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BERLIN, 26.6 (PAT)
DONOSI Z MOSK\VY, ŻERO
KO\VANIAMIĘDZY )VATY:KANEM A RZĄDEM
SO"'\VIETO\V, KTÓRE ULEGŁY PRZ'ER\VIE. ZO'STALY.:VVZNOWIONE. RZĄDSO\VIECKI Z.GOllZlŁBY SlĘNAAKREDYTO'VANIE DYPLO:\:fA~·~~~i'~[~~:~jt;,. ; 'T"lCZ;N:,EG0:PJ1ZEDST'AWICrR~f\ YVATYKANU W
i

"GERMANIA"

.MOSKWIE. A AMBASADOR ROSYJSKI W RZYMIE REPREZENTO\VAŁBY SO"VIĘTY PRZY \VA-

TYKANIE.
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NAJBLIŻSZyM
U PAPIEŻA.
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Co mówiprez0S, Rady
Madryt, 26.6 (pat)
ustrojowi

'Wykry~ ostatnio spisekpr·zeciw·k,o·
mOż,na uwazać

w

e-ałk,cy\vicie

udl(l[.-em-

'paryż,

26.6 (pat)

~ljnistrów

tucyjnego.
Olbrzymia wJększość na·rodu his·z.pański~
stwiewlza"o.dzi-eunie, że pl~agni-e, aby o-bflony
UtSłtTÓj i rząd tl'\vały na,dal. Kje,r·o·\vni-ctwo ~ulZbY
be,zpiecze.ństwa udaremTIHo ten spisek

Pil'&ZeŚ ,Ra,dy Mini$>trów

o·publikował notę W
SlpitSiku. _ Stwi'€!Ńiwa on, że niewiel:kJa gru-

spf:'awi~
pa .ps6h z.aślepi()ITIych:i niewątpl!iwie dlzialających
pod vvplywem wn1bi-cji i rozgoryoz,eni:a usnow:~la
rorganiOO'wać

spitSek pod pretekst.errn, że kraj po..
zba\vbtrl1Y był. wołności i istotnego ustrojuko'ns~y

~.emcy

Paryż,

"Chicag,o Tribune"
du Lu-ze,

że

zwołania

p d

donosi' z San.te

JeaIlI).ił

policja s:k-onfiskiQ'\.vala maJllifest s'piSodomagający s.ię pos.f,awien.ifł

kowców his·zpmiskich.
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ZBIORY \V OKOLICY. MAGDgBURGA 7JO"
STAŁY CAŁKO\VICIE ZNIS'ZCZONE PRZEZ, PO\V(mż. STHATY \YYXOSZ:\ POI. MILJONA M.,Ą·
HEK. \V ~l1EJSCO\\'OŚCJ BARBY NAD LAB1\ Ę~
TASTHOFA PO\VODZI vVYRZA.DZILA STRAT·l
NA su~n~ l\HLJONA MARF..IC

wwna wazelkiego miema.. Szkody ~iĄ ,,~.
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Zjednoczonych Stetson bierze

udział

\11 uroczystości

LWÓW. 26.6 (PA.T)
DZI~ RANO PRZYBYŁ TU POSEŁ ST ANO"V
ZJEDNOCZUNYCH P. STETSON. MA ON vVZIĄĆ
UDZIAŁ W AKADE~r'IJI, URZĄDZONEJ \V' UNI\VERSYTECIE JANA KAZIMIERZA Z OKAZJI
150,-EJ ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI STANOvV
Z,- ;',DNOCZONYCH. NA DwoRCU PO"VITALI P~
PÓSLA M. IN, \V I!\L REI\'fOł\A PROF. HENRYK
HALBAN ORAZ PROF', TARNO'\VSKI, \VICE\VOJE'9A EHHARDT I DYEKTOR POLICJI P. RE IN LEN

DER.

'

LwÓw 26 czerwca (pat)
Dziś o godz. 11 przed południem odbyo1
la się w Auli lJniwersytetu Jana Kazjmie~za
uroczysta akademja z. okazji 150 rocznicy
niepodległości St. Zjednoczonych. VVakade
mji wziął udział senat akademicki z rekto~
rem na czele, przedstawiciela .władz cywil:;
nych i w'ojskbwych, przybyły specjalnie na
uroczystośĆ.

ini~tent ie~Jra~ lalraDi[lny(~
W roznrutpl kasie
W ARS~ \V Al 2~A} (F AT)
PflASO\\'Y' MINtSTEHST\VA
'SPR1'~\V ZAGHANICZ:--:YCH KOMtJNIKUJE) Ż1~
DZISIAJ \V NOCY N,\STAPIŁO \VŁAiHANIE DO
E~\.SPEDYTIJ .K{]lUEE~-;:.I\JEGO TEGOŻ l\UNISTERST\YA. \YLAMYVv'ACJ.E:PHZYPUSZCZAJJ\C,ŻE
'l:"4'AJD,~ \\'lĘKSZ.:\ SLiMĘ HOZPRULI ;~ELAZNE,
~CIANY KASY OGNIOTRvVAŁEJ. TYMCZASEM
\VytJZIA'ł.

zn&Jeźli

--

pustkę

KASJE NIE ZNAJDO\V AL y SIĘ ANI ZADNE
SUMY PIENIĘŻNE, . ANI TEż ,ŻADNE
rOK1T 'T'~TYZ POCZTY POLITYCZNO-DYPLOMA TYCZNEJ. SKARB P A~ST\VA NIE PONIDsŁ
ŻADNYCH STRAT \VOBEC TEGO, ŻE MINISTERST\VO' \VIEKSZYCH SUM vVOGOLE NIE PRZECHO\VUJf.· SLEDZT\VO JEST\V TOJUJ
W

vVIĘRSZE

Król i

!{fólCIW(), natępca tronu oraz korpus
biorą udział w uroczvstośe i

BUKARESZT, 26,6 (PAT)
DNIA ZJ-GO B:\1. ODBYŁO sn~ OTvV ARcn~
NO\VEGO PAHLAMENTU. \V UROCZYSTOŚCI TEJ
\VZU~LI UDZI:\L IUH)L I KROLO\VA, I\:SIĄŻE ?\UKOLAJ ORAZ I~ORPUS DYPLO~fATYCZ:;-';Y KHOL
ODCZYTAL onl~DZIE KllOLE\VSKIE, \V KTÓREM \VYRAZIL N A \VSTĘPIE ZADO\VOLENIE
Z PO\YODU TEGO, ŻE ZNAJDUJE SIĘ \VGRONIE CZf.O~KĆ}\V PIEH\VSZEGO PAHLA:\lENTU,
,\\'YBHA~EGO
NA PODSTAvVIE JED?\OLlTEJ
lJSTA\VY WYBORCZEJ, OBO\VLĄZUJACEJ \\' CA-

rr h

nie z przekonaniu wielkich i małych krajÓw
że 1?ożyczka tauiytazostanie niefylko na
celehumanitaJne.
również na uspokoje
nie kraju, co przyczyni się nie\vątpliwie do
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spotkanie jego z ministrem Nin.
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DBRLIN, 26.6 (PAT)
NA DZISIEJSZEM POSIEDZENIU REICHST A:
GU TOCZYŁA SIĘ DYSKUSJA NAD SPRA\VĄ BO.
BOTNIKO\V ZAGRANICZNYCH. UCHWALONO R'E ...
ZOLUCJĘ, _ STWIERDZAJĄCĄ,ŻE \VZ"VIĄŻKU ~
BEZROBOCIEM vVEWNĄTRZ ,KRAJU .' PAR~A~

MENT OCZEKUJE OD RZĄDU, ZE SPRA\VĘ DA~,
NIA PRACY ROBOTNII{O?\'f NrEMIECKIM RÓW..
NIEŻ \tV ROLNICTWIE
BĘDZIE CZYNNIE
Po.
PIERAŁ, I<:ONIECZNE JEST \;y- ,TYM CELU' po.
ŚvVIĘCENIE U\VAGI BUDOvVIE SPECJALNYCH
MIESZKAN DLA NIEMIECKICH·, ROBOTNIKÓW.
ROLNYCH. '. NALEŻY ZATROSZCZYĆ SIĘ,ABY.
SPRZECZNE z PRAWEM POZOSTA \V ANIE POt,
SKICHROBOTNIKO\V SEZONO\VYCR POZA OKR~
SReM SEZONOWYM \VRESZCIE USTAŁtt

mł&Uzyłł'arodowego

.OdraczeniU

kongresu górni,czego

Lontlyn 2'6 cz~rwca (pat)
górniczy
rb. odr~

IVHędzynal'odowy kongres
zwolłlny do Krakowa na sierpien

czony zostłlIzpowodu strajku
.qielskichna cżas późniejszy.,

,1.

mląUzynar.

r.M!fM'ps
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Re'łlDY?
Obietnice' pozyczki za~ranjczneJ iZBufa'nie dopol1tYt l Bu1garji
Sofja 26' czerwca (pat)
~;o

J\1inister Spr*a\v Zagranicznych Burow
powrocie S\vyln z Genewy oświadczy}

przedstawicielom prasy,

iż powodzeniepo~

życzki dla uchoafcóvv hułgarskich, przyzn~;.
nę jednomyślną uchwalą Rady Ligi
N aro-s
dó\y, zawdzięczać należy zaufaniu do poko~
jowej i lojalnej polityki Bulgarji, jak rÓW$
i

' ~~

eSit

Berlin 26 czerwca (pat)
J:\!a rniędzynarodo\vym kon~n'c-~:' ~. . ~,*
rówutwOl'zono unję z,viązkó\v aktorskich ca
I{>go· świata .. Dokollano .,vybor6w do instytu
cji reprezentacyjnej unji. Z ramienia Polski
Wszedł wicepre~es Z·ASP,; Franciszek, Frear
szel.

TO
kupuje meble nie ZWIedliwszy:
mego . magazynu popełn~a
gdy! ,tyl ko ja
Ł
posiadam wiei
ki wybór wszelkich mebli
po c.f'oa;h kcn:>i..rencymH':~1,
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SONEL POSELST\VA ZOSTANIE z:..rrENIONy.
NOWY JORK, 26.6 (AW)
"CHICAGO TRIBUNE" DONOSI Z RYGI, IŻ
ESTON'SKI POSEŁ \tv MOSK\VIE, BIRK, ZNIKNĄŁ
\V TAJEMNICZY SPOSÓB I DOTYCHCZAS MIEJ·
'SCE JEGO POBYTU NIE JEST WIADOMEM.
, \VEDLE DANYCH, JAKIE ZDOŁANOUZYS
KAĆ, POSEŁ BIRK OPUŚCIŁ MOSK\VĘ z KOBTETĄ LERKICH OBYCZAJOVv}
POZOSTAJĄCĄ NA
SŁUŻBIE SO"\VIETÓ\V, UDAJĄC SIĘ W NIEWIADOMYM KIERUNKU.

i

Krak8w,i8~

TAJEMNICe:E ZNIKNIĘCIE POSŁA ESTONSKIEGO W MOSKWIE ..
•
RYGA, 26.~ (Aw)
t,A \\lEŚ(; o TAJE~-;l:NICZYM ZNIKNIECIU
POSŁA ESTONSIOEGO
\V J\rOSK'iVIE.,
BIP:K'A,
RZ~,\D ESTOt-łHhJ NAEAZAł.spnO'\VADZIC ARCH!
\VF:\l POSELST\VA DO TALLINn.
\V AHCIII\\'P\f TEM DOSZUKANO SIE BRA
. KU CALEGO SZEREGU 'I '\V AŻNYCH DOKUIvfEN"TOV/.
\.\' Z\VIĄZKU ZE SKANDALEl\1 POLITYCZ.
NYM; WY\VOŁANYM PRZEZ ,ZACHO\VANIE SIĘ
PostA ESTOŃ'SJUEGO \V MOSlnVIE. CALy PER

nieporozumień

Kwestja bezrobocia.

w

"VINIEN
PHO\VADZrć \V DALSZYM CE\G-U DZIEŁO ORGA
XIZAcn KRAJU, OPARTEJ NA ZASADACH NO\VEGU
USTOSU~,KO\VANIA SIĘ
RZi\DU
DO
PAHLAlVIENTU vVYMAGA GŁI~BC,KICHSTUDJO\V l
:.ilE MOzE SIĘ ONA HOZPUCZ-\Ć NA OBECNEJ
SESJI NADZv\"YCZAJNEJ
Z\VOLANEJ JEDYNIE
\V CELU ZASTOSO\VAXrA SH~ DO POSTANO\VIEN KONSTYTUCJI.
\V CZASIE OBECNEJ
SESJI PAHLAMENT ZAJMIE SIĘ JEDYXIR \VYBO
REM KOMISJI PARLA3tiE:.iTARNYCH.
KHAJU.

pewnych
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~t ar[i~ J"arlimentu ". fU Uń~ki~go.

ft.tl. 14
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I vie-ifO fronty ~ Telefon 41-09
UWAGA! Zrónej f1l1nłe pCSia:am'

Cyr!1t
I Menażerja PI. ł):ąbrowskiego

iJziś2 wIelkie przedstaw.i

o godz .. : 4, ej ppl< (D:Łili'?lplaeą poło"ę)
o ~lOdz. 830. lf.guloVie przedstav. lenia,

l\Jr . 114
,...

'Mm

t"

poj.

f'ię we\vną ~rz lokalu policyjnego. W loka~t\
znale'liono przeszło 130 kamieni brukewyćh
dużych rozn1iarów oraz \v ścianach budynku
17kul re\vohverowych.
.
PolicjanciwystrzelUi nietylko wobro
nie iyccia, lecz i dlatego~ :te na posterunku
znajdowała się znaczna ilość broni oddzi~~'
łó'w przysposobienia wojsko'\vego (Strzelca)ł
czasowo tam złożonej .

(Od \\fat$zlłwskiego .,. k01'8Spondenła"lto!Woju łł)
WARSZAWA, "26 CZERWCA.

Prezydent Mostitld u ·b.Prezydenta

P2

WOjClechowsk~ego"

Warszfnvski ",Kurjer Polski" ·do\viadu~
~e się~ ze Prezydent .Rzeczypospolitej, prof.
Mościcki był ·,\V . tych '. dniach VI Borowie, zie::
mi łowickiej: mają~ku p. Wł. Grabskicgol
,DostOjnego goścla przyjął były Prezy~
dent,p. St. \Voj Ciecho,vski , u którego obec::
ny Prczydentspędził blisko trzy 'godziny.
.
Według innych· informacji p.
Frezy;;
(tent .\vizytę·mial złożyć jeszcze'rv Warsza::
wiew mieszkaniu p. St. ' Wojciechowskiego
na kv]onjiurzędlliczej na Zoliborzu.

, Wol.. Bniński U min.

i Ś wSPilniał~ podwójny
program.

I. ;Naj.jękue ercjldzielo . duńskiej VJyt~rni
..,Nordisk"

•

Nowe. pl§mó codzienne

18
Wspąnialy

Od 15 lipca zacznie wychodzie nowy
organ codzienny marsz. Piłsudskiego "Głos
Pra wdy" przekształcony z tygoc\nika O tym
samylu tytule. Redaktorem '\vdalszym .Ci·ąllo
gu bGdzie osławiony W. Stpiczyński. Ę

dramat salonowo·erot. w "1 akt.
W .rolach gr6wnycb.

Nora Gregof. Walter Słezak,
.Bruno Chrislensen.
II Sensacja..

Posąg

Jutro od godz. 1 po poł., wystawion!
będzie na widok
publiczny, w sali kin~
,$plendid" w \Varsza wie posąg Marązalk.

Młodzianowskpet'l'o

Dzisiaj przyb. ł do \V~1rgzawy pierwszy

raz od wypadkó\v n1ajowych wojt'wodapoz::;;

Piłsudskiego.

. anański, Bniński, b. kandydat na Prezydenta
Rzplitej.
Wbje\voda Bniński został przyjęty na
tUuższej audjencji przez minist'ra Mlodzillw-:
wskiego i referował sytuację ,\V swojem wo::
,jewództ\vie! P. Bniński przybył w to\varzy';
stwie prezydenta miasta .Poznania h. mlnl~
straspraw \ve'wnę'irznych p. Ratajskiego.

, Wspaniala tryskająca humorem komedja
'ViI 8 aktach

Do Witna..

Orkiestra symfontczna
Sala wentyloi\1ona i .o~chłodzona;
Początek o godz. 2. ej~

W

C{)nradVei dt.
L1IDagower,
Emil Jannlngs.

Od godziny 2-ej do 5 ej

Inspektor lotnf.tfwa Woiskowego.

wszystkie miejsca

po tragicznej śmierci
.~. p. pułk. Serednickiego sfano\visko inspekto
ta lotnfchva przy departamencie IV żeglugi
powietrzne:i minister
spra\v
wojskowych
nrianowalpulko'..vnika inż. BuckiewiczaAn::
toniedo.
dotvchczasowe~o
dowódcę 1 pułki.!
,
0..
-.
'--' ..
lotniczego w \Varsza\vie.
Na

\v:akujące

~

,~_.

W spraw e znies~enia min. Rob6t
PUbnclny~h.

\v prezydjum Rady l\linistrów od
konferencja \v sprawie zniesieni.l
ministerstwa' robót . publicznych i wcielenia
jego' spra\v, jako 'departmnentu, do
mini::
sterstwakolei. Konferencji' prze\vodi1iczyć
będzie p. Bartel.

Przyjazd prof. Kemrrerera
Rzeczozna\vc.a amerykański, prof.Kem
'mel'er, przybyĆ ma do \Varszawy 5 lipca.
'fi
f%,"'"

Wysokikomi!arz

U

Prezydenta.

D2isiai o~od'l. l1zrana P. Prezydent

:łtR.Zeczyposp~iiteP przyj3J na audencji Wyso~

:~~~~kie:goKbmisarza .Ligi Narodów w
~ '<\fań ;,Harilmel a.

Gdańsku

t~ieYlłl' trwała czas dłuższy.
,-,

Umowa z

firp1ą

Harretl'i an"
Rzqd p. BartIa postano'\vił skorzystac
Qmącr..ichv) se jnltl do za\v~Tcia
um~
.'z firmą amerykańską Harriman et Com;:

W perspektywie
Ponie,vaż

~II grU~IY iII
ciągu dni kilku ma by'ć podpisana,
będzie ogłoszony jej tekst.
i

t.1życia

pulkownika -- lekarza Zaplatynskiego.
Sprawę pułk. Zapł'tyńskiego rozpatry:;
wał sąd honorowy dla .oficerów' sztabowych
przy, DOK. \tVarszavv.,u,
~
platyński

winien być
oficerskich.
Iłowe

że pułk:

wykreślony

PienIądz

poczem

·w sądzieokręgowymwyrok~' uniewinniający

do '\vniosku,

przemysb

z

Za::
.list

\V .vVarszawie uk$.zała się odez~Na
\\1szecllpolskiego Zjednoczenia Narodowe ~
go, nawołująca do wstępowania do tejorg~
nizacjj~ mającej być . apolityczną. .

Jak to'było w Gostyninfie
Docbodzenie wspr~n:vie zajść w Gosty
mnIe stwierdziło} że przed gmach, w któ;:
rymrnieścH się '. posterunek policvjny, pJi'.zy~
był kilk~tY$jęczny tłum iże znajdujący się
wewnątątrz ,policjanci w lic~bie 5 wystrzeli~
li dopiero Wó\,:czas,gdy część tłumu wdar~
la. się do .wnetrza. Potwierdziła to okolicz:t
ność,ze ,zabita z tłumu kobieta za,visła
na
znajdującY:;J

III

·grunt.

Lo~dyn 26 czerwca(patJ.
Prawie cala prasa konser,vatywna po,
C'hwalu st!łnowisko ChamberIaina wobec Ro"
Stefson i licznie zebrana· publicznOść. Po
odegraniu hyu1nu naJodowego rektor . tjnii
wersytetu zagaił akademję. poczem prof. Pil
ninski 'wygłosił przemówienie w' języku ' an
t;ielskim, na któJe .wtymże języku odpo:wi(
dział mu poseł StetsQn.
Naątępnie
zabral
głos ·prof. Zakrzewski, kJeśląc w przemówi~
niu swojen1 dzieje niepodległości Ameryki.
Dalszą część akademji wypełnilyprodukcjt.
chóJu akademickiego i orkiestry wojsKo'wej.

stronnictwo.

, w'sprawie fitlanso\vego poparcitt przeli
.;bySlu .c~71ikowegoi hutniczego. na G6rnym
~.•.•~ !lą;~~u,;·firn:ta ta, mazkapitałem 10 ,IniIjo~
'. n6~:dol~tó:w przystąpić do ,vspółpracy z
!Z6~tJQślą~kąfirmą Giesches
Erb en. Rząd oknie.
Vlystrzelono jed)'1lie do
n:tiar1.tz}\~ką~ ,pewne ulji tak. że . umowa ' w

przedstawiciele

17 proc.. nie lnogą zrezygnować wobec tego
ministershvo przenlysłu i handlu jest zdecy
do\vane podwyższyć taryfę. za przewóz węgl:

W głośnej spra'wie Fuksa i tow. o 'nad
poborowe, zapadł - jak wiadomo, -

Sąd' doszedł'

podwyżka 'węgla~

śląskiego oswiadćzyli,że z pód\vyżki płac o

A jednak go wyrzucono z wojska..

pziś

będzie się

'i~J;;.

rolac~ głównych

Gen. Żeligowski udaje się \vraz z mjr.
S, G. Liebichem na 3 miesieczD.y Dobyt
do
\Vilna.

Ba,.

Wi~helm
na wOlnOŚCI
\Vspólnik zabitego H. Lindego przem.,
słowiec łódzki ·\Vilheln1 Bau,· jak wiadomo, w
procesie Lindego skazany na 2' i. pól. roku "wi\
zienia, . z pozbawienienl praw oraz na zapIacenie kilkuset tysięcy złotych tyfułem . od.
szkodowania ,dla skarbu.
Wczoraj sąd apelacyjny"
:rozpatrzy~
wszy trzecią skargę incydentalną obrońc6w
Buua, postanowił zwolnić go z aresztu pre~
wencyjnegopo złożeniu 300 tysięcy złotycb
kaucji..

Konwencja liter ka
pol o-beltJijsłła.
Wa.rs.zawa, ...... (~
W dmiu 26 cz-e1'wca rb. IlJaS1:ąpilła w War
szawi·e wymia.na
dokUiITlenww
1.'Iafty:iilkia1Cyjnyoł?
uikład1U, dotyczą~ego Sliosunków naukowych, litf;e~a..
kich i szkolnych między PQ!lsk~ a Belgjią, poopIse
n-ego w \Varsz·awie d:l1ii'a 5 WIl".ześtnJi.a 192.5~0Iku.
,\Vymianv pov,yż37.ej d!Qlwnali ze stTony Polski Il
.\ UQ'ust Za.Ieski, mi.nisterspraw mgT8In:iJclZnych, Zł
st.; '-lV Helg1i p. Bel'ua,rd de l'Escaiil'łe,· poseł mld
zwyc~jny i minister' petnomoony Be1gji: w W,~
sZRV\rie •

Nr. 14

Po linji najmniejszego oporu
Ftó

nież
Łlidź ·25

jak i poprzednie posuwa

się

obecny

Nie widać woale rzec·zywimych i s,ze·z.0ryclł
oo.mi:a:rówprzepro1V'a-dze.nia o\S·zczęclnQBCi \"\7 gq~
spodarce· ptnistwowej. Osz0zę-.tł.noś-ci.stały silł
ll;ssłemnaduiywan-em zupelnie taik samo ~
1:1aąło 1l10!rMnej ~anacji ...

M'Odkiem raiu:nku;W przelrn6wi.enil:leh p. 1\:11S1rnrbu me było ami sl'QlWa o naprawie
llotoryozmej złej refol'my wailuty, ani o

czerwca

rząd"

Illis1!l~a

Przez. siedenl lat z górą, zaprzągnięta
przemianie fmtalll.ej koostrukcji po{hifków bez
w kilka par rumaków ministerjalnych karoca
poś'l~h, ami!o kD!lllea"CjaHlZI8iCji p.r~;ę~
najjaśniejszej Rzeczypospolitej zamiast spo
biQlI'lStw :pa:ń$Itw!C)lwy-ch, a:ni \l redukcji wy~
a dalej po słowach ,1gdyby ten Rząd chciał
kOjnie wspinać się po linji jednostajnego
d31tkówbudżetowyc:h, które przecież. Komisnaprawd<t
\vyjść z ·dziedziny haseł":
ja Bucl~etoWla w drugiem czytam1u preliminą
spadku a na niej wytrwale zwalczać jedno::
Jel.St
to rzecz tern smutni ej,sza , że jeżeli
fiza hudżetu r. 1926 ustaJ.iła na 70 mdiLjonów,
.st:tjny opór,dając ku wyżynom racji
stanu
kItóremu Rząd!{}!Wi, to w:baśnie takIemu jałt
runi o pOlŻyC!ZOO zagra.nicznejl bez k~órej p.raw
mocarstwowej Polski
oraz ku aobrobyto:::
. obecny nie za~eżnemu od naM,l'ojów polity~z.n.
oopodlolmie Sl3.1lTIi sobie vad'Y nie walmy, ani
i ni-ezwią:za:n. instruk,cjUimi stronnkhv, naj}atwresz·c~eo ży'Ciu gOSpod'M'czem.
wiN:lrod!.!. dzięki krypto~socja1istycznyn)
vviej
jest hasło {),dJ."'()t(I'zenia gospod.-Rrczego \vorO
nie mniejszą słuszność miał drugi mówca
TządOlTI ubiegłym, zjeżdżała po linji
naj~
W3Jdlzić w Czyli.
mniejszego oporu, i nabierając na tej drodże nosel Byrka mówiąc:
Bez tl\vagi nie można pominąĆ w dQtt
Jako. 'najibUwzy wspó:bpl1alCowlllrk i uC\Zeń
co raz to większej szybkości, ugrzązla po
chodach,
prze\vidywane wpływy z zaległych
p. Wł. Grruhskiiego p. MillniIs<te.r . ~er jest
wyżej osi w błocie głębokiego jaru.
wspóloopo.wied!zia1ny: za nie.naił.eźyeie pvzemy podatkó\v, a których część nie wpłynie, rów~
j\i!arszałek Piłsudski, uważając iź os::
śl!ame i wprost lekkomyślne· wproW!a.itzooie.1
.nież dobrze mógł p. minIster,
powiększyć
nowej mulmiy, Zla; d€lZOlrgamza·cję adlmtnisbratatnic lejce spoczywają ,y nieodpowiednich
·wpływy
.
oszczędnościami
z
wydatków
któ#
cjł i
życia g;OGtpo(lartlz;eg.q. wprowa1rnroną pJ."OOlZ
l'L;C!.iCh oraz uznając iż cały zal?rzęg jest '\v ~
IllaJd:uźYiCie .t. 'lJW. pełiIIDmoCiIlioCtw) 00,. obja.wy
rych nie zamierza Rząd uczynić, tak jak b~
gnqć w górę aby pojazd państwowy
wycią~
rO~I'IZIutne.j goopodar.ki i s~eno/kiee ręki w gohater - jeżeli się nie mylę -- w Skąpcu Molie
SPf',c:łJalree państwowej, 7Ja brak jedno1itej lmji
ggąr ,,\r górę na ró"\vną drogę po przeciwIe:;.
ra, tpo·większa posag s\vej córki oszczędn~ .
w politY1C18 g{)spolrnarrezej' za .infLację,· krf;ó'rej
<5łym jeszcze więcej stromyn1 stoku, w smu~
hezpośred..tThiJm wylllitkiem jest deprocjacja waihl~ciami na strojach pachmidłach i in gdyż na
tnej pamięci dniach majowych rozpędził nie:::
ty, za kOlmp:romitujol:\ice Pa.fliStw:O tra.m.akcje
tO,IZ pewnością" wydatko\vacnie będzie.
pożyczkowe, w wy,niku których Platóstwod<?Jiś
Ddpowiedni je.go zdanieln i powierzył lejce
już wprol8tu nJi,c nie m'a) roby mOlgł{) .srtanoNam. potrzeba realnego :planu działa·
5wie7ego zaprzęgu nowemu kiero-\vnictwu.
·wić j.ruką 1:.aką gwa!ramcję ewentualnych ponia
podstawą którego musi być i n v,~ en=Oczywiście w nowym zaprzęgu główną
żye·Zlelk.
tarz", nie tylkodlugów ale majątku pań_
PI'lZ!echOl~c do SIZIClZegółów należy stwier.rolę w wyciąganiu wozu państwowego z bło~
stwa ."3 .v.,r szczególności jego \dóbr i przedsię*,
c1zić;
p.
Minister
Klaoo<oc
cą.łegoprognamu
ta odgrywac. musi "dyszlowa para": mInło:
budiŻetoweg'{) nie przedfloź.ył. J e&t tyLk{) ClZą.st-:
bior~tw.
.
sterstwo skarbu i ministerstwo .przemysłu i
ką tego, 00 po,winno być obję·te pr.ogra,merrn a
O.!JIoścSoi.,~zia nychr.~f ..ytuli~dgov eneruu
i to podilega dllJżym .wa;tp1iwościom i ~tI"ze
bandlu; na nie przypada największa praca
Inż· Karol Folkierski•.
tamom.
pociągowa.
Jak 'wnioskowat maina z enuncjacji p.
ministra K"\viatkowskiego, .przemysłowo-hau
dlowy run1ak okazuje dużo chęci do życia,
chciałby nawet iść kłusem, rwąc się naprzód
ale ... musząc liczyć się z towarzyszem z t[:.m::
tej strony dyszla;· spogląda w jego stro-nę jak
\ cale· społeczeństwo, czekając na expose p.
Dtin. skarbu.
N areszcie przenlówili prze'd Sejmenl
.ninisi.er inż. Klarner jego :kolega p. min. inż.
Kwiatko,vski. I cały naród nie dowiedz. się ni
.zego .konkretnego oproozpewnego kwan~
tqm frazesów i 'wskazania drogi dalszej, da
(ej :polinji najmniejszego oporu) t.j. np. dal;:
f)zego powiększania podatków o 10 proc. d~a
t;czqściowego pokrywania niedoboru bud7e~
towego.
Czy aby toczą~ się dalej po tej linji
~nem jaru, wóz państwowy nie wpadnie w
.końcu do jakiejś niezgłębionej topieli? Oby.
Lak nie byto. Spodziewa.ło się społeczeństwo
.\:onki·etnego planu działania nie tylko dy;:
szlowej pa.ry ale i bezpośreclnio sekundują::
cej jej lejcowej tj. ministerstwa spraw wewn.
l min. pracy -- jak dotqd~ nic. Nie można nie
·orzyzllac racji słowom posła· Michalskięgo w
XOOl. budżetowej Sejmu:
W$ZYBlCY wezom. j w Sej,mi-e i dziś w Konl11S1)1 Bllldl'betOlvv~j,. &łl1C'hialją.c wywodów p. Mi~ $k.rurhu, d~iśmy mwodlu: P. M:ini~

Stt6P w wwoioo wywwad1,·w

całej k<JiIlJstrukc.,łi prmdtotemi1& .. :Qud!żetoWe<gO idlZietą Slamą
~8J\, k~

_edl p.Wł. ~i, a któlra .za
.}ijraj .nad bMeg ruJilny .g~..
r.ml : Med1t:ldlli6fm.~. poodwytki s(larwek pode. t,...
kQwyOO f truryf kolejowych, ()iffijZ projeikt W18.lor~ $'Dawek e&Iny~, ~proj(łkt wal~i ~ ~yd1, llW\CifŹane w
roku
~

19'M i

1925 _

jOOy\Illy·rm.emwoohy

ś'l''Oclek

uJZdmwlua w.aJuty, bu!(iżefiu i zaufania kraju
i .~y do R~ W ooiu',;v8illfiu od ży
cia ~~, mimo, że w z.u~i nie
~ mm4~

2 Iataeh,~.

celu, w poprze.c1nich

:ma,ja lwć UliOWU

~

zmienić

Projekt

Związku

Konstytn
i~?
Ludowu-N'arodowego

Z~k.u Lud. NaT. wtDJiósł
2'Jlllil8.lD. Konstytucji.
ZI1losi proPQlrojlO\IlJałne wy-

Klub pall'lrumentaInny

w dn. 25 bm.. wla&ny projekt

u~taw\)dawczym,

ty

f ..

ni('·cie.rpJący:ch

zwłoki.

D~kr~

mo-g~ dotyczyć ,{'zmiany KtolI1:Slty tU<CJ i ,

te nie

nQ-l;

Zmiooadio wrt. 11
1:J.oIry i p<:lIZIOStta:wiia je tY'lkQ w niektórycllokrę
ga.ch mieslzaJnych. \\t·prowtadJza na.dto mo.żiliWiość
'Osobnych gorup u-a-rodJOi\vościo\vyehiLUibwr.ma
niQrwych.
, Zm.iany do a:rt. 12 i 13 określajt\- .wi-ek . WyDDIrców dl() 'Sejmu lllJ8, lwt 25, do SelDJruttl na Iwt30t
wiek wybiet'a.nyc~ do Sejmu na la.t 30, a do Se

wych poda.tków, sySltSlJlU moneta:rnego, wypo\~ie
dze-nia wojU!, ootroju ~am(j,r,ząd()wego. potżyezek pan·
stwowych. Sejm i Senat illógf absolutną. ...v.iGokszo-ścią wm.ystkic'hposłów upoW!atilnić Brezyden"a do.
wydavv~.nia takich dekt-etów w innych sp.ra ;.v[. eh~ '.
wyją.tkdem z:IniJany KOllS,tY.tucji- mięctz,ykaden..

Dla ~t 40.
ZmiOOla w rurt. "~ poatanawia,· ż.e sesja zwy
c.za.jn,a Sejmu ma, by6\',z,woł.yw.ana lla4 miesiące

o(}

llatu

przed

roopooz.ęciem l"'O\kU buo(l;że"tow6gio,

ood!zwycl'OO-j-

na· zaś w ka'2ldym c>ZaS·ie według l.lJZinooia Pr~y
denna Rz.ecrzypospoil.itej, lub w ciągu dwóeh tyg-QlClnina ż~e joonej . tmmc.iej o:t.ęści. ~w.
zmwna w rurt. 2.6 ~e Prezydent.owi ~wo
I'01JWliąg.ywama Sejmu ll!Q.. wtDIiiOlSek Bad'Y Minis®rów,
po. msią.gmęeiu TiłJa.nie. Rmlly Statnu~ Dł"ll8f:moz w
tym. oomym l-akU P.rezydoot mote OOtZWi'aj'Zae· 100y
jedynie ZJa, zg<ldą jedlnej z ItZ1b.
Z. L. N. projektuje W!pr<>wadlZli-ć nowy. tlil't.
35-:-a, ktÓiry us:trula· tePmin uehwaleni.a ·1J.ud'Żet,una
75 dInd .dla Sejmu i 25 dni cYa, Seo:llaltu. W NW4e
niezgody . obu I'Zib uehwamwspólna, mOlŻe być najp6Źirlli,ej . w 120 drni po .wdesieniu proj.e-ktu.· Jeteli
do tego. tel'uIllilIbu hudż-et me b~.e· uChwailon.y,
R!Ząd ma praw'O srtosować ni()ll'!IDy bud'Źetu oof.tartnie·
go kwaTtału.
Zm.ialna w a.rt. 36 ~ta:nJ3Jwila ordYlI1ację wybotrciz.ą dła Senatu truką sramą jak dilia Sejmu. II'
wyjątkiem wieku wy-l)()!roow i wybi€lranycb..
ZmitMlla w a'rt. 44 ntarl~j a P;r$y!CLeutQiwi praWO' w.Wyj.ą;tk(llWYch. ra:oo.oo Pl) .7Jasi.ągnięciu optnji
Rady Sf;amu za\vies21alIllita, ogłas.tJ8.l1ia i wykonywa

nm

6 miesię-cy. Po ulpływie
tego terminu Pr€lzydent musi albo :ustawę Qglo
i;ić: al N> rozwią;zać Izby, r'Oizpisac \\rybOl1'y i pi){j.
08JĆ się
uchwale nowowy:branych I,zb. .Pi~'Jjekt
ustaw, na

p~ią.g

44-a,który pootrunw,vi.l"le
W prrn!;,rn.ch .mię<dlzy kadencjami Prezydsnt
In.a
jJlM.wo }!O itlsi~i~aiu opiJlji Hady Stanu i ~ą Je;in:...
myślną ~godą Rady Ministrów -wydawać deK:<:.~t)'z
\\'pr{n~tldza n{}wyaxt~

moca. ;t.Oł.a~·y'

W Aij)ralHit.c.li.

1JQI8.f.rt~cb

a'a'~

cjamn, aIlh()ł mliędJz.y sesjami.· Dekll'e\ty tm.c,ą . moo
ilJe QI})'ie . I,z;hy niez.a:twierdiZąileh w Ciągl,l 2 mie.-

S\ięcy, .tdoo o

tym·

He jedfna

z nich ocl,v2Jv,ei

je

prz.ę4

termInem.

Projelkt wprowa.d'za nowy a.rtykuł 63-a, kW...
ry pos.taloIWWlia, że Stkład. i altryhucje Rady Sta..
nu ma okire.śHć osobna U5lta:W!a.
Do
108 projekt dooaje"USltęp Q 1:oreści, ~
wojsk{)wi J urz'ędniey) :pracownicy p.rze,-o.si~biorstw
pań&twowy.ch. j. UJŻyte-CiZl1t08ci public.zl1lej nie majt\
praWla poclISługiw.a.ć się strajkiem.
\Vedi!:ug proje\k.tu Z. L.N. ą.·rt. l1ęma Df\Z[Q),ięć,
i;~ nauka el-eme.nt.a.rIlta w szkohwh
paflstW{)wych·
i sam-ofzą.dQwych. jes·~ oozpłatIlla.

an.

~
<

ie

•

Jle~d2 j

nalełni$koza nim. nie 4!akupJsz tawar6w Ke.. lonjalnyc:h I Win w fhie
.
'{~

~SłT e

gnerU

Gr

Piotrkowska 101, ,.,

le85

5..01..

(C,odzlenni* ·~mieto· pa1olaKAWA)

[I

T.

J1"
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Typadki wErszawskie 12 -15 maja.
• rny sztandarowi
..

RZEł~zypOSpOUt8j

geo. dyw. St. Haller
VIII

składa

raport przed Narodem.

Interwencja gen. Zeligowsk1ego. Sytuacja, dnia 14 maja rano.
filowEtly z

muzyką

przez miasto. Nie przy:::
POtnillunf sobie' dokładnie,
czy to był już
przyjazd l:::szejdyw. leg., czy też meldunek
o przyjeździe tej dywizji dopiero później
przyszedł. Zdaje się, że. się Dudalo przyjazd
tej dywizji z \ViInaprzez to opóźnić, że jej
dyrekcJa", kolejowa wile11Ska dostarczenia
skł.adów kolejo~\"'ych odmówiła. Za to
nic
niewiem, jak reagował gen. Rybak nad\v!l
rozkazy gen.
.Malczewskiego, mianowicie
rożk~z 2;a'trz:YIllaniatransportów, tej dyWizji
w' dr"Jdze i drugi rozkaz pości'gu za hsz~l
dyw.. leg~ i ~ywersji na jej tyłach. W każ:::
dym' razie widzieliśmy obecnie, że l' dyv? leg.
do\VarszavlY nadjechała. Wieczorem mel~
do\val nasz wywiad o zamierzonej nazajutrz"
,przez tamtą strol1ę akcji
Saskiej Kępy,
poprzez Wisłę na Bdwcd~r.Nie wzięliśmy
tego naserJo: Albo była to pogłoska przez
tamtą stronę umyślrrie puszczona,by nas my
lić, albo. o ile. była, prit\vdziwa, tow ka~
dym l~azie.taka akcja dlfl nas nie była nie:::
hezpieczna. Przeprawa przez Wisłę - jeżelI
miaładać wyniki -... wymagałaby lepszego
Pl!zygótowaniit.
'W':, npcy .otrzyn'lanŚIUY małewzniocnie
~tl.ie, uR;$,zy.ch sit Oficerska· szkoła inzynief~
J' ji i saperów, kfóra się przy naszym Oa"Vl o~
cie' na' Belwederdostala na tamtą stroną
i była tam} ,zdaje tni' się, używana do budo~
wy iumócnień,dala nam znać pop,rzez front
że w nocy przejdzie na naszą stronę. Rze;:
czywiście sięzglosiła i. została użyta ,na na~

ze

IiWA

154 ,zmiany.
Ukazał się Nr ··24 Dziennika' Personał
nego Ministerstwa Spraw Wojskowych z
dnia ,23:::go czerwca 1926 r. Dziennik ten za:::
wiera 'posta.nowienia co do 154 zmian na, sta~
nowiskach w armji.
Z w'ażniejszych należy tu wYmieniÓ
przeniesienie w stan spoczynku' gen.Stani~
"lawa 'lH:alJera" ppłk. Kozieł:{Poklewslclego"
ppłk. Ięk.;Bronisława Sabata .. ~w()lnienie ze
stanowiska. inspektora' armji nr. 4 gen. Sze~
ptyckiego, . zwolnieJ.1ie ze stan()\viska Pre~
zydentaNajwyższego, Sądu Wojskowego
gen. Ptka, oraz oddanie do dyspozycji szefa
sztabu' generalnego p~. Andersa.
.~

leweuls skrzydle na Iotniskumok(}ł
~owskiem.
Za to dowiedzieliśmy się. źe·
Cytadelapl'zeszła ostatecznie w posiadanie
tamtej strony.
Dowiedzia 'wszy się o przerwie w Czę;s
stochowie, 'spodzie\vaHśmy sfię nazajutrz
posiłkó\v przedewszystkiem z kieJrunku p~.
znan~a i Torunia. Ze względu na pomoc
nadeszląna tall1tą stronę i spodziewany na~
zajutrzkonrtatak, ich . prędkie 'przybycie

SZelTI

stawało się

koniecznością.

Rachowaliśmy,

ze nasz frorit na ul. Pięknej doph·. cu wyści:::~
gowego wytrzyma, ale o nasze lewe skrZ~ł
dlo na lotnisku n1okotowskiem panował
ogólny niepokój. Brak artylerji dla podtrzyś
mania piechoty, oraz ka\valerji, jako rucho~
mej siły na lewem skrzydle, dawał się coraz
bardziej we zna.ki. lVHeliślny zdaje się tylko
3 działa na froncie iartylerję przeciw lotni6
czą na lotnisku.
Położyliśmy się na krótką chwilę do
spoczynku, nie rozbierając się. Już o godz,
2 w nocy dnia 14 maja przybył do Belwe:
dero z lotniska gen. Zagórski, także jak l'
my, zaniepokejony o dalszy los lotniska.
Żądał wzmocnienia naszego lewego skrzydła na lotnisku. .l\-1ówit że na
lp.lotn.,.
nie bardzo wy'ćwiczonym w walce piechoty,
polegać nie n1oŻna. I ja podkreśliłeul wobrc
gen.; Rozwadowskiego konieczi1o~ wzmoc-:
nien'ia Ie,vego skrzydła. Gen. Rozwadowski
kazał przesunąć Podchorążówkę, która no;;:.
cowała y.,T szkole Podchorążych na plac
D~
nji, bliżej lotniska.
Zaraz ze w'schodemsłońca dnia 14
maja podjęli lotnicy swą pracę i próbowali
nawiązać łączność z gen. 2. ynlirskim i na::t
sZylni posiłkami. Niebawem nadeszła oo:,ra
wiadomośĆ i rozjaśniła na kilka godzin
horyzont. Lotnik nawiązał łączność z gen.
Żymirskim~ lądował przy nim i pzyWi6zł
od niego pisemny meldul1ek.Gęn. Ż,ymirski
meldował! że prowadzi 56 i 68
p. p. oraz
14 pap., które .przybyły z O.K. Poznań i że
będzi~ o '11" przedpołudniem w Belwede·rze.
Lotni~ poda wal~ że się gen. Zymirski' w odle~
g!ości 3- klm. od lotniska znajduje# Mniej
przyjemny był inny szczegół meldunku: Gen
Zymirski mówił, że nie mógł odkryc t:ran~
sportów jadących z Torunia i że obawia się,
iż one pojechały prze'z Mławę, t.j. że przyja~
'dą pzez MqdHn na tamten brzeg Wisły. Ta:
eweniuainość byłaby naturalnie niep·rzyje~
mną, ale na razie przeważała radość z pOWO::
du zbliżającej si.ę pomocy poznańskiej. P?~
źniej nawiązał znów lotnik łącznośC z -gen.
Żvmirskim i meldowatże się gen.ŻY1?irskj
o -6 klm. od lotniska znajduje, z jednynl
pułkiem piechoty przy sobie, a d~ugim będą
cym reszcze wmarszu .dalej w tyle. Było
. j~sne~, że pienvszy lotnik rueściśle meldo::
wal, ale i "redług drugiego meldunKu powinłenoył gen.Żymirskidojś~ o ~dz. il do
lotniska mokotowskiego.

Gen.

SłaDWaw lIa1łeł
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Włochy
Włoohy posiadają d\zliś wyr".liSIZOŚĆ Dlad wSlzystkiemi itnneIlJii narodami E1lIropy, WYŻSIZOtŚ~, polegają
te. na tern, ża 2łuajdują silę one w Slta;djum slzybkiego },X)'Sitę.pU i pOIwiększenta. swych sil nar<ldDWych
gdy inne nar{)dy stoją w miejs.cu lub oo:llają się.
Wy:źJslZość tę we(l!.hlg POlW'Slze.cl1nego zdania i
, WłooChów, i Qooych,zawdz,ię'C1fiają, 'One faszyzmowi

, i dyk,tllitul'ize MU'SiSOUniegQ. StfVd wie,lu lud:!i w

róż

państWiOlWYch

dej
cym
na

:aowoezesne.

umieJ8tC€lg{) wybrać drogę w k,aż

i

jest faktem
w jedin.ym na

ćLziecl!2iiJnie·-

wyj~tk{)'wym,

się ZlOOnzyĆ

d'~ies~ęć

mogą

k.»a;jów i raJZ

{Lz.ies'ięć pork{lJeń.
Pa.nuj~ce

w Europie, populal'neopinje () po-

sz'c!ze.góil.;p.ych ThM"'OdaJch, () ioh cOO:rak'ter.z.e są pra~
wFe wszysitki e blędne, tworzą siębO!Wiem Ila pod
~ta'Wie powiel"zcho'wiIlych spOlSitrzeżen
przeciętnych
ludJzi, prześ1~,z.gują,cych się po powi6'rzchni dlaJllego
lm'aju, bez powatni!e,jsz,yoh studjów, bez głę.b&zeg-:J
weJrz'OOlia w życie 'i d!UiSl.zę narodu.
\Vłoohy są krajem
najwię,cej od:wiedlzanym
pr.ze,zcudzo~em.ców i dilate.go niezawodInie
Im-ążą
ce ,po. świecre' op1nji tO, nłch .były najfa!8Izywtllze.
BO' kia-źdynwjglupszy nawet cudWi7Jiep:l.iec z

tylkO' jeden roo~aj przes.tępstw, \v którem
gÓifUjŁ\, mianowicie ~ zal)ójstwo, po p ęłniQln c \v uni..
siea:l'iru. We WSzYiStF:.Jel1 innych rodzajadl p'I'Z~
stę.pstw statyĘ;tyka. \Vłoch wyks,zuje Qdsetek -hit..
s.'z,y. Czy to< przes·t~ps1wa pl'zaciw własności i _
bójstwa .dla rabU!lltku, kradlZlieże, {}StZUSt wa., c'zy fakt, ty świradczaie orozklatd!zie rodz·itny i oJJyczajów:
niele,@a,1ne U;rDd!zeni'a, To-zwody i td~ wykaa.ują we
\VłoSlZech cyrnę najniż;&zą '\" porównainiu ze WSl~Yftt
kiOO1i kJrajamł' EThroP'Y.
, Co d,!) licwy ro2}w\>'dów ustE}:puj~ Q'ne mi·ejscs.
tyłko His z panji , glCuz,ie rozwód właooiwie nie. istme, je. NiBiIIl·a kraju,w któ~ywby się \vidiZia·lo tak .DlJa,
lo PQtrnogl"lafji w lit(}:r1attn,rze i W te.a,;t'l'ze - nawęt W
oo.fes chaillWmts włookich śpi.ewa.ne są' naogół i
. z,dobywaj,ą soibie po.pultaJJmOlŚć na ulicy Clz:y\SIte, na~

wprowa.dJza w;niosek, że i ich k.rIaje
mogłyby wyjść z obecnego trud.neg,o pałoźed1ia i
lll'atować Slię 'Od B'l'ożącyoh im niebezpi~zeństw,
gdyby s:i~ :4doO'były na faezy!z:m i na ctyk.tat1llrę. W
rÓŻlnych
też kl1uj.ach
tworzą. się zwi1ą:zki
f,aszystowSlkie, silniejSiz,e lub si:alJ)SiZe, tu i owćLzie zjaWiajf\ się kandydaci ' na dykt3Jto'rów, pOIZują.cy na
iamożnie,j8lzej lub Śl'oorni-o zaJIDoonej sfm"'y , wkI.\Zlał
Muss,01l1Ilii,eg-o" 00 'ovytwrurza jes1zc,z,e jedną wyż
hm8 piosenkJi liryclme.
.
\Vłochy na włrusrne {).c,z,y, Qbse;rwow& to, co ,było dosz()ść\Vlo'Ch; stają się une v~~z,orem dI,a innych naBez ww;ględu na to, w jla,.kiej mienzę prz,ypl~e
st.t}pne:m dLa j'eg-o k:rótkoWi~rocznego oka, j'wypro
f!Od6\V', przykładem, który 'i,lliIli usHują naślado
wać, stajił
na czele nowego prądu polHy'C z,neg<1, 'wooiZał wniQlStki, na. jlwkie .j ego płytki umysł mógł my to dys.cyplinie kJa,tp,li.ckiej, a w j~iej dobremu
smako:wti n.a.rodru, J.J'OSi.ada~ego TIlaj.sil'I1ie~ W
s,zeriq.ceg{) się w EUl'Oopię. I'Sltnieje już, co praw- się :adtO,być. N:ańiQmiast najwaŻlnie}sze, na.jdokume.nEooOl,Pie umdł()WIfl!llie piękna ~ ten jeden rys wy..
da, w słabych na ogół l'o:zmila'ra.ch, fa&z.y;z.m jjran- ·tniej ustalone :flalkty, dotyeząoo Włoe.h, f,a,kty
00S!łJaJr;ozy d.6 ~l"QZiUlIlltOOia, że środowiskQ włQlStklię wił
c}"idujące tO
OOatraktooze narodu, ZlI1M1te są bairdlro
~uS'ki, ~mgiedlSlki,
niem1ecki, poJsld i td. Z dJrugiej
cej, D!i,ź . Jaki:elooilwi'e~lnne, spDZyja rodlZen,iu', siCł
s.trQPY, w Gre,cji, w P.mhsce, w PiOtrtugaJ,}i Oćlbyły
niewielkiej l;jC!~ie ludZIi.
ai~ przew,!'olty po-lityc'z.ne, kfÓ'rym towarz.ySlzyliO
wi.a.lk&ch porywów, bot~ POWiStają tyHw w ę.t
Któż np. wi'e, Ż6 Włosi są najmorrulni'ejstZym
dążen-ie do dyktatury, przy Słabej z.dolnns-ci do jej
mQSfęr,ze o~yrg.tejł w ~wn&j '«1 r()Ztp~a;kudrz~ia ob~
llail"Odem w EUll'Opie ...
U$t<.\no,wi~nia, pl'z,eWl'{)!ty,
}.:lędą.ce wyraźnem nf:iśla
c:r;ajowe.go i C)1luWmu. '
(D~ e.n.),
8twty.s.tyka PIiZestępSitw We Wł~h .00,. szedowaln1em słynnego pochodu na Rzym MUSlSOlire-g ostatnie·h dJz,iesięci.Otleci, porówna.na ze, sta;tysty
llieg-o ...
ką i'lllIlych kirajów em'opejskd,eh, wykl8.lZU!je, że jest
\Voboo tego staje dziś prwd nami l1ierwswl'zę.dnej wagi zagadnie.ni2: czy i w }i'l,kiej miefrze na
rody l~urQ'PY mogą \vejśr na tę s.a:mą Uil'O,gę. co\Vłp
chy...
'
4
Odporwiedź na ,to pytanie nię jest taka prosta,
jak t.o się wielu ludziOm I}:lc,że' w~"'Cliawać.
,
Prz,ed.ew3'zy,stkien1 trzeba ZJdać sobie sprawę z
z~jmuie państwo,
inamiOOZ~ftń0ÓW
tego! czem jest c1z.b;iejslzy na'l'ód włoski, zó,JJaNa ·100 finieszkańcow
·2t):h'
Obszar Po}skiwyuosi - podług .ostat:
CZYĆ, c,zy poza faszyzmem i, po w. dYlktaturą Mus
SIO,!iu,.iego 1 . niema w nim cz,ytnników, które da.ją d!ziś
lasu.
nich danych - 388,279 km. kwdr.
\Vłochom WyŻSlZOśĆ nad inuemi natlX)dami.
Wśród państw
Eu~opy zaj mujeU1Y
Jesteśmy bogatym krajem!
Nast!tP'1l18 t.rzeba Zlroz,umieć, co umoiŻUwiło
Wlocl1iJlll1 wyt\vol'umie potęŻ!nej liozbą. i duchem Olr szóste miejsce.
Potrzeba tylko wytężonej
gOlnizacjj faszystowskiej j 00 sprawilD, że ta orga\Vedług spisu wrześniowego 1921 roku, uczciwości.
nizacjastała się tla,k do·hroc,zynną dla swego k,raju.
zaludnienie Polski wynosiło 27,184,836 roie=-Ile mamy iIęgla.?
'''~l'es,z.cie, co nie jes't \vcale rzeC'2ą naJmniejszej 'wagi, trzeba &OIbie wyjaś,ni'ć lXl.lę &a,mego Mu:;"izkańców. Obecnie liczbę zaludnienia O'kre:
W okręgach górniczych; .gÓrnoś~a.8I
s,olinjego, nie fo,rm aJn ego , a;le raMy.c,Ztt1ego dyktato
śają na 29,400.000 ludości.
kim,
dąbrowskinl i krakowskim je{;t
rH, 'posi1udającego taką ,vla,cLz,ę, jEL'kj,ej nikt od
Co mówią cyfry _o lasach naszych?
nych przeszło.1oo· ptzedsiębiorstw~ Roczna
dawnn, w żalh1Ynl kl,'UjU 'Euro,pejSJldul nie posktdal, Udyby \YS1zy:o:Hw, (;.() &ię dziś d'ziejc \ve\Vło
Na ogólny obszar 7.880.000 ·ha hts6w pl'odukcja wynosi 32,224,780 ton '\Vęgl~~
&Z'ę.c}l, należałoO p.rzypisać :,\'1 u s,S()H niemu, tD
\vejście
jest państwowyćh 2.603.000 };la, wielkich pry~
Pod względem prod'cikcji węgla Polska
, na O,l'ogę, na którą 'we~zły \Vł-o.chy, hyłoby (bla
watnych
przeszło
4.100.000
ha,
malej
zaś
wIa
zaj:yluję dziewiąte' miejsce w ś,viecie, ą ir~etnnych l)j:llroctówbŁl;~lHl,.dziejnem. Llll..hia tej Illia
w E\lropie.
"
'-__";""
t-- i lego t,ypu, CQ M u s,s>oUn i s'·ą rzad.l>,ięm w dzię
sności pryv{atnej około 1.130.000 ha.
.
jĘl,ch
zj::t\Viski~n~. Takie polc1C'ze'~lie ml'u<dej en e'rgj i ,
Największy procent stanowią
la~'y
W 1922 roku. wywie~iOIlo z Polski wetela.znej woli, zdolności pa,nowania na,d "j.el.lll{)6tka~'!;pilkowe
(80
proc.)
zgórą
300milJonÓw.·
sla
i .nad In)a~aml. a prz.y tam ws'zystki,e'lll niepOtB
~O~
,
polite@:Q umys-lu, oguruiającegc całość za.ga:dnień
nych k.rajach

e
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PEBEY RUDD..

wolnQści...

c
:

nie

c~yni

my

jegQ dJ1.;iooi.

tonęły

ChQ.Jl'Rklt~l'ze

wychowaw

Wtem jakil'1 męic'zyzl'la wpadł va mną
ł 'iatr~ną.ł &pz,wi.
-

T<l

llluj~sią
,~lo

Kupca; w
"

j~t Q,ugi~~ki d9Ul? - zapytał) Zla4tr.zy~
~ianj itrwooliwie spogI~dają.c w{)lkQĄ ngl.ę,lką?

Potwił)!"dtiłllilln

"glłł}:JlcJiko,

~lo Dra

w

--. ~ vani. jest.

. jak gdyby

c7~ń.lOIItwa.

&kini.QIll:iem głowy'.

Odetch.nął

unHtll1ął

ntebezple-

groi11ego

'

Zai.ntrygQw.ą;ll<:l"pl'zyglw;LałJaql mu się ha:dawBył to wYl-~ki i ~~z;wpłymęł.cz%na. o ściągłej
bW.dej twa.rzy. Z QClZą j~o wy~eral' SIkaoh, pl"ze-

ew.

t

raifl!nie.

-- PAini
taj

rObię?

-

... kto jes:te!m...

sd.ę ~t.wna.wia.

prz~mówH

-... Qey pan

Brm:e'l .~

ŹP!zy

(la mnie.
SIOIhie wmieć

ooJ)Owi~ia.tam PY'tJalIli~m

się' Z

$I. W łłi./iiili.'iM4ąi ,~;;

p.l"z,yszeU:łOOl

I[U

--~.-. ~~.

tutaj... <lo was,.,

o()

mu,. by sz,e,dl za mną. P,rzemka1ę1iś
ciGh.a,Clz.e,m po, s.OOo(fiReh do mego 'pol\.()'ju.
Tu opow1et1zial mi pól Slz,t3!ptem swoje cW;ieje.
Był aJryS'tokll'atą I'lolsyj:slkim. \VY1S,llalI1y
przez
oJca Z9Jgra:nicę diLa wyaych srtudj6w, prz.e.jął Slię
pOIStę.powetmi pr~t;l!mi oo..chodu i wróciwszy
do
kraju, glooił otwla'l'lCii,eSwe pr.zekoIlJalIlia w kotle przy
jadól, kt6r;y'IIl ufał be'~wz,g.lę:dJnie:. Niestety, WtradZlD
nO' g{)haniJehnie i IQIID teraz najemnicy OOł~SiCY tro
pią g-o'. Omaly włO'S nie zoo.lal ail'etSztoWMlY we
własnym domu.
Uc1ekł na,SlZC1~ście i tutaj
pragni.e się s'kiryć! bo. kJa:zdy RQiS<jaIlilll. wie, że ml!ród
alIl·gielski kocha i Cieni '\rolJnoŚć. '
Tel~alz ocldaje mi sh} \vopi€tkę- w· mojsm rę
ku ocalić go lub wymĆ! la... s.toj.e p~ęd,zy nim,
a. Sybirem.
Ptd'zestal IDÓwilĆ i Siledzieliśmy chwilę, milczą.c
gdy ... nagle drgnęliśmy oboje. Do (l.rzwi domu ruo.Mjr3;no się z hal.a:s{)lID.
D-slysĘAlam kwoki pokojówld \vSli,enita.cłlaza
sug;estjornow.antt ~ułam ' przez nie chłód wietjd!y z
otwierrunych PPZ8Z nią, d,l'zwLDo wnmmtOtioh dO'
sm:akrótk-a l'O!Wlowa,poezOOl przęjął 'mni;s-nawskróś męski, surowy gl{)tS:
- MUsimy 2lJ."Obić w domu rewlizjęl
Rosjtacil'l u&lyea74llLW&7>y to;' iz€>pnął' p.rzerażo,ny;
Ski\Ilęł-.rum

my

juź uUce. gdy
do,b~e.gł.ą.m 00 News'kiego Pr{)s,pektu. Za chwilę weho
dlz.ilrum do domu, gdlzin mieszkałam przy rodzi-

l:mgieJ.skie:wo

l

=

poon()!C .••

e calenl
W cie'l1;i~chwie,cz,o.ru

*
Dl a.t,ego'

i co tupti,llBlln

na pytanie.
- Nie - zapl"Z.oozył, pa;tr,z,ąc mi s...rnutnie w
f){'7.~~ nie ma.m przyj eannośc i mać p!.hll<aBruee,
,wtem, ty l'k O,, ił;! jest A~ltk:iem, jak i pani... ~e
kngUcy ~ ludźmi wol.n;Jnni l.. aympa.tY'kJami idei

się

-:r Slzukająmnje! S~t,

.~. ~Hl:iiml;y

ulituj

się na4emnąl

S<Jbi~ .WOCCJy.

'

Nleffiłł, nadJziei 'l ~,·S:PYlt;ał głu·cbQ:,. .'
R.()Iz,In8.ite, pomysły li,\t.ą:nęły lui, w ,myśli
w każ{:l.ym z nich tlflta iSkierk-a,za.lęd·\vie llJI;Odzle~
o,oo,lęnia.

P.l",zykaJza,wiS>ZY nieiSJZICzęfu11kowi. ~~ta.ć_.:, w
mi.ej'Scu) wy,~lam.ż potkoju i: zUtmknąw,s~y. drZ\vj 'z,a

sOlbo., z,hleglam do ~ieni, gclzie pokoJówka wcią;:L jeszcze pel'tIia~ktDwałia z nite,p'roStz{),nymi gośćmi.
Było i.ch· tl'z,ech.U jroo wszy n1tnie ~ skłonili
się diQ.t;ć g.r\z,oc'z.uie.
, Na mojez;a,pytanie, czeg'Ooohie . ŻYCozą~ jeden
z . nkh - ZJ\vieI'zchnik prawd-o-po.Uoil:xnie - oclpa.rl
Im, że w ty'md<HUUukryl ·sie ~""'O'bnik, 'który 2 roz
kazu najwyżSJzych'włtlid1Z ma hyć pl'zez pO,Ucję a ..
resZJtowalIlY i oddany po.d sąt;l.
,
U(~ala~ wielkie źcuzhvienie i oznujmHam,
]a,kkchVlek Je3~em głęb(ftko w'zf\konano,9 ich po.
myłce, mogę Jed1nak Z'i'tPEHvuić, te pan Bruae
hędzie 1'{)hil iadnych lnvee·tyj, ę" przechvnj.e
im spełnienie przykrego Q,oowią2lku.:'
,PQ.1eciWSlZY, pokoiówcec zaprowad,z1ć det.ekty\VUW do po.c'zekoalnj, Il'l~QIS.Hall1,by. zatrzYl1.1ali się
kilka minu.t,nim za'wiadl{),mię Q wyparlJku
Bruce.
'.
Zale.d:\~·je się za nimi~rzwi ~q,l.nknęlYl
ła.ffi. po.kC,}o'":,kę. do p;9!na~ruce; którego
zna]doWIa/lo SIę lnd,rugiej.· stronie d.amu"
zaśIK!·hieglam d,o mego ()tS()hl~vvęg{,) g-OOCla. j'",''''''''l,<;I.l;li~.c.&'''<Ć.,"i'f
. go. b1ad~go> ja.k chu,st~h stoj~eg{} be.zra.dnie n~ ::SllUU''''''.'i;1
łąl l'J'QIkoju.
" .
-.

"

Uf

II

I.
Zrzucenie ~mlQenkt duehowll~j 'pr~ę7,:

b.

ks.CzeeławJl OJaoZew~ldegi>

l;)odwrażQ~

niem !,pxzewtotu :rnQrłłl~~gQu 1 Jakj , ~d4nieni
jego ,dOkonaływoi~.ml\r!z. Fłlsudsk;iego
'w dniaqh maj'(jlwyęhllie~dziwiło a;J,ytni<l ty oh

~ któlzyina;ą' e()kołwiee~ek P)!'o~.złQ~d p.Qrłl'.'
czewłkiągo.

. "':"

,~,

'

Jeso .' s'Ymp~tj~ ,'dla m~r/'l~!Piłsudskie::

go

nłe$(l swteżęrdaty~

Jtlzwlipcu 1920 T.

oddałf~ię ka:.O~i[ciew~J,.tr' do ,9yspozycji pro:::

pagandy na rzecz" Piłsud~kiego wśród żol;
rzy, i
tym' charaJtterze, ',podlęgą:jąc, bezpo:::
średnio:gabinetowł"miriistra spraw wojsko:::
-wych, został wysłany do Pozl1ania. Zaop~
trzonógo w, 'dokirin-entPodpisany przez ów-;:
czesnego ministra. spraw wojskowych gen.
SO$nkowskiego, upo-wa::żniający ks. Orac~w:::
skieg,o dQbezplailleęQ 'przejazdu. pociągiem
I kl.c 'i oddający ··~ąnu; 'do '"dyspozycji samo:chód'~a ·każde ,', żądanie•.
,Działalnośćwysłą:nnika .Belwederu w
krotkim,czaslt!wzbu~ilaw:·P()znańskie.m du

w

ie'

wątp1iwośCi~ Mięązy; ,inn~Ipf ,namówił je~

~ą z', pań z ~~~ęteczka" Dols~a, do, ofiarowa::
nia willi:na xze~ @walidów ,wojennych i
ofiar >wojny, j~tIbCześnie' naJ:nówił ją, by

'tytuł 'wtasnośd?riJ.!lelli6sła 'n.~r~~gQ. Gdy się

Q tęll1 dQw~edziąl

s.p. ks.. kardynał Dalbor.
zawęzw~ł ks., OraCpęwskego do siebie, WÓ1v~
c~as tę». z głupia frant ofiarował dom, prze::
%naC~Qny dla inwa.Udów, .. do dyspozycji kąa-::
dynała Da]bo~ą.

"'
'
Ks. QrttcJewslti prowadził Vf Poznaniu
żYcie nieco d~wne1 gdy zważyć, że nosił je::
!Ił~eze podówczas szaty kapłańskie. UtrzYlny
wał dwaulieszkania, a dla unleblowania je::
dhego z nich wypożyczył od hr. Cieszko\v::
skiego z 'Vierzenicy (koło Poznania) stare
obrazy.

Z obrazami tymi zaszła historia. aod
nieprzyjemna. Oto ks. ,O .• postano'Yi~ j;e spie
niężyć i w' tym celu zaczął je już pakowac ne
v.rywÓz do Francji. Hr. Cieszkowski powiat
domiony w porę postarał sj.ę obrazy ode..
brać.

J ak wielkie nadzieje pokładano \v ów.
czesuej działalności ks. Ora.czew·skiego na te
renie Pożnania, świadczy najlepiej fakt, że
przydzielono mu do dyspozycji adjutanta w
osobie por. Rudolfa -Tarczyńskiego.
Nie dziwota, że p. Oraczewski prze.
szedł z hukiem i trzaskiem~ tym razem zupełnie oficjalnie, do obozu "moralnego odr();J
dzenia". Będzie tam między swoimi - pisze
'JGazeta Poranna''.
-000-

DOlaartystyfilm e
Wypadek w czasie przygotowyw3,niB:
W Poznaniu w, oczach

tysiąca

widzo,v

i operatorów filmowych., którzy przygotowy

wali film kinematograficzny rozegrał się trag
giczny popis akrobatyczny nad Wisłą.
Na lewym brzegu rzeki, na
szczycie
fZdr~wia m'iejskiej .,wyl'adoWl~i,l ~tałla:
ustawiona drabina prostopadle do kranu,
umocowana Hnan1i. Zało·żenie popisó\v było
następujące: w chwili;' gdy Zaporowski znaj
ozie się na szczycie dra " y, ścjgający go a"
pasz miał przecią"8 s
ry przytrzymujące
drabinę, !(tóra wraz ze
najdującym się na

niej' akrobatą, miała lukiem zewnętrznym
wpaść' do płynącej u stóp żórawia Warty.
1."ymczasem w m'omencie, gdy 7..ap{)*
rowski

znalazł się

\vedle 'programu u szczytu,

sznur został przeeięty, drabina zamiast
przeenylić się· na . zewnątrz! pzechyliła się
na 'wewnątrz, ku brzegowi.- Zaporowski,
zdając sobie spra'wę z niebezpieczeństwa" ea::.
lymciężarem ciała rzucił się wraz z drabiną
nąprzód,~ chcąc nadać drabinie należyte polo
~enie. Było 'już jednak zapóźno~ Drabina pod
wpł~ywem n~glego ucisku. pękła i górna jej
('-zęść~ na której znajdował się Zaporowski,
spadła ]la wewnątrz, na zelazne skrzyZowa"
.~&lwi:a. Za~ski z w~kości 40 lll&

11

zdje~ia w

Poznam.

trów runął w dół w fale Warty, raniąc się
ciężko o żelazne rusztowanie. Działo się" to
wszystko w jednej sekundzie. z błyskawiczną
wprO&t szybkością.
Patrząc na to; co, się 'dzieje, tłum skat

mIeniał. Natychmiast podjechały do miejsca,

w które wpadł Zaporowski, łódki, wyciągał
jąc nieszczęśliwego z ,vody. Okazało się, że
Zaporowski ma rozciętą głęboko skroń.
przeciętą arterję szyi i poszarpane pPa-we U:f

do:

'

.

U8S2."cze I

;) Ga..zeta Wlal13!Zla;WlSka Pol'anma"

2JMJłii.e&Z0Z<a

wywiad -z b. ministrem OOIbnietwa posłem J. Gośde.

kim. NadJmienoo Hoś-ć opa,dów nawioo'ziła ~Y'l
kQ Polskę ale i jame l~raj.e, W Po1&ce n\aij'Wlilększe.
sZlkoCLy poll1iosły pot1vdaty wo1e\v16ld!ztwa oentJr.aWne~
g{), Nie mnie.j ,,, innych woj,ewócLz,twoob i po!Wia..
tach urodzaje z.a.powitMiia,ją się dosk<mrule, zatem
S!Zlkody, w:rwołJ8Jlle pllZ1ez deszoz.e maJ,ą clbwrakter +0ka1ny i aozkolwiek stm..ty te DJiewątpliWlie ~
ogólny 2biór w kmju, tDt joonl8..k <>ba.wy dl0tkłi:w~
go ,nie:U!I'od:OOiju należy uznać. za Pl'zed\\~S(tlle i '
nied!oota.tooZlllJi,e ums.admione.
O ile chool'lti Q ,1lbOOa OOJ0bowe., PWslm ~
lOOy do k.rajów'" S\almOWy6t.aIr~Z8i1nych) w lla4Jaoh po
myślnych UtrodlzaJjów ma jut pewne ~l wy:"
, WOO:ffiVie, na,wm;i'WSt w
larta.ch DJi.8UJra<rnzaju musH~~
tekt.y\VJ8illli był~uz na plel'WSlZOO1 ' piętme.
ścio'Wo
pokrywać
wflat&ne
Zla.po.tl~Ze.ho(Wlad1!ie imPol"<!
~P~iie .zecl1c14 wziąć pod uwagę omJaJjmił
tam, Spl~wa podjęda prac nOO meLjoroojtaroJirol..
paa::t Druoo, gdyŚJllY, podJesZlli do pokoju z gO!rej.ąiCe
mi ŚW1eClaimi ...:.-. ż.e tu Jeży nje~yk..
nemi, a wszczegółll{)ści Ilfl!d d'l'enow!WIlliem gII"Uil1tów
Dete!kJtywi weS!Zl1li m paloo.ch, ro'zgJ~jąc się
7Jalleży
Pl,zedJeiW.stz;ys-tkwm od roz.wią.mm.ia kwestji
pOO,>ejTzdiwi6 "po, kątaoo.
dH:ugowm:i.nowego
krooYltu. Zaopwtil'lzeme ro1intretW&
POZOTllie spokOrjD8, i obojęt..I1a, cz.lliam s.erce w
w: nawoo.y ~tuwne pr.zediSta wi18. Siię ba.rclIzo n.1e.za...
k.~.
oowailrająco ze względu na, de wa:ruI)ld kredyt.O!wi&.
F,r,oodIo!w1nik ~szy dp, trumny" pnyS!ban..ął - \i\'lZIl.Uk pf!ze!UosH z łó1ikla na tJr\lm!I}'{~; z trum--000ny
łółiko. ••

na

Nieboezez)"k, trumna,

ootektyWi, ,pwn, Brooe,-

cały

pokój zwwi,POJWał mi przed oommi' i pół pwy
. wanna' upadłflim re fot6l1. Jak przez SleIll: widzi1aJ:'B1in
się 'z poohyłJOIłll6IIli' ni.skQ gtlOWami
;'&trM7iów be1ipieczeń8twa..S\k:;rtzYP 'dmzłwj
l~.~hodlaOO_

Gdy

rooles'a.ł, si~

w

r iJdgłos

usmch,~

ooknąłam się Ze półomdlenia,

:~1lt:lia'0.:W.Ł~l)Ok{)lju

-z' n:iJeb9smzylde.m' i...

k,I'Q

mó;zgtl,

byłarrn

sa-

trUIrlJ.)ą; ••

\·,~~'i,CL},:21.~anlin l.!kJrywał sięca.ły . tydmi.eń w, :nta.Sz.ym
nareszcie w Uberji nasze

'.'Q.!~llł.)i;,Il1'~u<m'U się. OOl&ł.o
'c-

lID1kn.ąć ULg.ra.ni-cę.

ń:tfie.si~ł\!u <:)I:/jr~ymał.am od niego
.-:ł,~~"",,.;,.!,',t""';""':"'''':' gł~bok,!ej W'd'żił;DZnooci

list

z;

L?n

za cudoWlIle me-

P-ól se'

okręt.ów W

poPtaoh

polskich"
Pooty n.a&e nie 1Il.Ogą. ~doła~ ,~~~u
1lWdeho:!łZą<CYcll okrE}tów. W GdalliS~U 11<?SC Okl'ętó~
eo;ek-ający,c.h przenooi 30-ci, w /Gc1ya1'l 14-Cl'8. To WSt~
zujet jak da.leee pillną j.oo.1. budowa portu w ~yn.t.
M1lnist~ KwilatkoWSlki ZldooyOOwlal ~zgIlędinie ,zawać z syst~meu:n zwiLek8lnWa w spl."lalWlle budo~ - p.ol'
tu. }?!rz~icie1e ~po1u ~ w tlaJbhi.
~ym ClZasie WQ.l"unl!kd, na; k:tóry~ ~~t z ni·
mi mO/że byćfJWW.ariy. O 1lf!iby Joednaik 'IiIle wyd'azHi swej 2€oc1y per!bra.k:ta;cje zos.taną WJ"Wl8lne j mi
n&steo.'stwo OIbejmie budowę we wllasnym Z2Jrt.Z.ądqjj-e.
budową
-.ę~ły.

P,mee nad

_--0.00-----

II

portu r)1lbooklr.e;gow

Boił:ae

jut

I

iesz

Iii!.

l

lujzłe

d.· by.

Tak twierdzi Rabindranat Tagorei
~z rosyjski Perwuch1n ZDSW,ł . przyjęty w
:Rzymie pr.ze·z Rabindranaltla TagGlre, słynne·go· hin
dus!kiego I>óetę-f.iil(jlż1afa.
. .
Rlabl,ootaifiat 1'agQire, ktÓiry W n.a.jbli~.zym c·za,
iwa Wfjeiid:ża. dl() Flofe'l1cjł, pt)CtzymU prŻied tlz.ien:ni
loot~ rosyjskim bardizO inte,resujące wynl1~em:a,
kt6i'e pót1~2ej z·atnie~izcź.rumy. Btil\ze i niepogody.•
Nlt1p.'Jgtldy i bili'ze· --'"- mu\vił, jiakby \V n{Ut~b.niooiu
poeta. i iilQlzo,f hinduski... - Świrut, t.en noo,z mikTOskó:pijnie m.aJeńki Ś'wi.a,t, który w w1r.ze gwialZd
J.mierza po n'i,eskońc,zołny·m fiirmarrnerncl!e, ku nie·z·
n,Mly:tfi C~lOO1, WSł:ledł tY okres wielkich wstrzt'tś'
niell. Ob}awiia się to niety1ko u lud.z.i, l€,c,z także. i
w świecie {jlrgaiIliiC'lnyIft, Vi tlatulVŹle. Na c.ałym świli}
cie panuj.e obecni,e' ut!;z11eie 1liepo!ko,ju, st,rachUJ ueztt:
~ie ni.etpew'llośd, co· filBij,bHz..slzy dJźMm przyńie:sie. Tyl
ko be.z.nadJziejlnie głuchy 0złowiek nie sły.s·zy dJa~ki~ f?}:t'Wlotti i pó.ct'ziea't1ltlycU Wśtrz.ąŚ'l1ieil. Są to
Sialpowi ed!zi gooźm.ejprizyszłolŚci.
Na ś·wiectl.a szal.ej~ &zMijaj ni9ZJtl.3ycielskie śl
ty. Te ,złe siły rzucaj·ą się na pi~klnol .na do:bro.
\V litelia1ttiJUz.e, w Slztuce maJu!urskirej, w a.r.chite:ktUJrz.e
M,ibie, Ii1Uz.yce. tJj!l.W1l!i,ttjl:t się o;:becfii,e pod fLagą
i hasłem nowych prądów Ol!·a.~ walki z. I'Z,etkeJ1IIlO
przelS't~rzałemi, prz.e~ytemi
formami - t.e'Thdencje
Drtty,(toty. !;l.tdJzie, pl'zedewsa.ysfJkiem piękinu s-lużyć
POWiltll1i ~ mÓWię tu d poe VEtćll , m4.ttmrzach, muzy·
mch i artys~Clh· - smwią nbeóni·e złe duclly i griki
cuj!a. w swych dzieJach nie pl"Z.yja,zne, uśmiechy natUl!'Y, l.acz jej choro,biiwe g.rymasy. PDeta. d1zJisiej&zy nie Opie\V1a z.apiflJchu c>ud!nye:h kWirutów, lecz
odlrażajł\ICY mtduch, l'oz'kladlającego Siię ciała. Mu·zyk d.z1sQej>SlZY ()td>twa;r~a w Siwych d~iełrach W;W3,S
:kiJ wl3!rjirutói\v. RzeŹlbia;l'Z dJzilSłej,szY llwie,c:Zini'a w
katmiwiu i bron2iił3 konwulsje eł}JHeptyl«t'j a powie
śeil()jpisrurz dzisiejslzy przed<SltJ3.wila· z.wierzę.cą psychoilogję pr~estę]:llCy
lub slmHeooa. .. Wazy~o tO' Jest
ma:kiem c:zasu, st,res'zHwym ZIIlJfukieł1ll czasu.
Za:py\tuje mnie pan - ciBJ5lIląl dlalej Rabindra
uat T~ore - 0:1.y ja jestemtootz{)Ifem, C'Zy też "jon~el

giem"? Aeh,
sił służę

pięknu

J'a

jestem ty.l,ko

pelotą.

i dobru. Po.Htyka? Nie

W

m13lrę

z;ua;m

się

ńa niej i ueJhodłZę j.ej z &nogi. Wy, ludzie Zachodu,
ili1łpat8lCle
się
tl!() WL':lizystkwh nauk, . chwytJ8.de
~kWM.pHW:I~ lm.t.t1:y ńowy wyUlJaJazek. W"aSlzytt.tJ. naj

- Wl~k:s!Żiym i naJ,Cięz,E§zym g.rzechem j€st - :fe>tysrzyzm
ty.sh nau,li . które nazywe,de :§.ci:slemi i preeY'zy;ilill~mi. Uśmiechade się, gdy s-i.ę WlC.1m mówi ()
"wiedzy taj€fl'l1llej", ja. kkolw.iek oms już rtajwyż
SlltybylJoby 1Jr()iiufu.i,ec, ie tllik zWmt1e ,lOOIUki śeisIe"
:PU0i1ótl;zJą ód ,,,.z.gtW4l1Janej przez ""alŚ "wie..."hź.y 00-

~fwooeCl

j~ji".

DltOOrego .nie Wi'6Kt".7Iye:i:e, U

istni@j~ 1t~e

Sipg·j-

k. aOMANOW.

(Z rgs~jskiego

O

llosji)

Odkąd zaczęto wystawiać wielką pfin~

toroih-ę

nRewolucjił,", reklamowaną przez
wM:ystkie antireligijne stowarzyszenia z pa~
na 'Orlow, odtwarzającą rolę główną -- wy-:
pełniała się olbrzymia sala ludow~go kabare~
tp,w Moskwie po same brzegi ł a owacjom i o
klaskom nie było'końca. Robotnicy ~fabryczni
zwla~zcza robot1lioy z ~elnicy PTesznaja.
zakochali się poprostuw szczuplej młodziut::
kieJOrlownie i nazywali ją swoją rewQlucyj~
ną ilktork.ą

l'lZeillie~"?DlaCt1iegJO nie chcecie wlerzy~) że 1~.ieią
lu~ie,któT~Y' jed'l1i&in s,pójQ"Iz;e;!liicem luQI'& g,para.1i~raćw().lę itnnych, którzysąw sitatti~ nawfłlt M,.
bić cz.towłeka SIpO.j'rze:hierm 1 SpOjl'Md':Iie· ka.0u,(lJgo Clzło

pł ...

ł

•

przez

1'a:k Uit{j prawił SIt~:f .1iJózm hiMt1ski, .W W1ęlG:,

Sltytn n5!.wet MdpIliu fU{J;zaf nit ~~j .& pr;iy,niuł'
t1~eba} te w ~l{}WR;Cll jegu kryje sl~ w k~t<1fta
flafti0 d~uź{) ·wyeztit~j pr.:;r..wul·
-. 7 .. -, 77 ·n re

kanał

·allche.

La

Płeć piękna zazdrości sławy męzozyznom~
la.ta, świat plywaC'kiodz}'Wa
·1 roopOCzyna swe kelIlitngi, po,pisy,. konkursy.\V c1ziedJzini'e tej na Wł~1kim ś\viecie wciąz

tl'udrnyeh zawQdireh. T~ leltawyJt!icl!:ta tfu ~
gIji, kilka .1illla\komit~h pJywiLC'zek am.erykańsld.ch,

mj~d!ziej kU;:ltZfl!(H~Ii1
prie:dsięw.ziędem
jeiSt przeplYlIlięcie E,nglisch... Chal1lllel, kanału angielskiego. AClzkolwiek mdarnie to jest rzeCtZ.ą na-

Najwiękgze sz;a;tlsepn~1a,fut· .Lilla.1ba
~fijn.na 1!ływ~(}z.k.a, z B!tlti:ru();r~,ltń:{wa.,· i;jld!łjyw4 .O..
h~cn1e ćWii~zEmia. pod.kiQll'1ł~i.em Willia.J:n.B.
IHlll'..
gess. Nie:kt6rr.zy tir\ller>li1Zą, .że '{łl;twtej ;jes.t przepły
nąć ka.m;a,.iOOstrony· wybrżeta .f:ran:CUlSikiegó, stl:ld
tt*ż ma 'z;a.1Il~rYi~t~ . Lil~ Qa.~n1 jeżedli te..

Z

ll!aJStani~m

ws.zędltJe

jeiSzcw

der. trudną do wykonania, ni,e tylko płeć hrzyd!ka,
loeniZ ipię1fhta nie usta,;je \VI wy&irk.a.ch d.\tlIpię.cia tego celu.
~ad€!tfi J~9Ik męźc·zyJzOO. ay lIDbieia nie· mog~ U,miYć M tQ; iJe prze:PłY'Jlą ~ł, j~zeli wa.runki
nie będą . Sipmyjały. pływ.aIk ni.e może - płynąĆ . prG-

Mó, ch'OCi~2

d!J:<Og!&do wy.Ztt1JaĆtOOti1ego

pookt~
Pf!zy"'tliŻ"yny, ź;a i5tmieją

Id6fte

'
La· Mi9.oohe :był
w W ~bb, ktÓlry dgkóQtooI tew 2i go.uz:iln i 45 minut.
'ej, \VB<hb pró~ł prnea i umną.l.

Pi9rW~ym, kwrry . p1'i~epłY1IU\l

a.nglik, k>apltlrun Ma.t
go dtzieła w l.:.Q.ku 1
W ltiil!kJa il>3.lt
płyl'JĄć W(j;oo~ N
MiiI1ęlo nastfWIlie 36 llalt i niik,~
nie .m.m.łoo
wagl,powtór.zyć próby diZ<ielnego angli'ka..Dopiero
w i'6ku 1911 tna1a.z.ł się mIDWu ruńglik \Vłl1i~
BU.i'~OOI8l który pr~epłyn&ł k.a.nałw23 ~y.

vV

cią.gu ~ny.ch

lJat

dwunastu

paJm~ pierw-.s.zeństwa.

,

~

-~,:"",.:.c~@::"

~Płl'<ł

'"_'

leciy

Wftę(:pływillka w j~ą todJrugą l§Ihl'Unę j fI1~ Óill
stale natd;k1IatdJać dIrogi, gdyż Płynie ni0 po lillji
prostej; w dooabku mUlSi ze ścisłością wieJlką lli~ ~s~m.

{J

go dokona hędmie pi~
mbietą} ~tÓ!ra
..
nie. kan:al La, Mam.ehe.

pl~y

ezyć ,się

będą

camon,

tIa z tej
tam
bocz;ne .z wschodlU na zachód i z pOiVi'll'Otem,
trvv1aj~c·e pó 6 godlzin. P,l~zypłyW i odpływ
r.z'\lICa

prnetd, ~ a

upfegać si,ę

l~id

M~~tJj4tf:l O;p~mYiDIA
W Jipcu wv~rjj,.t!la . ·.!1Crs:'O!p.e~~t

dy.eJ.a

.

stoi UT.

Paweł Ng~tltlmg~j

l'ech .innya:h

która

ma

nr2~aD]M7J3;drua

clmJ ~Bi

kie.m Jedllwk
wloooj ··1F~z
· jego ówe,zesllej

eksrped:YG:j~

0.1'... N1(J,ell"I'lIlt1ldiJDa!l::i:lZ.l

· Are'<1n!i(ywi,e.Ćlmy<!if.tstI~i~, .lt0{6T0

w

~źtł~h

"części
~Ó,~ly,:~.,Si~·

w~~hŚlt1ifl1!u. łlt~miQty" te

.śkuc1y. p0!r<JlBłtlil .. 1'Qśliam~<ll,i: z,~ 1lC!ZQ.;
ńy d'iwyrwlfiioS~j itf lWegótcZltiS:ti na t~'

wy·

p1rWacy {) s~awie wS1JoohŚl\vi;a.Jtówej próbowaM SIWych lli~ tytm::":~v,r miels18tCJiLcl1 le.'tI.f.Iili(ilhilfli~ijfiThSaty;;ia
sił:tl!a ktt::tmle La Mrunene, żaden jedfi~knie ził.'o-·
Yt6,,~~It~m Zl1~l:eiZiooo~mteg .' . dkieleUit" ~
lal przePłyną.ć 22 ..milorw&j p~7Je;st'r.zenl tlli~ . Do- · IJ,r,f}tl'~h ':wlIaśnie IOlwemi . sWZiątk~Thbi"Q!ń,_. s~ki~~~
Vel' Ca;l..ads. .
ty 'te, po dokladm,em af1wtomii:!ffllyiłn ~'t..,: WyW lecie roku 19~1 do zawooów stanęło, M3 H;~~t }{omplefu14 t;leg@oo.na~jlęl·~ llr~ ·~·iiftd
kandy:dartbw. Henryk S'l1111vak :był pi:EYrWS~ym .~
w·tP~aOOił w.nio~lt, ~ .. w e~tJ~etlnitńVi,~_·ne.
te.J Sl7ilozę;śliwej t;ró.j.ki, który pnzybyłoo metr :Po
siatP'i~:md>ykalIDJa zmi.anaterrnpeIm4u1"y, \v tyni wła.•.
&fłt~ ,-·Zli.ikĄbkti ś·Wiaua.
28 gtOOŻilIl®0h z.a.cięt~j·· waliki z ż}"wioł:~m' .. m~.
. ~a ~k'S!pśldy!(1!:j~ 2Jał;bj~m 1Fżait !'OZk.,op&",
RekOlNi światowy 00 do <WaISU. po1>U .. j~.
w~rM«!a pt.IItean 00ri'C~ 'I'ifM:tJIa~ z A~eln)tYłń,.) ltM- . :bile·.l.t-,tfha:inem~r.zyw o~u' JtłlialIllru~.Ntuool
ty pi~YJ€IDyłtę ~tr~ VI 16 gotli7&in" imlmWft;y't.
~i6 . ~e ś:w~tJ:{} na d~>eoje kul.tu.ty· gret.W..amzk.tej
Pleć p~a, lQlCIZywiście, wysyłJ3. flatk;Że· 00 r0ciZ~·· s.~owf~?Jfiyon.
.

ku swe ~z.ett:btaiDjtikl, kltórebi'Óll~ft u.difJ.iat tVt~h

..

~~

la progi giełdy aktorskiej i'ptzyjęla ~ngag~~m~d1itwie zuajdQw~ł~dQsy~ siły, aby przed
mefit w jakimś podłym jjjóśklewśktmtmgeN· zwycięzyć ila\vetfia.j,viększe ptzeC-iwienstWa:
tanglu za marną opłat~ dwu do trz~~h rubli zyćlowe.
tygodniowo. M\lsiala .źa to ~otizicnl1i~ ttl1~::
Ainagle Iiast~piła.2JHpeIill ~roillll.~'
czy~i śpiewać. Nłemógła się zdóbyc «~W'
Jakiśbla:dy,mlótty -m~żczYzA!t
czas jeszcze na własną garde:rQb~ i była ·~);l1tr kto! pisma ,.Bezbożnik." .l?rżynłósl
SZOD a wyczekiwać W brudnych korybuzach
retu manuskrypt pantominy.,
na wpół nago na kolej jej występu.
"R.ewolucja" Odr!!tu-UZ1Ht!tQ.,Y' dyrekcji.
Zycie jejstawalo . się coraz::barciziej .do Qdtworzenia~ównej rą~.nadajesię
przykre i ooiążliwe. Za dnia nie wychodiila nie "obywate1kfil,*' O~ło\v.;5;j'ktes byt taki,
wogóle na ulicę, aby nie zoba.czyli jefda'wni kabaret trzeba •. bytoprzent~~~ .da zn!c~ńie
211ajotni. Na mieszkanie i sućhy ćh1ebi wy!~tar większego lokalu. r od te ~. ~asllzaczęll)Ji1Ś~
czyło. Kosm.le prała nocami~ przy zamknię:! l11iechać ·się jej sZO~l~Ś'(;:ie
rOllumiałasa.ma
tych przwiach wmtseczcze,zkt6rej :zja:dala dla czego gra jej w~hudz
taki . 2acb"~~t.
zwykle obiad. A gdy. i ostatńia koszula podar Gralatak skromnie inai"
jaką hyfa.~'~kroll
·la się vi str:zępy, wzięła powlokę na PQduszkę mną i nai"wnąduszajej~urnłał~{... ihaczej.
wykroiła w niej odpowiedni otw6r, dost()so~ Ale codziennie wieczol~em
y czołem przed
wanydo,Wj szczupłej figury. Naj\vięcej mar jejtalenternszare masy r ~~~egoltidu gl~.
twtła się jednak wt~dYf gdy nie starczyło jUl bokie pokłony.
..
..
nawet na pudel". Gdy po raz pierwszy optidro
Cz:yż·przYGzyrriała
wala się pr06zkiem dozębów J w'ydawalo jej zdolność odtwarzania cal
się to bolesniejsze od glodu.Nigdyhicws:y~ '3tem i ruchem? Czvmo.h
dziłasię tak, jak wtedy, gdy nie miała pudru lo jej smukle, niewieści~c~

Pr2!OO kilku ·laty'~eszkiwałaOrł~
Wlla w bogatytupałac1.ł swych rodziców i za:"
ch wycała ich swym pięknym.głoaem,. gdy wt6
l'ując sobie na fortepjame,ootwarzała wspa
niałe romanse Czajkowskiego. Po ~ewoluc ji
przechodzila wszystkie okropne koleje lOSUJ
a. %Ato pewnego dnia wpadła. na myśl wyzys
kania. raczej wxodaonej .-dołności, zamiast u ..
Jedytląpociechq,je(tyn:{ troską dla
mierat głodow!\ &miercl.!\. ·Kied~ś przekroczy Alej' w ty.ch ci~kid1 cłł:wiład,t, b~rdiiJ•• W

net dZitcięce OCZYł l\T lct6r.
cał.· irawda .tragizmu?

1'11'. T14
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Minister
i
5000

t

j

za

runtć\vszterlingów

prg,ćfM (j oJ:mL~ DZci wz:budiU gjb.e.CiJ:ije\~·J.tHjdy
fl;i~dttlZe ~t.d.fi~l'e~gWa.tiił~. 03klittź,{)nym
joot ltr.rd
Witilt&l'too, :b.Bekrt!t,Q;I~pa.'.69ftWt. dla Indji, kwry
~ilUł.aśtdlpł~nmill1i$tra.WdoW& po a.i!1gieltSkim
liliajwzfł, .p.Laura MaAdoo1~ ząd.a 00. nltlg'o 5,000 f.
fili:f..~iif:t1~Ow, ja;kO ódslzl{ui!i(}waJ'JJia YJQ,. QJJraZI; c.z,cL W

I~Lór
_______________,________________'=_'L_
•• __

~

czet

tlitla ~_Zil::!mtl cuły Wi6r HM:t6\Vj ktore w t.ej spraił"1;a\ Ojtrt.H~l~ m~ża pisała do tMl~ielskie,@o krol&, da
Wit~'ii~k:róla Indyj; do jeg,g z.a:stiępgy· i p'l'l3!wie
do

\V trumnaoh

Z

\Vł.adz-e ameryk!u,flSki-e
pa,"trtą ba.l'{lz.ó l1i-echęt
nie na. immigra.cję Chińc.zy.k6\-" i i Japoo1c.zyków i
dHt g<.lści z dlalekiegó \V:schOll1u' prz.edostanie się w
tQ~~ie.
"
obręb glt'articwioOOJtiej Re,ptiliUki l)ółifi(}tc:tl'Ó-Q,ffi~ry
Sprawa; () którą chodlZił.a, sięga nR lata wstec,z.. k<ałllSkiej jest stokroć Uu4niejSl?jGt niz dllu immig'i.'Ml
WttlCw:a-. tW'ie:'N:liZJ, że mąż jej nie limaN natUit'ailmą tów i!nl1ejrasy. Dlate.go też .&to'sują oni tysiące
9mielroi~, 'le:c:z ~ói5t.ał' p.~Z€lZ p~VI11ą k-oo,i~~ m1'l1ty.
naj;1'ózm.ai:tg,z·ych "t:ri,cków", byle przedostać się do
Odnośni~ ,tego otrucia, p. l'v.la.!d!uEl!n QlPGw.ied:~i,aara s.ellj,kr.ai:t'lY nioog.Ifa:tJjlc.tÓ'rtych :móŹlliWo\Ści".
sacyj;fią ł1iSI{:{)Q'ję. Kooieta, kt6ra zdaniem pani Mad
Pll~a'\Vie codzi,eillJuie \vła.4!ge
immigra.cyj.ne w
delIl .~oi'Id(jwam męro,milli.a bye fawOlI'ytltą 1I1a- Slan Inra.nelsco mają te·ż, z:ajlŚćia z Ch,ińClZykami
haoradży z Alvarn.
i JapG(1t!lżykami; k,oo::rzy w najl"'Ó'Zt1nuitSize ni.era·z wyZ3lkochała się Qna w ma.jorlzej
a pl"lz.ekoiI1Jil1wB~ farl~ty.co.ne sposotby uśHilją przemycić SfWoje
sży się, że rnajlOti' .. Illieod·W'z.aj:etnThia jejtn.Hóści W ta.arony poza .otbrę.b po.l'tu. Niedawno np. zauwazył
kim gtóPhiill, jak. lJię tego 5pó(~tieW1aiła" {llt,tum go jeden z 1I.ftt.ędlhików P(jit'.t.t:Ji\vy·ch pmy reWłzji Okrętu
w ~ifl) uC'z,ty. Js.'ko'tlrufG:i'zny 1.ilŻyła ooku pew- 1ipqł~ydtill!1t Ltnoolnt " że Wi &!~i[t.le b~gaŻ(JIW'Yltń źIIlIaj
nej rośLiny, Z1nanej tylkO' VI }ndjooh. T:rucilza1a ta
iiujesię a.Ż 12 trutnioo. PoiI1iłi!'w.a,ż tiraThS~rt ten wy
nie }>OIzosUł..wia 'Wó,góle w 0ll'g'oo1źmie Żladtnego "ł dał się' mupodJej1r.zam.Yl polecH ()ItW()ll~Z'yĆ j.edłIlą z ·tru
. i1Mu. Pó ~fi1lięrcl:- ~a' paitlli' Mal\itdw 21f'QJjUa dJo- mie.n i Z!t1itllfłiZł w niej Chińc;źyka, zarWiti1ię1egQ w
meeienie pr~iwko mOł}xl-e,rczym, _ltle władze uill.o,,. -nZ'Xi 'f'
75
reyły tę SIp!'lal\vę, oDawiaj·ą.c się gniewu maha;ra:dży.
Gdy w roku 192..'1 od!b)l1Wla.ł., się w Lal:1dynie
HUIIIOP.
.. zjaro ilIld,yjskich książąt, pani Madd!en Zidołał'a zailńteresowM ~ StpI'tMVą pGiS'bapulik0fW1l1l1kA· We.g-

podJą;ł pg!trz~hi1e
1Ja@rMl!i~ydl
i

lwDlki
srt!ftJral

() tQ,

·aby spt1wwę Ull~OWlO oolz:pa.tr:zo1:1Q. Z okiaJzji tejl afeTy lord Winterton!l;3.pi'~ał tlQ! posla li's-t; SIta,..
nowią.cy' wll8.ściwy
tettrutt tciiC;ZląłĆ~()l 8dę o:t>e.®f.i·e
pl'tQlGeGu. Wmte~Oil1. w ld:ście tym stwier.d!oo.ł., iż po
pr.%ejJr:2'JeniuWSitysltkich aktów, tO!dnJ.oozącytch się., do
'sprawy i ,ZIalSIi~·ędu -1} 1ndltliliOd'ajny,ch Ź1'6deł łnf~yj odoośnie' 00 rżekom:egu. {)If.jrucia, wyrobił
SIO!b1e pl'!ZIekonrun.i,e, iż pa.ni Miadden jest .a13lOhą nie:pcJoCIZY1~1ną umYisłowo, dJręC17IOil1a pDZez wizje i f-anta.; sty01JDJe nmnje '~~eme. Caia historja lIru~

-

S!ucl1,aj Miieciu,. wi~at'8!fn przy'Chodlzi wuj

FeUks. Jest k.allteiką., kule4e, pros;z'ę cię więc że
by mi. z tego l)()!W{}!d!u nlie było :trud1ny!C>h głwpich

zwróilków'

~Thi śn1ll.rehu..

Miecito kiwa

Wiecz-oo'etn
Miećlu

ju,

I

głową

ZialC!zB): w 1J<)1dej!I'!ZlaJ1y Slp0s6b

to

niego., w.:r~e PQi\Vliedizigł:
-,- Żeby wuj&SZtetk 1'llruwet obie nogi
baikże śmiać'si~ nie będę!. ..

poko-

lU~YGz.eć

koł.IQ

1\'1pt~ t&kjl~j Wł~e
DliWIl!i1
prrz.eśladowezej. POZ'llWtID 81UtOl' l1stu stwierd,zał, że

"- Pana niema w domu,p.an

_

j~ mówiląd

i!Iłii!t!K**

:if:AL()łlóWNOŚÓ

Tlnze-j .Alflig1licy
mi~js.ki~j.

Q

jej

.ndepoozytal!oooŚci,

PQWrUigie,

;UW~~ . hou(),rowi jej mil!arrłQg"o Ill.ęlŹla. PJ."z.Włozyła.

4~~~

7

J

tygoonia.

s.za1.y śmiertelineko1o!J.'ubiaiego, który jest - j'Blls
\viad-omo --- w Chinach 1{o'!ói'eI11 ial{Jby •.
Chj;f,!"y celhik lroch\'\'ycil 1~z.ekon1eg:o truIK1::a
l'Mni~ i poMząsTIiąl nim
gwa1townie. co'. wy,vohdo
skutek natychmilalSltowy: Oto. ów Chillczyk, kló-re·
go dUlSIZ;;L pnzenio's,la s:ię juz rŻeK-olll:O hU. lana Kon
funcjusz,a j Lao,tsego OItw<n~zj'ł oczy i. ·vfy:~koc,z.yl
d:zial~s:ko

z trlUl1..1iy.
vVoDec tetgo rOlooj,t{l.. l1aty,chmi1asi(, ~nne ':trumn;

i {JkJruzalo silę, że wSizystkie z.awierały 'fż,ywyeh nie
oos·z-czyków". Pod pocllius'zkam:i s,pOCiZy\VMy bogate
z~;pasy 'źy'vv.nośc.i! u:lOOtŻlliw.iająće dłu,gą
pod!f'ófz
portu chi:ńs.kH~gddó 800 F\:M.ncis.c-o .
Dwan..aś,cie "żywye-h trupólW" zapa1kowaJllo natychllnilast 00 najbliŻSJzy poo.'IOlWie.c, ooehodJzą.cy do
"pa.ństwa ś·roufka" i kuwiel:kiemu ich
ruezadowolendu zwrócono imm.igl~aflltów zóItej ojózyźni.e.
1--

bę

O"Z

- Jeźeli p.aill..owie ni,e pr:z;ootamą
ZlmU!Slzo.ny .a,puśdć toIWa:rz;ystWlO., -

SJię kłócić, ~

nlIÓwi ;~L

ZAK.LAD.
fllos.enbe-rg

pa;dł llJa;

gie1:dJzie

rażony apopleks.ją.

Ur.tlldi2lólfiu, żeby o jego śmi·ere1i uWiado:trHć ŻD(fłę, Me
.QtSIUromie, żeby się nie 'ZIDatrtwHla.. Jeden ze S!pÓł
wyrz;l1iaWCÓW ohoiWiląJz.e;k too bie:nz.e na sdebie, idlztle de

- .Ozy tu ńlieSllJka \voow.a g~eIl."Ig'!
-

Tu, alte

jieSlz.eże

-.-: Ano, niech
połamał,

się

nie wd1OIwa.

pani

IL-e mną z.ał.oiŻy

m:.y nie·

Wdowa..
M.Ąnll"f A.UVłtoha~•

wyjechał.

....... ·NIal ~y;nek?
.
- E,' chyba nde, bo pan wyje1chał z

. ZID.ail'!łegomajora ni~Qib11lal byłi() tlI2a.,,"va,Ć ClZ.ło..
wielk!iem godmymSI2IaCuThku. ~ł;rudiźe w Lndja,ch
.:fWef(l ~Pd' 'dlłutSdieut ' ślĘ,dl~hWe d<09tly lwn:ireź
do p:i',ze<konanm, ~ niema .źOOn~o,. potw'OO'U d/oI wy,~a pI'l~dw' komwkolwiek ooka:r.ztmia- o mor

PWJi Moo-d:ein 'lis,t t&n p1~~łożyłta. g,.'0mU
ll~Em;lIU,· UWtaźa.jii\C, , żeza.wielra. ·tGlIl l't1JOOży, ubliżra.ją
" W ~j·Cl.Żiai. P.t;ged~~}~i~~f.r \Vmt-e.rtotl.l 00r'a.

końcem hiei.ącego

niej i pyJta:

mś, ledn,vo F6Uks V\~etU dlo

CJiCielstwa je8lt.

~tJwOi

w zakła

ne,rwov"/o CliÓllły-ch. \VV'l'nk mJ'l. '7.avaść

WUJ.

w mmi..
mę

dac~l dla

Chin do St.anów Zjednoczonych.

2e utr'ŹyI1ltIjesię z fiiewifłl1tiej pensji i illateg.a nie
WOi:@ sObie po,2wolic na IUkśtiś 'w.z1:ęc~a. OOWoKttta.
~ma te, wy'kaZałtt ~r~zt~ Wit'!lkie utdolfiitM1ie oli'a-

Wegwood

Maif1den }Jyla. już ltHkakJl'ifJtnieinternO\VlflID','1

ni

wrn

wooc1a.

W!)zy,st1dch lWemlei'ó'W,kt6N}/ od 2{} 1M zmienia.li sł,
AngljL
Adwokat lo1~d:a \Vinte'rt.o.na. wYlk8!z.ał .ad'POovviednimi dókUlhe11tLama) ze tnaJ{J.lł zmalrł ~V1S!kuteIr
h{'tP1~ży1tlfFdlilje l'ó2!pUElItneg'Oi ZyCU:c O Zrudin~m (JItrugiU
ni,e może . hyć mowy. Okazałe' się ró,vnie,ż, że pani

1.V

obrazę

Cj~i4! !'QłZptiawysalt:t wY1JłHniooa była dOSl2czętnie
ctbekawą p'uJJliemt}Ś~ią.
Wtlll1tilr.tun mi<Jj\ł dWóch aKtiWokat&W, pOO.~s~4y,wtWwa, S.~ma &ię hroniln, OB\viad~zyłtł DlHas

's,tel"SltwieStpj!ta,W

,
~--~~-----------·

ANGLIKÓW.

slied'z.ą

00. ballooulie wiUi pQId.·OdgQld.lZ'i\ny Żlarum nie Q\d)e.ZW1al się slo-

O:rI{)gą pt\W~za·

we-ln.

panią.

BIa.ano:chM.

--- FiiWt... mQ:wipi@rwlSlzy An-glik ",
ZllÓ<W pó1~:tnikzenie.
.{jt
~. (;;:Q.l'QDla... pro.ttllSltuje drugi.
Pół ~iJlY

mil'C!ZiOOld&.

!!!!!~ 5i:

!"2=: !t : u

?

J&kiego h{}t~jua:n ~ pan YJa pmeprowa.a.!ZeiI1ie nl!()ljego procesu 'roz1Wodiotwe,go? - pylt.a rle~
d:ama oo,\y.akata.
- J eOOIlłi mi pa.ni ,pr.zyl~z8fknie, że wsz;ystk.ie
swoje nast.ępne sp.r.aiwy ro2'lWl{)ldowe w pa'zaciągu lat
&zies·ięciu lJęćLzi-e m!Dlie po\vier.zała do pmeprowa&ze
itiJa" to ooUczę pani tani·ej.
PO OBIEDZiE..
Aeh nie pow1eruz:iala:m ci, fu to- 30&
Sia,:dlla; ·cLtiś gotorwafMn ohm.
Mą;ż: 1'1{) źle! Ni~łu&m1i-e pl~kdtlaiMIl W 04\1...
rou k:ucha.rkę.
ŻOiOO:

-

! '..
!-

::

=
,

Naraz wargi jej zaczynają Qrte'ć, spojJf

Et

Sala (ir~y - robotnicy 'wrzeszcltą; krzy
.
lakrtltowI:nem oknem i, ,viĄ~afiką słomy, rzu~ fzeniepada na klęcznik i krucyfiks. Czerw'o~ cżą, lupią. nogami w podłogę.
Aktorka.zamienia srę ~nowu na bez:r
conej gdzie4 w kł\cłe. W dru.iimk~c.ie staJ ny kolor ~ to symbol jej krwi. która popłynie
kIeczf1ik nakrvty cz'erwonem . suknem. N a jutro, a .może dziś jeszcze. Oczy jej otwiera:; radne; małe skromne małe dziewczę, które
-ldęcznik~ stał ,.,drewniany ktźyz. W głębi wi::: ją się coraz szerzej biją jakąś grozą, trwogą, powraCa na scenę po ołdas'ki z jakimś dzi.. dniały kamienne· schody, ptowadzą~c ku którapzoohoclzi powoH' w' poddanie &te. w po wnym wstrętem.
słuszeństwo, w 2:da~ie się nn los.
\tVidowisko skończone. 'W garderobIe,
drzwiom.
Ze łzami w oczach czołga się na koja przed wielkim lustrem ściera sobie Odowna.
Nagle po schodach tych staćza si(f) p~hllięte
nach wyciągając ręce w stronę klęcznika.
~zminkę i składa sukienkę do małej walizki,
l"ęką kata' wątle ciało kobiece"?
Vv. tern podnosi głowę, jakby strzeliła Potem odbiera w biurze honorarjum~ Wyll0#
Po sali przebiega wstrząs. '1'0 oua;Cla
lo jej jakby zwinięte w kłębek, leży na po::: jej jąk:aś nowa myśl, poczempatrzy znowu sza.ce dziesię'ć ~hli za· występ.
W dorrnt~ w małym, skromnie utt1ebl0
sadce, Widać tylko zgięte plecy' i długhts ..~~ przenikliwie w klęcznik i w krzyż. Podnosi
\vanym pokoiku czuje się doskonale. Natf
ta'We włosv.Po chwiHpodnósi' gŁówkę. dźWI się, bierze krzyż do ręki. .
A z za sceny dochodz1 odgłos jakiejś Jóżkiem wiszą portrety ojca i dziada w uni.
ga się' na kolana i hojaiiiwie rozgląda wokoło
W Q4!zaoh jej widać jeszcze ból po udetze~ muzyki. Po ciele jej przechodzi dreszcz. Trzy fornlach gen,eralsk., Na stole stoi maszynka
!lit! pięśd~ kIta. Błądźi wzrokiem wylęknio~ m.a krzyź JeszcZe w ręku, odwraca się ku do gotowania kawy. Doprowadziła tło teg·.),
nym po całej celi~patrzy na:scbody kamienne drzwiom.. SłychaĆ już wyraźnie melo'dj~ pie·.· że może pozwolić sobie na ka \Vę, mleko
. nR głomę, na kratYf i uprzytomnia sobie, ~ . rewolucyjnej, słychać rytmmaszeruja~ biały chleb.
~ Jest już późnagQdzina. Rozbie,:ą. się "te jest zywceID pogrzebana. Zrywa się ku ćych·'mas.
pc,tern
klęka i modli się. długo. do zawiesz·.
Zwycięstwo!
Qt2\Vióm12wi~ez~ śię na ~elazllych .zaporach
!;t;'go
na
. ścianie wizerunku Chrys~tl;;:a, PrOF{
Twarz jej 731iellia się zupeinle
ł gryzie' l"ozpaczliwie ręce.
Nie, gra 'dla widzó.w.Nie .wie ·nic o ·cie~ ócz· jej uderza dziwna radość. a .radoś~ ta Boga, abyzrozumjal ją iwyboo~ył. Bo p~
. mnęjmasicpoza jej plecami. Stoi sama przy przenika iao bijących oklaski widzow. Krzyż' cież to wszystko tylko 'teatr, a· o.na jak była
tak i jest najwierniejsząslutelmiąl Pańską.
zelazn <.'ch drżwiach 7 o J,ctóre ttdel~za zbolał~ ~vypada. jej z ręki, drzwi otwierają si5' a ona
Scellaprzedstawiala cele więzienną z

~

Jlówq...

J<ł~zi

ku

lVQl~

.

,,~oo-.

.

I

nr

ł

I
3

Medziel~, 27 czerwca -Wladysław "
~ Tow. Pnyjaei6ł Francji PiotrkQ\VSika lO!!

Park

W1&taVltl.

-m.

Sienkie-

ma18rst\ll~

micza,)

rze~y

Oti,ilsrta

grafiki

od godz.

~..telnia

lQ..(ejrano

.dyc1e

do 20

nidjof<nt

w.

W I D OW I S KA

dziety l i

rzsię '-do f Z

Lepszy Jest dobry r~emi€ślnikniź marny jntelige~t
p rz ęp1ysłu

ł,Bie~ący miesiąc jestzwyklym okre
sem, w którym tysiące uczniów łub ioh opie~
kunów staje przed' dylematem, czy w obec~
nych . trudnych ,varunkach życiowych nalety
prowadzić dalej naukę, czy tei ją'ć sięrze~
miosla, które może dac' natyc4miastowy zaro
bek?
Problem trudny ao rozwiqzant!\r gdyż
niejednemu ciężko się wyrzec· nauki, która
daje złudzenie lepszej przyszłości' i chroni. od

Odeon Upiór PaJryŻla".

mad

ziornie, lecz w kaidym razie stwierdzić nale~

'ży, ze dobre rzemiosło daje podstawę pewnej
egzystencji. Szczególnie' odnosi się to do
"

--'-~

adomości bieząc9 4

Wojewoda krakowski
,L. Darowski.
WmwoDA L. DAROWSKI omZYMAL Jut

a ..

KRAKOW·

JUTRO, w PONIEDZIALEK, P. WOJ. DA..
ROWSKI PRZYBYWA DO LODZI. o GODZ. 1 W po.
LUDNIE' W WOJEWÓDZTWIE OD'BĘDZIE SIl!
POżEGNANIE P. WOJ. DAROWSKIEGO PRZEZ
'UBZąDNlKó·w

W kościele Ś\v. Krzyża poblogosłowio~
ay zostal wczoraj związek małżeński pomię~
dzy p. Jadwigą Zaboro\vską, córką Zofji z
Kozaneckich i Józefa, sędziego sądu okręgo
wego w todzi a p. \Viktorem Pełką. adw()gc
.teatem.
Młodej parze Szcz~ść Boże.

K,Łódz.

W dniu wczorajszym rozpoczął

sześciotygodniowy urlop wypoczynkowy d-ca
D.K. 4 gen. dyw. Ignacy hr. Ledóchowski,
Podczas nieobecności zastępowac go
będzie gen. brg. Stanisław Małachowski (o)

Zakońęzenie

roku

szkołnego~

w

}y te były wyni!ktiem .odbywających

W n:iechiel-ę dJP.Jia 27 ClZerwea, w clż.e} wymienionych ~lach, OOłręd,.ą się zebra:nia-pogadJa,.nki~
W orld2?-~.J.-e "V\-"-'iclZew" o godz~ 4,30 po południu
~L~wiać 1:tędIZiep. pnorf. R. WojakowBki.

W

~ n~ł

(li

~

4;00.»0 POludrniu

28 pułk Strz. Kaniowskteh.

puł.ku

się

m6lOOwrow

tal

Kruniowslkieh,którego {, ,'~
YJalda.niOOl było zldloibycie m. ŁoMii D21ieCli LOOlzj,
~ol'Wi~
szły ~ym. bojow,m lllt;W."S.zem
28

Strzelców

: - J'

.onfepe cia pr

P.O. dowódcy

O. K.ge~ł

1lOa1 .771

Jsło

diniu wCIZiOO.'.ajazym zw1~z-ek prizeilllysłuwlópań&t,wie ·po1sikJiunwyst.oeaw.ał. do
zwią,Zlków Zi3;WOOOwy'OO 1isty ną.st.ępu;jJ8;ce-j· treś-ci:
"W myśł końoo!Wegoustępu',JJ.ietu nalSłZegO z diWa.
'19 bln. pt"OS1rny PP. ~jmie ow)1ld!el:egowaa:llie

w

ki~mniezego w

zr8

có

śro:dę.

pr,zeds:ba,Wle.iellinakonfeJl'oocię ~ śr<ldę ZO
czerwca o godz. 11-ej .rano{} ~. łłQtkl3.J.u naszego

swy:ch

z'wią,zku.

Wohoo k<m1ec.:ZJIl.ościptowadiz.enia 1,vyłą.cz-

me fIZ€!CtZ<Hvej dyskusji - prosimy Q wydelegowa.
me na-jwytej. 2 pr!Z.edstawici~li". (R)
.

~

na I . . . . . . . . . . .

n

Godz~yh8łłdln

w

Mwg:itSttmt - na wmdooeffi "Vydz.i~ Prrzedsię
lliorstw Mi-eJskich --pcsrta.nowH, że ,h3lThdel 00 tal!'
gowjska'c:h mlliejskicllmoźe się oo.by-WiaĆ w miesdą
c:acll letnich (od dm.ia 1 kWlietaJlila do 30 W.nzeŚDi!aJ):
we wtorki i' piąt'kd od gQdJz.' &-ej do g .. 18-ej m. 30
w soboty
od. godlz. 5-ej' 00 g9dz. 16:..ejm. 30
w pOOJostał~ dlDIi.
00. godiZ. &-ej ® g. '15-ęj m. 30
pl'zexąJ8JW!iać '. pęd.ą:·rad.nYl

.p. MTUk. .

m.

ł..odzi

p. M.Pawlak i

'

V\r oddlzliele "D~".o t&)te~. ~
mawiać będ&~ pl'eIEe,~ ,T. ~

Małachowski

z S1Jefem szf®bu X dywhijimajorem S. G. Wa
m.wwm.Poozean OOlbyl!a1 się ttefilada i pułk WmaSlitm)iwał dl() k~. (o)

w,r3IZ

,wyznaczona' .zostałłi na

bOOdrIu.

Zebrania i'pogadanki
w Cbrześć. Zw. Zaw.

-'-.,-'
. oOo~;

W ooi:u W1CIZQiI'Ia.jS!zym \VI ~ wieezor- przez ooiy ~ jed!oo:IWe nie ' me SitlraeH:v ze sweczęści mi6Sita odezwały. się go ż.ołiniemkiego diziarBlkiego .wy~ląd~.
.
. ,
28 p. S. K. pr.ooz okJres 5-pi.u ty,god;ni Dyl na
Zaniepoko,je:nJi SlbrzeJ.la.iniin;4 mieSlZkailcy' potbłis
ćwiczeniach letnich w oboo.ie w9jsikowym w R.adu..
skicll wił(: wylegli na ulice. O~ł()Isię, 'że· &tr.za- . CIOO. NlEbpla.cu Koocie1nym :p<ffi'lra.ea.i8tCY pułk pow1-

w Teastrze' Miejskim (Cegielnia.l11a 63) 00-

U1'OOzYJStość PO'pnzOOwnta ~..d!zie na.bo~eiisltwem
kośaiele .looJtOOral:nym o g.Otd:zinie9-ej rano.

w dniu 25 czerwca rb..

nyc:h we wschod!nie;j
odgłosy k~y.

b.ędJz.ię Się 1,l!l'!()CIZyatość zaikończ~ni.a roku szkO!1ne~ . w miej,s]tic.h. smkQlłach zawooowyoch do.kś.z.tał-,
.caj~ycll dJIa "młtOtdiziezy, P-rooujM>8 j
w I'IZIemu<JŚl~ ł
pnęmyśle j

została

a p dLod I• •

ił

NS1 dlnit&'&l-go bm. oglOldlz.1n!i;e 11:..ej pr.md:
połuduiJem,

se~onie 1926~27. Umowa pOOpisana

Magistrat postanowU przekaza~ Ra~
dzie Miejskiej do zatwierdzenia umowę z
(tyr. Szyfmanem na prowa~nie tea.tru w

Prowadził ją,

Osobiste.

ł

na prowadzenie Teatru Miejskiego.

WOJEWÓDZTWA.

Urlop Dowódcy O.

z f. zytm neql

m

aee*ffi

"r~VOJE'~{}llĄ

młodzieŻ',

aby po skońzeniu szkoły po,vsz~chnej, lub
kilku klas szkoły średiej kierowała się rozucr:!l
mem w ·wyborze dalszych stu4'lów, który,
jak stwierdzono, 'wskazuje wkłerunlcu nauki rzemiosła Ci.

mieś lnic zych znajduje się na najniższym po~

0ai <liko".
~ ,,Bohlrute.r pMlID.y Mwry".
~ Kinem. Oś'w. "Uroda źyda".
--oOo--'i

GO

przyszłość. Należy więc zachęc~ić

rzemieślników i obecnie skala zarobk6w rze::

tamo "Om

~BKBET MIANUJĄCY

zrozumien,ja interesów s'wychdzieci kładły
większy nacisk na ks'ztałcenie VI- l'~emiośl~
Zrozumienie potrzeb kraju spowoduje odcię
żenie ze szkół średnich,które są; przepełniOtt
ne kandydatami do stanutirzędniczego nie
dającego obecnie żadnych
gwarancji
:a

Wprawozie kryzys gospódarczy' nie

ApalIQ , "Upiór P.atryza".

zupełnie.

Prócz tego trzeba wziąć pod uwagą
rzeczy"visty.· brak sił wykwalifikowanych w
pQlskiem rzemiośle, które stoi na niskim p~
:domie rozwoju. Z tych więc względów nale.
ży w okresie zakończenia roku . szkolnego
apelować do sfer rodzicielskich,~aby 'w' imię

stworzył specjalnie dobrych warunków dla

)iowośei ·"Givzeszna mHnść".

drobnego, który ż~~tnQŚć swat
\v okresie wojny, przetTzy
wielki przemysł, który zu

"\\rykaziił naJlepiej
muj~c zwycięsko

Teatr Miejski "Niec1oj,rzaly owoc",
Teatr Letni w palrku Staszica .,Hallo!, I..odziankH"
Te8itr Popularny "Śmierć caTa Mikoła.}a. II" pp. i w. ciężkiej może pracy fizycznej: w wielu j e-;
Casioo ,!Koobrunrkowie"'.
' tlnak wypadkach, a zwłaszcza w tak kryty~
'Reduta "Męczennica".
cznych czasach okazało się, że rzemiosło sta~
LUDa ,,Małżeństwo - glrobem. miłQśc'i~'.
lo się jedyną deską ratunku, nawet dla ludzi
Gmnd-Kino "Przed ślubem milozy się'"
z wysokiem wykształceniem.

Dem· Ludowy "Miłość i sprawied:Uwość'*.
Kino Sp61~dełni ,,20neozka na. urlopie"

.

lm

I

miesiącach
,z

.ch•.

letnich.

chwilą ukooozenia t~rg~

Q

OIZnac2Qtlęj

'i)

dminie każdy s:przedajlący jes.t }~boWiąŻia;ilY uprżąt
nąć z targowiska w['a;.oz. z '. t&wa1rem. 1.lIrzą.d~Ę;Iltia
właBfne, jak: str.-8ig4ł!ny, łaWki,.~y i t. p.iusunąć je nie później, jak w pół g.oc1ziny po ~.
c.zeni1u kw-gu.
''

\V PQil1te.ctztałek dJńhi 28K~etrW~ o g!lXb. t
Wiec.zorem w. .sa.li "Domu J..
ego", k.5iaAi ~
tron Ryhus wyglo&i oo~Y't
ltel'iBtW1ł)''.'

:,;,iv '

~s~'~),_._

~);l'-

c

---'-"-

_nIM

it<iolniSjal'~bQr6Wa
,,8roeJtlił\ów •
.

c

lli~l'1:WyirAY

'Teofiła

"'~

l).Q~i

R,~~una;m:~Łódź, f'd&ialadmi ..
, . . ~ję~~i~OjIJI1llQści .. ·iż

komisJa. :po ~a.dlą rOQpnd~ków.

O,patrzona ś_•. Sakramentami po długich
pr~eżlWS~li lat 8Q!
.

~y

.

~)zTwa~udi,ta~\J.Q."

..

.

Nabożeństwo żałobne odbędzięsi~

st~e "'yproWadz~nie

~-

-

.'

.

.,/

dnia 28b.

J

co

aktu

~

kiej

~nbl ,w~~'szkęły' rzemiosł. ~ ·!ooieJaią 'obec .
nie k;Qńcai~· Mngistrat kaliskLzgódrltsię ,ryku

ł~bry~, kt6rąptzer'ob~ na gmach szkol
,'ny,Uś. '·~":torjUDlw!iP()m.oieMagistrat ka~~

WIaJI'!f:ości'

antystyC!Z!nSj.

ktÓire jeLSlro~e dol:Ul'kuszy podpisanych,o nie.z
włoome Pliz~łam1e ich kOIl1 i tetQwi, POnQQwa,lt jest
jut ositJa"tni 0fI8IS ukioo1cz:eniil Pl"z:y:gOl1;c,waii do oprawient13.ank~y wOOmy.

KQtmitetprosi

()lrganil~jiS,

tyęh~ aiezWlrOOiły

;.

liW··fiP.wQ, Jbip)

,

posiedzenia zarZft
dóww,'~obu.; z~~lzkach przemysl?\Vców łódz
;kic~.j .• ,?", 't1o~f.):; nad .t~dallJ~t:~'f9botni:.
.<~~>ct€> gająęych' się POdWyzSZeDIa"pła~ o
proc.~.

referatu

. skuSJi{,lJr~n1YS~owCY doszli

do W~biQs:~,

:'źądiu,fł,.X"6botl1ików W ..."pf;~!nl0rle

,·:·~g,~'tbip) "

~zk,oła Bzk18r~y

że

, Już

. W ubiegły wtorek, d~ia. 22 bm." o god!Z.

za,~~dowe, oraz dzięki

"'tzttdu. (bip;

ł

\

9,30

Wlie~~

W lokalu stO\y-a.;f2lYęze.nia Śpii(t-\va.c·zego "Lut,·
nia"· Przy ul. Sienldswi,c.za 81 od.było si.ę Walne
Ze-1J;Iolaa1.ieCzłQlIlików Lód:zikiego T-Wla, Operowego.
Ze>l)l'ą..nie zagaił p. Prezy'tClernt M. ~Yll'1a.mtl\i,po
cZlem na. pl'z.()woQdIIljI~'ząc,,~go pówQil~ p. J. Oświe
ciwł;\kieg.Q, po.-.zedsrbalwiicie.la Tow. Mua..• :bm. MQll1lł).SlZ
ki. '" Spra,wozdtĘtIlie z . d.o.tychc~QlWej d.ziaJalności
TowaJrzystwa.:Ęłozył p. Kpt.R. Lerq.cb~()rlot) spra
p~ dy§l~usji I18ld

no

dl() wyborów

KomiJ8'li Re.

~t1łt;YE\ril~St5L ,~

'~"!;~i<" '

3pm'YoIZldla,nh~IDl przyi.'3ttą.pio

n{}wyćh'WładżT~wa.

Wythrooi ~t,a.lh

. .~ dQPl~.(d,»~świadectw pr7elnysło\Y!~:ćb,

>$ikQly

stworzą

wM·tościolwą ca!.o,ść, miłą

"

za'ra.z.em\.l1::t OD"

" JedlIlod,uiów.kla" będlzie do na.byoeVa. w cenie, :d 1
(jeden).
Ze w:z,glę·diu 11Ia, kOQ1Jiooz,u{)ść u Sltalenia", nakła
du, wlSlka'zame j,est wc.z€tŚniej:S!Ze, zgloiSlzenie·· Uoo.ci p9
Ząld,lMlyoh
egzemplarz.y d.o kQ'mit.etu.
*
Ś-vvuęt<Q 4-go Hpoo posilada dola nas niezwykł:e
znac·zenie,' jak to w.ieIDlk:r,otnie mieliśmy spos.oobl1o'Ść
pod:k,reśl!a'ć. \V rozumieniu tego
i d.la tern vvięko;
szego ucoozenia wsrpaniil1iej oolCJzJnicy Spr'awiedllwośC'.i i Brawa,lwmitet bije w menni,ey' Pań_s.two:
waj wie1ki medJal pamiątkowy w wyk~iu znakomi.iteg"o iWrtystty, p. Aum:Ul1eQ:'a. Jeden e.gz.em,:paII.U~Z
\V'yk.o!n.aJn,y w ,złocie zOstrurUlS WiręoZlOtIly . Na,lfoodiOrwi
Amerykan.'skiemu. Inne wylooman8 w booiThzie-będą
do naby'cdl8. w kOlIllitede w ceni,e zł. 12 za slZ!tukę.
Tak, jaik przy "J,oonQld!nió!Wce", ta~k i w tej sl!)lrawie,
prosimy o wCiZleŚll1iejS!ze zgłoozenie '\.... celu ustalenia
na:kład'u.
nicę"

do

Br.olS'zura prof. J;anowlSki:ego pt.,)W
w cenie 20 gl'. je.s,t już

150-tą

r{}C!t

'1'liabycil!l~

się uk:onstytuował Zarząd.

wO!~dialnie ka;sQIWt;ł, budżet {)łrazprotQkół

c'iotrko"vle powstaje p!ef:~
p{jl;c2'!,~;~;Ir~h s2f!ar~vprzv t~rntejs~
cie '. s~ij~~j" Koszty .założenia szkoł~
sic kl1r4t9t~lJn1 . szkolne okręau:ł~

)

r

wizyjne}.. {.l!deClZy.tal Sę. ~reta;r..z T.~WlaI·P. E. smQ.iJ:i~lslkł.

;i;;;~"

w Lodzi.

Komite't ooohocLu wydiaje w' dni u 4; l1pca ,wPQ
nia.łą
.,JedIIllodni6wkę", na któ,rą zl·ożą się wyl>iwe
pióra P{)ilisdd •. Zawierać Oorua będzie na 112 Sitr'Otlli~.acl1 u:ooeadlnieIiila wielkiego zna,czenia wrriw:ykaniZlacj!i dla lJJC)lwoc·zesiJ1ej ol'gani<za.cji ś'\viata.Zna.
kooIl'itta treść, piękna okładka i liCi7..1l1e ilustrooje

\

Qnegdaj(\r1hyły się

f(}~yslu<?haniu

ZjBdn~

I

.Ni.?l'fł~~a S1)dnicil~daiJ!
25

naboiej

II

~więtoamerykąńskie

'PraQ9 Cf.?I1trailnego KQiJ.l;l&tetu c10biegają kooca.
Z
Qgółnej
cyfry pr.zoozłQ 20,OOO.u rkus.zy a;dJre~'Wla
.;~.
~
nychdo Im,tytucyjRząd'Olwych, Sa.mol~~do;wy,ch,
H .. Fi~e:ro'wawY$tąpiła
sądu poko~~
, ju g..-go~oktęgu 'z powództwem. przeciwko' SpołeClZnych lWStZy!Stki.cn !J'o'Lskkh SlZtkól -przewa,,1ŻiIlla część nooMzla jut i powro1tem, buCLzą.c pomęzowi .•wq~u, współwłaścicielowi
firmy diziw w.ieloma ktrurtami, wy.kOlOOJlemi .wspwniale
,.Kind.t ..~. Ff!!ł'er it ,. oraz wierzyoielowi
t~jże
Pl"ZOlZ znakomi:tycil po.Jslk.ieh· UJl"ltystów, jak: NQISfirmy Hirsz~~ij o wyłączenie ruchOn1oś.ci z korwsilci, '\tVyozółlrowski, Kos,s'aJk, Slfoozy!l'aB, CmwjkQ!W
opisu powollijąc się na akt przedślubny.. .la~ $.ki, .G1lDl<)iW\~liki. MdEl$UOWlsiki, Wroniooki, . BwrtkJ.warty wswdim czasie z mężem, jej, a ustana . miejozyk, JlflIrOCki, Al. Ma.Ilin, KaJnli!ński. Edmund
IQ/hu, Zygmunt Booo"rski, Zofja Str~j,eństka, G. Piwiający roździelność lIU:l.jątko'Yfl
między
181tti,
R~d Bisike, Lud)Vik GaJ~dI()WISlki,
Guńkow
małżonkami.\Są(i 'p9koju na .. wniosek pełno:::
S'!ti,:aMZiC'zy.r>ld
iiooi.
mocnika. tnrsz~postanol,vil. pQwództwo Fi~
ĄIrIkU!8lZte z.osifla.tuą· rnpl1afW:i'O'lW w pr.zesiZlo 100 to
szerowej'óddalic',na·.tejzasadzie, że W ,'wY!$'
mów. Oprawy wyOConuje oz.ęI3ciowo w WHnie je(Ji(gu Z ~jesFU liandlowęgofirmy "Kingt d~ <I na.}~Qilll:iJts1łycll wl'itystów introilig.ą, tOłl'ÓW
~& Fis~t}r~f.,ni ':da \-yzmianki o zawarciu
p. BonwW!eIl1!tUll'la Lema.rŁ, a' ~śc!io'Wo· wytkOl!1Juje
l;Qte:r:cyzyi'W' ~eccgegotreść tego aktu oSób, się Je w WQiI'S!ZlaWie pod iQlSooistym kiel."lllIlkJem
tneoich,.
·ll'ZYW~Ć"
··llie'll1o~e.
pw. JąlS!wzęOOwlSlkiego, .. ktÓ'ry wyprooo.wał rówtliież
. J
J.Jtrd)eMy wUiWet i opraw dJlIaI' wrk1.1.aiZiY· i tQmóI\v
~yOO. All'luJlSlwmaJdtu i eeIlitraillnyeh' orgęmi
~łęRzemi OBł.
zacJti sPołecmyoo, reprooBd1ltujący.chnalród, oprawioIIle
będ1\ '. w dW11e wielllde teki akórzrune wY'so,
.....'
~ cie~u.ratorjl,UIl łódzkiego z

. J)~

f3końęzonym

Jak'Naród Polski uczci ISO-lecie niepodlegI ości St.

'

~agi,sb!a:'~r 'asłaKalis:ł:a,wsprawie 7.a10"

godz. 9 rano, po

II p

końcu

. . I. ~.·o. musI być
,parejestrowana.

olW

llt CI'

. c6rid, synowie, synowe, zit:ciowie i wnuk'lII

świą.tecZIlY, łedlatkQ:Wlakomi~ia, pohOlrO'Wla Thl'zędoWQ.ćlx!dJzie ~a. .• IlIa'$tępnęgi).
.
Terri:li~".whnld;a się do p&;egl~du rOCIIIDHrów
'. ,~az,ycli,(~T~y "'nigdy l1;1e stawali przed kQUltirs
będ.zie d.o,~tkowo w

i

z1fflok na Sta.ry cmentarz katolickil
'
N& smatne te eVf2:ędyzoprBszRlą krewn,eh i znajomych~ pogt'~i:eni _ glębo~ł. smutku'

Na; d~i:~lm'W"ą. k:~m.,isję J»OOTOWą wmni&ię
Sw.wić'<{J:~,·kt~'Z'Y '·Pd~·.,&tawiU się z jakich
kOtlwiQk: " ~w ,··~PDZIjł~l~~ ~ {)gól}1<ę.
gQ PQOOIl'U Il.:od4 IJ:W.j.a . '~()26 C$~:pwca rb. W
mtie ję41i WdJńiul h;i'łJ,151;)l'ZYItadfl Ć wdz}e,dtień

ją· WboT0'\vą$·.JIi(Jdll;l,ny'
Sii~pnia rh. ~)

Lipowska

dłźlrieheierpiemiaeh zmarla dnia26cZEmefi. 1926r.
. '.
. '
EKspor,taCjf;l: dręgieb nam %Wloknssfą?i1D dniu Z:r b. md o godz, 6 wlecz. z doma_~~,
przy uJ.Lutomjerskl~j.~ H. do koścJ()la N. M. Parmy..
'
.
,

dQl~tkowa.

1905, 1904f i 1903
u.rz~~ć
'i~d~-a, , l i 15 "ka~<leg{) .. miesiąca ()
gQLlz.• 8. ~'~ą.~~r,·Qd; •. ida'lJ,a '15 ltwałb! 'w Lo.-

Wu

.z

s·t p.
Jeżewiczów

Do Zau;'zą,1iu:, pp. Pa"ezydent

M. CYJJJa.'mki, J,e.:n. Heo.rmtl1Ja AJrctowa, I{pt. Leroch--

Ol'1lQIt, nr. Ł. Prybulski, Dr. D. Cbasin, Mec. B.
Jwsieils·ki, Reż. K. Tata.rkiewkz, DYif. A. Idźkif)lw
ski, Inż. J. J{rzyian.ow"'Ski.
Na za.stępców: pp. Dyr. B. G{)IfCJZy~ki, La:wlll.,
F. Erul::.zkowlSIki, WjiZ. T. OzapazyIlski1 ProJ. J.
Bill"111baum, E. Smo,Hń'$kri.
'DQ Komłsji HErnliZyjiOOj: ,NIa cuonkó'w: pp.
Pre,z. A. Miehał(lw&ki, Pirez.· M. LaJdiÓ'\ł'Slki, Inż. łI
Goldberg.
Na zą,s'tę.ptCÓ'W: p. D,r--,.,o(}!wa A. Gzarnooyłowa.
Pie!l'\vaa€ posiedJZJe11:i.e' nowOuk<OIl1iS1tY'tuo.wa,uegv
Zarządu odlbęd1zie się w dni'u7 Hpoa rb.
.
--000---.

joyz i·ZBk r otni J.

"

muz z

Ił

·7,k<,1

Zestawienie tych dw6ch łakf6w jest

tak rażace i że 'v zdumienie wptowf1zaC mu- ,
si każd~go zdrowo '111yśl(cego czl0liekal . I
jedno zdwojga:albci .A.me:ryka ni~oma na);
uwa~na marginesie~
mniej~łego pojęcia' o kompozycja~ muzy<:a
~ ostatnich dniach ub. miesiąca
od~ tu.rą artystyczną' chóru im. Moniuszki, tłu::: nych i śpiewie,albo teź jury kon~l'su pa~ył się konkurs śpie\vaczy w
Pabjanicach macząĆ się, że "pieśń· jest bez żadnei
bjanickiego, jaskra"wo przeci\vsta,v~jąc po
. pod hasłem HŚ\Yięto Pieśni"w
Jednocześnie tości" ..• -"
ziomchórór,w zPabja.nic. LaSKU L Rudr
prawie odbył się drugi konkurs {) otinlien:::
Polonja amerykańska w Stanach Zjed zwycięzcy konkursu poznaiskiego J' laureata,
Dym jednakże nieco charakterze, mianowicie llom~onych' - jak na. początku - za2nacz.y1i~ wikonkursti amerykańskiego -- C<lf
chyba
kompozytorski, w Stanach" Zjednoczonych śmy -'-:ogłosiła konkurs na pieśń polską, wzy przeholowało 1 Jeżeli. jednak wiem,,; że . i\m~
Ameryki Pólnocnej w' Chicago. Łączność wając do' udziału wszy~tkich kompozyt<Y.; ryku. kraj solidnej pra.cy,
~eruje . się
między jednym i druginl konkurselll stanowi rów polskich. \Vwyniku tego' 55 kompozyto~ równlf>Ź i bardio solidnlekr'Yte]l~jtltn \v stOI
osobap. Karola Prosnaka, znanego zaszczyt~ rów polskich z tej i tamtej półkuli ziemskieJ sunku do zjaWisk zdziedzin~ sztuki..
.nie dyrygenta ch6ró\v im. Moniuszki
oraz nadesłało 115 prac. Jury. tego konkursu z przyj4ć musimy do \vniosku, ie ... f
pedagoga muzycznego szkół łódzkich i nie:; pośród tej wielkiej liczby uczestnik6w wyróż
Lepiej jednak ~~niosku nie ri~vysU'~vac.
:iednokrotnie odznaczonego kompozytora.
Ale przecież w skład j ury ~•. wchodżili
nilo p. K. Prosnaka właśnie. za "bezwartościo
W konkursie pabjanickim braloudzial wą" -według pabjanickich znawców
t~że ludzie' skądinąd znani fach~vcy, dziel,...
17 chórów - z tej liczby 11 było z Pabjanic, pieśń "Powrót Wiosny". De·cyzja Sądu za~ ni pedagogowie i inni szerzyciele lfultury.
l z Rudy Pabjanickiej, 1 z 'tasku i zaled\vie t,vierdzona została przez \vszystkie instancje
Czyż nie był to. chroniczn~polski Qb~
~ chóry z Łodzi tj. "Echo'~ i chór im. lVIoniu organizacyj śpiewaczych Polonjiamerykań:;; ja.w niewiary"ws'\vojski talent, Iłóry
musi
szki, który przed rokiem uzyskał pienwszą skiej do Głównego Zarządu Centrali pol~ mieĆ wprzód. markę' zagraniczną,Mzanim g.t,
. nagrodę na konk;ursie śpie\vaczym \y Pozna~ skich chórów włącznie. Serdec~niebrzmiący kraj własny uzna, czy też, co byJo-by jeszcze
o.iu, gdzie wystąpiły \vó\vczas chóry z całej list gratulacyjny, zawiadamiający o l'-ej na~ gorsze, jest to najzwyklejszy odfl.1ch z~wiści
Polski. Na konkursie pahjanickim ostatnio grodzie dla kompozytora - Łodzianina~ unlie
fachowej?
t
flspomnjany chór w składzie . mieszanym ściliśmy im extenso \v tych dniach w ,~Roz~
Wystąpił jako z glównąatrakcją z
pieśnią
"Powrót Wiosny",ukladu s\vego dyrygenta.
Pomijając kiepską organizację
konkursu,
(np. kolejność \vystąpień chóró\v znlieniono
.Dowolnie na niekorzyść łódzkiego "Echa"
t
'
~tc.), jako curiosum zaznaczyć musimy,
że
.JpoIskieb.
.Jury konkursowe wyznaczyło pierwszą nagro Warunki pobytu i koszty utrZymalliaWZdrOjOWiSka~·~~~'
dę dla mało znanego i niezbyt wysoko arty;
IV
.
.
l'W\()\\YSkiem, stacje koJ.~j{}we Bawa .·~lUibJ8tWO
.Związ.ek Uzdrowisk Polskicb w \V3lrStZwwle
l'ÓW, poozta, tełiegraf .. i tele<fon . w . i~Jsc:u. Kąpiele
stycznie stojącego chóru V Oddziału Straży
(M:tH'slZ/8,ł'kowSlka 130), w c1aIszym ci~gu ud!z1elH1l.IaID
S'iaroz,ano-słone, kwas()two~węglowe, ;,. frWilIlIOlWe elek
Ogniowej \v ł..odzi, przechodząc pnrwie do :ruastępującychinfQłI'!lOO.,Cyj o kooZlta.cllpo.bjltu.i ku- tro i hyd!rotwapja. SezOlu letni odfl~ dO'10~10,~
porządku dziennego nad wyrobieniem i .kul~
I'acji W' Zid,rQ,jQ.wiska,ołi iuzd!rowiskaeh' ~alffi.Vych:
Ulttemse-ronIDmQwy. Ceny. kąpielf: ~ do5 zd. pen..,
II

Kilka.

lM.

Jedźcie .dopolskicbuzdro

, WE WTOREK śWIĘTO.
Wtorek. 29 bm. dzieli ŚW. Pioror-a i ' Pawła
świętem uroczy,stem, wolnem od pracy.

. SPRAWCY NAPADU

Jak

r-~A

XllI

K01V1ISARJAT.

się d'Ow1aduj,euny ślet1z:two prz,eplx>wa{1za-

ae w 21WłąZiku z napacle m tłumu na, XIII k{)łIniJSfar
ja.t P. P •. J)OIdc'ms wypadków maiow}"1ch zbHŻ'a się
hl. końcowi i spraWIa powyższa. wpłynie w,kirótce
1

ft6,

woklamę ~dJu Okr~g{)lwelgo

P1rzed

Sądem

wLOIdJz,i.

kiłkanaści,e

osób, któnapadizie. Są
)o pm;ediesvviS!zystkiem oieJILne indywidua
i OOQlni

!'ym

udQwoćLniQfrlJO

sta.nie

u,CtZiestnicrtwQ

Ifiodlz.iejle---<reeydywiści.
l!
t,

w

LUBIEŃ WIELKI, ha:rd!zo skuteCzD.eZidirotje
sjonat z c'aloflJziennem utI'izyIDa.mem f-lO zł.
SiarC2laille WWQj. lwowskiem .. Pięć .źródeł s.iairoZa·OJCÓW,.1etnisklOt i zakloo. J)r.2IY' dolooz:uiczy w._
nye.h, md.joczynnyoh. WOOlf di() pieia ido kąpi.e\,~oj.k~elookiOOl. Staeje koil.ejowe.;, akówdub Ol..
li, borowina, '\vziffi.Vlad.nm prut siaJr~ycih,Sezon ; kuS!z,poo7ilia:h te1~O'I.l'Ia,.f w'Skalę, t.L 00 wmiej-SlC'u.
15-5 do ko'lioo ·wT.ześnila. Ceny~ąpieU 2-'5 zł., pOr· . Hydlro i eleiktrolf:erapj.a, ką.piele g;
iVe, igliwiowe i
koJe do 3 zt d!ziem;nie,utl~z.yman;i:e d!zie.nne ł--5 .zł.
solne SlZtUiCZi1lB. Se~n maj - wr,z·· ń. Galkowi,ta
,pOOlsjOiIlait z oołodlziemm.em utrzymaniem 8-10 .zł;
1}l!'l'acj-a w Zaikładz1e 50 dlo 100 zł. .~ . sięC2lIl!ie,ciał~
MILOWY, letnisko i mklad przyrod!ollooznidEie-nne utrzyiIDJanie 6 zł.. piOIkQje 2
zł. .za dobę.
ozy orok· PQZtIlania, czyIDQ1.y cMy liDlk~ł
~.
..PIESKOWA ~~ ~kl. ~
a, .}et~.ko.
MUSZYNA, leItnistko podgóJ"Siki'eli irooJ!ą SImZa
JKl,k(J-]e2 zł.cał<JtdJzl~ne. ut.rZymanl ~d 5. zł.
wyże1alzis.tej, stacja kol€!jGlWa w miej4cu. Wpda mi- .
' PfWNIC~A, tl\e~(Jt. P;)dg~f.~le l ŹlI'Ódła
nem1lllła.dQ picia. Qeniy .:Potlroi 2-3 ~ł. utrzymamie
s.ąa~. ~:SW~W~PlnQWeJ :nah1LJl: Kra.k:~",Mu.
ok/ClIło 5· ~ł.. dzieImi!Cł. Iof~ji udlfdelaMąptrat· SiZ~-KtryJnica. IUypłelew Po
~odlzi~
m. MuSlzYIllY.
1litIr:zyma.nie7-9 d.
N'IEmRóW, OOIroje &iatI'lCmrDlO-słahe, W! woj.
~.:..... "

(U)

II

I

WIELKA LOTERJA FANTOWAr.
'\V\1niu

odbęd~te się

22 sierpnia

w

"Helenów"
"Vietktej IQstail'aiIlie!D1 KQiD)jitetu Od
pall"lku

"osa.dzenizostali.~W"'zoraj W Iłi.otrkowie~

rOlz1olsowaniefuH1!t6w -

łeirjd.

.la

fantowej, UIl'iZąd>Ziorne.j
OOwienia Kościoła Ś\v. K:rzyża.w

Łod;z.i,

Główne wyg.ral11e

w ~j

po d!wu&niowyOO lXlłZpra;wachza.padł
w pwtrko\vsikim ~dlZie OkTęgow:ym wyro'k wwiel
kim proceaie lroimun.i,s.tycmym. MięćLZly ()\Skarżony
mi roiOObni>OO.mi iiohOltnJika.mi fabryki ,;Wrurta"

s.tanowią:
JwiJ. wyj,a.zoowy
powozik z całJkowiltym Z!a'Pr~ęgiem; ma
szyny (ho szycia, a:pa!raty radjowe, otomana, worek
Zd1ajdtują . at.ę w)11bio.pl'\ZYwóCLcy ruchu· komP!ni~yc\Z
1Il~ 10 kOiroCywęgla i
w1eile, wielce Wlal"toocio.
nego,
jak np. Walerjra. GłarwTom. eóo.'Ilm kQmils&rm
. wych pr.oodmi(Jt6w.·
.
bo1Slzewłekiego,
Paullin.a Wwd.of\vaID uc'ZOO,tni c,zke;
BUety w ~l3inie 58 groszy, nabY'·V1alĆ mo.żlna.
kUłI':SÓ'W itTI.B.tiruikttotiskicbw MOlS'kwiei.t. \
'Bor pivze
có<bieImie w Ka.ncelarji pa;r., 100 też w powooie
rel1daJIWtwym Jlia miejscu.

'(~letm)

Ze stow.Chrz. ·Nar. Naua.

szkół

pow..

DnJta;28CiZffiWM 1926 roku o god!z. 15 odlbęd!zie
aięposlietkooie 'Zalr.ządu w ·.lQK6;lu przy uL PUiJ:lalDo:-.
wroza. :łup.· F.:M.\lClZkowsikie.go. wllCie-'-PrelZesa. .. Upra

Tatri sztuka.

słuchaniu

s,ze.re.gu

świladków

orM po. przem6wieo.
l{)SlZl()ny został

ni:a.cih proikura1:{j['8. i OO,ro[lCÓW
wy-no.k. Mocą którego ska,rzano 'VI
linę y..,r ard,· Ign. . Ulj.ańskiego i T
go po 4 la;fJa ciężkiegowięzi.E!iniat
p,raw; Feliksa Fafwkę, Ka;z. Ru
SOtkoł{),wskiego po. 21a.rt1a: wi.fiz.ie.tl
nyeh unie·wi,miOlIlo. (E)

,; Gawrol1!a,Pa.l.1·
j~a' Dom.ańskieptyz.])awieniem
a i \Vojciecha

.

reszkę OI8k~rżo

TEATR POPU
edstawlenię.·

.0.

1i50~r

miejspa
cena-ch Od
w 4akta.eh
,i Śinlierć . CaJra
a .. widza utl'lZ'Y
w si1nem . rw,..

swasięP. P.OZłOl1ków ~ opUlIllktU.aQll;(; Dl":Z.Y~yeie ---: wa1lJJ:e. &pmwYo:' ;

ćąJe~o

z,oo,połu.

. wue' dekoracje

w· SiO!battę .p~y .występ llookomitej artyst
ki wali'SZawmch' teattJó.w· miejskich" Mioozysła.wy
ćwilld~j.

00eg\rainia. będme piC)ra.tz~1XY

ikroOOchwi1la.· orygintaJlnJa. WincOOltego.. Rapackiego
(syna.). "Papa. się .te.Di" .l.Xld iOOiŻ~~'~ ··z.~ałem
~

Dziś i .<Lm. nas·tępny.chQ
StamkiegQ i Bo1sIkUego "Hall
Jaikuibińska" Lapińską., Tei
~'. ~ lfi"(JaitI!

I
'\

.p
Udzielanie
,

po~yczek

ulgowych przez 'Polską
Ubezpieczeń Wzajemnych.

fZ
Dyrekcję

pa

zdecyl1iHv·a.niu przez wł-adze P.D.U.W., w. ).a.l!.ic:
mierzo Ubiegający się opoź.yczki ulg-o,we I"ą .~~
bmlo-wę ogniotrwałą po po·tarze będą mQgJi być '3.
naodłn1ld. owę Zlllig;ród ogniotrwałYGl1 po pożarze i
bieżącym r'O!ku
1926 zaspokąjeni.
- na pokrycie bud{)i'\vli is.t.nieją!.:yeh mate,rj.ałarni.o~
Poedania pogorz-elców {} po,źyoz,ki. n~leży kił
gl1iQt l"\v-:alemi.
l'Ować nie bezpośrednio
do łJiur~ cen tra l neg{) )'t
Poży;czki uJg{)lWe na odbudowę ogniotrwałą po
War.szawie~ lecz
(10 właści\vego
O&dlziału Woję.
po·ź.a.r.ze i pokrycj.e, og.niQii'wale ud·zie.la
InSltytucja
vi'ódzkklg'O P.D.U.W., a to w cellu przyśpies'zenia ~ai
latwieuia sprawy.
z, frunaus.w,w wydizi.elanyeh' z nai\Jwyżek po zamknięciac4biIa.:ru;o'Wyeh.
.
Ponieważ
w Polsc,e je.st kHka miljonów bu·
Pooyezek ulgowych Dla ogniotrwałą' <OI!:lbudmvę
diQłWli krytych słomą lub gQ1ntem, prz.eto fumdus'z,
zagrÓ!l1 i
bud.awlil s-pailtoilych. BoIska Dyrekcja
jednej iIlJSltytucji nie m<lgą zaspokoić wszystltich u·
Uoo!Z.pieczeń W'zaj,emnych
u<dlzielaćb~d'zie i nadal
hiega-j-ących. _się o po.życzki. P.D.U.\V. {Jjpr3lcQwaJa opGISlrozeg61nym petentom w IDi$rf! pooiadruny.ch fun
hecnie pian C01'OCZiUe.go pOHlzi!a,lu pożyC'wk na. ~
dusozów; jednakz.e nie wS'zysrbkie podania {) pożycz
chy (llgni.oltrwałe ta;k, aby fUlUduszami~we:mi O$~
REDAKTOR·ZEt
ki UIDgą być ulWIZględlnieme, poolie\vaż potrzeby
gać' jaknajwiękSlzy stkutek dJl!fl. kl'aju i QS1riIDi~,
prasy 16dlzkiei" a 'w szcz.ególWieliOik,rotnie prmwyv'~ają i długo' je'S!zcz.e prz.ewYŹ- ' sropni:ol\V{) klęskę pożJ8Jl~ÓW Ip.as<owych.
'
lł,ę.pubłi~". i
;,ExpręSlS Wi'eszać bę-dĘ fuIIl!dJUSłZ.-6 ktQa."emi
Instytucja na ten
\V myśl powy~~ego plamu vV~ad;~e lnstytucl'
'erntu:(~ ~ps'Zęj ~awy)
001 bę,d!z!i..e mQgla l.Wpoll~,
wy'zinaczyly już w trzech dJz,l~lnic:a.ch PoLSiki (w ~
MagiJsrbratll'akcję, pl"~ą, do
'Kredyt
POlŹy~ki tej kM. e,@Qtrij, wydzielony
Kong.resów·oe, w Małopols.ce i na KIresach Wscho6'
mi«IJz'Y .iJm:l:ooni $baJe nie~gÓdoo z znadwy'Źetk m rok 1924 joot . już niemal wyc·z.elr~ nich) te :pQ'W i aty, w których w OOIku 1926 tak"
i;,s~e wila~Qścd:· Ó
c1ż!j,aJlajbnQśei
pruny (~y!2.lI1ano 777 polŻYfJlzek), tewięc; . '!'>i':ad~
adoo.ja pożyc\Zkowa ma być przeproW:aJruWlIlla., i wy
,Wydwialu '. dowretwa.' Alwja ta ~ _ "dale- }JiO\datnia, kitóoo wdad$ynl ciągu napływać będJą,
brały
w nkh naj bardJzti ej zwarto ~budow.runt
r~p'atrZQine. ziJsta!UądJOlpl00'o po. zatwierdtzeniu.ooce ~r~e ~Pr~p.rą., tę oo~ tej. ~,
(},siedla, g;dIz&e przez pokrye,ie pewnej girU!py ,zabez . ~a, ~ aWy1o:h wi~ci) i!Il,sYJI1!UUllatIlJS.u '. za l'IoJr' 19"25 i po wydJz:ieilel1i u· na c,ele po..
gu."&:1, W1zg1ędmie nieruChOll1JOlŚCi, ~mniej&zy się ni-e.je rzecfi2~l!e,~~,jniejeiGana.e UlIiaJy, ja-kto tY~QlWI;} o4I~i~ Iloweg.a fU!ndUtSizu .oraz be~pieczeńs:two m.aoo,wej przy pożaa-ze kl~i( ,;'
l?()ll~kaDyr,ekcja Ubezp1ecz-el'i \Vz.ajemnycll za
wi~~iła
Magist.rat rn. Ł<Jd~i o zmianie dotyctlez;asowego trybu uc:1ii01an~a p:J.tycz,Ellk ulg{)'\vych

i

na

.uozymlił'·
. ':Wi:ec~iPlY'~ .'lA.~ 2ł; bm.. ' w
~rkUił~u:',iJl~~'-o' ~~~ ~ wystę

dPle~Ja Wyij_łiu 'B;qdo'WlWGt~...

t ry

II

zaJmuje aziew!}te miejsce w mecte, a. trzo,
W 'duiu 23 hm. ,ZlOisibały ~ec~.e, uklolll-wo-lowe Zjedm.>O!C!wne Fooryki ZflIpałleik, Silesia, Malr...<
ne prIalCe~lrowe, c1oikQil1yWlane jedJnooześnie
}os, PiI'og:res-Wulkan, Płomyk, W-3.lrta, ł;:ł.p.szyń i.
'~z ekspertówz,ralrr.i.ie11ia m~dlU,
jak ró\vlnllOO
ks1ąiŻoozkOl\Ve fooryki ''\Te Lwowie. Ta OlSItatnią j.ępr\Zle!z SI~h zapl"zysięlŹiO!D.ych: r.zeCoi.o!znawców
dymie 11Ia ekslpOil't do Ameryki, gxllY'Ż na kaiążoo;.
ZIe,SIz,to®łlolmU. WYlD!ik1 prac' '. z.oortałymięd!zy e.k.;
kowe za.pałtki ,niif3lffia U'oos zapotl'Z8lOO\varoia"in!ntt
S'~ ur.g()dnlKllIH3 i Z!OŻOOl:e w1mi'll. 81~rbu.
za.peIDia;ją cały 11alSżr)11Ileik
we\Wlętrmy i ryiIł.eOC
_ ~Q 18 tiaJbrJilk na te.renie oołej Rlzerumuruski, .gXłJzie dio<sUaIr{;jm.my za:palki dJJ.a IDQfIlII.)poc~ypos.pOOi.tej.
iliu. Pto/ZOeltałe 8 fl8J)ryk . :oostrunie po S'kupieniulDa«
. ~' to:~~.QJe.ZlOne FabrJnki Zapał,eij{, w: 1)
SlZyn zlilmvid!(}\t-rune.
MlsfooOOltlJoiwie, 2) BłlQlniu" 3) B-e1a S~'SIeYw PtoIZ
Najwyżej toohnilrnm1e stOlją Zj.edll1ooroM Fabr,
r:liMlIi:u. 4) F&bryk~ Mtpad:ek k&'a.:źoozJmi\vy.ch We
ki Zapałelk, Silesia, Płomy.k, W'Wt~a i fl8!brytka we
Lwowde. 5) ~JM, ąi~~ia W O~echQlSł'(»wiczach., 6)
L1;VQwie - pra1cują one wyłą.cznie l11IaSiZyIliOlWO. T!l'iZY
ŁapśiYi4 ,w C~chowie, 7 i 8) Płomyk, i Bla&k w
poizoo.talenie maj,ą pełIny;ch ur.zą.dJz.eIl aurt.oma,.ty-CIZ:
. vV~wie. 9)M1al!'jrOs wGl'OIdnie. 10' i 11) WiQja i
nych, pra-cla idzie tam nruwpół ręc':zmd.e.
~\vWi1ltnl(:). 12i13) Znicz i 'Ś1wlt. w -KiI'aikowii.
WydajiJ.1iDlŚć w foor~llka.ch wię~ycb 1 jak Zje
14) EI-eĘtlrit,w Sto!nimie. 15) Prog.ress-WuI:kam w
dJn.,orclz,one Fwbryki ~ał-ek i Siles-ia dioehiodlzi do
Pińsdtu.' 16) Wulkwn w R~. 17) W8.!rta, w Stry150 S!kl'lzynek dziElt11mlie. Należy podlkaw'1ić, ił; Szwe
ju. 18) Promień W :ayd~~~,
dzi~ obejmując lUi:XWJipol, b-ylli ~~' wyeo.kim
' W, najJJJdŻISI.W.ch dlni~h, Pnf.yj~Mźa do WiM'- pCłZiom,em technioznym nJa\9z!yeh fahryk.
S2Jaf'Wy p,'. Ereuge.r-T-oI'sten, gener~y dyr. \\-"Slz,echUst,::1.Nll3, ()1 n:lJOfl1QPO!U m"pakiZlalnym ~UI;;'
świaJtowęg1QK'OOlOOlvc;jum zapalcmn,egOl, a:by 0!3tateezrząt10witen sam dlChód, Jaki mlał uprzedindoz ~.
nię z,ął,ą,twić z fabrykantami Slpnawę umQ:wy i wyd-eroli, po 20·Zła$; JlWtach WS!Zy!SVkie faibryki ~~
kupno Obe<m.i~ praeują już . jtako 1Iabry;ki m01lJQfJX) c1zą na własność pailstwa.

-000--

r.
ILE GQ 'P~ODUK:UJE.M.Y I SPOżYWAMY
my sUtlą zwyżkę

we w~kich trzech 1'D
brykaph. Tak np. produkcja roku 1924-~
wynosiła 440,829 ton (r.b. - 520.000), spooy..
.cie wynosiło w ub. r. sprawozdawczym ..,
249,973 ton. w obecnym - 267.000 ton i wre.
. sacie wywóz \'V ub.. r. - 201.490 ton. z Vl' :l". b.
- okolo 253.000 ton.
Konsumcja cukru Vi kraju wzra$ :t
roku na rok i przekroczyła. już podom
przedwojenny (około' 3 klg. na głowę ~
nie), nie podąża Jednak za tempem W7.I"Qstu
produkcji. I tak w r. 1920 - 21 &p~" ..
Polsce na głowę ludości wynosiło ~ ~'3t klg
w 1921-22 - 4ł77, 1922-23 ł -6.35, w l. 1923
-24 - 6.43, w r. 1924 - 25 - ~'~'%. 3925
~26

- 9.12 kip.

'.

~ROZWOJJ' NieCbielttCrn. U czerwca

o

Czasopisma,
"""'J!!

zkł

1111

Walny od 15 maja do

PRZEGLĄD SPORTOWY"
\VySiZedl nowy numer "P.rzeglą,elu Sporf,owego"
mwiel'f8,ljący sizereg spra\Vio\Zdań z- .różnych d.ziedz,in
9pOIrtu. 00 na.bycia w kioskach.

PAPIERY PROCENTOWE.
po.t. dtoll3!row~a 67,50 (675 Zł); 10pl"OO.
po!. kolejowa 153,00; 5 proc. państw. poz. konwe-r..
~yjna 32,00; 4 i pól pl~OC. L. Z. Ziem, pl"zedw. 23,85;
4 proc. L. Z. zii,emskie złotowe 18,25; 5 proc. L. Z.
m. WaJI'S'zawy przed'w. 21,80-22,00; b proc. L. Z.
,"Va,rSlZlawy zlotowe 31,35; 6 proe. oblig. Wa,TS'llJ.WV

3.05 - z

10,17 - ze Lwowa, ,
11.59.- z Wars;z8.wy tP()81l.1~z.Il~n
12.45 - z Wars.za wy,
13.11- z
13.28'...:.- Z

(pociąg pośpiesznY}
Kołus-zek (pociągmiejseowy):

i

suj~ przez
święta.

kllrokres letni W' nildlziele

łączenie.

z

Wa,rszawą, Skarżyskiem

i Ta:rnobrzegi,eom)t
,.
7.00 - do Koluszek (pociąg miejs<xrwy»
7.50-:- do .Wa.rsza.wy (pociąg poApie&Zny} baz. pośredni)"
9.05 - do Tarnowa,
10.50 - do Koluszek (pociąg miej~wy~ kursuje
w o.kresie letrum w 'niedziele
święta), .
H.50-do Koluszek (miejsoowy, połączenie
z Wars-z.awą),

mały.

Z poW\Ofau soboty zebramia g1ełd:y CLewEwWej
Iflie byłO'. Dolar w obroltach pomagieldowych 10,08,
:rubel zloty - 5,26%.
.
DOLAR W ŁODZI.
W dniu wClz.DlrjaS'zym przed polud!niem na ryn;iku pieniężnym w Łoruz;i wobroia.ch prywatillych
'L:urs d!oJara wyn'osH 10,la w płaceniu i 10,15 w

13.25 - do Koluszek (połączenie z \Varsza.wą.),
14.55- do KoJusmk(pociąg m.iejsoovv'Y),
15.50 -do Ko!usz.e,k (połączenie _z ~Chową

tBAoodu.

~ Tend;e.nejla spolkojlD!a.

i Kmkowem),
16.40 - do CzęstochowyJ'
19,30 -:- do Warszawy,
19.41- do Skaa'żyska,
20.20 - do Koluszek (pociąg miejseowy),
22.58 - d() KoluslZek (miejsco,wy, połączenie z
Warszawą,
Częstochową i Kra~
kowe-m).

--()~
ił

o GLOSZENIE.
Dniift,2i.VI-26 r. o goruz.4-ej p.p. o(1bę-d:zie
tię z.e'bramie przy Ul. Pi!(Jlkkowskiej' Nr. 82, Byłych
lunkcjollaJ.rjlWzy PoUcji Państwowej w spr.at\v-a-ch
'Waż,ny.ch.
1979.

Złoto, Zęby sztu~zne
nawet połamane

pełną wartołf płatl,

kłem

pła~6w

8.00- do Koluszek,
9.05 - t:oPoznania (Kutno)
10.50 - do Łowicza,
'
12.07-- do Poouama (pociąg ~1Iei:~'i"1
12.58 - do Poznania,
13.43 - do Warszawy~
15.15 - do Lwowa,
16.4~ - do Siera-d.za (pociąg młllS('~rv
18~19 -doWatl"Szawy ,(pcJei~~i1.1)ieEml:Y),
19.10 - do. OstrOwia.,
19.45 - do Łowioza.,
~O.25

- d'O Gdańska i do
20.55 - dQKratk()wa.
22.07 ---:. do .POlzuama.,
23.34 - d() Po·znania (pociąg Pil:>i(:!Sz:ny)
23.58 -:- do Poznania (przez

Ilł.llt

zdro\OO

szczeg6ły codz.

i W ś.u;;tadm6t VI Stokac)l' oa

godz. 12 w pol.

. 5158 -4

~'»"

Kolejarze i tramwdjarze.:.
KapUją

~wma sukIen.. .gdzie .uCZdttmCe oo.oierająmpraw,.l 9U8~

Wszelkie

to~ary

ą t) łk:owtirmle

na

.ni

.KREDYT" NawroI 15,

-lab ~.dWl

. I· p c:trG) (róg

t5

Sieńkiemlcza)

bo ncezywjśdsbarcko tamo j
na do~ydl' 1UalWlkacll. 1a6C

fi

'.

Na dogodnych warunkach~

Do sprzedania . , _

domek mUfGłltanyo 4 pOlwjath
Z ogrOdem o WOCOW}łD. oraz!

morgi .dObrej złe: mi imol"ga
pa~twjsk-a og61~go przy tram\\aJu at..

tlnowie.

Łócuka

40w Konstan

a

1958-2

'. r..ał~.,
......~. im.odeto~, anie
~'. _.~ma·. ubloróUi
K
damskich' id.z:gjnu}cb orBZ

możemy, ił l.6zk Ił metatome,wozki; spacerowe,ma
łerece \P5śclelane, materace druciane oraz materace domeblo...
wy.h lóżek podlug miary .. Pater;t« nmywalki,. rower, .e.ńgtelskif
i tr~.,uJde kVZ;iJje slęnajt8uiej i na n8ido~odłłieJsZJCbwarun..
kaen w iBj:Hj cznym skladzie
i~

.. pgE(lllÓl'Ul.

(pociąg .-pi{~zJrlY)

Stokach

•

\1.a1. t! o~ietrzebard%o

Iłn~lelskieęo Gruntona nanka pasowania mierzenia i apinatrlt
łlła P()C~ątkuJą9ch.przy.gotowawc~y kurs szycia. Przy szkole dat,

.,

6.42 -:- do \-VarslZawy

7.15 - d<o- Warszawy,
7.40 - d() Pomania, ,

pieni~dzYł

suche. Wuu1. i

l

Ł. odź.1I Ploirkomeka H 'Te•

Leazna-Kępn~

20 min, drogi
tram'tli. Widzewa i
He '~nowa na 13ł zedłuźeniu . Po..
morsłi,lejgazie b-:dzie wfeta
ciśnień I. flftry' YloQociągó!Q 00
kanal1~cJl ŁodZI atd i tram-

L.dź, Picatpk.",.łuI 16311/
Kan,. ~yż1!%e i ni~bze .Metoda kroio podlug s-ystemu francuskie9C'

g.aranto\'\ a~

2.04 - dl(}

3.17-d() Warszawy,

nie'8zo od

"

wieczorowe

odzą:

iżuterję
J. FIJAŁKO. Piotrkowska 1. tel. 31-46..

pł'Zed6Z

.ueiałowlozowej
alstra,.•• ceobG.eJ
n~dz~a Da ~tnłe pracy kobiet. WarUa.
31ot)'m m~dalem. 'Vi Belgji srek. i dyplomami uznania

JłKursy

Ode"

S najlepsza lokata' przed spad

y2sza .s~koła kroju i szycia

Uczennice otrzymują patenty c:eeho.e~
i::'yqtne. Na miejlH!o' duty myb6r mrmekin6w:

16.03 -z Łowi~
18.11 -- z Pormania (poci~ pO~;Pl:lm:n
18.23 -- z Koluszek,
19.25 - z Poznania,
20.15 - z Płocka.' i Ciechoein~
21.52 - z Wa,rszawy.

~.40 :- do Killusz&k (pocIąg mieJsoowYt połą

ruch

"

P<JoZJ1ania (przez Ku
Poznania (przez .n..ć1~=~'łiil

22.30 - z Sieradza (pociąg mi.n'io,IłIIhT'"'
23.25 - z \Varszawy (pociąg IiOlłlies~.zn:Y')

Odchodzą:

Z Listów zastawnychmocniejStze były Tow, klre
d:ytowego m. "VarszRwy, Z1i,emsikie i oQ,hlig,a,cje m.

Kupuje i

,n...."'.....' ... J_

8.50 - z Osrtrowia, i

22..17 - z Warszawy,
22.30 - z

Leszno),

"..7.00 - z Poz'nania,
8.15 -- z Łowicza,
8.45 - z Gdańska.
8.45 - z Poznania (przez

21.30-z Kolus.zek-WM'Szawy.

AKCJE.
Bta;nk dYSik,mtQwy 5,20; Bwnk Poilis:ki 49,00;
6aip;kzachO'r1ni 0,80; Bank Zw. Sp. Za.r~ 4,00; Chodo
rów 3,50; Gooławice 1,35; WI3.~SIZ. TO'w. fahryk cukiru 1,47; ŁaJzy 0,08; "NO'bel" 1.50; \Vęgieł 39,00;
Lilpop 0,52; NOlrbltn 0.67; Ostjrow1ec 3.25; Ru~i
.9.69; Sta,radwwice O,80jZie.lenie!Vski 9,00; Ż,y<ra.r
dÓ\v 6,50; Haberbusch 4,95; Tow. pożyo~owe 1,90.

\Var~wy~.
Kępna(przez
Krako,w~

. 6.30 -z
6.34 - 2i POiZIlania {pośpj.~ZJ.ly}. _

20,01 ..... z Tait"Ilohrzega,
20,25 - 2 KQluszek--Częstochf'wy i z
Krakowa,

1915-16 r. 11,80.

l: 7

rll b.

...

hÓDŹ---KALISKA:
:: c h o d, ą ::

1.49--z

1.00...,.;: tł Koluszek (poc:iąg. mlel~oowy)
4,40 - Z K().l~.ek-Krak()wa-Sosnowca}
'1,28 -- f; l{o;}.uszek-SasnQwoo,
9,40 - Z Częstochowy,
10,25 - ze Skarżyska i WarslZa""T(
12,40 .....;z Koluszzk,
13,26 - ze SkarżyskSl,
14,50- z Sosnowca.: Częstochowy
16;18-" z Wars,zawy,

6 proc.

AAUF?T

wrzęlnia

P
Przychodzą:

WARSZAWSKA GIEtDA OFICJALNA'

W.a.rSlZI8iWY Ultr.zymane. Akcje nie1co IDmmiej,

1

I az

LÓDŻ-FABRYCZNA:

-'-'000----0

.

1926,r.

b iełiż~twa.hll1tU I illst,U..

f-~ł1t lie prakt~ na mater-

'ił jł}le . i ma} ą . mojuol!ć. ueZyC.15
':a sobie kilku' uto.k.. Pafigka. 751
~m•.. &4of!.CJna.·łl~~ie parter.
~

-I

..

...

1395-1

Seminal'Jum nauc.2y4cielsld
z pra'ltSml

elen

pań~two

h

-t..

Przemysłowców Łódzkich

""

halełnre miesiące:

czerwiec,

iip;>E!visierp~eń

Pierws~e Sao st. SłeŚĆ. liczone będą
nadily:Łka· ponadSoo sł. S~gśt.

Sp6łdzielnia

1926 r.

Rek załaiułiialB81.

po cenie zasadokzej tA.. 10.-

,pn'imuje z

•

500

st. sze§c. po

2,000,.

i"

..

na kazde

wZ ł o;ty eh

żądanie.

.kładrO&2Ca~dnł1imo_e w D 0.1 &rach
innych 1lIalutaclt obC!J'eb, ~wrotne ~ Dolarach i .ł,. p.

Zł.

.."

Ir. 15.

opr~entoWanklm:

.~:5móVtijeniem i

z

odp"

Elilugłełłeka

Wkłed)' óJlżezł}'dnoltoiln_e

" 8.~
za 1,000 szt. sze§cw; ezyłiie .od tej nadwyiid udzielamy 20 pr.
rabatu.
P RI Y KŁA D :
Zużyto 2,500 st. sześc.;. 2.a kt6!'e liczyćbędzierny

po cenie

z ogr..

lO.-Zt 5..--8~- ot 16.ramem Zł. 2t-

Załatwia

wszelkie operacje bankowe
ank eWlzowy.
J!I

zamiast dotychcząso\\,ych Zł. 25.-

iIUWł\QA:

dpt1chczaso~e

Wobec

1Iiprowadź:enła pO\!.iyis~ej

opusty. dla.

lttnzC$tanę żniesione.

konsumentów,

znitkt

dła""sz lstkfchkonsumentów

zażywających do

25,000 st.

szesć na

i

czas

. Za~ząd GaZowni Miejskiej w Łodzi.
poleC!8Wszetkiego rodzaju. VOied1ńcze i komplety
wkład 20 proc. fi za gotówkę.

na raty.

M'otory'·Olesel·a te spr~źarką t bez. sprężarek
M.,tory .Ssąca-Gazewe. na koks, węgiel, drzewo , etc. .

Mot~ry

zmienne j o -ssal i

M.FogelęGłÓwna

47..

1841-

l:81

Ssąco-Ga·zowe

Ną,1yehmiast

do:starczalne ze składu następujące sitnil<1:
4fMa· 8:\1 o KM. 16 120; K,." 35 l 40 KM. 45 ł 50 KM. 50
10 .115. KM, 90··1100 KM, 140, 1&0 KM.

I &0 KM,
1&4
"

tetnational S11ipbuilding andEagi~eering Co Ltd.
~owatzy~two Budowy Okrętów i Maszyn SP. Akc.

·8 lur o

kroju i szycia

Łódzkie

Mistrzyni cechu
Łódź.

PIękna

A.

KOPYDŁOWS&IEJ

secf...

al.. Piotrkowska 154.

Oc. 1 czerWc arozpoezynaj ą si~

cera

wakacyjne kursy

decyduJ eC7ęstoo fo~odze1'liu ktOlU, modelowania, bielizny szy\!ia i rob6t ręcznycb trWae ~.
kobiety( .a iE:oyn)n:td.!ugolefflio do ~9 sierpnh;l. Oplata 2,nJz. połowę. Po sk. ńczonym kursie U~·,
mypróbowanymśn).dłnem kt g. czeLlt:e obzymują s'l)iaaectWa. Dla Drf,C,ljąC~:ch kuritly wieczOro-.
ruetJcznym uSl1WmąCjID fłjj<lJ'" we. Zapi~'y \n kąaee 19rjt szkoly od la -. 1 !. 6 -- 8 w.

:d~~:~at~t:~~'c~ibal~n:Z:;bie~~~: Kurs haltu maszynowego, kursmodnłBrstw.,

Cr~ffię,:Li~~j,o lii:ł

F&bj: luster prla.ln:wn~l!zkaJ,
i

%ąd_c·:wszędzle.

..

n

Reprezentant. na Lódz:

t.6df, Zachodnia. 22..

K.Nojman, Zielona 42

poleca po cenach najnBiszlłch:
Lustra. trema tualety· j, sna ciemne'" Of.1gC..
1.~ln)~h ram;: ch oraz lastr~ \\iszące, OOlla'"

-y· ·1.· . .
Na
rat
.
1Nszellde towar1 nai1epiej~rg
.

.1> upnie

w trmie

II!!KREDYTi',.Nawrot 15"

ue

.1

popraW:anie !usttaz

przynieszenłem

a$t

cemow. SrrEed~z na raty i za gotómk,FiljaTargiRzemieślniae
A&;rKościusił:ld 73;
. 18~i

1851 --------------.------~----~------.. Y1 dniu l HDca 1926 f. o godz. g-ej wiecz. w mał_
~ah Hotelu Manteuiila odbędzie się

i
"

Nr 4 ., ___..........._ ......
1

•

SKLEPY

SPOŻl'VCZE:

TAPICERSKO--DEKfRACYJłJE:

ZAKLA'"JY

Sług

I{at>o1. Piot.rkowska 103 lewa oL
Sw,liński L. Złota 2.
Kijlańska Przejazd 70.
MachllikQ,;v,ski, Vi,i 6jtowska 23
Witt, Anny 22.
Pogorz,elska, Hrabiovlcs'ka 3.
Ruszkiewicz, Ki.:tfola18.
Stow.

1 o I f i '" . ,
. . ." . .

lit . . . . .

K"ap~zyiiski, Julju~za 23.

Łuczak.

Zamenhofa.
HERBACIARNIE:
Korze.nio\\'Ska,\V61czallSka lQ8.
MASARNUh
Ma.rkli Gda'Ó.ska 152.
. Bal.ltz' ZMnenłlota 14•.

~

Sahvu' Narutowiczu 27.
ZAKLADY KRAWltOlł.1L
ł..<}wi~ckie i Spenceol"ski \V61c%aD.Q
"Vołowski. Aleksamlrowska 47.

Derdlziko\Y8'ki Wółc,mnska 156.
Lubelski Skierniewicka 12.

FRYZJERZY:

Pawlicki Anny 24.
PIQ.s,zaj~~ki

PIEKARNIE:

Star.oński.

Zamenhofa 11.
ŚLUSARNIE MECHANICZNE:
Chmielecki Anny 26.
Sommer Gdańska ,124 (01'az rep. 'se.moch.)

\Viśniewski

RESZTEK:

P~zybylSłka, Wóloza.ńska

\Yólczi111ska 151.

ZAKŁADY

Suwalski Ra,dwaf1Ska 35.
SPRZEDAż

",c~

KWIACIARNIE ARTYSTYOlftl

\V6Icz.a:ńska

Piet1'z

62.

KOWALSKIB:
Rad'\vafl.Ska 4;J.

109.

Ptzetywamy c~asy bardzoclętkie.Niejednemu trudno 2wiązać kamee 2,ko1ieem niejeden me, Wie' jak związać ~md~!,1t dO!llcwy.
spis firm,
cz.ysro polskich.rzE-'1ieS1ników~ s,klepów - wogó~ producent6)V. na.~e u któ ryeh jak., z P i e!' v s z e g o ź r Ó
dzi nie!ednemu wielu groszy. !: z tycll groggy, składają elą dote ~tJd I seaa dotycli.Po :tgajmy sobie wlajem. Kupujmy ~
Dych pow ytej a przetrzymamy 1ła! te ~lęfKie czasy. RekJamajeat dtwipłą rzemiosła 1 bandllL

WGAŁKO KUprzypszennej
lesie.

gramczącej
Da-dajłlceJ się naogrodnict"o,

ziemi,

jak równiet naletDiska okazyj
nie do sprzedaniu. Wiaa. Kusv-

Drukarnia Akcydensowa

Kąt

Łód~,

IłDrttt-

sp1"zedałfiam~łjeI z miesz
kanłem.WiadomoSć NO'it'ał910-1

;i-pr~edam stary domek o Jed,.
~ nym pokojll 'z t}grbdkiem uL

FIgura 5, koniec Pomon kiej

blankiety. rachunki.' koperty i nakłady tygodników

ł9S0-1

.. Ceny bardzo prz,a',pne.
pI'OtJ.'

OtErty pod

,1915~1

o
D
Jea 28.

-

16

pa C]merm811J

sprzedam bu:łiO~

Al. KoStiusEkl 41.

plł'łf!ml1mewdolt'6w

U

kole.zasty fJ ocyn, omany

Drut

PrzyjmuJe wszelkie robot, wchodlące
w zakrel drukarstwa, Jak łoi

.,.

lł

'1976-1

"

"

Nr.

(za łklenomem)

z pólmorDO,mdospnE!dania
gO\\ly.
pray uJ. Rona pr:z.eetVr

-bapa_.

hjclńskJe}

plącem
~~b6,

przystanKU tumwajO\1iego \viEdomośe ,11 gospodarza..

1969-2 '

ia

aszyny do pisania
i liczenia

tęcm,

Sprzedał-kupno-zamlana

[

Ameryk. meble I ~rządzfl biurowe, taśmy, l:
kaiki, woskowce, numer,alOłY , ,poleca
I~ .'

tefan

przedaje 'cegle , meSZlnó W'k
S
i
,&gowsb
12.9 skladopalu.
. tJ1417-4

~

ojewódzlti

powodu zmiany interesa
Z
skleI' spotymezy dospr zeda
nis Wiad. 111 sklepIe ut,
Kiliń-

'kiego 19

J

i

U

kt6re solidnie i prędko
II

I
-40'

'iHIZj8tJdeh

r

•

I

urzfidów W lUli rozmaitszych sptawach recUłguje

Biuro

"

.

Próśb' i Podań
JJ

~6dź, Gdańska 28. Telefon 41--46,
Wlaścidel: Mauerbergerp

BrUZye~'e Elaltanie,
p racoWń18 instru.

,FeUksa

Boniewiezl< ŁOaż" Targowa ~8,
dla SZk6ł,natuezyc:ieliiucznl
ust<:psn,o
1803 2

s,

półwysep

Sin 189- 9.
aBebIe

..

~osncWYf

-z.e las

pel1s}onat A.

5ZYDARO WSKJEJ z tflfssem
na morze. utwarty od 1 Czerw.

ca a o 1 wrzegma, dan(!iag, kuch
ma m)DOrna, tanio. Z21oszem8
Pack. willa wIssm... 1151-10

Piplkowa przYjlI.oje I_~":"';;'''''';;'';~_~-'':.I
A ka,aerką
zau,óWlenia peA. .1. Y.iotr....
łu)~ska

152.

, 1940- 8 ,

P

rzyjmę

Z

amienię ,pOkÓj

,dwóch panów
Mle$%Ranie lup panłe. P
skal ola. ił partertront,
KleWleZ..

1C~9-5

~prz,ed&jepo

cenaeh

.211 zrutonJch Zakład Taplc.erskO

Meblo.,

D

Piotrkowsltł! !~5: ~

;.,950-10-

spnedania, jedna trzecia

część

qawu

198~

Z powoda, ~iazdu

,s,rzeaan!ą pi\1hłmlia

nO'Qr~k:a,52"

ku~hłlla alDo.

mOBle

:t apłacę

na

""ynl)

z góry.

m(łtfć Kmńskiego 171

od

p. p., Marjanowski

dł't~~niaBego

skladajlleatuęz 15 miesJkań
5 wcune~WladOmOść uL Stan'!T~a lir'.1.2 AnC:r.c.ejemskl.

,

jeit do
lłrew~

1961-2

przyjmę"

,d\\OCb

(:

młeS:&K ąnle. J:. okćj U';.ló'.iS~,IIiV.

Wiadom.oś~ od· 5-1
R. Sz cl.~śn.ewska

~ ludnie
'J

betollome

Ceny ,niSkie. :-\r,.. hł"''Y\;

llą::iry.

Cl~NA OGLOSZEI'ł: Pned tekstem 00 gr. w ~.'" kscle su zr· za 'teIu;iem ~gr.; zwyeaajne 7 gr~ warw t1r(JfDn!""'~l
wiersz milimetr'Owy lu-hjego Dlie~ Drobneogioszenia. heztermil:;.,owe 'G Ił'. ,_ wyru; dute litery ó( gr.;
20 w)'razó".]1 ,- wyru lO gr. Ogłos&enia wnie~we 50 proc. droteJ. Jagr,., 100, proc.. Strooica prze«" tekstem, i
'tem, i w teksteie podzielona na a łamy" za te.Dtem "U' lO łamów. '.A.'..e1ae~e'i f&ntazJjne ~o~r.eDla 50 proc..
jllur uwał!! redakcja Ja ~xpłatp~ ~a ,pnyjmuje IJ~, do ~ ktllO ~j iCI,'proo..Zat.e;rmmowe wyjc.noQti:~
wlada. KUda nowapodwyika obowi_roje,Jut, pnedteL... l'r~Jjflte ogłosdl'.łia bes,tłpnMni~.. _Wiadamieni~
dla w Pabja.nieaeh, u p. Zatoraldego ul. ZamkewL Adręsw pOradDiku ~; mieaił)Cmie-a.,.-.;&!
1&

(Hel)
kE,
pla ..

przełlam . tremo. szafę, krzesla łóźka, o:temaftę Plobko~

O

1257

" 10:9--:-2

l sprzedajemU2'ycznych
meatOvł

., . Łodzi,

r

'

ilstrWnHty

Piotrkowska 14, telefon 18 3t.
&1

ę

Snłady

'K.'U' Ź~ leA

,~lł, nojldro\tsze
Plt;!t$i{O nad B~utykłemł2

NASZ DODATEK ILUSTROWA
NIEDZIEL, 27. CZER.WCA 1926 R..
ROZRYWKI NA PLAŻY ANGIELSKIEJ.

Powitanie nowego Ministra Przemysłu i Handlu
p. E. Kwiatkowskiego przez urzędników tegoż
Ministerstwa.

Gen. Charpy sklada wieniec na grobie Nieznanego tolnierza .
w Warszawie.

Ad;utantura Prezydenta Mościckiego
z pik. Zahorskim na czele ( X )

Admiral Jolivet, szef morskie; mis;i francuskie;
w Polsce, zmarł w Warszawie w dn. 17 b. 171.
Nowy posel turecki przed wręczeniem listów Ilwierzytelnia;ącyclz
Panu Prezydentowi.

Z okaz;i lSO-ciolecia
No "'Y premier szwedzki Ekman.

amerykańskie;

konstytuc;i m. Kraków wyslalo do
Stanów Z;edn. szkalul kę marmurową
z z iemią z mogiły Kościuszki

Grupa amerykańskich lekarzy przy;eclzala do Berlina w celu
współpracy.

Wodospad Niagary.
Posel Czechoslowac;i Dr.

L~rd Reading mianowany zosiał honorowym

Lekcja śpiewu kościelnego w Ameryce.

oby_

watelem Londynu.

,.

M iędzynarodowp wyścigi

motocyklistów w Berlinie.

Szwed z ka powi eściopisarka
S. Lageriol.

n-leinia amerykanka Miss Lilian Cam ron zgłosiła 'swój udział w wielkich zawodach pływackich celem przeplynię;
cia przez kqp'1ł l.P Mnnche.

Wystau.a psów w Petersburgu.

Sierżant Trzmielewski, zabójca H. Lindego, skazany został na 10 lat cię ż kiego
więzienia .

Z toru

wyścigowego .

Ważenie . żckieja

przed biegiem.

Obrauk z

życia wieśniacze k Jugosłowiańskich.

STU LEC IE KO LEI

W

AM ERY ,CE .

...

•
Koci kwartet nagrodz ony na wystawi e
w Londyni e.

Model poczty.
Jaka powinna by ć poczta.
U nilorm kondukt ora

.

,
ZE ŚWIATA MO DY .

~ .

ł

•
\

Suknia z crepe de chine

Suknia ;edwabn a z bolero.

Sp. Akc. Zakł. Graf. ,Drukar nia Polska' . Wąrszawa, Szpitaln a 12.

---

podpięta

-

- -- -- - - - ---- --;--- - - - - - ._- - -- - - - - -- -Wszystk
ie zdjęcia z Ajencji Fol. ,Światowid'.

