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Rękopisów

nie za m4wlUnych Retlakcja nie

najwytszej "rady monarchistycznej" poważna liczba monarchistów nie
dość ostre napomnienie. Miano- uwata za
korzystne "mieszanie
wicie rada zwróciła związkowi u- sprawy rosyjskiej z waśniamt eurowagę na fakt, że pewne jego po- pejskiemi cc , Zresztą papiery, znalestanowienia są niezgodne z llch?la- zione u morderców Rathenaua i
łarni powziętemi w Reichenhallu. ich wspólnik6w kompromitują moc..
Zatarg ten ma być załatwiony na no monarchistyczną kolonję rosyjprzysdym kongresie monarchistów, ską w Berlinie, i policja niemiecka
który nie wiado~o jeszcze gdzie niezbyt przychylnie odnosi się 0się odbędzie. Rosyjscy przyjaciele becnie do tego zjazdu.
Dlatego
ruchu reakcyjnego w Niemczech, te:! organizatorzy zamyślają urzą
posiadający", Berlinie
gł6wną dzić go na Węgrzech, w Jugosła
swoją siedzibę, powołując się na wji lub w Grecji, a nawet we Franniski stan waluty niemieck.iej, u-· cji. Ten ostatni projekt posiada
ważają, że najdogodniejszem miej- J. najwięcej zwolenników.
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~caffaires" doręczył wcz?,a] 11;;
Quat Dorsay notę domaga.1'ąc S ' ę
w sposób fornlaJn)' upowa nie.1la
do zajęcia przez Grecję Konstantynopola, • ota zaznacza,
Gre
cja zamierza działać jedyme w porozumieniu ze sprzymielizoryymi
Rząd francuski udzielił nif-)zwłocz'
nie odmownej odpowiedzi.

PARYZ, 30 lipca (Pat) W nocie przesłanej rządom sflil,zymierzonym rząd grecki oś wia teza źe
zajęcie Konstantynopola j'est jednym środkiem zawarcia p'okoiu,
wobec czego domaga się c by pań·
stwa sprzymierzone udzieWy dowództwu wojsk sprzymi erzollych
w Konstantvnopoltt instrukcji nie
sprzeciwiania się akcji w'p<sk greckich.

-------------------,~~

'Pomimo źe mówi się dzisiaj kongres podkreślił niepewnośt ul'
(A W) W
~atdzo wiele Q działalności kół becnej sytuacji między-narodowej,
R~Y~, 30
'neralnego ekretarza włoskiej fedeMonaT liiatyc.iwych rosyjskich,szcze- i zwr6cił uwagę na koniecznośt przes1lemu włoskiem n~stąpił .po- deracti pra\'y u~ał się do. p~ze
Na miejsce zmarłego lue·
g6ły ("ch organizacji na obczyźnie spoglądania na ewolucję Europy v.:atny ~ zwrot. Odbyła S1~ audl~n- wOdntcząceg? Izby De NIcoh, z
dawno konsula Ludwika Włodka ,
I fe ' t . ! lucji faktyczntj, ~ą jeszcze I powojennej wyłącznie pod kątem Cj~ ~o;,ł~ Turattiego u. k~ola. ZJa- którym odbył dłutszą naradę.
ma być miano any konsulem w
I cH
znane, z wy jakiem Niemiec, interesów rosyjskich, Należy do- Wleme .su: .. posła sOCJalistyc~n~go
f"Z' e ze względów łatwo zrozu- dać, te Markow złożył gorąco 0- na audle~cll 11 króla.~ m~, miejSCe
RZ.YM,
lipca Wat.).. Havas. MQnachjum p. Eugenjusz Roz'~c."
m ,łych, starają się sprawę odbu- klaskiwaną deklaracjt:, według któ- po raz p1er~szy w hl:stOr]l. W~Ofh. Tars Ul zd~f wczoraj WIeczorem dowski, obecny konsul generalnv
dowy R q'i związać z kwestją rej traktat wersalski .ograbił Ro- Poseł Tur~th, przywódca ~oCJa.ls-1 spra;vozdal1l> PJ z e d naczt:~n~m \V Królewcu, którego zriów zastąo~
reakcji Judendorfowskiej.
sję- i nigdy przez nią nie zostanie tó!" włosk~h, ko~~erował. \\ sobot~. komItetem partj1 z konferencJI, J~- p. Zygmunt Merdinger, b, konsul
Pierwsza pr(lba połączenia w uznany. Deklaracja ta znalazła z ~rólem
spra\! Je o~ecnej 8ytU ką odbył z, ltrólem. Wedł~g •Tn- w Buenos-Aires,
jedno o?,nisko wszy;:;tkich prądów t.ywy oddźwięk w sercach berJiń- aCJ1. K!,ok ten urra~n~~ do przy- buny" ~yn,lk z konferenCJ: z ~ró.
!nonarc ~istycznvch emigracji ro- skich, i była najwidoczniej skiero- p~szczen, ~e ,sC!cjal~ścl obsadzą lem d~le, ~1~ W łt:n sp~sob Ul~Ć,
W .Monit()rze PoL kim" o·
s 'jsk,el zoshł,l urzeczywistniona wana do audytorjum, które w znacz- mektóre tekI mUllsief1alne.
że socJa.ltscI skłonm są WZ1ąĆ udZiał głoszono:
' ..
..
na zjeidz'e w ReichenhalIu w maju nym stopniu
pozostawało
pod
'.'
w rząQZle o charakterze, szczerze
"Prezydent. 111.1nlstrOW. zw,)lnit
u . r., kt)r
to zjazd, aby nie wpływem idei Keynesa i Rathe·
RZYM, 30 h~ca. (Pat.) "Pol. Ra- ~emon~tycznym .. IW . raue g,dyby p. Zyg:n;1I1ta Zablerzowsklego 7.~
raala 111J\\ Ć opinJi, nazwał się I naua.
djo. Jak donos! Tnbu[~a arIan- leh un7.lał ?Vł n1E~Kompczny , Wf.,- ;;1 (te Wj<:>\.a en r.d t :g ll k'J ,1 . • ti!
( 's r t
d, 'd j \
f'rz' .Cio) ~hall
'l~ Kong{ ;), uO z..anu.erza <l~kOI1 pro~y w \1- :szłyby ż~wloły konserw~~y~ne, .te- \ wyb?fCzego w .W ln~e, wohe' ołt'kon 1l11cznei 'o:ii
Na k ngres' ustanowił ~naiwyż zą radę monar- tworzemu gabm,et~ z u,dzlałem ia-\ go rod,zalU ,rząd ,soc~a~1 Ci byhby kow!tego zakol1c ema prZE:' en r o• 1en pr~yb .~() 116 . del~g~tów ze c~istyczną"! organ centralny wszyst- szystów .M~ssohntego.1 przyw6.i-. skł~~~l najen~rglCznteJ pop~z~Ć'1 ruczo,nych mu czynnoscl.
wszystkIch zakątkow SWluta - kiCh, prądow monarchistycznych, com socJaltst6w Turatttego.
~ ~eJsC1~ do ~ab1l1e,tu'przedst~wl~le"
.
, 1 1 prawIcy 1 sC!cJahst?w me lest
- K1er~~mk, \Vyd~laht prasooprócz RosjJ - a na prze\' odni- do której weszło trzech członków:
cząc~go !lono owego zo~lał \ ybralJy/Markow, Maslennikow i ks'ązę
. RZ~M, 30 hpca (Pat:~. Po u- Tllozhwe. Turatti OŚWiadczył, że \v.ego w ml~Is.tefJUm spra \' zLlgram tropaUa Antoni, który pełni Szachmatow, b. prokurator święte- dZlelemu ,przez rząd partj1 aproba- ~apropC!no~ał k~ndydatur~ Orlan~a mcznych, ,lnl,ntstf'r p~łnomo ny , r
?becme. funkcje egzarchy w kra- , go synodu. Przez kooptację do I ty, Turattl ,~t~warzystwłe Musat· 1 De N1col1, ~torzyby byl w stame Targowskl ,. I powroCJł wcz,oraj z
Jach LudzoziPITIski;:h.
! rady weszli jeszcze: Rimski-Korsa. hego, Moglllantego, Daragony, ge· utworzyć gabmet demokr tyczny. Karslbadu 1 obJął urzędow'lme.
Imclatywa kongresu wyszła: z kow, Taube i Koeppen.
, '
"
kół skrajneJ prawicy czyli od imW następnych miesiącach rada
- MImster Olszowsk1 wYJec~at
perJalistów illfegralistów, któiym ut:vorzył!l ,,!wmitet doradczy", skła;
2~ lipca r. b. z Moskwy ,~o Nl~.
przywodzI Markow II, b, pos,?ł do dający S1ę z czterdziestu członków;
fi~kt
Bawar,-ą
Rzeszą. mego Now~or?~u na ~~Lca ~n~,
Dymy. , Obradami kIerowali Kru- oprócz tego w różnych krajach
łf
celem Osobls,tej lI~terwenCJf na mWJpleńskI, da;vny ~arszałek szlachty emigracji rosyjskiej powstały rady
Bawarja gra na zwłoką.
scu w spr~wl~ zwro~u Polsce ~a~
besarabsklej, kS1ążę Wolkoński, b. okręgowe:
.
BERLIN, 30 lipca. (A. W.) _ leżnych 1eJ ktlku tysIęcy dzwonnw.
wIceprzewodniczący Dumy; hrabia
Pomimo, ż? kongres, jako podBERLIN, 30 lipca, (A. W.) -, List prezydenta Eberta do fr. LerGrabbe. b. ataman kozaków doń- stawę swych prac, uznał za ko- \V kołach mających styczność z po-. chenfela został podany do wiado- Pnłąuenie
KrakÓVJ - skicb; Maslenników, b. poseł do nieczne jaknajściślejszy związek gelstwem bawarskim w Berlinie u-ł' mości stronnictw bawarskich. OdDumy; Rim"'ki~I<orsakow, b. czło- całego ruchu monarchistycznego trzymują, źe Bawa* nie będzie powiedź nastąpi koło ' czwartku.
znań.
nek ,rady państw; , Skarżyński, sz~f j~dnakże w ruchu tym zarysowały się spieszyła z zakooczeniem kon· E Według przypuszczeń prasy berKRAKOW, 30 lipca (PaL). KrakO,l1l1tetu monarchIstycznego rosyJ- Slę trzy prądy: absolutyści, najlicz- fliktu z Rzeszą, dowodem czego lińskiej ton listu będzie ugodowy, ko\ ska dyrekcja kolei państwo
sklego w Belgradzie; oraz Taube, niej si wśród monarchistów) umiar- jest, że Lerchenfeld 1 przeważna , lecz Bawarja zażąda stanowczo pra- wych zawiadamia, że z dniem l-go
profesor prawa miętlzynarodowego. kowani, nazywani równiei konsiy- f;ZęŚĆ posłów wyjechali na niedzie- wa samodzielności państwowej dla sierp11la r. b, uru::homione będą
I ' ongres
przekroczył takres tucjona1isŁami, i konstytuanciści.
1ę z Monachjum, orat że odpo- bawarskiego sądownictwa i poliCji oprócz pociągów 109 i 410 z Kra:\V~g-o programu, przyjmując rezoPomiędzy dwoma ostatniemi o- wiedzi na list prezydenta Eberta oraz gwarancji od rządu Rteszy w kowa do Poznania taltże jedna pa~uCJe natury czysto politycznej, bozami zachodzi bardzo mała róż- oczek;wać tla1('/:- koło czwartku. tej sprawie.
ra pociągu z Krakowa do Pozna'nia i :z; powrotem, które uru«ho.
l uch ,walił, że ws~el~a odbu~owa e,ko.. nica, ,gdyż ?b<l: oue, przypuszczlją
nomtczna ROSJI Jest memożhwa i zgodme, że Jak1kolwIek obr6.t przyjmione będą przez Katowice, Luhez przywróc"nia monarchjl pod : mą sprawy \V Rosji, ustrój parIabliniec, Kluczbork i niemiecki G,
be.rlem cesarza. z domu Romano· mentarny będzie tam wprówadzony'
I~
Sląslc Odjazd z Krakowa 10,35,
wow, "stosownIe' do fundamental- dopiero po dłuższej przerwie.·
n~
10 d
.
lly.ch pra.w imperium rosyj'skie\.!o,,'
W rzeczywistości obozy te róż- :
li
'"
p.
przyjazd do Poznania '22,
o jazu
kt
.
~
I
z Poznania 8,35, przyjazd do Kra·
.- (J~e ~lll na chwilę
nie przestały ł nią się nietyle programem, ile tem·
Stanowcza postawa koalicji. - Uległoś~ Grecji.
kowa 20,40,
lstmeć .
'
peramentem.
Kongres nie uznał się za prawoUmiarkowani znacznie wzrośli
PARYZ, 30 lipca (Pat) Pol.
LONDYN, 30 lipca (Pat). Rząd
,' . ,I
rł'
I;
mocny, aby lUŻ z góry ustalić w siły, i w n;tarcu b. r. zebrał się Radjo. Dzienniki podkreślają cał- angielski w \ dpowiedzi na pro-I R2101ll[Je IOleulynarou 1weuo RODorO"
trJrmę odbudowy przyszłej Rosji, Berlinie kongres monarchistów u- !cowitą jednomyślność r z ą d ó W test rządu sowieckiego przeciwko ,
~n
U
ale uznał, że najpewniejsza o~toja miarkowanych, który miał na celu państw sprzymierzonych w spra-· operacji morskiej w Grecji oświad- '
I •
• y ł JJle , odległości Rosji leży w sprecyzowanie idei tego obozu, bez wie usiłowania zajęcIa przez Gre- cza, że operacje te są związane
LONDYN, 30 lipca ' Pat.) Wolff.
• najhardzIeJ aktywnym .związku zamiaru zrywania łączności z akcją Clę Konstantynopola. Jednomyśl· .ze stanem wojennym między Gre :\iędzynarodowv kongre - pokoju
cara l masą ludową za pośred- proklamowaną w Reichenhallu. MOŚĆ ta wyraża sję w udzieleniu cją a Turcją,
przyiął wc'WraJ kilka rezolucji, mtf:~
ntct\\elll posłów wybranych przez Dnia 31-go marca podpisano akt instrukcji dowództwu wojsk sprz;yr
~ dzy innemi rezoluCj
domagaląra
n;:;Jszersze warstw~ ~tldno,ści.".
ukonstytu?wama się nowej partji mierzonych w Konstantynopolu.
KONSTANTY!'10Po.L 1 30 bpLd się jawnej dyplomacjI oraz, aby
.. Kongres prZyjął kWIeCIste al~ p. n_ "ZWIązek ludowy monarchis- $tanowcza postawa wojsk sprzy- (Pat) Rząd rsc ecJn zawlad( mlł rz~- układy w::.zelkiego rozkładu otrzymg~:ste uchwały co do decentrah- tów" (usunięto wyraz konstytucjo- mierzonych podziałała dodatnio na dr sprzYIl?lerzonych: że Grecja mywały moc obowiązującą po rozZaC]l ~ładzy oraz co do l{westji naHści"). Partja ta objęła cztery ludność miejscową. Jednomyślność mema za!"~nru prze~rac.7.ać ~ strefy patrzeniu pqez parlament lub też
~gra~neJ, of"ralliczając się do stwier- organizacje: "Związek odbudowy l,ojuszników niewątpliwie zdoła neutralnej 1 wzm~cl11a s1ły ,,~e na przez plebiscyt.
dzenta, że Jego ~ążeniem Jest re- ojczyzny· w Paryżu, gr~pę tej sa- przekonać Gtecję o nierozważno- w~padek uzyskama zgo~y, sprzylOrma rc~lna,... ~tora byłaby ~godna mej nazwy w JugOSłaWji, "związek /ki swego kroku.
mIerzonych w celu zajęcIa Konz 1r~dYCJam) .hlst?rycznemi narodu zbawienia ojczyzny" w Konstantystantynopola.
I
BA5:U, 30 lipca (Pat.). DonorosYJsk.lego, ) ktoraby rozszerzyła nopolu i "związek odbudowy ojBORDEAUX, 30 lipca (Pat)
ANGORA, 30 lipca (Pat) Hav.
znaczme małe gospodarstwa rolne" _ czyznylC w Niemczech, K.omitet Radjo. Donoszą, że plan Grecji Ataki greckie na Tszall zosL:ły od- szą z Suchary: Enwer-Basza zdoCo się tyczy polityki zewne;:trz- centralny ma sieC;t (' \',' Berlinie. '.fchodzi w stadium urzeczywist- p3rte z wjęlkiemi stratami d,la nie- ł<11 przywrócić spokój we wszystJ 'j, kongres zn ajdował, się wyw- Na Jego czele stoi dzielitlikarz Je- ~ienia. Greca zebrała SW\! wojska przyjaciela,
kich okręgach, kt6re :;i ~ pu.ecl\v
;'nJe pod wplywem otaczającego go fimowski i baron T a u b e . , i f sile 25 tysięcy na północ od
niemu zbuntowały. W olm:gu ! ',a.
}~'.'rmanizmu.
Opierając si~ na
W ostatnim miesiącu "zwiuzek Ailivrji. W Rodost "
" ~ greckie'
PARYZ, 30 lipca (Pat) Havas, ra Dżadu rewolucjoniści prześli na
. "1 J\I.'ozdaniu profe~ora Taubego, ludowy monarchistów" otrzymał ~d ""vladowul<1 VI dal:"
(lU.
Ja.k d<111OStą plSlI1a, gre kI ~char· ~tronę Enwi!ra-Baszy •
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rozumie, ~e na tej ziemi powinno Kupujcle bilety skarbowe
Tłum
°
1.I WJ" "J "
być miejsce dla wszystkich.
·l
u
Jakże dostał się tu socjalizm
Co m6wi o nJem lord Robert Cecll.
i to czysto marksowskiego kie-oLord Robert Cecil, jeden 1: rlele~atów an~iel5kich W lidze na- runku?
ta rachunlk bielIcy w kieszeni.
rodót.'. oglasza w paryskim "Matinie" artykuł, 'w którym streszcza
W zeszłym stuleciu mała garstka
't
Cały szereg retyser6w fi1nj(')'
sWoje Wrażenia z ostatnie[!n posiedzenia komi~ji o~raniczenia wOJ'owników
P Od dowództwem
z_
wych, l oto z pośród najzdolnie j
zbroje!!,
'
. l"
księcia z dynastji lv\andżtt zaproszycI1, naJorygma
me]szvch i po sia. rog~ śmiało powipdzieć; i nikt że :edynie współdziahmi~ powszecbne wadziła hl autokratyczne , rządy,
,O
dających silnie rozwinięte poćzu C/(;
mi nie ?AlnrZpeZr, ii ('~tatnie zebraMI 1l1 0Że rozwiązać zagadnienie pokoju, Była to dyktaturR z wszystkiemi
dra,matyz.mu" najchęiniej opraconic komis ji ograni rzcnin zbrnjeń li Q,' i '\"~zAlkie rozprzę:l;~nic statu~ quo w jej konsekwencjami.
wUje tak~e hlmy, \\' których lI J OŻ,
narildów ncżynHo poważny krak na- El1t'opie znajrlzie swói odźwięk Da
Ucisk obcych przybyszów wyNaj\vainiejszą rzeczą nad mo- brać udział tłum, t. j. duża il o":'
prz6r1.
całym kontynencie. "(epod.eg- wołał naturalnie protest.
rzem jest naturalnie kostjum ką- osób, występująca w chrara!dern:
KIJljJjsia n<;ta lil~ ostateoznie dwie łość Polski nie Jest może
ChillCZyk z południa jestto wiele piel~wy. Gd~ się jednak do~rze wojska, ludu, lub nawet baletu,
~asaj'ly: pie'rwszą, że nie moM być mn~e5 konieczna dla bezpie- inteligentniejszy i ruchliwszy niż rozejrz,ymy na pl~ży,. ~odlOdzlmy
. Wiel~ r~żyseró~ wykazało prawmo,vy o rozbrojeniu, dopóki niema czelistwa Franc)l, nit Inte- jego brat z północy,
do ~nlOsk,u, że lS~Il1eJą dwa ga- dzlwe minIsterstwo w pozowanill
gwarancii bezpieczeństwa; drugą. że gralnoś~ ,lei własnej granicy
Niezliczoną ilość tajnych s.1o< tunk,1 kostju,mu kąpielowego,' , takiego tłumu.
rozbrojenie', aby był{) rzeczywiste, wschodniej. A posiadania Kon- warzyszeń, które podminowują całe
~ą ko~tju?1Y, w. kt6rych, SH~
Do tej pory jednak tłum. wy
m\1~ byćpow!';zecbne, Z tego wy- stantynopoln jTl~ od dłu~szego Ciasu Chiny, i które do tego l~Z3 SU miały p,ame. kąpią! J s,ą takle, ": ktoryc~ stępował zwykle tylko w filma '·h
nik::t, te ~wnranoje winny być rów- domag-ano się w jmi~ interesów charakter masoński albo religijny, ' Się mr. kąpią. re ostat~le ,poml- historycznych.
niM ' phWBz~r.hIle.
'
brytvjskich,
zamieniła się w organizacje poli- m.o to noszą na :r. wę kostJun10W kąWiemy i podziwialiśmy niejed
NlJ,lety sill zgodzić z tern, i~ przy·
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Słowem, j::lknajwiększa rozmaitość kuraCję z umlarkowantem,
,
.
li-elegal1l,.1 a Je -t dewizą 1egoro · 7.l1e ·
miejsce na północy, gdJ;ie specjalne uprawl,~ ry~~. ,
prawodaw..:t\"lo ści~le określa ' wzaChm cZrK klenlJ c _SI~ ZQl'O\fjf;1l"
'go SEZonu.
jemny stosunek i gd%ie bu te20 demokratycznym ~wlatopoal~I;. :,
'
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Wnorajszy wiec PP!.

kulturalnego, wobec niewykonania
przez rząd sowietów nrzyjętych zobowiązań traktatowych, przyłączyły
się następujące instytucje:
Polska akademia umieiętności,
senat akademicki uniwersytetu Jana
Kazimierza, Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk w Wilnie, Senat akademicki uniwersytetu iagie·
lońskiego, Politechnika Wt1 rśzaw
ska, T-wo tI:Htko\\'e płockie, T-wo
naukowe \V Toruniu i Ut1i~'('fsytet
lubelski.

w piekarniach
stał skierowany
do odnośnych władz .. celem dalszego urzędowania". Tymczasem,
mimo szerzącego się w mieście Zn5knął, jako ofiara wojny. - Obecnie zn6w się IIka~ał
tyfusu czerwonki, a nawet wypad· na .bulwarach paryskich. - Jest to zasługą prezydenta
ku ch~lery, stosunki hyg.ieniczne
Wilsona.
w naszych piekarniach ,urągają elementarnym przepiwm hygjeny i
Cyli~der zalicza się do ofiar zaprowadzony do domu, j cylinder
czystości.
w-ojny. Dopiero po zawarciu po- rozpoczął swoją karjerę.
- W domu nr. 50 przy ul. Na· koju pOJawił si~ on na bulwarach
Jakkolwiek anegdotka ta jest
wrot, gdzie mieści się ró~vllJ~z paryskich. Wszystkie mowy po- autentyczna, to nie ma ona - 'nic
piekarnia, z powodu zep.sHcla SIę grzebow€', któremi żegnano jego wspólnego z powstaniem cylindra.
studni, mieszkańcy c7.erplą wodę wczesne odejście, okazały się przedPierwszy znany w historji cyzaskórną.
wczesnemi. Należy zaznaczyć, że linder Ilosił Karol VII podczas
Również i piekarnia używa tą panowie żegnali cylinder bez żalu. swego wjazdu do Rouen. Heltryk
wodę, nar~żaj~c konsu!"ent~w. . . Wszystkie miarodajne osobistości IV takie często nosił cylinder.
Ostatmo kIlkakrotnIe dZlenl1lkl na kontynencie wyrzekły się go.
W statutach paryskiego cechu
notowały wypadki, że spożywcy
Król angielski nosił na ~~ci- kapelusznik6w znajdujemy wzmianznajdywali robaki i różne odpad- gach zwykły miękki kapelusz, a kę o kapeluszu jedwabnym, naki. kt'óre znalazły się w pieczywie studenci z Rugby postanowili raz klejonym na fason z innego małerdiięki niechlujstwu piekarzy. bip). na zawsze wyrzec się cylindra.
jału.
.
Podczas wojny cylinder nie
Kołyską cylindra są właściwie
Koncert Kazimierza Skoczylasa. istniał. Najuroczystsze zebrania od- Włochy.
Wynalazł go jakiś florentyjczyk
Wkrótce, a mianowicie 1'2 sierp· bywały się w zwykłych kapelui przywiózł do Paryża. Ale tu cynia, zjeżdża ,do ŁodZI z koncertem szach.
ttdy, PO zawarciu pokoju, ja~iś linder znatCJzl się w o~1iczu groź:
znakomity bas, śpiewak operowy
Kazimierz Skoczylas, który po u- paryian,in' pojawił się w. cylin.drze nego !)'wala., Był. mm -~ płaskI
cieczce z niewoli rosyjskiej z obo· na ulicy, .wywołał zbIe~owlsk~. k~pelusz, no.sz.ony 1 wj)ll&wadzony
zu jel'lcó'v w Taszkencie, koncertu- Smiano się I uragano dzIwakOWI. plzez Franchna.
.
'
.
' I Przez dłuższy czas Europa wa;ąc w Teheranie, Baku, Tyf1isie,
~oplero pre.zydent WIlson ~o- bała się. knl11u oddać pierwsze<,Batumie i KonstallŁynopolu, urzą staWIł kwestg~ Jasno, wprowadzając stwo
"
dza szereg koncertów w Polsce na nowo . 111od~ . noszenia .cylindra.
Ńiemcy postanowili nigdy nie
przed wyjazdem do Medjola:lu.
Od tel. Chwll1 los cyltndra był używać cy-lindra, a Paweł J zabroBędziemy mieli możność usły
rozstrzygmęty
.
nił z całą surowością noszenia go
szeć piękny i potężny głos, obdaWidzimy go na nowo w pary- w Rosji.
'
rzony z natury wyjątkowymi przyn~
wyścigach
i?~
I
Ale
cylinder
miał
zbyt
ważn~
'
skiej
operze,
miotami, z powodu których znawspacerze.
Skądze
~a
popularno~c,
powody,
by
stać
się
modnym,
był
cy i krytyka uważa Skoczylasa za
tak zresztą v,- grun~le rzeczy nle- nieprllktyczny i brzydki.
następcę Didura i Szalapina.
Zwolennicy jego twierdzą, że
wygodnego nakryCIa głowy?
Należy przypuszczać, że powo- cylinder nie podlega modzie, że
Kryminalistyka.
duje ją s~dziwy wiek cylindra i człowiek, obdarzony smakiem, nosi
zawsze jeden i ten sam cy.linder,
Kradzfet webty. Po przybyciu po- jego eleg;;nckie tradycje.'
W rob 1897 obchodzono set- zasto:'>owany do jego głowy, podJJgu z Warszawy, ma~azynier zaUWażył, iż jeden z wa$.lonÓw towarowych ną rocznicę narodzin cylindra.
staci i stanowiska.
jest niezupetnie zaplombowany. ~7obec
że 15 sŁyczNa krótko przed śmiercią swą,
Opowiadano
sobie,
powyższego wagon otworzono 1 skonstatowano Wówczas kradzież 7 bel wel- nia roku 1797 jakiś kupiec lon- znakomity pisarz francuski, Barbey
ny, wartotki 5 milj~ marek.
(bip) dyński- n~~wi.skiem John Hethe- d'Aurewillv rzekł do przyjaciela
rington, rojawił się przed swym ~wego FC!in<;ois S:0~pe:
sklepem w wynalezionym przez
-- Częst? zmlelllałem swe posiebie cyiindrze na głowie.
I glądy, ale l11gdy .f~so~11 .kapeluszą.
Tłum otoczył dumnego wyna-!
We francusk:e] IzbIe deptttoZe sportu.
lazcę i policja odprowadziła go i wanych znalazł SIę nawe.t .k!os, kto,
f! - - przed lorda mera miasta ~ondynu, z.aproponował, by własclclel. cy" '
oskarżając go o wywołanie rozru- I hndra, opłacał. podatek \V sumIe 2
"Vasas~ - "Warta".
frankow rocznie. .
Zawody piłki nożnej rozegrane chów.
Hetherin:ston
jednak
bronił
się
Podatek t~n me był n<;>wością:
pomiędzy klubem "Vasas" ~Budaz
dużą elokwencją i dowodził, że, Już w Ą-nglp
podczas. pIerwsze) ,
peszt- a "Wartą" w Poznaniu za- jako obywatel wolnego kraju, mo- , rewolUCJI opłacano
~oł k.orony
kończyły się.w sobotę 3:2. (2:1) na że
nosić
takie
nakrycie
gł.~\~\',
~
za
pozwolem~
noszenia
cyhndra.
korzyść Węgter, a w dnm WCZQPod~tek _ me zost~!. wprowajakie mu ~ię podoba. OCZyWlsC1~"
raiszym 2:2 (0:0).
proce l wY6rał. został w triumfIe dzony I cylll1der ZWyCIęZył. E.

Zmartwychwstanie cylindra.

Wczomj pOPQłudn~l1 w. przepeł
nionej sali iilharmon1cwe) odbył
się więc PPS.
.
Zagaił wiec prez. Rż~wskl, ,?,yjaśniając cel zgromadzenta w ZWIąZ
kIt z upadkiem ost~tecznym zamachu reakcji w osobIe Ko!!an~ego ..
Następnie pos. Kwapmskl, WI{.my hucznymi ok,laskami, ~ dh;ltZamkł~cle soboru ntł placu
~2em przem6wient~ ~zasadnlał nleSaskim.
hezp ieczeństwa dOJścIa do władzy
.
.
reakcji, podkreślając przyt~m, te
Odbyła
s~ę
w WarszawIe n/lraprawica nie skaplht10wała I prowa.... spraWIe ~obo!u na. placu
dzi walkę o większość w przysz- da
Sas~lm, w której WZIęli t1<t~lał: dyl ' m st>jmie. Tut,aj zaz~ac.zy! m6wca rekCja okręgowa rob~t p~bhcznych
k()nieczno~ć u~wladomlenta 1 wsp6ł m. Warszawy, komlsanat rządu,
pracy z robotnikiem rolnym i wska- magistrat i przedstawiciele ducho~ ał na l1!ebezpieczeństwo, grotące wieńsfwa woiskowego.
demokracji i klasie pracującej ze
Uchwalono następującą rezostrony kleru. Pos. Kwapiński, prze- lucję: 1) zamknąć sob6r na placu
widuje, te walka wyborcza me po- Saskim od d. S l -go b. m., jak
70słanłe w ramach teoretycznych 'r6wniei zabronić ze względu na
spor6w, ale grozi nawet pięścłam! niebezpieczeństwo wszelkiego doi terrorem ze strony przygotowanej stępu do niego; 2) wezwać okrę 
do o~tatecznej rozgrywk' prawicy, gową dyrekcję robóŁ publicznych
Z kolei pos. Ziemię i rozsze- m. Warszawy d~ ogrodzenia miejsc,
szy ł horyzont przemówień i, opit'- grożących nlebezpieczeństw.emj 3)
~aj ąc się na stosunkach w Nie~  wezwa(~ kurję biskupią połową do
cz ech i we Włoszech, dowodzIł, przeniC!sienia inwentarza kościel
że /le całym świecie daje się zau- nego oraz do oddania kluczy od
ważyć dąfenie reakcji ~o op~n? soboru dyrekcji okręgowej robót
wania głer6w władzy 1 cofmęcta publicznych m. Warszawy.
tego wszystkiego, co robotnicy dotychczas uzyskalt.
.
NIebezpIeczne bezprawie.
Wreszcie pos. Szczerkowskl zreW .Dziennikn Ustaw· ogłoszoalizował działalność . partjl P.P.S. no r07porządzenie o korzystaniu z
na terenie sejmu.
urządzeń wodociągowych i kanaliPo wysłuchaniu przemówień zacYinych.
przyjęto l1astępuią~ą rezolu~ję:
Na. mocy tego rozporządzenia,
Zebrani na WIecu w 88h ftlhar- na czas &t do odwołania zabrania
rno~icznej w Łodzi dn. 30 lipca się tarządom wodociągów i kana:
robotnicy wyrażają posłom Polskiej lizacji wyłączania z og6lnej sieCI
Partji Socjalistycznej gorące uzna- wodociągowej i kanaliio;acyjnej ponie za wytrwałą i niezłomną obro- łączeń z poszczeg61nemi nieruchonę praw robotniczych, orat walkę, mościami poza wypadkami konieczkt6ra " znacznej mierze przyczy- ności czasowego zamknięcia: 1) w
niła się do obalenia reakcyjnych razie chwilowego hraku wody i 2)
zamiar6w prawicy z Korfantym na w razie niezbędnego przeprowaczele. Rzad reakcji z Korfantym, dzenia naprawy. Przerwane z injako premjerem, byłby wyrwaniem nych powodów przed ogłoszeniem
zdobyczy klasy pracującej, o które niniejszego rozporządzenia połąwalczyły i ginęły pokolenia ludu czenia winny być wznowione.
polskiego.
Interpretacja tego rozporządzeZebrani ślą posłom P.P,S: slo: nia musi doprowadzić do wniosku,
wa zachęty. do dalszej . wal~t rzą. że zamykanie dopływu wody do
d" . rooott,ttCZO - wł śClańs~l~go \ wodociągów i ustępów przez nieOŚWIadczaJą, te poprą wyslłkl par- których włścicieleli domów w nalart;Jentame posł 0v.: P.P.S. ze ~szy: szem mieście jest równiet kom"Torekves·.
stkich lU do walk] z machinaCjamI pletnem bezprawiem, połączonym
łową w
głowie .
Obok niej leźał
iVc,wrajsze
zawody piłki noż
Mordersfwo feleton.
reakcji..
z niebezpieczeństwem, szczeg6lnie
elegalIcki,
wykładany srebrem ~
•
~łech . tyje rząd robotniczo- dzisiaj, gdy szpitale tyfusowe mu- uej, rozegrane w Warszawie pot I
perłową m~cicą rewolwer. Drugl
Policjant s łyszy przez e e- rewolwer trz\llllała zabójczyni \v
włoścla~skll
.."
szą otwierać nowe balaki wobec mi~lzy budapeszteńskim klubem fon
strzał, który zabija proJ
T~lekves" a reprezentacją miasta
wIrosm epidemJi.
Niech tyje lOC]allmtl
ręku.
Warszawy skończyły się wyniszącego o pomoc.
Denatka jut w ostatniej agonii
o pośrednłctwo mln. spr. zagra- kiem 2:1 na korzyśt Węgrów.
Dyżurny policjant, .pełniący zeznała, że zawiadowca już od kil.
ncznych.
nocną służbę w miejscowości Saint- ~u lat był jej narzeczonym, jednak
Cloud pod Paryżem, usłyszał oko- w ostatnich czasach zaniedbywał
Wydział prasowy min. spraw
ło północy dzwonek telef?nu. Gdy ją, a niedawno zerwał ostatecz~ie
zagr. komunikuje: Zdarzają się spoJOJ' Królewskie Moście"
podniósł słuchawkę, dał SIę słyszeć narzeczellstwo. Porzucona zablła
radycznie wypadki, że niektóre
II
Sądy dora1ne w Kongresówce. polskie stowarzyszenia kulturalne
głos mę~ki:
byłego narzeczoneg? z pre~.dy~a- •
w Republ ce francuskiej.
- Niech Pan. przybywa
~u cją, ~oczem strzehła do sl~ble,
W "Dzienniku Ustaw" ogłoszo- lub społeczne z',vracają się w spraehoć brzmi to paradoksainie, jednak na ~atunek, ta kobIeta chce mlę kiedy damski jej rev.:0lwer zawlód~,
szono rbzporządzenie o sądownie-I wach, związanych z nich działal
.
.
, użyła drugiego, WOJskowego, ktotwie doraźne m na obszarze b. za- n ością, wprost do obcych rządów faktclll'l jest, że Republika francItskanie zablć.... .
P()llcJanŁ chCiał właś11le spytac ry przyniosła z sobą. Morderczyboru rosyjskiego.
lub instytucji fządO\l(ych, co nie wyrzekła się ItrólowJch. Przeciwnie,
Na mocy tego rozporządzenia odpowiada ogólnie przyjętym zwy- ciągle wybiera się tam nowe monar- O adres, gdy wtem ~słyszał j;łos ni i samobójczyni zmarła w drodze
'
przedłuża się na czas pięciu mi e- czajom międzynarodowym. Wobec chinr~. A zatem jest kr6low& praczek, drugi. Tym razem mowlła kobIeta: do szpitala.
króff~wa
poetów,
królowa
kolejarzy
i
Zawieś
natychmiast
słuchawsięcy licząc od dnia l-go sierpnia tego wydział prasowy M. S. Z. poOZI'n'ln
1922 r. postępowanie doraźne na daje do ' wiadomości, iż pisma tego na~~t z okazji setnej rocznicy szpara- kę, albo strzelę w tej chwili...
Rzec~ywiście. w tym samym
t: t:
obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, z rodzaju należy kierować wyłącznie ga..... kr610wa szparagowa.
.
JTJomenCle
dał
SIę
słyszeć
głosny
Malo
komu wiadomo że dentystywyjątkiem powiat6w: augustowskie- za pośrednictwem min. spraw zagr.
We
Francji
zapanowala
istna
epi'
huk
rewolwerowego
strzału,
poka
to
bard~
starożytny fach, zna~y
go, bialskiego (Biała) ciechanow- w Warszawie.
d~,,;..
Nietylko
Paryż,
nietylko
~at?a
l! czem w telefonie zapanowało mil- starożytnym egipcjanom. To też niC
skiego, iłże rskiego, kieleckiego,
dl:lclłlica stoJfcy, ale kaMa prowinCJa, czenie.
dzi\Vnego, jeżeli się znajduje w ~stac"
kolneńskiego, kolskiego, konińskie- Wizyta dziennikarza francuskiego P f'ze1'Jażna ilo~ć miast, wiele wsi upo-, ,'
POII'cJ'ant dO"'I'edział się w u. rzę- mumji egipskich zęby sztuczne. Są one
go, konstantynowskiego, lubartow..
zrobione ... z drzewa. W grobaCh etruBawi w naszem mieście w ce- manal się o swoje prawa do .wlZisncJ dzie telefonicznym,
kto dZWOnił do sldch znaleziono szczęki, w który~l1
skiego, makowskiego, mławskiego,
Tak. samo ró.żne gatęzle prze-I policji i udał się natychmiast pod były wpraWione zęby zlote. I rzytUla. ostrołęckiego, ostrowskiego, płoc lach informacyjnych red. Pierre kt6lłłWej.
mlf~!łl handlu l wszelkIe zawody.
l wskazanym adresem.
nie znali te protezy, a prawodawstwo
Lafue,
przdstawiciel
"Revue
Heb·
kiego, płońskiego, prasnyskiego,
'."
h
d h
b!
k 61 IV
ł
d
k'
rzymskie
przewidujesztucznych
osobne surowe
~Revlte Universelle",
domadaire",
w tyc , zaWo ac o er a
r f!\'
Niebawem staną prze spo 'Oj- kary
za l,radzież
zębów.
radzyńskiego, rypińskiego, ,sejneń
D
skiego, siedleckiego, sierpeckiego, .Gazette de Lallzanne i "Revue 510. w licznych wypadkach zwyc.iętaią nym budynkiem stacyjnym, gdzie Nie wolno było grzebać umarłych &
de France", Pan Lafue zgłosił się st(~Il!\typistki - M\\lożytna namIastka żaden szczegól nie wskazywał na żadnemi kosztowno~ciami. za wyłącze- :
~łupecki eg, sokołowskiego, suwa}uf'Of~ych pasterek, Zaden szef nie ma ło, że miejsce to było przed chwi- niem zębów. Wyrabiano je .za~ z ko,kiego, szczuczyńskiego, węgrow między innemi do prezydenta Rtew- pe· 1{'llO~ci. c'", jego instytucji nie spotka la widowiskiem taJ' emniczej' i dziw- ~ci słoniowej lub zębów hipopotama.
się
skiego,
celem
poinformowania
skiego, włotiawskiego i włoszczow
,
laty uży\vano
W tym
ceo stanie gospodarki miejskiej oraz to łA~alne -,
odznaczenie, It~óre ll~ po nym
~rafem ~elefonicznie po~słu· Przed
lu koś~aruset
goleniowych
koni lub
wo~6W,
skiego.
o panujących w todzi stosunkach zbal~1 najlepszych stenotypIstek. ..Kr6- chaneJ zbrodl11. W budynku mIesz- Pod koniec XVIII-go Wieku wyrabiano
Rozporządzenie niniejsze wcho(bip). lo~~j" nie starczy bowiem czaSlt na kał zawiadowca niewielkiej zresztą piękne ząbki z perłowej masy. Panoj
dzi w życie z dniem 1 sierpnia społecznych.
pn('ę zawodową· Honor posiadania stacyJ·ki. AparŁanent" jego były wat też jaki~ czas wstrętlnY zwycza
1922 roku.
.
..
,
k ~. używania
zębóW osób zmar yc I1•
Do niedawna
zęby \vyrabiali sami
Odnośne rozporządzenie ugło- Posiedzenie rady naczelnej PPS. .,kr4ll?We i ". W s\Vem bIUrze czy pra- meośwletlone; ~at(:)DI":\:t. w po. 0JU I
szono wczoraj na rogach ulic naW sobotę przez cały dzień w ca\ł1lll, musI szef drogo opłacać stratą służbowym SWIeCIłu Się śWIatlo ! dentysci obecnie .,materjalu~ gotower$!O dost~rezają fabryki,. gtównl\a~e.rY~
szego miasta.
Warszawie obradowała rada na- eZ'!ł(IIl. Co chwila dzwoni telefon-to przyćmione abażurem.
ktolJ dowiaduje się o zdrowiu i plaPolicjant, który po drodze spot- kańskie. Coraz WlęCel t~t c t~stZ~cz.
czelna PPS. Przewodniczyli pp. Danacllł "Jej Królewskiej Mości", co pół kał dwu . kolegów, - zapukał do mo1ę ~toJoo~!zYpl~f:no:.ac Na~~ dźik~e
o zwrot zabytków.
szyński i Za rem ba.
:,t~fliny zjawiają Się ' posłańcy ~ lustra- drzwi pokoju służbowego, nie usły- ~J2yl Afry~i znaia zwyczaj wprawianIa
Powzięto przede wszystkie m szeDo akcjI, podjętej dnia 28-go
m'l, kwiatami t podarkami dla .,króle,- szał żadnej odpowiedzi. P0'YŁórzy- $ztucznyc.h zę~ó~: Czynią to .onei'!t
maja 1922 r. na łącznem pOSiedze- reg uchwał w sprawach organiza- \\leP. fotografowie, kinooperatorzy, re- ło się to kilka razy, DrZWI były ł dz~ prymitywnIe 1 db<?~~ bOtl~~i~~U
'.
'
k . t
kI
~ WYJete gazelom. W IJaJa a \
niu przedstawicieli tow. opieki nad cyjno-wyborczych.
' . zat? Olę e na ~~z,.
. . zebiiemu pacjentowi do 'dziąsła tak dl,:,Następnie, po ref. pos. Barlie- ponrerzy I t. p ' .
zabytkami przeszłości, tow, miłoś
Wymówić
posadę
"kr6Iowe)"?
Alez
Wow~z~s
pohc!ancl
wywazy!l
go młotidem, aż wreszci~ utWierdzą su~
ników historji, warszawskiej rady kiego, uchwalono szereg wskazań to ~lYloby jednoznaczne z wta~noręc7.· drZWI l o(:zom Ich
przedstawIł na stale.
sztuki, oraz związku bibljotekarzy taktycznych.;:o do sytuacji polity nelljl podpisaniem na siebie wyroku się wslrząsający widok.
-----I.-_IIIJ_~--..
polskich w sprawie rewindykacji cznej i wybor6w.
~ł!Kf'Ci... Musi więc nieszczęsny szef
Obok stołu, na który~1 stał
Czy'tajoie
od rządu sowieckiego należnycb
zno.~ torturY monarchistycznej tyrauji, lefon leżał w karuiy krWi trup zaHygiena w piekarniach.
Polsce bi hljotek, arrhiwÓw. rlzieł
nie '1łISiąc !Ii si? ni od",~~i do C'';):o~ze- wiadowcy stacji. W .()dkQ!n~ci l·i1·
,zŁuki i zab rtkó\\'
oraz pl(.jeslU!
W swoim czasie cały szereg nic 1ft\\'cltt41ji i hun tu.
ku hokow :;rosjftt~ ZOII()
mlod 1 , l
prZ&ZWlczoncgo do cal ellO świata I Drotokułó~' na anty-sanitarl'lY stall
drzystojną kobietę z raną postrza·' "
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Gdyby więc uczony badacz. na- ł posiadali tak wspaniałe wzory, jak Idolnem. naśladowaniem egipcjan.
tury danego. narodu tylko· na . moi greckiej,
Historja fenicjan. zaś ~yka~uje cy ~ozwojt~ jego. sztuk piękny~h.
sługując się tylko oweml powlerz- me udało lm sJ(~ Jednak stworzyć jasno, te nar6d, me poslada1ący bowIem me posiadamy przeC1ć'l.
Różnoro~tne części, z których chownem i danemi, tp oczywiśc.ie sztuki narodowej.
żadnych zdolnoścf artystycznych i zupełnie pewności. że rozkwit ~7bk
składa się kultura, jak to: język, przerlstawla!aby się ona dla kaMe- . Trudno znaleźć w historji naród, literackich, moze pomimo to stwa- pięknych iest wyrazem f1.ajwyż-,~f'Ufz4dztnin "połeczne, idee, wie· go na.rodu ,maczej.
"
~toreg.o sztuka. byłaby tak mało rzyć ce?~ą !wltur~, .
. go rozwoju zdolności l tlUly,lll
n:pnia re!ivijne i t. et. są to obja·
Gay u Jednych naJwyzszy sto- l11dywldualną-Jak rzymska: 'Rzy:
Femqame posIadalt tylko zmysł jakiegokolv.riek l'uf(' n.
wienia duszy f umysłu ludzi, któ- pień r~)Zwoju posiadają sztu!:i pię~- mianie n~e .wie~e dbali o .sz.iu~ę 1 kUDi~cki i. pr~y pomoc~ .tei. zd?IHistorja uczy nas, te indywi-'
rzy je stworzyli.
ne, u mnych zn6w specjalnIe kWI- gdy stah SIę lut panam1 sWIata, noŚCI stall SIę pośrednIkamI mlę- dualność w sztuce i rozkwit wszr>l';\l'aleZy jednak zaznaczyć, te do- tni~ przemysł, hand~l, urządzenia nie p.osiadali zupełnie sztuki . n~ro- dzy dwo"!-8 światami, i przekazali kich sztuk pięknych towarzysz."
min!1iticv wpływ jednego z tych wOjskowe lub morskI!".
doweJ. Nawet za czasów nar~l1ęk- zachodOWI kulturę ws~hodu.
zwykle pierwotnemu rozwojowi
objawień duszy narodu zależny lest
Jest to skutek zr6żnic"kowania, szej potęgi państwa rzymskIego,
Historia kultury tego narodu ł narodu.
.
01 r!sy i czas6w, w kt6rych dan;f jakiemu po~legają ełe"?enty kultury wzo~owało się OitO !la grekach, a jest tylko historią jego band.lu.
U narodów starszych rozkwit
n'lf('id, się rozwija.
u poszczegolilych ras I narodów.
arch1łektura rzymska Jest tylko naSą narody, kt6re zupełme kul- I sztuk pięknych nie jest niady tak
W każdej nowotytne; książce o . W staro.żytności, lak? przykład śladownidwem egip~j~n.,
tury nie posiad~ją, a pomimo. to intensywny.
łS?!UCf'
znajdziemy potwierdzenie merównolTIlernego ,rozwoJu elem~n. . Ale za to do n~lwlększeJ pot~- dały światu niezrównane dZieła
Gcty zważYJTlY jesz ze, że dąże
if'j mv:~li; każde dzieło sztuki uwa- t~w ,k.ultury, mogli służyć rzym ta- gl. doszedł rozw6j mnych składni" sztuki. Takim narodem są m.0I1 - nia i wysill'j czosów nrzyszłych
żane 'jest za obiawienie umysło- me I grecy.
kow kultury.
gołowie' w Indiach. których dZIeła (jak 10 z łat.wo~cia li!! się dzi"
wf):ki i stanu kultury narodu. OCZy?dy z te";1i ..dwoma. nar~da!ni
Tak jak urządzenia wojskov:e sztuki uważane są?a, naj~iekniei- przeoow;erhieć) g'derOWM1f' hęrl!
WIście w większości wypadk6~ porownamy egIpCJan, to znaJdZIe- zap~niły rzymianom panowanIe sz!' Z pośród tych, Jakle ktedykol- wyłączn'f' dn celów l11:V!f'cznvcl1,
111 'śl ta jest zupełnie trafna, ale my, że rozw6j literatury, jak rów- nad światem, tak polityczne i pra- ,,,jek ręka ludzka shvorzyła.
I że ~ztt1kj w tych cz~sach
bedct " ':
nip zawsze. Bardzo często rozwój nie~ j malarstwa był dosyć słaby. wne urządzenia są dO.dnia dzisiejPomiIno to trudno jest zaliczyć drugim p13il·~. to 7. ł::ttwością w\'
s.. tuki zupełnie nie idzie w parze Natomiast architektura i rzeźba szego wzorel1l dla całego świata monr~ołów do ras wy~szych.
wnioskl1jf'ffiY ~tad, Że' .adt>jda cza":
j,
intelek,111aJnym rozwojem na- dały światll arcydzieła, które i po cywilizowanego a literatura rzymTo amo da gię zauważyć w kiedy sztuki oiekllt' he1 zf1liCZnnf·.
!O cli 1.
dziś dzień wzbudzają podzi",:.
ska przez długie wieki miała do- Euronie.
ieiei'i nie do porjm 1.111 ch. lO \\'
I gdy u jednych rozkwit sztuki
Tylk~ na bardzo kr.6tk.l czas minujący wpływ na literaturę wszyW wiekach do poło~ barba- ka,;dym razie do niemojących d. ie . . t ct oik ot'!. alem. zwierciadłem chwi- ud,ało SIę greko~ zaćm1ć ,l p~ze- stkich narodów.
, rzyńskich, w wi.ekach średmch znaj· cydującego znaczenia czynnlkriv'
hwego stanu k111 ł l1ry, u drugich śClgnąć owych mlstrz6w egipskIch.. W tych czasach, gdy GreCja dUiemy arcydzleła goty.ktt, arc:y-. w kulturze narodów.
Gdy zaś rozejrzymy się w sztu- <;lała światu Homera, architektura ,dZieła, nie mające sobie po dZIś
Oustave te Bon.
znów sztuka zajmuje miejsce POdrz~dne, pomimo, te naród znajduje ce rzymskiej, z łatwością skonsła- znajdowała się w stanie zupełnego dzień równych.
sie na wysokim stopniu kultury. Jtujemy, te jakkolwiek rzymianie barbarzyństwa i była tylko nieuNie nalety zatem oceniać kul---...
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