Ceni numeru
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Dom Ludo-- ..
PRZEJAZD Nr.. 34

'DZłł
N~~n/)'lde~mąc,onlJjqcy

D

598

OZ,.

Niniejszem zawiadamiamy. iż ·~a--W.ELKi PIĄTEK I SOBOTĘ
nadeszJ'y w różnych gatunkach ryby: sandacze, szczupaki, karple
łososie, węgGrZF.i!lIl· tak świeże
jak również i wędzone .o czem
mamy' zaszczyt zawiadomić swych Szanownych Bywalców
.

dJ'.nult p, t. _

łfłfMY U11łRiY[lfl

Z'" najwyżs:zem poważaniem

.. ~Iałr~ z:ąd Resłaul"acj ił

W roll g!Ó1fnej niezrównanatra,ic.sko

EI€anC'r Boardmann,
. Ceny miejstuW dn~pows:z;ednielul wszystkie Sł\
'anie :r:łlŚW sobotę nied.zielę i święta od ,. 1~i p~
l mjłjsce 75 gr., 11 miejsce.40 gr.lIl miejsce' 30t;!f
Wlobot~.nh!dzielę i świę~a' odgodz:3 po poł
mC1~ee!-O gr, 11 ~ieisce50 gr. lU' ~iejsee .40
y!'

I

Wbd
Bi

Kln~m.tqgraf ~'WlatDwy
:Od:wt~:rku 3~IV 19281'.. ' .Sa9,
.,Dlą·",ło~io*Y·.
~ ';y,: I>

.

Czy~by ~~bciały ją skolonizować?
i,'
. 'Rzym, 5 t4 (aw)
·z, ·wybuehemwojnywr~ 19~ .~

&:ąi!l' włoski występuje o prz.yznanie' rosyjskie :>kuporwały Ziemię Fraocą~ .J~
Wł()Chom : .kQ1Qnji .Ziern,i FrQllcisz$:a. ·"l~fa.
fa,. wląG~j~c ją w ObSM)!\gllb~ji,\_b~

k{Óra by{a jedYną, kQIQnj ą~u~tłiJ~k~~!'~~i;Y

.wej~(ZjeUli~];fra:qcią*ąJ6~fa;:·< _.;;~

becni.e je~ri.~&~d. f~o~y .. w!.~~~:iej:,-Włooliy. mo~
tYWUJą '-rINOj~ ·ządanle tern, ~e pi".ze.z odz~

d0enia

t~ jei:nak wOcltałti ,przez nięi9tl1i~jąCe''::;~o:t

czet1.ie

pąA.(lstrji powaźDie,go,()bsza.ruterytorr:

jalnegQ n.iają pr~~wo ~kolonji' tegopansiwa.

PqDWYŻl(A TARYFY:

.

TELEGRAFICZNEJ.
.'Cdap.sk 5 k~ietp"ia (aw)

.'

~ .. Z,dnie~~kw7etni,a pod'vyższon~t.

·~ta;ław<(;:~uó.sku. taryfa telegrafiQz~.

ZO\f

z 5

ina~ip6tfeniga'za •wyraz .. przy opł~ciezaa
. ~anh;iej·.łO·fęn.igÓw.. .:
.. , , ' .
. "".~ N'atonuast tarysa Tozmó",1mi~dzy Gdy

n~' .Q.\.. Gd'Łulskiem została przezzar7.~ d.tel~~
~onQ\Y':obnilóną Ż 7 i· pół na 6~60' guldena

:~jedno·stkę:.

~DRUJĄCY SKARB.i
BeI'lin 5. kwletnla.
" .:IVosstscheZ·eitung", donosi, że . tran'.ip(\rtzłota ·5:. miljoIió\v 'dolarów ~ który Z08'"
~ Wy~łan,y pr~.~z So\yiety do St. Zjeąn. dla
r. •poąowAuią ,'W tamt. ba~4ch
~ostal

Ptzez:t(kostatnie niepr~yj(ty \vskutek inter.$
~CJl r~,\~u franCl.lSkiego.
c~bdobno~loto ~ostałoze.ładow11ne w
N'4.'I.''-Yorku·na okr~t· i odesłane do Nie~)eC~NazWHkoadre$!1.ta ·tr~yma)1e j~st w
tljen.1plcy

..

'

ł'~.. tSZYWE 500;.-Zł,OTOWE

.
fł

.

W

a $1,YWc
C1.

~..

BANKNOTY.

.\Varszawa :; kwict.l:lfl.
Katowicach ukazały się w obieg"ł.
hcnL
r' ()~y
50o--,złotoweFalsv.fikah"
.
.•..
. .
.... ,
,

." WY.l(<;ml:tnc,UU'hilpierzexwvczajnvmrv*
$1.tnk'.
.
.. . r : r . . .
\V '. l nlestnr~r!lnę. Kolor brudno''-szary Lat·
lo

o d'Q rozpoznani~

. . ) .

." ~·IVClii"

ł~[~y lol a~llil Dreten~ie do lie 1f. '11211.

.
gr.

t

I

.'.

'.

. ,

1

.

r

"fi!

'

'T

wielk1ą lirYłą~lbalt/;ił.·~e~Wft;~ :~'~PU~tuWi

strate:gjd i~dAej ~tbścl.rue posiada,

przeto 74tpewne wob'eccieplego k~ta
\Vloehzitlriy im na. wyspie tej tylko ze1lNlil, .
du na. .• i~dy'p"r..):'. ~ ,

'"

f

-"11.011

..

inrIerl~eiD~1 uaurluuiezdrn
Social'stY('zny "Abend''" wyrata
Wiedeń

5 kwietnia (a,v,)

Kanclerz Soipel rozpoczyna trzytygod:::
n:owy urlop zdrowotny.
który spc;ozi . .,...
Karlc;ł;adzie \Vyjazd kanclerza Seipla SPO\VO .
dowany je-;t złym stanem zdr.owia..

Socjalistyczny "Abend" ha lnargine~ne
doniesienia () podróży ·ks. Seipla stwierdza~
........

. "MPO

m4

ot y:

•

w'ątpliwoeei •

Te spo\vodowaną jest względami

natury '~po.
litV(,1fiej. bo\viem kanclerz chce omin~ć .~
ne truQuoŚciw polityce: wyłaniaj:tee .sj~ . .oP.
b~cnie.Chodzi miano'wicie o. odrOCzenie .9ą:t.·~ .' . .•. ,.
r~gJu', decvzji, które \y. chwili obecnej;:iiló~~t~.:):::\

J

by E:.twor7Y~ pe\vne

trudnościw~li;~li~t:;

wewnętrznej Austrji.

•• ~..

....
~

-

';'

~.

';""':'
,: ,;. ~~J;'

~!;:",;i.

..

J'

(

i
się r
I
Njezadowolenif

~Owletów Z

Edmund

aSia

"yuh" U t'~onferp.noji \\' 1.\ ['óle"rCtl
Niemcy, dotknięte

rozpotzl\dze,niew, dot~..
pasa gt'anicznego. Po tych horosko,
pach Zi.lCJ!l:Jy jedt'Hd\: 'l Krł.)lewotl. nadchodzi&.
'wbdo łl1 ości wręcz
odvvrotne. Donosiły.
~"Inc. te pro Jl.:kt Y polski<:: odznacza.ją . siC; Wy~

Moskwa 5 kwietnia (pat)
Prasa sowiecka wierzył::l pocz~tl\o\vo
w n10-2Jiwośe jakiegokpiwiek poroz'luuienhl
n&ięd2'Y Po]akaIl1i:1, Litwin~ul1i w Kr61cwclt.

s I'

pe&ypomina źe ma duży wybór
dobryc:h i modnych materjałów
męskich i damskich
z fabryk

i innych
152

czqC0111

W tYU1 dUCllll
były redagowc.ll1e plerWSZ0
spra\vozdania, l1adsyłane do
lVloskwy D!l
'wstępie obr'ld. Niedojście do poroz1.1m:e.nllt
n:dało llastąpić z winy: Polski,
nizIn 1 m 1Htaryzl11 popychają

H.

nież Z

,~\ tkowt:ll'2 ttn.liarkow~t:l:1:t~nl! że

minisH.n'

~ki lH'OPOllą.lh'} Litwie pakt o niea.gresji,

Zil~.

że

rOlla litcw~ka idzie !lU ustępstwa, ,\,'reszcle,
7(,' zQ~tał 111'1Wit1)~a,nY i ustalony stały· bezpo.
~r:.:dl1i konht1.-.t o1'!.1 Z l że: oSitatnie plen~U'l1(: P,;Q
,sH'dzetde odbyło si~ w prt~7jłlznej allllO$f,,rzc. \V~7.ystko to zdezor;entowa.lo pr:ls~ 5o,

którą

S20\V;'
rzel{oJl1o do

SI

agrt"'lyjnej polityki wzgl~dern Litwy. Poza'
ten") publicyści rosyjscy prze,vidywaH
inne
jeszcze I?r~(~szkody, n1i!lnowicie w teln,
it'
\Valdemaras jest nieprzejednany, musi bo .. wlecką, któr.1 podała.
\viem 'iczyć się z opozvcją W'(> wlasnYln krar. bel komentarzy.
ju;po\Vt6re zaś' Lit'iva nla po swojej stronil~
nw'. . . . .
zw

wyn1kl

konfer~ticji

M

Przyj
Słu2ył
l\ladryt 5 kWletnia (a\v)
:~aC\tępca tronu
abis.yńskiego, który

y
ftill!kon wody kOIGfisk~eB
!fl!l~w!atoweJ
rozpylaczem poleca

JI'

Wf a:t :z;

i .,' eriumerja

Skład

...łU7V ~nct)~nito

f"\h~sy-ński następca tronu· ioshił'·'qde.
brartV 7. sz~)re~tć)\v arn1ji kolonj::'llnej· w
dze dyploIutltycznej. Przywitany 0]1 będzie
!lrn"z oddziały ~lrmji hiszpań~kiej z królew,s

dro.

we francuskiei armjl

kolo>
dniach do Szc;

njahlcj. r:rzybęcl.zie w tych

~ldemi

szuanu.

t5tra

,'Nof,j"miia; ~ dnia 5-go kwietnia

WALUr:ry i DEWIZ"}".
;~Ja 124J53

'\Ą7' północnych
d~'lI~~ZYhl ciągu

Hclandj;a 359t 22

pół
Jork ~90'

Ll>udyn 43,52 i

Nowy

ł

,n

OFICJALAA

tr~vają ~rwaltowJ.\ebur2!e, ,P'ołączone

bU!Z11; połączona

pół
~,cal'ja 171 ł77

"",;~l$ ~,35,

.~bt147,!13

z

Z Palerlno na .Sycylji

1

i!Ofłttt ,13&.'~

b" ma,ezny.

donoszą, ;ie,~pa

leziono. na pelnem morzu łódźryback ~h por,
\vanft prZez burzę. W łodzi znajdowało '-Isic:
troje ludzi załogi jeszcze przy iyciul.. ~9d:
czas; gdy 4-ch innych już zmarło, z.glą4Hl
wycieńczenia"

ur

Wtedc6,,125 43

z grłmo

taroi. N awybr:zeżu wydarzyło siq ·k:ilkawy.
pSldkll\v zatonięcul łodzi wraz z załoganlL:

\'t

sUnclll1 opadatnl deszczt'hv i z
\vylewanli
rzek \\7 północnych Włoszech. W p ro\vin ej 1
Brescia olbrzyntie.obszłlry zosta.ły z!tlanc
wodami. Kilka miejsco\vości śtoi pod wodą·
5,000 ludzi jest bez dachu nad głowł\_ Tak>
7e w południowym Tyrolu od
kilku dnl

p~ż 35.11
Praga 26141 l

h

zawartość łodzi .

a

Rzym 5 kwietnia.
Wł()$~!:€ch szaleje

gwaItownn

honorami.

r;

iii ,• • *

Gram

'czYat$io:fA:();ta, -59244. W obrotach prywa.t~

nych: flibel lrebrny-2,95;lOO kopiejekbi
'\)nusreb'ttlego. '.-;.. l~ •
. . Jutro i 'W só1»tę sebr.ań.gieM~ Bie ~
di;ie..

Napad w
pr()~'. państwowa P<)z•. prmjowa

nie

, Bytom, 5,4

PAPIERY PROCENTOWE..
5

R{)~barK<u

'dolali:

towa 76,/.51 5 proc. konwersyjna 66,75; 6 proo.

poż. dol'l'towa 85,50. 10 proc. poż. kolejowa
103,(}();5 prcc. pot. k<ODwersyjna kalejowtb
61,50; 8 pr.)t' LZ Banku Gosp. kraj. "94,00;

8 proc. I..Z b2nku rolnego 94,00; 4 i pól pro
c(.nt Lż lli{~d~k!ie 55.25; 5 proc. LZ. Warsza::
'\j\'Y 6(),75; ~ proc
LZ. Warszawy 78,90; 10
80,.50; 8 pro~_ ogliga.,t
enl. 93.00, 8 proc.
kraj. 94,00; 6 proo
.. ;. . . . .'" ..,.• """... .,. 1926 T. 64,25.

Deeyzją s~d2ilego śledczego zwolniono
WC2lO1'~j z więzienia wszystkich aresztowa.::
nych w. zwi 4zku z bestjalskim napadem te:::
1"()!"j"s:;'c3ilynl na wioowrnicę Polską w R()S;#
~k11..

był Drzestępst vvern?
. '"~i'
C:;~1zi·t motywuje swoją decY2lj~~,p~

kiem pvdstaw clio. dalszego więzi,niQ., a.re~

wa1):vt;~~t ten

jaskrawo

oświełItl· ~a.rośt6fi,

c.j~lnydl ~pewnień niemieckich.o . au1ow~
:
'.

ukara:il~·lln:.tpttstników.

WYłluściliśmy

==:.~"W~;~',;.ii :;;'0 '., ~j'

1

I

~no li ~a . aułerne
: !!CnI.. ary

L
na

św'ęta

jeden litr'ii~ :tj.'
j~denli~r Z-I.

jeden htr;

4"1

ł.4

"€łfir;;l:'i;.:4"J:~1~~~WiQIIlI

NA

• ;' •
!~.ll!l:g.MJI
.1'Of,. .'7~···
Tę~RSZY I
AJWIĘKSZY
WU~'. W6DEk i TCWA:;~t.w KOLCU1iALNYC"

JI

-

o

I",
'(e~. 43~76

u! eraza Di ": ,ol.
(TELRFONEłi ~

WARSZAwn

Czynniki

1)~cb ~glo,sili si~ przedstawiciele k~,pita1is t6w

tUlicusl,dch. pragn,\Cy uzyska,," pozwolenie
PI otwarcie donlów ~ry w polskich miej ~
f('QWOBCi$.,~h kuracyjnych. Kapitaliści ci pro:
~,~p~ją wyhl.:v.ipwanie wielk.iego cę.sina gry
" Krynicy"

urzędowe

w Sowietacb
sepa,ratystyezny(~h prądów na

DOMY GRY VI KRYNIOY.
DQ lViinistęrstw:.\ Spraw \Ve\\'llętr7l!$-

Ryga 4 kwietnia (at e)
I!onosza z :VloskwYt:łe
w związku L
tnRElo\vell1i an:sztt.'w anhln1i
clokonywanemi
przez władze sowieckie
wśród 1rlteligencjl
ukraińskiej

oraz w&ród tych kOlnunistów u:;

kralńskich, którzy stoją na gnincie niepodle~
g~<?ści. odbyło się

NOi'lINACJE I I)Yl\'lISJE.
Ck) W m.iejsce p Grubera stano'\visko
cyrek:torąt J;?a:l\stwowęgo urzędu kontroli
\l'
bupi~cze~l obejmuje p. tazo,,,ski, wicedyrek
tcir powa~echnego zakładu l1bezpiec~eń.
\.J{,ięr,ownik refera~u kinen1;atografic~nes

go w M.~.W,.p.

BłeszyflskLzłożył

poda. nic

o dymisję. Wjadomo~ że w minionej kamil
panjiwyporczej kinem, a tografy zostały wyrLvskane dla agitacji wyborc~ęj na rzecz li,.

"41 ~ąowęj.

. .

.

OBIEG .PIENJĘżNY W K.RAJlJ.
\Vedług dallych statystycznych depar$
rlu:ne'Qtu .)biegu pieni~7.neg~
mil1isterstwa
~ka.rb\t stun.a ba~knotów bęQQcych, w Qbiegu
osiągnęła z dniem 1 kwietnia w' r. b. \vyso,

lośc 1,018,505.190 złotych.

NO,WEŻRóDŁO NAFTOWE

NA

QóR;l\TYM. śLĄSKU
',' Se~~cję,dp.ia.. sta::nowi oc1krycie w Sta..
Utt terenie dóbr :ksj.ę~ia' Pę~yńskie
"(o,"'~~~41 ropy.·naftowej.

~'\Vsi,

. Wly1:nNhy ropy powtarzAj ą

Się. CQ' 20

xniAut. Specialna

komisja geologów Uniwer
BYtetiJ. Jia:gi.e~J{)ńskiego, po zba.daniu ter~
'stw:ier4~iła.: 17 obecnoś4 wię~szyeh źródeł ~f
tQ-wych w 1ej okolicy nie jest wykluczona.
-.-.- o CJ o ..~._--'
.

posiedzenie Politbiura \v
którenl wzią.ł udział specjalnie zawezwany z
Charkowa prezes komisji kontrolującej na
'Ukrainie Zaton skij .
.
Organy GPU. wykryły '3zerdko rozga;
łęrl.iony spisek zwolenników
l'liepodległo~ci
tlkraińskiej. Do spisku należą również
ko.
ll'łuniści ukrainscy.
\Vniektórych pu.łkach
stacjonowa~
r

Prz r

Dotąd

nn ..

..Moskwa 5 kwietnia (aw)
\V' Kungurze odbył się proces pr2,eci\~/
k(\ 6-du działaczom. z socjal-demokracji.
oskarionyUlO uprawianie d2ialalnościkontt·~
rcwolucyjnęj,szc~ególnie w okresie rząd/iw
IColc24ka/.
DWl:\.j·oskarżeni .skazani zostali na. b·
,re ,śmierch,pgzQsta,li 4, na karę więzienia.

UN'IWERSY1;ET DLA ..~GITATORÓW.

.U~,rajnle
nych na T;.Jkrainie wykryto wielkie sympa,
t je- dla ruchu niepodległościQwego Ukrainy
P'Jlki te otrzymały rozkaz natychmiastowe
go pr.!eniesjeni~ w głąb Rosji, Na ich miej~'
qce przybywa dywizja syberyjska im. Sierc1
lawa oraz znaczne oddziały ka \va,le:rji
Bur
diennego. które rozkwaterowan.o wCharkOa
wie i Kijowie.
I.:~ ,,~1>i~~,.;.,'
\V związku :z; wyuyciem spiso, obe(
ny prezes rady komisarzy ludoWych na. Uf
krainie (;zubar ma ustąpić ze swego, stano.
v\'l,ska. ~dy; zarzucająrnu brak e-nergji a De
jet!o miejsce \ua być
miano'wany członeI<
moskiewskiej komisji kontrolującej Jaros.ław~
skij.
.

IE

r e i "B omadJ".

zbadanyeh

zostało

Lwów, 5,4 (aw)
DZiŚ w Zła drniu rozpr~w procesu "Hro
mady" są.d powołał ekspertów do zbadania
sprawy nadJutyć, popelnionych w banku przez
tIieClh. oSl'alżonych. Eksperci bucha{.terzy po
wqbani .z~tali w liczbie 3:::ch przez prokurato~
ra, 4:4y za'~ przez obronę.
-Eks}.'ertyzti lJ'Q1trwa około 7 drni, poczem
WrYn.iiki jej przedstawione 7-ostaną sądowi.

270

śwlu.dkóW;.

P~~.e'<kenie 'dziSiej'sze ~końCZlq!De

lo z te:m,

że następna.

rlIopiero 10 bm.

.

, Do chwili obednej w procesie .• tym. pru
słuchano '270 świiacllków. Oczekuje się;' iż. ros
prawy Zl:u:ońc2Ją się ostatecznie w ~POłDWiO
lnajat nie ~~ś, jak: prz.ypusz~ w ~t
k::~. te(1lL) U}1}.e..<ri.aca.

Aresztowa013 wśt6dmłodzie~y ukraińskiej.

Lwów. 5,4
poszukiwaniu sprawców napadu n;;L
mies;.l~.aille dyrektOlrtt
girn,nazjurn . ruskiego:
p. Sab~,ta.: pdji-cja aresztowała w eiągu dnia
wczor~j;:;zego kilkunastu uczniów gimnazja!:"
ny/Ch. P:L'~Y j edny.tn z aresz,towanych znttle:~
ziono ostatni nunler, ruskiej "Rady", organu
nieprzejedrutt:lgo wroga ugody z Polską, Pe
truszewycza. W piśmie tem podkreślone by~
,łl

zost.

l'oZPrawa ~esię

Pozamacbuna dJPsbforagimn ziu,
i

SKAZANIE "S-DEKÓW".

obawiają się

lo końco:we

OOauie

artykułu

.

..'

wstępn:elo.

br2Al.lld\ącago dusłownie: "Karoy ugodowiec
k:.raińJski musi być zlikwidowany w ~\l

u..
21

.!odzin" ..

Dyr. 3ahat 'ŚCiągnął rut siebie Dliena.,
terrorystów ukraińskich przez surowo.
;j otępienie .antypolskiej hecy w czasie na'bo-'
,~eństwa 'N k~tedrze unJickiej w d:o.:tu Im.ienUI
,'liść

lVl.al'lsalałka

Piłsudskiego.

Echa Prima-aprUi. dUR

u[ie[lr! ł imierri Iro[kiegD.

.... ~ .' .
Moskwa. 5 k\vietnia.
ł)oweip, 1{t6ry się udaJ.
, i , " " ; ' ; : : ! ":F4;~
:fi,. '. "Prawda", ogłasza. żeohvartyzostal
i~~;)~~'~(l~kwie. u~iwersytet im. Ma.rchlewskiego.
Warszawa 5 kwietnia.
7mvślone wiadomości o ~'~~~:;' 'j,,!
Ji~r~,:~~aąan~em którego będzie szkolenie facho,v~
.
~~it~kt6re
pisn"la
war;sza\vskie
podały
przez granic~ .. lote'W'sk~ ... :R6~~~~~~~~f,:\~nYj
;~ ,ICt\W \'\ d .' d·'
.' .
..
.
..
~~:{:
. Złe ZUlle re\yo]ucYJneJw srodoWh
. dziś" rano sensacyjne wiadomości o i.lcieczc~
dziennlk ni~ll.ll,.~~ki2'ail.1.i~Śelł'~;rq.~~j~~tlrrl:l"'.
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~k4 ,intrygę Po1&1dprzooiwko Litwie. .Cytuje
:~omelWJlWWYz . naczelnildOO1 wydz.
~ ;M3Chodni;ęgp Mi. s.~ Z., zan::deSZCZOO1!3J jest na
':wet lWllWrwa' jaką tzelk01UO odbył Majus' z
.łn'atszalkiero.Piłsudakim~ Opowiada o wszy~
Ietldcth pidtńn~h konferencjach w W'arszawie,

~iW Wtfnie, Ber~;ko1Jalcjooh z osobami wyr;

. bii~: mi6Wd

o jlaik:tejś tam ~
;.Ya.tnej .jn~e .. Jl'aICZ.' Hołówko' przeciwko
,~~ i .dlłngo opowia;& o ~
::;wa0hz PJ~ejtisern i jego "zamiarach4 \
,~CZt'łS" 'krakowski p()&je streszczenie
\IV którYClh
,,skrusZollY" kIJ.::
nawet

)Ji~)~.,P;?llI~W'k~

'W.

umówionej

restaurmcji.

ze.

Gzyła",

gdyż ludzie, którzy jej nie

.

łl_ ~\łW;z.yzmu

;i"
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potrzebUją. I lusznie "Słowo" wileń!skieprif
p1.1SWZ a s że. kapitan UtewskibyłzwykłYln

Pro
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WIokatorem a "Czas" dodaje takie uwagi ,do'
tego "curiosum":
,.Kt6ź j.elst tak naiwny" by wierzy6: ij,
szef rządu polskeigozamierz'tt "zdobYó'~l{o,
1vno. przy pomocy tmydziestt; cz.y at.ed1em~~
"~ięciu lliesfo'rnych zbiegów z. Litwy, kotzy",
tających w Po1Stce z prawa azylu, któż uwie
że szczytemłądań kiero'wni.ka państwa:

, . ';'\'m~jąo~gO

ld1kJl$ett~~czn~', a;rnij'ę jł~~\ą~"
"prowłt<l~enie . t,a,rmji'" . Pleczkajtisa,. ni:~ląeej
zdobywać Litwę do rekordowei cyfry 300 .lu
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LitwY,
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. . Poczem kti:pt. ,Majus wyjec}, ~ l do Lidy'
przel{radł ą-ią do Prus? wyjechał (kj Berlina,
a rli Bel'JJina już za litewskim glejtem do Kowna. Opowieś'ci awanturniczego kapitana
tak fantastyczne, iż komentti:rzy . chyba nie

prze,szli, w znacz~

'VI

do

tew.ską ndkt Majusa nie. pytał. N~og6ł naj,.
\vir:;cej mówił PIQGzkajtis" domag:aJjąc się lep.
s2,'Y,ch koszar, poprawy wilktu., nie wtrącania.
się ",
of;icerów polskiCih do s;prBA.!
wy musztry i nauki emigrantów itd.".

,części

RfII111!11'11JIIIIIIIł!lRJti':I!:I!'~~W!

lud~i

na. tern audjenoja się skoń, .

Pocz.em jest opowia·d~nie o jakimś 0-.'
biedzie kOllspira,eyjnofdyplornatycznym:
,;
"Odbył się następnie - opowiada.M,a_
jus -- zbiorowy obiad z udziałem Plee,zkajti, .
sa, M~jusa: Hołówki szefa 2 oddziału szttbbu-,
Generalnego pułk. X., ()sobilstego adjutan~
Piłsudiskiego pułk. Y., kL,l'Y twierdził, że SPę
dz:m 8 lat w katordze rosyj sldej. O armję li

nieodpowiedni są do pracy. Zapy~
trwał dtj:lej Piłsudęki, ozy wielka jest na Li~

nej

j

rzy,

\VOJSKOWĄ.

!)V~lW~ią , . c1e~l;y~. z.

.

dnia 15 grudnia

uniezależnienie si(~ od Pleczkajtisa przynaj~
mniej pod wzgl!~J.em osobistym i pienięż:::
nym. Jednocześnie proponiował p. HOtMWKO
'W"Prowadzenie w!,łącZJJJie wojiskowej dyscyplt
ny i gruntownepr7..eszkolenie emigrantów,
W i:., cZaJsie ws~~zął się na Litwie ala,rm 'z
p(,~wOldlU zamierZO!lejagxesji pol!sld.ej i toczy~
ty się rokowtmia co do stworzenia koalicji.
\V zwiąZlku z tern p. Hołówko dał. do zroe.u~
mienia., ż rola e:U1.1g:rantów zmaleje i wogóle

WPROWADżrC OSTRĄ DYSCYFLINĘ

eroig'rantom

~~ptJTh,

ZE PLECZKAJTIS POZWALA. EMI~
GRANT'OM NAŚPEWANIE MIĘDZYNA
RODOWKI i INNYCff PIEŚNI SOICJALl?
STYCZNYCH, CO DEMORALIZUJE ŻOL
NI:ERZY POLSKIcH.
P4 Hołówko proponował kpt. Maluaowi

lecH wyszkolenie pl'zynajluniej 300

. ZWŁASZCZA KAZAŁ PIŁSUDSKI

'Wiy'dm~łon~,!~etd,. .. pO'r!lJą.OOe koszary w Li~
·:t1de, .~d(Z:ie .si~ wydawić będtzie wikt Zołni.e~
.: /rzy' ~lticlh., ul(ł:p$~Y' OIl'ęZt umu1flJdurowtrl/f:
.' P.· .Hol6wko oświadc~ł d~lej, ~e
~~~będ~ od samego tylko. Pił
'.:kt<n-E$Ow W:nTlli~ reprooentoWaA

.,

lwie nienawiść do Pobtki. Majna dał na to 00
powiedź '·wiel'd:Jia;J:cą. Piłsudski rai jeswzc Ią.,

wyszkolił.

'O~p~~łi OOwied~ieli.s~ę, że Piłsudski
';:tUe~./ ~wyoh df1wnych, idealó~.*ł'W

·. ~i~'~i~~ . kocba. Liiw1ę: i,

c'ki" dowódca 19~ej dywizji, stac}onowanej w
WIlnie. Następnie odbył Majus rozmowę Z
p . Holówką, który się' ze,pytywal o sprawę
musz~l'y en1igrantów, U$karżając się przyt~Irl

Poczem opowiada kpt. Ma.jU8 o pnłyję
du przez J. Piłsudskiego:
,rPi1:sudski przyj~ł Majttsa wra.z' z; pui",
kowndikiem KasprzY1Cldm. Rozmowa trwttla
około pół go'dziny." PHsudlski zapytywał, ile·
Jest w kaszarroch lidZ1k~chemigrantów, na 00
od};>owiediział Maji.1S, że trzydziestu. Następ:::
ntiJe Pilsudsld kazał dok$ad~ć wysiłków, aze~
by qQ dnia 10 ~:udnia zorganizował l\1.ajlls
\"!oD:8ijmn.iej 300 enligrantów i należycie .ich

• ~iłifJllsfufJ?ada p(ł;2łybyH obajelni~
,gr~iL\:da:, ": ~Wy, a nazajutrz spotkali
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pIega.

zcn.adzllJł przygnębienie.

o całej dzi~a.łnOŚiCi, swa'
.gerOtja. tej intrygi Pk~czkajH
. jusza wYwlJBJdru litewskiego).

..

•

ewelaeje
.
. Ertfden z przy:w6ldJc'Ów eIDlgrwnt6w li~
łewskich, dawny wódz powstania w T&uro,..
.gach juŻ' w. .gtrUdniu z,głoeił się :dlo poselstwa
łitewslldegow . Bet'linie, poc:zem wr6cił do
L>.W1lla i tam drukował swoje wyznania.
.:' .
".~nie .MajulSa jest dił:ugie; za:>
;rie ipefu.e iZCzeg6łóiW, które ntt pierwszy
.tzut .oka; wyes.jąpotWierdz8IĆ, źe są amen,
~tyc.mem.i. Zb.żrlretgQ nieomal
wiersza bije
~ku ruamw:yrAŹM tendencja: S:kou,"promitowa:::
~ Dkl· Polski. (}po!wialdlanie M~jusa· przedstawia
'iCałą ftkcję· elllligrantów litewskich jako wieI,:

--:,!!f."'......... ';:0".".

niajac si~ krzesłem począł się cofać, a;::r ~::,~;;
~~edłdQ podjum, o które się potknąfi ~/

.łi~~(}.,,\]?Ólnorza;hłe\:wYl{azYW~łyJ'iZ'óródnia', padł.,\Vówczas podszedl.do lezącego, n~.
'1l)i,~tł\h1lliejscew:1c&:i\lu ~"D\voru' ChełmińskL. mi't'iovyśkiewic.za pOl\Jachb:nowi~z,.,t ó'd:':

Pleci<

=~sSi~ ~r~~r;;;!~l~eg~r:!: ~O'()~~O god:: 2"% nocy. g~e W's9li kon
zaa.takowania Litwy kilkuset cęrtow~fz~brało· s11 d,"l~oosóbtak woj5ko~
śrÓd

jąc możliW'o&.ci

do'; 4st~zaip: kt6rrc~ .3 ugÓ~iłV ":~1° ,
w. brzuc~Jacz,,~arty w ramię~Zab6jca 'zOl
lym"spolQ,)jeul Wtóeił do stolq.. ~U.t2iiJ:;1?,~~~l

lud!Źnrl. Pleczkajtis' na wszystkie rady Ma::: .wyoh, Jak 1 Z .pe
s~olećzen$t'va. cy,vil"
jusa. nie zwracaJ UIW:.i.gi, wskazując na dwie nego.·
'. .• . .• .• •.. . •.
. . . . . . .'., '. ". się ~ gr~tulttcj~ ze $trollY' kolegąw·:r ,:<
lllożliwości: 1) Napaść no Olitę i Ma,rj~ .
. . J'rzyj:ednyxn ,ze .~toI6w siedzialotowfl
.....
tfY1l\czasemcięzko rann~ i~a~ę1ir,
pol z mękRzenli silami, ogłosić w miejsco~ ,rzy~bvc, złor.~nez,>~ficer6\V, staQjonowanego. 'iun; go8cxe~Spr9w:ądz.~Donatyę1?~ia~t
wościooh tyon mobilizację i kontynuowaC ~u ł1(i pUłk,u plech'(nyl,~Hku obyWate~i. m:rtą1t,p.;dr.WĄsHews1(~egą1 :ktÓ;r'J'ó
.
walkę aż dlo ostatecznc~Q, zwycięstwźt" 1tub
In. ~~'eCllynl był tdkż~ .r~chmist,r~:Jłydział:l'lO~ęnl zaqpntrzetli'd"r:·ra.nil~g6za:r~i!
też .7.' 7, nl:.tlemi snanli napa.dac na powiaty
pcwtatowe~o emer~to"vaJlY .major W'(1)jskpol., trłl~r9r~o'v~.n!~i'~'()PO l~czp.i~y
po!!r: i n 'nzne i mniejsze 1111nsfeezka, w kt6~
~klch' 1{onntald NoryŚkie"ricz. .
'. . .~tb;'if:~ t:lłeb,1l\yeit)"<:l?~QnłlnO
r::."cl"
izby skarbowe, j~ np. Łaździje,
Między obecnynli toczyła się, ~y:vio ,były lędtl4\k;t~.'diłfzl~iei. / .
Uck. Rakis7Jd i t. d.
n.a rozmowa towarzyska. '\Vpe,vnel <?hwiH ,zm,:arl,y ~~ę~~ł:ełę!"'N::ąodz. P:Q:[U(jlll.~~YW
Z Wilna udał się l\'lajus \vraz z PIecz
s~('::f~~lCY ?fZY t~mże stole. por:. ~6~,p.p
. Potti'czniłf:.jlt;ehil"J~u):'Wicz'n·'oz()łit~
lajtisero do Lidy: J~dzie za.'jtaH unlieszczo~ J~\,;bJnl0WlCz rzucIł tnvagę Ujemną o' "urzędt' cz~~em.i.;t:lą;wół1);Qś,ci ie:;.~,'
nyeh w koszarach kilkudziesięciu emigran:: nJkach, ~a zaraz pote~ wyd~ljakiś okrzyk U"~'\
'
i.,itlteB~W(i
łów. M1mo
~patrzcnia pa.nował
no cz,:-śc n1ars2al'kaPlłsudsklego.
. "
.
.
""'ród mch brak
i usta\vicznc
Zniewn.ga skjerow~na pod adresem UP
Tzęr!ników dotyczy1a prawdopodobnie takie
rn ;r. l':ory'-iIde\vicza. który 'w jakiś sposób na .
tę zareagovval, żądając od por. Ja!

'.

"i

i

C'!llnlO\vicza

wyj::1śnienia.

Jachim0\vicz w
't1(?,,'.r'łn,h'll11 Z

odpowie~

kieszeni rewolwer} który skit:

'.'

-

.'"

'

kp

ni

Prl80iwkG przenoszeniu
1:'Qsfowłt~

Zwh\!ftku

t\,'ldOW{,hNltodow~~

to IlIłósi1i dQ la$ki nti'tr$lalkQw~kiej

'<,,'niOsek

łt. pprł\więlw~lniAtda i pt~ltnQs~eili~t ll1~2ędni'
kc" ł bauc~yci~lł ze wz~lęd6w polityczttYGh
. , tfeśid:

WY';Qkt 5eJtn
llSejn.l WZyWA

.

uchwalić tttezy:
rz,ąddO 11t\:}'~hmiast(}~

welo ćnfniQćUt z:arządzcn wsptaWie zwal .
lub przcn.iesiail wielu urzęd1'lrkÓ"W i na

Jlień

uczycit~H

'l

n'vt9"Wów polity<;żnych)

S2czeuólności:

a'

w

po~ló", i senll

-a) do przywrócenia b.

po rozwiąza.niu k~ ..
dencji p()prz~dniego Sejmu n~l ~tan(),vi$ka
ftl,jmÓW!\t\eprzez n,ich przed. wybor~urii 1922

torów,

e

r do

prletli~s.ionych

r!. w:l~lednie na równ..orżędne stano,yiska za
rgoda interesowanych:
b) !lo . cofniecia prieniesieó i zwolnieil
I1lnycl'. ' urzędnik6w i nauczycieli, dokona::.
nych rzekotii.o dl~ dobra słuiby, w 'istocie
ze wz!.!lqdów politycznych \y okresie wybór,

urzędników Z8 wzglądów p(Jlitycznych~

fidfió 'wi~!ti prze'niesień lub zwoluje!1. tak? e
innyćh 1.1tzędnik6w i nauczycieli db t. zw

., QObtn ~łltżby~' lub "dobra szkół:t' Vi isto:.
cie ~u~ś z ttl0tyWÓW wyłqcznie politycznych.
OlltĆ'cz krzywdy wyrządzonej intere:;
'OW~t.1>'mł zarzĄdze11ia te spowodQwały zna$
czne y,ycłAtki dla Skarbu P~ti1stwa Zwolnic.'
ni na z:asud~ie art. 116 pragmatyki urzędni.
c:y otr'l)Tmali natonuast uposażenie emery'
talne. ~ tóre pobierają obecnie, mo~~c pra:
cowa'; dalej z korzyścią dla państwa. A za::
ten:. w celu usunięcia krzywdy .osobistej Ooa
raz w c-elu zwolenienia. skaX'bu państwa .od

Odszkodo anie

n,iepi0duktyWIlych wydatków ~alezy p~
prowadzi' jaknajprędzej rewizję dokODih
rtvch przeniesień i zwolnień. Wymaga tego,
r6wn i eż ..,ytuacjaogólna naszego kri.lju, •
którego interesie leży utrwalenie wśród

funkcj")i1arjuszy' państ\vowych przekonania,
ii' zdrowe i normalne ich stosunkisJużbowe,
zależa "\vytącznie od sumiennego i umiejętne
go spełn~enia przez nich obowiqzków, skOl
ro k,')nstyŁucja gwarantuje im. swobotdę
przekflnań, w
granicach
obo",i~uMcydi'
pr2epi",ów pmwn~ch.

.

ZD "śmierć"łBścłD,

'a

,NIE \VYSZŁO ,,,SPADKOB IERC'OM" NA: ZDROWlEc
zawołał Rawski.
! na tem stanęło. Formaln09ci szybko
załatwiono. a koc-bający zięć zjawił się' w kc
s~e'Pogrzebowej z dokumentami- śmierci :Al"
nieli \Viśniewskiej, która skonała 'PO krob
kich. lecz ciętkich cierpieniach. .
\Vypła~jąc 800 złotych na ~osifa po.
gr7.ebu. kasjer Przybysz szep~R.a"skiemu
do ucb.a: ., \Vieczo:em wódeczka r' Tegoi
ania koledzy podzielili się sprawiedliwie pM
n:ędzm;, Kaidy dostał pó 200 zlotych.Prza'
t:vdzie!l czuli się znakomicie, wstępu:~ po
placy do .knajpy.
\I'
•

czym.
Uzasadnienie opievva ~
n) V/ edh..l~ obowi~Zttjących przepls~w
urzednik,wzgl~dnie nauczyciel, mający cha~
t.akier funkc;onar~.usza państwowego. wybril
lV na członka cia .ttstav\Todi\wczych Otrzymu
j~~ na czas' wykon' \vanja swego, rrwnd~ tu pG
sel'3kicgo względn~e senackiego urlop bez.
płamYi 7 t~tn jednak, że. po wygaśnięciu te;
go mandętu P9wr6cić. winien na poprzednio
Zajmowane stanqw:isko' .służbowe . ~o wy'J
.~~ięoiu )!adellcji1ubiegłego Seimu:~nelu po ,
$l~~,. i senatorÓw,l;nal~żqCYCh, ' do st,ronIilctw
Jliemilych: Obećnel/nurz~.dp\v.'i, vi ,vi~kszaścl
: ctłonków Zwlazku
Ludowo::Narodo\vego;
~tało przel1iesiop.ych ~a inne stanow~ska W'
~ejs(:o,vo~ciaoh lbardzo odległych, od do~
tychczasowych :rn:16j sc słui bowych. Inni' zno
WU 2,b. posłów u*zędnik6w zostali zwołnie.
111 na podstawie ąrt~ 116 pragmatykisluzbo
Wej.
.

'ze

:Ale pech zrządził,
\V'i9nJews&a c;ło.
"iethiałasię jakimś cud~m o intrydft.. ZN
biła zięciowi pid.delną ~cenę,

nawet' zagro.

ziła mur.ądem. Jednocześnie

o,wybrykU 'we
solegozięcia dowiedZieli sh~:· pocztowcy l •

rezultacie aresztowan:Q· ~wórkę
."pognobów
. '
~,

\7.J W .

~

: <~;~~~'~~~:';;:~~'1

Przeniesieniąte i zwolnleni~\ są,}asIaa

ftm pog~ałcenienl

praw tych funkcjonar,
,,hay ptlnstwowych, którzy przez'otrzyma:.
'nłemandatn6w d~ ciał ust-a woda wczych zo~
.yróinieni frzez szer$ze sfery ,9połe ..
tleBst'wa.
\
.

II

Ihli ."

fu:

. Kr~ywda.
powinna ' w l~teresie. PU$
I1k-mymbye usunięta przez pl"zvwrócenit:
t,eh' funkcjonarjt$ZY państwowych- na·po.
Przedninzajmowa~e' stanowiska lub na r(Jv;,
1lOrz~\inepo porozumIeniu się z . nimi.", b) \VokrCsib przedwyborczym do&.

.'.•--..______.'.... .-----li\liiiiaMIERC NARCIAR,ZA WOJSKOWe,

}",>

W· dniu 3b. m. zmarł w Zakopanem
" Operacji . ślepej kiszki ,_ najlep5zy polskt
'narciarz wojskowy, por .. Wójcicki, kandyda.t
,»qIskiego patrolunarcbrskiego na Olimpja.
i~~1e w St..· Ml.)ritZ.
t1~;11i,;Śmierć ś'- p. por Wójcickiego stanowi
"~'Y~ cię~ką ~~ra;ę dla sportu polskiego
lloty \V ''Ostatnich mie~tacach utraciltyl'u
awych doskonałych pr~eci.stawiciełi.
r,>' Przy sposobnoś'ci, musimy nadn1ienl.:
te zapalenie ślepej kiszki 'v Polsce z~lCzyn,l.
;rzybierac niepokoj~ce rozmiary .. · '
'·......;.-· ... 00 ~

\

'

Niezwy la Z r d la

na tl:1

.~:,;

"Y'PJlę~j,u

iyć oskĄ#enie.wvoli~JiprZ~if j'~em~
(k)' W prokuraturze sądlu okręgowego
ć :g()ogwa.łt.P~. ,:..:)~na&
'ojcllipOIlląwi
w Warsz2tv;rie znajduJe się' niezwykla" sprawa, ,
'<>tlCicofnęła
,swezeman.ia,
, Pl'iy~e:m ,rOzstudenta, p.' Wiesł!!liwali., obdarzonego nie~
~~a
.
i
dówodziła'~ż~
zupełnie.
nie. IllOze
zwykłą siłą magn~tyc~ną. H. miel spózytko~
dac
.
sobie
sprawy
z
przyczyn,którepchnęly
wać swe właściwości hypnotyczną dlę.; cyló,r .
Ją do r:6uceniaohydney'potwarzy na ojca.
niemoralnych i :wr'icz,~brodniGzy:cp., '. '" .' .'.
"śJ.~<btwo w' tej sprawie prow~di&ł -3ę~
. . Młodzieniec ówusidlalnp:ttrzone k~~!
clź;ia..śb;'!f;zY
.Dzlęoi()]:owski~ 8i następnie 6::tj
biety . dziękirnagnetyqzneJ:śne' w~?ku~i "~~
rewir, śledczy. -:- Konsy lj a ps,ychjatrycsne
porząOJkowywa.ł j'e: swojej.. ·zbx~i9~j. wolt ..
'ekspertyzy dokonywane były przez apecj ttl~
Zm'U$iWSZY kiedYś . , d01,ll~głQSCl per;
stów z, dIr. Mazul'kiewi~' na czele.
WIlłi .patUenkę~. dobre'~.Q .' d:onlUf~posU~ą~' sw.~
wyetępnĄgr~ t~, daleko, te .kilu! JeJ Jl0'
1

'I

II;.

.jaśniona
I

.

.

~ Revue des

.Deux Mondes, Od kiJ"

Q1 ju;i' numer6wf · drukuje się ddkum-ent hi:::
~.storyczny pierwszorzędnej wagi. Jestto pew
~e,o rodzaju pamiętnik głośnego dyploma.
. ty, Maul'Y'cęgo Pa.le-ologue'a, p. t. Rozmowy
l 2 Cesa:rzo,wą E1tgenj~,
Otóż w numCl'ze
z
. dnia l~go kwietnia! w rozdziale 3=-cin1. z aty;;
tw;owanym Sedan, znajduje się niespodzit,:; ..
wattie

U~tęp,.

kt6ry

można uważać

;' ezne tozw'.iązanie tajel11nicy

za ostate;

Meyerlingu

i'

"'śtruercJĄrcyksięcia Rudolfa i Vecsery,
DOV\fk 1 ę na zapytłlnie Palenlogue'a 1 . c=~y

l\ih
Ces;l
roowł'4Eugenja przez swoje stosunki z dwa
. rem' atł~.tfacldm, nie miała sposohno';ci zgł.:;
bienia 1.ef tajemnicy i czy nie ~wic jak się
'Tzet'Z ńl!ała,

czy arcyk'3iąże Rudolf z~nl0rdo
wał .swOrją kochankę, 'czy saln został' zamor
dowany) czy też to było podwójne samobój
~o, tub' też pt2ypadkowe zabójstwo, pod;'.

•~s' t\rf!Ji, cestlrzows. Eugencja zawahała się
Nt ełrwiłę, z!narszczyła brz,wi, a potenl od.,
~d~e:ta .stsUO\VCzo:

,.....I1lk j1est, zna.m
;'~:ttIati~i,\V:l\ł.ęyerlingu.

całą prawdę

lnogę. nawet

,!:;~"~~;;)f,,.~Je.ktnIe .zna jej lepiej

fjdtr~~~:hj_cę

. otrzymałam'

o Hra
po\vie;

adeninie,

bezpośrednio

";~"~(. ~~, ·te1iQ,'~., Oto .. są.
,~'"'
~~L)(lcł

Jmęc1,QpOwiedziala.. że
;il889~

dnia 29;:lgo

1wałtownyul, że

skandalkznego
w ionie tak

arcyksiąże,

przestraszony,
\v kOilCU zgodził się odpnnvi6 "ecst':rę. Po:;
pro~H jedn~kż~ ojca o upoważnienie na wi,
&len:o się ostatni raz z ni~, w celu pożegna
nis s'~, W~aśnie bowienl miał być na obie .
filie 7. nią tego wieczora ·w okolicacb'Vied,

J"\1a.yerlingu. Cesarz się zgodził.
-~ Zgoda na dzisiejszy
wieczór jesz~
czel~ fe pott~ll1 już jej nie zobaczysz
Nie
Z'apO!nlnaj, że man1 twoje słowo honoru,
,tw0;e s~loje' rycerskie.
\Vy!u;~dh~zy 7 B'l1rgu, Rudolf wziął do
roike. której woźnicą by! znany Bratfiflch i
kaza; SIę z'lvv"ieźć do l\1ayerlingu, poJoŻone.
5100 5. lob 6 mil od 'Vicdnia. Tam, \v paWl
Ionif' myśliwskim, Marja "ecsern oC2'ckhva.
~a go na obiad'/. księciem Filipem Kobur~
ski m', bratem Ferdynanda bułgarskiego i z
Iioyosem., brata. b. ambasadora atlstrjao
t
kieg ) w Pal"yżu. Obiad przeszedł jaknaj~po,
koj.,dej. Nie było żadnej orgji. J~dyną rozryw &..ą uczestników biesiady bylo przysiucht
'<.J; anie się dCJ!ożkarzow1
BratHschowi, któ
lL'

nr

śpiewania

i wygwizdy\va-

nia a:rji tyrolskich. Po skończonym 6biedzio
kaidyod9zedł do swoich apartnment6w.
gdyi nazajutrz miano się wcześnIe udać n.1
poll"'\vanie. ArcyksiąiQ i Marja Vccf.era zaj
lPowfl!i .apartan'l€'nt na jednymkońctl PQwi:n
nu. Filip I(oburski i I{oyo') ~a
drugiol
Kryńeu.

swej nieomylnej pa

Jsk tyI'<o Rudolf znalazł się san\ z
jc,j strasxn~ r021TIO\Vę,
j1k:t Dli::t ł z r;jcem i honorowe zobowi~za"
nie. na kt6remusiał i gią zgodzić 1!od grQZt"l
wydziedziczenia. Na to ona od.powie~ziatt

styczni!!;

ckola godziny 511ej wieczorem,

ta.jemn.ica Meyerlingu.'

r~" sławny był ZE

'r~~'WejEłZbiebY1 która mnie jft po~
r;Wi~I~'pddezas swego ostatniego pobytu
iM e.p·,Martin.,Ało ··proszę pana, a.żeby pan
~~. 'n;:epowtÓTzył, pdynazjmniej do czasu,

N~et d2i~k'

l CI

ty('hInia~i nie zerwał tego
sto~'U";k,-~. Cesarz wyrą7ał się

nia,

ce~al.':l'

Vecs,),rą. opowi.edział

Jó~efmiał

z synem batdzozy·
;d® na. temat panny Vecsęry
gdyby lUIlł

~NIl

.ifł;'!

'.1111

kowp.onądkl:J. DZiśwyjożdżalll do domuC.~
( ,~teve l'$rker przy~wo'i,łsóbte odruzu
dosk'"'n~ly: !~tyI tele$.!raficzny,>Pie~,~ls~~~l ri~~
i

. ;";e.

'.' /,

.. ,..

. '."

'a. '. kr.ond. :nn.·.··gle.. 'NZ.b.'.oga.c.'e.• hi,:. •.'.'.· hld.zic się naJ'
uczają, je§ttelegrafowi\nie~ ;".

(CZ.

.',' !'

.". ' b~~il1~,,~~'4l~·~91~;

f> .. ,'

ny,Z:f~

~'9p.raWooh .r$t~\reFar.'
"
.
'l.d.'R.,.·<ia...:p.a. 'dzień prz. •. ~i~.t.. :'l.czał·się .Ashton
Sprawyat~~ego . . siąt ....
.
Itęk nk.'mf intereSuf~(o . Nie licowałcLto 'woale '. "'w Qo",;konalega defektywa,~.i Gor,ąco i za każ::
'f jego za:chowaniem. się bez
uriutup:J;Zy\,rur ceo~ pr(lguął widzie(- Parkel'a,dobrzC' rou
. ,.
s1ępr7)"patrze<.~ Nie \yiedziaJ dlaczego i po;
lJdbiet;aniu teiegraficznych korespondel1óyj ~
,
Cd goch6il1ł.\viclzieć ~de musiał go mie":
. o których teSt nie troszczył się ntgdy~ pwn przed ~()bą.
/ 'żal fu za pogwałcenie cudzej tajemnicy~ Ale
Iilanhn' je~2cze mm Sleigh do Perth
."co teraz obchodzily cudz.e, albo unędowe ta
przyje::h,tl,. znalazł ĄshtoJ;l. swego rywala w
'Ji!-mnicc! Zabrano mu kobietę! lTn człowiek: Clifford U j czaI " go stojącego w gospodzie
zf:łbral emu żonę· I nie chce się z t,em pogo~ pr:ty ~tole. Był to. chudy, krępy, Dltlskula.:rn.v
azićrZa zadnącen~f Kto wie jakby tę spraczłowie.ki'o S.U~hij~~l1l1dejfw~~r!trzłi8tęjtwl!l.
~rę jeszcze pokierowali gdyby wiedział (J rży Nie mówił ani slo,va, byl sam gupdłniO.
'.wqzYStkich krokach swego rywala f
l'rzez rulstępne trzy dni ze v~rzrastac
\Vypił swą butell<.ę· StOtfN i'wy~l{\dł.
Nie mogł to być nikt inny tylko Patker.
fl!'Na~ SledZI1 Ttlcl1 telegraficzny z Alba
t ado« depesza od lub do Parkera uie
Ashton szedł za. 11im i widział jak
w9zed t Zapytał w biurze:
jego uwagi.. Aie dopiero na
~Md!ii""'V .t:kieJi nsd~y był znowu 'te1egran1
- Czy Steve :Parker z Coolgardłe ttlie .
. p~ ~.lebywal wciąż jeszcze szka tutaj?
. . aiegoczeks.. Nabył ,viel~
_. Tnk, przed cbw'Uą prze~2edl tędy
ekwipunek j otrzy~ do swego pokoju.
,

'i

.'

.'.

. .' ' · i . .

1c:~xa. łi·ie 2dawśl

.

.'

, ' , '.'.,

nr

r zini

I:'l

.........•.

i

i .,..

Rył zadowolony. Widział tego człowle
kn Nic byt zupełnie takim jakim go sobie
w\"ohrs/af J\le był takim. że 9ię uczucia j,e
g~
niego· w niczem nie zmieniły. Niettu
stala się żywsza niż kiedykol~

!Ja fak7e mam ci cOś do
lnatkq.

4')POWll1.

ZOgtM1ę

dzenia

\Vtedy ponliędzy tym, dwójgielll lu.
dzi ktorzy się uwielbiali) nastqpiła sttaszn.
scena rozpaczy i cZtlło~ci. Powtnr2ali sobię

.

WZJ:'\jcllluie;

.- Nil: ~nożemy dłu:lf}j,., .żyć' .. , UmrzYJ
nly ',e wz::tjelunych obj~ciach... Skonc:lm~
tego je~zc::tc wieczoru!... Bóg będzie miał li.
to~~ n[l et l1Hmil
.
.
'vV paroks-yźluie wspólnej egzaltacjjĄ
Rudol! dl\Yy~tł ~a re'\vohv~r i zabił Madę
wv~trzałell1 w piersi. Potem rozebrał j2~ i ~ło
żył pit'('zolo wicie na łóżku. PokÓj był ozdo
bion\ kilku bukietami rÓ7., Arcyksiążę. więc
wzi:ą"te kwiaty i
zasypał niemi zmarłą.
Nttstępnie napisał do i).,vej ma.tki długi list.'
który zaczynał się w sposóbnast~puj,\cy:
- l\·l.oj~t Mamo! :N'ie ll1a1l1 już prawa
do życifł.: zabiłem...
•
'
Z trgo to właśnie listu Cesarz Austrja
cki i C<;sarzo WA., mogli poznać przebieg drą
matu, Okolo 6:::tej godziny nad r;:lnem Ru~
cloU zabH si~, strzeliwszy sobie w głowę:;
\\' dwie godziny p6żniejlokaj arcy~
k~iecia. który przybył; aby obudz.ić. .~l\te~~
p.~na, pr(>hował naprÓ7Do otworzvć' dtz\Vl!

!'-~tię .~trzvlnawszy odpowicd~i na ~we ·\VÓl4~
nia, pcl'\ic:gt de) Filipa Kobtlrskjeg9':'&!~~~
Ho yo~J. W ~zyscy trzej przystawili· <1.'11~b\~p;ę
d,"'1 "<chm y zewnętrznej l wybiwszybMnOt' do
stali się d(· pokoju... Kiedy Filip IKohl.lfSki\
łloy()..;~mwil~domiU o tern

CO Zt1, '>2: ł o

. c~~"a:,;

.

rzaF: anciszkn .1ó7efa, cesarz kazą.ł im pr~r;
~in('. ie nigdy nikomu nie opowiedZĄ ot,iuna
tu w i\'1e~erlingu, i ani jeden Ł\ni drugi~' ,~ie
złamał
j ' .;.. .

tej przyt;i~gi.
~~l

, ,

:I :II !11!"'j! .!!!!!# ft . !! l i i

wię,ł}".

. . 1

':~~::' '04 cl'twili' przyjazdu Slol~hafkir~ci~~i~·!ti
WÓ,~)J .kolo Clifford H01.1se i' dworca lł'oa~jOIl ~. :
,v~·cio:.tti7,

WCZeSD'9m

rankiem:t1~HHI~P~.gtHi

dó'ia ujrzał obu ~ężezyzn . prowAd~!\c,cb.":,.~.:
wlelb'fąda na ~tacj~. P()4pie~~ył więc na .t<t\VarOWilstacj ę dokąd' przybył na dAm ,pi~,~,';i:
tiittli Udtl\vł1ł ~aj<ftlgo przy' prO"*nyo1t~' Vi c·;,
li

iiueh,f}t~ytJ~et1rl . obu . I ich wi.thłtl~ttll . . .
~~ą!ćizał; fl OM, ZatrzynmU .Iitt]?rle •.~f~O

.>::r

H~nt towo~o,tym1 l'r~~d .. ltfóregc, otw~Jt!~tU:i:',j

Cl~~l~\1nrpołb~oriy b\~l uko~rUe .)Jomo~t~l~~~'i"~
s"~k. Pa tynt· p~fi10~Ćłe mIalo ~iet~q }y;ąJ;~~JJ.~)~
de> W~f~ónU. Ale nie .ehOiałO;f1te eb.i:;łł··":~)"i;~;~
1~ \Vielh t 1dy '§ą ł:1ł1~~tonł'I~'tnł/l}rfiię'·· U,I~:f~': Jl
Qc podr6zy koleją nigdy' niemiah'r\;!·P':;
bttt1łi1 I weAle hi@ b"lv. sld&nftf' .
sWtjstarodlt~l1Y spb~6b pO~rt~i~~~łtt:::r

,vYnJ :t,il.ćht1dt1łtJ;anu~trltnjskim 'Wymog~t"
. • ,; . Obaj'· ti1t:ł~fyinł ~łe b,U:'W' stłft)ł~;,
rad~ić sobie ze zwie:rzęciem. P,Ark~t\',

'ataJ

HU

p6m~~eil?, ~ cttłyeh'sił ·tA~.;)nj

hJ Ą?a~a

olstra. ~1eigh "pcliał. g,OJt~tlJ

pałkjt\ W s~ystkb n,JtPfiń~f1o.· Z'rill~ti' W
lo, próbowalottg;r~rtdi ucł~ka~i
Wtetrtf)od8rU~df do nJuh A~ht(ln'f
-=-

W tert ~posćb,~~) t*,mtiłł \'; pr~';:

r.

dzide. _. rzekł. """' Pt'z~l'1'tifłctewodYi'
wody! Poka1't;\va.m jak ta nią \yejd~!~.

'(1) .. c.n~)
~

I

Im
o geo rafa

niegdiś
łPQl'~dyczne; poniekąd noszące n~~ wet cechy
k.ttttaklizmu dzieJoiw1ego, uważ,ane jest już

lurlow, zja:w1isko

ddś

powszeOhnie ~~ jedną Z normalnych kon
&ekwencji walk'! o byt. Nietylko nOrmahlYJCi:l
,i1~i chronioznych, jako iź zdobycie chleba
~~dniegó sprawia coraz większe trudlnoJ'l
&d.. MóZe dlateg,\), Z,e potrzebne S8. większe
I dniem każdym jego ilości, lub też dlate~
go, że. wsz.y~y pragną go mieć... j1aknaj:::
bielszym. Zl'ie8ztą poc6ż wnikttć w przyczy ~
fa;ktem jest, że emigracj'l sezonowa,
ł stała, ze wsi do miasta, z jednej prowincji
\ 'dIodrugiej, z kraju do kraju. ze Starego Kon:il
tynentu do ·'Nowego, że emigra(}jla indyw1:::
OuaIM i :masowa należy do tY<Jh absolutnych
konieczności socjalno:::plO'lityc~nych,
których
doniosłego znaczenia żadlen mą,ż stanu zapo:::
.ZMwać nie może. Tym oko1icznościonl przy~
pisać, w pewnej mierze, należy posłuch, ja

nr? .......

doktrYl1a neo~nia1thuzjttnizmu w szerokich
~~sach znajdluje oboome. PesYln!izm to
~dtwczesny, nieuzasa.dniony .i o wiele sZko

ząC:lne'j

, 'Badzo Pożyteczną, wręcz niezbędną wal

łą z temi" tttkmy1nemi poJęciami o włas:no l:::
Ś()iach "ohlebodawczych" ziemi podjęli ueze.nr:i
'l'6Znycih narodowości, wykazując danemi
Hecroweminajzup~l:niejlszą płODn!Q1śĆ W1szeł:::

kiehohaw, wyp()W1~aldanych pr1Zlez kaSlsandlro:::
wyeh dema,gogów.·Naspecjalną UWtigę za:::
;,$łUgują wywody profesora "Alberta Peneka,
#"zna;vlęg'O geografa berHflsldego, kt6rego dos:::
'~'kf>ną,łego zesta\fienia stytystyc:zn8 oświetlają
~:j~~(~ogóh niezmiernie interesujący i przeko:::
1~.lWUjący' zag~dnienie ,tprzelttdnienia'Ąnaszej

.~l~nęty. ,.O'góI:na lim~ba
i~sil

W

mies2kańc6w' 2Jięmi

1?'Tzybliż,eU,iu, 1.800Ulł1j01'lÓW, pod=,

gidy w,szystkieko:btynenty; razemwzię:::
te, są w st,;:l.nie wyiywi,ć ·mini:t:num 8 mi1jal':::
dówistot ludzkich. Jlakżeż dah~cy pruto
'j~steśmy od ohwili, w której rzec~~ywiśde
jut widll10 g"viato'wej klęski głodowej przyj:::
m1~realne kl8ztałty!Nttwet inny 'lICzony
. błemiecki, p'rof: Alois FiSJcher, mn'lej różo:::
WOna Wydajność naszej gleby zapatrujqcry
$łę; nawet i. on'1Jr~yzl1aje, iz jednak 6.200
lt.,iljon6w, ':osqbiieUlia :zaw:sze wyk,a,rroić Zlcl'o~
t2'ils

la"

.
Odmi~hn.łe przedlstawia. .s.ię Sytua,cja po

~z1C~ególnYch częś'ci świata. Ró~nice!Są

.laJ.l1dl1iertl1a~ które. prźekrOCzeilie móz·e mieć

nłepożąd!1:tle skutkL lcih~ów'i,em, Zldla

ih~~ j~st orla W. stanie ~tł:pewnłĆ utr~ymanie
,b&Jwrzej. 560# ~?j.on()m .osób! a . przec.iez ;ó,~

~1~ l~dlfioscJeJ WytlÓs1 jtiZ 460:rrdl]onow.
"~tli80'%. lrrańc()wej . "poJemnd'slci'~ sW1ó jej.

".1'..~riculutn . ...v.o·......lah..
'. 'N,u. PI.Nl't;;,v
~'RA1"lę 4ił.lJ.GWbąilJaZ
. .. '

.

m'
' . . . . . .1,.1.

h

.''''

.... cH'

powiększyc

wszttkż~ wyglądają hQ:::
A.ustralji, i tam należy

rosikoP1" Afryki oraz
pr2'eto skierować ruch mig,racyjny. Cala lu:::
dność Afryki :nieprz,ekraeza l~O miljonów, a
prof. Penck ocenia jej pojemnQ,ść na 2,300
lui1jonów, co prof. Fi!sqhero1wi wydaje się na;::
wiasem mówiąc - zbyt' optYlnistyczną awa;::
luacją, i daatego redukuje on jego maximum
do 1,560 miljonów, CIO też brzuli dosyć impo
nująco! W Austr:alji różnice są - względnie
p

.sprawą rozpatrując·:...... na.jjaskrawsze, ludność
jej bowiem dosięgazaledlwie 9:::ciu miljonów,
podcztis gdy nakarmić ,ona bez truq\u może
450 mi1jooów osób..... J~,~li.. prz.eto osiągn~:::

fr'

"Ph c

'd§4A

... A

rz~ją :jednak .1prGf•. Pefick, i jego kolegf:!
*pel'" ze.ł~ne, kontynefity znajdują się w

,o :~lele. pomyślniejszych

,w tiJTUnkacli demb~
Rt~!l(!ltfio~gil~Pdt1arc~Yoh~Wfllłt:tc dhocia,żby
t~!e~.~~n1.ie~zkliłą przez. 1;Ó30 rrtUjofiów .lu~

H~j m.o2e z łatwo~tią wyzywlć l~OO
~Hlłofiów, .•a' bodaj, z~ ł 1,700 n1i1joflów osób l
1
'.. ,gleba

2

...

•.

c~j wartości

najwyzszej\, to, z drUigie1 . sirQ
d1a Afryki wyraŻla się ten stosunek cyfrą 7J6. a dla A.ustralji zaledlwie ..• ~%1 Ta
garść dtinych statYlstyeznych, b:ę;dlącyC!h wyU)
kiem długoletnich, mozolnych i sumiennych'

ny,

bad2Jn naukowych jest

POIMYŚLNE REZULTATY

nadzwY'c~ajnieiVYl'

mow;na i doniosłtl. Świadcz.yona bowiem' na.j
lepiej, iż nielna dziś źadne~o powod/u w1eśa
długIch i kxwawych bojów o ,,skrawek zie.
mi" na którym ZJMllieszka nadmiar ludności~
nie mogącej pomieścić się w kraju... Ok&p
Z'llje się, że ;;Is~rawków ziemi"; o(IQgiem 1e
źąjCyeh; jest wiele, więcej aniżeli przyJszłeP.O
k<l>len:ia obrobić Zidoltbją.
"

.'

łó •

ie

W1" CAiEKO Wl~BM: OPA·NOW.AJNIU .STERÓW..

We wsz~stkich dlzidzinach nOWOOZe8:::
nej komunikacji za.znac,za się coraz silniej~
sze dąż,enie dla nięzależnego od! kierowcy! za
bezpieczenia ruchu, czyH do zautomaty~
w.an:iia kierowarutt. W kolejnictwie ilsitnieją
urząózenia, auoomaty;cznie reag)ując na syg
nały alarmowe, w żegludze morskiej automa
ty w'Skazują ustaloną drogę i osrt~z.egtbją
przed każdemzboczeniem z włiaściwego łcie:::
runku.
I:
Zadanie automa tycz11ego kierowama
w dziedzinie lotnictwa, w stosunku do ~
nycih śo:o:dków 1ok;o(lnooji, jetSrt szcz,elglÓlnde
Zarówno w kolejniotwie',
automtt.ty mają
za zadanie ;eidynle.utrzymaniekierunku na,
skomplilr;owane.

j~ i· wżeg.ludJzenlJO~s:kiej

1łY~ego kierowania

samolotów. K.ft;pitan B~

l.ow P,rzedstalwil wielce uproszczony s~tem
'aurtomatycZ1lJe\go &terowania w g6rrę" P.t~
6zem przy dalszem dOlskJoo.aleniu .swego· wy~
lwła:?lku spodziew,a sdę pomyślny oh rezuJ.taJ
tów i całkowitego' opttuowania 'sterów (takŻt1
b.oczny:eh) przez odpOlwl,edni 8IU~atJ~

Ostatnie dziesią.tki lat, a 'Włłlściwie.1
statnie kil~eie lat od (,.zaBU w()jn1j
światowej, stanowią OOZywmsty. dowód,·· Ze
genjusz ludzki nie z.tia~ani6.CzJ:l()wiek wy,
dzjera na.turze coraz to nowe tajemnice,.
. któ:re . niejednQkl'~ uwazane byZli n jej
nlrewzruszone pra.wa.~ęśli si-ę weZmie pod
\twrpgę szybki . r~óJ .lotnictwa. . w .ostatnich

CI?.a~ach1 stwjerdz1ć na~,żeltroozy 000
~)~4SZozyźnie, ~nlo1dt na1iomialst posiadą. :3
,;siedmiomilQwenrl butami"... Aozkolwłek' 'wy:_
(~i~ ruchu i .dlateg'o wymag~ tTOljakiegO
tej' omawianewY1l1alawnie są ~e Jekierownia: ster WYlSOkO.ś·CDOWY reguluje na~
szcze naj zupełniej nie1zawodlne i' obecn0ś4
.::tawienie sraanololtu ,wgór.ę, lub w dół':, stery
pUotaws,a:tnQlooie jest i· będ:ziezłtperwne
b()C~.e. ~ w lew9' lub , w prawo od wytyezo::: ! . r;tale potrzebna (chOćby c1lltb oororowania .j
nego :' lmpasem kieT1Hliku.
- kontrolowania automatów
sterowych),. to
'
N.ad .rozwiązaniem te:g1o zagadnienia
jednak stwierdlzić wypada, ':Ze praca .wkiew dziedzinie lotnictwli, wynalazcy pracują
runku ułatwienia prowadzeniastUOOlot6w. Ww
Już od chwili,gdypie.rwsze samoloty ~bi
~a. już poważne rez.ultaty i oboon.'i~ . kieiroty się w przestworza, tj. od 20 l!a,t.
wanie samolotem jest ob pewneigo stopn,i,al
Na OIdlbytyIu ostatnio W W[esbad~p
łatwiejsze' i wyma,ga mniejsze:] sity; niż pro
nie kongresie więdzy lot11iczej z'ajmowano' wadlzenie samochodu..
.
sięprzedewszystkiem zag!tI:dnieniern, aut01:1ia:::

•

" '.'

. • '.

".j.),,~, "l~{~
,y'

i}"

ry nie posia.da ani kawałka żela.za:. d·, . . .·\i~

kłlk4d1z1esi~t kil()11iettów.

Nie wie111ybówiem dotąd dóldo:dnłe

kf61'em miejscu Zh,uj duj G sJę lnti,gnetyetfiy
l' h:-gun zfell1L W ZU il,Czn e j niiGrze na' błędne
utHwlntJie się igły maglletycznej wplywa:ją
ogrorrLi\e tha~y 2Jela~al l1zyte do' budowy
\V

wf~półcz\"shych okręt6w.
91ęfgl~?

W'a.dHwe usta-wJańie

i*

n1.agnetycznej jat pdwodem,
l11a~
są tloldadne i żngluga po ocea'

r'y tn6b nie

n~t(h dotąd

odbywa! się

"po omacku"~na' les

'

.
P o"lnoc;:
n\vY~nC'1bw
.,,:} an3T lnl.. lN 4iwet Anleryka
a, oapowiednio gęśdej zalu dnfona t może bez

,,<~,,.

l?OPRAWIAĆ b(dz;ie MAPY i PR'OST'OW'A Ć POMYŁKI IGŁY MAG Nl1iTYCZNdt1., \,(,~.;,,\:·".;/;iilf~
.,
. .,,:>:., >:ł,:"i\:,\,f:,';,.A.i!~~
Żeglarze, wi~d.2a'4 o tern iż odchylMlie
pracownikami jeg10 Jest SlBdml11;.uc~Y"~">i' .'. '<~(i;:j~~;i~
igły trH!t,gl1atyczfi~j nie są ś0i,sl~ .i niej ednol::
. EltJSpedycj;a ·naukQwłt'Wf~\a~ . . ~·.dl1;:~
.. "~
:k.totn:ie powstają poil11yłki wynoszące ni>8tEAlz IlU zbudowanyxll kutem~ c~~ttit~~ł:~:

dimerYkaPohldniowti pbsiada j~szeze lntejstCa S:lt'.ięścir~.· zwłaszcza na Indyjskim O('eani~,
gdzie j'óŻliice wynoszą nieraz 4 do 5 stopnI.
.tt l.~OOmi1jdi1ÓW' l1owyoh !Jl'ZYOyszów. 'Set
:{! ,tYSlęcy hekta1'6w Ie~ą: odłogiem, a rola (1 stopie.l'! .11:15 mil gieogr,)
Jest ,ta...... bnrd'"
d" .
. , ,. . ..
Celem popritwienht tych omyłek wyru
f) 'k
~ ~O l!l'OzaJn~, nIe nl?Wl~C lUZ .
8ZV niebawem
ekspt~dyoja naukowa z Nowe
1 ",' tjla~afhych pr~e:strz,ehlflch. dZKWlcZych
~,~OkW',1 111.ogących być bez szk."ody dia kraju .:~ Jm'ku~ fillurlslJwana p; Z.oz instytut ~auko
J..I..l,

ły ~urOipa 80%, ~iJa 7(j%' swQjej cłilelibc1a.w.

I

i

,'.

berlińsk)-e~llO.

·z:tU't~

ezne.I 'tak, obaj prOfes,browie zgodni!e twier~
dIĄ,~e Europle gl'o~i, i to w ni~daleki0j sto,
.\~llll;ko~(), :pr;z.Yszlości, oSiągnięoie: maxi1nUill

,~!der

sześciokrotnie

obawy

N ajkorzystniej

ki

dllłwszy, aniżeli na pierWiszyrzut oka zdawać
b" ~ mogło.

I

I

Wyw
Węoi6Wlki

•

II

~1;7y G~rnegieg!O. Na czel~ wyprawy stm ~a~
l~;ttCn 1. P. Au1t,'~:donf'k Instytutu, a wspol~

Hi:

Li'-!!,...

VY ;SozyS1.iKIW

:&.b..~. t!tłiłOwe .tąPl0..l1'd.

CZIi::DlVl~.tJ.

, '.

.....

'''''''*dIł' ' . '.'

un

ś:t brot1zem i· tttiedlzif!, .:h.lt~tMW~Y
~1 .',;: . 1;
ł:1l,.rętowe. O~tóźno~ćVo!*tiru~ d". łt~~ ;,8tQI".

','

1")fija, łż naooynia k1icli~nfie '. ~t(),bd{jfi0'. ~.. m~~~,:
l\adlSkiego Slt'ębra,ilnt~trttthr~'" me.n~~

prty' ttbt~fiiuttl~tąlowycli ~tlZif()W,,~· k!Qe~~
UE. Za kilka dni rUS.fza ~,Cd,rWgi.łj ,(tak ~
w.idhi: tl,R21ywa si~ óW statek) w podróż '. dg E_
ut,opy. Pierwszyn1etapem je.gro pO~y j~.f

Hamburg. Po kilkudniowym,

tampos~ojuUt:ii

śię"Carnegie" na.Półuoc, a n8is.t~P.llie wyru:
3'l,y

na morze

P.Ohldniow~.

Pbdró:i obliczonrt jelst na, 3 lata. W rat
zpra'c.a.h1i n8Jd: ;a;Jloprawktt igły magnetycz.nej"
!Jl'(iwadżić będą uczeni badania dna morskie..
go; oraz napięcia elektrycznego w.od!y i atm~
sfary w :różnych częściach śW~tt.ta.
J

1('

.,

Jak· pr ed· t
Położenie
',,~ FinanciaI

Times" w dodatku
Stft.Jwvnl nThe Financial Ti.tnes: Bllhking
5(luplcrUcllt'" .z dnia 19 marca 1928 rqkt~ za·
~ies2'cza artyku.J attache handlowego aiinba .
,ady polskiej VI ;Londynie, Alfonsa K02~ełi '
PoIi Ie wskiego.
!At'ly~ul ten z~wiera 2więzl~ charak'c
ry~tvkę sfabiHlacji waluty w Polsce, począ \v
5ZV od roku 1926 w sytuacji finansowej POI.
lki ul11~,żliwiła stabilizację złotego przy po:
Jnocy wła.'lnych środków kraju.' Od wrzeiśn il1 i9,ł,6 roku kurs złotego nie ulegał żad~

wahuniottl i W październiku 1927 rolhl
przed znciĄgnjęciem pożyczki stabilizacY.ineJ

Dvn'

rezerwa kruszcowa wynosiła 4'10 miljonów
,,!otych frank6w. pr2y obiegu pieniężnynl1
12~P nliłjonów złotych. Jak olbr2.yn1ia po'
pr~\\'a została' uskuteczniona p~zed otrzyn1a:

niem

pozyt!zki stabilizacyjnej ,vynika cho~
~!a:lby z' pordwn.aniastanu pokryda i staUll!
'l~hjC!!tl:pi,aięinego W paźd,;z:iernika 1925 ro,
';~~lliw!Ra~~Zlerniku 1927 rokupokryde kru
~ę:~w~'W' ci~ąf!utych 2~ch lat potroiło si<: prJ
!'.,ie~ buwiem zwiększyło się ze 140 miłjG~
n~w .lłotych ,łrallk6w, .a obieg pieniężny nli
mn, z\viększenia pokrycia został zredukowany w tym okte'lie 2 1.760 miljon6w złotych

do 1 .~50 miljonów

złotych.
jjudiety~ 1924 i 1925 t. były

wykony;

Nane z "rielkiemi ·trudnościami ze wzgle:du
n.a ó\Vczesną . sytuację gospodarczq kraju.
.. Natomiaąt budźet 1927:::2~ r. został \v dzhlie
...
wykonany bez żadnej presji podat
·.pewnego zwię-kszenia podat
. .~a. 100 wpływy z podatku
l

.!.~,l.jtltl!;u.. t>,ierwszych ~ciu mie
192~25 ' .dochody·
s' tydp,o·wiedniego ~cio

•. y&tI\:'19~~26' ~~o

1927j.2~

, ')iia\nl\$t~pi\j~; .

~

:100

.
r~.
; mie~ '192&27 r.
I) mies~ 1927,28 r.

1~···

. ..

] 92

285
\VpływY2" podatku' ·dochddowego

w

G. i M. COLE

a

T88 talIł ~R t UuOun Ra~h tt a
. r"Tak.

Pa.pier'" Da ktÓ1"ynl nap1lsanY
jest bestament; zawiera na odwrotnej str<>:::
.nie pano, adresowane do plenipotenta Ra_
d1etta w NewlII Yorłu - i Z!ilwie1'l8ljące prośbę,
jeśli

kiedykolwiek zdarzy się, iż w
'QDeCj~ dwuch lat nie będzie Ż9dnej wia~
domo§ci od Rad1etts., plenipotent jego przy~
'Itąpił ~loctnie do wykonania testameD$
tu - me ezekaj~ na 9ądowe stwierdzenie
faktu .gonu.. M6wil mi,,:be zastrzeżenie to
aby -

RQbi~ b,ło ntil ~ śmierci w więzie~

__

.

~jl

~

udzielający
prawa .podpiIyw~
~dc·ił dOkum~

. . :r6wDiet dopisek,
- ,,~~

••..RI......

~~i ••.. ·wWd7mezHtc

łq

i

gospodarcze. Pols~j.

ra~ała się nietylko VI
2'Więks~enitl 'wp!y
wów podatkowych, alel'ównież w :zwic::ksze

krcdytó\v

udzielony~hprzez

banki

a

'.V

szczegt.)lności przezBa~k PoIski B3.nk G·o
spod!lr~t\"a KrRjO\Vego Bank Rolny i Pocz::.
i

1

toWą

Kas<;

:rwr.

nglJI

c+ą:gu o'Rhttnich lat trzech potroiły się zatem.
Kortysw,1 znliapa, sytuacji ~o·spodal"czej wy

n~u

Tn"r 3rt:

!

.

"rret;ZCltl} Ważnym

~yptgttu:!m

pQl.".

,·to"y
vi

-.;~enia ~}tttlgcji b)~ła ~ni;au\ 'ltopnil)wlit
dvsk.')·n!owt~j :B~nklt Polskiego I 12 l~fOCQ
c1(:,.t\', co. 19.26 roku do ~ prO(l W lllaju 1927.
Po2yczka stabilizacyjna, żaci~gnięt. W
pe.ŹdzH."inikl1 1927 r. qstatec1nie uID0cnila \vy

l1iki reformy walutc)'wej.

.

Oszczędności.

prz

myśl.

vvyvvO:OY

PRZEDSTAWICIELA MIN. 'PRAC'Y STANOW ZJEDN.
"JaJ: po wszelkich rewolucjach poli:: surowyc.h p,rodukt6w i uoogodnień wytwa.rzanych fabrycznie" które rozmia.rami SWOJ#
·:yezno·~społecznyeh, tak samo i po osfatnie.

SENSACYJNE

~.IJ:lJt, doniosłością
i bQ\gtto.twem środków
wspó!z,a,wodniczyc.h będą z d~ilsiejszymi rZ2l~
dlali1i narodowYlni. .. Nie bez powodtl::zazn2JjII
cza Ke1I'rr:Henry Ford pO\.~więojJł Wlięcej pielll
lltlędzyna wprowadzeni~ w świat nowego
u
5wOj(;gO m.odelll samochodu, t. zw. ,;flivver
(l.niże}i wynosi ostatnia pOżyczka; zaeiągnię
,lit przez rząd Rzeczypospolitej polskiej, 31
rorzpoczynającej się nowej ery w przemyśle,
satn ten nowy model wzbud2lił większe je.
S%Ze zainteresowanie całegp świata (~. Za~
która doniosłością swoją ekoncmi'Czną boda.:
nowanie kapitalizmu nastąpi zdaniem Kerra.
że inacznie przewYższyow'ą dawną rewolt;,:::
cję, spowodowaną wp,Itowia.d.zeniem
meoha:::
- z nieporównaną szybkością. Nie Moskw~
ale ,Ameryka pokazała robotnikowi, jaJa}
wcznej pracy do przemysłu faorycznego, Co
drogą dojść on może do zdobycia dla siebie
mitblo miejsce w Anglji w ostatnIej ćwierci
osienlnastego stuleaia i 0.0 gruntownie przei~ st~łego podnosze'nia się. poziomu jego żYOia.
~'t0oCzyło prz.:elnysłowe, polityczne ispoleczl1e
Jeożeli świat ma się wyzi.\l\lić się z nędży;!'ID.U
si zreorganizow~c swoje :&y~ie e:konomic~c
życie tego kraju... W dobie obetcnej woho:::
dzimy w oJ~res naj donioślejszego' postęr:u
na podstawie wytw6rGZóści maszynowej, za
miast ręcznej, co z koJei może być OISią
na drodze sprawnośei wytwórczej w dzńe~
gnięte przez zapewnienie posiadaczom kapijach współczesnegO' ustroju przemysłu.
Tyle głośny' ekono,mista amerykafll~ki. tału nietylko zysków, ale nadewsz~stko bezNliemniej. slynny ttugielski jego kolegia; Phi::
pieczeństwa i prawtt własności, jako warunku, mogącego jedynie skłonić ka,pitalist6w
Lip .Kerr, w obszernym wywodzie na ten
temat w ekonomicznej· prasie brytyjskiej je;:. do użyczenia ich kapitałów, niezbędnych do
9.".aktupu maszyn i oclQ;owiedniej organizacji
szcze Qokłwd!niej precyzuje swój pogląd. HO
ile pomom. żyena w Anglji ~ $twiet~ on _.~
pIl"acy. Dlatego. też droga naprzód i w góbył cztery t'azy WY7Bz,y w 1900,. ąniżeli. w
I IR nie pro1Wt;tdzić przez próby powstrzyma,
1800, ,.'W bieżącem stulecih pod:n.iesiesię on w
nia .'Wiiep.ciego roowoju kiflJ pitalizmuJ ~dblnego
b'm.··sęmym sto~u we .W'schodniej Eluro~
do urzoozywistnienia podstawowego zaclah.
'pie, A~ji t Afryce; zaS·· . u :narodów' Z.acho~
podniesienia poziomu źyci.ailla· ,CĄ1ym świe.
i dnich:będ!zie on zruwa;nje wyższy je~e. I
cie UCywilizowanym, ale P1"Zez kireowaaie je, Jako nierunilknione ·\objłaWy,tow&rzys~ce te#! go rozwojem;~k aby stał się;. onsłUIC' "
.. mu, J)ostępQlWlt, :powStaną organWaoj e dla wy" nie panem lupzkoścl:'.
, -oOo--<~
tw"arzama·· i ~ttł\t .śrlciilkó~ ~wności~

wlelkiej

vł'{)jn1e,

której

trujące

wyziewy po:::

\voli się rozprti:iszają, wchodzimy . w erę uli
b1'zymiej ekonomicznej ekspansJi, rozszerza:::
jącej się na wszystkie n~u'Ody świata".t Tak
głosi Ministerjum Prn.cy Stanów ZjednoozD~
nych, tak zwany Departari1ent of Labour~
pa.'zez usta swojego pl'zedst1iWtieieb,. l\1r. Cho:
gue - powiada on - "Jesteśmy świa.dkalul

,

'j('lgo majątkiep:ll. Ta .CJiStatm.a.uwa.ga ~
na 20Stala w Rewlu, mniej więcej przed 6
mieslqcami· - i jak: zaznaczył &adlett - mia
la na celu· umotJ.iwieIrle kaźdemll ze wsPólni
kJ6w wykorzytstania koncesji, nawet w cz:asie
nieobecności dJrugiego. Podpisał wczoraj po~
Downie oba te dokumenty - przy mnie i
p:rzy jednym z moiohurzędników".
,,,:A więc Pasque:tt moŻle natychmiast
(trzymać prttWO zarządlzania l'ij.ajątkiem Ra~
dłetta. lA po dwucl1 ·1atach, lup, też WCrłJeś:::
nlielj - o ile śmierć Rad1etla .zostanie Sftwier

E

stępuję; w myśl życzeń pan~

Radletta. ~atcl~
ramie; zatrzyma;Ilem u siebie kopję''.
~~ czy
ma pan jUż l1;IednyęhJl,

me

nych papierówr'
,;Żadnycn;

które

mogĄ młe!

]akiek1Q1.

wiek znaczenie w śledztwie... NiespokojDy!
tylko· jestem., ,Jako prawny ·Zttstępea intet"OJ
sów pana Radlletta -, o los tych mnych do.
kumentów, które cheiał'mi przesłać
dniU
d!z.isiejzs~. Czy malemon:'O'je w hoteln?~" '.

w

,;Jak;ieś papiery ,zh~leziono.

Natural-

nie, . trudne:) mi stwierd2;ić; czy nt~ n i e ' .
11~O••• A terazt 00 się tyczy Ros·cnbaum.a. ..
Czy ma. pan .Jakiekolwiek
wyobrażen,ie"

dzona - będzie on jedynymwł1aśclcielem· ("
lego majątku?"
",Tak jest. Niema żadnej wątplłwośc
eo do legaInoŚiCi tych d!oJcumentów,. ehoci- , 1dZie. "Jak ..pow*działem,
..za.
.. panu, ran. miał
O?"'........•....(;.:. •,. •. •. '.:.:. • .'•:. .
, rzyjśćdzisiaj do mego biura".
' i'1,"·i~"" ."
nie są one napisane zgodn1e z obowiązują
;:rr~~:~ ale W1Szystko wskaZUje mt,!:t~r~i:'
lmi rormaInośdiami"..
',~, Rad'~!1 eJ- C~t< l' go d2ie wysła4S :rannytp.. '\
pan ma przv'" sobie te papiery?
" Czv
,.,.
;_.
ągiel
Adwokat ,,"'ręczył je \Vilsrenrwi. ,; U
tam. ~ składając je w pańskie ręce, - po..

o.n.~z.amł.er ł POjech~ dziś

~

· .....
. ·..,
,·.·.·
1
..·..·... ·.,.·
·,
...
.· ...
'·

.,.

"ROZ\V OJ' Piątek dnia 6
l.

__ tiIMI>,nl'ł-:<

Drz

RON'lK~
KALENDARZYK ą
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O
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.
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~ ęglel iidroże,je

od 16 brnA

Według za~iąglliętych pl'~Z

nas infoJ;'i$.

m~eji w ministerstwie przcluysłu i
poowy~'a cen węgla o 10%
została

handlu,

przez
tPinisterstwo zatwierdzona i wejdzie w życie
Ad oo~ 16 kwietnia. b1;'. Po,dwyźka ta pOI>
d~A.toWana była koniecznością podtrzymania.
eksportu węgla poł'skiego przez porty pol;;;
s1de, w zwiqzku z ostrą konkurencją w,ę~
gla angielskiego na rynkach zamorskich.
Przemysłowcy węglowi wzamian za u.,
zYSkaną podwyżkę . gwtU.'antują utrzymanie
eksportu w~gla. na dotychczasowe i wyS'o~
kości.

KońFlide sprawy
iJakpodnję "bipH. na terenie miasta ll:
twor1()nv~Q~tnł przę~ Dq;~. IV inspCi',ktorat
kl)1li,. który zillutwiać będz1C wszystkie sprawY kpiIskle.
mif.~ci się
f~(·,;#

Inspektoratten

18
iet}~2

lego

I•

.........., ...

.

"

- --

... -.,.,.

,...

....-........--,. .........

t tnj
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:t>
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U
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ygor~;ni~.

M,AGISTR"Ą.T,

WladonHJŚC~ Of eżące
Li $

1928

/iIS,

Pi4wk, 6 lrwietnia ........ W'ilhelma op.
.,.,..".,..... qQo .... ~.~-

kwietni~

1ł

przy

BANK POL SKI, KASA CHORYCH \
\V dniu dzisiejszyul biura .M.ągbtratu r·~ C'lyl1ue będą do wykonania receptury.·
""z\'nnl,! b(;dą do godziny 1" ej 11opołudniu ju~
rogotowie poloźnicze i dla na.głych . wy>
tru z;aś w Wielką Sobotę do godziny 12 W pudków czynne będzie
pr2ez
cały. ~
południe. Normalne urzedowanie rozpocznie
świąt not'111ąlnie.
"\i~ wc wtorek.
Dziś i jutro \ve wszystkich aptekach
~o południu ustanowione będą dy:zury.
\V dniu dzisiejszym kasy Bnnku ~ol.
\V niedzielę będą ustano,vione dyżu •.
SklCgO czynne bądą do
,~odziny] O 1 ' pół.
TV \V aptece n przy ul Piotrkowskiej 17. a
rnno, jutro zas do godziny 10 rano \Ve wto w p.)okdzialek również i w a.ptece III prz~
rek urzędf'w~lĆ będą 1'10rnlalnie. (p)
u-;. ł.. e.f:!iewnickiej.
Lekarze rejonowi będą dziś i jutro:za.,
DyrektOI- Kasy Cho-rvch dr. San1bor~ hhvi~c ,vs'Zy~tkjo wizyty zgłoszone do gad,.. .
ckl zarządził nastę.pujący tok:

urt:~dowani:.l

12 ,,,

południe.

Kasy Chorych od dzg do wtorku.
Y- iero,"vnioy w wypndkachzastugulĄ~
Dziś \ve wszvs tkich zakładach
Kasy cych na u'wzgl.~dnie:nie mogą
2,valniać po.
C'horychurzqdowa~~ie odbywać się będzie s7czet!ólnych prl1.cownikó\v dziś i jutro. (.bij.
do godz, 12 w pol., z wyjątkiem ap.tck. któ ...
--~~

ro

\11

Konst(\ijtynowskif.'j 81' -83.

tytonioUłJJ'

DYREKCJA

PRZYJĘLA

JE PR'ZYCHYLNIE";

\{obot'.11cy zatrudnieni wroiejskimn1o tor '010Dopoln zgQd~il sięnawyplacenie za..
tytuoluwymzwrócłH się do dyrekcJi
l~zkit jak również na ograniczenie pracy' W.
z pror.bq o podwyzszenie
zarobków o 25 dniu dZlsiejszymi jutrQ do 4 god:~in.
··bw"'~eln lU 8ta~
, proc., ,vyplacenie zaliczki na świętA.
po ·1:0
CQ się tyczy podwyżki
płao, tody.
,.'
.trarn\!\o
~zł. i O uregulowanie pr~loyw dniach .prze,L
rek~Ja łódzka odnosi się do
tego postulatu..
świą.tecznyoh.
'
p
....
zyc(ylnie,
lec~nle
le2:y
to
wje;
kO~~ł
)r .Fl;~d dornew. . Nr! 61 pr~ecbodząea
. "V!~prąwłeJ?ow?~·~~~lQdb,Yla ,się.one, t?lQji,. "T9~ec c~esoz\Vx6ci. $ię'·.·od~wł~4~
...z jez,d.ni~ 80~1~tnia Rywka WidQwińikJa

Kroniki policYJnI.
-=a. ~-,,.v ... ~Au i fJ :' .3" lIiłf!!f!!I

n CJ<polu

ut;.zka pod
lArn

f

Mmię~AłA :P,~~1 \lI. Głównej SfjdQ6tł\l~ filą
~tlął\'lwal UuHN1\ lO m~jijąQIlł:lm~u').iu
~oll'1ogł. p6ni~~Blę'llw~lst~~~i ~il.
we~o·.p~gQtowłę

r~tun.kowę .k;tÓ;ttgo

..,~

000 ~---

frzez""',",-'
fadlo.
..

_.,.

,,-,
ni •

~

(

te::;

ku-~ ponatlo.e·nłu Ol'~,t~unku pJ;!łiewi6d j~
w stanie ';cl~~im dó .,)7T)itala. lllaH:onk6w
Pozbań:skl~h~ . (p) . ,. ..
.
'
,i,

~da.j ·k~Tl·~gf~~O~.ł,.!Z·,tt~~i~lc~,'p;r1~d~~~dgi~l4l·'" \1.*,~.:~~.h)$. kf:ę.łl1. •. <.•. dCJ . ·.··~fltr'lPł.k,.d.,. ~r.~~~.·~\.. ~.
~w.łąf{kUp
"r,l~~vl~~~~egę .i.':"f'·~~fZltlł~.~łfł';ełrr~k W~zaWł~,;Jbl:P)
." , .
..' . •.
, . " . , '... ';.,j ...,,:' ....;,.r> . . . . , : , . . . . . . .

\;,.;.~~

. PRO~R.(\M 'NA DZIEN 6 KWIE'rNIA
.t\i .~ 12~OO :)yguałczast1: hejnałz Wieży
, '9~ckicj W. Krakowie. kOlT4II\.111ik:at lotniczo'
,llle;eor?logic~uy . oraz lladprogranl. ~'15,OO

~5~"O. l\'o~nul;uk{lty: lueteol'ologiczl1y,go3P:o
d~rc7Y .. sa!r~or~ądowyoraz . na.dpl"ograrn.

1),,20- 15,3~~,P1:zerwa, . 15~3d-l~5.55. Odczyt ~
CY.kJUt~r~kIadQw dla. ln~tl1r~yst6w szk6ł ... ~;'r
pt~ ~ lelka, , .Rewolucj ~1. f ranc1.1ska~' odcz

"'!

n:-~ (.Oziął~r "i~HJistorJ a·) ~ Wygt . pr~f.Wł[)
dliml~rz I?~W0ykowski. 15,55~ 16,~O., Odczy:

ze

Ministerstwo skarbu. komunikuje,
:.,·ojawil si~ w obiegu

Jlowy

tyP. falsyfikatów

paI\a.twcwych wartości 5 71. z. datą 25,p,aź.:
dziernika . 1926 r. Papier . 1,1zyty dQ dlruku
ralsyfikti-tów posiada ej.enlde,Clhaotyezne rozr.:
~ zucone kreski; imitnjące dosyć Uldlatnie r6żó
wy rzucik, jaki jes.trul. p:a"pierz.e autentycz-::
il vm. Kolory farb zblfżone są .do autentycz~
nY~h. Rysuuki wdrobllych szczegóła.chza,~
1?oe. GłÓwka kobieca: i ornamenty w ram~
"ćlll~lo wyraziste, Nap1synieostre, nieod~
l.'jnająsię taik·wyhitn.i.e ,prl ziełonego· tl~, 'jak
na bilecie auten ~yc~ym! . . N ł:tpis"Warszawa
. 'n. 25 p~źd,~iernikfl 192.6 r." zloż,onyz liter

cień;s'zych,

.lnnieljazyoh i

ni-er6wn:o

rozśt_

Cyfry· numeru. wykrojem SWyn)
"ą z:bUZoiJle dOi numeraoji autentyoznej, n.~
tomiaisrt· odcień farby jest niec~ cleDlnl'ej•

wmych.

i}zy. PQsta:ć ~ómik:a l'6żriisię teclu:UkĄ·~
uiowania, WSk:l1tdk·· czego jest·z:a.tnazooa,a.
~ 11 u skt:tl abJ:r a citt.ła. ni,euwy\d!atnia, elę.
·"f':'i~:Df,otych"· nie jest tak wyr/alźny;
~ijecie .autentycznym ; kreska DĄd
Hter~' c. Godło p~ń:stwa
.

stowie ; ;pręć" jest
nie, Qrzelr6ini się
jem dziobt; i

rT:tI"...

:':~1'11"111A

111',,1A'Ii'70Tl.:1C1

, _ _ AOo"-:"'-

,~. cy~ll;1'\vykhl(:lów dla' luattu:zystów s2;kól śr
p,t':u7;ygn1')ht:;Kra~iń8~i" (Dział ;:,. Literatu
(,,~: PQłska")'::;. wygI. prof. Mansar'd K:r:idL

f;l(j~~ 1~.4H.Pl·peglą~ . . wydawnic~w .' perj.ody,.

i:~ctnych -:0111owi prOf. Henr"k
l\t1ościck!
:'1640:-1 ~ n···· ,.
...•. '.. . •
,·r, 5. Lekcja jęz)rkn ang:elskiego J!;
fl1:~nu .gąt~i~er . '17,0,5 17,20,~:r:~erWtl
9~5-1R.5 ... , T ran~misjnz . ,Poznania. 18:55 ~

"'V':<'i

~lQS."'Pr~e~wa.1910S~19~15.K.onn.n1ikat . ro,l~

p Cty.1Q,1,,-19).~5. RQZffitl,itQści, lQ).5"7"2Q~30

• ~l'Wa. 2(\~O"ĄudycJapa$yjn1\'
M,istel,t
Junl. M(ic~~t1neki~j~.,~łpWęt,~j nlu~yka pC)-

?

~~lg Zt')q~łlVQ~Qwych ~lłoż:vJ"t~Qn . ' .SćhiHer,
t\ł;~)~U'\'QY: iftyśeiT~latl'tl P©l~k:ęg(H lW.Zd .. ·WIll.l(uai~a~Ew~r
". ZlsIaw(a

.z~czkowska~

l{l1n~evv"le2Ówna. ~
L~o . .

Qra!Z: . panowie.~

i)oty~hcZl1S zgłos2~ne w komisji

wy:.

bGr~7(·j dla Phbja111c 7 list
kandydatów do
Radv Y1ll~jikiej, a mii:l.110,vicle~ bez'p~1.:rt~Jnl

obyw;ltclc;

. I'PS, ;;,Bund<\ ,. ,PQalej. Syori',

cI-Jrze.'(.!ij(1n,;kl komit~t. ,,,,łaścicie:le dornó\\r

.1

'i.Y d!r.·lbe2:pat:tyjni.
t7.,f~Wdt)Podobp.i(ł~~głos~o!l,e lItOstaną je
' "

"

,

.~~~lt~~Tf.l'.f.lI("~~\lfI;iiti\:·,>·;,olI'·,/.,;,~~"P_~~:<'<!l;t~..~f~t'\!.~..:u:~::JI!"',x.~·:~·L~:,.;"'!·."J::m~d.liumwi.a·
"'_.I3l'4'IIIII!I!• •lij)IIEI
• . . . .~_. .PD1==_

Sdlillr!r) Tadeusz Białoszczyń~~ki·i
B\lhd~~n
\V.aslel- JanH".Q\vd,;. Chóry l1odlderunkien~
T),iof. I3ronj~d~\Wrl Klitkowsk10QO, 22,00-22,05.
~\!'~11.i~ c~a~u 1 ~onlUn1kp.t lec~nic~;,o7"ln0·~4IL'···

rolO!1 i czny. ~O,05-22,20. Komunikaty' Arr.
2.!,20-22,JO .. Komun1katy; poUcYlns. SpOl't\j
\vy ornz nadprogram

ebrpnie

l)Y~U'y3 pteK
'Dzisw nbcy dnift 6 kwietnin dyiuruhl
naló,tępuJące apteki: G. Antonic,vicz (P~1hja,

W ZVlIĄZKU OFICERóW REZERWY

5{J)ł K. Chądzyński(Piotrkowska I64~.

nitka
~VM

Sokolewicz Przejazd 19), R Renlbielillski (Andrzeja 26), J. Zundelewic2: (Plotr;kow

\V niedzielę dn. 1 kwietnia br. odbyło
~ię mlCo.:il·~e;n0
Zeb~anit: Członków
,

t=ka25), M_ Kasperkiewicz (Zgiersk,f" ~4), S.

Re:? H' ~et.:z)'Tpospolitej,

Trąwkowska (Brzeziń:.;kn

.toazk:0~o n~

56).

"";--000---

WIADOMOŚCI

SPORTOWE.

\Vielkanocnych odbł~~
.ją; sie- w Łodzi dwa' spotkania o
m,jstrzo~
atwo l i o16kieJ Ligi Piłki Nożnej. Przeciwni~
kie'l1 łódzkich drużyn (ŁKS.:::u i Turystów)
'będzif!Ruch ~ Górnego -- Śląska
. \V pierwszym dniu ~,.wiflt Ruch zmie~
12y '!'we ~iły ~~ Tl.lry~tami w
druginl
za')
dnhl ś\viat z ŁKS.==em.

$wląt

Bwl.

Państwowa.
S.TA KLASA - ~TY PZIE'N.
S.OOOd. nr. 63907
aOOQ zł. n~ry: 10081 11011 50509 100810

t21937.

I,OOOd. n~ry: 2859 13004 17154 230'37
30831 41681 43439 46364 74926 75264 763tl'!
'87392 8759589095 99397 120184.
"
600 zł. lb1ry: 7800 7917 8699 18415 2279J

WSIO -~ 37288 38752 43579 49598 69458
,94ó07 8961197979 104653 109102 117799 118&;7
i122454',127816.
. 500

zł. n~ry:

4911 10981

14808

15667

22571 22926 26048 29749 4501546848

:'60114 61190 65423 69370 71809 77625

89520

:'95897 106168 110789 120162 123741.
~y:

3543 4142 4381 6995 7014

1055611142 12893 13281 l$99C)
18169 19913 20433 ~816
23630 24137 24179 25448
,'':~'"łĄJ 483832$1134 29316 29318
34765 34874 38251 38475
42379 42386 42394 42438
45116 ' 47136' 47.196 47206
50945 5168251866 52885 53105
,53~9:53385 55200. 55262 55308 5562056649
58904 59556 62691 62940 63621 64522 66519
678196B068 73133 73154 73669 74492 75268
76"9177182 78178 78855 80569 81060 8'3972
t:-5451 857\)1 ą6313 8763~89008 '89096 89416
~ (064 90829, 92552 93352 93895 94215 9~356
9C247 96331. 97117 98120 98181 98445 ,98816
-1(0081 100301 101743 102674 103602 109427
106300 106487 107518 108529 108910 108930
111263 1.11610 111827 111901 112142 112933 115915
115915 111077 117787 117918 118313 118854'
119711 121167 120256 120910 122160 123182 124812
124836 12'1458 127663 129594 129719.
-o()o--

UnlOP.

będzir> c: i.,: w ToruJ;liu dnia

27 i 28 maja b~1:
po:zat.!ln zg~osiło sw6j udział na Zjazd
~:!
cdonk/nv: a nieobecni na zebraniu proszenI
c; l o piśmienne zgłaszanie do Sekrctarjatu

c!lęci

!1C7.t.'!-.l:1iczenia W Zjeżdzie,

2) postanowiono ~JrzqJzić dla cZlonkó'"
i svn"patyków w dniu 15 IV. br., ~hvięcone,
na kt6re Zarząd powy i. szych
zapras~a' -i
przyjnluje :~gtoszenla do dn. 14 IV br.,
3)

••

Zarząd Związku chc~czacie~nić

,

st-:,

st{hk~" pnrniq<J:zy Korpu~em

cierzys1.ych swych odddał~1.ch i aby brali iy.
wy \'d~;h1.ł w iyciu woj$k<;)'w'enl.
Oddzii\ł Z. O. R,R. PI pritystqplł dQ
or~~:lI:zacji K6ł PaństwQwych na całym ttb!
nie DOK. Nr. IV.
.'

Ze

Ile

samoębodów.

PRZYCZYNY SŁAI3EGO ROZWOJU A lTTOJ\l()BILIZ.MU W POLSCE~
\\ dniu 1 stycznhl 1928 r vi c ..,łej Pot b~alostQcklcm,- ~l3; 11) lwowskierp. -~52()
12) f?t~n1ol:awowskiem - 4782; 13) 'Powo~n·o.
:tC(~ kursowało 25.656 pojazdów mecllę,nicz~
d-i-kirnl _. 61~:;5; 14) wolyń$kien.1 _.. 7328; 'l~l
llvch. ~a !lI.;zbę tę skł~dają '3ię:
1) samochody osobowe 12799; 2) sali' polląk;~ln 9670; 16) tarnapolskiem - 11955.Co za olbrzymi skok: na Śląsk~ l sa- .
chody,dorożki 3973; 3)
autobusy 1544; 4)
m~h Jd. na 422 mieszka(lców, a w wo.jc:'
s~mod:ody ciężarowe 3491; 5)motocykl~
wÓd7.twie t~ ... :ą.0polskiem -} ę~1tJ.OCh\1d ~
3134: 6) inlle pOjazd-y mechul1icZD(," 112.
'
i odział pojazd. nlechankzl1ych pOclług ;1191~ mieszka.ńców.
O~ólnie w całej Pol~ce jeden p<>j~~d
woje,' ództw przedstawia się następuląCO:
.młec~aniczny ppzyp~d.a na 1174 mie~~}c.ań'.'
\VClJcwództwo·' Białostockie 404; K,ie'
lec1..ie 1278; Krakowskie 2162; Lubelskie 518 ców \V pOl,"ó\V'na:niu n. p. ze Stannmi' ~je.
d~O"7nIlenli Ameryki Północnej, gd~ie', te,
LW0w,kie 161.5; Łódzkie 1672; Nowc.grodz.
den S~Hl'\ochód przypada na 15 ~ie~~k.~lł~ÓW
lcie, 12;; PQleskie 102; Pomorskie 2076; Poz,
"- jcs~c;;'nly jc-szcze na ł;lardzo 5~arvl;ll , ko~'
nań4)Ide 4~62; Śląskie 2985; Stanisłą.wQwski~
314- ':'arnopolskie 134: Warsza:wskit~ (bez C'U S aly"tyk~ co pra,\vda notuje stały pr~;y"
roCO)t 'iczby samochodów, ·lec~ b. po~ą,Jny~
Wllrc:za\""y) 1685; \Varli2ł\Wa (mia~to) 5iQ9;
od 1 lipca 1927 roku do 1 stycznia 1923 f:
\Vil~ńsk;e 329: Wołyńskie 220.
Jak widzimy \vięc najwięcej samocho przyrost wyr~:żal się w 15.procentach.Ru~łi
qamochodowy dopóty w Polsce' nie b~dzie'
dó'v !Jo~iadawojew6d.ztwo poznańskie (nie
nll.lel.ycię się r02wijał, dopóki cała polska
lle7.ąc nl. Warszawy) bo 4562i
najn'tnlC] -,
,,'ojewództ\vo poleskIe - tylko 102 samochc, nic bttdzie· nl.inła przyna.jmniej tak ,gęstych
..,teci i tak dobrych dróg, jakie ma dzielnica
dv. Jest to
najwymowniejszem' ~hviade~
zachodnia. No, ale na to lata cale będzie.
ctvtem jak. wygląda poziom kulturalny ziem
zachodnich w porównaniu z resztą PolRki, my musieli czekać.
I'/J
Trzv zachodnie województwa (pon1 orRki e ,
\varszaw'a (mis.~to) ogółem ma ~
p07n-?rskie i ślqskie) maj~ prawie tyje samo
poja7.c.I.5w mechanicznych, 'v tern." 218~ sax,oo
cbodńw (9623), co bezmała cała reszta Pol.
cbodów os obowych 1 1925 dorożek) 15 ~U~O'i
l
ski czy li 13 W0 jc,v&dzt'v (nie licząc War~
buc; ÓW, %2 sanlQchodów ciężąrowych:. 471
sz!!wy~mhlsta) Najlepiej Hustruje to jednak
n;'Qtocykli i 8 innych poJazdów
stoCjui~ek liczebny
mieC)zkańC'ów
dCl liC2:by
nych Jeden pojazd mechaJ'l~czny
samochodów. Jeden samochód przvpada:
w \'t' arsza.wie na 192 miesik'ańców.
.' '
1) \V woj. śląskie m na 422 mieszkańr
\Vojew6dztwo pomórskie liczy. 7.070
~';,\V; 2) poznańskiem - 483; 3) pomorskienl
jazdów mechanicznych, w tero: 1056
"
- 505, 4) krakowskiem - 1033; 5) warszaw- chodów osob~')wych, 235 dorożek, 6~ nt~:ohll
skiem (bez "Var~zawy) -, 1406: 6) ł6di, s rl\V :25,1 samochody ciężarowe, -tSS .1.0~
kieIn ~ 1:; 11: 7) lubelskiem .:- 18R7; ~) kiele ('vkli i 11 innych pojazdów mechnni~z~lV~i

Q,.

wileńskiem

-': l'.'ie S~d7 p1tui, 7e ja

-'- Alei. broń nO?e!
(,1~~ p:ln~l nieraz \Y p.lrku

;- 3427;

f

10)

tyle
4

j\e~tem

taki

~Viaz1alam

W

przetow~r~.y~twie

manle>k.

~7to'OOf Pl'OS2:ę pani?

I

da wil\uQltl$iOi

tymac;i Z O· R.' R. P, poci9r&Hl€ b"ędz~<: ~o
odpowiedzialno4ci przy pomocy policji. pa~~
stwowt.:j.

ka Uczy

!'-: AJI.EPSZY DOWÓD~

-No~~

wzgl~du. iż dQszło

Zarz.:;du ') bezprawnem
uży\yap.ih oznaki
7. O. R. R. P. przez nieczlonków Otg~ni~a.
0ji, Zarząd :la\\tiadam~a ii wszystkich rijep'Q~
slad~h!cy~1: odpowiedniej zwi~~kow~i legi"

..aa___

~"""""

. - Ile?
- ~esnakie.
.~ ,:lo Ot 2a,ra kucharce
~~'"",
kUfJII

~:lVnnej,

Arn1 ji

r

ckie-m - 2225; 9)

~ tnaBę kurcząt?
- Tak:, pl'oszę pan.i,

-.t .• wy,bmd.

POLSKIEJ.

W'I'/W'.J. tzłonków aby jł.lkn~jljCItnioj
wpisy.
wali :')i(: nu ~złonk6W klubów i kasyn w tna

e

MŁODA GOSPOSIA.
- Kasiu! podobno n-'

-

którem:

t0Czny Zjazd Zw. Ofi~ Rez. R. P. który od

l8-ta Loteria

~1400

Okrągu

1) dókcu~no wyboru deh.~gató\V na do ..

Zy·cie sportoV\ e.
\-V czasie

Polsldei.

Zv..... Gik.

RZECZYPOSPOLITEJ

$

S

piec je~li nlu· pani da 20 gtQ$zy za qdnie,te
nie do donn~ kuferka?
20 gtO~7y? Jestem z~ grzeczny, pro~ę
p~,nt 9by to powjed~ic~.
'
ŹLE ZROZUMIAŁ.

Żona: Wieszt mężu, chłopie\.: ." .: "coP
(;R7.:Ff-~!,":-JY

~

eU,

raz to bardzi,ej do ciebie podobny! ' , k
Mqż (tłieśmiało): A córi tanl 7J[l.."V(

-.. "''!'AK.
;:-Ó\

~r2{·..:z-ny

chlo

s!~rewił?

T l
WŁOSZEĆH:
Ryga 4 kwietńia (ate).
Dcno~:tą z Ch9rkowa,ie
w fabryce'
CZ~t wo,-y )}azdzicrnik: w SmhngNtd?~;e n'
nci Q. ,p 'U. wykryli nlezwykh~ akty "~,~1bo ..

;t

t\tu Jokr"n,ywalleuie przez lnzyn.(::l.'ów i $l?~
CÓW, lc,ł('z l?r~ez sal')Jych robotnik(,w.

Dochc.dzenie llst:.'\liło, że glHp::t ri)Oot ..
ntkćw l. niejakim Szypinem na czele n;ctyl

lCo t"orow~ła dy:l'<~ktywy włauzs lecz. w prz..,
Cl~~U o.1\ttltnioh trzę<;h lat dopl'owad~iła jed"
Jlą l ll\\jwi'1k );;:,ych h,bryk do
komp1ett1:t:i'
'rain,)·, $zypina i ,innych l'ohotnłkó,v. ,aresztoJi
wano
HlJRA,,(]AN .w ąT.' ZJE1)NOCZQNYCH.
,
TayetteviHe5 kwIetnia.,
, rotY{Orl1Y huragan, jaki szalał w St.
7;f"rlii(1~zouYnl w stanię 0klahalua iTe~tl~
~vr:ddzl! 'wh,lkie, ,szkody.
Kilka' tysięęy
() '\ńh, bez. dachu l1c~d głową, kilkudziesięciu
I~bitydl,

\vłoski

Pancernik
"

zalogę statk u fr3.ueusl(ie(n\

ratuje

włoo::Jc zdołał urtitowa6

Rz.ym,' 5,4 (aw)

P,ancerllik WłQEkL ,.SanGiorgio'· na któ

regopoldadzie odbywa '~Wą podróż włoski
na.stć;pca trollU" n~tknął się ,r.l kanale Suez~
,kInl na tonący okręt francuski.
Mimo wzbur:wnego morza pancernik

~

~trngi

zimnej.
,

'

wody

skutkują

oddziały

całą załogę· 's,fatigl
fracuskiego "Marseillaise" jedyniekap.itań,
tonącego okrętu Baldi ciężko ranny .pOdc~~
katastrofy, zmarł w czasie przewożenia 'go
na włoski okręt woje.nny.,
"\~
',~;
I

lepiej,

policji i

Warszawa 5· kwietnja.
\V ('ze'raj w
godzinach popołudnio~
wych 1 w lnicjscowe~ \vięzieniu karnem w"
Płocku, wybuchł groźny b~lrit więźniów.
Jak gdYby na komendę w licznych ce~
lach pO';ystnla.. nieopisana \vrzawa, więźnio~
wie zaczdi ,vsród wrzasków niszczyć nary
,~rl~ziel1ne, a s2cz:ątkan1i ich rozbij at szyby

ni~

skonsygnowslle.

'\Y ojska.,

.

.

cora.~ hardziej podsycaJ' więźniów 'do \VY~.r~ ,
kÓ'w

'

.'
Tłem do wybucI1ttnjepokoJ6w,. tn~ało'
rz~konlo być, :de odiy\vhioie więtnlów. 1";-'.
<...idy grnachzarówno z zewnątrz jak
i wewnątrz otoczony zQstałpl'~ez ~'I>rzył>:yłe
oddziały policji i wojska i gdy\vdałszym
ciągu nien1itkta wrzawa: wóvvczas' przeprowadzono do wewnątr7.więzienia węie stra.
:iackie i .pU.,15Czono' kilka strumieni:.' ~imnej

PRz~n".~V:YBOR.AMI ·,W NIEMCZECH4
.w celttcb. budząc, w ć'ałym . gmachu więzien
,
"Berlin 5 kwietnia (aw)
nym' wielki tumult.
"Vedług dotych~zaso,yych , obliczeń,
Ponieważ wszełkiezabiegi ze strony
\YQdy _
,!~B
do Reichstagu
uprawnionych.
strazy,,'iąziennej zmierzające do' op~łnO'wat
Tensrodek podziałał bard%b s~ybko.
"]1ś,t,4u;770Jmo . obywateli Niemlec~ vt prze~
,·~,'.;gr~:ę,,~awieptu,A9:?8~ 365.000, up~awOionych" do 'ni a buntu, n,i.~ da,v~ły, ~yniku, władze zaala.r ,otrze;:wjaj·ąc wię:ini<h-v-"j przywracaił\c w fes'
mowllly' ostre pogoto,wie policyjne i wojskozult~de. spokój wśrc,d zbunto\vnnych., ,
. ~h-)~owania:Wgttidniu 1924 r. '
wc, .~ jcdno'oześnie straż ogniową.
Całą akcja,' trwala jednak ,kilka : gOli
VI peWJlym mou1ende ujawniło się, dzin.
Ka Ol,iej'sce z'jech~ly wyme'. WlftOZł
7C prze wodnlc~w() nad.., zbuntowanymi więz$
niam; obj<\l odsiadujący karę cięiki~go" więtl sądowo"""sledcze, celem
przeptowad:zen~
.,zi.eni~ .. gl'o~ny ,p1:zegtepołt Jan Majewski,. ,>zc2'eg01owegodocbo~etiia w· lImawie 'w,ybo
' ."'.!:',
ktąrvt~ż. n11mo k:9~tr,~kcJize'i~ttpny'Wl~d~ chu nie~okojów.. ,. " ..
l t
'U:{'~,+:J;: .
!I'"
.
'Ii
" ...'
lo

wyborrw

iw

,

l.

iB.

I,ROZWOJ" piqtek dnia 6 kwietnitt 1928
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ZAIQ:,AD FOTOGRAFICZNY
i PRACOWNIA PORTRETOW:
Gl'~bowski,

Przejazd 46.
SKLEPY RZEZNICŻE I MASARNiE
. Holwek, Ogt090Wa 36
ZAKŁADY

.Al. Klimt

KAMIENIARSKIE:

Brzezińska

114.

SKLEP ZEGARMISTRZOWSKO.
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JUBILERSKI:

~4n Placek, Brzedńska 10 tel. 50,17

PRACOWNIE OBUWIA:
. Pi~ttl, Leamo 33

A. Spinkiewiczł Piotrkowska 134.

~

__

L ,r.
H.~'

~e

I

UJ

2 ..

PRACOWNIE OBUWIA
..OW,,",2<arek, Kllińikiego 134.
PIEKARNIE:
L;~.i:~iński, DrewnQwska 54•
T!'Qbiń~ ZakSltllB 3.5..
Ewich, KonstantYl.lOmka 84~ .
SKtADY WĘGLA:
Różyckir Wt1-eśnieńska

3.

SKLEP WYROBÓW TYTONIOWYCH:
Żółtaszek, Zgierska 124.
CHEMJCZNE PRALNIE l FARBIARNIE
Wójcik, Gdań$ka 5

-~.

ZAKŁAD

ORTOPEDYCZNY:

Pas:; prz9puklinowe i paski
L~wiń'Ski,

Nawrot

SKLEPY SPOZYWCZE:
B~rna3..
ZAKŁADY STOLARSKIE:

Szczygielski,

W Kwiatkowski, Lagiewnioka 48.

RESTAURACJE:
Ze Jewski, ZSiereka 39r
...Bjaly Bar" KonstantynoW$ka S.
FRYZJERZY:
C:rwińska,

Zgtieraka 146.
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Polsce
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Palt., suknIe, garn/tufY·'
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Juljusz Roz.n~'~>"
l.ód~ III. Piotrk;()WBk. ", '11/. ~'"

