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p. dpisanie
i ambasadora

Dziś nastąpi
"

I

I

Paryż, 18::8 (pat)
Jak stwierdza biuro Wolfa, powodęm
tej audjencjibyło pragnienie ambasadora. p,j
z naj poważniej szych trudno~d
W sprawie zawarcia traktatu handlowego po
dziękowania premjerowi francuskiemu ,za /-'1
między Francją i Niemcami było dopuszcze"
we zainteresowanie, okazane ambasadoro\vi
nie konsulów niemIeckich do Marokka i de
przez, p.Poincarego i przezrządfrancttsld
byłychkolonji niemie~kich, znajdujqcych 31ę
w cZ8F'ie długiej choroby.
obecnie pod mandatem francuskim.
W· trakcie .roznl0wy' poruszana byłu f
W - sprawie tej .Niemcy. uzyskały WpHl
omawiana sprawa obecnego. stanu rokow;'l~
wdzic wolnośc bandiu z l\1arokiem i okręty
francusko::niemieckich, przyczem podnif!sk:'·
iclifb(idą <molily zaWijać do portów ma.ro,.
no doniosłość. traktf.LtJl~a}l.dlowego 'fra.nc.;Ji:ls,
kańskich J ale nie otrzymaJ y prawa posi-ada
ko::::-niemi,eckiegó.
:mil konsulątów, ani też osiedlania S1ę na t.,ei
Berlin, 18~8' (Pa:t)
l'ytorjum marokańskiem.
Biuro Wolfa donosi z Paryża,że pod
pisanie umowy 'handlowej' francusko:::nię1l1=e:
Układ taki wywołał uczucie ulgi w 0c)<lej przez ministra -Brianda i ~bas~uJota
pinji publicznej, obawiająćej. się ustępstw 'Ze
von I-Ioescha odbędzie, się dopiero . jutro"h~~
strony rządu francuskiego.
póśrednio po posiedzęniu Rady Mjnistr6w~
Układ, obecnicpodpisany, zWlęk"z}l
również 7nacznie liczbę produktó"w frafl~u.
!II
skich, dopuszczanych na rynek ń:emieckl,
co wywoła duże ożywienie się stosunk0w
I
handlowych pomiędzy óbu krajami.
Prace nad wnioskiem zwołanje
sesji
Bokanowski oświadczył w rozmowie
2 przedstawicięlem "Exscelsiora", że zawar,
Warszawa, 18::8 (tel. wł.)
'Vniosek posłów przedstawiony będzlePa~
cie traktatu hadlowego francttsko~nien1icc~
Onegdaj powrócił do ,WargzawY,ma,~,1 nu Prezydentowi bez umotywowania ibel
kiego dowodzi istnienia ducha Lbcama. Licz szalek Sejmu?Ra~aj. Wch\vilip.' ~~1:trsza::: podania p;;g;;:;;~sesji i, wniesiony zost:1nie
ne komentarze prasy' wYrażają' się naogół
lek uzgadnia z dyr. kancelarji ' p. Pomykał: pra,vdopodobnie.'1 połowie przyszłego tygo
w tym samym sensie. Zdaniem "Gaulot<.;'·
główna korzY~ć traktatu jest n~iury
pon. skim sposlSb i formę wniesienia na ręce Pa dnia~ t. j. około 24 sierpnia b., r.Zwołanh,
tycznej. Traktat zapobiega ry~ykom wojny na Prezydenta Rzeczypospolitej wniosku pc. sesji nastąpi dopiero w dwa tygodnie pbi.
taryfowej i otwiera drogę dla normalnej wy selskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. niej) t. j. około połowy wrzesnia.
. miany pomiędzy towarzystwami· ekOnOlUicłJ
nemi lojalnie zaś stosowany może przyc:i.y"
,,,t\lcsię do urzeczywistnienia ducha pokdjo,:

Jedn~

J.

o

'~-wej .współpracy i właśnierozpaf.rywany p<hł

\;_~fym 'europejskim kątem widzenia układ lU'
... )kazuje się przedewszystkiem jako wydarze:=
'u.i~, .Które przyniesie owoce w pr~szłośc1.

lSSZĆZ8 judso
Pułkownik

r

),P
nadzwyezajnej

"Iac isc"

Da stanowisku korni ~arza

ił

Sejmu

undurZB

rządowego

m: Lwowa

nil funkcję komisarza rządowego, a Rada
Jak się dowiadujemy roz,viązan::e ra~ Miejska była jego~ rad~'przyboczrią. Woje".
dvnl. st.'. L,vov;:~ nie 'nastąpi w drodze' 1:0-Z wod~ Iwo'wski ·d3orkowski otrzyIllał obecnie
porządzenia ministra Spraw \Vewn. Na pele polecenie zrniany,jedynie ludzi ~ tych sta,
szkodzie temu stoi fakt, że
obecna Raća nowiskach. przezpowołarue innego kO'mi~a$
.fJak to było w KaUszu'"
lVhejska z prezydentem Ncmnanem na c~e' rUl, oraz zmianyśskładu . radyprzyboczne.i.
- - -'tł'Warszawa, 18. .8' teLwl.)
Jak się dowiadujemy komisariem rz,\,
Ie nie pochodzi właściwie z wyboru, let:z
,,;,'t)~t$lelszyntlrner .~Gazety Por~Hlnej
przejęłaagendy od mianowanego j;3;~zc'-'e dowymm.Lwowa zosfanie mianowany pułk.
\Var~z-~$1tit!J",iostal V\T godzinach. poral1~
przez rząd austrjackl\V czasie wojny korui Dobrowolski, szef artylerji D~O.K. LWÓT
nych skor{flskQwany za artykuł p. t, "Jak to sarZa rządowego d:::ra Grabo\vskiego. \Vla ~: Skbd rady przybocznej ustali woiewoda z
';ltylo wKaU;~"4,
' ciewiewięc prezydent· miasta N euman peł~ miejscowemi czynnikami.
ea· . . . . . . . .

fi ala "Dwugroszówki"

Warszawa~ 18~8 (teVwł.)

.
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18-8 (aw)

Z Szal.łghaju donoszą, iż w związku z sZJ~
kiem. posuwamem się wojsk półnoonyeh. które do..
tad, lU .91n I2dti Jang T$6, naprzeciw .Nankinu,
wmie5cia PaDuje --łrół przygnębiający. Przyby.10 wieln.uchod.źców~ którzy uciekają przed armją
półnG'Cnę w::rdłuź bil kolejowej Nankin· - Szang...
haj.. W 1łlieśeie .wiają się powstania komuni-

stów
łoby

i .~

sttajku przez

hasło do:r~w

~tników~

i wznowienia

B,ją się

po r tu
1.s. o naczelneg

dowanie N

P

tnie r~dz~.

dWOUlEll!ywhjami wojsk

du próby

'

północn~~

nades:z:łych

opanowane

li ~onies1eń) konnica armji północnej :&aatakowak
Nankin od wschodu.
W 'lad za tem nadeszły tutaj d.epesze o opanowania ~n:-edmieść wschodnich Nankinu ~,
oddziały G't;:IM'~_ła Tsang-Tsu-Szanga.

VI Nankinie z po-Włr

j6dnej z nich połączenia się z wojskami

.WwlTłg

marszałka
~;od

Przedmieścia

In'11

I

Lond.yn 18-8 (aw)
w ostabrle) ehwi-

tułaj

MM,.. o

rw

lDet·

co dapIątko

wa~ ?akich widownią było t~ nti~tG na wiosnę.
W' okolicy .Szaugha.:łu majduje Ślę podobno tylko
8,OOÓ ż@luierz,. _mji południowej. ze źródeł. angielskich _n«p~ą, te· gen. Peng zwrócił się do !J8Ds
Czang-K~j ~ka z
żądIaniem. ponownego
obj.
naczelnego oo.wódzłwa armji południowej.
Armia północna ~. dowództwem SUB-CmanFengaęts~dziła ~y. o .10 kIm. od ,Nankinu
port na i'Żec~ Yang-Tse, zkąd rozpoczęła bombardowanie Nanlinu. Większa część wojsk południo
wych przl3lłda Da lewy brzeg Yang-T~e. Generałowie armjl Ozang-Kaj-8zek.a zebrani w Nankinie,
z~~u.ją ~ w dalJ§zym
.ou Nankinu i
Szanghaju. W Pekinie zebrała się wielka rada ~
je~ "łórą~w~ :i18!fadiJ Bad obecBą sytuacją
sb,'ątegiczuą.

ts-S

Szanghaj

(pał)

.
~łel' d6w1ałnje s1~ że wojska p1łnoonew.y
saaly eIH;~~łmn do lia,nkinu, zunacza.j~ Ze o
Be '\111 ,dniu ~i*ZJ'nl Nankin się nie podda, to
będzieir.tensywułe bombardowany. Dowódca Nan··
\ilinu miał ~ązai6 rokowa~ia z wojskami pÓł
Jlocnem.i ,. w celu uniknięcia .bombardowania mia~
Sła. Obiega i)oQłtlSka., 'te ludność Nankinu słoi cał
kewieie . po stronie dbwódey wOjsk. pó!noonych. SUDc.zuan~:ranDa> . . . ie ',r~ 00 star.cia pomIę..

id

IDO

0lIl . ·dowy•.
Przejazd 54.

!ID'

Pierwszy model skonstruowancg-o pr:ł, ez braci . Yeverka pługa metalowego ord
detale pomniKa, obu wynalazców odsłonie. tego w Pardubicach~
t'
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Spowiedź Krółow~j
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Al1:00 Teny i Lewie Stane,

wiedź

Od

:łla'neu~iego
~tlan,ja

n·a··
1oo4ynu
niemieekie

LoBdyn18-S (teł. wł)
.W związku ze sprawą redukcji wojsk francuskich w Nadrenji Chamherlain. pl'zesłałj przed
zasadniczą decyzją gabinetu lranmlskiego, BrlandOVJi dwie bardzo energiczne nety, które głównie
skłonU, gabinet paryski do powżięeia z&sadnlczej
~Ii

za :u~dukcją.

~łówDym
że

argumentem Chamberlaina

było to~

w Loluuno najformalniej przyrzeczono niemcom

redukcję.
Jeamocześnie Chambe:dain zapewnia, że sprawa redukcji nie ma nic wspólnego z ewakuacją
i Ze w tej dUi.giej sprawie rząd angielski pójdzie
aalkoWlcie ł.iłł rękę lrancuskiemu~ jako. najiywotniej
interesowanemu.
Pogłoski niemieckie o konflikcie międą Pa~
ryżem p Londynem z pOWOdu not powyżsJ.ych są

mem018n€l'um. Niemiec w sprawie reGu.~jl~O_:

Berlin 18-8 (pat)

Pt'awir.owa pr·~a nlemiooka donosi Z' Berlina,
na ko-mnnikał Havasa. że rząd !ran
wski pf1U!lłsla~ dr. Lcndlnu QdFQwisut .nil 1i»Q9~

•

Gkupa~jI ~ ~Wf,h.,

Nie!"'a.{~cko-WU'odowy "Deuł.sche Tageszeit~'~:

dodaje ~ tt.90 informację~ pOchGdzącą rzekomO "i~~
llob.I'Z8 pomiGrmowanycb kół angielskich, że. łzą
franliust.r~ H~asadniał w swej nocie konie
utrzymauij~ lladal w Nadrenji prŻJnajmńiej 50
tysięózne~ "IIDji okupacyjnej. Francja zgadza się
ten SIHlSÓIJ na zredukowanie swoich WQjsk . oku
cyjnY&ll n 5 tysięcy ~ proponując by Anglia i Bęl.ął
zmniejSZflf swoje uUagi o tysiąc ludzi kaida.
D2.:8.tin.\ki nacjonaHstycZne twierdzą, żewi
te m,.lSl:! wywołać w N'l8lUczeoh roz02arowam
gdyż '{.IK d'·(--'blla redukcja niema ··dla ),!i~~e~ .. :::.:
dnego znaczenia.
.
Londyn 18-S (pat)
Reutera dowiaduje się, ie rząd 'łr
cuski ct:powiedziałna noty l'Zlldu QgwskieDoJ
tyczące zmD~łljs~enia liczby wojSk okupacJjny~;
P~ijeucJa

bezpod5taWDł.

powołl!iąc ~ I.

'V6

PochOpQę

m4

w N'ldr.lnji.

.

Treść Nlty trly:mana jest w ia,jemnioy•

:aawoi

ustalAją

.klt

o~l\"led.,
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.Raec'f'j
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ił

Już doleciały

"Złoty Orzeł" i "Miss .Doran"

dotychczas
Naj p ra\.vd opo.

nie przybyły do. Honolulu.
dobniej zbłądziły w dro'dze i wyczerpały r.a

alsza"sanac,ia,,;..

tł~dnie 2.45 po pvłudniu (godz. 2,15 raIl0 'w~ pas zabranej przez Ibtnikówbenzyny.Z~nu
tlhlg l2'żasu śródkówo~europe]skiego) srllno~ siłoby to obydwa sauloloty .do opuszczenia
I~t W0ólara(~, kierowany przez pilota Artu« s1~ na· morze. Wszystki~ okręty znajdujt:t,.;e
la Goeb~l. Prz.ez ten czyn Goebel zdobył się na Pacyfiku, otrzymały. od admiralic.ii a·;
przypuSi!t,
nagtodę 25,000 dolaró\y; wyznaczoną przez ,merykańskicj wskazówki, co do
ktQla ananasów Dole.
('zaln(:ogo miejsca, gdzie się znajdują lotnicy,
Lot Goebela trwał 26 godzin i 20 nlinut. Niezależnie od tego okręty wojskowe i tor

Jako drugi przyleciał o godzinie -4,20
Martin Jensen na aparacie "A10ha",
przebywając przestrzeń do Honolulu w C'la~
sie 28 godzin i 17 nliIl., zdobywając. drugą
ńagrodę w wysokości 10.Ó00 dolarów.
Według niepotwierdzónych dotych,
~zas wiadomości, aparat OoIden Eagle, k!e3
rowany przez pilota Johna\V. Frosta miar
\llec katastrofie. Pfzypuszczają,
że
lotnfk
wraz z aparaten1 wpadł na wysokości K0k:::
bC2d. gdzie go widziano poraz ostatni Q g~):#
azińie 3,13, w morze. Od tego czasu zagi.
Dął wszelki ślad po samolocie~
Londxn, 18::8 (ate}
W Stanach Zjednoczonych panuje
wielkie zank,pokojenie co do losu dwóch fl·
eroplanów,' które wzie:ły udział 'v locie z
San Francisco do Honolulu. Aeroplany te

g

1-5 lolerja
z

v klasa

Państwowa
-8

dzień.

50.000 nr. 18735
25,000 nr, 80378
Zł. 15,000 nr. 4412
d. 10,000 u-ry: 7525 35641
zt 5.000 ur. 12082.
Zł. 3,000 n-ry; 5704 27043 32098 38339
Zł. 2.000 n-ry: 3037 10837 16605 61190 70387.
lL 1,OUO n-ry: 4402 106\38 1036:..! 2.60G3 49750
64169 G:;t43 68354 72537 93196 94638 101260 104371.
i,ł 400 n-ry:
2325 3803 5299 6293 8901 11474
12777 14699 15489 17010 17402 18279 18781 19753 25169
2599) ;::447 34535 34922 45096 46269 47574 49792 54731
56119 S.4.74 5980:~ G0614 62258 62548 62695 62657 68464
68581 f,,\ 90 730'7', 75699 76239 76418 77797 81745 84691
86283 &1~:::71 9Z402 93641 97757 98155 98021 99502 99945
100704.
Zł. ;3% n-rv: 162 243 2117 2234 3056 3806 3821
4146 4i3~4745 5150 0646 6659 6GG6 8504 8650 8705 8968
9886 9891 !f ?88 10667 11931 13492 16012 ~6099 17231
17772 178Z7 18184 18588 19446 19802 20207 2042.8 20629
21671 21807 23055 2.3269 2.3470 23880, 24735 25207 25694
26112 26379 26806 27763 28213 29045 31466 31768 34090
34182 :54631 34954 36369 36679 36807 36923 37373 37484
57693 37783 39104 ·39344 39764 39798 40231 41030 41220
41491 41639 41891 42923 43940 44773 46185 46344 464li9
46903 46923 47003 48230 48790 51179 51754 51908 523fi3
52584 5296H 53236 542.56 54919 55438 55741 56149 56610
56689 ti7~51 57884 58512 60059 60107 60289 60762 60907
61217 61312 61445 62071 62153 62266 62732 62745 6367~
63686 64154 66553 68416 69074 69388 69989 70023 70405
70785 7687871149 71734 72440 75808 76675 77676 784;:',
78791 79837 80609 80932 8O!Y~ 82089 82304 82611 82913
83576 \3633 83748 83998 84021 84021 84295 84995 85875
86068 S64~3 88624 88664 90670 91313 ~2748 92995 93688
97055 98180 98574 99374 100530 101567 101815 103697
103795.
I.

Zł.

Mie

i Kinematograf ąświatowy

Od wtorku, dn. 16-22 sierpnia 1927 r.

~~:ł:gh

Chluba kompanii

w roH g1

~roe~:.

Nad program
1 ReinlloM Schcunzel Siadem Amundsena - 2 akb.
Dla mZo;,.
Drl'Jm. v.. 8 cz .' Nad
dzieży
pr. Farsa "'.2 akt,
W poczekalnisch killa codz. 8udyci e tatlłćfon.

Przygoda

{ate)

\Vystawa
przemysłowo:::handlowa:.
Genewie padła ofiarą poŻaru, któ~~,w~b~cb]
z niewiadomych przyczyn.
.
Większość pawilon'ów i kioskow w~
sta wow~ch· sp'l()n~łą~ SzkodX bardzo du~e~

oeeanem~pokojnym-- Okręty
przesztlk ulą Pacyfik

lotnik

ł

w Genewla

Genew~ 18::8

DWa sawQ1Qtyzaginęły Dad

tloholulti, 18~8 (a w)
Jako pierWszy w kotpusie \vyścigOWY1U
satholót z Ameryki do Ha\Vui przybył o go.·

zniszcz

wystaw~ przemysłową

dwa zwyciąskia 8eroanYłr

wojenne

żar

P

CI

W

B.ku· Gospodarstwa Krajowego

:Warszawa, 18::8 ,(tel. wł.)
Dowiadujemy się, że z Banku GospO I
dal'stwa Krajowego zwolniony zostal p. \\"i.
Hnski, mianowany ostatnio przez byłego p~e
zesa banku p. Steczkowskiego, dYl"ektorem
oddziału B.G.K. w Drohobyczu. Dyrektorem
oddziału w Drohobyczu mianowany zqstał
przeniesiony poprzednio na in1łe stanowisk'Q
poprzedni dy'rektor p. Zygmunt Jan Rugle.
wicz.

pedówce, które strażowały drogę lotu aero~
planów/ pt'zeszukając części oceanu, znajd'!~Ją
ce się \'II .poblizu marszruty .. Komendanci roa
rynarki w. Honolulu. i w San' Francisco wysła
li pewną ilość .aeroplanów na poszukiwanle
pr

en. -ly zapadnie
I~r~ i Irle~ II~e
konclI

yrok

35-ty

dzień

Rozprawy otwarto ogoaz. 9 m. ~~
Sekretarz sądu, kpt. Serafin, przyst~:
pił w dalszym ciągu do odczytywania do,
kumentów.
'
Podczas odczytywania gen. Żymięrski
niejednokrotnie zabiera głos dla wyjaśniani.ą
pewnych

szczegółów.

ogarnął

liezne wioski
akcja ratunkowa

Paryft 18::8 '(ate)'
Pożar lasów

w

połudnIowej· Francji i

na Korsyce, przybiera zastraszajqce rozłnia~
ty. Walka z plomieniąmi jest niesłychanie
utrudniona z powodu wiatru, Na Korsyce
liczne wioski są otoczone przez morze pło~
mieni. Mieszkańcy są zupełnie odcięci i w
wielu wypadkach o los j e ich niema żad~
nych wiadomości.

olar

Kto jeszcze nie

rozpraw.

SZY, l Jutrzejszy Zapewne będą odczytywane
jeszcĄe dokumenty. Przypusz~zalnie już 'W,
poniedziałek zabierze głos prokurator. Mowy. oskarżyciela, Jak i obroncy, oraz wy.ja.
'śnienia samego oska.rż9nego potrwają z~~
pewne kilka dni.
" , \Vyroku nie nale~y się spotłzłewag
wczesniej, !akw k01lcU pr~szłegd tygoom~

Rozprawy w procesie gen. Żymfersk\e
go dobiegają do końca. Przez dzień dzisiej~

Olbrzymi pOiar lasów

progą;.;;

•
Wojskowa

Pociągi W niektórych
ły z,~trzymane

miejscacJl

~tat

przez ploDlienie.W, akcji

ra

tunko\vej biorą udział żołnierze i sapeI'zl~
którzy przekopują głębokie rowy i tamy~
by zapobiec rozszerzaniu sięplomieni. Of~
ry są już bardzo liczne, jest bardzo wielu
zabitych i rannych. Straty materjalne nie ~
dzą si9 obecnie jeszcze dokładnie.,określj~ .

śli
odebrał4wy~ranei

ch graczy.

niech Ipieszydo PKO.

Warszawa 18-8 (tel. wt)
.Premje wylusowane w S-min u.biegły~h' cią

626627 ~29(MO 635647 638451 643174 656649 68łłN519013t
704776,. 739534 743283 799569 799769 803386 80404&811077

gnienia~h, które dot}'chczas
nie zostały odebrane.
Wśród całego sz~regu wygranych
jeszcze czeka na
szczęśliwego odbiorcę 40.000 dol. które padło na

- 835383 8~'002 889052 915894 931889 935279 951013 972168
977118.

341248.
.
Jedna premja wysokości 3,000 dolnI'. 373505.
~7.eśĆ . premji »O 1.000 dol. które padły na
n-ry 52233, 354118 428420 532797 573571 750065.
:l'ny plemjes które padły n.a 'n-ry 227289 90UU
945251 (:!Iaz siedemdziesiąt premii po 100 dol. któ~
re p.nU, na następujące n-:>"y: 4730 7789 10285 17921.
20390 22470 350&9 58409 59151 &0589 ®9026 72U05 100620
129432 157341 170643 197283 201083 21'856 ~3ł886Z36'46
2591136 299894 4.08529 3200:10 329002 :53.49,'] aS6?n 3eg296
D1'..

'0219~ ~M350

424100 43'1253 44187& ieH5R5 &8mr2b 49898::;

50839~ 62ł992

539116553878 60ZS57110i21 612234 61747.

f\omisarz Suchanek
Naczelnikiem Urz,du Sledczego.
Warszawa, 1..$:8 ttel wł.)
Dotychcza;;owy naczelnik urzędu steC!
czeg\.) mjr~ 1?opowicz otrzymał nominację na
inspekcyjnego w komendzie· głównej policJi .
Pełniącym obowiązki naczelmka urzł;'
du Śled~ego· mianowano kom. SuclleDlrA

. ···aula

"':,"A.,"x.--"'''s&."''

l~

merpma 1921
tr

tokU.

er

1e czer st

ł •
kościoła kat lickie

l

sune~

l:ódź 18 sierpni~t

ządu

d

prac organlzacji katolickich, cIioc·iaz ochoc:~o

,Sil nasie nieustalema jasnego stOSUQ:>

podpisał odezwę żydostwa: budującego ~zk.o

' . majowej dyktatury do zagadnień katoH-J ty imienia Joselewicza, Vl których selnick!
. 'e~zmU' -jakO' czYnnika .społecznego i politycz wykładowca nauczy plwać na polską gtupo~
nego! aię od rzeczy" będzie poruszyć zaW9
.sze aktualny temat' nfedoceniania siły dtze·~
~ącej" w masach polskiego katolicyzlnu~
- Sanacja, jak·' każdy nowotwór pol~ty.?z
fly nie omieszkała dla celów propagand9, wych wywiesić na czele swych idei s~tat1··
!~t póstępowości, co miało za zadanie,· jalo
nowalijką. politycznie jednać zwolenników e,
,mant!ypacji" . '
Istniał coprawda oraz istnieje
naCW
· tf\Vorski .ceremonjilł tlc~estniczeniu przdst~CI
wicieIstwa. rządu w uroczystościach kości~
nych, jest on jednak wobec poczynan ~.
nafOfGw., jedyni~) wyłącznie pusfą fomlą bez
treśch Towarzyszy się celebrantQm Rturg'icz
nym. in' oorpore rządu, ale
nie pod' Wpł~
~em szczerego szacunku dla r$lligji. W UfO"
cZystościach .• narodowo-kó'ś.cielnych bier~
~ział obeclly rząd. Nie ~. przekonania wiei'
·!tych wyznawCów panstwowejreligjipol ~
"skieJt lecz licząc się. z uczuciamireligiJn,;.pi }:nas.
, .... W'r2@czywisfości pafiski gest Lnało~
,;~.. względem; k@toucyzmu J~st tylko .ge~;~'J~~J~tIW~ po za którym .. kryje
'.ię 6ezwzględn~ ob~jt}tność do" ,sprawy ka.
~ic,yzmu. Majowy. rząd Marszałka uczy nU
,}."tełp·sPtistoS2.enia w dziedzinie :religijności'
, obywatel!stwa polskiego.
- .~, .~~ ealy szereg mIesięcy, trwała rez
aamięfnlona walka żydostwa faworyzowaaei
'go me,>rząlłooojętny na, sprawy katolicy.
zmu:' '!Jługie tygddnie wałkowała prasa dy!e·.
mat . 'W'Pł!-oWadzettia godzin handlowych w
dedz1ełę i S"więta' katolickie. Katolicyzm n~~
,

~C'••

h(tYeY:JneJniedzieIime

doszło do

skutku,

, Gd.,by tząd~wi faktycznie zaltiruo

Ba

jfnymax:nakatolicyzm.u, j ak9 czynnika ł'ittZZ
")aikowegoZespolema' narodu rząd ten, napl"a
.-dę gorliwy z serca i przekonahla a nie z
-\ltZędu,
nie ;dopuścilby nawet m~
...Wszczęmadysput cb
moz!iwoś'Ci zy do w:::

mgdY

skiego kuPczettia

do

W

kUłtOwi~.

dniach,

pośwlęconydl

·Drug~ aapozOr drobnym, a12 ,dła'l'&4
· kte(1śtt~Ymfaktem , celowego paityjn~
leK~ewaZenia katolicyzmu; to okolicznośf na
stępdjąe~# •W ciągu całego, cza~u trw!'ini~l; n~
,du

i szerzyć domoWY komunizm.'
Teatralja z kapeluszem kardynaia
Hlonda, I1lanifesta~jne uczestnictwo w uroczystośeiach Ostrobramskich - to tylko kOI
niecznosć wyższej dyplomacji,. Brak tu p1'a ll
wdzlweg() zainteresowania się .kwestją czoło
'\Vego wyznania w Polsce, konstytucyjnie 1.::'
panshvowionego, za którem stoi cała sl~a,
~a wierzących mas narodu.
Nie ocenia należycie rząd sanator/: w
mocYI sił}Z rozpędowej katolicyzmu,
która
jest całą dtlsz~ ostoją narodowego patrjoty
ZIDU. Nie zrozumiał rząd
Mar.szalka, że w
, razie, pailstwowego niebezpieczeństwa Wię4
eej zaważy'\tUl szali wypadków głos z '1mbo
!ty kóścieID.ęj, nii' wezwanie mobilizacyjne,
rozsyłane urzędowo do miejskich i
wiejskieh O$iedh.
Na zakończenie tych uwag podkre;'łL~
my,
postpono\vanie katolicyzmu, jaJ,,)
czynrpka' twórczego Rzeczypospolitej ~1zko:>
chi nietylkopanstwowości polskie j ale się::
ga głębiej, bo nawet. do sedna rzeczy pod"
ług kalkulacji sanacyjnej: Być albo nie byc.
Obojrętno:ŚĆ ·względem idei,
wyznawa1lcj i

ze

~j9wegO

nigdy

mę zdobył~, się saoacy~

Da dyktahtra bodaj ną jeden szczery, dobro
'\\tómykrok zmierzający do podwyższen?a
~(i)-,,*Atuwladzy
kościelnej, P.r2eciwnie
&J ~

· rozpasała się polemika o wolnych ł;Iubach.
: rozwydrzyło 'się sekcinrsŁwo rdzennie pol:
slłkf~lMJając naród na
wrogie obozy,
WB~' się' działalnośĆ antykatolickiej lEe
bezczeszczącej największe swięto§cl
Poła.kabtołika, literatury, która w ŻadnYl-:1.
:fl4Wei pojedYliczym
wypadku nie poszła

tatilry!

pod 'ołóWek eenzury prasowej:.
'At:Ji'poparciem materjalnem ani mt·..
~ ra1nem me ~lł obda.ray'ć rząd zw~kow,

cz~zonej dla jej treści przez trzy
czwattd
ludności Państwa, jest fatalną on1:yłką kamJ
binacji partyjno-politycznych.
Najgorszy na\\Tet wróg Niemców nf~
llloże im zaprzeczyć wyjątkowej
zddlno4ir
organizacyjnej, która przez cztery lata trzY,.mała w szachu cąły świat aż załamałą
s;,
pod naporctn liczebnej przewagi. Otóż,_
pamiętnikach cesarza Wilhelma II czytamy,!
,-,Można już dziś niewątpliwie stwierdZić .
walka z kościołelu była katastrofą rujnują,~:ą
duchową 'jedność Niemiec". Bismarckows1d
kuIturkampH, zwalczający katolicyzm SPOWQ
dbwał wrogie ustosunkowanie się
niemiet.:·...
kiego centrnm względem prote'3tanr.kiej dy..
naf3tji Hohenzollernó\v, co rozbiło Niem.:·~
narodowe i doprowadziło je do upf~dku".
Zwięzła ocena stosunków
wewnętrz41
nvch Niemiec; wyrażona przez szefa rządu
!!ermańskiego, 60-Cio miljonowej nacji :niemieckiej niech zapu,ka do lnózgownicy san.1cyjnej, jako ostrzeżenie na przyszłość...
Nie bagnety utrzymują rząd, leci ,;er
ca tych~ którzy. dzierżą w dłoni
brofL. N.
sercem Polski Jest wi3.ra katolick..t. Kto
idzie przeciw niej - upaść musi - i uOild,
nie ..

ze

",e

3@

rz

I!II

I

r m"

" czerw noskórych.
No fe powstanie
,
litycZne i historyczne przyczyny ruehn.

> •

,.

!lOdowy. musIał' zmasować się w żywiołowym
':';;'fdte'Sei'e,tlby pr2ehandlowanie. polskiej, tra

ci

tę

o.

P~iie Ind!jOO w Boliwji i ChIli zvyróciłi}
uwa-gą <:.a1ieglO świa.1;a cywHieowancg.o. Odd.t2liały In
<hjl3in' pI'zeibifl@ają wielkie porode kra~tf' palą i ni.s,z
ozą W'Sz~stiko.Przedewszystkiem padają ofia'rą ko
pwInie cynlku a ~d'Ybcli,?\,ijczyk czy t'eóż C1J;(lz\Jzle
mOOcktóry im wpadnie w r~e skam.ny jest zgólrY
na; -::k\6tną stl,.'asz.ną śtriieIrć męc:zeTIską.·
.
,Ąo·wisClheZffitThIlJ5 da~ oibszeme nauikowo-hi'
SIOO!!".ri~zne i polit}'IC.z.ne wytłloońa"c;zenie obecneg.oru
ohu I'A1'i101lUlCtyjn-eg.o Inr1j1a.n
b9liwlijlSlldch. Pomim(>

t~b p'Hlury.ch k;rwa:wy,eh il.ZCZtElgó1:ów ch{}ldzi tutaj
O< r t~d i '\vybUicih jakiegoś plemienia
d!Zikusów

nie

~yth kJ. ..1Ii ale o gwcltOJWny rucll IJJaTIOtdJU nie
grlty'& wy:s;:ce kultl1lI'al.nego.. a dJZIiIś sk:aoJa.nego na ~a,l
hę b9Z ~i ooaJema. Ktedy koIllkwistaiLorowńe
his~pa.ńi3cy podstępem. t.-Aa'fłld:ą i tysiąunelllli 1llJOl'Ida

n:uis.tali się pa.namist&rego ptaństvv1aperuwiailSlkh~
go;C'; e1ami Inc1jamJie S~j(pów
Aimasra i QueCthu::..
któnzy 'dZ!isiaj tek oIkrutnie IDJ()g;dują swego prawrlLl
wag:) i nietIJlikniJoiIleg1o Wl"Ogla byli zammnymj spo
rojnym5 obywla!telruhl:i w;eU"iego i kwitnąceg\J pań
Bttwa. Była. to p ll'l&wdlz1Wa A1Tk::vdjaw której nie zna
}l;O al'i hiedy
ani gł{jdu. Nie jwk włiadi0y a1:2: jak
ojoo~-jtl dbwli Inkasi o ~1O'boo i pomyślnQść ~wodch
lUidów Pielęgnowali oni S\voją Slzt.uik~jJlu<1olWła
tlą ~jet'ję i dll'!aJIr1aJt. jQik również mUJZykę cera.mIDk~
i sztuke pl'9lCeniamat. kt6relj ZlWwGztitęcmmy t. zw.
kapelv82 panamsIki
\
\VszySńk.ie te sztuki! l'IZIemiosila stały u nkh
na niez'Wytklej W\yso;).{)Śc! a dzięki l'IÓ2JUlIlIDed PT'zedSliębit.'rC2!Ości prz.e;wid\ylW{łntom lnikasów ogłlosiU ODd
Ze de to pola'i sta.Idla ~ą' wł&śność. pal'iSitwa

kaUJdy Z3JŚZ posoozególp;yC'lł mi~klam6w mila.ł 00UŻlY'wailn\JIŚ.Ć i;ry:JJl«ttaJkiej. Uości dóbr pań-

zWfoih r.a

~fW;t ~ ~

.JW

~

do

W1YgodrJl~

i pr-zYJt-lim0g<J

życia.

!

Tym sposobem zbrodnie v'.'ykhrowne byl;r .;{
tym baju. Słowem Indjanie ci żyli w sytuacji
w'P'l':,}:-=;'i; H1ealnej tak j'8Jk'!il i-eastawiali
ją
kronik~
rze hif.ZpańSCY z okresu zdobywar...ia· . BoHwji i Peru
nie mogąc się 11aiClrwalrić usposobienia pokojowego
z.aaniiov.anta do spolIrojll inteLigencji i' pilności
OOt!;sz~k[·iiców pańshVla Inka.
'
Alt: wystal'C'zyr~y trzy wieki gwal'tKxwnegJo uci
Siku. aź(::by zmienić wysoko . cy\viUzowanyiCh ludl7J ..w· zdegt:nero,wan6 tc,hórz!iwe, i ghL~~ na wszelJkie
o.c1glusy lud!zk.ośC:i pól-z,wieI:Z.ęta.
!nRwizycja h!iSlZlpańska. święC'im istne u:rgje;t
w tym kr.a1 li a. inkwizytOO'zy his·zpańscy wlicekifólo-"
wie t'łj r!'lOlW1.incji Qmz LC!h podlWliaclni Utr~icy zro.
bili z ;ye:h Indjan n~'li-óco.ny;c.h na .chrześcijaństWK>
l1liłW<Ylll\ków pOZlbawiońych wsz-elkiCh własności i
pra,wa któ,ry,ch siły ro'oocze wyzyskiwane byl;y bf1z
ża-dn:~gJ SIZ'CIzędzen1a ich i których· według swojel
woli mogli oni l~ć p<mi'E3'wiemć a nawet mbtj.a.ć.
Dziś )'~n:c.ze w tym kr3Jiu tycie indiQsa D.ie j·est wdę
. cef \V·8.1tE: . booaJ 00 zY1CiakJOIIlii.a lub mułiu. Alkg,hQl
który His,zpanie wprowladzild dIO'.koOOd: reszty ~u
bn\'gD w:nyvvu na tym llar,:'odlZie który ro.zpił s.ię 00
. ostl3tr"~;ZDośC'i i struł si~ ludem parobków.
Degeneracja I!lJdj'8Jn robi nieustan116 *asz1i~
we POi!1.ępy i JXJWlOduj'e spustoszenia w ich rodlziI1fv'h dZl.ękj jeszcze nadmiexnemu 5 zgubniejsz$,1t
lJJŻy\v.aIlh.:: .1iśoiroś1iny kolka 2!aJw.iea:aj8,Jcyc.h k{)lk;}i~
Jedynit;, muzyka
ale i taniesb}'lChanie smutna
przypomina ~ch dfam..'1tiJejszą a.' tern. ~.c7.niei37.ą dzi
siaj Prt€szłość. Więc bU!diZti się wtyćh In~1jftnaeh
ifiraszre Plt'aSnienlie zemsty i zrupła.t.y za dlotyC!lc.za
S\Jiwe leh losy które pch-a..
ll:Jdjan dIo DSljs~
" " : cie:ń.$t\v~

I
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laczego· marsz. Piłsudski unika publicznoścI?
Pod powyźszym nagłówkiem zamiesz(!;ra
poznislilskl nWłOścHlnin' korespondencję ~
Kalisza o odbytym tam
zjeździe legjoni~
stówi pothodz~lCą od ubylego piłsudczyka".
"'~~:dług 'korespondenta zjazd w is::')J.
cie nie udał się Na samych obradach by!u
~oło 30n. osób. Marszałek Piłsudski zapó~
Wiedział SWÓJ przyjazd na
niedzielę ran1.
Tymczasem r,tie?podzit:wanie zajechflł \v 'n
botę o godzinie 8 i pół wieczorem
samo ł
chód przed ratusz i wyszedł z mego Piłsl.H.1:ski z żoną i córeczkami.
~ lu~b~tę jui przybyło z ok)lk 4,00
policjantów, 120 tajnych ,i szwadron poli~ji
konnej z' Warszawy. Pomimo tej "ochrony'ł
Piłsudski w uroczystości odsłonięcia pomnt~
lia udziału nie. wziął. Zastępo\vał go generał

' '.1'" 1 '.,l r
licznej ochrony i wy,czekiwania gawiedz1 wl"elkie
.
•
,
Rauf wieczorem odbył slęna salach
przed magistratem. Usiłowano go uprosi·';,
poza gronem osobist ycn
a'żeby się pokazał, nawet udali się legjoni. magistratu, lecz
przyjaciół p, 'Piłsudskiego nikt nie brał U.ę
ści doń gromadnie -~ ódmówil. Rozgoryc ze
,/
nie nawet
pomiędzy
.legjonistami
jest działu.'

nAktJwiid"

amięłni
Będą
W
'znajduje

strachu.

i gen.

drukowane

a

zagranicą

"Gazęcic Warszawskiej Poraunej"
się następujący ~ist Adolfa No\va-:

czyńskiego:

;

W

Szanowna Redakcjo!
Proszę uprzejmie .0 podanie następu.

' rskie· o

w dwueh

języJiseh

lińską

"Rothe Fahne"
publikacją
listów
p. L.Marchlewskiego od lat 1893 do roi
ku 1923 będą one tworzyly wspólnie' mater.
jał historyczny ciężkiej i niestety decyduj"
ś.

c~j wa~.

Aczkolwiek bowiem spory materjaf ;I
gen.
Wl.
Zag'órskiego
K.
-Stelle
w citerech pakach zawarty
na
Sławoj-Składkowski.
rozkaz
genera,ła
Roji
spąlono
dnia
17
listo;,
wraz
z
autentycznymi
dokumentami
z
c.
k
O godzinie 5-ej odbyło się otwarde
pada r. ~918na podwórzu gmachu K.-Sf-e;.
~tad.ionu sportowego w którem też p. Pil'lud austrjackiej K.-Stelle znajdują się w drUt
Ue
w Krakowie, aczkolwiek 19-tego listo,
giro
odpisie
o.
ile
mi
wiadomo
w
całkiem
ski udziału nie wziął. Natomiast wzięła 'u·
pada
tegoż roku dzięki interw'encji p. Wl
bezpjecznem
i
niedostępnem
miejscu.
'Będą
dział p.
Piłsudska z córkami w otocZe!llU
Wróblewskiego hr. Hugo Lerchenfeld zdotał
drukowane zagranicą w dwóch jęZQ7kach
"członków rządu", i cała generalicja.
wywieźć 'z Warszawy wszystkie paki z łdJtI
ł.~ącznie
z
zapowiedzianą
W
,,Preu';~
O godzinie 7-ej zapowiedziany byl
sische
Jahrbucher"
publikacją
tyczącą·
!i~<
kumentami
okupacji pruskiej, t~ jednakż~
o(.tczyt p. Piłsudskiego w 'świetlicy ż()łni~r:;
stostulków
polsko-n'iellJ1eckich
od
1914
do
właśnie
dzięki
temu spory. zapas dOKuntełlł
·skie).Nazbierało
się
gawiedzi ulicznej
przed gmachem, gdyż do środka nik?go nie r. 1916 ( włącznie) dalej łącznie z zapowic~ tów ocalał i ten w przyśzłym toku przywpuszczono prócz legjónistó\v i to jesz,cze dzianymi dziełami dwóch wyższych wojsko,; czyni się do' wyświetlenia słusznie ostatnio
'sprawdzano nietylko . kartę uczestnictwa, wych francuskich tyczącymi się wojny z r. podniesionej sprawy t. z~ "agentur obcych'·.
1920 i łącznie z zapowiedzianą przez
ber>"
A40lf Nowaczyński,
lecz i dowody osobiste.
Zajeżdżały liczne auta z generalit..:;ą
między niemi' samochód p~ Prezyd. Rzeczypo
$polite 'z'którego wyszedł marszałek Piłsuolll

'w.

j:

Gawiedź ciekawa wpatrywała się w ka#

~de

auto, kto niem przyjechał, a tymczasem
p. Piłsudskiego nie dostrzeżono, gdyż sarilo
chód miał Wyjęte tylne siedzenia i p. p;;.
sudski leżaco udał się na odczyt: Na
Ol~:
czycie też nikt go nie widział poza nfłjbli:.~:
szymi, lecz słyszano go, gdyż były zastoso~
wane megafony nazewnąfrz.
Jakhn sposobem przedostał się do 1D8
gistratu z powrotem zzebrar:ia nikt nie wie.
Ludności na oczy się . 1ie
.
pokazał, pomiwo

jącej wiadomości:'

Pamiętniki

zie .,inn~ Sp
>

o nale~ne

ą

z_ł

ki en.

miejseedlabohaterskiegowodza.

Od rodziny gen. Bema. otr2.iyrr.lujemy listortVV86:
ty~ ldOry brtzmi w sk;róce'Dliiu, jak następuje: .
,S-proMiditenie ZlWl10ik gen. Bema z Turcji do
kJt'aju Jnprem jUJŻ pr.roszro od roku UlIjmuje si~ mwd~'QiIl.y w tym oeU.u KlOmitet w Tail'IliOwJe, SltJanę1!o
na mairtwym pUllIkeie, z powooiu braku fund uszów.
Brak potrzebnych ŚIl'\odików pienięźnych poooo
dzi ~zedews~ySlbldem sttvd, że Komitet provvrrncjonaJ.
ny, pomimo najSZJQzers2iytCh chęci nie jest \v stani€
ich zebnać. Sprrlal\vą tą powinno si.r; mją.Ć cale. SlpOle
cwństwo1 a fU:IlJdIlllSlZie najpevv"DJO si,ę ~j,(llą.
Gd:zie mają spocząć. z'Wł<>fki generMa7
P.oni'eWlat w. KatedJŃ;e na. W aJWIelu spoo~ć
me mtYg,ą ze wZJględJu na wyznani,e za:na.rłego .00bla

tera moimabyoo wałach wawelŚki!Ch, z któryM at"
maty biły w niepiI'zyjaciół Polski, znaleźć od!pawie
dnie mje-}SlC.e na gróh WlodzJa artylerji.
"
P.l'ojekt ZlłOlŻ(:nia zwłiolk w TrurnÓJWie . p<>Wttniea
upaść, g'uyź miasto to nie udgryW!ało żadnej roli VI
źyciu

gt'lle:rala. Ze

wzg]~du zaś

mh~i~'ce wi>OCiZneg1Q
Wt'I@'O sL~ ruie nooaje.

na

na swój

chalZ'aiktel!

spoczynku bOibateva IllWrOilQoo

Nale:żialQ'bly więc: by Komitet kir.a.lQOIWSki 2i&'
chlGdał wpłynąć na olPinję całego spQiloozeństWa,abY'
zW~JI)lki \\'Ii.elkiego wod/zJa i bohatęra :oarodowegozlo
iJyć na. mi~sce wi'e\CIZID.ego sPOlCZynk,u nie w ogI'O"

dlzd;e puhliCIZD.yID

w Tarnowie, lecz na

pe;Inym krO

lewskie; powagi \Vawelu.

CI"np

~

ił

url

i

'fo

korytarzu zaczęły się kręcić dwie
pa.sażerki. "Vchodziły do przedz~a"

hłaślhve
łów, dotykały ławek,

przyglądały si,ę

pół,

kom: stukały drzwiami, wreszcie opu';cUy
(po linji kolejowej Łódź-Kr:y nica.)
wagon zupełnie,
- Jakie? A z taxisami! Zakręci bdd
mTe zawsze narwane. Czy to w do~
Da rogu i bęc pasażera pod tramwaj... Jes.tmu, czy \V podróży, czy w hiurze. Reduku'
cze w' kułak się' naśmiejel
wali, bal jak chętnie,' ale maszynistek
nic
- Nieuczciwie z waszej strony, lł; ;. ruszali. Nigdzier.~
powiadacie takie brednie... Zajedźcie ]?tzeu
W drzwiach stanął oficer. Za nim or:;
bramę!
,"
dynans. Niósł d,vie walizy, troki i sakwo::Usiadł pan Jakób w wagonie i czeku!
jat.. Dość długo i
niezręcznie układał na
cierpliwie na odeHde pociągu
półkach~
...Pustki, Ha, mało jest warjat6w, kto.
- Będzie dobrze, panie porucznikul
rym "bady" w· głowie. Alboz to nasza v\' i.
-- Możesz odejść!
sełka, Ujazdowskie nie miłe?
Kcnie::znh~
- Odchodzę, panie poruczniku f
pchać się we świat? E, Jakże znów, t,,",eba
Stuknął obcasami.
Nim wyszedł
trochę Polski zobaczyć. Taki Kl'akf,wt ł.Bi~ .
wa pod Racławicami", Wawel, Sukien.,kr". wpadł na niego zziajany tragarz. Był Oh~H'
Przed wojną człowiek tylko marzył o tem. dowany pakunkami. Jednym ruchem zr:?;L1cił
je z siebie.
A teraz co, my potęga!. ..
--A co? - odpowiedział. Są cho1~? ..
Do przedziału zajrzał jakiś pasażer,
Ordynans uważał za stosowne zaintc:""
pupatrzył na pana Jak6ba. na jego pakuuki
pelowa4:
L. zajął miejsca w przedziale następnym.

.- Tyla tego! Gdzie
-

Tu! ... -

się

to

pomieści?

przerwał dyskusję

tragarz.
Przekładał bagaie, dosuwał,wciska!•.• ł
- Będzie dobrze, co?
~
Za nim stał wysoki bezzębny pan.
- Pudlo nie spadnie? '
.
- Niby, czy się nie rozleci jak spadnie? Mocne!
'
A potem drzwi do przedziału już się
nie zamykały. Prędko zabrakło miejsc. Sp<..
:lnione panie robiły tragiczne oczy. Noganii
wystukiwały S. O.
Podczas największego zgiełku pociąg

s.

ruszył.

- Tak duszno,· może okno otworzyć?,
Otworzyli;...
Wiatr dął
z niesłychaną siłą. Siekł·
deszcz. Prosto w twarz pana Jak6ba.
...Idjotyzml
Na~hylił głowę. \Vicrzył w opOtn\ si,
łę s/wego melonika.
•..Komu dusznO mech jeździ pierws~ą
klas,,_ .Zamknę. Jak Boga kocham! {d.c.n.)
l

•

•

Ii

I

I

- LotnilJ z Des'\au
Cbappm&nowskie domy - Karjera talęzywego "Kronprinca"
," .ł}1J&'Jly

.zaanmd/olw8iły

""

Berlin w sierpniu
choć ni"

Bi>!rlin pragnie jedlllem słowem (slus'Z-nie Zil.'e
SI1Jbą ho 00 WIOiln.o LoIJJdynom c·z.y ParyŹiOm wolno i
Berlinmvi) srtaĆ się mognesem dla OibOYOh w lm0dej
~ .a s2iCZeg6J.nie w 100:00. S,konsta.towrać
~
iż !Ml1C.U
WrZInógł się już nadzwyczajnie.

llicząc olCfbywiŚ

jeu:1Jna sensr.(·ja była w przYgPtQwan:iu
i ta ścią.gnęl~by J)XI8.iWTdJa,podlolbnlie wielu ciekawych.
.
:;,\'l'jestmy me dlaoo' się jJetj llll'zerczywistnić.
]).y\r.ekcJa jednegiO z tutJejiSzy,ch t63Itrow w.zOOJWfuaJąe iEf:luk.ę ~,Alt IIeidelberg" Zla.anga.ż()lwa.łla słynneg.)
Domelę, który taik świetnile na dudJkę wykierował
aTySi;okr.ację i ultUlęlC1Thi1k6w niemdlee:kich" pflZedstawia
jątc si~ jako czJ1o.netk rodziny HooenroUernów, by za;

się ~ie

~ftGWłO i Prz.~ly dJo sensacja któirej od
daiwlia braik ,w 1Qlkres&e ka.niikuły. Oto koaQit3
lolkaltte l tImJm.'wa.je pnzewIilozł'y w Uibiegłą niedrłńelę
_ _ _l

dWa miljony l!u!dizi na wreelkood nie

. . .~obusÓIW i prywaJtnycth S3i01JOtCłrodów~
~I
Skromne ~ jalko, ~piel.dISk.o na dlrodize
. . Poc:.zdama l~ Wansoo wyiklcumito w tym dni u
10.000 wyciooz.kQWIeÓIW, zmd.eIlli~jBJC sdtęnieQll:D.al w
.~ jekliegQś ~ ba.du.
'" U progn1 13gfÓ1dlZinly w 8IO!bot~ kOil1JcZlą si-ę nr.<r
&ki o cłl!E$ mepO\WS7Sdind o WQJ.;k,i Stablhelmowców
J: BeiJc bs~ () z.W1iękS!zeIllie
porta. O' nOfWl8t u·
~ szkolną itp. itAp. Mieszct7JUlCh m!bó.ea:a ronę dZie
cli "pJlOIWianty namiot "GrUDa p.ost« U~1ł i1
"i8~uje na 11000 naIDU!1W. Pusto&z,ejq w mieście
~ "Teatry leItnie mlim.opi.epnzne :t1raneuakie:ra,:r;.

ren

JeEl.OOZ!e

gmł główną rol-ę.

Malody toooszust dlruikujący już

~u.,

_

'pru

iW

się

me 'udfaIt

Drugą, pooiIeIk.łvd

.

sensrucją j estt ~ mła.

ęta i wyst~
proj~ DaJ liaIt dztiiesięć cmyli
~ająoo.. PO pl"Oj€lkci'e Cłl!ałpm61IllQ.'WISik!im któ!ry u-

pe,.cH a1l;l~

Vista. Build!ing Col"pCltI'Q.tiQn ~d

~Yłę. w.-ojek.t wylbudiow'aIDa. 6O.000:rntLes2lkań oiila1'!Owójąe na to ~ę 150 miljonów. Noo tym pt"O

jekłem magistll"ai

b&r~ bardoo SILę temz gllOlWi.
Zaledrwiemd3;.DlO CIZQS'OCIb.łiOną,ć po tej nowi• 'at eto ~ny wtiellloolIDlieSZClZJlrob. dlorWliadlt:tjle
się fi Berlin {)!fmyma zepewne W1i.eżJę odbiOlOOZą. wy, , ~i'
JllIeItrów cZJi}i w wtież!a E\ilfiel w ~

'voo

to~dę<k.
.
. 'Na wdeży będz.ile 1'IElIsd:aiUlMlCJje. z. tmz.ach pderŚICfle
·Bi ~M"z'którydl ~y' (t~ sdę bęrd\2}]e
in
...
~:~Pc'iet n.irl; pierrwaz.y a

w

tiIJ~"'"

~

Nad restaurwcJ!1ll!

um.(iesz1OOO

ny ,~ie' dwroIrize,c ltIQle.i. po!WIiet1.'lZ!Ilej {ponad. ~ą
lłiałw"el) ",-iod!ąjeej dło P~u. Na. SialITllytm Zi8.Ś SIOOzy
eit -&i\Y umieszczony będizil6 olbr~Clh . rtOł'l1IIliiIa,

~~,~i'leflektor którego świllaJtlio prtZieibdeglajSJC, 150 kilo
-Eirr6W WIi!dl7Jiane bt}dlzlte w F-ranikfur.cie D&l ~

Apoteoiowanie

"potęgi

~ żadlnego elcha

w pr.asie stoiłlelCllIIlej pmeszedł
pcg.rwe{b gen. Illll.gcma VOtD. Griebs.ch jaikkolw1ek bY'~
to ~:festalC'ja dJoiIDJagl8..ją;ca się smzególnej uwagi
piaze G·a.z. W 3.!r'Sz. POll'aIlna.
'
.
Generaiła wojrSlk polsikiioh
H ug'ła.na von
Gil'iebsdi (ze BruzDy a.iUSltrj81ci!tieÓ) nacz.alnego z.wi-erz
ahnńilta WszystJtirdh fo.rtYfiJk&Cyj
Sltaity<Ch' w P;OIllSoe
f;a,ch-criw!tu{} .,'·:na Wlodsk,<lfW\y\lIl 'mellJtai1:WU na p()!Vf'ą
2'Jklruch w dmifu 28 OOetVW1Ca J.'Ib.
Pli od!.Prarwdeniu mQdłów nad m08'hlą getIle~
l 'ąłaz grona ,ij'czestnikórw
pogrze'bu WlYst8Jpil mło
dy ~'Owi.elk l.rut ~ tr!Zy~estu p!aft:"U i, 2lrZUcUVł'Y1'3IZlY
Z sie:Q!El pł'aSZICIZ gurrnowy stanął na podwyższeniu

gruntu - ceile:m WYS11oszen:ia p!I"zemorwy.
P.o lewej stronie tlll'Żllltr'ka n:ówey blYSZlooaly
'ddesiątki ood:e1'6w niemięc:kiiJCIh piO'mti,ędzy llilmIik!rZY.2; źellB.lZnY· - oiboik·o&na.k me.sońskilab..
flył to von Bredielof
Nlttmistm przYOOClzm.ej
g'iWIalI'Idji

W!iJ;he1ma II.

Pan rotmisWz '\Yy~{)lSIił swe pl"mt:OOwienie po

T

5zez,e al)f lIIilion .,. O Sp. ku
.śp_ majora Dem inaki,ego.
~padek
. SPl-awa
nie p.nestaje

tst

DafJ1yWłaĆ

spadku w ool~h .

budzić m:inte!fes.orwama. Niie Pll"zesltaj-ą
zapytania Q ~sze s~y d()tyem.

:~~ ,~iO(a WQljs~ a.meIl"'.fkańsl1ticih DemJbilń,~tÓ!i'ty: ~wil. \tatk Otlb!"Zly.mią :Doll"tllnę. W
6JKl"&.'WIie taj "Sb;Mw:Q<' dQw~uję> ,~ Cl.a1SZJ.YIIJJJ SlZCIW
góIłóW: "ZriliarlY ma.joc wrmjj e.m.e.rylkaństkiej Dembiń
Siipoz.cstawłlł spadekkltó;z-y
z.a])iSlrul WSZiystfklIlrn
~ ~~ .f.iOO.jdlUifllCtYID się
w Ewotpi'e.PO
ct'\?

',5

odbior~ów.

1<00 ·milj. dol. czeka w Ameryce na polskieh
sfrulmi1jonowego

•. '

raz pierwszy, "''Yjf~ z tego testa.rnentu ogłiosił8 ptra
Ata 8Imerylkiaiólslka am nią, -- i polska w r. 1901.
Z IrtibHkalcJjl tIeIj wynilka, ź.e zmrurly s:pa{jfr{O!bie~
t:ami swymi UlCJzy!llł kiiillk.a ro<im·n SlPbkrreiWIii(jnych
:II :Del:nPli4s1kimi mlE!dzy
tune.IIlli rodlrunę 'Danesów,
ltiia:bierkioo, SUJ.ećlldcthPJJużańsJrlch itd. W tej cuwi
li na. maj~tek ten po@. oJ.1:Jłrzymd,emd obsz/a1I"B1IDi mel
tJił!i rol:qej i,·oibj6któw w ~jlu g(J~pooarstw uPł'27e

mysło'\\ iIo:n Y1Gh
:Dtd. składą1;ą się lfurz,ne kiOlpa1nie
węgla, zllaj.d:uj3JOO się. pr.z.edewszystkiEllID w stanie
IndJjatna. poza tem tysi9JC aikc;yj różnych pWpierow
~f1QiW'ylch

eroiitto~ylCh

prIZle~

prZletd~Wir:,

sbwa,k! &re zm~y w apadlkIu ~dtź 2JOiSłtaJwił, Dądrt
też utwerz.one QIlle ZIO&tad!y Z fllJl.(LUG/ZÓIW spą;dik.(}IwYClh
~]]jajdują się w mia.st8Jeh St. LoUIis i Pitsnrulgu.
0) d\() samej OSODY zIDrurleg.o, to w tej chwili
:ntaJSI11e infOłIID];acje o tyLe sC>staly lWupełnion{:l<, te ojciec Zillawlego poohodmH ~ powilatu w~egon>a
POtmQ(['zu, gdzie provv13Jdlzil, na wi~ skalę hQd!()o
wlę

OIWiec, z czego byij: tam. znany. Prasa ameryk!alń
ska kilka razy' apelQwęJja. dJo Dil~'Ob spaAiiko-

biet'lCÓW tej w~ani~a:ej
f(JrtJUny, jednak diłiugie).ta
ta bez 8kutku. Miejmy naJdlZJieję, 2;e tym razem sIw
ro już 7..na1e-źli się pm,W!Owici spatdlki()lhi~C'y, potrrufią
GiIlli UIl c:rn.met się o swoje prarw"'a.

aczli'IWa ..al
.01eJ Illego Z
przedział

stacjli :l~lej'OlWej Smętowo.
.Bl'lndf!ła

mda>ł śpi~u s~tyletem

plecy.. M1i1l11O ,tO>,~ l'lZIUIcid: się na

asazera
l1li

)f tą

>wagonu zbroczony.

BIlla 15 bm. na linji kolejowej. <;MlańsJ{-Tolroo
~D,O natpaJoo w po:clLągu osobowym zd:ą.żającym
'>dbTorunia.. ~cde wC'msi.e jażdy pociągu mię
d!Zy sta~jamli Pelplin i K'UiJ..ioo .o gudJz. 10.30 przed.polbudnlem ,jaiki5 ban<Lyta w celooh rabunkowych
.\\1łzeQ.ł $) pr~ lI..gdej k1a..sy gdmię sipał sa.m.otnie _wiadow<:a odJcinka clirIogo'Wego jOOf\iCY ze

dos

w

1JIaIpaiSitni

by~]jJ

lepszym aiktolJ"em życio\\ )<m, n iż Bee
ni,~nym. lełC'Z w ty;m przypadku szło t tak o coś
innego Dy.rekcja UfY w której budynku teatr· si~
znajduje z.abroniła wstępu i w ten sposób pozbawio
no nas w1i.dIOlku tego spryrcia.rza z tak \vlelkiem p<:r
wiO<1'ZeIllem wdie1Jad8.iC~gtO się w miłlę 3!I':cykSlięeia.
Co za Itl8iI1iery musi mieć, ten chłPpak! W każdym
razie UB tym "książęcym interesie" zarobił doskonałe. I to była j,ego własna s€D.sacja. nie gorsza mó
że od tych,' które' wymyśLa. cięZlkiO 8'ię mozoląc um.ysł
g.I"tlbo płatnego propagandysty, celem lansowania
p'l'IZeci~tnegQ
aikf.lotra, oz,y autora.
M. S.

~

i

0 0 18

krwią

r

O generała.

dUQhaniemieekiego""
niem' ecku i rozp()c.~ajt od słów:
u
J,J~ jako pruski oficer.•.
Z treŚCii mowy von B['ede1ofa okazalo.· się te
pana ~{Jt.misiUr'za nie wiązały w czasie wojny Świf8.
tOIwej '1adne stosunilci slużOOwe '7,. polSlki:J;n genemiem n~E'p.ols:k.iej IlaJI.'ooowości.
.
Von Bl'edel,nj przemawiIaJ: j!aklv prez,eg "zwiap,.·
ku arll/r-cpotzoficznego" w Gdań.sklu, 00 której . .to
m'gan:ilza,cji nal€1Żą - obok. szeregu olf1carów "",,,,..
skiiC'.b również żOny paru \v'YSQlkilch urzętanus.ow ,pt\I'i..
stwiQlWyth.

.

Si€\lclizilbą związku

jest

Gdańsk

-

tam

t,e.ż J~'I"

dzą

na !lebrania c\Zł,o:nikowie zwią.ziku z. Polski.
Zmatr'ly gte!.Ilertad Hugo von G:rtiebsch &a zjeź
dzie ~"G,ku ubiegłego 'l,vystępolWał i przemawia.! . w
ltmlEmi l!
polSlkitego odtdi]jilału związku. Również Vi
rdku bieŻł\lCym miał VOfll Griebsch reprezentowe.ć
w Gdatsku PnlSlkę. Nagła śmi·arć generała Uip,rzedlzł
la jednak termin z:j9.lZldlu.
v un BiOOdieil{).f pnzem8iW1ał ogółem 37 min.ut:
Dwie u'h).uty p,OjŚ.w1ęcił pa.mięcłi ZlillM"rogo a pl"ze,z' 35
minuL '\vylk.ł,ad.al zasady "antr<JipiOloofji"· niemiec:kięj.
Mowa

j'elglo Otbfd.tov'ilaa:a

wcillareJiterysty-c~Ue

momerty:
p r.o,tmistrz nie UlŻył and ra~u s\towa - PQ1S/ka
stale terminem ,.,polski l ud". Naj wdę ..
cej mĆ'",ił von Bred!elof na teulIą;t ,.potęgi du-cba nie
mieckiq~'o" o tem 00 o;uoh .tun zdzlila,J:&! i co. Uilzlia.·
~a jes.z,eze w świecie•
Ogólny ron pJ:z,eI'ilÓlWli.ema PQlsilrudaa: chaMJkter
mataf:'~yczno ~ pa!QyfistylCzny.
W końcu swej Ill()IWY 'ZlWlI'Ó' ił się von BIl'edie.lod: do OfllCea:'6w poilSlkitc'hz ,wę1Jwamem ałIiY "vierni~
sta.li przy sz.tandia.rze ideji anwpo~o,LiIctz.ny.ch' i' sta,...
r.aJi się o uo afuIy ptOtgł~y pa!C:yfistyeme' sw~yły
się wśr6d SIpIO'lec2Jeil'istwa poilSkiego.
'.
~SłUbUj ą.c się

• P rotmistrz zam'tna.ł SWI:\ mowę oos·tępuj"",
cym fl~a:t,;esem: ~ Do·ta,A ludłZkQtŚcsnba' do Boga
Marsa te,l'IaZ NdJemcy poprowadlz.& ją. d!O MerkU!l"8@lO',
boga s!OCzęśota, pOO'edlIl!afIllia i dOOroc:i.
. . . . . . . . . . . . . .am. . . . . . . . . . . . . . . . . . me
. .. . . . .

llytClh r.an stoją.c razem ~ baJooytą na kla.nap3ch wa
gonu nil: puB.cH go leclZ tmzymał zębaimi za rękę
tak mocno z.e niem18.1 odigryz.ł mu palec.
Służba

1&&

Cały

swe- meim03.tl"Y w tutejszym "Acht-Ubr Blatt"
.óię IDiłŻe QlI{,al2/a.ł

r bempols-kie

którny'na saIIIlIOloclile looIllStruikicji Jookersa
z '.&llJOOlpY oo~. Lat ~k

wiadO[JlO

Wie~alllolbrzyw

Agentury obce w Polsce.

skBa.' m:aóą deficyt.
J;e~ynd' panami1w !!dame D.Z!ewl~ .7Bi\nte
~iP
w obecnym el$Sie są d!wruj ,llOtndny z
pmelecie.ć eibc4

•

kolejiOlwa zd!o1la.ła

ra, ,2iaJŚ It3.Jparllu
IDyun p<.'dągiem.

bandyrtę ująć ofialetk,rur<ze j~y tym sa,..
Przedizilaa .WJaIg1Oi.IllU w którY\Ul odiby

Zlajęli się

la si.ę walka bY'ł cały obfici~fJbr~goo.y ~
Pc- p.r>OlW'ilZ:OIr';~nem opad.rzeni.u rę.nnego zruwie.
diowlcy odwi'~zioI1O gQ dlo Go.~dIza bandytę ?łaj
odsiaiwiono do Byi(bgosoozy ~de (.~o go w ręcę

ka i pC'iIl.oza.s walil,{.i jaka,~ę międz.y nimi wywje.mła " r.~()Hcjd
bandyta z.adałjeszcze eztelry ciosy s,ztyle-tem w gło
\\"OOle' inf()trma.eji ballidJyta D.alZytWa' się Ra,jnl
wę swej ofierze. Pomimoz.n8l~ego
upływu ktrwi
ka l.iJcz,y lat 24 i pQlClhOldlzd z otkolicy Lodlzi. W CZa,
za.w.i/aJd.<ffWlOO rolZJbU sz.yibę w OIkwe
wagonu i mczął
sie biegu poc..iągu bandyta wysz.edl z przed.ziIMu III
wJOł;a.ć () pomoc. ChC'i8ll on również
pOCiągnąć za.
klJasy w kiór.ym j ~ba.l i po sw.pm-a.'(}h W6gQnu ~zedł
sygnał 91aT!Jlll()wy aby zatr~ać pooiqg bandyta zdIo
W111dJłtUŻ I1ociągu. W jedal.ym z pr.zeckialów n klasy
la;! jednak temu pł'lZeszJrodzdć. W tęj 'chwili włiaśnie
z.o/b&c.1liył <1Wlie oeOOy '. ~ sią jednakże iż napad
pociąg t.'rzystanął na .&taajiKulicegdy na. klrzyk ()mógł by mu si'ę nię powJ!esć 'poo.zedll więc óalej
filMy napadu słOO1a k;olejowa i pasażerowie mie
8,2; natC'ufił na sa.rnotnie śpiącego 7lamladowcę. Bangili się do przedlZialu. ZIwwitadIawoa mimo OOrzyma...
Qyta,~' otr zyma.ł kilka, uderzeń la.ska.r w głQIW~ •.
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22-lsini m 1~miu żon .. Smutny ogród.. idoksułt k - Powll e
• K~ompl6m8nty perskie - Znak pożegnalnY1a
4Gi

I' s/ ężna BibeSl;i.Q kt6ra zwiedziła harem syna
f'(;l'S!ldegoArodos Sułtana tnk opisuje w N.
Wioo2T JOUll'nal s\voJe wrażenia:
Aro,dos Sułtan jes't tr:wcim z koł,ei synem S7i<1.
c,ha. Ma 22 lata, 7 ton' kilka d!me~:i rlIUlŻą władzę i
wiel~ki~ przy\vUeje. POI7.W'oUI mnie i mojej towarzy
S:lJCU ~wie&zić swój hair'erm. O godz. 4 plO poa. prZyw·
dZlil3.ws.zy stroje PIl'zepisane dWOll'skłm ceremonjl'l.tern !.l.dałyśmy SiLę &0 jego pałacu. Brz.ed bramą pl'lZ~
jął l1as l"aly zastęp
służby
i czail'nY1cih nierwoJni.
ków \\i.,.rQfW1a!dlzi wszy do Obszernej sieni wy'łiorronej
ma.rmu~~m gd 4ie zlaJęli się nami
eUIllu,ohoQl\V!ie pro'""
W18idzą{: do p,(~wl1'ego roolm..ju ogrodu Gtoc.zonego z~
"wszystld ch stron w'yoSloikiIILi murami.
Ogród ten pOdobny do wd.\ę;zienła S!PlI"a.wił na.
nas b::/'dzo p'rz,ykre wl'a1Żenie. Pll"'Ó~z sJ.tfl'1Omnego. tm
wnik"J :{illku kwiatów i kl'iz.ew6w· nw' b;yro w n1rm
a.ni >'tnego drzewa. W środku zr:a.jdo,'WB.d: się ba
seX1 \\:. lożony. niebieskiemd loo.ifltłJm~· i font&nna. Tel!
nieLl.:: t:: i ton s ot.yka się p;ra'w.ie wsooędiZdew Persji. D(,illinuje on w kolo:l''a,ch sukien Oihić na ścia
nac,h mebH całych oowe,t d10Imów harmonizuje cudtv
wnie z bł~ldtem wi!eiC\Zuie pogodnego nieba.
Pt'ly;sypaną Żl\virem aleją zlbliżYił
si~ dla nas
kE1.i~te w towarzystwie
t;riZech Źlon. W srebrnych
blolK/fut<J'Wydl srukniach owil1i~te białem1 s,zaJami
snują
się jlruk d:uchy. \V~'1B,.lżenie
to potęgują ją.s.Iłi::
ich twa.i·ze bl,a,cte jak alaba.ster na ktDlI'yeh bliySiZ,cZą
WlieEd~' ogniste cza·rne
{lf(}ZY. Żadna nie uityrwa
IlBizrminki aże pll.'zeby'\vają wciągIlem wmJm'ęciru
cera 1i~11 przybrała prl,wnlliczlly Wygląd. Ma.teg1~!
WI21rostu są te suHanki dwie z nich roa,ją'dlz:i,ew
Cl21ęc:e je.'-zcze kszta.Łty poO;c.zas gd,y trzecia jest j:u,z
s_a bb rdzo br.zydJka i potwo,rnie gl'uoo.
N8.Jstail'sza to pra,Wldlzlwa pooi c1omupier.;
wsza lona kSi,ęc:ia. któ,rą poślubi,ł maja.Jc lat 16 najwięllt '3 'l. emi
ciesz~cu s~ę w' hall'amie wzglę<Mmi
i

s~hll

~ywil(·jamj.

Następuje uroClzy!sty c,e;l'~mo[l1jat! po,wimD1ia,
Mist, z C(?lremonji (stary !}unuch) wygł,asza naz.wis
ka tr1~@h żon hrzmhyce bl8.l1'dlz,o cudiacznie. PtolcLajoe
my g,..".j.:f- rę(e według eWI'()lpejskiog.o 2lwY'CiZJaju_ Żo~
ny s1.i.K.ba czują się lJ,a;l~dw OOli\6IŚmierone i ZJaJ.er
drw1e śmią na nas spojrzeć_ Chciał,abym ilCh 2la
chęcić s}.;Qtjtrzeniem i ośmi,elić.
Idziem,y razem na pierwSlz·e pi~tDo gdlz.i'6 po
eLano tymoez,asem p!Odwiec,zoll~f'ik w białYIlll salo,nie w
któ:-yu! st8Jy meble ohi1e rówwym p.luszem impQr
OOWl!łlle wioolcznie
z Europy. ZalSiiladamy do st.olu
~ta wil\. nego OYI"/Qlcaollli C'iastkwmi i rótnemi wschodniem' ~.łooyclm:mi. Konsumuj ąc .dlOlSiko'll.a.łe sorbelUY
róZlw,e zaiO.11enilMDY zksięcoiem prz,spisal1e ety1kietą
dJwolrską k.omp}em.enty:

-.- Najpiękniejs.zy to .dLa mnie d~eń mego
. - mÓwi ksią.2;e przyokladlając rę.mę do seros..
- J'6St 011 naJpi~iejszym
dla n&'3 - oolpo
wiatdan...y_
K~~ąże sam podaje ru8m he,rhatę. Za każ,dym
l'81zeif...l gdy wstJaj,;: wstają rownie'ż i jego wzy żony
Tle 02'.l.1<lld nie;V\;x>łni.cz.ej uległości zruwstydlzajl3,: mnie.
OhserwujfJ W}'lr8.·źnie te. nic nie 1lllÓI\vw.ce bla
de wyc.i-eńrz\OIne tWan:'z.e i sl1alOOm się p'I'I.zeni.knąć i·ch
myśl. Jakiż jes.t k'}.'ąg rohpregnień? Czy ma,}l3,: ja~
krileikoh'dek? Jak wyglą4~y jalw młode dlzJewczę
ta? Jakie było ioh żyde?
Tajemnic ilc'h drusz.y nie zdirladlZ!8.·ją ich ogniste 0:- zy niezgłębione jaik ocz,y zwliJemąt... Jedna jest
w{p1l'ost wstJrętna z. dW!UJch :znfodsz.yoch jedna. na,pJl'ar
wdę ład.na. \VygląAla jeszcZJt7 bardJZiO młtOldJo. Nja~staa·
gza, m{)gła,by bY'Ć jej ma,tką.
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OSTRZEŻENIE.

MusiiaijJbym się UlIstaUQiwtilc .. ,
rz·ękłt.~m..
_ Zrobiłbym to już dawno - z~uwaJŻ!Ył Sher
look Holmes niec,i,erplhvie.
Jestęul., ja&. ~dzę o,zA:,Ql\viLelki,em o s:z;ozeg6lnie lagodneUl uqro$Obie.lliu, Pl'zyzna.je jOOinak, że sail'dlOnJ.!Czna
ta uwaga Ułl'iarM.ła mni,e ll!iecQ.
.~~ DQtpr.a.wdy, Hoa~nes ~ l'Z,elkłOOl pOiWIatnIe jest,e-ś.czasarroi

p'lzykry.

II1lUIDję...

MUSiZą UidIalwać że go ktoohJalją pomyślał~m SD
bie pl'!Z)poa:nniaws.z!y sobie od: c~g1O był!aby zft:Q"()Ś6
podJra'iPlouego w swej 3./IllJbiIcjl ~ ni.e cofają
cego się nalWet przed mordJem.
.

Okro'pnemusi

być

iJch

źytCie

w tym

k~:lJi1! C~yż morżna SIOtlrie \V1YPDralzo.ić niiltszly

wanlll-

polZiilOfIll

cWl\viecr.eństwa, ?

~.
A lIllOlŻe SB.t Sl1.ClZęśJrl.we moż.e Dla u:liaIją soma
s.yro.w,y 'ze swego lQ8u. Nie ~dlrad?1aly mi tego ich
pota1jemne oczy ich etyftdetalne bei?lbrurwne uśmiechy
K d~e pol~~ nas serdJeowie D!MlllaiWiać ooygO
raiZ jes7c~'e oowiedlZlić. Był to ZIl/aik f.ię tym"Z8iSem
naileż'a.ł.o Bj:ę polŻegna'Ć.

1francuskiego. t

rządu

Nl:istf2ipCa OOla;rłf:go niediaJWllO· króla azj,aty·
eJkiegc pal1i&tewka J{emJ)()IdJży PQizostającego pod pil
rron.atem Francji onegCLaj objął Ull'{H~zyś:cJ.e wił:adzę
k:rólęw~!;,ą. Jest on rwj.sWszyu:n synem zmalrkgo kro
la st~o\vathta i p:od. IImienieru Moniwolugha. I ma pa
nQwać nad mJ!ljol1owym sW/o,im ludem. Młody kiról
liClZy 1s.t 25 jest ClZiłio\v-uekiem zupełnie ClYlWililZiOwanym ; wyikształoenie otrzymaj \v Pil'Iadtz1e..
\V stąpienie na tnm nowego· kJrIólia me zaamń
CZY'ID j eS!Z!Ci21e 'U!l'IolC!zymoiŚIcd. pogł'ze.])owYlC!h ku oz·ci
jeg.o l,()przedn.~IDa.. Zrw1łoki kJrólewskie wystawione: są
na. wi.doik publiczny w palacru złażone w złotej t!r'll
mnie .wśród Vlspaniał)jlCh kwiaJ'ó!w. Do trUJIIll1'1y włlo
żono cały szereg kosZltOlwny;Clh uliUh,i)onYClh
klej not.&w .króla ktÓore wećlJłlug staręgo zwyc!ZiaIju ma.ją być
z TIJilID. rf,Z/e:m. pogrwbifl.ne. WlavbOiść tyteh (kllednOltói\v
prZe,l(!Similj on fmnkÓl\v.
Prz.y trumnie k,róla opłakuje 'gID! jego 500 mtIl
albor\v1·(lJffi król SisoVll3Ath który żył mt 88 posil8/dJał ha .
rem z~',:)ioJ.1y z 500 m:MŻOiJ.l6łk. pr.wszro 30 ŻiOu sędIzi
wy władJoo pośLubił w cia"gu ostB.ltni,C1h dJwóch 1Ja,t
ż'Y1cia, Guyby staJre zWY,(jzaje praktyko'\\'lane tlBJwniej
w Ind()·f'hiu8Ich były w oo:łej pełni utrzY'mane to
wsz.ys1kie te 500 kOtbie-t oczekiWiala:b,y śmi-erć w pro..
mli,en ,,~:,h aŁbawdem PlO ~onie męŻla razem z jelg\O
zwłolkamd Pfalooo i żony.
FranClu.zi oibjąwszy 1»~oitektorat nad Indoothinami zr-ieśli ten baa'lhrur.zyllSki zWY'<Waj mimo stlne
go opo!ro b!om:zów któr.zy }oo.zc,ze IJQ:'lZW 20 J;a,.ty po

niez!vvr1le

Czyz kochają teg10 wspólnego wtarlIc.ę anemicl
mł.od.z,i:eni!asz.ka .wygląda.jącego
Da uschmętą

nego

śmierc'j poprze,dlmka Sioowatha żąda1ti. s,palenila jego

90 i'on. Ki ady gubel'naitO!rfraIliCiliSlki sprzechvił l się
teanu slano'\vezo tv zrezygnowawszy z masowego
)j;paJenia wszy~h Ziem 0J00:00g.a.1i sfuę alby przynaj'
runi*,; 1~ faw.o1"ytek ~e:go kroła pOO2J1o za nim
w kra.inę śmielI'iCli. GWbema.tor jjran,oUlski llldoł6t1
umtmvJ8;Ć moomoŻ,OlIłyOO
12 kQbiet tylkQ w ten spo
sób że wyslal Je PO. za gIraDicę K:ainllbOld!t-y.
Pr.ruwtdlopoOOibni,B; od tego ooasu boonzOtwie z@
flaM. się już pO!g'OldlID~ć z myślą że nie mOtg~ mu
śmJiJeiriCIi

lIIJOl1aiOO:bJy'

prOiWladzić

na

ks.

jąć

gUDE.'lrJlB;tolI'

fralliCft.llSki to zl1aCIZIY rzwd FiraJ1cji.
Francuskie dzien.niIti dOOOB'Zą że IllOtwy ~J
KamJ::·odiy ma j.eBzcze w cdągu bież,ą.eego roikJu przy,
być dio Pruryża wy .pO/z.nać QSIOibi.ś.cieprez,yidęnta

re.pubHkL Plrasa

~

wspomina

jad{ entulZ!j~ty

c0D:iI~ przy1mowa,ł.a

swojego cz·asu ludlnolŚć Fr-ancji
królta. 8;sowatl:la któu:ty pa'ł~byt dlo sttolilCY ~jł

z cruł'l3,: swojlą <"łronmą świtą dfwIo.rsltą. wśOOd k~
nie brrukowW!o również 1iallJOOI'ak ~ ~tyni.
--000---.

dę i

wBJżnego.

M6wił r3lclZej do sie;bi-e, niIŻ do mnie,al,e nieZIB.IdJoWioknie !IlO.,je usi t.8,ipito miejs.ca mClieka;'Wlieil1ill,
k~ \\'l2'budził'y t6 słofi,va.
- Kt6ż to jest PtOlI'loclk? - zapyta~lem.

po-

ktrólewskich

stos. F'Q<llldmo tego los 500 WIĆllów po kroI u :KialJ:njOO
dŻjy jest
dJo.t~as niiffi'iOzstI'IZygnię.ty. pOllliewat
mlody !'OJOOlrureh.a nie ZlaJDierza utrzymywać tak
wielli\:,i.eg~ł OO[l'lerou. l\!'IOOdvOIUIgh już jiWlro
po-,sia
c1Jaa 'wt&sny ha.remzłoQ,ŻiQ.ny z 15 ron i 8 tanłCIetreik
ze śwda.tyni. Oświ,a.dJcz,yl on z.e nie ZIaiIl1ierz-a chwi
lorwJOI ,z,V\>ięksmć liczby swoiich ŻiOiIl a mItem 500 w<ht:
wami pt: .zmrurlym n:iOO:airSl,W będz:iJe się musiał za

j!~ ooWlBilla iwielilrość.
waZJystk;Wb. Cl21a-s6w, u!l"'"
mó,zg; rz~cy św.iatem
pOldJzioo:nnYlIl1 - mÓ2lg, "fil ro~jlU tY'Gh. jalkie d~j'd!u
ją o pOW8'taniJu lub zagffirudzJe narodiów. 'Da/kim jest
ów nzłowileik. A j,ednruk nie paKLa na niego na;\VIEllt
cień I,(1delj!rlZellia ni/ejpodl8g1a ou k!ryty\ee - jest
tak g;o.c.nym p'OIdlzi Vv'IU w postępikla.lcb swoi'cb i pa.no.
w.aniu nad SOJbą że ,z,a wYiPOwioolmane słowa pOJCią;~ąć
by ci ę mógł do aCllpowj'edtm,runości) a sl;lJd nj:.(;i wa

w

właśDlie leź.y

tern

N.aj<vyhitni~js.zry my.ślilcrilel}
ganiruwir krużdej zbrodni,

- P'oTlocik, Wait sOtni e, jlest pseUldJanJimem znakiem wżsamooci za którym kJryje s1ę Sprytlia)
ni®cl'nv17tna, osobiSitOOĆ. W J)iO[.l<l"'JJ8dlnilm l!.iJŚlC:t,-., wy
znała mi oJtwBJl"c,ie ,w naJZiwisklo to jes·t przyb.eane
, pro·VQIlGwał;ft namet abym spl'IÓIbOlWał wyśleG;z.ić
ją Vi· ·wi(~lo'IT!,11jono.wem rojiOlwiSlku tego wielkiego
halllby ~ię ptl'łzyznac "mu całorocznego twoj ego (lJOcllO
miasta, PorliOlC!k jPst oiSoibistością wwżna. nie dila sie . dJu tytu,łem (}dISz[\'loicti{)lWlanJa m oorllJZę honoru. C1#yt
hle samego ale ~ względu na, wielkiego ozło.wie
nie jśst słynnym twóroa. "DylllMll:ilki AsteI'O'idu" ka z którym poz01Staje w Ioontrukc&e.
\V;y'OlbralŻ
ksiląl ki które wznosi
s~ę naw'y1Ż.YJnY najczystszej
sOOie rybę - pLlota i reJkina sza;kala i lwa; mat~m.~ltyiki i o której mówiSe, te W .cate.j fa("howe]
coŚ Ina,l!O!~n'UIG,z.nego
w ścisł,ej ti Z'aJŻ'y{ości z f~0IIDŚ
prasio nie byqn człowieka UfilJO'lmonQgo dlO sk!ryty
stra,&f.nem. Nie tylko str.alsz.nem \Vatsorue rule kOW~H:j a j'61j? Ozyź c.r101Wie:kta taIltia.gu mtOŻa9. o~..
JllitesaJrLowJterm. - niesalIDiOlWi1tean w nwjwyżs;Wm
niić? Złośliwy lekalrz j J,okrzytWldJZ'ony pro'fef;iI()r .......

stopaiu. I illategn interesuJe się nIm.
od'emnie o profesorze MOiI'li,W"tyan?

Słyszałeś

Był myt zajęty SlWoj:ean!i myślami, by odpo-, Słynnym ucz'onym Pl'Z/estQ.pcy równie zna
wioo2deć Il.&tyoo.miast na JllOlje upomrueui.e. ~:pa.l'l
nym \v kola,ch zhl'Odni1a\fzy...
się 11:1 -ct"ce, nje tyJ.tając stojącego pr:zed nrm sU1lad.a·
-. W stydtz~ się za ciebie. Wa.t$Oillie - mruk
nia i ~atrvw.a.l się w 6wdal'tk'ę pa.pieD.'u, kwą
Dął
H(llmes
tonem po1it()lwan~a.
\
przt:d C'h",ilłą VJydlQbył z kopea:'ty. Potem wziął!ro
- -C.hci.a.łem PQwiadzj,etC': "jaik n'eznanym pu
p rtę. podnióE'ł ją do świa,tla. ioglądnąt z całą
blruczt)lc,ści".
\
d!)!1\. ta d'~J()ŚCiią_
_.. ,\VZil.-usw,jl:l!ce dopvawdiYi \.yJZiruszaj~el
- To p;smo porI(llcka - l'Zeki ~yślony. - ~
Ni:A W8tpię, że to pismo PlOrlocka, jatkiIoohV1iek wiG
- zJ.wDła,ł HoInnes. - O~ujesz n1esp'odziewanie
pew~<::tl zmysł satyrystyczny) WwtSlOnie J k~óry k&diZiaiem je tyli]w dwa razy. Greckie )Je" z :;ha,rak
terystyC'inym nzdohI1iki,errn u góry 1'IZiuca się w "",c.zy
że f 'li mi'f)C się na JyąJC·znoŚci. Ale naJZY'~~.j~\! .MQ..'.
l'\1aLrItego ZbrodThi8ll'Zem, ~ni~ mu, dopraw:ur'; ~JW
Jeśli 00 jednaikpismo POlrl~ musi to by.ć coś

oto, ja.lriemi

byłyby

ewentuaJ.ni.e waJSz.& role. Togen

jusz, \Vatsonie. Je(;U j,ec1loolk pozwdlą mi na to ludlde l-'0śledrniejsi. n.aaz dmiień przyjdJzi,e napeiwno.
-- Obym go (llOtyłt - ZI8JWIOIłtłem z na.hoteń,
stwem. - Ale mówiiłeś o PorlOiClku.

-- Ah, taik... Ow POIrwClk zatem jest ogniwem
tańcuehu w pswnej odiległlości 04 j,ego NiyC!;9
pLen~s.
I mówdlE\lc międZ!y
PorIQck nie Jest
OO!r(lW'em ogniwem. Jest O!D., o i,le mogłem si~ pme
kona-c ~edyną SIk~zą w Łań:cuch'll.

w

nami.

cgniwa.

Ale

() sli[le

lańlclllclha (Le'cy'c1ują

naj ~:8;bsze

I

12 sierpnia ,19~~,rołtu.
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Co o niejmó i mln. Czech wicz.
p~

minister skarbu G. Czechowkz u·
dSiellłwYwiadu na temat reformy systemu

~atkow~go:

.a

J

Najbliższą, ,Palącą

kwestją jest spl:a~
uregul~wania podatku majątkowego.
Ministerstwo skarbu stoi na stanowi..:
sIu, zajęt~m już przez poprzedni' rząd ..te ze względu na wadliwą konstrukcję U.
, stawy z dnia 11 sierpnia 1923 ro: sumy kon
t yn.gentów, prZypadających z tej' ustawy,
powinny być zredukowane_Projektuje S!ę
zatenl obniżyć, je zjeonego miljarda na
407 miljonów.
Z e wględów budżeto,vych minister·
stwo skarbu zmuszone jest, jednak nawi~zać
..."rowadzeniem stałego, podatku majątk nł
,wego,co czynU tęż i poprzedni rgąd ~o:lIi~
cvjny.
Ten stały podatek
majątkowy,
w
mvśl projektu n1inisterstwa skarbu. przyi~!"
~egq 'przez Radę finansową, byłby pobier[l"
ńy w wysokości 5 promile przy majątkach
ponad 15,000 złotych i 3 prómilleprzy m~ ..
jątkach mniejszych. Objekty majątkowe d0"
których Wysokość w wielu wypadkach nie
.J~$t ustawowo unormowan'a i zależy nd u·
.

1

c

,c11wałv odnośnej władzy samorządowej Do

wpIrlJ,:iŚć, panująca w zakresie danin konlll~
palnych i wypływające stąd nierównomier.
obciążebie' poszczególnych okręgów jj,k
i'zmienność terminów płatności powoduje
Qg,ólneniezadowolenic szerokich mas plat$
mków.
e
Celem usunięcia tych objawów, miitl~
steorstwo skarbu opracowało projekt no,vej
organizacji podatkowości komunalnej. Pro"
j~kt ten wpf'owadza. za~adlliczy podzi.d iro~
deI' podatkowych między 'państwem a samo!:
rządami, ustala wysokość poszczególnych da ,
nłn, pobieranych na rzecz komiln - zesroo

ue

....

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

~

WARSZAWSKA GIEŁDA OFlpJALNA
.. ..,....go dWpnia 1927 roku.
WALUTY I DEWIZY.

De,larj Stanów Zjedn.' 8.91
Hola.Jldja 358.48
Lond.yn -ł3.48 i pół .
N<lwy _Jbtk 8, 93
Fał. yż 35.0& i pół
Pl'aga 26,,51
Szwajcaria 172.45
Włochy 48,47 i pół
Wiedeń 125,9&
""'.
..
Popyt nadeW!i~y 1100000000lny. Cade za.po1:.tme;lKAvallie. poiklrył Bank Polski.:-"J){}la.r gotówlkJOtWY w
()brOitia~h p.ooagieldlotwy-C!h 8,91 i P,6ł.

PAPIERY PROCENTOWE.
r>% dblaIl'. premjowa 59,50;- 6'% p{3~. dIołQlTIOlWlł.
83,.00; 5%' lronWle:rsyjna kJo.lejowa 61.00; 10% poż.
kolejl!Wa 10.3,00; a% palls'tw. p.ot. konwersyjna -62,00.
L. Z. Łod;zi przetl.w. 70,00.
AKCJE
Bank dyskJonoowy 132.000; Bwk hrandilotWy
136.50; Bank J?!odski 140,00; BaIl!k zw. sp!. ZaJl'. 85.50;
Z.gie~ 1.95; Sił!i j śwtiJatło97J)O; Czersk l~OO; wa.T&Z..
Tow, fa.br, ookru .4,95; "Nobel" 49.50; Węgiel 94.50;
~egielski 41.00; Modrwjów 9.25; LUpop 30.00; 08ltro
~. '00 (10; POdsk 2.45; Ru<Wki 60.50;. StaTIalcbJQlwdee
63,75; Un3Us 18,65; Za.WlieJ.'\Cde 38.00; 1yrraOOlów 18,75.
Z poł..yezeik ·paaisbwowyeh mocniejsza 5%; pa"emj<JI\Va dol8.!I'ÓWa. Kuny .8.lk!cji naogół utrzymane,

o):)roty !Dale.
rrllliilN!

•

kowuje główniejsze daniny komunalne w·
rentach skarbowych i przewiduje
podział
osiągniętychwplywów komunalnych pomk.
uzy poszczególne jednostki
samorządowe
za pośrednictwem specjalnych komisyj. Komisje te składać się będą z przedstawicieH
ciał samorządowych i władzy nadzorczej.
W myśl projektu ministerstwa skar~
bu zostały pr?;ekazane samorządom WSZy::tl>
kie poda'tki lokalne, a więc grunto~", Y.
od n!er~chomości miejskich i przenlYs!o"
wy, pobierauy w rormię świadectw przeu t
sIowych.
. Od p'!."zekazania samorządom podat~
ków realnych uzależnione jest wprowa.dze~
'nie w życie nowego projektu ustawy o po:!
datku dochodowym, który na wzór franl:!u:I
sko-belgijskiego przewiduje pobór tego pOt
datku w formie podatku cedularnego (c; .
cząstkowego, przyp. red.)
od po')zcze~fr)łf
nych źródeł dochodu bez progresji, oraz o·
gÓlnego podatku progresywnego (t. zw. uo'

o r Jak
cj lny
kontrolerzy

ytuacja.,
Chwilowo

C,iSZ8qf

w mewilei1kiej

il'OŚei.

hUlI"to-

Stan mtrudi1lJienia

faJJr;y.k w obecnym oikresie

'ur~Ó'w

VOlblOrtniiC\Z.ytClh uJ.egi' lZ.lWIC'Zlle.IUU ()Słlabilelniu
nmwrfl zatkad'ywStrzyt1IJJaiły na. ten okres pracę

ru-

Fro,tooty wekslowe napływają w więlksZJy'Ch
iIQŚc.i/dlrh. Pmemyslow;cy
~i:u."zyli \\'13JrUDki polkr?
cia i tądaj ą obeome' 45 dIo 50 proc. gx:>,tóWlką r~y
pełniH

weksll",mi z terminem

przez ministe'f41
stwo skarbu projektów do laski marsz8Jkt;.
w~kiej nastąpi dopiero po przeprowadzeniu
nowych wyborów do ciał ustawodawczych..

bo dloch6d ten Wiihlen być

zy&ó,r

przedsiębiorstwa

tości.

~jwy,żeJ 45-dnłiotwym.

u.

Z uwagi

nato,

i,ż

dłaI

w stoouDkltl

UlStalany

lecz

nie od iilrmy

j~,

~

to s2'itl.l!CZne

c-.

.-.

~

Il:kJ.CIhoÓ!u k!r;z;ywdlz.i w wweiu wYpaldlkiS/ClllpJatIł~ów.
Qlrgan'z.acje pr!ZeIIlys1lo!we i kupieck.ie Łodzi ,po.s~
wiły zwrócić się dl() izby sImrbolW-ej Q wydlŚ.nie. ~
Jl<)wiedr.rleh Z31rzflldlzeń wyjalśnień dla klcmtirOtletów
sikarbowyctl.
(E)

Przewidywanie

Rmypu!;;ro2lają.że więkSlZY
rucll w ł:uamIdlu
wyru !'ozpoo;znie si~ z koD.C8ID. bm.

~

Zgłoszenie opracowanych

rzeRlysle

Na łl1dZtkiim rynku matarj.adów bruwełn.ian"eh
w dJE'l::lzym ciągu rll'C'h saaby. Baa:dzo meznaJCzue
iloŚ/Coi kupuje p:mW".incija za.m6wd!8nia. od kup;OOw sto
łooznych nadlCłl!<:ldzą

~o~ierności w· ppodatkowaniu.
'
Ustawa o pełnomocnictwach nie 'rozfJ
ciąga się na p'roblemy podatko\ve - i d!a.
teg~; reforma podatko,va mo~;,e być d()kc;,
nana tylko w normalnej drodze ustawowej.

dokonywają obliezeń

~

nzeczywistym

tąd wpływy i położyłaby jednocześnie kres
dowolności komisyj wymiarowych i ~erów'SI

ymiar pod

\V 1lWi~u z przleprowadronemi1 wym;iialr'armi p- d'atku dOCihJoldtoi\y'fego ko.ntrolerzy· włooz sk,3.O:'Ibowyoh l1rzept'OlWad.mla.: kontrolę ksiij/Żek które przedsię.bi łfr::twa te prowrudzą,. Pmy ustaJJJamu zll"otQkul.ar
nem kontrolerz.y skarbO'\v3. biiotra.: podatek prlz:y;padla.ja.:
ey od t"ałiaj firmy i następui:e dzielą tę kWDltę na
ilość procentową udziałów wspólntków. W ten spo
sób u.zyskuja.: oni WlY'ższą kwlotę podia.tku ale llIie od
po!Wlia.daj'ącą CQJęSt'OlkrOO

zupełniającego, przyp. red.) od łącznego·do :
chodu ze wszystkkh źródeł.
.
Cedularny podatek byłby zmechani~.,
wany przez stosowanie norm szactinkowycb.
odnośnie do płatników nie prowadzqcy<;b.
. rachunkowo3ci, Maksymalne stawki podat,,:·
ku cedularnego łącznie z podatkiem ogólo.~
dochodowym nie przekraczałyby 25 procent
dochodu. Taka koncepcja podatku dochodd..
"Tego przy istniejących u nas warunkacbs
zapewniłaby skarbowi znaczniejsze niź,doł

wełniany.
większe~o

mebu

. ".'

002Jwzgl ędill:ie pewni i stalli OObioccy otI'lZJYlmują. kra
dyt UD trzech miesilęcy.
Wi8JJ."UDJki zby.tsu zagr&ndicę ~ą:<hlls~
pO':pJ"aiwp' a tmDiZlaJkcje ęksportolWeIJlaW.ilelra.j ą cbeJrakteru stałeglO. Oczelkillwać na.lei?J z końcem mie§l&C8
w:ięlk.szyoh mkUipów w falbrylkach ze sbronyb/ull'ltOwników Akcja z,mier.zaj.~. do uaunięclla poś!l"~
tWla wem,iieckiego]fllZY imporcie ~ wmer~
sJtiej utknęła llar&IDe na. ,'mea-tw:yr.m' ptlID!kcl,e' 00 tamą
matOzy się głó",'ni-e tem że pośrednicy niemi'OOCy u..
dziela.ją kQ!rZly~tniejsz.yoh """iaQ-unków ~ .BJ:liżeli proouoonci amerykańscy. (bip)
.. ....

TylkO'

Z ·ory te oro·czne
Przedstawiają się
Tegoroozny uradzaj

jest

lepiej, niS

-niewątPLii\we wyż

BZy od t.eszłOr{)łC'znego. Żyto i jęczmień' wszędłzie
już zwieziono
dQ Stod1Ól.Om!Wka w' całej pelnL

Nie W81~diZie

natoID]ast Jeswze oobrano O\Vies 'j
Ow,ies udlflł się dobrze. ps-zenioa naJtomiląst
gOiI'zej
Z okolic, w których prz.ystąpiono do 0l1I1ł6c
ki djo·.:hod<.Zą \vieści, że' pS,Wl1bclil gOiI'mj sypil(3 niż
w roku ubieglym. Ok.opowfuzny wypailly dl~~ Bu
raki i 2'iemniRki nal'vvet baTdzo doorze. Co do tyoh
osta.tnien jednRk roInilCy W}T8iŻają ooowy" 8tby pa-

pszenicę.

zeszłoroczne.

nujf'llce c.becnie częste ulewy nie zaszik.ocm.Hy im. w
polu. 1. W oIWsk1 e "Sbo,,"v-o Polskie" pod/a.j<e Wywj.ald z
inż. ŻeiJrowsikiim inspektorem Towarzystwa Gospo:.
dlarczego w spmwie ZlbilQil'Ów w MałopolSC'e WSooodniej. Jnź. Żebrow~i dktreślid: zbiOlry jGko naog6ł
lJ()IDlyŚine. Zbio.ry mom Wie wszysilkrilCh tJrzooh WO
j ewód\ztwalch są już ukońoZlOne. Go~poc1airstwa nasienne prodnlikuj ące oryginaJ.ne z,ooża i pierwsze od
Siewy rr;ta:ją pl'zmyażnie wysOllde· ·plony. Urodzaje
są szci;;l:gólniej doooe na PtoIk'UJCliu.

Zjazd cukrownik6w Rzecz) pospolitej Polskiej.
Odbędzie się między
Dnia 1i 2 i 3-go w.rześnia~e się w Wa,r
s:mwie VI Zjazd Ctlkr.ownilków Rz-e!ClZYPOSpolitej Pol
skliej p~ęoony u~rUstule!Ua c'lllkrownictwa
r>olSlkie-go'i Ob~y ZjaJZ<llu]j~się . toczyły w sali
.

StOIwaJr;t~s. TeOO.nikÓ'W~ Wygłoaa.ne

zoReDĄ li..

1-3 września.

czne r~feraty z dziOOz:i.ny pr1J€aIlysłu cUikrownk:.zęgo
p<.czem uc.rostnieyZjam'U zwi~ Instytut CheDłJ
ezno-Tecl1nkzny na Ż()!itborżu. Zja.zd f,.Wwa. trzy dni
~ zlOS~nie zaikoń-eoony

w Hesursie

~

K~pLeokiej.

~RONI
~

A

omisjtl>'Z

KALENDARZ~

Piąt~

19 sierpnia ::-.

łf'larjana.

W związku
ze sprawą Żyrardow.·t i
zarzutami skierowanymi
pod adresem za,
rządu zakładów żyrf\rdowskich. zarząd ien
zwrócił się do Związku Przenlysłu \\1ókien
niczego w Państwje Polskiem z prośbą o
wyłonienie komisji, któraby
zbadała st~lD
riec~y w Zakładach żyrardowskich i wyda o
la· opinję o czynionych zarzutac.h
Jak się dowiadujemy ·Zwi~zek p'rzemy..

~~il lv.hejskt PrzedStlawienit z.awieswne.
!ł'MI., r.~tnllarny
J',
I,;
WiD UW ISKA-,

Castht .:...~ K.{)ibieta i opin~ ~
SplertGid ~ Nowo.czesna .~hna
Luna.;.:;:.; Prawo pi~i'wszego '. męża.
Cr:'Ed:"":"::'IHn\i "Wszyscy s-:aleją"
Odeon ł 1.00 ;Chaney"
ApoHo ,.8ze.lony Ek~es".
ilnperja! . ;WiecZil'1e miasto'· ,;Dsiedm ~..
Dom LudQwy "SPOWiBdź Jc.JrólOlWej".
Cors') 'ł1on Chaney".
Mliejski Kin. nśw "Chluba kOffip&I1ji".

mięsa

l \\.

.m.iJęaa

i

wyroJ,·Jw.
.!{ilk.atkrotnek:onferencje z p. ",iceprezydentem
Cros7ko .:vsk:irn nie odniosły skutkIu ponieważ zga,d2lł ł~~ę ~m na podwyższenie tylko 10% nteiktórycb
gatur.k6w mięsa, podicZla.S gd;y rzeźnJlcy d!o~ją sit:
c:Gimikra.

(bi.p)

~

Sw.oiim emsie w wyni!ku dlug.OItrwalylch

kapitały belg,ijslltie 55'%
głOlS:zo.na 2lOstaj e subslkrypcj,a

Uczynny nieznajomy
Że zaufani'e do luc1zJ nie zawsze porpJJaca prze
;:!,!~ Nusen Krio1llonbei'g mieSlZ!kaniec wsi Wól-

ka Ple1ailsik,a.
W dni li . WClZ'Ot!'H,jszym Pil"JZ.yj{3c:hal Illa d\\'IO, rzec 'f.ó.dź - KailliskJa. Tu 2JMvorurtl: z,uajOllplOŚć z ja
kimś nieznanym
mu izraelitą. \V pe)wnejchWlili
UldJająt~ S'!ę do kasy pO' bilet pOtwierz.yl wa.lizkę SiWą
mwiera_a\;'cą wjele eennycb rzeczy opiece nicznaj'o'
kasą kolejka !}j'la bard:ZiO długa. tJaik że
Rroncy:..bc.l'g zabawił do{ć długo. Gdy po upływde 15
manili! 'wrócił na miejsce gdzie pOZlOstawH nioollajlCw

mego nie zastal ani jegil ani \V1ulizld. Sikrz.ętne po
s'wkii:'"3lii.a nie daly !'8zuitatu. WówclZla'8 Zil"1{)lZ.p8.lCIUl
uy Kronenb:eTg u,Jal sit; na po1stel'unek policji na
dWOlI·Cll gdziE' z8.ll1eldo\'v-'al o kradzie,ży. Za zł:9Q"zie
jem' wSJtzęto poszwkhvallia.
(R)

Wl1'D!ia a sruma 80 tys. ZIl. ptr'ZoohodlZi na. rz,e:GtZ In.
Bud!O!wla caled lmilejlkti ma. być ukończona' VI
tEmmillie 3 lJrut od otrzyID8Jliita loonoosji a w· razie ()oO

~.

późni.enja gpółika pIlalcić będizie
ną przez obie strony. Miasto

we d;ała pełnego poikJrY'CliIa kap!~iJa[u zaikialdiolwegto to
UJoo'j,lifrITlienie tej sucmy ZlI'eaUzowane oosmm.ie pm.ez
tOiwarzyst'WlO belgijski.e. JaJko ooziwł rnilasta 2laildcZ!O
ne będą te wy'datki ,lktiótro pOl1liesd!Oneoostałly ~z
mag1strat w 2lwfuąiifk:u z OIpIl"iaICłoWl3JIliem :pn:-.ą;jektó-w re
alllma;cją stalI'łaiń fJ uZ\Ylsikanie kionoosji itd. POz.ostaJł.e
21M sur.ey· przypajdlruj!ąlce od: j roalg!\~"aItu wpł1aloone
zostaną Glzę.ściowo w ueo:"minach ustad<mytch ~

..I
Badała'fo8zta

II'\.

Z O rhlnff->Idzi
t!lifł';'Z
. . u

c;;.. -" _ ,"
." '--

kmrę

ustalo-

••
tl

•

największyeh' zakładów włókienni.zy~h:,

produkcji

nieha, Pracom podkomisji w Łodzi przew1Jd
niczy Dr. Giebartowski, były komisarz rz~
dowy Kasy Chorych ID. Łodzi. W. cnarakte-'
rze eksperta bierze udział w tych pracacli:
członek komisji ankietowej inż. Rumpel.
Jak się dowiadujemy podkomisja wc
wszystkich wYlladkach stwierdziła dobrą ori
ganizację w zakładach

niom oraz

intensywną

poddanyćh
rozbudowę

badą{
stron~

produkcYJnej przedsiębiorstw, przez powlęW
szenie i udoskonalenIe urządzeń
techni;:Zi

nych.

~
- \"

\\' dniu wc,zorajszym UJ sklepu jlillile.rskiego
Anato.t[~ Gagarina przy ul. Piotrko-wskieJ 156 przy·
SZły d~Nie wykw,intne panie wyiraŹlaj8,Jcecij<ęć Thaibyd.a.
Z.łotegfJ
pi,erści.onka
z bryl,runeilkami. ,Wyglądem
SIwym wzbud,zały wrpełJne zta:uf.anie i nawet przez
myśl nil~ przeszło jubiilerQ1wi że stanęły przed nim
oo/wor.owe szopenfeld:ziarld.
Nle·\V'~asty obej:l'Z!9\ly
większą 1Lość pierścion
!AC.? żaden z nich
nie pn.ypwd,ł im dlo gustu.

. ków
Jedna z kupu:ją:cy:ch oś'wiaucz.ył!a. jubilerowi ze na
WYSt.'1'l"!f wi'dzlała pie~śdoneik kthry jej się podł)..
bał. Jt:'biier wyszedł Ze nją ze sklepu w celu stwier
drzeni.:1.. ("I którym. pierścionku mówi. l{ol"zysta.ją.c z
nieuwagi p. Gla/ga,rtn8 druga ni,ewi8.lsta PG'zosta\vBZy pr'lez chwilę w sklepie sama zgarnęła do, t.oreb
kJi biźut( rję ro,złoZQuą na ladizic. Wkró1:lc·e potem oby
tiJwie c' fI my Oipuśdł:y skle,p l'1ile mogqc wybrać piericionk8. Dopiel'O po i.eh odejściu ~au\VIażył p. Gaga'lo
nn k;r·~(!ziei..Zł'()łdziej.kli jednak z~Hklty OOZ: śladb.
, Zawiad )luiona polk:ja wSiZ<częła energiczne dJ().chod:z~...
-we; Straty swe oblic;z.a p. Gag8.irin na 8.000::.t. (R)
,<~

we

milia&tu

ZlagWia!rIa.ntowa.ny ma

w~ spółJ.ti w wwsollroścJ 20'%.
Sp&ka ZlOtborwIilBJZIU:je silę mńrudnla ć .. tylJY- ~
WlaJteli poiLsłkiiC'h. W flwi.ą2lli.:u z OrprBJOOlWani!em tydi
w.a.rr.u.nk6wk'OIl!eesyjnYloo C\Zlynione są Plt'Zyg()(t~
nilai dJr,. lltwarz.ernllia tej sp~ki a jedlnoo.zOO·ndie realizo
Wlane 1:łą w sz.ybkJm tro:ntpiJe pr;zygiO/UoIWa.\vlCIz.e p.n:IiCB
techniczne.
~E)

Uldl2.rl;a.:t

Bawiąca w Łodzi
od kilku tygodni
podkomisja włókiennicza I(omisji Ankjetu,vej zbadała dotychczas szczegółowo orgaui$
zację, adrninistrację i koszta produkcji
"tV
. Pnd ii' {;. n· i ;~;-nnoi.:hof1u
Zjednoczonych
Zakładach
Scheiblera
i
Oroh
\,J ohecnych elz,asach s;uczególnegD I'U'zpasania
mana, w \Vidzęwsldej Manufakturze a w
harcó"c.' -z{}fel'skkh nie pO\vinni rodlZiilce wY'PuszclZiut:
-tych dniach przystąpiła do badań \V zakla::l
'--:. C;i J;r:z.oric.kina ulicę. OHarami bo,wiJem
SZIOfel'l-'v\ padla.ją dzieci. Oto ZllO'WU w dni/u wcz10raj
dach Tow. Akcyjnego I. K:,. Poznański. Po
szym Józef Siera,kows.ki kiel"owlca samcJlchoou na . nko11czeniu pracy w Zakład,ich I. K. Poznmi
jloohał lla ulky Kail'olewskjej
na 11-1etni,ą Sabinę
ski kOluisja zajluie się badaniami w zakla.:
, GNelacką ZI[·vmjeszu{alą przy u:l. \Vile/ńSłkiej 11. Dziew
dach przemysłu wełnianego. Badania te ?;t;<=
cz.ynkl1 codniosła cię,ż,ki,e_ ohmżenla. cielesne. ZJawe~wa
~tały już ol5tarnio częściowo rozpoczęte l\r
ny lekB ~z :pogot.owi.a ratunlwwego po udzieleniu po
zakładach przemysłu bawełnianego K. Ben~
~elel)ili pie,rwszej pomocy przewióZł ją wo domu.
.~.

D OSZO D

ktiÓflie' udtZli:a~ swój m1u:l,wp'rucić W oał.taśOO."
prood ulwńtclZerulem rod/DIWY.
SpółJk.a alkcyj>m pll"repir4Hvlrud!zli
buoowę
z uWlZględnieniem wSlZelkiClh ź~dlaJń Min. KoanuruJkac:ji
i podejmie prruoo PJ:'lzytgQtowa.wlCze tak aby ~
budowę :móc roz,poiczą,ć 1 kwiWiJllia 1928 r. JednOOleł-o
niie spółka. zl()iży w Ba:nlku Polskim jaJko gwaa:ancję
80 tys. 2[. .a gd;ylby w ciągu najiblltższ;ego se~nu bu
dIo!w1an~go. nie podjęJla lmdlowy tej
linji mi3$to ma.
praiWJO żądać. ŻiV\-'1OOtu koThOOSJi bez zadne:go odszilrodio

a IJja pOlZlOstałe 25% OtpubliJc:zna krtóra grl:ylby

mego. Pl'zea

T.!1_}·c h.r

Żyrardowskich;',

4mii9frtJo

peł"

tmlktarH belgijski,e oo,'WIalI"zyJstw/o Socieite LHiifl,:ooie!fe
de Pays de L'est" zdlo0yłlo niagdstratmvJ wyezte!l"P1l1.tą·
~ of&r~ę l1Ja hu!dbtwę i sk&plooita;cję kolei elektrylc:zn.;,
z Łodzi do Tomasool\\'la pl'ZlElIZ ROlkjciny. Na zasadzie t.~j oferty ma. być UJfM~~na już w najbliriS!z.ym
c.z1a5i,i) 1'<1 w tel'm;inie dla 15 wrlZleśniił1. spólika llikleyjna
dJla .bndc wy i eiksplo.aibrucj,i tej kolei. W mJyśl O!p(l"a'Co
\\ra.netj przez bisuro b1udlOIWy kolei dojiazdlo.wyJchpmy
Il1la.gistT'ac~e UIJ>.iIC)Iwy kJoIncesJTijnej utWOr:ZlOOla oosiJa.nie
spółka akcyjna z looJpitalem ZlBJkładJowym 1250000 ził.
w której m. ŁódJi piI'z.yjmuje udiz-ila!ł w v,rysOlkości

20%

Ucyjnall

loonal

zakładów

i2amianował" komisję,złozvną z fachowych
techhików p~zemysłu w!óki€nniczego.
Prace tej. komisji na miejscu·w Ży ..
rardowie już się rozpoczęły. Rezultat doch!'
dzeń komis ii stwierdzony zostanie protokw
lamie.!

,Ma by6 wybudowana•
.'

Oń kdlJkunastu już dni !'lZIeźnicy
Dl:'dgi3iracie o zgodę na po.dw,y'ż,s>zeme cen

C'ał~

pozycję Zarządu

IBl BlBktryc a z odzi do

Wiadomości bieżąc8&

1~_%

sIu ~Vłókienniczego postanowił przyjąć pro,

,.... IDI·

~;O:~

~),d;wyzki

fó iBnniczBgo

zakładamzyrardowskim

ZbadaZBlzuty czynione

TBATRY.

O eeny

I'Zsmsłu

oś

iodcZEnin D J atBlst
'.

Wydale

Urząd
w O'3bl~~ nie w tym celu

Urząd wo.iewódzki w Ł'odzi
dniach otrzylnał okólnik od m.in:~h'r$

igrantom

poświadczenia obywatelshv.
nich
. polskiego, otrzymują
jedynie wyciągi_ ~
shva spraw wewnętrznvcb by na żądan~e kSląg stałej ludności, przyczelu dowody tf
osób zamieszkałych zagranicąf wydania hn' albo wcale njc są potwierdzone przez wł.
wyciągu z ksiąg 5tałej ludJ1Q,ści, un1jeszczo~
dze a d mini stracyj net albotez zawierają ._
no
tym dokUJTIencie wyraźną w'zmiankę dynie pc;twle.rdzenie podi1isu i pjęc'lęcl .
pOhvierdzającą obywatelstwo po15kie, o iif,
Polskhnpi'zedstawidelstwom zagra.l.
wyciąg ten ma służyć do nabycia paszportu. cznynl nasuwają SH~
~ZęSl0
\Nł\rpliwo4cl
Zdarzają się bowiem t;zęsto wypadki, czy osobe wymieniona? L';;~ilg stałej 11.~dnt1
że osoby zamieszkałe
zagranicą, star~ją::"(i . ści jest obywateltID p01<i1:.im i można
jej
się o, uzyskanie paszportu.
na p rośbę swa wydać paszport polski (i)
skierowaną do wLidz krajowych o wystawie

w

J Oni8>:prukt

,TEATR,;iMIEJSKL

-~~>t-f

J;~.~; Wyi8ś~iehie

~ i Jc pAR"fZ4óBż.

.

,. . '>
rJutro. w. ~~l!eM~Qj~kim ",Cegielniana .G3j 'od
1" .~~ się"ilł~jem . wielKiej
.rewji paryskiej w
~6 ()bi'~~;·ipt. "Pary-i-Łódź". 1)oi61"a Stan1sława Fe~
JiXa" w wylki6naniu' :wspo~ . a,rtystów teatrów .łódz;'tłeh.
_', '.;f.
i:"!",,, ~.'" ReWja'Qbilituje 'w ~etznane. dotąd w ŁDdzi mjl
",i~:~e szlwgieiry muzYlCzne SClBn' paII'yskicb .z .repsr,~'.:'~ Mi~n:gOOtite, Ch~Vtl.lieiOO. i. in. najnowsze
'~,)~';~,~ w W'ykoo,an1uzesp()ł:r . gidsów ipar baJe·to.!.,~eh, ora0S11Jelreg ef6lktÓWIlYćb, pełnych humoru
;.~:,,~~,ew-Qw
i OłllriałZlÓW, jak: ,;Paa-yźw nocy"; ;;Pana:,~.}Ilła~'., ,:Auoo i.'ktobieta", "Fertysz;e" i inne.
':"\~",' re:wji. tej, którą. wyreźyserowali wspólnemi
'J;·~m. pp. K. Tat8inkiewicz, R. Urbański i J. W~
i:.~.~~~i) bimą~ł w roł,a.cti głównych panie: H,
, .~
ini0z. L ... Nięlinfrzauka., L~ Platrool. Z. Tata.rkiewi__

~-.

~r. -or~'"

~Wle:

K.

~abi~il8k,

Uthę~i~

K.

, 'W.' Mirewicz,J. ~IsZtYtk, K.TataJrkJewkz,· R. Urhaiipiki, Z. WilCiZUootWSki~. J. vVooK{)łWs\k;i i inni.
Dekora!l'lje prz~ art. maI. K, M!licikie'Wlicz) część mThZlYc~ ptrOIWIadJzd p. Z. Białost{)łck:i~
",
B 11ety: re dlzdtś do ooJwcia w skle~icp_ \V.
~wy:(u1. M~i.us. 2).
~~

-Czasoplsm~1 ..

Min.

nr. 4-y prZlYfOOSi arlytkuł wSlięJpny
P.JSWl!ęHmy Zł1aOZłOOiu "CUJdn1 nad Wilsła/, OT'az ,,:16
sierpnila 1920 roiku 'W V-e.j Blrmji" generaJadywizji
Wtąd)'sła-wa

Si\kjolrslkiego, i6WCiZęsnego dlołw6d·cy

tej

,Westerplatte,

g'eOOłraJa Matryańskiego "Postępy

te-

~rIąji. W dp.:l&zymcii~ ,rSmnca." 'znaj<1Iujemy: . prj'lzy
gQooiWQ.nie .wojenne omooera re~arwy, ~zelne~erow
niIcItw!o wojną w po!WPljenIll&j ·litera.tUlr'Ze angielskiej!

ehniJd, a wojsko", Inętruk,cj~ tecihni.'C;Zn~dJO ~u

~s'tikichl:Mrlom, DrWż.yna,~ p1'lliton. cw;y póŁpluton.
\V lm'1oWIce O!bsIze.rI1iesUrooz,crone rewelatcj e (j
~j-enla'CIh niem1ledkitch,pOWe-m za.jmuj ąteo,z.esta
~DIe wiiBrltOlIP:ości () WlOjslkiasah.· ClUd~').lZdemskillch, . spri:l.
'~itQ z pirtlSyW!()jsktotwej'Obc'ej i ksi&i,ek.
Za.zlńJalCzytC WIaIr'to EJtWlierdzemie "Smńloo'\ $
: M_ił< .warsmmslka .w roku 1920 "jOOlt cudlem mo·
JaltlegllJ1 odroodlzeum. się wojSIka wtedy, gdry weszło

ono' . ",li' bezpośredn.1ą :t~ ~e swym narodem;
j'est. cia.dtem sIUt·· IDt()ll'Ia.l/nłYlCh . D{aSlZegO na.rDd·u, jego
1It1IOiooiatłJyjed.o.wej, jegn tęłJyzny.
,

--000--

t)'owe ksiątki
"DOLIN~

TRWOGI".

ConanDoyle.
Nakł. Tow. Wyd. "Rój" str. 214, ~e;l
na: l zł. 45 gr. Ta .duia. powieść, kreśląl;a
'przygody Szerloka Holmesa, mrożąca krew
·'!N.żyłach niesamo,vitą 'grozą;' nie była dot~~h
'ezas ~rzyswojona polskiemu ję~ykowi~
"SPOWIEDŻ··KRÓLOWEJ".,

A. D'audet.

95

gr.

Nakładem "Roju" str. 276. Cena 1 71.
Ta doskonała powieść klasyczne;;o

pisarza

dała asnowę

go filmu.

dla scenarjusza

ZUfJ '1~'

.
~ ,,13

"·F A..f.EK......

łba

Erenburg.

Nakł. Tow.

Wyd.

pro,~adzony prżez zastępt'ę, kt@ry _nłfi~i 9Y~
uprawrliony do "vykohy~Yśnia praKtyki le.

karsko~d€ntystrczh~j~ \Vyraz "tfiieJ§ee \ ui;~
ty 'v art~ . 7 poz,vanegotozpefządźenit:t,

r:.l$

zurnieć należy w dosł@\vIiem znaczełiiu; je~
dnakże odnosi się on do uttzyt11y~i1nia w:ła.
snego gabinetu~ a tern samem iiie us:ićzupla
uprawnień lekarz y:: dentystów Eló wyk@nywa
nia jednoczesnej praktyki Wcharaktetże a~
systentów w . lecznicach lub ptżychQdhiaah~
\Vyraz "uzdro\visko'· interpretować należy
w znaczeniu szerszenI, podchu.!ając pod t()
miano i podmiejskie letniska wypoczynklJ:J
we. Perjodyczne wyjazdy lekarza~dentysty
do innej miejscowości mogą mieć mIeJsce.
o ile druga ta miejscowo~ć może' być podH
ciągnięta do kategorji .,uzdrowjska •

le n rane c

ta

III

ustalą

sposób zrealizoWania planuM

Na jednem z ostatnich posiedzeń i·:.llI'
dy nadzorczejtramwajó,v miejskich p. ,v~
ce.prezydent Wojewódzki. poruszył spra\'/t;
;Jfzedłuźenia linjitranlwajóV\' miejskich li:l
kra.ńce, dokąd obecnie dojeżdżają kolej~i
podmiejskie.
Okazało się, że w zasadzie
zarówno
dyrekcja KEŁ. jak i tram,vąje podjazdowe
nie sa przeciwne tdj koncepcji 'udogodnJe~
nia dla mieSZkańców krańców komun'kadi
tranl\Vajo'\vej . Jednak obie strony uważa!ą.

żo.,niki,

~e

zrealizowanie tego, planu naśtąpi z us~lo
czerbkiem dla ich IntereSó\v, a szczególnie
dyrekcja KEŁ. \vykazala, że budżet
ieJ'
przyprzedlużeniu linji w nlyśl projektu Ma
gistra tu straci na. tern
\\'!')bl'~ ['o w:. : "zcgo :lch\valono.
że
przedsta\viciele zainteresowanych steo,} udti
dzą się do Wal'szawy) a eksperci
w OS{)sr
bach specjalistów zbadają
plany i ust~łą
sposób zreaIizowanlf! t\~ch planów bez na::'J;l*
żenia którejkolw;~:.
s+ron na straty. (bi)

torped wce,

arowce
i .,szel ie inne
statki na .. oda
,
t",. łó
le
1IrjeVłlO

.

Winny

być

lilii

zarejestrowane w Komisarjacie

Rządu

.hnmloorjat ·R.ZlądJU nam. Łódź podlaje' do.puwaź,a się wsz;eIakiego f'OOZiałjil pa.rostaukJi baa'.ki pl'lfllb.liJcZnf'l \viiadom,oBt:i że na Z8lSaaZ:ie IQlzporządlzen:.a'
my-pi'l. W{)·zy ł:OIdJzie itp. Zarówno z wmsuym PQpę
Hacły Ministr6-w z dnia 30 grudnia 1925 roku i !'Oz· . dem jak i bez Diego
używane do przewozu oSÓb
lub toWglrów.
'
pO:tząd'zenia Min.
Robót Publicznych w por.numie
niu z M:n ~lJraw Wewn. z dni!8. 16 mtłiJ."ca 1926 r. zaZg~(.szll.ia dokouy\yuje się pisemnie bądź u..
"rządza ,tnę co nastę-puje:dla . ce16\v statys.tykt mają
stni!c.. h to ni.-, uczyni zad!o!Ść DDo-wia;zkom nsałoŻ!()uYim
być zg:DSZIOna statJki na w~ śródlądowych puJ)li
rJ:J:'Izepi!::a rte-mi ł'GtZlporządzenia.mi pOdlega m'I'ze gll".zy
c,zn)'lch i prywatny-eh na terellie WOjewództwa Łód~
wny d:.j' 500 zł \.', 7~-\·.hi", areszt~l do jl'dnego miesią
kiego \v terminie do dnia 15 wrzośIDa 1927 r. Za 9t
ca.. (RI,
::.tatk! .\ i-'7'''·'·'·nill pmvyższego rDzporz!;l-wzenia u-

m In
~

"Rój') cena

JA:SKINIOWI".·

Zbiorowy tom 20 opowiadań na jc~·l~
iIliejszych pisar2.y RosjiSo"vieckiej: Zamiati!'
fa, Babela, · Pililiaka, Zoszczenki, Lidina~
,.e:leks.Tolstoja i Se!ful1inej .K siążkępoprze
:(Jził przedmową Jul]usz
Kade!l~Bandrow.
ski. Odsłania ona ciakawyświat zyma w Sil
~eckieJ .Rosji, tak mało nam znany. .' Cena

'e zł. 40 p~sq,'

go zalniesżkańia .lek~rza~deńtysty -mate by~

~

EkspercI warszawscy

Kr

w mi@Jscu ś~~łe_

.....~ ... ~

6, j',I,
216 str. na bezdrzewnym papierzazSą to te
kapitalne, . klasyczne . ' opowiadania E.rel1bl!f'
ga, którę. mu zapewniły tak szerokąświato •
.wą poczytność:
,~LUDZIE

ki w uzdrtJwiskach. ga~lnet

działu s~u~~r1ligo "Wydziału Zdrowotnoc§('j
Publicznej o'~&ln!k Ministerstwa Spru'w 'N e...
wnętrzIiych·~·sprawie wykony~ania prak!y
ki dentystycznej. W okólniku tym Mihi.
sterstwo wyj~ś1iial' iż rozporządzenie Pre'lY~
dent::x RzeczY~:bspolitej z. dnia 10 czcrw':a
1927 roku d~ykeny"vaniu praktyki dent,v$
stycmej (Dz.:tT.54 poz. 746) postanawia.
że lekarz:.dentysta może wykonywać
st!it:4'
praktykę leką..rsko~dentystyczną --- w rozu"
mieniu ut~z~YJYania własnego gabinetu·tylko w )jędńem mIeJSCU.
\Vykony\vanie
praktyki lekarsko:::dentystycznej w dy{óch
lub więcej miejscach jest wzbronione
Wykqnywanie praktyki lekarsko::den.
tystycznej',W uzdrowiskach nie
podpadn
pod powyższepOS1:anowienie,)o ile nie trwa
dłużej, niź 5 miesięcy, w jednym roku kil~
lendarzo~1f1., Pddczas wykonywania prak!y

otr m

styczna j

hprawWeWfiętrmnyub.

Utzą~·~oJewódzki nadesłał do Od:

SZANIEC.
,,~mruełC"

hi~ denł

-

Jak spędzić

I

•
wolny czas w miesiącu wrześnio.

\Viększa C'.zę,Sć ludzi za,rohkują·cy.c:h ooroeznie zast.i!nawia się nad. tern, gdzie spędzić swój urlo~ j J-osią.ść tak po~ną zmianę \\-'lUrunków
bytu. .R tóra p!l"zyspo!rzył-aby lJdIrowLa i ene1"gj.i do
dal s.z ej pra.cy zRwod!owej. Le.c1Z ni€ wszyscy zdają
so:bie fpr.a.wę z tego, źe niewystB.!rczy zmienić o'toczenie ale trzeJJa stworzyć sobie takie w.arunki,
które llloźUwie naj-OOdatmej oddzD.aJiad:yby na ducha

icilaŁo.

$

do rozwiązania tego
Wl7JÓr SJmerytkoańskic·h "camk.~ rezultaty Die caugo ~

Polska YMCA.
problerrcll buduj:e
p'ÓW" (:~Y$

k.aliśmy. ChI ('nie już. pm""ie wswyscy wileraJz-.ac~· mogą
przynieś,~ owe camp'y liIdziom,
mało
styJkaaą.

na

na

di8,;tąc

C}1lll St~ z prZYTDdą lub którą znają z czasów prze
byw·.a;nia na t. zw.letnikaoh, gdzie noce spęc1za się
-pl"Ztewa\Żnie w duszny.ch willach lu:.. chałupach.
We W11"Ze.śniu zaczyna się ostatni okres dla
starrszYl!b w wieku od lat 18 ~V1Z,rWYŻ w ohoz.ie
.Ogn1s.ka ŁócU2ik.iego nad LindJą. w owym . nowo wy_
,burd!owanym. c:amp'ie. Bliższych sZlc:zegółów udziela i
""dalsz:a zapisy przyjmuje Główne Biuro Piotrkowska
Nr. 8'~.

Rzą,opo'pr ZBBkSPłłPt wIti
.

-

Postulaty
. :w

" ob$r.ell'nymi

przemysłu

"W'łókienniczetgo

wlókieani'Qzego

wySf,ąpHd<J Rządu

wZIDoże:rua

planami

kJi~nnH'zegłO w.g.ranicę

atom

ICZJ.

,

$wQim C\Zasie zwi~e.K ekJ:lrportowy po~ski&-

8'0 pr:zemysilu'

fi

OIratZ

wywozu w#!-

'um.QŻ1iwiGlwa. Pt'j:ea:rW~

powae;niejs'~ych QP~riuc}l htaitdilQwY1Ch
FZ~ Ilt.\Vt;llrZienie &pE'cjaluych kl~dytów rzą4lOwycll

telJlu

Qlł!;ł. gwara.llitDv.nania. taikroh OIP~racji. Plrojakty ~
In.fs1;u ł&l~klegQ saJły dalej w kierunku po.WUd1ruÓd..a
40 ~cil1 SłZOOe'\g'U pLacówelk 'konsularno-dyplomatynZIl1ych W oolszylCih Qśl"odlll:atch, " mogących DJ1i,eć
~niejSfh8 znaczenda dlla ekspoil.'tu wlókie:nni.ozego. Pl"z:yctem .00. plla/Cówik.aehta.kkh ""inni si~lS-yli
lOOJJelŹć ludzie OIdIpowiarlający pod WlZ'gh}dem r3.lcjo
nalnej lllropagan<1y ,1' gospo<ia1r;oroj tym p00rz0bom,
j~e na'f'.71UlOO obca kon:kurencja na rynikach śwoo
:tIOIwej ,~ikspansji goąpooarozej klrajowe1 prlooU!keji
:wló1rlrenniJcIZleQ. '1\1". in. 'poIl'11StzonO spr8.IWę' po<\yolania
do życi'lttaikiC'D, ośroldlków,' pmcy , proiJ'aganoowo.gQlSipOdltl Clz.ej na. Dalekim \VsC'horlzie (Chiny. Indj e,
i;r~nja:t w. Austmlji, -~e winien by:ć zastąjpliJoln)"r

zostaDą'~f.'

OOtyx;hczasQlW'Y konsula(;,;;~orowy' pr.zezk~nsu1lat
ete.towy~ a w["eszcl-e n.a,·;:~~\Vsehod!zie. z uwagi ,na ,jtgO maczenie di\.EĆ;:,1;r!alliZytu w kie\Mlnku

Persji

j

Tur:cji.

d"

FI'zedto~enja te, ~iYj~ce 00 sprecyzowania
azczegól0'wElgO i OOszOO'~, ',pla.n.u oolzww-ęcia ekf!pansjl WlłóikienniJczej, a~Wy' się Zł przychlYil.nem
przyjęriem
czynników mma.~jnYlCh. Jaik się bo..
wiem al; aruje po6tti1atypXl~eJIT1YS!l!u wfókienmczego

znajdą swe 'uwz.g!ęOOi:f:lQ,1~jfQJt w niedll1gltID C1ŻJasie:
pod tym kątem widJ~l1Jtaqę.flarl{)no Sizer~g pTOptOlzry·
w Egipci~
C'hinac;l~ AustJralH, Indljoob!<Praq: 'Be\I'lSji! ~tólre um1ieszrzóne zostaną w ,pOOt1.iImina.rZtu ,budżetowym
MIDłl. Sp1'. ZJagJ'. na roik 1~~-21}. \V ten Stp:osób najbHiszy olil'fs przynieSiie ,e11errg1.Clbne przygotCIWania
prZle:mysru do WIZInIO!Żerua;.. eikspQQw w1óikienni,c.zacja na.

gk),

utworz.enie~l;l;,pł<3iooi\Vek

co Ż koleji UI1l3JOZliwi ~~nlie piI"olĆllUlkJcji
wnJfjkszej ilości robOltnilkó'w. (E)

i

~njenie

~

lndz ···icb

aniu

~,

•

-,-.

_

J

•

,

UpI:y1Wl3.i lO!} la! -od chwili, kreedy
\Ieve:rka ,~P'ard:uh,ite WY;1l1';'ili plug m&t~
~'. ·~v Z\V~ą.z:k·l z tern odlb.ędzie s:ę "\y Pard'ubicach
dnia 14 bm. Ulucl?ty$t065 -orlslonh:cia pomnika blrad
,Ve~ F(li c-t;g["rufjtal !PT~truwJa p.otnlll1ij~ braci Ve-

W ty-clI unia.ch
bna'Cl',ll

verrlkia W'. Pall'ld:~ViJcwch.
fiMł :~Ei'7f='Trm

..

W swoim - czasie wśród robótnik6w ey otEzym.ują również;, mieszkanie: leden po
. W :restauracU.
lódzld.ch wywołało panikę masowe przeno .. kój Wypada na dwie osoby. Koszty podr'6i~J
Pr.zyD!.OOś mi Pan jedno piVd) l Czekam ~
sż~nie .przez przemysłowców fabryk do Ru;
na młlCd-e dlzOO.WlCZę.
'
pa,~2portu zagrankznego, oraz wizy, s~ ~
Ci.wlne c.wy j.asne1,
munji, gdzie znajdowali om wydatne P<>pcJr .. botnikom zwracane.
A 00 to·P.a:na ob0hÓld!?;it?
~*.:
cie rządu. W związku z rozwojem .przem~"
W ostatnich· miesiącach zna-czua mln!!
G(J'ść: - Ależ mój PEt'll{s podlano mili j3ija ~.
,słu" włókienniczego W Rumunji, dal si~~ tam
Iobotników fabryk Ejtingona w Łodzi przeR~talulrat:ol!": - Niic dlziwnego< panie. ~
~uć' poważny brak fachowych sil rob:~. niesiona zpstała do fabryk tejże firmy
Vi
ju.••. Lerwz na ś:WliIelC'ie jest tnkie zepsUtCie 2Jie
czych,_który szczególnie dawał się we zn . .ł:; Bukareszcie. Tak samo inni
fabryka.llci w kU!tJ7. .r"'PSU~ jaj.a. moS'ą.
/"
. ki .fabrykanto1l1.....,-łodzianom, '. którzy zaczę1~ "Rumunji nadsyłają do Łodzi ~potrzeboV',~a"
PJ:zestrGgamatki.
sprowadzać robotników z Łodzi, zawierajat! nie na siły robocze.
W obecnych ezf}.S~ di .
~ Co to za jedl8rn ten młOłdlY, przysrtoj~ 00
,do nas z wizytą 1
z nimi kontrakty roczne. Tak więc robot· kry·z.ysu i bei:',bocia spraWll znalegie'lia p-ra się .mpowiiedziaił:
- To proszę llli'.łl1:ny 40iktór dentysta.
,-- NiJe śmi~jt.e SIiIę ~ypadkiem w je@!o ~
nik łódzki, wyjeżdżaj'lc
do Rumunjl, n·a cy i uc~ciwego .zarobku w Rumunji ma dla ,
ooścl żeby nie ~ te masz W!PvaswdlClIDe ~
robotników łódzkich znaczenie pierws'Zorz~ ..
zapewnioną pracę na przeciąg roku, za wy·
Je8ZC2l8 goneJ.
nagr6dzeniem tą dol. tygodniowo. Robotni" dne.(r)
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TQ pr.zY'krot Mój :rną;ż będzie klął...
Kucb~: - 'K~'CIOI dqpiemC\l mój ~t!t

Fa.ni: -

kobiał ę

miesięeJw więzieniu

zamie. 10ra Józf;fa Kalisza, który stwierdził rao x
" stkala ~vewsi 'Krzeszów powiatu łódzkie, postrzałową w okolicy kości .biodrowej ~re
go gnl. Puczniew Genowefa Józefi,lk lat '~h; dnicy p6! ~e~~!. t:niZ iJen~sczna ranę leweJ
udała się do lasu lnajątku Stefanów, gran~:!' '. goleni. W dniu wczorajszym rQ?;patrY\\Tai tę
czącego z jej polem
w pogzukiwaniu za sprawę Sąd Okręgowy w Łodzi pod. przewo
kurami, ,które rozbiegły się po lesie~ "Nie u· dnictwem sędziego' Illinicza w- asystencji sę
\szla jednak 10 kroków, gdy usłyszała głoś . . dziów W. Jurkowskiego i Maurere za u5i,
, "ny krzyk .,Stójf", po którym nastąpił strzt.ł. łowanie zabójstwa. Przed sądem przesunął
którzy słyszeli
'~;':Przerazona kobieta poczęła uciekać, czuj:.~c się cały szereg ~wladków,
\~\piekący ból.w okolicy kości <biodrowej. \V strzały w dniu krytycznYlu.
Po przemówieniu prokuratora dr. ~ta$'
~; bieg~"Józefia~owa została po raz drugi t·o~
chowskiego
oraz {jbrońcy oskarionego .qd'N'.
li )strz~ioną i'z ~ycieńczenia ! b~·iłl padła zenl::
ldlona·. cj powyższym zajściu sporządZOllY Jastrzębskiego-· sąd ogłosił wyrok, mocą któ
~;li \lostal· przez' policję protokuJ. Dochodzenie rego .Antoni Doliń.ski Llt40 zostaje U?:nu"
~f· hstalUo, iż -do JózefiakowejstrzeUlleśniczy ny winnym przekroczenia nrt. 458. C?;~ t. i
[- łn-tÓlli DOliłński: ktdór y j:-dnak dOl tW1nYk' s~\) 49 K. K. i skazany na 6 miesięcy ares!tu
. iłie przyzu'a , 'twier ząc, IŻ s ySZ'Hrzas ' ga:s ~ powodu jednak dotychczasowej niekaral·,
łęzi i.p-~ZyptlSZczająct ii jest to zając $tJ:~el' ności io'k,)lic:lrio':d łagodzą.cychsąd postano
tF u~t awUkrofnie '·Następnego dnia po .POWyż:o wił oskarionc.luu karęlflwiesićna lflt dwa
~~c~k ~,fm zajśtilł JÓlełiakowt\ udał" się ,-do dc:k
. .~
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~Pł~t:':';8rzeii)lska lO ',łdE:·fon 5(H.,
l:~'! ;K.A.JnENlARSKmt
·t,Ą;'.1~1 ~źfv1iŚna 1}4
sEQlPy SPO*YWCZE:
~.etek;'·· 'l{;rakuEfl 12.
sivvą:ra..FroVkOW&k8.; 196
W.~ Krz" SAl..
'

~_eJliią S~cza. DątirowsIia

i1~·D:eficlńSik.ir PiotroWska.
Blesińsld, WMc2a 10.,

USjns~~i~

Szo~

FRYZJERZY:

60.

KOWALSKIE:
Pąj}janieka Szo...~ 41.
.··~łBXABNIE:

Krue~ó:~1tit Sier~()\VS!k'iego 27.
Dohr~~k1.Pabja.njeka Szosa 28.

16.

6.

, stow.

"Siła'" N&I'Utówi~za 52.
. ~akaJOzorkowska. 6.
~~t' bł;owo-Pabjanid.t&

PRACOWNIE OBUWIA,
Subski, Sokela 5.
Kowalczyk. Pabjaniclra SZóSEl lh.
Kruczkow!;ki,K ilińskiego 256.

-RymARSKIE:
"-:cllllaJLUcka

25.

K~gier!

Sumjński. Pomorska 61.

'g.uwalski, 8amaI1'Im2.
MajOOrz.ak A.' T6!rgOW'& .&1.

"$'&;U~ABNIE M.ECRANICZNB~
Ma.#l~ ·"Rzgo;v. ~ka 07.

opłoszanło

,Kups.Gimnazjalne
podki~rownlctwem

sprzedał.

ierzbickie o·

ul. PiołrkQwska e5 (Kościuszki 28).
. ZłJ,isydo wsz!ltk~h klas od II do VlU c:eHui~nnie
edk.j wieczorem. '
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.sałłreale IztÓly średniej i seminarJum Ds1\stmo'Wtgo...
Kurs klasy 5 miesięcy.,
NDnka codz, cd,1 m. 15 \17~-Dzlękj PI'SC, w;yi>itnych
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iHa.." .. <i{lr8~" Audt.zelll H.

IOC1i1 Da chodłic orex ro"
"j)er' tanlQl sprzedam OropeI·
n~f:pal'll·poniatcwskiego strzelCłl.'

Kopernika '61.

SKL~1 RZEtNICZE _MASA.BŃ1B:

Krzywa 16.
Michai'kt:&)V1cz, Kilińskiego 16G.

.

S. Śniady, Kl."akusa 1
,Krzywa 4.
OStADY SMACZNE I TANIE:

Greezyński,

RESTAURACJE:
A. Ja~:ka,Pabjanicka'"' Szosa' 26.
Wt ,PIDtf'koWski. Krzywa 2-

FOl;ił.i&wi~,·.Zamenhofa 2.7.

A.

F. Szostow~kL N<}"wo-Pabjanieka 21,,23
SKLADY WlfGLA.:

Gadru,:nbw8Ki.. Pl)ID(JIJ.'S1ka .61.

Sz,c..z,e~iJ;.K,

~ : Si&Bkl~:W,ic~ S5.

m

ZAKŁADY FOTOGRAFIOZNB:
Dobrowala i Ludwikowskj! }hgovvska 19.
SKLEP DYSTRYBUCYJNO-KOLONIALNY:
W. Nowakowski. Przęd.za.lniana 4.2.
BUf,iakiewiez, Główna. 40.

4 Ok'. Szefostwo Bud. w

Łodzi,

P:iowkowska 212' poszukuje do wydlzierża.wienia wol
lJl6\gl ,; cał6łglO bUldlyn/klu mieS2ikaJ.nego z w~ il~
c.Jiąjjamilijny~h miesZ'EaĄ. pt"ÓCiZ . tego pos7il~.uje sdę
jedn~o .miesz:kama w centrum ~i:as1Ja; jako li:>kalu
r8tPI"ezentWJ~jneg.o,SikJłl8.iiająoeg1O się
z 5-6 poilroi.
Of('il'ty z podlaniem walrunków i ceny pIrIOSZę
skliadać w ka.nce1arji' Sze.fostwa BUdówDlotwa . dlo

dn.ila 27·go sieI'\Pnia 1927, I'Ioku.
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