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Po wisy

który Rosja przewidziała na wiosnę 1917 rio
Uroczystość zakończył

J;łD~I!j~

hr. CoudenhOt

'we::Kalergi, prezes unji paneuropejskiej, go
l"ącym· apelem pod adresem wszystkich rZłł
dów o utrvaIlenie pokoju europejskiego.
Z;e strony Polski obecni byli na kon..
gresie poseł Dąbrowski i Bronisław Hubel".ł
mau.

RewełBele piSMa I,łł"ew!5U.....
Kowno, 3:::10 (aw)

uRitasn przynosi

w

sensacyjną

wiado::
mośĆ. jgkoby jed~n z dygni.tarzy .so'\:vieckich

\v dr:::dze po

oświadczył dyplomatom litewskim 'podczas

ich wizyty w Moskwie, iż na .wypadek roz
poczęcia kroków agresywnych Polski p~
ciwko Litwie· armja. częrwona Z.S~S.R. opal;1t~
je n~tychmiag.t Rygę i., Rew~l,aby zyskać w
ten SPO!!I,ób gw~~eję wob~ burźuazYjnej~
f'abor~~ej' Europy.

-

BCHA ZAMACHU STANU

W GRECJI.
scow~go
,

• r

'

poselstwa

~bre~'

In:

Szlezewi~

ttUS natychmiast po
się

Rygi uda}

do Kowna, nie

~O*M1

Ateny 3::10 (:J8.t)
Pulko\vnicy 'I'erwat i Dertilis, dowód
Cy ~ataljonu, który zbuntoy;ał się w dniu 9
wrze~nia, zostali skazani na dożywotnie cięż
kie więzienie. Pozatem jeden z oska:rż<>nych
zosŁał
na 3 lata więzienia, a p.ozosta
~(l~~rał:o uWe\vinnionych.

UST,AWA O KARZE śMIERCI
~
WE WŁOSZECH.
Rzym, ~lO (ate)
Rada l\'11nis1:rów na posiedzeniu sobot
niem przyjęła projekt o karze śmierci, opra
Co\':any przez ministra sprawiedliwości. Ka

t SOWIECKIE ZABmGI O POŻYCZKĘ"
Londyn, 340 \ l"!.\'~

VV wy\\r1.adzie z. pzedstawicieIem "Dai
ly Ne\vs" oś\viadczył Kra.sin, iż eclem j !go
przybycia do tond~:rnu było pono'\vne na~
\viązanie

,. oziębłych .nieco w ostatnich cza::o
sach stosunków między Anglją i R(l~ j.!" .
Krasin stwierdził, iż Rosja jest Ch~~~lą do
rozpoczęcia rokowań w kwęstji pi:rrozuIitie=,

nb gospodarczego obu pańc;h'1. Tak samo
skłoDną jest pokryć Zoco\\'iązania b. rZł!dów
carsk~ch. Liczy jednako\";óż na kredyty w
l\l1g1ji, gdyż ten kredyt jaki posiada \v
Niemczech, nie jest wys tarczającym dla C:.łł
kowitej rozbudo'\vy go~podarczej wytwórczo
ści Rosji.
g

1'a śn1lcrd jest przewidziana w

wykr'oczeń t zagrażających

życiu członków

rodziny króle\vskiej oraz szefa.
jekt zcs:t;,lnie przedstawiony na
,e:'iji parlamentu.

Paryż,

~kiegc

w

n~~,.f'cr\OSCJ

Mości i członkó'w dała
"Ot\varcia dokonał
unji
pej~kiej
Austrji. b. kanclerz

iU... ' ......

,"'~

Pro;

najbliższej

3::10 (pat)

,.1 'Oeuvre" donosi z· Rzymu, że przy
zrzeszefl katolickich w Mantui, Ceasi.

mistrz EmmerHng.
Następnie przem ..nviili

3~ch

faszystÓW'.

STRAJK PORTOWY W HAMBURGU.

OBRAD WE WIFDNIU.

.. Wiedeń, 3:!10 (pat)
Dziś o gouz. 10A:ej riino cdbyło się \y
wielkiej sali Domu Koncerfo\\·ego. uroczyste
otwarcie pfer\yszego kongresu

rządu.

MORD POLITYCZNY W RZYMIE.

przez
ROZPOCZĘCIE

wypaakac1i

Hamburg, $110 ~aw)
We:fiłt.I~

Syhmcja strajkG\va w porcie ńttejszym
nle u!cab, jak dotąd iadnej zmianie.
w dalszym cią~u. :Je;'::łen z

który

%1łIWinąć

'clo PO'rtu liamoutJ
skierowany z powrot4m do
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~~~;~:sook6j dusz)? zmarłej Gdb"2j:z.iesię ~ wł&rekt~ j. 5pai:dZie ;rrika., tV

koskele śiI1,KtZfta ') ~ndz. l1 .. ef rano,
o :godzJ 5".:f.po p~O~m: zo.~i&damłallł
f

W~dZe1'Ue,L.wr{}k~doma żaroby.

(.od

własnego

korespondenta

PIótrko.mska

9ónas:tąpI ł.egot~dńifi

~,Rozwojn")

n

Warszawa 3..10.

,6enm Malczewski VI Warszawśe.
w' soJxl.tę przytbyl do W~zawy ze LWQwa

gen. Malcz:ewISki, wezwany przez wlaiĆl!ze sadowe celem poddania się wdaniom lek'M'zy psy chjatr6w.
O godz. 9 rano 00 kancel®rji !Sądu wojskowego
!głosił się po cywiLnemu gem.. Malczewski. Ok<rlo
tr·Z:€Clh godzin w gabinecie prawadzącego śledzt.wo
lr<:ajQ1ra Zie1ińsUti~go trwały badama lekarz,y dra
Nelkena i ·dr. ŁunieiWSlkiego.

Przed strajkiem VI sto'Ucy.
. W, związku z zatargiem jatJti istnie1e

l'ĘHl,ukey:jnych

na

tle

zamier.zeń OOInośnie pracowntków
miej~kkh
jutro i pojut.rze odbędą' się, w MiniSlte[~t\liieSprćVw W-ewDJętrmy.ch, jialk również
w

Ministersrtw~ie

Plracy, kOlI1ferencję przoostawicidi
ZwiaJzfu Bra,c. loot .. UżyteclZlll. Publicznej z odnoŚn~3m,i"'czy'nnd'kami rzątdowem.i.
.
,Hokowania W k1e\l:"unku Ukwid.acji zatargu w
Wi+za,wskiej gaz{)'W!1i układraJją się PQmyślnie. ~

'Kapitan OrUński o sYioir1l,~o({e ..
W c1niu wc~olrajsz:ym w $,asynie ofiu.crSltieffi
kapitaJll Orliński
przedstaYvicieloTn
pTasy'zagranicznej 1 krajowej Q .szczegół,ach swe
go gigantycznego. lotu Warszawa - TokJo ~ \Varezawa.
Zebratni wysła,eht\li z olbrzy:mie,m zacieka'.vieJlie~ przemówienia bOhatm'S'kiego lotnika
~JOl
skie.g.o. OdzwIerciadlenie &we..z:na:jflzie ten rel.:,,;dowy lot niewątpliwie 1:13. lamach IJra:~y Z;1g"-!'l.":
~i'{)wiedz.iał

'n i c·7'X1ej.

BRIAiIDA o KO;~ ,ERENCJI W LIVORNO.
że wczorajsza kon.fetrencj'amięazy
-earyi, 310 (aw)

Na konferencji pr.asG~·wej,
z~vołan(>j
przez Briallda, przedst~nvił on \vynikinarad
w Livorno mi~dz~" Chamberlainen1. a Mus~o;;
Iinim.

Briand siwierdzil. iż \v naradach tych
nie I?oruszano innych teinatÓ\V, poza obchQ~
. dzącymi :§ciśle :l\l1g1ję i 'Vlochy. Kw~stja st·)
su:::!ku Francji do Włoch, czy też polityki au
gielskc~francuskiej, nie były wogóle poru:.:
szae.
\V dalszym ciągu stwierdził
Briand:,
i~~ jeśli chodzi o obecne zagadnienia politykI
'frarJc_?sko::angie1skiej,. to ·.śmlało moJ.na :-::.
\'vied7~eĆ~ 17. leży ona w calościna linji ~y:.:
czeń Francji, s~5czególniej odnośnie sprawy
porolumienia francugko::niemieckiego.
Na.wiązując do teJ sprawy Br~and o::
~wi CI
l·'
.
'l t·.
l
,- ~-aczy!,
lZ w czaSIe
na]onzszym
z\Yo,aną
zcsranie specjalna konferencJa rzeCZOZFa \,,:
ców technic?nych, do której dopuszczeni z:);;
staną ró\vnież przedstuvv'icidetych

f~ Clfb1!fUt
_ \V t~c-h dniac.h po sześciotygodnloV'ie.j podróży,
~d!JywanoJ po mO'l'zach: Bait~ickiem i Pól:llOClldlli,
()kl'ęt Bzk{)t!llY "Lwów" za\v1nąr do portu gc1a 11skie
go •.. Celem podróży "Lwmva" poza s'zlmleni€m
IJ"w'Clyc;h marynaTzy było d{)sta.rcze.ll!e ładunku nu
dulcow:go drze\yB. dlakopa1ni belgijski-cJ:.

liazd delegatów Bnst..

~INJ;E

Oszc~~dn .

Na ~ień 31 października zostanie zwała,uy
frzez lWillltet {)rga.n,hRcyjny do War<32,awy zjazd
(·1'1l:1d!i:ta. wici eli instytucyj oszc,z~dnośclOi,Vvch w
1raju, który zajmie sięom6\vieniem ak:t~alny.;::h
i:agadn;eńz tej· dZiedziny.
.

Utzesłni ey KOrEgresta Praw/a Autorskiego w Kral<owie"
'Uc'z,estnicy międzynarodpwego KongresuP:ea.waAuwr$lki~Qz.wiećLZlali w oo,lSlzym ciągu miasto.
Kilka i)sób udało się sam'(}«hodami dl() Zakopauego.

Potegnanie "wielkiegou reorganizatora,
WSCtbotę <Lnda2 hm. {) godJz. 5 pOPOl. nowy

minister s'pl!'aw wewnętrznyeh,Sławoj-Skladkow
ski, -odbył. dłUZsZli\ konferencję z, UBtępują.cym mini
HreiD1 'P.' Młot'tZii1anoW\Slkim. Równooześni·e nowemu
t1;tinim.r~ Pl"m~awi~
rostalld pp. dyrek.Wrro'Wie' ,dePM"tamoot6w.
.

.;.,};fl:id.a. -ibm. o ~. 10 l'ROO. ocThędz1e się, w
c LrOll1oaCi wsrzystlti{}h· u;rz;ędmków Ministerstwa połe.g:Iliatnje u~pujC\ieego. minds1.rra MttOO:mtf-t:IIOWBki-BgO
?ra~P9~ta1łie P~. ąk,la4ikQtWJ3I\.iego.

które są zainteresowane
sprawie porozuIDlęnia

II

pafl~tw,

bezpośrednio w
frmJ.cuskor,;nkmiec;;

Bria~

dem i Chamberlainem os'tatecznie powinna
rozwiać mylne komentarze, usiłujące p~zed;;
stawiĆ narady w Livorno jako prze,ci\vagę
narad w Thoiry" "Petit P arisien"dO'\Tiadu.~
je się, że pr1zedmiotem wczorajszych narad
hyły wszystkie te same sprawy) które oma
wiane w Livo!no, na czoło zaś wysllvvala ~ię
spra\vu, zbliżenia
franc'Usko;::niemieckiego.~
Pozatem Chamberlain poinformował wog6Ie
•Brianda o ,zainteresowaniach, p.cglądach ide
. zyderatłlch lVlussoliniego \V zakresie szeregu
zagadni~n niiędzynarodowy~h" "M,atin" czy ni uwagę, że Chamberlain miałby bezporÓ~
wnanla. więcej pytmi do, zadania Briandowi,
aniżeli Briand Chamberlainowi,
\llbowiem
angielski mInister spraw złi bC5 ranicznvch nie
miał l1a~ct powodu do davvania Briandowi
\vyjaśnień Poo do narad \v Livorno, gdyż
już w Genewie poinfożnlo,vał lojalnie fran
cusiCiego nunwtJ;a spra,v zagranicznych o
swoic~ projekto{vanycn nar'adach włoskich,
naiomJasi był najzupeinie uprawniony do o
trzvu1ania
od "'. Br~~:n3a
Q17czr.>r</'ło
~
~,->
gJ wvc h'In_
~

.1[.,

••

" ,

k'.LU

uL.

....

fOrn1ucji o r(~zu1tatach rokov.,rall, wsz~zetych
'\v Tboiry.
~

kieg0.
Paryż, 340 (pat)
Prasa tutejsza. naogół wyraża pogląd,.

.
.
Londyn 10:;3 (pat)
DZIŚ przybYł tu Chamberlain.

='ii'fir-

WY'\VOLUJE PRZYKRE· ZDZI\VIE NIE PRASY l'~!~~I~(!KIEJ

kOln1.1nikacji środlb;\vo::euroneJ"sk""
lej. !,'D eut-'
sche ...-\lIgemeine' ZeitimlJ'4 d
~
oUosi, Żi; nie
zwykle życzliwe' dla PolskI·
cświadczenia b.
K:lllclerza, jak nit:1'l'iuiej jego J- w ' d
•.
'..
..
't.
ler. zerue~
ze Austr J~i nIe ż:s<~y sobie zluianv swych ó
hecnych granic, lnusza wy"\'vołaĆ
1 ł h'
. . k" 1:
•
(O, ac
nIemIec lel1 pr~nvdzhve zdumienie.
.

l:.

-

L

-'v

Pismo u'\vaża. tf-'Cfo
ro'dz aJu
. enencjacje
~o
za n e\vhlŚdwe :Ilawet V'TÓwczas
" u~
, .- , J"e'zel'1 Sle
\Vr:7crle":!ni ,. k
.
.
,ĆJb.\.U __ , ze
rY.Hl SIę za nielui pewne okre
slone tendencje 'PoIit~7'czne h' k anCLerza..
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Na
. litewski premjer Pi Sl~€\viuz wy1t.~
Moskwy celeln rewi2ytowitnia 11•
Cziczerinn. Jak w kalejdoskopie źmieniaj'l
ch~d do

się kónjuukturv dyplomatyczne. Gościliśmy

Cziczerina. VI \Val'szawie i wt€dv w pra.~ie
europeJskiej roiło się od sensacYJn,yeh 'pogłó
sek, dotyczących zbliżenia polskc;::;s{nviecki~
go. Ale później p. Cziczerin obraził się :lft
dyplomację
polską1 Ylie wl'acał z BerHna
przez Warsża\vę do Sowdepji i wybrał sobie
dłuższą, ale bardziej interesującą dla amato::
ra gecgrafji drogę powrotną przez "Kauuas"
I rzecz charakterystycznaf PrawdzWi
-;ąsiedzi Rosji nie spieszą się wcale z podpi:
ŚYWar!ieln pakt6v.:- g\v9.rancyjnych. \Vyprzt.'~
CIzi! ich \V"szvstkich s3siad pośredni, który -..
Ci) prAwda _:. bardzo tęskni do tego, aby staj
się naprawaę sąsiadem imperjum czerwonych
sukcesorów caratu.
Akcja polityków kowieńskich stanowi
akt' godz~cy w interesy zarÓwno Polski, jak
też i innych państw bałtyckich. w pierws~
rz~'diie ł:otwy i Estonjj. Jest faktem, te do
paktu gwa,l'uncyjnego
litewsko:rosyjskiego
została dołączona. tajna konwencja,kt6ra
wznawia
pakt
litewsko ~ rosyjski
71". J920, umajqc ziemię wileńską za intt'!ł
gralną częsć republiki litewsmej~ Jest to dy~
płamtttyczny zamach na csłość

terytorjum

Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to ze strony
Sowi~tów jawny ~kt nieprzyjazny ~ Z\\'Ta{,;l~
'Jący się przeciw Polsce. °Ale nietylk.o w Po!
ske dodzą te konsza.chty. - Przypuśćmy na
ch~nkę - - przypns2'czen!e czysto .fan~asty:z
ne) ktore nigdy si, nie urzeczy"\v:stnl.- ze
Litwa przy pomocy Rosji za'władnIe WIlnem
1 osi~i~nie wspólną granicę z imperju:nE to':!
wieckiem. \v takim w:.~n~dku ł.otwa 1 ~S ,on
'ja b~1łvbv (1-d~J~te ....C' P 1,ki i 0kr~;one na~
'do~;czetniej: ted"'Tfi d71e1ne male naro.ly
znal<;1zh~bv 'się między ROSjął a jej kolonl\
ko\vie{!~c;k~ w sytuacji beznadziejnej
. .
.
Litwa. znajduje się obecnie na rozdro
łu. Życie gospoaarc7e w tym kraju zamar:
·
• o~t ...,.,....u~.l.o;>
lo zupełnie, por t w K.""ł'
njp=, f~Z1C
lc"
.# P . LI
szały, jędyna, ale ś\vie'tna a"Łerja komunika~
cyjna -,. Niemen, niewyzyskan~.
tymcz~~
sem ten kraj ma duże możnośCI odegranIa
ważne i roli \v handlu traftZyto\,rym~ a Kła j;
perl? mr.~łaby przejq"ć spuściznę Libawy~ kt6
re przed r. 1Q18 roz\yijala się
doskon~l.le
'dzięki linji kolelo\vejt Lwzącej ja z Kownen"l
i czyniącej 'Z nicj port morski dla całej Bhl
łOnlSl. nu\,-et dla d':"T7ecza Dniep!tu.
Aby ohudzić siG z marhyoty i
naprzód. Litwa musi nieuchronnie

aohre ~to~unki .2 Po: [.;k:t.
'jest bardzo korzystny dla
we~o~ Decydu i:lc~~m \yp!ywem
cieszy

się

ktĆryl

jak

mlglełki

bO\'łliem l\1.:.usza.łek
podniósł znakomity

Steadlt

słt1~~niej

ocenia

imoreS! litewskie i
ło\\~ta~cil. ulacn "'r1i",i"tl>łr'''J'C'l.l!;'";",,'nl
wieiisey.
'łtwo

w

było się

b

l

publicysta

osławionej
zdawałoby się,

P{)zor-nie

~ 'francYfłko4liem1eclcie~

pohtecznem dla

;enie pG!lsko~1ite Ras ze względów gospodar-czych i maźnem
\vskie .iest bardzo
. TY!TIczasem p. cia całej Eurapy, jako jciden z fir&gmentów
Ślezewicz i GrinhlB
~,yie \vracają do . wielkiej międzynarodowej akcji pacyfikacyj
swych dawny~h k:o:Q;ęc~~Jl i od~ylckają mo~ Rej. Cieszymy się jednak, że p. Zaleski,
ment rezygnacji ze·:
h chhnerycZtiych wbrew na wolywaniom prasy opozycyjneił
rojeń o \ViInie,
j czy później do Mosk\vy teraz nie pojechał, i
spotkał
przyjść musi'.
się w anfyszambrach Cziczerirtowych z piel
My nie mamy
do niepokojów grzymami z Kowna. KO!tlSzachfy Rosji z Libi możemy dalej
Lihvinó\v. PieI~ wman11 stanowią dla lllaS ,j>oważne ostrzeże;
grzymkę moskiewsktt
et Comp. nie. Pouczają nas one o tem, że· przygdtowu
trzeba nam
"
przede\\Tszystkiem
jąc porozumienie. poIsko;:rosyjskie musimy
ktJW polsko..rosy j zat.howat: wielką ostroznośc i pal/te kalumet
pod kqtem widze
:skich. Kilka razy
iaddiśnlY się za
poko ju z naszym wschodnim sąsiadem, m\lł'
'rjskiem~ stanowią
porozumieniem P<TIg
simy bacznie obsenvowa6 ruchy jego toma
\Yled; na zbHże::: hawka.
cem jedyną właści

me

WłaStleaiO

Skargi na

korespolldenta "RozwojUlI M.)

ni€~nuwq~a,lne

przesyłek pocztowych
na porzą.dku dziennym,

so\vieckiej
jednak przy..
znać, iż me zawsze dzieje się 10 z 'winy urzę~
dnikÓ\V pocztowych.. Bardzo
zda::>
rza, iż nadawca wprawdzie bardzo tk kladuie
podaje na kopercie imię, nazwisko i zawód
adresatat zapomina jednak, podać m~ejsce
jego zamieszkania. Nad wyraz po~ieszne
są zazwyczaj adre3y -listów do mieszkańców
wiejskich. Tak na Ptzyklad do pe\\'1lcj "i~ski
nadszedł list, w następują<.y sposób zaadre.::
sawany: "Iwan Petrowin, co ma syna u ula:;
n6w Inny adres znów brzmi&ł: "Grzegorz
Ponomariow, co "\v zeszłYlu roku przemalo::
wat swój dom". A bardzo już złośliwy był
pewien obywatel, który list do. swego zna:
jomego zaadreso\val: ,~Fetantopo\\"', ojciec
starych panien""
Oryginalne te U"w:..gi w adresaci'. lt~
stów są często uz,lsadnione) bo\\1em szcz\!='
gólnie' w mniejszych \\'"ioskach, gdzie domy
nie są numero'\vanc, i gdzie często mieszka
kilku obywateli tego samego nazwiska, p9Z::;
wałaja one listcnoszo\vi na łatwiejszą orjen
fację. Gorzej jest jednak, kiedy uwagi na;:
H

,

t

ejonaJnego nadszedł ZROW list dla nieżyj~
cego już 'Od szeregu miesięcy obywatela.
Przezorny nadawca pod adresem. dopisa.ł~
"Jeśli adrcs8tt wyjechał, proszę list posłać z
po\vrctem * Listonosz po otrzymaniu listu
napiSał na odwrotnej strO'.:Ue koperty: ,.Jak
mógł wyjechać t skóro już dawno umarr'.
Bardzo ciekawe zdarzenie miało mie~
sce w Rosji jeszcze przed wojną. Otóż pe~
wicn mie~zkaniec Moskwy otrzymał
dnu
20 kwietnia 1914 roku list, wysłany z Tweru
dnia 22 \vrześnia 1899. !~je dość na tern, listo
nosz zażądał zapłacenia kary 6 kopiejek,
gdyż \v międzyczasie podwyższone zostały w
Rosji opłai:y poczto\ve.
H

NIEMCY SPROWADZAJĄ Z ROSJI

ANTYRELIGIJNE FILMY.
Ba\viąca obecnie w Moskwie delegacja.
wQ!n(jmyślicicli niemieckich za.kupjła

w

wy~

twórni filmovlej "SowkiuQu kilka a:ai:yreligij
nych obrazó\v
ki"ą.ematograficznych. Nies
mieckie to\varzystwo wolnomyślicieli aam.ierza filmy. te wyświetlać w kinematografach
niemieckich.

TE..:\TR CYGANSKI W MOSKWIE.

dawcy ce do osoby adresata: nie odpowiada

Na o~óln()rosyjskim zjeździe cyganó~v
postuEowiono otworzyć \v Moskwie narOO(H

ja rzecz'y~istości*

wy t~atr cy~ański.

,~~ bła.:

WpTC wadzając.

To
P'T""'C1""f'l;

.:~

nie

zbytecznie
;~e

otrzymuje z powrotem swe
lub więcej

ntljbliższym

czasie po
wolana zcstanie specjalna komisja" w skład
l..>iórcJ \,,"chodzić będą znani rosyjscy dział~
cze
celem zrealizowania tego pro;:
iektu.
\V

NO\VE RADJOFONICZNE
STACJE NADAWCZE.
uruchomione zO
nowe stacje nadalf

O1arkc
..\,. Leningradzie (lt
K\V) i &ku (lO KW)
VI

,
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t
Grodno we wTlześniu.
Od kilku tygodni bawi na terenie Pol
ski korespondent amerykański pism pol~
skich, niejaki p. Nevin O. \Vin1:er, który bar
'(łzo 'Sumiennie spełnia swoją rolę informato
ra 1 choć nie jest \volny od błędó\v, z\vlaszcza
wtedy, kiedy się wdaje we własne rozumowa
nia i dociekania, odrazu po tym czy OWyUl
wywadzie, a więc będąc pdd wpływem tego,
co mu ktoś po\vie, a nieznając dobrze fak~
tycznego stanu rzeczy, bardzo częS1:0 błądzi!
choć naogół infm:muje nięźle.
Między innemi wywiadami, ogłosił on
:rÓwnjeż wy"viad z posłem Chruckhn, któ::
rym ze 'względu
bardzo charakterystycz:::
ną jego tre~ć, tutaj się
zajmiemy. Wy:J.
~Tiady z przedstawicielami żydów i Nienl,;:
ców~ zostawiamy na poźuiej:
, Poseł Chrucki tak się żalił:

na

"Ulm~aina.
tnzwinięty

.od

2IDlysł

dłuższego

po.sdUJdlała sdłnie

czasu

naroctovvy.

Było

t-O

praw,dą

na

długo

j:eSZtClZe pr.zed wojną świarową i pra:wdflt Jest
do c1z,iś dnia.. Wynik wojny . ś'Wi!ałto!wej, z,dai\val s:ię

Obiecywać roo,l1z8.1c:ję

na<lziiei Uiklradlńskkh talk dłu
go,dop6ki w P31ryżu nie wykreślono 1inji dem.1irk.a.cyjnej '-. Dziś więc sie.dm miljonów Ukraińców
(dwa rwzy tyle, wuiże1i . podwjie oficjaLna staty"Slty.,.
ka pol.s:ka) jest. obywI8.itle1roi pailshv.a poiljskiie,go.
My .osobiŚteie chee'my połf\!czyć się ,z Ukrainą ReImblilką, :istniejfltcąobo1k Rosj'i SowiookIeJ. Z tego
j!owod·u P.ol8!Cy oskarżają nals o bolszewizm. Ni~
:ma nic dalsZlE;go' od prawdy. Jest jedynie silne" po
e·z-ucde . 00I1"Ooowe, które papycl1a. k.ażde:go w tym
kierunku, w kitm -ty1Jko płynie mrew U!klraińska.
Ohecnie p06iad:amy d:wudiz1estu pr:.OO.dstwwid€llii· w
~ejmi!e i SiwOOi<U w SeI13lCde polsikifm. i będizi-.emy wruJ.

prawa.
"Stawi:amy ta,kiie ba;rdro powaŻtnezar-z.uty w

ezyć ,i() iIli8JS:OO

~pra'Wie
UraikftQWarua naSlz;ego kośclo!a ortod,ciksyj!nego, do któI"ege należą prwWl1e \vsz.y>scy Ukraińcy. l1I"zeszlo 150 mlA5!'Zy,;h cerkwi oddani} wpro,'3It
k( ściiO!1owi katQilicMemu, a 350 ca'Util8IU oo.:-mk:rLię00. Chociaż pOZiQ<stałego m:ajlifJku cerkiiewnego me
silwnf4skow!MllO, to jednak poddano go administra
c,ja f!ządl()~.ej i Zla;trzym:UJj-e się Oila r.ządu dochody·
z t-ego maja;tku. Setlki siz,kól W'l1;upe;tu<lści społ.o
n1ZrQfWrullQ i tylko polsikie!go UICiZ;Y się
w :moh ję
sylm. Jest to g'{liI'ISIZle poot,ęrpO!W3inie, ani'~el1 narw'et
pod rz3Jdami carskimi. ]){ypi-.eIDO w oSitiatnio.h C!Za-

&ach poozyni'OllO peWtTI.e uSitę.psttWa. na ~ IliaSIooj
narooowl()łŚtci, ale ty1ko w rzecmiCih pod:rzę:dJnej w:a

l

WJ~hkie klrz'Y"Wdy eia,gIe jeJs,zcte :rhl{l! Bą wynagro
dizo.ne".
f,1.

Takópowiaclał szczery Ukrainiec od
kilku lat opatentowany, poseł Chruc.ki, nie
reprezentujący nikogo, bo lud1;loŚĆ ruska, któ
ra go wybrał~, z jego bolsze'wickągra'\vita:::
cj,ą da.wno się nie godzi i niesołidaryzuje.
Co zaś 'do o\vego ~,silnie rozwiniętego
zmysłu nar o auwe go " , to poprostu śmiać się
chcę, boć przecie Rosja carska wogóle żad::
nego narodu, a więc i orjentacji ukraińskiej
nieznala usiehie, języka (g'wariy)nie przy
znawała nawet dO' tego stopniał że przedsta
wierna teatralne w gwarze rus1.'iej mogły siętylko ~wted~ ddhy\vac, jeśli na jedną ukraiti
ską sztuczkę dawano d'wie rosyjskie. W Pol
sce ió\vnież nie znamy Ukraińcow, nie przyj
muje Ich bo\viem konsfytucja, znany nato~
ml-ast tylko RusinÓw i Białorus~now. Co zaś
Clo liczby "ukraińcóvr'f to blagą jest oblicza
nie 'ieh na7 l11il~)onów, gdyby bowiem tak by
lo, 'f:o narodowości obcych byłoDy \v Polsce
15 miljonów, Polakó\v zaś tylko 13, czyli
\Vszyscybyśmybyli \V mniejszości, a faktem
Jest że jest zupełnie przeciwnie. Jeśli bo;:
wienl Chrucki nawet takiego Własowskiego
u\vaża za szczerego ukraińca, aK1'fakÓw, jak
to przed paru laty :!)isaly pisma ruskie, za
prawdziwe "ukraińskie" miasto, to z tern się'
m'Ożna zgódzi<5.
Cieka we jednak jest \vynurzenie Chru
ckiego co do swej gr,awitacji, że "my ~obiś
de chcemy polączyćsięz Ukraińs1)ą RepubU
ką". !Jasno i wyraźnie! My Chrucki p'ierw~
szy, cesarz wszechukraiński, władca i pan
chcemy i dlatego ogłasz3;jllY wszem wobec i
ka'żdemu z osÓbl'la. Nie~hwiedzą! O',głasza:!'
~y o temLPienvszoklaśniel Chcemy! Prystu
pa i PaszczuK też chcieli i 'dlatego prowadzi
li agitację bolszewicką, więc w listopaażie
stan-ą przed sądem. Dą6al również chciał i
t'

Lmcucki chciaH
Następnie .jest

"
' 1
,',J&
_ I _.....
TWBlf.:~ ·1'
!!!!!!!~!!!!!~!~!!!!!!!!!~~~!I!!m!·!!T!!·=!!i!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,W.,~lNlII

r

Na.jlep91za

w naSlZlem

roi,eŚ'ci1e n'3.-ie'ży

do

Tam moZina sdę }es'zc21e wykąpać ta.k,
jhlk to CZly.nil1i DIasi pl~21odk{)fWtile, bez żadnych noVtĘoOOBsuy.ch i'llOwa.cji, a PO. kąp1eJi c,ZlęSltujq
na ochlo,dJzenie ws.paniałym kw.asem.
.

BoiliSzewi tllna.

Joooom

Łaz.ienni ZłI1aiją każdl0go
św:.ite<tmĄ pau:ni,ę-ć.

Gdy

7:auważą.

po imieniu i mają
na cieLe gościa. łlJaj

.rrmiej.SlZa, k/rIootecmkę, oowiaKlruiją .silę O I1ią W t y.,godniu, ozy aJby lllie halała i pr21y myciu omijają
ootrożmie to miejsce. Są ooli oorooo rozmorwai i
umieją .~ :looJtcL'y:Dl pogadać,pr.z;ym(}lSl()tWtłj~ sti:ę do
za wodu i poclIl()ldJze.ni'a golŚtClia..
T~ wlalŚrnite taźnię OOwiedalH pewnego !"aJ2m nigdyjelSlZ'CiZle tutą.j niewirl!zia'llY gą3t~. Był mm ge ..
nerał, wie1ka osohistość, gdyż pr.7led tygOOntem 00SIba\ł

:rnllianowany

TO'WaJrzy61zyl
jutaJJIt.

gubeID.n;a.torem.

mu młooy, ~y OO.dcor, jego ad

Od wofmicy

dowieclmieli 6Ii~ WBlZySICy, kto

~zyje.c.hru.
'
Wiełki z.a.SlZtCZ,yt! Aby tylk.o zMllowolalM J-ego
lillkBcelencjęl
SbalrslZy łalzJoo1ły WlraiZ z pięc-io.ma poonOIClllikami pchają. si~ za ~e;raliem, 3!by mu ~q,ć
ł',aw:kJę, ·JedeIn. Qd;bile!l'a mu CImt11k'l, drugi pilIa'Sooz.

łaIk m,uc-by

dotko:ła padlll1nY, trok cała &lużbaJ ilu'ęcl
ma1kowtergo guścla.
$tmerał _
m6wi do ~, ~k, ~ v.rmrr"

~ QlQ(k0!8

!

"adl

o

czynił z niego instytucję polską", Tu' już Za
cz;'ua' się g~rqczko\Ye bredzenie,' niepoczyta,l
ność, hahwynacją, zaczyna działać 'wyobraź
nia. I dalej już następują sło,va: "który za:::
stąpi tę ,starą uczelnię od da\vna pielęgnują(f
cą nauki ~,ukraińskie'~ Osaneta simplicitas!
_Univn:Tsytet polski 'XV'e L'\yowie; polski od
Y",iekó\v, polski -na wskroś "pielęgnujący na
uki ukraińskie", kiedy, jak. (f o? Leonis sem~
per fidelis! \Vierny Polsce~ '\vierny kult:b'
r\f pn.Iskiej! L~NÓW, cO fortem niezdobytym
dfa Polski jest, waro\vnią, twierdzą strzegąi
cą płjlskości od wiek6w nagle został ukraińil
skim.Słvszvcie Lwo\vi;1uie?! Slvszvcie Orlęta
I,.,\vowsk~ie! \Vy - cc\Ście krwi~ ~]'liasną w ró
ku 1919~Yln przypieczętowali \viel'nośĆ Polsce,
wy, dzieci nieletnie ?! Zukrainizovlano Was!'
"Przeszło 150 naszych cerkwi oddano
wprc:stkościolowi katoHckieInu, a 350 cal
kiem zamknięto", - pow"iada
Chrucki,
Chruc1d jako członek ciala us1:a'\vodu\vczego po'winien wiedzieć, że Konstytucja R. P..
nie uznała rozbie!ru Polski za czyn pra\vny~
ale ol{.reśHła to .slo'\vem gwałt. A ponieważ'
\vsz'elkie dalsze czyny z g'waltu ' ,vynikające
są także gwałfen1, \vięc słusznie rząd po13ki
postąpił, rewindykując :da\vne katolickie ko
ścioly, które lVloskale zagrabili gwa~tem na
cerkwie, ale nie na cerkwie ortodoksyjne u.
krahls1de, bo takich wówczas nieznano, ale
na istinno ruskie,
pra\yosławuC\/ lci'Órych
głową. widzialną był car, lub earo'wa np. Ka
1:arzyna II i t.p. D'O' dziś mamy na Kresa:;h
Wschodni~h setki cerkwi, które zbudowane
zo'staly rękami poIslde:mi, polską były właSt!
nością i gwałtem zostały z tych rąk wyaar
te, przemocą, rżąd polsl-d przeto wykonaf
swój obO'wiązek, re\vindykując
znikom~
część aa:wnych kościołów, bagnetem
Poła=,
kom zrabc:wanych.
autonomji.
Adam Gl'ot, - CzekaIski.
OOi t

.

'~~~\~V~~~iR~~~B'~Sc~

BICY. BtylSlZ&}d,:
- Zwioo-:zchnicypo.vl1i!n.ni być po'pularniwśród
lwu i PQiVvinni s'ię stosować·. d\() jego: ohy:e~ajów,
\Vltedly zdobędą Tówm0Ż j.ego zauf.aime! Tuta"j jteiSl't

ł

laź,nia

mow~

praW1dztiwa rooyjska J;a.ź,nia i każdy prawowierny
RQlSijia.nin poiWdlIlien &.ię w niej k~'Paćl
- U naS' w wkole- k.aldeWw.. -zapis2)C!Z-ał ma"
ł'Y ofieer.
.
- To j:etslt właśni·e na}\viększyun błędem. że
mło(lJzOOż n.a.sz~ wycoowuje się na sposób. m.g.ra.
niC'Zlłl!Y.
Jesteśmy RosjStnaIDli
i powinniśmy BW~
oowa'Ć Siię dl{)! rosyjskUCIh oby·czajów. Nile:prI'aJwda.ż,?
- ZWI elnie stum;.nie - potaJktWlali la"d'eiIl!nri,
myŚ'l!3JC o hOj,uyc"h oopłrW!k.ach(f
- Looz kto jest .tutaj najlep&Zy:IIl łe.z,i.ennym

-,- ,za.pyt.a.ł gene.Tal - gd1Yż· potbrz.etbttJę ]rogoś, kto
zm.a dlQibrZie swój :tacht
- N1>kiJta i All;?<ksy, ci dwaj sluź3,: .tutaj n.3Jjdłużej -

po.w,ied!2liał z~aj ąJCy.

i kazał ich za-

~ć.

\
A p.e.w:ie-n j!El!:;.too: 00 wają. się .o1Di dohl'ize na,
rMCl1Jy? - dQi\,~i,adyw~u się nadal g.ro1leTa'ł,
- Niki1Ja, 2!B1c1o,w;crlnHby nawet ca'1'a. Nii'kito,
Jego Eksc~lefncj'a Z:Y1CZ:y 's()lbie, abyś go '\vy;k~paU '
- W edlĘ~ rolzkazu - <Jd,:potwl!€d!z.ial Nikirta spokoj!l1ie i z goon,()!ś:eią.
Generałsi,oozJał już całikiemrooobI"alIlY i klepe;t-iZ
upodoban1lem Siwój nabrzmiały hr'zuch.
-

m.a Nildty

~
·
teCle
· "uk'"
1:\ jakże!
I () unnversy
'ralnskOnu'. ł
we Lwo\yie, który ,~rząd polski przejął i Ul

są, wsz.yscy nadzy' lud2Jile j.edna-

cw;. wszyscy <Xni :tnJa.jq . jednakową skórę. Ale "zdaje
miu·~ te ~. ~ Wgogenera.lia. Jadt

Nr. 213

dn. 4 pazdzienuK:~

o .(j~Ul,rze 50 tysięcy
p-J4itycwej. ks'~żlla
spru:dała

Ze wzgl~6w nat:ll1ł
przesiedlHa się na Węgry j

ten

za 8 :miljonów koron.

Devlalua.eja uez.ynUa- COOlę

Sensacyjne odkrycie ekspedycji
Gwinea oolooderaloo. jest lednym z ~na.janni.ej
~tków

tbadMyeh

w

sianU.

Rząd holeu4er8ki wysyła rokiroe~e wyprawy
głąb kraju w cel-ach kart-ograffcmych· i naUkO

"'Jeb ~ Dti~ mniej
ezc-ze nie zbada.no.

tajemnk tej memi je-

joo'nak

Jej

popłochu

h:': i \vejść z nimi- w

koota:'IDt..
. Dopie-ro po

ekspedycja.) prowa.d~ :prre~ gt'.
Leroux i przyrodnika Stiirkinga OOk.ryła uje

znaną dotąd rzekę.

Po obu brzegach wody natrali<mO na pl.Qm~~
luddie, tyją!C.e d<Jltychcza.s tyoiem ż k..amiemlej
e1>JQlki.
Ludme -ci rue mlia1ą żelaza, zn.iaBZkai& w jaskiniach. palą wiecznie ognie . j pooługuią $lę ~.
dz.:i.ami W)'1."'Obiouemi z kamiema..
V\>Tidok europej.ezyKów przejął ich pe.ni.emym

niań,

ich. niewiast. któn 0• l'ki, porozumicH ~ię
eg"O z plemion.
nali się eurolhljczycy

hatNlw
Holendrzy z
\Vtedy
i.i: prymity
HgeiJlc.ię, SIą

Księin~ o:;obiścite, podług jEj własnyeh zap~w
czujo się bardzo doorze na iIlowem BltAnowi&o
ku i nie uważa zawodu swego za. D!ioodpowiedni
dla st~'M'ych roJowych trady<:.ji. Nie jJes.t. Oilla. ~"Jn.
tą odcsohni,nną, 00 na plaeu parlamentu ma kOi€.zankę w ft."'Ohie hrabmy Boy, a gipeoojOTIowoot n'łJd

z thvlerrul. kohiet'l.!!lL

kazały się

po~iadają bystrą iI~te·

żupan Nyergr,e
dl'RSseg~

booiLm

Białych

ludm

uważali

za ,,gQrszyob 00.
PomimQ

l::tl

sam interes pny uJ! An..

dla

sposohu{:tści.

mężczyzn

Leka:rze angielscy ~ierdzą, iż 00 p:t'OC. . .
cierpi na oolegli~ ŻIOł~
we, powodQw&n'8 j~(IDl resta.u'lWYDnem..
Dla tych. więc biedlfllków pozba.wiotnych ~
ka domowego ~ w Lo.n.d;ynie ~ł} gotowania. \YiadOIDQ OOw1.em. iż 1lltrzy.rna.nie kuchairlki VI.
&tolicy Anglji natleży do wielki6g0zbytku j pozWQUć robie nato może jedynię :bo ~ ~.
CQ ma j~ ~ć Ea.'Walm-, który cbce ja<"
dać w dOlllU '! M1!Si sam. gow.wa.ć. Jak s~ to ~y.nł:,
aby
był ~y fi krulCIhy, .a, ~
dobrz~ pl'zYPl'awi<ma? T!rreba. s1ę "łi1<eZyć ~
w rondlu i ;nie po:D\Vn!ić się truć w jlaaioda.jniadJ..
Nauka w męs.kiej $k-01e kuQJ:uw:skiej trwa.
a po l:łk~niu etUl(ijów od.byml
i 'Pl"akt~y: ~. .
żonatych mężczy'zn

Powi&ien ,pamiętać {) t
Kierownik

jednego . ;t prowmcjQ1.la.llnyoo fe
atrów na Zaohodzie, doo..j&Cy {li postaw.ieme sw~j
pJ®c{;wki na. wysokim poziomie arlystycZil1Q-k:tur:u
rnJnym, doozedl clv wniosku, ~e nalety wlcho...
wać niety1ko aktóra., lecz i widza. \V tym celu ot'
g-łosil killm ariyl;ułów, zami~eza,jł.\C W j1)dnym z
ruch ,:dziesięcioro przyk.a-mń. dla w.idza", ~tęp
nie zaś ten sam tekst ka.zał ~()fWa.ć w pro-

głośnem

wypo-

dQŚvv"iademoo a.ng~

grama.cb tootra[nych.
"'Widać, pub'hiczność

jest

"'TI.,,,,.....,.,.ł"' """""'OT""",,

\
1. Zją~j się DA c~ 00 szatni i na, 'Widowniq

JtUJ~'1mej ~ ~
rłhf'IIUH·Oc"l!'tc,u

pisem~

l\anes

ki

własne

się v.!,,~bifli.Ć

Publiozn.ość
w~ dość

D.8iI'Odu i że
wienia i w

nl1 je macmie

wała,

.,

sobie w spra","aCh

taik,

iż

..

t.")-

~

,fe nauki M wesoło, t18dQ nich msWSlJ00 p@"''11ego czasu 00. \\cidoWlli ~

l~ie w :dmdynie ~~

zawfa.do.mien:łe () pl"zybyeiu do ~y .h.Dgiji 11J le.t~a:rzy Murzynów, kt6rfiY za.mie~ p~ye %. ;!9
df!:imlfr.J, celem dalszego kaz,~ się w 5'\roinł

więk8gy ponądek.

zawcdz.ie.

I\siężna
Czasy

prze\Vł'!Otów

luacje IDQlr.l.ety zmusiły
bairdut,j błękitnej krwi

sprZed'3W&ł'JZką

-

politycmych oca.z
wielu

do

alł")'"Stolt.."'&t6w

~żenia

si~

oowa-

dów

IlltJ-

&o 7.a.W~

1919

taa;-dw demokratycznych.

zęby

przez

tem: )}Co ci

\~t&SiLi

Prz,yklaclem

geoorn.L a do :Kikity
stałD-?

ty

t~go

mvraoa

09rn,~ał?"

mwsze tak

ta i bije dalej z
Liśeie

eałrH.

wierzby

ciemnemi

ciało

gene~ała

powstawiają

udało 5i~ młode~ oficerkowi um~
! ąk A~eeo. LrAiwie ży

pu bUc z ni f'
NikiW. Jes.zcre
nie
Si.kita &iedz:ieć~
dO' łaźl1łi!.

CZt.kll
goję

równie1; czerwony, jak

nie

m6w~łe:n

lednoczc§ilfe ~.k.aa:liski
do wielkich SI2'JPi~

KĄ l'ski prz~$łaJ

kioogre~

le..

jo,ndyński~'

okólnik z ptroobą. Q uła.t~ t.ym\ ~ym. lt:Qw.
gom Vr'Stępu do szpifiaU i o z.wpew.nieme im po-:
moc;. w studjacb. Akcja. ta apo.tkała się w.;w...ak.
z enargiomym o~ ~ ~1dl, k.t6.rs1
są Pf",OOCiwni zapowd~ym oQ~.
&z.iekan lOD.d~'.kiego fa.k;u.i;tf;tu med;,y~mego
r,!(}i. VV.
ok.rOO:Lił at&no"\\~ak() l~y lQll~
o

jeszC"OO w ro1tu
olbr-zymkh d6br ".;r,,' Kal'yntji

była

Z Kozłowsk~sgv po~iatu?
Gdy generał w~'p'.wiedziQł te sł1J.vv"'a, pnypom:
nJał sobie Nikita skąi g:J ma,.
To tw \vłaśnie g{'1l1cud w roku 1005 przybył z
koUt.kam: i armat'lmi Ot. jego
mia...
~'" a.br "uspak.łjać· ludność. I
wł~lłie rozkazał

i

księt;n& Alfreda PorEa} kitó~

Wiatu.

tJdqiell

•

n'W8I

~.,

_tl

r1'\rF'A&l''''''

zdanie.

2, S·koneentruj uwagę na przed5tawiooi~ ~
pomniawszy Q ood~e:nnych troskach i kłQpotooI..
.3. Nie Zi8.pQnnnajł :te naJeżysz ero kul,turra1Il(%"O
v;rido"\\'ni, pod.czas pnOOsta
jest niooQPusz-czalne.

d<)

swoje naz..visko.

'kaza;ńu:

j~ na
prz~h

g!(lSpOd~

sdtolą..~~

dzajem 1udYJ, J;llOiSiadiaj!wy:m coc-hy
we, boW-iem dM.ydarstty ni~ecłtiego
:mogły r6wn1e! do.brze by6 mstooo,,'"&ue no lla':\l8
go, ~ i k~ i:,rmego "idza. Oto f~t !,~ ...

~

ma taki
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po6:ada~ą
lądu piękne pieśu~)

struch€Jn.

lak
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du\va.cz,IiQ, w sti)Hcy.

eun"Jł1\:)

nawląfać

na sprzeoot w':yrobów tytoniowych.

':'l)rz~óa,je w Slw'Oim sklepie oygara i p.t'według zdania palaczy, stG.OOIWi~ych jej
k1Jentclę, je,;'f, najl1przejmlejdzą i najmils'Zą SPIT!-
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pielosy i

blit~:! Y
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bez war-

kill~u
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dno

spr-z.edaży

tośdo'Nym zwi~Jii'em pa,pi~w. a ks~żna, nie mając
ŚT{)<U:,ów do iyci~ wystarała się o
nad.an!~

!la ~.o&. G~ł, który
na ten~t podniósł
re.lt.

my stany

ul-'11skich w n.as1ępują,cych:mniej więcej sloWBCłu
uNie chcemy. :teby l~ c~ w t&k ~4H
l!czbie odby'wali stmija VI( ~ SfiP~. 1est
to
jedynie lrolOJr'U ('11). O ta.kiem m.g,~
wam oo"Wioo&1.uiu n.aazy.oh ~1!i Bie IOOt.e bff
mo-;,yy, choćby już z tego pmvodu, ~ N!kfU'!8.nie
się tych czarnlych 1ekeny ~- kl0u eboryoh wyJ.
woIsłoby
ll..iewą.tp:liwie ~~ wtlir'ód
~
szych pacjentów'\
Takie stam{),\,isiko, mjęte ~ k~w .!łi!l.
gielskich wy\\'oła.ro tywe t a. 1.rOZumiałe ~e ~
rzenif~ śród &mar:y:~idl

9D-letni

~w~.

ełłee się

arc:>"bis,"kUIM:liDl Sa.r&je'Wa ~ ~
·j,1. . . .
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'o.

'~ ,4pBiździernirk,a

TBATB\I'
~~~r ,Mi~ "Róża~·.
,
'lIeatr ~y :,WeeeJ.e podicwas rewolucji".
WIDOWISKA
~

-,~Y'sda LeśrnC;11fmka".

,~ ."B'lłm miłOOci"-

~Ulla

,,~".
,,'my kobietki".

~~Kmo

00etm
Czary

uKs!ięż;niczka cygańska".
,pgmi~iy

potw6r".
,,,,Express ,Artzon~"!

.~
~i

~

,;Ażd{}

Dla

.M:tioł".

1!iemejrzeS'zY:,"#i~YCh ora:z władz cywilnych i

Slkutku".

'u

S1ooownie';d:<) ~powiedzi J. Effi. ks. ltlt'ld,yoo.ł .' wojskowych. Mięctzy innymi zau ~v.;lt31iśmy p. \Vi..
tewo1~;!Vod~ O:;sc1iii'.l~;j~gO \V tDYtt1rzJ~si;wiB oa'o]Jis~
przybył w SOOO~t~,;wiec~D'i'em t1:C" lltszego 'miasta
go
sekre.tarza p. RosJcl;:iego i dow6d-cę Q. li. p.
celem ,Poświętoo-wi "~'n'Ól\vol'ozlmliv,"vanego semina,rgen. Ledóchowslibgo.
jum. durhowneg~,.J~:m.z p:a!a.~u bis,K upl ego, w któ. Dzaś :J g'o,c1dnie % d-o 9 rąno J. Eminencja hę
rym tez Nil,jd~~lj~ej!S:Zy ArcYP:l.:~te,rz, :z.amiesZikal
d'zie,
{Jibecny- na nabożeilst\vie Odprd\'\'lune-m w koś
jak'O gośt J. E.,~;1rl:t~B;iBkllpa Tymiellieckiego
ciele
Św. Rrzyźa na intencję l~P.QlwszecłIDy<::i! \V1W Pl"zyj~~;~danem ,teg<JŹ dnia na Jego
kladó\--v'
Uniwersyteckich"; pcc.z;em l}robo~zc.z Św.
,c,ześć oprócz. ,0000}}};~'Uchownych, :tH'aU udział p preKTzyżaks.
ofLcjał dr. Bączek hęd.z1e miał 7,aszCzyt
zyc1ent CynatIlSlki,.p. Ku.rator Owii1.ski i inni.
gościć
li
siebi~
Jego Eminencję w B-wem prywat\V LzOCaj'.2IMO: godz. 3 pop. ks k3:ll'dynaldo...

k(}noałwag.y~;e>'" duchowieńs.twa· ,i pośw'it;ce;nia
wstęcpie" Wy~(l1YCh gmachów WOI:bPiCI10ści

,,Dir-ugi gJrzoohl<.

Resru'JiS& "Cmrny

ka' kua, rdv'--nał I{akowski

nem mieszkaniu.
Odjl!'hZd J. E. ka1~dynała diO Warsza.wy nastąpi

wdniu dzisiejszym.

Dom. :Ludotwy.
'~

-c

8 łóhis

II

:&d8em. Of;w.'"Biala siostra".
"'""!,!"!,,",,..('l~.

niczli

Ł~ZKI PRZEMYSLJESTLI'CZN;rE .REPREZEN'roWANY.
,łódzkich. VV szerokich ramac1i kilkuna~
·\V dniu',
iejszym zostanie otwarla

f!w

Warszawie, ' , c ,prezentacyjnych
salach Shl dzialó\y ;wystawy zostanie zadenl0nstro~
re.dutowych.~~lt Wielkiego Krajowawy~ łwany wobec tego bardzo bogaty dobór ek~
stawa·, wtókiennl~~,. ,Wystawa ma na' celu sponatów dos1:oso'wany wprzewaźnej mie::
z.apoznanie ,J?ulj~tęi:p.ości z 'wyrobami kraj o:. . rze dor;o·zpoczynającego się sezonu. \Vysta~
"remi Wyt\Vą~B~~' włókienniczego, któire w w:a połączona zostanie z targanli i pod tynl
zupełności 'zas~ęplldą, poszukiwane i cenione względem będzie interesującą zaró\vno dla
u nas wyrolJY~l;raniczne. Na wystawę wy zwiedzaJącej publlczności 1 jak i dla kupców.
(v)
słał swoje w y " eały szereg przemysło:w~

,Vi

'(łniuCbis.ym ogódz. 5 pp. W
.Mli Związku Harcerstwa. 'Polskięgo przy ul.

. W

E\vangieliekiej ·9,

nastąpi

uroczysta inaugu~

~ja powszechnych wykładów umwersytec
kich, kt&e ~ądzi lnsłytt»t Nauczycielski

T. N. S. W.

.

wspomniane będą trwaĆ a~
1927 r., przyczem wykłady, będą
ptlQWRtlZOne "przez wybitne sity pedagogicz~
':00. MUSImy zaznaczyć,' iż wykładami wsp,om

WiyMaay

ao ~

elanemi najwięooj
·rielstwo. 'fUl

Poda -

zainteresowało się naucz~

dooh6'dowy za

f.

1926

się. dowiadujemy Vv'Yffilar podatku
(locI1ódowego za 1926 rok zostal już ukoń:::
~zony we wszystkich 6;:ciu urzędach skarbo
wych m. ł:odzt

l1ak

Wymiar podatku ogólnie wyra,ża się
5,300.000 złotych, co w porów:::
Daniu z wymiarem magistrackim p'Tzedstawia
cyfrę macznie mniejszą, gdyż, l\11agistrat W,I
roku zeszłym wymierzył przeszło 6 nliljcnó\v
. dotych podatku.
_ ,NaQg6ł Vi.rymiary,' są utrzymane na ,p~~
riomie zeszłorocznych i jedynie w obrębie
PJ'. Urzędu SkarboVłego nastąpiły znaczne
przeszacowania dochodu, o czem już swego
czasti wz.mianJkowa1iśmy. (o)
cyfrą około

Egzam?n'y

Zprowlueii

Jak ,się dowiadujemy w bieżącym nlie
siącu maJą się odbyĆ egzaminy nauczvdeli
o.iewyk\valifikowanych, 'zatrudnionych w
szkołach na prowincji. (D)
,

•

lilii

l

I
I,

PięĆ fabryk hiałostockich pracuje o~

podwyżki plac. ,ZwIązek klasowy zażądał ot

becnie intensywnie nad produkcją gatun:lo hrzymiej 'podwyżki 20-45 procent. Warun
ków mundurowychdła wojska. .NLiniste!i::i ki ,te: rzecz oczywista nie będą przyjęte, je~
stwo spraw wojskowych dało przemysłowi ·dnak. ~ape"vne otrzymają pracownicy jakle
bialostockiemu 4Oprocenł ogólnego zamó::: 10 procent podwyżki.
wienła, V.,r ostatnich czasach wynrklzatarg
:
Ekspolrt towaró\v białostockich jak
między: pracodawcami a robotnikami. na tle
doty:chczas bardzo mały. (ol

w

e

mano

platą zasiłków•

PRZEDSTAWiQmLE ZWIĄZKÓW.ZAWODOWYCH INTERWENJUJĄ..

Sytua~ja bezro~&tnych w Aleksandr;

'wie f.!legła znaczl1~m~pogorszeniu. ws.kutek
przenvunia akcji zapcJ.#!ogowej. Wobec tego
udaHsię przedstawiQiele"związków.zawo'do

wych pono\v:nie do $;?rządu funduszów bez
roboda, dornagając si~;.po.djęcia jaknajrych

wypłat zasiłków.

.
,SP::awa ta zostala sklerowan~~ z l):ZY:::
cnylną oplnją do, \Varszawy. Niezależnie c.d
tego 'vładze miejskie podjęły \v 'Nojew5 iz~
twie energiczną interwencję.
(o)
lej

~

'warzyszeń spiewaczy~ii~

W dniu wczor~is~m o godz. 9 rano
w wspomnianym lokal,h'odbyłasię zbiórka.
członków <~f~z delegacji stowa::
Jubileusz
Spiewaczego wszystkich
rzyszui. poczem nasugp-il wymarsz de kate-:
'ł'
us'"
.
dryna mszę świętą, którą 'odprawił 1. r~.
ks.
biskup 'T'ym.ieniecki _'oraz poświęcił nowy
W dniu wczorajS2'~~~m Sto·wan. YSz·;;nle .
szt:1naa:r stoi;Vai'zyszenia. Po p olu dniu w lo:::
Spiewacze "Hieron~lnus" przykościo!e Św.
kału
stowarz:yszenia od.była się towarzyska
S.tanisława Kostki obchodziło 40::1ede swego
zaba\va
prZYCZel11 wygłoszono szereg przemó~
istnienia.
wień. (U)
W sooo1:ę,o godz. 10 rano została od~
prawiorta msza. żałobna w kościele' katedrai~
za zmarłych" człon~ó\v sto\'v'"m:zyszenia.
]:;~~~(~Ż,s.alfD.e~,~' dnia w lokalu stowarzyszenia.
2590dbvłosif! przvie

Hie'ronim

,ćil'()l:~kl(}w rz~:gró&zonych deIega~ji ~t6;

Ci, którzy oszukują ~'karb
,
Państwa.,
.

•

\Vytęoić,szezury.
\Vłaaze

.1

miejskie
zf1mier~ją pnyst~tJić
1 1 ·
& tępienia szczurów. Sp~a.\'Va .ts.. jestnade1'"
:W-2Żn !l, ponieważ niema prawie poClw6rz"l, \'l
.

todzt któreby

.~

było

----------~-----------------------------)

pozbawioll.e tych szko::

aników.

Ns:\vet poaw6rza domÓw, ząp.jdują::
cyen r;ię przy ulicach prync)"Pllnych, " jak
np. przy uJ. Piotrkowskiej, roją się wprost
od szczurów. Kres temu warto już raz po:::
łcżyc. (o)

k: ooiągni.ąte przez p(}lek.~ ~ pWJpUSlZClta.6,
ża obie druży\lly będ,ą sobie :ooj~upełn.iej równe. J
tak S!ię 'w ~~ sWo. Gra, prze.z całY.
ł;ZaS'był.a niezwykle ZyW"8. i; emoojoo.ująea. O Ja..
inf.eresowatliu, jaki ten mecz wlbu(lził, świa.dcn
liczba. 15 tys~-cy widzów, pomiędzy którymi znajdował adę król SZW!elCji, oraz oody BZel'6g wysokiel1

~

d~ta.a:-zy.

ZE ZWfĄZKĆW I STOWARZYSZEN.
lU

.:?

ba

Apósta2ija
DZIŚ

łódzl~jego N~P,R,

ODBYLO SU; posrentE:NIE 4u":a.,a"ll.""'.l~

ULEGł.:

»u \\r~OJ&WónZKmGO JV.P..Jł. NA POsumZENlU

'rEM ZAPADLA UCHWALA ZGt.OSZENU PRZEZ
ZARZĄD WOJE"f}lóDZKI N.PA 3~JłGU LóDZ'"
KIEGO AKCESU 00 "LEWICY N.PA W POZNA..
mu, PRZY J»DNOOZBSNEM ZSBWANIU KON..
trAKTU Z GLóWNYJI KOMlTKTDI WYKONAWCZYM N.PJł. 'tV W ARSZAWI&

---000----

\\fSPOl\lNlENIA

(C-S)

Mimertl.~

Zerbe.go

i

na. t~11'ze zdobył: :
Zybert, T.Z.8.-u li Raab, Sztur

Ullionu -.- Sm1jdt,
~7alh1eki, ŁKS-u ,mu - Zerw K. Bieg

'ł'łtwo

POŚMIElłTN&

Łoozi wygrał bra~

Mi~trzootwa

p:rzynió9l

Szmidtowi~W

\Vyścig p!'z~oślad{}wama

wvnikj-

n·H.Sl.ęJ111]&c:e

Bfeg na 25 kIm. Q
wtirowo Sunidt,bij~

innych.

D1'ew"S (Gdańsk).

_'UeUiU€;i1De

skle w Hehnówi.e

POWAżNElvlU: WYPADKOWI..

zwycię

na DlO'tiil'Qcll wygJrY"
DreW8a. Biegi mOit,o.eyk1iBtów nie

hijąc

wa Steck

si,

vbesz.ły się bez wypadkÓ\v, które zaikończyly
~tTasznym PGrnnieniem Andersa, zaś kpt. Zwi.ezoow·

óki l&kko ZI1rapal

rozlosowany

.został

ręce.

P<>dtczas biegu na 25 klan
rower, który wygrał, ws~

oown:ik "Stadjonu" p. Kwejtmru.D.

mQtocyklów vr-ygrru

1

at ·Ka ·

S, p;kB,

d%iekan i proboszcz

WIECZÓR'

Brzezłft.

taJOWlY jęk Gzw-onów ogłosił ~'fji B:rzeSfl1skiaj wieść bolb'"'llą o śmieq'ci <i!'ogJooo paJJtena w 4niu 26-9-19"...6 roku. \Vuó"too ta. SIlllutna wia
d!Omość ohiegła sąsiednie pavafje d-&kaM.tu i gł06nem echem odbUa Się' Vi dj900Zjf Lódz,J!ej, ~~
dzie wywołująĆ głęboki .tal pO' stracie drrl~
proOOsreza. Br~Kin.Ośmn~,ście lat.jego~ów wy
cisnęło ZIY:lmię m:etatarle 00 .t1mu ka.Włiokit:m w
para.fji. Śp. 1m. prałat Kalicki, dzieikan Kapitlłły
Łód;zkiej,
J'l'01I1ianiował Wit!eJw poza g~ee swojej pa:Nlfji ouof.,am,j 1011i{~ M!oWiek.a. ł

n,h'!MlltJtltA'la

Słysz.afOO:

-

jakie PQppara spotk.aJo

niesze&ł"

ście?

Co

si~ atało'!
~'I'..a ucIek.ła

jum

bne wprost
k\W1entó\v
działem

rum.

PASZPORT ZAGRANICZNY&
'Vitam was AeNectuie pnyjaciełu.

'1"Yłt-

się

jako

lat

wetylko

lIWlJum

z

wieku. T«
kLta ~,
paszwrt zagranIemy.

10

dla l:IJjneralne.

Państwa. ·Po~tniUk~~mr· ID}~,ł'!<1':tty
życiliwy

-w'lQlbec

ws:tystkieh

pra~wy

a prz.yf..ool

dobrych

patriota

Sillr!zec na.l~ mu
__cdu to bym cl1'Wa~ HOfa.
je

Boga,

um~al

Jego troską

ś. p. ks. prałat IWll~ki urodt1ł ai w Skw3.J."cm
wie 12 lutego 1843 r. z;.~iców FiQrJaca! Toofili
Z Pomrla~oWBkich. Po~~ui-t:rwe nauki i gimnazjum
kOl'iJe2IYł w Siooleach.I~c
za glosf-m i'twego sumienia, 'wstępuje oo~~tninarjum lmchownego W
:W~wi-e .1 W roku 186B .otrzymuje św.ię~ema karąk
Pełen

pla:ó.&kie z

biskupa

wsta\\'ił9m

iak'"

warszaw&kie/g\; :ks. M~j

chrm·ka.
du-cha .apostolskiego i mH{l~i ku
Chrj'lStusowi idtie na pierwszą placów~ę dQ zgi.!na. Stamtad zn6w qo \Varszawy na POW4Zki
Na Brudnie . zalożył c.mentar.L Z W3r'SZiWY prie..
nie·iony jest na I'e.ldora kośc.ioia w SZCf:a'\Y.lłre.
Zr S-wz3.winy lUzie" kaKalkki do
f1a·
probostwo i po7J.1St..'tj3 n~ tej pla,c6wce- p;:,,~e~ cały
szereg lat. Następnie z wolI. władzy ud~je się ja
Bierzwie.nny i prze.z 11 lat wpaja w du;;ze zasady
niary . CIU'y~·tusowej.· Tam teł wystawił !Yt!Eśllez
nv kościół. Niestrmhouy t.en Paaten i tu praeuj~ przeJ: 18 lat tj. du gmilJ'rci 9\v'Jjej. Tu, tet obchodził złoty jUbneU9~ 30 lipca 1918 roku i
w Panu
zń Jego gorU".'rl1 i p.}{Jzolną
liką. niech mu B~ da obfitą i
niebie.

słyewJ:.ettI,
~T

ły:

pro!. Roman

radykalnej in-

~~~

V~J

\Vłmn:',\'acz
ff.!T1rl'tM·tHl.r''I''

tlzleiejsz.ego lI/ieCZOI'il,
I.ellach popularnycb.

\V,a środę ..·v."..·.... ·.'.
dJ: amel'1ka.&kit>-j
'klalIl&twa'i.. Retyseruk \\~:: ,.....c.·. . ',.·
lę PO-~Wt1 gra Mi~tw.ł lr. ·cz.

'DtATR
C!a

r~woluclj"

_ ....'u.u.....

Sztuka

np.go ma f4Ji.,.NOl18
POwodzenie.

.~~:łA..

U'V'"""'''.'·.'.ihE".'·

II: -

Chod'Ź; ~ymy

~.

Daj mi spok6j, ch{:$ lDi Itę
Pf':ZOOLytrumy :w pt;llC'&nn"

rJ'ismaeh.

V,'C\vr:.ętrz-

IDJOTYZJt.

illO"'l]{'ll !vI usoo-
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"Skała", Al. Kościuszki 41,
SKLEP ZEGARl\IISTRZOWSKO .'HJBU,ERSKI:
Jan Placek, Brzez,if1Ska 10 telefon 50-17.
HANDEL \VlN, wóDEE. I' TOV"iARóW
KOLONJALNYCH:
K. Pa.wlicki~ Górr~yRyue-k 5!6~ T~l. 42-95.
mSTRUiiENTY !l!UZYCZNE~
F. Boniewicz, Ta.rgowa 38.
RYSOWNIE .WZÓRÓW ORAZ PRACOWNIA

tłt<tżycki, \Vrześniu"'Bka ~ 32.
SKŁAD 'i:

'hl;3TAURACJE:

ZwlewSka Zgie,rska 39.
•
SKŁADY WJeGLI I DRZEWA:
Adamski. 28 p. Strz-elców Kauiowskich3.
~KLEPY OPTYCZNE:
Had'Zliko'wski Aleksandrowska &l.
lWASABNIE:

Wouński, D\I"eVi"TIOwska 59.,
Holweg .Og:oodQwa 36.
PodgórsJd K<HlStantynowska 84
Poirzaska Zgie,rska 146.
PIEKARNIE:
Lipiński) Drewnowska 54.
Tręb:i:1lski. Zakątna 35,
Ewich, Konsd;antynowska 84.
ChoJnacki Lutomier&ka 40.
J
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, Wójeik,Gdańs:ka 5.
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LuLomie.rs.ka 21.
PRZEDSIĘBIORSTW A STUDZIEN AR,TE;Z'!'JSlmm
Hoffman Ogrodowa 58.
SKLEPY 'tYTONIOWE:
Żóltooze-"k 'ZierslGL 124.
ŚKLEPY SPOOYWCzt:~
Sześniak" Nowaka 4,
D<l.r'-ozy--7tska, Ogrodowa 32_
Grzelak, Wróbla: 12.
Szw1aIrc, Pi>Oltrk-owBka 196.
Kaniewski, Gdańska 3.
Szczyciełski, Ba.z.arna 3.
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Siachlewska Bazą.rna 1.
Kopeć Nowo-Cegielniam.a 41.
Kuikulski Roldcińslm 8.
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"BiaJyBrur" Koustanty. 'Qw~ka 5~

HAFTÓW:
TasfZ.ycik.a Piotrkowska 90 i Przejazd 55.
ZAKL.ADY STOLARSKIE:
W. Kwi.atk-p.wski La.g1ewnicka 48.
ZAKLADY KRAWIECKIE:
A~Szyndłer Główna 11.
PRACOWNIE OBUWIA:
Pięta. Leszp.o 33.,
RUltkowski, Radwańska 3.
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