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_rów skladaJąea' ~!ę Z emigrant nIemal WQYst .. Id. BaJ'OddWOlol ś~.ta pne4Jtawla6 byllowmna 
.• 'Bllnl, prJJ'klai bemtArodowoAc!. tem,baI'41ł1'. . :!e 
.... am.egd ___ tkd dolto. emłll"ac,ln,egc 40 Ame1'1 
'._potkać ... tam •• lały Jt8l1.'Odo,,"ic!, kloH zyły 
._bę :d8 iitOl;)ie ~l~j w. ~ła.,h IW6l0 ,Ocho" 

~łL 
Ty~ VI miItę Dudalłewdłlll .. tycia 

~.·t~Wa Ił, llatosunk6'W alllmłnłsłftcYJno .. 
'-Wye:&. ułWon.,11 się VI Am,erycl nł. tylkO 
'-U. ,.,lłt1~ ... l. cnltębne li" C 31u c I G D Ił r o do 
"ośe,i amerykańskieJ. Idźmy dalej - na .. 
~t Ibdlial m.ob.a mowl6 G 641'_b:l1I&J tasłe. miUza .. 
-I wprawd2ie, ale pneważająco aryJskiej; dzisiaj 
~Je faktycmie raSa t. ~.ld:fikbSó'Wf Dawet o lło .. 

.We· .. ~~ ~d 101;10 bWtidq bml liUtimurąa .. 

.. ' i aaWółte •. które' nie mają podkładu czysto e
bnom.łcmego ale I pjyęhologiCZny punkt wyjśm.a 

II'&.unvy_ . 
'''''fIlY ~ IJad6J, kf6telbU hy mołna pa, 

W Il~ ~ał11ićJro4ó .. o_i ...... te ty4zi, którzy 
tyję we ws.:tJSWch krajach, wśród WSiEystkJch na
todówSl ndająĄ. je ~$Wóru sobie. pewną narodo .. 

'\ .. Są łotylJ.CJ pozoty ....... ł oW $ą !uU'cdowcami, na 
'wet.81twularodowoamł, w myAl bowiem wf.nenla w . .,.,wU.~ Pft~~' s~t8 'ojaylba 
... ~ to cały hrIltt. bA. którym k~edyj dpanają 
]do 1IQ6d. Wt-J):rAay-

, . ~Im ł11kc Udmactyć *Oillla. że Icha.. :międZy .. 
118l'Odowoici Ul'OdzUa Się w' głoWie tyda .~. i 

. GUl. ~l''''' jłJ l 1& Ille. wJJ'Odłlo komu .. 
.... q.~ą.~ ż,". 

... -,1dfJ bąd_ wedbil Jiicb. ._p6bllll .. la 
-WAt ~ lUd*oHI, ale' 'D6\dd6 ł slY$pbDoWa6 

, .......... ludek.wtbmn, ~ Judy_ 
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lI1f których mOźnaby. odpomll zwdolaÓ Z'brodniczą 
-'tMM . fIko)1nej JJc1szewłckt».. komwdstycmej 
.. ~, et m!ęda,jJ.8J.'Od.o.~. 
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" Nadeszły w wielkim wyborze 

Sprzedaz na raty. 

wiera 
dzieli 
wileje 
mu, oraz 
któryby 
osób, WC~n()faząQ;: 
ciela sowi ~o .. 

wiador. 
so\vietom 

piegowanie 
Nota za 

o r\'tU't:l,,,.ki nie 11:;: 
cofnie przy: 

Rakowskie::: 
PoUoY.inello. 

Ć w~ystkłch 
p ... zedstawi~ 

N ota ta pOrusza sprąw~ bardzo bolestl41 
i dla naszych placówek VI Rosji, kt6ryoh WQ' 
runki l?racy są istotnie nie do ~()my~lenia w 
jakierokolwiek państwie kulturalnem. Nie od 
rzeczy b~dzie' zapoznać czy te ln.lk6w z tą 
sprawą· 

A więc przed każdą mis/··'4 (1)04, a 
więc i polSką, poselstwem czy de e_floją, stoi 
policj~nt w uniformie. Na pozór rzecz dO$ł 
bra i kon!ę9Zna, ~~dył:w ten ~polćb zlbezpie 
CZł się mlslępr~ed ekscesamI tłum.u. \V CłdJt 
sie' demonstrłlćji bolszewickic.h. oZY' to nt P . 
z pow.odu ś1l'lłer~i Woto'W'skie~o c~y Z no; 
wodu rozstrzelall14 komunim Engla w~ .. 
dzi, czy tysiąca innych 'POWOdóW ~ ....... stale tly 
ta się W pismach •. ~e tłum uJiilował wedrzeĆ 
się do którejś ·~mi~i oboYO,tl,ałe 'Polioja te" 
mu przeszkodzIła. Za "to •• ~dy bolszetWit'Y w 
Petersbuf . .'!U w r.. ub. c ... hOteli '.z. e;.1l1 .. ś.016 f;{ę D ... a 
konsulacię estoiUkimzarozfirtrzł 'kllku 
komunif;;tów w };l;stoll11, wó~o~'ś \ pod 
przewQdniQtwem .• $ł~1>ęy pelnomQOnik~t. Ko~ 
lnisarJ~tu Spraw Za~ranićzn'Yoh,be~ża.dnych 
przeszkód ze strony .. policji. wdarł się do 
konsulatu i dwie .'!odziny demolował lokal i 
zupełnie ~o .zniszozył (konsul ocalił ży~ie .ie~ 
dynie dzięld szczęś1iwelnu ukryciu ~i~ n,a 
strychu). Gdy służący kon&ula zdołał zbiedz ł 
zwrócił się opOlnoc UO policji, WÓ,1\tCZ48 zam" 
knięto J;!o na owa dni w 'Wi~zieniu. a t)omoo 
nadeszJa.po 3 1<odziJutch, 14dy tłwn Po zd~ 

IM 

moralna'Ć - a na.wet pr6lJowaU dM ŚMMu obrat 
swojego, :fiow~go "P8.tU~tW8/~""" RosjI\) 1:Ió1szewickl\~ 
Wszystko to OJid4gnę1i. Ibsen mógłby im grlJl.tulows,41 

1'ylko w jednym punkcie znakomity d.r.a.tna .. 
turg byaię ~a.W1óQł. Mar~yt bowiem iN liście do 
Bra.ndeSa,M ~ewolUClyjna ak('ja:tyd~W$k~ tE! znial'ł 
czenie pallstlwa~l'Zerti r.tyd6w· $pr<:rWUidd n.1ł 1łIie1l1ię 
raj wolnt1ki, ....... t~ jednostk.a, dla' której "p~śtwo 
jeSt przlklertst~em"', uczuje Się pod rządami !ydćw 
nareszcie woln~ To jadno tylko mAt'2enie meena. 
iJkazało Aięil1.1Zjąl Rosja. boWiem tydow$ka to jest . 
bolszewi~k8.;. rs,jEltn wolności. dla jedUost .. knie jełt. 
Przeciwtj,ifl' - poddała ją nieznoŚnemu, .'ncr~k()wł .. ~e 
strony· -Włac;I~ tlie jut ,tpaństwa.", ale na.W'e!\pAiftji ko" 
munistyC..łnej.Ws.zystkoinne ~nala.złhf,·· ~a.m lblen 
- . walk, .. ~ H~"jĄ ,zdepUltnie moralności, Iu;prźec~e.. 
nie państwA f1crwotytnego, tylko jednej wolnOŚci b, 
nie zn$Ja4ł. . 

lllolowaniu konsulatu rozbieJ;!ł się. 
Poza. policianteln - PFzęd ka~dą pIali 

c6wktl stoi zawsze 2--,3 szplch* prawie zaW$ 
sze dorożkarz szpicel, a niekiedy nawet moto 
c~kI. Choć szpicle znlienia.ht się często, urz<;d, 
llWy naszych plapówek poznają. ich za~WV:l'1 
9zaj. W końcu 1922 r. zd~rzyl się wypadek,.~ 
ze ~dy ordynans nnszeJ;!o owczesne~o attache I 
wOJskowe,go ppulk. W oHkowskief4o wyszedł' 
pewnego wieCliloru z domu, r~ooiło sie na 
lliego kilku Bzpiclówt podejrzewając praw1 
dopodobllieł ~e to kto inny 1 i w oczekuillł 
oym salnochodzie. pobiwszy ,go najpierw, o~ 
wieziono do GPU,. Mimo interwencji, bito 
go i trzymano w więzieniu przez kilka. dn~ 
domagal. ąo się zezn.ąń. kto bywa u t>ulk. \V(» 
Hkowsk e~o. . 

Szpicle mają Za zadanIe przedewszysb l 

kiem badać, kto pt%ychodzi do obcej pl~ j 

c,ówki.oraz d9kąd wychod2ą urzędnicy, 
Osoby, które. wld~dano choćby raz i eden, i~ 
bdyły w obcej plac6wce, są natychmiast pod~ 

AWrule nadzorowi, lub śledztwu. wZRlędnie 
aresztowa.ne~ ~ re~uły pOd zarzutem szpie~ 
gostwa. 
. Poza sJpiclamł, stojĄoymi pOd hlam~ 
pla,cówek obcyoh, wa.zY8tkie te placówki 
*1 .. 1:.. są naraióne na. prowokacje.. Co ldłka 
I.l łjawia sl~ ktot1oponufą.cy wprost 
u .••.... u ... ·. SIł~.S.Z.Pi8~OW. akta.! b. . 'P .. o ... d i.akimkol .. wiek inn.yn1 POlorem U9iIUj,OY 1).awłazić J;o~mo-
WQ, ~obkao~y~, kto jest w lokalu itp. . Q$tat~ 
Rio w o . te~ueare8ztowanł, eksperp,p" 
i:'Ioohanłewicza i Stanłsł4w.~kle~o ·W 
nie z~łaszałv się do naszeJ Komis i reewa.kua~ 
cyjnej jakieŚ podeJrzane inda. 

Dobrze, że rząd angielski wYstą,piłz no 
tl ~ Vi tej sprawie. Może tet ł akc.ja, rZltdu'pol
sklego lZ powodu stokroć "01*SZYM wYPad, 
ków. bo coraz cz~sts:t aresztowań ·.osób 
nietyka.lnych" b;dZie' J temu skUtec~ 
n1ejsz!. ' 

n '. 
, jelt W Rzymie. . 
, .' . . Jasną. jest l'zeoz~ t. te ar~mentynię 
mieckie są.. tylko -pretę)i8tem do uzyskania 
IPl:'obatyStolicy Ąpostollldęj na załoienie 
w . R2;ywe białorus,kieRo slU1łnttrjum. Istot
qy ć~l.Niemców je.st /O (Jałldem·. ,1n'zejrzysty, 
Ulodzl im o itworzenle "lac6w~ którab~: 
wolna od wsze ej kontroli ~e ltronytZt\du 
polskie~olmo~ła zewf6 wro~ie łdeje .. dla 
haszej pafistwowoici. WŚród białoruskiego f 

kledru, . pl'ze~ń wśród blałoruskie~o ludu~! 
po trzymując w nltll mrzonki o odnębneJ: 
biJał9rUR~ej republice .. Ka:J;dy ·kto pa.rni~ta! 
pop.lerarue przez niemieckie __ okupacjJ} 
ne w latach 1917-1919 t. . stwai:·hia~ . 
łoruskiego na n_dyoh W$ '., kres.fch J , 
szczególnieJsze zwróćenIe WÓWczas' tJ'f:f~ze~ 
nioh u. ,v.ai .. i na kle. f .. katolioki, j ,k ... ~. Wl. .. ·elki., ........ ,a, ... ut .... 

o 
...... · ... ' .. : rytet dla. wier~acych mas ~u.dQw;~"cb.;t~~to, 

s ... z .. c .. z .... e .. g. óln. le pamIęta WY8uw\t.lnle...prze.z ........... , ..•.. N, ......... ~ .. :.e.;.I1 ......... : .•.... \ ..•. , ..• i. ców na najwyższe stanowi'Ska kościeI:n~,n'!'i 
·Z1el!lbt.eh wsch~)d11ieh j .. edno .. !lttk nłef)o .. ·'·.t.i_ .. l(l.! •.•...•. ~.e ....... '~ .. '~ .•. '.'. ' .. /,'. pocllodzenia., wro~o lUtra u8Posobion'Ych~ętll 
doękonal~ z~oz\Ullie .iaka myśl obecrilfJ/p,~~~<i 
śWllca.ttletn16ckbnkołotn 'Po!itvcZDy:rni .. W:@k"'i 
ło zaloł.el1ia słminarJum.biatoruskie~o.w~~y':·l 
roie. " . . .',::' ..... , .. 

najprę~;!f~faś~rcaw at?~~~.ij,Jłst:~~. 
f'l1e. bie>1łej rity fiiemłecliię~o· Re.' 
a skoro to 1H1StąP!, anłna chwile 
~USZOI&~V aby. waty.· kan. mó~~,ł. :(f: 

llić dl ° ruemj;eoki~.h za.bu,1J!ów. Wprą 
o~y on w . swoim c~1ilsie:Vlt~e 
l,lllit11arjslrlandz1(łę.l polskie,! kt6. re 
~O e tlą i ponieką(ł "politycltttl .. "f" 
dla 'tych dwóch narodówł niet, .. ,le~ 
za:p,omi.ł).ać, ~e te placówki ··~twetzon .',!~ 
przec

1
iwko trzemniekatoHcldm ciemi. . ... . ~~., 

angie skiej. AngIji, schi~U1atycldej.. . 
t>totestanckim Prusom. W obecnym .' .' 
ku nł~ zacbo~z~ żadne' tefilO rO<Bajuo:, 
~dyt Polska lest krl..Jem kato1ic~ÓtJt l!~~~u .. '.:.·."· 
m.i.tżeniu hldno.ści białoruskie1 '.' ~ .. " 
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55. .' da u nas hl.kie swobody jęzvkowc, szkolne i 

wyznaniowe. jakich pewni jcstcślnY"--llic o 
siągnęliby kraju ~tk dalece delnokra~ 
tycznyrn, o CiCI'lliężcniu··-po::: 
wtarzmny mowy tu nic rnoże. 

l dhtteuC) leszcze raz WYl'a~atnv to prze 
konanie, że \Vs:ttvkttn p()ZrHl. się na llielniec::: 
kich sztuczkttch i rnhno nowużnvch WplY:;:: 
w6w., jakie dvplomacht lliemiecka hun posin 
da, sprawa ta zarówno dla nich jak i dht 
Bialorusinów--tllusi być prze~ratlą. 

il .. ;f .... ~_." ~ 

w~~~~ ~illu ~mi~racJ j~~~o, 
Jak wlildomo rZ~ld \VaszYll~t()ilski ()f;!to~ 

sił bill. ()~~ra!liczahlcy znacznie prawo irmni~ 
~racji cudzoziclnców do Shtnów Z jedn.oczo~ 
nycn .. 

Jest to oczywi~cie dotkliwYln CiOSClll 
dla tych wszystkich, kt(!rzy :trnt1~zeni sq 
szukać pracy za OCCtU1C1l1. D la naszeL!o pall:: " 
stwa sprawa bl. jest picrwszorzCllnej w~ł.~i z 
powoduemi~racii z kra.iu ... żydów . 

• Spora. ich y.ość, . ~ąd2 CO badź, 
rocznu:: udawała SlQ do Stan6w Ziednoczo
nych Ameryki ·,półn.;" ob. ec. n, fe pozo,stt i. e. ()twar 
ta tylko Allleryka .t"ołud .• a w szcze~blności 
Argentyna, zapewne do ezasu, at się i oni 
biedni polapia, a raczei odczuia. że za bar:: 
dzo zaczyna ich sw,ędzić.. O . P.nlpstvnie nie 
mówi się ~dyZ iest to .ieden z większVcfl 
bluffów anonhno,ve~o nlocarstWl:\, które 
dla nad~,nia lnu jeszcz(} większe~o efektu, 
chce b.\m po,voh\ć do życia coś a la ntbinat 
nad rabinutan1i; cel polityczny tc~() kroku 
wychodzi jak szydło z worka. ''fu .1crozolhrw 
a tam Rzynl, tak ale... gdzie Kr L'ln. 1t ddzia Rzym Ił .T • M 

Ale nie w tenl rzeczł o kt6rą nanl 
dzi. ""'obce tego. że cmi~racia żydowska 
nas, z racH billu amerykaf1~kicflo 
cJ1c~\C nie chcąc, skurczyć się my U,U • .li')U.1.l 

su: bronić. 
Skoro wolnomyśhlł par excllence 

Atnerykanie nl0~ą wydawać prawa1 ~akm~u:z 
ją,c.e wjazdu cudzozimncom, czemu i my tc~ 
go czynić 11ie Dnuny? Wydajmy prawo., 2?l~ 
ka2uitlc:e wjazdu do Polski 'wszelkim ży,Ha: 
kom, nIe tylko ze \vschodu, ale i z z~lchodu. 
potrafią oni bowicnl obejść z kaidei strony~ 
Jestto rzecz konieczna, telllbardziejf że sta% 
tystykn wykazuje p!~nowy mane\vr żvdGł 
$tWa -Dran~ nach Westen - na za.chód, cel' 
lem opallowania Sląska, a w szcze~ólności 
Pomańskie~o i Pomorza. J\lusinlY więc cały 
naród wezwać, nas!tych dzielnych rodakó\\'" 
Poznaflc2Vk6\~.r. Pomorzfill bv :~ic ieszcze 
dzielniej bronili, dobrze bll.da1i dl1kurnentv 
osobiste wszelkie~o autoranlcntu Pt'zvlezd1iS 
nyell,.a w razie podt': l tzane~o w')i'!)adku 
niech nie zadowalają się badanielll Pi:1SZl)()r::: 
t6w ale niech zba.dają 1 inne osobiste .... do:: 
kumenty .. *) 

00 zamknięcia. f'!ra.nic polskich dla ży:: 
dów musi ca.ły polski lud wezwa.~ swoich 

'1 

Handlowej Wieczornej 
przy s' :vvarzyszeniu Pulskich Ku J i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi 

- GDAliSKA.N2 45. -
P?daje do Wic:domo~ci. 'Że zapIS,}' lumdydatów jalt również dawnych uczniów odbywają fi ę cOdz~ .. 
nic od gJdz. 6 do 9 WICCZ. EgzElrmny wstępne odbędą się 'W czwartek dnia 4 b, m.o godz. 6 'Wiecz 
LekCje rozpoczną Sl~ \.U sobQh~ dnia 6 D. m. Dyrektor szkoty 
(;;945) Roman Ton.", _B., ·<·i~~!IAI.lWli_. 

D. 
Oficjalne wyjaśnieni'e czeskie_ 

PHAGA 2 9. (PAT) Czeskie Biuro Prasowe da 
nosi: 

1,lhmm zagro,niC,1,DO wiadomość o 0-
H\viadc:z()uiu Sl.l.\vinkowl.l, jego ruosldew .. 
I:\ki!~go pruce!:\1..1, julHJby 011 w r. 1~)18 od 
przo"vod u iczqe(,lgo CZl~skosł ° V\i (u.:k h!j Hauy Nn.l'odu ... 
\\tej prof. Mmil·mryko. liwlnsu\ve Hl'otlki nu. colo wi\.l .. 
Id l)l'zl\dwko boll::lzt\wilwm. l{uncełnrja prezyuen~ 
ta. HepulJl ik i Czm:hosło\V€le1{ iuj t)gło~iht woboe tego 
w pismadl t':r.(~:":ikkh of,wjadt:Zlmi<~, z kt6rt~go wyni .. 
hl" :I:C pl'l~zy(hmtI\l'H~;:~ury};:: w czn~iu swogo ostatnl(~g(} 
pohytu w Moslnvie w r. '101-8 \h:rwiedział siQ, jako 
przewodniczący Czc!ehosłowu.eki(~j Hady Narodowejf 
o tem" :2;(~ So,winlww przp'bywa w Moskwie, wsku~' 
tek (:zogo nu..9tl~piło Iu.i~dzy ohu politykami spotka* 
nie, w (~zasie kWr(lgoj juk ~nówl tu'ot. Massaryk w 
Bwern dzielo () Hosji, dyskutowano ogÓlny problem 
mOl'nlnngo uU1Gzcnia ttlt'oru. Dowiodziawszy się, te 
Sawj:nl~o\lY' znn,jduje w polot.m:llu finu,n-
elowem i ~(~ nio Ilwto działalności li ... 
toraekiej, 01'.1:1.:1., t(~ :l.u .. mit~r:la :na. ernigrn,c.jQ) 
prof. Musm:l.rylt zu.ofiaru\\'u..t mu pmnoc. Nie byl to 
".:t.t~dy zt't's:r:tq aui ll1m'w::izy tuli IlHtu.t:ni ,·vypu.dek 
wspnrdu, l'<JHyjHkh:go literu.t~l.. Snw.inkow j(Hlmlkie 
:{.adlH~go IJtl nic otrzyn:w.ł. J.~" 
ip]j uzyskul jąz 
prof. o cllłej 

zma.rł i nie 

pozostawił 7JldnCgO rozliczenia. 
PRASA SOWIECKA O SAWnmowm.. 
MOSK \V A 2 9. (A W) Dzienniki sowieckie O-ł 

mawiajl:\ Bpraw~ Sawinkowa w artykułach wst~~ 
ny(~h. ' 

"Izwiestjn." piszt\: 
- Jakkolwiek ustosunkowywa.ć się będziemy, 

do tego spóźnionego pl'zyzmmia jednego z n.ajbanlziel 
nieprzejednanych w1'og6,,, sowlecldej władzy, to IDe 
rnoznn uznać, it skrucha Sawinkowa posia.da. histo 
ryc:zne ZlHle:wnio. Borys Sawlnkow wypowiada ne<\ 
krolog białc!go ruchu, który sie pl'zetył i dziś jest 
tylko rozkładajqcym się trupem. 

!tP1'(l.wdałl podkreśla~ it zeznania Sa.winkowlt 
obciątajE\ bardzo kontrrewolucję rosyjską 1 przed.; 
atawicieli Pa.flStw obcyell. Nie spodziewali się oni, 
aby ten najbal'dziej nieprzejednany i zacięty wróg 
władzy sowieckiej mógł kiedykolwiek stać się do~ 
kUJ:nent(~m ich mucłtim.\cji, przed którym na.jbal"o' 
dzil~j wyrafinowana przewrotność' dyploma.tycsna 
j(~st. bezsilna. Z upadkiem Sawinkowa Skończył s~ 
okres historyczny walki zbrojnej między imperA 

ju.lizrncm a rewolucją pazdziernikową. Nadchodz1 
okros bardziej sltomplikowany, :mniej elenle:ntarny ~ 
ht3Zpośrednich nletod 'walki międ~y dwoma. krail .. 
eow(~mi światopoglądami. Sawinkow wi~cej jut nie 
jt~st potrzebny impm:ja.lizmowi. Imperializm wycia .. 
ru;\ł z niego wszystko, co mógł. 

PZBCZ olszo 11 
8 Jat wi'ęzienia .. 

posł6w, to ich naród \vvbrał aby 
od niego otr:zynlnlit "ro nie bę~ 
d:zie ż~tdne naruszenie traktatu o mnieh~zo:% 
śchl.chll ktltrv nakbultt na nas pewne ()bowią::: 
1ki wobec nich, ale nie . może hyne. imniei 

zOlusić do powiększania l1a ()r~aniźmie 
polskim stanu posiada.nia przy!ll 

"'11\1'''' ..... 11'1,.0.. niepoż~danych pasozytów. 
K. F" 

• 
TURBCCY W WARSZAWIE. 

2 9. (PAT) Ba\vią w Warszawie 
tUl'i~CCy': p. Achrnud Chukrl, redaktor 

(Ojczyzna.) i Soumlli Nouri re· 
("Naprzód"). 

·ł;.;J6H,. .. ,te'6 ci pl'zybyli do Polski celem zapozna.
uia z, tutejszym staucIO prz3r.nysłu, handlu i f1 .. 
nansów 01'8.& ze stanem prac społeczno - kultura! .. 

Po !wiedzeniu Wal"SZawY1 w dniu jutrzejszym 
się na G6rny Śląsk i do Krakowa, a 

'9/' dr'Od.za zwiedzą '.1'argi wschodnie we 
Lwowia~ 

POMOC 11ZĄDOWA DLA PRZEMYSŁU 
W}iGLOW14lrO. 

WARSZAWA 2 9. (PAT; Celem przyjścia. z 
gw:.nO(:I. p~alowj, W~Qwe.tn1J " ~ l wr~ 

otrzymać pod watuttkiem, :te dostarczy mls'i' woJ .. 
skOW0j dolc.umentów do kt6rych miał dostęp. Jest 
to .bardzo charaktet'ystyczne, gdy?; Sowiety, eogto-~ 
siły całomu światu, ~e zrywają z dawnym carskim'. 
systemem uprawiania szpiegostwa drogą· wyzyski.r 
waIlia sytuacji ul'zędników, właściwie inetody te 
uprawiają w dals7.ym ciągu. Podkreślić należy, t( 
po raz pierwszy bowiem sądy nasze zastosowały" 
bardzo wysokq karę za szpiegostwo, mia.nowwi& 
Władysław Pioulski Skazany zostal na 8 lat cię:2:kie .. 

/go więzienia. Możc w ten sposób inni. szpiedzy od
straszeni zostanq od tej haniebnej roboty. 

nin. obni:>.ono taryf Q na przewóz węgla tak wruch\l 
wewnęt l'znym, jak i zagranicznym. Następnie w C&f 

lu zapl'owiantowania zagłębia węglowego w ziem'" 
niaki wprowadza. się z dniem 15 'Września do 15 li" 
stopada rb. mi:2;kę na przewóz ziemniaków doSos~ 
nowell, Dąbrowy i B(~dzina oraz do stacyj okrę~u ka,.I 
towickiego, wroszcie w m~ględnieniu potr.zeb .. " woje
w6dz~w małopolskich ustaIOll<) dla przewozu nasioli' 
Ujgow~ taryfę, clającą 28-proeentową. znitkę od tary1 
norma.lnyeb. 

W SPRAWIB POjYczn DLA.' :tnmaBo.: . 
BERLIN 2. 9. (PAT) 'Minister :fłnahs9W ~SI'I, 

dr. Lutber przyjĄł wczoraj PI 'Zedsta.wicłeli " " a.. 
merykailskieJ. którym udzieli l wyja.śnjeó "'., Wf, 
pO~YGZki dla Niemiec. Dr. Lu'lheroś~łJ,łllc~~~l·· .. ,~~· 
lityczna strona sprawy potYUki.zo~~;,ZłJla;t1!ł°Il'4 
w Londynie, a techniczna. ~e Za.łatwiolll prze}. 
prezydł-ata banku Rzeszy~ ....... ' ..... ". J ... ii.; ... ,~.: 

Minister LuU,er wna~łi:te;f, ~~~; ,roqęnto ... 
wa tej pot.yczki, określcUl;łl, ;ua, .... 8pro~e:~t·~fji~ .. !iiii»-ad ... 
zwyczaj wysoką, wraszciedodąlJ' te dziś NiaJJilCri;sp1a 
ciły. pierwszą k'Wott\. jttlto :m.liczkę'rtiaOliecką na lJO'" 
~ye~k~j '/1' mianowicie 20xniljon6w. Illarek, • kt6ra prze 
kazaną zostala do dyspozycji generalnego ~enta dla 
spra"", vdsu.odowaWczych na. jego konw do banku . 

Rzeszy. 

p:RZYSZLI PO ltOZt1M DO GLOW'f.. . 
LONDYN 2 9. (A \V) W Anglji odbywa się c'bee 

nie :ływa agitacja przeciwko potyczkom tUa Sowi. 
łów ł ~ ..J!vWntl Sł.andtul" ~ ta 



.... ~ ~ wrócą ~dde do 
~.... pod poataolą bołftewicldcb ~rek a'" 
~. Jełełi w Anglja PQtyczy pieniądze 
~ł to sfinansuje samĄ aajgroźniejszą, wzgl~ .. 
~ lIdebk konkurencję. Operacja ta. doprowadzić 
... do niebywałego bezrobocia w Anglji. "Everiing 
N ...... ~ Jl!lCknja;te iina.nsowe poparcie rządu SO .. 

~. ()~"za zarazem popieranie prześladowań 
youty'cmych ! religijnych w Rosji, poparcie zaś 
Niemief'} byłoby mniej niebezpieczne, jest jednak nbn 
~ z punktu widzenia gospodarczego. 

PRZECIWNICY KAMPANJI 
ANTYPOLSKIEJ. 

PARY22,,9 (AW) "Journal de Debats" 
1rukuje .na pierwszej stronie długi artykuł Piel'" 
Je Dernus pQświęcony pracy p. 'Stefgna 
Aubaca o mniejszościach narodowych w Poi 
'3ce. Stwierdza autor w artykule tym, że opi~ 

. ja francuska dawno oczekiwała danych 
tr6dłowych wyjaśniających prosto i p rzeko,: 
Qy~j~ceiakie' jest '. faktyczne położenie 
mniejszości narodowych w Polsce. Pierre Det 
llUS twierdzi że mniej szościoro narodowym 

'Vi . Polsce dzieje się daleko lepiej niżl ~dziek()l 
~,wiek inc1zięj'- Autor konczy swój artykuł w 

sposób następujący: Praca Aubaca przyczyni 
, . się do zaQ1'zestarua kampanji skierowanej 

,pl'2eciwko Polsce nietylko w prasie francus; 
kiej ;ale i. .at;)~ielskiej. 

-----x . .....-

,WARSZAWSKA GIEŁDA OFICJALNA 

ZostałnieJ chwili. 
lłU1łZLtWB ZBBRANIE lL\DY KAST C:S:OltYOB.· 

, W dniu 2 9. rb., odbyłO się posiedzenie Rady 
".1 Choryoh z następującym porządkiem dzien
~: odc.zytan:ieprotokułu z poprzedniego posiedze 
!da, zawarcie umowy z nowo wybranym dyrekto· 
,ręm,. omówienie projektu nowe1i7.Rcii ustawy z dn. 
11 ~··l920· ril i wnioski .. 

. .~ .. drugim punkcie (o wynagrOdzenie dY 
'W1Utkła. r6łn1ea zdań, która doprowadziła ' 
~ •. ' ·.b:ta:nia, a to s powodu nieporo.zumie-

Nt .. 242 

" 
zarn " S 

ukraińs 
Zamordowanie dyrektora seminarJum ruskiego w 'Przemyślu. i 

L\VOW 2:::9 Zamordowany w Prze::: Matwijasa. Prócz te~o za.wikłali ś. 'P. Matwi 
myślu ś.' p.l\latwijas nie brał żadne~o udzia jasa w proces. Terror ten ze strony S%Qwin; 
lu w życiu politycznem. Był pzłowieki~m ch stów uwieńczyło zamordowanie ś. p. l\iatwii 
chym i spokojnym, dla które,go dom l szko~ sa. Sledztwo w sprawie morderstwa jest' 
la były jedynymi celami. Po uspokojeniu re;'. toku. Są pewne dane, że sprawcam sa abit 
belji we WschodnieJ olsce został dy~ jęl1ci przemyskie~o ruskiego gimnazju i 

rektorem" ~dzie poświQ Nalezaloby w~lądnąć w. atmosferę uczel 
cH się jlnuiąc się ~;; która wychowuje zbrodniarzy. 
pęłnie zyskał sobIe Po~rzeb ś. p. Matwijasa odbył się oni 

i cale~o społe~ 1 września. Po~rzeb ten zamienił le w wielk 
·1 się zaufa;; nlanHestację. Kondukt żałobny pro\vadzild 

niem lonaliści ,ruscy duchowieństwo obu wyzna*~ rZY111sko-kat 
odda\vn z Mahvijasa, a lickie i 1-!recko~katolickie. "lrutnna tonęła W-
solą. w był sZ0'Yinistą. powodzi wief1cow i kwiatów. Pienia żałobn~ 
Dwaj Jan i Roman w~'konał chór ruskie~o Seminarjum. Za trum 
zapisali 'się wski za co ną post~powali przedstawiciele władz, kura-
organizacja I ukraińskich ... abo tor Sooiński, kilku wizytatorów, starosta 
tażystów go 1 synów na t. zw. przemyski Eckhardt, nauczyciele. korporacje 
czarnej liście. statni rok życia był dla zmar polskiej nlłodzieży akademickiej i wielka 
lef40 bardzo ciężki. Starano się utrudni.ć .lego ilość publiczności. Charakterystyczny był: 
Rra.cę, konspirując przeciw niemu. W zasuspen brak 11a pogrzebie przedstawicieli nacjonali_., 
dowaniu pro!. Gontarskiego za antypaństwol>ł stów ruskich. Nad ~l"obem wy~losil przem~. 
wą działalność szowiniści upatrywali. rękę wienie kurator Sobiński. \ 

1,1 

iao arodó prz rob cis. 
Wybór przewodniczących .komisjl. 

GENEWA~(PAT) Dziś 'Przed pO# 
Ii'M'ilem odbyło się plenarne posiedzenie Li~ 
Ił Narodówpód przewodnictwem radcy 
~ko,,'Vego Motta. 

;Na wstępie posiedzenia Mot61. powia.~ 
a'om1tzgromadzęnieo wY1liku wyboru. prze
:wodniczących 6.ustalon-ych ltolnis.li .. Przewollł 
dniczącymkomisjiprawn.ic2;ej zostal . sir 
'G'roo~ . (4\1~tralja), organizacji . '. tecn.nicznej 
Garaf"t,(~ariamaJ" redukcji' zbrojen ...... JJuca 

IRUmU1lja,), budżetowo~f.inanSOWej Adatchi 
Japonja.) dla sprawpolitY,cznych Enckeli 
Finlandja), dla spraw społecznych Za1e 
Danja). 

Zastępcami przewo"dniczącycn Z14r~ 
ma.dzenia wybrani zostali: Bourgeois, lord 
Parmo.o .. r.eł S alan. dra, Urutia (Holandia), mini 
ster Sktzynsld, oraz Tan~~1"'sai::Fu (Chiny). 
. Następnie Motta oznajmił, że posie:s: 
dzenia, które odbędą się w czwartek i pią'il 
tek, będą poświęcone dyskusji nad sprawq 
bezpieczeństwa ·irozbrojenia. Dyskusja nad 
sprawozdaniem rady rozpocznie się w . dniu 
jutrzejszym. D'ziś po. południu odbędzie się 

,posiedzel1ie komisji. . 
MAC DONALD O ZNACZENIU LIGL 

. LONpYN2~9 (PA'l") Mac Donald wy
lec. "hal dziś rano W. towarzystwie SWOich.· s. e.
kretarzy do Genewy. W rozmowie z prudsta 
wiciełarnl.,pa.~y Mac Donaldst:wje~,d~, że w 
zwj~k~ z)e~o'wytazdem doq,9n~WY .. ~ krąiA 
n-aJl'oźnleJsze wersJe, po~bą.:wl(:>:Q.e:wą~elklcli 
l?odst~w~ a kt6f.e w.eału~ sł6w: '"p~e~ję.ra,.. .są 

zdaje, sobie s'Pr~wę ze zMe:zeQlsLIJd ł że 

zdecydował się 'Po.iechae do GenewY nietyL" 
ko w celu wyJtłoszenia -przemówień. Obecno-. 
4ciąswoją cnce premJer .. 'Podkreśnć .. _łak wiell.': 
Ide zaufanie pokłada w sile LiJń' . Narodów; 
oraz dowieść, że życzenfem .1e1l0 jest abX d~ 
leAacje w8~ystklch 'P~stw by jaknaJlł~. 
· nlejsze. a ze względu rla ich sk1 daknajp&, 
waznieJsze. 

N a zapytanie. 'dotyczące kwes 
brojęniat 'Pl'erujet odpoWieddał, że .. ' .ch-~ 
czasowe &iarania je~o pole~aly J;fł6wnie na; 
wprowadzeniu zasady arbitrażu. ja.~k.o 'P. tZ~f. 
ciwstawienia systemu paktu o wzajemnej 1)();,J: 
mocy. , 

PREMJERZY ZJEZD~AJA. SIĘ~ 
GENEWA 2-9 (PAT) FrancuslQ "prezy,;, 

dent ministrów' Herriot przybywa ~, wie-: 
czarem automobilem do Genewy. .' 

Dziś wieczorem przyb~diie również bel< 
gijski prezydent ministrów Theuni6. . 

SPRAWA RIm'UltOJl DBom •• 
p ARY,z 2 9. (A W) ,,Petit Pa.rislenH dODOfłi,,·~ 

w Genewie zjechalo SIę 20 odpowf&dzialnyobIą~$61f. 
z całej Europy. Pańatwa które nie ob&w1aj4 &iAł.~I· 
pośrednich atak6w .zachowają, się lt pe'Wtl" r~r\V~. ' 
wobec paktu gwarancyjnegó. Zalety .im.llIł te,~ ;~o, : 
ppwledzą delegaci angielscy. Pomiędzy temi .,pań~ " 
stwami, które c2uj4 sIę .zagro.tone i k,.tóre m:u~~~ 
piera.ć kla.uzUlę paktu wyłoniły się. dwie grupy •• 1>Q 
jednej naletą panstwa. bałtyckie '1' POl$k,j~:ąp;;dru~, 
giej Mała Ententa.. Mała Ententa $Ol~.. . '.' si. 
z, Francją. Niem. :nAuko)l .. IboJ-' łJ~, .. 
Ile) gwuancJi b':tp1ec~:6stwa-T. J;U,~ '. ,sp .. ~e.,p.. a .. r. ow. a. n. e .. ' .•. ,PremJ er.. . ~ ... ' .•. '&ś .... ' ... m ................. 4t ... <\cz ... ył., ze 

, . --_ .... _-_ .. __ .... -----.... ~., 
Rapa1ski, Mibna.n, Katmierczak, 'G'tltke i Durski. '$AMOBOJSTWOW R~STAUBĄ. 

bcwłe i państwa baUyokie.r 

~:e~~~a ;~a;~~~: ;ł\:~t~~~~Y;:;:~:~!n~j~n~~,. ,. .. VERSAItLESfC.J;;;i~:~.·,l 
sok ś . 1500 .zl' • ta . ł iW CZoraj okolo 11~.ej Wieozorem ... A'~~i".'~. 

:;:jali~t;~~a,kt6r:z~~~p~:~~~r:~;n~es : ronit staul''lcji I,Versailles"u zbie$!uullo.tlii~~ri~"~·~ 
ają 1,300 zł p . .z tem jedna~e .za.strze.teniem, .te pen.. s~iej i Zl.el.onej młody jle~omQ$,Q. ....... .. :~U.i.21.~.· ..• ·.·.: 
aja naCzelnego lekarza, która wynosi obecnie 1,834 sIadł w ostatnitn''POkoJu, POPl'osilolf. " '~·'.:i:; 
>Złote, ~dtiE!odi:lOwiednio zredukowaną, w ten spo.. wódkq. . ',d;'I~i~'i 
BÓb, .teby wynosiła o 10 proc. mniej nit pensjadyrek Po spo2;yciu podanych ledz".!\~;~;! 
tora. I:n~. Gutka zaś proponuje pensj~ dyrektora u- Poj6~1 nieznajomy posze(IłdoOt'~e~~X;;!.'. 
st.e.1ić o 5·' P~OG. lwi~cej ni.t naczelnego lekarza. pro~ił dyry~nta, ,DY zagrał mu m~. ~~t;.;.· .... ,:. 

Przedstawi.ciel NP.R., p.Kaźmiercza.k dopatru* łobnego . . ..... : .. ,'"'.;i 
je" się w. linj1 . postępowania P .. P. S. wyraźnych Gdy dyrygent oświa.dczył ~t1'iJ'ni!"/'~~: 
cećh utrudńiarda w obsadzeniu stanowiska dyrektora- 20 m.arsza nIe posiada, prosił o' l)11~;:< :e;".,, 

qświadczy!; te opUszcza. posiedzenie na znak prote- marsz.' ".1 ;ii·;'.i/~; 

stu. Dr. Weisberg zło.ty1 oświadczenie itwycofanie. Następnie ~ość ten kazał .sopl~:i·!:{~.'~' 
się z posiedzen.:ta.· p. KaźiIlierczaka wraz z ],rolegami Jeszcze. pi.wo, a P6., ~ .... , lęj .~apl.ac. ił raCh., .:u:n ...... ~ .. "ł ....... ; .. W($.i .. : 
jest nieuzasadnion.e albowiem taktyka grupysocja.li noszący przeszło S Zł. . "~. "fr'!'" 
styc!Znej wbrew taktyce grupy. NPR., cechuje dąt.. Po ohwili wsiał i wydobyW$Z~ .,Jt~!~a~~ 
ność. do unikania jakiegokolwiek majoryzowania, wer. strzelił sobię, w skronI ... 'o:;' ..... 

to te.t grupa socjalistyczna w dalszej akcji wyboru Zawezwanopolic .. ję i POgoto.wJę,."jl~ 
dyrektbra Kasy udziału niewetmie.. b ł 1 k twi dził tylk g 

W. obec b.l'ak.u quorum przewodnl·CZ~cy p .. K ... 'l.... przy y y e arz s 'er ~~ °łD·'~"'ł,t.sa\1 
~ c;au Dalsze dochodzenie wy~Z40ł .. ' M 

. względtle grupy socjalistycznej i 
.... -* .. "i'~1fiłl'~ ~~t'fit 

żyński posiedzenie zamkn~ł. Obecnych było 13 osób mobójcą jest Aleksander J",giełło, wlrs~ . 
(4 NPR~,) 2 przemysłowców, 6 socjalistów 1 przedsta.- wianin. (bip) 
:wi.~ j.gmitUrjW~eJ 1 Arł ~Atw;wJld. Lawl 



~ HlOliesz\,·::ttJr.l.\' lPOllobiznQ ~~ Iti\'*_ 
.,~a1~~", 

lWIELKA, UROCZYSTOśO N, AROWA 
W SKOCZEWIE NA SLĄSKUZ. 
~ k) W. nięd~ielę, dn* 7 bm. odbędzie sie 

~ Skoczewle naSlqsku Ciesz. odsłonięcie 
pomnika ku, czci bohaterów, pole~łych w 
obronie Slłtska w pamiętnym roku 19i9~ kie~ 
dy" to Czesi najechali, na piastowe nasze 
dZlerżawy, chcąc cały Slnsk za~arnąć pod 
swe panowanie. W walkach od B02umina. 
P,' o Jabłol1ków, a. szc2cu6111ie w dwudniowej 
bitw,ie pod Skoczowem, zakoilczonc,i l')rze~ra 
ną Czechów, polef;(lo kilkudziesięciu naft 
szych obrońców, których najwięcej spoczywa 
~a cmentarzach w Skoczowie. Chcąc uczcić 
'P!1Jllię~ wszystkiQh żolnierzYt pole~łych w 
Obrorue l;laszycb kresów zachodnich, podj~to 

Straszny do I 

Po pewnym czasie odniosłem wra~enle, te cof 
sna.lazlo $i~ jakby pomiędzy światłem, a kSiqżkĄ, 
1ro, na kart~ padł ciefl. Podniosłem głowę i zobaczy 
tętn <:oJ:i) CO "2 trudem t,ylko, a mo~e nigdy nie uda 
anI się opisać. l)rzedElUHH\ było COlA Ciemnego. co sa.· 
InO tworzyło się,. jakby' z powietrm i miało jakieś 
Iliewyratne za.rysy. Nie mogę. powiedzieć. aby była. 
io ludzka. postać, ale posiadało to niejakie do nIej 
POdobiellstwo, pl~zynajmniej cielI podObieństwa. Im 
~utej przypatrywałem si<~ telllU, tem bardziej u"-' 

~dQelaly się od siebie flwiatł() i cietl, a rozuliary 
ljawiska zdawały się olbrzymieć, bo górna. jego 
łzęić dotyka,ła prawie powały. J)atl'ząc nieustannie 
)la zjawę. uczułem nagle wprost lodowo zimny po.. 
:'iew. Góra lodu, tut przedemn4, nie mogłaby mnie 
,:W~ększym przejl:\ć cllłodem, arii nie potr~.t:łaby roz
Ilewać rownie intensywJ::H~go zimna. Gdy w dalszym 
tią.gu ,przypatrywałem się tej potwornej masie, zda .. 
:tralo mi się (nie jednak twierdzić tego r; całą 

:, pewnOŚCią.),. te parą oczu, które II góry 
. patrr.Yły. na mnie. Przez jedrut chwilę uwUałem 

.-ell istnlłnie za w następnej znikł,. jU!f 
. łe~ dwa płomienie świtlUawy .. 
tr,8ły z a z tych w!ainie 
~.t~" ,g;dzie* jak mi widziałem 
~ ~ ~oiaam ~ Jr:D! 

I!III 

I asz,nisty. 
W OBLICfiu POŻARU WLASNEGO DOMU NIE ZESZEDł. Z POSTERUNKU. RUSKA lIIlLOŚł) DLI .. 

1; NIE GO. "' . 

Pr.z.ed paru dnla.mi wydarzył si(~ w Ustrzy i\ach 
Dolnych koło Sanoka wypadek, który stanowił jj~ 
wód bohaterskiego wprost poezll,ciu. obowiązku pol"! 
skiago robotnika. Oto we wtorek po południu wy
buchł w domu Al. Jakowlewa, :ma.<3zynisty w t·a.fin~r
ji "Fanto" olbrzymi pożar, który następnie obją.ł 
dwa dalsze domy i dOSZCzf~tnie je :;mistczył. W domn 
'W chwili krytycznej znajdowała się tylko żona, któ
ra pochwyciła 4~Dliesięczne dzioeko, wyniosła je z 
.płoIlą,cego mieszkania, a urnfe:iciwszy maler'istwo 
w bezpiecZflell:1 ręku slilsiad6w) wr6dłtt do domu i sa
ma opróżniła rnieszkanie w chwili, gdy .zn,częły ju~ 
tr~eszczeć powały. 

M(~:';a jej w domu rtie Własnie w tym 
dniu objilł w l'afinerji po raz pierwszy zasU!pstwo 
swojego kolegi. Kiedy dowlt.,,<lział się, M pł()lli~ jego 
dorn, wybiegł z hali D18SZYU i za. chwilę wdrapał się 
po drabince na jeden z olbrzymich rezorwoar6w llaf~ 
towych. Jak :oa dłoni ujrzał płoIUłey sw{)j dorn. 

W rafinerji nie byłQ włMnie nikogo. Dzielny 
m,aszynista uie opóścił swego sta:uowiska. Wiedział, 
te w domu jest tylko totla 1 dzlocJ. Jakowlew wyl>ie .. 
gał kilkak.rotnie z ho.H, uby znaleźć Za.':lteIlce. Dopie
ro po godzinie natrafił na. jednego :t. kolegów. Niesz~ 

się młode Gniazdo Sokole wSkoczowie 
zbudowania im pomnika. Ponluik ten wyku~ 
ty jest z twardego" śłą9kie,go, piaskowća i 
OZdobiony śpiżowym orłe1l1 i płaskorzeźbami 
według projektu art.. rzeźbiarza J. Raszki 
z Krakowa. 

WYSTAWA PAMIĄTEK 63 R.. 
k) 2 września o J~.odz. 12"cj '5N sa.li udziei!C 

lonej laska wic przez Muzeum Narodowe w 
Warszawie otwarta została wystawa rzeźby 
Teofi~a ~Lenarto)Yicza. dar rady miejskiej Ho..:: 
renCklej dla Koła. ,polskojlłwłoskie~o im. 
Leonardł:t da Vinci. MuZeUtllOd siebie udzie:: 
lilo cennych ekSDonatów, .iak rzeźby i rysunlll 

ki Lenarh)'wicza. ptltniątek Z powstania l'. 63, 
m~ in. nieopisanej wa.rtości kolekcj ~ kilkuna:t 
stu sztandarów powstańczych. Kolo otrzyma
ło takrŁe do wystawienia 00 J)~ Mat,"jsna DU;$l 
bieokiego z K,. ,rakowa pisan,J," eRO ręk" ,i nie.-

.wysłaną ,kondolencję Rza u, Naroaowe~o 
do Jl Becki wlasnotc;cznym dopiskiem 
ROUl-ąalda ,raugutta, dalej fotoRraf.ję JÓ1J 
zefa Garbaldiego dedykowaIlil własnoręoznie 
emigrantoWi 1~omaszowi Zahorowskiemu~ 
R!ofes9l'owi obcych języków W'. Liceum w 
'1 uryrue i cłl.łv szer~ WydaWIUctw, podoJlf 
bizn i rysunków. 

PATRON ZŁODZIEI POD KLUCZEM. 
k) V/ ,świecie krynlinalnym spotyka 

się czasem dość ory~inalnych osobników. 
Do kałeS/,orji takich należał i Abram WQ.jc~ 
man .. lVlały,niepoka:2oy :żydek warszawski o 
plugawym wy~htdzie z czarnem owłosieniem 
na j.Uowie i . twarzy, z 'dziwnemi ciemnemi 

dO,być ze efebie głosu. 
Czy to filt1"ach' myilalem w· duchu; o nie, tego 

nie ZlUUli.. Chciałem ws.ta.6 - na..prótno - niewidzial 
na jas. przyttl;ymywala mnie. Obca wola. Ittallęla 
pl'zeciw mej, wola bezwzględnie potężniejsza od. mo 
jej, jak burza i ogiCJ1 wobec ludzkiego wysiłku. I 
tl'az., ponlewu myśl ta coraz bardziej zmieniała się 
u amie w pewność, -- opadła' mnie zgroza, która 
drwi ze wszelkich słów opisu. Tylko moja duma 
podtl':t:ymywa.ła lnnie - lecz nie moja odwaga., To 
jest gt'Ol$., mówiłem sobie, ale nie strach; dopóki 
II1BiOl go pod swoją WładZ.fh nic nie jest w stanie 
wYl'zt:\dzlć mi coś złego, bo mój rortum wszystko to 
uw~o. za wytwór wyobraźni. 

GwaHownym ruchem udało mi sIę wycią,snąć 
l't!kę po brolit gdy jednak to uczYl1iłemt uczułem 
charakterystyczne uderzenIe i ramię obwiało mi 
bezwładnie u boku. Wreszcie, aby,. dopełnić miary 
przeratenia, płomienie świec poczęły slabnąćcoraz 
ba.rdzieJ, nie'igasły jednak, ,lecz płomyki ich powoli 
jakby opadały. Zupełnie to samo stało się i z ogniem 
na kominku i w kilka chwil nieprzenikniona eie:m~ 
.ność zalegla pok6j. Strach oraz myśl, te jestem 
w (.zarnym mroku sam na sam.2, czetnś ciemnem, 
c.tego potęga tak silnia dala. mi się odczuć, wywo .. 

w moim systemie nerwowYII\ l'e~kcję. ,ZgrO.28. 
we mnie do tego punktu" ~e musiałem, ,albo 

Iiltra.d6~ysłY1 albo przełamać'· (,Z8.X'. I pneł:ama ... , 
łem go. Znów odzyskałem "mowę,chQĆ wyglą4a.la; 
ona ra.e.-j na krzyk. Pnypomi.4attl $ oble, ,~ wyrzu-: 
~'. ~ ~ JtWiej W*ęJ .w~,~~ 

częHliwy olclec l tną~ pędem pUścił się do, domu; od
ległego o 2 km. od rafinerji. 

Znalazł się pl'zd nim w chwili, gdy płonęłf juf: 
dwa. nastfJpne. :Nic tracąc przytomności Jakowlev.' 
prz~stąpił natycbmiast do obrony 'do~6w, " swoich 
sąslad6.w. Dzielny maszynista. otrzymał pochwale. 
od sWOleh przeł()źoJ.ych za. , pó bohatersku spełniany, 
ooowhł:Zek w obliczu nieszczęścia.. . 

Po~a.r zniszczył, mimo wysiłków str8jy poW"! 
n~j i mieszklł.tl(~6w, całe urządzenie Jakowlewa, pie~ 
nu\dze, kosztowoości, jakie posiadał. Nie ocalało nie. 
PrÓCz niego szaleją.cy :2:ywioł zniszczył egzystencj\ 
innycb 7 rodzin wyłt4cznie polskich. Do.d8.Ć tneba, 
że w Ustl'zyka.ch jest ich tylko kilkanaścIe.R:u.sini, 
którzy. przybyli na miejsce wypadku, nie przystąpi!) 
zupolmo do obrony, l'zucali wyniesione sprzęty w o'" 
gie:ń., zamknęli obszar cerkiewnY1 aby nie wpuścii 
wn straży pot8.rnej, odmówili wody ze studni naj .. 
bUżazejz miejsca. wypadkU - a. pop ruski ~hęcru 
ich do tego bestjalstwa. Dopiero poli.cja połotył~ 
kres temu ohydnemu postępc)wauiu. 

Województwo powinno przyjŚĆ ~f~t 
nieezc%ęśUwym pogorzelcQln z pom.oeą. . 

baczkami, zda watohy się nie powinien był 
zwracać na się uwagi a jednak miał on caP' 
ł! le~j~n swych zwolenników złodziei, 'dla. 
.l'd6rycu był o,jcem i opiekunem. Zwykle, ~dy 
aresztowano którei4o§ z złodziei, zjawiał' sict 
w u~ędzie śled~zym Wajcman isklada.l 
kaUCJę. Wypuszczony,za kuac,hl na . wolność 

kzłodzkiej. n!,- dowód wdzięczności przYll, , ,osił, jS:ł 
iś (, r~dZlOny) prezent, który dawał. Wajet 

manOWI darmo lub za. mtł.Ieńkie wYriapodźet 
nie. Z tych "prezentów wdzięczności opiet' 
kun złodziejski zebrał majątek. Wczoraj' 'Pf;?' 
dłuższc,i obserwacji, zaaresztowała go' '. 'Palli 
c.la śledoza w ptmachu Izby skarbowej, dokttd 
wnosił za jedne~o z 'aresztowanych złodziei 
ka.ucję. ' 

Pytanie kto teraz wniesie btuCi(! za 
niego. . . 
RAKARz SZERZY z.AMzsrfrDl;SCĄ 

DLA WŁASNEJ KORZYSCL··, , 
Je) Jeszoze '* roku 1922 ''WYbuchła· VI 

Nadwórnej (Małopolska) 'zaraza bydlęca, ,t. 
zw .. WąRlik, która powodowała bar<komat
czne straty wśród bydła. S'Prawabyła dotych 
czas niewy;aśniorul,; aż dopieroone~daj afe$1 
sztowano rakarza. w Nadw6rnej.Włady~l~ 
Wił. Tarancudiowat który chcąc 1)owiększy~' 
swoje dochody przez sprzedaż. skór padłych 
zwierząt wysuszył kilkadziesiąt, śledzion ·pa.d 
łych zwierzą.t, zmełł je, a następnie 'ta mą
czką posypywał pa.stwiska. Rakarza wraz z· 
dwoma pomocllikami, a.resztowano i ode1.. 
słano do sądu w Sta.nisławowie. 

'~t ma dusza 'wolna' Jest od zmQY, - a' ł'ÓwnOete6<: 
nie, znalazłem doŚĆ siły) aby" powstać. OtoczanYI n1ł 
pr%ęniknionq ciemnością, ąkoezyłem ku, śeianie, VI: 
której , były okna ...... odsUnĄłem ta.słonę i ro.l~ 
łem oki&unice; jedynq IllOj~ myślą hyło, św~tłol 

Gdy zobac2:yłem księ1yc, tak spokojll1; ~ 
ko na.de llUłą, jasny, uctułemradość,któraoplerciła 
mi sowicie wszystkie trwogi. Oto księty<ę tu 'mów: 
plomienibga.zowew pustej, bezluąnej ullcy;,~~ 
eUem się twarzą do wn~trza.' pok.oj~, .Jtsi~~.c :~.~ 
:nacznie tylko. prz611ikal, mroczne ,cienie ~ ", M, 
s.te byłO to światło. Ciemne coś zni1dÓI1i~.t( 
przeCiwległą ścian.ąz$.uwa.tyl<m;l·C~1l1, r' 
by to byt cień mrocznej zjawy., !;foJ 
atarył ,okrągły stółma.honiowl1 \ k.tA 
ku) nic~' 'Im nie przykryty.' Wteń,;l,' 
jakaś' ręka. widzIaJ.nas.t,dO ' 
się, te jęstz koścLikr'w,i, ,Z;:tIP 
na, lecz na.leżeJa .. wido~~e;,ttq:):Jw.r~~~, 
to sucha. poma~ęzc~oP.a,~,~,i~~~t,,~o:Oł~I~, 
wzięła deliltatń,ie .. obyd~~.,}f~tY'c:zę,:",,~tolij")i; *. 
ws~ystk,o. ' ~lo", .~&t~,},d ~~~ ;. T~r~'r ,Wi } ;ycb 
odatęll~4. :,~asu ," .,. po~~z3,l\9 $ię ,znQW,,:,'~ , .~tne 
pukani,e wJ6~~ u,'Wez~~ow~1h jak tO$tY:SZale~) jut 
na . poc~ą.tlfu ,:,t~~9Idziwnego "drama~u,.. ~kox:o" etuo! 
kanle~tłl.lo; .. POkQj zaddal· ,wyratn1e,a W • mniej .. 
szej ,f'l' . ';F~j ~dległoścr poczęły się ukazywać 
~~lltl,:., ". ,Y świecące bańki mydlane,. przer6*ni~ 
~Ione" zielone, MUe, czerwone jak krew, }>tę
kltne ja.kniebo. Tu i tam, do góry i na dÓl,tędy ~ 
QWi.di'.. RQ4o,ł.ma ma.bft,g. Qi'lli)ljc),l;Q, blL1A:Q~ \ikQ. 



ORYGINALNE TOWARZYSTWO 
NA WOŁYNIU. 

,. ", k) f.Prze~ląd W ołyński" donosi, .~ VI 
aajblitszym czasie ma powstać na Wołyniu, 
.'f·$jedzi~· w·Ł,ucku, Stowarzyszenie pod naz 
wą· Tow. przy,iaciół pokoju, którego prezes 
'llosić b~dzie nazwę hetmana. 

. . ' . Członkowie Towarzystwa będą ubTa~ 
niw, granatowe ,mundury z odznaką na 
naramiellnikach w postaci anioła z różdżką 
oliwną., umieszczonego na bialejtarczy. 

1(0 242 
! t ± e 

ZJAZD LEKARZY· OK.ULISTóW WE LWOWIE. 
(k) Na podstawie uchwały odbytego w swoim 

ezasie w Wa.rsżnwie l. Zjazdu polskich lekarzy~oku~ 
'listów, óbrano~ jak:omiejsce II. Zjazdu Lwów. Zjazd 

., ~n Odb~dzie się w dniach 19 i 20 września br., a. urzą 
l.eniero. jego 2ajmuje się zawil\zsny w tym celu ko
~itet' orgAnizacyjny. 

-- lIt---:"" 

czy też przyjaźni pomi~zy iygrysem a krokodylem prże&t&wia. powy~ 
ona została. Zł. zdi~cia. fQtograficznego, dokonanego na wyapia Sumatrz( 
Pnedłta.wia. ona tygryD& .tkrokoov1JJ.. ł.Dią.cvch abok meble, prąe.zem tNl'lt 

..- !r~ ,....,~ ~y hJXd 'wiBn~ tiMuie 1Iri$ ;~ ~wnl).. 

Pulat rowerem naoKoło świata; 
.................................... I .................................. !2L ...... .. 

Do Poznania przybył 19 .. 1etni lwowianin, p. 
1l,iJ1łrd Voelpel, który w rocznej" swej podróży na ro 
'Wer~e zwied.ziłczwa.rtą część 2iemi. . Wytrwały ten 
t()werzysta. - globtrotter wyjechał 11 października 

.L 19ia'Mu Ił·, Gdą.ńska. do Warszawy, p6tniej kolejno 
bez tadnlcb środków materjalnych przebył Rumun .. 
lę,sd3iebyl szczególnie życzHwie witany, BUłgarję, 
;Turcję, Syrjtę/Palestynę, Egipt, Grecję, Ma.ced.onję; 
Jugosławją,' Węgry, Czechosłowację, stąd powrócił 
~ ,'4wa JygQtblie . do Polski, uda.jąc. się następnie do 

t~ podr6~ bez ż3.dnych śl'odk6w materjalnycl1,. musi 
pokonywaćtrudnoś.ci~ związane Ze zdobyciem ~bJR 
środków utr~ymania.· p, VQelpel korzysta najczęsA 
ciej li: go§ciności lub też zdobywa sobie te środki prze.21. 
rozsprzedażkart pocztowych .rt:e swoją podobizną. 

, P. Voelpel 'wyda swoje pa.miętniki z podróży, 
dopiero wówczas (pra.wdopodobnie na wiosnę 1925 r.) 
będziemy się. magU zapoz:p.aĆ dOkładniej z przygaM 
dami, których. w podr6ty dQświadczył. Poza tem p. 
Voelpel ma zamiar urz~dzić wysta.wę zdobytYCh pa. .. 
miątek jak' album6w~ Żdjąć fotograficznych (c:l:t.iś po
siad,a zdjęć tych okolo 50,0001), odznak i t<1 

Polacy w SaoPau)o. 
''paryta·~()lirilpjaclę.· Obecnie, :przybył do Polski 
·.:tąd .'W1brzetelll . polskiem, nie:tnieckiem, zamierza 
~tt'~ćdo G.ibraltaru1 .a stamtąd do Afryki, Indji i 

,,: .~~kL POeZł\tkowo .p. Voelpel.Q(lbywa.ł podróż swą, 
' .. ' .... , ... ' ... ' ....... t ... l:((,.,ł'.,j'~()ns. '. tan .... : fYll./>.PP.l.,a. w .. to. w. a .. rz .. y.st .. W.le .... znajo.m. ego . 'Wltraju, g<hieobec.nie tozgtywasię walka 

l,," ~',~:Ml\rćtanltłt b .. chor~~ęgo Wojsk Polskich, kM powstańcza, mieszka$poroPola.ków. Sam stan Sao 
",,i,, li, . '. e pOwyjetd~e , . KairU ~git:W\.t pl"a.wdo... Pa.ulo je$t przewat:nie op'a;aowany goapoda.rcr&o 'przez 

'PQtwą.ny"pr~il' Bę(l:Ui~6w.',:: .·Włoohów; którzy tumajawi~lkie plantacj~ kS,wy. 
,Voelpe,l, G~ą~ą wj~ć. p~ifłtlf.~Z,.~d-ej W,at.:. W mieście Sao l?1:\u1Q, . w' porcie, . s~t~;. ękl\d 
~ą~~Qięi'7ąwe80.PQby;~~bi~ra; W$~cjal~ l ekSportuje Się kawę; w .. ilUl~ch' ~~ta:eh.$tan.'lrl na 

l)~ ludę':be pOdpisy wybitnych osobistoŚGi .i'~~~- kolęni~b., było dawnietkill(~nĄ~;cie t1s1~Q"Y "l?ola
!!l,~ ~4h ",bys6:icm miaat»k16re ''Ptzę,~~. Od IJl8.rek; kÓ~~ • Dzisia.j·. ·Ucżba. . ta.' .~omn.l~~ą.l!'ł~' 
~t~h pism, pie.częci, podpisów aż si:·ęmienU Obeeni.e wmieście ~. PaulptXli~mą. więcej, nit 
;W'rQ(! Podpisów. widniejAwła.snoręc~ny. podpis pre- kilka.dz;ieBi~t rodzin polskich. Os~edU tutaj rzemieśl 
zydent&ministJ:06w bułgar"sli:ieh Zankowa, prezyden~ ;nicy.z b~ Kongresówki. WielU dorobiło się .włas-
ta min.' gt~eldeb itd. Ud POl:uidto ma dziesiątki od- nych domów. Pozatem jerstniewielu robotników. 
~ bOnorowyeh; r6tnyeh klubów sportOWYCh, prze :Polacy Dlaj~ swe stowar2y.szenie w 'Sao Paulo na 

• ' < 4V~e.~olaf$kicb. rus. Tibrisa. 12. . 
JBI''łC~ cl~wa.; .tętylko wuieUcznyeh ,pań, Wlatacb gorąc~ek em~QTacyjnych w Polsce, 

.~~eb;,mleJs(l,QWe;J!PQłec:<;e~ątwQ orientowało sią . w ,kiedy Pola.cy ,przybfwaJi do .Bl'ilZyljt ja.k do kraju 
'tem,c;o, tóje"st>pola:~'J watecJilł~:8.ian? go Złl. R()$Ja ... { IQlękiem" i imiodem płyn~cego,;a pótniej rozczaro... 

\{ r;, ':1dp~~ ~:"f, Ep'p~e:niri*ł~, 'te {jts~~ydem~Naicz~ściel wy.wa,U: :si~ 'stVAS~ie i, rozbiegli z wielu kolonij w 
~f{ii';,~~~to z~;Czeób:óiIlOW8.lta (*Qte'kp1!bP&g,~1 'cza· lasach. i na stepach, :były tysiące Polaków, którzy. 

t\ \t;:f3';~W_Mk1od,ł)~ .:; ;"' nie wiedzt:\ą,jakczmyehIil\ć,a wrócić do Pols.ki nie; 
li 'i',' '!i .• f;;);~~:i~b:~vJJ?"_) ~.I$'i.J~_j.Jc~l~uj'P!'JynnuS'e: p. tnog.H*dali;si~ ;w,dą~ na lep piąkhych opowiadań 
~;i 't~~:I'~ś':,~~l'"*·,~~t4"';:J!)ąłi§ł.; ~b~ęąj~l.QkołO!"ęoq,,~ .:0 'W$paniMęIn ;~fej:UW stanie sao 1?al,llo, o łatwo",. 
~t't:;' .' 1,Q JiJWej ~fY~ 'W ~~J..;a\1JąWlji pl..~id9jŚClad,q,dQbrobyt:u na k.oloniacb VI tYm sar 

'EfQBis~";:,:!,,.;:4,:,. :i' '," ", ',., .; .łnym. .s.tam.e.alę ci rolnICY polscy, pr.zybywszy.'tuta.j, 
L,.'wtśłte1,t~er ji;te~wrl~el'p~Y' ~~gOb ,~ie,tnieli.tadnego wyol>ratenia Q. uprawie"kawy, wi .. 
c:. fu . '. ,. !de: Vii)lel$.L'Dtetynt~)~a..~ 'J~,poarótu'·, '~ lta.kao1 l'ftu, . bawełny, . ,batatów (ka.rtofli $łod .. 

j~q'l)IJrower&e~ ',td..USł:,:p()1t~".(i)1l)t.l$łe~tru.dnóicl Q kd.~h), ;.o.zarnejta.soli i td.W Sao Paulonieuprawiw, 
,;.. ..... tifI'l%~l~II1ł,.'~~~*ii:·~I~m;,"Pl;;~~~M·. ~t,~ł~~js~ic.A, bQ ,;klim$.t,~.W~e~9~}Vąl ... 

, i?\,"~01~'!O'#* 

)'i! 

:*I;:lJę,;:r'" ;':rai,;j~n~),j~1bkd,' i~tr'''pow()1i.Itrze- chylić ltu 'męskiej, ci~l1 odatwd .~~,::Q4:śc~any 1 
,.łij/,J: . . e~jU':prz~tem w'_aJóri!e) przesunęło ws~ystkich troje pokryłacie:m.nośó.Wl s.ry,mbrza.s 

':";~fęj,~WÓ~; ·l";~!:!IIó~ap.r;1(Ui?rzÓd()wł, bez wazel.. ku 8wi~u tda.walosię, 1:eobydwa. tetliuchtbyły pod 
"iłirw~«~tndli'})t:tfc~ny ii',u~h.wil.o ;si~prą stole; vY'ł~dżą' up'lora, który ,rzucił się na ntcb.~Na piersi 
ł11pftedW' mnie;Nagl\'i~'iakidj~y'Z!krt9ła,wyrósł postacikbbteeejpokazała si~ krew. Męskie zja.wis
'Cfm ł.obt~ej' ~osta.e1.: ~oJta.6;' 'ł$~,:' ''\'łIyratna, niby kó oparło się ha upiornym mieczu, krew ociekała 
'rJ1O~~ljyWf8'O człowieka, leez:b!M.o.'jdtrti.p.Twari Istrumieni&a:J:il' z. jegą 'kryzy' i koronek, 1 znów poch~ 
I h1ł.~oda, a4dwnie ri:u~lancllclijner' l1i~krioŚci,f 10ne.l obydwo:je dań, stoj&cy p()tni~dzy nimi; i po.! 
h;ja l rA:rrii_ri odsłohi~.te,;·. resd~ , złaWiska. . "okry.: tem Zliikli 'wszyscy troje~' PowtórniezjaWily się 
.ata dług",Jjia.li8. szata • .'Posta,6 przY8ła.dziłas~eawiecf\ce baDki,poczęły wirować i pl'zesuw8.Ć siQ w 
dhijp~~'.złota:wewłosY'~spadajł\ee na ra.tniona. Wzrok. powietrzU,lna:ta,~taćcoraz Wiącej a ruchy ich gmatwa 
'jej })rł' upote~Ywie sltiero~~ n~ dr~, zdawało 1y .się c~l'az,bQ.rdzlej. I.hZ'w~ szafy po prawej .stronie 

'.,.tę, je csegoś W oczeldwamu .'na.d$łuehuje, .' Wyp,a .. : .k()~n:nkaotwvlZ}ly si.ę, a tszaf1' 'Wysz~ postać ata 
:truje. Ciel'i. m:rocwej pos-mciw tyle pokojU stał ~ej kobietj f: listami w r~ku, z temi samemi lista
.. ,ciemniejszy i po raz wt6ry zdawało mi. si~,!,e mJ,ktąrepr.ze'dtezp. wzięła tajemnicza ~kŚ:; za 2jl1. 
'. 'W)"SOk0,6c! 'zabłysły oczy, przypatrujĄce' stę kable.. wi81Uetn .. altc~a.~! było odgłos kl'płów. 
~ cieDiowi. Z drzwi,chociaJ nie otwarlr Si~f' 081l\dnę\asię nadsłu chuj s,c, potem otworzyła 
wiJNła druga postać, równie wyra.tna. i równIe bla-listy i 'patrzyła w nie, jakby je czytała; zza. jej 
lik po.Ma6 młodego m~~czyzny. Był on w stroju .I pleców 'wyj~,Za.1a. twarz o barwie ołowiu, twa.rz jak..; 
81.610 $tulecia, a przynajmniej w bardzo' do. tego' by tópielca, który jut dawno utonął; nabrzmiała., 
,fodo~ Tak męskiej jak. i kobiecej posta.ci, :póbladła., z wodorostkami morskimi w OCiekających 
~.bJI, eałki~m wyrę.źne, Dlemotn:a.by, stanow- Wodą włosa.ch.U nóg kobiety leżało coś wielkieg~. 
do~materja1neml, ani wog61e \lchwy:nemi;coś, jakby tritp., a obok siedziało skurczone dziec

to upto1"1, w których :było coś, co wzaJemnie ko, nędżne! i niechlujnie ubrane, z ozna.kamiśmier .. 
~o sIę. Obydwie były śmieszne i ci głodowej na. twarzy i trwogl:\ w oczach. Gdy ~po
, . ·~oeleinie w mozolnej elegancji swych cząłe:m przypatrywać aię bliżej twarzy 'kobiety, ~ni./ 
~~ozdobjonyeb koronkami,łfteza- kły zmarszczki i bruzdy, twarz stała się młoda, & 

. . I pra.wdziwii& dworakł!\ do~n().o wzrok nabrał stanowezego. kamiennego wyrazu. Po-' 
ten, ~1W181E\d i upiorne mil tę~nY' cień rzucił się ku· przodowi i okrył ciemno ... 

śriąwszystkietl'zy upiory, jak to poprzednio uczy~ 
~~.~,~W~ Ak~ WM ~J, ~mt. ~.~~ ~ ~ ~ ~~ 

A klimat tu jest tropikalny, niezdrowy dla. Pd 
laków, w wielu miejscach wprost zabójczy. Klimat , 
jest wilgotny, przytero komary ukąszeniatlii roz .. • 
noszą febrę, t. zw.' maleta.; wystrzegać się trzeba u· 
kąszefl ~mlj jadOWitych, których w tym kraju jest 
mnóstwo. 

W tym klimacie i w tym kra.ju trudno btło 
żyć rolnikom polskim, przytem: nie posiadali oni, 
żadnego kapitału, nie mogli się wię,c wził\ó do naj·: 
korzystniejszej uprawy ttnewu kawowego, gdy2 VI • 
cii\gu pierWSZYCh lat po posadzeniu drzew ten nie!' 
daje dochodu, a. i potem potrzebuje ciągłego pielę-,' 
gnowania. . 

Na pla.nta,cja.ch kawy febra dziesiątkowała ro' 
botnik6w Polak6w. Nakol<l'njach, otoczeni włoską 
ludnością" wynaradawiali się. Na kOlonji blisko mia 
sta S. Paulo, polscy wieśniacy analfabeci zapomnie
li zupełnie mowy ojczystej. Robotnicy Polacy, którzy 
znajdowali %~trudnienie w Sa.ntos. por.cie, eksportu~ 
jącym lq\w~t ,rozbiegli sIę stt!łd, bo MUs. febra. icb' 
dzie.ątkOW'ala, słowem rezultat osIedlenia się Pola, 
"ii~f\"·.·ws;tanie Sao Paulo jest taki) M !,j8. jel;lzcze 
tu i owd2iie niewielldemigrupa.:z::nl lubp9tedyńczo, 

ii{ia;l.·~ę~j"czy p6tniej p1"ZenOSZli,\8ię d<). ~~11In1 
jt\cej klimat nie t.ak gor~cy."· {'~ 

'W tropikalnym klimacie, febrycznym, niez- ' 
drowym, robotnik polski konkurowa..ć t: Włochem w, 
.~~hartowaniu i przyzwycza.jeniU alę do ltltmę.tu nie, 
mote3 .. pra.cy na plo.ntacjach. nie wytrz:rlÓA i r~zmy.eb 

"n.\edo sąsiedniej Parany. . .,.' . 
tos wiąc Polaków w stanie SIM) p:a.ul() ·J;lit:.,jest; 

d() P9z~droszc:oonia., jednak ·trz~ł.\ ~~. ::tą.w.,p1().o 
.~z~;~olę. i niedolę, a. często, 114w~. ~~. po.· .. l1OJllo· 
cy.2: lu~a.juJ aby się eałkowicit;we po4d~ aę~jL 

!LB mBT iYDó" W ,~U, '" 
Zyd6w w laponji Dęibie do 500 (trl. tp1ę'(ly\ alf , 

s:ztuk - Red. -) tj. tyle ile tbler.·$iękh ,~<:Wleo!l; 
czór.1l Ulr1ehsa. lub GostQmlk:iego _ L~," .. " - . ,%',. rt : 

::\,; /0 .. ; .', ••.•. ,t ,J%: ..... 
mu przypatrywa.łem się bezustannie; znów ra.Z bl14: 
lo w nim. dwoje octu~ dWOje zloiliwych OCZU Włi:' 
Ża.. A kulki świetlane podpływały. w górę, opa.d., 
1y i błądziły nieregulatnie . i niespokojnie W ·ś~ie~. 
blednącego· kSiężyca; lecz t . kulek, . jd· ze:, s~~~P 
jaja, Wydobywały aią wstrętne poczwarY, ,~1~,: 
ste i obrzydliwe. . .' " " . 5'.~. ' 

Mogę j~ tylkQ, poróWnać z rOjem . J1J~te!~ . ,~, 
kropli wody, gdy się na nie. pa~rzy przez ~~~$.~OPI 
p~ejrzYste i~h eiałk~ "WiOtldeIZWinne,'t>n'~r;J;~I~.; l 
drugie, pochlani81y Się wzajemnie. "QhOÓ\ '~?fn~, 
były postaci, jednak motna byłO dojrz_J,,;~~ęlll.; 
okiem. '. ·l. f~,Jli ,~l 

Ruehy ieh były nle$ystetD;atycme;: 'leiq~'int~dl 
to, :poc~wa:ry zbUłały sł.ę do mnie cor8l,ż"" . I, . 
'\'AJ doraz wi~kazych rojach i .. 1""icZę~y"ą', ~. 
mem. prawem tatnieniu, kt6re'· miXńGWQIf···· 
lem, jakby do obrony. Cza;settl'dotfkaI~!"\t) 
co nłeod '. nich pochodziło, a" nie'Wid.Zi8il~~·,. ~~,";, 
h;a~ mnie. Raz nawet chW)"c1ły· ~le ... t4.\~arIl 
~ieś zimne, 'WUgotne pBJ.06. ' .. lasnO.t1.wi~" 
sobie, te teraz, chac!&! Ptzetw1ctętyłe~" ~trł 
'~i'mi wpros\t fizycme':nieb~:pleczeńś't~i, .'. 
zągniskowałem cala, . swoją. ~ił~ w. te:rn' l,ętłi / fr.łolli 
e~tt ~ wytrzytna.ć, wspa.rty na. tel~~ ,4!' oł 
oa~ciłem oczy od cI$tiia., p~r;edewszys\łt~; ~d,i 
tych Btra.szliwYch oczu węta, ~tóre teraz Sdc101(O: 
zupełnie widoczne. BotaJ:n,. a :nIe gdzleiJldZie' .·gf~f 
la. (~ bytem świadom), była "wolafł J;łegoO d:U~)' = tWórcuj mQC:r. Wgla, ~~r.a ~ ."'()~ uh ~ I). . i . 

~ 
"'11 



Sensacyjny, tr\'i"ajrtey ju~ od ł tygodni pro
ces. o zamordował.i(~ :,tlla {!kspcrynumtu" rrJ,lndoeia., 
nego HolJcrta w sądzlu Chieu.g()skim za. .. 
kon<.:zy! alf: wreslJ::iB skuzu.nioin ()lJ6(~h rołodocia.· 
:nYCll nwrdorebw nY8zo.l'da. 1 .. o4Jbtl. i N,autna l.CWIlOl· 
da. ruI. śmi(~r~ pl":;:ez powh~l:lzcnh:;. 

IJro(~(!a ten PQI'u8zył do W{~go anu2'ryku,liflką 
opi:n~ pul)l h~zną. Sala l:lt\dowu, byłu. Htah:~ oblę:t.;oIln 
przez widz6w. JHRZ<::ZU, gdy lIlOWy prokm'tttol'u. i o
brońców były w t;oku~ publh~znoś(: wzięłt:t w tej pu
.bU(~Znl~j tragl;~dji (:zynny uU7,itl,ł. Na korytll.rzH.dl 
SĄdowych rozh~gły się w l)€!wnym momoncie dz.i~ 
kic tupaniu., u. 2:'l.ru.zem potem Hun). wyłamał drzwi 
sa.li st\dowej i wpu.d! Ut) Arudku,. D1.unoustl'o.nei Z(Lez~: 
li wrZe8Zef.C~Ć i łUl.łn.t·H)WU(\ wołajC\(~: "P()winsić"!, 
precz z młvdudanyrni IHOl'dIH'l:ami l -- "jeżeli ~t\d 
l: nimi nIe zl'{)bi !l<>f1.t\{!ku, to my sIę sami z nh:ni 
.załatwimy" Ił uWrOOllh1. nic moźe ujść ,łlczkar'lli(~u t 
Okrzykom tynl :nlo bylo kO{lCU.. n()pie-ro, ki(~dy sa .. 
tll()chod~uni polieyjnemi przybył wi<:kHZY oddzil:Ll 
pol i<!ji , udulo l$ię opróżnić :z r(t7.wście(~z(mcg() Hu 
mu. 

,\\1 cbwiH. gdy t<) się działo, bie~~i rodzic'!} za~ 
mordowalH~go Fru.n I!: a, przotywu.li Sh'HSZ:rW tortury. 
}")ooezail, gdy tel! ogarlliabl. rozpacz, dwaj Inh)d(J~ 
elani nwrderc!y usmie<:ha,u się szyder(!zo. Pro~ 
kura.torJehe~ podziałać na zbrodniarzy, pokazł.l.t 
matce 1AnlordoWIlllegO !Jokrwawione spodenki joj1 
syna i zapytał. 

,- Czy to Si\ spodenki pani syna 'I 
Matka kilkakrotnie wysilała. $~ na odpo~ 

o 
l')rzed~tawiciel dziennika HIl M:ml<lo'~ zwródł 

.~ do dyrektc)l'IiL nym8kJ(~g(} ohsor'ltvn.torjum a . ..,;trono~ 
miemego, prof. Al'mt.~Iini z proHłJl:\ (J lUl.U.kowo wy .. 
jAśDi~nie are.,1 o wyraienie j{180 wło.,,:mej opinj i w ak~ 
tmtlneJ lp.rawie pl'()hlett1u MaNu.,. Włoski pr()f~IHOr 
u.komunikowat, te kon;Y8t&ją.e z pomyślnego ók~n 
.. opo~yei:t~"· m&rIOW&j Qbss:Mft.torjum r.tyms.kia prze .. 
chod~ do· porzl\dku d!tfene:ro nad, wg~lklami fan .. 
tastycJl.nemi naddejaml i uplracjaml poawl~eno 
przedewszystkiem $kromnym badantu.In nad. lje.wis .. 
kami refleks6watmosfery. Mars.a, prlooewszystldem 
:.r:l$d refleksa:r.oi lądów i mórz tej planety. Pnczy:nlo.
no obserwacje :fotometryczne, które, zdaniem pro!e .. 
aora,' pozwalają; na wymucla ba..rdw ciekawycbł 
mot e ostateczllie rewelacyjnych wniosków, co do 2'A~ 
ł.{,adnienia ~ycia na Marsie. Wnioski te profesor Ar· 
melUni streszcza. tyxnetasem w tOMllie następujĄcej 
hlpot~f. 

,;Mars - mów! włoski badac% -- pra.wciopodob .. 
nie był za:m:tes..zką.ły w b~o odlęgłych czaaaCl1, 0-
l;,&cnh~ zUprzedsta.wia. tylko pozostalości w fOl'mie 
tycia wegeta.tywnego. lnnemf slQwy, Mars jest. obrtt .. 
~ tego, c~n1 będzie ziemia po upływie :uiiljOIlÓW 
).att W ei~gu .których a.tmoli\fara zostanie niez:ruiernie 
~ruu'b;ona i. morzaw:mactnejczę~i wyicllną .. 
~od tym WI!8~ędam M~ jęst dOJ:lkon$1em p~iw .. 

skazani na 
wiedź) ale słowa nie ehdo.ły przecisnł\ć się jej przez 
gurd},.'" aż wrcHzcic padłu. zemdlona, gdy 211ÓW wró··, 
dła uo przytoffiuQflei, :nieuhłag:lll~r prokurator pow
t6rzył ł3 woj t) IJytanio; na kt6;l'(~ odpowl(luziała ciche· 
umk", 

Prokurator zWl'ól.~ił Hit2 wrel:lz<:i(~ do ojea: 
- Kiedy pruJ. widział SWl~gO syna po t'~~z os ta-

tui', 
-. 21 maja. 
- Alo następnogo d,ula pml go zn6w widział. 

·'lV jaldeb to działo się o!1l:oUeznościa,cb? 
- Widzialmn go w t.rupiu.rlll. 
- Prosz~ mi 8wojc wl'!ltauia opimW. 
Niesz(!Z(,}śliwy ojch~(~ d:r'i:łl.ł nu. cLI,tern dole. 

.ln.k1.o n16g1by ~zęzeg6łowo ophJ,Yw{LĆ widok stra..qz~ 
nio ()kHll(H~,Z()Ilyeh zwłok ~)\\logo liynu.? Wi{~(,l pt~wi.e· 
dr.iał tylkO głur.ho: 

-- J ut nie żył ... 
Ale prokurat.orowi i t.o nic wystarczyłj). 

Gbdał on (~ały hól nj.eu.wydoby(: na zownąt.rz, ł 
t.Y:ll'l H(J.uwrn poruszyć smnienh.' luord{!rców. Więc po .. 
eW4! rztH!aĆ dn.1sz4.' pyta:niu., a.,le,.iot; ojeret: zakrył 
two,rl. r;~ko:młt i 7.u(;z1\ł Htrn.,!'l:I.liwio łlut(:. Pub1i(!:moM 
hyłn. głf;hoku wzrllS~Umu. a dwn.j moruercy wc'i.t\ż 
si~ uAmiodiU.1i. A kjpdy nh·Mj'.t~Z~Hliwy oj<.:iec oJfUśdł 
Ho.I(:, osku.ri<my Hyszn,rd wybudmął głośnym 
ŚIni>EH:~hmn ••• 

Obecnic' ::tprawiodłiw()śd ~tnl{;I si(~ ~a.doM. Dwaj 
młodzioncy zawiśli jut I~rawdotXKloblde IW. szubie .. 
niey.' ., 

H.tn.wielliem \VmHlH, kUn'a C2'..e:rn zie· 
miu. był~1 pl'r,(1<1 :miljolutrni w epoc(~ w~low(,jł 
gdy cała vuwim'2:{·l1ui.u. 2ietn.aka. była gigtUl-
ty(~:e.rlOlni 1 a..',m,m i. z który~h dz.ił:li,ojazy w~ ... 

WÓw.t.~w..q f~tmGłC~ra. :rJ.f~l:nek.a. była poł 
WndHj~1 i ltwuu j właśnie • 

VUjt\.n4i"""UJI~, I'.RC nlotna., .Ie ~ 'fil 
BVliWltrfUh ptatteLamym "wiat młod1~ WI.mu, 6wiat 

(}~ świat t."Ałk~ ~wtt kN~", 

JednOC1.~tli(~ :t. powyt&teml, nieeQ oohł&d~ji\" 
cerni ll&łmt~rnlł z,~poty wy,1ainwnlaillOC włoeldemi, 

111. łam&eh 'Wled~iej auatr}acki Mtronom 
prot wyaf4.pU ;Z. dekl&'.a.cjaml 

j;\}.I;l.:A'n':A'Ig allvnl'lvl'~h SYillAlów, kt6re słys.za.ł prof. 
m. Dek1a.raeje te ats.no:wlą w paw .. 

W%gU;ttUlltl cieka:.we u:z.u,pełniellie wło$kl~j htpo~ 
Oppelllltl1lm wylducza I~ia:nowicie z całą 

itaJlO'wc,~olłClą r.notHwołć sygnalówewentuaJnycb 
radJowyeh: apa.ratów na Mą.mie. Na.jpra.wdopodob .. 
:nIej było to perturbacje spowodowane pmz at.olO'" 
aleryct~ tlektrYCtllOŚĆ, W na,jlep.Qzym :razie poeh<r 
dzić OlU) od ~y) jeka. mog:ł& wOwc~ mleć 
mle;~ na .łllJ:'m~ 

RIU1łUIII,un .................. ..,jne W ARIa 
w mlutaeh ooneryk.aimk!ch komunik~ja p.ulO' 

bUczna. odbywa. się tak jak u nas za pomocą, tralllW& 
jów elektrycznych, a.uw..omnibU2Ów i santo c hadó w .. 
;Wj.~ksu miasta. z Nowym Jork.iem na ceele posIada,.. 
'ą jeszcze koleje obwodowe, pod.:demne f na.dg6rne. 
Motocykle i rowery o!1grywaj,f,\ w Ameryce rolę pod ... 
rz~ną.. Jedynie policja za.opa.tr~ona jest w motocy .. 
kle o takiej sUe, te dogania każdy samochód. Zapr:ę 
8Qm konnym ~ahX"oniona. jeat ~sadnłuo jazda we .. 
~trz mi8Jiilta., poniewa.t t.a.nlowata.by );'UCh. KOlej .. 
~$1llne i· nadg6rne poiladaj~ tylko jedną klu~ j, 
Jędną taryfę.. . Pn:ed kajdem wejściem na dworu;c 
jest kolowrot, do którego wrzuca aię monet~ fi canto", 
W'b poezem kołowrot ten rob! ćwierć obrotu f WpUS2! .. 
Cia pa.saierów na. peron. W ten spOi,ób osltc:tędza się 
karton na. bilety l czas na sprzedat takowych. Zrnie" 
nl&ć pie::nił\:Q.zemotna. pr~y spęcjalnych okienkacb. 
Pr~,Jazdy i odejAda pociU6w st\w Ameryce bar ... 
d!&Orerula.rne lcsęste) tak np. w C.hica.go pn~ychocb:4 
ł ,odebodtą pochWl eo 45 seku.nd.. Sa.xnod:ziala.jące 
Pftll'lĄdf elektryclne zapobiegajĄ ws~elkhn :zderz€' 
ntom.. Dmvi mają przewatn.ie ramy, I 
miękkiej ~. 

'l're3:nw_J_ fIIiIl "llrf;M;rl'~TiA 

~bni ulic, 
taeh. a cU.kaJt\ 
~ił!~ ruchu. 

W~~hwl~l. w A-

me:ryee &am;oobód ooo))QWY •. Według oe.tatn!eb. obU~ 
cz.eń &tatystlctUYch po$:~a. Ameryka. W rooh:u, 15 
mllJooów $&nlOCbod6wOiObowych.. . Miaato Detroii 
przy 2 mUj. miQ$uuu106w po2ia4a samochodów oso .. 
bowJch 4OOJ)OO.Chicago pr~y 3 mUj. llli8Stka.ńCÓW 
przes~o 450,000 a. No,,,,y Jork przy. '1 ~ilj. ll'lies:tka.ń"l 
ców ma. łeh pH&szlo 500.000. Wobec hczb tych przy .. 
pada. samochód osobowy w Detroit na k.atdego 5~80 
mies.~ w Chica.gq na. ka~d_oJi6d.m~o, a w 
Nowym Jorku na k,8.;tdego 14.;.go mieszkatlca. . 

Amerykatiski .kr61 .sam.ochod6w Henryk Ford 
w Detroit W1:tabia. Otl rocznie 1)2001000 sztuk. Czas 
wytworlenla jednego samochodu trwaS4 minuty. 
Sa.mochód nkl jest w ,l\meryce wehikułem zbytku lub 
sportu. lec~ ogólnodostępnym dlak;aZdeso spo$Obem. 
loltonlocjl. 

TYPY~Q<:hodów s~ r6tne. Om:nil:msy samo .. 
chodowe Ią kr1te i otwarte. Miej$C dosiedzenia jePJ' 
w niell 0451 do 61 :l siedzenia. te i~ na.dzwyc.za.j wy .. 
goone* Jest ich jednakte niewiele i tak. w .NQwy:m 
Jorku tflko 800. podc~, gdy ,Londyn ,posiada k!b 
pJ.,ć tysitc1. Glównym wo~:r:n lQkomocji jest bowiem 
~oehód Prfwa.tny i sam.och6d~doro:tkA.. W .. trch 
OIt&nlch ll$ewa miejsC$. siedzł\cego dlauotora;miei 
&CEł to prt:eSlac:WUe je$1:. na baga.t:. Ceny sa.mochodów/ 
prywa:tn1ch sąróttle,. :caletne od r6tuych p~,mlo .. 
tOw. Za(t$l samochód .,Fol"d4 nie jest atol1drq~~ym. 

3QO 4.o1~~ Xou.t utrz~ łl~Qb~ ICJS 

nSl;dzwy{~zaj tllJli, dzięki zna.komitym. powienchnlom 
1.111c, ogromnej liczbie gara:Ły, warsztatów repru'8cy; 
nych itp., tanich cen za. benzynę i SUl.at"Y i minimal·' 
nym podatkom od samochodów. 

Od roku 1910 począ.wszy udosll:.omtlono do tego. 
stopniaw8zelkio drogi i szosy pozamiejskie, :ił ruch 
samochodowy J)()luimo swogo ogromu nie, wytwar:-,;. 
na nich kurzu i pyłu. 

A oto przykład szybkooci dtiaJania. Samo
cb6d wjctdt..a up. do hali automobilowej w celt! 
wyC!lysZ(~zeni{l. go, odumkowania, nao1iwieui~ itp. 
Wszystkie to cz.yn:notłci trwa-jL\ zaledwie .,!, do li mi.' 
nut. Wobec ud<>godnieIl tych zaledwie· 10 procent 
włdcicieH sauH1chodów ma ,A sz.of-era. 

Koszt honzy:ny j smaro~ nie gra. w 'Ameryce 
absolutnie :lm.dlleł roU) gdy t cena tych n-rtykułów jest' 
śmiesznie niska. 

MotnoM posilida.nia samochodu jest ~. głów
nym powodem uprZt~jmości Amerykanów do pie-, 
szych i lrHmych do jadtł>Cycb. Jedni drugtm cz,ynią 
ułatwienia, a 11ie troollOŚCi. 

Stt:\..rej Et~ropi& d&łeka jest jeszcze ~ do 
tych ~llJ:ków. 

We wae;vf:!.tki<!h kra.jach Guropejłlkieii ~nlti 
:rodzinnE! jut się ta,k ustaliły. te tOOciowe nkł. cieszą 
l;.~::J d,)ytnj~ł miłośdą tlwych zięciów. Teści~ jest 
wtedy mUł\l gdy zna.jduje a~ jak llajda1&j., T* jest 
W Europie, aJ& roma ludy dzikie prz,ewywyłr n 
wiele ll<>d tym wł:g1ędem swyoo ~ieb CJM'" 
~)rów. . . 

Badams. pr:r;epro~ne wśród ~łi ludów 
Ameryki. Afryki i ()~oo.nji, wyd~ ~ 
r.m".ulta;ty. Oto u w&ZfSctkileh tych };l;ld()W ~wa ba·' 
wi w ślepą babkę z t.:if~:i(}m, ~ ~ ~ ... 
Vtit~ go unikat. W~'td:ttlg :przC'p'isów rytualn:ydJ: pGwU1 
rut być <lla l.if!da. :nwwj(lziablą, co jeM :tl~ 
środkiem utrzYloo;uia świ.ęroj, a. ~ ~" VI ro..t 
d1.iuie. . 

Indja.nin ~X'Ykańsld, u~ ~tkę, ~ 
tony, ooieks. na. łob 00 uyj(~; m~n I.KQngy,.jerileł' 
ni& poe •. i*~, ~ oięltk.ł~h.,Mór7, 
odpokuto~ ~ t:vltootłarow~ ~ 

U bmyeh ludów atrykań8J.d~łlt . kk> .. ebCe' m(1wIJł 
'1/ te4eiow~ lll1:l9.I ~ód ~~~ dla ~ .. ob.f~ 11"' 
_ i obdarowal1 :łat. S!:tuką ~ .. W~ ~ 
~wę ~ęeła .?: tekJOWĄ 'popr~mją :lie$ne ~ 
ostr~no~ci, n~ woltlO i.m ina.czej ~~ał· $l~ 

: Z sobąj jak tylko ~ p01moct\ pośredników,. to m.ów~ 
MY ,móc roł:mawia.ć lXł~ się naw1.aJem ~ 
triem. 

Na Sum~. ~ to ~ (lo!~ 
tu . do$k.ooaJoścl, alb(}wl~ kobte<:i.e me wolno ~ 
wi~ nie tylko do sw~o teśeia, ~ nawet do .,rodzo.. 
~h ~i i sióstr). do o~a. właen~o, ~ ~ nic 
wełno ro!tmafwl~' ze . synem. 

S" tet zwyc~j$ l-e,.rdzQ J;. .. ;€tYmle, )* np. na 
wyspach Ba.niaa, gdti~ m.~czyźnie ńle wolno iść wy.,) 
hrzt'lt«i'lll, idU przed nlrt.\ f:slateśełowa; dopókti. fd~ 
:morskie ni,- !'myjB.! m.ttd6w j~j słl6p .. 

NJg~ie jed.naklliema. pra&płs4w .~: ~ycłi 
jWt w Austra1ji g~ ~ mepowinięn wyma;wi~ 
naw~t jn~ion rod~ wUJ, co naoawrQt, ~~ 
je ~I która mutli unik8ĆwyWEtll.ia.nJa. imi($ .1'0-" 
ddećw lOęta.. K'k>byśtnWode~w:ą.ć &ię ,do .4", WJ 
cio:weJ, łl;go wyganiają t obozu; teściOW&'~,a.wi~ 
~e f:ifJ'Ć jej znajduje się w pobliro, umlallip. ~ ! 
idz.ie uginając kolat.W.ł ze apU$~oJlą. ~; .ał;y »rz.y' 
1'6/!kien:l nie oolyszoć imienia ~m, ut7~ fWWf· 
.~ r ' 

Przykazania W nie . obow1~u •.. t~o rlliM~~, 
sbWoścl. Po nie:Jodz;yskujĄ· na.tyc~ 
rbowh\2uJą.ce. f trwają at. dośmi~. 

"Glos Narodll'~je .. ' 
tystykę wyznaniową .,.,Af.:

i 

liczbach w;yz:nawc(av· p0l:1$o:te 
la.ta 1911 il921 •. !fĄk 1:1~b~Q!~ł .,' . ' ta 
na.rodowy}: 2, 115tlę7 W:. .r(1JtU. .. .;-1 , .' ~ ... ,;' ~ 
r. 1921.WY:!ZlleJlie ·zr~t9tmdw~ch, 1~ ."'7". l~ .• ,~eM. 
tody4Cf ~, -:- .. ~~.,BltPt~l 5004· -; ~89. 'fdwen .. · 

'ty~i 'l!8~ ~.~ .. R%y,tJ;ts~Ó .. .kat~l1cy'98ZL- 22,13'ł. 
Qr~o .. ~tolfęY256 - 535.tydzi. ólM :-. 500ł. Bez.. 

. ,vY$n"tlfo~l 8118 -1!/i4' (z czego' w samej, KQpenhf.\i 
~. 8QOO)-.. . .•. , 

..Z powyisZ0go·:przegl,ądu widać. te posz~egól .. 
~ wyzna:.nia.protesta.nckic f o ile wzrastaZk\ w liczbęl' 
:to d~ć powoli. Katolicyzm natv; .. liast• wy\tazal w Q ... 

l'i.resie $pnł,;wozdQ.wJ~z.YJll tp!l'& ... 
~ó~ " 
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co .. ~y Petersburg .. , Sensacyjny proc~s w Petersburgu. 

Nawet 1iołszewicka ,.Prawda" nie u~ 
krywa ()becn-e~o fatalne~o stanu wiakim 
ma)du'je się Petersburg. W ostatnich latach 
nie . przedsiębrano·· tam żadnych robót kon~ 
ser,wacyjny~h~ Dachy są, wszędzie zrujnowa:: 

BANDA. ZBóJECKA ABY STOKBATóW :Ros'fJSKIOH:. 

D~ okna.;, drzwi i krokwie zupełnie zbutwia:: .re. Rury kanalizacyjne i wodocią~owe pot111:: 
oowane -s, wiele dOlnow pou1.imo braku 
mieszkań trzeba omijać zdaleka. Olodniki, 
uHcewybr:zeża sa zupełnie zapuszczone; nie:: 
tylko na p·rzedmieściach lecz i W'Śroomieściu, 
!wszełkie urządzenia znikły. Bruki są pokryte 

· dziurami, nawet. w dzień niebezpiecznemi 
,dla· ja,uly. Granitowe hloki na wybrzeżach 
oopada.~ i zsuwają się do Newy, kanaliz.aC,ja 
znajduje się w stanie beznadzie,inym. Z pęk:: 
niętych rur kana.Iizacy,jnych, nieczystości 
:~pływa].·a na .u.licę i do. o.twartvch. kanał~w 
-lub rZek, skąd dostaJą się do Newy. PowIe:: 
trze zatrute miazmatami .jest przepełnione 
,trudnYm.· do zniesienia smrodem. Otwarte ka~ 

Przed sądem petersburskim toezy się obecnie 
proces, który. przybiera niezwykle sensacyjne roz.:. 
miary.. . 

Na lawie oskar",. zasiadło stokilkadziesiąt osób 
pod żarzutem należenia do bandyckiej organizacji 
. pod nazwą "Czarny Kruk". 

Mimo podejrzel'i władz bolszewickich, iż ban .. 
dycka ta~ organizacja miała' w swym programie cel~ 
polityczne nie "'lożna było członkom udowodnić żad· 
nyeh przestępstw przeciw sowietom. 

Natomiast wszystkiec:~tny. "Czarnego Kruka" 
6echowała chęć zysków.+ łatwych zarobków. 

Organizacja. skł.aqą.~~si~ ~ '. kobiet i męuzyzn 
pochodzących w pr~w:~~ęj.<i~Ci z zubo:talej i zde" 
klasowanej sZlacbtY'.l:i'$ystokł.cji. 

Między oskarfbIu~·miznajduje' s~ 9 kobiet ,. 
, najlepszych rodzin rosyjskich; "Czarny KrukH do"
konywał napadów i rabunK6w' na urzędników i plu-
tokrację sowiecką. ' 

Na zapytanie przewódtli~ltącego sądu, alae.~ 
go właśnie prieeiw .2wolennikoin i ul'2ęclniłt:>m, ~ 
wi~('kim były skierowane napMt ódpewi~ihl jij; 
den ~ oskarżonych: 

- Pottieważ liomtinUicisą t;hecni~ ~amStiiyffił 
)udtnlil więc u nich spodz:h3waUśmy Si, tlo.jWlęłtl! 
Bzy,ch łupów... Tt'udno przeciet, aby~MY· napadrui 
na wyzutYch z mienia arystQkl'atow, ltei'Zy· sami 
cierpią skrajną nęd~. . 

Jedną z najczynniejszycb c~łortJdii ;;CM.ffiegG 
Kruka'\ była 17-1etIlia uczennica gimnaZjum. POI 
rcwmaitemi pozorami odwiedzała. ona domy· bij~ 
tych komunistów orjentowła· się. w . rozkładzie.· mie<
szkania zapoznawała ze zwyczajami domo.wem1l 
lA> ta.kich dopiero przygotowaniach obejmowała 
dowództwo nad grupą bandyt6w i z powodzeniem 
dokonywała. rabunków. Bandę "Czarnego Krukalf 
odkrytodzi~ki prowokacji. 

'ąąly ~ 'Fontanka, Grybo.iedówka, MoJka, 
, .ObWOdnyj i ~liedeilskij stały 'się kIpa ~ami 
pełnemi błota i kału. Cmentarze wobec t~o 
~~łnia.ją się zwłokami .w sposób zastr~ 

_________________ ,i:j:n ____________________ • 

assary i bin C rca. 
aa:i:~'l7 .. : ~1ifI#,.Jt; 'Ij",i>;.; Nieztyt &WllO zwiedził pr&zydent Mass.a.ryk 

,~ Słowaczymę.· ędzy innemi przybył również do 
Rosyjskaksięzna - złodzieJn..ą.. Munkau8.,.· n',. t~erka, zamieszka.t4'80 pr2fwatnie 

przez ludność pejsatą (kad;dy pewno zrozumie, :te o 
W kolil.cli rosyjskich emigra.ntOw, prze żydaCh mowa), w kt6rem to sławetnem mieście rAt

ł)ywaJ;ąćy:ch w·Pary:hl, wywołało wielkie wrn mieszkiwał "wielki cudotwórca", rabłJi Hersz Spiro. 
.te nie u.więzienie ro.syjskiejksiężnęJt któr~ Niechaj nikt 'nie sądzi, te stała si4i) tu taka. beca. 
'=y:mallO W. CZaSIe, 14dy popełnIała kr~ . j&ka się II nas niedawno ~ła. w Ostrogu; prezy .. 
, .. f'It... ... ~"'~dz" 'ok '.. 1':·· dent Massaryk me jest Pierwszym Ma.rs%alikiem i 

. . '~Ai.:ą.UWlęZlOllą;&,tV leJ ą ,jest .KSlęzna nie miał na.jmniejszej o.eboty aby w któr~olwiek 
• i ~Jl;ła Galicyna, nie~dyś wielce podziwia:: CZ/:lŚĆ ciała PQcalować rabina.,;· , 
lla :piękność, dzisia.j stara zgrzybiała kobie~ '" 

, ~ ... ' ;~ "ttt:tzymujJl~ się od wielu lat z małych MassarlTk, któremu oonjesioXl:O ~ tym c~otWÓł' 
.bAd2ieŻy w' sklepach.. . ' ~ym rabinie, postan<>wił jedynie przyjĄć go . na 
r r, .. ' 'Wieczorem pewne~o dnia Je.den z p.oli auiljencji, sądzą,-c, ~ to wywrze :wielkie 'W1:'8t~e • ' 

, 'ejantó~, zaczj\ł j.ąobserwowa6 i zauważył, ludność tydowską. Po zwied~niu Węc' ~w i 
,,~ r(:)Siatika.· która weszła do d.u0eRo s.ldadu . szkół polecił, za.wezwa6. vabina. 
}. _iwJ;~'W:1 'b'iyske. wicznie ukryłe. w swe:i du~ . W c.zasie audiencji ~~ wypft;ywal Słą 

'ilii:A·ą.r,~;~~ęj :tor,ębce k.ilka. ·jedwabnych poń:: ~ o religijne, socjalne i ekonomi<lZnekwestie 
CZPch; ~ostala Więc .naty~h~tast aresztowi!l.'fta 2.yd6w a ten dawał: mu odpowiedzi. ~ n,a,jwi4i)wt\ . chę .. 

:":'j~ ~łI~ada()1):4 do komlsarJatu. ' . clł\ i pośpiechem. Rozmowa .pnedł1l~~ 's-ięw koń .. 
." Utzędnik policyjny był niezmiernie cu MMsaryk .~wrócił się do ~abina ,,. pytaniem: 

.edziwiony, gdy złodziejka przyznała się Ze - Słyszałem, że ludzię 2: najd&lszych okolic 
j~8t Ula.WłŻOnką, księcia Mikołaja GaIicyna. odwiedzają Pana, by zasięgnąć rady Vi" wainycb i 

, " '.. c~sie. ~ew~ji, pr~eprowadzonej ciętkich chwilach tycia. Dowiedziałem si~ również, 
"!N, Dl;leszk~nlU kSlę~neJ, znalezrono mnostwo z wielkiem .zadowoleniem, te katdy odwiedzaitłcy 
rp~ll~go rodz~ju ~owar6w 14JllenterY.inycP.. Pana otr2łymuje dobrą ra~ i słyszy rozumne słowa 
K21ę,zną., 6dwle?-zalą~.. .:w~.zelkl~~ rodzaJu'

ffi 
pociechy \\nadziei. To rzecz bardzo piękna i godna 

~epy Z mater) alamI l naJmodme:1szą kop;fek "poobwąły I nim Pana opuszczę, pragnfl.łbym usłys.ze6. 
.; t;',ą, pOJłęłnlała: ~tale krad~ieże.. '..'" 

• < 'W asie przesłuchIWanla księina. ;_o:po 
WUt'daL{ w· ciq;gu kiJku miesięcy znaJdo~ .; - las. Nagle przestał mówić,.pobladł do ·tego stop-
wałą §ię w ogl'Qm~j. nędzy i wk06cu 'głód' ma., it twarz ;ego wyd,ala się maską .z gipsu i nie 

.. '~m:(;f ił' "',a.trkradi,i~t . Małe", WSi '.' .c" ktÓt:= powiedziawuy ani jednego słowazbiegłśpiiesznie z 
"',;!~~CIi~\JJr,~i~lał.t~a;lslfiCzel'~ -gu.YŻ,',. wyniosłOści w kierUnku wsi. Nie obracając Się od
.,,:nlb.~~~a:rez~łY Jej nan~Qdiownepotrze.py. dalał Się, jakby to było zupełnie.natura.lne, pozosta
I:;'.j '·";I"ii!! Po trzecndll,iach ares~tu .ze ~sdędu wiajĄc r:nnie w meikiem zdumieniu. Podczas następ 

."'; .l,slaby .stan' z.d.x;,owia księżna ZOstała n.yeh dni trzymaJ: się' odemnie zdaleka, 'jakby wsty-
• U~QWO zWółiliona. ' .. ·Ok.) cbąc;s~swojego postępowania. W końcu, .'uniewin-
f,'<~jr!.j/ •• :q l, .. • , n~1. filę! przepraszając mnie objaśnił, iż wówczas 

',,/'ihl ~ l')lll".nl9;~· ,;pr~c:6uó" MaksBrOd' pds.ze w "Ber~ 
"'~;li-ilłlUm ~1:lrjetge,Giełdewym~': . , 
., "'; .;, f~:'~u'2Scf;erwtCa19M roku' (tak0powiat1ał 
, ,~;'lł"mólCh wiaro,~odnych znajOl:nych) urządziłiś .. 
, mJ'Wyciec'z,kę . samO.chodem w okolice Wiednia. Co.
ł1·~ien.byliśm~,Vi Poaróży i o polityce nie rozmo.
~WialiłIBywcale.:'·Gdyśmy: po obiedaie chcieli·' 'się S2y
.ko~:4o powrotnej. drogi, udał si~ pan M. do gamu ' 
·,w: .za.jel&lzie· gdzieśmy ... odpoczywali.· Po kr6tki~j 
c.hwilipow:rocił blady! drża,c na całem, .ciele . powie
·d$.łał: ,.,W' naszym samochodzie znajdują się dwa 
~ ,m-ętczyzny i kobiety". Udaliśmysiędogaratu,." 
,w który:m.pooował półmrok i zastaliśmy 'sa.rod'cllód . 
pusty i w takim stanie Vi jakim go zostawiliśmy. 
6rnieliśmy si~ z pana . M, . który tde.m6gł się uspokoi c! 
1 rozmawia.jąc o jego "halucynacji" udaliśmy się w 
,*">gę·· . .. ., 

Zaledwlt\· jt:,dnak zblity1iśmy si(,l do pierwszych, 
:dom6w,\Viednia z&uwa.t,liśmy u ludzi Jakieś dziwne 
'fiłJrlłSzenfe~ Szer.uuw Z€· w~luszeniem stojąc w gro
łD&Utach. Zatr2ynls1):§my się dopytUjąc si~ o pOil-:ód 
tego.za.chowa.n:ia. się. W tej chwili nadeszła 'wiado: 
łnj)Ś,!, . tA w 8e raJe wie ~ '.;., ł ~ 1; za.stl~, eleni· n,a.stę?C& tro 
.. wra.;;; ze sWvją 20Iią w swym samochodzie --

, ~ odpowiedź.. . . 
W . .wiązku li; ta niesamowitą anegdotką opo

Min: pewna da.ma z naszeg? towarzyst,,:a: ; 
Pmiłe~'" la:ta. 1914 rokut kiedy Jeszcze . o WOlnIe 

łam. z panelU F. na spacer na 
ozasle 'USiadłam, tak i~ poza 

la$.' Pan F. stal pr~e .. 
:1'1 ___ 1jt _ i'l'A&.aQ~dldał 

. widzial w lesie zupefuie dokładnie, klęczącegomęt~ 
~mę,. gajowego, który mierzył do niego z karabinu. 
$() gó tak przer~o) 1:e Zbiegł, zapomniawszy o wszeł 
}Gej. rył!~rs:kości względ~ d(atn.J ego, pr.zesłira.ch 8P:O .. 

łęgowala jeszcze ta okoli~znośćJ ~ ga.joyvy ten mial 
cudzoziemski wygląd, obty mundur. $ taki, jtlk 
zwykle noszą gajowi, lecz s~o- brunatnego kolo
ru. W ~. tygodni p6miej - tak· ~ońe2:yła dama 
swoje' opowiadanie - wybuch~a wojna. Pan F. mu
siał s~ udać do szeregów walcza,cych w Galicji i bill 

. Jednym 'z pierwszy.ch, którzy w tej wG}jnie zginęli i 
niedługo. czekając ujr,zeliśmy S&aro~brunatne mun-
d.nry rosjan .. (j.~ , 

,Dlielle~iolede kanało PaDIBlSkiIL' ~ 
'. . Dnia· 15 sie.rpnia minęło lat dziesięc od 

ch wili otwarcia· kanału Panamskie~o dla łtaDP 
dlu światowego. 

" W .. p:rze6i,ągu tego . dziesięciolecil1 raz 
tylko. nastąpUa dłuższa przerwa.w ruchu' 
okrętów na kanale, od 18 września. 1915 r. 
do 15 kwietnia· .1916 r., a to wskutek osunię 
'cia się ddkanału mas ziemi zezboc~8; ~6ry, 
p'rzezktÓl§ w tem miejscu· kanał 'P:rzekO# 
~~~. .. 

W pl'zedią@ te~opierwszeJ.to dziesię~ 
ciolecia istnj.e,ni~1tanału przepłynęło. -przez 
kanał 25000 onętów handlowych o~óln:ej p~ 
j~mności stu jedenastu milionów tonu, 11\' . 
ponieważ za pra.woprzejazdu przez kanał. 
okręty płaęąokofo 90 centów od tonny, ka1f 
_ ~ ae&td6d .' ~ .~ ~ 

dla siebie radę. . 
Rabin cudotwórca niespokojnie rzucił 'W!f()q 

kiem po pokoju, zdawał Bi(~ niezmiernie za:atnDara.! 
sowany. Nastf;lpnie gładzł.\c swą długą bro!ię z~~ 
Ut się, jak by studJując jakieś nieuniemej wagi 
talmudyczne pytanie,' 

Wkońcu kłopotliwa sytuacja skoń,czyla ~~ A 
rabin odezwał się: , 

- Mogę Was~j Ekse&ieueji ~ ~'.,:P1;<! 
tanie~ 

- Słucham - odpowied.dal pret14eDt. 
- PragD4łbym wiedzieć c.zy Wasza E~en. 

cja. pOSiada rodtmę .-. spytał się rabin. ' 
Prezydent spojrzał się zdumioneml'ocz.1lJ,ia na 

pytajt\cego i· odrzekł: 
, - 'Na.turalnie! :Mam rodzk1ę. 
, - Więc - m6wR rabln - proszę WauI\ .~ 

celencj4i) nie za"pomlna.ć, te wszystko eo ~e, 
j~. znikome. Napisane jest w świętej ks.ięck& ~~ 
,;J1wo~oko winno po .prawe.j stronie widlie6,tllę l'pQ 
l&wej ślepym być nie mo.tssz. SchwyĆ mocno lA kllUPi 
1«:: ale i wyci~ij rękę ku bra:rnie. ProstAk ;bł:~iW. 
ciemnOŚCi) a.1~ światły ma oczy otwarte na wszyst
ko" o to ~ - zakońc~ył rabin - seby WMza 
Ekscelencja conajmniej połQwę swego laaju A~ 
na. własność swojej rodzinie. 

Tak zakonc'yła. się au4.jmcja. cy.40twOi'eT" 
oZ· )d:unk.acza... (jok} -99,900,000 dolarów docbodu.. 

W ci~u jedneJt9 tylko roku. ubie~, . 
przez kanał przepłynęło 3967 okrętóW. PJaclłC 
za prawo prze,iazdu 17 ,508~199 dolarów· §'[l 
c~nt! gdy tymczasem wYdatki n~ 4dmipi~~,. 
Clę l utrzymanie kanału w dobrYm :st~p".' 
wynosiły w tym roku tylko 4,316,861· "'~ . row. . ..., ....... . 

'Vartoprzy tej sposo'6nóści~~·, 
mnieó,że przed dwudziestu laty Stany Zje~ 
nocz9ne odkupiły od akejonar.iuszów&i~~ 
cuskich prawo do' te~o kanału, daj~eim· "fUl 
miljonów dolarów. a RzeczYPospolitej:'C'jl'4J 
namskiej za koncesję 10 miUonów.. ..2:. 

Kanał więc Pa:Q.amski przYnosi pneuu. 
l;j~biOlCZYJń Amerykanom znakomite. zyski.· 

l 

medy lalety ultrptzeua rei. ; 
Dla posiadaczy' ze)larkow ,kięs~~()I". 

wych ważna iest sprawa pory nalaę<:łlma.~~',·"· 
!.tark9w. Mianowicie zazwyczaj.ru,tlCrec~:>S14 
J~ ~eczoremt aby r,ano ~pośplech:u;· 'lłbł~~r; 
ma SIę otem nie zapomnIeć .. Tymc~~~e; ·'!f c śnie powinniśmy nasze czasomietz~'~~ .... a I 

~an. o, . sprę,.ż."V.,./. na.. hoW.i .. e. m.. p.or .... u. s. ~a.jĄoa.· .'z ...... e .. , .. :~ ... J!.i .~.'1 .... :J:, .. ~.ek: ... , Jest niezmiernie delikatna i bardzoW"!SJ,;~łJVfe. 
na wstrząśnienia. O .fle po świe~m n~1fi~eJ.; 
:fliu jest silnie zwi1liętat ' opiera się. wst~'~ą;~!ec 

, ~om d.a .. l ... ekp .. , .. 1e ... Pię.:J,~ .. ,i.:Z .... eg
. ąr. ęk w9 ... W. cz ... , .. as., .. '. ~ .• :«' ..... '.' lele regularniej funRcjonuJe, .. ~. ,,',. "C!c 

: ,Przy zegarkach precYzYJtlych .... u'Y~~a. . 
nale~ także ha. to,aby ńieltł~ść ich.·· w: 'ABe.l~ 
sC~dh zPyt sil~ie rut~rZłlnY9h)Vi~':~bYt;.JQl1W 
0Z11~1t!~,101;\yqhz jak 11p. ~. ~nnl~, na i. bo~~~nief 
yr le ... p.,::l~.!'tlłleJs~ac1:l:.Roąb . 'ZYJ;t<1W.;.;' .. '.'~.; ł 
!zo a~]l~ Nłę~t~rnie' .... ..; .. ' .... e ... ~pt~:,.~.l , 
kółka w zegariu preqvzyjft~ :~le.s:!aJ.~l·~~~, 
czas 1?od wpływem Zmlany,. tem'P1e~att1rY ., 
syć sllnemu rozszel"zmi~.:wz~lędnleści~~ 
C~Uf co z natury rzecZY" wYWołUJe 'n~tYa.ruul-b. 
U}~ ~ w ·dokladnym o.Q~ !1a~f:. 

~I.~ 



.... Kafendaf7Yt 
Srodc dnia 5 'Wrt.e§nła Pod~Sll:en!e NM? 
JlllIIIIIIIIIA,IIIIit:JIlII G~I[e.liB Sztuki (Park Sienkie'V.'iczt\ 
wystaw!; malarstwa, rzei,i>y graUki i zdobnictwa 
polikICIlO otwat'ta od lQ-8wieczorem. 

Piotrl&:o'\1Jska 193 (lewa ot:.) otVliarta od 6-8 w 
idovdska. 

, ,,,,"una lllll (Prtt!ł8zd J' 
.tłMf'ldame Dobarry· 

(Piotrko'Wska 67) 
I"Prz:fgoda hr .. Lareclo" oraz 
",Lampa alładj1na. >4 

f'r,;.;,ajazd ~) 

ritns ~incit~ (PrRwda zmydę1;tl) 
li.lr I!'nd .. K&no (PłotrkoW!lia 12) 
_Pifi$ł\ dus:ty"v nOllłł 
Kino 1' ... 0. 

luKr610wa l'louUn Roug~-. 
Kino KHłńakiego lr~5. 

PHI""'''' obrq.c2.kl:i ll 11 

lI~łodtleJ 1 tJztt:w<:zynIUl'l dla mlodZlety. 
• \ CareVlilcz'" WitCl:orem .. 
Biupa ,,Ro:&wćjU mieści słf2 przy Uł 

4. Czynnte od 9 NIDO do 8 W;lec:z 
If' .. 

OmOSOł 

- OSObllte. 
Patl wic.: .-. wojewoda Łyszkowski wyjctd1;a w 

dniu jotrzt:jl:izyn.i! t l. dnia. 3--go bm. na ta~'gi wscllod 
nie do Lwowa. i j(~drwc.zcśnie ruzpuczyna przerwany, 
poprzedIlio sw6j urlop. Urlop p,ana. wi.ce--wQjewodr. 
kOfltzy się w dniu 2O~go bm... 

- 37 pp" opnścll Lódt. 
,W dniu wczorajazYIll op't.lŚeił nn\1ze miasto 37 

pp. 1"iami ŁęczyĄ.!ki(~j) który IUlłnił pudczas ćwiczetfl 
28 i Sl' p.. S~· K. słubę wa,rt.ownłc1,,~ przy: objektu.ch. 
wojJkowreh lll.Ło<k1. (pa.p) 

- W aprawiekwaUfłkacyj nauezyci~ 
stwa. 

Z\vil\zek nauczycielski zamierza prZC!1f 
prowadzićankiet~ nauczycieli nie posiadają
cych jeszcze całkowitych kwalifikacji. 

W zależności od tego jakie wyniki da 
ankieta. związek starać się będzie o zor~anillt 
zowanie odpowiednich kursów. (bip) 

-- 5 nilljonów dola.rów dla przemysłu 
polskieJi!o. 

Jak nas ulforluują przel1Jyslowcy 
zwią;tku 111etalowe~o, T'owarzystwo Kredyt()ll 
we PrzcnlYs!u Po18kie~o podpisało jut umQil 
:WC: z ~t1nerykańskf4: ~rupą, finansowa w spr~ 
'wie zrealizowania listów zastawnych wymielf 
ruonego towarzystwa na sumę 5 mil.ion6w 
dolaró\vlł 

Przy podpisywaniu umowY nie z.asz
ły większe zmignyw proponowanych warun
kach. 

. Wypłacenie należnej towarzystwu za 

. listy zastawne i4ot6wki będzie dokonane rue 
póznłejjak 15 lute~o 1925 r. 

W Łodzi poźyczką tą zainteresowane 
8ł\ naj szersze sfery przemysłu metalow81lo. 

- Ue oddziałów przygotowania wof-kowlg'G 
ItJajduJe 11'1 w Lo4zL 

Na .. rotą skalę zakrojon.a. praca przysposobifł 
.. nia wojlkowego wśród młodzieży tak szkolnej,. jak 

i pozaszkolnej, ątara się obJąć jaknajszersze war .. 
stwy młodzieży. 

Poza. hufcami szkolnymi, w których zorganiltO 
wana jeat m!6dt UC:t4cą się) llosiada Związek Har .. 
cer.twa Polskiego na. teranie Lodzi dwa oddziały. 
,Ulonkćw 176, Związek Strzelecki - " oddzialj", 
ttlonków .114, HSokół\~ ::3 oddz., członków 72, Zjedno
c2enie Młodziety Polskiej 2 odd1"iały, członków 100. 

Wyszkolenie prowadzą specjalni instruktorzy 
'Wojskowi i absolwenci kursów. (pap) 

- au, rynk.ow& 
Wodn, B,.L Masło - kwarta 3 zł 50 gr - ol 

~ imi$twa. ....... litr od l zl &O gr do l zł CI) gr, twaróg 
- litr 00 gr~ ser - l kg. od 10 gr do 75 gr. jajka -
mendel od l zł SU do l, zł 5{) gr. kartofle - 6wiari 
ta l zł 00 gr ........ l 50 gr, kapuata. - kop$. od 1000 
li łl. pómldory 1 kg 00 grt marchew kopa od. l d i() 
do l Ił 00, pietruszka kopa l zł 80 gr, buraki kop .• 
l Ił 00 ar, ogórki kopa lzł 80 gr do S zł, g~ od () do 
8 zł, kacdta - od 2 do 3 zł, kun od 2 do 3 d-

B,.a Bał1lłlikL MIE~ko słodkie 1 litr 25 11' lit&.! 
~"'.gd aWt ~,l łO • 

.. dniu .. wc:zora:iszvm W Dołudn.ie odbvflI 
lo SIę W wydzude statystvcznvm ma~strotu 
posiedzenie konlisji nołvfiku.iącefj ceny J;8. 

miesiąc sierpieii. Notowania wvdiiału. statV:!I 
stvczne~o komis,ja przyjęła do' wiad()mo~ci i 

. Dnia 8 Iute~o bm. z inic.iatywy J . 
ks. blskupa l"Ylnicnieckicf!o i wice::wo iewo:: 
dy f:yszkowskk~f.!(), w chwili pojawienia sic 
w pIerwszych J.!rozllych oznak maiacc(f() na::: 
stąpić bezrobocia, powstał KOInitctNi~ienia. 
Pomo~y dht Na..jbiednic.iszych. Na zebranie 
orU~tnlzacyjne zostuJi zal1roszcni wybitni 
l)rzedshnvicielc "rła;dz i społcczc6stwa. 'Z!!ro:: 
madzenie w'vłoniło z pośr6d ~iehic prczvdjum 
w. nastęrrującvm składzie: prCJzes _. J .. E. Ks. 
BIskup l'ynlieniecki, wice;::prcze~d -- l)P. wi;$ 
ce Woiewocla ltyszkowski i I)vr. Izby Skar$ll 
bowej l·owa.rnicki, skarbnik P. Wł!tdysiaw 
Ekersdorf. sckretłtrz l). Jerzv Rosicki, 
członkowie ścisłcao KOll1itetu: p. Wo:iciecho\v 
ski, prC2CS()"\VU. H .. ofHnanow~l, prezes S. O . 
K,amiilskił kura.tor (). S. dr. ~~trosz i Konli~ 
sarz Rz~\du P* Iżycki. ()~tatni() dokoontowa::: 
no do Komitetu Pt)~ 1.ten. dyw. Junqa, dow6d::: 
c~ O .. K. i gen. Macho,vgkie~() pozat.cm w 
skład ściste~() KOluitetu wchodZ~t kierowni::: 
cy PO,.f:lzczeg(,lnvch HckcyJ. Komitet podzic::: 
lU . swą pracę lniędzv sekcje r()2dawniczt~t 
pod kierownictwem l1I'nłnht "'lvrzvknwHkie::: 
go, finansową pod kicro\vnichvctll dr. (}ra::: 
bowskicgo i sekc je kolon i i letnich, rH.xl kie:: 
rownictwelll dvr. Bronisława Szwnlmn. 

t Konlitl~t 
działalności 
bczrobl)tnVln. 
biednicjs:l.vrn Ilncs:t~KanCiom "~' .. f"\,4h,ll, .. 

DZIA~ALNOść KOMITETU_ 
Sekcia rozdawnicza posiada.. "'2tery 

l'unkty rozdzwlcze w których wydaje bony 
żywno~CiuwCł kooperatywy robotnicze.. wylt 
dajĄ za Wfipnrrllliane \vy:i:ej bony produkt v 
żywllości()vY"c, 2tl które następnie wpłaca się 
należność z funduszów Komitetu. W; ni\$tlych 
indy\vidtul1nych wypadkach sekcia r&Z
dzielcza wBPieru' llt)trzcbulr '~~~' .. h w miare 
nlozności mitter.i1l1nie .. Sekc,h't ta wydtl,je ty~ 
"odn:io'\vo przeciętnie 1.000 bonów zywno:t 
ścio\vych 114 sunlę 2.500 zł. l'Oz~lteln opłaca role 
ko dla ~row. ł,.Kropla .r.lleka", svbsvdiu,ie sta
cję dOiywiania dzieci (nie objetvch prZY;!: 
lll.usem iłzkolnvm). nalei~e do Czerwone~o 
Krzyża, stacie takie mieszczą się przy ul. 
SInugowe,j i wRndo~()szczu. 

Sekc ia cio:tvw'iania dzieci wvdtnvala 
do sześciu" tvsiecv obiadów dziennie. Na 
akcię dOił;ywiania dzieci \vvdał KOlnitet 
23.211 złotych 66 Należv podkreślić 
btkt. iz Słl.mO zebrało na PO:1 

od 5 d. do 8 żł., siano I .Bat. 1 pud 6 zł. 
U gat. 2ł. 00 HI gat.. 3 ~ł., koni(~zY!la l pud 7 
2!łt stornEl. snopek 8 ~ł. 80 gr, owies l pud 
t'J tytuie pud 15 !ł. owies 1 centnar 

zł. tytnie l eentn. m~ -- 15 zł. . 
Rynek Źi~lonr. Set· pomorski l kg. 70 gr, jajka 

l mendel l zł 4:0: gr, ka:rtofle ćwia.rtka l .zł 20· gr, ogÓl" 
ki kopa 1 d - 2

" 
ka.lafiory 1 szt. r)() gr - 1 tlt gęś 

od " do 6 k&cua. od 2 do 8 1=1 50 gr, kura od 3 do 
'~ł. (pap) 

-, W sprawie bruków mieJskich. 
W zwiłtzku z poruszoną w notatkacn 

orasowych kwestią uszkpdzeń bruków De: ul. 
Piotrkowskiej, o~rzymuJ~my .z~ źródeł mlaro 
dajnych następujące wYla.śnleua: 

nię podłoża betonowego, na. k!t6tem ~ 
Spoczywaj (t, to za każdym razem łie oatatuit 
nietylko bywały porusza.ne, jak to nXiałó. '. 'gs .. : .' . I. 
sce obecnie, lecz wProst zostawały zm 
Z ulicy i przenoszone wod~ daleJ po .'" 
niejednokrotnie do. ulicy Pańskiej: .. ." 

Koszty uszkodzeń robót łirn"~~ 
ponosił zawsze przedsiębiorca,' }ak~W~·J 
obecnie miejsce, 1t fOOOty, Wy.Kooa.· ... OO~." ..... '. '.' 
inż. Ad. Szcześni nie" zostały . ~ 
'Ptze:t Ma~istrat komisyjnłe.. ......e., 

Cześć tych robót, .. ~ 
p~z. estrzeni od ul. Na.tu. to .. ~,! ...... :ICZa.~.. ' ........ .. N'r .. 52,. iuż .. Szcześniak . n~w, 
odda Ma~istratowi 'W'~ł;\!:~~ 
wal't@r ~ nim' umOWEb ftZ~'" 
przepisów technicznych... / '.. J ..... 

Przed zfłbJ'Wto'Wwęnt; .w~-, 
odclnlm ulicy. tt~:!&je np~j.$k1e .~ty n.?:) 
we rozjazdy .• 'fi .tęm .nn~j$c'Ut a ,. pOOiew~$. 
podbicie _JI4'j"t6wnieź~ab1:ul?wa~ia 'P~ 
międz' .' t .~utecmw~ przez KJt17 ... 
'POlO . '.' . fele do ~czenia..nic dzh!n~. 

UL Piotrkowska przy zbie~u ul. NatulII 
towiozft iako punkt naj niższy, przyjmuje ście 
ki z trzech kierunkpw t.j. p6łl]ocnej, wscho
dniej i południowej stro1łY mULsta, • a wobec 
te~oł u podc~as plewy nIe ~ ~SZystkle wody 
mO~ij pOlnłeśclć !nęw' !stn1e.utcym .ta~ POII 
dzienln':\'1tt kanale~ część Ich zatrzymuJe ~lę na 
pewien . p:rzecbt~ ezasu na powierzchni l za.l& 
wa. ulicę.. k .. . . · Gdy dawniej, w o reSle brukowanIA 

że,.\ .... Ptzedostala SU~ pod, szynami d<t 
br~uj)odmyła go.. .., 

Na ten. stan .r'beCZY zwt6cona . IIOBtałtt 
iutłltWa~a lł1a;~istl:atu i poczYniono. k~ 
1«tJ;D usunięcia. tych niedoma~ań. 

części ulicY, 2ds.rzały się ule~ przed Zt)f 

em stw8.1'4nięciem i.połączemem . się ~ 
kostk~ drewDłaną .świe*cJ.za:prawY. cem~.;.~. 
.... L l)okrYJVłJ~ do, ,PX'Qfitu. uUQY R9wJ~ .. ~ '09i:Y.~~"§,Q.~t!\ 
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Sprawy robotnicze "szyn :munwaJowy~li, z w szcze~oliie'j umoco 
~yW'anie sŁyków jest wadliwe słabe. \vsku:!f 
!et: Mego szyny w tych miej scach, nie posia~ 
_j~ silnego oparcia, bądź podnosza się bądź 
ppadaią, a pOCiągając za sobą kostki, rujnu$' 
~~.Ł . 

Z zebrania Ghrześć~ Związku Zaw~ oźnych i Porljafówł 
, I w tym wypadku również Magistrat 

"djął odpowienie kroki zaradcze. ' 
Te~o rodzaju uszkodzenia w brukach 

"41Haią się na wszystkich torach Hnji tramwtt 
)oWych i s~ .. bardzo wido?zn~, ~dyż PJ;ZV l'r}l 
łiącłi drewnIanych formuj ą Slę 'v tych m.leJ~ 
ac:ach (przy stykach) ~arby, a przy brukach z 
tanńenia polnego z opaską ~ranitową~IGbojde 
,'W!ooje. 

Na' odbytem one~cia.i. zebraniu Chrześ" 
cij aI'lskiego Związku Zawodowe14o W OŹllo 
nych i portJerów, przemawia.ł pierwszy rad::: 
ny Cyratlski, przedstawiając zebranym ilo~ 
spodarkę lniastową i zdając spta wozdmie 
z czynności Rady Miejskiej. 

Po l1im zabrała głos p. Piechotkówna., 
f.twierazaj ąc, iż propO~'Ycje przemysłowców 
~odza w dotychczasowy, zarobek woźnvch~ 
gdyż ten, który dotychczas . otrzymywał 22 
zł. w myśl no~ph .warunków pobierałby 

tylko 19 zł. 27 ~ro~y, a ten!l kt6ry zarabiał 
tY14odniowo 30 zł., zarabia.łby obecnie 21 łl ' 
50 groszy. 

W dalszym cią~u przemawiał ·radny 
\Ąlojakowski, na temat szkolnictwa, podkt'e. 
ślając. iż przedewszystkiem miasto musi dba4 i 

o rozwój szkolnictwa i W tym te~ celu rOill 
poczęto budowę szkól. 

Zebrani uchwalili stawić się w dniu 11 
września na z.iazd Związku Chrze§cijanskic-, 
g-o całej Rzeczypospolitej. (pap) 

Na. przebrukowanie częąci ulicy Piotr~ 
l:owskiej od Placu Wolności do ul. N arutowi 
wa· .Magistrat żadnych strat nie poniesie, po~ 
ltiewaź przedsiębiorca (in_ż. Ad. Szcześniak) 
9bowiaz,any jest, wmyśl zawaxte:i z nim u:= 
_wy, nietylko roboty wykonać, lecz i napra:: 
.w,;i6 wszelkie uszkodzenia, wynikłe z przyczy~ 
,.1: wadliwego wykonania robót, w przeciągu 
~u .g~arancyjne~o. 

ZebranieChrześć. ZWiąZkU i]ozorców Oomowych~ 
ljI 

W o~le należy zauwruźlyć, że za eweu::: 
~ uszkod.zelua przy robotach. brukar:: 
,Idch ,M.g.~istrat pod źadnym względem odpo 
medeiałnOścl a.ni strat nie ponosi, gdyż ód:po::: 
,~łalność ta. spoczywa na wykonywuj~::: 
Qłn ~typr2'edsiębiorcy. 

adzieże 

Na onegdajszem zebraniu Chrześcijańskiego 

.związltu Dozorców Domowych, które odbyło się w 
sali "Domu Ludowego'.', przemówił pierwszy prezes 
Związku p. Rokita poruszając sprawę masowyah eklilt 
misyj, których ofiarami padaJą dozorcy domowi) 
wskazujat:, i2 właściciele nieruchomości starają si~ 

wynajdywać jakiekolwiek powody wniesienia. skarg 
CD Sądu i u.z.~skania w tej drodze wy,roków eksmisyj 

~~ 

Nawiązując do panoszącej się drożyzny, zazna', 
cza. mówca., U: pła.ce dozorców są tak szczupłe, te 
nie mogi\ bezwzględnie wystarczyć na naj skromnie) .:' 
sza utrzymanie rodzin. 

Zbliżająca się jesieil i bliska w perspektywie: 
groźna zima, stawia przed obliczem dozorCÓW do
mowy,ch, obraz skrajnej nędzy. 

Uchwalenie reZOlucji, wzywającej RE'ld do .... 
nergicznej walki z drotyzn4 zako~ :zebra~,~ . 

" 
- Balsa' szczegóły włeUdeeo oszutwa. 
w.. ~ z· wczorajszą nasze, wzmi~ Q 

~yciU koloSBlnych nadużyć celnych na szkod~ 
:Skarbu, dokonooyt!h przez \firmę "Spadom", ni~

Uruchomienia fabryki ~rzy redukcji robotników. 

~ . Fść dalszychszc"zeg6ł6w. 
~ natyehxniaat po wykryciu oszustwa przez 

.~ Bdańskie, .zostal aresztowany. kiłlrownlk fil 

F abry ka B~ci Zf.tj'beri, przy ul. Suwa~ 
s~t Nr. 6, która była przez trzy miesiące 
za . nięta, zostę.Jfl obecnie uruchomiona na 
starych waruJ;lkach płacy, jednakże przy z~ 
trudnieniu jedynie 50 proc. poprzedniej Ho::: 

,. ,,8peQom\iu w Gdańsku p. L., na którym cią.:ty . 'Ul 

~ 04powiedzia.lność :firmy na' obszarze Wolnego wiane ap.a.raty t .. zw. ,,Fa.wChrotllO"firmy 
~ ~ Urzędnik ów .został zwolniony z Hegedorn W Berlinie, prócz te~o pertraktuje 
~ .. ~j.~ DO,OOO .zlotych:'i'owary opiec~to- .~' dyrekcja z dyrektorem technicznym opery w 
~ .• ~h firmyM. Stiller~ przy. uL Sienkie· Dreinie Hassaislemw sprawie dostarczenia 
~~. -~ .. 62,%I&staly . one~j prze~iezi.on? do Urzę.. ruek.tprych .lego. w~alązków scenicznych .. 
W·~o.t Ogółem. SkO:DJ1Sk:9.!yauO .. ~.beł.!.!1 .. _skr~EL .... ~....._ .. Teatr popularny. 
~., ~y,wartości kilkuset tysięcy zło... W t k dn.. 4 .1-- . '. d' 8 15 
ty.c$.. Toww Wn wstanie sprzedany w naj:blitszycb • e czwar e . ~ o go z. · 
~ w ~ publicznej li-cytacji i osiągnięta. w~czo:rem uroczyste. otwarCIe sezonu 192~~ 
.IQ1'D:a ~ do Skarbu Państwa. Jak s~ pokazu- r. Odeg~aną ZO~,tame kla.syczna komed]a 
je ~ ta.bybL własnością. pewnej :firmy angiel- "Damy I huzary Al .. hr. Fredry. 
~. k.:tQra .. :w.Jiezeniem wysłała ją przez dom~ek.. Obs~d~ .. tworz~. pp. Ba.rtoszews4, M.ar 
~.. .h,. , ~..... H d . Ł" d' ~1 ~ f' MŚ· szycht, ZIelińska, ,t'1Szer6wna, Brandtowna, 
~.,f::y"....y ~m ~ o Zl,":~ lrmy • wlę"Staniewska, Zeromska oraz Pl' Bielecki 

of· ~-.ki. Fkn:.w. M. Swiętosła.wski zadatkowala. ~ et......... ·k· ki P h-1-ki B lz ki-· K b·.' 
...... ~ Vi .WJfsokośei 20 proc. wartości,. ą wobec. ~~r. ~WS , ue au; 1 O. OWS. u ln 
~ .toW$:'U traci rowniet swÓj .zadatek. ski 1 lnnl:. '.. .. .. 

'. ~~clebWłlrZa •• jest . kwest ja, 'kto za.płaci firmie ReZYSellę ~w~. BieleckI 
,~1dej .m~dzę? Firma ta uchodzi w Anglji 
'. ~z najpowatniejszych,. nk)moiUa więc przy 
~.,. hy' ~ia.ła cośkolwiek.. ,o machina.c .. 
~. ~.. ,lo' ~ ~~ .;., ... 1'.' 'f" . ł 

. ".~. '~.' ", .... VC" .... om .~, Inna "sulI:ruenna .II 

~'~ ~ >pra.wdopodobnie .kopalnie M 
~'.lub .·zast8;wi'· akcję "Sat~", ··a poza.tem 
,~ .. ~eprzed kratkami· s~dowemi. Prze~ 

• ,~, teBo rodl:aju karane są grzyWlU\ dwudzie. 
~~ .wk,ą, ce~~. utra.ł.ł\. koncesji. Do dotyeh .. 
~. Pl'zet'óiln.y(!h ·afer: jajczanych, monet 
~tllJ.~strz~ń" walutoWYCh z ,Gdańska. i 
~ .. prąbyJa. jeszcliJe jedna "przędzan:a".' Robie
,~~ .kokO$owych i~iteI'es6w" polegaj~y~h n,a 
,~~ . Skarbu Państwa winno. być z całĄ ·suro~ 
.~ : prawa karane. ' 

'; ... ' ." . Wł.ad1:9 llaSZewinny się b,ardziej zaintereso~ 
:1f~.~mdq~}>em do monaH •. ~) 

~;E~' 

'Teatr i sztu,ka.. 
,-- TeałrMiejskl. 
Mimo wYstępów "Niebiesld.ego Ptaka'· 

trwa na scenie całymi noca;mi praca około no 
. . ,;wych instalacji $.wietlnych, które będąukoń~ 

CZ'one na otwarcie sezonu, tj. 9 bm. Nowo 
aklacLtne urządzenia świetInewykonywa 
mę śc.:iśIe wedle wzoru Teatru Narodowe~o 
,w \Vars.za wie, przyczem dyrekcJa kładzie 
M ich precyzyjność szczeRó!ny nacisk, ro~ 

',Zwnłejąc, iż rozpor,t:;ą.dzani.e . wszelkie~o ra:: 
dzajuefektami śWIetlnymI Jest kardyn,alnit 
poasjawą wszelkiej nowoczesri~.i, insceniza:= 

Ju.z na jbl:iższe przedsta wienia ,.Slubów 
lJlieńsk\pb",. "Romantyczne i . nocy:".i ,;~ło::: 

Genjusza:' dadzą pubbcznoscl lódz~ 
'8P[)S()Ol' lO$6 do ocenienia doniosłej roz~ 

technicznemi urządzeniami zesz::: 
Ił tegorocznemi, . postawionemi 

europejskim poziomie. 
-ibł~ ~ nsdrud& ~ 

ll1 UD tka ty. 
-:- Czarną kawa na rzeCz II Kongresu 

C. L E~ 
. W dniu 7. wrzesnia l. b~ w lokalu KaSY 

na oficerskie~o (At Kościuszki 4) Alcademic 
lcie Kolo Łodzian urządza cza.rną kawę z kfć 
rej eałko'witvdochód przeznaczony będzie 
na wydatki związane z przyjęciem człorików 
Ę.on~resu w Łodzi. '\f. pro~ramie przewiduje 
s~!' szere~ produkcJl artystycznych.. Szcze:::, 
góły ukaż,ą się w dniach naJbliższych. 

- .. Dzłemdk Zarządu mo ~odzl ... 
Wyszedł z druku nr 36 "Dziennika. Zarządu Dl. 

ŁOOzi'\ który" zawiera: ario E. R06seta. - Smierlel. 
n.ośćniem{)wlł\t w BeIgji"'; Uchwały 111 Zjazdu Le
ka.rzf" i Działacww Sa.nitaroych; Rozporz~dzenie Mi . 
nistra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykona,.. 
nia ustawy z dnia ~ VIII-1923 roku; obwieszcze
nia i okólniki; kronikę miejską; przegląd samor~ 
dowy; kronikę zagraniczną. 

Adres Redakcji i Administr8.;cji: Pomorska 18 
(1 piętro), telefon 2-93. 

Konferen·~ja z przedstawiciela- , 
mi związków robotniczych. 

Wezoraj w województwie odbyła. się ~onferen 
cja. z :n:zedstawicielap1i związków robotniczych w 
sprawie .o:becnej sytuacji w przemyśle, 

KonferenCję zagaił wojewoda p. dr. Garapich 
prosząc obecnyth o wypowiedzenie się w sprawie 0-
becnego kryzysu przemysłowego. 

W dłu.tszem przemówieniu p. Kaźmierczak, 
przedstawiciełz.wiązku "Praca." .zaznaczył, it prze
mysł nasz w Ubiegłych Jatach był nienorma;l.nYi 8: 
s.tanOWez.l7 doga ~ lUtJ, d.o,Rie.ro ~a.., 

ści robotników. 
Pozostali bez pracy robotnicy odniel' 

Ś'H się o interwencję do Związku KlasQ" 
wego4 (pap) 

...... i •• ! ............................ .. 

W c~ie sanacji za,ezęto ju,tl'edQkowa-ć ~, ,,' 
co trwa do dnia. dzisiejsz~o tak te oWenie jedni 
trzecia robotników za.ledwie pra.cuje 1 sytuacja f()oI . 

botllików ze wz:ględ u na nadchodzącą zimę jest bar· 
Wro grot:na. 

1UeA zdaniem mówcy winien energlqmlęJajł\ó 
się ~ spra.wi!, i wyjaśnić stosunek sWÓj do pnem,'" . 
slowców, którzy stosują politykę sabotatu. 

Następnie zabrał głos p. Kałutyńsk~ przedSlai (' 
\\ kie.l ... wiązk6w zawodowych .ztWl&c.zajf\c, it l"Zl\d; \'; 
wlnien ~j4Ć się sprawą beuobotnycb, którym .. ' 
wkrótce jut nie będą wypłacane I&POlllog!, a,~ JlI 
sUWl w najgorszyxn okresie tj., na pooZil,t)tu zilll1" 
jednocześnie prosi p. Wojewoda by wpłyDł\łna, 
przemysłowców, aby ci przy redukcji mi-e1i na wzg!Q 
dzie stosunki rodzinne robotników. 

P. I1echotkówna Ch1'%. Zw., zwrac&ła uwagę 
na. wzrastającą dro~yznę, 4rlykulów pierwszej po-. 
trzeby, co jest tym :bardiiej godne uwagi, te' robo
tnikom płace zOItają zmniejsłooe.. W dalsqxn cl~ 
gu wskazywa.ła te przemysłowcy utrudnia.ją wrp1a; 
canie zapomóg robotnikom, tym sposobem chcą ieb 
~rnusić do przyj ,cia proponowanych warunkÓW. 

Niezależnie od wyżej oma.wiar.trcll sPraW 'Pl 
Zubęrt zwrócił uW8fM na dute, liczbę obcoktajoW''''~'· 
ców, którzy u nas pracują, więc nalatałoby ich \1<' .. 

sunąć, jak ,to czynią innepa.ńatwa.. '. 
W kon.cu p. wojewoda., <':ziękują.c zaudzi~lone: 

Objaśnienia, proponował, aby r··zedstawiciele. :~~J 
k6w, w kM:dej .za.wiłej spra \vie dotyczł\cej ~~st! 
przemysłowego l bezroboda. twracali s1~ dp niegQ 
by móc na wspólnej kOljferellcji Wdą ~A ł,p,1f8 
wyjaśnić. ,Ok} F , 

~x~ 

; Vi' oJna światowa, niszciąQ'. Vti~~OWj' 
zdobycze zabytków kultury i sztUki,; pOC~: 
la. o~romne spustoszenia i na \nas~eJl1:90~d 
cy. )~.o oto w oddalonym o 161d1QD,'Ję.~r'l}y 
ŁOOZl Lutor:niersku, opr6czzr6'Wpan~a .. ;: .. 
dziesięciu domów .. zniszczony . ~s~eJ d9lŁ. 
tne. klisztor poreformacki, .. pięk~y. ~~.~ If 
renesansu z wieku XV1I~~o. .' . . ' ." "' .. 

Czem dla serca kaźde~oPolak~~~t 
ka był klasztor Lutomierski ,,?O pokW"staJ ą ... 
1863 roku, świadczyły o to, liczne" OInPrtt je wiernych, ścią~ihice co'tocznie doWti 
rut by oddać hołd sPo~z'Ywa.i ą.~Wld '. Vfd" ·1t~i~i. J 
nu..acli dwustu zakonnikom, Sle ero Z,!:~ . )~ 
kSIężom, oraz boiownikom~.a woln0s~~:c~.~: 
ku 1863. To tez kiedy powstało pY}ame •. 'at· ... ~: 
wobe,? o~ro1pu, zn!s~czenia tej pa.mbltlit1dć : ~o: ~i 
doweJ uds SIę na JeJ odbudowę ze ta , .. ,,' .; 
brzVmie fundusze, mie.isco~ ProboSzc~oi. i 
Stefan Niedźwiedzki, ufny 'VI poroo~_4 .. ;"h 

Qr.q li' umiłow~ ~,.i~! . 



koncercie iak i \v inknaiszerszvm 
wnrst'\von1 społeczeI1st:\va, ()faz Z\Vi"l7.kOlll i 
stowa.rzvszCniOll1 t znpc,,~nionv doiazd i 
l')()\vrót 'tranl\\'~danli do Konstantvnown or~lZ 
bezpłatny przejazd fUr111~nlk~nl1i z Konshul:tl 
tynO\fvd do Lutolnicr~k:.t i z 

Od,iazd Lodzi .. , ..... ".+ ... ~"+,,.~.'" nu;: 
shuJi rannynli n6ł 
rano. 

godz. 10~cj runo llrOC:lvstc !1rtł)()~c6;:l 
Rb.\"() "I"V 1l1tlrtld1 ()(:1hudc>vvuTnCCl[!O si(~ kht!1zto,~ 
tu. Po nU'h(t:i:('(lHtwi(~ z,vi(,~(h~~Uli(~ pochf,iemi 
Idosztol'l1ych. 1)0 zwiedzeniu fHHlzierni ()dbc~ 
dzic się POClH'~ld do kościnhlF~lrne$!o i z po;;; 

p()ch()(h:i(.~ i)f'Z(~l"\v .. t ot'i'HHlin"r1\ 

II Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Łodzi podaie 
wiadQmoścf. w celu l.a'e~~o~cf pierwszef raty podatku 
~myłł artykułu 61 Ust. o podatku majątkowym z 1 tVn I 192~3 r. 
04" 746) i od nabycia t1łernchomoścl odbcdr.le WIfI"'2!lI$Snl,. 

!poku o rano drogą publicznej licytacji sprzedaż 
rów należących den 
t. j8kób Sr:oehetf Piotrkowska 82, 30 towaru n6łwełnianeg o 
2~ MO!lkowkt i Rajchman. Piotrkowska 300 me 
S. Zapp Bracia, Juljusza 18, 50 Iztuktowaru bostonu 

Michał, Si enkiewicd 20. biurko kredens 
pluszem. i 12 1 tremo czarne, l I"HH'rrrl 

Kr2~eMtł'eK białych, bibljoteka. "1' •• ~;.n.'I.."U" 

S, Orabisński 
i 

6. Comber ł 
wełn ... (nopp) 6 tow .. 

7. Lubili.! Dawid. Di!icłlna 11, 
gtł tow.. baweln, na blulki, 10 

tł.. Kohn Abram Izrael. NarułthVłCI8 
dens lJomocn .. stół 1 12 kr,leseł~ 

,9" Freilich Bolesław. AL. KoścluSJkJ 
wyplatatne trzciną .. 

10. Lwow Józef, Oth1f!słta 81~ 
dWa. biu!"ka jedno z nich an1U~I'l\Tkatfi~]Kie. 
skórą l fotel kryty $uknemłi 

11. Dziewiecki Zielona 
ty do n:ecz)f. lustro tremo, 
SiJberber~ Moj~esz, Al. 
kanapa, Ó 4 
w szafce. 

13. P amHjer Maks, PiOłrkow!ka 

11. 

lS. 

19. 

pisania, ó krzeseł i 
dero by ł umywalni!, 

251 
tutkOM> 

1 lustro-tremo, I ' 
28t'UeirOillil oszklona. l u 

do kSitl" 
marmuru 

kredens .. , 
tow. t { 

'" " . . ~o<!z. 2::e'j PO południu POczą;tek 
\~J wlkHJ,!,.!o Koncertu. 

Po wvezernaniu proJ;!:ramu Koncertowe 
;.:!O odbl;cl:dt} sic Zabawa Taneczna urozmaicG 
lutwiclon1tt niespodzhtnkami. 

Komitet ivwi ni<~l)łonna naaziel'ę, ił 
~połcczcflstwa KatoHclde~o rulSZe.~ 

1,;: f'(')!erllU znane i dro11ie sa piękne tt&. 
khlHZ t.C!rtt tut01nierskie1:!O, , pośpieszy 
w drut! 7~ym wrześna I. o. do Luto" 
pr~Y,~1)ie8ząinc teIn salueln odhud()l;., 

sercu ka:,i;de~o Poła~KQtolik4 

KOMITET 
r"''IItriń'nn •• Klnsztoru w Lutol1nters,,:u 

Koncert i Z,tljawa oobęazie ~ 
n~l l)n~odę. ' 
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I U:ąz.ĄD SKAlłBOW;'J 

fODAUCW :I OPLAT SKARBOWYCH 
W ŁODZI 

Łódź, dnia 1 września 1924 r. 

• 

Svrzedam pie{tarnię z urzą" 
~. d'Zeniem i mieszkAniem. 'Wia
domosć: B.leksaJ'ldrowska 168/ 
KUl awińskt. • 289:~-5 

Maszyne do szycia, otomanę· 
szafę M~ka niklowe. zegar, 

stół kuchenny sprzedam tanio 
Przejazd 24. m. 1" 

2906-2 
I Urząd Skarbowy Podatk6w i Opłat Skarbowych dla m. Łodzi podaje oioi e .. 

5,m do publicznej wladomości że w Łodzi dnia 3 wpzelaia 1914 r. odbęd, . ~ 
Warsz!at ŚhlS"trSki z WyrObIO' 

ną kłijent(~Ią, w dobrym pun 
keie z narzędziami tub bez do 
sprzedania. OFerty do RozwoJu ;'!łH; pomiędzy g6dz. 10 a ... po p.ol. na pokrycie zaległych podatk6w skarbo· 

wYcb publiczne spr.zedaże z licytac.ji zaj~tych u niżej wyszczególnionych dłuż ników ru 
ebomośd a mjanowicie: 

pod .,I{. K.n }88'ł-l 

Sprzedam dom n:.urowany 2 
pietroVJY. Cena przystępna. 

Wiadomość: ul. Niska l. u go 
1. BryszewskiegoWacława, Włodzimierską 26, meble spodarza. 2880--1 

2. Gnat a N. M. Północna 16, meble 
3. Outera J. M., Nowomiejska 19, w6dka, likie Ty i wino 
4.. ,Keniga K. Nowomiejska 22. tkanina bawełniana 

Dom - 8 roie szkali \3.7 Zflierzu 
sprzedam od zarnz. Ou±y 

ladny pokoj i kuchnia wolne. 
WiadomoścI Łod:t, Nawrot 48, 
skład drzewa, 2851-6 5. Mazelszo Lejby 9 Z6rawia22, 30 sk6r wołowych 

ó.. Maj erczyka judy. P6łnocna 18. pianino 
7. Najfelda Abr. J., Nowomiejska 15, zegar .. tkanina półwełniana. 
8.. Rozenbluma, Nowomiejska 9, guziki, nici~ RÓŻn.8: 

9. Segała Mendlca~ Nowomiejska 26. 300 szczotek 
10 •. Szajhe Chaima, Nowomiejska 15, meble 
11. Sztyfta· Hersza, Nowomiejska 28. 100 szt. towarów bawełnianych 
12. Torończykalcka. Nowomiejska 20, tkanina bawełniana 

Rutynowany nauczyciel udziela 
lekcji 11) zalcresie o~miuklas. 

j;)rzyspasabia do egzaminów dla 
eksternów. 6 Sierpnia 14. prał l3. Wajnbluma LJo Wschodn ia 22, 4 skrzynie przędzy nja. ~835-1 

Zasekwestrowane ruchomości można obejrzeć w dniusprzedaty na miejscu Ji. ~TUDENT udziela matema. 
\J.. tyki. laciny. fizy 

,,,(acjl U wyrnienionY,ch .dłUŻAik6w kł,.jęz'9kó'W. Kililisk:ego 96-5 
(soblokator) godztna 7. 

~-' ' Naczelnik Urzędu: (-)w. z. Pal. ~800-1 
• . PQtrzel>na zaraz .słu.:tąca., Wól· _. 

,"l.ik!ery, Koniaki, 
pOleca po niski oh cenącb 

E 

n 
, 
1'1 

~tQ1»e, On1amentowe.k t:ltedralne.~torome. i t. p. SzlUo 
,ilrCJU)e idrucłan~ do krycia dachóW. Kit c~ysty. pokosto
W,..Og.iotll!w~ł. kaani.nle 8zamoto... Płyty pfe .. 
kłit'skle, krajo\i:ei ztlgraniczne. ,Djamenty do cięeiasżkta. 
"lif ... " s:zkb1UII. do okien Wy$ta .... owycb.. Kompłełne"kle.; 

: \:nJj;l))Ud,dmlhorAZ~$zełkie· reperacje mykonaje ii~ szybko 
, . .. . i pocenaąh kOnkurencyJnYch. 

"p.,H_nell, Łodź, usta 17.· 
2l }J 

I 

c.tudca 91 ł nt. 55. .1 b ł ,. ft . 2874-1 uro OB ag oszaDł Oficer .. ka.wale .... poszukuje po-

Kupno 

;;;;; ;; •. " ... = ; E; 

koju nmeplo-wanego lub nie. 
Oferty ao ftclmłnlstracj t pod 
.. Kpt. M.. KG 2875-1 

PotrJ;ebna panienka do apteki, 
obznajmiona z c.zynnO~Claml 

aptecznemi.BrzezińsltB 56. 
2877-~ 

A, At A'f Meble po cenach 
• • '. . zniżonych: syp.Jal I SPeCjfltista na budowę karo-

ki, stOlowe, .. kUCb.O.i al.. s .. Z8fy .• 16.... . ser}ł poszakuie p.t. ac.Y~ . H ~ka, słolt\. krzesla wiedetiskie j LUka. Zamenhota 27, Uł. 21-. 
inne sprzedaję. Pnetdzlecld 2879-2 
Piotrkoltska 108.. . . 

2444-7 potrzebni $8, stolo f%e n8 l:nsle 
----------........ - roboty. at. Pietrkowaka 92, 

Ał Na ~ypl8tę l Pomimo sto' N011łakGwski,. front, ó piętro. 
, • gnacJi na dłuższy termin QS85-1 

najtaniel: biaty towar •. szewioty, . . 
bostony, gabardłna. ~elQrYf . ~a..potrtebna biell~ntarka 40 szy' 
tyny, tafta. RU'P8szklI), Kd lń . cfa od . za. raz" Zgrusić się, 
skiego 44. 928C1-5 P6łnocnn 51t róg M.aglstracklej 

Al Na Wypłatę IPorpimo· sb ... 
. S!naCjl najtanief: etaminy 

francusKie, satyny. frotte .. alpa .. 
gal trykotłns, creDe de chlne. fi· 
tanki, pluszoWekeldry.. Roba .. 
szkłu I KHi:ćskiego 44. 

, 2800-:5 

Al N a myptatę !. Purpur na wsy 
PYf nię. prz~p a~zczaj ący 

pu.cha, farba trwała, na mtltera 
ce i sle.nniki VI} pasy. Leon. Ru· 
plil.szkin, Kilh~.skiego 44 

~ piętro. tU 1 v. ~886-.1 

St·~ nCja dla. UCznIÓW. Pańska 
85, m. 18, lewa oficyna. 

~881"""1 

Pouzebna sloząc:a do wsz.yst" 
kiego. Rad\VańSka 11. m. 2. 

2889-5 , 

PrzyJmę dwó~b panó~ na mie 
. szkanie 't calOdziii)nnem u. 

trzymaniem. UlIca Kiłińskiego 
lQ8, sklep .z Nawrot. 

2825-5 . '.lWebłe:łtim~ i mban~g)ykonujeplY .. W.lUlSZvm 29.kładzie. Udziela
" " , " my g1lmrancji zasoll<lnc·wYkc>nanIe" AJ Kredensy, garderol>y, szaty 

• kład ~larskj, N apiórkowskiego 7,.. many, łfr~~~~~~źe~~~łas~~ 

2890-2 

.pianistka p~ Roszkomske. roz .. 
pocznie lekCje Ui Wrze~nia. 

',. . , . przy Górnym R~'nku. ~899-S kiewicza 59. oticyns. drURie 
. wejście, drugie pi~rołmieszka. 

PIotrkOWska 164. 
~891-a 

Zeiiskie Gimrł3zjum Humanistyczne 
II H nsen .ni' 
ul. Piotrkowska M 209, 

".~e zapisy uczenie codziennie od godz. lO-ej ,do l· ej. 
. . . Egzaminy dla nomoy.1stępuj~ych rozpocZllfł si~ 50 sierp .. 

.• , lekCje 1- go 1l1fześnia. 2~t-1 

nia26. .Piec nota. 
2888-] Lokal do odstąp~enia: 2 pokoje 

z kochnią, nad.ający się ao 
k.ażdego Interesu. Srebrzynska 

·Ktllnę używaną maszynę do 25, piwiarnIa. 2894;-5 
. szycia. Zgłoszenia pod ~K. OSOPS 'm $rednlW wieku po

Z". <lO adm. Rozwoju. SZUkUje . pokOJU bez mebli. 
________ 2 .... 88..;..;..1-__.1._ .... Cena Od umowy" Oferty Vi Ro. 

Do .. mek sprzedam n·stych miast zwoJu pOd /JSkromny 177'\ 
z ziemią warzywną. ul Luto~ , 2896:-2 

mier&ka 1:4 100 • 
. 2808-5 

PrzYjmę uczeniee na młeS2:ka_' 
nie % utrz'Slwamem. 01. 2B t 

Stn:. Kan .. 25, m. 8. J r I 

1 2897,. 

~ ......... 

Przyjmuje Się panny do nau,kfi 
robien fa pończoch i trykota-

1.':}. Kopetnika 54. 
2899 .... 1 

4. 

Poszokuff: zajęCia. do zarząd • 
domem to miejscu lub na. Wy 

iazd osoha tIl średnim wieta. 
Balut\', ul. Grosmaitt) at" Ska .. 
rzyflski. . 290() ..... 2 .... 
Potrzebony starszy cbłopiec do 

terminu do \11Uiiafni., \Viad.8 
6-go Sierpnia 15.. 

2901~.t· ...... 
PrtlcoWnia haft6\1> rę4;:zn~cb~' 

raz rysownia Wzor6 w ~ ~ 
szyckiej. PJotrkowska 90. ,pr~ 
o Ue .. i Prze) azd 65" I 

2902-6 ,;' . 

ne dla uezen ic l Rysuję 
'Wzory na 'lJ)szelkle robot, j 

ręcznE". Sprzedat wzC)tÓl.V na 
materiałach. TaSZYcka, Piotr ... 
kOWSKa 9(:). Ceny kOllkuł'enc~ I 

ne ! 29QSr! II . 

POS2UkUję pokoju ume.b1olł .... 
ne~() lab .bez meblJ. Łag5a~ 

we zgłoszenia do 8 dmio. Ro-
z~Ju pod ",A. L. 28" "'. 

~904'*':'4. 

POkoiuumebloWł!łns$łO ~ inżynier. Po:!ądsne pez u· 
trzym ania i w rodzinie chrze .. 
!:1eijań.klej. Ofert, do RQlwo
ju sol> ~Spok()jny" 0;.. , 

,2895-2", 

Przyjmnje do ręczneJ· tQ~,t1 
różne hafty kolorowe ł))fa

łe. Piotrkowska 213 - lS.·.· !. 

2907'1;5 ..... 

PRACO NIA :=tk~bt~J~ 
rot m. 5. Wyk ou:arue efektow~e 
1 artysto po.d iIltelij;Jentovm kle
rownictwem ~9Cf}-1..:. 

D.1a smakoszó'fll· rJoskonate
l 

0'1 
blady domowe, VOdane et.,. 

gancko KarolA m. Ja 6, '1·· '. i910- __ ~ 




