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kongres' Międiynarbdów~L :' czwartap(:J:hvięr;O'11fa,::.J~ .teo:rętyęz~~m,,- .o-

Dych: rząGlt~r,,\ ka,pitaU~tya%~ych i pod~&...:~,
zjęclnocz~nia

.iYiodniobrad.owaf w Moskwie,··pozQs.~.:.·· taljzmu do spbjalizmu, t~ j. ten okres, kt6Wtł pO sobie . w p~~taci ' ;,pa:tniętnikaC~ ao~' ł y .sta._~ ~ęd.~ie pod ~akiem

podją,ć

ZSSJR.

PQwi?

nien . ener:glczną. walkę zw~og'attti prQl&*
tarjatu .. W 'ten 'spoąÓb, jak wiazimr, . ,;~
~a2ariUanta·wł.d~,· ~IU mi,daYD.al'O~oWy. . wy katech~~m kom\lnizmu"
;
PłJ)l_ttlrjat.
, ; »l'opaqttje zupełn.iejit~i~ akcJę:

~Y.obszernyprogram kOrg,uJlizmu. :1ich1v.a

ostate~zp.em napoS}ę-

duniu .Kominternu· z dnia t.:.gt. 'września

~. Akt ten, kt6ry: nażwać będzie

'".

"

k()n:ruhi~tyc~nej,ktory przez długich sześć" r:u\'\ieriiU oktęsu 'pr~ęjściowe~Qo<;l: k~lli:- . sIem

lon.y w br~Dlieniu

e-
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'\(~t .r(}zą.~~~!e ,P\ątYn:t _, pUló\viono znaczenie
z.sSR' .ro1.fJ sowietowrosyjskich w~it)le
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antypaństwową w' pószcź:ególnych p~

. ",sfWłum :nieko.tłlllsłjcaJl'Cb,*
Przedew$zystkiem - st\vierd~ "pro
grant; -:- pa~>tje komunistyczne _w posż:~Zę

: ~mitdzyf1al't'!dtJwej 'reWoluoji socjalnej;:
"l1oWym katechizmem kOJrUUłiz.u~ł,',.
S~-osty wresicief 'ostatnizarazero rQzdtlał' gólnych ~ paiistwach prowadzić; poWinllyl ..
oliublik-owany został w tych dniacll"w prs. ro(,wl' o '~. .';.
.
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-U~Y~IO~ł!pr~opagaDdę:na r~~'~~'f~t":"J'
~eso~ieckiej. Zaznac~yć .wypaua,te . ro.sy:j~'
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;" 1:r
.
.t;rategji i ta~t!,e' Kom.intez:nu .
da~eJ .na. rzecz kontrQli' rob
.:,.;;
d.
~a ~r~ć "nowego katecb.iz~u·.' 'je~~·. njie~
. - .' ....
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..' ,,.NQwy~atęch~m .kom.\lni,zDlu'·~ twier
plu.dukcją,
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_.WłPŚ~~~t~h~.,'~~>. r~eC~~\\J ił~r,4j,~~

"p:; t'letariatu.: i' t<t;- t tEl..... >lV, '
Jlo'dpisem. Buehal'i.na . . speejahil1
·
- ":?"_-~. -~ ::-::>'. _ .... -~'"-.
7~: ':"..
_ _,gd.~~e _poWyiue ~a~tu;#i
,.Wi{Ardzaj ę.cą,~e właśnie .brzmienievGs,yj .. , s~ećjaJne ::,~ttrlędzyna!od~y,;v,e . o~?Wiąz~~. _r&...
. .. . SPeł~O!le(?):
słą.ę"programu"· jest brzmięnfęm zasadni... w~lucyjneh. Obecne państwo rosyjskie, tj.
y'; i:ględnie Vi' .chwili, kie(Ly.b~
'(;::em,_ i .że z tego oryginału pQwinny' :być, 'l~\,Jązęk r~pub1ikso\vieckiCh, . czytamy w

dc~onan.e tłuIQaq'~eQ.i,~ na jęz.yki inne.

,J.:l~~~'gra:ni~. ko~un~styczniin) --'. "od~~y,va

.
Ale. ".no\v)? kątechizm ko.m}).nizrą:u H
ui~tylko przez \vzgJąd 11.a.język/ z~słu.gu.

\yogqle wyjątko~~o ,v;.'ielką, rolę r~wóhi~yj ..
nt;k - .rolę międzynarocto\'\'egQ
pio~ięta
'!'cw'olucji proletarjacldej;
prowad~ącęgo

je napliano "mosknnvs,kiego'".
.
Moskiewski je.si jegod~ch cały,
mC"skiewskie są metody, wniulom.awiane.
.
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~-: e.mb:rJonem tego ustroj'u:· państWG;lYęg9,
una'k przYJęto projekt, o.praco\vany. ·P.rzez ,1:tI,1ryj - zdaniem ,k:om.tlUi$t6w,
Qijęl~te
~ba.nego rosy'J'skiego .' teoretyka.
komuniz~
\V pr~yszł9ś'd
mu! Bu~harina ...
świat cały
obs~erhy,

\\' postaci' nlinji

pełen fta~~~5Óv.. ~i:"J~iY'FrażenJ tUa s~~l~o:kich
tHa~ konlunistyeż,lij~ćh
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SQwięą~ią~
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: t,) .j~st ;
~ł. się z \\j.~~PŁl, i.~ześciu obszęrnych ~O%"'
obowiązki jjproleta!ta~y cąłego
działów~ z k~ói,)·tll k~~dy rozbi~y, ,jes..t. na ..
. świala
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. 1icz1jl€ paragrafy. Piel"ws2.\t rQi~zi~ły·. ~,p,fo-

gi aril1.C

ol1;tav.:lają

.
sysiem kapitalistyczny.
pr~~I:iGnyiadajtte, rzt'c: z jasna
jego ry~hty zanik.
łZrv-zvB kapitalizmu" fazy re\volucji ś\via
to~-eji określenie ostatecznego celu mi~
d2.~narod6\\Cki . komunistycznej -- . oto treśł!
~ . pief~S~ychtrz&ch l'ozd:dałów
.
ślt&OU;l1fU::Us,tyc~~ego
ką..tecltizm~1. '".
Cz~

\\'ob~c
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·t:1.7:ialań.
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. ~Iiędżytlarod.6\vką, w: swym' ·;,IlQ.. !
kated;tiź-tUie;',' rri(~}\~~-i'o' S,\,;~;-ćh. pianaeli

~lJ.p'~łnie'· otwarcie. PI'Ogram . ~omiń.ter~u

"ego ~Omlthi~inu ~li~ .uleg~y' ·z.:bfegiem! l~t'
'żadnym zm!aIiom 'f
"'
że u.aczelnym ,post-'JJ~tęYl. pliędzy:narod0w,,;'
ki. ~OS~łęw'9~iej je~t w-'~.iszym·ciągudą.;:
h:nie do \Y.zniecen~a :poża.ru ."rew<-'l:U~ji"
. śv;:iato\vej, a. :więc,' .
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ZSSH.; 'PQ\viuien rQt\Vinąć' ozyvdo~
ną 'akCję :w-kierun.k'u bl)aJe-~i:a "poszcze@hl..
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lH1dkreśla' prz}~tem,'.że ąel~"lhięd~ynarÓa.~:

ZSSR. Obov;iązki tę o'~~nacz~ją się
nie?wykle· bojowymcharaktetem
w zasaq,zie ~prowąd2ają':się G.o tego, że
','. razie jakif~gokof~ii~k Iiiebezpiee:ienstw 3.; '"
tP'oząeego Rósji 'sovłieaki~j, ptęleiarjat ca-·
bgo ś-~liata .

,powinle,n . (?)

·,4łe),

pra~:id~łstrat~gji"tu~li~eż uprż~dlńe"
, g'o prz-ygoto\~l,tnia octpi;nviedniego pia*u'

:ZA vzumiałyeh.
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k?~tI11istyc.~e, starcia' 2 o:rgan·a.tD:i włU<U,
stręjki geIl~ralne, v~Tes·~~ie p'o,v~tańia zbtoj
Jle przeciwko ~,dotY<;h..cza$o\Yym:·, .wła.dcbm.
~$tatn~a forma walki,:'-' .p~dkreśla ,,~~
105 1amH~ .....:. oJ?ięra się' już 'Iia
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proletarjuszy wszystki~h krajów ~o
u
ujęcia władzy,~, swe rQoe ~?)

.No'wy p'rog:ram międzYll'arodÓwkikoIDlJ.nistwem 0, określonych granicac,Q. te!'ytQ-Jijal
-stycznej był pi'~edmioteD;l bardzo. długichlJ y,c.:Q., lecz jest raczej ,,' ., .
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. PAR ,1ł,9.. ~ Wynik wczorajszych
Aarad genewskich' I?rancji, A.ngljiłWłoeh;
';Bei,gji' i Japo,nji ż Niemca;m.:f uważaJą tutaj
19 :P
rHIom w'fittos.,nkach &ancusko';'pje-

cC\k.;.francuską. nad Renem i gs:anicę zulJt,
dnio ...ma:tnieclu~. W tym celu !ill1. bycU$Uli.o-wioay komitet pod . charaKterys~3c~
naz,,·ą.· ,.ł[vm1sji slwiald'luia "pojedJtanJa":

·m!edldch 'j zapoczQtek' nowej ery w Etiro

cżone:' zgotjzą się na' lik\vidację zagadnienia
tllug6w wQj~nnych. Ró",nooześnia' mają
Nienx-cy u~homić narazi-ę na iinallSQwy-{'h
l'Y!lktt<=h ~opęjskicl1·częŚć obligacyj Da...
wesa.: 'Vv' nasdachtze'czoznawców nadtą

łłte.

sprawą w~ą udział również pr~edstawi",

wniet· ua'·oł.uwuy fraJiclWlle..
".:, :
Skoro t.ylkO komisja znawców os~

" ,
;,' 'Ostateczna ':aumaodszkodowań bę-.
d.zią ustaloila, pr.zyczem. roczne raty w~ wy
Sok()ś'~i 2i pół 'miljardamarek mają. ulec
'-mac~emu ;?~niżeniu, o il~ Stany Zjedno..

Nadzór tef ko~misji ma;ięrozeitJ,gnQ,ć ~

ciele NiemiQc,
~. ·tłaj~ej obchodząoa Polskę

sprci-" gmeporoWmjenie We \vszyst.tdch' szCieg6.
wa ltezpieazeJłsłwa ma być załatwiona
łach wówczas F:rancja opróżni drugą sb:eprzez :w~ajei:nną podwójną kontrolę niemie fł ekupaeyjn, w~adręnjł,CQ'."prawdopo.'u··~·MiIIIIIII""f"1IIJ!iIIIIIIII1IIiiIlIIII1IIiiiIiII--IłIlII\'I!II!IIIIIIaIllBlillIl!l8V• •lIIiI!IIIlIIIIIillaIlillllllllllllIUlIIIIIlll!llllliI!ll,_,1._.:....1IIi4j--IIII!IVI_łłiI1fi1-. . . .--~ . d.eh1d~ u;stlPi. 2! IWle:exn ,"olJp. ~e;ł.t~eego.
..
;..
Równ,oeześni.e .. ~ncj~ ;~.zobgWifłZUją
śię ,uroczyście do oproinfenia" trzeciej i ostatniej~~efy nad1:*~skiej,~korQ tylko
plan ·pójediumia., opraco·,v4ny przez znawCÓW; będzie przyjęty przez wszystkie zaintą
x·os{)'wane. itro~y..
.:

optawe.

.W ten s,po~ób uaei-sk .rut. zaehłl<lv.ie
s:ra,nie.e ,Niemiec jest nie~wyki.e osłabio117J
.<,
'
•
\l·skutek 'czego Berlin' odZy.~ti3e· swo~
. dwj.e nag.xociy,8. mianowicie> sreb;rny puhar na wschodzie i może o wrele'intensyw~
dla:'zycwi~~~y. etapu.P>o~nai1"~Łódź o~az ~re~p.rzap:rowatWl.ć swoje plany' w-;st0I1.Ill~1ło
brny zega~dli łodzianina;. który, pierwszy STanicy .p(}lskiej~.
.~
.
>:~'r;:j.
przebędzIe etap Poznarl--ŁódŹ.
Czujność 'Polski jest w tym wypadltu
JednocZtśnie dowiadujemy się, że fil '. tem b~!,,~iej. konieczna, ~, jak podkreślaj,
ma Gtmtlema.f.\ctifiaro'wala· piękny żet~~ dla ,-, bal~d~.:~?~rl1e p.oi.nfortno~ani Sauerve:n Vi
zwycięży powył.$zego etapu. Nagrodyn.ą.pły~ "MatlnIe" . Pertu:ax w ,!Eeho de Parłs , po
wa· w da1szV1n ci gl,L';"WŚiistlcie' uitgtody'" ~,:~on:tJ,'?I~'w N,~d:ręnh m~twa, kt6re
. Ją
, ,J~
~',
. '
brały udział w wczcJajl:lJQA J;ouwłudach
:.9t~~:w~~ pr~~z .f~9.4~: \YF;e~~?~e:,z~:tan~ za~ 4ie iZłłŻąd.ały, od Nlem!'c'o' i""dnych UWIU....
.:'~Q~~m .; WP:~f?dzle.l~: :,b;e~yps~e~ło, ;p.~~~d Qjl nawsQĄodzle w sto~\lDkll·.Q 'PQlUP 1
~tłlr,tem o ·:godz.. 9~~jprfed p,oł\l~niem.~agro Cze~hoS;łowacjL
. .. .
:":;
dy '~ozdane zoStaną' na' placu 's~ort()wym' S!
.
.
S,'..Un1QD, . : rulstępnię:.zł;lŚ , 9~ebf~e·.· żbstarlą
PU'yż' 14 w.ueś$..
,.
zawoc.h:dkom i zawie~ieOję~d{) Warszawy pre~
W poglądach fl'anauskich Ba' rokow;"

,.~'.·;--·D.LĄ· P&.ZYJĘCIA KO~ARZY -BIEGU :KOLA.RSri~GO 'DOOKOŁA POLSKI.
. ~ (c-:-S) . K.~JIJtet' organizayjny . (~iej;;
JQOwy}!.któr;y .p.vd.ęjmi~ w dniu. dzislejs~s~
.kolaiży biegu kolaJ]~kieg(j ~ookola. ~olski czy
.Id' Ostatnie .' przygotowania celem . godnego
;"przg1t~a kolarzy. W dniu wczorajszym' ~
Jtanowi! Magistrat uaekorować wież~, ::m'a.j ~
·p.uią~ą : się; obok placu T~hla.niego do któr~
,;c'~t(~j~rtą .~oIarze· ;z~ :etapu P~nań-Łódź. N a
';'p~'?T.ańf~(fgo us.tawiooe5':.hędą:sroHki.:.dla
~()1;Ilis ji sędzj owśkiooj'ol"az :kemitetu : ,p:t~yię::;
·Jlit.'·fróeł~itCgo:.caly sżeXeg towarżystw kolar
;~~łllclÓh';;; 'Orgahi~uje· .wy~ie9zkj 'na' spo:tkanie~ ,u::;

-:~"~blik6w :biegu.- .'.
':' ,. .
,
.
.:-(;.' ':W .dAlSz.ym· ciągu' napływają nagrody
·~it""k61~"'· .'
.
.:, :
, ' . '..

W

dniu wczorajSZ)$ ·Magistratzawia,.

~iomił-.komitet ~ganizacyjny, że

usundował

;{y

z.ę~:.~{ęhl,e,·. k~óry .b~z.l~ ope{;ny.w 'nieclz.ielę
na 'urOCiy-stein 'UkoiiCźeniu :biegu
Dyna=,
sach w WarszawIe.

na

I

uia. g NieIDęami nastąpił w eiąou· ' OS~~
$3. godzin ~qpęlny pr"wrót.
. .'

. Briaud ~łożf ~ę. dZiSiej~zęm ~
~lJ ~ądy ll1i~listrów sprawD~.4~rne! .~ffn
glSIl1 parysklch w łQtlie rZiił:du . nie ,~
'.podn:csiQny· :taden protes~ pr?:e~lwJtO:p~(itu.
. P:l:ię1ij}l gępewslQ-emu.

~ ~

,:; ;:···;;J_(C....:.Sj. ·.W·· bieżącym··tygodnip

mimo

':tUką ~~y~h';pÓtka:6.. ··.8ootbalo\vych,pHka
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SSKM MistlzostWę. kL ' ~f
,
Boisko 'VKS~·,godE. ·'ti ~ąp.ą 'WP.;S~~r lłięJw~,;.i'zę~ie '.P'~zy~tości· jubileuszo '\Vidzew, Misttio&twt} .~ ..A.
·:wę--:ŁJ<'.S,.praz .. VII #~p bi~gu . kohlrskiego
.:.: " . W Z'gi~r:gu ~. g&dz~~ll :Od~:;S6kól II.
'~~()l~ ~P~k('który prow'adzipriez Ł~ź, ! MjstrzOS,ttNo kI. B, ~;
. . . '~ZGzegójowy .prggrę.rą imprez sporto~
Boi,sko ·ŁKS. " _ B rtląo ;LKS," Ib~
. :wy.eb.' ~~~wia~"się Jlru;~ęPUjąco:
.
S~hota; F~~ł~~e ~zgrywki telłni~we Orkan.

.~:~łana plan

drugL Wpływają' Ja

to

, ..'.

o mistrzostv.-o· ŁKS., które c:dbędą się' w g(}.1
dzj1uach '~~4:udn~owycl1 w ,,1 ark"U .ŁKS.
; PlAc T~tIlfal1iego o g( ·lz. 2~J prz: jęeie
kolarzi '~;'-ef~'pu po~~):!ań~' ·tÓd~~.
Piłf:a 'i:u~;'-' Boisko DOK.
godz.

,.' c

.'

}~t~. ·H~smonęa-:-vratt)tjum~
l\listrzo~two
::kt:.~:J30isko'.fJ'S, gadzhla 16~ta Strzelecki
. ~~adi~Ii. .1vlistrzostwo
B,Boisko Ka~

;~.god~. . l6~tlt ~KGS.-Plosna Ut .lVlistrzo~

rSłwokt:··J;t·;
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..
,
;. .' 'Nied1lieJa: W Pahj~lnieach gooz. 10-30
;·K.ruehender-Burza.

Boisko WKS. godz.

~!&apn .Mi&bZQSiWO l i B,

14:::ta' tKSBV'V.....,.

Boisko ·tkS. g~~-'IO 'ranó'-',

t TSO---

Po-~oń (Poznań)

boisko ŁKS. godi'!12~t4 ~awody lekko~
~tlctyczne!.

" BQi~ko . ŁKS. ~~.. 1~Uł.
(~potkallie' towar2y§kiłł),
\V .PiotrkoWi6' go<h. l~ta

LK:S-,Varta
Concordia
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ZASKOCJOJlE liOWfBfi.
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Moskwa 14 Wf~{łśnii (iWJ
,
. Informacje z Gene'wy o pł.Mt4tpaob FOl
~Qwąń' frąp.cusk()-niemi9Ckk!~ W ,ąp~wie e..
pFą ż l1i enią .Nradrenji, .ywołalyw' M.QiiWie
'9~romną niespodziajlkę.'

, .

. . Jeszcie w 'ntunerzez 12 bm. w·qrtępo..
wych p1zwiesUł1ch" n~~elny.publicysta pi~t S:remienni~ow lBQr~~s Stein)s piszęi że
Il2stępS~"em flotowego" paktu frąnko-an
gi~IsĘ:iegn jest zniweę~eIllę pakt6w lok ~ rneńl:
skich w trzy lata zaledwie po ich zawarciu,
oraz że . ofiarą tego sojuszu pedną przedcw,,:
WS"'.lystk!Uft1 Niemey~

.

~lIłI • • • &• • • • ~".Ra . . . . . . . . .. .

SZUKALI' Aż ZNALJltLL

,Na .zakonez.enłe Ul':oezy9tości jubileu~
SZf1'\vy('1 i tKS. odbęo2ie'łi;q 6 goo~. 19-30 w
!ulliRady Miej5ki~j
łiłl'bsysta
akademja
JłlOI'towa 2 udziałem d~~ktom Płlństw.

••

U~

ncdu Wy~w. ·FizY6Zi4 pułkownika UIricha

.
Berlin 14 wXt;eśnł••
Ze3ztokholmu donos2ą~ te ~jwłt:~ze
widóld nagrOOY pokojowej :Ntobla ma podób
nu czeehmdowacki minister spraw 2agrani~

nvch, Beness.

G

DY TATO A.

Mimo wykrycia wielkiego spisku 'hiszpański "o.
RZ~(j Primo de

Rivery "k I ótce będzie obalo~y.

PARYŻ. 1·4.9 C4TE)
"JQuf:Qal ,If~ee De.b~ts" zVvraca uwa.gę

na t<.);

że Kt'Ol

rv~2'ystęgo

\hQl1S hiszpańsk.i

ot\-varcia tunelu

w

1-oG.(;Zas

'\;I.

Phellejaoh

n..aial wyr;azić-się· z 'niechęcią y ciągh~rn
tl·\\a,niu:, dyktatury i zaznaczyć swe życze
nj~,aby, Wf9ciły stosunki normalne. Król
n )bral na;pQdró2: swoją. do Szwecji wła·
,ŚIł~e ten.moment, w tórym Primo de· R, ive":
l'~ obc hod~i ul~oczyśck pięciolecie istnie
!lia dyk~aty.ry.
.
-

J eden z przy\vudców }'uchr republiw Hi~zpanji, oświadczył kore'sv' ~dentowi "EvveningSta:n'dard~ iż ferme: wrogi dyktaturze' hiszpaLlskiej pl"zyhie
r-a na siłach. Upadek rządu Primr de Ri-.;e
r~ jest kwest ją najbliższych tygocini. Polil\hńskie-go

f

nie zdołała wykryć ośroClka sprzysię
żenia, republikanie bowiem byli Jym razem

,cjct

c.. ... trożniej si.
w

lO!

~estor

•

UJ

po]skieg-o dziennlkarstwa, powBtauiec Z 1863 r.

-: BYDGOSZCZ, l'~9'(aw)
)łrzyrodniczą. W następnych latach zaloły!
w Bydgoszczy' nestor dzienni- we LwoWie dzie8nik "Przegląd" ł 'który wy
karstwa polskiego" Ludwik Masłowski, prze dawał do roku 1904. Po' wojnie p~zenlósł
żywszy lat 81. ,ś. p. Ludwik Maslowski, jasię ze Lwowa do Bydgoszczy, gdzie przez
ko młodychIopak brał udział, w powstaniu krótki czas był naczelnym
redaktorem
IlU roku.UkoD-czywszY studja ,w Paryżu .,DziennikaBydgoskiegou • ś. p~ Masłowski
ł aUJchtt: w roku. 1875 przeniósł. sł,do .osleJ.oclł córkę. Pogrzeb· odbędzie si, w
Krakowa, gdzie zaczął wydawać blbljotekę Bydgoszezy, wsobołę dnia 15, bm.
Zmarł

IT
. Stoczyli Llt.wini

przemytnikami.

I:'

,; Wilno 14 września' (aw),W ch,vilę po strzelaninie odcinek gra::
.Na odcinkugran~cznyri1 . polsko--litew:::
niczny został .ód strony litewskiej s2c;!ielnie
*im w okolicy Skirgajc niedaleko Giedroyć ,obsadzony przez oddziały litevlskiej strażY
okolo 9-ej więczorem słychać było pd "s:trd:;; granicznej.
me litewskiej odgłos);' toczącej się walki. Wy
. Według \viadomQści jakle się przedo>'
raźnie' odróznić' można b)11o strzały' karabi:: stały na'naszą stronę lit,'vi:ni znów stoczyli
nowe i rewolwerowe oraz wyhuch granatu regtlarną bitwę z oddz:ałem przemytników.
ręcznego. Strz.elanina trwała około 10 minut.

t amerJkaus ie
Po

ndytó

uci~zcez więzienia wdąrlislę

W SOWDEPJlLATWO O NAGŁY A. TA~.

MNICZY ZGON.

do szpitala,

gdzje zabili policjanta.
~.1 ,łożyła

1!"GiV'y JORK, 14.9·

Banda

złoczyńcó\\,

która

wyłą.r:q.ała

sie L więzienia Sing Bing, zajechała wczQl'a'ł ::;amochodeJjJ przed szpitaidla . policjan-:, t~~", i udając,że wnosi choregc człowieka,
wpad.ła de ~ali dla chorych ~olicjantów i

trupeUl

on

J,

luezyńcó\\'

H.11

na policjaIicie

WAR8ZAWAj
ranl~ych

i"

wytrQpienie

-r

~~--

LIZARE\V NIEPOTRZEBNY.
\Vars.zawa 14 września (aw)

wej SPOlic2kowanie d ..ra Bellma przez po ..

1'~1,

pr~ed

aohetn' Sądu. Okręgz-wego ne ul. Miodo
.we] i'o:t:eglala się uiezwykła scena. Do d"r. a
H.., ł 1'ina1 redaktora czasopism.a nL&kał'~ Ka
Cho:rych H pods'ledł poseł Szczypiorski z
r P. S. i spćłiczkowaJ go, poczemo fakcie
ty.n. pó:!, Szczypiorski zawiadomił (jbe~ne ..
go w p; hlUu ptzodCi'wnika pollcji państwoA
(Hl

za.

t~m poeterunI{ow~mu.

Poezem IDf\ldujeo
w godzilU1Ch

straż f\lnkcjo~

na.padó\v.

Ie
D:z!ś

pełniącego

:idTjusza. \\;'ypadek ten wy\""ołał olbrzymią.
>.sacj~ w l\Q\\'ym Jorku, Ponieważ uchQ!:::1
za akt zęm~ty- popęłr,ti6nej pr~J~.z

e

~ia Szc~ypiorskii;gt1 wywo,ał(l:
wUlźenie wśród obecnych przy

:uozumiałE
ttm zajśch~,

byL przez
y:' SPl awie p.
l.ergi przeoiw p. Kwiee:hl$kiemu} byłe:m u
Uby dwaj przeciwnicy wezwani

~ąd w Chlil.'akterze świadk6w
~edaktorówi

.~luSUDków

,łJy~e

J~Głosu

W Kasie

wyznaozo:ma na

Corlzi~Itlt;egoH

ChoIyeh,
-ł:dsbl'i.

aa tle
ta

gpl:_~wa

Jak s'ę do'wiadujemY, . wiadomości

o

qpkmiu ze stanowiska. przedstawiciela: Sa.
\vietów w \Yarszawie. Lizarewa, potwierdzaą się· Zm:~lna na stano\v1sku pl'2:edstawid~
iu So\vletów w \Varszawie nie nO$łchą~
kteru politycznegQ; a raczej prywatny.'
Osoba następcy p. Lizarewa
nie jest
1.1$

({(\j"y.(',h P9 SHl ~n Q. ftIlJ

~r..

~=
'
1
;-'
·
~nlil:
dJ~tD'
l" " l i ,

rZ\1,J OłiJĆ
do
porzadbu
~' ~
.I!

w

'JfIQQ
.• ~~.a 80WlOeeka .napada na Polsk"ę" w
P.1.0~

OB! - Y

17-~aw.Ów:uiejl~'
~!~ria 8~:!:owa
wy gIlWlJ.

sp)~ób.

'""'.

eie- i

-t

&u,,"

.

opiec'lętowanie ksu~garni Ros sieka.
'u

-

polską za

stałą nagankę,

kontynuQwalli\
ż
przeciwko
Sowietom.
Ton
i
styl
WYl'a
~
d ani,
się oficjalnego organu so\vieckiego
omaga
l k
jat
się najwidoc~ejł a.by prasa po s a prze '{Sa
•
d
te śame zwyc~aje i ounDsiła SIę . o poezy"
l'
nań bolszewickich w podQbnie obe żywy J z
gruntu wrogi sposób.

Przy tej okazji pismo atakuje prasę
_ _IIIIIiiiiiIIIIIlIIIII!B--i!IIIIlIIlIIIII----I'IIIIIIII-ICiiIIW'"'h.~ .....- - - - - - - -

.._III!aI!IIIiIIIIIIIIIIIJI----~-- łIIII

.lila anie ~i~ i!ltiei lir J

zł. na nr. 42łSl

lOO,OtJO

25~OOt) ~ł.

c

Moskwa 14 września (a~)
· ostatn"JO
.,prawda'~ dopusc'iła S1ę
n.o;;
.
p " ki
d
Ilej napaści pod adrescb'1, OlS , napa aJąc
:w.,
.o"""""kule . Dolc1-!-1- b"'I"dyf6w prz'\rwoła.ć
• 4W"J
.
,,-IJJ.UUll
~
J
\"I-po·f'7adk··u" n.a władze' p·ols1;'1~e z.n zac'TIkUlę

2,00

zł.

n-ry! 4622

pokta4u

~y;v{.fV

.l~Ą"'8
ł.~

~,n:Q

,I,";;tIiolU
.) Ja

Q.

.....~

i~m[l![~.

600 zł. n ..ry: 12U58 34350 60627 61762
72267 87793 90489 9258~ 9~984 1058gg 109366
112280 t16513 152211.

oeeanie.

W czoraj do wieczora oczekhvanó w Le
Bourget bezskutecznie wylfldow.ania Demoe:::
grota. Rząd franeuski wysłał 2 ~ hydroplany
i 4 torpedowce ·-na poszukiwania zaginione~
,go lotnika~,\Vszelkje poszu!<:iwania,' są, nara===
~ Na pokładzie samolotu znajdował się pi~. zie ~ bezowocne.
~

~

.,tlilU;..

9bOl0 99419 129564 13373V 143216

lot Demoegeot, obserwator i mecbanik.

września.

7ll3v

1.000 zł. n ..ry: 2105 2łoo~ 2522~ '9981

t n ś i t.
14

hoj

zł. A"ry ~ 1~15v 4;;'~6 ~lav·.1!J.

8?5'12 40033 'i.4li54 7520~ 817m; tfl\l~ U~'l
9,,850 96434 f.ł94{}O 120686 126323 126345.

cieli fabryki popełnił samobójstwo. KatastJ ola finansowa fabryki pOCiągnie za. 50Istnieją.c"!a od 120 lat fabryka metalo- bą trud:dościpłatnicze wielu banków, a spe
~a 1 blachy walcovtanej "Fiezel" Eideum" cIalnie Powszechneg t ) Zakładu Kredytowe~padła, w trudności płatnicze z powodU u g'o. Ogólne· zobowiązania fabryki, które nie
t?fswianych od dłuższego czasu w buchaI- ZllEjdują. pokrycia, wynoszą. 7 i pół milio~~~~~W~~~~.h~
••n_z_W.ł.al~śc.i.-_~_~m_~.e.k•.~~_ _~_ _~~_ __

Paryż

il

fi

l

3,000

. ~IEŁDA ZBOŻOWA.
Poznań.

LIPSK, ll"l (Tel.. wł.)

zginął w

nr. 142511

15,000 2ft llf« 20484
10,000 zł. n-:ry~ 4880 22270 5211iJ li1~fł8
146564 150105 15i9U9
'"
6 000 ~łK n..r v ; 5401 2268B 1063łG

Siepokryte zobowiązania wynio8~ 7' i półmHjonów marek niem.

. Wy~rzetJn'y samolot

·

2bti

~______~~~____~---------------!.R~(i.z~~~rO~J~~·~8~O~hQ~t~a~d~n~.~1~5~W~r!Ze:ś~n~~~1~928~'~r~.______~:=~~:=::~:-~_"~~-

znajdującego się

w drodze
'1 Norwega :1orku d() Cherbourga parowca
..nćuski~o "IsIe de France" wytrzelono w
_ol~ h{andji. z katppulty smnolot, który
~ał~wieźć pośpieszną -pooztę' do Fran~

żyto

34,75-'-35,25
40,50--42,50
33,50--34s50

suche

Pszenica
Jęczmiefl
Jęczmień

przm.
browarowy

36-38
31 100-32,50
51,25

Owies
Mąka żytnia

65 proc.
49,25
70 proc.
61,50--65,50
Mąka pszenna 65 proc.
27--28
Otręby żytnie i pszenne
Usposobienie ogólne spokojne.
Mąka żytnia

PROGIU.M NA SOBOTt: Dl\L iW 1128 1'.
12.00-13.00 Koncert z płyt gI'łlmofono
wych firmy ,.,JÓzef Weksler".
15.00-15.20 Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy, nadprogram.
18.00-19.00 Program dla dzieci.-Tran
smisja z Krak'Ówa
19.55--20.0 Komunikat rolniczY.

20,30- Koncert wieczorny;

c
W!WJJStajq
Białogr6d

". 2230-23,30 Transmisja muzyki tanecz
.o.ej z dansingu "Oaza".

W dałs-zym ciąg-u.

14 wrzesrua (aw)

komentują podróż posła de~
~tyeznego, Wilooa, do Prago, gdzie

Ddenniki

Romunikować się on ma z opozycjonistruni
'aeeldmi~ dla podjęoia wspólnej akcji, zauwa:::

ik.i4, te podróź ta ma charakter wybitnie po
Btycmy! który ustali definitywnie noemy

.,

współpracy między

Chorwatami a czes'k;ł ~

pozycją·

Dziennik "Politiea'\ który opublikował
odezwę wdowy po zfln1ordowanym przywód . nipulując nieostrożnie spowodował wybuch
cy Chorwatów, Radt~, wzywającą Ligę granatu, który ranU ciężko fitk samego zna..narodów do interwenejiw sporze chorwackó lazcę, jak i jego 1t}--letnią córeczkę. Oboje
jugosłowiańskim!

zosW

.

skonfiśkowany.

1ll-

przewiezieni zostali do szpitala.
i

no swobodnie pisać.

Skutkiem tego Jej
i drukują o niej
wiele, robią to z niesłyehanem staraniem,
ażeby nie odsłonić jaJtiej
tajemnicy, więc
pisma te są bardzo sztuczne, majo mówią
c€" i D udne. Przeciwnicy z~ś masonerji pi~
szę ') niej, jak o przedmiocie zakazanym,
a więc bez należytego '. spokojU i niedość
przedmiotowo.
.
~rogńif. ludzi
posiada,jicych gl·unto ..
wną znajomość tego prze($miotn jest chyba na świecie bardzo ntęwtelu, jeteli WO..
cóle Istnieją. Bo choć z oficjalnych wydaw
nictw masońskich moma sę.dzić, że dziś
jest na świecie przeszło trzy miljony ma*
sonów; to niema rajmniejszej wątpliwośt;i,
że przeciętny mason ~J wie o m.asonerji, niż ludzie inteligell:bd. któr~y z boku
na
patrzą.. Można tet pO$tawić pytanie, czy wogóle w lożaeh ma30nskich, na
najwyższych nawet s top1!ł1a eh , istnieją lu..
dzie, znający gruntown1e'P~zlQść i stan
obeeny tei ogromnej JJl-ł'a.nU&cji J.
członko\vit~, choć

I

I

rst

\.

Mimo, it sam wyraz "wolnomu..
łarstwo w warunkach obecnych gro..
zi konfi8kat~ nakładu i rozlicznemi
l"epresjami od:~vażamy się zamieścić
:rmeJ'l ~9.{)ł(\v,Te~o
PoJ ~ki i jeH

dnego ~ najtęi~zych mężów stanu
Eu. . opy, p. R. Dmo\vskiego, pod powyż
szym, a.a srodze niebezpiecznym t yMem. - Od Red.)
Niepod{ł,bna zrozumieć stanu umy;rowości wSpółczesnej, nie biorąc pod uwagę ogromnegf' 1"ozrostu w dobie dzisiejszei
łaJ:n:reh organtzac'yj, istniejącYCh we wszystkich krajaeh pod postacią przedewszystIdem lót wolDomulal'skioh_
Niestety; mason~rja należy do nowo-.snych "tabun, do prz~rlrl1jotÓw, których
eaie ~lłlO .tudicrwnć i Ci którycL .ale wol..

SKUTKI ZABAWY Z GRANATEM.
Lwów 13 września (aw)
Robotnik Barewicz znalazł za miastem
granat ręczny, który przyniósł do domu. Ma-

piszą

ni,

1'_-

-

.• ,

miejąey jej istotę. Z czytania publikacyj
masońskich i ze tknit;cia z na.jwybitniej'-'zymi na-\.vet "'~ świecie masQnami odnosi

się raczej wrażenie) że takich lud l! niema.

'Tem trudniej o gruntownych snąwców ma
sQnerji poza jej szeregami.
Trzeba mieć nadzieję, ie znaJd., lit
dość niezawiśli, nie oba.wiaj~cy się dotykać narzucanych dUj nt&hUu bąqacze ~ia-.
jów nowoiytnycll: któfłYł wobęc l'e:C,l,oshl
lQ.a$onerji l roił pnu
,cłUJ.'JWaneJ, po.
dejluą metodyczne, I JU\tmow, przad:ruioto

m,

",ością prowad~onft b"Q~~ia, !ląd tą
~acjQ. i jej hiątorją.. l)opj~ro 'o

organ!

wyśWietl.

nlu roU maso••I'Jt maina będtie należycie
p(\znać i zrosumi<tć 1 t~elJa. b,dzie n~lji~ać
nąukowo d~leje nowotytne ł ~właszc!a r.a4
18-go i 19-ro stuleci. Wteiy teł ltopltro 1M
będuo "Idlae ut_fne dałje koica
:":zeCZYPolpoIUej, .roclllorów I oktesu lłf.ll'G

ma

lIblor~w"o JłolJkl.

I
.....·iI .

,~C~'or

P',obąd~,ellle

.'10 .'

.0:,'

I k"yzdro i.l.
lęgity lXli~m u waza;ą Turay: za,oli>e].gę.

.11:•

• • ,..

',.

. EOilsłanłYDópol 9 wI'ześnia~
; ,clliczriego., po to Qbyb:a-, -a:by .'wywołać ' je- wicza l Jemu podobnych.
Dfiia l~łb. września parys!ti:·;,Matih" S~Cil~j~q.J;lą. Z ~ad,. nie{Ilającychmiejsca w
My zaś jesteśmy 'zd8Dia, że tak'"
~r~1niósł . Ęep.sacyjną. wiado~bść z .:Ąngo~ '. tetniblice: ·'ujeposżanowa.nie ew.powohiueJ!lacklewicz,
jak i. jemu~po4D.obni,
m.oglib~"
,> ~
. •
. . ' -"
•.. " i
r
,:według~1itó:rejniedawD.e proltJ.amo~a~
go prźez' sięk:róla.
'się wiele nauczyć... od, Ifurków. '~' .
.We' królestwa W Alba.nii odbiĆ się ~IIliało
Pa:rtjamniej, pa,rtja więcęj, nic:
.
.
iG-k śilnem'eehem w TurcH, że rC)zwĄża~y cj~~yzn~wY~:rzf:m'~ ~d.~1 zasadap.Ma·ckie
·tam jest· projekt obwołańia· Mtrstafy-pa~
Sży królem-'tureckbn.- Pismo francuskie: do
.
:l
zwolenników·m.o..
C.·.·.'··h····•.•
·. .
'-narchjl w'Tuycji rosną z dnia na, du~ns
.
- . '
•
" '" - .. :
i ie·.Keinal~pa;sza zasypyw~:hyjest: CO.;:
PRZYWÓDCY RUCHU p,O·WRÓCILIZ WYGNANl~..
dżiennie listami.· ;ądswych "wiernychp,ód~
p.
.
d&.nych~', 'ittórzyproszą go, by włożył na ,~.
l;erwsze' lata padowania Kelnala~P!1szY 'Turcji, skryli się'na teryt'orjum. ~ :~eł
glo\vę swą :koronę·,szahin-śzaha.. ,Korespon.c ~taiy p<?~znakiem k1:,,~~wych walk' z. dreka~ TransJbrdanji, pozostającej pÓd_prot~t~
óent'dzien:nika p:ary-skiego wyraziL' .. pF~Y"· mi i Kurdami..Historja'wojny turecko~~ec:; tem Anglji.
.
-;
tem -pogląd; iż nie '. jest rzeczQwykluezoną, kiej, która zakończyła się zwycjęstwem Tur
W tych dniach, jak donosZ'~, pi. ."~
ie Mustafa :l\emal .- spełni ~yczenia i'udn.?'"
ków,· je'st debrze
znal1a.
. reckie
:
,
' :do konsula tureckiego w< ;Bag~
s< j tureckiej i· :~aplowadzi W Turcji. ustrój
Z KurdamimiallVlustafa Kernal nie zgłosili ~. się przywódcy powstańcow, , Pltleb~
m,(rnarchistyczny. .
nl1l:i~j trudp.osci; gdyż. wojowniczy' .
~ającyoh w Transjordanji, a $ianQwi~~~.
Pism,ótur.eckie .,Wakit" zajmuje' ~... szcżep urz~~zał powstan,ie za powstanie~i 'ąYsa,<synszejka Saida) , LidżeU; G~nl
becnie sta:p:ówiSko· . wobec ·wynurz.en ,f.ranf d'
l
t ' Ił' f
. .'
.
cuskiego.publicysty, oŚwiadczająo, że roz~' Er z1e nie s aWIaeZQ a,ie ormatoroWI . angor:: L~d~eliDżemal, oświadczając, iź.uzna}ą:'SU-i
.skiemu. Podob.n.o nawe.t kurdowie ci~śzyli werennośćTurcji _nad ich ojczyzną i prOs._
powszechnianie.· , podobnych
wiadomości
..
.'
,>.
-'.,'
jest czynem llbl~żającym godności . naro. się wówczas bard~o żywemisympa1:lj~~i~n ;0, wydanie im ppzwol~I.lla na w~r·9t~~o,.~
dr tureckie"go i jego prezydent.a, lVfustafa glji, która, jak~ierdzą Turcy, powst:a~~9w :, Ju. Pozwolenie, to zdstało im 'u~lel()~,i~
K~mala-paszy.Naród turecki;" 'zaprowa- ;', czynnie pppierała.Ostatecznie jednak udało . że wszyscy trzej niezwlocznie .. WyJ:USZY».:=,,.
dzając.w swym, krajtiustrój p,epublikań- się KemalQ.wi~paszy· ,uporać z K~dslID).~ . pOdróż do Ma.rdinu, skąd pochodZI\. .. '.. - -' ;
ski dowiódł przed.. całym światem, iż dą- po~s.tnp.Je, ~ z.ostało zlo~alizo,vane, ki1kuprzy
. Prasa turecka· fakt ten ~je'. do;~N;!."~,
~y dopodr..ietlenia kultury n~ncd:(~;;l~ji .. w~:flc.?wpowstańców"·-_~llJęto, niektóryoh. na~ .. domości pubUczri:ejz wielk!iem; .. ~o~:.,,;;
d~ prEtl:·.;~-{2i::·:'i=':-~fiO 'l$;;::~;;2'~ł§ti" Sai"il ·;'.ajIY1usta· wet· st1acon.oA< \Vśród.)udności ~natoJ,ij.~~~j,:.::.::: ńiein;tWierthi\C;'~ 'obecnie, .-, ')dedyiłó_
faKema.l--:p~s2:a o~wia.dczYł ri:iejęc.l~okro..,; - zapąnował ....spo1łój~. ,'.:"',._."
.~. ~; ~....:....., ~~:~ '.' f '-: .~~~.Yw6dc,'.,'p. .~ws~eów. _.zrezy.~~.~.~. .
.~.
tnie, iż:-gołów jest każdej' chwili UbTłąpić>",,~. Czy JeJ;blalt,;g.p~t~ten. ł5~-fl'W:ały, szej:"akcJlantypafistwowej,
~ z.ajmo\ya.P"~9:~~:~go).yisk.a: i-,e44a.e~ ~j::""'ił' nikt'powiediiec nierriógl,. g' to dlatego~ 'że ' cześn:ie suwerenność Turcjd nad"
sokf 'urząd prezydenta w r~ce innegopą..
..
.
główni Pl.'zYl,yódcYpo;wstańeów,. k.t.órym w torjtim~I>ubliki<powstanie Ku
Hty ka~· Zasadnicze postanowienie . konsty.;.
,
łucji tureckiej, Źe'1 Tu l'cja jest· l'epubli.ką~' ostatniej chwili udałą się 'opuŚcić . granice należy zą definitywnie stlwrii
jest niezmienne.
......
1"'*'",..
..
n .......
Dalejpis.ze ,,"Vakit~\ że wiadomość o
proklf,tmo\vanhimonal'chji w Albanji zgoła
inllem echem cdtiłasię w opinji tureckiej,
która przy. tej okazji nie oniieszkała wyra:żARGON POLITYOZNY w STA NACH ZJEDNOCZONYOH.
zić poglądu; iżk~żdynaród dążyć winien
do postępu, a niedowsieczniciwa. Turcja
Polskie skróty i utarte terminy po:- ko party emblems używają: kQg'llta, ..~
ruP. powróci nigdy do starej instytucji,. .:.lyczne niają ró\vnież w Stanach Zjedno- mokraci': orła, socjali'ści - pochodni" z.~.
która UsulllętazQstała z woli ~ałego naro..
czonych swe odpowiedniki. A ze 'w obe- lr.!nnicy prohibicji - fontanny:' itd. '. H
.' .
G'f definity\vnle. Nik~
nie zdoła wstrzy..
.::nej, d ),biegaJ q.C'E:j ,'juź. dą gsfatecznej roz- h yborcze partyj nazywają się· slogan.,
mat obecnego . rQzvvoju narod'l tureckie· 'rr)T<wki, batalji wyborczej córaz 'częściej' bę (łUSZ wyborczy, służący do walki bez p~
go, kroczącego po. drodze prawdziwej de- .Ją się one zjawiały we wszelkich artyku::.
r ;erania w środkach, .czy wręcz Służ~C)}
mokracji i suvrerenllosci indu. l{emal-.pa- łach, komunikatach f depeszach, więc war cia walki w sposób kolidujący z pra.we~ ,
sza nigdy by . się;,.', tą}.{ dalece ni.eponiżył, to się z nimi zapbzn~ć~
, .
Hl,zywa się slush Fund. Próbne" głos()w&-! .
by dla korony królowskiej po"więcić. tytuJ
~
Więc przedewszystkiem Armagedl ie, . urządzane przed
właściwemi wy~
pr{'zydenta republiki.
don, jest to nazwa biblijna, okreŚlająca rami, nazywają~ strave Vot; wreszcie polia
Turcja zwanu przed wojną z r. 1914- rniejsce Ostatecznego Sądu. Utarła się ona o~~naczająsale,w których: odby'waj4:~,
go "chorym''', a na\\ret "umierają~ym czło- od czasu, Roosevelta, ,któryprzedwybora- wybory.
:'
wiekienl", dowlodła wciągu ostatnich lat, mi w 1912 roku pOvviedział:"Stoimy pod
Dalej idzie cała litanja nazw i ókre;
a szczególnie omawianym wyżej gestem, że Armageddonem i walczymy w imię Boga". ś:~:ii mało naogół pochlebny"ch.· Wię~
odrodzenie jej jest -prawdziwe, !lie dziej 0.,- . l'eraz tą- naz~ą okr~śla się każdą większą An gel, czy li anioł to kapitalista.; :sypię.c~
wyro paroks~rzmem, który mija . tylko po l ozgrywkę politycznę;~ Program wyborczy łJiehiądze' na akcję wybórczą;kt6regoś ku
t(.abv spro\vadzi ć na (!ały naród ostateczną
każdej partji s staj,ącej <lo. wyborów, nazy- dJdataza cenę koncesji po objęciU. 'prze.
z~gładę. Turcjf. otrzą~nęła się z.. wężo- " wa się platf,orm. ezyli,platform«;l,wyboreza.· zel'l staoowiska. Mianem An~nlas Glub obv/ycłl splotów okrutne] acz c,Y.,\\,TlhzowaG. O. P •. oznacza GrandOld Party': 2 l zucają się·' nawzajem part je w"ogniu walk
ne:- jakoby Europy, po to, l)y. pOJsc d rogą (w tłlimaczeniudosło\vnem: \vielkie, stare \\'yborczych, oznacza to kłamcow', i 'oszU..
v,.rla '~na. o własnych siłach, nIe wsPomaga-' ..;t)'(\nnictwo) i .uży\va się na określenie p 1.('- ~t6W. Polityka, opowiadaj~cego·isię: po.
naczi;taj: wysysana) przez obCych ....,?,·wa- tji repubJikańskiej ..Każda~ Z partyj posi-l..~ Sl T OllIe każdorażQwej. więk~:zoŚei" _ czyM
d
c'
za da swóJ· apa.rat agit:łc~jny, machi.n, czyli
,wsiadają.cegona' wspÓlriy. wóz";)naz.yw.' .
żając słu:::znie .na\vi5t. o monar il~! . •
r2:8J"ście do stary~ch błędów, zrzel<.a SIę Je], l)'ILiszynę polityczną. Kierowniką. takiegJ j~t Band Wagon. Kandydatów za.ś, odrie
zreszt n hez' trudu~ P08~rlZ8,ni.e nawet 0.. dą- apr.iatu wyborczego. wposzczególnynl Sta- ~z~cyd.\ nieoczekiwane zwycię-ś.two,.nazy.
żenia legitYUlistyczne llwazaJt1c za o~~lgę.
Lle; nazywają' boss5 1a.kalni zaś i dzielni\', &ją "karnym koniem'" -..; Darli- - Bora.
D nas natonliast - są trefnISie. w {'OW' kierownicy to boys i heelers, otrzy- Heichraan - to wierny poplecznik bo'ss&,
wzamian za swą. pracę r()żnę $ta~ aLanie Duch członek i:Zby 'ustawo;i~
l I ł y b zę . H. ·r:"]!:Jt;\.
't- "
Papierowych he!mach z. ma tUd a. u,r d, r.~.
wy
uo,:,rjska
i
urzęjy,oczywiś.e~tylko w ra- . \\!(;+eJ~ który prżepadł przy· Wybol"ach.i
C2 ę.cy pióręl'Il, którzy rnias.t . ą.zyc o . .
elinlino\yania z narodu Jego tradycYJ- zie zwycięstwa danej 'partjj w wyhorach. 'v\-kcńcu LandsUd - to zupełne . zwyci~
Y! .ch "... ad. szukają drogi do reform przez
"C~ zczególnepartje uzywaja "odznak zwa- !~h\ o którejkolwiek pa~'qi J}t?y. ~·y}JlqJ:.ach.
t
ar
lnyrh parą e-mblems; repUblikanie. inn~rZUCCI!~e przestarzałego sys emu mon ..
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o

kataE ~l'ofie

kolejowej.

0.0-

Już

liczba i'annych i ~abitych doy;~ jakich rozmiarów .dosięgła ' kata.. stroi&; szczegołowy jej opIs, zanlieszony
1!9lliżej da . dopieró ~r~wdzhv~ obrąz ;Wiei..
~o nieszczęścia... ~
:
Straszna ta katastrofa wydarzyła
.~ '!łf ~onied~iałek PoPOłUdniu na stacji
Za.jeci· (Czechosłowacja) między Brnem
a BJ:atislavą..
Pocią.g pośpieszny 7 dę.źę.cy

z Pragi

tio Wiednia., najechał w wieHdm pędzie
\Ą tkl,ltek złego nastawienia zw.rotnicy' na
/;'lc.ią.g towarowy, stoją.cy na stacji. Skutki tego nai~chania były straszne.
'Oba .pierwsze wagony i parowóz. P.O~u

pośpiesznego

zostały

doszczętnie

~J" uzgotane. Liczne
podkłady
wrrwane
%OStały z toru, koła wagonów daleko poro z
trzucane. .Tej okoliczności,źe pierwsze' wa-

gOny tego

pociągu stanowją

bezpośrednią

.k:oŁl)unikację z Wiedniem, przypisać trzeba
1Jlb1zymią'
wagony teboWiem
Q;W&Ze są zaję~e do ostatniego miejsca.

.;;" . '

zaraz w pierwszych godzinach akIatunkQ'wej' u.dało się stwierdzić, $e licz

~
.~, zabitych_wynosiła 22 osoby$. ciężko ran
.ych - przeszło trzydzieści; prócz tega
.k;j}kad~iesiQ.t osób 'odniosło' ra.ny' . lżejsze,

. W- b8.rdzO wiele. wypadkach
,. . ':łl:itdno

było

bardzQ

listalić toźsa:tn-ość osób~

Widok terenu katastrofy

był

popro-

Mu Die· do z.niesienia,. Mimo najlepszej ehę

ti trudno było dotrzeć otll'azu do wszystkich z pomQcą.• A choć katastrofa zdarzyła się o godzinie drugiej, jeszcze o piątej
.~zeli pasażerowie w miejscac~l~ do któ. }\y,ch trudno było dotrzeć.
.
Akcja ratunkowa była wyjątkovv"o
ti"łJdna;' w bardzo wielu ·~V"ypadka.chtrze-.
ba< było posługiwać się hakami: piłami i
lź"Wigaramh Dopiero po godzinie
takiej

pi.acy,

mającej

na celu

.rnozna było

tków wagonów,

zorjentowłl.ć

.vod . si.ę- co do~i'eziniarów nieszczęścia...

usunięcie szc~t-

.
.
"\iVt4dy, ,Jcpiero w całej nelni uka.::-'
z:t~Y. si~ c~&ci bagn.żu, połamane części

\-\agonów, a pod niemi zabici i raIllli. W
jednej zsz~p dworca urz~dzono trupiarwę; na podł€)dze, przykrytej· słomą., uloŻt1UC zwłoki: Na każdej z ofiar dostrzec
rc.ozna byłÓ"i"b.ne przyf.?zyny zgonu, inne
ob:rażenia.' .Jedno ciało było bez rąk i bez
nóg, inne miały·strzaskane czasz~i, jeszcze
inne straszliwe uszkodzenia wewnętrzne
organizmu.,
Akcja ratunkowa odbywała się przy
wiórze wołania. <> pom.oc tych, kórzy ocalę.:.
l! i ratować pragnęli krewnych czy' zwy:
l.dych współtowarzyszów podróży. c Wkrótp6 katastrofie przybył.z 'Brna pociąg"

.ce

.każdym razie z pod szczątków wozów WJ'ł
dOlywano corCiZ 1.0 no\\'q,oHarę· J~ ~, citgu pierwszej doby po katastrofi~ z ~
śród rannych zmarło sześć osob.
..A
\Vinę katastrofy ponosi zwrotniu~
którego aresztowano natychruiaat. lJsUował on popełnić samobojstwo, lecz zd.ołano.
go w porli zatrzymać. J?odcza.s sJ.ed.ztwa
zloiył ou bardzo wykrętne zema.nie•...'l'lu
rnac~ył się mianowicie, ze już po .. z,ę,plSa...
UlU 0.0 kSIążki zmiany Z'WTo,tllicyp..0::łzedł
lb'z jeszcze zoba.cZYC1 czy jest nasta.wiona
w~&aciwie; wiedywłaśrue z p.rzbrazę~em
!:po~trzegł, że zwr9tni~a nast.a.wiona.. jest
na. Pragnął ją zaraz nastwic włas ci wie,
le.<.·~ nie mogI, gdyż klucz był w pOKOjU
uyżurf'
Zanim nadbiegł z aWy'ID 1Uu",
CZClll, już było zapozno.

l·a.iunkowy;z bliższych i dalszych OkoficWładze sądo\ve rozpoczęł~ zaraz na
&tacji ZajeciprzYllyli r6\vnież lekarze i
r...uajscu ","ypadku obdukcję z\vłok .. Udało
sanitarjusze. Wagony sanitarne ciągle kur ~ ~ś.ę ustalić nazwiska niema.ł.wsz.) gtkich
sowały między Brnem a Zajeci, odwożę.c . Hiar, gdyż tylko, jeden mężczyZll~ i trzt
cią.gle rannych, lub \vracaję.c po nowy' ich U" Gbiet y pozostali nierozpoznani. . c:o do je..
transPQrt~
dnfj 2. kobiet 'przypuszczaj~1 że jest to włoPierwsze wypadki doniesienia z miej- ::7Ka.. gu.y7: miała na piersi torebkę z dusea wypadku są poprostu wstrząsające" j"ą SUlIlą lirów.
Obie lo~omotJlWY wbiły się oałkowioie w
Zarząd. kolei' z\\Tócił ::>ię do krewnych
'~bie; pierwszy i drugi wagon pospIesz-· '. t.Wi tragieznie zlnarłyeh z zapytaniem, CZ~
riego pociągu <Wsunęły się tak dalece "V sia. {tiary mają być pochowane na cmentarzu
bie,że nie mOżna było.odróżnić p0szcze- t:r.iqscowym, czy też p17zeniesione do miej- A:
góJnych części. jednego.. od drugiego.
~'ca gdzie za życia mieszkały. Koszty taZ pośród pasażerów obu tych wo- Lj,·go· przev\iozu poniosę., oczY'wiście, kolez6w tylko czterej wyszli z lżejszemi ra... je czechosłowackie.
nami. Pozostali, jeśli nie zostali zupemie
Straty materjalne są olbrzymie, WY,'"
żmiażdieni~ odnieśli bardzo~iężkie rany, noszą. bowiem wiele nilljonów złotych.
w wielu wypadkach śm1ertelne* To też Hzecz szczególna, że wśród ocalonych paliczba zgonów z powodu katastrofy nape- Ri-.żerów znajduje aię rumuński m.iDiatu
'\'" 110 wzrośnie i przekroczy trzydzieści.
spraw wewllQtr;ł:nych, Averescu. Siedział
Pra.ce
·~ier~nktl.~ rato'wania ofiar
on w przedostatnim wagonie, z którego
U'!.·f~.2 porządkowani,~' -toru, trwało·
bez pn eszedł do wagonu restauracyjnego~ J\a
p' !' erwyV\;' ciągu całe~ . doby'; zpo'h'odu bra "t,' kilka minut potem nastąpiła strasżna
kl:w technicznych .qr.az ule\vnego deszczu, i\.'liastrofa, a wagon, w ltt óry m było miej ...
. jaki pad~ł wnocy.~ ,poniedziałku na wto~
~r t.; ministra, był zdruzgotany, wielu %aS
rei{, pracować było., bardzo trudn'O. W j':go pasażerów odniosło dotkliwe rany.
<
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"Tobie mógłbfnie uwierzyć. Wie
"Chc~ pokazać Arturowi. Nie J.nOżna
Iii"

",,15" . . . . . .

l!lieć

~ecież, że się

'Vve I1linie kochasz I'·
"Oho! za bardzo pan jest tego

Wiły,

pe~

panie Pasquett'\
"Jestem

zupełnie

pewny... I tak

sa-

nto pewien jest każdy, kto nas razem vvi-

nA ja

myślałam, że przyjechałeś,
zobaczyć l"

aby

"Nie bę.dź niemą dra. Ale oni mi
. Jównie poirzebni... i to bardzo".

są

Amlie
<

.e.~

,.po co?"
,.Znasz Artura Whartona? Otóż on
sobie główę, że ja nie jestem Janem

F:asquettem, aJe kimś zupełnie innym." ..
,,Kimś iiwym? Kim ?Chyba nie.",,"
. "Och, nie! Nikim określonym. Ale
~idzlS~~, na nieszczęście wpadło mu w ręce
Da Syberji świadectwo mojej fmierci".
NOia roześmiała się. Ach, tf\ o to cho
.bi. - ZElJaZ jednak spoważniała. - Czy
66 może ej za.stkodzić •
"Nie, ale muszę dowieść temu idjo(Je,że naprawdę jestem tym, kim je~tem.
Do tego. potrzebni mi sę. Rustonowielu

.

~ C&V . . . . . wl7'..fłtarcae?"

dz.i I Czy Rustonowie są w domu ?~'
,,\Vyjechali na jeden dzień, ale będ.,!.
~lJOWlotE111 wieczorem
"A więc możemy mieć godzinę, lub
d'wie di~ siebie... Tylko muszę jeszcze znaleźć 1-:17,IZ ten czas te stare albumy z foh ~ Hlfja.mi·-..
"Co? Te z twojemifotografjami z
dawnycn lat? - Mam je tuta.j".
"Tak myślałe~...
"Ogromnie je lubię. Są w nim
vn::t..ystkie twoje fotografje... \v długich suIkienkach. w krótkich sukienkach-i ta w
~rynarskiem
ubranku... i wszystkie,
wszystkie, aż do czasu, gdy zupełnie urodeś. l\fam go 4b noc pod poduszką.'\
,;ł-,g arzu naj drQźszy!"
,;No... może nie CO noc .... Ale na co ci
; ł :- t to potrzebne yn
H

•

H

wątplhvości, że to ja jestem, pat.rq.o
na tę e\volucję mojej urody. To jest na.jwl'ffiowniejszy dowód".
"Za\vsze miałeś wielkie usta... I to
fmieszne ucho". Nora. pooałowała go w le
\ (l ucho, nieś\\ iadoma fAktu, iż
zd radziło
Gl'H już jej kochanka.· pr.ted bacznym wzrokiem chłopc::-" z guziczkami. ,.Kocham moję. krÓ"wkę z wykręconem ·uchem
zah

-

':7·eła śphn.vać ·wesoło.

Nagle. znów

.

spa.,~niala.

"Najdrot-

szy, zup~łnie zapomni&łam!~ Znasz tego dJi
tek tora \ViIsona. Był tutaj zno~'u!ł>
"Był tutaj? po coYKiedy był1\\
n \VIaśnie przetl paru
dniami! \Vi..
dział się z ma1:kę. - i jestern pp" nu" Ż.l coś
tu

WęszyH.

"Cóż

on

może wiedzieć,

najdroższa!

Na pewno rzucili jut t~ sprawę -...:... chyba,
~e lord EG.ling skierował na. mnie policję
śledczą· A to nie może mi zaszkodzić) gdyt
c!lodzi im tylko o zidentyfikowanie mojej
osc'by""
. ID~ c, n.l
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,}u..':zwor' Sobota dn. 15 wrzesuia
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w londynskiem czasopiśmie ',;Grar~ krajowcom wysokie nagrody za jego uJ~tae,
proe" jeden ze zdolniejszych u:r:zętlnikówan podawano jego podobizny i rysopisy - on,
gielskiego wywiadu wojskowego, F. Touchy~ w coraz to innych przebraniach1 kręcił się
zamieścił swoje wsponlnienia z czasów wieI wzdłuż fOl'tui dz.:ałał ~wciąż nieuchwytny.
kiej wojny,'W których sporo miejsca po;
FRANCKS.
święca słynnej trójcy "asów" szpiegostwa'
Drugim .,asem'· bYl Franeks. Ten zno
Preusser - F-runcks·· w,assmuss. Ci' trzej, wu uchodzll za ANGLIKA i DZIAŁAŁ... w
zarówno jak i T011chY działali na zachcan:o' MUNDURZE
011ICEROW
ĄNGIEL~
-azjatyckim terenie walk~ w Turcji i Persji.
SKICH RóżNYCH STOPNI. Z niezwykłą
,
P R E U S S E R . , zdolnością w charaktęryzącji łączył żelaznea
Preusser już kilka lat przed wojną dzia nerwy. Tak un1;~Jnaśladować sposób mÓf;
lał w Egipcie i' Mezopotamji. InteHgehtn)' wienia, ubierL
,. .ięi chodzenia oficerów
i wykształcony'uchodził za młodego UCZO~ z r6żnokoloro\\; ... " ,,(rroji angielskiej, że do~
NEGO BADACZA
STAROŻYTNÓŚCL w6dcyi ofjcerowie r6żny~h pulk6wbez za~
'Nikt by się nawet nie domyślał; że bardzięj strzeżeń "poznawali'~w nim swego "towarzy
niż starożytność, interesuje go te,raźniej~ sza broni", chętnie 'z nim biesiadujĄc, ba~
szość, a ściślej ,mówiąc kwest je zwiąiane z wiąc' opowiadaniami i oprowadzając po li~
przys:dą wojną, do której przez szereg lat, nji, by nie:'raz pod gradem kul Francks Ut:::
Niemcy umiejętnie się przygotowywali., Gdy dziwiał ich swoją niezwYklą odwagą ipogat'
wybuchła wojna, Niemcy umieścili w 'armjj
dą śmierci.
.~' ,
tureckiej, na, stanowiskach naczelnych. su",
Pewnego razu, gdy \vojs:ka angielskie
reg SWYch generałów. Do sztabu jedł).egoz' utrzymywały front pomiędzy Jaffą i Jerozo:::
nich, generałaPreuss von K1.'eUssebsteillare limą, Francks zjawia się w MUNDURZE O
zydującego w 'Damaszku przydzielony zq~~l
FICERA ANGIELSKIEGO SZTABU GE!!
również "mIody uczony" Preusser.PotBłiu NERĄLNEGO u dcrwódcy brygady i przed'?
miesiącach słudjów,ntktby w nhn nie 'zdor- stawia mu piśmienne upowaznienie do prze
ItI rozpozna-ć EuropeJczyka 1 tak pQtra.fi1:u~ prowadzenia przez siebie dokładnej inspek~
podobnić się do tubylców, rozmawiał, uble~
cji wszYstkich' oddziałów. Przydzielają mu
raI &tę i prowadził tryb zycia, nie wyróżnia specjalnegoadjutanta, który go' oprowadza
jący go niczem od Beduinów. Nawet "swej
od, oddziału do oddziału. Francks wypytuje
skórze potrafił nadać odcień
hr0l12'owaw,y, .każdego dowóacę, o ,zadaniach,' ,jakie otrzy~
właściwy mlesżkańcom ,pustyni. V-l takiej' rttał,odpowiedzi dowódc6w"sprawdza.ł" we
postaci włóczył się calemi miesiącami po~ dług swych notatek, prostował niektóre pun
między placówkami ,angielskfemi, przebywał kty rozkazów, wskazując nie ten a- inny kie;:;
przez czas dłuższy \v różnYch garnizona,cą runek ataku. Gdy w ten sposób "wysłannik
angielskich,aw' rzeczy,vi-stości zbierał ob~ sztabu generalnego" zebrał potrzebne mu
serwacje, plany dyslokacyjne, wykradałrozl! wiadomości o planach i
rozkazach, wnet
kazy :!,pour Ie roi de PrllsBe". Odnajdywane,_ ,przepadł jak kamień \v wodę. A w kilka go~
nie9tety po niewczasie jego ślady, ogłaszano dziu potem Anglicy podjęli oddawna plan~

wane natarcie nocne na pozycje tUl_kie, tra

bając

w

próźluę: nieprzyjaciel opuścił

~aJ"

mowane przedtem po~ycje, zmie~ fulj~
frontu. francks zrobIł swoje.
.
W ASSlV1USS.
w"Trzecim słynnym' ,,!1sem szpiegostwa
nielnicck ·ego, o ~tórym wspomina· TouchY..
był nieuchwytny. "konsur' ~-Wassmuss, dzia'
H

lając:yprzez cały przeciąg

wojny światowej

na terenie Persji. Potrafił on tak roistrzoWt'
tiko ulatniać $Iię i przenosić z miejsca na
miejsce, pojawiając się w coraz to hmejpo
staci, że przygodY jego U\V AŻANQ PRZEZ
CZAS PEWIEN ZA LEGENDĘ, 'choć byl~
najprawdziwszą rzeczywistością.

Władze angielskie były woboo tQjemni~
czego "konsula" bezsilne, spodziewano g"
się wszędzie, zaśtawiano na niego sidła, ..
. on potrafił wszędzi~ .być ! znika.ć jak kam.fo
ra. Komendanci oddziałów angielskich nigdj
nie bYli pewni, kiedy SJię u uich Zjawi, W7.~
'prowadzi w pole i zniknie bez śladu.
.
Gdy pewnego razu w jednem z mi~
perskich został przez kraj owc6w osaczani
nie stracił bynajmniej fantazji. Przyszedł lU
zgromadzenie szeik6w z drĄ;giem, zwojatDC
drutów i jakimś starym aparatem telegran.
cznYfi?. Z całą fleglJlą wkopał slup w ziemi~
zawieszał na nim dru1}y, połączył li apa:r~
tem i zaczął WYpukiwać alfabet telegraficz:
ny. Po pewnym czasie oznajmił ujspokoji
niej pragnącym się go pozbyć szeikom, ~
porozumiewał si~ właśnie z kalifem w KOD
stantyąopolu, który polecił \V1Szystkim wie.
nym Proroka pod groźbą najstraszniejszYci
kar, 'nie sprzeciwiać ~się' woli jego.' Wassmll
śśa. Po odegrauiu tej komedji, naj sp ok.oj

niej oddalił się i znikł.

~!!!.~r.~~~'!!I~"~~'~~'~~~~~~'
!'~~.b:*~~~~~~'~."!!,i'!.!!!!!.i!J!!.!!!!!!~_!!'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~.!]!$~_!1~.~.!:~,~!S7!,
Zerwał się na

fłAI-L CAINE..

r6wne nogi. W jedne)

chwili zniknęło znużenie 'ibe-zwlĄd. ,Takt to
on zrobi dla swego towarzysza i dla siebie.
Natychuliast ruszy do Thingvelliru i naGó
rze Ustaw złoży przed sędziamiomdlalego
Dlaczego uciekł z kopalni? Dla nleJas towarzysza, którego jesz~ze przez cale trzy:r
nej, nieuś'wiadomionej miłości ,życia, -:- ~y: 4zieści' pięć mil będzie niósł na ramionach.
cia dla siebie i swego towarzysza .. -A Jakle:? A sędziowie wysłuchają jego opowiadania,
żyoie moźe być tutaj, wśród bezludnej, mar oburzeni zerwą się ze SWYch miejsc i jedno
twej pustyni? Żadne. Śmierć kh ~tYl~o~ cze~, głośnie obdarzą ich wolnością.
Żyć! żyć! żyć! Życie odzyskane na pro
ka wś~ód tvch zasp pias'Czystych, Sffilcrccze
gu
śmierci,
wydało mu siG
teraz dziwnie
ka poza teI~i tlpiornemi walami lawyzakrze
Tylko żYĆ!
płej - śmierć wyziera, z tych meh6w i .poro rozkoszne i godne pożądania.
Tylko
źyć!
\Vszak
obydwaj
młodzi
są i ko~
stów. łudzących spragnionego, wędrowca· swą
~,~hają
się
jak
bracia.
bujn~: zieleniq. CzY istn~~je, jakakol:vIek n~~
\V podhiece:ą.iu najwyższem bJegał tam
dziej~ ccieczki z IslandJl? Żadna, zadna,. za
i sam wśród bloków lawy, chcąc odkryć ja::
dna!
kieśwYjście z tej, pustyni gruzów.
W tej
Jedna tylko istnieje de:ka ratunku, a chwili do uszu jego dotarł, rozkoszny ,szmer
myśl n nicj llm:ul1Gl 1 Jazono\vi jG~dźcy, zdą~ źróddka, a zwróciwśzy oczy w kierunku
żający na górę OMav/. na obrf!dy Ahhingu.
Rkąd szn1e.r ów dochodził, z zachwytem do::
Jazon. jako Islandczyk,znal dobrze strzegł cieniuchną, srebrną niteczkę strumy~
ustawv swej ojczYzny j terazprzyszfo ,IDU kał z cichym szelestem toczącego śię po ka,::
n~ m;śI. żewyjęei z pod prawa skazańcy .~ennem wzgórzu.
- Bogu - dzięki r Bogu' ~ p kH szeptał
mogq~ apelować do Altr.,lngu, jeśli W.Yl·O~ na
upojony
i napełniwszY obydwie dłonie zim<:
nich ciążący uważa~ą za niesP'I'aw'.:cdJI1'\~Y.
Althin:!.! posiada moc zn~)szeniawszelkl~h ną ,vodą, zwilżył nią czoło, ust~ i biedne Os

5:'·'-

l

r"

WYroków poprzednio wyCbnych.

ślepIe GCZY zemdlone~().

Przyjdź do siebie
bracie drogi, ..
Przyjdź do siebie - powtarzał pieszczotliwie, pochylając się nad Złotowlosj-'tl1, któr~
pod wpływem chłodnej,orzeźwiajqcej wody,
zaczął widocznie odzyskiwać
przytomność
Martwa dotąd twarz drgnęła mu kilkakrOf
tnie, wargi się rozchyliłY, a, z pi.ersi uleciało ciche westchnienie, jakby 1.11gi.Te oznakł
powracającego życia napiły, Jazona
szczęł
ściem tak niewymownem t -że on,który ni~
zadrżał w obliczu śmierci, ~oglądając w oży
wiającą się, stopniowo twarz towarzYsza, łkał
jak nlale dziecko.

Z błogiego zapomnienia wyrwa!, go odt
glos kopyt, kńskich, uderzającyoh o kamien_
ne bloki lawYł a podniósłszyocży,~baczył,
że tym razem byli to straznicy. Wliczbie
dziesięciu czY dWunastu, nachudy~h' góra
skich konikach, galopem pędziJfi'w ioh stronę· Przed nimi biegły dwa psy, węsząc ,na:
wszystkie st'rony, a szczekanie- ich zmieSZ8.t
ne z, nawoływamem jeźdźców, którzy pl".l7.
naglali konie do s~ybszego biegu. I'ozlegaltt·
się po maritwem .~zed chwilą "~tlrowiu,;
. '~~;~"eD1echem odbijając się od wsg6r.z:

------------....--...;"----_.
i I n yh a n d e l,
I
dra

........--~............

_ ...•
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Jest koniecznym, warunkiem rozwoju akonomiTzoego w państwie,

.Kardynalnym warunkiem

"Historyczne warul1D. Vi kt6rych . .
zadaniom pośredniczenia między producen:
tern a koilsurnentenl oraz odegran~a należy~ wijaf si~ handel polskLpiied 'woJną, .
tej roli we' wzroście gospodarstwa narodowe~
. BYŁY· NADER ROzNE W POSZCZE.
go. N a temat powyższy zamieścił ostatnio
GÓLNYCH DZIELNICACH;
"Przegląd Gospodarczy'" artykuł którego u~
- jedttakZe' ogólnie można stwl6tdźić, źe "o.Uwagi poniżej podajenlY:
tyka b. państw zaborczych ~YnaJ~i~i. ~
woJc,rwi handlu polskiego, a gO za tem id~
isfanu kupIeckiego,

normalnego

roZwoju zycia g-ospodarczego jest
STWORZENIE ZDROWEGO, DOBRZE
ZORGANIZOWANEGO HĄNDLU,
t:tóryby mógł sprostać niezmiernie ciężkim

'dziu n jsilni 'j piecze sI
UPAŁY

w STOLICY ERITREI -

Massa-;;ya : est ufortyfika\ve.l1a i

J 3żeli kto chce

zaznać

S~~ególne warunki, w Jakich ~andel ten pła

s ta...

.~Jwi główny
i or~
E:·Urei. Leży nad Za~
~0ką, ~/Iassawsk,;!,
cz~ś~i&wo:na ądzie, a

cZęściowo

na· kilku wy§~a:;lt.l\ajwiększa
/ tych wysp vVznosi się 7 ID. nad poziom
r!·'orza i ma pół mili długości, a ćwierć sze.. (Jkości. Od roku i 905 suma "ocznego Bk~
,=>portu i importu
\l'lssawy" dochodzi do
0000.000 aolarów i obejmuje skóry ł masło,
1:awę, f'yroby
bawełniane i jedwabie.

gorętsze.

..,iekielny~h

upał6w,

niech jedzie do Idn~sawy,
miasta, lezącego \\ _':dtrei, !~olo~jj włos
kiej w Afryce, nad brzegiem morza Czer-·
wonego. Liczy ona 10.000 mioszkańcó,,\-.
W MassRwie można w słońcu na kamieniu usmażyć jajko. Często w cieniu bywa 50 stopni" Celsjusza..
Powietrze jest \vilgotne. Przeciętna
temperatura za cały rOK wynosi 27 st.
Cels~ Tak pzynajmniej twierdzą . czynniki
miarodajne, choć obliczenia wy kazały nieraz i 30 fł. C.
.
W styczniu, najzimniejszym lniesią
eu, przeciętna, maksymalna ten~peratura
rlzienna;- wyrr.ża się ok. 25 st. C., zaś prze-

\V Stanach Zjednoczonych naj wyż
sza znana temperatura \v)Taziła się w 5.8
st. C., i zal1oto\\'aua została w Gl'cnland
llanch w Dolinie ~rnLrd \\' ~aliforl1ji,
dnia lO-go liItCa 1913 l'oku.

J.,

ulyłka.

Jeżeli

er

temperatura dzienna vvytym miesią,cu ok. 40 st. c. -

w

'j
MIĘDZYNARODOWA

Kbngtesówće n~'
:

.JEDYNIE RYNEK
ROSYJSKI, ..
.

.

,.

~

'

.

"-

~j1~

a w b. zaborze pruskim stosunkQwo
piej r.ozwija!y· si~

POLSKIE SPÓŁDZIELNIE' 'HANOLOW~
Opinja publiczna', vfr" ~." niedostatecP;)j
sposób

,

UśWIADAMIA SOBIE
ZNACZEN1E
.,
T

HANDLU W żYCIU

.

.GOSPODXR~E.M.

PAl\ISTWA.

w~z tO.w~6w- stanowU6216pr~..

tedy dokuczy wam kiedy upał

chłodniej.

łrlI

JaC2 I Z
WYMIAN

h.

"vii

przeciętna

•

cowaJ, sprawiIYl że w
lliuuiel obejmował

Nąstępujące liczby, 'opracowone przez p; St.
Rekordowa temperatura 6ęa st. C., za- Rutkowskiego, unaoczIiiają .je wy"rdnie: w
notowana została w Az~zia koł.] Trypolisu. roktf1926 rozchody PÓlski ta' przywiezione
(miasta), w· Afryce Północnej, chociaż są towary· wy~iosły ·46 'i l~ól proc.; ogólnych
wątplhvości, czy nie
zaszła tu
jaka pG- płat kraju zagranicą, ·aw pI:zychodach wy-

lf-tniego dnia, wspolllnijcie na swoich bliź
nich, rezydujących nad morzem Czerwo!.tern, w Afryce Północnej i w Dolinie
ciętna minimalna temperatura dzi~nna w"y
. Śmierci) podziękujcie Bogu, że tam nie
nosi ok. 22 st. (~,W lipcu przeciętna makmieszkacie.
symalna temperaturą dzienna, równa się
lVloźe ha tę myśl" zrobi wam się niee k. '2 st. C. ~ minimalna ok. 27 st. C.,
ezyli
nosi

SPRZYJAŁA.

. NIE

TE MPERATUBA w DOLINIE śMIERCI.

Przyzwyczailiśmy sitJ uwazać równik
:za najgorętszą strefę świata, Ble nie jest
to zgodne z prawdą. Trzeba prźyznać, że
. jest tam dosyć gorąco, choć temperatura
przez cały rok od początku do końca ulega bard~o nieznacznym zmianom. Zarówno na północ jak i na południe od tego
tropikainego pa ;a, istnieją miejsca o \"".-iele

zaIste

ńce?

'_'v: .. ~".' '.~ •.

W tych warunkach stworzeIiie silńC$
go, -dobrze zcrganizowanego handlu jest
PIERWSZORZĘDNEJ

ZAGADNIENIEl\1

WAGI,·
przY" którego roz'wiązaniu
współpracować
muszą n:ctylko organizacje' kupieckie'
rząd i całe spciecze:ństwo .Nje:\,;ątpIlwie' pow
stające izby przemysl<?wc~h~ndIo\Ye staną
się z biegiem czasu poważnym czynnikiem
w roz\Yoju naszego kupiechva, jedpakże

ale

~~vVNrE WAżNEM JES'rliPO}{Zl\DKO

WANIl~ NASZEGO UST. Ą\VODAW$
.

.~ . GOśCINNQśCI

.JedYna w swoim rodzaju inicjatywa, ryki, gdzie zam~EszkaJą w rodzinach tamtcj~
szych, przeważnie w t::,;ch, któó'ch m!cdziez
.miierzająca do ugruntowania przyjaźni mię::
korzystała w tym roku i gościnności sk::m~
cłzy narodami i ich wzajemnego zrozumienia
się, zostala zapoczątko\vana w
Szwecji i dvnawskiej. \V ten spoSób. nawiązują się
t;wale więzy przyjaźni_ <międzY chłopcami, a
wzbudziła wielkie
zaintereso~nie. Akcj.l
~ównGcześnie chłopcy ci' groms.dzą c~nny za
podjęta pod hasłem "Mój przyjaciel za~ran~
sób wiadomości o kraju) w którym czasowo
eą" ma na celu wymianę gościnności między
poszczególnymi krajami, przez umożlh\rienie przebywają i rozszerzają tern samenl ogólne
grupom' mlodzie~y szkół średnich i wyżSZYch, swe wykształcenie.
ChłopcY amerykal1CY mają . nbb:~\v{:~ll
w wieku od 16 do 20 lat zwiedzania tanim
opuścić
Szwecję, po ki~pt-ygcdn'o\vYln, bar
kosztem innych krajów i przebywania corooz
nie przez kilka' tygodni w eharakterze gośc: dzo przyjemnym pobyc;'e~ \Vszyscy \vYraża::
w domach prywatnych. Ruch ten, zrodzony ją się entuzj astycznie o wrażeniach, cdnie::
w AmerYce, znalazł oddźwięk "V Szwecji, sionych w gościnnYm klaju
niecierpliwoś
gdzie \v tym roku około 70 chłopców amery cią cczekują chwili. w której będą mogli po
kańskifŚ. ze wszystkich "varstw spoJecznych witać u siebie swo:ch nowych t3zweazkich
spędziło około ~h tygodni w rodzinach przyjaciół.
~wedzkich,posdadających młodzież odpowie
Prasa i opinja publiczna w Szwecji
dniego Wieku, biorac udział w ich życiu co:: przyjęły ruch ten z wteiką sympatją, jako
dziennem. Ogólna iiczba młodzieży, - podej~ jeden z naj skuteczniejszych środków do po
mowanej .w .ten sposób w roku bieżącym w głębienia zaufania międzYnar.odowego i .wy" '
Sew-ecjł, Norwegja i DanJi wynosi około 300 rażają nadzieję, że rozwinie on~ się' z cza~
OSÓb. W przyszłym roku tak:) smna mnIe] i nabierze istotnie znaczeniamiędzynarodo~
więcej ftezba chłopców szwedzkich, nCl"wesl' wego.
(lłeh i .dal8kich zaproszona będzie do Ame:r

S'TWĄ \V DZIEDZINIE
craz·oczywiśc:e

odpó\v' edni rozwÓJ 'kredy.:

tów dla kupiectwa. Z drugiej strony wopinj!
publicznej musi nas~ ąpić -e\volucja pojęć ,w

kierunku przyznania kupcom należnego
w społeczeństwie stanowiska.

c.

iz

PODATKOWEJ

Ograniczając się

jedynie do

im

wsk~

nhi na najważniejsze i najpilniejsze proQ~~
my, zaznaczamy jeszcze

·konieczność

USPRA \V1\IENIA NASZEGO APAR •.'\ TU
SK.ARBO\\"EGO t UDOSKONALENIA

PRf\CY NASZYCH PLACÓWEK
ZA GRANI CZNYGH,
w dziedzinie
wreszcie

informacyj

oOipodar ... zycli,

ROZ\VOJU SZKOLNICT\VA
HANDLO\~EGO.

Oczywiście

na.

szczególną uwagę zaslu-

gUje

NASZ HANDEL MORSKI,
którego potrzebę opinja publiczna coraz
Diei uświadamiać sobie zaczyna".

te
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Prawoj
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W dniu dzisiejsz;ym 'winni sta:wić się
Ola rejestracji w biurze wojSkbwO"policyj~
ąem mężczyźni rocznika 1910 zamieszkali w
obrqbie 3~go kQmiswrj~tupolicji o ·nazwi~
skach na litery T,U,W, orazzaulłeszkali w
Obrębie lO~go komisarjatu o nazwiskach na
litery R,O,P,R,8,T,U,W ł Z;Ż.
Jutro rejesti"acja nie odbYwa sic:; IW po
nled~ialek winni stawić się znmieszkali w o::
brębie 3::go komisarjatu policji o nazw1&kaeh
na l=tery Z, Ż.oraz zamieszkali w obrębie
l1::go kOlnisarjatu polieji Q. nazwiskach na

litery A, B, C,D, E, F, G, H, Ch,I;J. (b)
KONCERT RELIGIJN~
VV niedzielę, dnia 16 wrzesniab. r~ o
godz. 1 w południe w kościele św. KrZYża
na Mszy Św. pieńhł religijne :wykona chór
m~ski "Echo" pod batutą p. A.' Pę-clzimęża.
FABRYCE

~rzy ul. Wierzbowej Nit-. 34, w fabrYce
Emila Wernera, wybuchł
pożar wskutek
zapalenia się
maszynie przędzy. We'zwa::
na straż ogniowa przybyła napróżno, gdyźw
międzyczasie dzięki przytomnośoi . umysłu
robotników pożar nie zdołalrozszerzyĆ. się,

Stanisław

Maciel ZlilSki, któ

w zarodku

ŚpieWllCIłł.8

r.C A
owpócił.

i ro:zpoczyna lekeje ŚPIEWUSOlOWEQO
Z~ł08m:.enia: .codx:ięnnie ,Qd IO~l w· pot
.

l l~7.30 Wlf:CZ.

ł..6di, Aleja I Maja 68 I· p .. ('l'.r:~m~ aj_Dl 11)

Oskarzony tłómaczył Slę na rozpra..
że w owym cz~ie panowł;\ł w owym urzędzie nawał pracy i Że na. domjar
złego z ogólnej ilości przydzielonych m\l.. 6
llr~ę4.ników, dwueh.z nich pylozupełni6
nhnvykwalifikowanych,
wsl~utek
czego

wie tem,

w wyniku
paczkarni
\y kO~lCU Macierzyńsk? st'\-vierdza, jź bezpo
Brednia opieka nad przesyłkami wyznaczo
nf została \vłaśnie o\\'yrndwum ufzędni..
kom, którzy dojnnych zajęć się nie nada.
wali. Po wygł )szeniu mowy pn.:ez '\ obrońc~
mec. Szwaj cera, który główny naclsk poło-o
Ż:,,7 na fakt, iż Macierzyński w cza.sie zagi
nięcia przesyłki, widząc~ iż nie podoła na·
wałowi pracy sam posil o przeniesienie go
inne stanowisko, .co potWierdził powoła
ny w charakterze świadka dyrektor poczt~
p. Płócien nik, sąd wyniósł wyrok uniewin..
niający, oddalając równocześnie powódz...
tw o cywilne~
(P)
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USTALIŁO MINISTERSTWO KOMUNIKACJI.
Ubiegający się o stypendjwn Winni
Ministerstwo Konlunikacji ustanowiło
100 ~typendjów dla studentów szkół akade:: złOżyć podanie do Ministierstwa Komunik.as
młckich' W P·oIsee, oraz stuclent..sw politech:: ej i, jednakże nie bezpośrednio, lecz przez.
nikigdańskieJ. St'YP~endja te
przeznaczone kłady naukowe, ~do których uczęszczaj ..- Stu
den ci p'olitechniki gdańskiej Zaś';";" ~
są na rok akademicki 1928~29, wysokość
Komisarjat
Generalny RzeczYPosPQnte]~ Ter
ich zaś wynosi od 100 do 144 złotych, wzgI.
144. guldenów gdańskich .dla uczęszczającyc4 min składania pOQań ubiega z dniem 1 paZdziernika r. b.
poIitechnikęgdańską.c Stypendja otrzy
Bliższe warunkd, obowiązujące
~
maC m()g~ ci studenci, którzy studjują już
<Xi lat dwu conajmniej i zdali każdy z 'egza;:: składaniu podań, zawiera "Dziennik Urz~
do wy" Ministerstwo Komunikacji z dnia 10
minów z wynikiem dQbrYIU.
..
b~ m. {u}

na.
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POLSKIE BIURA
Jak się dowiadujemy z

stłumiony, (u)

operowa

LOUI

J

na

~ostal bowiem

W

TANY

istniały stale zaległości w pracy
skład byłciągl.:.: przepełniony

ll:rzędnikÓw.

. ,vV kilka;wieslf4cy później drr. pocĘty

'W

POŻAR· W

l

p. Płqcienllikdokorrlljąc inspekcji. w urzę
dzie. pocztowo-celnyro,. stwierdził brak pacz
ki· za nr, 7575 zawie:raj~cej ban~.:l1oty 5-do
złotowe ną, ogóltu~ tiu,n}J~10,OOO zł. a przesłę.n~j przez ·.Urzfłd·l?~eztowy w Brzezinach
dla Banku Polsldego, jak ró\vnież kilku in
nych mniejw~rtQściowych przesyłek~ Ponięważ paczka zagińęla z powcdu zaniedbania swych o ')Qwiązkó\v przez Macierzyń.
skiego, pocią.gnięto go do odpowiedzial..
ności karnej zwalniając
go równocześnie
z pracy. W dniu wczorajszym Macierzyń...
ski stanął przed ·sądem okręgowym.

CorsQ: ....,... "Górą rez,erwiści"
Dom Ludowy; ~ "Tylko ona",

. 'HPlestlrlH~1a tor.znf\·\a

kategQrji

rem1Jprzydzicl,p,Q 6i-C1U

Ił

Miejski K.. O. - "HenrYk IVfJ

lon1~rCal~2b

sko naczeln.ik~U:rzęd,l Pocztovvo-Celnego
Vrzy Ul. '?B-go pułlł-u Strzelcó\v Kanipw.
nr .3~:po:wQłq,ny został urzędnik pocztowy

'WIDOWISKA
.• .L"

ZQS~A:tc 2:łi:t4HABILITO ....

.

11 e~tl' 1Vl1eJękf: ~ ,)Dzieje grfliecJll.f' preWJera.
\ nek

"

I.

NIESŁUSZNIE :POS.D!: lNY ~:.iACZELNIB'. URZł:DU POCZI0WO .. CELl'lBC·O

:rcat1: Kamcralrry;
,fPłilpieXQY
J'eat~ PQPld~tl.lY: "litneral St.

-' -,

•

mę
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TEA.TRY

Luna:,,-
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POŚREDNICTWA
urzędu

emigra

OYln~go,-pdstanown on pr~ystąpić doutwo~
rzenia szeregu biur pośrednictwa pracy dla
uchodźców poI~kich w ArgentYnie i. B:razy~
W Argentyuie biura takie zorganizowa::
.ZQstaną już Vi czasie najbliższym w Ro:>
.sario, . nieco później w Sante Te. Bahia, Blan
i Cordoba~
~.A
W Kurytyhie, Brazylji, powstanie pa~

ut

ca

nonat polski jako
WłW

oddział,

cęntrala

-e

777E'

t

nt'

I

mieścić się będzie w· Rio de JaIlejro.. Pstro.
natowi w Rio de Janejro podporządkowane
również będzie istniejące w Porto . !.legro
biuro pośrednictwa .praey dla uehod7.ców pol
skich. Ponieważ instytucje t.e
ze względu

na znaczne .obszarY kraju,
oraz poważW\
ilość emigrantów z Polski nie wystarczają.
otwarte zostanie jedno jeszcze bi1Jr~' w Sall
Poolo. (u)

jego

,

I
PRZEJECHANIE

•

PRACY N,AOBCZYżNIE.

'l
DRóżNIKA,

CZy WYKOLEJENIE

SDł.

Na szosie Turek-Kalisz, wracaj ący w
t:wiązku z odmarszem do ł..odzi odd~ialów
garniz<O'łJ}u łódzkiego z manewrów, autobus

"heial wymin"ć poifpuj~gQ plaskiem . ..

ciężarowy

znajdujące się na nim sprzęty kasy wojsko.'
wej 28 p. p., AŚ wyrzuceni t; samochodu: I
szofer Owc~arek Jan, fryzje~ Dułkow1~!

28 p.p., na szosie Turek-Kalisz,
na .12 klm. od Turku, wykoleił
się, skut~
kiem. nagIego zwrotu samQchodem, dQkona::
nego pr"~· swfera, Jana Owczarka" ktÓl'X

dróżnika.

I)

...

Samochód wywrócił· się.

.

'W}'s1PUJ",

botpJr.:: O~<:~ąrek"sierian
...~ii.~ajeW*.i .qe.re~.go,.·
•. . l'
TJldeU:Z~.
.
__ . ':'.~l.~

. UToU

:aJ
VV UJ-- ~c nota on. ro wrzesIna
.......t'~;:;:,...
________- - - - -~,.HUZ
-- - _.. __ .... _-

NAGŁY ZGON STARUSZKI.
Zamieszkała przy uL \VYsokiej Nr. 27,
!t1arjanna Kopczyńska licząca lat 67. dostała

Ataku sercowego i - mimo natycllmiastowe.::
go wezwania pogotowia wkrótce potenl
z~arla. Przybyły lekarz mógł tylko shvier~
'd.zjć zgon. (u)

ZAKONSPIRO\V ANY GRÓB.
W dniu wczorajszym robotnicy, zatrud:::
~ni na Polesiu Kon~tan:yno\vskie~,ko~
piąc potrzebnY do robot zIemnych pIasek w
m·iejscu, które ani wklęsłością, ani żadną wy-:niosłością nie zdradzało swej tajemnicy od::
ualeźl i trupa noworodka płci żeńskiej.
Zbrodnia popełniona musiała być lUZ
dość dawno, gdyż trup no\yorodka znaj d 0-:wsi się już w stanie silnego rozkładu. (u)
PR()GRAMY SZKOLNIE.
Wbrew licznym zapowiedziom, w reku
meżącym nie będą już od pierwszych tygod
ni wprowadzane nowe regulaminY i progra:::
my szkolne. 'Dla dokładnego zapoznania się
z przedmiotem przez Ministerstwo W. R. i
O. P, i szczegółowego omówienia przedmi~
tu poleciło ono poszczególnym wydziałow
opracowanie odnośnych projektow, na te::mat: Uproszezenie programów szkolnych.
zjednolicenie ich i ujednostajnienie w o-&tat~
nich klasach szkoły powszechnej i w pierw::
.
ay-ch trzech klasach szkoli średniej. (u)

·cHCIAŁ BUTÓW NA ZIMĘ, DOSTAŁ
CAŁY POKÓJ Z

UTRZYMINIE'M.
. W dniu 1 bm. niejaki Miller Chaim:

.w obawie przed-zbliżającą się zimą wprowa:::
.~' w cZ.y.n postanowienle zaopatrzenia· się
w buty, kradnąc takowe (gdyż to mniej ko~
8blje-) u Izraela Combera, . 2am. W ~Łodzi,
przy ul. Traugutta Ntr. 14. Miller Chaim nie
~kiwał dotychczas nigdzie, m. in.
dlatego trudno hYło policji zająć się n~m. \V
dniu wczorajszym jednakże złodziej został
~y na. ulicy i ujęty. Obecnie
nie ma
~-w~ .butów, ma jednak za to ciepłe
Sehronienie na. Zimę i - raz wreszcie ...:... sta:::
ty ac:hes. tu)
WYKmłZYSTANA SPOSO~Ośó

W noey z 13 na 14 bm. okradzione zo
Mało mieszkanie bawiącego zagranicą w
'N4eei,&trola R-offriehtera, zam. przy ul.
.Piotrkows-kiej . lW.

Wobec nieobecności właściciela tru-

)est UHtaHć, ile wynoszą straty, poniesione przez wła!Sciciela mieszkania. Spraw
eb!N. kradzieży jak dot~d nieuj }to.
(U)

''Sao

NłEBEZPIECZNY

PAPIEROS.
przy ul. Nowod'worskiej
łł· B-olesław Henrykowski, zatrudniony w
fabryce ch-emikalji, paląc przy pracy papierosa spowodował wybuch. Henrykowski
doznał poparzenia rąk i twarz
\Yez'\vany
lekarz pogotowia Kasy Chorych odwiózł
. ofiarę nałogu j \\·1a~nei nieostro . ności
po nałożeniu of.!8,trunku -::- do łomu. (U)
Zamieszkały

n

,

POWR6T Z MANEWRów.
'..
Wc~oraj na krótko przed godzina 12
~as.zerowały do miasta J)lerwszfl jednostkl wracającyeh z mane\vr6\v w RadllC'zu
od'działów. O godz. 1 POp. przed gmachem
przy ul. Piotrko\vskiej lOt do\vódca OK ..
len. Małacho\vskt oraz d-es. 10 dy\v, piech ,
g-en. Olszyna-'VUczynski w otoczeniu szta;IN. przyjęli defiladę \vracających: 28 p. SIC,
~~.,or8il ił p.a.}). i 4 p.a.e.
CtJ)

lt1;C~

-

r"

..::...:.------~----

runt to piec •
:-:~ftZANY PRZEZ DWIE INSTANCJE FU NKCJONARJUSZ
MA.G~STBATU
NADAL NA POSADZIE, DAJł-C PP.2YKLAD BEZKARNOsCI.

,v

swoim cza.sic ulieszkailcy ID. Tuw .Magistracie tanltejszym
t>kó.rgę na postępowanie inkasenta tej inEttytucji, Antoniego Kudrzyckiego, który w
spusób rzucający się w oczy bawił się nad
~;r ~n, \vYl'zucając pieniądze gdzie się dało.
f;ada nadzorcza l\tlagistratu zroniła z douiesien użytek, zawieszając Kudrzyckiego
\\. c.zynnościach, okazało się bowiem, iż
f.l ~ywłaszczyłon sobie pewne kwoty,
p 0-:chodzące z zainkasowanych dla .nJ.agistratu pieniędzy. Mimo, iż spra'wa skiero'\vana.

s~yna złożyli

TKWI

zO!5tała do sądu, Kudrzycki 3 .Magistn:lt\ł.
Lwołniony nie został, ani też nie vozos~
\\ &1 w zawieszeniu, jak to się zwykle pfa,łifykuje, lecz na nieok,reś10łltHll .bUięj ::ł~
r'O\\Jskb był nadal zatrudniany. Po wyrQl-.. u . sę.du pokoju" n. b. wyroku skazującego
h. udr.zy"ki praco\-vał nadal i pracuje dotycJl
C7c.S, jakkol wiek wyrok drugiej instancji,
\\ ydzi~hl. Apelacyjnego Karneg(; Sądu ()...
t: tf;gowego w Łodzi, ,vypadł dlail r(w.'niei
uieprzychylnie.
"Plecy" jednakże to grunt.
\Ul

Po~ .a~re~em oliar 1~lr~o oid Jol~kiei.
•

.tł

Podatek przemysłowy od obrotu osią~ dzielilo na 2 równe rgty, płatne w dniach 20
gniętego w sierpniu przez przedsiębiorstwa lnaja i 15 czerwca. Termin ulgowy przy l't\$
talnej wpłacie nie ma zastosowania. Termin
płacące mieSięcznie płatny jest do dnia 15
pltliiności zaliczki na podatek od obrotu na
września. Podatek przemysłowy od obrotu
osią.gniętego W. 'lipcu przez przedsiębiorstwa . pierwszy kwart al 1928 r. dla przedsiębiorst~
płacące. miesięcznie płatny jest z
karą za
płacącyehkwartalnie, przedłużony zoatnI do
zwlokę licząc karę od dnia 30 sierpnia. Po::
dnia 15 lipca włącznie. Niedotrzymanie któdatek przemysł. od obrotu osiągni~tego w
regokolwiek z tych terminów lub terminów
czerwcu przez przedsiębiorstwa p{acącem~e:; dopłaty różnicy u 1927 t. (20
maja i 15
sięcznie platny jest z karą za zwlokę licząc
czerwca) po"\vcduJe wymagalność sum od us
karę od dnia 3e lipca. Podatek przemysłowy
stawowego terminu (t. j. nie przedluż~nego
od obrotu osiągniętego w maju przez przed:: z doliczeniem kary za. zwłok~). Podatek d()l\l
siębiorstwa płacące miesięcznie płatny jest
chodowy na· rok podatkowY 1928 płatny jest
karą za zwlokę licząc karę od dnia 30 czerw~
wwyscko'ści połowy z kari\' za
zwłokę,]1.
ca. Doplaty do wymiaru podatku obrotowe::: cząc karę od dnia 1S$=go ma.ja. (p)
go za rok 1927 $Ministerstwo . Skarbu
raz::
____________

~

____
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~
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. NIE BOG....C· PRZENIEść MYś;LI. OŚ_lE Rel M:t:żA URZłIDN1~ POPBLNILA
SAMOBóJSTWO.
\V dniu onegdajszym.w domu przy alu z kOleżanl;anli oś,,,iadczyła smutnie.,
ul. VV ólczań.skiej 72, około· godz. 6 wieczór że ma \.Tażł:nip. iż ślnierci mężu nie prze ..
popełniła samobójstwo przez przecięcie so
żyje. Oczywiście, nie brano tego
zLy .. pobie żył l i rąk i powieszenie się Antonina ważnie~ Tymcza:-eul po powrocie do domu
Jasińska, przedtem tel~fonistka,
ostatnio .Jasińska przystąpiła do uporzłldhuv, aula
urzędniczka w
biurze s;tacji telefonicznej ;5wy~h SP1·aw przez napisanie listu do I.loliłódzkiej.
~
cji, do koleżanek, oraz swego rodzaj u te~Iotywy szalonego :'kroku były szczestamentu, w ktorym ustaliła, jak l:u . pić
gólnie dramatyl.znej n~t~~:
zmieszkanienl, z należną jej pensją, ora.t
Antonina Jasińska, z' domu Bamber jak rozdzielić przypadające na jej rzecz
gerówna, po otrzymariiu matury rozpoczę należności pieniężne, poczeru - w niepl'zeła pracę na stacji telefoniczntj i wyszła możonym \vidocznie paroksyżmie rozpaczy;
przeu d\\roma laty za mąż za studenta, O- przecięła sobie żyły u rąk. ~ie m0ci"f,!\.' naj ..
boje młodzi ludzie pracowali, gdyż Jasiń wiliocziliej doczC'kat· się :smierci, która ski b:~ł urzędnikiem w lódzkiej Izbie Skar
przy zastoso\vaniu upłjr\vu krwi~ pl'zychąbo\vej. Od lat Jasiński trawiGuy by ~ choro- . dzi nieprędko, a oba\viajq.c sit mnże 1 iż zda
b:- płucną, która roz,vinęła się wreszcie tak ła.ją ją urato\vac. użyła środli} na]straszsilnie, że przed kilku tygodniami zmuszo- niejszego: po,,,iesiła się, dajq.t' telll przy...
n: był przenieść się na kuracj~ do szpita- kład słabości kcbiecej i jedtH)('Z{~Śl1..~ nie..
la. Kuracja dałB ",rynf~dujem-n('. Nieszczę z\vykłej" siły ·pof(tanowienitł.)'" oraz tJowod że
ślhvy zmarł w dniu 12 bm. Powiadomiona
kobieta nlGże zrezygnowaĆ z życia. li i·· mo
o strasznym "iosip dopiero nazajutrz żona gę.e przellieść straty c~ło\vleka. k l ;·.;;So
przybyła. do szp':tala, wyd~ła cdnośne dy-· kocha.
lU)
spozycje, dotycuJce pogrz,sbu. Przy .spotka_IImiII!E!U~~~,;C-:::k~'":S1;~1'e.i&JiSiJliii!ii":.~~'·i"~·~· .

:~:V::_;IiIIIIdJ........ j-Ę_l!I!i:IIIQlkU~lJl!IJS
. ~::;:;
. . . ._~'ii'1l1.naMI.;p1iPąiClltwlli'!,__~~

WIELKA ZADA W A w JtON.,3 l'wł. i'li1'YN O
WIE pt. "POŻEGNANIE LAl j\".
Dnia. 16 bm, popołudniu o fhędxl' ~ię
\v Konstantyno,,'ie wielka zabawa pt. "Pn ..
żegńanie lata" z narler urozmaJronynl tJ")
~ran-łBm,
jak .. Kosz szezęcścia". wyst\'PY
zespołów' śpiewaczych, doboro\va orkiestra
S:w. Cecylji, strzelanie do tarczy j do gwiazdy i wiele innych atrakcjt Przvtem pl~
ł

kny i malowniczy park Janatów, \\'artoŚcio
we funty w postaci droblij-zbo;~a. L;l~:r'ł'j&",
łów łokeio\\ yeh stano\"lt:.! nit:ol .. ff.; Z8.t'h*itę
do wzi{'cia udZiału \\ zHhawh"'. BUfł!! na
raipjseu. Poezf,ltek zaba\"y o !lodz. .: UH. łJo...

('hód 7. 7uhawy Pl'Zf>Z1'18CZ(Jny na 1·:11dowę
ol'g-ant'lw s-pn:lonych podrza~ \voj!,ly. \\'l':.lzie
nippogody zahawa odbędzie się w ~a.H
!'na.

ao--

Nr. 26b

S:!

POkiZ: gilon -polni~zJ

-

Staraniem polączonyt'h towarzystw roI::
niczychOTR.,ÓZ~lti
powiatowej Ko:ni::
Ple:QlJel'~ "D~ieiów GI'ieeA.U'\
sji Rolnej . -,-. od1)yLsię
w Brzezinach w
,
Pzi$~ s.obQta,·lw~mjęra wi-elkię~S<'wi~
dowiąk.a Uter.ąql,to:-.tęą.tl'alnego
~ą ; obra.. czwartek dnia 13WI~ęŚpiab. J;. Pokaz Ggól~
zówz;e ~łynnej .powieści·· St~!anG<':4erolllskie . no-rolniczy,
'BP 'us'cep,izowanych prz~z ·L.; S" Sęhillera~
Zehra:PYch wystawców i gości powitał
." PQc~ątelJ,Qgodz~ 8~80.;Wobee ~nąęz,. w podniosłych słowacap. Vvilskiz Rogo\va
:nfcn rOz,nlU,H"OW widowiska<iconicZl1ego -"-:- prezes O.T.R;, zaś W imieniu powiatu prze::
pU,bHcz.ność-Pl'oszona ·je~t. usilnie 0. przy- nlówił LotworżyłPokazp. starosta Kocół,
łJycie jaknajpIDlktualniejł)ze?·· gdyż pięć mi
Pokaz mieścił 'się w ogrodzie .Klasztoru
nut po term.inie. drzwi na, są.lębęd~~ zam00.
Bernardynów
i zebrał z _powiatu pokaz~
knięte. 'Jutro{ łlied~iela.łdw~ pl;"zed:stawie.:. .
nia: -na pierwszej popołudniówce sę~onu 9 ną ilość wystawc6w.
Obok gustownie ułożonego kompleksu
goQ,z. 3~39 l.?afwną,. arc ywesolą ,.'~~si ę~:ł2dt<:
czka T1JJ·andot~~.· (~~ny populą.r:ne). '. '. ' • m~szyntsie~zk,łll'ńf plugów, bron firm: Celi
Wie.c~ór;en;l·i·' po. raz.:' drhS~~:·'niDziej;e:·. gielskiego" Kutnowskiej,llawozów sztUC2l~
STzechU'\któr~w dal~zymcią61i będą gra
nych i czynnegO 3 konnego motoru na.ft'owe~
we wtQrek~
go firm.y Ferkim'~ wystawi-onego pr:łlez Syn~
dykat Rolnic2Y Z m,todzi pod fachowym
.'fl;ATBKAIIBltALNY, .
kierownictwem p.. Sigmunola i wystaWCÓW
DZiśppw'tórzenie .• wczol'aJszej -pre"l
większej posiadłości p. p. Wilskiego ~. Ro~o~
mjeryifiaugura.cyjnej 'kqtl\edji satyryci&1l:ęj wa, Sulikowskilego z Popienia, Stugooinka
''9{ 3.;chaldąch ll;; vroldgiemJerzegp ..~zą,..
i innych gdzie podziwiali~mycudne '~~QkazY
'lUi;\.wąk,iego "Papierowy kochanek''. ".,
w~U"ZYw, nasion, owoców, krzewów, zbóż; by
:'..
Jutr()~ niędzie,la o godz~ 9,w~ JfP~~le..
dla"=' oko znawcy cieszyło się i rnałymi·rol~
J?owy ·~~chan~k'" PQra~ B-ci.
..
nikami, kMrzy .dali rasoweoką~ trzody
chlewn'ej p.Piotrowskiego z Kożlł1,
krowy
TEA!l'Jl. POPULARNY:
p.Kucht
~'Ekiego
i
piękne
o,vce
p,
A,
TQUl!il
.
.Di~iś> ~~sObQtę i. jutro'w n~ed~!ęt~ po
$lwaprzedstę.wienia~ tjt ". g9 dż .· 4;3Q. pop~ł~ a~yka . Z LitzmQwa.
Na 'WYsłQ~ęg6Inienie zasługują próby
i 8,30 Wlecz. na. któl'ych 'odegrane zo~taną
'wielce' ciekawa sztuka historyczna uHan"" robione napolętkat}h' nawozami sztucznemi
rał Bem" . w piel',vS~Qrzędn,ejobsadzie·pl'e" przez p. W.Lewandowskiego z Przylęk du~
xąj ęrowe~ z' P: Mieczyl'lsldm w roli tytl:\łQ ..
żego (owIes) p. Lisika z Jeż'owa (żyto":'- 1
we'j~···W·::·:aobotę ci .godz. 4,30. pop. .PO·c,enach
;ia,mQ clalo40 l(losów) i p. Ciestelśkiego . z
~:RA~R

'lmBJSKI.

Kożla (owies), który wyka!2at piękne Jdost.
i świetny plon ł b4rd~o' ładne' warzywa (b...

ue

-'.j •

<

najniiszych

(04 30

gr.'dolzł:)

QQ.l} wi~etQf()m b@~ pr~fwy!
-

,.

T~A~1ł W SĄLl P:fłl'ł:RA.

.:' ~

,

Dzi~:'p~IDlera aręl~QP.liCip.ęj, .ltfO~Q~
'eAwiH Hąfin"e.q~tna ,,20 QPJ. JiQJyH k~pUI~De
~ft~AgJ~ł jywa akcJa, n~eprt1w~Qpę4ę.. nę
powikł~pJ~ Qr~g szampa.P:§~i Jrijmgr.§kłłla~
ją ~ję ~1ą ~n~ywęsolą ~al9:s~. ,,~O ~ni l{9~f
.':~ft\P:ę .bęA~ rQWlfiei. ,"'r. nlo4~lęlę ... t) ,gpd~~

.:łłaQ pp: J ·8?3QwWG;Z;· .B~l~ty ~ g~ll~ę ~ftą fiU.

jW.

dą2 zł. do nallv~~a w k{\§l~ p.~ 1illę,j§~ll=

..
..

:~EA.,tfl VI ,BAtl .ąCBEiBł:iEB4iNąjhHt~~ąppemjerą. _~tóra

adJ:Hfqzie

mę we .wtor~li gpia 18 llm:b~Q.~ię. ~ry~liąj"
. ca sp;amp~:lsk.i.rJ1. 1)UU10pe~ ą,r.efkęfą~c~na
iarsa ~,2U dni koz.y~t..
.

Kin.

.'" .Lułł~~WY

PRZEJAZP Nr".,ą4

UG

b••.

Bt.

Dlugocin pokazał .nam ładne okaz)
kaczek pekińskich i kur białl~h, p. Francisz.·
kaPabjaniakowa (li Rozworzyp.~ $maczne
przetwory owocowe (powidła. soki, miserje)
a p. B. Kaweck i Z Brzezin dal be dobre wy'
roby gliniane. Nadto w 2 tlalach·s.zkolnycł
zainstalowała &ię
W.?10rowo
prowadzoll$
współdzielcza mleczarnia ,J<wi#;lJ" z .Kożła
pod dzielnym kierowniotwem p. Ciesielskie.
go, która w f. 1928 ~ ~76 członkom wypł~
cHa 83 tysi.ące złot'Ych i zachwycaliśmy sifł
misternie
wykonanym.i
haftami, W1i~8.6
roi i robotami ręcznemi Kolą Stowarzys~&
ma Młodzieży Chrześcijańskiej ze .Strykow&
i Brzezin i Koła Gospodyń z Ła!Unowa.
Oglądać, podziwiać i naue~Ć się moina było bardzo wiele, zasługa to,Komitetu
p. p.; WiIskie~fl, Śliw ińskięgo, Bańkq,w$kiet
go i. ruchliwych ins,truktQ;rów rolniczych. p,
p. Wasowskiego i E. Krygięla~
Cześć i podzięka im, jakotet'l Wł~ł
stkim wystawcom - jednak ludnośĆ.powiaht
widać uię dQcenita tego wysiłku ~ bo z;jawi.

.. pi~l'Ws~.

la się

malej liG~bie a .szkoda.
.W cza~ie poka1;u na temat $aQzenf"
Vi

'""=

l'Qlnic.twłl

i

WystłW pr~ern,Ówil·do ~b:ranych

p. L. G:rzegorzak znanY' działacz, ztc1ięóe jąc

do 2wiedzerua wystawy ogrodnIczej w·
dzł od 1~2.5 września 1928r~

to.

m.'.L

2!tt

, _ <.'. .·"._.'Ub. ll.·.k. '. a. d-~.·,.. . . ~k~e
_. . .

~()ś,~iQwa.
iprQf~, Grą.!.c~fńskiQgo,;~ilety:40 . . !ł! ~.H~a W..... k.'.".1.
_bycia'
W'ka!3ie' namiejseu ,od godz, .10, .r,_ '*~"
~

Ch:ędztłlewildego I

cebula) p.

raki,
zin.

i

pfzedstaw1el1ie. PQP~'łud:n~owe' d'ł~:tn,1Q'~zleż't
Pr.?i~dstąwiellie . poprzed~i prelekcja QkQU,,'

'ZBziOUGh•.

D,
..

pr

II

li o

I

Według HWiadeft10ści Stat)'ątY6zpygh~~

płace lIliesit;ęzp.ę 14r~ęclników

satnQtny(;h~ 3

o.nęef6w~ w vierwą~ęm tr~e~h.leęiy służby
pr~@d&tawiajfl ę~r§we. ~Qgfłi§fJ~ I tak;
}). W III titąPflh.l §łU~~tlWYfł1, .pąąięr a

mies~ęt3zni.~pedsekFetąpg ~!l!l:ll' (wicemini:::
ąt,er-); 1 t1~iąę ~i .~~~ 10~f: ~ f{fwn0r~~ęny

III

OJ

fęlior ymwer§ytety ~6Z z;l; 28 ił\ ...,.. ,. P\1łkov.
nik tęgo samego stopńia §lużbr;·l fYsią,ę 55
zl~

78

gr~

3) vr VII

.:
ąf'{:lOOiu ~1Jib§wYPl~. :f@f@reB'

darz 456 zł. 1 gr ==-1iaplt31H ~(j~ ~ł~ 5 J gr:
4) w VIII stopniu słQ~bowyn:p, na1ł~zy,
cięl !ii~kgłY §fę~llięj ~6~ ~ł lO gr~a poruą zlli k
426 zI.~
gf, ~ nł1-{lc'~YBję,1~~k91y ilpwązec~

00

tnU VI ~łląitł§łużby g~flęp~ł. d~wi~ji: l~y~
. nej 277 zł. 25 gr..
sią<; 6łl ~t 7Q git
Niemą to, jak hyć w Polsce oficere~
~1 W V~ty~ stQP~iu ~ły~bf: naczelnik
wyd2;i{ł.łu 797 ~t 70 gr. = PildiWY9~fljny pPo~
zwłaszcza te.raz W POffi&]0wycD'czasfid:;:-!
. 42 2
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wtADZE BEZ:rlĘCZE1\TBTWĄ POCIĄG NĘŁ Y DO

··!

Lódź, na której uIielQR p~~ceiągą co::
. ~bi€nl~ie tysiące przeładowanych' wozów :l to

warami

bądi

dla.

fabryk~ bądt dl~

przedBię~

hi()~~twpr~;ewozQwYch, od, .daWllą·· Już je~t
istnł:IllP!ekłem dla wYf(;f'skiwAllych d·o naj:~
wyższego stopnia, a, przytęrn n ie jęd11,okrot::
J;lię maltretowanych koni.. ł,łi&js~owo władze

J:>ęzpieczeil$twą po.dj~fy walkę g

wem,

którą wyraża się

żp.nie, a

okrucieńst~

staJe przez

pr?ecią::

idąc konse=~chwyeonych na uczyn

pf:?yteTn bicie koni i -,

kwentnie po tej linji
ku nieludzkich furmanów
QQwięd(ałelnQŚAl

ODPOWIED~JĄr..NQ$Oł

KILKt) flJRMĄN!)W~

pociągają

do

od::

Ostatnia' na .t~m tle.' wyąj1dy : ~łlłargi.
między policją a następująęellli ęsoQAmb
.
Rotą Stefanem, ząm. prz.y ul. Gr~bo-,
wej 16, Moszkiem .,l\.ftornikięm., !lam. prz~.
ul. Zgierskiej Nr. 78, Berkiem'
Latoroślą"
zam. przY ul. .Łagiewnickiel 34, Domapskim
Wojciechem, zam. przy ul. Cegielnianej 116.~

I(ąU!Ul Lajbęm, Jain, Pl'ZY

ul, K,l'fti~nnej ~

Nr. 7, l~ociąg'PIęt~ ~o8tałQ do odpowiedziaIs
neści również Marokko {M aj er), z ul. SzkolnęjNr~

25, za

~tO$owanj~

marokańskich, jeśli
1r;-~

........~_/..~

wobec

zwłel'Zfłt

nie hardziej jeszcze dzi ll'

4..'\

I

u

L

CH•..

J

Hr. 12.
WYTWÓRNIE CUKRÓW:
Stutkiewiez! Chłodna 11.
RESTAURACJE
L&.pk&, Sienkiewicza 4C
OBIAD? SMACZNE I TANU
fil je Resursy, K;}ińsk;ego 123

PIEKARNIE:

f ."1.owski! Zawiszy 47.
Za.I,~dowski. Bałucki Rynek 3.

Kac-umarowski, Franciszkańsk« 52.
SulińksL MaryslI'iska 9.
P~ałowski. ZgIerska 57.
Kc. i"ilcki. Zgierska 111.
ZAKŁADY KOWALSKIE:

T.

\Ąnśni~-gki.

M. Kowalewsk~ Nowo-Zarzew$ka li , .
RetelewSki I Brzezińska 92

ZAKŁAD RZEŻNICZY

45.

Radwańska

SKLEPY XOLONJALNB
Suwalski: Bazarna 2
).ą.niszewski, Dworska 22
J. -Pasiak. Kątna. 2ł
S.. Walo, Sl<lv.;ańska 18

ł

SKLAD WIlGLA:
B!(}C :sz. Brzezińska 24.
. ZAKŁADY KAMIENIARSKIE
EEn::" Brzezińska 114.

Bfcrnacki. Ogrodowa 52

UoD1ański,

SKLAD'Y OBRAZÓW I DBWOCJI
Badwański, Zgierska 24
PRACOWNIE OBUWIA:
lar arty, Piotrko\vska.
\\ 8lkowiak~ Napiórkc,\Yskiego 105.

·Ostr\'twski: Laglewnicka 2SZA.KLA1lY KlłA'WlBC1Dt.D:i
Malew~ Konstantyoowska •

Zawis.zy Zl

ŚLUSARNIE MEO~

Suwalski, Gol~a 9

"

. JEST 00 sprzedania domek murowany '(hvle

>

M

morgi ziemi Szczerkowej, 8 d~zewek owcco==
wych okolica ladna, przy lesie, blisko rze1'
ki, półtora kilometra od ~tacji Strykowa. Ce'$
na z1.4,200 Wiadomość szosa Brzeziński
33, Grzybo\vski w Strykowie.
1---7220

Ś-·C •Ił'
rl
Dziś

DOMEK n1urowany o 2 pokojach z kuch::
. mą z ogródkiem w Rudzie-Pabjanickiej do
wynajęcia. Wiadomość w Łodzi, Złota 7 m~
10 od godz. 3-5.
3-7208

otwarcie

Wo jew6dzkiej W)'atawy OgflHlniczef w lodzl

Parkir6dliska od 15-24 \łIl"Zemta '.. 9518 r.
Dojazd tramwajami 10 i 16

••__• ___ __
r>IlIł

f

~·':"

DOM Z ogrcdem lub mnieisze ~ospodarstwo'
rolne w obrębie 15 kilomefrowem Łodzi wy~
dzierżawie na dłuższy czas j zaplace z ~óry.
Wiadomość Łódź,

Andrzeja 46 m. 18. 3:::7210

SPRZEDAl\'1 gospodarstwo 10 morgowe zbu
Gynkam) za umiarkowaną eenę we wsi Teo~
iorowie gm. BędkÓ'w, woj. Łódzkie, Roch
Pierz chałka. , najbliżs·za stacja Rokiciny.

1-7212
kełoajaln.o-t,

piękna posesja w Toma~;·'
pręt6w kwadr .."- ogród ~;

DO SPRZEDANIA

sklep

rzeźniczy

,Gdailska 76 m. 10.

i

'Iłowa

2

POTRZEBNA dziewczyna do
. Aleje Kościuszki Nr. 43.

kOZW6DKA lat trzydzieści kilka, inte1i:::
gentnll-, niebrzydka, poślubi mężczyznę
wyższem stanowisku. Oferty: pod

mone

&Zcz~ście".

Lutomiera'ita

Łod.iq, uHca

staaie.

1190-4

Choj n_dl , ....d. Wyaoc1aielO
jeJłt plac 40 sprJ'łdania nadao
lllCY alf; do k~1 budowli naw
1~6fem jest jut cegla na dom l
nlekt618 drse'X.spowbdu wyJas; ...
du: aprzedaln tamo ul. Żero ...
~.!!go L. M RestauraCja
a

N

3-7224

(tuż za k~l. oficerską)

,od

dO~,'m

L 18 Te~fil Suw' lsi-I

phviarnię.

SPRZEDAM dobrze wygrane skrZYpce. Mo::

NOwe 2totno

w

szowie Maz. 206
'Wocowy, 4 domy w tern 1 murowany - pi~· '
karnia. Cena: 32 tys. zlotyęh. \Viadomość'
at Cegielniana 91 m. 45, możlhvie
~5 po pol.
SPRZEDAM

Przedam sklep
S
to.lowy
Wiadomość we wai

li

.

P.ndr .1 prace

w,pł.t~Najuau. cen,I ;\' aj

dopdnieJue warunki! Dam·

~ mę_ką, d~\.ctlll'lą nbćną bte
snę. Kołdry, TOclebki, Rękawici
i, P,uli.alki, Pońc~ochYJ Situ

etki. ChudEcz.ki" SuHki Apnu
PoloGa Llto-n RuDo.sskin ul. Ki
Mego 44
238Q- O

uot:sebna

r

flI

pl'uoW'CC%! a

do pra!~

KO!1.staatynows~a 15

11 (S+-1

~: ~

:vłSOOJl}'Cb Wl.łfłUlł~

t.60Zfl' .pater. . .

lótsa mettlio {lO m....... :w,.
śolll';H~BO a..lecłnne o,.' de ....
bl<Hflych M4tai. .~t· ~
i.1łiary Um}t1fl.łUd

ł Ji'Wfiy • •c.lil

l'ut\ta.i_j

t

\IV

FABRYCZNYM

SKtADZta

..DOBRO POl" -__

l..60t, PiOTRKOWSKA 1i
w lHłdwóuu.

m

