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Urojony miljoner rzuca pieniądze na wiatr
Jan Juka podarł w kawałki i rozrzucił 2,000 dolarów
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T' NEW YORK, B lutego. - Po| licJant M. Kelly ze stacji „Old
Slip", przechadzka: się wczoraj

Zwyrodniały ojciec
Udziałowcy Stow. Mech. Polskich w Ameryce po-

pobił śmiertelnie swe-

i wspólnego majątku przed dyrekcją
IMPONUJĄCA

SOLIDARNOŚ C

LICZNIE

ZEBRANYCH

PRZEDSTAWICIELI ODDZIALOW S. M. P.
W niedzielę dnia 7-go lutego
odbył się nadzwyczajny zjazd
członków Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce w Do
mu Narodowym przy 19-23 St.
Marks Pl w New Yorku
Przeszło 150 delegatów, przed
, stawicieli filij i członków zapeiniło po brzegi małą salę i wielka
liczba osób, którzy się spóźnili
nie mogła się wcale na salę dostać a komitet nie spodziewając
się tak wielkiej liczby osób nie
mógł w ostatniej chwili dostać
wielkiej sali.
Zjazd rozpoczął punktualnie o
godzinie 11-ej rano ob. 1. Zieliński, sekretarz tymczasowych złączonych komitetów obrony praw
członków Stow. Mechaników prosząc izbę o wybranie przewodniczącego i sekretarza zjazdu. Wybrani zostali jednogłośnie przewodniczącym ob. F. Grzymski z
Orange, N. J. a sekretarzem ob.
F. Popławski z Brooklyna.
Przewodniczący: ob.&Grzymski
odczytał następujący porządek
dzienny, który zebrani jednogłośnie przyjęli.
1) Otwarcie wjazdu.
2) Wybór prezydjum zjazdu i
komisji mandatów.
3 ) Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
4) Sprawozdanie komisji mandatów.
5) Sprawozdanie z działalności tymczasowych komitetów.
6) Odczytanie podań do Ministra Handlu i Przemysłu w
wPolsce i Ministra Stanów
Zjednoczonych w Warsza»
wie.

NAJNOWSZE

Walki

powstańcze w Marokku
wznowione
LONDYN. - Według wiadomości
nadesłanej z Tangieru, powstańcy
marokańscy przygotowują się do
wznowienia walk przeciw Francji i
Hiszpanji.
-- - Austrja ma bojkotować Włochy
WIEDER, - Rząd republiki austrjackiej zamierza ogłosić bojkot
owoców włoskich, jeżeli faszyści nie
zaniechnją
niemieckiej ludności w południowym
Tyrolu.
+06 6
Niemcy wściekii na Mussoliniego
BERLIN. - W niemieckich ko»
łach rządowych zapanowało gwaltowne oburzenie z powodu pogróek wygłoszonych przez Mustoliniego w parIamencie włoskim przeciw zamiarom
Niemiec odebrania Wiochont. potud«
niowego Tyrolu. -_ _
Śmierć anty-bolszewickiego
szpiega
WŁADYWOSTOK. - Iwan Trizma były zapalony rewolucjonista, został skazany na' śmierć, oskarżony o
zdradę bolszewickich organizacy) we
Władywostoku, Kiachcie i Chabarowaku po stłumientu pierwszej bol.
szewiekiej rewolucji przes monarchi«
stów.
a
"
k 6 6
Powódź w północnej Irlandji
BELFAST, - Rzeka Shannon wystąpiłu z brzegów na przestrzeni 81
mil zalewając na szerokiej przestrzeni niżej położone okolice. Setki mie»
szkańców nadbrzetnych pozostało bez
dachu nad głową.:

7) Wybór stałego komitetu do
dalszego prowadzenia sprawy.
8) Zbieranie funduszu na sprawę.
9) Wolne wnioski.
Marszałkiem wybrano ob. Olejarczyka z Jersey City, a do komisji mandatów ob. Sadowskiego
z Passaic, Piwowara z Bronx i
Gregowicza z New Yorku.
Ob. Zieliński odczytał protokół
i sprawozdanie z ostatniego zjazdu odbytego w New Yorku dnia
6-go grudnia 1925 roku.
W
sprawie odczytanego protokółu
zabierali gos: ob. Grodzki, Graff,
Gruberski, Wachta i inni.
Na
wniosek ob. Popławskiego uchwa
lono, aby wybrać komisję z
dwóch członków, która wspólnie
z ob. Zielińskim przepisze protokół tak aby takowy odpowiadał
rzeczywistości i aby usunąć z pro
tokółu wycieczki przeciw pewnym członkom, które zaczerpnięte zostały ze sprawozdania podanego przez reportera pewnego pisemka w New Yorku. Do komitety tego wybrani zostali ob. Olejarczyk i Piwowar. Ob. Zieliński przeczytał dość długą korespondencję od ob. Forysia z Filadelf}i i miał kilkanaście innych
do czytania z różnych stron Ameryki. Uchwalono dla zaoszczędzenia czasu, aby takowych na
zjeździe nie czytać a oddać je komitetowi jaki ma być wybrany.
Poczem komisja mandatów zdała
sprawozdanie, z którego wynika
że na zjeździe jest reprezentowawych 1511-akcyj. Wielu delega(Ciąg dalszy na str. 5-ej)

WIADOMOŚCI

BALTIMORE, 8 lutego. - Ralf
Coursey, lat 35, został
ny wczoraj, pod zarzutem Amiertelnego pobicia swego syna. Coursey przyznał się 1 w ubiegły pigtek pobił swego syna kawalkiem
trzonka od miotły. Nieszczęśliwo
dziecko zmarło wczoraj. Oburzeni
sąsiedzi otoczyli dom Coursey's, w
chwili, przybycia policji i tylko
energiczna postawa policji powstrzymała sąsiadów od. zlynczwania okrutnika.

CZECHY PRZYGOTOWU.
JA SIE DO UZNANIA BOL
SZEWICKIEJ ROSJI
PRAGA, 8 lutego. -- Kwestja
"uznania bolszewickiej Rosji ma
być zdecydowana jak głosi wiadomość wyszła z kół rządowych.
Uznanie jednak zostanie przy»
znane Rosji dopiero po usunięciu
istniejących nieporozumień.

Amerykanin aresztowany
w Mandźurji
HARBIN, Mandźurja, 8 lutego. - Amerykanin, nazwiskiem
Buntling,
były pracownik fabryki lokomotyw Baldwina, został dzisaj aresztowany na skutek nieporozumienia z przedstawiclelem rządu bolszewickiego,
0 posiadanie gmachu fabrycznego.
Wielki książę

Wódz rewolucjonistów meksy. kańskich zabity
MEXICO CITY. -. Francesco Tolentino preywédea powntaficow przeciw obecnemu rządowi gen. Callesa,
został zabity w potyczce z oddziałom
łołnierzy federalnych w stanie Jalisco.
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NADCIĄGA
Z PÓŁNOCY
NEW YORK
8 lutego. -- Biu-

ro atmosferyczne zapowiada nową burzę śnieżną nadciągającą z
północnego wschodu, która jednak nie będzie tak gwaltowna
jak śnieżyca w ubiegły poniedzia
tek i potrwatylko
kilka godzin.

Mikołajewicz

TRZESIENIE
ZIEMI NA
WYSPACH HAWAJSKICH
HONOLULU, 8 lutego. - Na
wyspie. Mani w archipelagu wysp

przeciwbolszewickiego
LENINGRAD, 8 lutego. - Der
netrius Hokkanem, dezerter z bo!
szewickiej armji zeznał dzisiaj,
"podczas rozprawy przeciw 48
szpiegom estońskim, że szpiedzy
angielscy wspomagani przez monarchistów rosyjskich przebywających zagranicą, mieli śmiały
plan w
ia w powietrze wo
dociągów petrogradzkich, mostów, stacyj kolejowych i innych
ważniejszych gmachów publicznych.

Miljon Żydów w Polsce potrzebuje pomocy
s
WARSZAWA. - Jeden miljon
Żydów zamieszkałych w Polsce jest
pozbawionych wszelkich środków utrzymania, jak stwierdza depesza wy.
słana z Warszawy do żydowsko-amerykańskiego komitetu zatunkowego
w Polsce.

NOWA BURZA SNIEZNA

zamieszany do spisku

Strajkujący

górnicy

posta-

nowili nie ustępować
PHILADELPHIA, 8 lutego. W szeregach strajkujących górników niema najmniejszego wathania dla przetrwania na strajKu do stanowczego zwycięstwa.
Właściciele kopalń zamiast u-

czymć żądaniom górników wyrzucają setki tysięcy dolarów na
kosztowną kampanlę dla rozbicia
solidarności górniczej i złamania
strajku, co im się nie uda, powiada przywódca górników Lewis.

miasta

New

Yorku

Hawaj wczoraj dało się odczuć
gwaltowne trzęsienie ziemi, które objęło tylko niewielką powierz
chnię wyspy 1 nie wyrządziło
większych szkód.

|
Czesi skłonni do zgody
z Węgrami
WIEDEN, 8 lutego. - Rząd
republiki czesko-słowackiej polknawszy w swojej zachłanności
za wiele zjem węgierskich, przekonał się, że nie będzie ich, mógł
strawić, wobec.ciągłej groźby ze
strony gotujących zemstę ›Madziarów. Wobec tego w czepko - słowackich kołach rządowych powstała myśl, aby zwrócić Węgrom część ziem zamieszkałych wyłącznie przez Madziapów pod warunkiem, że Węgrzy
przyłączą się do środkowo = europejskiego paktu gwarancyjnego i
wyrzekną się zamiaru osadzenia
syna byłego-cesarza byłej monar
chji austro - węgierskiej.
/
Wykrycie śmiercionośnych
promieni przez uczonego rosyjskiego

duelmcy Staten Island nmcpokojem pojawieLENINGRAD, 8 lutego. - A.
niem się dzikiego zwierza
N. Boyko, prof. rosyjskiego ob-

SOUTH BEACH, St. Island, 8
lutego. - Mieszkańcy dzielnicy
South Beach 8. I. zmuszeni byII przedsięwziąć rzeczywistą 0bławę dla wypłoszenia z okolicz
nych zarośli i moczarów żarłocz
nego wilka, który się pojawił nagle przed kllku dniami i porywał
|
i kury z niedość dobrze zabezpie| czonych kurników. Po kilku godzinach obławy nagonka prowa

dzona pod wodzą Salvatore Taneta, doświadczonego myśliwego znającego zwyczaje wllcze,
zdołała wytropić szkodnika, który otoczony ze wszystkich stron
nie dał się wzląć żywcem i padł
pod elosami gęstych razów 1 palek dzielnych wielkomiejskich
myśliwych dumnych z zaszczytu upołowania dzikiego zwierza
na terytorjum swego wielkiego
New Yorku.

serwatorjum magnetycznego, ogla
sza, iż wynalazł instrument, który przy pomocy odbijania promie
ni słonecznych otrzymuje żar,
zdolny do zapalania aeroplanów
lecących w odległości 25 mil.
Prof. Boyko, twierdzi, że wynalezione przez prof. Mathewsa, pro
mienie są niczem w porównaniu
z promieniami rzucanemi przez
jego przyrząd. Boyko zamierza od
dać swój instr ..«nt do użytku
armji.
W
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DĄŻĄDO FRANCJA I ANGLIA
- UJĘCIA KONTROLI MD LIGA

po południu pojBattery Parku,
zauważył
ludzi przy
zbiegu Whitehall i South ulicy.
Udawszy się na miejsce, zauważył około 50 mężczyzn, podejmujących szybko coś z chodnika. Podszedłszy bliżej zobaczył
mężczyznę przedzierającego na
pół 1, 2, 5 1 10-dolarowe banknoty. Za każdym razem, gdy
dziwny mężczyzna przerwał paPierek banknotowy rzucał go
pomiędzy ludzi otaczających go,
którzy zaś rzucal! się na łup z
wielką zachłannością. Dziwnego
osobnika zdawała się cieszyć
walka, jaka się wywiązywała
dla pochwycenia podartych czę
ści banknotów.
Policjant Kelly w pierwszej
chwili osłupiały, stanął jak wryty. Wkrótce jednak przyszedł do
siebie ! przedartszy się przez gro
madę pochwycił siewcę dolarów
za kolierz.
„Nie wolno zanteczyszczać
parku nawet podartemi pleniędzmi" - powleggiat do areastowahego policjant, >
U
{Chg dalszy na str. 6-ej)

go 5-letniego syna
stanowili energicznie bronić swoich praw

Offloe,

ne +
Pierwszy oficjalny wy- .
padek śmierci głodowej
w zagłębia węglowem

Anglja po przyjęciu Niemiec do Ligi, pe.
+ wna zwycięstwa
ASHLAND, PA, 8 lutego. " Pferwszy wypadek. Amfere!
wej w następstwie przewiekające- Francja pragme przy pomocy Polski i państw Mago się strajku węglowego, zdarzył
sig w minstoczku Mahoney City,
Pa. Pont Mary Harrington, żon
górnika, matka kilkorga dzieci,
wydawszy na zakupienie żywność
ostatnie centy, jakie miała przy
sobie, zaprzestała przyjmowania
poływienia, aby go więcej zostało
dla dzieci. Wstydząc się powiadomić kogokolwiek o swojem trudnem położeniu, nieszczęśliwa matkn starała się tylko utrzymywać
dzieci przy tyciu, prey. pomocy
centów przysyłanych jej tygodniowo przez męża, zatrudnionego na
farmach przy rąbeniu drzewa.
Pani Harrington wkońcu zachorowała z głodu i władze policyjne
zawiadomione o jej stabie przez
dzieci odestały ją do szpitala. Lekarze stwierdził śmierć, skutkiem
niedostatecznego odływiania,

łej Ententy sparaliżować zamiary Anglii

LONDYN, 8 lutego. - Za kulisami polityki państw
europejskich wre gwałtowna, niewidzialna dla szerszego
2
ogółu, walka, dla opanowana Ligi Narodów.

Nleporozumneme w sprawie konferencji rozbrojeniowej
i sprawa przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów beznadziejnie
podzieliły państwa aljanckie na dwa obozy, ktore dotychczas nądnły jednomyślnie Ligą Narodów.
Te dwie grupy państw, jedna pod wodu Francji,
druga pod przewodnictwem Anglji, starają się każda z osobna, pozyskać dla siebie nowych zwolennikow.
Francja domaga się w razie przyznania Niemcom w
Lidze Narodów stałego przedsumculstwa, przyznania takiego samego przedstawicielstwa Polsce i Bruyhl, Anglia
zaś, by nie dopuścić do zachwiania swojej pozycyj oświad:
ZWŁOKINAGIEJKOcza, iż 'po przyznaniu stałego przedshwnclelltwa Polsce
i Brazylji, koniecznem jest przyznać to samo republikom
BIETY ZNALEZIONE
Argentyny i Chile.
I
Francja podejrzewa, iż Anglia wszelkiemi możliwemi
W BRYLE LODU
sposobami jedna sobie nowych zwolenników. Łagodne wa|PO ZAMORDOWANIU Z0- runki spłaty długów przyznane Włochom przez Anglję,
przekonywują Francję, iż Anglja pragnie rządzić światem
STAŁĄ RZUCONA DO
przy pomocy Ligi Narodów, wsparta wpływami Niemiec
WODY z OKRĘTU i ich dawnych loiuuników.
PAULSBORO, 8 lutego. Dwaj chłopcy bawiący się nad
wybrzeżem rzeki Deleware w STRAJK WĘGLOWYPOCZYNA SIĘ MŚCIć NA
miejscowości Billingsport, N. J.
znaleźli zwłoki młodej kobiety,
REPUBLIKANACH _
gamarznięte w wielkiej bryle lodu. Władze policyjne zarządziły
energiczne śledztwo, dla rozpo- Republikanom grozi kleska przy jesiennych wyborach stanowych - Prez. Coolidge, jako chorąży partji remania ofiary 1 wykrycia jej
przypuszczalnych morderców.
publikańskiej znalazł się w trudnem położeniu
Nieszczęśliwa kobieta, Jak
WASHINGTON, 8 lutego. - ków przez przedstawicieli partji
wynika z orzeczenia lekarzy, z0stała zamordowana przed kilku Strajk węglowy poczyna nabie- demokratycznej 1 progresywnej,
tygodniami i wywiezlona praw- rać znaczenia politycznego, któ strajk węglowy z zagadnienia edopodobnie na okręcie lub łodzi, re obecnie staje się daleko waż- konomicznego stat się zagadniena środek rzeki i tutaj rzucona niejsze od znaczenia gospodar- niem politycznem, Społeczeńdo wody. Na ciele 1 głowie nie- czego, które. najbardziej przy- stwo nie mogąc bezpośrednio
szczęśliwej znaleziono liczne ra- gniatało górników 1 społeczeń- zmusić do wzięcia w obronę naj
ny. Czaszka była zmiażdźona, stwo, płacące wygórowane ceny bardziej pokrzywdzonych przez
co mogło także. zostać" spowo- za węgiel.
Na skutek ciągłego piętnowa~ zmuszenie baronów węglowych
dowane ściśnięciem podczas
do zakończenia strajku, postanie odpowiedzialnych czynni- nowiło
zamarzania w bryłę lodu.
przy nadchodzących wyStróż mocny

zabity

Zbrodniarze ujęci-w kilka
NEW YORK, 8 lutego.-Czterej bandyci» murzyni wdarii się
wczoraj w nocy do fabryki krawieckle) Dickman & Marcus Co.
578-$ ave. i zrabowali znaczną
Ilość. materjałów suklennych,
wartości 2,000 dolarów. Bandyci
po wtargnięciu do wnętrza fabryki znaleźli stróża nocnego,
Willema Younga, lat 67, śpią
cego na warsztacie krawieckim
ze szkatułką do prasowania pod
głową. Jeden z brutalnych bandytów-murzynów jednem uderzeniem śpiącego w głowę sztabą żelazną pozbawił go" życia.
Bandyci następnie wynieśli zapasy jedwabiu na ulicg i
dorożkę poczęli ładować
do tax' łatwo zdobyty łup. Powracając z nocnej pracy kasjerka restauracji, panna Toyou,
widząc murzynów,
jedwab zaalarmowała najbliższy posterunek policyjny. Detektywi wysłani do domów podejM

przez

borach stanowych przyszłej jesieni w stanie New York i sta-

murzynów nach Nowej Anglii, oraz więk-

godzin po dokonaniu mordu
rzanych murzynów wkrótce wpa
dt na trop bandytów, którzy w
kilka godzin zostali ujęci bez
„większych trudności 1 <osadżeni
w więzieniu, oskarżeni o rabunek. połączony z morderstwem.
KRWAWE ZABURZE
NIAWMEKSYKU

szości stanów nadatlantyckich
pokazać przywódcom partji republikańskiej, że nie pozwoli
swym przedstawicielom na przy
szłość na tak bezczelne lekceważenie swych interesów, jak
podczas obecnego strajku węglowego.
Prezydent Coolidge, jako chorgty partji republikańskiej znaJaz sig w trudnem położeniu
wobec coraz bardziej wzrastającej fall oburzenia przeciw partji
republikańskiej, której rządy na
przyszłe cztery lata z pewnością zostaną wydarte przez partję demokratyczną, która dzięki
głupocie republikańskiej zyskuje coraz więcej zwolenników.

MEXICO CITY, 8 lutego. W mieście Cuernevaca, w którem bogatsi mieszkańcy stolicy spędzają dnie wolne od pracy, przysało dzielaj do gwaltownych zaburzeń politycznych.
Dwie osoby zostały zabite, a kil- |ka ciężej 1 Iżej rannych. Wojsko
Kure złotego I bondów pol.
zostało wysłane na ulice mlaskich na głetdzie nowojorekiej:
steczka dia przywrócenia po- Złoty, 193 cen. am. dziś
14e
Złoty tydzień temu
146
rządku.
8% połyczki płatnej
Przeprowadzona w lokalu je- Bondw roku
1940
dnego ze stronnictwrewizja, wy Bond: $% potyerki plata
w roku 1950
#
| kryła olbrzymie ilości broni i
| amunicji a nawet znaczną Ilość Stan powietrza: śnieg.
ych.
|
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A to dawno było,
W Jersey City... Cwieré wie
ku upłynęło od tego czasu.
Emigrant polski zabity w wypadku ulicznym pozostawił dzie* Wypadki Historyczne
c...
Wyd tzn ton Co «ię później stało nikt nie
wie, bo też mało kogo na owe
z Rakoczym.
Aby otrzymywać Borden's Micko, zadzwoń»
czasy obchodziły takie rzeczy.
cle „Walker 1300", Poprocie o ,service
Zabiło no 1 koniec. Dzieci?...
department" 1 podafcle nazwlsko 1 adres.
To
i
co?...
A
lep(ej
działaj
gdy
+ RUCH OKRĘTÓW
Zamówienie Wasze będzie momentalnie wye
Polonja już jest uświadomiona?
koni
rano na drogi
leń znajdziek
Wtorek:
Mały dwuletni chłopak którecle
s mleko przy
iach.
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mula w takich razach.
jednego z współwłaścicieli plePlage.
kami D
kiego, który wraz z
Czyżby socjaliści polscy w
Tow, śpiewu „Wanda"--lek- New Yorku nie pomyśleli o poktóra jest znana z tego, że gra Rżoną 1 trojglem dzieci spał w po›ja w Domu Polskim przy Court- mocy
(kojach
nad
piekarnią. Pleś podla polskich górników.
lands Ave., Bronx.
GDZIE I JAK SIĘNASIRODACY BAWLP bez przerwy tańce polskie 1 ame- dał wersję według której obaj z
Zduje się, że na czasie jest. terykańskie, nie ustawała w praPiątek: '
raz zadokumentowanie swe} socy, ku ogólnemu zadowoleniu Brzozowskim mieli pojechał do
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(Ciąg dalszy.)
- Jestem na wasze usługi - skłonił się
i przymknął powieki, ,by ukryć swe
Judasz
wzruszenie.
- Dobrze, ze przynajmniej zakrywasz oczy, kłamco bezczelny - gromowym głosem
wybuchł Annasz.
* Tudnsz zbłedt jak kreda.
- Ja, ja - usiłował się zapierać.
- Ty! powiedziałeś, że w czasiegdypobytu
wjeże |
w Galilei zwątpiłeś w Jezusa, a kto,
dżał w mury miasta z Betfage, prowadził za
jak najęty:
uździenicę oślicę jego, kto ryczał
- Kto potwierdził
Niech żyje Mesjasz, król!
z zapałem zuchwale słowa jego, że gdyby umilkliludzie, wołałyby kamienie, ktowprowadził na schody świątyni tłuszczę, urągliwie
Dość tego,
śmiał spoglądać w oczy kapłanów?
gadaj, gdzie Jezus! Za bramą Betleemskę go
niema, my to wiemy!
- Na górze Oliwnej - wybaknal lopoczącemi ustami.
- Klamiesz! na górze Oliwnej już nie
nocuje. Gadaj, gdzie jest? - zsięgorejącemi
Naf
przepaścistemi oczyma przysunął don
talim, ujęł za opończę przy piersiach i począł
targać jak trzciną.
Judaszowi zrazu pociemniało w oczach a
potem od potężnego policzka stanęły mu świeczki w źrenicach.
- WGetsemane - wyjąkał rozklejają:
cy się zupełnie
f
- Z kim?
=-

. OS0B ZMARŁO w mieście New Yorku w zeszłym roku tylko dzięki chorobom norek. Nie
wólcie, sżebyście się sami stall
ofiarą, zaniedbując bóle 1 niedomaga.
nia. Wystrzngajcle alg ktopotu. Pi
mnie ten kielich, ale nie moja, lecz niech sta- cie dużo wody 1 spróbujelć
nie się wola Twoja.
I powstał, usłyszawszy stąpanie licznych
kroków. Wśród drzew zamigotały pochodnie.
Drgnęło mu w popłochu serce raz jeszcze, ale
raz ostatni.
Zbliżył się powoli do uczni i zawołał: Wstawajcie! Bo oto nadeszla godzina i syn

a waariem oin w
podnicta
Słynna na całym świecie wo
w Homoczopędne. Krajowe lekarst
od roku 1606. We wszystkich
trzy rozmiary. Gwarantowany środek.
Gate metal as
na m
i sie prezjmajcie ted:
dnych:

kory mamy parafię raymeko-katolteką 1 narodową. ale żadnych pricaerdw
nie znamy, Co zaś do dostania drae
paka po głowie, to ten zaszczyt przy.
padł w udziele pani obrerwatorce,
gdy chodziła za członkiniami do swej
grupy.
_ Przysłowie .o dzbante widocznie
stosowała pisząca do siebie, bo czu
je to I jej się ziemia z pod nóg uruwa. Krytyka oparta na faktach Jest
zawsze na miejscu, mle rzucanie błotem na tych, którym dorównać nie
można, a którzy praenją dla dobra
ogółu" fest. największą podłościę.
Kończąc tę korespondencję omej»
miamy owej pont przes tamy Nowego
świata, ż6› więcej s nig. polemizować
nie będziemy 1 gdy przyjdzie. potrzeha udamy sig na droge prawny, aby
szukać: sprawiedliwości.
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Ty. Ojcze mój! - powtórzył z goryczą - gluchawi, wymówiła bezdźwięcznie:
ode
many musyk i pedagos w ny dzień 12,g0-Iutego,
dalszy nastąpi.)
wszystko Tobie jest możne, więc odwróć

:
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WZROST BOGACTW
Potężny parowóz o tłokach obracających
się z bajeczną sprawnością, ciągnący za sobą
nieprzejrzany tobór wagonów naładowanych
złotem i lecący w przyszłość z nieopisanym
hukiem - to obraz kapitalistycznego „systemu zysków", któremu Ameryka zawdzięcza
swe bezkonkurencyjne pod względem finansowym stanowisko wśród narodów. Ciekawe
jste" gga mojoa oni
tnim numerze tygodnika „The Nation".
„Wciągu ostatnich lat kilku dowiedzieli
śmy się ze zdumieniem a nie bez dumy, że staliśmysię finansową potęgą panującą na świecie i już nie dłużnikiem ale wierzycielem innych narodów; że moc ludzi w innych krajach
płaci nam haracz w postaci procentów i że zbliżamy się do sytuacji w jakiej był ów król w
swym skarbcu nie mający nic innego do roboty jak tylko „liczyć swe pieniądze". , Ciężka
praca i sprzyjające okoliczności w równej prawie mierze złożyły się na to, że w ciągu 150
lat z garstki trapionych nędzą kolonistów bez
znaczenia staliśmy się dyktatorami świata i osiągnęliśmy wpływy, o jakich przedtem nie
słyszano. Prawdopodobnie żaden inny kraj
nie rozporządzał tak wspanialemi bogactwami
naturalnemi. Dla opanowania ich Europa
przysłała tu trzydzieści miljonów cmigramćrw

(12 miljonów od r. 1900 do r. 1920) wykietowanych na ludzi jej kosztem i odstąpionych
nam w kwiecie wieku za nic. My sami do" starczyliśmy środków przemysłowych inteligencji i dyscypliny by zbudować na ”fi pod
stawie naszą wielkość dzisiejszą. Nikt już nie
odmawia tej naszej wielkości istotnego znacze"
c
nia. Stany Zjednoczone produkujuj ą obecnie
światowej produkcji pszenicy,
czwartą część
um,
alumini
piąte
trzy
węgla,
i
"połowę żelaza
trzy
miedzi i bawełny, dwie trzecie .nalfty,

tych saczwarte kukupydzy i dziewięć - dziesią
we, ace
mochodów. Nasze bogactwo narodo
ów dolarów,
niene w r. 1850 na siedem biljon
ń Census
w r. 1922 wynosiło według oblicze
ąochody
Bureau 322 biljony dolarów. Nasze

Frannarodowe równają się dochodom Avnglp: m.
cji, Włoch, Rosji i Niemiec razem wzięty
zaznaWzrost naszych bogactw i dochoda’wl
wa)? z po
czyl się ze szczególniejszą waży
więcej w
czatkiem tego stulecia to jest mniej
łcącnsrwem
czasie gdy przestaliśmy być Ą's-po potęgą
się
y
staliśm
i
ców
rolników i hodow
źlwmk męgł
przemysłową i finansową. ]aknkc
em ”Smnow
być bieg wypadków, przeznaczeni
)ą-cą god.ommu
się
stać
było
h
Zjednoczonyc
jak bytęgą handlową w wieku dwudziestym,
ym,
ętnast
dziewi
wieku
w
ta nią W. Brytania
a d‘obntmc)
ale przeznaczenie to zaakcentowałpomimo nini.W”
wojna światowa.. W roku
fnrvxafuovfg; byl 1głego wzrostu naszej potęgi
kiem i „lęk-o.śmy jeszcze państwem - dłużni nęgnąy już
iczne
zagran
wiek nasze lokaty
to [jednak
to 2,500,000,000 dolarów,
oklreslał sukontroler finansów pańutwowycłą jqcych się
zmąd'u
h,
ańskic
ameryk
mę obligacyj
mmt-nanyżh na,
w posiadaniu kapitalistów
03h dość popięć biljonów dolarów, co stanow/
yść.
waing różnicę na naszą niekorz
wojny i po niej zaszły zmiany:
i
na. zmiany,
jek Z]ducting‘llqcmix lampy Aladęy
o teraz bęktórych ogrom i znaczenie dopier nasze staZyski
dzie można ocenić właściwie.
wg::
tylko
ty się tak fenomenalna: ;ue rozszerze
itały w
je nowe
emldo
magmydu, ale i byliśmy zmuuz cą.
e»? zagrani
ulokowania znacznych kapital
ańskie zagranicą
Prywatne inwestycje ameryk
dziesięć lejonéw
wynoszą obecnie przeszło

w Zleflnoaodolarów, podczas gdy rząd Stanó
łącznłcv z zanych pożyczył obcym państwom
tu 5311035)”:
dwunas
około
leglemi procentami
gdzxalnow
dolarów. Wynikające stąd odpom
mie. Ameolbrzy
polityczne i komplikacje są
i gospofłu.
owego
finans
karjerę
a
ryka zaczęł
Kanu):
czego dyrektora i dyktatora świata.
. ani
moralny
„Pele
ani
tej nie wstrzyma nic
ZJedpowzględy natury politycznej. Stany
y
mncym
kurlm
czone "reprezentują obecnie
w rozwoju systemu zysków—41 mysloszych. TenkłerunszMM

i niezmienny przynajmniej do czasu nim sam
system zysków nie zostanie zarzucony albo nie
wejdzie w swym biegu w konflikt z lepszą i
bardziej żywotną metodą konkurencyjną.
EWOLUCJA NA WYWRÓT
Do Londynu wrócił niedawno z afrykańskiej podróży misjonarz kościoła baptystów,
R. H. Graham. Twierdzi on, że murzyni plemienia Batangi, polującego na szympansy w
południowych dzielnicach Kongo, wierzą święcie, że małpa pochodzi od człowieka j tak to
tłumaczą: „Przed wielu, wielu laty przodkowie szympansów byli ludźmi. Ale wleśli w długi i narobili sobie wielu wrogów, jak wogóle
ludzie, którzy pożyczają i nie oddają. Uszli
więc wlasy i nie chcieli z tego smutku gadać
do siebie. Odtąd zatracili już cechy ludzkiei stali się malpami. Człowiek jest mocniejszy
od małp i dlatego je zjada".
Przydałaby się ta legenda murzyńska
nieboszczykowi Bryan'owi. w procesie daytońskim.
"
w w w
DZIWNE PARSTWO
Nie samiczki samcom, ale samce samicze
kom pachną w motylim narodzie. ' Pachną w
literalnem znaczeniu tego słowa. Same bez
pomocy. fabrykantów perfum wydzielają ze
siebie miłe woniecytryny, werbeny, piżma i
ich kombinacyj - z mikroskopijnych gruczolków rozsianych pod barwną luską na tylnych
rąbkach skrzydeł i na ostatniej parze nóżek.
Woń tych pachnideł bije od nich na znaczną
odległość i podnieca zmysły mniej barwnych
i wcale nie naperfumowanych samiczek. W
państwie motyli naperfumowane koronki ulatwiają samcom zdobywanie samiczek. Co kraj
to obyczaj.
*
Odkrycia tego dokonał Dr. Austin H.
Clark, dyrektor muzeum narodowego waushingtonie.
# # #

RADY‘KALNY reformator Turcfl ma powatny d_odć kłopot
zo zdejmowaniem
z
głów tureckich | weiskaniem
czapek i kapeluszy na ich miejsce. Jednemu Turkowi, Stambul
Hodji trzeba było turban zdjąć
wraz z głową, by dał się przekonać nareszcie, że w kapeluszu
byłoby mu znacznie bardziej do
twarzy.
Czterdziestu fnnych
przeciwników „głównej! reformy skazano na śmierć, ale fest
jeszcze nadzieja, #e będą ułaskawien z chwilą, gdy po gighszym namyśle zdecydują się na
zdjęcie turbanów 1 włożenie kapeluszy. Główną przyczyną tego oporu jest agitacis muzulmańskiego kleru, ltóry dowodzi, że prorok Mahomet z zasady nie wpuszcza do swego raju
ludzi bez turbanów, obawiając
się, te mógłby tam wleść żyd
albo chrześcijanin: W podobny
sposób usiłowali niegdyś bojarzy
wykręcić się od
przymusowego golenia bród na
rozkaz Piotra Wielkiego. Dowodzili, że święty Plotr, sam pigknie brodaty, będzie traktował
podejrzliwie golonych kandydatów do raju prawosławnego.
Ciężka jest rola reformatorów
nawet gdy idzie o sposoby naKrywania głowy, a cóż dopiero
gdy Idzie o nadziewanie tych
głów nowemi ideami.

EUROPA A SOWIETY

Niemal do-obecnej chwili kur
so@ala wersja, jakoby przeciw
sówieckiej Rosi Anglja organizowała wielką koalicję i w tym
celu doprowadziła do skutku znany pakt w Locarno.i Wersję tę,
pozbawioną wszelkiej rzeczowej
podstawy propagandy same sowiety w celach taktycznych. Cho
dziło Im o: 1) wywołanie ostrej
opozycji wśród robotników angielskich, 2) o powstrzymanie
Niemiec od zawarcia paktu i wstą
pienia do Ligi.
'
Oba te cele chybiły, niema
więc dla sowietów powodu do
forsowania fałszywej a bezużytecznej wersji. A ponieważ | w
Anglji-oraz na kontynencie Istnieją w dalszym ciągu tendencje do

państw zachodnich przynajmniej
o tyle, aby złniejszyć przepaść,
która pomtlmo formainego uznania jeszcze go oddziela od Europy. Stosunki te w każdym razie
są mu potrzebne, bo nawet po za
perspektywą pożyczek zagranicznychi tranzakcyj handlowych, u
możliwiają one Rosji odgrywanie
roli mocarstwowej i branie udzia«
tu w polityce międzynarodowej.
Czy zyska cona tem pokój curopejski, to pozostaje jeszcze za1

io

du międzynarodowego, ustanowionego przez Traktat Wersalski.
Nasza prawica, nie mogąc doczekać się powrotu carskiej Rosji,
Coraz częściej przenosi swe dawne sympatje na Rosję sowiecką i marzy o zbliżeniu z nią i od=
nowieniu znanych przedwojen~
inych kombinacyj. Ale współczesna Rosja sowiecka skutkiem swe
go specjalnego ustroju, oraz wielkiego przewrotu w sytuacji międzynarodowej ma zgoła inne interesy i dążenia, niż jej carska po-
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NACZELNY lekarz państwowego Wydziału Zdrowla Publicznego (U. S. Public Health
Service), Dr. Hugh 8. Cumming
twierdzi, że początkiem starości
powinna być uważana nie czter
SUCHA NIAGARA
dziestka, jak dotąd, ale - osiem
dziesiątka, Sztuka długiego żyLodowa prohibicja w postaci zatorów na cia na tem głównie polega, by
rzece powyżej wodospadu gruntowniej osuszy: z niczego zawczasu nie rezygnoła skalną gardziel Niagary, niż jakikolwiek wad 1 dbać o sprawności ciała
przymus zewnętrzny mógłby osuszyć nieskoń- i umysłu, Odsuwanie się od tyczenie mniejsze ale i nieskończenie liczniejsze cla jest głównym błędem ludzi
gardła w tymże nowojorskim stanie. Woda starzejących się przedwcześnie.
Dla potwierdzenia tej tezy
już nie sączy się nawet, ale zaledwie kapie tem wartoby zbadać curriculum vize skalnych zrębów. Od Port Day do Goat tae dozorcy muzeum w KonIsland, kedy w normalnych warunkach walą stantynopolu, który na urząd
się masy wód, - można przejść suchą nogą. ten awansował ze skromnego
HLS
Podobne wyschnięcie Niagary obserwowano „stanowiska" zwykłego tragaw r. 1909 po dłuższym okresie wielkich mro- rza ulicznego w sto płęddziesią- porozumienia w możliwym zakretym
roku
życia,
i
Iwana
Tretja,
sie, więc powiat'wiatr w kierunzów. Tym razem nastąpiło to w krótszym
najstarszego człowieka w Ro- ku wprost przeciwnym - wysuczasie skutkiem mrożnej wichury. Wichura
sj, który zmarł 4-go lutego w wa się ponownie perspektywa
ta nic'nie kosztowała i była prawdziwem „cn Rostowie nad Donem w wieku zbliżenia sowietów do Europy.
forcement" w zastosowaniu do tego wspania- lat 138.
Dyplomaci sowieccy ijetdiałego zjawiska, jakiem jest mokrość in summo
Ten naprawdę nie „rezygno- ją ważniejsze państwa i udzielawał" r praw i obowiązków ty- Ją Optymistycznych wywiadów;
gradu u rzeczonych wylotów jeziora Erie
ciowych,
gdyż
ożenił
się
po
ras
sam Cziczerin ma się spotkać z
w w a
trzeci w życiu ku uczczeniu set- Chambérlain'em, słychać zaś, że
POBOŻNY TOMO
nej rocznicy swych urodzin. pkłady z Francją są na dobrej
Dzieci miał równo dws tuziny. drodze,
7
Z Salisbury w Rodezji donoszą, że skaza- Najstarsza córeczka, którą oNa ten zwrot złożyły się różne
no tam na śmierć trzech krajowców należą sierocił obecnie ma sto plerwasy
czynniki gospodarcze i polityczcych do sekty fanatyków, w opaczny sposób rok życia i nawet podobno nie ne, lecz wielkie znaczenie w da:
wyznających wiarę chrzkścijańską i specjalizu- uważa siebie za bardzo starą › nym razie przypada temu samejących się w pławieniu i topieniu „czarownic". 1 obraża się, gdy ją posądzają, mu paktowi reńskiemu, który pro
Ciekawym szczegółem jest to, że pobożni ci że ma więcej lat, niż - sobie paganda sowiecka oceniała tak oNery.
*
pacznie. Z chwilą, gdy Niemcy,
ludzie własnym rozumem doszli do wniosku,
wprtw radom i pogróżkom soże najlepszym dowodem współki z szatanem
ZTUKA irolowania od świata wietów, pogodziły się z mogarjest wypływanie „czarownicyz wody. Wteludzi #febezpiecznych dla po- stwami zachodniemi, odrazu wydy należy je po raz drugi pogrążyć w wodzie rządku publicznego osiągnęła w sungla sig kwestja dalszego stojuż nie na próbę, ale na - amen, W taki sam Rosji sowieckiej najwyższy sto- sunku tych państw do Rosji.
Jeżeli ta ostatnia pozostanie w
sposób rozumowali niegdyś pobożni ludzie, pień technicznego rozwoju. Zazwalczający czary w Europie i w Nowej An- miast dawnej „jazdy etapem" dalszym ciągu po za,obrębem pak
do
miejsc
„niesbyt
odlerzch"
4u
Ligi Narodów i związku euroglji. Utonie - to świeć Panie nad jej duszą.
można się tam przelecieć teraz pejskiego wogóle, świeżo zawarNie utonie- to trzeba ją utopić, bo to czarona aeroplanie z portu Kema na ty pakt będzie miał wartóść nawnica. Skazany obecnie na śmierć inkwizy- północnych kresach Rosji na Ner problematyczną. Wszak Niem
tor rodezyjski, niejaki Torao, spławił w ten spo wysjł Sołowiecką, gdzie za cza- 'cy nie zerwały z Rosją i nie wy»
sób piętnaście czarownic, z których jedne to- sów caratu stał klasztor, słyną- rzekły się dawniejszej umowy w
nely odrazy, inne zaś musiały być topione w cy z cudów 1 ściągający wler- Rapallo. Dąsały się wprawdzie
nych w sezonach, gdy przejazd sowiety, nawet groziły, ale Berdrodze śpecjalnych starań.
przez cieśninę na łodziach czy lin udobruchał je poutnemi zapew w %
na sęniach stawał się możli- wiileniami 1 ustępstwami handlo-weml. Zachowując tedy formal.
wym.
WESOŁE URODZINY
Lepszej „turmy" nie można ną lojalność wobec paktu i Ligi,
Z niezwykłą uroczystością obchodził w było wymyśli, jak nie można może on z pomocą Rosji a raczej
tych dniach ekskajzer Wilhelm swe 67-me u- było wymyślić w ewolm czasie przez nią szachować ów pakt i
wytwarzać komplikacje, których
rodziny. Przyczyną radosnych nastrojów w lepszej pustelni, Obecnie w Ke- nie rozwiąże ani Liga, ani żaden
Doorn byla wiadomość, że wyższe sądy nie- mie 1 na Sołowieckie) wyspie areopag europejski.
budowane są aerodromy, skąd
mieckie przychylnie się odniosły do pretensji
Jedynym sposobem na uniemosamoloty rządowe przenosić bę$11}! policję paryską, co się zodynastji" w sprawie skonfiskowanych dą z kontynentu na wyspę i- Zliwienie podobnej gry byłoby
e.
*
Hohenzollernom zamków i dóbr ziemskich i nieco rzadziej - z wyspy na wciągnięcie Rosji do ogólnych
Lecz dlaczego stracił przytoże wkrótce będą zniesione formalności paszpor kontynent niebezpiecznych bu- paktów europejskich; w takim bo
mność," tak krótko bawiąc w
wiem
razie
układ
w
Rapallo,
gdytowe przy przebywaniu granicy niemiecko-ho- rzycieli porządku tudzież- nieParyżu?
*
by się nawet utrzymał, przestałby
lenderskie}, co ułatwi Hohenzollernom zjazdy kiedy -- drobniejszych speku- być grożnym dla pokoju europejJest tu dość tych, którzy nielantów moskiewskich. Gruba!
tylko przytomność, ale życie
rodzinne.
sklego. Podjęcie odnośnej próby
wołą siedzieć w Moskwle { nio
tracą w olbrzymtem mieście,
pow #
jest całkiem zrozumiałe i raturalw kryminale, ale na, fotelu.
W Paryżu trzeba mieć barne, ale szanse powodzenia są bar
a ece
~ TESTAMENT DZIWAKA
,
dziej oczy 1 uszy otwarte 1 więdzo niewielkie, dopóki rząd socej
zimnej krwi, niż w Chicago, UNIWERSYTECIE
Wesleywiecki pozostanie tem, czem był
W Filadelfji zmarl przed tygodniem Willub New Yorku.
an w okresie egzaminów pół- dotychczas, t. j. zasadniczym wro
Tam R. Gridley.' Zostawił testament, w któr&mych wprowadzono koncer- giem „burżuazyjnej" Europy i fej
rym pisze: „synowi memu, Karolowi, zapisu ty organowe dla studentów, znu układu społeczno ~'politycznego.
ję pięć dolarów i cały świat, by mógł w nim tonych pracą umysłową. SkonNiemniej jednak rząd ten chwy miarę. Ale trzeba popierać jeden Kiedy się urodziłeś?
p
b
do nazdobyć sobie środki do życia". Resztę mająt: statowano przy tej okazji cu- ta
downy wprost wpływ muzyki na
wiązania stosunków z Europa.
JEDYNA TECHNICZNA szkoŁs AWTOMOBIL
OWA
ku zmarły zapisał dalszym krewnym.
„mózgi przepracowane". Nie w
Skoro nie zdołał oderwać od niej
nę kurię wzuczenia się na stofera, mochantka.
wystedy w
polskim,
przez annees
.C
równym stopniu nie przywraca Niemiec,chce najkorzystniej dla i
lakiego naceycinie L T
Tour sie masie Nioencji
świetości umysłowej po dłuż- siebie wyzyskać ich współudział
I1?“ Se
WSTĘPUJCJE DO KOMNETÓW IMIENIA szych okresach Maryian w pakcje i w Lidze. A w tym ceam
W niedaisie ca in zano
cogniennt
N,
do i po południu.
New vork Automobile School. 220 Second
, lu sam pragnie aj zbliżyć da
Avene; rds 1éth Straut, New Verk
- JÓWAJ'HSUDSHEGOI

Rye!
l
1
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Te *
gadnieniem, przyszłości. Sprzymierzeńcy z Rapallo mogą przecieł na drodze bliższych stosun=
ków z zachodem dążyć do podwa
żenia, a nawet zburzenia jej ukła--

przedniczka. Tego zdaje się nie
zozumieć dostatecznie opinja fran
cuska, a jeszcze mniej nasza prawica.
T. Grużewski.

PIERWSZY DZIEN W PARYŻU
podróży do Polski).
w uzgwwz
Paryk..
z ważniejszych przemysłów kraMusiałem zostać jeden dzień Jowych. Gdzieby Francja podziaw Paryżu. Nie mogłem dostać ła.swe pięknie winnice, słynne
biletu na pociąg do Warszawy na cały świat, gdyby państwa
Pociąg taki odchodzi raz na chciały wszędzie wprowadzić
dzień o 8-j wieczorem, Takich prohibicfe!
fak ja zawiedzionych nazbieru- Lecz o tem napiszę osobno,
to się coś z pięćdziesiąt osób.
gdy wracając z Polski zatrzyAle nie żałuję. Pogode dzisiaj mam się ponownie w Paryżu.
piękna. Na bulwarach cały Pa- Wczoraj jeden z moich towaTyż, strojny1 pracujący.
rzyszy podróży na okręcie ,,PaCudzoziemców moc ogromna, ris", zapomniał adresu hotelu,
są wszędzie. Z każdym prawie w którym obaj zamieszkiwaliśpolicjantem w śtódmieściu moż- my. Jest to nowlutki nowoczesna się porozumieć po angielsku. ny budynek. Nazywa się „CharRosjan chyba najwięcej. Mo- leston" w środku miasta.
wę rosyjską słychać na ulicy, w Ponieważ szofer nie wiedział,
że taki hotel istnieje, zgublony
restauracjach i teatrach.
Szofer, który obwoził mnie po jegomość (Amerykanin) udał
mieście kika godzin, to były o- się do policji. Policja paryska,
ficer armjl carskiej. Opowie- podobna jest czasami do nowodział ml, że na nowem stano- Jorskiej, że akurat tego, co PP»
wisku społecznem dorabla się winne wiedzieć, nie wie. Nie zna
lazła hotelu taklego w Paryżu...
małej fortunki.
My w Ameryce wołamy cią- Coby z tego za chryja wynigle na szybkie tempo życia ame» kła trudno przewidzieć, ale nadrykańskiego. Trzeba widzieć Pa- zwyczajnym przypadkiem spotryż, a szczególnie w sobotę, Po- kuliśmy się na stacji kolejowej
prostu piekło na ziemi. Hałas 1 Amerykanin został uratowany,
wytwarzają najwięcej automobile, które mają donośne 1 cienko piszczące trąbki. Absolutny
karnawał na ulicy.
Widziałem ruch"wutomobilo| wy, w najważniejszych centrach
miasta, Daleko większy, niż w
New Yorku, tymbardziej, że automobile pędzą znacznie szybcle}, ni w miastach amerykańskich.
'
Wieczorem Paryż siedzi w restauracjach 1 kawiarniach, Ludzle pig. Mam wrażenie, że nad

STRONICA 5

NOWY $WIAT-TELEGRAM CODZIENNY WTOREK, 9 LUTEGO, (JUESDAY, FEBRUARY 9), 1926
z

W'arszawie, Prezydent Polski wstaje do
pracy, na której spędza cały dzień
Obowiązki
najwyższegosą równie
urzędnika
Rzeczypospolitej
zaszczytne,
jak
ciężkie.
Pracowity
dzień p. rozpoczyna
Prezydenta Wojciechowskiego
og
7:30,
kiedy
p.
Prezydent
posię śniadaniu
już,
zasiada
do
dokładnegosy przejrzenia
całej Następnie
porannej prapo
warszawskiej.
spacerze
w
parku
belwederskim
rozpoczyna urzędowanie o godz
9-ej.
referaty
państwo-nawePrzyfmuje
do godziny
10-ej.dla Potem
stępują
audjencje
dostojników,

Gdy fabryki gwiźdzą w

nych urzędników i oficerów, przy
dzielonych do osoby p. Prezydenta.
W szczegółach ceremoniał
cały wzorowany jest na dawnych
polskich tradycjach.
Budowa stacji radjofonicznej w Krakowie

Ministerstwo oświaty rozpoczę
ło akcję dla budowy własnej centrali radjotelefonicznej dla celów
wyłącznie oświatowych. - Sprawą tą zajmuje się instytucja powszechnych wykładów uniwersyteckich, na którego czele stoi prezes Jan Nowak. Jak z miarodajnego źródła informują, centrala radjotelefoniczna wybudowana
zostanie w Krakowie w gmachu
gimnazjum VIII (dawniej I szkoła
realna). Budowę centrali powierzono fabryce Alko. Stacja radjo
telefoniczna zostanie prawdopodobnie puszczona w ruch już w
pierwszych dniach października
br. Centrala działać będzie w
promieniu 100 kilometrów i to wy
łącznie dla użytku szkół, ze szcze

danluny 1. zwykłych
*miertelników. Trwa to do gotiny 1:30.
Od te} godziny do 4-e] korzysta p. Prezydent z przerwy obiadowej. Obiad spożywa w najściślejszem kole rodziny. Z obcych
est przy stole tylko dyżurny adutant. ~O 4-ej zasiada znowu p.
Prezydent w gabinecie pracy i
przyjmuje na audjencji tych, którym zajęcia nie pozwoliły zjawić
się w Belwederze przed południem. Od 6-ej studjuje p. Prezydent memorjały | akta, co trwa
do wieczora. Po kolacji informuje się p. Prezydent jeszcze raz o
życiu kraju z prasy wieczornej.
Równie proste jak tryb życia,
są zwyczaje przyjęte w Belwederze przy wszelkiego rodzaju oficjalnych wystąpieniach. Zwykłe
audjencje, a nawet przyjęcia posłów zagranicznych pozbawione
są zupełnie wyszukanego ceremonjału i pompy.
Uroczyste są natomiast przyjęcia nowych ambasadorów obcych
państw. Odbywają się one z reguly na Zamku, przy udziale ca»
tego Domu cywilnego i wojskowego; nazwa ta obejmuje cywil»

WIADOMOŚCI

gólnem uwzględnieniem działu o-"

światy pozaszkolnej. Jeżeli idzie
o naukę, to stacja radjotelefoniczna będzie dawała - małe korzyści (czynnie w obecnych językach), odda natomiast ogromne
usługi oświacie pozaszkolnej. Dotychczas bowiem trzeba było przy
najmniej raz na tydzień dojeżdżać do miast powiatowych z wykładami, a teraz w każdej wlosce
może być radjotelefon w cenie około 150 złotych. Radjotelefon
w Krakowie jako stacja macierzy
sta będzie oparta na systemie angielskim.

Z

NEWARK
Jermak ma walczyć
z Poddubnym
Jeżeh temu nie wierzycie możecie
me w piątek, dnia 12-go lutego do
Bokolni, pn. 290 New York Avenue, a
przekonacie mię naosznie o prawdzi.
wości stów powyżarych
Poddubny 1 Jermak walczyć będą
tarliwie dlatego, te każdemu rozchodst ale o zdobycie nazwiska w świe
cie w
Początek zapasów, które niowątpli.
wie zgromadzą rzesze publiczności na
sali, naznaczono na godzinę ówmą wieczarem.
Karani za pijaństwo i bójkę
aliczną
Michat Kopefko przyjechał z Pw
terson, N. 3. w odwiedziny do swego
przyjeciela Jóreta Cwiarkowskiego, ®
pn. 876 Mulberry ul. w Newarku, w
ubiogty czwartek. Nie widzieli się
obydwaj kopę lat, jak obaj świadczy
W na stącji policyjnej pierwszego
obwodu. Gwiazkowski gości! Kopeh
kg jek tylko umiał Obaj zwiedzili
że
kilka wyszynków 1 gdy już prawie
nie mogli na nogach stad ufall ale
chwiejnym krokiem na spacer po
Markot ul. w pobliżu stacji kolejowej
Penne R. R. Była godzina Mun! Wl
kote obej się pokłóci!i
wnęki!!! uliczną. Nie doszło jednsk do rozlewu krwi, bo sadbieg!
polejant i obu aresztował.
Nasajutrz rano Michal | Jówet, sto.
ją6 przed trybunę sędziowską podal!
sobie rgoe 1 zapłaci! po 310 grzywny.
Dr. Sceblo w Newarka
We wtorek, dnia &go ltero priybędzie do Polskiego Klubu Oświatowogo znany psycholog i okultsta dr.
1, Resblo, który wygłosi swój cieka«
wy odczyt na temat „Poznaj samego
Początek o godzinie Ormej
wieczór. Wstęp wolny.
KOMISJA OŚWIATY

. Szkoła dla dzieci
Dzieci które uczęszczają do szkoły
publicznej w pragogce nauczyć się je.

Kiedy się urodziłaś?
BAczNość BAYONNE, N. J

KABARETOXILY
BALET
2
i B
urządza
Polska Sekota Taóców Klasyomych
sed orobiatą dzrekaję peni Mari
ktory się odbędzie w
obote, Gnia
Tutego 1916 roku.in

NEW JERSEY

zyka polskiego pora szkołą, mogą to
uczynić przybywszy do szkoły Pok
sklego Klubu Oświatowego. Lekcje
w sobotę 1 niedzielę od godziny 9 do
11 rano.
KOMISJA oświary.
(urn)
PASSAIC
Dzisiaj zapasy
W Domu Polskim przy Monroe ul.
o godzinie ósmej wieczorem odbędą
się wielkie zapasy, w których udział
bior między Innym: F. Jedliński,
Poddubny, Komar, F. Brunowles 1 J.
Taba.
Ponfeważ w matebach blory udział
«Mace ważystkich nacyj, miłośnicy
sportu mogą być powni, to spędią
wieczór w nadzwyczaj olekawej 1 na
pretone! atmosterze, choćby z tego
względu, że każdy z zapaśników be
dzie się starał o położenie
w określonym zgóry cznsto,
Pohka'Szkofa Ludowa im.
Adama Mickiewicza
Zarząd Polskiej Szkoły Ludowej (m.
Adama Mickiewicza zaprasza Szanownych Rodaków 1 Rodaczki na swój
wielki bal, który się odbędzie w #0.
bots, dnia 13go lutego 1926 w sali
ob. J. Maclgga, pn. 40 Third Street,
o godzinie 6:30 wieczór,
Wstęp tylko 86 centów,
Ponieważ goście zawsze 14. rado.
wolent z naszych zabaw więc mamy
nadzieję, że 1 tym razem ferzcze lepiej się zabawią, gdyż zarząd zape.
wnit sobie orktestrę jako jedną z naj.
popniejszych, a rozgrywaną przez
wszystkie polskie towarzystwa: tami
linjg orkiestrę, Baronów.
A fosteśmy pownt, to kto chce się
porządnie rozweselić 1 ubawić przy
ostatku karnawału tego na sobotnim
batu nie braknie.
Pomimo, to wiemy, 1ż się dużo wy.
blera, nle zwracamy się do wszyst.
kich tych, co popierają oświatę o
przybycie.
ZARZĄD,

Zona George Freld'a, kupitana stanu „President Roosevelt", który przyczynił się do urstowania załogi „Antinoe" oczekuje samotnie powrotu swego małżonka.
WIEC MECHANIKÓW W DOMU
NARODOWYM W NEW YORKU
(Ciąg dalszy ze str. 1-ef).
tów i przedstawicieli filij, które
się zgadzają z akcją prowadzoną
przez komitet nie nadestato
swych upoważnień aczkolwiek na
współpracę ich komitet może zawsze liczyć. Z następujących
miejscowości byli pyłedstawicieIe i delegaci; New York, N. Y.
Bronx, Paterson, N. J. Brooklyn,
Elizabeth, Staten Island, Terryville, Conn. Maspeth, New Britain,
Conn. Jersey City, Plainfield, N.
J. Harrison, Derby, Conn. Flushing, N. Y. Passaic, N. J. Astoria,
L. I. Jamaica, L. 1. Bouton, N. Y.
Pawtucket, R. 1. Seymour, Conn.
Corona, L. l. Ozone Park, L. I.
Linden, N. J. Adams, Mass, Elmhurst, N. Y. Newark, N. J. Maspeth, L. 1. Albany, N. Y. Boston,
Mass. Pochang, Conn. Orange, N.
J. Plainfield, N. J. Camden, N. J
Astoria, L. 1. Filadelija, Pa. Irenton,*N. J: Sprawozdanie komisji mandatów zebrani jednogłośnie przyjęli.
W imieniu dotychczasowego ko
mitetu zdaje sprawozdanie ob.
Surman: wyjaśnia przyczyny które spowodowały wystąpienie okręgu bostońskiego przeciw Zarządowi nowej korporacji. Na
zjeździe w Toledo w roku 1924
widząc większość przeciw sobie
Dyrekcja zgodziła sig na kompromis zaproponowany przez komisję, na której czele stał ob. Grabowski z Trenton.
Uchwała ta którą ówczesny
zjazd przyjął 54 głosami przeciw
8-miu brzmiała jak następuje:
„Ponieważ na przeinkorporowanie Stow. na Mechanics Assogiation i sprawy z tem związa«
ne wydano już kilka tysięcy dolarów
zgadza się na nową› korporację na następujących
warunkach:
a) aby na zapłacenie zaległego
podatku w stanie Ohio, oraz ka»
pitał obrotowy w Polsce, członko
wie wpłacili po $10 do każdej akcji z zastrzeżeniem jednak, że
nikt z akcji swej nie może być
wydziedziczonym i ci co w oznaczonym przez Dyrekcję terminie
nie dopłacą do swych akcyj, ra=
chunki ich zostaną obciążone temi $10, od których będą płacić
7 proc. rocznie i przy wypłaceniu
dywidendy sumy te zostaną im
potrącone.
*
b) Z obecnych siedmiu dyrektorów, czterech ma zrezygnować, a w ich miejsce wejdzie
czterech nowych dyrektorów ze
stanów Pwschodnich aby tym spo-

sobem dać jaknajwiększej ilości
członków reprezentacje w Dyrekcji.
"z) Nowi dyrektorzy mają objąć
swe urzędy nie później, jak w 3
miesiącach, aby dać obecnej Dyrekcji czas do zakończenia sprawy sądowej w stanie Ohio
d) Zarząd, po zreorganizowaniu Dyrekcji ma być przeniesiony do New Yorku.
e) Następny walny Zjazd w
październiku 1925 roku ma się od
być w New Yorku lub okolicy.
f) Sporne punkty w statucie
nowej spółki w Ameryce mają być
przez nową Dyrekcje odpowiednio zniesione i podane następnemu Zjazdowi do, zatwierdzenia.
g) Koszta opozycyjnego komitetu z Cleveland ma pokryć Dyrekcja.
Udając baranków macherzy z
z Zarządu z Wojsowskim na czele
mieli zupełnie co innego w planie
i naturalnie ani jednego z punktów umowy nie dotrzymali za
wyjątkiem zapłacenia rachunków
adwokackich na czem im najmniej
zależało bo to ludzkie płeniądze i
gdy po trzech miesiącach wszy=
scy się o tem przekonali, okręg
Bostoński odniósł się -do Dyrekcji, że o ile takowa nie wypełni
uchwał zjazdowych to będzie zmu
szony wnieść sprawę do sądu.
Na to Dyrekcja nie dała fadne}
odpowiedzi 1 ignorując wszelkie
uchwały ogółu dążyła stale aby
wydziedziczyć 11,000 członków
na korzyść jednostek. Okręg Bostoński wysłał adwokata do „recelvera" Stowarzyszenia Mechanl
ków w Cleveland, który mu oświadczył, że akcjonarjusze „The
Polish Mechanics Co.", nie tracą
swych praw i przywilej z powodu poczynań samozwańczych zarządów nowej korporacji i prawa
swe zawsze mogą sądownie wywalczyć. Pociąga to naturalnie
pewne koszta ale z ludźmi bez
skrupułów inaczej nie zrobić rfe
można. Mówi o oddaniu całej
sprawy jednemu z najlepszych
adwokatów w Detroit, który w
hajbliższym czasie sprawę wytoczy.
Rozchodzi się tylko o pomoc
materjalną i moralną jaknajwiększej ilości członków aby sprawa
jaknajprędzej była przeprowadzona.
Ob. Zieliński następnie odczytał podanie jakie przygotowano
do wysłania do Warszawy, poczem rozpoczęto dyskusję.
Ob. Grabowski, który był prze-

i
wodniczącym komisji pojednawczej na zjeździe w Toledo mówi,
że sam się przekonał najlepiej,
że Dyrekcja nowej korporacji postąpiła podstępnie i że zgadza się
ze wszystkiem co ob. Surman wy
powiedział, nie podoba mu się jed
nak treść odczytanego podania.
W dyskusji jaka się w tej sprawie wyłoniła zabierali głos ob.
Żuliński, Wagner, Wasielewski,
Ziembiński, Czechowicz, Popławski i Zarzycki. Poczem ob. Sosiński postawił wniosek aby podania w obecnej formie nie wysyłać do Warszawy z poprawką
ob. Surmana, aby sprawę oddać
przyszłemu komitetowi do załatwienia, wniosek z poprawką został uchwalony. Następnie zabrał
głos wydawca „Nowego Świata"
ob. Węgrzynek, który wyjaśnił
stosunek „Nowego Świata" do Me
chaników.
Przez ostatnie dwa lata „Nowy
"Świat" starał się nie mięszać się
do wewnętrznej walki w łonie
Stowarzyszenia choć z różnych
ptron robione były starania aby
opowiedział się za Dyrekcją ofia
rowano mu nawet urząd dyrektora aby go tylko pozyskać, oparł
się jednak temu wychodząc z założenia, że „Nowy Świat" jako
czynnik społeczny i demokratycz=
ny nie może się przyglądać bezczynnie aby grupa jednostek miała wydziedziczyć 11,000 członków, robociarzy, którzy pieniądze swe składali przedewszystkiem aby pomóc przemysłowi»
polskiemu a osobiste zyski stawia
li dopiero na druginyplanie. Jako
członek "Mechaników łączy się z
„tymi, którzy prowadzą akcję prze
ciw obecnemu zarządowi, który
wbrew wszelkim zasadom demokratycznym zgwałcił i zignorował
wszystkie uchwały zjazdu Toledowskiego w roku 1924.
.
Wysłany do Polski ob.„Błażewicz ma zbadać na miejscu stan
interesów Stow. Mech. Pol. w Pol
sce aby mając informacje z pierw
szej ręki „Nowy Świat" tem skuteczniej mógł pracować w celu ochrony interesów członków Stowarzyszenia Mechaników Polskich. Przemówienie ob. Węgrzynka zebrani przyjęli burzą 0klasków przekonując się jeszcze
raz, że pokrzywdzeni zawszę na
pomoc „Nowego Świata" mogą li
czyć.
Poczem uchwalono aby stały
komitet składał się z 7 członków,
przedstawiciele filij także należeć
będą do komitetu.
Do komitetu wybrani zostali
jednogłośnie:
Popławski.
Graff.
Węgrzynek.
Zieliński.
Piwowar.
Wasielewski,
Surman.
Poczem na wniosek Poplawskiego zebrani uchwalili aby wszy
scy członkowie zgadzający się z
akcją komitetu złożyli na koszta
po dolarze lub więcej od akcji.
Uchwała ta przeszła jednogłośnie i kilkudziesięciu obecnych zło
żyło zaraz swą należność, (sprawozdanie finansowe podane będzie osobno).
Następnie uchwalono aby kroki
poczynione przez dotychczasowy
komitet potwierdzić i pracować
dalej w tym samym kierunku.
Proszono następnie ob. Grodz
kiego, który ostatnio przyjął uTząd Dyrektora. Okręg Newjorski zna ob. Grodzkiego i ula mu,
przekonany jest jednak, że będąc
w mniejszości nic dla sprawy
członków nie będzie mógł zrobić.
Poczem po kilku przemówieniach o pracy nowo wybranego
komitetu i apelu ob. Zulińskiego,
aby wszyscy tak cl co wymienie
Ii już akcyj jak i ci co akcyj nie
wymienili przystąpi do wspólnej
pracy i poparli wysiłki komitetu
a zwycięstwo będzie. szybkie i pewne, przewodniczący zam
knął zebranie o godzinie 4-ej po
południu.

TRENTON
Miłośnicy sportu będą mieli
sposobność zobaczenia Iwana
Poddubnego oraz znanego «iłacza z Trentona Janka Lewan»
dowskiego w nader zajmujących
zapasach jakie odbędą się dnia
10-go lutego to jest w środę.
Powyższe zapasy gdzie wystąpi cztery pary odbędą się w Arena Hall, bllety już są do nabycia. Jak nas zapewniają zapasy
które odbędą się w środę będą
n. taką samą skalę urządzone
jak w New Yorku. Udział całej
Polonii trentońskiej jest. oczekiwany względpie zapewniony,

watep too 04 osoby.
Potacy proszeni o poparsie 1 przytycie
pramkcia | Kiedy się urodziłeś?
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Tylko będą musieli mieć dużo małp

Ody słynny „odmładzacz" dr.
Woronow, przed paru tygodnia
mi z podróży po Ameryce powrócił do Paryża, postarał się natych
miast o zorganizowanie konierencji z przedstawicielami prawie wszystkich tamtejszych dzien
ników, zapowiadając, że opowie
im o swoich triumfach metody,
przyszłości świata i wielu innych
rzeczach równie ciekawych.
# » «
Rozpoczął dr. Woronow swe o
powiadanie od triumfów w cza»
sie podróży po Ameryce. Wogóle - mówił - dokonał tam trzy
dziestu operacyj „we wszystkich
warstwach "społecznych". Wszy
stkie operacje się udały. Jeden
ze szczęśliwych uzdrowionych
był mijarderem, „jednym z naj
bogatszych krezusów „Nowego
Świata". Nazwiska jego, jak wo
góle nazwisk wszelkich innych
pacjentów, dr. Woronow_n(e wy
mienił. Mówił tylko, „że należy
on do dynastji finansowej, której
nazwisko było często wymieniane we wszystkich
dziennikach
świata w łączności z europejskie
mi akcjami sanacyjnemi".
+ « »
s
Dr. Woronow opowiadał nietylko o swoich najnowszych amerykańskich sukcesach.
Opowiadał także o poprzednich francuskich, Najbardziej dumny jest
z tego, że odmłodził pewnego pro
stego wieśniaka, który, liczy obe
cnie 72 lata i począwszy od chyłi
li operacji, pracuje tak samo, jak
przed 25 laty i bez żadnego zmę
czenia odbywa codziennie spacer
12-kilometrowy. Pozatem dumny jest także z odmłodzenia „pew
nego sławnego pisarza, który jest
jednym z najbardziej
znanych
paryskich pisarzy scenicznych", i
który, zdaniem dra Woronowa,
tylko d-rowi Woronowowi zawdzięcza, że może w dalszym
ciągu pisać sztuki, cieszące się
wielkiem powodzeniem.

„Niestety jednak" - mówił dalej dr. Woronow - „nie znajdu
ję dla moich wysiłków takiego
zrozumienia, jakie
byłoby konieczne dla kontynuowania mojej
pracy".
Szczególnie gorzki żal
ma do rządu francuskiego, dlatego, że czyni mu trudności przy
dostarczaniu... małp, bez których
oczywiście niedobrowolnej pomo
cy dr. Woronow odmładzać swo
ich. ludzkich współgatunkowcół
nie może. Wobec tego dr. Woronow obraził się na Francję i powracając z Ameryki zaproponował swe usługi królowi Alfonsowi hiszpańskiemu, który obiecał
mu poparcie, właśnie przedewszy
stkiem w dziele dostarczenia
małp.
'

Zakończył dr. Woronow swe
deklaracje sensacyjnem zwiastowaniem, że według najbardziej
konkretnych jego przewidywaniowych obliczeń, za lat mniejwięcej 45 przeciętna długość życia ludzkiego na ziemi będzie wy
nosiła lat 120, o Ile oczywiście dodawał - wystarczy małp na
świecie. Wspólnie z d-rem Woro
nowem mamy nadzieję niezłom=
na, że wystarczy.
NEW LONDON, CONN.
Przedstawienie amatorskie
Staraniem Towarzystwa Gpiowa 1
Dramatu im. F. Chopina odbędzie sł,
przedstawiento na sali kościoła nato.
dowego w niedzielę, dala 1650 "uite:
go, o godzinie siódmej wieczorem.
Odegrane będą dwie sztuki pod tytotem „Cudowne Leki" 1 „Końska
racja" »
Młodzież blorąca udział w
.
stawientu nie szczędzi starań ani pra.
cy, aby z powierzonego sobie radanis
poprawnie się wywiązać. Nio ulega
więc wątpliwości, to przedstawienie
to zadowolni wszystkich obsenych.
Zapraszamy Stanowny Polonjq 1 New
London, Conn. 1 okolley 0 faknajlterniejsto przybycie.
*
Za Komitet, A. P.
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wych.
Ślubów natomiast było
23,424.
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Kiedy się urodziłeś?
Metalowe
Sufity i ściany
Zakładamy
reperujemy
TANIO | 1 DOBRZE
K. LASINSKI
192Brooklyn,
Nassau N.Avenue
Y.9516
Telefon: Gzeenpolnt

Przedstawienie Tow. Dram.
im. H. Sienkiewicza
Chorym na miłość

się Kasper w Bast
lecz Badia go nie chciała,
wigg uda? stp do Mareinowe},
toby mu leków dola,

A kto chce wiedzieć, fakich mu leków dsla, miech przyjdzie dnia 14-go
lutego, 1926 roku do Sokolnt par. 188
Grand Bt, w Brooklynie, gdzie Tow.
Dram, im. H. Stenklowless: urrgdra
przedstawionie pod tytułem „Cudowne
ieki", Sztuka Iudowa w jednym akcie
zo śpiewami! 1 tańcami. (Napisat Bole»
. Po
odbędzio się zabawa taneczna do północy
przy doborowej milisyce polskiej.
Więc chorzy 1 zdrowi, przybędźcie
na przedstawienie a się ubawicie, zo.
baczywazy „Cudowne ieki", za co zgó
ty daiękajemy,
KOMITET,
Powiatowy klerk brookłyński,
William E. Kelly ogłosił nader
ciekawe sprawozdanie z działaj.
ności, swego urzędu, z którego
wynika, że w sprawach kryminalnych w Brooklynie w ostatnim
roku zasądzono ogółem 1094 osoby na ogólną sumę 1791 lat.
Spraw cywilnych -w sądach
miejscowych ~w ostatnim roku
rozpoczęto ogółem 24,835 z czego 928 było spraw rozwodo-
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CZUCHLEWSKI
HENRYK
SOKAL,
141 Kent St, Manhattan
Brooklyn,
Ave N. V. 204 GRAHAM AVENUE
copamtadMiska
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1
po
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Telefon: Pulaski 0526.
60 € do 4 wlecatr i

Kiedy się

L

BROOKLYN, N. Y.

Egzaminujemy

sou. To ogłoszenie
ma wartość $1.00
dla: Was.
Wytnljcle | przy.
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Tłum publiczności przyglądał się dr. Marshallowi, zabójcy Anny Dietrich, ciało której zostało znaw zarośląch koło miasteczka Rose Tree, Va. Na rycinie widzimy go w chwil, gdy wysiada
z samochodu, ażeby się udać do sądu, gdzie ma,się toczyć jego sprawa.

S.

BOMELSTEIN -

753 Manhattan Ave.,
ﬁreﬁght-Brook‘s:
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koleIwegów zebrać
urządzamy
zabawę
1
kochani rodacy
bądźcie lnskaw| naawy14
Ostatni Bal
Kamawałowy poprzeć.
Pamiętajele--niedzieja,
Ostatni Bal Karnawsłowy urządza go lutego. Wstęp tylko 60 centów.
Cześć
Towareystwg Bratniej Pomocy „Wol
waxna nozaw.
nych Polsków, w dnfu 140 lutego
1926 roku, na sali pazatjalnej pray
kościele św. Klemensa, West 40th St
YONKERS, N. Y.
pomiędzy 8th | 10th Ave, w New
Yorku. Początek o godzinie piątej
wieczorem. Wiele niespodzianek
Bal
Twa św. Wincentego
Pierwszorzędna orkiestra.
a Paulo
Z Kółka Młodzieży Rady
W imieniu
Tow.
Paulo,
Grupa
Nr. 2010św.grupyWincentego
Z, związkowe
P. sa.a
Oświatowej
praesomy
wszystkie
Zawiadam{a się Sranowną Polonię oras lokalne towarzystwa 1 całą Po.
w New Yorku i okolicy, te jut w krót 1onję z Yonkers, N. Y. 1 okolicy na inktm czasie, bo dota 14.g0 lutego od- staincję pięddziesięciu nowych członbędzie się zabawa urządzona przez kiń i bal, który się odbędzie w nienajmłodsią organizację, składającą dzielę, dala 14.g0 lutego b. r., w sali
paratjalnoj
św. Kosimierza.
się z młodzieły tu urodzonej
Obocn!okręgów
będą
x
Obiecywaliście nasze towarzystwo
jaktakże
F:J.komisarze
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Bridgeport,N.J.Conn.oraz
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stanie. Otół od kilku miesięcy jeste. Paterson,
śmy zorganizowani. Mówimy | uczy 1 nnt wybitni: związkowcy.
my się po polsku, gdyż zrozumieliśmy
Z powaśaniem,KoMTTET.
wartość tak pięknego języka naszych
afców.
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a anobect wziej. Naszym.
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Mn No. 11J. Średnicki
491 Grove Street
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Stacja No. 4L. Nadratowski
202 Jersey Street
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180 Warwick Street
YONKERS, N. Y.
Stacja No. $j
Michael Winskowski
~~, 426 Walnut Street -
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Modniaty
glew Poinka
Poceaith o padnie
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18 Lutego,
Wiecgor sor
Rf Rhine Oiywateimie
in Rie: ous fries
jee
dre Hin] Maskowy w nowym: Domu
. 382-00. New York Avenue,

dorocznych
wystewnych, ur.
(Ciąg dalszy na str. 6-ej.)
dranych przer artystow 1 teatrow na
„Co? Nie wolno"!? - Po Broadway'u w New Yorku. Bat Artych sławne), siewca pieniędzy tystyczny odbędzie stę w pięknej sali
wyjął z kieszeni kilka bankno- nowego Domu Narodowego, przy New
York Avenue, wo czwartek, dna 11.go
tów 20-dolarowych | podsta- Intego.
wiwszy policjantowi, rzekł:
„Jak pan lubi te jabłka"? I nie czekając na odpowiedź począł je drzeć w drobne kawałki.
Policjant nakazał najbliżej
stojącym pozbierać podarte kawałeczki banknotów 1 włożyć do
koperty, a następnie udał się z
oryginalnym miljoneremna stację policyjną „Old Slip".
Tam nieznany mężczyzna zeznaj, że nazywa się Jan Juka,
liczy lat 38 i mieszka pn. 369
Broom ulica.
„Dlaczego porwałeś w kawał.
wl 2,000 dolarów w baknotach,
zapytał niezwykłego osobnika,
lejtnant: policji.
„Ha! Ha!" - było jedyną odpowiedzią nadzwyczajnego osobnika.
„To tajemnica! Ja mam o
wiele więcej podobnych pleniędzy w banku | zniszczę również
w podobny spy ób!
Po przywiezieniu Juki do szpltala Bellevue dr. Dennlssen, oświadczył, 14 Juka dostał nagłego pomieszania zmysłów. PolicJanta Kelley'go, który odprowadził Jukę do szpitala nie zadowoliła ta odpowiedź doktora.
Człowiek o zdrowych zmysłach
przecież nie będzie rzucał pieniędzmi?

ZABAWY

BRONX,N. Y.
Bal. Tow. Sobledﬂexo
Kr
J.

Jach Donru Polskiego przy Courtlandt Avenue, Bronx. Komitet
zakontraktował znaną orkiestrę
polską, która będzie przygrywać
do tańców Łóz przerwy, przygotowuje liczne niespodzianki i
rozrywki oraz obiecał, że dołoży
wszelkich starań, aby swoich
gości ubawić jak należy.
Pamiętajcie więc o dacie 13go lutego, bal Towarzystwa Sobieskiego.

Dzial Zdrowia

24 Union Square lub Dr. Sokal, 141 Kent St., B'klyn, N. Y.

Polskiego przy New York Ave.,
odbędzie się ta maskarada.
Do tańca przygrywać będzie
orkiestra Towarzystwa Muzycznego ,,Moniuszko" z New Yorku.
Nie zapominajmy o maskaredzie „Harmonji."
Bal artysty:;zny
Po ros pierwszy w historji Polonji
nowarskiej odbędzie się Wspaniały
Bel Artystyczny staraniem artystów
Polskiego Testru Nowości na wzór

&

i do pracy przy metalu
potrzebni.
Zgłaszać się
STATEN ISLAND
SHIPBUILDING CO.
MARINERS HARBOR
STATEN ISLAND.
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POTRZEBNI CHASERS
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Wystarczy wiedzieć, że w
19, dnóa 14-go lutego odbędzie się
Wieczorek Walentego, staraniem chórów Chopin i Arto, w sali Domu Lu.
dowego, przy Monroe ul. 26 będzie
to zabawa jakich mao, tego mogą
wszyscy być powni, bo każdy dobrze
wie jak choplniści 1 artfunki umię
się bawić 1 swych gości zabawiać.
Okazyjny program będzie uroamae
Ieznemi niespodziankami, Do
tańca przygrywać będzie jedna z naj.
lepszych orkiestr miejscowych. Komitel oba chordw saprasza cath Polonję na powyżary wieśsorok.|Spieszmycwięc wszyscy >
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Drobne Ogłoszenia

E.
217 East 10th St., New York
Firm 1 Second Avenues

Urojony miljoner rzuca pieniądze na wiatr

TINSMITHS

a} #

,NAJLEPSIE JAkie Jesz"

starey,
mu lekcji mlożesym 1
osobom System nauki
przyntępny dle wszystkich,
Iekcja osobno, pojedynczo,
nie jest krypowany. -kadatwia wprawy w pisaniu tirów,
dokumentów wszelkiego
Zdolność dotej: wymowy,
exytania 1 poprawnee
głów n« waroski

Albert Tangora, najszybszy stenotypista na kuli ziemskiej,
pojął za małżonkę pannę Dorothy Lane z Paterson, N. J. Ślub odbył się w New Yorku w obecności najserdeamejszych przyjaciół
i przyjaciółek szczęśliwych narzeczonych
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Czytelnik Nowego Świata.
6 6 +
Rozpuszczać mleko zwyczaj»
ną wodą. Zamiast na przeczy
szczenie dawać lewatywę.

Czytelnikowi z Edgecomb, N. J.
Może się Pan leczyć w szpitalu. Najbliższy jest St. Lucas,
przy 113 ul. i Amsterdam Ave.,
w New Yorku lub Harlem Hospital na rogu ulic 136 i Lenox
Avenue.
Stała Ozytelniczka G. G., z N. Y.
Powinna się Pani trzymać jednego szpitala, a nie ciągle zmieniać. Niech Pani się zwróci do
szpitala chorób uszu w okolicy
gdzie Pani mieszka; w dole mia(sta na 13 ul., albo jeśli Pani bliżej do 100 ul., to do Mt, Sinai
Hospital na oddział chorób uszu
nosa
i nosa.
>
u
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Należy zbadać gzy niema nadpsutych zębów, czy dziąsła są
zdrowe. O ile są spróchmale żęby to leczyć je. W przeciwnym
razie trzeba zbadać dziecko czy
nie cierpi na jakąś nerwową chorobg.
LisTy na onnnmu
Roman Cybu
Mrs. WllerinWinni-nh
1. Rodzis'ewska
P. Jastrzembski
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