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Entuzjazm I
Bydgoszcz M,-'i (pat)
W dniu dzisiejszym Byd.goszcz przybrała wy
,ląd odświętny z okazji przyjazdu p •. Prezydenta
Rzpl.iłe)! który przybył w celu 'WZięcia udziału w
odsł~m:iąclu pomnika· Hen:ry;ka Sienkiewicza..
C godz, 10 przed południem. 21 wystrzałów
Qmatnich zwiastowało pZ'zybycie Prezydenta.. Dostojny gość z małżonką prąbył SZOSą· Szubiiską. i1
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BydgosZ0ZY i W Toruniu.

odslonięeiu pomnika' Prezydent R:zpUtej udo mieszkania prywatn !erJo prezydenta miaO godz. 13· mn. 3D miasło podejmawało Prezy-

Fo

dał idę

sta.
denta

śniadaniem w hotelu HPod Orłem".

O godz.. !łudał słęP. Prezydent z małżonką i
świtą statkiem odo Bl'dyujśoia na miejsce regat mię
dzynaxodowyeh. ~następnie odjeChał sa:mochodem
do ~tmia.

rogatek miejskich przed piękną bramą trJ'mnfalD.ą
się
przedstawiciele władz z· prezydentem
~a d1:... Śliwińskim, rady miejskiej generalicji z
insp.a\durem gen. Skierskim, ddwódcą O. K.. .gen.
Berbookim., oraz szereg przedstawicieli oqanizaeJi fQluJoomych. Na krótko przed przyjazdem. do-

zebrali

Tonul, 31-7 (pat)
Jm od godziny 7 wiecz:.. na plaoo przed dwOI'
cem pC'2;.y bramie tryu.m1a1llejJ zt udowanej na cześi:
PHądmta Bzplltej poozęli się grom.adzić pn:ed-~ ~ństw~ ~st:ratu. ·rady miejsłojuqo-p§cia przyhył do bram, łryum.fam'j .... -. ski.ej ~OiPnsu'9I~g.~ or.anizaeji s~lecmyeh
jew!{)da poznański p. Bniński wraz zm.ałionk.ą..
i ··id.···W~ ułicy PiastOWej ustawione Zóstaty
Po chwili na sZOSie ukuły się auta Prezydenta.
szpalery .~kijweiska oraz oddziałów przysKompania honorowa &3 p. p.. sprezentowała bron, a posobieia wojsko,wego. .,
orki~st!a ooegrała' hymn narodowy.
Prezydent
O god!z.. 8 min. 30 Dadjechaly sam.oo:hody wio
Bzplitei przeszedł przed frontem kompanji hono-~~alJ poczem wojewoda BnińSkiprzedsiawil Prezydentowi towarzyszące -m.u osoby. Prezydent miasta dr. ŚUf/iiński powitał p. Prezydenta dluiszem
przemówieniem; poezem wręczył mu. na srebrnej
t.y r;hieb j: sól.
oJ
Wśród entuzjastycznych. okrzyków zebranych
Ba
na .uUcach tłum6w eskortowany przez szwadron
Warszawa, 31 (tel. wł..)
XVlpnłku ułan6w udał się na plac Kochanowskie
W
kołach
dyplomatycznych rozego cat1U1l. dokonania odsłonięda :Pomnika Henryka
szła się pogłoska; że· wyjazd Marsz. Piłsud~
Sienkiewicza. Olbrzymi pla'} zaległy iłulUy publiczskiego do Wilna pozostaje w związku nanośc·' l1elegacjize sztandaramL Przed psmnikiem
wiązaniem - rokowań o podjęcie normalnych
Panu Prezydentowi przedstawiony II? został nieulękły
słosunk6vv polsko-litewskich#
bohater lW:ichał Drzymała. Wśród skupienia i ciszy
.
Jak wiadomo, w Kowlu pracuje w
zbliżył sję p. Preźydent do pOmnika, z którego
lym kierunku intensywnie dyplomacja angielŁdjęto }!llsł0Jł.ę, Chóry odśpiewały ~;la:rodzieę; poskał dla której litewski pomost niemiecko ..bol
szewicki jest wysoce niewygodny i która
o~em p, ezydent złożył u stóp pomnika wieniec lachciałaby przyjść z pomocą przemysłowcom
IUOwy.- . Uroczystość zakoBczona została odśpiewa

1

r

dostojnych gośei. Oddziały wojskowe sprezenorkiestry o-degrały hymn narodowy;
a batexj8 artylerji oddala 21 wystrzałów armatnich. Po odebr~ raportu .od dowódcy kompani!
honorowej i przejściu przed jei frontem w to.warzysime w:c.:iewody pomorskiego; Młodzianowskiego.
wioewo~ewody
Seydliłza' i przedsła~cieli władz
oraz IJ'łneralicji Prezydenta Rzplitej powitany został
przez pr.ezydenta miasta Bolła;· który prnmówłe
nie swe zakOOńzył okrzykiem na cześć N~ndmeJ
szej RZllIitej i jej najdostojniejszege Prezydenta
IgnaC~9{r Mościckiego. Okrzy ten podChwycony
zo..
5łal P',l'X6Z zebraną publiczność. Po przemówłem.·
swem prezydent .pelt wręczył p. P:reą~~~.~ ..
uhlEiL 1 sól.
ptJ powitamach tych: Prezydent wsiadł do
pow_u i wśrodniemilknących okrzyków 04jechał
do mieszkania prywatnego wojewody Młod:d.anow
skiego; ~e zamieszkał.
towały broń;

0-

temat. wyjazdu Marsz. Pilen

eksploatującym puszczę Bialpwies~ą.~ zainteresowanym żywotnie w udostępnleulu spła. .

niem Rety.

ziące

wuNiemn~

WilD~,
W tym samym duchu, chociaż. z UJ

nych przyczyn,· pracuje dyplomacja fraacUs"
ka. W związku· z tern pozostaje pabyt w· Ko
wnie generała Le .Ronda.
.
Istnieje prawdopodobieństwo ~'
ścia do porozumienia na podstawie . formuły,
maskującej rezygnację

do Wilna.

ca 1-2 i od 5-1 pop"
15
2.91Troagutta 6. Tel.

r

Oświatowy
Od wtorku. ano .: 6 -1 sierpnia t 927 r.

MieJski Kinei11atograf
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li cze§dsch.

...... .... .. ..

~

~~~

~

~

~~

~piracyj

litewskich

ziemiaństwa

litewskiego za

cenę

złagodzenia

reformy rolnej i d1ategojest coraz· bat-dziej
skłonny

do ugody z

Polską.

III! t·
OczekuJe'

więc

na \ve'?wanie narodu,

. Paryż 31,,7 (pat)
l\~iążę Karol

rumullski oświ~ulczył przedstawciej.)'I:.~ł :,Le ?vlatin" iż~
7l'ezygnował z praw
~i(; ref!C Z?l.~"]::L,).rliji w tm!1:1Yciz trkn{:sól-. i

śli.·od-

rz'

Dla,mlo ... ·G·1·-<łO'.un·l~a·
'faIlh-.t (.\' lO-c 11
dZIEZy
'" ~Q ... .
cZĘSC'8l; •
W pecleltil-niu:h ki. tt .todz. aU'ycjE!tc:djcton

z

Rząd \IIaldema .rasa, znajdujący się
w trudnej sytuacji wob~c opozycjiwszystkich prawie stronnichv, stara .się o pOparcie

powrócił
GQĆZ. pn.y-ęĆ

iego do

~ltmf}ń~~iego.

on, że iako rumtm i'jal.oOtCioo ma' ·~o aoW~ciet1zuwać nad:zapew~ęmpf)tęgi ~ji I
!Jr-d interesami ~wofebo, .~a. ~ ~ bJ6
J;Q';'j'lctznym swemu krajowi; zarazem j~ de
chce wywolać zamętu i· niepokoju. Ośw~łf:
swe zakr,ńcżył.książe stwierdzeniem; iż geJów s-t
oilene·:ródrumuń$1Q

Dziśi

wietlzi6t

na

jego

%,Wróci

wezwahie.

'.

siędG,"; ~

.

..

I

~

li

r

r

f

lIi\I

iednia Bukaresztu j Fragt --- Jedno z poselstw
radzione klisze, - Dziwny zbieg okoliczności.
Warf8awa :U-7
skarhioo państwo'\1itej

gości

(~eL wł.)

zamae'h Im
druk~ni
w WalUaWle, zawieJ.'ltłIjąc:ff po.nadto ZDll~ uęśó darów Ba Skai:b Narodowy w złocie, s:rebne i kosz.towm.ościacb, ma charakter wielkiej ałery

lMmknotów

lhiędz.ynatOdOWej.

,
~ty«l:alej

Utlęd polłc.lł

'WarsZ&wski~

Jest

arzęda:mi odnośn.em! W WiedDJ.U,
Pl'~ l 3u:tBJ'eszcl&~ ot:r;ar.ymlljąc $Z&reg s:r.czeg6~
ł6w co de ibtlalalnołc1 gł6wlIlyoh OlPrysdlów~ na terenie CzecłM'Jsłowa~ji; Austrji i Rumunjl..
.
~lłn z op:rys:r.ków Ju:dd.ewlc2 w !/'/!ltaj\Ji1. rb. dO-konal w F~e :w..med.ersiwa o;r:AZ zamachu !!Ul
bank, ~fWl ulotnił się ! łrzybył do Waxs!aWY. W

w stanie przedw
napadowi w większy stylu.
W ~iązku z !»:rzyio'!}zonymi, stosunitami w
ł allistwowycll
Zakładach Graficj;mych
w najbUi:~2:ym cz!lłsie ministerstwo skarbu. zamierza wysłać
" .tdzwyczą.jną komisję śledczą dla zbadama lyoh
killt:aElet metrów i nie jest

stawić się

W~W s,pX'łJ'Wadzał na wi~ą skalę Z3łJrawc,zn.e
do oozVszczania po,wi.e.trza w tunelaob,

:maszyny

p:rzygotow4jąo

się VI ten ::Jposób 00 7.amachu,

n.a

_arbieo.
Drag) li! opryszk6w Woliryr otrzyma! zamówienie ud poselstwa jed.ne{Mo z 1li ' stw ościennych
na wykrtulz.erue z drukal'l\iballltu ów klisz nowych
ba,ukno.tihllł ł usby móc banknoty te fab:ryk~),~il1ać i. w
ten lzosób ohwać wartość waluty polsk~ej.
~nhac:i Ż

oprys*ów Wojciechowsld.

many na

laba
I

Wu~wa

31.;.1· (tel. wl..)

W zwią~u x uda.re:mnienle:m. l'zamachu

na

SU::,bl.l paWit~ d:J:ńkenrl banknotów tt$Żf'
pOdkroślić.Di~o·.t M* ~u. ze słroay
dyr_ejf PaDsiwowych :Zakładów. Graficznych.
Skarb1e~ tęm. zawierająey obecnie Pl'z{n~doH
mUjoaów' d4tych w blUJlknołaehbądi: VI złocie i
srebr!'-e, jak ~i_ klisze' baaIlknotów jut wydru~an,ch aieici . SIę w zwykłej &:ewl!ianej -~
)lle,>'me ;J:W'SiadaJ~ł ani bmonowych, .ani· elektrycz
DYch·· Z'lł$~ me :mówiąc Już 0. tem, te.);n:q
tfOmocy :podkOpu. w 'kaYe:I~hw:łU ~. można by'
•
do powyźszejSZOP17. SZCJpę tę ma strzec wpral'w'"
~. plą~iustrai~, z tych jednak CJZterech~':'

wyczaj. Śpi.

pięły ·_~~uje·doOlkoła
StL'

.~""~i~"~

·J.caDRW(

,.~

Równ1et . feg~j

kondsarjatu

t):r~ szaf p~Utji

111:ądł'"

l&oUtYtzn~i ko-

plt'zedstawieni z~'lla
pOlotane prz, 'Wykryciu. ~amachu l'IA skdrbiec
vaństwowej drukami banknotów pierwszy do' zlot",
fJO~ drugi do sl:&brnego kl1l~a zasługi.

sarz

~ucbenek-Sucb.ooki zGstali

~blbl

Warszawa, 31.7 (pat)
Wiadomość jakoby w

związku ze.
śledztwem w spra"vie podkopu pod skarbiec
poHcja natndiła na pewne ślady o podkła
dzie politycznynJ.. Polska .Agoncja T~legrafi(!t
na upoważniona jest do stwierdzenia, że wf'·
domość ta nie odpowiada 'rzeczywistości, jak
również wiadomość o zmianach w związku.

ze sprawą podkopu na stanowisku kierownika urzędu śledczego w Warszawie.

Bullllje url~~ni[ I io.e[~~ i[li.

_ltównowaga

bud~etu",

to argumen-t jakim o'paruje
.

"8.

rząd

Warszawa, 31..7. tel. wł.
Minister skarbu ł p. Czechowiez przyjął - one~daj delel1ację pracowników. pd.stwowych. która w imieniu prezydjum f,Centralnej komisji porozumiewawcżej związk6w za""
wOdowych pracowników państwowych H złożyła ministrowi skarbu oświadczenie, wyrażajt\c.
żal, iż w ciągu ostatniego roku związki zawodowe pracowników"'państwowych nie mo~ły na
wiązać kontaktu z rządem i ze rząd nie złożył miarodajnego oświadczenia co do jego
mierzeń w związku z uposażeniem pracowników państwowych,.
... '
Związki uznają za konieczne natychmiastowe wyrównanie płac pracownik6wpanstwowych do wysokości odpOWiadającej wzrostowi 'drożyznYł :Qodniesienie dcdatku mieszkaniowego i rozciągnięcie go na stałych dziennie płatnych praco\t-ników kolejowych.
_
Z wiązki wypowiadają się p.rteciw podnitsienin płac pewnych tylko grup pracowlU,
k6w na. podstawie podniesienIa napr·Zykład jedynie dodatków funkcyjnyth.
. .....' .
Ponadto delefi!acJa . wysunęła posłulat, aby rząd' stosował zasadę umożliwiając"
związkom· zawodowym przed~tawianie. opinii o projektach ustaw odnoszących się do praca"
wników pańsŁw0wych 1 cO szczegó1nie obacme jest rzeczą bardzo ważną.
"...
.
l\4inister Czechowicz oświadczył na to_ że przedłoży wszystkie postulaty delegaCJi ,i
Radzie ministrów na najbliższem jej posiedzeniu.
'"
. ..,!,
Na pytanie ministra Crgechowicza,.iak delegacja wyobraża sobie obciążenie budże,.
nie budżetu sumami potrżebnemi na podniesienie płac urzędniczych bez naruszenia rów:n~";C,;l
wagi. budżetowej, oświadczyła delegacja. iż uważa dotychczasową zasadęl że budźet· stale .
utrzymuje się kosztem płac pracowników państwowych z porzuceniem dawnych. proj ekt6W..
l'ząd{)wych,zmierzających dóodpowiedniego uregulowania podatków !la wadliwe ize delł~.~ ..
gacja gotowa jest przedłożyć w. najbliższym czasie swoje konkretne poglądy na tę spraW'.
Tego samege dnia, wieczorem odbyfo się jeszcze plenarne posiedzenłecentralnł·
go komitetu pracownikówpaflstwowych, na któlem delegacja zdawała sprawę o przebieg~.,
audjencji u ministra skarbu. Plenum . urzędniczych związków zdecydowało między int1e~1;\\i
na konferencji,. że z wnioskiem, zawierającym definitywne ustalenie dezyderatów w sprawle/:i':~
hytu pracowników państwowych należy' się zgłosić do wicepremjera BartIa~ na~ychmiastP(h.~1~
jego powrocie.
'i~
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!łu iU.ir;Bu:..~
1'0· ~ . ·pinhinIU!ł

ce dowolnych· rOI1Ud~_ Nrk.lO'l1a..
~.sama.

śledcttydl1

(tel. wt)

'._
..

~'.'.~

'-kieh

Nat1eln:ł.k be!pletzeństwa

zastępca llladkomiso!':l
odwalany z urzędu śledczego !
rftl"teni0siony de Komendy głównej policji państwo-·
wej.
Nac?elnikie:tt1 urzędu śledczeg został miano~
WłUly d,)t ycl1czasowy szef ncUeU p.oUtyczn~j komI·
sarz SlIiehenek-Suchooki, (kt6re~" pr.lenikliwość i

tiI.fa.';:' A~~·~_.
'~ wema. 1~" lwttrs. Wkz~

;, me

~J1~7

\

t,·

z u

IW

i komisarza Suchanka
wogo p. SiłdlooJd

Sltafraństi, ztDstał

lt

l( JDodny

wa·· szawsldmurzęd2~e

zandar.n:u~:, ~i,

~ie.o

Banda opr,.~ została mtlokowana VI Wa:r-Gawie. \IV' oddzielny. więzieniach, ateby . udarem.dó .. !m '!'O!OmuniluJwwe się z. SObą i .w ten sposób
m-oiność ncioo:dd..

zagranięznyeh

Warszawa

warszawa 31-7 (tel. wl.)
DOWiadujemy się Al wiary.Qed.nego źródła; że
w
zamachem na. ska'l'biec d'6tychc1.ł:8SóW1
n_zelni\:. urzędu śledczego, majór żandarmerji dr.
Popowicz został usunięty z 2:ajmowanego stań6~
wiska :; Wraca na swe pOluzednie stanuwisko do

t~'I ml!łlb:,yna:rodiowym pod pseudonimem· ,;81ś"
skazan'f'bv!, w iwoim na$iepuł3 :t'. sądy rosyjskie za
ZaIao:dlOir,varue •• $WOłC~ ..d\Vóch· spólników·... i ·zsslany
J1~~" .WYD', IQlowiookle.kiwltym zbiegam okoUcz"
Goim.. ~~ztwo wtej'·sprawie ptowadzil w lVtosk:~ie
sędzia śledczy SikObYńsk~ prowadzący je romnie

ą.

al·czenie p. Siedleckiego'

III
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IUletuJl t~wd:d~cli:ać nale:i)/ tttła:temnłenl$ włałila!drł)
:,i!a.siępC't jeuo komisarz Gwó:iaU.

stOlS'l1:ttl!.k6w

.W koatóika1e.lt .

W

l

d.,J.&"

.~ dJIbo~~da

,.;11:;;1

'::~i

n~hl··nn[l·
n
·':1
guU Ii.~ . ..... I. :;~
r··

lit a·
.

Niendany zamr.ch na rUD'lttDskiego prezesa ministrów,

... i~

..
. .. Pary:tt 31 lipca. (tel. wł)
nu mł~zka.·łzostał .. ~1Ultownie .,p1et. drQwa~~{
Do~szą ,z;Bukaresztu o nieudałem ta" Sprawcy szukali· dokumltttów.
. '. .."~
machu nart;mluńskiego prezesa ministrówBra
Wiadomość (>zallulchu na tycie Bf~d~~l'
tianu, w którego gabinecie urzędQwym znale nu nie zO$tała": dotąd. ulzędowo potwier4~~.':ł
zionopiekielną tUaszynę~ Prz~d '. I, nie dawnym O ile jednak ,okate, .słęprawdltiw$f n~ .
czasem w mieśz~ani~ Braatianu dokonano ta dopodobni,j Po!Oltaaie W l'Wi~~kuz~:, i,,;:
.,ui~Jej· kradzi.ł. . f.i.·."".mek.1 'w ktQ~~Jar,i&ii~'OQśg,ią ·opOI,m1iRr.1wolellłll6wld, ~Ir~<ilf<i
.
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ar Ineale art.

a

IW4lnłc.z, w lQ.n~u..

wało,

w»ltozwóJu" z anta 18 llm. (Nr. 195) pomsza

p. Bdm.

B~l ~~!\d~ienie

zebra'twa

więt i

Dł_

a:UaniNpji. ghóialti,m do poglądów p.
&. B.. d.oNr-Ui zapairywań!8 ole kóło tnu~o jak
tylko ... I'9tit'h~~ kt6r)1 tU~ wJTam "filantrop!a ża~
chował tylko cierpkiE: słowa llwaiając ją za czynnik
demetalizują.l:f

ni&Zg9dny z zasadą ,.kaidemu

•

we-

.ne jago!) t<r.1tii i \,
j:'th fi bynajmniej nie tWierdd, że współomcie
dla bH.;uh~h winno byQ zdeptane, lecz twie:rdzi, że
właściwa.
jtcżyteczna j
dobra pomoc oliźniemu
Ii h' luzpiera się w złoconych
ramach filantropji
hDD.CUOWO
zorganizowanej i powiada: "Zawodowa
dobroczynność

nietylko

li3zkodliwą,

dziej

~'.1.y ją ,ldbieraj~

jest

zimną,

niż pomocną. Poniża

i przytępia

ich

ale

też ~

t'Veb, któ-

poozlu~ie własnej

godnośclu, Ludżiecząsto

uskarżają się 1"a "niewtyc:hs którym pomagają. Niema nic baruzi.el nd.turalnego) niż to· uczucie.. Po piel'wsz~, hara
dzo m.ało naszego tzw. miłosierdzia bywa prawdziweui miłosierdziem, pochodzącem z serca... Po
drug~,r.:: nikomu nie jest mUem położenie. w kt?-

dzięczność a

przyjmować łaski.,. Dobrcczy:nność nł\
załatwienia sprawy, bO sJ·
Ite l
.obroczynny, nie zmierzający do ~wei własne1 ,;.:ądnośc. nie oddaje prawdziwej usługi. Cał
Idem J}O prostu stwarza tylko zajęcie dla siebie j
ren:
Ith

jest

nasi

prowadziła do

{;lko jeszcze więcej pOZJcją w spisie Di~ro-

duktywnOści...."

M~simy się zgodzić z poglądem, że dobroozynilOŚć za:;;łania tylko objawy choroby ale ich nie lef%J. Ford staje na lem stanowisku! że z , dobroczyJ.U1~ści powinien korzystać ten tylko, ' ktory .jest
bezwzg\ędniedo żadnej pracy niezdat:n.y.1 tak, Jako
Jł.aiWię~iiZY dotąd reformator wa.ru~ów pracy,
. zau u mna u siebie
pOtraiit lą tak zorganizi)wat, ze
9563 ludzi ałomn:ych, w ezem. 12S bez ręki mb
ramielr.lia, j;ednego bez obu rąk, 207 ślepych na jedno
ok~ 4 ślepych na oba. oczy. 23ł bez i~dnei n~gł. ".
bez obu nóg; 37 gluch')lliemyc;h. 60 epileptykow i
tpD przł czem f'ordl.lWaiając; że "dawani: pracy
i prowadzenie interesu nie jest tylko ~usmessem,
lecz ~r2'edewszystkiem "służbą społeczną" lecz pła
ci no~malną płacę z ,;6 dolarowem minimum" u. me

gc obecnie pobieranem.
J akiż ~o wspaniały wzór w ~t(lsunku
rozmaityi!hwwabdów WGj., pracy. O ile . tego
dzaju O:tg~~izacja jest więcej nspołeczną" od na-

ezego.

. '

1.."

~p. sławetnego państwowego etaty.~o-ulU~-

kratyC'l~legO ,.Ubezpieczenia od Wyp~dltoW •. kt~re
bardzo ma'u daje alę za to z.naknllUcle.-. SSIe, Jak
każda ~resztą z naszych t. zw. inStytucji lIublicznej
O ieki Pracy,które wszys1kie ustrojone zostaly w

'~nnelj.'t;zne~ płaszczyźnie
działania" llSocjalistycz·
' .
"'k

_1::11

mukso?Jskiej dokbyny "pnncypla me . onsum
. . "wal' zakatrupienia wszelkiej tWÓl'czej ipcy)nel u
. '
mcjaty"v~~ prywatnej i siwarzania zajęcia dla Sle,

nej

bie.

C..) prawda ::. do nnaszych" prawouawców JJorganizattl:aów pracy't należałoby powiedzieć z W~s~
piańskim. 1lzeoa ~hcieć .•. chciećl Tak, tak3 powlada :rOUf "zwłaszcza w puemyśle, jest coś niedol'zaczJ1eut:l i niemoroln,ego Vi skazywanin robotnika ' na - D.iedost~tek! nędzne mieszkani~ rujnującą
zdrow!;G pr3r:;ę. a L drugiej strony organizowanie
dobróc:7.ynnośul dla ulżenia tej jego i jego rodzi"
By
Czqż nie. byłoby prościej zmienić warunki życia ~ filantropję uczynić niemal że niepołrze~uą! czemś bardzo drobnego i bardzo dl'Ugotzędn~go..." Tak trt.eba chcieć~ chc;eć, chcieć - a
właśnie tak chce wielki nprzamYGlowAec" Ford w
Ameryt~
'l.'; 'SUl'Gpie, wielki ,Duce Italskiego Na·
rodu, no al.' lllerws!:y to tylkO rozumn~ ... businessmar n~połecznionv\ 8 drugi, tylko lw4lrCB".. laszyA II nu.:: Dłcuwol iakoi to b~. jak b:r-

dOU.

"

ujące

tl, up. 66000 głosów kOmunistycznych w WarszaWib, obecnie oświeconych {nie~ OŚWietlonych)•••
umą wielleńską:.:: Na.... t61

PQłąt.lonej

J

n ty podtrzy

Ford Wl:l ~dźie widzi ntwćr(;~ość!

teoretycznej

produkcyjwzór szkol}
uczniowie sami

i praktycznej, gdzie

COwanych

choć ni~ tmieniają się-

"małych

~rawo. ogl'aaiczającEi

czynności

przemysłowe,

IJG .

a uchwalone przeważnie zaaakuem
tak '.1.'.1. robo,nika; chociaż bynajmniej Diewy~fT

w zapra-

dzą

~a korzyść człowieka

pracującego.

Zwiększe

nie cięŻaru społeczeństwa nie przynosi l1iitOmuw
spo'eczeJistwif; pożytku. Jeieli się pamięta.~ o,ddawanin usługi, to w każdem społeczeństwie, jftt '
więooj~raey~ niż ludzi do jej wykoDania.,..,t~ I.·~
ba tylk~ ją chcieć odpowiednio zorganizować.
Teraz twierdzi Pord ad WiDm. DelPllłDerum:
Pieniądz jest tyle wart . ile o!
w pl'O- .
aukcji albo w kupnie; zatem pienłądzme leste e e m produkcji, lecz tylko n a r z ę do z i e Dl .'~
dukcji,
A o swoich zasadach: "przeprowadziłem ~e we
wszysducb. swoich przedsiębiorstwacli, prąćz$m
nie okazała, się potrzeba 'przedsiębrrulla gdziekolwiek zmian.. zasady przezemnie naprowadzone .'~
i.iJuniwersalne, przynajmniej ja je uważam· za takie".
Ponieważ Ford nie jest śWiatob1ll'Cą lecz pńe
budowcą :ł propaganda jego zasad jest tylko ~ .

propaguję zasadę

na wieś
wszelkiego rodzaju "domy wych.owawcze" Będzie
wtedy młOdzież miała nie tylko oupnwiednie warunki
rozwoju
fizycznego,
lecz i pracą
swą
gospodarczą (na roli, ogrodnictwo!
mlecza.r
siwo li. tp) ł rzemieślniczą nauczy się być czynnikiem ekonOmicznie twórczym i samowystarczalnym. Nauczy się z młoda, Ze "Żyć dobrze znaczy
tworzye Niema radości, niema szczęścia poza twórczośeią a W. Mejbaum: PodStawą narod. myślenia
i narad polityki - (Marnowanie np. benzyny w roz
bijaniu. się samolotami i samochodami nie jest jeszcze :rarmścią iycla w radości tworzenia)~
...
FOrd uważam, ze ąawet 'rekonwaleScenci w
szpitala~h. mogą stać się w odpowiednich warunkach aynnikiem produktywnym. Z tego założe'
nIa i domy dla starców i kalek - () tyle o ile
muszą koniecznie ·istnieć - 'powinno się na.
wieś
przenosi~ po pierwsze dlatego, że pensjonarjuszom
dostarozy się przyjemniejszych warunków bytowania 'G sehyłkn tycia, po drugie dla łego, ze nu~
cię tego życia będzie można im osiodzić odpowie
dmą produktywną 1:1racą, łagodząc w ten sposób koniecz:nOŚĆa,. przyjmowania laski.
Ponieważ, SZa Ps Edm,.Bart. SłUsznie zauwaZa,
że od iebractwa
do... więzienia moie być blU'dzn
niedaleko, ~uchajm) co o więziennictwie pisze

z miast

nie'l.

więzieLiach"

dorosłych".

Na tej zaSadzie sam zawsze}
w~eUminowania

•

Ford, na iarzut) te praca więźDia odebrąłab,
chleb robotnikowi: "Wie~ że istnieją niemuąaaę
IIstawy i przez bezmyślnych ludzi UChWaloBt

no§łJł. Ufun.dował szkołę rzemieślnIczą.
·"UU'lymują się",

l
z

i przeniesienia

pom.

k

pagiUulą rew~lueji sumień dla

zwycięstwa' mą~

solidarności spol. nad zwyrodniałym . . .
izmem liberalnym1 sądzę, że aby praca. 'tw~

atyld

kwitła

a zanikły nędza, żebractw~ ti1a:n.tropja li;.;..
więzienia; trzeba aby ci W czyich Eękach s~y~
wa pracodawctwo, t. zw. 0Weka pracy J ~ .
społet;zna chcieli chcieć czytać,
badać
L •. &tO.-.
wać ?asady l1.3ukowei organizacji pracJ,
nat"~

a.

czas pnekouaią się, że zasa.dy genialnego ,.Am-rkamna są rzeczywiście "UJliweJ:sa1aa".
iDź. K. I"ołkl~·'··

m

LISTY Z AUSTR,
'i' J.
'. -

J.

~

..,to "

li

t j Pr
(Kor,espendenc)a
Wiedeń

w lipcu.
Debata w ,.u:rlamencie wlt:deńskim; który
IN t)'iOO iniact, 21elY;.s.ł się po raz .t;iel'wszy pu głOś
r:ej rąw1:<...ie; wY'k.a2błfl. w całej pełni;' re oJ)a
naj
\'i.lęiksze t>tronnictw".1, polityca.nej a więc cbrześdjail
F'ko--Spot.,lCtZni i ~j al-demOlkra.ca; uświBidJa;miając
. ~oNe p')~7.agę chWilI; me Zlamierzają poglęhiać 000
Hego kryz;ysu. DJ.actego też na dalszy rozwój wypad
ków w Austrji sp{i!!;'ladać mCJłŻna 'Z pewnym o.ptymi
?illem. ~ówno rząoow::'; jaik i cpo,zyeji ' zależeĆ

nej'przed.ews?,yetkiem
na tem
by . l'!O!ZW3j wevv-nętrznopoli\tyc.zny Austrji nie uie
p;,k. : opinji zagranicznej.
\V<obe.c tegx> należ<y się spudziewać~ iż po fer
!ach f.f..rlamentlaJrllych; kiedy to kierunki radyikal118 W obu oibo.zaoh strncą; wiele na.
intensywności;
W~rÓipraca m:ę·dJzy rządem a opczycją. nie
będzie
~uż nastl'.ęczała tyle truCinGśd; jai\. przedl'ew<J.lucją.
ODI;':

Spl"!aw;a ]'o.związan i '8· p8ll'lamentu fJie jest już aktu
alna gfLyż sfery mies/Z'Ozańskie ;:Il'·td~{)micie
sobie
uświadsmr1ają; że krok taJkli przyc~/ynitby się jooynie c!J calszego sk.)mplH~owani!a sytuacji. Oczekuje
;;ię; źe pod.'czas feri paJ'lwm.ental'r.:ych
nastąpi.w
f ustrj a.:kim świecte- poUtycznym <..gólne 'Nytrzeźwie
nie; 00 mogło by ewentuaJnd.a doprowad!:.ić
do Dr)
\\'ych prz-egrupow.ań pail"lamentarnych.

W

AKCJ AHEIMWEHBU.
mol.na obecnie

całej A~sTrjl observ~'owa,;

gcrąc;zkowe :ł.akł.a(~a;nie

lokla;lnj71ch <rganiz>tCyJ

. na-

~~":nalisiy!?inego a:,!iinweh~u.Jest rzeczą godną u~

w!:igi; że iL{{';~ tę J.opierają wSZę':!l:e mi~.iscowe

Gr

!2.1niza;cJe s . r{inni·l' l w mi€sz,czańs~idL Rząd austrja
ĆYi o-trzyrm.jr: odkle'rC~wnid\va Hejnnvehru liczne
tl>legramy 2 dyrekl)·\\"a:n::li!"'l!Q dlo tM-:tyki
I'ząc1u WO
be,-. . pozyc li \V tyt h d~h odbyć· się ma .w Gra.z
k nl,r mcja przywódców ~tleimWE'tlu; n'ł . której Q(
zjednoL:zenia, w~si1Ueb
bOjówek nacjonalidy~
,
iCOWlona

,,·-;.~tanie 3:pra~j

'iB8. -

własna ,~Rozwojullł)
Równocześni ~ '/, powstawaniem D/O!~~"

USPOKOJ:&NIE W AU5TRJI.

musi w t;.hwd1i

lu

.. ,it,acyj JIeimwehry ub serwować lI·OItna ,w "A~, :
2.aikładartle umvych pi/sm, na.oj()nal·ilSt~n.ych. l u .
~iychać; nmve piSi'Jla iinansQlWIane są
j);1"Ze'L rz8J~
v,·':gierski; k~6ry po ostatnich
t.OOśWliadl~.Zl~' w·
;:w&8Jzk.u ze ;,;~rajk!~m ktOm'UJJik.a.cyjnym. Vi' AusWj{·
skutek któreglo Wę.g.ryodcięte oosta.ly od śwtia'bB.
z!:!';mteresowany je8lt w pwralil2lowanitu ~al~'
!;o:--jla.ljstycznego Sdmtzbundu..

Nl

WIEDENSIiA STRAi GMINNA.
Zo,rganiZ/OlWla ua przez· buIr.m;iE>t\rm 'WlitedellSkiie
g~l, Seitzaj straż grninna; me ~dlzie jrut. praiwdQpO',
(i. bnia z1ik~.vid()fWa!'Ja. StrelŻ gmInna
~it~~ .. 2~OOO
ezlonkó\\'; n:t iesj~ni zostanie według
dio~.
'''''ych dlyspozycji li::,,~dillik:cywa.na. n'i. 1000 ~b.. Strat
~mJnna utrz,rmuj'3 pooząJd!sk we wsz,ystld:cb ' .OJbjek
ta.cb mi'ejskkh; w haJa'ch ta.rgowych;
pwr~h 5:
las8JClh. Organfuz;atcje mieszczańskiE'
nieebętłlJąl>
O'kiem spoglądajae n~ dzia.~alność straa.y 'g.IDi.~i:;
ale są ,,'Obe~' niej Dc2ISli!lne; gdyż w Wiedniu, soeja
bścti. są w więikslZlc<bci.
'
Z lak1ch jedD!O,stBk składa się

pIeJ

ta

s~

nad!e':

dowodzi wia.d!?'lnoŚĆ z Deutscine An~neZeł';

tung z dnia 29-g,o..
. - ZalZna,cz.yEślny jUJt, że ust<l.nowienie. polic;i
~nnej którą Burn1illsilrz miasta
Wd'edma, ~
00 życia w dniach krytycznych~' Ulaniem IllIie$ZcYAń
sMch st.ronnietw \\-1 :iksrości, s~~iwila się. .' Uśta-'
"um. So!c~aMściw WiedeńskiejRadlzie MiejSkiej
t,,~li nMomi.a.st, że stalo się to 7IgOIdlnile .. z 'Usta..
'ń-~ 'a &o. oojv .Hi'~i powołlano 2000 wybo!rowyeh lu'"
d'z,i. Otóż przy badiaDilu d-okumentów 1299' członków
tej nowej. stru:źy l ofk.a.zało się, ŻI3 200 z tych wybórowych

karanych tyłO

za

krad2lież:.

sprz.eniewienre

pooUCU,j) 11 za zb~k
ci~1Jkie~ uS2Jkod.zema ciała, 1 za pod!palenie otrzy'"
rue,łl0 lat wię.zi-enia. ,Pozatern 113 ludzJi ~{}b(~
jGWc&ml, &. jeden jwli był & Wiedbia wydalony, ,

nd\.' i oszustwo, 2011&

gwałt

-

&Ba~

,

ł

icze

.aj
"!iN . pokoju pewnego peDSljonauu no\\v1ojorskiego
(:. fJOdlzini e: 12-ej w nocy świecdlJJo się jeszcze śwr1a
~o.

To

4~-· . letniia

na:uc.zy~

panna KaW:z,yna. Favles,

c.. nka j~ZyJ.Ul

iirm::IcuSlkdego~ ~iila się taik gOll"ldwie ,w lek1iu!1ze za.jmUj~ootiO l'l::mnansu, że WiPOiIllniata,
o śnie! w którym o tej potrze była jUIŻ za,zwyczaj pogrążona•. \Vyobra.źnia j~j była BnnIe podnieoona
s . msacyjn.e1mi. i m.eZ!'Wy11d9 ~t0resują,cemj pr.zygoda. Inrl bohe.tS1'ĆW powtieści.
.
W t.f~m. 1J.I!ły~ !'(.lm&lltyczna Fil"lmCUs:ka jakdtś okm,yk za Qiknem..
O,1",J!.lęła pr.zera4lona. Zr8JZiU zdlawałlo się jej) że
z$.iUa OIfie1.ą balulCyDe,:cji słuchowej. Dla pewności
jedrn!aik po::-tanoW1ilła zdlobye się na od'wagę i wyj~~z

oIkno. Na palcach zbl1il:tyła się, p<)C2etn
odsłoodtws,~y 1\irra.nkii oltWlOtr~ła oikno. Nit)zego jednail.t
mile ujrmła,~ Dopili~r(J siilnie się wychyl1wsz~ spo.3megla jafkiegoi§ męłJc:zyznę, wspinaj ą,cego się po
.. ~~rowa.tl:~iU, ~jąlCem dom) wl8IŚnle w tym czasie
c~~~'.

W1..&;>>c.znde ów nnemajom\V potknął się i mi~
. .dlD\voU\>vydał: oikrzy(k, któtry usłyszała n.aAlca.yciellka.
Panna FĄvies 2idirę,t.w1a{a fO;l"mailnie. zobalczy~
~y ni~8amowj:tego wkil'lObat~. Tyle sIę przecież n,:l'tllucl:l.ał,a i n®OZyt.aJla o bandlyUvch, dlQsta.jlq,eych się
'f0 w ten s'zosób dJO m1llesZ!kań,raJ::mją.cych
i mOTdują
c)'iM.

sło.wa

-

- Pand ciągle się Zle ronde naj~ryv.3,·- wy·
dehl() MoiI"OOn _.- a ja chciJałem pani dowieść,
j:
jestem człlO1W~e,k:Jiem, którego naletŻy biret sel'jo. Ale skoro pani ciągle mpd z.E' mnie.!<
I uozynił ruch k:u OIknu, jal~by
miJał z,amilE!(t'
rzekł

pOWll'6cQ;ć tą salWą n~ebezpieC1Zn& drogą. Aktorka
;iyłia się do Mo\l"tooJa j uję~a go ZIa rękę.
; - Pomówimy <O te1:n później, drof,rl panie!

rt".z jako gentleman musi pan

Ocziywi.~ta nd.e tr.aiktowałam

MOIJrton

pmYlCłza,jona

p()lzyC'ję. Byłam

jedna.k pewna, że zamialru t6glO nie
nie p:roo<owałamna \vet :Jo od tego
odwjeść. TYrmczasem stało się inaczej.,.
. - PQlcó:t pani w talkdm raZł€ wlZY'\vała mnie!
·-7..a:pytał podejrzliWie porrtjer.
- Byłam wprawd.zie pewna, 2e tnMorton, ale
:3tr.zeż.G'1ego Pan Bóg strze:te, wolał.ruro się :liabezpiec.zyć ..,

d(),lton.,'.,. dlatego

,w

! f!'fF

•• ,OP~ ~ JQł.j~..
>;,:.:~tij~~.. uderzyłiy' jakOlbuehem w·
.::: '. '.~ri:,.Otjlca. ·St~ .tll&ohwi~ sdię a .potem. bezwł.a...
.; ~t 'qpM,ł pa bbed. 1Ą. CO uslY821ał: byl1io tyllko per.: .:~nit'ID;.qpiDji .cbnoNvergtO· .lekia.!rrma..
. ", . .. ,,·Dot1Łw. . ten. WJPmbo~Y 'prZ!Y'jraciel .dIofmJU
,~(ł80'W'Fjl8del1fji~ B., ~milmu tę
,: ... f~nE\ .•. W'JJeść z ~niem. jl8ili:Datj:Wtiększej o,gt~1'I()żumdej~Jaki ()jklro!pny <dos ~

.>, tdlI."~jwWSkr.,mu

~ MimD mj~. stanec .po!d
M:poil'mnDi~h&neg1<) ~.niQPtrZY;PUldJl. mu był
"~ ~. g81'1d!&'. aby pomścić 'po1tworną insynuru~ję,

:slti~an4P~ ~. jP.gtO naj~j CÓll"ki •
. , W\·pi&rws~j,c;~1i. nie ' byt.. w .6\'tJamie ·obją,ć·
,l.ęj. ~i;j.~.· Z81Wd~ .~ótka. lecz.·pewntDi
~ . . wymtQńa. . (ij~~ .. l~8Jr~R0uCdł . $,ię na
~.j!8łk .'~ piOltw~.,L~ '. w.yswlCiJj~dlZlHsi~z.
kt~i9t' .·zdln9JCyeh ". rąk. $łlan.'Ica:Zl\ClIZ.U1llltiJa.l. ńJiie..
, , ludfJld ból s~
pierś i odszedlJ: przepełnd!o
.'n'f li,::~jo~ą . d!la. ~~lmvego pr~e,.

ca-

mu

'i

:ite~~' teram'2ttO~()ny'. ó~ciecp1rze~łjutwM
:;·~<'.~~~I~~~·~~łlWfi~!. ~tf1n~~
,C~~()ł8 ~ l~~jj' ~~,w:sweJaPłlcl~"

,~ł· . ~.•. skiw8. ~.l1liWęc~wszelk~?lt\<~pl~WOM,
. . . Roz\p~wsiYd i ~tJJy, ~aił. nadJmrrur~
~łJydftn

~,j8!krożpa1011emd~.~

.. ' . • ~.
' . '~.'.". fu
m.u>u>.•~.
. .•. W . tę.· .jedtl.'~.
bę .. p. O~
....
~ $1tę
.•..
...".;.mli
..,w
·itzł~~ W'szystiklO <to· wyu;Lalomtt SiędJrę"
(J.ll()
....

~~ .'~!

~'.

rr:.-.'
...... .•

Katty; to: . nte.podiobie:ństWQ,t
. .'.~ .";"'lloIkh0e -'!Dkl. po !C!b~H wymuSlirvvs~
. ' ~ ~ ....... ~ ~. ~ CljcltJo 'huto hł&i

NIezwykła J!OZInowa W

Bilimingham,

-

kOlŚcliooa.
VI tj11m wyptatdlku z.&Illlikni,emy raz w\1;'"
jedno olko i odif'OC;Zlymy klal'ę.

No, to

Se,rde,C\Z.nie

dziękUję ...

t)zro1w·1ek, .kJtóry ju~ dawno byl wyvrze.t..
wiał po llOICnej hula.nce, znalulll się w jednej .clrwuM
218 Or21Wtiami ... Sędz1a. We1'!OOWtM w aktaJch na6tęzneJ
rozprawy. Po iakjmś czaa1e epojrzał na ZiegUJ'ak li
l"~ł.z .uamiechem do ~ret$lrz,alswego~
MłiOtdy

laby..:

Jut . PQ

śluh;ie. rr~

jesf,diostatecZnie

.

~o~

E!! !::

, ~'~, ktÓI'~··.padloz ·Wit· sJlynnego a.,

I

118

j~tk(,'\"'lli

się sylwetk~ nJJężclZJYzny.
WtraZ z ruk:t!Ofrtka. i piOIl'tj a-

!!!!'S

m

O S

c !U\ć do

lem pr.zy olknie, oo:nal :nie . ~snęł\a, atle panna
N' glbt ~yła je} r'ąłK:ę ...DQj ~, .• DaJkJa'!Ju18JC JiI1l"
pełne millicdniie. 'f:~ Ołkino . OOWl()(r~bo sl~ a
na. p8.r'apooie oU.{lieD~ 2Jja"'U slę jaikliJś ooe:ń.U~
~J'nano gihl.cbystQk-.kOOś zdk:oai .zesikocmył . ,",~. WÓWlCms ~~eikl'~. kiOntaJkt e'"
.. ~~Y ~ .·dbecnl.'u)plJeU,~. ~, ~
~lądflj:te!&Ulpehlde nie.·prZypOlJDinłL~ ~

RH

tej sprawy pGWawie.
natye·hmiast zf,fI{)d:ził się lila Uleją pro

- Hm.... to oołrdoo nieprzyjemna,:,:
- TO' moż,e "',."011 tJan 11' dni 8resztu?
- BOże brloń~ nie! .. , ~iAłem oop'rawdJa tyle wp
t1.alk6w: 00 sta;oozy mi *ta.śniena. a.uro! aJ)ypoj~

.
~.,,~~Si~~ć'~rze;kq)a dlooopóJ

OIkl:iJ:mny'cb ma-yS()lW\aJJa.

jedn,ą,k

I"

~~j oo.. &tra.Ć'bU.n&UlCZycieilJki.· -- jestem .. ~
U1'lIa, ~., tRn jegam0ś6' .nr.Ue. mUierza do pani poIIroj!U.
rr~"8I<> jedDalk
oo.powi!edndo pmyjąć!. ..
~()mła tedy
ooYiC'bmilas,t 00 portjera, i
:r;~ta.wlła mu Stta;n J.!l:meez-y. Następnie "ruprOłWladlzt(
ławszystkiehdlo' SlW4?lgO . pOIko-ju. Po cbwi~li ne; t$e

,.,..,. ".

Tetrzeba
Favles, ktÓ!rej na-

~'CiIZUJmi,eć, jtż

pl!'zedews~ystkiem uspOlk,oić lJannę

zhH

p~dzliłeś pan ~JI8ita stmoh"t1. Panno F-avies, Daj"
n.oonJaj pl'zeprasmm panią w ltdeniu teg~) pana i
\vłasnetn. MUm:ę teru pani ~zeez ca.ł{~ wyj.aŚnić: Pa.U
MOll'oon jest gor~ym wi·elibicielem wego talentu.
Talk; pe..nie Morwn "-- megiO talentu! Ch.cesz pan p
po,wdadlzdeó, ze ró,wniet lllIOJjej akroml13j osoby?
Niech i tak hędlZie. otóż pan MorkJu oświ.atd~zył ID;l
{megdajl t~ gotów poswlęcdć ~y(He swe dla mnie i
nrur.8.izić się t1a największe nawet ntebazp:iteczeńsivro•
Wówc,zas ZupIXltpOno'waitarm mu źf... rt.etn, a,1:>Y zjWWfł
się oknem o glOdlZlinie dwunastej w nocy i złożył na.
tym oto stoliiku list, zawierajs"cy og,wiadc'zyn.y.

p.OtC:Z.a"ć.

Co tu

~

a.ktol'll{a dio "bandyty".

piMlWdW·

~ ·fri~··.tęJj~\Zoy ~. .

~ZIY'.b

r:zekła

Jakto? pani zna tego człowl,eka? '- zaWf01ata nl\llCzycielka z bezdennem 2idu mienjeID.
Również pOlrtjerr opuścił brQlW11ing, slderoiWoany
ku na\9JZnR,jomemu i patrzył na aikrtorrkę baJr'aniemi
olc:zyma.
PłOSZę
bliżej
panll~ lVI.3Ili.on
r.zoekła
aktoTIka u'P'rzejmym gestem wskai2Jała ndeznajomeJllJU fotel - pańska srowność wzruszyła mnie
do-

OOlclal<m:y był \VP'f81wdlz,ie jeszcze (J
dwa
':za k!if1lka min'Ultmógł <:1osięgnąć .&Jt.na. Planna F~v:iles ~biega:a ~ szybko z podroju
i ~mQ\Wła.ła SVOO14 , na.jłlł.hższ& są.~iailikę) aiktorikę
pannę. DoUy . Ndg,hrt. Ta zn.ieZlwyłcłą. d.eterm11IbaCfj!\
p,tmy;jęht tę· wiaillomOOlC. Na twiMZY j~j .llilJwet pojls....
.i

t rkL

:r.DI'odnia(["za l który zminą niesłychanie koOmiliazną i
z.alkropotaną ste.:.. prz,ed nimi. t,rz:l.ill!ają(~ w ręce list.
- Muszę panu p~zyzna(., Ze dot,rzymujeSlz pan

~"Yl'lIoo.
pdętr~ al.e

.'

zdarzenłe"s

II

4

L

ty

d

1 III

uk6ąt

.. --

łlAlaEŃJlAJ\2ta

11M 1 !1erpnł,a -"-' llliootra ApI \\' Okow.
'BA~Bt~

~u

ZniVNl roiZPOtzęłyśdę wi'MljlID1 kraju.
,~ti1n !l,i<yró J l1a>Otf1r~tiej śd'ednią,~; ~toje
':wrk glJj'~l...::: tiU p3'i;'f;Yd.c,r- ija~lil1; gdyż wP~tU:'jjltj ar

"";~t@j.i, :Prze<&tłtalwjłnie ~vrięsZlóne.
%'f'ełJ\łla.tny

H

'.

H

tJ, tJgfii:ryrzt1~

WlnoWIBJtA~
łna t{obłetB.S1in'ks '
f.hlild t.l(!l'plenie sieroty
',1116 Lt!~ej Mę ~fii~
rtlH1nd-,=Kłjj~ :Niebiesld ptak
~"'><'A\,;~tfMł
Z ~dM,~ll. ,
",1Ji(U."
~
.

'A~l \}'ll;tl PMMhOłl

.
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Polskiego Da Ws.bodzie

.l{Qm.itet Wyikone.wc<zy ohcho,dU

.

-'. podJa.je dO wiiU!dlO'mo5<Cl, że MJimste-TstwQ
UIlltkacj:1, Departement III, pismem Nr. IlI~?lJ
"27 z dnia. 26 lliiplC!a. rp. pl'zy:z.IlaA.o vy-szystkdm
stnikQ\lll obClhtOdlu 66 % (r,z.eiŚćdłZliesiąt sześć zniż

Jk~ kQ!ejowej v: dirodze powł'lortnej z Wilna dł() :rri4ej~.. 1l!Wli~kania.
::. '~ja;t KóftIlitetu WyilwnaWl~e~o Gbthodru.
;~fici się VI! Wrilnie przy Ul. Sw. M~Ć'balskipod

':Jtr.. 2 :m.

\i'

~.

1dJIIGIl(); .

:, JJf4w{,nad
.. '

'VV diIlalU wczolI'ajszyrr_od.by-ło się w Tuszynku·
Parafjalnym 11oczystootw~ie 1. pawilonu &anato.jumŁódzkie; Kasy Cho:ry.cp: d.la dlzieci ztl.g.l'O:Ż-o-.
llf(:h grozlicą.Na UTOi("zystośćtę. prz,yb}-li pl"Z.edswWidel~ wła.m
pa.nstWOwyelh W owoo'-c:p.- pp.
wlcew.Qjewodijf <lir. Lewi~~ stwr.osty Rżewskde
go i delegata Min~stocs1ma Pracy i Opjeki Spd'"
łec~mej dr. WYf:.ioUJCha, Za.r~ i R,aJda I\.asy Ch{frych,
reprezentanci; I:~ąp ChoQJl-ych za;gIiejsoCowych, ł)irted
~ta.w,itqele prasy i Żiw.iąźM.ów robotni,ó.ty,ch
otraz zaproszeni gxJśCif', których ha miejsce uroczystości dowiWiono .sa..mg.r-hooami.O glo&mru.e 2 po południu

~

bDrzą

wyrzQdzooe

pięknym

t'fli;lie

. Przemawiali wooewoJewcidJa :LewiCłki; stalrośta
senc'ror Kopcińsiki przedsta;Wlcdele 'l"Ół':'
tly1c.holrg'aniz.aeji, ZNr'iązkóW i instytuC.jd$~łhych
? wszyscy docHliall W'y/ln'\t.k,l· K~~y. Chorych! .•'~ . .
śoiągane od .ktl.t.lde..:,d'Q p~C'o wl11k.a czy. ~ni!kia
~kła.diki odpovdedi1.io uIfiłeś.ci~'a W tym "palaQU
l~droj\\Tla', j.aikuu niewątpliwiejesi -piękny pa,Wi3.QU
tHa dzie!:!i \7 Tb8Zlyn®u.
liżewski,

iako~zenie sezon~' . :)Vyścigoswego.
Zamknięcie semnuwyściłłł~

.-

~7Jmmn.
....._.

Rudzie

która :t\Vabila.. 118 tOl' i~7J)t.Szkł 5 tysię
cy żądn,th wrażeń r.wolennik6~ ",tetka". Pomlę
hy przy&yłfmi specjalnym pOCiągiem z Warszawy ~ znajdowali się wiceminister rolnictwa i
iiók. pailłhv P. Fryderyk. Jutjewtcz, ..auy spori!l'nen i JliG~iMacz stajen ł wyŚcigowych gr. Albert

pógod%ie,

.(b:up)

WieIop.olskj ó:tU wtłwolhe tóWatt.,słwc Warsza~
Lodżł. Przykrym' eWellementłdn' wyścigów był
'Q~dek A:rgUS8t z którego jeździec, da1nał .sobie

_ , . o gJQidIz. 9 ira.no w kościele ~. Anny p<>-

' .....

W'

pabJanickłei odby. dę przy p~łflłft~j, sprzyjaj4M1

vr, i

I ~sł~ónY :oostaDlile :zmrąmŚ malteński międmy
;ip. l.~~i&j Z p. BoleslJa,wem ~ ~
. ~ ,~.D8. Jl()węj· drodlże iJycl!a.,. sweęść Boże!

1'~ pnebieg~ólal'ch

~.

bieg'.

przedątawia

'. ~ aMłąP11iąco:
PierWsza gonitwa: bieg plaski, I &00 ~r.
vagroc1a _ d lEnienie (KterySzepiet6w); a LaZe1SJolłlt riobotnik6w [hrześcJańSklch dy Szerena, m Bajdilmak. IV ArystoQdka. 'fot. 14;
dt)j1l 1 sierpJlliJa rb. (~). o g;odmi] l iU Ił.
, tle '1 'Wliecmr~ w sali "Domu LudowegoH; prIZy ul,
Goaltwa druga.. Steeple Chue ,41St. 1.DO mir.
Pr\re}MiI. 34 :' ~e· się 7.ebJ.ia;llde M1ł~ stb-.

ZE-~_KOW I STOWAllZtSZEN~

W

~YSiZema Bob. Cbrmścijańslk.iClh, na. ~ pnze; U'1JMVia.t ~e JeneI'!aJlny Patroa ~ :&morDd.Ik. sw.

~agmda

i: iWriMv· RJbus.
,
~
: l>Dia 2 a.ierpnia. :$. o . . . 7 ~ odbIr
d'Ue $olę ~1"aDie w odidUele . . Og~j) Da WrJ

.jall1d.

iN zł l) WłdzowłImb(Zakdewskiego) 2)
Ił_ 3) I'toja, ') Koja Kila; li) AleJa; I) Witeź Tot.

j reGl pr~ będ!zie 1001. Fijałlkowskt

I

-

TEATR MIEJSKl

z ~.u. ~a~ego Da

łlltt*w

~~ Wtii&ł w -łA\CYm repertU6n';e
'f~trze Miejskim na. kilka dni

'.

.'_

......

. LWÓW.
'
8:1 Mistrz P{)1skipo~m.ł} swa,
wspaIJliałą ~ę. Tak zn&em3j ~ po TKS. Dlie

7LTr~Wlat.JI\

na.

p(). (W·tem

S.~'iano się.

WUsJa -W~a.nka 8:& W~a
Jklęska gości, zupełniJe msłużona Wd$ła ~ do

(ot

TEATR POPULARNY;

W cln:iu"''C~j8r.ym

fO\I'!ll1J

... łti~ PQpulMny lamk:ne) swoje pod

letmeh
remont

.l:Jafd lt{'lł,br~łł~t1 .~\;l ~tłWl W Wli14 10
. . . . . . łt.

GonHwa trzecia. Bieg płaski. dyst. 2188, liagr.,
800 zł 1) ~ol'dham (MOł'SUnA) ~) D\1.uałIÓ; Sit...

dina; 6) '&J;.tokaitaj 5) Bajł!czna. Toł.
GQ:dłwa

as, 13

ł.

ta ,zł

,czwart4 Hu.rdlul:'ace, DJitanł 3110

mt!. Nag.cuda 2500:d. 1J

Kirkes(ttłai16\\t .JlliloWłiK:

kiCh) 2) Ie.rełere; 3) Baglletj 4> Gwałt; 5) D2~zug.. ,
6) Iwo; :rvlll.26. 17 i :U.
Gonitwr piąta. Bieg płaski, dyst. 1390 mu"
Nagroda 6(10 zł 1) GIGriola (st. Klery Szepiełów); I)
łUna Uj 3) Depesza; 4) Czarowna; 5) Libel'ty.
&)
Lala. Tot. a8. U i lli ~.
'
Gonitwa.· szósła.Bieg płflSki 2100 mtr.. Nagr.
~5&0 (sprzedama) 1) Czekan (Stokowskiego); 2) 1ł.cf

&enfels, ~)

Dumny; ł.) PoUsh Cobj 5) Benlamłli .)

Eleonora; i} Uridaa.

GOllItwa

Teł.

129, 24,14 i

tł.

Budle rAce. łlJst. UIO Nagroda 8Utl zł.· 1)' żak. (DydYńskiego); 2) Azamat;. 3)
Jemioła.

Jłód1:J1a.

Tot. 1&

Bieg ósmy: PIaSki, dyst. 2100 mtr. NalJiroda _
zł l) EsSłluł (Lubomirskiego), 2) A1fa. 3) Kate; ł) Fez
ht. 20, U. 11 zł.

ost Polski.
POZNAW.
Warila l..KS 5:2 W6lI.'iIa 29wanłJował& siQ

1&
!,ocaźkę ~ VI l.odJi ~t.Dj~ SWÓj IlJI()C]lfO jw
nads1Bil~męt.y prestdge W ostatndeh ~.
WAJł.SIZAWA.

fulonja - JUJtr.zewka 3:2 ])o pr.zerwy ~
br1miaiI: 3:0 D& kioIr:DYść gD3~, lticIObo sił ł
wy'BOlkooytłrowem ZI~W!Eml Po]i(mji, &łlml .piJ
p'rzm"W'ie ~a. ~zenika p!)~ odbić
dwa goalle nie ł.ł'8Ic8J(} 1utJ &ni jedlnego~ ~ p;4o-

~ ła:••od6w ~dbbrze Po. ~.
.'
Fn:.~ DaldlaIl Wi9ła 22 pDt. 2) liFe 22 pot.
.
3) ~ 18 pnt. łt) TKS 17 puL 5) ~ 16 pOt.
7) Polo~j.a 15 pnt. 8) Rtmh 15 pnt. 9) ~ . • pat.
KATO"'&'
IFC - ·Cuurni 2:0 ~.:.tcne mvyaięstWlOi lFC. 1'l'. 'TUl ~~ści 13 pnt. 11) Cmtrni 12 pni, 1ł) 1JriIIIIwk. . .
];t~·nie p.ozwołliłfo ~,. iIdob~ ~o . 1G pl'lt. lS) W!&tr8m wianka 9 pnt. i lł) Jmr~~ .. ,

PNedstawientu

~lQlt,
pr.G:~
jidllQ m.iesi$>ZIltch ~rti
,W1Uól1fił to GNHdł3 pr:tepi"O\\";j,M:·nny lH~..uił!

.

Pogoń T11S

~~ p!'t~rYr&tf1e -- pGtłlll pod rełyserją K. 'fatł.1"kj~\y-:l(i!za,; i.tJuue się zmkomita Lekka komedja
~. er.tlQui11t1i'&· ; jAIMs') któm zdobyła sOOiJe w W&rSIa
w' tVi T~.~ MlBIłym ni.ebywtały sukces O dIDłlU
l~jery .. Alę. l'. tpeejalrie .ia\viad:oaniema.
•

W~ mwody o miaw~ ~ ~
kilka NIlSaICyjnyoo wy& ~W\yIC!h ~-

n:1ków

rIUdf!ta.wieuls w

- Tragiozny Ulladek -1aźd~.&·

łódlkieh dtUły·n.

llilO'Sły

SiiIetPHń UIlłopu

'8

J
Dmi tr
Niiepowodaenia

~

I

budynkiem pwvi'ilolllu Dtai kt6lrego"usta.w:il{J slili 120 dall1eci, prWbywaa~l1 __
I,ura,cji~ z.g'il>on~adlz,i,ła się Hemie ptllbliC!~~ ipn!fit
,tą.pioQuo do urN~zysteeN aktu otww·cia.

przed

udzi~e objanłckiBj.
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f '

ID,.
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Osobiste.
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('i()tbfl.J1łtDbJ b

•
r 18

te o

r

. VI. kStu wsilach OOWIlcmycll l'IUnęlY IIWlN<kJ
l~j&(gos~; a ~a pOOmY'l!a ~ It.1.O'"
_.~

ChI (!cb }.'i();W1fiL Ił stlillnle6
nit. bochenkU.

~

~~M.a. burza, ~ M~aJJ.tła" W Ci~ kIil"
P gloJdzdn wy,r~iita· t1U!Ź'e sZlkody: S~YJególnH~ na
,}IOWiiJlcji.
~
W ~e. ~zyJJo mę jak z'WtY'kle na pLy"
~~ po ul~h brutklu' ~dlti~.i _up'd!;nnel",W.moojl"; zaś w piOWIieoile dIeMicz wyr~
• H .'
lme w poWad1; z kltl6rY'cll me

...

'~

.c

23.
.

li

ogÓł dobre.

RMlti(l'hvt4. WllWi!t ~'j ,.- 8IIry
tl' b{)T'!Ć~\VY~c\ lEJpiej; bi~ VI ro1t\l .~
W pWrWslYtU! d!ndooh M.erp111la iJ,~
jLt-.1.. IC}Dj,awlerJe się ~1 z, ~h JtOO.rOW. , W ZlWiią,1Jku t; tam o~z9ltUJjĄ póUiialn~i
zaNIki
.' '_Ił mąkd i' ;,111eJJ.a., Ceny \e ~inn;y
~. . .
... {Jaść o 20 pl'.oo.
.

Mlnl

Pierwszfgo.pawllonu Kasy Choryoh w Tuszynkn Pars:uaJnym

hi eźąC8.

10 let. f<J(zil!Lcy
. ~w.stania I Korzusu Polskiego ~a "vs~?-~e) ni-

:1

~mJQty kJre:lyt6w M1n.

-wane.

'liJ=letnia rocznica I Korpusu
:i'

jiH'Z,y'

ń.ólnictwa tJ!bsmć p.óoowrue~s'tc7..ofie obszary zbo
l€ma późnemi; : jak glJ"kat ruIę!",nk.g. i t. p.
talk;
M sttaty liP~zynadruv'iej ~~l~Q w~ta.ną p(}wooo-

~:O~~

iaG_.~.ości

ba'rdzo

W okl't;gBJCh llfl.\vie~Q1,if'i,h 1:lęs.kami żywW1oQ:'

1

.

były

.-

wemi; - rvłnky roołf.l1

. ilbperJil jWl~ miasfA)'" );Oiiocku ~N1t1~t·!
tk mL.W1.
corso . ~afig - Hohn .. Weeds"
Ifi~W1ti
Oświatowy .~ltJpiór w operze"

*»

zyta

"vi. ok eS:e lnvit1)~~li('t

e }ilHmY31I1,;

l-l

Q~'Wizna (bumikd i ziemniaki); . . . . . .
hl' pb.ltio; lli1

•

~

J;li.UlJ&~u.
~

chw1lo:wej

dk.res sła,l;)Qści ~

.liW"
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." 1927 r.

SPO~YWCZE=

SR:LtEl'Y

PlRACO'\VNIA OBUV!IIA:

PI\VIARNIB:
Kuliga, Odynea 11.
ZolIer, Śląska' 1t.
ZAKŁADY RYMARSKIE:
Jezielskj. Pahjnnicka SZ(·s.a 60.
41.:AIU.lIADY KOWASKIE:
Osii18l,L pabjanidGl Szosa 41.

SKLAD. ZBGABMls-.rnZOWSKO :nJBILEfuUU:
.,Jan ł'łs.cek Brzez,insl\a 10 tfl(don fYJ·l"
ZAKLADl: KAMIENIARSKIE:
fA KBm Br:z.udiJ.sł\,Q ,1:14·
Pawełek,

KrakuE8. 12.
SfJWeXQ, Pictrko'weka 196.
Wągrows1k.i, Krzywa 5.
SpółdWelnda 8potywcza. Dąibfowska 16.,
J. Defid'llski, Piotrowska 6.
BlesińsJti, Wdlcza 10.
Stow. "Sna" NMUOOrwicza 52.
Róże-wsika, O$orkaWsika 6.
Rrreżnicki, Nowo"p~bjańi('ka 25
F<t!nłdewicz, Ze.menhow:a 21.
QU, SientkiewilC®a35.
S'Iliwalski, Baizalrna 2.

SubskL SQkola 5•

Kowale ~,yk~ Pubjamck.a. Szosa 18.
Kl'u('?kow:-.~ kU" iJ
256.
FRYZJERZY:
F. S2n~:t(l"·'.·!. .dtj. Novv,\·Pab,iani·cku 21
SK,LADY \I!JIlGLA:
S. Śniady. Krakusa 1
Gre,{~zyl'mld. !{rzywa 4.
OBJAIJJY SMACZNE I TANIE:

?IEKARNIE:
KrtlCiz,k~1Wsld~

Siera1li:O\v'slkiBg\J 27,
Dobrzynia k, Pabjanicka Szosa 28.
Gadzdno\vlEllki, PlDmorrs,lia 61.
RESTAURACJE:
A.•Jaska, Pabjanickn S·ZDsa 26.
Wł. Pioirkows1d, Krzywa 2.
Sz,czepan ia.k, Krzywa 16.
Mi cllaJldewicz, KilUlskjeg{· 160.
ŚLUSARNIE MECHANICZNE:
MaC!hW'~ R:r.gOi'\l\Bka 57.

1("ygier, Kopeirnika 6lo
SKLBP X RZBiNICZE .~ ... lłIASARNIE:
Sumj:(lski, Pomo'fska 61.
ZAK~ADY FOTOGRAFICZNE:
Dobrowala i Lu.c!\vikQwsld. Rzgcwska 19.
SI{LEP DYSTRYBUCY JNQ.-I{OLONIALNY:
Vi,.'. Nowakowski, PII·2~clZ<:1.Iniana. 42.

no

Magistrat m. Łodzi ogłasza konkurs na wykonarobót brukarskich w ilości około 13,500 mtr~ .kw.
Termin nadsyłania ofert. według wzoru. kt6ry otrzymać można w. Wydziale Budownictwa, 9ddziale
Ko.munikacjit upływa dnia 2 sierpnia 1927 r. o ~. 13.
Warunki konkursu 1 warunki ogólne i techniczne
YDa wyżej wymienione roboty przegJ.ągaćmożna w Wydziale Budownictwa - Plac. Wolności 14, 111 p. pokój
Nł"" 53, poczynając od dnia 28 lipca 1927 f. codziennie
pomiędzy godz.. 11 a 13.. b\J
Łódź, . dnia 27, lipca 1927 r.
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