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DZIENNiK NIElALEZNY OD ZADNEJ P RTJI. '
Sroda dn'ia 30 czerwca 1926., r.
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sznzepów

riffeńskieh chwyciło

Paryż' 29--..6 (sw)
\Vedlug
don!esień,
otrzymanych z
r
Marokka! wybuchły tam nowe' poważne nie:::
pokoje, zwłaszcza w rejonie Fezu.
~
Dz ł ~. ~
Cały, szereg szczepów Riffeflskic.h po
dnioslp oręż ,przeciwko Francji: Przyłączył
,się do nich jeden,'z najpowazniejsż~ch przy

"UJ J Ni

"

lilii

Dom Ludowy.

!

. " I

oj

rządu.

przeciwko Francji.

lIoll~~-el- riie - annr

ksiegarnl I

sftładzf e materJał6w piśmiennych
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29:41 (aw)
1\-1. in. Briand zapewnił, iż, rÓWRo,vaga
Dzisiejsze
expose nowego
rządu - budżf'tu winna być osiągniętą, t ern'wi ęc ej , ii
BriuItda przyniosło, pewne rozczarowanie, pOlnyśIne (?) Zak(Hiczenie operacji wojsk.
gdyż nie było w' niem rzeczy no\vych.
w lVlal'okku' i Syrji pozwala Francji zajął
Briand w przelllówieniu swojem pod. się spokojnie odbudową wewnętrzną.
'kreślił, iż jedynym celonl obecnej polityki
Paryż 29·6 (pat)
Francjijest przywrócenie równowagi budże
Na
wniosek
rzą'clu
izba postanowiJ1f
tovil'ej, a nadto reforma systenlU pcdatkowe.;
go, W sprawie ,której rząd, przedłoży Izbie 292 ~łosan1i przeciwko 120-tu, odłożyc dyg.
opracowane przez siebie wnioski po 'zasię::: knsję nad interpelacjami w spra\vie finans04t
wejdo wtorku.
gnięciuópinji rz~czoznawców. " ,
Paryż 19..6 (pat)
BriandpodkreśHl, iż rząd obecny jest
N a wniosek CaiUaux 'izba przystąpiła
najlep\s~ym,jaki ,w?ZaSadl takich, ,jak, obce
ne,da~'może'Francj1. Stoi ou'poza wszyst~ doniez\vloc!:~nej dyskusji nad kredytem, do
kien,li'partlami i polityka partyjllictwanie datkowym. Po przyjęciu szeregu a~tykulów.
h~dziemiała zastosowania.
dalszą d- 1 skusję odroczono do jutra..

~nakomita. 'wodeWllistk:a,

.',~"

agi ~u~ieej

Paryż

Duet Janaf:zków
polskiepicleIlkicharakter5styC'zne
Wacig Morawska.

",',

U

głó\\nemzadaniem
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rozpoczynamy, nowy program:
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as
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\vooc6w szczepowych, Mulaith Marea&,
ger . Hanur Beggal' ogłosił się sułtanem szczepu Dżebel Druz.

Przywódca szczepu Beni Bard' obwie~.
cil przy'wódcom innych; szczepów iż "woju.
święta przeciwko Francji rozpoczd'a się 116
nowo".
" ,-c.
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Najlepie,j jest utrzynlany

Saloniki 29..6.
N a żądanie krÓla Aleksandra dokonał
minister robót publicz:1ych \Vojcicz przeglą
du Clnental'za wojsko,\,Tego ,\y Salonikach. '"
Ze' sprawozdania: zlożonego obecnie
przez ministra wynikał że choć w Zeitinli;:
ku istnieje tylko jeden \vspólny cnlcnttuz
koalicyjny,~to temmniej oddziały poszczególnyc:h paflstw, ' do tego stopniaróznią się
od siebie,~ewsp61nycmentarz wygląda jak
pięć oddzjeJnychcmentarzy(serbski~ ro.s,~~

ski, fraoouski1 ~elskil w~kQ.

~mentarz

Najwięcej

la
francuski.

•

jest mogił francuskich (fi..
koło 15 tysięcy). najmniej rosyjskich.' NajlOdl
piej utrzymane są cmentarze fl'ancuski~ an~
gielski i włoski. Na każdym z tych omenu..
rzy znajduje się pomnik, natomiast aa ~lł
tarzu rosyjskim wybudowano m. drewBia
ną cerkiew.
Przez wzgląo na tO$ fe cmentm 'jugosłowiański jest dośc zaniedomY!ł zamierza
minister robót publi~ZIl~ch ~Qoy.. BOt
w_~ cmentatz-

ręźenie

i pol.
..

w~k~nta

'\

WAł1SZA:WA.

,Rezłem .W

W :KOLACH

czerwca..

I dniem l-go lipca

",Plaltleu •

SEJ1vlOWYCHKR'A~~Y POGŁOS

JA, .R W SrnONNrlCTWm "PIAST" - WŚRÓD
,.fjPoEBKIEROWNICZYCH - ISTNIEJĄ irARCIA I
itóznŻWIEjKI. WOBfEC TEGO SPODZIEW AN~
lEST ROZŁAM W 'TEM S'.f.RONNIC1WIE.
"•• J>

••

Rada, Naczelna Ch. N.
W Warszawie rozpoczęły się obrady
rady naczelnej Stronnictwa chrześcijańsko
...:... narodowego pod przew<Kłnictwem sen..
Szułdrzyńskiego. \Vnaradach hierze udział
~koł() 60 członków ze wszystkich stron kraju

Skazanie

i ni t

"ROzwoJa"l

dnia 29

sytuacji finaDsowe.t.

nt

rlłb~ obowiązywać mają

Warszawa, 29 .6~ (pat)
DoWiadujemy .s:ię ze &feT mia:rodajnych, że
p. miniillter Slkalrbu, kOłIiZy8/taiąc z IJ.'lotności· przed.łużenia mocy Otoowiązującej ust!a,wy () lichwie pie
nię.z.ooj,

nowe za

W'.

cenio'wa:nie

wkładÓ'w

w ob!'O{'ie cz.ekowym

obni,ż.y na.h~zą ustaW.QIwą graJ1icę 'wy-

mSiwiall1yeh i pOtbier8JI1ych k(),r,zy;ści (Lo 20% w st{)ioo
sUlDiku rocznym. USIDaJwa ta zootala juz uchwa·lo·00 pr.ze.z sejm i
w tych' dniwch Zosuu1ie uchwakma pr.rez sena.t. .
Opieraj~ się m a.rt. 2 wspoonnianej ustawy
o lichwie pienięźlnej, w IJJajbliżs,zych dniach wydane z.ostame roz.porząd1Zei!l,j,e ministra sk3JI'bu; normu
ją.ce

.wy·mawiame i .. pobieranie n;a;łwyższych koprzez instytucje kJrooyoowe na 18-%, w stosunku l"QC!znym. Jedlnooze.śnie Błam Po1Sik,i zamierza OIbnizyć oficjallIląStt(}pę procentową z 12 na
10% w stosunku rocznym. PQzatem hanki państwo
we mają :zm:iżyć wszystkie stawki procentowe, za·
równo od swych operacyj aktywnych, jatk i pasyw
myśc:i

Pańtzyszyna.

j.

go

obniżenia

stopy procentowej

lmętrznym.

Sfery' goopodarcze niewątpliwie
jako pierwszy z\yiastun
uięć rządu w kierunku odprężenia
rynku. i wa:lki z kryzy-se-m finansowym.
Znormowanie stopy pl'lOCootowej
mezavvodnie wydatni.e na zaufanie 7Ja4rmni.c:v
szych st()tsun~ów gospod;arczyeh. Wyso!łde
towaniew Polsce było tlumaczo,ne przez
cę jatko pl"emj-a_za rytzyko -'- zwią.zlaiIle
.wooiem kapitałów w P.oilSe~.
za:r:ządzenia

Ukrainiec Stefan Pańczyszyn, oskarżo
swego czasu o zamach na Prezydenta Rze
~zypospolitej, stanął w poniedziałek przed
są,deni apelacyjnym w \Varszawie pod za~
nych.
rzutem udziału w przygotowaniach do zamachu na wojskowe więzienie, 'gdzie przeby~
III
wali Bagiński i \Vieczorkiewicz.
S~d okręgoV\'y skazał 'w tej snrawie
Pańcz,yszyna na 2 i pół roku więzieni~
PrQces znalazł się w drugiej instancji
piętnastu anarchistów.
wsk~tek apel~cji. urzędu prokuratorskie-go.
Paryż 29~b (aw)
w ostatnIej chwili
Sąd apelacyjny uchylił uprzedni wyrok
1,Int.resigeant'( aonosi, iż policja parys,;;
\V spisku brało Udział piętnastu
t skazał Pańczyszyna na 4 lata ciężkiego wię' kawykryła
tutaj spisek n::l króla ,Alfonsa chistów,pl'zysłanych \v· ślad za
zienia.
hiszpańskiego. Zamach udało się udaremnić Hiszpanji. \Vszyscy oni zostali ujęci.
.ąy

n

r'l

I

Aresztowanie

Biskup

anglikański

w Warszawie.

[[~a la "a[~u .iaB~tal~eal Pail~.

\V tych dniach ba"vił 'v \Varszawle
l,iskup anglikm1ski Bel'ry, w drodze powrot~ .
nej z Moskwy.
, . . ,Biskup Berry interesuje się specjalnie
~sprawami kościoła pra\voslawnego i kilka~
krotnie już odwiedzał Rosję. Podczas bytno§ci w \Varszawie bi~kup Berry złożył wizytę
')rnetropoHcie Djonizenlu.

Panama

w spółdzielni na

2:eUborzu.

lVlówiq o olbrzymiej "panan1ie'" na Zo
nborzupod \Varszawą \v' nowo powstałej
d~lelflic)7 na krallcach stolicy. Prze'\vodnh
ezący rady n1ieszkHniowej ~póldz1elczei oficcró\v jest p. gpn.

Krzen1iński, (żvd)

nrezes

Najwyższego Sądu wojsko,vego. P~'~e~ trzy
lata 'nie pro\vadzono \v spółdzielni buchalte-'"
rji ł 'Bje }lfOtokuło\Vftll0
członkó\v.

ani

życzeń ani sknl'~

władze spółdzielcze, nie mo
2 tysięcy metrów' kubicznych drzewa 433 tysiące sztuk cegły, \viel:::
ki~j ilości dącl1ówek. 21 tys. J~g. wapnl:1, duly~h111as Szkła. i innych budulców'.

Same

~ą ~ję d08:tukać

nV'f8is.~a wo3.Bnrńs~

Rozpoczęcie
Angoras' 29 6~ (pat)
o,lbl'zymich tłumów rozp-Gczął się
tu 1.Pl'oces o sp.isęk na zycie prezyde,ntu Kemala
Paszy. Jooen z olska,rionych, b. deputm:v311y Lawi
\V

•

4

j@~ii'

obecności

m

T)Tząee

M

~Irai({ aDliell({i~rleylle' ~III

Obrady komitetu ':VYKona\VCzego federacji górników.

:I,.ondyn, 29 6. (pał)
Dzisiaj pora z pie.rws,zy od 19 (Lni uebrał się
komitet~ wyk{}na\\!czyfede.racji górników dla ()!n1Ówienia sytuaeii) wytwarzającej się w związku z
3-ieffi czyt&lliemustawy o reowgalniza~ji w prze-

że

Łódź,

sta-

ll1~śle. górn.iczym. które ma się od'bYć· w
grum w cZ\varte.k.
Fakt t!'r: poZ~Y!l!~t li-ekfóry '!! c!!;i::'nn~
}:'u=:zcza(, iż ,'znowieni(l l'ok.owańwspraWie'
kil wi;gloWl'gi okaLe sit; ll1{}żlhvem.

Przejazd

~

",

l, tel. 26 ..30.

(Dom Majstr6w TkacJdc:h)

no\'viska.
.
Dzienniki po~naflskie z tego
ostro atakują rząd~

-.-

Zia Hourchid, z~-oź'ył
spisku i przedstu\'vił s-zczególy
wa.ncg'o zamachu. Oskarżony hma! JU3Buf
Lizil z.ez.nania Zia Hourchida.

SM.UTU,

e6o(?)

VI Poznaniu rozeszły się pogłoski
~roj; Bni(lski IDłl, być usunięty ze s\vego

procesu.

SI'

powodu

l11iasta.
Codziennie I{oncerty Orkiestry Symfonicznej
dyr. prof. eodor !l de .-.·
~-,

.

Po

złote

runo,
1'4oskw~

291c (aw)

B. kom,isa;rz skarbu, So.]r()lniklJlw,

udaje

się

najbliższym czasie z ramienia sowieckiego Ban
ku ·PailSrtwOoW&go €lo 8f.ail1óW Zjednoczonych, ce-

Bufet zaopatrzony we wszelkie· nowalje, kuchnł.
wJaścideli

w

tf~m llI3 wiąza.nia

ameryka ńskimi .

rok8'lVall

z prywatnymi

..~

baJ:JJk.ami

ałycznyogródek.
enłpum

Piwa

fachowców
..
.

'

z beczki.l\nstldt~iZJ1!jeckle, Piłzner l orH~· (Prazdrój) oraz l}ę~~ł\t~h.lf)~
W razie niepogody bufet w lokalu ~jmowymll

I

parla,mentary mu,
i
creśt ri~cźą

wYsóce

radykalnestronnl.ct a le

c1.Htra'kterystyćzml

parlament gospd(łar~

prac~ ustawy,ch~y nijplęlCnłejsze{

i par;.
A .już. całkowitem zaprzeczeniem,parlńt gpto\viitdżHy sWójemi poczyna:. lanlentaryzmu jest ~ysteln panujący w boI·
nieQIDł!.lw W$zyst'kich .. panst\v5.Q;h ··ettró szevdc.kiej Rosji którego pionierami w Polsce
upadek w~g1. kryzys patlatnehtaty- . są: btylowty, dąbszczycy,wyzwoleńcv, pepe
.soWcy, komuniśoi i radykalna część .enpeeru
Tiikbyłg \VIZ \Vłasz€ch, guzIe part je Z p. Ciszakiem na czele. Rady wychodzące
licytąjąc się w demagogi-;znym rq pozorniez· wyboru a właściwie z nominacji>
sprawują tam władze pra\voda'\vcze i wyko::
'lC'a!1ZIIue. doprowadziły kraj na krawędź
zaprzeczeniem
<~t>t2;epaŚIGj, wywołując gorszącemi
czynalni naWC2ą, .co jest całkowitem
teorii
Monteskiusza
o
podziale·
władzy.
'~,,[O.ł~lt1e-zhiechęcenie społec.iellshva i silną re
:3
Nie
"Iepiej
też
przedstawia
się
sprawa
t·";~cję _w postaci faszyzmu z p.
Mussolinim
parlamentaryzmu
w
Polsce.
Kryzys,
który
~~,;Jla·· czele, który·przy pomocy
zorganizowaf'
I)ych robotników włoskich,
położył
lttes nasz młody parlamentaryZm prz~wa jest
'z1iro'i.bncze'] robocIe socjalistyBzno -- koronni rezultatem siedmioletniej. demagogicznej po..
_~-&oznej~ale zarazem upokorzył parlament~ lityki stronnl'ctw i paTfyj le,vicowych a w
szcz~gólności \Vyz\volenia' i Polskiej Partji
~,ządając od. niego daleko idących
pełnomo:::
. :~enictw, które muteż\vystraszeni poslowie Socjalistycznej. Te dwa strollnichva najwię~
pOOozńjącą,

ze

sfronni~h"a

vi liczbie 275

na. p osiedz en iu w aniu 25 lisł:o
pada 19'22 r. uchwalili. Tym aktem parla.

e.
łaJ,

nie przynoszą, 00 więcej SłUDG
ich istnienie, utrudnia 'dopływ kapitalu ~agra
nicznegot skutkiem czego cierpi cały ruiród,
a w· pierwszej linji .robotnik. Ale któźby tam
zwracał uwagę na głodującego robotnika,
przecież to najlatwiejszy sposób do rozpęta ..
n'ia niellawiści klasQwej i osiągnięcia· W tev
sposób .swoich celów. W tym samym duc~
skonstruowano ustawodawstwo podafkowę.
Roz!icżne ustawy monopolowe,
obarczone

nej

za~!ężyły na polskim parlamentaryźmie.
One to nie przebierając w srodkach~ wyry-.
ły na naszem ustawodawstwie lTtarKsowskie

cej

korzyśoi

piętnemsocjalistycznem, zabiły

całko\vicie

prywatną 'i osobistą inicjaty,vę, bez kIórej

niema rozwoju gospo-darczego,

lecztyłkf

nędza

i ··n1ezadu\yolenie.
.Nędza i niezadowolenie to awajnaj.
bliżsi sprzymier'le6cy rewolucyjnych żywio
łów,

tern się też tłumaczy wszystkie ustawy
antigospodarcze, które, w konsekv.,rencjiwy"
wołały bunt majowy, do którego tak skwapIł
wte z~łosiłv S\vój akces: Polskd Partja Soej~
listyczna i ,,\Vyzwolenie", nie bacząc na to,
że s"<Nojem postępowanien1 grzebią nietylko
parlaulentaryzm, ale i demokrację polską..
l\1arcin Roch
poseł na Sejm.

mentwloski. skład'til.j(cy się w
przewaznej
,piętno, lktóre jak zmora chamuje .rozwÓj naezęśclz zespołu lewicowego przekreślił ist·
SzeJpaństwowóśd. Wspomnę tylko
usta::
7"',-".~,... , +~ł instytucjL rreśli państwo
włoskie
wodawstwie socjalnem ,e podatk:owem; pierw
,posIaaaaziś pa:rlamelltśWiadomy swoich ce~
Mw i -za.aań, toza.wdzięcza"go ordynacji wy- sze stalo się zabój~zen; dla prodUKcji, tern
borczej, skonstruowane) przez
fa.szystow- samem i ala robotnika, bo robotnikowi bez
Jkiego se~ p,Acerbo.
Takiet salne· przyczyny·spoWoQowały.
upidekparl~rneritaryzmu Vi ··Hiszpanji,. wy<fl
suwaj:ąc .na jegómiejsce 'dyktaturę generała
Primo . d.ećRivery. ·Także.francuski p~rlamen-·
;(fial'Yzm .przezywa· obecnie· ·.uzięki. karkołoIn·
III
nej polityce ·'raaykaJnych stronnictw
czyli
bloku lewicowego Jjardzoci'ęzkikryzys,kt~
JlKlyw,iduali2i;ID włoeki.
re"goskutkow naraz1e nle'mo~l,la o'bją<S.
W
W a,rmj;i na:ro,du, w któ·rym indywiduaJJmoM
szel',Q,k€\ falą l}at,rj-otyzm wio·ski, w ktÓlfym tołU~
meźej jeszcze pamięci. stoją nam ·te piękne ludZIka jesrt muiej rozwinię.ta, w którym j€'dm<lstk"l resztki pal' tyk u kl,l:Y;ZlllÓ\Y miej:::cowych, masom
i-tTll.pąrlamentu. z czasów, Poinca.rego i l\1il- siliniej potdK1aje się "'1J'łY\\"Oi\vi psychilki zbio:y)i'wej, włoskim u·dziela się nal'<lld<}\vti duma i przenikaj!;
(),sobislte właściwości
ź.Dlnier:Za,
jego chaira..kter,
w nie'\vie,lkie ambicje \vloskiG, mlo.d!zie-ż wycho..
leranda. WtedY to Francja staJa U szczytów J~g() wita.:r"a jego poglądy mają mniej~ze znac~e- v,'uje się \v atmosfe.rzę gOI!'ącej wiaTY w {)-Jezyzn~
swej potęgi i ~hwaly, aziśpognębiona i zep- nie. Nawd joonostka slRha lub nic:zsffi nie.2l\viaza, i \v jej \vi011d I;.rz~~;na,oze>llie, \V ś\viado.Dlości. ~'it
za sprawę \VłD,s:ką h~z·eha hęclzie \valczyć i 10:'c\\
~~hnięta z,przodującego .·miejscaw :Europie, na,ID{»l' ł!n: e ze sIJrawą, {) którą w-oJna się ;~ )~~zy,
zmabr.l.)'7.Y sdęw (,ddizia'~. malją.cyrr. silnego ·1:tc!ja.
za nią przelewać.Pil'zec;jętny 'NłciCll, id.ą.c.y do woj.
~ze . sobie egwaranłowa6 nietykalność. ~ranic bije się dODl"Ze.
ska, dzii; \vie. po co jd'z!i-e, i w.ierzy w to,o co to
. przez 'śmiertelnego wroga. Jakaż olbrzynlht
PTzerciętny \Vłoch na to, t.eby
być
doihl'ym
woj:s'ko- ma wakzyć. \V tych warunkaoh a.rmja
1'07.11ica POll1iędzy polityką tan1tego - narD::: ż,ohniell'wm, lllusi być os-ohi§ciecz1o\vielkif.'m ocl- Y',łoska &taje się silą. z kt6~'ą zmierze,nie się alla
wlM:nym i musi miećwia.rę w to, za co się bije.
ni ko.!:"o nie bęcuz.ie łatw·e.
'do:w~go .~ par1:1 1Y\entu. a polityka obecnego
POdiOllaS wojiny światm.V1ej, siOCjaH:zm· WtDi'3ik.i,
. D,ziejc \Vlo:Lh, ta.k {)dmi~1111e {}{l d·ziejól;v \vs.zy·

°

e

-lewico've~o. l\1oze w ostatnlmmomencie

g,ranitujący

sUnie ku

komunii2J.l110wi i

po:dillljąCY

uasie zrealizowaćkoncencja shvorzcnia rzą- się wplY'V{J!I'il hob3!żewiddm, był 'wroglem wojny,
wl'ogiem kOlllSe kwentnym,. m~Hujący;m oolj;]{otmvać
jed~ości narodowej, który uratuje Fran- a:rmję wl{)6ką i ul1iem,c;&~l,iiwić jej zwy>Cięs'two. PIosuwał się on wtem tak daleko, że gdiy Muss{)llim,
Płłl'! ?ffif'ntaryzm.
na13źą:cy wów>czas dopaQ,j,ji sG'cjalistyc:z.nej, polSizedl
RadykaH pod \vodzq 1Vlac~Donalda. jako .{)ichotnik na front, ~(;lnie'rz{}.\vi socjal:iścle z
:~pqparci przez grupę Llovd-G'eor~;l 7.ac1nviali jego ofJd.zi.alupaTtja poJecHa go z-amoru.o:\vać.
,So'CjaUz.ill we\Vl:cif5!zech był ogromnie s.ilny·
,)~!:\vade .. narlamentu an~iel:ikie,rp. Na szczę\1
i Obe.jl1l0'.;·:J.l zna·czny od-sotek lu(uności krająl. Sku,..
';~~e'ł~;~dv n. J\,'T8c--Donal&1 i t()\T.tarzyszy by· Udem te'go armja \v!<Jsika miała '\V swych szere.',l~"krótkotrwrle, eksperym~nty bo\viern SO~, gach 1vialll, socjalistów, \Vil'ogó'\v .. wojillyZ zasady.
P~'zy
indywiduaJi-ŻiIDie
\V}<J,sIKirn, utrudniają.cym
'. .~~łalistyczne Z.l \viocUy· całkuwicie,·· zaś kousza \vplyw
attm.osf,e'ryD()jowejśl'{}.l-o\visku.wQljskowego
c:.' ~~htv ~z l\1oskwf!skomnr0nlito'wały wodzów i na. jednostkę; ci żolnie-vze oocjaUści po.z.ostali i w
"rfje dOgtltecznie· skutkiem cze.go do wł 1~ sze.rega:ch ·,vl'ogami wojny, usilują.cymi.vvoj,llę boj
I5tzyszlikonserwatyści~ którzy prędko 11::" kot,of\v.ać. ByłO to głÓ\v111em źródłelID klę.sk wło,sldch
wwJelkiej wojni.e.
.
.
....
~:~ ".,; r ! l T ? K Iti S(Y\Yt:lpolity ki, przystępu=,
Indywidua1i2>!n ż.oł·nie.l'2ia
wlo'skiego spra:~
'do polityki wielkobrytyjskiej. pod\'kto~ \via!, że ;źa,dnlE\, RI'Inja w wojnie ś'\v,iatoWeji'fle był,a
tak niejedinoHta pod '. Względ,em wartości oojol\vej
. ej rozumem f wiekoy{~n1i
dOŚWli:l d
żolnit'l'~, jak armja wlo,::,ka.
lami. 'V ten Ijposób paFlan1cnt lo"d'nl~
VV' szeregTLch w·losldch z·darzaly 'Slp, rzeczy

au

odzyskał swo.ią da,yuiejszą świetność. Sbl
się .trlk dawniej
instytucją ImperjuITl
(\'h'l'vt~rlskie~o.

R t3wnież parlamentaryzll1 nkmiecki .
. ięcza radykałom swoJą lliell10e, która
uszczupleniem .parlamentowi poHtyczi przelaniem na
nowohvorzący się

stkieh~n'l1ych
krajów 8ul'{)peJs!kirh, wychowały
nietylko sHnyindyv;Jdualiz.m. sprawiający,ż€· jerunQS,tka. \ve \V1G!8 ziech \vięce,L niż gdzietn(lzJej c1+~
diZi sWBmi wł"kmNll.i (lrogaIIli 1 - ale~ ,vyltwa.!'zH.~a:,e
pol<l,zenie nade,r til'ud!l1·e, gd,zieill<1!zi,ej njeznOO1ej"::·~
których jedno\Sltka, poz-bawkma opie1ki pa;rlSlt\'v:~li
z,musz{),na do samoiBLnegn d·ziaialnin, widziała,. 115)
idąc sam.a, ginie -- sznkaia c!Q])rowolnych
Z\\lEtZ,"
k~,w z inl1omi, z.na.jdującen1i się w tem' samem
łożeniu lub dąźą<3emi do tychsa,mych
c,elów.O~
gtuleei we 'Vlo'Szeeh(w{)Tzyly s.ię zwią.zki jawne
i tajne. prz-e\vl{1;Żtnie w celach poli tyc:~nych. .Si ąd
indywidualizm \vłosld równOtvaży się popędem tiu
organi'zacji i zdl()1noscią do zorgaui'wwane-go tlz,ia·
la,nia.
Nawet WŚ1'ód ży\vi'Q,łu najmniej o§;w i eCOine go,
jakim są emJg.l'anci \"lascy· w krajach zamnrskich, uWe'I'za· la.tl,'i'DŚĆ, z jaką organizują się {llnJ
w odręhne, włoskie sio\va:rzyszenia i związki, om·a,
ka;rl1{)ść, j:aJa~ w tych związ.kach 'umieją wytwo·
i

Po-

rzyć.

Ta sklC11l1{}~Ć i ta Z,o,Ol110ŚĆ tlóIDR.ł..;Czy na,m
tęgę,

1)0-

do jakiej dD,&zly związld węglcwzy w ok.re.sie
smu.tne,· ktt)l:e}J8uly reputację \vojskową \V10<eh w
walki {l zj.ed:no-czenie \Vłoch, Ziarówno j<lik później.
ś\vieÓe. ale też w armji włoskiej, waJlc:zącej na. , szy rozrost maSQillerji w państwie włoskiem. p.r·zy
najtrud,nelj9zymie.rMię, w wairunka,ch ge<lg'l'a-"
tych tyHi:o zd(}'lnościach l'll()gła powstać i ro~ro;
nez.nyeh, dających c~groml1ą,. pl"Z8'Nagę nieprzyjasnąć s.ię na c.ałe \Yłochy nrgamizaeja ia,gzystowska.
f'iel{T:d. bnrdzo ~iczne lJylypezyklady bohaterstwa
imponująca swą Ucz·b.ą i dyscypliną, która n'iu
jeu{loJ9te,l\: i <ldd-z.iałów, jakiemi' nie,kaźda armja
tylkó byłla zd.olna dO\kOl1<'tć przewrotu we,- WIol}{}Szczycić Sięffio.gla.
s zecll , a,le i dtZiś cały kraj trzyma w rękach: wdrtt
D.ziś \V:lochy owiane s.~ no-\vym duche-m: 50
tając systematyc.znie- S'pOłecz.e1lSitwo w· życie n4l
cjallzm na caJej Iinjlsięc{Jfa w k,raju wzbiera
uowy<:h za.sa.dach
(4., ;}.l~

i

re ach.

na

Jak praclljeP. P.

od Rzeczypospoltej.

przyg.' wuje oderwanie Ziem .schodni

Posłowie "PoIskiej"Partji Soojalis,tY(Jznej przemawiają po rosyjekuł
my, gdy Białoruś. otrzyma autorioniję. O::
\VSZeD;l ustąpiIny, lecz to .będzie wtedy tylko t
gdy nad całą Białorusią .będzie
powiewać
czerwony sztandar, gdy buriuazja będzie
usunięta i .zniSzczona całkowicie, a to będzie
robione tak. Bo my walczymy nie o spolonizowanie kraju lecz \v imię haseł socjalizmu

wzrasta.
LudnośĆ·groiny NiedzwiedmckieS'
zupełnie zrewoltowana. tiitwłdi~jg
tów została wstrzymana, ponie\vaz .
hie przybierają groźną I10stawę wobec
nik:óv~~ Komisarz Ziemski
składa co
dni raporty i skargi na. niemożność
międzynarodowego. Niech żyje
socjalizm Po\veHłu agit~eji.
Zbieranie pOdatkó\v przez
międzynarodowy; .niech żyje rząd' robotniczo
gmitihe spotyka na ulepl'zezwyciężofle
wlościański".
tiosel. gdyż rozagitowana ludnośĆ W
Uchwalono
żądaĆ
.
usunięcia
starosty~
mieć miejsca. Ziemię musi dostać chłop miej
hib
~~piefethleny" ża®ych. pbdatków ni~
wojewody
i
komendanta
polirijL.
Odśpiewano
r.;cowy bez wykupu, ponieważ już za nią zapłHCi~
Nat5g6ł panuje prZekOntlhie _~'''40''''',&''
placiłwiclokrofnie swą krwią i potem. TIóG-" na· zakończenie hymn Trzeciej międzynaro
dówki: r,Drużnotowaryszczy w nogu", i w \vane. przez etrlisafjtt§zt)w Komitetu
mgcżono zebra11ym że '1ziemianie to chwa.sty
nR roli, które trzeba wyplenić. Tylko
nie końcu ,,\VyŻ'ertwoju paliw borbie °rokowoj". \vego· PPS. w Barattomczach ~'e włgtlzi
<lo. rąk koifii~t5w Wiejskich, !e
czekajcie towarzysze,' aż to kto zrobi. Sami Naturalnie po rosyjsku.
i>O$lty
jttz
niema, *e.
aj {kierOWmł
Na
wiecu
Vi
tłumie
za~wsz1~
się
dał
powinniście tego dokonać.
Nama\viand do
worlo'Yego
·korl1itetu)··Wyxzuci
silIi1e~ó Wu
przedągatiia likwidacji serwitutów,
przy::-. 'mundur przypuszczalnie sekcyj:lego milicji
wodę.
czem poseł Dzięgielewski pouczał jak to PPS. N a wysokim kołnierzu rosyjskiej żole:
Na poparcie te~ot\.vł@tdieni!
nierskiej kurtki ciemnoczerwone patki żol
robić.
ty
pfzyfacźa:ją
fakt tiuwottHiii 00 Woj
Zebrani rozpoczęli śpiewanie "Na ba·· nierskie z wężykiem i orzełkiem podobnym
Generalnego. twa· starosfy I(wiecińslcleł!bktoty. jak
rykady". Gdy odśpiewanie tego nie udawa-~ do orzełka oficerów Sztabu
N
a
piersi
nad
lewą
kieszenią
namalowane dza komitety został \VytZttedłiy °2ałt>',-ił
lo si~" poseł Dzięgielevv~ski zapropono\val odbraniał na .Wiece orgamzacyjtie, pocl_
dUŻell1i literami PPS.
śpiewać hymn bolszewicki "Drlłzno towaryro:;
Na koniec czer\vca i po-lo\vę lipca jest maja i wiece W Barano\łtiOzd.eli;źi
BZCZy w nogu", następnie hymn Trzeciej mię
2'apo\viedzianych
dwadzieścia kilka wieców się nad ludnogci~.
dzynarod6wki H\Vstawaj proklatjem zaklejorganizacyjnych. PPS. Organizacja jest wzoMiejscowe włtidZe tdtttft1ieją
mionnyj". Oba hymny odśpiewano.
rowana
na
organizacji
komitet6w
wiejskich
le
całe
nłebezpieczeństwu .gfioiąee jui
W dniu 13 czerwca obaj posłowie zol''tV
Sowdepji.
Każdy
zorganizowany
komitet
ko
powiatowilecz oale:łp.uWoj
ganizo,vaJi wiec w Baranowiczach.
Póseł
\Volicki przemawiał po rosyjsku. Nawoływał illusi· zorganizować. dwa no\ve. TYlTI sposo· jednak nie mają z WarszaWy łtUfuyell
do organizowania \vlasnej milicji~ która wiu bem ilość komitetó~T niezmiernie szybko r(:~źnych wskaz6wek..
j,la być pl'zygotowana do wystilpienja,
gdy
tego zajdzie potrzeba. \Vtedy cala ludnośĆ
winna stanać jak mur.
"Burżuazji chciało się dyktatury_ l\ila
jedrt~{k dyktatura d\va końce. Gdy wezmą ja.
BIużki., sukienki f ibne części garderoby damski~j .
w swe t\varde ręce chłopi będą trzeszczały
śledztwo w sprawie tajemniczego wIa. dzo intymne, z\vlaszcza z zakreŚu
kości burżuji". Zapowiedź tego wywołała
mania do kasy urz~du dyplomatycznego min. kobiecej: bluzki, sukienki i ifllie leg0
uiez\vykły entuzjazm pośród zebranych.
~pra\v Zagranicznych w \~Tarszawie trwa ~
tajemnice dyplomatyczne.
Poseł DzięgicIe\'.yski w s\vemprzcmó:Przy
badaniu
co
zawierały
ptzesyłki
V'l związku z rabunkiem w
wieu]u nazywał policję kozaka~i i dragonai W jakim kierunku winnna być zarządzona po1icj~ śledcza areszłowaladwudzieslU
mi carskimi.
.
przesyłki
lÓ'w" kasiarskich.
Poseł \Volicki powiedział w ten spo_o obserwacja, ustalono, iż niektóre
,sób.,rPytacie mnie towarzysze czy my ustąpi dyplomatyczne Zrawierały istotnie rzeczy bar

Dnia 12 czerw~ poslowie Wolickii
Dli.ęgielewski zorganiźowśli we ws'i Horoozl'
sźcze gminy Niedźwiedzkiejpisze kbrespon:;:
ast hS1owa" wiec protestacyjny. Żądano
usunięcia statóSty Kwiecińskiego j .. \yojewQ;:
li)' generała Januszajtisa.Ciekawe jest, to że
dnia poprzedniego takie żądanie ogłosh' "Robotnik'"
Poseł \Vołiekido\vod~, że osadnictwo
~acln~, ani cywilne· ani wojskowe nie
może

7

o

o

o

o

niCI d plo at

Do dyreikcji
przed'S!iębiororhwa

akcyjWMoog-o
C!Zy pod

CiZaS .póCbróży będę

oJJ.e}rreć

nego ·w

Ci
W spa.<tku po cjQoi Katro1we ótrltymałem
jedn~ rukeję. Akcję "Ta.rtaków". toWtliI'Zysltwa aJreyj
neg'.o w Ipsyilio!Dle. N/altU!Mlni.e me było w· rem
hicWl7Jr'i1SZ:aj.ą.c.ego.

~j Trul'taków H , tOlW:trzySltwa

Ips;ylome.

JlaUoo

a,KbjoDJaJrjusz

. poomraM1118fOthie za;pytać,
Iiiógl prcZy s:poisólmości
tarialki. Z ~amollD.kiem...•

Gdy
Sitla

właśnie

Z'8s11nurov-młooi

oopo'wiOOlź:

pleClaUt,

na;de·

?

Jed.€in. akojonrurjusz z jed:ną a~
nie ma' m:I!a.łozenia.. Jest OInwproot ś.mi6StZlIlY·
~1imQ . t.Q byiem kiedyś . przez jedetn c1zień wielkiim
~'i1~ ~ tę jec1ną akcję. A stało się to -ta.}{.
Pl~wlad:em
wł.aśtnie wnyj.aoo letni .. · Test ta
,'Jn:; z Dajmi1s:zyeL ż&jęć.

- Z pl'\Z.yjemnOOoią. - Wa1lI1e zg.rorn.ad:zenie
12 kwietn1a. - Z-ameHllOIW!ać się w Zemnku.Z s'zacuIlikiem X.Byłeon *3islzmłe 2rlooerwo~'!atny, i w tym nastroju udałem się do bam.iku. doOlkieulka i:nforma,.

Sz{'"zegótiid:e, j eś}j joozd.e się w g'Ó;ry. C'Złowiek
~ied!zi z JIlaPiłt a paJet'o WB!kJ8.Zudą.cy bł8it1Zi po. dolina.ch r~d1.
Stap! Ozy tu mi~y mvorna gómmi na rrua.pioę nie wy<LrUik-owooo; Ipsylonów? Gzy:s.tąd pocho
d!li moJa od.2.i edlziCWlrlaalkeja. ? Szy.bJoo. .pOOzuk.alem.
j e-j w u iebielSiki ch <J..!clJadkmch z nrup}BeIIn:
"W'apottu1.i.an.iJa.". Tam bowiem l.ll1nieściłem moją. akcję·

ł _ Rewem. - K&rta -WStępu. - TyrilClmSÓ,we
pakwirowwruie. - . Plr~\v.o giloou. - Dy~idtmda. -

Nattwaillnia, 3Ik.cj.a·Slię Z1l:ł&liMJla. Leżuła mię
d.zy UBtaIłl. pachnącym fijal'kaani i PUśtąkaJrtą z
aibunn.~.
Czuła Slie b&rdIzo
dobf'z.e.p~yirzał~
się jej <kkkro.dnie. Ipsylan.ów wydruk~
było

Ipsylooów, 12 kwIetnia. GoSpodJa,rzzajazdu:
"Pro. małym wtiat.--em") QlDudli:U Dlll1ie simedn puka
niem we dlrzwi.

keją

na

Jli.fłj ~e.

~

t

lWJpdeałem l&Itł

o

cyjnego:

Kum 134 prooont. -

P.aJ.ooamy

się

Jlaskawemu pa-

eZR ch

pzsQI

mo.j.e rę.oe ~ 1>lus.ki~W'kaml . do zieloueego
w'l3,.lnezgr.o.ri:tad;zenie w poSoo,ci· tyg.rysa
rzucało si~na
Obllilziłem3ię, oblany

l'etmna nosie,

.mnie
Zimnym

W4f~ł'lt~I;.i'
~m.

z

Na dW()'l'lze był cu<Lny . dzieńwi{)SOO'h,~c
jakby Thaświecie rue było ż-aooy.ch lNłH."nv.-"
i ani je4n€j rukcji. A ''\t~~aj gdy tu
wszęclZite po dJroctze °spadły wielkie &lll~i.
- c,zy pan id,zie na $pa.cer? ....:. spytał

spod>8lr·z.
-

Nie, _.

ofuz;e.kł~m.

-

j.ak:O

mam .wmia,r i~ć na wame.zeJ}rail1ie.
ZdtzlwH się i dQliJC.zył tna.rkę na]i~Wm}
go rachunku. lecz Siklonił, si~ 00 .,
Udałem się dobiuta t;ai~t$k6w.
Niebył-o nawet pOr'tl&NL Istrly Sk::tndłtl,
l~Z}"\stWi:e akcyjnem. . Pooieważ
nJiktme.
dził. nacisl1ąłem rtia.mkę i wszedłemd~
p~s:t~go .l!GlkoJU. Tu ujrzałe,rn. gruoogoPamli
jąceg-o jasny sUNlut na czarny tużUa'sk
- C~egti pal1eftce? .-:..:ltr-źYk.n.tH
- Ja .• j.estem...
o

SpaOOk P{). ~{)Itce l{arol1nie. mC~Ylfial rżU-cać
cmom'8 cioomoe na· moje dotyehczaso\ve zy-oie n.e.zalUliCyj!l1oe. Ona mhie ~~ hlena w1cllZlliła;

Ż ~ ..e~ły

zarobki

Się pol\~~{jtH s>tac~~ bi18.111Syistr&ty kI6ły mnie jak igły} l'OZJ.naite a-

mI

kleje ~ ~&~ę$ ~ pró.bowa.!Q .przybdć

-- Tak, flali. ""Hun, ofeha ot~ł
dger et Cofh,p. Ni,e ·p(HI;zebliJemy~
Qlei i SlIhail"Ówna siedem lat. A

\'i.'01(t(3l1,L

'l.ni~;onie 7atfi~źyfuhje,SlPl~Z'ę
Uz~łli~j t:źy pan, rozumie;
'w'a.1ne

· .•j,I'TI!t-'...<.:l

nl\

.ui.eI -

Polacy na rubie ach .

:'.tłJS, .aezychro sków

ustralji

1

Pr.}] ::naiHslaw RdthanowsKiz Sydney p:;tnstw6w;.ego..
:AUEitraiji iJisre: .
.
, WAtistraHij~std~brze, ale tylko tym,

to

mętuul-odzi1i L\vyroŚlL A eriligran~
hiezazdroszczę! . Pracy .wcale nie U10

dbsfa~,a jezeii i .dadzą, to taką, której
~Ai1g1ik nie chcę robić i jeszcze ~a
. eh)'. Vudnośe~tutejsza ·.ogromnie nie na"emigrantów i skandttliczniezachowuje
>~ :s~f:rwzg!ędenl nich. Każdego. emigranta liczą
~:~ .' §$anajwiększegowroga, którvpo to tylko
~,;. ~przYjechał,' aby'zjeść wszystką żywność \v
--. ··"calej:.Astralji zarobić pieniądze i wysla'ć je
aókraju; swej umierającej z głodu rodzinie.
j

Nudy. tu najókropni~jsze, a osobliwie

W nicązielę rświęht~ Wszyst~o jestpoz~nly

wej wody' n,ifł sprze'dają.Paczki papi€roB,ó'N
nie można kupić. Stajecalyruch miejski':
utJfożkł; tramwaje,.' sarn~:J(~hody, poczta, tel~
gtaf, nawet' ikoleje~ pasażetskie i towarowe
,;"oci!lgi sąwetrzynianel 'wszystko stoi, 11 oby
),tateIe oddają się świętemu WYpOczynkowi.
~iedzą prze~ cały dzienw domu, w. szlafro·
,.' bch ińigozie z domu '.' nie wychodzą) nie
przyjmują i nieskbidiiją w śWięta żadnych
. Wi~ft- .Miasta" śWięt4fak wyglątkt, . jakby
:, tilordw@ poWietrze przesiło przeż nie; pustkI
~:•.cł'k .na~t~etIstaWitmiu.wi)GospodZie" ł tylko
'~1i:ilku pijnkÓwsie"dzi poa:barem ioc2ekuje
cuCłu, ażeby się bar otworzyl~ a że bary się
• :Je otwieraJą przeto przesie'dziawszydo wieerora, rozchodzą SIę 'do .'domów.

llS.

Na' nlOĆY kodeksuSSSR., żeby kbrzy~
stać ze- świątyń, mUsi grupa \vyzhahin reji;:
gijuegoJ me mniej Jak 20 osób, z~nvrzeć·u..
mow·ę ź miejscową ·władtą. Zebrała się takagrupa i podpi$ała kontrakt z rządem.
RZĘ~ dat pra\vo korzystania z koŚciolabez::
płatnie i na nieogrniczony czas. Dóuluzbudowanego pod szkolę nłe oddal, pienię::
również.· PoIsk1ej szkóly obecnie na Sachalinie riienla, \vmarcu 1925 r. iutuczYc1el
szkoły p. Mroczowski ,vy~echat na południo-·

czy

wy Sachalin, Szkoła zestala rozpuszc~ona.
Stała ona nieźle: oprócz dziatwy ttczącej się
\v dzień ..!. na wieczorne kursa przychodzili
doroślt

KSiądz

. . . kane:łei'WY, kinematografy; restaurację, k~
cwiarille, cukiernIe1 jddlodrtjtUe: nawet sodo;.

w.lecie ub. toko: nie

bB,~ rdl

al

kwi,. etlpaństwa iS9;koly .od cerkvvi

został

.na

"\\rIas-

>P(}Ś~ptlństwa;.doir: zbudowany przy koście ..
ljtłnlpólsld~js~kóły ró,vnieź
odebrany;
. fiiędzy . 230 jehk~zai1o oddać do skatbu

z.

pa,nemj pa,nie diytreiktol"lze!---

Prun?!
Pan ~v01i: jestem ak:c}011arjuslz MuUe,r..
-:-:. Ach) taki czemu pan t~.g{}ód,ra:zu nie po~~~.WlledJtiałii pani>€! akcjónarjU'Slzu ? Za dziesięć minut
. Bacthie .się\valne zg.rotffiadzenie; a ttzej· wielcy ~k
'.' ~j~juS!z.e, kitór.zy przyje.żdżają co roku, je&z;CIZ~
rtle . pr;!lybyU~ ponieważ, jak t eole'gra fO\VlaiH, ug.vzę
~li.z:polC:ą,gie.n:i
wśl1!i·egu.
JedynJ m akcjo\Il!8;rjuśzooll,pnzyby!ymj>es·tpan. - A He pam. właśóv\7j'e
ma akcji?
.
~ J~. - Ń.ekłem i zapb=zeilllt~,wfa~lem mo-

j€

'.

t~'k:Wnb.w31rl1e.
~ Jedlną?!

ma.embje Illih~~j. gl':!,e-c.z.ny.
c.'Zy P&i wie, wicie aJkcjJ pcisi,adają ci

:Stałśię'

~

·paalo!W,fi(l!.' którzy ugrząŻiliw .ś:rui'egu .•. dwa ~
!\oCt} -OlSiEllInlS~t ~ Slześćdzies;ąt - osiem! Czy

l>o'Zumie!
Przypomnilailemso,bie nagle .' kHkapara~ra
;1t~~ ~udjow.alem podczas b6t.aromego

t,;

'łłl;~~ .dmda~

. .~W@ltjstko

.

ńiijOOn<J, obecnie, j« jestem je;'Sf,:~Y-.;. ..rM.umi~pa,n;. Pa,ragraf6789· koo€lksuham:"'cilitiJ ': .~gę.•. g~h Walne". Zgr-omrad'zenie odbyWa się
łi_1~1@D'tl nuśefi-;oohtdany;ch Ehkcji. ..
c, .. '
We . .l!rzwladisU.iiął noM}>jus'z z yps.yłÓli.lOwa,

'~ł~ti~ młlJ.e sWWa.

,Wz.i!li umie obaj

VVładY'W'~

Sn.chalin. Biskup Slhvowski z

s~oktt

nie mógł .nikogo przyshć,
gdyż ma
tylko jednego . księdza. w
całej djecezji..
Ksiącz jest tan1 bardzo pot1'zebny. Na utrzymanie kościołJ niema Żad!lych środków, a
byt materjalny . ludności kHtoIickiej
pogor.-.
szył się. PolakÓ'"N .- katolików na
wyspie
\vłącznie z dziećrni
373.
Życie kulturalne na Sachalinie, na n~
wo zaczyna poru'stnć ch V,r r: shl. mi. , Dawniej
'\vięcej pamiętano o SachaI inie. Przysyłano
pod adresen1
,vide gazet i książeli
z An1eryki i Europy. Ohecnie o tern zapo:.
11111iano; A wk~lka szkoda gdyż czytelników
znalazło by się wielu:; a władze, miej$cowe
~::~c Drzeciwko tenul nie nlają.

sz Bzhi i

RafiA Tersen zrzekł się korony polsł~"feio

W pi~mienówojorskie1n 'tE,renittg" .' o~
głosił

baros. Eugenjusz Tersen oświadczenie,
w którenlzrzeka się praw do korony pol:::
skiej, celem uzyskania obywatelstwa Stanów
Zjednoczonych.
Baron Tersel1 utrzymuje) iż rodZina

'j'ego wywo'dzi się oC! PiastÓ,v kraKowskich ł
kilka1.-rotnie spokrewniona była z Jagiellonami oraz dynastją saską, panującą w. Polsce.
Jakiego rodzaju jest to
pokre\vień"'i
stwo, .niestety, nie wienly, ani też nikt w Pol
sce dotychczas nie wiedział.

II

J w Paryzn dr.
Tak twIerdzi nUEzarodaczka

-,

ra

..

a nawet. na fizyczną piękność..
dra Lipińskiej popiera kilku
znanych lekarzy paryskich. Czyta· metoda
leczenia skliteczna jest, to się dopiero· okaże...
że. W każdym razie jest
tanią, że kaid,!
może jej pobróbow:ać.
Teorję

,V MAGAZYNIE rUTER.
Czy to futro zl1o;si rzeClzjTwiście.~'
- A czy pani kiedy sI1 Y'SlZiał,a" a:żeby bobr ~

---000...-,;..-,

'"

v:ypl'ownd:ziil w kierlJ!h,kusruli posdeprzeCLpotkQóu pOlWieśiłea:n na' wiesza:ku
SiI{lroIDłlY zielony kapelusik i podałe'mb:UChal

mój
tarom moją
jes:zcoo, . jaJk

ClZeirWoną ka.rtę wstępu.
napisał

grubą

w rejoo4irze

pocłklre.ślił.

\Vilid'Ziialem
jooy.nlkę i

UlsLaidłem

izył

w fote.Iu, wy-

-

zalclowO!1!Emia);!1

~mu..

roootmlk

brIzlydmi~tu Ill8ir&k:.
ręką,

......

CiJslm.
.Gdy

na-d:es:zła.

mnie

pr.z-ekona6,

ale

PTZełCtZyt1alIlO protokól:.

POlSiedlZleuie

'SIk{)il~

tM"taJkQIW:-ej,

oow.i,ero Wi~~ltl tf:,
z olkie.u. G.o'y t.yl;k...

gląldtająmi się

l.asu, \vpwtHem
niooh i długu,
l,aro

WZIIU'>l"śl.a.

~łem.

pal,Jiel.·u:.~

J&ki.eż

'i&

CMx'.i

~'I }lIrrlI'f..

~

K~my,

tka

-

łWiz. }>(ł

obe~

~U'mwa:uł\: ~fJ

to ~'MH}

do

!~ztil.! ilmn ~ DI& wił p:.:ył.ln:y

dług.tli ŚluiaJem aię.M

wyjąłem a.keję

Małem głośno:

.

W~,

o-ię dumnie w&Zy\Slt:kim '1ilOOk",;Ła
i.*jjerm ~
Szoo.ł,em
s'pokOjll1li'B) ma,j~tyc1Jnie! _~ ~

Gdy dJosIzłQ' do p{)lzycjii wP!.i-vvów 1 wydatków z.l1'\,volalen1ml.ów:
- Strop! -' Tirwoga widniala na Ws;zy8t~.cb
.iIe dr.wid~ JW'lęKszyła ~

WSiZYS.tJlro ~ ,.....

.dmogłośttie".

kład!llJ1l~ m:w()il"()!k.ą,mw.

'. - WQlbec tego,

1ffi~wy

w w)'1iIDkooci

powstałem nieugięty.

ohliclmch! ja :taś rz6ikłOOl:

(dY'~

fu&niQs!em Slztywno rękę w .górę.
- A kto jest pr.zeci'wllY:'!

sporaw<Jl.Zdia,m.ie.

T.ruk, - . rzekIem such'(}. -

moli pall101Wie.
Dyrektur' prooowlał

ma.rek,

i'>z€ikł pr.zewoooicząey.

zaczęło się.

po.zycja: "RóiIDe" -rzekłem:
-:-' Ch'\vila przerwy ! - Czy 00 'kedąg wcią.
gnięta jesrt;pOizycja za s'mary i ol.eje?
-Tlalk
~kł po chw.iJ1i OOlta;r:jusz.
...,.;.. Do'brze., , Życ.zę &obi-e. aby od d,zjlŚ nie ku1l'OW31:t:l!O olej,u i .smarów 00 swt1em lat z gófI'Y. Koo.junktura na gieldlZ!ietych materjałów" się zmilelIli-

la,

o' tysiąc

Tart,aki szumiały OOraz: wescl~j.
. -Kto Jest za tern, niech pOtdm;ie8.ie

\Vedług statutów notarjus'z czytał: "Czy obecni acjo.na,rJUJSlze zyc:z-.: robi-e,
aby prz-ec,.tyta.ć dlru

k{)i\'Vane

z

swEtllyfjkację

c

WSliedlem do sali :i
nogi.

podnoozę gażę dYl'ektol"ską

ktor skłonił się głę,bokQ w stronę mego ~~a);
po drugie każdy urzędnik otr,zymuJ.e· gtroJtyfilk.ację w wysok:ości 100 mal~eik, . (huehaltetr at ~ko

ciq@mąWlSlzy

Pooiooz:enie

umysł, łaD

chod1z:H z pU'l'a&ollem'?

z

podrę~l
ćLooń ~ •. ' W

na nasz

tazj'ę, wolę:

:- WUjaŚlZiku, wjakis~óh mógłbym się do\vied:źdeć, co Oll1JaO mnie myśli?
~ 02eń ślę
Iiią, 1116jchłopcze.

•

Lipińska•

błogosławiony wpływ

OCBL<łDZI...

TOGO

"

idę

ie~

ptzyjf"chaf

Rodaczka nasza. która przeby::
ObecnIe udało się nam otrzymac' garsĆ wająca w Paryżu,rozpoczęla obecnie propa::
LWiadoniości o losie. kolónji ha···Sachalinie
w ganrlę, która może okazać się wielce prakty~ii. Podajemy jew skróceniu.
. czną przy obecnym bi~aku gotówki. Propagu
Ze .zmianą· władzy na Sachalinie t źycie je oha mianowicie post jako uniwersalny
.1eszkanea..,v zrhleh~fhsłę i $dcJaJnie i łna:: Środek l~c~hicty na wszystkie choroby. Zda:::
_fja1nie•. Dekret panstwa o odłączeniu cer~ niem. dra. Lipińskiej, post 14--:dniowy wywie

~~ł~łtli1y, Kosciól'tostalźabratry

na

i

do

~~

~;wiał_ ~~

I~ial~ J. lie ~~y Fabrycznym,
lIaro ~ldeu

NI
~,

00

c.zenv,OEh -. EmiiJ.ji.

~ia Tow. Przyjaciół Francji Piotr:kowŚlka 100

Park ;fD,
SienkieJl!

W"fltawa
.alarstma
rcriby
'grafiki

mieza,)

ez,-telnia

od godz.
1Q.(ej ran e

W dUlu wczorajszym po połudnIu z konny zaprezentował btófl, ,id Pi
d\voica Fabrycznego odjechał do "\VxrszaWy wygłosiłktgtl!ie prfiWowłwie W
\veź\\taI p(J1if~ję kontn~ d,o dalślEj UTt~!M\it;ł,
b. \\"oje"roda łóotki p. Daro\vski.
.
Na dworcu, ubranym. zielG:nią i flag~ by dlq dobtaktajy.
N
asft@phie
p.
w~jłłwmtł
lJal~,aw.U
mi oczekiwali p. woje\vodę władże :ńliej-==
seowe w osobach komisarza Rządu Izyckie~Q sittuł na ,t1:roft, gdzie stali VI śhfłltl
pro:kutatc-Nl Sżh1idta, wsZystkich
oficerQW ft)W'ie pfJ1icjt orkł~jtra poUeYltlfl i

Ot\\larta

adycle
Ndjofon .

do 2Q

w.

WIDO'\VISKA
owoc".
Teatr Letuj w pa;rku Stas-zica )1Hallo! wdziankU'"
TeSJtr Popular.ny "Śmierć cara Mik{jłajfil. U" pp. i w.
ca.sioo "Kochankowie",
Reduta "Ositatni pocisk",

1'eak MiejsIki

"Niedojrzały

Luna .,Ślub miłości i śmiier.ci".
GiJ."ood-Ki!no ~,CZla\fodlziej>ka':.
Odeon UpiÓ'r Pa'ryża",
Kino Spółdzielni "ż>oneczka na urlopie"
, Apo.Ho "Dr. Ma:bl1ze",

mendantem oddziału p~ RozumsldIn na' czele.
Gdy p. woJewoda Darc.wski wraZ z

'Vczoraj z d,vorca Ka1is,kie~o wyje75 dzieci do kolonji leczniczych w,
Rabce, urządzonej przez tutejsze centr. sto·w.
,.'" QPi,ęk~ nad flziećmi i sierotan1i żydo,vskimi.
W połdwie si'erpnia, stowarzyszenie \vy
wys)Tła grupę 25 dzieci do kolonji 'v Ciecho·
'cinkl.1, w końcu zaś sierpnia wyjedzie jeszcze
'Jedna grupa 75 dzieci do Rabki. (bip)
chało

artykyłów
kolon,j &] nyc b_

cen

ze stabilizac ją kursu dol. Zniżka
.dotyczy w pierwszym rzędzie kasz. Ceny
niektórych artykuł6w (kak~o) nie uległy
imianom. (El

Ciągnienie

oola-rów ki.

Łódzki Oddzial Banku Polskiego poda
do wiadomości, iż w dniu jutrzejszym o
.. godz. 10 z rana w sali konferencyjnej Miui~
sferstwaSkarbu odbędzie się ciągnieńie II
serji 5 proc. premjo\vej pożyczki dolaro.
wej, Wyloso\vane będą: jedna premja \v wy
.8okości 3 tys. dolar6v\7, 5 premji po tysiąc
.dolaróv? 10 pren1ji' po 500 dolarów i 40 prem
ji po 100 dolaró'\v, ogółem wylosowanych bę-dzie 57 premji na· sumę 25 tys. dolar6w. (U}
ję

'Włamywacze w pałacu
P07:D}}ń~kirh
Nieznani

złocźyńcy

'\vłamali się

. nianej nr, 2.
nie zabrali

nic

z· sobą

l

je:lynie . p07.osta~vinjąc rozrzucone papiery i
dokumenty, pOluiędzy ldóremi szukali nie'!
nied2y. kt6rych jednak nie bylo.

broń

oddziałem,

w

dzami, Odjechał do. stolicy.. (bipl
,-:-~OQ-·

byao zwytld cen. kt6reJ !laIeiy za
ką cenęooikną"ć. i drugiej stron:'
okres posezonowy i ogOIna clętIm
przemysłu włóknistegoKa~e za
cenę podwyw płac l$ltWza
poniewaZ "pQpo(lwyźceD8&Ł1\pfCby

skurczenie się protlukcjip:rzemysłowejt
dukcja dni pracy, która .,."cn,rł ......f:IrI1u:riA1
biCby sięmusiala na samych roloOl;nU!~a
'.Ąl każdym bądźraziekonfe:rencja

sza bęuzie nie decydUjącą, lecz
toczy'Q się bęaą i poza nią.:(E)
-000-/

Par

T'IIPtwot-Pa,1l:1

t cj'.

Jak p. Graczykowa kpi sobie z wyroku sądowęgo.
Posesja przy . ul. Piwn.ej... '1. 10' n.aJ.eżą,ca do . stopnia podbijałla 'ceny, że kupcy od.eszld i
niejakiej ElŻibierty Gl'!alCiZyikowej,°\ZiIJlana, byrla i jest nilk li-cytaJCję ogłosił m Uikonczoną,
jako jed:na z naj,niechlujniejiSlZ;Y1Ch w całej okoliozy poz:Qstały OOtdal w posi.a.cllaID.i u U1VC1>C\Z,~('<iS,
cy. ZwlraJsz<C!m' miejsce UJS!t(powe było zawsze ,i
Po l.icytacji k>O!l11{llJmi.k zawiooomH
jest truk mlIli'edDaale, dJesiki i smp.y do tego Sfbo!p-- wą, że pieniąd!ze moze (},tny:m.a.ć u ~;POI1;
nitt przegniłe, Ż6każdego Stt'OOlCh IDffi":W, kogo Go:!aIooykOtWej!) i gdy pos'Zlkoo.owana
matka-natura .1m1usii na chwHę do k>ol!'tZystlfLIlila. z
tej OtStatJI1i.ej, oświadczono jej, że pmy
tego zagraża:j3,lc,ego ży.c.iu prz)'lDytku.
wpł}'"llęl>o, ••• 35 zł., które też jej W!rę&onio.
MieszilOOlją.w w domu tym roibotniCla ZduniaZa,ma.czyć tutaj mu siany, że '-''''~''........
kowa peWiIłelg.a w:ilOOZlOO:'U ()IkGdO Wie1kiej:n{llc.y wclJ.Qpo pi~I"WSlej ':licyta.cji, ktfr.!l -:- jSlk
dzą.c do·\\ryż.ej wymienionej ubilkooji,· g.rO;żąooj· za.wa
nie d{Y~zl::ł. do.. &kutku~ wniD-sła była do
le.niem się i niooświetl<X!lej w dodatku 'runęła w
Foju p:ośłJ~ c-puy\v:r6Qeillie jej prawa
cuchri~ą przepaść, . oolzna:}ąe pmy(tem cielesnych. upelacjiod 'w)1'C1ku, Sąd 1,$1) joo.muk
f 'braOOń, .tfatk, że długi
cms 'byłani~w.'01ną. ao nie .Qdr.z:ucił. Obooniie, dowiad'ujemy sięj
y'.1i

pra.tCy i

zml1S!Z()[[)B.była loozyć

się.

giej licyta.cj.i; która

Za tę "pNJy'jemność", wjTtrząc1ZOUlą swej lokatorce p. EIZbie'ta, w <ltrodlze adu:nini-Slwa.cYjne1 skaZ!aillą ZIOSt.ała na 3 dni wresmu i 50 zł ~)'Wny.
:t\)!zatem .Zdun.m,k()lWla zasrk!3XŻyła ją do' &vdJu Potkoj u, domagaJąc Sltę, odszkooowM1i1B. 1Ja, pO:nI8IZICtroD.ą
odzież i l~e. Sąd Pokoju pr;z;J'Zll.tal Slk8i~ej
tyttułem OOIszkQd'O'~ 110 zł \v.rruz z kosz.taanl są.PQl1ie\\~aż

do

prezentującym

kiótkie przemówienie da polićjailtÓW
pożegnaniu się z odpro\vapzają.cymi go

P~ dmsiejszą kOBiereuetą.

Ujawnia 'się bowiem ostatni~
pomyślne zjawisko stabilizacji dQlara. co i::
dzie po linji (lążeń rządu, azwlaszcza. min.
przem. i han'cllu, któremu zależy na stabill.
~acjicen w kraju. PoąwYika płac hy!a.I)y
jednym z czynnikó,v ujemnych w całoksztal
cie tej polityki, byłaby niejako rzucaniem
pod nogi 'kłód rZ3dQw!. bowiem prowadziła-

C'.llIWy1Ili.

mieszkania prezesa "To\v. l\kc. 1. K, Poznail
ski", p. Jakuba Herca, który zamieszkuje w
pałacu Poznańskich, przy ul. Nowo-Cegieł
Złoczyńcy

przemy.

wyżek płac.

'Na posiedzeniu przedstawicieli t.up.
kolonjalnych tlch,valono zniike cen, a to

z\viązku

policji. Odezwały siędzwlę1d ifiAmf'
b:rowskiego i p. Daro\vski przeszedł

oddział

W wynlltu prowadzc>nycn dotąCl llaraa
przemyslowców,usfalone zostało ich s-tano',wisko wobec postulatów robotnic~ych. Sto::
ją oni na stanowisku, lżwłaśnie"moment obec
ny nadaje się jalrnajmniej do stosowania pod

Do kolonji letnich.

~ów

dzielskim oraz nadkomi~arzem Izydorczy.
ldem na czele, zaś przen dworcem usta.wił
się pluton policji' konnej w hełmach z ko~

Stall(}w'isk~

-000------0

w

pólicji z inspektorami Rosżkowskiln i .Nie-

wojewo~. O~solińskimnadjechaIf,

NOwości "Mias:tQ Rozk>o!S'z.y".
Corso "Oko za Olk'O··.
'llesursa "BowmteT panny M8.Jry'~.
Mi ej siki Kimam. Ośw. "Dem{ill Morzia".
Dom Lud<l'wy "Ag<Jillja Orłów".

Zniżka

Połegnanie 1:I3dWÓ1:ctl

.
Gro,cz,yikowaoo. wyroku

te,g()

nie

a pe-1o,wala, Zduookowa oo!d;ał'a wyrok kC(ffiornikQ\vi, cellem wyegzek\v'Owania prz~~ądtz,.o.nej jej kwoty
od Ga.'I8c.zyk>owl8'l.
KOIThOOUliik,\l. S., spotri~dJzH
opis ruchomo§Cipotlleg.ają.cyeh :sInwedta.ży i ,zavd!8.W>mił pism.em z~dini;a, 29.V-1926,· Nr. 5~,. stl"O!l1y o
mają-oej .odbyć sdę ltcyt.acji w &ni,uH ez.erwea br.
Licytaejia ta' jBidnak, nie dószla do skutku,
rzekomo z powodu niezje.iwiooias-ię,chęf,ny'ch .kup
na; wQDee tegop. komornik ~;f.yłd!rugą U,~y
ta.cję~ - na którą stawili się· jut kupcy. na HCyt3cji tej stanęła też i 'G~yk{»w-?r w >()Sobie SWJj
córki, ~tórej ko-mor:n.iikoświa11C\Zył1 ~e m{},że bra6
udmi w 1icytncji. PanDaGra.czy;~ do tego.

3ię -faktyez.nie Odbytą '.

rej rzeczy faktycznie ,spł'z~dane
kowa powtórni,e
du

'\vniosł<a

zestały,'

takie sa.me por(latl:tfi

Okręgowego.

ZapyltujOO1Y ninie_m, czy p. lUIZ.ol"6Vłl'{

czykowawooobie s,\ej córki miała
do Hcytaeji' swych w:łasnych' rzeczy i
ny <10 niemożliwej wysokośCi tak, aJli
zmusze.nI byli' odrstąpić?
. ,

Dlaczego p. k-oitnoQł1'TI:ik nie
tychmiast po ljey\tacjip.ie:Jliętby 00
nie \y,zią,ł icll jako.depo,z)iu dila
Zdunira"km'vej do siehie"a zawiw10mU

sobitO ooobiś·rie pieJ1i~e odehrala,'
wej, które; jak wyżej powie,c1zie1iŚIfi,.~"
jej tylk{j' 35 2ł.? .
.

Gzy, proced.una . cywi1riap.rł.e~ujf!;
apelacji oowyrokl.l.yl'lrą. m'OlCy
juz została doknnana J czy ....,.u,_....
ra.by p. GraCizy-dtowąj%iD1l1:slła
ku i za.płacenia całej. sumy
t'żalej W&.&.uteJ.t roe!ll:lJIil1stwa
iytułu-pra.womQc~ ~"T"Olru,'ł

•

lsztU.ka. nZi~i i jl.iltirof środJa, ~tRtnie

Posłowi

dwa przedstawie-

.j)rnID.cuski~j . Gigndux i'tThery
{}~"z. ątefa:njq Jąrkowską. w pop.i
roli aktorki. kinemat{J~~ficznej/" uc1ają.c.ej
(lIziooko.Początek ogodiz. 8 m. 45. Ceny

f8ir1;y

oo~ XX1X-w,premjera seronu, la.razetn
występ' m-ak<Jl.U1iter artystki' Toot~ Letnie

Warszawie' MieQzysł.liliWy

Ć\"i\klińSikiej. Dana
~yginahlJaWih:c-en
RapwC'kiego ,(syna) lIPa pa się żeni", grana.
z pgT.()łInmeIll poWo.(tzenjemna scenie Te
~tórw.a

I

mrotóchwiJJa

Letniego yv WarSlZl81wie. Sprzedaz biletów od

W Rudzie Pabjanickiej \v sali p. Lankiego od,byl' SIę wiec polityczny, zwołany
przez tamtejszą PPS. z udziałem. posła {ódz;
kie~o Szczerko\V'sklego. Wiec ten spotkał ta
ki Si.lm los, jak i' niedżielny wie-c wł.:odzi.
Przem6wienie posła Szczerkowsldegó
zebrani przerwali oświadczając, że m·a,ją
już dosyć "ględzenia~' PPS.Poczem jednogloś
nie uchwalili poniższ~ rezolucję: zebrani na

·::LE,tNI W PARKU STASZICA

D'zif; 'Y 9als'zym ciągu 3-akto\Ya rewja łódz
: 81trursiki.egó i BOłstkiego"HaliJ.o,Ll4zia;n;ki". Po
() godJz.8 ID. 45, konire po. wpół dO' dwu
~-

~()go

D. O. K.

:~·};.D;i&i·dni następny'ChogQ'wz., 8,30 Wi6·CZ.po
::~Cal!),aehnajJli~81zYCh gratny'do tej.' pory 19. ra,zy' z
'~~IU deka\vy l dra.mat St. Go,zdawy:-\Vie-check i ego
;B. t. H$mie:MC&mMitltolajla., II":
Ceny n.:liej,sc ()Id 150 gr do 60 gr, si OO\Zące.
~O gT. stojącemi·ejsca. Kwsa"cz'ynnaod 12 w pOłud
~~.~'Q.Q 3 i od' 5-10 WlecZ.
c

'i

~.~

~t

--

WIStA,;..;.. t.K. 8.2:0 (1:0)
(C-8) Spotkalllie o puhal' PZPN---:u pornię
y 'Uootld!SltamiKratk.Qwa iŁQ(uz.i, Wisłą i ŁI(S~em
zyniooło zwyclęs.tWOi\Viśl-e 'VI stosunku ··2:0 (1:0).
ioe dlrutym.y wystąpiły w; następujB.iCych S'k!~daeh;
1sła: .J{.etz, PychQ\V'Siki .. Skr'Żynkowiez;'tVójdk, Ko
':~yik) .]}aji{)lre'k~A&meik, Ciz:ul~, 'Reym:M1I. Re'liII , .BJa~,c;el', ŁK,S.: FilSlZe1r, CyU, KOtWJa:lezY'k,
I1S.ki, Trzmiela Ga.ł.e>cki, Cieheeki, Jańcz.J"k, Rai, MiUer, Durka. Graha:tdłz,OI cleka\:Y1a, choć
zbyt ładnat•
. ' .,. ' W pierwszej połowie prz;ewagaLKS-u, który
'Ufe:wykOO'bY'stuje licz:nych. momerutów podbrąmk\)loo
'~j~. Ki1kawypadów Wisły. wileńczy brlamka .mollrtazprzeooju Reymam.a Iw 31.m. Po przerWie
l~" Otbu'&troilJl!1>6 ataki .zmmlzająobu . bramka'rz.y
~:'{}JfłS,tej1'U-terwencji. . 'vV 9 .min.~damek k~»pie
~~m., ten za·ś zama.c-hnąl się na,niego rę'k&t za
-'~fłsę~iaobu u~uwa z ooL~k~L Na miejsce llSU:~t~~o'F,~era} do bram,ki vrchcd:zi CylL \V 26
'ni~~: ·.~~a'zvyypad:u Balcera zdoJ1Y\Vla .. dlJUi~
i:>' Da:1istza . gra tQ>Cizy~ię pod znakiem prze
.
. -których jednak iprześlladuje pech.
min .. przed k9ńcem}sęd,z,ia }Jl"zerywa g1'ę
••

",-,

. c

n~wrqgą po'sta,~ę publiczności. VVy,
wŁt(S-~ie: Cyn, Kowakzyk iMiller, w
.a:aJe~r, Reym:aiU,Keh i pomoc.
·.• ~~lląe.:jI;j ~.nale'Żr, że
na tych zawodach Cyll
JUbileus.z. 200 meczu \y barwa,eh ŁKEi~u,
ęr100,niecww ''Y DarWadl \Visly. Sę
':Il~ MallQ,w (Poznali), któregop-o>licja
o1!rOiPHa przed publicznością.

Łódź~ powołuje

D:&i~ 11 lipca lil'zt\dzn s{~lu:ja cykli.st~v.:' i mo'jtil~1~JW Z~IC s; ~,Ml:lkk:ahi"W Krakowie
w
a.mu Z; P. T. 1\:.11 do,roczny klasyc.z:ny
.gÓirsikf na . przestrzeni Kraków-z.:'lkopaJle~
tein, Z,e \yzględu na dOlychcza,go\\'e zgł.c~\t!3~.
,\yybitnJej~~yctl jeźdźcóW szosowych. z CJall}j
'w sfer.ach SPOłl'towycn zrozumIałe za.~
} mvła.sz.cZtu, iż hęd!zie on jedpąz
'iittra.kcji spo11'iowy'cl1 l ełt.n i ej
stolicy.
otrzymuje (luiy 11Ull!ar orą·z zloty żeton,
pl"'z.ei.na.cz.ono dla pierwszych 10 za wod'tetwy .l;?lrebt'ne. •i' nagl'OdyhGlOor-o\ve .w ~
,;Pl':~YOO~'óW kiJ,l:al'Skiclll1fundO'v;;an.e przez Jlrina~{f:pooi~ie i ślą$kie. (E)

. NOWE POLSKIE REKORDY

.. LF..Ę:KcOATLETYCZNE~
dJrugimdhfil ,za\v-o.clów lekkoatletycznydl
stolicy padły not\\'e trzy :rekordy
amia;nmviCie~ \V· rzucie dysk i e.rrt usM.a1Q~
n-owy rekord Szydło':~''S'ki "':""--obul'ąG:z - osiąga
wynik 75,945 rnti. (prawą ~ ~,04, lewą 35,905)

,

..

I
bieżąfjym

Ł6dź

ostateeZ1nie

łla!ni'an:a1 ćwicmnia

W biegu rozIS'Uawnym 4xl00drużyna Pol'OJlH
w obsadzie: Ka.tr<olldewic.z II, I, CejZik, H()Ithel'lt o..siAl5'llęłą wy.n.ilk 45,1 sek. leps.zy o 0,2 ook. od dotJ''lChoz.a:sowego rekordu po1JSkiegO! na tym dystlłtn·
sie. Wbiegli sl:utafet<>·wym 4x75' pali dJrużyna. Soko
1>8. osiąg.nęła w1Spainiały. czas - 40,8 sek. równają
cy s&ęnowe.murekoll'clcl\vi pols.kii€1IIlu, a zaledwie
o Ol6 Se.k.gOl'lSlzemuod rekordu światowego. (E)
".

.

'VIELKI SUKCES MISTRZA

ŁODZI

WPOZNANtU.
POZNA:Ń, 29 6. Ba'NHa tu mistrzowska oru·
I.-odIzi klub TUil'Y'~itóW. która v(~sp'Q.tkaniu z tu
tejS'l}'\Ul 2'espołe-m P()'goui wygrała le.kko· 8:0, Do
przerw'Y wycik brzmiał 4:0. Zawotlys,fuły. na. llar·,
d.zo wys<lkim po1zi,omJe. ~nstrz Lodlzi wy'kufl,{ wlel~
ką. klasę) po.,zlQ$tawiając bard,z.o. kOif'z'Y'st:ne wraŹle'llie.
Pięć hram:&k mo.};yl kie,rowni·k
na:padu łoozian
Aleksander KuPik, któ·ry . wy-kazął wieLką dys'pnzycję stl'UlJ:ową: ('B)

żypa,

KRAĘ;:ÓW-ZAKOPA..

NE llt) KLM.

---000--

w roku

-------{)O<J.~

""~.t:"1I.T""'" -GóRSKI

\viectt PPS. w Rudzie PabjanIckiej' wynlaJsł
PPS, pogardę za wragąpoHtykę, uprawianą
w stosunku dó pa{lsfwa i klasy pracującej~
OI'az uznają PPS., obecnie za nieistniejącą.
Zebrani
się od rządu podlł
jęcia energiczneJ
z droźyźDą i bezM-:
bociem, oraz zaprowadzenia w kraju ładu l
porządku_ (o),
,

w roku 1895 i 1901. Powołane Z.D8tiaiły kaitegOłrj$ ,;Ao.
uzgOO:niło plan po.WiO'"C" i "D", pl'zyczmn ur.Qid,ze;n.i \'\' roku 1901 ~
reze'rwis,tów ioHo€lI"óW rezer6 rio tyg.(;dnio'w.3 ĆWiCZOlla, urodzen~ :Uad w JX)ik,*
wy zamies,zkalych na terenie wdlz,i i województwa.
ł1895·S-łmlio· tygcx.ltniowe ĆV\lkZtHllklL Poc1chQrą~
ćWICZENIA ·BBZ&RWISTóW.
'()idlbędą. 4.-1'0 tygodniowe Ć'\;vicz·e:nia.
WtermiiłI11e od runia· 30 si&rp:l1.11a rb. do 25. Wil'lześ
\Vs,zyacy (),ficel'mvieOitrzymD"ją ka'I'ty po~~
nia rb.oobędą się ćwicz.enia l'OJzerwJoS!tów rocz.
uia,
do których bęc.vZIa clolqc,zony bilet kolejOW'~
1899 i 1000 kat. l,A", ktÓl'Zy z ja.kichkolwiek pmvoKto nie OItrzym,a \vispom,11ianej 1{a1't.y, winien się PI'
dlÓw ni'e '.(xlhyli przepis!anych ćwicre.ii w roku 1925.
nią zgło,sić do
PKU.
PCH.YOtlamu iIJJaI ć\vic.:uooia nie podlegają ty·liko ci
OficeloowiE', któ<rzy z '\vllcvżnych powodów pre;.o
z p0'śród rezerwistów 1899 i 1900; .a) .którjllID w ro~
gm.ę.libyprzesuni-ęda terminu ćwiczell, "r:ittmi Ut~.
ku 1925 oiCtY,(JClWIOO odbyeie prz{'"pisaJly-ch ćwiczeń
kać. PI"zesunięcie to prz!:,{! tCU.i11nOm ćwiczen. 'Podlo n8;st~pnęgo roku (1926), b) k~rzy w czasi·e
trwania ĆWilCiZ{~il zootaJi zwoilniani z szeregów na dania nadesła~ne P{) terrni:nie uvnględ,uiiM1e nędą:Zł
nilesrogOlwam.ie się do l'ozkazu g.roźą S'UJl'IOwe ,kary.
W!I1iooek lekrurza, a· kt.órym Jl'O'SIŁępowanie rowilZyj~
POWOŁ:ANIE NAUCZYCIELI.
ne me zani,ooiło kiWt. "A" IlJ<\linną, c) rezerwiści marynarki WlOJOO1lThej (mOlrskiej. ~I'Ize;c:Ulllaj).
W roku hieź,ącym. zio!stallą poiwolTani na 8...mlo'
Zgł,os'zernie się reZB!rwllS,tów leży w ich włas
tygod,ThilOwe wyszkołe,nie .'\vojsl{'viwe w twminie 00
nym.. illlteresie, gdyż w .l'a,;zie nie ustalenia miejsca
5 lipca dl{)! 26 sierpnia 1]:1 uczyciele publioonycll
zamioozkani:a, wegną karz,e areSl1Jtu do 6 tyg{)<{tni
SZ.liół
powSiz'echnycll roc::;nika 1901, 1002, 1903, Z&" ,
(H'1t1.;zkrurze grrzyYYnY do 500 złotych, jeż.eli z .braku
1;i'c2Jełni do re,zeirwy na podstawie a1rt. 111 1lSftawyo
admesu nie. będzie im można doręczyć· kart powoła
Pows'Z. Ob. SI. W,ciJsk. z (unia 23 ma,jlal 1924 rotku
nia na ćwicoonia.
. lVlzgI. na pod!S'ńawic' 8,rt. 70 Tymczasowej Ustawy o
POWOŁANIE NA ĆWICZENIA OPICERÓW.
P>t1~echnym
Ob. SI. \Vl(}jsko\vej, K8.lrty powoła
nia ot,rzy-mają ci nauf.:ozydele z kmIee,m bi~
W roku bieźą;cym. pGf\Vlo-J:a.ni zmtają na ćwi~
Clzenia oficerów re,zerwy i poo.chorążych uI"-od'zeni
i początkiem przys'zleg-o tygodrui1aJ• (o)
. . . .DE. . . . . . . .mu. . . .~. . . . . . . . . . . .~. .~. . . . . .H@~iJ!·Bama~•••ai~~~m.
B·~wm~··~,~. .~f~f@@~··~t~. .~. . . . . ..
DOK.,

TEATR POPULARNY.

mówić.

Szezer kowskiemu nie pozwolono

KOMUNIKAT
BIUl\Ą, A:OR:&SO~V'U$O

lK.LOllZl,.

Podaję ,do wiadom-ośei p.p,goopo{Iiatrzy, admi
ilistratorów i rza.dc0wdomów na te;reniem. ŁQ
d.zi, że w z'\viązku z pl'ze}:irtl\yadz.aillą re'Olrganiza
cją Biura Adlresow'f8'o m:Łol1z.i wpr-QV\iadtza się z
dniem 1 Jip.ca rb. sprzed'{tż kaI"t nowego wzoru
po ce.niedo.tychc"2!asowej.
_
Ka.ł'ty meldunkowe i wymeldUihkowe Stareg'Q
wzoru' (łuk.owego) będ& p r'zsjmbwa.ne tylko do
. mia 3D czerwcarh. włączniĘl. P<>siQldaJ.le stare
karty zOl$ta.ną bezpłatnie"~amie.nio>lle na. karty no.;
we~~l~ :wzoru\v dniu 15 lipca l'. b.
KierOwnik Blul'1l
't{.SITKOWSKL
Łódź, duta 29. VI -':'26 r.

-000-

\

!{ WiaCIRrk-a J(rólową

Baronów
chicago\vsltlch .
wr.-

Buxter HiQU'J've, rr..ii,lj{)1n\f>.r a,;nlei'y.kamki,
z swą żoną uo P.ail'yźa.
Pat"i'8lt\vo Hollove mile spęd,zalicOOiS i ~
czas jei1nej z swych wycie.c,zelt na Monm6lrtte..
zaslZ1i do ka,ba,retu :,lla,tmorrt".
Dobl~ze juf~ było po północy, gdy do icll

brał

się

sto,ulk a

Zlbliżyla

ria,rując

na

zir-obHo i

się

sprz.::daż

'\\'1dałasię

z

CUlhw,i lH1pdy wztie.w 2Zyna, o..;
kwiaty. Pani Hollovetal Si,
nią

w

rozmowę.

Mała pa"rYŹI8Jnka opmvie.c1z i.ała

koleja SIWego
'
stra:i'lzl...c. PrzelI kilkU tyg<ldniJan4
zll'i1ail>ła
jej matka, a njc,i,e.c al'kollolikwywdml
dziewczyuę z. domu, d{)ilm:tgając się pie-niędJzy.
.,
życita.. Były ,clne

ZmU'Sl~Qlla \vuęc była sprzedawJaić kwiaty J
włóczyć się f:(l''jami po mieście. \YfiI'llSlzyło -się mUo-ai

sie!I'ne. se:rce amery,kanki i n~mówiła
aby zaopie.k,,·)lwa.1i się Sliel'otą:~

fŚJW'17glO

m~

, Panna Iwol1a MorItiHlQ\n - tak oowiem tła"
zywata się PUiryŻf\!n1ta - z:gQwzHa się na. podl.ró;
do Ameryki i w ki:rlka dni pO't-emwyjechaJa, z "wy)
mi '()!pię·kunami dl{) Ch i cag<J',
Mi.ała hyć pokojówką palTIIi HoHove, lecz ~
dz-o prędko zmieniła się sytuaej>a.
Stala s.ię pr.zyja1ciółkt:\: rony mi1jonera., która
sję nią s8Irdecznie m~ęła, kJHlZała ją kJs':1ialedć i
wprol\va;diZlHa. w najlepsze t.oWU'l"izy,s,DWO amerykań...
skie. Iwoula królo.wała w sa101n1aiCll chicagowskich.
Wreezej.a wybuch! s-kand:al.Mister BuX'ter Ho'hlovfł
wnióEł ska 'gę rOlZwodową albOlwiem pooił:any;yi,
cżnn:ć się z kwia·ciarką pall~ysiką.
\V pDz..eddlz:ie r<lIz.prfw..vy mała h'V'\ma .ZlnHoo·ęł.
jedjna,k be!Z śladu. Podo.hno pokrzywrurona tooo wy..
wiozła. ją i ul{!~yła przed okiem' męż:a, aby wybi~
mu zgIawy ro,zw6d. Lec,z przebi'€głej mi1j<meree alf'
udało się pOl'wanlie.
Kilkud:Zliesięci1u wiielbicieli panny I'\VOIllY ~
Clzęło poozukiw&niia przy pom{)cy sztabu
d'etekty..;
w6w. Zoo.leŹJli ją
odległej fei'mie pogrąoo~ ..,
~nej roripOOzy.

Nr" 5.
FABR."'.t"'KA SZCZOTEK:
" Sz,c.ro.tki St5\!.'O\VC i metnlc'\;;e etc.
F1"antz \V ólc:za-llSka 125.

:rABRYKI CUKIERKÓW:
Ziół'kmvski Piotrkow:s<ka 197.
ZAKŁADY BLACHARSKm~

SKLADY TOWARÓW ł~KCIOWYCH;
Jabłoński Przę<1zall11.ano, 103.

Łyczkovyg;ki

SPOŻyv,rCZE:

Suwa15ku 16.
ZA'KŁADY STOLARSKIE:
Książkowski Pu-st.a 5.
SKLEPY GALANTERYJNE:
Głó\vn;a

Spinkie\\".iez Piotrk<lvt'Ska 134.'

Lange Piotrko\yskB 124.
\Vesolowski A1l:.. ksandrowska
PRACOWNIE .I SKLADY ńhlrnfti\l>.i
Szez. Pawlicki Głó\,,-na 11.
ZAKLADY BOW~ÓWt
Krzmhlski Pio!rkowska 178.

Piot,rko"yska 188.
JADŁODAJNIA;

~tr:zęb&ki

M.Czempik

SlrupiIiski Zakątn a
Szwalbe Pi{)trkowsł~'i l~U
Sowiid,ki Piotrkowska ~01.
RZRdz.i{;~ki Iioostant"'rtQwska '1ł.
.
PRACOWNIE osuWU:

Mu-kó\vka .Frzę{lzRlniana 107.

SPÓLDZIELNn~:

St.o\v. ::DŹ\Yig:Dia" \Y::lCt[l\Va 9.

SKLEPY

SKŁADY MULI:
Radw"uilS!ka 19.
PIEKARNIE!

.Ka1iń~ki

Jaukow!Ski Pio:trk{}\vska 191.

PIWIARNIE:

otto RR,dwailska' 36,
ŚLUSARNIE

17.

,,'
MECHANICZNE!

SKŁADY OBRA.'Z6W

i

nR'Włl~~m;;:;,~

Ma-eiaszek Pusta 5.
Skurzpl'Slki Piotrkowska 245 (rep. rowerów)

ZAKŁADY KOWALSKIE:
\V;z"Ó}}lews:ki nadwańska 10.

Prze!ywamy cza.sy
ciężkie. Niejednemu
$płs firm.
C2;VSto
polskich. 12(- deślników,
CIzi niejednemu wielu groszy. ł y tych groszy
Dycb powy!~il przetrzymamy ltej tecl~

trodno fWiązac5 koniec z końcem,
wie' lak xwia.2a~ :mdt:~ damowy. PowJłeJ
~klepćw -:- wagólp producentów na!)lwflnie u Wrych jak., z pi e r v s z e ~ o Ź 1'6 li ł a
~kładafąstę dole 'd!ilesb{tJdi ~'.' dotyeh. Po "Q f1 1,ny sobie wlajem.Kupujmy U 1bm
eza'8y. Rekmma 3m dfwigm.t\rze~ 'i-~a

Dyrekcja Piotrkct~skieg0 TOlrsrz,stwa Kredytol)ego M:e skiego' lla, zasadzie ,par. 82usta!#9 nłnisjstem żamładamia ze
ai:t~j vvy_ienicue ftlCrc m:;ści w Bał~tach...HO'N}«:h, w Z:1ietza i Pabjanicach, of)(!ląio 1epoźye zkamiTOmsf'ZlstW& z pOTłodu 7al~2'
łoJici "II ratach. ma'ą być sf'rzEdene przez pubHe:zoą; licytację. której dcpelnią niżej wymienieni nctar~us%ew WYdzielach Hi
PQteeZD}Cn w Pidrkr.l\i!~e W Łodzi i Lasku. Zbiór OPj8łoietii 'Warunki licytacyjnedcląezone zostJydo cd0omt e4mchksiąqnipc
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