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CHICAGO, 15listopada. - De
pesza króla Ferdynanda, nagląca do powrotu, nie pozwoli królowej Marji zwiedzić południowych stanów, a przedewszystklem Florydy, też objętej poprze
dnio ułożoną marszrutą królowej. Królowa odpłynie -z. Now
Yorku 11 grudnia.
Telegratule król, że nietylko
on, ale i naród rumuński schnie
z tęsknoty za swą władczynią.
Królowa pośpieszyła odpowiedzieć, że na święta Bożego Narodzenia będzie już wśród ukochanego narodu. Pówrót ten teraz łatwiej da się uskutecznić,
że projekt. sto-milfonowej poży"ezki znalazł już oddźwięk w ser
cach amerykańskich bankierów.

partego pomiędzy Sejmem a dyk
tatorem

PRALNI

CHEMICZNEJ?

iwindków—widział Sedin—w alei De Russey's
w not zbrodni

KRÓL FERDYNAND NIE Mo

Budżet oszczędnościowy na rok przys
zły wynosi
1,898,000,000 złotych

Ur, 1846 - zm. 1916
WIEC PRACOWNIKÓW
Dziś
dziesiąta
śmierci Henryka Sienklewicza, którego
„niemały
trud kurocznica
pokrzepieniu
powiększył skarby ducha KRAWIECKICH
polskiego o arcydzieła tej miązy, cosere"
Trylogja,
Quo
Vaills,
Krzyżacy
itd. Zmarł na obcej ziemi, nie doczekawszy upragulonego świtu
Wolności;
jego przyczyniły się miewdtyliwie do mocReferendum- łzami.. pomię
niejszego napięcia w Narodzie tych stron patrjotyzmu, bohater.
dzy 9 a 7 w. w różnych lostwa i poświęcenia, z których ju% w pare lat po Jego śmierci,
zerwała się triumfalna pień ń Wolności i Odrodzenia.
pA |- kalach dzielnicowych
193%

POMNIK CHOPINA ODSŁONIĘTY

Z krajów europgjsT'ch tylkomęy nie przysłały
na obchod swego przedstawiciela -

NEW YORK, 15 listopada. Odbędą się dziś w różnych dziel
| nicach miasta wiece 40 tysięcy

krawców, mające na celu zaznajomienie wszystkich pracowników: tej. branży z warunkami
układu pomiędzy: Radą Przemysłową przedsiębiorców" krawieckich a Joint Board'em zwigakow
krawieckich. Jutro -referendum, Pracownicy zakładów objętych układem głosować będą
za jego przyjęciem względnie od
frmceniem pomiędzy godz.
rano a T-mą wlecz. w następu.
jących lokalach: Jolnt Board office, 33 Druga Ave., Harlem of.
fice, 165 B. 121 ul, Brownsville
office, .219 Sackman St., Newark office, 103 Montgomery
Street.
a
Krawcy strajkujący jeszcze bę
dą głosować w Bryant Hall, Man
hattan Lyceum, Webster Hall,
Hennington Hall 1 Stuyvesant
Casino. Bezrobotni w Arlington
Hall,-19 St. Marka Place.

skiego na rok najbliższy wynosi 1
,898.000.000 złotych, czyli około 210 miljonów dolaró
w. Wydatki państwowe w
roku bieżącym wynosiły 1,819.000,
000 złotych, ale wobec
tego, że kurs pieniądza spadł a ceny wzrosły, nowy.b
udżet
uważać należy za znacznie oszczędniejszy
, ńiż poprzedni.
Cyfry te przedstawił minister skarbu, Czecho
wicz w Sejmie,
zapowiadając, że następny rok budżet
owy wbrew praktyce
dotychczasowej liczyć się będzie nie od 1-go styczni
a, ale
od września..
Minister stwierdził znaczną popraw
n
ę w ogólnym stanie gospodarczym kraju. Bezrob
ocie zmniejszyło się
przeszło o połowę, od września bilans handlo
wy stał się dodatnim, budżet zaś państwowy już w lipcu
odzyskał równowage. Rady amerykańskiego profes
ora Kemmerera co do
przejścia na złotą »"!ng znęjdą zastosowanie
po dłuższym
okresie stopniowej stabilizacji ekonomicznej
. P. Czechowicz
przeciwny jest zwiększaniu podatków
wobec osłabienia fio
nansowego kraju i uważa za ąaigłównieitze
zadanie rządu
i
ul sgt
r.
j walkę z droż Yzną.
K9mi1ia głożona z wybitnych ekonom
istów i przemysłów»
ców

bg‘dqcuntwolrxonn w. najbliższym czasie, celem;

wystue
«homu, rink}: i obmyślenia środkó
w zaradczych przeciw
trzy
--7 wiecy POSŁA 2UŁAWS
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W NEW YORKU
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PRZEDSTAWICIEL P.P.S. MÓWI
o ZADANIACH KLA.
SY ROBOTNICZEJ
W POLSCE.
-r..."
Zaznaczastosunek partji do Rządu Piłsudsk
iego K---.
Przy odświętnie udekorowaWiec, na którym przew
odni.
nej sali odbyło się w zeszłą nie- czył ob. F. Popławski,
dzielęplerwsze zebranie posła tarzował J. Kowuczyﬁ a sekreZygmunta Żuławskiego. Zebra- Czeto o godzinie 2:45, . rozpoChór „Bnie urządzone pod ogldą Zwigz- cho" pod kierunkiem
ku Socjalistów Polskich, miało sińskiego odśpiewał prof. Łożywo
1. z
charakter bardzo poważny, Wy- werwą dwie pieśni
pełniła się sała zebranymi, któ- i „Marsyljankę". : „Powitanie"
Zebrani wy.
rzy przybyli na zebranie, aby z stęp „Echa" nagrodzili
ust wyblt'ąego'przywódcy tej mia mi, zresztą zupełnie hucznę«

Wróciwszy z drugiego śniada ści. Uśmiech ucieka z ust starszej
nia pastorowa miała zwykły swój damy. Simpson czyta: - „Dear Z STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIKTNIE PRZYJECH
AŁ
nie tajemniczy nawet, ale popro- Heart of Mine" - wierszyk mi.
stu nic nie mówiący uśmiech na łosny podpisany literami D. T. L., Przedstawiciel Rosji Sowieckiej złożył wieniec u stóp phm—
twarzy, na której maluje się już co ma podobno znaczyć: „Dein
nika.-„Pierwsze kwiaty" polmiędzy Polską a Bplugwio
znużenie Winna czy nie winna. treuer Lieber (twój wierny koWARSZAWA, 15 listopada. - miec - przysłały swych delega- zawsze sąd dla niej jest tor- chanek) - po niemiecku Dalej
list
do
śpiewac
zki
Mills,
w któ- Kulminacyjnym" punktem wiel. tów. Nawet daleka Japonj@ była
furą moralną, może mniej nawet
wchwilach gdy o zbrodni mowa, rym zakochany pastor nazywa ją kiego narodowego obchodu ku reprezentowana. przez. znakominiż wtedy, gdy mowa o miłości swoją „cudowną duszą".
czci Fryderyka Chopin'a było tą śpiewaczkę operową.
Trudno zrozumieć, dlaczego ci- odsłonięcie
jej męża do śpiewaczki. Znaczący
genjame- Sowiecka delegacja wraz z inuśmiech na ustach oskarżyciela chy śmiech przeleciał przez salę go poety tonów w Alejach Bel. nemzłożyła wieniec u stóp odSimpsona jest niewątpliwie solą przy tych słowach, audytorjum, wederskich przy Łazienkowskim słoniętego pomnika. Był to plerprzeważ
nie z kobiet złożone po- parku. Odbyło się ono w obec- wszy sowiecki upomińek tego
posypywaną na rany. Oskarżyciel dzielnie Pracował w toku se- winnoby czulej reagować na to ności licznych przedstawicieli rodzaju dla Polski. Pos&ł włoski"
zasłużonie«
bli
ry, co poseł Zuławski, usłyszeć mi. oklaskami.
bnażani dwojga serc,
go świata
3 odczytał depeszę Mussoliniego,
sji rannej by powiązać w splata.
o Polsce; jej /klasie robotniczej,
Następnie przewodqic
nych i rwących się zeznaniach które przed kilku laty bić prze- którzy chętnie zjechali się na tę po wysłuchaniu której wśród pu
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stały,
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walkach
1
staraniach
o
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zabraws
prze
dsta
zy
swych taje uroczystość do Polski, - ko- bliczności rozległy się liczne bra
wleniu posta Zuławskipo
świadków ową czerwoną nić zbro
e» Jutro, wytwórców wszystkich bo 0» zaprosił
lebką natchnień wielkiego twór wa.
dni, będącą wątkiem oskarżenia. mnie ze sobą do grobu.
go do wygłoszenia
Twarz
gactw każdego kraju.
pastoro
mowy
wej
,
robi
cy,
który
pomimo
francuskiego
wraże.
Trzeba jakoś związać tą nicią w
nie
maski.
Jakby nie ona była nazwiska, był Polakiem z ducha GARIBALDISKONFRONTrudno by było poda
jedną zbrodniczą kupę pastorową
ć całe to
domniemaną mężobójczynią czy i pochodzenia, Ameryka/nie mia
nadzwyczaj ciekawe
Halli jej braci, Henry i Willie moraln
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f
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krótkiem streszczenie
gmach oskarżenia rozsypie się w a 5516313213 nie jej męża były chodzie, ale wszystkie Jcraje. eu Stary kataloński . separatysta:
m takoweM go.
my na atr. 6-6)
ropejskie - z wyjątkiem Nie- obrzacił
"
RADJOGRA
lużne, nie przekonywujące nikowłoskiego szpiega
Emigracja polska, specj
go o niczem kawałki. Simpson
alnie
w Szwajcarji, Francji
wzgardliwem spojrzeniem
grzebie się w całym stosie papie1 -A
i
była terenem. polskiego.
W PUŁAPCE Z DYM
MORACZEWSKI ZREZ
rów złożonych na stole, podaje sę
U I PŁOMIENI
YCNÓWAŁ
riichy
PARYŻ, 15. listopada. - W
wyzwoleńczego i socjalisty
dziemu przewodniczącemu paczne»
więzieniu! Sante w sgsiednich ce
go.
Z
emigr
acji, gdzie ruch ten
czkę listów i prosi o załączenie
lach- zostali internowani przez
jej do dowodów figurujących na Dancing na 79 ulicy o mały Wło; nie. stał: się tajną policję francuską: Rieclot- - ZPOLPART SOCJALISTYCZNEJ się rozwijał U kryscalizował. roz
,siewano ideje wyzwo
sądzie. Idzie o formalność, fakty
leficze'1 soti
Garibaldi,
znajdujący
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orjum
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(Cigg
150
par
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tańczą
y na stronie G.tej)
cych
cznie bowiem listy te były już
śledztwem za działalność prowo- |-- POZOSTAJE W RZĄDZI
EPIŁSUDSKIEGO
wplecione w tok procesu przed ty
katorską
na rzecz faszystów
MORDERCA ROD
godniem, gdy Charlotte Mills, cór STRAŻ OGNIOWA URATOWAŁA 75'0SÓB OD ŚMIERCI stary pułkownik Macia, wódz1
znyy
->
ka zamordowanej, poznała w nich
katalońskich separatystów, po- „Decyzja: wybitnego przywódcy P.P:S. i pierwszego pre- CARSKIEJ ZOSTAŁ Usy.
pismo pastora: Oskarżyciel wy- | NEW YORK, 15 listopada. - straży Maizner przedostał się z ciągnięty: do odpowiedzialności
mjera Nowej Polski wywarło w Polsc e silne wrażenie
NIĘTY 0D WŁA
ancing pnr. 109 na 79 ullcy na pomocnikiem przez gestg zasło
DZY
kierował tę flaperkę dla jakichś
na żądanie rządu hiszpańskiego
powodów, jemu tylko znanych na pełnił się nagle duszgcym dy- nę gryzącego dymu do "środka w tym sensacyjnym „politycz(Specjalna korespondencja - „Nowego świata"),
Przyczyny: dymi
eksperta od grafologji. Zresztą i mem podczas hucznej zabawy, i wyprowadził 1 tę.resztę tylnem nym trójkącie" francuskiej gośoﬂonigti
Warszawa,
15
listopada)
WoDecyzja Moraczewskiego wyto „pusta" tylkoformalność, bo gdy późno wieczorem zapalił się wyjściem,
cinności, hiszpańskiej donkiszo- bec postawionej alternatywy, albo
tajemnicą
warta silne wrażenie w Polsce i
Skutkiem tego offer w lu- terji 1 włoskiej
autentyczności tych listów nikt sąsiedni lokal firmy chemicznej.
<--Intrygi. Rfcclott! usunąć się z Rządu, Mar. Piłsudze względu na przejście P. P. $,
dziach
.nie
było.
Bez
tej
szybkiej
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Polskiej
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Sosię odczytywaniu tych I- W ucieczce panlcznej 225 osób, pomocy: kilkanaście, a
sam
Rada
bohater wojny światowej;
komisarzy ludowych
usłów, ale sędzia Parker uchyla które zdążyły wcześniej wyrwać kadziesiąt osób mogło zgingé w upadł tak nisko w oczach hist- | cjalistycznej, poseł: Jędrzej Mora sudskiego, a doniosłe znaczenie, chwaliła udzielić komisarzowi
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do
ń
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Nowej
spraw
że ten nie
Wewnętrznych,
klatkę schodową i odgrodziło
ku tygodniami przyjął w gabinepiero
koło.
godziny
drugiej
po
przyjął: wyciągniętej ręki. szpie› Polski i jeden z najwybitniejszych
protokółu rozpraw sprzeciw ad- resztę
Biełoborodowi, b. prezesowi
publiczności od wyjścia północy, Publiczność zamieszku
wokatów. Zaczyna się odczytywa na ulicę.
ga, Rieciotti zbladł i podczas kon przywódców P. P. S. pozostał w cie Marszałka«tekę ministra robót wietów w Jekaterynburgu. so.
przybyła jąca sąsiednie hotele, poczęła wy
publicznych. P: P. S. nie solidaktónie „kartki" numer 15 - z krót na miejsceSzczęściem
frontacji, Indagowahy . w "obec- Rządzie.
wypadku
og
ryzowała się z tym krokiem swe- ry wydał wyrok śmierci na cara
kim: wierszykiem, posłanej przez niowa, i przystawiwszy do okien nosić się z' nich w popłochu, - ności Macia przez de ktywów
Mikołaja II-go i członków
Mandat poselski złożył doj dy- go członka, ale pozostawiła
romu dziny carskiej,
„pastora śpiewiczce na Boże Na. drabiny ratunkowe, wyniosła z Straż ogmiowa musiała zająć w paryskich, patrzył na podłogę. spozycji partji. List z motywami wolną
urlopu beztermiirękę w działaniu: Obecnie,
rodzenie. Pastprowa usły szawszy palącego się budynku 50 kobiet celach ratowniczych tor eleva- Odkrycie spisku. kumońclyków wystąpienia. z organizacji, której
wobeczuchwały: partji sacjalisty- nowego. Zastępcą Biełoborododecyzję, ściąga twarz, usiłując na i mężczyzn. Gdy nie doliczono ted'u na 9-ej Ave. i skutkiem te- | ocalić miało wysłane, wojska rzą tyle lat był członkiem, ni
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stanowisku.
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komisarza lu
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ogłoszony, ale: będzi
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OBRAZKI
NOWOJORSKIE
codziennie szkłouje
„WŁÓCZĘGA.
Adres: ,,
*

WTOREK
Listopad ma 30 dni

małoletnich

Tomaszow.
Towarzy-

Przemówienie

księdza ' Plywaczyka

na temat jedności 1 braterstwa Polaków bez względu na ich osobiste
Sptew Chóru Chłpln-0 Złemio Of-

kreślająca

126
W
16%

śmy na tem miejscu obręzek z
Port Washington, opisujący: dolę polskiej rodziny, "mieszkają
cej w tem mleégl i
Zdawaloby się, że esytelnicy
po
przeczytaniu
„Obrazków"
gazetę odłożą i czekać
na
następny numer, nanastępny

„Obrazek.
O, jakże się mylą ci, którzy
tak myśleli.
;
Polonja w Port Washington
przeczytała „Obrazki", przeczytała je uważnie a jak na nie odpowiedziała. świadczą trzy listy"
które poniżej podaję jako dowód jak czytelnicy na „Obraz:
14"

Tony Kayo 1 jego dwaj ulubieńcy-poważny Donnie, słoń i Te
komyślna Joey, małpka, zmęcz eni jednostajnością życia domoi wyruszyli do hotelu Wal.
wego, ubrali się w odświętne wszaty
dort, ażeby tam wziąć udział Wystawie Zwierząt Domowych.

11% Do Wydziału Opieki Społęcznej

Tave Muzycznie Montuszko, lekcja
orkiestry w Domu Narodowym przy
St. Mark's P1
Two plewu Wanda, Iskója w Do
mu Narodowym przy St. Mark's PI
T-wa śpiąwu Echo, posiedzenie mie:
sięczne w „Domu Narodowym przy St
.-Marks Pl
Chór Polonia, lekcja w Domu Narodowym przy St. Mark's PL
PIĄTEK
T.wo Wolna Polska, posiedzenie
miestęczne w Domu Nai dowym przy
St. Mark's P1
Too Muzyczne" WoNluszko, porlédrenta miesteczie w. Domu' Narodowym.przy St Mark's Pl.
Two Wolnych Polaków, posiedzenie miesięczne w Domu Narodowym
prey St. Mark's PL.

znaczenie

patrfotyzmu

u

HAJDUCZEK 1

REDUTA

Teatr Polski uczcił pamięć

Warszawy, pani Bridge, która

Henryka Sienkiewicza wystawie
niem parafrazy jego powieści
pod tytułem , „Hajduczek", przy
współudziale całego grona Ar-

brała udział czynny w rewolucji
majowej 1 odznaczona została
przez Marszałka za bohaterskie
zachowanie się podczas strzelaniny na ulicach stolicy. Teatr
Polski zapowiada na 28 listopada wystawienie „Chłopów" Reymonta. ,

Szanowny Pante!
Przesyłam dolara dla rodziny w
Washington Port 1. wyratam Panu
uznanie zm to że Pan bez sutanny i
kadzideł budzi w sorcach Polaków
uczucia :mmummqmiłości: bliź
niego w czynie
& mwcnkgum,?» 4
OBRAZKI Z PASSAIC
Kredi E. H. Konstantynowicz

tystów tego teatru.
Sztuka ta grana była w New
Yorku dwa razyi nie cieszyła się
wielką popularnością, gdyż zwy
kie takie przeróbki nie posiada
ją życia ant dramatycznych war
tości, Szczególnie podobał się p.
Kmiele w roli Zagłoby. Nie bacząc na zimną i poniekąd martwą atmosferę na scenie pan Kmi
cie starał stę o ożywienie akcji,
barwienie jej dowelpem 1 doskonalą swą grą. Wolędthskiego
z werwą grat p. Kallin, panią
Makowiecką kreowała pani Wan
dycz, pani Mirska, jak zawsze
starannie wykonała rolę Kry
ny, zaś rola Barbary spoczywa
ła w rękach ruchliwej pani Pos.
selt.
Publiczność niecierpliwiła się,
czekając na wyświetlenie obrazków z reduty 1 kontestu „Nowego Świata" Obrazki te, zdjęte,
przez polską kompanię filmową
„War-Sawa" ogólnie się podobały. Było dużo wesołości, gdyż
obecni na sali goście poznawali
się na ekranie, widzieli się jak
wygląda! na reducie itd. Była
to miła niespodzianka dla publiczności.
W przerwie płzemówiła pielęgniarka Czerwonego Krzyża z

Podzlgknwlnls publiczności przez
prozesa Towarzystwa św. Wojciecha
ob. Ghmielewskiego za poparcie, z
wiaściwie za upiększenie uroczystości
Ileznem wystąpieniem,
Na zakończenie zebrant dd&piowóli
-Jeszqz0 Polska nie
Po
zebrania kumowie i
kumoszki udall się do sal. górnych
gmachu, gdzie na nich "czekała suta kolacja, specjalnie przygotowana
przez jedną z większych restauraey}
na górze miasta.
I tutaj miały miejsce. przemówie
nia. okolicznościowe.
Irńlonne składki zostały złożone
jak następuje:
J. Dobrowolski.
B. Ruszkowska .
T, Rzemieniewskt :.
C. Badurski .....
..
W. Stelnberg z żonę ...
Two Langlewicra
Gniazdo Nr. 85 ,
L. Topolski
. Saso...
J. Kłosiński
Chór Wanda
10,
Two śpiewu Chopin 1 chór
dziatwy ..,
T.wo Czachowskiego
"Składki: zbierały "panto mmm.

wska 1 Chmielewska.
Po kolacja wszyscy goście udali się
'do all tańców, gdzie przy dźwiękach
doborowej orkiestry ob. Jóreta Lewandowskiego
w tany.
(Dokodczente Jutro.)
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Franciszek Baliński

Z tymi. Gwfatem, rozstał: się Franc.
szek Baliński, Jat 06, zamtoszkały pn.
1942 Chisholm Street, Bronx. śmierć
nastgpita w dato urodrin dp. Balftsklegó, z powodu komplikacy) wewnętrznych.
Pogrzeb odbędzie się" we wtorek,
to jest
o godzinie drugiej po
południu z kościoła św. Wojciecha na
cmentarz św. Rajmunda w Westobes.
ter pod dyrekcją J. Sagaln, mającego
biuro po, 419 Bast 156th Street

signum vinc
Pódczas nlbuunstwu śptewat Chór
Wanda.
Wystąpił on z pieśniami-Nent creator, Rotą 1 Hymnem Amerykańskim.
Na' kakończenie przed wyjściem z
pochądu z kościola przemówił kilka
słów ksiądz proboszcz życząc towa
rzystwu powodrenta ( rozwoju w dai
szej pracy 1 przedsięwaięciach,
W drodze powrotnej. pochód zed!
156th Street do Elton Avenue a stam
tad: 156th. Street 'do wskoły.
Po przybyciu na salę zebrani zaję!!
gdy
przewodnicząc

WLADEK ZBYSZKO WALCZY Z GARKOWIENKA
W ostatniej chwili dowiadu=
jemy się, że Władek Zbyszko,
który przybył przed kilkoma"
dniami zaledwie do New Yorku,
zmierzy się z Aleksandrem Garkowienką, niezwykłej siły zapaśnikiem, odnoszącym zwycięstwo po zwycięstwie. Walka odbedzie sig w 71st Regiment Armory, w poniedziałek, dnia 22go listopada.

Znany Polonji na East Side
właściciel fabryki skrzypiet ob.
Franciszek Gibasz, z pn, 127 E.
Tth St. został obywatelem Stanów Zjednoczonych, albowiem
zdał egzamin przed prokuratorem w Supreme Court i otrzymał dawno należące się mu drugie papiery naturalizacyjne.
Świadkami byłi mu ob. Stanisław Dec, z pn, 125 E. Tth St. i
ob, P. Ignaszewski, z pn. 160 E.
Tth St.
Sądzimy, że aczkolwiek ob.
Gibasz został obywatelem amerykańskim nie zapomni o swej
dalekiej ojczyźnie Polsce i ta
jak dawniej będzie dla jej dobra pracował na polu społecz<
nem.
Mówiąc o balach należy wspomnieć o nadzwyczaj wesołej
pełnej rozrywek wszelakich imprezie Oddziału Pań przy Pol.
skim Klubie Demokratycznym
im, Tadeusza Kościuszki w
Bronx. Panie te urządzają w
wigilję Sylwestra wielki bal rozmaitości, Początek o godzinie
6smej wieczór. Bliższe szczegóły podamy w swoim czasie.
6 6 +
Gdyby którykolwiek z wete'ranéw armji generała Halera
pamiętał nazwę okrętu, na którym przybył do Ameryki drugi
transport żołnierzy wymienionej
formacji, zechce łaskawie skomunikować się z ob. W. Steinbergem, z pn. 723 Courtlandt
Ave., Bronx, N. Y. Dia lepszej
orjentacji podajemy, że drugi
transport hallerczyków wyje
chał z Gdańska w dniu 8-go
kwietnia 1920 roku i przybył do
New Yorku w dniu 19-go kwietnia tegoż roku.

”71 polskiego A
dokonat
talu mmm Flushing Avenue.
ksiąds" probośzez Jdret Zentewibz w '
asystencji trzech fnnych księży.
Kazenie okolicznościowe wygłosił
ksiądz Janecrko z Nino. Przema:
wiat on na
patriotyzmu i męs.
twn stawiając za przykład naszych
wielkich wodzów 1 żołnierzy, którzy
zawsze wumu pod. dewisg-,In hoo

Gwarantowane; że się nio skurczą
ostEM GATUNKOW
gro, sykm
"HFURE
gre
kupca
u
Glastonbury Knitting Co.
GLASTONBURY, CONN.
Próbki otrzymacie darmo.
ROBERT REIS & CO.
NEW york city
Hurtowni Dostawcy

KTO, I
GDZIE?

Wyszli na strajk, gdy śmieret glo;
MIR
;
[dowe
Panna Izabela MacDonald, córka
ozaszka do Izb im się wkradła,
przywódcy angielskiej Paztji Pra
'A wiadomość o redukcji nowej
cy, byłego premiera Ramsey Mac
Jak plorun jasny na bledaków spadła.
Donalda, bierze czynny udział w
„Mamy robić, konajge powoli,
organizacyjnem życiu robotniczem
Czekać. aż śmierć głodowa radust,
jako doskonała mówczyni.
raczej, o to nas bolt.
Wszak słuszna sprawa zwyciężyć
{musi
Polska szkoła klasyczna
Z POSWIECENIA SZTANDAROW TOWAJako rzekll, tak też zrobii:W której windy
Jut się odbywają Na strajk wyszły tysięczne tch roty:
trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, Fabrykantom w leb kling zabilt
wtorki i piątki, od godziny 7 do 10 Zabrakło bowiem sklebów do roboty. RZYSTWA ŚW. WOJCIECHA W BRONX
wieczoramt. Szkoła mieści się po. Wściekti, wobec strafkierów jedności,
184 Second Ave., pomiędzy 10th 1 11th Fabryknact strajk slichcą złamać,
Wielkie święto panowało ublegte} ob. B. Bartosiewier otworzył program
Streets, New York City.
ślą policję, by pałkami kości
wieczoru.
Kuts ośmio miesięczny.
Przed Wartownikom strajkowym szła łamać. niedziel! w Bronx.
Program przedstawiał się następu
Polonja od samego rana przygotomioty, które są wykładane w naszej
wywala się do wzlęcia udziału w mae Jaco
szkole równają się czterem niższym Alo tkacze, to Tudzid żelaśni,
Obywatel
Andrzej Kadmierczak.
nifestacji.
na
cześć
Towarzystwa
św.
klasom gimnazjum krajowego:
Twardzi wszyscy, jak twarda ich dole,
prezes
P. R. K. z Chicago, II--mowa
Wojelecha, fakte sprawiło nowe sztan›
Po zikończeniu kursu i złożeniu «
Stoją nadal niesłomut, odważni,
dary i miało takowe poświęcić w miej» okolicznościowa.
zamimu uczeń otrzymuje świadectwo Stoją nadal-bo taka teh wola.
Rozwinięcie szjendarów.
scowym kościele poratjalaym św.
z następujących przedmiotów:
Śpiew dziatwy szkolnej.
Nie pomogą tu pałki, ni gazy,
Wojclecha przy Bast 155th Street,
Jęsyk polski;
Przemówienie kstędze Janeczko o
Nie wskórą straszny teror, ni. sila,
Język angtelski;
Pogoda sprzyjała przez dzień cały, celu 1 zadaniach towarzystw polskich
Strafkierzy
znlosą
wszystko,
fak
głosy
Historia;
to też nic dziwnego, że o godzinie na obczyźnie, gdzie wrogowie polskoBo
ich
bieda
cierpieć
nauczyła.
Arytmetyka
trzeciej po południu przed gmachem ści czyhają na każdym kroku 1 staraWat yujcie do Komitetów
Geometria;
Stoją tkacze! Na strajku stać muszą, szkoły paratjalnej zgromadziły się ! Js się pługawiś to co jest dla. nas
Geogratja.
czne zastępy publiczności.
im. J_o'zeła Piłsudskiego!
Bo to walka na śmierć 1 na życie!
święte 1 drogie sercu.
«
Po wszelkie bliższe informacie proSalo również były
roasp sip zgłnsześ do szkoły pod. adres żadne sly już ich diś nio zduszą dakami.
1 w godzinach jak powyżej. Do szko- Gdy wy im na
odsłon wplnsyciu'
O godzinie 4:15 ustawiono, pochód,
ty przyjmuje sie panto 1 panów oraz
który ruszył, zo szkoły 165th Streot
W Sobotę, dnia 20 Listopada o godz. 8:30 w.
starszp dzieci umiejące czytaś 1
do Melrose Avenue, skąd podążył
pisać po polsku lub angielsku.
w Sali Klubu Demokratycznego przy 56 St. Marks Pl.
166th Street do kościoła
.paratalneis
*
LIWACZ, Kierownik.
ML
He ne,
w NewYorku
NEKROLOGJA
Na czele pochodu: postępował mar.
Dlaczego Wasz sąsiad nie
szułek ob. 7. Glermak
wikczoR
- TAaNECZNY ..
|
czytu Nowego Świata? ZaPoczem szli przedstawiciele towa.
Edward Strobel "
[* rzystw miejscowych so srtandarami,
pytajcie go i wyd-maam
W JASKINI APASZÓW, POŁĄCZONY Z KABARETEM
dztatwa sokole, kumowie 1 kumoszki
mw czem to pismo jest dla
w którym udział biorą pxerwuorędne siły artystyane
1 niezliczone rzesze publiczności,
Niebywałe urozmaicenie. - Oryginalne
Czyulmków
Ogólem w pochodzie brało
WYBORNY BUFET.
tysięce osób.
Cerimonji

oe e 9 rt

Siedmdziedąt Lat Uznania
ZROBIONE z DORBEJ WEL:
NY MIESZANEJ z BAWELNĄ
now
Dorze
p siep raeciw 28
wole niu
Prowcje
Si

zy 1 zapatrywania.

Polaków.

Nowego Świata w New Yorku
XIntejszem donoszę, 1 „Obrazki!
nowojorskie panp „Wióczęgi" wywar
ty wielkie wrażenie w -mmazej Polo:
nit. Poruszyło się sumienie naszych
PONIEDZIAŁEK
obywateli, Którzy natychmiast, nat
chnieni słowami naszego drogiego
Buklet Młodzieży, posiedzenie mio: przyjaciels, pospieszyli z pomocą rosięczne w Domu Narodowym 9
dakom, o których on w. „Obrazkach"
t
Courtland Ave.
wspomniał.
T.wo Samopomoc Polska, postedre:
8. Jagustowski furę drzewa | dwa
nie miesięczne w Domu Narodowym razy na tydzień mięso.
przy St Marks PI
W. żobrowski furmankę do drze
wa.
wTOREK
A. Kulesz dwa materace.
B. Klyk. dwie beczki kartofii
awo śpiewu Echo, lekcja w Domu
P. Godlik, dwa kolobacze, dwa
Narodowym przy St. Mark's PL
Two bplewu. HarmonJa, lekcja w ata, blurko 1 dwie kołdry.
!
$erdeczne Pó Zapłać skladam w
Domu Narodowym przy St. Mark's PL
Two. Śpiewa Chopin. lekcja w Do- imtontu. Polaków. T. SZYMARSKI,
mu Narodowym przy Courtiandt Av.
.
F
anova
Kochany Panie „Włóczęgo!"
Pańskie „Obrazki" dużo pomosty.
Kółko Mandolinistów Lutnia, lek:
cja w Domu Narodowym przy St Polacy opowiadali sobie wzajemnie o
tym wypadku 1 rzeczywiście jak
Mark's PL
'
jednej rodziny pospleszyl!
Polski Klub Demokratyczny Im. T. członkowie
pomoc. Zenwatylem jeszcze, to
Kośctuszki, posiedzenie miesięczne w na
brak w tem mieszkaniu piecyka, więc
Domu Polskim przy Courtiandt Are. feśliby kto Iaskaw był piecyk ofiaro:
"wać uradowalby całą rodzinę.
, CZWARTEK
,
CZYTELNIK

Kates

ASTENBURY
„KNI T UNDERWEAR

stwa św. Wojelecha.

Przed kilkoma: dniamł› podali-

POGODE:
Przepowiednie biura mateorologlem
nego w Washingtonia głoszą:
Pochmurno, możliwy deszcz.

'

maleńkiej

Przemowa Księdza Zaniewicza pol.

Wypadki Historyczne
W roku 1605'Dimitri prosi o rekę
Mniszkówny.

w roku 1350

Wanda.
grupy

ców 1 Mórsz Splowaczy.

KALENDARZTK
Otomare, Edmunds.

Złoty, 19.3 centów amer.
Bond 8% potroski slatnej
w roku 1940
Bond 67, połrti phm.)

z

olska .Pa- |

1"th

Deklamacja
sklej

Wanderers pobili Indiana
Flooring-Rezultat gry
w piłkę nożną 3:2

Około dziesięć tysięcy widzów s
natężeniem przypatrywało się tej plknej grze, u nas w Polsto tak chętć
nio widzianej, tutaj jednak przez Po:
lonję mało znanej!
Drugie papiery obywatelskie
otrzymał przed kiikoma dniami
gospodarz Domu Polskiego w
Bronx, ob. Popłowski.
Świadkami mu byli jacyś
Amerykanie. Dobrze zaczynanieprawdaź?
O Polakach zapominać nie zawsze można. Szczególnie o tem
powinien pamiętać człowiek mający od nich utrzymanie,
Z każdym dniem mizerniejszem się staje

Co tydzień policzki 1 dolki na szy!
zapadają się głębiej
W zeszłą niedzielę odbył się match
pliki nożnej z rezultatem trzech brae
mek na korzyść brooklyńskich Wam Trzeba znaleźć na to Jakąś radę 1 to
derers.
nru—WG
dko
Dzieiaca
mcsuplych. soviets
Zo zdziwieniem podkreślam, zauwa
w, 1 kobiet
żylem kilkunastu naszych rodaków, z
padzie!
1
czego nalety wnosić, że sport ton be- wycie1 nabrania
dzie Wśród nas bardzo popularnym.
c
ludzie mogą pozbyć
się
tzorki
1
zaczoć
odrazu.
z
umie
Niedzielna gra była jedną z naj shew on
niężyciem,crt
piękniejszych jakie tu dotychczas wie McCoy's
Liver
na
3 ank Soak miY
działem 1 chociaż Indiana Flooring nin hikeupra:
codzień
tw
Club przegrał decyzją „bardzo nie sry. tłumom point
tons,. ataba n wmencxonzdecydowanego sędziego" jednak mo- kobieta adzy-kula
Mcomet" furtiw w
ralnio tylko ona nie Wanderers wy. clagw pięciu tyśodai i obecnie czuje się
znakom
grail:
» tran. pełny
Stanowezo przynosi ulgę cierpieniu

wodu
w
OYST
tine
MeCay'® Cod Liver 011 Compound

Upadli na duchu, którzy cierpią na
ostro jakby nożem cięte bóle, tope,
denerwujące, ustawiczne bóle, które
tak często towarzyszą dolegliwościom
nerek i wątroby, mogą otrzymać pożądaną ulgę, przykłdając Czerwonego Krzyża Johnson'a Plaster na nerki,
To sprowadzi prawie natychmiastową hie arsine defect
ulgę od strasznego cierpienia 1 nie ma wade w cligu siedmiu miesięcy.
będzie przeszkadzać lecz stanowczo
dopomoże innemu : leczeniu, które
wasz lekarz przepisze,
Johnsona Czerwonego Krzyża Pla»
ster na nerki nie powinien być uwa» Panie! Zachowajcie
żany jako środek w tych organicz
nych zaburzeniach-mausicie poradzić
się waszego lekarza 1 fego przepisy
Młodość!
zastosować jako właściwe lekarstwo
Błyszczące oczy, zdrowa cera i ciało
na te zaburzenia
Johnsona Czerwonego Krzyża Pla» pełne życia, młodości i zdrowia mogą
ster na nerki grzeje 1 Isgodzi 1 lekar- yć Wasze, jeżeli utrzymywać bęstwo w nim zawarte natychmiast dziecie swój organizm w porządku,
wchodzi w skórę wprost do części ża» Pijeie dużo wody i spróbujcie
ałakowanych. Zbawienno rezultaty
trwają tak długo fak długo pozostaje
plaster na cielo. Bądźcie pewni iHAARLEM o1L
dać u aptekarza Johnson'a Czerwone»
go Krzyżu Plastra na nerki z czerwonoflanelowym podkładem. We wszy. Słynny od 200 lat na całym świecie
stkich aptekach.
środek moczopędny, Nieprzyjacielami
zdrowia i piękności są niedomogania,
nerek, wątroby, pęcherza i zatrucie
kwasem moczowym. We wszystkich
Specjalista Spraw Kryminalnych
aptekach, w trzech rozmiarach.
Polski Detektyw
zwrótcie uwagę na nazwę Gold Medal na
kurie"
1 fle prodmujcie
BLOOM
"**" zydow,1,Sa20
falatwie keyminaine 1
cywilne sprawy. Procesowe obsługi sówoMożecie się pozbyć: kaszla
prędko używając
&
Bloom Detective Bureau
799 Broadway, Now York City
Pokój 310, róg tlth Street
'telefon, Stuyvesant 1007

SEVERA'S
COUGH BALSAM

Bóle z Powodu Przypadi to-

ści Pęcherza
Sutlo uinlerane
- pne

*- 266 i 806.
Od zaziębienia pomagają

Severn's Cold" Tablets.
30 centów.
Domagam się w aptekach.
W, F,

Co., Codar Rapids,

em
Sz

Pracownicy Krawieccy Głosują Dziś!
w sprawie układu z przedsiębiorcami
- Dziś 16-go Listopada
od 9,ej rano do 6-ej wieczorem
(ra cy głosować będą w sprawie układu, zawartego z przedsiębiorcami. Głosowanie odbywać się będzie w
Lokalu Joint Board, 130 E. 25 ulica, w biurze na dole
miasta, 33 Second Ave., w biurze na Harlem, 165 Et.
121 ulica, w Brownsville 219 Sackman ul. i w Jersey
City, 103 ulica Montgomery.

PAJN-EXPELLER
Ate
jes
na
'hile
zasiębanie,
1 aa abolale
Prowdstey mn marketing.
lowe a
Hor. AD. RICHTER & CO.
Bary & So. S S.
N. Y.

16 LISTOPADA, (TUESDAY NOVEMBER 16), 1926

nowy swiat
WIADOMOŚCI Z NEW JERSEY

SMUTNA KRONIKA
w tym sezonie 1 niowątplfwie zachęci
Jak największą llezbę gości.
Kto był na poprzednim balu Towa
BALTIMORE, MD.
Trystwa Gwiazda Młodziety wie dobrze jak serdocznio można się tam
ubawić
NIEPRZYJEMNA
PRZYGODARYBAKÓW
To tet na ten nleswykly u nas bal
nowości z przeróżnem! niespodzianka
ml najserdeczniej tapraszamy całą
Czterech Polaków z Baltimore W poniedziałek rano głód zanaszą polską gromadę, młodszych i -Mateja, Maszczyński, Kitaj i
czął im dobrze dokuczać, a tu
Starszych, gdzie znakomita orkiestra
Marciniak wyjechali w niedzie- nie było możliwości postarania
balowa pobudzi najbardziej
1¢ rano na ryby na wody Chesa- się o jakiekolwiek pożywienie.
Ich do wesołości 1 życia,
peaku. Zanim jednak zdołali Koło południa przyjeżdźał jakiś
złowić nieco ryb, zerwała się bu- ("statek, Nasi rybacy poczęli mu
WIELKI BAL rza i wiatr począł rzucać małą dawać rozmaite sygnały, 19.912
Wielki bal urządza Polski Unlwer łódką na wszystkie strony.
#ytet Ludowy w Jersey City, N. J, Wiosła i ramiona rybaków nie napróżno. Rozbitkowie tracili
nadzieję ocalenia, ale wtem ukadnla 2740 listoprda to jest w ostat.
nią sobotę przed adwestem, w Domu zdołały go przemóc. Wkrótce zał się na horyzoncie drugi staPolskim, pn. 187-180 Brunswick St., o załoga znalazła się na małej wy- tek. Jeden z nowoczesnych Rogodzinie 7:30 wieczorem,
sepce Helant, bez środków do binsonóy zdjął z siebie koszulę,
życia i możliwości powrotu do zawiesił na długiej tyce i począł
Baltimore. Nie stracili jednak nią sygnalizować. Ktoś ze sta-

JERSEY CITY

Z Balu Weteranów Armii
Polskiej, Placówka Nr. 51
Cel nle
dobry, mający nie własną koTrrć.
jednego ze
kolegów
był dostateczną reklamą
Piaców.
kl. Nr. 81 Stowarzyszenia dlaWeteranów
Armii Polskiej, która urządziła w sa.
Inch górnej i dolne/ Domu Białego Or.
a wielki bal nowolct
Jak wiadomo wymieniona placówka
której zarząd stanowią
A. B. Łyczak,
Prozek, 3. Zarzecki, wiceprezes.
wAndowski, sekrotara finansowy,2, Le.7.
Olsztyński, ekretarz protok@łowy (
Romanowski,
1 1.
Chmielewski, I. Głowacki
utrzymują
6d przeszło rokudyrektorzy,
kolegę towa.
lide 7o-procentowegoswego
8.
K..
który
jest
człowiekiem żonatym i ojcem dwojga
dzieci,
Od przeszło roku weterani z wia.
JERSEY CITY
nych kieszeni (ho fundusze placówki
Baczność!
58
dają
--K! pieniężne, koledze S, zapomo. Przedstawienie
ToJest to jednak kropla w. morzu, ntru śmiechu, któreWarszawskiego
z powodu cotnię.
Poniewst wymieniony żołnierz nio cis pozwolenia policyjnego,
mote pracować, gdyś w Ameryce dia było się w niedzielę, odbędzieniesięod.z
kalek żadnej pracy
niema, postano. pewnością w piątek, o godzinie ósmej
wiono go wysłać do kraju,
wieczorem, Przepraszając za rawód
Aby zebrać niezbędną sumę rozpo. zarząd
testru obiecuje podwójny
Częto pracę balem
wesoly program na PI
Daleze Imprezy nastąpią w miarę Podwójnie
Tek.
potrzeby
Teraz co sie tyczy samego mu.
simy powiedzieć, że był on zabawą
wspantsią pod każdym wrględem
Dwid orkiestry fedna jazz x druga
x Newarku pod dyrekcją
ob. Hagena
również weterana armi polskiej
przy.
do tańców ber
późnej godziny w nocy przerwy do
Bawiono się przeto wesoło 1 bez
troski
Na dobitkę pani Irena Bandrowska,
Artystka Teatrów
h w Amery
F* ndópiewsła kilkaPolskic
h
tow oraz dwie płosenkwesołyc
i w językukupie.
anztelskim, z których
Cherie
i.
n gości do tego stopnia, żezachwyc
oklaska.
ml 1 okrzykami „brawo" zmusił
Irrtkę do powtórnych występów ar
Pan Napoleon Szczawióski, artysta
€piewak r Teatru
Nowości w Warsza.
vie reprodu
kowal się również
w jeg
mym numerze polskim
mając nie
mniejsze pochwaly od publiczn
ości
jak
Jero poprzedniczka.
Bardzo
konterensjerem, wy.
wolywacromdobrym
był
niedaw
no
przybył
yz
Polski artysta (trubadurem polskim
zwany),
Marek Wisdheim
Lerch, bezpretensjonal»
Jeżeli p.piszemy
sprawozdanie -nie naLudwika
panienka z Allentown,
należy pominąć i naszych
które Pa., młodu
która w ciągu jednej nocy
z wielkim nakładem practpań,gotowal
y
zdobyła
sławę
wszelakiego rodzaju smakołyki dla Opera House w wNewMetropolitan
Yorku, za.
gości oraz obsługiwały ich r. uśmie sypana po przedstawieniu
kwiachem na
tami i powinszowaniami,
W sklad "komitetu gospodarczego
wchodzi
ły panie Jórota Zamojska,
Prancierka Maciejewska, Foltksx
NEWARK, N. J.
Tyńska, J. Zarzycka, Jórota
Białecka.
Fwa Chmiele V. Gac, W. Lewandowska 1 S. wska,
Nowicka
£ Domańskiego
Poparele Poloni było wielkie. Co
się jednak tyczy kolegów r innych Niech nam wolno będzie po roku
placówe to ci się nie pokazali rupracy w utrwaleniu jedynej
pełnie. kWidocznie mało tch interesu. fmudnej
większą skałę instytucji polskiej
36 sprawy braci fnwalidów, którzy naw Newarku,
jest Dom Polski,
wraz z nim! przelewali krew | sta» podnieść apel jaką
serdeczny do. Stanow
wisli życie na szali podczas wojny
europejskiej
nej Polonii w Newarku 1 okolicy, by
Mimo to wszystko co się tyczy za. zechciała pospleszyć z wydatną pobarwy było w najlepszym porządku za
swej świątyni, co będzie dowoco się naley szczere uznante preze. mocą
naszej dojrzałości obywatelskiej
row!
ob. Zayczakowi 1 reszcie kolegów dem
z Placówk
i Nr. 61 w Jersey: City, 1 wzajemnego zrozumienia.
Dom Narodowy jeszcze potrzebuje
N. I. Thats all
z

pomocy. Sto pięćdziesięcio tysięczny
majątek obciążony jest jeszcze zoboNiezwykły Bal Nowości wiązaniami (długami) dochodzącem!
Tow. GMB—!, Młodzieży do połowy wartości majątku, Trzeba
te zobowiązania usunąć.
Dlatego Komitet Domu Narodowe.
Niechał każdy wie, niechaj każdy
zna jaką to młodzień Jersey City ma. go rwroca się do Poloni w Newar
Kto żyw w wielkiej naszej groma. ku 1 okolicy, mby przybyła gromad.
drie polskiej z Jersey City, N. J. i nie na wielki roczny bal jak się od:
okolicy wybiera się na bał nowości będzie w Domu
m, po. 218
Towarzystwa Gwiazda Wolności, to
znacty w środę przed Thanksgiving New York Ave, wo środę, dnta 24.50
Daz. dnia 2450 listopada r. b, na listopada, w więtiję Thanksgtving
tall Białego Orle, pn. 335 Newark Day. Niechaj wszyscy Polacy i Pol.
Ave, Jersey City, N. 3
kt spotkają się w ten dzień w Domu
Bal tego
towarzys Narodowym.
twa będzie jednym z najważniejszych
KOMITET POMU NAR.
Szczęśliwy ZAKUP - Lecz Szczęśliwe KUPNO
Jeżeli chcesz kupić tanio ubranie, to przyjdź do
Polskiego Sklepu Męskich Ubrań i Pal
którego jest właścicielem P. DZIKOWSKI

"

pod nazwą RELIABLE TAILORING CO.
->
266 - 15 AVENUE,
W NEWARK, N. I. (
naprzeciw American National Banku.
Setki ludzi zakupiło ubrania i są zadowoleni. Przyjdź i ty
będziesz. zadowolony.

ducha, zebrali gałązki, zapalili
ogień, grzali się i suszyli. Noc
zastała ich na wyspie. Palenie

tku zauważył i dla naszych rybaków nastąpiła chwila wielkiej
radości-dostali się bowiem na
okręt, najedli się i przyjechali do

ognia i sygnalizowanie nie sprowadziło żadnej dla nich pomocy. Baltimore.

POLKA KANDYDATKĄ DO LEGISLATURY STANOWEJ
Na liście kandydatów republi- A (Charlotte) Kowzan. Pierwszą
kańskich do stanowej izby deputowanych znajduje się nazwi- to kandydatka na podobny urząd
sko Polki, pann$ Władysławy w stanie i do tego Polka.
BUFFALO, N. .Y
SENATORLIPOWICZ RANNY W WYPADKU
AUTOMOB ILOWYM
Senator stanu New York, L.
R. Lipowicz, został ciężko ranny w wypadku automobilowym,
gdy nastąpło zderzenie jego
maszyny z omn busem na rogu
Main i Fillmore Streets.
Senatora Lipowicza w stanie
nieprzytomnym ciężko pokale-

|
|
|

czonego wydobyto ze szczątków
potrzaskanego automobilu i co
prędzej odwieziono do szpitala.
Lekarze po zbadaniu pokaleczonego oświadczyli, iż życiu jego
nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, i że za dwa tygodnie
opuści szp.tal.

PIĘTNAŚCIE LAT WIĘZIENIA ZA KRADZIEŻ
Bolesław Lepczyński, z pn.
169 New South Ogden Avenue
uznany został winnym kradzieży w pierwszym stopniu i dostał
piętnaście lat więzienia. Ukradł
on pani Margaret McCarthy

przeszło $2,000, 2 których to
pieniędzy część ukradli mu jego
przyjaciele, podglądnąwszy gdzie
je schował. Pani McCarthy jest
ciotką kongresmana Meada.

FALL RIVER, MASS.

PORANIENI PRZY ZDERZENIU SIĘ OMNIBUSU
Z AUTOMOBILEM
W Paterville miało miejsce
zderzenie sig omnibusu 7 automobilem, i kilka osób „doznało
poranień. Między uszkodzonymi wtym wypadku znajdują się
Helena Jakowska, z pn. 51 E.
Broadway, South Boston, Ewa

Bogusławska, z pn. 161 Haffard
Street, w Fall River, oraz Paweł
Nojek, lat 40, z pn. 56 Hall St.,
w Fall River, Wszyscy wymienieni byli pasażerami omnibusu
jadacego w kierunku Bostonu.
Omnibus ten po zderzeniu się z
automobilem uderzył w dom.

ST.LOUIS, MO.

POLAK ZASTRZELONW PRZEZ MURZYNA
Murzyn Frank Lewis zastrze» twierdził, że Gramiński przylił tu Augusta Gramińskiego, li- stapił do niego z pogróżkami,
czącego lat 39, a pochodzącego uderzył więc go kolbą od rewolz O'Fallon, IIl. Zabójcę aresz- weru, a rewolwer przypadkowo
towano. _Na stacji policyjnej wystrzelił,

STRONICA 3.
Łotwy przewyższa pięciokrotnie
(wywóz do Polski. Denerwuje to
wraźliwych i, jak wszystkie mło
de narody, przeczulonych Lotyszów - co zresztą nie przeszka.
dza im odnosić się do Polski i
Polaków z niekłamaną sympatją. Popyt na polskie towary jest
duży, a byłby Jeszcze większy,
gdyby nie brak u naszych niektórych przemysłowców kupiec.
kiej uczciwości,
Jedna z naszych większych
[abryk, otrzymawszy duże zamówienie od łotewskiego Czerwone
go Krzyża, dostarczyła towar, z
którego 50 proc. odrzucono, jako.braki. Fakty to nie odoso.
bnione, ale prawdziwe.
Natomiast sztuka. i literatura
polska cieszą się na Łotwie wielką poczytnością i uznaniem. Wysigpy zeszłoroczne Osterwy do.
ląd, jeszcze są omawiane, Jako
wielkie evenement. Pojawiają się
coraz to nowe (fumaczenia› pol.
skich literatów. Gonią za nazwie
«kami, Wystawy artystów pol.
skich cieszą się olbrzymiem po.
wodzeniem.
W polityce Łotwa ciąży natu1alnie i niedwuznacznie do Polski, jako do jedynej poważnej ostoi przeciw niebezpieczeństwu
rosyjskiemu, a może i nawet nie
mieckiemu. Rola jej jako posted
nika między młodemi państwami bałtyckiemi a Polską, jest
traktowana, jako naturalne zja.
wisko.
z
/
Cóż kiedy do pełnego sukcesu
przeszkadza naiwnie nadąsana
iitwa i naiwnie również przeczu
lona, niby to na gruncie neutral.
ności, Finlandja.
Utworzenie jednolitego frontu
państw bałtyckich, zarówno ekonomieznego, jak politycznego
i wojskowego, przy współudziale
Polski, jest gorącem marzeniem
młodej Łotwy

ZAWIADOMIENA

Co& nowego będzie. Zapytacte
dzie? Ano w Domu Narodowym, po.
1923 St Mark's Place.
*
Duin 24g0 listopada r. b, to fest
w środę Towarzystwo Wolna Polska
urządza bal Indykówy, urotmatcony
różnemi niespodziankami, do
czego
komitet dokłada wszelkich
aby wszystkich złdowolnić fak rów.
nież będzie dana
wygrać
Indyczki komu szczęście sprzyja: -I
wielo wiele wesołych niespodzianek
na które komitet zaprasza Polonię
miejscową, gdzie się będzie można-mlto ubawić jak nigdzie nigdy lepiej
w gronie swoich rodaków 1 sympaty:
ków. Tańce przy doborowej muzyce
ob. Wołyńca. Początek zabawy o godzinto ósmej wieczorem.
Za Komitet A. SZWILEI.

,

Każdy proces, przez który przechodzi Borden's Mleko, zapewnia Wam mleko czyste i dobrego gatunku:
Cena nie fest dowodem jakości,
gdyż ono jest warte znacznie
więcej. Dajcie zamówienie na
Borden's dzislaj.
Borden's Farm Products Co.Inc:
10 HudsonSLNYC +. planeWither7300

PHILADELPHIA, PA.
Apel do Polonji Filadelfijskiej
Szkoła języka polskiego (dla dzieci) im. Adams Miektewicza istnieje
jut czwarty rok w Domu Polskim i
z każdym roklem liczba dzieci stę stale powiększa. Sala Domu Polskiego
w każdą sobotę jest dziećmi przepel
stone. Detect wypoczęto (podczas
wakacyj) uczą się pilnie.
Zarząd z utrzymaniem 1 prowadze»
niem tej szkoły ma wiele trudności,
ponieważ opłata za nauką Jest tylko
dwa dolary (3200) od dziecka za ca
y rok, Zarząd Stowarzyszenia Domu
Polskiego udziela małego stypendJum
interesownte. Pomagają też 1 niektóre towarzystwa, lecz to wszystko nie
wystarcza 1 dlatego Zarząd Szkoły
postanowił urządzić zabawę taneczną
(bal) w środę, dnia 17-g0 Ilstopada r.
b, w Domu Polskim, pn. 211 Fair
mount Avenue.
Za Zarząd Szkoły, KT N.
Wstępujcie" do"Komitetów"
Im. Piłsudskiego!

~

CALA

FRONT

PAKSTW

BAŁTYCKICH

RZECZ

-

;

Smak jaki ma Heinz'a Preparowana Musztarda czyni ją tak
dzającą apetyt przy spożywaniu
pokarmów.
Ten delikatny smak pochodzi z używania starannie wybranej gor.
czycy, mielonej w czystych bez
plamki kuchniach Heinz'a i mieszanej z Heinz'a białym octem i
czystemi przyprawami korzennemi.

'Bal Weteranów

OTO AMBICJA POLITYCZNA ŁOTWY.
-WIELKIE SYM.
Weterani armji polskiej w Elisa.
*
.
PATJE DO POLSKI
beth, N. J. urządzają wielki bal w
|
sobotę, dnia 27-g0 listopada r. b., w
RYGA. - Potofenie geografi- w 'orbilę interesów Litwy, dąsa- Sokolni, pn. 155 Third Street, w ile
zabeth, N. J. Początek o godzinie rczne Łotwy dzięki posiadaniu por jącej się na Polskę.
mej wieczorem.
tów, które, co jest rzadkością na
Wywóz drzewa, Inu, (handel
Będzie to ostatni bal w sezonie
Bałtyku, nigdy nie zamarzają, Inem jest tutaj monopolem pań
więc wjodziewamy się, że Szanowna
stworzyło bardzo wygodną sytu- stwowym), intensywny wywóz Polonia nie zapomni o dniu i zaszczy»
zcję w handlu tranzytowym,
cl
nas swoją obecnością.
produktów mlecznych daje ŁoRyga i Libawa (po przeprowa. (wie bilans aktywny nawet miDo tańców przygrywać będzie mu.
dzeniu kolei) szybko zagarniają mo dużego wwozu surowców, zyka doborowa polska P. Gutowskieo.
Fandel z Rosją, wykor stują bez między innemi również z Polski.
A więc do zobaczenia się na tym
czynność Kłajpedy, wciągniętej
Przywóz polskich towarów do
h alu.

Nadzwyczaj wielkie zaloteresowae
nie wśród postępowej części wychodł
twa polskiego wywołał przyjazd do
Stanów Zjednoczonych posła żuław.
sklego, generalnego sekretarza Cenraj Związków Zawodowych w Pole
sco 1 członka Egzekutywy P.. P. 8,
Przyjechał on do Ameryki, aby os
biście zaznajomić wychodźtwo z tem
co się obecnie dzieje w Polsce jak i
opowiedzieć o rewolucji majowej 1,
przyczynach takowej.
Nie często się zdarza sposobność
usłyszenia tak wybitnej osobistości
Jak poset żuławski, nie wątplmy więc
że na zebrania urządzane przez Komitet Okręgowy Związku Socjalistów
Polskich w New forku i okolicznych
miastach uświadomiona część Poloni
Uumnte się stawi.
Zebrania okoliczne odbędą się:
Greenpoint, Brooklyn=we wtorek,
dnia 16:80 listopada, w Domu Narowym przy Driggs Avenue 1 Eckford
Street.
4
Newark, N. J-w środędnia 17.50
listopada, w Klublo Oświatowy, pn. 256 Court Street.
* Yonkers, N. V.-w crwartel, dnia
180 listopada, w sali pn. 46 Orchard
Street,
Bayonne, N. J-w piątek, dnia 19.50
INstopada, w sali Klubu PolskoAm
kańskich Obywateli, po. 29 West2204
Street.
woul
Philadelphia, Pa-w sobotę, ~dnis
20-50 listopada.

I

ELIZABETH -

JEDNOLITY

-

Marszruta Wiecow posta Zutawskiego

W Związkowym Domu Emigra
cyjnym 180 Second ave. New
York City została otwarta szkoła
dla przygotowania się do wyjęcia papierów obywatelskich. Korzystać możę ze szkoły każdy PoJak i Polka. Lekcje odbywają się
raz w tygodniu we środy od 810 wieczór :
*
Korecki sekretarz.

TEATR OLIMPIA W NEWARKU
prey Norfolk 1 So. Orange Avenue
Dziś! -" Pierwszy Występ

Gdyby każda niatka: mogła zwledzić mleczarnię Borden's i przyjrzeć się metodzie, dzięki której
mamy tak dobre mleko,nie znaJazłoby się inne mlęko w jej domu poz Borden's,

Heinza Preparowana Musztarda
ma taki właśnie jak trzeba posmak
korzenny, który pobudza apetyt,
czyniąc potrawy smaczniejszemni,
ź
4
Postaw słoik Heinz'a Preparowanej Musztardy na stole i zauważ,
- że każdy je z większym apetytem.

.
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Smak jest najlepszą próbą
%
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znnkomipej artystki - śpiewaczki 6
Pani MARJU ZIELINSKIEJ i

HEINZ

w prześlicznej operetce Strausa

Prepared

„Czekoladowy Żołnierz"
w trzech aktach
Wspaniałe śpiewy; piękne kostjumy wojskowe.-Kasa otwarta od godziny 6:80 wieczorem,
Unikajcie natloku.-Przybadfcie
ta czas!

MUSTARD
INNE: GATUNKI
Baad
„Rozjuszony mutomobil wpadt na sup telegraficeny na jednej z ulic Kearny,
J. i złamał
radjator oraz popsuł ws stkie swoje opony. Siła uderzenia był ak znaczną, żeN. słup
odchylit
o ts
ole T
odniosło reki obrażenia
ia „ciała,

_ Heinz'a Sos Pomidorowy
Heinz'a Pieczona Fasola

-

~wer

Heinz'a Makaron Gotowany
Heinz'a Czyste Octy

|
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NOWY ŚWIAT

WTOREK, 16 LISTOPADA, (TUESDAY N OVEMBER 16), 1926

sprawy podporządkowywać sprawom Nowej
Polski.
W ROCZNICĘ ŚMIERCI HENRYKA SIENKIEWICZA
Zżyliśmy się już z takiem stanowiskiem
P. P. S. i dzisiaj poprostu zrozumieć nie możemy strategicznych ruchów tam w kraju, wy»
„Nowy Świat" rozdał dzieła między uczniów i uczennice tychczas na urządzenie akademji lub wieczoru Sienklewlerow
konywanych przez bezwzględnie dzielnych luSzkoły Rady Oświatowej w New. Yorku
skiego z powodu braku sił artydzi, a złych polityków socjalistycznych, w stostycznych 1 wyrobienia, możesunku do Rządu Piłsudskiego.
Dziesięć lat mija dzisaj od pisał o swej podróży po Stanach my zło to napraw , rozpowszech
Poseł Żuławski na wiecu
Inym, śmierci
go pow
Zjed
ych. Te kartki z po- niając jego dzief szczególnie
nam konkretnych naprawdę przyczyn tych rza polskiego, Henryka Sienkie- dróży drukowane były w „No- wśród młodzieży, która w jego
ruchów, któreby przeciętnemu słuchaczowi na wicza, którego sława rozniosła wym Swiecie" przed dwoma la- utworach ujrzeć może Polskę
wychodźtwie wyraźniej oświetliły sytuację,
nie podał i nie wytłumaczył.
wb.
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Poseł Żuławski o stosunku
P.P.5. do rządu Piłsudskiego
Przemawiając na wiecu w Domu Narodowym w ubiegłą niedzielę, gość z kraju,
przedstawiciel Polskiej Partji Socjalistycznej,
poseł Zygmunt Żuławski, stanął całkiem logicznie na stanowisku polityki partyjnej w stosunku do zagadnień państwowych i społecze
nych Polski. Specjalnie stosunek P. P. S. do
Marszałka Piłsudskiego, poseł Zulawski określił jako kwestię „klasy robotniczej, która może dawać poparcie tylko tym, którzy z nią
idą"
Poseł Żuławski, jako członek partji, jeżeN chodzi o sprawy robotnicze, mówił z punktu
widzenia zasadniczego racjonalnie i słusznie.
Klasa robotnicza musi sama walczyć o
swe prawa i nikt jej, żadna jednostka chociażby tak wielkiej miary jak Piłsudski, praw tych
nie da. Lecz stając wyłącznie na stanowisku
klasowem, poseł Żuławski pominął zupełnie
rzecz inną, a według nas bardziej zasadniczą,
to kwestję państwa polskiego złożonego nietylko z P. P. S. i chociażby licznych jej zwolenników.
»
Nas tutaj na wychodźtwie obchodzą rzecz
naturalna tarcie i walki wewnętrzne, jakie pomiędzy sobą toczą partje i stronnictwa, i osta<nio starcie tych partyj i.stronnictw z Marszal
kiem Piłsudskim.
Chociaż nie wszyscy socjaliści, jesteśmy
szczerymi zwolennikami Demokracji i największego rozwoju ruchu mas pracujących w No/ wej Polsce. Ale ponad zainteresowaniem i ści. słą lub mniej ścisłą łącznością z poszczegolnemi obozami politycznemi w kraju, góruje
wśród nas tutaj na wychodźtwie troska o CAŁĄ POLSKĘ.
.
Jesteśmy przekonani, tak samo jak jest
przekonany "pierwszy premier Nowej Polski,
poseł Jędrzej Moraczewski, który wybrał wystąpienie z partji, nad wystąpienie z Rządu
Piłsudskiego, że niema takiej partji i być nie
może, któraby mogła o sobie twierdzić, że reprezentuje naród i interesy całego społeczeństwa.
Poseł Żuławski powiedział, że dzisiaj wobec dyktatury (!) Piłsudskiego, interesy robotnicze, które reprezentuje P. P. S., zostały zagrożone, Jest to oczywiście kwestja sporna.
© My zaprzeczymy. To, że Piłsudski po Przewrocie Majowym zdobył kilka ustępstw od
Sejmu, rozszerzających władzę wykonawczą,
śmiesznie małą i przeto nie mogącą rządzić
państwem, nie można nazwać w żadnym razie niebezpieczeństwem dla klasy robotniczej.
Jeżeli Sejm jest impotentem, co stwierdza
poseł Żuławski i nje zrobić nie może, jeżeli społeczeństwo jest ?iewyrobione i nowy Sejm
niewiadomo czy będzie lepszy od dzisi
to jakież wyjście z sytuacji, jeżeli nie silny
Rząd z pewną swobodą działania, na którego
czele stoi człowiek taki jak Piłsudski?
Po, wtarzamy, że nie widzimy żeby dzisiaj po
Przewrocie Majowym, klasa robotnicza była
_. ukrzywdzona.
3
A jednocześnie pytanie - ile skorzystała Polska?
*
O tem niestety poseł Żuławski nie powiedział ani jednego słowa. A to bez względu
jakie stanowisko gość z kraju zajmuje wobec
Rządu Piłsudskiego, powinno być powiedzia: ne.
Wysiłki w celu oczyszczenia urzędów"od
niedołęgów i korupcjonistów, wzmocnienie finansowe skarbu państwa, ożywienie gospodarcze i znacznie silniejsza pozycja Polski zagranicą, to są jednak plusy wynikłe z Przewrotu Majowego. Powiemy szczerze i otwarcie
posłowi Zulawskiemu, że te rzeczy najbardziej
interesują nas tutaj na wychodźtwie.
Poseł Żuławski nie powiedział - to prawda - nic, co świadczyłoby, że Piłsudski w
teraźniejszym okresie swej władzy zrobił źle
i. A to dla nas kwestja zasadnicza.
a
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POLSKA BRONI SIĘ PRZED FAESZERZAMI
Pod powyższym tytułem „Kurjer Polski""
w Milwaókee komentuje dekret prezydenta
Mościckiego, zapowiadający kary na pisma,
które celowo i rozmyślnie wprowadzają fałszywemi wiadomościami w błąd opinię publiczną w Polsce i zagranicą.
„Żaden uczciwy dziennikarz nie weźmie
za złe rządowi polskiemu, że wydał dekret zabraniający szerzenia fałszów o prezydencie,
premierze, i innych członkach rządu, oraz o
ruchach wojsk polskich.
Dekret ten nie dotknie dziennikarzy, któ
rzy pojmują swój obowiązek jako informowanie czytającej publiczności o prawdziwych wydarzeniach, lecz jest kagańcem na różne „pieski", szczekajace na Piłsudskiego i jego rząd,
aby zdyskredytować go dla celów partyjnych
w Polsce, lub zaszkodzić państwu polskiemu
zagranicą.
Aż za wiele było w ostatnich czasach tego kalumnjatorstwa prasowego zarówno w Pol
sce, jak i zagranicą, zwłaszcza tu, w Ameryce, gdzie Polsce bardzo zależy na pozyskaniu
zaufania finansistów, ekonomistów i kół rządowych.
Czytelnikom wiadome są fałsze szerzone
o Marszałku Piłsudskim i o jego rzekomo imperjalistycznych zamiarach, które rząd polski
zmuszony jest ciągle dementować.
'
Piłsudski nie mógł wyjechać do Druskienik na odpoczynek bez tego, aby korespondenci nie posądzili go o knucie spisku przeciw
Litwie kowieńskiej.
Piłsudski nie mógł wyjechać do Nieświeża, aby udekorować grób swego zmarlego adjutanta, bez tego, aby nie przypisano mu zamiaru zrobienia się królem, i Bóg wie czego.
Każde jego słowo było przekręcane i używane przeciw niemu.
Jego milczenie w danej sprawie było powodem do najszkaradniejszych domysłów.
Z głupiej plotki puszczonej zagranicą zrobiono sensację, jakoby Piłsudski zamierzał oddać Niemcom Gdańsk, Pomorze i Górny Śląsk,
w zamian!za Prusy Wschodnie i Kłajpedę.
Przegląd wojsk podczas manewrów był
dowodem jakichś wojowniczych przygotowań.
Przegląd wojsk podczas manewrów był obliczony na to, aby nastraszyć Sejm do uległości.
Wyjazd na wakacje był dowodem ignorowania Sejmu.
Współpraca z Sejmem w ramach konstytucyjnych była zwycięstwem Sejmu nad Pił
sudskim.
Nie radzenie się partyj politycznych ozna
czało, iż Piłsudski nie liczy się z wolą narou.
I tak dalej, i tak dalej.
y
Zaprzeczenia rządu tylko rozzuchwalały
kalumnjatorów i fałszerzy do wymyślania nowych kłamstw o Piłsudskim i rządzie pol.
skim.
Tego było już za wiele. Miarka cierpi
wości rządu się przebrała. Odtąd gazety polskie podające fałszywe wiadomości o rządzie
mogą być zawieszone, a ich właściciele i odpowiedzialni redaktorzy podlegać będą karze
pieniężnej lub więziennej. To samo odnosi się
do korespondentów zagranicznych w Polsce.
Mamy nadzieję, iż prawo to odniesie pożądany skutek. Lecz z drugiej strony rząd ma
obowiązek względem uczciwych dziennikarzy
i czytającego ogółu - udzielania dokładnych
informacyj o sprawach bieżących, o ile to naturalnie nie będzie sprzeczne z interesem państwa polskiego. . Wtedy zamiast fałszów będziemy mieli prawdziwe i wiarygodne wiadomości o działalności rządu i jego zamiarach".
» x »
WPŁYW TYTUNIU NA WYDAJNOSC
PRACY
W uniwersytecie Johna Hopkinsa w Bal.
timore dokonano.- pod kierownictwem prof.
dr. Dunlapa, ciekawych doświadczeń, co do
wpływu tytuniu na wydajność pracy.
Próby te miały wykazać, że człowiek palacy pracuje lepiej, niż nie palący, tudzież, że
ciśnienie arterjalne krwi'pod wpływem tytuniu nie jest większe, niż wywołane przez
śmiech.
Doświadczeń tych dokonywano tylko na
mężczyznach, niebawem. jednak mają być zorizowane też
doświadczeni

się po całym świecie. Czezge | ty w języku polskim i w miedzisiaj pamięć Sienkiewicza - sięczniku angielskim POLAND
wspomnieć musimy, że był on po angielsku.
jedynym może pisarzempolskim,
Przewiezienie zwłok Sienkiektóremu naród cały za życia wicza do Polski zamieniło się w
wdzięczność okazał. Dar naro- olbrzymią manifestację całego
dowy ofiarowany mu przez na- świata, Łączyły się z nami wszy
ród był niejako symbolem wdzię stkie narody ościenne, które
czności za to, że poruszył i do "cześć oddawały powracającym
dźwięku pobudził zardzewiałe do ojczyzny prochom wielkiego
już w sercu polskiemstruny, któ pisarza,
re odezwały się przepiękną harNa rycinie powyższej widzimy
monją, niesloną w dal 1 wiecz- trumnę Sienkiewicza wystawioność. Nie byliśmy pierwsl. In- ną w Pradze, gdzie sokoltrzystytut Nobla pierwszy oflarował mają straż honorową.
mu nagrodę za jego prace litePolonja amerykańska ma szan
rackie, szczególnie za arcydzieło sę najgodniejszego może sposoQUO VvADIs.
bu uczczenia pamięci SienkiewiSienkiewicz zna Amerykę i cza, Jeśli się nie zdobyliśmy. do-
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Państwo polskie powstało na
ziemiach nad Odrą, Wartą 1 Wisią, ale plemiona, które je stwo
rzyły, nie rozpościerały swych
granic do samego morza Jednak już w zaraniu dziejów Pol.
ski władcy jej, rozumiejąc znaczenie postadanta wybrzeża mor
sklego, dążą do trwałego oparcia
północnych granle swego państ
wa o Bałtyk, Prawdopodobnie
pierwszy chrześchjański książę
polski Mieszko I w końcu wieku
X zdobył Pomorze, z pewnością
zaś twierdzić możemy, że podlegato ono władzy syna i następcy jego Bolesława 1 Wiel
kiego, czyli Chrobrego. Pomo:
rze rozciągało się od wschodnich krańców dorzecza dolnej
Wisły od Odry i za Odrą, aż do
wyspy Rugji. Południową gr&nicę kraju stanowiły rzekl Brda,
Noteć i dolna Warta, Rzeki te
bagniste, trudne do przebycia,
nie sprzyjały tworzeniu osad na
ich brzegach, utrudniały dostęp
na Pomorze i powodowały jego
odrębność od ziem, leżących dalej ku południowi. Kralnę tę zamieszkiwało plemię słowiańskie
Pomorzan, pokrewne plemionom
polskim. Obyci z morzem, nad
którego brzegami mieszkali, Po
morzanie wcześnie już próbowa~
II wypraw morskich i stali się
śmiałymi żeglarzami, Prowadz!1i oni. rozległy handel, koncentrujący się w ruchliwych i bogatych miastach pomorskich,
jak Wolin, Kołobrzeg, Szczecin,
Belgrad (Białogród) nad Persan
tą. Posiadając znaczną flotę han
dlową i wojenną byl w wieku
X i XI najpotężniejszym czynnikiem na morzu Bałtyckiem, obok skandynawskich Normanów. Fangtycznie przywiązani
do swej wolności, do dawnych
zwyczajów1 wierzeń, nie. chcieli
ulec władzy książąt polskich, a
posiadanie dużych bogactw oraz
niedostępność granic ułatwiały
im długą i zaciętą obronę. Na}
:
Chro

przeszłości, o której tak mało
wie. Szczególnie towarzystwa
polskie powinny na najbliższych
posiedzeniach zarządzić zbiórkę,
zakupić dzieła Sienkiewicza i roz
dać je dzieciom członków. W
ten sposób najlepiej uczelmy jego pamięć.
"
NOWY ŚWIAT, podając ten
projekt, zakupił dzieła Sienklewicza i przesłał je do szkoły Rady Oświatowej z prośbą, aby nau
czyciele książki te rozdali między uczniów i uczenice tej szkoly, Zróbcie to „samo! Uczeljcie
w ten sposób pamięć Henryka
Sienkiewicza, na dowód, że nie
umarł, że żyje tu i wiecznie żyć
będzie w tradycji naszej.

cko zajęli Pomorze, przyczem
dopuszczali się krwawych rzez!
ludności polskiej, np. w Gdańsku. Zostawszy panami kraju,
rozpoczęli intensywną jego germanizację, sprowadzali kolonistów z Niemiec, esadzali Ich po
wsiach i miastach, nadając im
szerokie przywileje. Wskutek
tej planowej systematycznej akcji, miasta uległy zupełnemu
zniemczeniu, jedynie wieś częściowo obroniła się przed zalewem germańskim, Krzyżacy byIi jednak bardzo dobrymi administratorami krajów podbitych 1
dbali o ich rozwój ekonomiczny.
Pod rządami Zakonu rozwinął
się wspaniale handel, dzięki czemu bogaciły się miasta, a zwłaszcza nadmorski Gdańsk, który
stał się jednym z. najruchliwszych portów, nad morzem Baltyckiem, a okręty jegowkupców
znane były na wszystkich morzach Europy.
(Ciąg dalszy jutro.)

Szanowna Redakcjo!
Gdzie można kupić podręcznik! o
elektryczności w języku polskim lub
angielskim z wyjeśnieniar! jak przeprowadzać 1 łączyć przewody, elektry»
czne?
J. H. Czytelnik N. 4.
+ « «
Książki traktującej -o przeprowa›
dzanfu 1 łgczeniu przewodów elektrycznych w języku polskim zdaje się
niema wcale. Odnośnie nabycła takiej kstąśki w języku angielskim moina się polnformować w kożdym większym składzie gdzie są do nabycia
matorjały elektryczne. Zakladenta 1
łączenia przewodów elektrycznych
najlepiej można się nauczyć z
ki przez postaranie się o pracę u kone
traktora elektrycznego lub w szkole
Young Men Christian Aszoclatlon, w
której młodzi ludzie nabywają prak.
tycznych 1 teoretycznych wiadomości
z różnych zawodów.
„BAYER ASPRIN"
UZNANA 7A
- BHPEM
Zażywajcie bez obawy według wskazówek na paczce
„Bayer"

FLOTY I MARY.

POLSKIEJ
NOWAKOWSKI

rzem i mimo usiłowań nietylko
nizdołali jej odzyskać, ale, prze
ciwnie, Pomorzanie wtrąca! się
do wewnętrznych spraw Polski,
i nieustannem! napadami nisz
czyli kraj. Dopiero w począts Bolesław
NSIII
kach wieku XII
Krzywousty po
|
trzydziestoletnich walkach; ponownie zdobył Pomorze. Władza
Krzywoustego rozciągała się na
całą ziemię pomorską od Wisły,
aż po Rugję włącznie. Kroniki
polskie wspominają, że Bolesław
III w swych walkach z Pomorzanami posługiwał się również
okrętami, urządzając wyprawy
morskie na Rugję: o stałej jednak flocie polskiej w tych czasach nie mamy żadnej wiadomości.
Dzielny i mądry władca nie
poprzestał na orężnem zdobyciu
Pomorza, ale starał się także
jak najściślej zespolić je z Pol.
ską i w tym celu usilnie krzewił
tam chrześcijaństwo, popierając
misje, prowadzone pod kierunkiem św. Ottona z „Bambergu.
Dążenia te
zostały
powodzeniem - krzyż zatriumfował nad dawnemi bóstwami
pogańskiemi.
"
.
Po śmierci Krzywoustego w
1136 r. państwo polskie rozpada
się na dzielnice i poszczególni
książęta dzielnicowi zajęci wal.
kami wewnętrznemi, mało interesują się sprawami polityki ogólno-narodowej.
Pomorze Zachodnie, nadod- rzańskie, uzyskuje wówczas samodzielność, a w końcu wieku
XII, w r. 1181 staje się częścią
państwa niemieckiego i szybko
ulega: germanidacji. Wiernem
polskości pozostaje jedynie Pomorze. Wschodnie, choclaż również od początku wieku XII sta
nowi oddzielne księstwo pod rzą
dami miejscowej dynastji. W tej
części Pomorza szybko rozwija
się i dochodzi do zamożności mla
sto handlowe przy ujściu Wisły
Gdańsk. Tymczasem, półno

2
czyna nowe niebezpieczeństwo.
Konrad, książę mazowiecki w r.
1226 osadził w ziemi Chełmińskiej nad Wisłą zakon niemiecki
ryeerzy św. Marji Panny, czyli
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ków aż do Niemna, powoli umacniali swe państwo przez cai sto lyy wiek XIII
II i czekali chwili
sownej dla opanowania Pomorza
polskiego. Sytuacja taka zdarzy
ła się w r. 1309, kiedy władca
Polski, Władysław Łokietek, wezwał pomocy zakonu przeciw na
jazdom margrabiów brandenbur
skich. Występując jako sojusznicy Polski, Krzyżacy zdradzie-
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JEDZIECIE
Wybierzcie Krótszą-Drogę
SŁYNNE 1 OLBRZYMIE OKRĘTY
:
,,PARIS" i ,,FRANCE"
zepewnlala Wam szybki | przyjemny przejazd
Jedźcie koleją, jeżeli wolicie, albo do Polskiego portu Gdyni (va
| Havre). Przesiaducie się z jednego okrętu na drugi i jedziecie, beż
| zwłoki wprost do Polski. Bagaż dojeżdża z Wami. Świetne prywatne
| kabiny na wszystkich okrętach (nie międzypokładami) » koszta są
niskie:
Do Gdyni: „FRANCE" $106.50. „PARIS" $109.
Do Gdyni i z powrotem: „FRANCE" $183. „PARIS" $184, ©
Spytajeie się Waszego agenta o naszej obsłudze do Polski.
19 State S et, New York.
z.

""~~~

ĄWINCENTY BLASCO IBANEZ

Czterech

:

Jeźdźców

BTRONICAW

sprawie zrealizowania ich Postu- włókienniczego w
POWIESC

Apokalipsy:

za długo. Z przyjemnością powrócę do Pary»
(Ciąg dalszy)
Człowiek przemieniqny w maszynę... żadnych ża, gdy sztandar naszego Cesarstwa powieje z
wieży
Eiffel. Kwestja czterech, do pięciu tyniepotrzebnych czynności, które nie flawdy-

latów jest nie do pomyślenia.
Na czoło tych postulatów wysu
wa się sprawa uruchomienia mno
Znej drożyźnianej, udzielenia 13
pensji na zakupy zimowe,. uruchomienia dodatku mieszkaniowe
go i przyznania go również pracownikom nieetatowym. + + »
- Bawił w Łodzi w tych dniach
dyrektor „Federal Reserve Bank"
w Bostonie p. Harding.
Gość amerykański podejmowany był przez związek przemysłu

skiem, gdzie odbył się szereg kon
ferencyj informacyjnych, na których p. Harding zapoznał się z
sytuacją przemysłu włókienniczego.
Po konferencjach tych p. Harding zwiedził szereg fabryk łódz
kich oraz wizytował wojewodę
Jaszczolta i prezydenta miasta
Cynaraklego,

godni. W początkach września, niewątpliwie.
Wstępujcie do Komitetów
Francja miała zniknąć z horyzontu; to
Im, Piłsudskiego! " .
było dla doktora pewnikiem matematycznym.
- Pozostanie Paryż -- dodał - pozostaną Francuzi, bo narodu nie unicestwia się
łatwo, ale zajmą oni miejsce, jakie im przynaBrooklyni
leży. My będziemy rządzili światem; oni
okolica
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