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Należytó~ć lloó:ttowa -.----_.I_~
0l)!accma ryouUtn'l.

DlME~~:~UK ~UElALElł~Y

OD lADNEJ PARTJI"

CZwautek tWn~a 31 marca 1IDl2i'

ra aj rozbił przez

Katastrofa na

prze~eździe

Warsza.\va 30 marca (tel. wł.~
8 i pół Zl'ana, na ul
~i; ul. Targowej, przy mo::kie budowy węzła ko~
ii;\;:fItjowegu warszawskiego, wydarzył się wy!).,

11;',dd:

wskutek pOriwienia twarzy i potłuczenia pNV
wej nogi; przewiozio Pogotowie do sZpitl.łJ3
św. Rocba.

przy

Dziś, około godz.

[1'.

padły. Ofiarami starcia padli: Cecha Kit~;;:l,(n"
baum (~;tł. rękO, Grzegor~ Mawer
(OgÓltiV
wsu~ąs) i Std:m Mia.czyński.
Ostatn;t'g',

koJ('iowo~tramwajowy.

Nl:l miejsce wypadku przybyło pogc41
t(Jwie tramwajowe i tabor robotników Kole
;owych, którzy, po uplywie półtorej godziny·
usunc;:h wlrgony"

aja otna składać

~':~:;

Od dworca w$chodlliego jechał tyłem
towarowy, naładowany trzodą chlew
II(i< ną, przt:znal.'zoną na l'zeź do rzeźni miejskiej.
Zeznania do 'podatku
i' • Ktos dawał c.:hcr:.tgiewką sygnały o
wolnej
diodr.e.
~rarszawa 30 marca (pat)
wym podatl~u d.ochodowym (Dz. U.R.P. z :lI
Odroczony pierwotnie termin składa, 1925 Nr. 58 poz, 4lV od wykazanego w zerw.'
'N tym czasie ul. Targową w stronę
nla ZC2'l1~lń o d.}chodzie do wymiaru podatku
·..alostt\ ks. JÓzc·fa Poniatowskiego jechał eit·...
n.iu dach odu.
f
Od płatników, którzy zeznania w ter_
:{' ktrow,óz linii Nr. i. Otrzymawszy sygna.i dochodowego za rok 1927 przez osoby Hzycz
... wolnt ~ drogi motorniczy jechał hez zatr:z;ymy ne i spcldl,i wakujące ,- do dnia l kwietn:a minie nie złoźą, będzie w drodze egzek.uIJiJ
1927 l. został oshl.tecznie w bieżącym ruku pobl:ana zaliczka w wysokości połowy pooe.t
(~.,.W!łńia sit! JednJ.Gześnic otr2.~\mał taki 8;1111 ,.."
. . . gnu1 mRszy~j~bl:;któl'Y row;niez' nie zat!~zyi:na; . !Jt,dattk.;.)\vym przc:H.1luięty .....1 iHt dzień 1 mal, ku dodH)dnwego, wyn:lier,żonegoza rokpQ4at
Poci:Hlu,\\'.~I(iItek tego ostatni wagon kok:jo.. 1927 roku.'
kowy 1926. Władze skarboweomymaly:po"
,wy stad się z przyczepnym wagonem 1:ran).
. Przy tej ~p'osobności przypomina S~'~I lcccnie t aby riiezwloczniepodniu t maj~ :19l~
, wnjO\',~yni
w POwv2'szym. terminie nalezy wpład~ i)
l.'. przystąpiły do. przymusowego ~ciąganja ~i~
Starc-je było tak silne, że wagony KoJ.e tulem zaliczki połowę podatku przypadaJi.lCe" uiszczonych kwot .zaliczki na· podatek· doc.
jowc i tramwajowy były wyrzucone z szyn. go, według skali art. 23 ustawy O pal1stwo", dowy, za rok podatkowy 1927.
\Vagun towarowy wyszedł bez szwanku, wa~
~on tramwajowy uległ po\vażnemu uszkodzc:r
.A(
niu,' ''izczeg61nie tylna platforma uległa zdrlJ.'"
~~~.\
.zgotaniu, wszy.,tkil' szyby w wagonie .W!u
t;.!.pociąg

docbo.dowego

ze

w.w,,'.~:'!~'

Traktat handlowy persko .. sowiooki

,,~mBr~ilra~~~~~

Kino D~=az~~do~~l.~

llĄtiW

D

z aliM

Bj"

Z

,f<:~'

2LE

SerJa

D oZ i. łOI . prowadzenia.

1"'128

Mon!!lne~'tBlnil!go

MOSKwa '30 l11al'c:a rawY
\V~ auiu jutrzejszym
oczekiwane tl,t
jest prz9 bycie delegacji pel'skiej, celem prze-

rokoWań handlowych
między
a Sowietami.
.
Delegację przyjmie nadwol'cu
Kara,
chan, kt6ryprzewodniczyĆ będzie delegacji

iiAmu p. t-

Persją

Ouo Vadis Inul?
pOdług ar~:gdziela HENRYKA SIENK1EWlCZA.
lal roli· Nerona DmjełJruliejszy ertyl1tll.

Sbwlecl{1eJ, wyłonIonej oh prowad~ rokOII
wail z Persją.
' .
VV kolachpolity!c:mycn. Z.S.s,R, nie. \1.
hywają

że traktat. handlowy~f,·
równieź polityczne podłoże,

bynajmniej,

sko -sowiecki ma

mianowicie chodzi tutaj o
wyeliminowani,j,
wpływów' angielski'ch z Azji południowej~ .

'Emil Janniingsrm
~y milejtaclW dnie powszednie n& wszyiłkte

lean'"

zał Wlllobotł, niedzielę i Ś1\1Ił9ta

IdO 5 po ~ł. lm.. 60
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m. 80' gr,
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m,4łil, 111 m. %lO gr.
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OC! \\'tolkudoia 29mafca.192'l f.

~~y:~ J)lwonnik z NotleDame

,.,r.

lal l'otiQuliJstm6dot pohl1orl'JClIgo ,bWPJjllllk 41
katedry NutreDame iY PDi'yiu, JD •. ·LonCtlan~1 .
lit .młQ
.. DOluat)'
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. '..Jf

A····u··to····1 Te·w··po.·l .To·m·,
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naJbóga~ierzaQpatr.z()nyeh piwni~
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MieJski Kinematograf Oświatowy
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·Smakosze i znawcJ
zaopatruatię .:się ·zawsze w.
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PiotrkoW$ka6~Jtt31... 38-64.

Stale na składzie ~ wina;'najlep'$zych .'. :roc:znik6.'
IWiedlaniepiwn.itnl~'o:bO\\t~ą2:~je~dOI(~p~a~ ,

j>ole·"~aL~~f.~..śni' wódki Alfredahr:P~t~.~,i8goz .lańcu
..,... ., .•...•-Cennikl

śtsile kaekulowane".~; .... _
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ach
Lon(łyn 30 marca. (ate)

Głowny

fhiennik japońSki ł,Aashi'~

hlldCht te wypadki w Nankinie
CZfi.fDą plamę

mo$t,l
o

5tanow:ą

na dziejach rozwoju ruchu na"

e'jonalistycznegQ w Chinach. Dziennik chciał
by w imienin Japończyków wyrazić ufnoś~

Ze wkrótce zapanuje

wśród wojsk chińskich
\Jyscvplina i porządek a. winowajcy rzezi w
Nankinie będą ukarani. Japonja
ucierpiała
})OdC2ftS ostatnich wypadków. jednakże nic
dlee sie zwracać przeciwko narodowym. a.spi
facjom' Chin. Jn.ponja nie chce ulegać namię
tności lecz pragnie prowadzić
politykę stil.

o~i.aczenie

raiając jed~~ie ",rł~.;:"ui~nlf"!

zaj&ć"

Hankou 30 ID3rrca (vat)
Położenie cudzoziemców~ a z'\vła~ZCla
anglików wskutek terom ?e strony Korruni:
stów stało się 11ieznośne. Kilku
znajdujących się js;;szcze w Han:kou. przf"bYi
wa. na wybrzeżu, aby móc w razie nit;bezph:~

i

lY4.:h zasad. To stanowisko powinno \vywt'leó
~pakajaj~e 'WTażenie

na Tozpętanenami(t~

Jioścl chińskie.

Londyn 30 marca (ateh
n Timesr

donosi z Tokio,

pońskizdecydował się poprzeć

że rząd

jae

energicznie

.kcję Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bcyttmji podc%1łs !".okowa.ń z powodu w}r-padk.jw
'W Nankinie. Baron Sakatawi, przywódca :,p.<>
syeji ogłasza artykuł, w którym podkre;'la.
h '2~nia surowego ukarania atakujących i

wmnych wszelldch wykroczeń, danie
~ania i przeprosin przez rząd kanto(lski
iiie ~ identyczne z poIity~ przemocy w
ChłnaclL Japonja, musi zachować wolnf\ r'?kę
.,obee toeqcych się wypQdkó~ i pomimo#
~ polityka obecnego ministra spraw za.grani
ftnych pod niejednym względem zasługu je
IN. kryt,kę jest rzeczą widoczną że Japonja
U!ięki swej neutralnej polin~ w
O§ia~nęJa lepsze rezultaty niż AngIja i Stany
Zjednoczone.
Generał

gen.

Czang'-Kai-Szek w

otoczeniu sztabu.

Londyn JO marca (itte J
Tszang-Ka.y-Szek wy:!ł~d na

tiokłtłd japońskiego okrętu

l

swego

szefa sztabu generalnego oraz S\,\'l'C[!O
osobisftgo se-kretarza dla wj''Taiema ubolewania :z powodu napaści regularnych ",·ojsk
\antońskicn na gmaeh konsulatu japońskie;$!
łło \V Nankinie. Admirał przyjął do
wiarlo':"

~313"
prz,ymy
:Niem~·..tdl z okazji 100 ro:1

_po" j,8oo na rok

J:\~p'ii~'Jl

dła Daftowe Dłoną
S'fRATY WYNOSZĄ 100.000
PUDóW NAFTY.
Moskwa 30 marca (aw)

Z

W dniu wczoraj~ zajęły się źródła
aaftowe "fi &kuł pnyczem. w ciągu doby
lPłąnęło
według pobiemych obliczeń llO*
aad 100 tysięcy pudów nafty.. Podczas tłumie
_Ja ąsnia zgłnęło kilkunastu robotników z od
Izidu ratefwm-';fo,.

No

obobodżi

ten"
na.

rt!{·nfm~ dll'etmiłd
~': n!~

oo:e

wech~e

Ten "", ..·,,,,,,,,,rt,,,.",,, '!.t:)WHUdn
ty~iąC :er:e N al:irp't
tente! pnyczynih się do "'J~l" li' steebnlen1a
dJ' o fi " .... :ecklm cha.rakte~ :~rjów
ł:łK:Clt. '"',,' podobnym dt!oou D.8.elet.y mł'l~n:f%.Mnt
l"t.f·n:rcę :1('w&ckj,go Wl'CbOflv
Z
~ar}

rule~ 08t:m.6iirk
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OŚ\l~ te tyilko
111
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utmtolle na
.
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~

I
z,powiada przyw6d"aniemia
Bedin 30 marca (atę)
- narodowy

t,

.fft:JU,A z..!OOr'Wiillda nOWIł wojnę świato

kampanji
P01~1
Jeśli

00f0M

Nlem(':j nei

mił1ltana. !i,,,.8Qfl tcflłot

Wsch04.

~j."m ua~Y

WJ

Na 91Jtanoone widn1t.

-

fUl .

•

nlem~ec•.o

doPr1.1łi

bUJanI &tri rueht
ras ~i - nie Ińote b'ft

je

BIALYX

on!

IUIYW~ ~ują. "Y ~, Dl

~ł.

..

IIlfr.

kl_,.

~~lCUiii aią

~e.

';ABOZł; ~ OBŁEJI

z

to nie ~

tyIkQ. Pwat
lecz ~ Śląsk, Morawy I
~~z,.:.. idea za,konu

propagowr:ć .!tOilC81;>c]ę Plelb~~y1;u

~pion~b

~

nienlleckle ujęły n&1etycic· Z1ltl
Ostmairk (Marchja \vsehodnla) w B1I
.oblf'Jll Ostn.arku jest probl~mem duebowa
~~hO(m dla· Nlemie.e. Chodzi o Utrw4
ger'!młU:.ki.ego nrzec,hy1ko słQ~ oq
zł~~n,ła o~ł.m(tn'.-j~h terytorjÓ'W

tso..

naJ ,:,2.y

700 leeie

"

!J
... narodowyoh

)um Imljeo~ FzenuiSzerujf\ć przez ~i~
Niemcy . ~ musiały zdecydować Slę Ja
kle ittanQwłlkoujmłl· wobeo wojny aflgielskO
.~-_~ ....... 2!1~ł~f91·aC się mogą tylko ~
tej .
itóta zgodzi ~na anulowatllf
traktatu we~eło i oełne uzbrojenit!<ze
~łtii,łlł

.~eJefol!1em

ai Braj. ,,' ol~kaODjera ~e graoi[2 ~ 11ł~ ilit~rYlIDD"

od własnego kCJ!'I1'lSpoRM.icIlta "Rozwojlm ')

Antypolskie nastr.oje u

'Warszawa, 31 3.

Echa niiJpadu na po~. ldzied'uJJ~MSldE!go
w. rlnd,u WC1ZO!l'ajszy.IU rD!21pwtry'\vana hy:ła przed
!"'nrjai~s~{im spl'3iwa pl'zechvkQ
I'ed'aktOlrow,j
iJdpowieavioiJnCtIIłu "Kurjera Poona11skiego" Spl'I~,wa
O d<J'P\1i>2:!!enle sIię pl'zez pismo to gl'ubej SW1alWOli IJiI1zez r.amJe,g,z-c,zenio ihlsLrwcji,
pir:zedstawiają,cl0:i

8!\den:

o;;.s<}bnirr,ó\v w

ośm'u

Sąd

po

touego uWo'lnił

w

mundillrUich ofIcerów.
()hrouy oSlka.rod winy" i oory.

dłuŻinzem pl'zemóYłienj,u

Zawody w Bydgoszczy.

dniu 2 i 3 kwietnia rb.
odbęcLą się w
H1:y konnej, Ut'ząd!z{)ue SltU!l'a
niem WiplkopOIlsij"iego Klubu MiłośnilWw Jazdy.
W e..wodach weZlillB, ndJzi.t.l majOQ' Toczeik, rot
miiJ.Stm: ii:róljkiielwli>Clz i poJ'. S.zosIand.. ZaIwody W1Wu
dlIzllly w mieście du~e !l13lilIllterOS<liwrun,ie.
Ryc'gc'~zczy zruwlOc1.y j"

Sąd

ZmnHej5zenu~ kary
A,pe1acyjny w W"!rr lai\We l'OI2!Wlrutał

!lfo(faw~ zUl'ma:1iernia Kr:zyża :", ba:lu
Częstocll(),wie I':'Ikaz~:\.i I~z,lę W :~il' I J'lHI,u7,

W7J.l!Ś

masko1wym w
na

ł"olk. LWliilil'

Gdańsk 30 marca '(tel \v! l
Z Rygi donoszą: Onegdaj wiec2:u rC:l'l
odt.ył~
si"
w
łotewskim ministersbvie
sp raw zagranicznych konferencja
praSO\':iil,
na której min. Celens. wyjaśnid obecl'M ~y

i pall'~twa bałtyckie oparły się o Polskę, to
mł),,,Jhv wyhvorzyc si~ stan, Pl'Zypoc.Q.ina i,.':!,Bałkany -- stan
wiecznego niepokoju nt
wschodzie b.ll'.jPY

tuację, wytworzoną daleko pO<;tmiętemi ,r).o
waniami o pakt gwarancyjny.
Min. Celcns. mówiąc o stosu:.\ku Ło~

Ryga 50 marca (at e ,
Prasa łot~w8ka zamieszcza obszerne at
tvkulv
dotyczące
zagranicznej
polit~k!
paristw bałtycldch j
stosunku do
Polski.
"Yanl,Hukausinas" przytacza liczne !;lłasy p'ttl
~y łotewskiej, dotyczącej zbliżenia lotewskf)ll
lite\V~ldego Dzienniki litewskie w fakcie !:lł.
rafowania aktu z Sowietami
dopatrują "i't
przd.lmu w dotychczasowej polityce łotf'wrt
skie,i. Drugim powodem zwrotu w
politycIf
zflgraniczncj totwy ma być tajne ~,potk'l~c
pomiędzy Celensern a ValdclJ1arascm w Kin
b::trtach.

iwy do Polski podkreślił, :że patlstwa b.nłtyc ..
Ide, l('go zdaniem, nie mogą się op l'Ze'ć n.~
Polsce, gdyz wówczas znalazłyby się pod wy~
łącznemi wpływami wielkiego
mOC'U'l'stW:l,
(Anglji Przyp . Red.~
Państwa bałtyckie mają granice che",
slone trwałe, wynikająr.e zestosunk6w etno,
t;rraficznych, kiedy PolBka opiera swe guni,

c:e obecne o sił« militarną.
Gdyby więc w tych warunkach ł.otwv.

S~d ApcliflCyj'!lY w Wj,t'~.'I.';,wlie zmnJejooył kaJ':'ę
..... ŁeJcC'1 miesi.~cy. (wte)

dzy"

do

ziało

W~C~lE!kBiznę \!II K~"akow~e
o.,iea.tnllcrh ,eLu I!;l,ch za!.~,>d,! wypadek wś'Ciekliit2.
ny 11 J9:u.,ego z mieszkaIlcó,' Kraikowa SlPO'WOOOI:'f'a,
ny Pt"g'l'yz.icm1etnl IJII:,Z,e.z wta,lnE'go psa. Ch<J!."y, lla-

Zgon na

w'

:Ii l!'lkiern Różań.;ki,

;jll.woIl'OO·

Ol)-

wś.cleikiU7.Jly.

p·~zeje.lthane przez pccwąg
Na lmj.i Sarmoor·-No,vy 21' górz ,z,as1z;ły W<looxnj

Owie osoby

dwa wy)Jadki przej.:>eh::m.ia 1.17ez jeden 1 ten sam
i, [,O W cii\J1P j!'dlnej ,~'o~h;iny, NI12.wliska pll'ZC

l'ClC!ąg

~e(,b8~:li.h'Anria'W():lnów\n!a.,

,.

Pas~.

/:"

()ł~Z

..'

,\,

Ofiarą

17......1€ftni

JÓIll1l:

B(H"anlil.".l\will:z~mi
Linialc~b lwlejOlwy:ch w pOlbli

Burzt'.I ,pod
m~

ilIi'lna. burzl.L rnis1',(;zył-a na lJ'l.'l11.IlrHkll IldlliOlmet~'ów S'hlPY te'le@l'a,fi'0Zioe, prZi!"
WII"8~;Q!1.IIC je Dla; t()l!: k{l'lejowv. Ws.kutek tego caty

Au

~al'aThO'W1az

iIłiI1zen:

$ler'i\g

tnal'"

.pr,l!lągów, kll1l'SUje,cyc'!'j na

tym szlalk,u do-

długo b,dą

l

WagOalY mot~row~

DniR 28 bm.

tragicznego wypadku

:la .s!piegfJjstwo.

Syl!~bol na 6.hł!t cię..:Lwgowiązi>enia i potbawi~nię praiW' obvwaleJsldich pl'Zez. 5 lat. HttJ.ew&~a1 UP ~ i pół rok.llcię~k! 'g(~ W1ięzienita i poZiba-

2anJ!

:w ep.ie lo'" &W obyw:atelslkici'l.l'B ez 5 le;t i Kaspa-

rek na 6 miesięcYc:ię:lliiego .dęzienkl..

. Konf~skaty lUB S~ąsku
~

'.8.,sI&Y numer czas()l!Jirona "Głos GÓrne.o!o
.~ht~ka'; u"!@ .konfi)Stkacie 1'1\1. arlylmł z;niesła,Wl.a
!~Yt p. fi.łi',zynslk:iego i.!Q;bni.:tI&jt\JCy jegoau,tltOll'yrt'lt,
~ak()ł ""'i.b(il8otawi,ci(,.io. pań'stJw.t.
.
ła ,''n(;wu,eż, d!Zi-s4fjSZ-a k8J~n'liit. ka "PoJonia" I'JO~- .'
, '. gltO'"\fv howaf!la . . ZlX"wod t za.mieazc,zenia
HS.:l
~1l)'t."lg(1 u:-1"a Zrba,Wlsk:ie~, 26rZUei',ją.c.ego p. wn·
..••• .'
• 1 a:ł:yńsi:":i.emu
\olel'Ow,Po·li.e ~ilł-

fó;w,

Wl,.1x

'.

.

.

\.

'

.... ~-()~

.

dwa.:i

podcborą~owj e

chronili repu ikl7

Berlin 30 marca (a:w)
Ustawa o ochronie republiki upływa 2;
dniem 31 lipca. rb. Przedłużenie tej ustawy
uchwali Reistag jeszlC'ze pl'zed rozpoczęcien":!
ferji.
Zdecydowany opar niemiecko - na.lO
__. ..w__
~~~~m.~

dowych, którzy wnosili swoje z,astrze~enia w,
kwestji przedłużenia tej ustawy, udało
si,
kanclerzowi M~ll'xowi ostatecznie przełamac,
Dotychczas jeszcze nie zos.tąJo usta)C4JI
ne, na jak długi przeciąg czasu ustawa b~

Jzie

przedłużona.

~~gm~_ _ _ _~~~~~,,~""-

li

Obsadzenue granMCY w§thodnie~

;W dniu dlz.;cliejslJr.:: owbyla mę w KrółeVłSlkliei
auciE' r{)!ZJ:prawa o sllrpiegostwiu na . rzecz oŚCli1en;ne
~ laJllM w a,. Os Kartmi Syml':o{J[, leśniczy, Hirt;ls',v'l~ ~hI/Hpe.['elk.tLnQni z.QstaH za winnYlCih i s;k.1.~

p~dU

Spl awa' przei1h.1:l;enfa .ust~wy oebronneJ w Niemezee~ \.,

Oj,y.~tnień.

DU',A, 30 bm. oCi'była si' konf·erencja w pre
ZyajUl!.1 Rady M!ini'str(,w pod przewrodni,c,twem W'il~
Pl!'emjsl a Ball'ltla w spl'(tlwi e cbs1adizerna
@r.a.niiCY;
\Vseh()\llli6j pr~ez <..uc"7Iiały h< rrrum oohl'ony P'O\!!Il',::tnlr.'6. ~J kl()nfer~ncji, ·tej w!ięh uwzillil mwstrorm\e
CzerhOl'ii'-wz, Skla.d\~owsll{i, Zil!leski
i Kwita>tkoiWIski
~Zl!2:ef s2ltabll ge-nerarrne:rl, gtue,ral Pis]c.Ol' i g~
llm'al u<.JIl'Eliki. (QJte)

letrze

pr.zyczyn zostało wysadzone w
powietrze.
Dwaj podchor::\żowic, obsługujący dzialoł ZO
stali zabici.
Jednym z zabitych jest student uroWeJ:
~ytettl wars7.a\Yskie~4o i pochodzi z \Varszawy
nazwiskiem .Moc1'~clcwski.

'N dniu dzisiejszym mial tu miejEll'~
tragiczny wypadek, który wywarł pr,zyg;.A(~'
biajqce Wl'lt:'f'!nie w całej okolicy.
Podczas pTób w ostrem strzelaniu, 'do",
konywanych przez ';zł~oł(~ podchnl'wi:yeh art y
lerji, jedno ,z dział z ni;:,:wi.adoHlych
dotąd

,

, M iniB,teI'ISItlwlo
K om umk cc.ji
w:ydlziel'tBiw1 itło
oMatnit' ktlUm wa.,'!.Q[lÓW, m{)llvl'oV\1Y1C1h rÓŻI!.1~j
Ikon,
swukcjL celem wy:pr6bQ·wan r. ich pl'l21y ooS!llUJd:ze
r:uChUp{li>lllliej,~kiegtl w więk"~i~1ich OŚl'QdJIooICh mJi~j~
skic,D. PIÓby te Dę(l~ wyiko1,:"wane w D}"relt:cji ko
lejOlwejk-al!;owlSk!iej, pomai1QJ ieoj i V/ł!Jl"l!'/2la,weikiej.

ysadzone

.Włoazhnicrz Wol'yitski 30 marca (aw)

fuukcjonrurjusz mag1ilstl'atu, wy-

padek ',ataa. onegdaj z.ma.:'j: cn z wy;ra1.nreun:i

rządu łotewjskieg 6')

dyplomal

VI

amer'ykańskie~i

Zrodłern zat~rgtt międzynarodowego.
Nowy Jork 30 marca (aw)
Nieslvchana sensację wywołało t~ta.j tT
jawllienie niesłycl~anego w dyplomacji, Stac~Qw Zjednoczonych wypadku. Mianowicie o~
ka2a~o się~ iż rzqd meksykański otr:z'Ymał ca~
ły szereg sfałszowanych· not, podpisanych

rzekonio Przez .sekretarza stanu KeJloga, tU
trzymanycbw tonie ·tak prowOkacyjnym, ił!
musiały onespowodować:zerwanie
stos\ln.
ków mk:dzy obu państwami. Przeprowadza":'
ne ścisłe śledztwo ujawniło fakt naduiycia'i
sprawc6w.
.
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.JI~l[IHje~DaDu~rói .DO· ,~lł.ote:r~DD:;

Argonauci pp. M~y~;arski lKrzy~ano4wski m,ają.w. A.meryee
. prowadzlc dalsze rokowanIa o pozyezkę "
l

.
..•

\Varsiawa 30 marca(~feJ
,cZyla sIę poClplsani~m następuj'ą:ceJo profolCtt
Dziś o godzil1i~ ll""ejrano r()zlJoC(zęl,l fu: W razie przyJęcia pr~tokółu rla P?~ta:w~
się lwnferencjaministra,skarbuz deIega1;~m~ ~rzez rz~d P?lSkl. panOWIe ~y~al'ski. 1. KrzY,
fzadu p. Dr. Młynarskim.j Krzyianowsk1fl1, zanowskJ·.wYJechąltby ponowme
N~ korlfcl'encji tej'. deJegacji składali .spra Zjednoczonych' abykontynuQW8Ó
wozdanie ze sWych rokowań prowadzonych towat1 r02;poczete iuż J:ókoW'~
W sprawiepoz~czki W AlllcxY,ce któIll,zako~

ao

,

lstraj!1~ł!lIDl.
u.

I
Łódź 3Om~

włÓkniarzy) który
dopiero co
Łódź pr2eZy~, nasuwa pewne refleksje; pr~
wadaą one wstecz,
nawet bardzQ daleko

gdY:t
to
r,;)W'.sk\) liQZny~h sanl0pas
stek. lecz jest zespołem ludzi, o

wstecz, bo

S\)lidarny~h

StraJ;

u

do... W. Fr, Rewolucji. która
jest niewątpliwie nieszczęsn.~
rodzicielka}
łJrisiejszych metod społecznego' n1yśleniai
post~pow~'Uria, często o

.ach.

paradoksalnych c.e~

Paradoksalność ta uja~"'nia się chociaż

6y w tytule danym powyżej.
Wielka Rewolucja, u5unaviiając dwie
:}eaynie instancje Paitstwo i Jednostkę, tem
skasowała wszystko, CO między nie::
tstniało; .. Więc wszelkie, że tak powi~

tamem
mi

mYt prawno-pubhczne zrzeszenia., korpor~
cje i t. p. dBogini Rozumu"! stworzyłaa. pa:w.:t
uObalny stan do pojęcia n8po!eezeństwo"
które odtąd mialo stanowić miIjony jedn~
chodzącyeh....

irtek

Wyrosły' prS,Y

luzem

'tem dwa. chwasty~ k;:ore z czasem wybujał,:

p'O stronie pa,ńitwa - etatyzm, a po stronie
~dnootki -. indywidualizm. Ten ostatni w
myśl ba.;elliberalnych utwierdzi! i "'''Pr OW8.r
łlził w tycie zasadę, że wszystko jest mu dll
.zwo}1)D.f'm. -- dla osobistej korzyści - aż dl}
g.reniCH. kodeksu ka.rnego, na straży któregł)
stłlu· zoowu Państ\,,,o przez s\ve organa cz\.. lł
przez SWą... biurokrację, a ta podjąwszy ha
6ło Króla-Sło~ Ludwika
XIV,. "LLEtab
t/~ mor', orzekł4! Państwo to ja.
AIe.....życie okazało się, jak zwykle sit
wjszem od sztucznej doktryny.

We Francji, gdzie

powstały powyż.sze

aoktryny~ gdzie je od stu z zgÓl'ł!

lat stosują"
one już smć

zdawało1:-y się mogły się
drugą naturą~ tam: społeczeństwo

fdzie

si~

I powstaj~ coraz silniejsze pr!ldv regjonalil
do usamorządnienia kraju:
beati possidentes państ\vowy cm>:;
tyzm, na którym ciąźy grzech pierworodny ,~,
I'ozpo!ityczenie narodu - broni póki moie,
ostatnie twierdze Grenady~biurokratyzmu.
To samo z.ławisko wszędzie wystęP'~
je; nie pomogą żadne okólniki - nawet o wy_
wieszeniu flag Vi godzinach przyjęć biuro-

styczne,

dążące

czuie

interesach,

długo będzie robotruk musiał Odl'~e? .rak
to nie odbije na sile kupne' ~} Ic&traJk?
J ~acYo l'obotJ

muszą

czegG

przez ustawy o korporacjach, \vykluczająi(;t
i zabrani!łjące stNtjków i lokautów.
Strajk -ostatni,
jeszcze Tal.
absurda.lnosć dogorywa.jącej, jak
tuszynlY
fałszywej ideologji socjalnej opartej na ~.'}.
dywiduamym egoiźmie zbiorowości klaso:

7aW.,zt.
w rezerw·leo Ale od CZ\lalt
demagt:!!Ha, i osobisty interes wyb gt)
Z~l
pła.cie będzie zapewne... G~~Y:
\vyłączyć partyjną polit k lal
~ po}t;:clue j e'kunomiki. . .
y ę ł)d

wych.

munlZn;~.

Strajk ostatni

wykazał również

ło;c 5zero1achwarsfw

dojrza
robotniczych, więk.

szą

u nich tlmieli u ich menerów al s2czeg6~:
nie u pp. :posłów lewicowYch t o zabarwienlL
od różowe~o do ultra czerwonegO których
usprawiedliwia tylko ...bliskoŚć wyborów, Po
winna OBa jednak i wyborcom nasunąć pow'..
żne refleksje na temat zmiany poghldów!
f

"Ytworzonv

Się

cię·

Zrzeszone zbiorowo
mcwu"" ••lnxem
wzajemnie. nie ~c na to, że .Pr2r.eztlaCIOłlhtł
f

ruuy, o

4UU1.

•

'\0 .~kitrbcll Etyki chrzeŚcijańskiej i ~~.
re
l propaguje, eoraz bardziej na Z
thod2ie szerzqcy się ruch Kato1icko;:S~=
l

kryjil

czny.

Tr::lcha chcieć po nie sięgnąĆ.
{nż, K. Folkierski.

-

do zabójstwa

Od zahójstwa ś. p. kuratora Sobillsk:f;
go upłyn~ło kilkanaście tygodni.
Pr7ez ten czas śledztwo zdołało ustł!"jl
ze m(jrderstwtl dokonali członkowie U:;
haińskiej Organizacji
dzyczasie (ł1",!:J'IF"lh"u,u,""",
c(')w którzy
mordu.

lie..

1

Zdawaćby

bie

nośt.

gące zaprowadzić

mordercy_
Tymczasem okazało się m.<:tczej. \V

ś.o.

Sobińskiego

kur.

L,WO\\"~'" l na prowin.ejL d()~onywane w celu wykry.
CIa p~ ~',?
władze \vlllOwajców czy winoWeJ.

ey , chn:uuy ~'ęeĄCych się w6~e agentów i ~
\\'ok~~r?w me :nQgł~ Iliipro'v"adme na. ślad za,bójcy.
Lootny Str~ł.l pewne. ręka )\7~ łe o-:
~Ila. .. t:;u~j Vi ud~ate . ~y~

wyJtooa11ie tełQ

d~HHa ~w na ChWILę me zawahała się

pl".led $pel
wen;ww S\Ycgo uiJ..zy..tlku.
ten odbiJ: się głośnen:. echem W krajU i
trt kOi'dvnem i ~tał si.t! pl'otestt3m przooiwk.o boopra
"iu
jakiie Z8.pawwyW8lo na Zti.eIIliUlch
strony po~ł Pol~ że W
um.J.";'\,lU·~.o..liiiW jest siła.. która ~ i ma
Ił'~{l1..zać swoim członkom dokooiłi'e
takk:h
zakitóre ~ pewna. sm1er~
Mt::te jednak ~jdą iię takie jednQsUki, ~

j

r~

Ol'

ganie swym .Surms. Ukraińcy prZYZlla.:ił
~ę jawnie i otwarcie do tego, że zabójstwo

nie

5tęPUj!lCO:

poełnvalą ~ona.negQ

czynu,

~wa.ją.c &O

skl"yf(.:hójstwem.

h

.,;.a.ch

(;,j
ż~

w~ pod
Ukraińcy pod

mech

s~

UW9g-ę, w jWeh W6il'UIl'
palskJm ~mł n.ieeh

ieJ1 oczyma setki j ty~e ~J któ1'8
w ręc.e polskieil wie..dz
niech ~~
tych,
któ~ gniją. w polakioh_aJ

pomyślą nad dolą tyclł. setek n8i00l1
CHm- . Ukraińców) k.óny tyją. nłl obczy.tme Vi Pol-

niacb !tlecb

płacz małych

::ocel r.!tlrh

dmieoi, !katowanych
a wtedy do~ do pl'Jal
te w walce z varogiem LQ.ohem można •
",nm,UT.:...
n&jgorm:~j na.w&t hro.n1
1'ak wygląda łJOja1nOŚĆ" UkraiOOlw
~1(tlskich

nauczycieli -

wobec Pol~kt Zbyt pobłażliwa tolerancja tak
icb rozzuthwłlliła, że ź cynizmem gloryfikUf
JĄ skr1ti.lbójstwo,
rzędnika

dokonane na osobie

Uf

Rzeczypospolitej.

,.,

łnlstracll.
Uprsejmie prosnny P. T. prenumer~

P1U:a.Qltltcs

18łs~e pOjęcia ~zerz,()ne przez
CEf' poszły

7

Jłprscyt'"

siła

r~-

."

ekn:agogJB. l wa.6.1\ klas, to Szalone
potworKI: "torym nałożyć. trzeba, i to jak:
napr€iozel, kaftan bezpieczeństwa, a n;,... t I
..
1_
81
kO b yc'"
wartosCl morawe które

ł

Z POWODU ZA.BólSiWA
KURAmB~
SZ&OLNEGO
80BINSJU&GO
WBLWOWl&.

munizm.
1 nrtaj nastąpił

d

fot

NapmXł zrzeszył się ,,kapitał" i Zł;1
doktryny liberalnej gn~bić ~
cownikÓw.
reakcja nast1(piło Zł'ZeDel

nie się
i
której skrajnym lewym

\\!ybujały indywidualizm liber"l_.· k

.

kierunl"U.

Vti dziedzinie ekonomiczno::spo!ecmej,
tycie również ok.azaio się silniejszem. Interesy materjalne jednostek i prawa. przyrodzo
ne' człowiekowi zmusiły ludzi do zrzeszen".łł
się. Ponie"\vai ,;bogini rozumu"
wyrzuciła
do lamusa Religję i wszystkie z nią złączone
i 2: nlej wY,I:ływajqpe. wartości etyczne i mo~ałne pobudki do zrzeszenia się były nat~
ry wyłłiCznie materjaHstycznej i w. XIX i po
tzątkach XX w. materjalizm wybujał do Pt.t
twornych rounisrów..

VI

było zac~ąć ~ t orZYSt.
skończyło - od arbitrażu? e~~ ~

niej dla robotnika

l z właściwą sobie energją wcielił ją \v życie

wokonane zostało z ich rozkazu.
Zarówno treść jak i forma utykulu
O Z!l,oojstwie ś. p. kuratora
Sobińskiego
tchną taką nienawiścią do Polski i Polaków,
że trzeba. być niezwykłym optymistą aby u~
wierzyć w to" że
Ukraińcy kiedykolwiek
rozpoczną z nami pokojow~ współpr8.ICę.
Cały artykuł w tłumaczeniu brzmi ua

GZą!

posłowie od wszelkich 1. .
g,orąco prirmawiauście za . eWt~ł
kłem. czy nie mądrzej. rozsadniej · k straJ#

.. '
k~orzy

2yĆ~

1\1 vśl te w całości ogarna1 ytieIki ret
fornHtto; .dob~dzlsiej!:'zej Benito ~lussoJinL

Oczywiście

~ji,

Kto pokrYje straty l'obo ~.

611y 1 ~ do wzajemnego dopełniania

'P!e;ieh,uni w
Qe.U~ję U~~lńCó"',

dom~jS:\-

. . wr.~~~ik:
. .~....

1'~łM'(M
'łi.N

rów o ła;Jtawe zs.wiadfi.Illianie Adminis~
r

.F

f1

~WOjUłl i~b

4i teWon gfi.

.'

• • ,'

rit: wrafle nłedoręczania przez roznoSl~

In·lI

WP

td·· opóźniania. Al Kośdu~
-

41311ł

Vi'! związku Z plzeniesieniem bibłjl"'re~
ki l·appers\'vilskic./ do stoLdo gmachu b.Pqdo

ł

o lmwarci~j

pl~du PD~$!\\O . .
rosy~s;ki~go

..1.,1 00 jej prz.yj.dzie telaz

C.H.. , nie oglqch1jąc siQ na W1Url'SZawę, ZQwa,l'h

rosd Stanisław Patek wyjechał Pl'Z~J
paru dniami do lv\oskwy z liowemI istruk,
(.~jami l'zf!du polskiego, które, według twie~",
dzeil prasy, mają być pod~;tawą do zawarCHl
ukhtdu p,ht~/(.'zl1;;~) :':ł~ ~ .\'-'l·,'talll!.
Układ taKi bytl)} '\'3!IUnkiem i wstę"
pem do traktat.u handlG welle i paktu mi"dzy
Rosją a Polską i - jak twierdzi kl'ako\;lTSihi
nGtOS NARODU" -przyniósłby obu krlv
jum ugL'Oillne korzyści:

[laki. CPso)}n;\. a 11'inlan(lja prowadZJi wobec H:)
aj; swą WIR.SU" pohLykę. Nio znaczy to, by
l dska przestała .'1ię intel,eIE.owln,Ć ujściem
Di,winy, !liez,miernie 'wallnem dla nas ze st.an,wd,ska \Vo,j9kowo-poli:t~ cznego, Jest j,asnem,
2.*';
na\Sz.e desi·nte,reSisem ont; wo,beiC Ulwa.in i;
l.lll·!'·[ być zupełne i s:z.ozea·e.
'
ROZ.PO·o7JęCli.e układów \y Moskwie przerwie
wreszcie iutr~ ~i, jaki,e snujq się ili1gl'u,rtka, iW
zv;~ią.z.ku z "fr.autem i:lIllityb()],8'Z8wilckim".

Pm) nowej
w

chI): ą;~ówki, gdZie prz~vwiezione eksponat~
pozos1ac prowizorycznie do czasu Zbllil

mają

dowanLt o<;obnego
<.lowej pisze.

"POLSKA

Ilu~p~~ś~i

pisze "RZECZPOSPOLITA".

wytlrwała

przez
pieki.

mi:l~y śk\,sluie.

się

la![, na

w czoraj

hallerczyków.

joot

kOil'zys-tatące

.

ZBROJNA",

obaw~ająr~
trwać

stnn prowizol'jum moie:

.całe
,.1

Wreszcie pl'zy{"hodzi od takiejko)JII

z wy,sOIkiej o-

kln:Zjj:

v, al.czy~ u pr.a.worządność, wylamyUJe·i,sItu g",rmaI'i:~kiego w imif)
śwrietkHIt'.J p~1Z,y.s,Z:t{)ścj w pol<lJclzewiiu :lo Ma;c.ie·
f Hl.. ale l:l~dy nie 2gl()ld:zi s·ję
nal zloo>bienil8 I;;
tej praSltH.1.eJ dz;ielnLcy Meksyku, śWi·adlc,z,y ')
tern poJ:ę?uJ' odllmch oi)uI"zcn:iQ, jruki wyiwo-

SZp~fJg@stwo

wojskoywch
organizacyj przysposobienia wojskowego
i:

jed.yną wiLną

I

Ś'19,SK

VI al

~~~ma~""Hm~~

stwo na rzecz Niemiec wśród

ja.knnjene'rgIczniejsz.ego
El podstępnej na·

Luzba
na t,wfl.l'dlym
p0sterunklJ
sprawy na.roWoIwej, z jaltneljlWliększem ()Iboozeniem piętnuJemy :t.Ibmdn~cze m€!to(].y, sto.'3{JIWan61

paiktów nimnicc!Hl-l'o.syjcSldego i łortewlSlko-ru
syjskiogo wskazujfł. że można zna,leić Oc1p{liWde
dllą fOl'mllłQUizg(~clnLaj8JCą. Z drugi'ej Jednt:Wt
st.~ny mu:,,': :aJ.,że Polsu,a
Zlt'zec się myśli
wspólnego' po,lsko-balty,cl]{'iego pailttu ze Sowlieta

przed Izbą Karną w Królewp
~kiej HUcle rozpoczęła siC; ro,~pra\Va sądowa
przechvko szpiegom niernieckim:
Oskaro\vi
Symbolo\vi. Oskarowi Kasparkowi i Selmi",
Hiltawskiej,Sipieg6"w al'c'9ztowanowIisto"
t'adzio.r. uh. i . przyrewizjiznl:1.1eziono wiel~
obciążającego materjalu,
Przed ti\ samą I.z.bą· Karną rozpo'Czrii~
zsl<;' w dniu 6-go kwietnia rozprawa przeciw,·
ko braciom Henrykowi i
Maksymiljanowi
Nieszporkom oraz Adamowi
Grabarkowi,
którzy od szeregu miesięcy uprawiali szpiega

się

w sprww'ie niecnej
czlJ owi eka.. ldórego

Bihljoteki N-al'a

Br '.~IYJIH.nłJmy w z.WiąZ~'iU z P()wyiJ~
j.)()kreW:if, SI1XlIWę Muzei.llnNa,!·odhwego i M'l7.eu.m Wojska. Wsza,k cll,spDnaty, stanow.i!l\1\)0
z lJ1'zer-ó1nycb l.ytulólW własnośc~ tyeh dwóelb
instytucyj, wie miesz<c.zą sią ju~ Vlnprost' W
"gmaohu". gdzie zml,lulZly pJ'lzy:tulelc ,;czasth-try"
to jest. w L, pa·!ru('.ll bis·lm:p6w tmi!C!kich.·(}dl,
Inożna hyto
11 nas
2m hezlI:-en
budować,
a
więc w dobie inllauji, taniego ooJ:l.oft-uilka i
tą.
niego ma,terJa:lu, całe 1l:L!.a 1m~rnowaljśmy b9J$.
płodnie noat 1,OnJ!\Ul'3Y, dY8kJU&je i kMIlipanje pl':ł'
sow~, W rmultacoie, wyją.ł,kowo d{]gOÓ.l1y.ofjt,riW
minąl, g~mnrhJi
\Wlpomnjanyc);J. muzeów··bu·
jaJą w obło!{},rh, o bogwte :r.biory sa, w oLbrzymiej części niecLostępne z racji 2lma.ga.zylUr
w>&.nia i1ch, tro n.a. o,f1]s1ze e]{g·po.now.aiIlde n.awet
p",rjodyc:mi·· 2lmienne. jUlI. to ktiOŚ kiedyś'" proponoi\V\llJl, nic, (lQIz,wolą ;;'Z,t."zuple bxlebki był.ego,
wlflwwd!zil8 bigkupiego p.ałacu. ale 1et l byłego
mcsk:i'eWlElkiego policyjnego cYlrkul"
.

napadem. dokonanem w
przez członków
Związk.IJ
Pows'!:ańców Ślą91dch na redaktora naczell1e,.
go katolickiej "Polonji" - p. Zabavv7skie~o,
D'OUllegając

gm:łJchu

lata:

związku ~

ślrolztwr.
paści m.

żt

sh;,

U i). ponied'liałek

Bylby 'On l:;;ę.ciem w fOQ'XUę pral\'mą i UJrOcz)-stem u1Jnaniem przez Pvlskę tej konserwa··
tywnej pOlli1y],i, którą, od roku 1922 z mnie1szym lub wliększym uaiCisk'iem pl'Owatd'ziły wo
beL: Rosjoi Wi8l~y'stkie po,lskie rzą,dy. Po!Jjltyk~L
naElz'a b J j, WCJlDe,C Rosji przelz 150 lat rewo,lu·
cyjną, terf,'
musu dążyć uo zalC!bowtalnia st,<;\.·
tUB quo. Sowiety mus,zą <idę jedn8Jk zg{ldJZlić, :te
paM o lli0P~l'esJi lilie mt'ze nUlruszać nlUJl:?lYcll
<fJ}llIwLą,2lkó,v v'obec Ugi Na:rordów, a p,rz~l{tladV

Proces o

że Ło

tern Latwiej,

DZlic\lJiejMY stan lokowania lltlłS2ly·ch bł)~cen·
nyoh niera., pamiąteknarodowy.oh, zl)Io,rów
sZlt,u'kli i 7AlbytJ{6w
hij,;:'ltoryczl'IY1ch, .~zeili
bib1.jOłLek, tego żywego kwiatu myśl'! po.li91dei,
Jesi. na diluższ,ą metę nie do pOlnYlŚleni1a, '
Na to, by stan ben uległ wlI'esZiCie z.m.Dr'e nJG. lepsz.e, ustnieje jedna tyJJko rruda: lm..
dw:al.,
GI)a~k§.

z 1,()d

Ślqs:ku wcr.eść Q

zbójeckim nap.ald:zie Da

publrieyst.('. TJrurodOlwego.

!iii!

Dl.

lilie,
orzekł Sąd
Sąd Apehcyjny w Warszawie wydt~ł

Tak

1,",wehr.yjny wyrok w prOtcesie śp. Hubertll
lind~g(;. Baua i Hryniewicza o nadużycia "
Powódz,two. prokur.atol'jj
generalnej
państwa przeciw rodzipje śp. Lindego f!
1.460.000 zt z-JiS,tało Wyrokiem sądu oddalonr~.

Apelacyjny

Osk'a.r"7,r,;o.ui Hau I Hryniewicz. zosbiti' l.Ia
niewinnieni.
\\1 pierwsze.i instancji Bau skazany.
DH 2 i ,Pół lata, a Hryniewicz na rok więzienia.
a spadkobiercy Huberta Lindego na zapłacef
nie odszkodowania..

~~!~~~!_!w!.,_!.~."~!!!!!!!!ł!!!!!!!!!!~.,~~m!.!I!~!.
!!;.!!!'!!1lI~!!._~
, _.~~~
L, ~D.

~

Ro'mansdon, luiz8 Korteza
Obrazek zfycfia

M~k$yku

Ul.
Na.m),jutrz około dzdewdq.tej wlieClz,orem, diwa
l'Z'ldy gRJęlZj.stY'rakstu llistawąone w równej odległośc'j
Od ~.ja,zodlU lJ<l'ejektury !(Oll'dotwy,' rzuooły czerwO".n.y
b1a~kna są.slednht domy i napelniruły wlOnnym dy

In&,m .. powietr:z.e.
Rr~

oiknu o:bszernej sali, slu~~cej za miejlsce
(ibl'ad rady .muni,cy:palnej widać było ś.w,ietne ~y
:l:a.noQłe,. pełne różowych ŚlWlLec, a szerokli'e ",chooy
~ł\d()wego pałacu Wy'iSlme były delitkJaJtną mwaw~
liOSlsną. pOfd!ilwrotn~kowem lvł.i!li<ecioon.··
.

.

Miejskia kalI'f.ta,-ci.ęiikie.pU!uło, 71wiooroue n,:l,

rzeID~ennY'c>h

~sa,ch

w milcjscu r€lsOIJ:ÓW,

złocone

1 fteib OIl1e, 7"". ptzyrwjJQz,})a, słynną
JlOOlJly W:iJ.so:o.,
któtą sam prefekit pr2lyja..1 na oole..
.
.
Tłum zebra.ny.' na uUcy powitał hUCiznemd. I),t~yykami wysiadlf:i,ją.cą z kJall·ety~piew.acc?lkę, a 00''. ·~JęHra
l1la,gt:ał!a' naooOOwB, a.merY'kańs.ką lliUtę*
i!X9llikee doodle".
.
. \ "';'Na.b,onór, Zldaję mi "ię. te IDatrz.I;l - mówl:l
wYkwintny.kawaler, przedl<;\.(t,a,jący si,ępo sail<i. pod
rf:kflz ::neksy1tatl~khn oficervn.,. w.idlocz.nie .. ~a.rDaJdt'J
~9n5ętym swoi,m:Ó::I1,l;ndurera. Tysią;: nocy i jedn.a

niesą.prost~ bajk,ą. Nk' ol.~nie.jSizego j8JkWiasze
dl1'<.<gi,tcCpewna, wasze dyllza,rr;'f s'fl, niegoc'!lz1wemi
t·'.:r.l1~:ur.:i, a\\iasza··knchnll:tpo p·oet.u Sizlt.aJl·ar1.ną • .T
ti'Ji W~l:'2a p>rz~~rlJ:i:lalest IW!I1-yszna, lud wasz, .kiM
l'f ~ aię· wy.u.aj\1 brudnym"ps:uju jl.\ W 1l1OtiJoh Q--"

c:.a,uh.ruie ie,s,t-że to wa\l'jaoT'wem, że Cli IwcZlCrilwcy
w ~6Jkie gOQ'ąco owijaJa" .siLę Po $iffi.fl oo,:/.Y welniiIłID.e
mi ikQJtd:rarmi? I,chzM ka,pehj:::z(~ o Soze.roldlch s!l\:lrzv' .
dłluh {taja, im jClkiś tJ818It,ra,}ny pozor, których Lch czy
nipodiCit"nymi <Lo bandytów. "4~]". (')hoiej~e, .Dll poW'it~,.
r.t...ie'ć, gdJziLeŚlciiEl wYilliaile01i alI'tydł>w, którzy .utlkrulIi.tatJ
KWle<c.isty kobierzec, pO' lotÓU'ym zM,eiruWile 8rntiJe"m
stS,l:laći? CO' !!Ja w.y,tWOfl."llo.{;ć! CO·JW. gust w cJ.OOO8.nj-,1
ba 1'11 I Gdybym był kohietą, rrugnąłJJ.:ym a.by loojti
stCl/pa taklLe tyMko cuda depta~a., IkJtóre Z8Lło~yłJbym
się,s!:\ d~iełem fl'&1lJculm.
- Jest to pl'fłlca tych

ej

sdlę talk

b:'ll'clizo nie

'.'

samy;ch i.oolj.am., ktÓ'l'Zy

podoha,ją,

senior.

.'

,tro.

c.:m:! C,~,y byl:ł>ylo C:»[Ol,q sti!."a,{,'OllY pl)w!iJcly;cib!il'Ć
.:bę
\l SltQp . tej ,JUQlOny'l
" i
-- S8.!riu), że ktoby chci,a,l t€go spróbo>w~t{;,.b&ł\I
dz,o 1..1e wst,all.iy JH'l,yjęty,
.
'..
.
.
.--: SUlrol\va cno,trL! ta'tn dl} dja,b1aIZwykle cnp;.,.
ir me dobiera SQtl:>ie ta;k p,ięknyc·hl'all1. A t~>wę,sbł~
dama, .kJtóra m(}\Vlj,~c, potlr$a,eó'~' glową' . ij~

w.aehl{M'Z€<m z Wl(j1zięki€<m
to j OSit?

j żJ<IWor,cJ.ą· pjiai$iicb ~rz,...

c~i~l, któż

"

... ' .:
. . ... ."
Do. l!i/cha! ja/k m~

7""

Donna Pa.ulina. Mh'ooda,

~

Zagłóśno filię

śmieje.

tiv:o.je l'OdWC7ikj !adlle,. - j~~,eiłd jet<-~ClZieI'WZ. ta!kZ8.I1'2Iy.
tO' W{(Ys>y jejroZil'zu0ą si~ i objaiwd.ą. 'oom· \vs~Ystkie .
tajimlIiice ;lil'y~jera~ .:'
..
.'.
. .... ,.

DQlprwwdy? A w·:ę.c są to- Uil'tyści szkaa'wdtl!i,
- JeżeLi !Y1ę rozpb~l)(~,zD,. '\vlosyc1oillnyJ;>auli,n'f,
ad.e z!twsZie M'tyśd, A Pl'O:P0S, 1:>"1:I\d poc1bodizti w!a$z.
C{) lliejeslL niep:rawJd{)po.dołJieńsLw;~, dl()n4~Mł
mvycmj .. m-oże patrjlact'chrulny, (1,lle W ka.mct',Yirn, l'wme
nie aJpfrtY'C·ZilliY. Por.vulllnibyście tla;kże Odzwyc,z8ać się . "Jt#dy je,; ol!:irYja,. Na,sze kobi'El1ty n.ie tllljElOĘ\ ,fa,~~z,y"
»,YC11 \vaJ.\k0{'zy,. lH~l bi,elldla, ani. Jał~Z;y:wy:ch :~~w.
od o~ad!?;aDd(ł, l{,Q'I1i na miejscu; t.ym spooobempsu_

J.e:cde i~ w l),{}ga;cll i w PYIS:lm" Maez tóbielz:norwu
jeden .seniO:irOtbeirrrmje ,dll'ugie~"J w pól i udel'21ago
po SlI'bb16'0ie; .nie pQ,zękonacie mnie nrug1dy; żeby .. to

---- .Te.."!t (;q"ego povvinsz,ow.a.ć ..

Ta ·doli.na

Q:u,~rina,

p..:lilłJia;oo swojego iri1,ieil11a<jeŚlt wie.PySJZn'3,,~Priedl

!l~&.M"ż.emIiiie.;.

.'

.

. ....

, " ,', '

. . . l pięlkl?a.Qu~rlltJ,Q z ;'?v.~r~niendem ~niła,.St~,
bY~gII'.zec.Ziny sposób pow1tania. A ofid~rorwljel Mój
Bote, co zap{j>1l1yę.ł~hilei:"ać si,~ w czerwone kafta- . t~3!.vszaw'.s~y !J.a,pvlsik'o.se1-1~ol:a Al:be;rta d€'I1i'óllevL1Jle.
druil;i:eg{)s~kl'et.a!l'\;n poseJ~Ij;:wafl"il.ncuskieg{),.
ny' i niehio&kie paIlitalor.ny,kiedy stosownIej jest czy·
ł>:, łegod<lMe:ksyku na tym s~fuYlJll e.t9runler.z-e. ·kt6- .
cić przf;liCll'W'Diiel .'.
. ....
.'
.
.. ' ,:'
.
-- Mo~e we FraIlcjd - odplłJl'ł meksY1HJ!llnin,aille ry pl'zy:W1i-6'\.l Jenny VVilsÓh;
I ~alk,k:ry,tyktiją.c. gauJf\jc, WyśIT\lLew.a,jJ:\lc'."są·
je,g,teśmy tl: w :M:e4;.syku,.seili>Ot'.
..
ze wiSzy;Sltldeg'o,.a przy' każ'diejepoaobl1J()ŚJcd srWóf'w~
.. _ Topra.wdil;l" a. jed,na,l~. patJrpeć 'na .ten ja.Ś'nie
1
jący s~lon., na te,ohidia, nat~ ŚnlJ'7!lIleoowlety t.afk sny kraj wychlW~~aj·ąiC,hoz w21g'liędu IlJIl, w~ te. U~4"

prz,..

v.d'z.ięc.zni.e cLoibrane m02lW~bY'. si.ęsąd2iiJSw .PalryMl ...

Kt&:!; to jest ta p!ę·kria bi-unetJk,a, . WlyndiolS<łego ~I
zle;klkim pus~kiem nad, gWt~E\~o!lI1"gą'l
'

Wyglq,dJa jrukJu1l1ona,
__ Jest to dlQlIUla Quiri'na Va.l'ges..
.
__ Pr'zepyszDJ9. lt<llbie-tal 00 za ra.tl'J!ht)na,

gi mogłyby być UJb1Ji~9;j3jOO drla o(becnyClh,: D:1Ił.ęd,.
:francUlZ 'l{Jl'~cił .sd;ę.. "PO całejeaJ1i, p:t'lZ~UJM;:~
eZe·'sU do CZIl'tsudlO śpie-w·a1(Jlz.ki.· . '.' ..
" . :,".\ ; ':

; ..;.. C7-Y.J,l[l.nsię <1,o!JlJ:i.e baiwd.f~ ~M!~~~;
:
'.
... ;<> ,.':,.' ,i:' .. '

t· Ci111'/htł.t.

eo_

.

.

··:,ID.

'prZiBci"sowiec~ą
Agitacja komunistyczna na
IWschodzie i w Indjach nie idzie
jak się wydaje..
Człowiek z wschoou kocha
QV<:ję. jest przywiązany do
Iym sceptycyzmem odnosi się do nowinek
u.llłlwaj~~ych z Europy6
...
W dodatku wielu Hindusów ChlnczY;;I;
kÓ1v, Mandżutów i Japończyków' za.poznało
.
.,;ę z metodami
sowieckiemi i oswl~ea j~
awych rodaków za&2JCzepiając w nich n!~
cllęć do nieproszonych przyjaciół z l\10S8
\wy.
Jednym z takich
~
i6w bolszewizmu i
wałaczem, jest Mahomet Said
lJiec z Bombaju,
.
.
Cxłowiek ten, należący do szano\,"~aneJ
ł bardzo bogatej rodziny hinduskiej, przesle~
azia! cztery lata w sowieckiem więzieniu,
nauczył się dobrze języka
a po
.wróciws~ do swej ojczyzny, poprzysiągł. złu
i}"ć eałe swe życie i mienie na walkę z komu

ani słowa. kłamstwa i oddać
SWych OPoWi.,
stL~ł:!.

\vshodniego
da
do serca i SKfltlaa
wobec w~zystkich zebranych,

~dzie ;tanęła stopa hinduskiego apw
tani. 7 .. ~!!~ korn:uati.t&.Aie~~~

do pr.zt·konania.

...

Qizmem

Mahomoo Said Kureszi dobrawszy

SL~

Ine

(lo pomocy wiernego przyjaciela jeździ
od miasta do mia.sta t od wsi do wsi, nie orni
~ żadnej osady i wszędzie wygłasza płomieil

mowy przeciw Rosji współczesnej, jej pt1
lityce i metodom walki z wrogami.
. Działalność SWł\ uważa Kuresz1 za apo
łfołstwo i z zawziętością właściwą ludzi~
.schodu gromi ideologję bols2ewików~ ns.zy
wając. ~h największy mi wrogami ludzkoścx 1
a zw:fttgzcza w~odnich narodów.
Kureszi opowi.ada bistorję
pol'
bytu w Rosji. W roku 1922 przybył na targ
Ile

ao

prowadziła fL~
fałszow
ł:-''''t,r't'Qllll',:'łI'!th 'fil Wilef~SZ('zyŹiliet 'W'il~

fabrykę

fa!:::

dwuzłotowych. W Wł~
lu miejscach
że jednym z naj~
skute~znif'jszy('h sposobów prop-agandy był()
za,pl'wnienie;
członkowie ,;łromadyt< c-trzymają na wiosnę ziemię bezpłatnie•
Jednocześnie tozpoczęto likwido\Vinl~e
\v innych też woje\vód:ztwach. W woj. nowo"
grodzkiem zamknięto przeszło 300 hurtków
WOJ. białObtocklcm zlikwido\\""ttno okołlt
200 hurtkćw~ I tu stwierdzono, że agitatorzy
zapewniaH o uwłaszczeniu hurtko\\1ozów nit
wiQsnę. \"1 wielu miejscach znaleziono rewiJl
kars.billy rosyjskie i niemieckie \}i
woj. :(I.Jle~kiem prócz przeszło 100hurtkó,v
zlikwidowano powiatowe sekretarjaty "Hro
mady" w -powiahich: Brzeskim, Pińskim, tu
nlnif~ckimt Prużańskim i Kossowskim~ Do
Hkwidacji dopomagała zadowolona z tego
faktu ludność

Z terrnu dawnej Kongresówki agittł
cja Niezałt!znej Partji Chłopskiej przybrała
doś~ szerokie Tnzmiary m. in. w pow. r!dom
~kim. Re.związywanie kół nie napotyka UJ.
trudności i ludne' Sć miejSGowa naogół zdai~
si, być zadowolona z przejawu energji rządu,
lubelskIe władu bezpieczeństwa d:>'
konały w nocy z 18 na 19 marca: likwidaCji
komitetu okręgo\",ego N.. P., Ch. w Lublinie.
przy rewizji skonfiskowano mnóstwo "bibu~
lyon akta partji i spisy członków. Zlikwidowa
no też komitet powiatowy, który mieścił się
jednak nic \v Lublinie, lecz w Piaskach Lute~
~kichł pod opieką byłego księdza Mad2iarza.
propagatora ł,kościoła narodowego" i N.
Ch.
\V pow· hrubieszowskim w
osadzie
łłoradłv znaleziono u członków N. P Ch,
ma.,zynkę do fabrykacji fałsZYWYCh 50 grQf.
szówek i kompletne urządzenie do pę~
wódki.

Ii:

lilii

IW O

()z;yty. Sprzedawał swój to\var na baZ:{$:

su. gdy

pr~~ys'b\piło do niego dwu tajnych
agentów ;,Czeki " Aresztowali go i bez sądu,
~ na 1t et bez 'iadnego
trzymali' w
więzieniu przelZ cztery lata..
Hinduski kupie~ znosił niewypo\vi!$
dziane t')rtu.ry fizyZZll'! i moralne" ale w s~o~
ł'Unku do innych więźniów był jes:DCze SZC~;Ił
sliwym. Posiadał bowiem większą gotó\vkę i
t>Otrafił się wykupić od wielu przykrości.
Największe wrażenie na słucbacz~u~~!
robią opowiadania Kuresziego o stosunku
bolszeWików do więzionych kobiet i oponie
wieraniu religji

Tak zapewnia nas
w

nUll.larze

me ro:syfi,

POlwe~iSD:~

l~ft,gan~ antykil~lną..
O~e ~yma;liśmv

~ji*

nej "Zwitptku

Sł;melooki8S\"

r;:m K~
d.pa tego
rod'!'aju l()U~
tt enda. ,!St.rl(JCiC

Głów

p:iemo Kom.tmdy

w W8l'Smw4e w

łaó-

~prMK'm jaikoby wylub też łeby 'łeg"=>
ukamł się. Pooedto Kc
OŚW~. ~ t.adnyOh ~

się w tej chwili mały~ mize!.

chłopcem i nie śmię niemal na nią spoj
rzec. Aby dodać sobie odwagi, udaje że :-~
wielkiem zajęciem wpatruje się w błękitne
morze, które niemal muska pociąg..<

nym
II

KaroJ SeIves prawie wzruszony, nie
spuszcza calU z artystki, która nie zwraca
Da niego najmniejszej uwagi. RzeczywistośĆ
-- () której nawet nie
uderza
pr2edews.zystkfem to, że
że panna v~
gał jest istotą z
1 kości, jak
iłl
ni ludzie. Dotąd _. W rY"ł·loi'łEr..t:> ....'
t(;atralnej wyda wała mu
Zlem~kiem, bezcielesnem f
połaczeniem barwy. WdZ1eku" Srnllt,,(;~ł1U
skotek. ale tu~ w \\"s,go:nte
,ei-J...
, ne~:znego, ~tystka zamienia
w kobietę· ... Kobietę pełną
i pon,~
ty.. I Karol Selves wyobraża sobie ją w SWOJ
T\h11'1'a1tV\

łeb.

,-." .. "'....

ramionachM6j Bo~J ozemże ~ te

luf #

~jąą

sumitmiu członka" St.r:zelec kt6.ry~
1'1
przemówienie tego 1"Odza.ju jak ~~
~~e Vi Nz. 82 ~~ju" byłby - wedł<ng za..>
rewni3nia k<:meoo.;y: - ~~ ~ty I ~

6łosera

a!)lOW Czuje

KL,;\UDJUSZ FARRERE.

82 •• H:<le\~)lU"

LuheJskll:n"
słównej ..st~ .. 00
l-ulturaltl(rOŚme
tf 'WYOO iLoolend pow.ie.to ~ w
kmnenda.
t;~ÓW'oo. ~ w j.aki sPl\,ąób pTZ8lll&wiać i ~~
t

-- Monte Carlo..."

u:''.i~.t'.~.'rH;!l

W~ o W}~u ~ZiU przez K~
t'łó~ ).SW1&OO" ~y na ~~
r';('Ść t,filmu L~". Teru. ~ red&1tcj.i te~·o

pi6m8. iest

na

iródiłi&

i

pnIe~

pałcamL..

Kasyno jest w owych czasach pus~
Sezon nie rozpocZĄł się jeszcze. Szkoda. 'M
zimie byłoby więcej do widzenia. Ale cóż fil
bi~ Karol Selves i tak jest zadowolony i QCZał

xowany.

Vl}~
okoliczności budzo miły" pari$
także.

Karol Selves

Zbieg

weka_Dle

d~T"".l'l"'_"~'

~

Zresztą zioto się przesypuje jak zaWna zielonych ~ i upaja oczy now"~

cjus:zów.
Karol $elves macbinalnie dotyka w

iO(IZUUl

dziesi4,u - Karol Se1ves WCh(ł
jest ostatecznym celeUf
młruił szybko~ .lak

kles~nceod k~lki swojej fortuny. Wyj
mU!d dzlesięd łu.idoróW, pięć zostaje je8M!

;:;ze ..

po ogrodzie i tarasach, k.:t

Właśnie jeden z gracz6w podnosisłę,

słońcu

Ku:)} Selve5 zajmuje jego miejsce i namyśliw
szy tlę chwil~ł stawia piel"wgego luidora-~

wypoczynek na

wiatru)

na rouge.
~PłV~liI: rU'''2!VDomlnA

kt61~y

samotny..... K~
sobie pewne kaprys;:

motu.

~

dwoma

- Rouae

wygrywa.

Pie-rwszy luidor Karola Selveb wYg'tY

"a- &~

osyDlao odwdnym.

(d.~n.i
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,
Dram'Bl-t

na tle g:rtosun]t{()·vv·

Niezwykły,

zaiste wyjątkowy wypa<
onegdaj sąd
budapeszteilski .
Chodziło mLmowicie o klątwę, która się
w
aziwny spo&ób stala rzeczywistością. Sprawa

· CIek

zS!.przątal

miała

przebieg następują,cy:
Matt:usz Salma był właścicielem real~
noscl w Budapeszcie. Pos:adal cały szert!g
com6w czymzowy;ch. W jednej z jc.go ka~
mienie mieszkal kupiec Józef Wester ze S\w)
1ąl 10 dzin /ł, Skoro w Budapeszcie :miesion·j
, ustawę o ochronie lokatorów, a wprowadzo.

mu, jakoby \Vester nie wiedział o śmiet'ci
Mateusza Salma. - Sąd przychylił się do tli>
gumentów obrony i minlo sprzeciwu oska)'~
żonego, skazał na karę pieniężną 'IN wysoko
~ci stu pengo z powodu znieważenia pamiG'
d zmarłego. \JVestel'owie postanowili wnic!j3

,no swobodne umawianie się o czynsz mię"
dzy właściciekm a
lokatorem -- Mateusz
· Sałma podwyższył cZiyns:z pali.,twa Westeo
rÓw. Stąd zrodziły się ustawiczne konflikty
i starcia miądzy rodziną Westcrów a Mate.
uszem Sa!mq,
vVl'eszcie postanowll właściciel

J
#

tął WÓWCZ,lS:

kamieni.c,y

k.l~twą Biblji: \V ciągu roku oby Bóg Wieku
istywykreś1ił go z księgi żyjących!"
Zarządca domu, wobec którego lok<~
tor wypowiedział tę klątwę, pospieszyl 11~,"
tychmiast do i\1ateuszaSalma i doniósł mu

pl'zypadku niezwykłego

wpra'~··'

dzie ale prz,ypadku JózefWestel' znalazł ~,I~
w kł\żdvm razie w ldopotHwem połoźmriu,
gdyż mimo nieodpowied. postępowania kl\.'
m:ieniczuika, syrnpatjc ogólne kicwją. się ktt
niemu, a przeciwko lokatorowi.. ,

[jj

ij

ij&

I
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"

f';''J'f.
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Ilfl

łOIWi(' ~ oi:;lw'ajtalć ;:vlOllila, IIJili; go r.&wi.jać. Odbywają,
się j;.a;kd.ll JK rwy
lla{1ell' cieJmarwiJe. W Indji3lClfł
i.stnierj~" cale r(J,(lJr.j.11·y łowców dZiiMch sloni l{~y
ch:w,ytaja je pmzy poanJOiOy st{)\[~i ol'lM~oj'CM1JYclt.

woJ,q,

Prgylg:ot{)lwl.~llkL

do Lrukk.ll rowów

tlt'w,ndą dł!ugo,

[k zpU0zy'l1J[l, snę ln o(l wy-Jwpy'\.WliDJUa w ae.&i.e W'liel~
h iej ja.,mY'i lGSl'lit,wHem pOlC1()\bnoj do oUJtl1zym!,ego leo
I:",

JaJIuę ZGik'l')'lWC1 się :§wlież.o ś0iętemi
Dookoła bUldluj lj; rowlC:y paJLiJsad<,)

~ ! WliWi/'ą

d:I'l.ewiI;wni t
i taJl.lim SIpo

:30bem lWOll'Z;ą nie!WMlrol[)~l1e, a;le IllJ(}Cille OtgIl'O'tuZtmdl€l,
i·1oe,ilaidla:iącc dlw.o,
wej.fi't'JI.'1, któ~Clh broni-ą p()lt~rua
IH'o'Iny ZaswtllZlka. jeSlt; 6"OiLOlW.ah
I WIÓ'WC:zws 'lOWICY I10Czynrl,ją,siedIZlf\lc na \I5~~zil>il€!clS·wajają. liOho 1e.1..y s10fl iuil:y jski jest w ~Iian.i,o
lllHICih Oil·\\ojOtI1Yelh Sil'onL; .cllje0d.:lla:Ć ',' .',. 1;0.8. ClZiYnią
nil~~ść 1M
sQbie"'lko,kl 50 C0lJ;tnurÓivl, POIl:li.ą,gną.ć l!;a;,Ś
r,~llz.y(ei4 piekiel(fl{\ w~z.arw<ę prtZIy Pom,OOy kir,flyik~
·OlkóW.,.80, Pl'i:y{}Zempotl'llfJl'm jes;z<ćzo r~l1zed ['lob,'!, za
Oll\al2i dŹWtili~;k6\;vJłf?t.ów i 8I01l1,gÓ<w~()sa,CJzonc.'l d~iaciJe
.PO:m()f;t\t11!.'\lby, ClięUul'.30centrllM·Óiw.~Pr'ó()z.· .tG(tÓ .Sllol'i . . z'W,v611"<>ł,lfa.:o/ Pl/l;nilr;e il'I2JUJOUiił.Ji s1ę do .ooj,eiCJZikJi,; P:ra€ri.ąI~ .
\":Y'll'y(V1I!! 1"delkit1 .. dr;zeVillł: '1'..' k[Olnm;'lllkurnj..· i ZJ8Ó:~o~. .LIJl:ruld;.'tt,ll,a,ti'lf.\f.iajq
p1.'IZIy..gl(j,toiW~~. ~la.s,aId12lk~ ... i,j&< i '

o wszystkie,m.:Ten P'l'~yj~ł tozu}}elnie obo__
, 'jt;tnic. Wcale. nięzrezygrtowaJz wyp.bwie~
.....dzeniata: w trzy mi~i~~e pó~niej(było to 6.
'" >mal.'cft 1925) musieli Westerowieopuścić mie

!a

na

a.iJ(iejs,ce 1'(J;'h6t:

.....

'.

S.z,y:blw\Śllbi egu< słóri!,ó; Jes't\V1Ięl'kfl~ .N4lIjiSZ.yU'lSZ;
11illUl!k 11Ie:· IOOiźe go prZie:śe<i.glla,<:. . ÓlibrzYnJJi,8 1;0
zWieI"l.ę., natpOzólI'ta"k cię0k:i.e i niez,gl'abne, zn.iez'Wy:- (a, ZI!'ę'{Jzu{)lścd.q, vlS'piiua się na giÓiry i l'Ó>wl.lIilll umte-

. ...

~kanie.

\'\;i~cej. niż

\ J~Hl
..:»'\11

810111, bHSllc.i lm'OVIi'llY fruunut2. o2ly roalsl.ol1onrt'a
Wi§iró:d l.l!nych
ziwiel"zą,J; wydtn.je adę
(17.J.ś
0ywyllll
S2JczqJ1lk.iem epoki lJll1:~cdJhiJsrtoU'Y:CZlll~j, DtziJw;wCZlIlJo, jla·.
g10 pl);!it[a o,lbj·.z,YID!ie l;;!Sll'Jl:ruUy,
rztllrltko.§ć
WI['c,sZlClie,
czynią zetl 'pJ1';0dm.i.ot pragnielll my"HliJwegQ. pmę.żI\~
kl.y, Ullll.ią('e cenno:
"kość slicHLhoIWlą", POiW10(Vują, :i;e
tępią g" zhyt C,21t.\flt{), Z tej też Pl'zyC:i?;Ylly sZJclz,egÓ'lrj'c'j slon:· :.tirryl"aJi~slkie są Zn[l;()ZUłC rJl~zet.rz.f}bio.nc i
nJeclaleki już jes,t c,Zlae ich z,t~P(Jl'U)'.i r,ug'llutd:y.
W p'llInyślni ej.:;~y(;ll n:i'(H;O WIU'1l1ll1kaiclh v,ll:[1.j ..
(!uje s·i.(, 81nf1 inuyjgki. VV kwaju m[~h::\)t1aid·tó\w :m1a,V"jlen dnwnn. UŻYWllLjlą
je jatko Zlw<ic.f1zęt.a roh()\(:v,t:.
Mniej też na nie }K~l!ują., Ill::lJtol!ll:inJH,tC:IZ(lgciej l{)i\vu'ą i

mieSlzkanie lokatorom. Wrę.:ze
· nie wypowiedzenia nastąpiło wśród b~lrd~o
· burz.Ewych okoliczności. Józef Wester za W,)
właścicIela

~~U
'.
,;~; ;;

J:,dwohmie pl'zedwko temu wyrokowi.
Cała ta niezwy1da afera obudziła w Bu ..
dilpeszclc wiele kom~~ntarzy. Oczywiście pl'ze
sąd świ~,:i prayvdziwe triumfy, choe trudno
w telu wszystkiem dopatrywać się czegoś

R&dy dla myśliwych viyje2dzająeycb do Afrvki i Azji

domu

wYPl)wiedzieć

"Przeklinam

si<.;, o nagłej śmierci nieludzkiegG gospodn"
rza, a ta wiadomość spadła nari jak pior.un :l
j&soego nieba.
Obrcnica wdowy dopatruje się: W po,
sianiu owej karty .,kondolencyjnej" spec.jaI.
nej z)oś!iw)ści jokatoL'a i aie d::1je wiary to;:"

n.a.

dEm po.t'hmgian wp.adiaJj:ą dto jamy. . .'.
.
·D(tpiel:op.okd~;ImtygndniRlch, gdy ZlOiwUIOM""
tl ri &1\C''s6bsllQ;JJJie oslaJm:ą. z grodlu 1 pralgniel1Jil/l". łlÓl'i'Vo
n:;
wy P1'CJI\VI U!dr1la.ją jie e>oomtą;ct r'ÓWtnO:e!i;. piI'ZY pomo-.
ey sl,ou! ~)swojony1ch, ktróre rÓlwriim pel1lią rolę "oo~
i

•

•

•

Opłynęło dwanaście ruiesi~cy, - '/;16
:wczas stal ~i~. cud. W dniu 6 marca 1926 tj.
ję·t,l1Jie 7. Duch schodiZJi.
''lOQ'CÓ 11V" pr'2lY tIt'EIS!UJl'l2ll">.
.. ' 7W rok po pamiętnym dniu, siedział Mateusz
Nie dziwnego, 1e V'l1()ibe~ &yJC:h I1lrulet HindusJ
'.' ". Salma w połudme przy stole. Nagle sięgnął
· r~ką v. ()ko~k~ serca, oparl. f,ję o pon'cz kr 1:::
". sia; i umarł. N~tgły udar ser·ca, Oczywiście .
łłłochce kup~ć WYSPIł
. <>Ale było w tern jednak coś dziwnego, że
Lnipu«~ie pańgtevvko
frankó'w
.
nastąpiła właśllie w term.inie, zupo,
.:w'iedzianym wkl:ątwie.
Minlst81l'~\,WI/J ID.-ouaąl1HJl'1rł f,rancuISll;:.i~j l'el~t1b1j
si., r.acz móglbY zrutem l'{)I2lpo!~Q lM1J m(JIll :bYlIlire II!!
.
liI. HOIbinsQrl.
.•. . . .
Ten dziwny . przypadek wywarł na ro . k' ofi~a'Ujen~,8prr2edui 14 wyat:,
N\~ (}od~.'eń. ffi{J·ŹlDJa llialbyć... wy.s.pę, a có:;; iW
Al.., z,a \e; ()Qi"Obinę pie.\li~, ZJa.tq" mkliil, kWO
..•. Qz'lnie 2U1adego
wstrząsające wrażenie.
r jaro onfa. ilC~, l",oletk·cjel
.
t<" jakiej ~ąJda. rzą,d fll'.a.neuSikii, trudJr10 Wj!11llagać aJ)~
śl'ód wielu listów kondolencyjnych otrzy"
Tot.~ż Hfle2atlooy sdę W'ł(~:flciwde sp()łćl:iAl~nvn.ć;ź!"
w ł:ywrcy vllY<\J)8ItaJwjiłi'lllli'silę. piytliarm'i :mIJJtuootionY1C:~
rrtałażona zmarłego kartkę z takim krótkim
w odlrtOśnej sekcJi min:i~,terst·wa ml:1ll'y':mwld ~d:'.r,it:: "r,a,ńs.t.ervv1elt"
' " ,

t

za 1700

lulpi:&l!.'m:·

.

•. Ukłony od. rooiiny

C'f-hy st<Jsofe-:-t, że tłoClZyć sdtę

Wester6w. -- 6

1925 ..;.;.. 6 ma.rca 1926".

,.

Taki tekst

zawierało

pismo.

Wdowa

. ticZ'lła się b::lrdzo dotkniętą tą kartką.. Prze,?

: " . ze

Westel'owieposłaU jejtę·kli1rtk~

celem zbeszczeszczenia. pamięci jc;j n."ęźa, za
·.skarżyła Józefa Westera o obrazę czci. ' .
,;v.czol'aj odbyła się rozprawa .sa,dowf<l.•.
ktOi'ą wvw.:>łala ogromne zainte resowanie,
·'gdyzW<igry .to··- jak"wiado:tnó :-··.naródb~
dzó Pr2es ą dny. Wester oświadczyłsędzieł
·m\.t, ·że ani on; ani jego 2:0na nie mieli zaroia
obrażenia' pamięci nieboszczyka;' Klątwl~
·rzeczywisclewypowiedział: dnia 6 marca' 1923
ale .tl;c,Z.:smil to w.' przystępIe sza101legO .r.ozdra~
·łniellia. PóinieJ,. gdy. oburzenie minęło,. !tato
WałtYCh.sł6~;'i,wyrzettonych VI gniewnem u
· nies~elliu;. K:icdy wysłał oWą kartkę,. nie wie

je!ir!cze'o.··ślI1ierci. kamiecznika, Chciał
.' ·Y'·.dyskretny sposób '. prz)'pąmnieć gCcl
. l~zoWiów\.dzień/wnad:ziei, że dojdzle

'.

.

... 'Dopi~óPótniej do\vied2;lal·

będą l'ąUe,l;:.taI;l.C'i, aMiędl~Y tąn!l bow1~m14 Wy$paąxd1infijdu,je$i~
bogl.:0.i ekSicentr'yczni mJJljone·l:'\Z·Y z Do11a·
.F,una, ktG~I'a. ,,ilitGsz.tuje" l'l00!ir~tlIkói~l' a dil~~; Ir-.'
tyl:!, T,\'mcZiilse:.ll\ jeSłt inM1.,ei.Ani jedien l'eflektalllt
L"uionana lm]"l f1".a.nk6w.Itnnesa..ZinlE\Jciw.i.ędJl'\Oit~,
<l;<.vsobozas !?>j''ll)le zgłosił, ani f.l'an01~z a.nio.boolwa·
JctQna nawet '. h()~:?itiuje 6 md[jQriÓWi\.i-a.likÓ\V~,Cena:
jo\'l Ele.
Z'''', WSlz,~'st1cie V. wlysp -wyn<ilSi 11; n:ul!!J10tlliÓ\,"', . ......;<
Pięć Z l'(,śrM ty;oh 14 wly.s.p leży n:ledlO.ile'hoJ
.•
NłJ.jtań"2i:::. wy\SPJ3. ..l'JWrlte. si~ "ROcha ĄJr~\P()wie,J,ltiego lYid'f1Ij~,! pm'Loiwcg.(\ Le HEwra, SZÓBlba ko~?
wiorŻlc,łmJ:a .t'~g~}]iIDilpUJcJ,e8'O l\Ó:farilku 'IV'}'lIlJt)S<i.l00 ~~
Oi..tJ,'HJerkt, .dwit· na północ od. wY'brzei,a. BretanJ~.
t·;~~ kwa;cllr.!,tltvwY'C:h. Tyle. by w;vst.;wwićwr:illiI9 jciłJok.
Hrbrta tylClh W~l3p Zluajduje się lla mm'zu Sroc1Jvie· 111e' mieć Og'l.'M€lk.,.
'. .
ml:,m.iW.s.z,yl\lt'tj~.·są ni.ezamt'ieszJ.młe, f\l'ZY;SZ,ly po'. Awięc:'kto rta.·1700fNJ(tj;kQw k\ipujewY'~pęt
",'.lI";,aSl1lCZa.

.

,

~. ...".",~ 131~ltH tti'~~~T lQI!~ U"!!~~i

_<

11..,f,.~·

Wicepremjer Barta! zgadzi 8H~
teorety nie

b.ldnmA.BZnt
~I.ar!ek.,

31

mal'(B. --

B&lbiny P.

TBA'rBY.
J~!' MłtJ~ki 1,Probo~cz wśa"ód hugaCZy".
TeaAr Po;.mlSl'IlY "SQoowtó:r".
WIDOWiSXJ
~: n~ ::&:;.1 HUlr"
Luna' , BeIl--Hw'.
~ .. dluta "Rok szalu i u1;ycia,"

Przyjęty ZQ5tał

na
tłprocentov;anie pożyczek wraz zamortyZ••
(!ji przez wice:=prenljera
cja !lU! powJnno przekraczać 3 proc", gd:vt
h
tow.. tłLokator • Na
konferencji tylku "'·Ó\Y~zas współdzielllie będą w stani.a
pr7ed~tawił on c~l.łokS2tałt postulatów miesz budować.
kaniowvch w Łodzi z
nA straszne sto
PotiC'zas swego pobytu w Łodzi wice~
sunki ~anitarno:hlgjenjczne panujĄce wśród premJcr Banel miał możność przekonać ~i~
f2esz praeowniczych oraz palącą konieczJt
VI jakich ciężkich warunkach mieszkajtL r·)I,t
noś.ć budow'y małych mieszkań dla robotnt<: bototcy ł0dzcy.. Z przeciętnych zarobk6w ole.
kbw i inteligencji pracuJącej. \V odp<>wiedzi 150 z1. IDQlś4 oni na mieszkanie przeznacz~4
na te postulaty wicepr. Barieł oświadczył, ok. 20 proce swych piso miesięcznie i w ta~·
m. in cona~tępuje:
ki h tez ,:r" nicach
się obracać koszt,
RZ;.\d zdaje sobie sprawę 2 konieezno~ budowy Co się ZlŚ tyczy sprawy kredyt> ta
\:.} pó.H,~ja po tej linji i umożiivtienia budowy na wvkończenie domów w Łodzi, to wiceprlł
mieszkań dla klasy pracującej. \V tym kierun Darte! postawi ją wraz ze sprawą noweli~
kuu'Jkvnane zostały prace
nad nowI!
ustawy budowlanej na. por2ądku dzie~
lizaci'1 u..;;tawy o rozbudowie miast. Słuszne nym pl~\tkowcgo posied2enia Rady
Mint~
jest również żądanie, aby kQli.Zta ich dostO~1 ~tró,,~! oraZ zabiegać będzie o szybkie za1at;
wać do~Uy płatniczej robotnika łódzk.iego.
WlenlC;, (11)

G~Dd-Kill(\

:.Gr!:seh i kara:',
liaLpp,rjal .,Koohank.l <..zu'\-vonego

~!l

: j.'M

djabłu',

Fa.. i ~wh"'D jako

t

J

i Patal.h<1D. jako pogro:mcy WUkÓw'i

CI8;ry "Sm:tmńska afera....

~

~jci ~)\.ad

pogt"O'IIlCY

'riłków".

modrg!.u. Dunajem'.

Ikim: Ludowy "Quo Vadis".
'Bes'i"rsa. ,,1 polały się .ł.z.y uwiedtiotlej".
~ ~Fa.ntonl.a~u

'N' d8kli KlD. Ośw. ,,~wonmk z Notl"e DallH~",
-000--

Wiadomości bieżące.
O'łtrzeżen 1 8

przed amigracją
do Nlemiec.

~

loe

Państi\YOWY Urząd Pośretjmiotwa Pracy pod6j.l
40 wlćWo~ " re !~l9ZYBtJtie za.potrz;ebo\y"aIlia. do
i e1?,"
I-'l1iIeY. pnys~~ li Niemi.e<:, zoctaly jut

rozd:

DS. Miegzik.ańcy tych gmin, k.tóre mpotrzebo\Yall me
otn.y.ma~l'·: lub wy~Z3'llflly je, nie będą mogli VI t-ym
fflk.U w~Tjechać d.o Niemiec i nie poWlnW. marnować
natu na bezSkutl>Cme s~ \U}

Zwalnianie i eksmitowanie
lobotoikow rolnycb
. Z polecen.i~ Ministerstwa. SP1"ltW WewnętN;-,~. Województwo wy~ za.:t'2i\menie, .a.by
~llIiit.nie rorotnikÓ/W' 1"O!lny~h
w posaiCzególnyeh
mr..ją:tkarh nie odbywalo si~.1l.aBOwo..

W

poiloorm;/U

~ aby robotnl<.y

•

~

tem bairdzo

ważnym

momentem

rolni me mogli być ~

_~ ~

i
r
z tem chwilowo jednak: tylKo

t b

1

ONIK

1 rn&ja. (U)

I ie

Teraz wszyscy bezrobotni

muszą

W}'bl c cr.ęstyeh wypadków~ 1e
(Ą}wruey t:mysłovlt oddawali swoje

!~OfZy '< tającym z za:pomtog, iż winni na.jPÓfniej dq
lr.ia 15 kWH~tnia.
w do~y osobistą
! :~
lub też Vi karty to~ eW'eI:ł-!
\\' 5pra.wee.h poW)"'ł~

bom druS:IL., w celu pobrania
g:ówny hlnC.uS1JU BeuoJ.xi.eia
dX:~ łowi Pl:PP. (Oddział dlr..
wych), 1.ly taKO\\-y wyda!
I..ezw2gi~{~Leg{) posiada.nia Pl'ZęZ
ny"'i) ut:7,xc.}x·;:nyc-b dowodów

52:\' ';~1

OOLrOOOUll

\"inni się zwrócić 00 mi

n;śu}!..t :t,;,&gistratóiv. gmin luh :ei: PKU.

UO\...·oo pzzy od-równiei. przy l.ygoomQIWęj
iiontir:i
{) ile w \\~yżej \\"spomnianym
te~
nie ~()patrzq się w t.&..ki dowód, zostaną po~bai"mią
n: ;8JĄ.u:..ogi. jQik I'IlVfniei skreWeni a liety ~
ootnych otny:mujs.cyeh Z&poD.lOgi~ (U)

rle ...r<:oomi

L:~l"Omo~~,

L'lj!"u·

grafją

kierown.i.Qtwo
OOdzitl~,~
Kościu.szk:i Nr. {1 podaje do ~'iadon:lo9::
~y.eh p:&CQ\\<~ów umyeł.oW7~.

\\vbee powytszegn

\;::c.;'

jak

~

EmigracJa do Brazylji

ch

UlJl.O'Wa U~ędu Emigracyjnego z I':Zl\dem Ol"&~1J.jsklm przewIduje przewóz wychodtców po.laldch
fJ~ Bra~lji w bezpośredniej k()mun~ka.eji Gdańak
-

&dynie. port

Podsikl

Santos. Ruchem en:ugracYlnym

kiell'QWać

będą ~'lładze

&

polekie.

TJ'.tIl<'łW'6., f>l»wiąamjąca. na. dwa 1s.ta. ~
111' an,aale Sao Ps:ulo mie!&ce dia 10 ty&ięeyoe6b \2
,~ ~n} rocmłe. (P)

8 złotycb za 1 dolara
w

~u

ze spodziowa.ną po,tyczką. za.gra.nido uu. .. 1 d0-

a.ną IlQdobnQ ~nniki r~f! dążyć l:Iędą
!tab db:<GW'&1lia ztQtego w wyso.kOŚCli 8
za

lar.

~PJ

Kupcyebcą płaoić

o

dalazego ulatwiama.

spłaty

mległo6cl

1;odatkowyeh roinlaterstWC'· skarbu pr:zedłUżyro }>OWe
ranie cd wpła.t na poczet zaleg?ości podatków
bef.p()jred.nich i fJpłe.t stempl'1\Vłyeh ulgowych kar
4a swłdk.ę w wyso.1rości 2 pl"Ot!. at do daa1szego za..
"Jąd'zetrle.. (P)

Swięto

»Bajram-

Władze ~oIne oznajmia1ą" te z po'WOCkl
$wiął muzu.b:m.:ńwch w dntach 3, 4: i 5 ktWlietnia
t'A ~eł a,fikolna. \,')~nia muzuł.rDańskiego
tMt. WlOJna od lJ.Quki ~j.

Równie± ~ V{()lni VI tyeh dniach od mjęć
tll.llib.'wyeh 'W9.; ysey prooovY'n:t:.'y teg<>t wymani a
~.u=ni W3 wła.~h 1 urzęda.ćłl. ~yc~
""'~ sckolnym.. (O)

Kropla mleka za

zftf)ał{ę"

Kroby nie k<Jt'Zysta.ł % 1Uług .•KropU Mlekłf
~tn.J .L ubogi. Jt.ltdy kto ~ 'te %\""'!'Óei do P:rr.)"ebo&ni; ~ Piotrk-owska 100, II W6lcUl'Óeka ~3 HI Al
I ...Maja ~ IV 1 gierska 130. V Sucba 2. VI l{ie'1ma
li, 4G1tanie ws'ka.Wwlti jak karmić l obcbod1Jit się
, ai~ b.r ~ I 141'10 Wow;y c&ło-

pracownikom za godziny nadliczbowe
100

proceni

Organizacje kupieckie w.y~tąpiły do
Rndy Mlej~ldcj o przedłużenie godzm handlu
w śklepach w okresie przed świętami Wi.ełJ
kitj Nocy. Sprawa ta n.atrafiła jednek na po
ważne pl'ze~zkody l sprzeciw organizacji pra
cOVrwf",zycL

Ulgowe kary podatkowe
Cd~

I• 7.

miee dowody osobiste
z fotografjami

,

PUPP Al.
w.}"!t.L ch

f

Z

Wobec tego

zarząd stowal'zy:)zł~

nia kupcćw detalistów powziął uchwałę,
stwierdzajqc, by wbrew tWierdzeniom zwiąa

yr.

Die LQtlZI8 prowadził

w Maglstraaie

k6w pracowni~A!ych;Jpracownicy sklepowi za
nadetatowe godziny pracy byli wynagradza.ni. Na przyszłość zaś dla uniknięcia nie~
rOZUIDH:ń zarząd oświadaa, że wynagrodzenie za ptacę w godzinach nadliczbowych win
no wynosić o 50 proc. więcej niż za norm.~
na g.OdzillY pra.c.y
w. y. tej ~~odzin - o 1(10
proc. wi~ce j niż normalne~ (t)
po.

leżą iu~

W dniu wczorajszym l\'1agistrat otrzy~
maI list od dYl'ektora dr. Arnolda Szyfmana,
w którym tenże, w odpowiedzi na odnośne za
pytdnie blagistratu. zawiadamia, iż
zrzekłł.
się prowadzenia w przyszłym sezonie Teatru.
J\1iejskiego w Łodzi.
Sprawa przYSl:łego sezQnu teatralnego

rz

szł

m sezonie
Teatru Miejskiego w Ludzi.
tir

II

więcej

trzy

powa~ne

oferty

rozpatrywana będzie na pOSiedzeniu Komil
sji ,'eatralnej, które odbędzie się w dniu
dzisiejszym
o g0d2inie 19-tej, w lokalu
t

\Vydziału ()światy

i Kultury",

Zaznaczyć należy, iż w Magistracie Zł6
żono dotyęhcza;s trzy poważne oferty lUl pro
waclunie Teatru Miejskiego w Ło<bi w sezo
łTotat. na
m~ebR.j

d

s·l.łłalOOliei

il'i")k:
uym~ alę
t,~ Ofde
'l:l)'
wIelkich datków,

.J{mrni Ml&tau lesi iBJt
w
mual pny~

ODa.,,,

Nie

żąda·

~ JaSło ~

dum OrQry~ ale proglIDY1 ~ prosimykUdy kupi w sobotę 1- ud~łko 18.J)4ł6k. Za.
:}a.łki pr4Yd.ad~ą, ·.ę
gosposi w dom u paltWZ&"Vl
lIt) Z&J:c~lE'nia p&p.!~ no & inflitytuejj ~ to pudelko s :.ap~ Ul'iZybę<ih,e '!~""Opla m1e.ka"\

~'-

Udogodnienia

z dniem 15 maja rb.

~~olelovve

zaprowadzone ~":o~
dodatkowe pociągi osobowe na prz(.!~
Tomaszów -- KoluslZJ..d - T'omHszów
011.\. l'zyskania połączeń w Koluszkach z p,);::
c,;i/lgiem Nt'. 3 i Nr. 809 z Warszawy i N~,
20 Z Często'JlOWY ol'a~ na poci~lg Nr 3·b
Krakowa, Nr. 20 do \Varszawy. Nr. 309 i 329
ao todzio (u)
~1U1ą
łtlcni

lMaj@ll:er 1l"!I'<li!~el!Z1u3!h1lm(~;w.w~
lecdt clę&kkll cierpieraiUlch zm3i'H dni\'! 00 mali"~8> 1I9Sl1 11'.

IJlputraony śmo Salnnmefl1taml, ~)~ krótkich

P 1'1letY11DSi/.y Int 61.
Ek9p~rta!;?ja zll!)lok l'J: d01il1l tr:lloby, al. Nawrot 05, do IWikiola śW. KrzY!tn nastąp jw
eZ\Ilbrrtelx, dnia 51 bm, o godll. 6 1:JlIDłl!<:. ~ahożeńlll11.l0 :zelobne Odtt.:d:ele !ll~ ~o Itotkie.0 tlIw. Kral't@
dnia l U\jJletl1la 11'. b. lU,' plqtelt, o godz. 10 nlłw, myprow adi?€nie ZIlŚ &wlok ij.fjmtt.+p~ 'ł4!go:1: dnia «>

--~.

ZE

ZWIĄZKÓW

~Olil!:.

<)

l pól pup. z JHlśclola ŚW, Krz) że na story (Cm~1l1ilrl$ Hstolnclu.

Ha Bmuttie tle @brzęd;y zapraszl:ljQ klr!ill.'l111y~b puyjlldól i ilJe:z1iWllcb VogA"&ieoi ~ ~llębO~
kim :lisia.
" c

I STOWARZYSZEN.,

~'Trnr7mi'>W",!~~~~

l(QJfi'iliill~ lk6rRd, ~nltB:i!lt8'al, a:il~(~ff@\'1Ufi~p ~Jnu!lkm i rodJ!:ina.

1950-

Cg61ne lebriAll'IlMe ~złQllnk~w 10w. Spiew.
u lLud!rn Idl II
',.

p'ilorW\'JIz,ym t(l['minie o godlZ. 8--9)
wraz-ic n:ie pl1zybycJa c10stateczrrej tlO!ŚCl
",~Illkó.w w dI'ugd.rn terminie o gloldtz. 9-ej wiJelCz
()~diZd!') ~:ę \>Valne Doroczne ZgrOIfll/lJdIZenie, P'oIl'ZU,
)ietk. dlZl'mny poza s>zeregl.etw. ważnych spraw prz.&WiIłuje wyJxli'Y Zrurzą.du i Koro.isj-i R~~W'łzyjnej •

1'W}.\Wll
~iij,~ 'i,'i\?' !1~ p,;1i:l\ U~~7lJ!J1 !l1$;~ F4'i;~ ~ .ri'l.~
~ ~fJ JfI
~J &l1 lit ~ ~€J~ WiiI ~l !:.lU ~j \US§i

D,l:.lSii'l.J, W

.:wncoz.,·'

.

."l\

~ez@ Kill,]!UJ1~ ~l!aJ l1 clt~ ~~
Z kim Magisteat

->0,00--

Na ostafnlem posIedzeniu Magistratu wiem llmO\vy zhiorowej, zawartej z
term
l'ozpatl'ywane były podania: Biura Centraine 2wil!zkami w sprawie pl'zyjmowania robotr..J,
go ZWl;.lzk.ów Zawod.fJwych w todzi, Stowa, ków sezonowych, również i na wspomniane:
Odcz,t CJ:etwoll'llego Kr:r.yia.
b. Wojskowych Armji Polskiej \,
na wstępie zrzeszenia ,_.. pociągnęłoby /,8 S(lb~
l'zyszenia
St~a'anilem Czerwonegio I(~'\Żym w llJie,dlz~elę din,
8 ~kiWlolDia rh, fi @Odz. 12 min. 30 po:1. w eMil Polł. odzi oraz Związku Zawodowego Brukarzy,
domagania się i przez cały szereg innych
YMCA, PiryUl'k.orwl.!k>a 89, pa.nli dJt'. KaJecka. wy.
Betoniarzy i Robo~ników Zieml1j'ich w spr:h nviązków zawodowych, istniejących na tereo
~~o<,;; >od!C<2.yt llIt. ,.0 glI'użl.iJcry".
wie przyjmowania członków tych zr:zeszell nu nie m. todzi, odpowiedniego udziału w spr!l.
'J.,V ejś,ci,(;') .a.~ od~zylt beZ1p:iJa.tlne.
robuty Sl;!z\lUo\ve. prowadzone przez Zm-zkjd wie :przyjmowania robotników sezonowy~li,
.--...g()(\>-m. todzi
co wprowadziłoby niesłychany cr,aos i skomt
Skrzynka do Usł6w.
Magistrat
p0shmowil
na
podania
te
oj
plikowaloby powa:'.nie stosunek M~gistr:ltu
'~""""I'f'7""'!'~'
:m::::!!
Do llellakcji •.BozwoBu".
powiedzieć. odnwwnie, zawiadamiając wspv>
do ogóJu pracowników sezonowych.
w :!.wlia,z.kru Zle W1z.mdtlnką, p. t. "LilkwddiUICjt mnLme Związki, że w sp3.'awach, dotycząc.yco
Co się tyczy specjalnie podania rvboto
z.~,t&rgu w gtaWIWIIIJi", zramie,,,,,"cwI1Ej, 'IV NI'. 88 .,Hoz.·
przyjmowama pracowników na l'Oboty se'l:;,' ników :%ydowskich, którzy w podaniu Biurl14
:li:oju" 2. (~ni.a ao ma[IC'{~ rb., podaną P[1Z€lZ a.gellicj,;
n.)we i t. p., Zarząd Ul, Łodzi prowadzi pe': ,fŁl Centr. Zw. Zaw. w Łodzi powołują się na oi1
.1 ~lE:lI.!J'n'ss' __ Mn.gł8lvl'at W'yja.fmia co l1a.stępuje:
k1flqe tylko z temi związkami, które skup;::,. nośny okólnik Ministerstwa Robót PublLc~'
,
NJ.e odpo,wi.uu,a p,rawdoz..ie, ja:lwby DYl'eklCja Ga
.:!!>OwILi ("ofl(Jwała nieui'ipra..wJiedt1iwiiOlllC
za:rzA,clZenli:l
]q pracownikó\v miejski,eh, t. j. ze
Zwhp;, nych (H'aZ tKhwałc: Rady N.lie,jski6j·- Magil'
00'<10 !Jrl!)'JrtnO<Wallda 1'(lootni:k61W' ~ . .zwi4Ziku Kl"tkjcm Pracowników Miejskich Zakładów V.ly ~tl'l.It L1ic czyni żadnych trudności przy przyj'
}1.QWEgO, g~,yl1: ,1>0 Zlbat~taniu!ili:lil-a.wy oika.zM9
SltQ~ lec. . ~no~:.:.i ,.Pl.ll;llicZl.lej .·Z.z..P., .ze. . ' Zw. ią. zk... ictł:!.. ' ~loW'anilt tych l.'oJ~otników, o.ile przedstawia,..
.." . . ~~ Dyr€,lf,.cJa
... , '\1lUIPe.ł:fl 1re . .śC
.· iśle' ~
. , '. ujles.ię .. dOUllliOlW.'i.'.' P ,,',' , k'" .1\.'1'" • k . li' . Ch'
A·'
1""
.'
, 'ci' .
" ,.• z k
' ,
,·~rvwlill·Lejz~
"
'
" , '
. r..a.. co.·.w.
. '·.·.J. •. . '.l. leJB..
i . c"
>., ..•.. .
,r. .z
...'e;:lc.ł.Ja.ń.s
.•. ,I\:l.e.g.~.()
z J1e e.n'ze' zW:i'~zków
.t.ó.r.'.~
:2Avd.~kami.:
•..•.
..
. .
.' . .
' ."
'.' .
, n. . i . 0.. w
.
, .. '·· .·.ni. z.M."ta.n'Jl,",1'\.l'.Zie.
I
"".1:'"
"r.
,
•.Tak: .saano nie ooPO'vorWada .p1'awdJlIie,j~y· •. l"O~ Zjednoczen.iwZ~tw-Qdo:wego,· Rotciągnięcir bo .·loi N1a.gistrutza.w~u.{ 'lJi.now~ihiol'oW!'b
'
glN~OlWIlii ~ilI w <l'SrtM:ąlm CI2laISde
&tira.j-'
. ,>,~.
o

w.Wv!r~~:;:~:~nt

Pie~~wszeństwowinni 'mieć fachowcy.
a nie zw iązkowcJ'tI
.

d,ul.a 30/IlI-·l\:127 1'.

~

Teatr i

Delegaci robotników

sztuka~

-Jlt

TE,A

V\.' o'll!iu Vi'ic,z.orajszym w saOil. ZwiQozku LUcLc\·
Nil ill'(()';vego przy Uli. Nt~Wl'Ot 30 oohylo si~ r....l
bra.nie ~ obotników kt'iJ:w.Hzacyjnych, na 'llitbl'em prze
WO~,

M.IEJSKI.

pr-zed!.!omw.i,eniu po cena.ch
"'"n"',<.,"",n,k P') .'rEllZ 14-ty cleSlZą,cy si~ wJe1kim po<"Prob;lS2:C!G :;Yil'ś6d lx"gaJcIt.Y", JUJ!.l'O, plq
TO l'az 4-ty llog'odul:l., pelnl), l:urtl(i!L'U I f.mutyrrlen
kJome,cLja Gavllillilt'oU "Bolax.1loano. d!tIrubLoo" w
l.'Id'&YSl.h"ji Wt RYi8a.\oWskego. Ceny mmsobotQ o gtGdz. 3.:Ol, 30 po ceO:Hllc!1 naj·
CWW"\[: tek, !1ll.

MZ jG9WZe W oopowj~dJzi na. ~LclZlne ~Q"
St'usa1cy-jni toł®Jtojew9'ld ,.Żyv'V'Y tll'ltp".

WiaCIZQII'elo. wOOtbot,ę. p:,emje.l1!\

wroyweoolej'

8ill1e~y'ka:(l!l,lkil&j "Na.}dro~,g.zamoja

••.

kan~HzacyiDych

Feg"

'I

. Steianj!j, Jall.·k(llWl~ik~w roli tytułOIwej, Swietn~•. 8i!:-

:.tYlStka ltroowa~~ przed .p.aJl'U mlasi'EliClaml .te oolq w
W~I·!l,2;ELWIf;~KHll TI'..aLrze Małym,! gIĆII:&iegltlała.. jEj, OlkóW

1'0se1 CłH"d7.yi'lSki w I:>pl'awlie pil'z,yjmowaniu
l'ul:),cto,iiÓW <Lo robót lli[;Ul1!LUZlUJcyjn~r.Dh.

trLElIw!ał

l'o1'otlllicy w swy.ch przernówien,ia.ch ZJUlZn:l.;'Z!ali, it Wyda,ial Kłtl1t1iLiu1icyjny Ma.g1iJ&ti"il!tu 111. Lo
dZl p'l'~,rJmuje l'o.boltniikÓIW, tflkj.cb, któu'zy wl'olku

PMWO l

Czy

.

u p. wojewody.

tl b >J !.l'l,(),],utnie mi-e piI'aoflWlao1i pl'dily wtsIP()IllJJDjMl!Y~
I"bol •• (:.h,
Po B;,tzególDlW1e.m ()·mÓII;vdemu Siprruwy PQWiy.c.
"Z'l,: I," "inllOwi!()110 w dn~u dJZlisiej!S(liy.ID wystać de
10gac)" \lI(; p. wojewody, by ten polecił Ma.gistJrasto '
w i p zyjl'.lOWaĆ w pierv18rl.ym r~iit\ tYlClh ·roboIt'
J:li,k.ów, k:tór~y pracomallil w:roiku 00. lll\Zly k.analidi
,a·' ji a obce,nte po>z'1stają bez prlłicy. (U)
.

S,ĄD.

rrO~u.n*Eriorja

Garuu ah18 odpowiada la zobowiązania,
zac1ąl1n~ęte przez Ministerstwo?·
..
e

ZNAMIENNY WYROK SĄI)l) OKRĘGOWEGO 'W f.,ODZI..

.
Bunk Zwiapkll SpóŁek Zflll'(}M~ow;y,ch
(DdJdzaJ~ł
Uli dQ;:JirslWyweksLa.rma,. 'po.zatelll' MJlliii&tW.stIWO!
l.ód:1lki:. w;,~,ta,pH 18 gl'udr.iu ub. l'olkudo Są,t;Lu Ok:r~, ~'''Jl·aw\NCjSlk.ol\vy,clb. solid~1'Die poil.'ęe,zyło, •.' polWOdo-- '
gOlWE:g'Oł;' so,l;du,l'ne Zlastl/dz,mi·e na jego l~:lecZ .od
>,,'erJH) .łmll1wwi za.plllltę wsp<>rnro.IDanycl1 weJmIi.ajesż.
P0;ZWb.l.lycu ,l) Wojslww.ej Spólc:,z,ialni Okręgu KO'r
c.:'eptt'z€d wygaśniędem,ierm.mów \vablooc1tidlZd.eoo
pu811Nr.'\ .w S1~anie U<]JĘtd,ll)śCl' 2) Wojsko~veg,o Sto ni}:. gwal'iUicji ,naUk. dlo\ID~\lsdę uds~ZeAi!:lPl"ll}~
TEATlt POPULARNY~
. \VM~zysze.ulta spozywcżego Sr.lól{il~ielni ZO~'L'. 9,dJpo- 'pbdRją,ce} [,aleillliQślCi, ' a szefdleipll/l't8lmentą illtellJQeJl
D2'.i16 W Ci2iW'al'tełk " ij.utlro '\'\11 pLą;
.... tel;t WilJiIC;2;q"' WViedz'a'lllo(;c1'E\ w Wn.~'(J,;;~1,wiG,;i 3) IJl'okurawl'ji g(;. '~uit'yw im$el1ltiUM:iJrijat~'VJapil>IDem..swe:rt\\r.li1i
.
.
nera.l.' lej ~~:>plt!P.olsldej Wysię,pujUiC. e,i w iroJeniu.
lt W(·~ tlI llow.'.!l.l sa
... meg.Q,.fa.k
.. ·t.u,Uidlzlel.e,!11a.@}w.• ra,ric,Hi.a
"Sbbo~'.·.
"
'
'
' l (mgQJ~flter.mińol\W\".~&ty·
<,' .
.
..
,
·ne."''lf.J,ci ~,~,a,l'~U 'P a"k,.L wa 9,000 z,l l', prDc(mta:o::id'
J
p·osil . o P"O
IIIi;\Ileiriej
W9fl<futę awia apelkta;kJle: ptipQlłudn.fu pO '.
kClel~tiami;J.w:Y.i!1811idjQ;e,' tle. Wojs,lwwfl, Spó1dzrięlUitt . b!lnlww: i-owodQwemu vel Min.il,lfterSW/Jl'SPl·llN,i WOjl
DajnJwzych (40,60 i. 80 gr) .i wiecOOo1'(lItn·· dYi1"ek
wysLaw~łfiJ~. .wekslilf.\~i<;!J,i~ 112.. sumę 9,000 . błotYch ... 'sk()'VI')' (11 z' ty.tuŁu· ud;z,ielloiL(}j .' S'wair~",ncji . i sUmy , ,7..6
. ~eślicZl1A k~djó-()P&l·~. pOil:srką.
z. 'l.yrem ".'\lV.>oj sIto. wego Zier:tfJQ~:lenktSJ.lo.zywczego
ZIl:r2,J'f. Pl'okllJl~ą-t(H'ji Ge.!f,.ei~.i!IOOj, tż. p.l·Z.yjęe!ę gWf\..J\'raill~ow'hłr!V i G6a'Łile"1. N., Kami~k.i~i K,:ru-u
"nllz]ll'te4i;\tawdł l:i<śc g\Vl~,l;allcy:jny
Mtl~is,tQ,t'st'Wa ,hnicj \ .rjJJam!Q),vej p'.t'zell Pm11:1rtwomQ<ze . na:.śit,f\jpiti .
. ' ....' . .
.
Spraw '\(\. <'Js.ko>wych, pn~'()0~()jE\!(!Y oołi\1a.rn.ie . po>woI;'y'lk{) lw.:trlOley U>li,\awy: jest' lle!!'zal;;aid!ny:,
. ......•. .
dewi' ZU'i)l~tę t)JtiJ:e~llych; weks}i nag'tLn1ę 10,000 z1'.
' .'
\V;ifhpdząr: .. ', wdęc . 'ltydh'
. zał<iteil
TR:PQPUtARNY
SALI GEYBRA.
'SP1'<tI\\:ę J!Or.,vy1$l)$,l'ozvat,ttW'f.\J WydZ!ialHaiUil.- sąd wydal ~vYl'olk zasf~cll741.j,ą<iy ooajldlaruie od.·Wlótj~
I.o'wy· !~<\Q,'li' Okręgo\,V'~go i ...t.ł':,0cJ.'zi ·;Podpr.z.eY~;(jd:ni~k{)w()} -, 1'J1)1.1.21e11)i 01l:ll'ęgu' Ko:rp'tlsu .Nil'. IV ···w·~
'"
ctweni. k\~{ll&'je!:)'O. Zaj1&J~w~gkil()rrow a.Bys:t.enc.ii~dlldów '(izi8:t("IfoHll·z'y s zEml.u, zogt. 00p; od
W(ljskOW..
I
ł:andtowych .;P'jnlm~ri r :Langeg,). .
Zjedoo,c:tcnia. Spo.2~rw'c6w S:p6łdm,e~ud,!:l ,z()~r.'~:p.:' <. ,.•
,Sąf,l 'wychMZa,c z' z,:d:i\).zenlę",
że 2.,9JG.a..'"hrs",Hv"lje i ad Slliull'bu PaJls,tWia. nal'2~cilBal:V '.jr. ;"
Jlle:!.a,sqctzenia. 9,000 z.lotychz ~osz.tamj od Woj!tu !!;wią7.l<:1.). Spółe1~ z.t"l.~OO~C{)I\YYM9,000 zł :'i;~{. ......
';;
.:k.c\Wil1j l:;t.~.i~eilrni jesot~W'iedil:iwW,ne za.łą.c.7lO:I1e kaU!l 1. kosztami.. (D) .
. '\..~." '.' ..
i;Y,:
'I1arttalt'kiewićoo. W
wa~~ie!szych;panie: Hru1ir.aUt.piMl~a.i' z,ofj19.
ijJtall'kf..eW\lill~t.w'l'l'1. ()rt\lZ pp: Jrun Biel:i.cz, K.Fabis.tak,:
, K"z':mieOOki, .J.Mooi2dńark1.

':.011

"!""', Rety,scrJi&.. K<J!l'J.IeItante.go

.a.

J.

ce'

. . . .... . I.,

.

w
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.'. ,.'

w

:\,;i,\
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ob toi

ł

ia
uch
dzki
Nieudany wiec
S hackiego
posła

Poseł KOmUn!5tyczny SochackL któ~'Y
ba\\-\'-ił w Niemczech i Francji, gdzie
5zkah)~
wał władze polskie,

czna.
władze

snnc poinforn1owana była o
poczęła się zbierac \\* małe ,,"I,.,,~fil,~.

podejrZ;lnycb
policji. (u)

przyjechał

obecnie

d ...
Lodzi i w dniu v,"czorajszym o godz. 4 pp#
udał się na Wodny Rynek, gdzie chciał ?orga,
nizuwć'!ć wiec komunistyczny a ponie\vaż ul=
było ~łuchłl~Y, począł spacero,vać po Tynk:.
wyczekując na. wyjście robotników Z fabryK..
"'godz. 5 pp.
Robotnicy po opuszczeniu muraw fa:bryczny.ch udawali się wprost do domów nie
zwracaji\c uwagi na spacerującego bolszewika
:Jedynie grupa szumowin \vywrotowych, ktć~

Teraz

jn~

jest

PRAWOIS@'!

Dl r J
m.

n z

O zł

Ił

.ak'a

vroględem

oosmr.udowań~
;-r·' (.zą wbalfideie}ę nieruchOIuości za uszko-

dzenie tnkoW"Y'ch przy 7.a.khdanilU telefonów i anten
rr,djowych. toczyła się w dniu "'I<:zorajszjrm sprawa w! ódzkim Są.dzie Okręgo:Vtym, pod przewodnictwem a~dziego F.rydryehow;e.za, w asyście gędzió;"/
\{jezIDlSZ1. i PesiR.
właściciel rt"&ruchomośei przy ul. ~a.wro~
Gr.l'lkowski zatku~ył s-vego ~tora Rysm.r
Bfffi:Cgo o fłW,;,2.kodg:wnma W' kwocie 491

Oto
l'oor:!
da M..

zt

u

iłowanie

r. ~

zepsu~:e

dachh r.-rzy zak!adaniu a.nten t1Ld.jQ
Pelnumoenik ~ G(}lfkv:vrk~ego &diw. Herszltng
dotaaga I:/ę zapłae ::'!1ia za. wpsu.ei~ {\achu 497 zł
które 10 ~ody .. !"'-ici"d:ziła
komi;:;ja i
l!t'Q4! sąd o przyznanie k\'roł;y powyi.szej Viiageide
lowi nierui:hmn()Ś~i GolkO\\''':ilL emu.

lia

Sąd v:ydał W;:J.'i)k ska:zuj:;., cy Ryszarda Berrlego
75 21 tytułem (·ds.zkodowań 2'..a u-

zapłacenie

SiZkoa.zerue dachu PCQ.czas '!iakta.dania. anteny 1'adjcwej. (U)

samob

jsłw

s

lilii

n

sali

0111e 1

SKAZANIE SIERż. TRZMIE LA NA ROK WIĘzmNIĄ~
W dniu onegdajs-zym )Vuj~'kO\vy Sąd OkręgL)
fr;y w LOtlizi pod pr~.ewOO.nictwem majora K. S. Gm.
lt:wsJtiego roowab.ł n'eby'\vałą dotąd i aens:wyjną
abfItiljąlCq

w

cały ~zereg D)J;J! ~tć~"l drast~~~yeh

%p;t.&Vf"ę

przeciWkO }'t-leił.nJeruLl AndrzeJowi·Trzrme
lew! karnalt:>l"OM1i o"(ieru
VL~t.ti mil:itari
i ca.łe
gQ .3IZereg'.i. oznak ; met:ia.Ji QnI'1ymany<!h za ~
~I.rje ceynj poOOza.$ W'aJ.ki pod \VaTSm-wą w roku
H

1)

i9'~O.

\JBikJa'l'żonemu ~

art. 5221 531 K. \V..o

usiło-

włln:·» dloik.~na.ma gvv-ałtu na o~ohie 2O-1~iej Ira
Uf Sll3lma.sZOZY:k:órJ'!!.y, zniesławienie jej przez ~

gla;!z -nie <> niej ha.ńbiących 'Ol:otiezności, eoom dop!'cwadZJil ją do rowpaczy, pod. "'"'Ply\\-em której :p..lI-uaawiła ~ę tycia.
Wskutek dr.&.Stye.z.nyoo. IY.L()~ntów jaJtie ww-a
f7Y~Lyły tej ~yjr:ej spra;"~ie sąd .?JaI'ządzit ~
pre:wę przy órzwiooh 7.a.mI)W~ętych. Po sied6iDr;.asU>
gc.u1:innej· ~e () god7li'.1re 2-ej w nocy
sąd
oglcsH wyrok, mJr"ą którego 27-letni sierżant An~
cnej Trzmiel s.kSt!.aIly zoota.jf> na. 1 rok więziecia
'j dt'g.radaeję do stopr?iia. S%lel"€rg'OiWoo..
Łagodny ten ;vyr<>ik. ~ Urnot:.\ro'l.vM wo;rurowelld c.z.ynami osa.i.k;rł{}uego w roku 1920. o klt6ry.~
libsze.:n.ic mówił aav·O'kat. Zdł'giaoowałgo do stop-

nia

~zereg.OlWlCa dlatego,·~

i..~ąc

azefem i majft::

pcd !SObą 250 l'Ud!.l SV'IOim WYf3iioowa.nym postępG

wa..n ~ro.

mógłby

N pr~i równil€Ź dOlprowadm6

9wyeb podwladr!yeh do C!Zynó.v S8.lllOoojezyeh.
Po V<tcz;y"ianiu motyM"aeji prokurator })Ot'UCI-K. S I~wski ~a.ł odpisu 'Wjl'DkUt
lezu ....pela.cji ja,k rć,vn!eż wnosił o natyclmtiar.to-

*

d:l<

dres21t6watli~ poósą4lIego
\V :;z'Ssie k;ooy sąd Zf!&.;oow:lt się na:n.ara-dzie ll:Chl \vniosklbm prokurato3.. sierżant Trzm1$1

we

l3.pe.wmai

'Je

zna,iduj~<:yob aię

IC'tf"lrue

!Ja su.ij kol€~ów, k.,
z m:«!!~ 8il'es~;~'~'any. odb"erze sobkt

ly<: je. l.anie~oj~Tił t.em
!;ł; go. :lQ k f n')'1ar>l\JJ. ~e
&W

tym

: ~lueoraU

Oi>\vał St~
salę

zwabili os~.,..

na

.
}:'o. ';gł057.erh ~ fl'ZOi.Zan 1
nal:;::1mlf.stOt\v~ O~'"d1;!1nie

zrewid~l\IrW
lDOlll1i _ _

~l"\bunał WUocz,ył ~

•

w

~jedy :~najdują.cy «ł'; na 8G:t far~rnll .~_ed!,:nJ

~v ~lurit1.nta Tn::n~rk cele!lJ. a~~ow.attt&
]t'dnYTiJ rllChem n:.:i
;:~Wi1. futerału r€wciw~r
po-tbawlc
Cle. P~~l:iilikodz.H mu w tam. ~~łe
ai~

»a Wi

~ ~;l{h~ ~it~ ~~.f''(i'''J

mg.1.:cV1U oka z,,):r;e-tto\\'!/l.W'l.2.} się w sytuacji YiJ
Wę.lł.ł !IlU dloń }.l('~,ztm :"0'ilQ..'wer " beltwładn;j
ręk~

"!P~d! na ziem.ię.
'V\' pośród publicZD.o&.:.l i:&(} vc.ent ten ~~ił

cCrc~n~' popłoehf niek~.f ~wet
się €W lrzwi. Po Qt.tb:ra,n.iu lt"oiweru.,

stować

rals2ym u~ta!~nlem stawek robotm'czych wed
ług (J!l~Cl:Cnla arbitraŹO\1icgo_

Jak

5i(i duwiadujcmy~ Związek

Przemy

siow:ó\v zaprosi w dniach najbliż.,z. pr2edsta.
wicieli Zw'iązków Za.\VOdOVlych, Vl celu szcze..s
g\.1łowego ustalenia odpowiednich stawek. dLt
robotników, by VI" ten sposób uniknąe ..... "",""""".'"
kich nieporozumien przy wy-platach w. fabrt-

kacu

Z'4\ USZKODZENffi DACHU 75
,U&l &»0 cieKawa pod

pro

zapóżno

Przemyslo\vcy całkowicie zgadzają się
z wyrokiem komisji arbitrażowej i \v spra
wie powylszej nie będą zwoływać żadne~o
po>:iedzenia zwk~zku jedynie kiero\\rnicy zwią
zku przemysłowców byli zajęci Vl dniu w.cz ')

III

bezpiL~

okuto sk.:i
r

W dniu wczorajszym Inspektorat Pracy Vi Łodzi rozesłał poszczególnym zwi.ąz
kom za\\~odo\\"s'm oraz Związkowi Prżemy_
słowców oficjalne odpisy orzeczenia komisji
arbi!ra~owcjJ w spra'\vie podwyżki płac
W;
Pfzt'my$le włókiennlC2~'m*
\\1 Związkach Klasowych i w łtPra...~y{
odhyły ~1(! zt'brania na których w przyjętej
rezolu~ji z,,",bran~ protestują przeciwko wyni.
kowi arbitrażu oraz przeciwko
pominięciQ.
pracowników biurowych i majstrów fabry,*
nyc~ którzy wsp6lnie prowadzili akCję i w~
ni byli być ot,jęcipodwyżką. Dalej zebr2itti
protestują rrzeciwko klasyfiko\vaniu Eobotai ,
k.,w przy Pr2yznawaniu im podwyżki i prze
ciwk{'\ zlekcewa.żeniu przez komisje innycl1
P0~tulatów' Tobt1tnik6w, tyczą'cych się warun
kó\v pracy w fabrykach łódzkich. (bip)
UdłtG W

e
sB:oWetśo

kajdany: (\ gOO~ne. 2~ w nooy po.!
odp :J,.v:adzon go do ~ W'\f

li~r ią

:piz.y

ut

Kr~ws.:a.agv_ (Rj

lf

nastpoje

W

owiałach,

/1

:Ij•. .•

Nt'. -,~,8~
_... _
.,KUL,'\;VOJ- (:zWtlrtelc? unift :n marca 192-7 ~
-"",.'=~~m:a;m.r~~~~Ii:lI:lm~;:lI:~.I";._"t;·""It.1':i' =:..r. l.''':I!l\'~I.--:'''''''''N:~.G.I.~ '.:..:.ł.'ll""',."~,,,
Z~I::"i-<-U!N'=-":;Hi~~''::>4Wi)m''''lll!.,fu~.w=~1:;.r,,,r.'l.b','11~"'':.:r_4''_''''cZ<=''~~=:.rr.I:;:at.i:!1..'~!l'i,.1;:~";:t.i~I.(1'/;~4.Jl""lU:=_,1.,-,~(,~.:lii.=~,:;:;;J.ilm

~~\,l.... _".

....

~~~~t~o~.~l~l(:~~~i~~(~~~~,.

,'~. .

(lmZ

_.

..

".na ...

$ ~~"

~~~~~~t:'.W:;<mrl;;''I:U':lL~~

'Tlij
{/ .j
1 .

,WSK!)

r:ą

~;.:'1 .
\Vyd. "Rój" Autor, czynny członek
l. roboty bojowej P.P,S., w 1905 X., opowiad~.
'dzieje;, zorg:mizowanego przez kiebie w Otwo
[cku zamachu, tlwiellCzonogo powodzeniem

\V dniu oncgdaj""zym Sąd

WZliIE),$f~) 1~"ww4,n-I( Jir{J,tlld()W'l-c~a l,oipoltr·f!W!<.'lił' w -diniu
WlCZC",1Js.,:ym f3p'l·tlIW.~ prZloJIly.'Jlio'w1ca:li RUlly'-':'PlnibJa-

w obl'Ota.Gh
);10c1e -- 172,40

go1.ówlklOlwy
'\\1

pl'YwatnY'cb'

ej Hohell'ia

Z,€ll'a U'C,; ukry,ci,e

Pufałf.1, 1>:tÓl'fi\lrlU
i3'D.mool1o(łu mtlll'lki

PAPIERY PROCr.NTOWE,
8 piroc, L Z pail, Bank\l l'u.lnr~g-ll 8U.OG (%.1 147,·1:U
) , 5 pl'o!C dQlbl' pl:e-mjQWa 51:75; 8 proc. L Z
BaUJkn gO,Slp kraj 86,00 (zł 11.8,26); fi Pl"óC! P~)Ż
owo r. 1920 8480 (zł '758.75-'756.82---757.(2); '5 prc
po~ konwersyjna 59,65; 4 % proc L Z. ,;il;irn 55.25
lito'/,) L Z; Walt'sĘ8Jwy75.00; . 5 pl'1J!C L Z. Wal'ił~'\
6050,
.

~

}&,. "

illII

ej

SĄDU.

czenhl dla władz mieć nie mOgą, gdyż
nifll
dają iStOtD,:~!20, wiernego obrazu możliwo~c~
płatniczych ohywatela .

W obronie: oskal'żonegoprzeniawi'lP
adwokat Bcrbel'jusz. który wskaztlI na ni:;'i.'.~
HlH.'rrue n(;;>:klc c.zasy pl'icżywane obecni.e
przez ogM. na trudności z jaldemi musi ~1"
horyka(' spoleczcI15lWO. TIlk częste samob(;j~
·;tWd., wynlkają,ce na skutek kryzysu ekon,.:u
I1lJC'ł.:n..:.go Sł~ dobitnym wyrazom, iż sp ob..
CJ.:dlstwo -- mimo najlepszych chęci - t'\lf~
mo;ie sprostać wymaganiom Państ\,:~, 'uginil
si(; pod dG?.'arem obowląlzku podatkowego.
Ż~lda sn; cZQstokroć 2 i pól pl{'occnt
p')(:L1lku
doehodowcgo,
POdCZ~lS,
gdy
dr)Ł'l,ód rZ('czy\visty wynod zaledwie 3 pNs
C~ ni Oczywiście w takich wm'lmkadl oby\'V~
h-l w żu(1I n "posób nb może uiścić się t.c
,>W'llch 2oboW1qZall wobec Pm'istwa i jego roI.''''
drahll'icnic i zdenerwowanie spada w
pier\vllI
szym rzędzie na Urz·ędy Podatkowe i· it~l1
komi~~.ie.

.

Po

wysłuchaniu

\V'Y'czerpującyd?

tycb

przCl1'lÓWiell Sąd UChlł się na naradę

poczelW

oQtosil wyrek, skazuj3!cy Stanisława SosnoW
s1de'.(o na 50 złotych grzywny z zamianą 'liJł
rnzie ich nieui3zczenia na jeden tydzień a~
sztu. (o'

/lM

(N;jrlml':i:eili>a'

"FOIl'd"

Illie zwa.

No,rblln13'1,OO; . Ostrowiec

Vij

Alls'iJrjj odbyl
dr· ,} pr-!s.cy

V::

sirl j}ji'g Dla'
km. w ,Mó,l'ymzlWw
?;fLj{)li naj-l·eps>ze miejsca.
.

.'

8ta.l'iJfJ'WRło ogółern ollw-ł{J 30 zawoilllllikow. Trab:it'gu wY'zm\,;!,{JIfl!U był.a wys{)iko.\;cli od 1720 do
1;'{)() ·n;'f.tró,v na, l l)()Z,:om. m(,)i!'ża. W '[l'l'UiQil.i śD,ieP,n'J
BU

,',

~DwoMOD'NAlt~~lI)A ~:n~r~T~A;'

38#i.

."

'I"

,

i

WSZYSTKIE' ~Hs'rR'?:OS \' ~VA \VYWOZI:\:POL~CY.
pie.l'w''JJzym dniu ZWW{)Ć'I~W (\ mlI8b'z,(}IBtw'c)
i 1~~;~U[lł)j.ą;ją,O' SlCQll"i. WyPliik ~nlq.'l-'l"$IU~;_·

Pod$k '3.00;·R~~ci~ld1.6~; .f?t.ail'a.eb:aw1Ice2.99:
2.25; Zlliv\nrerci~ 33.\50; 'ŻYl'aI!'dI6W 17,0(); ~or

", ęt ~:rY;1iL~'zł!i,!ll TWoj,.i~ILZY1t(liW'lt~

. i 5q (! po 11 a1:-ar1Q)i(i 8JIW,7.lllłRobertla Pnflllłę;.· ~
g-') lU' e,,;:ka.l'łca RUJtlIy-Hlibjani!c,ldej .2'a . ~flC.Wl ~~
lU . hoQ.u przed 1ilayltalojl9" na. 3 miesd~ce wtięA~

w·Ausi:

"mlteUl' e.
.
..,
W ogólnej J;i1.asyfil{Q,cji· wy:pJki są; llUls1ępujBl~"':
l ~ C,z.~dj nr. .(P{)l!,Jw.) 50ro .. 50s, 2) Ha.1tay Hans
2,7'(; ~eg1h.lga D,S4,
\Au~f;rJui -o.: 52m,4[)s. 3) Lanlwsz J', (polska) - 53m
. ZPO'iy:cze)t p-3iils<t.;wwYch slahEl'ze: 6' proe/<\o 1'1s,4} 'SchiessCil...1 (Aust,l'ja) - 57m:26I3. p) Schie)A
J 5'proo. 'preril-jo\va ...do[illIrĆ!WIk''; .módhlejf.l~f.l
E.,(PiI.;;,ka-) ,':':"·1$8ro, 28, 6) llU,jfllk Józef. (PQllIS11I:a) ....c.
k~lW(e'f$y,jnFt." ; .
..; . . I ,
i J.ij8m. Sl.;, 7) P'lllffy, (A u~W~jca.) -.: 19. 1m, 5$.
" " , ;-~";-,,,'
..:. Wp~zCl.2lBlS:ólDY;,h ItJla,s!lich porl'zq,del~ miej.~c
llQ&tę~ujMY: Ik1BJsa seniorólW: l)Ra.ttay, :l) Lanko\!iI
OR ...... ·.... i " . ' 1 : " ~ •. ,
'/ I1Uj~k..'J.; II '$1; se,tti,o'l'ów:;l)CzĘ}cz Br. 2) Schie;. N~l;~ ;3): J:'a.łf,fy: ' W ldi~8'i!e' 8ttRll'S'~YiQbpiejrW:tlZ0 mlieii\!C~zalrouJe. S:Clll\'l;o J\',!lz..
.. . . ' .
.... 1. Pe~rw tta~a ;biła z ~tzytJą tI
&wei\przyj~61 . '. . , WTl!J.ectzl~l~<dUia '.2:7 .hm. od:by1" SiiE} OgO'UI7.i.!l.lf'
ąle nie .~~Utlf!' j'eJ",w dl<?il;uu •. W~zedb~\y . ja(iTiaf 10 ~ru).bfaŚ ~1;ną8 km, W bli\?gutym WlZlięl>o l'·
.Qlle~zlu1,l1Ji<a, .zasta.łf.l.. f:!ę.1Ul' wielki nllJpa;l'z9flek;. dz;ia;l 1~1 7,uiwod:ntif,tI,€lk, '>w~zysmtję pl'zylyył~:do m~ty.
1(\l'tępi~t)iie»Y-l . k.twZ .61'Ql)y --:" Uil),..pieała Wdę<l
P' 'cnvs~;eDliejs(le~afęll/:l," J;Ą)~ta::::'lJRoW't~ Jf.1nina, dotf\!'
llia.,!tUIl'Zl1: -.prósil:\itko,
.
..•. '.
.
p;a.jf\lc. do lllls*r:t,io'$<tvva .. Pqls I~i'.: l<:t'uticjii T8I~l' ):>":1-'
killllDaWb..tpóźn1ejspotWtt tę ElW'f.l'ji:\:przyja.. łudJnlivwYch.tY;t'ut '.' m~ć~,triynJF·.;Ą.tl~ta·jJ, p:J.'zebywaj~
i ' ) ptUijej: :"-. Czy Wi ~ te brł~:J1/
Q~JlaC~llą tlt'a$f~.· w. CJzla,SlO..
g;1;s.'ni~g1e roiej;sce
MOdl'zejĆIW 7.70;

P,;lJąC m1 to,l.t,!OOlrrior,.bód ;POlWy,tSl;r;y był. ~~~
w'a.ni· pI'lm!?; J;:()lD1o~'l1Jilka:;'" . "
....
......'.,.

:su''tce~ narc~arzy

A~IiJl,rE

BankhandilK>wy. 710; 'I3u,Tl!k Pd(~ld 12r 50; Ba:p!l;:
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1~20; . WilCLtO.13;B~'Ol\vrh-Bovera 2.30; C:z.ę
2-85: GOlsławice70.00;Micną,lów 0.63; W},ll":>7,
~. culi:ij"u 4.60;. WY'ilo>l'ia 700;:,Nobel" 4,-1!.h
Q5,CG; . Fi W;11l?JP (1.25; Cegiel-sJki 35.00; .Lilpop
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IEP (}S ZA NO""ANIA

WALUTY X DEWIZY•
. paltU' St.Zj0Wl. 8,9a

,Landy .. ';3,'7 ... ~
,:l\lowy :iltks.'!lS·.
"l;'a:ry?: .~(jIG!'i .'. .
28,61

,
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OhGgo\vy
w \Vilrszawie iN trybie postGvowania llPl'OS't
t'Ksiąieczka WYS:L1a w specjalnym cyklu, któ
Clonego rozpoznawal spra.wę Stanisława Sos
•. re!!o najbliższy tomik nO'ijć będ.~de tytuł: Ilow<.;kiego, lat 45- oskarżoncf~o o to że w
t·Wiktor Grun- kat robotniczej Warszawy.
POdUlliu do Ul'z(~du PodatkO\vego w War", u
wie dOlnl<3cił si, nieposzanowania władzy
dPRlEZ RADJO.
przez obrazę tego Urzędu,
~:.," '.Pee1l5=~ImWJlllłlO:mc:IJ!~~
"
Oto Sosnowski napisał w tem podani:.;
}\'ROGRAM NA CZWARTE!!:, DNU :U B. M.
iż ,,~IL1pcy sq ci, któr.ty stwarzaH podobn,.l,
(Wa:l'SlZaWa długoŚĆ fali 1111 mtr.)
komi.~ )1:'. li "głupi był i ,jest ten kto podpi';;v
G(,(i·z. 15,00-15,25 - Komunik,n!ty: gC"lpodwrczy
ł met,!(J'l'O·l~,grilc.zny;
goCi.z. 15,30--17,00 - stacja niewał I da w>!! władzę podobnym komisjom
t!1lynt1!l.·, gud,z. 17,00-17,25 -- OcLc'zyt pt. "noJu. wita
A
:::lalej: "Manekiny są ci, kt6rzy spehlia'f'!
w,ln w "·d~yw'J<anil1 czloW'i,el~a j. zwicrzą,t" -- wyg!\)funkcje
niepTtlktyc:mC'''. O.c,karżony tł Óm;;l.: ,
I'F.>f. Dr. J. RQr."'t[~fiI!.ski
(D~j,!lil "HOIllli-c>tiW10");
godz. 17,aO -17,[)5 _.- "Wśród książok" -- najn()lwsze
CZy! sit;, jż 2'denel~wow:do go
postępowan1c
wydiLwniC;cVl'lA. omówi pl'{)f. Hpl11'yk Mośc,icki; godz_
bezwzglc,dne i arbitrnlne l. Jrzt)du I:\)(btko\ve
'18,00 - 'JHI'!llIl:J,isjf! mU7.yJ,j tLmoc ZlJ ej z ka\\"kwiIi
!Ja, -wobec ktĆl1·Cf.~() obywatele płatnicy są (~;W
.,\(iIl,\WrOIl0ll,ja,"
w wy-Jwna.niu olr'kie'''ltl'y SCłlUSI('J2bto bezbronni.
d:,1'ą, P"~'V7,nel'a i SinJ'owa; god,z. 1840--19.00 -- ROll:
;~illit( śr.i,wy'głosi p. Lawińi81~i; g{)d:7. 19,00--19.25 Prokurator Borowski wygłosił dłuższe
"':13- t.a. iekcja. lnwsu elem'mtalrnego j(~,zylU1. angielslcie
przem6wienic,
doma~~ając się ukarania oskar
i'oll'!> Lt'ktcrl'ka p. JIilemi GCII'eliDBl'; g{)ldl~~. 19,30-19,:IfJ
7f)ne~)o.
Przedstawiciel
oskarżenia Pl1hlicztle~
I:'' :' KOlJlVlll1!'l;)a;(, 1'0-1 ni,czy; godz. H),4!'i--20JO - Oc],c:z.yt
It.Pt. ,.PGd~';)a.wy n<Lszeg(j orlży·wi::l.TlJiIL\", wygłosi 1))'. go w przemówieniu sViOjem podkreślił, ii: o;
\;'J'ak&b ,\ (;g:erko (Dzkd "I-Iigjena--mcdy,cyna"); gorl.7..
bV\V:ltele polscy nie lllają p-oczucia obowiąz<
l~O;lO~ 20'::<0 -- Pl'ZJel'wa.. Przy-pus~c'z,a.lnie kornunlilkai'tii WIQZ. 20,30 - Itoncert wielJi)OII·Uy. TranililDriL'lj~ ku pł:ttniczego wobec pallstwa, nie t'o~~t1m_ie~
ją, i~ musi ono żyć, nie prowadzą należycie
!',iI T{rakwa. -. Sy~al CIZIĘlIS.U. - KOIrlllll1ika,ty prrut!!IÓ!We.
k'li~f~ handlowych, starają się ukryć swnje
i~totne dochody, Of41'aniczają -:woją buchał"
h~l'jc; do k~~iq~ nicoficjalnych, notatek. prZb
, WARSZAWSKAl GIEtDA OFlCjAU;J~
c.bOWYWrtl1ych
gdzieś w kieszeni, które Zin.a",
z. dnIa 30-go mal'Ofł.
...Jiiil:alldhl· $5S.01i.~

/fłł

~~~

..::::'"UI-==..

pujf.\ll:j: 1) Mii:ei(~jslkj Wt<lidysltllw (PcleiJ.m,) ~~~
G,7? - - .dJ~ugoo~ sI{IOI1~Ólw; 22,5;25; 2), .&b~r,
. : /\:,uf,'llfii'!f.) .:- ..l5,4i7() -'-'- sll~Ol~j :20,51, 23; . 3)C~b :BxIi>
I;islaw I Pol&l~a) - 14,33 -'-sk>Qll(i - 33,3 l 32 (OSt&ilIil'
uPaJr;1'k.icm:t) 4} \J'llg!lQ.t' - 14.269 ';..,-~; ·l$,5 i 21;.,
f~1

l{8Jt,',ay-- 13.702- skoiki:295•. W~óiłnych

i,l.aislVch pOIl'z.ądClkm·ejsee,ooętęptljłlicy~:t kiI.. ~fJ
; A,tl<str j fi i, Lamik,olsz JÓl'Jsf (poosma) ,BlJJll'IJ)l' (A'I.J.SItIl'~);.
;.1, kl.. "':"" S-ch,iJsaar(AlUi,.'$.'jiEll),Opooh (P'ó1S.k.$.},PaJ:fy
(Au~trJ.sJ
....,
,
z· loomibi(!1!lJcj,i bil6gu i skoku. POC~ m:ej~
j~s,t no..'!lItęp.uj [\Icy~ l)Cz;e.Clh B!·'l4'(PoQsIka.)j2).~.
5-c:htisl'l'e.1'. LankOSi7.0.. Pa;liy..
.' .......
..
.

N~ii'Więk~a, jibOśćl)!~rQd'(w tęm 4'puIb.tła"fwY1

wJeŹliPola.cy. MieteJ1Eilki.l·, 2 'pubait'y, ł~ l1~ietę.W'
ma,l'lfnmze, .czel~ "l . -ptibJaJr, SrM}rl1l:'\,pal},)lleooillll t:ę ... ·i
()talkietę

k.ietę
(lną.

w D1u,I'l!lu:rze,. Lotel~:?ikoiWa '-'-"pUJhilllt' i p1l9t"
w ma.'rn1U'l;~!e. LallllkoslZ 3!l'ag'~ody,Bu.ja.1k. je·'
NlJ.grodą za rL&.jpf.lJlkndejsw Slkoik Th~y:sII.ta~Mi

t.crlsikJl; Ży.wQ:ołow\J Qwa'tlje spo>tkaJ:yJ~ Lotac~'
'\111'9" która mają,CI il Drurtnętl'pOO'z.!:l,!dilWw.y p~yElajW !)'ld(lt'.

\<\"s·za,

d>D mety; . .

Pc ćtc,zas konllulIl'SlU &kolków. zdłłJt'zy>l" ,s.\ę Dlil9~
61.1Wy wY1l'ade>k RrutJayowi, który l.1p~jl/ĄlC 7!l~'9Ił
(11~j(l12rylk i "
.

lI'Rkła . ·E.c:l,~teil1JAB~.bij:ii). W;ll~S:je.{)$min;1.l!ty gQit'
~y:tilc<d I.iCi$ec?k~:vir~j~ ..... ':1',r~(lćila: ..'~;:Slf.ilL+et:· E1:J.y
Z~V.;~f/ll:$~E'Riw:n~BCZE 01V!JtSTRZ,D,o.i: ...
. (Aust~;ja)··:'42m.;36~: .•·Dfj,lislze 'oollej~~ .... :~j~:ry~ Pilak
d."V';nru9kwietl1lar~. cJilibf(de, s.ill1i .za.wodY· ••~· .
(A~tt'ja} i Wf!łi1' {A1.llSt:rja},
. • '... . • . • . . . ' .' .'... ,
' 0 gQd~. 12 'Odbył się konkUJve $:koMwoarą'i~ .' w!al'czo·?ini;..t.r:ZK,sIJ\V,O D,Q.ltNr. pi .W~i'(i.
, '. ·.'U,:],:na1· w· Z1c1Wo'cla.<)J1bra.ć. będa..·.~t'W(jJ.ŚJ!):<I~ ...
lej piN~'vliOOl1.'YlCz:nej' s;1·o;czni· z fatalnym oblo·dt7;o.nym:
'Swllil1J,y c.z.yooej. jla i l'ez&J:'WY' (U~·· .
va.j.w;;.ó"m,priZy~ Vll'ial
s;'ln.y mroźny *h>ilir•.
?

:tak

:'

"

~jąe sit! na. &Jzport.~'Z€niu
!& dnia 10 lutego 1926 roku,.,o re21l10,\V"IJlllU
pttetworhl.'r zbóż Ghiebowych) m!ęsa i
.
ote% ()I(}z:ieży i oouw~a przez
cen«

. SWów

U.R.P. Nr, 18 poz. 101), na RQzporządzeniu '''~~o_'~'''''Tl
ta B3;eczypospoHtej lo dnia 31 sierpnia 19'26 rok~ ()

PCHiZU~~ui. Ił,

mMpi~u poe.s:ży przedmiotów llOW3.Zedmeg·)
Ułytku (D.U.R.P. Nr. 91 poo;.527. art, 8); Qraz .~
llcl~wa.łe Ma€i&tratu Dl. Łodzi Nr. 355 z dnia 16. k\l'~

!Je~ientki

inia 1926 !Oku - ninieiazem podaję do pubhezn,j
w1ad!illlOBei mies'Zka.ńc~ ID.. Łodzi, cc następuje:
Ud.;we..tą Megistratu m. Łodzi. Nr 29'2 z dnia 20
mal':Ca. 1927 roku r.ostaly i\\rrunaezone ceny lll&kS,fv
~{'.
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~yplatę

TP!)frko"SK3 31.

5

W myśl mc~anegQ Roz~enia Rady
M.niatrów 1*". 7 wyt:ej wyznaezone ceny ma.ksym&me ~ją Da terenie Dl. ~ od.dnia. na.~ po ogloszerulU. Za.zn00Zlrum, te x.godnie I'.
par. lO i 11 wymienionego Roz~nia Rady
MJ~ 'Wlimld tądania lub pobierania. cen ~
8zych od ~n.yeh lub nieuje."WIJ1enia. tych
cełl l i eenni.ik1wh właścliwlyeh przedisiębiorstw ban~~ będą
uIk.&ra.ni przez władizę admin.istr.licyjrą; pierwszej insta.ncji ~ art. 4 Rozporządr..e
Dfa r.rei;ydenta. ~po1bt6j z dnia. 31 sierpnia.
1926 roiku (Dz.U.R.P. Ni". {ł1 poe, 527) 4) ~
D!u pod84y ~ów p<>wszedn..~ utytku -~ do e tygodnllub gnywną do 11,108 %ł~
., \Je de.uy czyn me u!ega. surowazemu uk&nw1u TI
mysl innych Uste:w Ke.m~h.
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o!uebnS dz e'\!fC%j!ml d~
Słf{;ego Zt.16Rll Nt.

P\.wO!I:'Y zbóż cbłerowych 1A 1 kg.
Mąka p&Z6Illli8.

.,yt-,HI.ko'łJ.n4łl I kłfklll:\lnłł
1i:",d(tyk4 do H~nldhl Włł:t lW~

li p, łront.

P

JI.1Iretnia pr:} Ul. ZCłOllllki 6iC

5, Wf"Ci.,

li

gCSfQdarz;a.

19a5-J

Płobkow8ka 78
'oP ~dtt.órzu.

54....

..t.
'"

Krzetiue:~llez.
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żONa\. Kup mężowi: płaszcz gumowy, biel;mę óz.ienuą i nOCll!b 1"ę!ia. ~ ~c!.ld, ~, 1:&1'&~l towary na ubrania l ! t..lt.l..
Wszystko w n&J"tpa'ej jakości TaniQ. !"ta. lialeogodn.iejsqo3 warun~..:
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\Ch

LEONA BUBASZKIN~ K1LI1'ISKIEGO JOL ł4
łeL 31-'8.

CENA
~ fil .... " W~e SS _ . _ .U'8m m ..*; ..,.~ '1 lit"" wkóct drobnjdlWJ'~ Wide.. kuD~1 i:ł Fa ~ ~ lUb , . młe~ ~ 'QIł~ ~.& f}r" . . 1fJ'1'&Sj . . . llteQ 50 gr.; ~ej8M OIł~ 00 p'.. ~ pooa4
20 ~ - ~ 10 gr.. o.l~ r.&mie~. 50 proc. ~j.. -sr'. 100 proc. at.ro.niea pr:ed tek atetn i w i6U~ ~ Da 8.IMnJ. la ~
tem i wiujoe ~ na 3 &anl1~ .. ~tsm ba 11 1am6w,. Akąii'l'OW8 ~ iwltuy,iIll <Ck !leoia 50 Pl\:)C. droieJ:. .A.1'1.1łuł, be& (I!!!iQlacaeoi41 ~
\l1If'da t'EQ'.kcja - ltIeI~ Ogł~ pralJn:ułje" do ~ 1...' ..~ po 1...j iD JrOe. ~j. 1'.4 terIl1.1oow'e wy~ ~ ~tracje. Die
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