. Gimll. im~ Pi~UdBtldeg(;'i~ !~ClenldeVfi~ 4i
<?czyt prof. cLr.Br. GroID.ra;·
~i. ~,])awn.ety. '
Cl~ w!atrteh"

z ilu$itracją.'
BIlety .w cOOlie PO< 1 zł;
i ·orlkerów PO. 1 ·z1. d4a.

Jlll.

~ci ~~..

QwP.TX

ę, 1 .~

~Ió~ych

30 ~'ł'. ';~®~htl.hy{da ,~~rżt .weJsel

UhM Qałli0iY:tYP'N'.e:żnaczolńy ha pootawi enl

ta na grohle Ź'E.3Iul;euego
Bart,lm Ohrri·chsv.

pl'fev{o~!1ika
~~

Po

Do~.
l':Zy'

'~~~
~'_ . .' "

J,

':

-

..

"

Chica
D~r.ohórllTow~Spiewlł im. Moniu8Z'iYi,

Skrzynka dO "list6w"

nr: '

l y(i~łUł~~lianiDa na kn ({
'IV

~ ~*'~".

Ottz~U1ałiśmyna$t~pnjący list.

zaułwór

\V1,l'\viązJmzeThu,:o,cjacj:ą Za.flZą;du Z.w~atz;ku Za

w(Jdoweg.o ,Ha.nddowców ~ Pol,skidl w ŁoJzi;,~zMllie
SZC,Z'OlIlą,' WNl'.~61 "ROZwtl1u" upł"z.e}mie,ptroS!zę~
jak('j prZe'\vocbuk.zą,cy kUIJlI&rencji w wuiu 4 bm. Ci)

u,mieg.:zczenie

POLSKIGR W, AMERYCE
C!1i.oago lU. 27. 5 1926 roku.
W -ny Pan Karol H. Prosnak

na,stę;puj3tc.egn \\'yja,.ś.n:ienia..

zawiadlQmił

otem preiZytQJj.um zebrania.

P;!,ized,staJWiei.el Zl\w·ą.zku U1\-v<ldlQ,wego Hmndl{)i\v'ców, 'P(}łskieh ~ w ŁoćL-zd nie głooiQlwał przeciwkoO IlQwymlZ;Y"m 'reoo.lucjOOl, wobec ~CiZl8g'O pl~o{est
Zair,z~dn,l Zł\~zku

Za/w:.ooowego Haoolo\vC'Ó·w

PoOł~

skich jest oo1JPcdsta\\'Il1Y.
staniSławŁód1,

Kow

f1 :!ski.,

&nia 14 .c.~eIr\v{~:a1926 l~!kU.
-~'--~ 006-~,,-

·Illi. ,B.C'ha
liski.' Ozorków. Z uwagami
Pana- zup:ellfile.:się z.gatdiZamy, jędJnakże ze wzglą
Mw pt'Ia;Wll1y,eh. t toołg.Li·CZlt1yC]l ~ me 'niO;Ż~my l.c:b" we],,,
Sz.~

lać

~)cie.

VI'

.'

-

,.....-".;..:.~

Zę

-

GóRNY "ŚLĄSK

O PUHARa
, -, --- ,~&;tląd.y Obu ~ zespołów.
(C-S) W ni9dmj.ell.~,,~ din'iQ 20 ,bm. Qd!będad(~ się
W wdl1di mię~yOlkt'r~we,~ SIpo.tkBJniepomiędzy re'"
prez.e,ll'ta..cjOOli GQu;~Śli~ka lLatlJ1Ji~ Spotkanie
tojoo.t pie~Wn:li ~ji z .mtwooów () pulYur, ()-

Zw.

Śpilt'

wadiów P()lsikJch w Ameryce, 19 nlIaja poJecogo su
mę tę ~wpl~cići wysł.ać,
l~cz z
po'\vodu 'I'{lIZi1'U-:
chów <>JJ.ecnych w Piolsc'e bwnJki tu.te,j!Slze i poCIlIta
radiY.dd.taaby się z wysyłką w,sbrzymać, >() cZt'Jln Sz.aThO\\'1I1~ P.ama zawiadami.aim:
Sk!()!rolllfUŚlZ\a. F\JJls11(;a! Silą Ziref.o.rmuj:e i PJ.'lZiyjdIzie do kvdJu, SlUlJ.lę tęWJl~ j wyŚ>letrly.
115 pieś

ZAGRANICĄ~
Ta[ll.in 14. VI, (C.;,S) \V. piecl'v{s,z,y-m dniu mię.:.
c1zyna;r>odlOwydl z,a:\vmlów ~ l.elk..k{}akleiycznych W Tal
linie, KOlStrzevvski z \Va,l'H1.!aiWsł,dego AZS-u \vy
gtrIliI;ł
meg' na 1500 rotr. w ciZ. RJs·i,e 4 min. 16, 3,
00k. zoo. CejzJikz fuloll1ji, W,hiegu 110 mtr. pr.zez
płQiblUpr1J1łlJył pie!I"Y\'18Izy W czasie 16, 9 sek. Bio01rąc
pod UWatgę, !be w za.'WiOda'ch ,l)(nvyżs,zy.chbiell"z,eu~
dział cały szereg wyhiltin)"Ch le1kkoaHetówl
przyznać n,a.leży,źe s'ukc,eg PCilruków jest 'wieliki.

żrość

dów, konnych P:oml{)1rs'ki~ToW. ZacJH~ty do Hodowli KOll1i koOlIllkU!1"S "MilHii4r1" wyg,rał por. NajnM fi.g, "A}liatji", zaś koOlnJltufiS' hf.ppiollńY "Handioo.p" na ,d;~itt1.'nllłie 81f) m. wy~l1ał polr. Cylł1srm,an na

ww.

z t,zędu
pgikQIt1Ia
'przootwm\lmi.·~po,tkania: ~, Łódź G6f!I1y
Śląsk ód!hy"\va:ó·- salE} będ,ą <lwa razydtJ rO!1tu; wrb~
pier~~

~~y,1tt6l'y

się

tl'!Zy.r~zy

w

.~,

,

Gr'urllZii.ą.cli3

dOfWlłlldl1;!emy StkładdTuż}'1l1Y reprezentacyjnej G6rnegx> Sl~kA ihla niedlz.lę1n~':sl»ttkt\lnie 00

w:

P,ghl iHe;jl(i~eirch (l.: F. C.y -oh:rón,Ą.I..łł!])ilna (Djiana), DliuttH {~KS) J '.' ~,q.ilJę,r(P?
.;~1 .FrQst1

SQoo.ta P;tu,ch)~~lgM (Oa"Myśh),witC:e) ~····1~1t! (lFC)
i P3.iZurek (P~ń)~a~. Reż\i!irWóWi:~~~,~~~I Fe)
i Kuchta {GH~Q-ł}. ·Śiąza:c.y ,p.l~z'Y'j'0ż,&~1~ ;W~~~~ Q
go.c1ź.18-tej . nlEi G.\\'1QtrZlM'l Falwyotmy. S:kł~ręF~,~e.n
tacji ŁorJJzi nie wstał joozc.ze 4\\-f'WibieMz,..
h~ClWtny; j~l1~k wyeH~nQIWa.nJ'" , ~' " ~ ~'~ ,~;~z ~
CZ-ll tre.fii:rtgu, kt6ty oohęf1zi~sJlf 'w!iZwartekpomi~
&ty WKSa' ctruż~~hątep.l'0l1;enta.cyjni\ . -wy~ą
prw·Z ka,piUvna. zWią,z.k{}wa-go. Do a,r\1zyny taj ,wy'z
nacwni' watalii : Fięz~r7Jrrz.tniBl, Jash1&kij'Ci~ł1iook!>
J~ńozyk, Durka (ŁKS),K~ll Ku~H\: St.ąi,?;1}L~:ubik
AleksruJJd.el~~ ~ roailian. I{ulawhtk. ,~~W~t11~'lt(Tu~YSifi).
MMde (t,'TSG)~ Kir&Chbruilln (Sim), Kaa'fsl;l1, i ~la.w~
ski (WKS), S-ega,ł{Ha;k,oah),' ~0r§. (UfiliOO)~:YA~1
po)vyź's,z,e pl'{}l\'ftłd!ziić'będ·zie h!łjFrawoopodQnni~1dJr.
L !lt.gtalt't~n g Kl"'a;J.~'w«, stały 'a.rbitce.i' spo.tkanLooż

-

Górny ~ląl!i\lk,

ZA\VODY lcOLA{UjKIEÓ
MISTRZOS'rWO W()lli~' ~ ~ ZTWA
tóDZKIEGONĄir
Z poleuenlaZw'ią.tl'i.u., r{}~.kie'~ 'róW. Kolat-~

Slkich ~ Sekcjta Sp{}r1owl1 ,.~ł\asWl;f3~~~,.9J'.g'a:rllz1.lje w
d!l1iu24l4Jin.1.J fJ'O\vyższe Z!ił~V\()i(tY:~'11l~:ł~~~n!3:ie ·100 klm_
bez prowlfl!d,zenia.
, , , . . , . j i \ , ~.'
'
" Start i hlelfi,nu I\l'tyW~u :PO>d)~ł~~z'ętn~PÓlfheWi la ŁOWi>t;zeffi 11a ~~~i~·.Pią~~\\'!kiej ~,prz~'
slupie '\·9ktł·~Ują·cym óds,tr.tYńy;~..,~~a::fJrl S'tl'D
fiy BUMtl.lh, :17.
" , . , ' ,~,"'..,~. :...

e

, 'Bii!g tell (Jld:bęll.zltl!5:i~ ~c.f~l~>.~łu.g'regl11łtl'n.tn
Z.RT ,K. 'StiN't p'Gnkt uf'1:"11 ['Q·gi}tf;~lIlt~.• g..eJ •~ 1'00>0. W
bie-gu, ftm\'y1~q;:rtnJJ.l'ail u}';;),J~;,:fl~idigl; . tylkD

li c e.r~dDirlO ,\ aJli~

ZIflł1'\ząd Z\\'.

Sp. Pol. W ArmeTYtCH.
'
(--)JózefH 8 ntłkl

sekr. gen..

ZlurW'oO-

SIEtDA, OFłCł4(łłA

, od Redakcji. Plrzesylając aUOOtlX)!w.i tIai1F. a5zc,zyt.n,ie od:znaczoinej pieśni na.:}serooomiejSiZ8 gira
tulacje i żyez1eQll1a <lal,s.z.eJ oW.QtCfIle.j]}lracy k>OlIDpo..
zytl!H"SIki-e j owalz kirlZiewienia kul tu' pi'€)iśni" ,poLSkie j,
milo naml s1tvliel'diZrrĆ, że na.gu."IOdIrona kQmpozyetja
jest 7-mą z kolei kOiID,po·Z,yCją p. BrOSlnalkii· na kOO~
kurrsach w \VM's!ze.wie iPOtZ\llaniu.
'
O~znaC1Z'enie chka,gQlwski,e' t.e1mhal'!ĆllZliej ~pa.:
WIa,Ć mus;i 'dum,ą n.ietyako mł<ldego 'i. utailea.1iooiWlalneg'O
kompo.z)rt,{wa - ło>dJzdanilin.a., l·ooz tmkŹle i Polskę' całą.,
tle że w kolhJkursd,e WiZml:8iriJlrorvv-a,nym brajl udlł.rilai
oprolC:Z kompo1z.y,t>o!J.'ÓW pol,s,kich tak~ kom,pozytomy o!hcy.

4.00; Kiiewski 0.10; Siła i Światło O,13;Ch~
doró'w 3.50; Goslawice 104.5; "Nobel" 1,SiJ;
\Vęgiel 33.0,0; IJlpop, 0:.50;' IVlodrzejÓ,v 1:55:
Ostrowiec 3,30; Rudzki 0,63: Sta'rachowke
O,7i; Żyrardó\v 6,65; Tow, pożyczkowe 1.85~
Pustelnik 0,50.
Po2vczki pańshvo\ve :slabiej." Tendencja dla
I .. istów zastaV\rnych utrzymana, ziemskie nie,.
CO nlocniej. Kursy obligó\v ID. W m~SZaWY u"
trzyluune. V/ olrnotach akcjami zastój, telU
denc?a niejednoHta~

DOLAR W f"ODZI
\V ~ dniu wczorajszym przed
pięniężnym·

OGLOSZENIE O LICYTACJI.

WALUTY:

VIi Komimrt~jat pp.łAJłCbzi wdaje ~Q :wlłi\<di()..
. ;oI.oś-ci,że w dniu 23 CZ€ll*\\"C'a 1926 roku Q g<Jd:z.

Dolarr St. Zjedn. UtOO
DEWIZY:

10 przy

ulicy

KOlpernika 8,w miE~S!Zka.ni!U ,

Jki, amianc\\',ide: Mal'\!.zyn.a do Slz)"lci,a firmy n Sim•
ceratą, OOtRC,OWi1:r1Yif!lt w dniu
2 c·:t'·erWCi3i 192i1 r';:Jikuna sumę '1O-zł. gr. nale@.>cYch
do J&ua Jaucha za.s.ekwestrowanych pl'Z~Z VII K(),.
misa,rjIat nazapłiWe..e.l1ie n.abażnoŚd Cecn.Olw1 mi~
s'irz-Ów kOil:i1,j,niar.5kich vi Lo.u..zi W $iumie 43 zł. ,40
gr. zgodnie z polecenien..l1 J{{)miSla!fja,tu Rządu na ~
ł~ódź z dn. 11 maja 1926 za nr. 2256-26.

ge;r", c1olh1,ana k17ta. ~

Lbrtdyn4R77;
'. Paryż 27.75;

Praga. 29.69;
Szwajcarja 193.95
\Vlochy 35.75

,

,Obroty \v roztnianieh. '~\yykłych. Do~
tar \\1 obrot:ich pozagiełdowYQh ....... ~ 10.17 i pół
Rubel złoty: 5.3{J-5.32.

PAf'rERY PROC;!NlJ:iOWE:
'6ptoc. poz. dolarowa}t.\192069.00 (~ł.
6YOJJO) 8 proc. poż. konwer~yjna. 135.0Ó; ll~
ptoc.poż. kolejowa 152,00;,3 proc. państw.

vVystav..-ioOne na sprzed;aż rucl;,oiffiości i szacu":'

l1ek

można o.bejrwć
Sprzetl.a,ż

na miejSICu VI drniu Slprze.da,ty.
l'OIZipooZlThi-e się od sumy sz.aeunek in.

plus.
Kierownik

vn

Ksmisa1"Z

18D2
Komisarjatu
cmśLAX.

•

34.00 4'l pół proc. L~Z.
ziem. przedw 23,25; 4: ł pÓfpTOC. L.Z. ziem ..

c

złotuwe 22.50:5próc Lt Z. m. \V ł1rs~a.wy
pn~edw ~,n;oo,> ócproe. L.Z. V"; tLl"8Zawy złoto~
wę 3!\.90;4 i ·pól pl'o~. LZ \VarszRwy przedw

18,/;; -4

6 proc.

ip6ł

J_

.:raucha ndhędizies\ię publiCiZiIlla spl"lzeilM! l'lU!homo

Belgja 28.50;
Holandja 402.60;

roz~ kohWet~rYłna

połudnłem

w ł..odzi 'wobtotach
i..irywatnych kurs dolara. yvynosił 10,20 \v płił
ceniu i 10.22 w żądaniu. rI'endencja spo~ojna:

na rynku

Z dnia 15 Czerwca 1926' r,

j.alksię

św.ł już ~fitr1tY'.7rue U>Slta,I'ClIly ip~!fitawi.a s.ię
oostępUj,~lCO: ~ Kiśieli ńmti, {palicyjny ~~j;
bramce,.

zaikoń:~g.,eni·e

'1\i, VI, (C-S) Na

dJrugia
.zoo w KatowiClą..ch -,\V ,1'OikU przysz.łYm QdwlrOtnie. " "El.ag~ckie'\
Gtia. ~WWit90fn1ln. W rM\1e m~ wyluiku remiBl{);WegoO nie,m!o~e '. być prl7.edłuŻQIt1a. Ita\ {)Id roku bieżą..
WA~lłWSKA
cego' SlWtkaill'i~ Lól(JJź~Ótrny ~ląsk<> puhrurZjedin.o
GmIllycll ,H'lJjtmnowjć będ~ evm.t~t1 s~Wtnn1.
,sJPOIttk.aniiGQUibyw.la

Za

J

ZAWODY KONNE W ORUDZL,\DZU..

,oospt;L

'

'Górą Pieśń!

Szanowny Panie!
Niniej-s:zem Ul.am zatil1zc.z.yt. zawila.:diomM SZlallOl\\'1l1ego Pana, itż w k{)nkul'iSie Pie'ślni, który się
o>wbył 22 k\viet.l1ia 1926 roiku Pie§11 "PDW';}'ót WioOsny': na Chórn1.i:eslz,a ny. z>[iS1:ał-a Oisąrl1z>omi pi'er~&
na.@rodą w sumie doL 250.
\fll"
Sęd1ZiOi,vie kQnkul~u~tanowlli pr{}fes'O!l'1(}\Yi~' i
I3!Utol'lzy pil:';Ś;n.i, pUin>{)'\v:h~' Aleks.a1udeil' Km-cz.Yl'llsld)
\V.hllc.e.nty 'Balhtai EugenJlis:z "Valki·e'wiciz. Po

fiaro-waJ.llyp~~ ZjędiOOC'~ne'Huty K'l'ÓleWEikąj
w K!a~tGilWi~ch.c.Puhrur twQltJr-zyma na. wlas

Laudy

~

m ..

Kr~ł'ę się .naSiZ>em hasłem

SUKCESY .1?OLSKIGII J~EKK01\TLETóW

PltZ~D biIĘD~y"Oi(RĘGOWEM

SZ~noO·wifiemu P.I1IThU pl'z~p.adła
da. co niil1iejszem winszujemy, i· diziąkujei'my
kawy \vs,półud:ział w k'ClTIIkurrsic. '

ni, z których

Polska.

Do koOillIku1"SU z,gł>OiBHo ~d~ 55lalUt.orÓ\V

spo'rtu

SP 9 'rKANIEl\l ŁÓDZ -

Łódź

~atwierdlz·e.niu sądu pl~ze,z GłÓ"'~fl1y Z.a!rząd

Odpowiadał' 'Redakcji.

otrzymał pierwsząnagr'

ZWIĄZEK ŚPIEWAKÓW

ZW 1 'ą.z-ek 2Jaw'Odtriwy lIa.r.JjdloWców Pol3ki.ch w
Łodzi był r~prezent{)Walny pr2,e.z':p. GoHńskiego,

1{tbry

swój

~Pflł ~:JX8m",

proc. L.Z. 'Varsz. zlot. 27,85;

obli~acj~\Varszawv 1915-16 r. 10,90.

AKCJE:
Bank clvskonłowv 5.20; Bank Po1f/ki
5f( l)O:Ba.nkZ~chodni ·0)5: Bank Z,v. sp. 2aL..

Piotrkow!itka 101~ Tel. 6 ..9~..
IhHeżo palonA KA\I'IA)

(CodZIennie

JdiU_

,

(rep. rowerów)

c

JabłońSłki Piotrkowska 257.

ZAKŁADY

I

ROW.w::R6W:

.Piobrk<QIWSI}m 178..

,'.,

lof

PI'WIA'RNIB:

ZAKŁADY STOLARSKIE:
Ks,l.qz.k;oWski Pusta 5.
'

Otto E3,(tW'lil.{lska 36.
SKŁADY ·MBBLI:

F~B.YKI CUKIERKóW:
KarozeW'SildPiQifil'kowska 197.

WYTwóRNIE OBUWIA:
W. Ttrębacz Pxzej8JZd 33.
SpilDlkiew1ii0z Piovrk()lwsl]m. 134.
JADLODAJNIA:
Jttn/kowslki PiotI'kQ'WSika 191.

K1rzemiński

~I'akówka Przt;d.;zalnia,ria

Opie"czy?:~ki PiotrkO\v'l5!ka 2 6 1 . '

JQJbłoński Przęc1zalni,anu

.Ma.ciastzek P\hSIta 5~
SlGaJrżymki Piotrkowska 245

PIEKARNIE~

SKMDY OBRAZÓW I DEWOCJI:

SRLADY TOWARÓW, LOKCIOWYCH:
11,}3.
ŚLUSARNIE .MECHANICZNE:

!

KwIi ÓS'k i Ra.dwatiska.19.
ZAKŁADY KOWALSKIE:
Wró-~lewg.ki· Radwalk3tka. 10.

ZAKLADY BLACHARSKIE:
Łyc.zkoW'&ki PiiOVr'k()IW!SJka 188.

MASARNIE:·
Lubelski Skielrnje-wi.~ka 12.
Szwalne PiQh."kQ,wskli '180~

SPóŁDZIELNIE:
StQW~ ·}}Dźwignia" Wacława '9,

Sowiński. Pi(}Ł.rk()'Wsira

261.

Przetywamy czasy bardzo clętkie, NiejedijemU ,trudno związa6 koniec z końcem niejeden me wie jakzWiązat :rudt:::>t,domowy. PDWytej .••~~ ..
spis firm,
cz.ysto polskich, rf,c"deślnik:ów: sklepów - wogól@ prodUc3ntów nahywanie u tt6ryctf 'lak" z p i er v s f: ęgot r ć d/I a~.
dzł niejednemu wielu groszy.
P. z tycb grosQ skladająsię dotedzie~tki i l19etk1 ,~otyeh. Po
!lIlJrny sobie W L.ajem. Kupujmy~' fbm"ogMer.a
c

. ~cll ~ a przetrzfmamy

lłe'

te 'clęłlde czasy. Reklama

jegł dźwignią rzeniłosb

ibandIu.

, DJJ!ekeja Piotrko~skłego Tomarz5st wa Kredyto\1Pego Mtef$'tiego. na zasadzie par!,82 u.ta1ify niniejszemz~~t'łdallliaiże KażdYIJ1P~eSł~naucZYć nie. .ej ~eni&ne rUchomoŚCi w Balutłlch,..No.~ch,W Z1ierza i Pab;fa!1i~ach, obclątonepoz.,ezkamiTomarzlstwa. .'z'P;of~4uzale~h··'lIli€_idlometodą Berdłza
loki " ratacb małą byćsp,rzedane przez publiczną lkytację, kt6rejdópalnią nizej 1\'ymit:nif.mi . n{)tar~.usze 'łI:wy ," :"']a~h
Pibtrko';ska' 51, m. G n~j.:~t
rtec!2I} ch \t Pidrl;('~leł 'W Łodzi 1 ŁHku.Zbiór oPj8SnieJi l warunki Hcytacyjne" dols<:%one zo sta 1)1 do odoo1li1edttfclt>.9 h1T)'o.I'''';'~___""""""""""""",--_""":::,,,,-,~
feeh· i mogą być przetfzanetak mWY4ziatachHipoteez,nycl1 iakhRbinrze DyrekcJ T..waWadjam Ic~ta(!yjne zto~lć~ałe';Y;m~§;,!
1OWi~ie, lub m Ustach zastawnyc:h złotowyeh Piotrkomskiego Tow. Kred'lt Miejskie~oł ż~taści~emi kupcnamładltbYlic:~a~fa;,ni~
doszła do skutku z powoda braku lrcyta lt6l\', . druga i ostc.teczna spr;zed"ż rozpocznie się od samyzmietszonei;,' w t9finIę.te)o~~a;.
~zonym przez Dyrekcrę T ..w~ i ogłoszonym dwukrotnie _ g azebch.bez powtórne~owręozenia osobnychza~~ilo(m,ieĄ.· :~·~'~~·~';.i.:,
j
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Notarjusz, kt6ry
dopełni

licytacji

~

..

Bałutadł-Now!'cb

je

164/1'50

M! 805'
ł6 ł U-T
lł,ab

-

je

Zgierskiej,

Sw. Z o f j i
Pieprzowej
Z-gierskiej

1151

05

5945

185

11

1011

-47

8M

70

:iH8
550ó
5101

48
53
88

9150

Piaszc2.-yński WładysIa\\'

181ó
W5

Zarlki Sewer}n
8741

81

87f-s

81i

KokcL~ńl)kiFelłk8

50

i

PiaszcZyDski WladySla~

w Zgierzu

$;

Z~grzaó.skieJ

1125

01

9004

d

a6950

1596

Rz9~omłkł '1uJjen

ł

0\
Ol

c......

~ urz.~dłm Vi Hłfozmaltazyd1 spł'a"_ red«g'uje

BtUlO Próśb

,"

.

.

i Podań

"

...

Łódi,Udańska 28. Telefon 41-'-.
Właściciel: Mauerberger,

tł:l1skie Gimnazjum Humanistyczae

no n
fi

'257

ci

Obz:e\\lSki
.,AA.tc
It dou:ód OSOOl$ty. "Id. 1» ŁG(Jzl.
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