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SObota,dnkt 26 listopada 1921 raku'ł
ogIOSz.ew.::t etO A.~t.?Z\VQJlłprL.YJIIlL1Jó lA1j:i'lCZ4Ud "de'U4inat aA'OJSI"'''' Jas..lla 10.. ....
Za terminoWe 'Wllcmódl~eJlia ogłoszeń i 'anar .adJllfu·istrAC;ja. nie odpa\1Jlad a. ;

. Z. Warszawy

.,
Z Warszawy donoszą nam:· Dziś zło; . Rada· min.· dea Poznania. We
'Zy! swoje listy uwierzytelnia~jące.,posel austria ona na .zamku posie.dzenie.
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w Belwederze.

Uroczystość odbyła

wtor~k odb~d~k

się

(wp) Marszałek 7awiadomił P. S. L" te
lal p.o~t. Przy a.l~C1e wt:ęczerua b~ll p~zęd~ : poseł Zamonki nie :tgadza si~ na 'sąd marsnIe
staWlclele rządu 1 dy~nltarzewo1\SkoWl.
! kowski..
'.
,

w. T)ł"'ludnie. Posłem.. austrjack!m .i~~t Mik~

i. z,' Naczel.
(wp.)

P!emier Ponikowski otilbył 'rłttfadę ~
. ,#
..
. •
."
Panstwa..
Charakter jej ma być..
. (w~) DZIS" spodzlewaae~ J~Sł JOdplSa~ł~
.
'.
bardzo poważny..
.
~ ~')rzez No: cz. Panstwa 8 rozWl ~zal11U Ra4y mIel·
.ZawladamIamy naszych czy1elnik6w t ~e'l
~ skieL'
)
dnia l gr.udnia ta Rozw6j" wkracza:w 25 rok SW0"
(wp.) Jutro wyjeżdza, jak tuż doneśiIiśml,
~prnq ~~n~bn~~ wŁo~LZok~i ~
a_~r~~~~~~~~rn.r.~~~.~~~~~~~~~'~••~®~~~~·~~~i.i~.P•••
~~R!~~~~~~.
2ostanie:dnia 4' ·grudnia,. w' niedzielę$ wydany ,
..
sp~cjalnY'ntlmer, kt6rywydrukowany zostanie w' Komory celne na ws'c'hodzie~ Kon ••ocja sanitaPDII z Ro.ją~

~.",

p€ldwójnej i1ośd~gzett1plarzy.
,1
WARSZAWA (wł.) Rzad zamierza ntwo ..
:OgIoszeflia do tego n~merUt pomimo znacz... ' rzyć cały szereg komór . celnych' na' wschoKomisarz epidemiczny Lig.) NarodÓw.
lJ~g!J ~,!lie b.ędądroi~ze;l1iż do .zwy kłyc;h dzie. . . ,
. . . ...
.
dr. Norman. \\ląbite, pismem z d. 3 listopada 'r.
D.... . . t t , ' . 8. .~, szę~.;"b... ".".... ~Q .. przed . $w.i.fi"
. .~y~Zircz._ouSZC1.~llą .' J,,\neśGl, Z~, ~PQl$zeWJCY, b: o!az d.epesz z d. 12 listopada rO' b.. zwr6ci~

utrtldnłat,a,.~arH;lel,,;,.P.Q1.~,~:~~.:.;. ,,· '. ,i'.' . . ' \ . S1t}~Ct mm... z,d rowia publicznego .. Z. pro~bą'()
, •. Wszystko ~o Iesrkławst\Vo.mo~,·'·rraWei! ~a"Yiąz~n.i~ f()l{p'!"aii fe1em,Zawar(;fa •. t<ot;t\\l,eocji·
Qd.,nastąpnycR ,;azy,~o1rzymalO%"bołszttwicy m6wi ąo item, aIEfW'r1.ec~ywistościsan'tl.łrnel·.z:,Ro~Ją .. ; :Nfl' S~tlt~~Jęl . prQś~Y'lnitł.~·
d:~'<. o;,'

tarni

....... !1' '.".,

.....' . . ·". • ·.·.·1

~. .... .' ...•.... ' .• z~nlą:;P9~.f\ll.zy Jes~~.ę~.W:p~ . '.

Je anonsy, ten

u~tąpstwa.
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1

~~ d~~jak. o~fw,e e,;.~C.wl.r Jlj.·.:!:ł.eJ".~. p:·:;.s~.aA.f<1).~;l.'.ł.~.a ~.1.rpc,fr!:.·ć~.':
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'lsamspotrzeoa {jrzwi lIlo RosJI otwlera.(3)'"
.
.t.
a. . ·
. •. w. •.
Oglosfęnia te prosimy przesyłac jak naj..
.;..<":'
.'
'.
~.
ryC chle]', aby możnaJ'e b\1ło
wykończyć .staranniej' ,II. ini.ler _ . Icha •••. 1·'k.·.\D.'ntr4IJlu;J·.·.~. ,sQbowegQ:,J'to\Van'Jwego
·,waćprzepisy.tymczasąw:ewsprawie:'
, J . .
międ·zyRosią rucbu:o
LUi{raI",.. ,
nawałbewiem prac..y wostatniejchwiliwywołu",' J'
w~~~raj powr6df' z .po,dr9iYI1akresy:ną .. aPols~ą,}, dlawyk9nania:teg~wyJ'onfł() 000...
je pośpiech, niezbyt w tych wypadkach pGząda"t wschodnie minister skarbu' M1chalsldwraz z' posr6d swych . urzęd~lk6w specjalna, kb tl1 i.się .
Ilyani dlaogłaszając)1ch się, ani dla Adm..
min. pracy Darowskim ł
.
."
'"
pod przew?dnictwem. naczelpika . w,Ydziałuch,Ogłoszenia przyjmuje Administracja
J~zdziłon do Baranowicz dl~sprawdzenia r6? społ:~znY~h. dr·ą !re~kuera. lęd!l°czcl.~le
·... Ro2wo.J.ll" ..ccodziennie w- biurzee). al.. KOŚ"l·UQł.7kl·.. na mIeJSCU, czy raporty, napływające stamtąd za.t; zwról.,;lło SU; do. mmJstrow,. ~. nllanoWłcJ~~
r . · .

..

.

q,. ... .,....
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,WIIDDMD6CIPDLITY[ZnE
.. Odbyło/ S1 ę 'posiedzenie podkomisjlsl<arbo.wo~bt1.dźet~dla uSłfilenia tekstu art. 8 uSjtawyo
napraWie 'iiIląl1SÓW .. Artykule tenbrr;mj, jak wia·..

,

,.jomo:. . . . . .'

.

'

. .'

'n jm,nieploże:ucll wa lićżrldnyeh •. . . proje~tóvvSe\Vy:ąat~~':bezzgC?dy m;n.skarbu.Pr~ed
,

stą'l,io~~,Jj·.'>~fcf1~I$K.iem~f
.'. ...' tekstpQsrednj.mi8-

Il~~iiię:;.. i·t;"?<~.\'

·;i.~::r;:;·"s'~~łl1'g{J?orecasw"ohn.komjsjom,aby

przed

. ł?~~ęif5ta'~i·i'illafłl.va~iQskQW o wydatkach poror . ',e"WaJysię 'z ·tmn.·· skarbu co do . pokrycia
:.;
\k()W~ . '. ."
~t:r; .MlD_Mjcllal~ki)liezgoQziłsi~ na ten projekt, i wyszedł 2; koinjsJj~ , .
.
~pn~\\ a puea5taYfia' się dość naprężona.

K.westję tą, ,pesWtlovviono oc.wać· do . 192p~trze....
rUClI-ołąu:ol1jmhOrnisiGm, bU(jŻetOvvo"sK~rbo.·
wej;kQDsly tucyjnej.
{3)

.

.'" '.' .
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że reemigranci' z powodu niedostatecznego
zaopatrzeniazgładu umierają mas9mi . Rzek0m®. ~
na cele ,zaopatrzema reemigr antów potrzebny ~
był,miljardmarek, p. Michalski :e8,Ś wyasygno.l
wał tylko 200 tys. - jezdził' więc sprawdzić I
czy brakujące 800 tys .. są rzeczywiście nieodzow.
nie potrzebne. ! .
,
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mUl. spraw ...zagramcznych,. mm•. spraw 'wew~
nętr~nych. ~1fk przemysłu Jh~nd]u . ora~mJn..
ktole~ •.z. p.fosbą. o. wyd~leg@wame swych pr.ted51~wlclel~ ~o współudzIału W, p~acacb' rzeczo ..
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Wskutek zwie:kszCDnej czulności policji ~
.' .'.
. f~O:POl'~ą9z~nfa prl;!zyqehta poHc!i. nie przyszłe
(Odwłasneg'f) korespondenta. " ROZW.61'1 ..> . t .Ju.z w. czora]. d. O WiękSZYCh. wykroczeń i· grabie.WW,

.·1 ty. J~dynie wp6łnocn~j części. Berlina urządzo.
BERLIN t dn.23h5top.~da 1921f,,!DO wf ększe demonstrac}e, Ale J. ta nieprzyszłs
WynIkłe, na tle obecnych sto~unk6w~'eko.. )doskutl\u, wobeczdecydo·wanelpqstawy. policji"
nomkznychjąkoteż dzięki uSiln'ej: agltacjikomu.. i AreS~iOWai'lO .. niejakiego Bellina.. palacza.) , l~, :
nistycznej rozruchy trwają W dalszym ,c:iągu,,; bo.tn.lka~enkę'go.. ,.Tymczasem w aleiL.Preuzla,u"
I " .

•

.

.

Orożne . w . przeciągu kHkudniwykrocżenia ~sk.lel ufor~o~ałslę inny poch'ód ~,emonstra.~yl~
c
:zmusiły
W. l. a. dz. e., po..ucy.j. ,. .!e
. . ',d~. ,za. rz. ądz. .e. . ni.a., . 0.S" e.;. · .•. , n.y. .ł, ... p. . r•. .z. ew
.. a. ZOle z p.'.iele.tuiCh. . C.h.. łO. P06. Z. d. ą.żai.ą. . '/,
go ,ogotowia•... · ·
,~ "
~.,,,. ;r.:· . : ' .... w.,wldocznych z~mtaractl rabuQkil na plac .. tar . '
Wżniożono ," teżł ... ~ziąłaJnośe"9IiĆi}i p()li~ . go~~y: '~kroczeme automoł?Uowel ... pattoupou,
'tycznej .,.-1. '8_, Abtei1t111g«;Pr~ypus~ciaj~f~e.w~ fY1~.~J ~ l~':t.e.mu p~C,hodoWipołoży*o;J~qhjet:~',1i~.
ten spo?ąbud.ą. . siętr,afi.ć;'J.JCl·.V{}l~~YEie·l?,rz~w~d .. § .1n~eJ ·,.dzielmcymlasta "·uda!{)~ię.·!)g{l.r,ą~c~· •. jeb~!I::'·
ców nlęp'q.ko]6w.~ri~~ydęntPp~1'tllfP;~ Rlcllt~r ~ z6~ .Ul.1C.Z?YC~ splą~roN~et ~l.e~ar(uęl·'. '<rz~zQ!;~
Viydałrozporządzemet~.:~fJ.bX~l,11al§ce. Uf~ąd.~anta \4~·.Z.. ąlcb.alesztQWano ,L".9sadzol1o w<, .waęzle~
z~brań ;.pod ·gołem:njttQ,~m~~~./Jakotąż~s~elkich i UlU."., _,'. · c . , ."~" '.. ". . . '
i{o,hd~<'-W~ i ·d~,monstracH,:~l~:cfny,p,h. '
~.' ,
~, .JJ.Q.w.!ększych. awańtbr.przyszło::Wllzoiaf
tr
...•....
,

"w
' .••......
.

. .,' Nadto ·'zast(;)soVf·.~lT(i)~JJ~zn~represJe" prze.. nątotp(a..st ,~.~l:ieuł\5n~;WWjl'Otu'rYJdemOtJt,;traw(
cJwł~o'sp~~~lta.qt(}Ul,:~ywn,o,$(;19wym.;,f'r~es~low: by,ły:jl)s~if~wanepr~ez~omllllist6W'.., ".;, ., ....•" .
t09wypadkacb;.z~u:ądzRno. >$ut~\}Je~ ~karne~" do:
...' Ja kle ;r8zm ~ary.H~y.~rer~e., w.·4~łszyńlC4l.'
cbod:zeme.;Nadt9:. :;.~()~tlskQ:\VanO.Wlelką I1QŚ.g. guspravva mep(jk$J6~w'J3erhi1le~nara'Zie "~rudl

i t. p..~ ,nO. określić. Rząct njb.t"ta.rasię.s~elkjmi')sitai;
wm,iniS~er~1:w;ijl,~~liI.~~,ok~,l!Y;/Y '.,., .prze{jllo~~w~elą,h &pekWaCYj~. mi. zapQQiec!~c!a)li~el*tf'i'ozwojG.W'i . ••. wypadków
~~~~Ui.J~pql~.: . ;(i:"i,.,:i.::;:,!t\O:'f:.:,l\tYc~.,<. ,,; ..'
:
l. K..ti) '. '.
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....vyARSZAWA. (wI) Fan. Ła;doś 'kięiowtow~~()'Y'.: ja~<:~ll'kler,'marg~rynaJ;mąkS

. biIf: 'blł:!'ll~l'aso~ego,
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roz roj enie ?

zy n stąpi

starczających na
wyżywienie ludności dłużej; niź przet siedm

sach pokojowych zapasów,
ty~odni i ze uzupełniać
~aro.i morskiemi. Jeśli

. . . . .iIdIIlIIiIIi_ _ _ _Iillllldliillii.....

OCZy świata zwrócone są obecnie na Ats
mery.lce. "dzie w \Vaszyngtonie roz2ryWa tUe
najważniejsza. spraWa ro:tbrojenia.
ZdawałobY się" ie ta, tak wIelka ł potę
. Ina kWf!8t ja powinna. znaleźć u mętów zaUł.
nia zupełne poparcie. te ich c:=ywuizacja, j<:hu
robiony umysl, ich subtelne dusze ani na
chwilę nie zawaha ją się aby zerwać raz na Z~
wsze z tąkiem. barbarzyństwem jakiem .iest.

wolna.

\

Sl'raW4 rozbrojenia Ila .konterenCJi W4J
Uyn~tońskiei przybrała odrazu astr. forme.
Wniesiony przez Hughesa projekt rozbro
lenia morsldeao wywołał na tych mężach.
co mieli właśnie- radzić nad tern rozbrojeniem
. bardzo sjhie wratfenie, wida6 było na twarzach zdanie, jakie' wywarła ta niespodzie:=
wana prolJozvci~. A kiedv 'l'rzvszło do roz'
brojenia na loodzie, Briand zupełnie się temu
oparł, dając btkiemotyWY,te wst.Y$'j, ~e
brani na konferencji me.towie nie 'mielin~
.wetzaptotestować.

.M..owę tę. skladnląctl :win t na/niemców;,
poznali łut 'nasi czytelnicy ~ depesz pomi~
Hczonvch w poprzednich numerach.
I Briand mial słuszność. Niemcy, t~n _ ...
wil~r'lY sza.kal Euronv. chude, myśla o odwecie ł nieuplynie kilkunastu lat, ~dy ztnów
WY1lalazłszy powód do woinv 1"7-1~A .cJ~na.
E"rancię i. Polskę.
'.
l· dla iedne~o takie~o szakala trzeba trzytDS\~li1\)Od bronią cały zastep ludzi.
opłacać
4dutQl k0sZły związane\ z "potrzebami armji,
obe1.tł\61emi kO$ltatnicł.e~ko.. 1)tacui .".- bid

DOŚĆ'

1

.

sprawę,

stwa iozęś6 panstw I'ozaeurope'isklcn, ale
ojczyzna Wilsona nie prZyjęła tej ,ustawy
zupełnie"
..
--"
Nie sł\dżmy też, aby pizYięły .ł fł ~ przeli'
konaniem ł. te potę~ił ktÓl.~ z~odzi y się na
ową Li~ę. Jch przyzwolenie to była raczej
kuttuazla, albo zwykła uprzeJmość dla Wil~
sona.. W rzeczywistości nikt W tę Li~e nie
wierzył i nikt z potentatów nie broniłje.i na
serjo. Dobra to będzie rzcz dla. tych m-alych
państewek, ale nie dla mocarstw..
Zdradziła najrychlei swói po~lą.d w tei
kwest.ii An~li4. Jui dawno Polska zrozumia
la. ~rę AnJ;!lji. Dziś. jednak mamy na,jwyraż"
nieiszvtćs:!o dowód w mowie, wygłoszonej
'Przez Balfoura na. konferencji waszyngtoń~
skiej. Jeżeli Francja miała dużo danych za
sobll, aby utrzvmać armie na lJoziomie obeciiJ
nym, to przecież Anglia nie ma powodów
~wałtownego na iścia, na sw6i, oddzielony Jno
rzeM od korttvnentukraf. Żad"nie więQ Huś:
Ilhesa, aby ~ninieiszvć marynarkę wOjskową
dałoby się uzupełnić łatwo, tem więcei. że
An~lfi 'Pozostawiał on naj.większa Uość statJ...6w wblennych. .
.
Balfour jednak niez~odzil się na żadanie '
Hi ~~hesa i mofvwuiac Wystą:pienie tm. że.
stosunki między Stanami Zj~dnoczone.·
mi a Wielką Brvtanią opieraia sie na ar~uJi
fmentach imperialistyczne1 ambicji, nie, na.
wspomnieniach historycznych ·lub ttadvciach. hlepo prostu na. na~ich, bmtalnvch
faktach.. Jednvm z tYchfaktówiest,,'~e ni~dy
w histQrii nie istniaŁo tak potężne państwo
śwlrtowe,·

jakiem jest imperjumwielkobry-

Je m.oź~cie tylko dra
sobie z teJ;!o zdacie

zrozumiecie; że musimy siew broni4
pr!&eciw niebezpieczeństwu. . które już tu
nam za~ra.żało. Nasz byt z_awisl od bezpieill
czeństwa dró~ wodnych,
które wszystkie
wiodą do serca naszego fHtnstwa i musimy;
mieć r.1koimie możności ich użytkowania.
Nie wo~no na~ zapominać jakie ra~y natą
zadała WO.1fUl śWIatowa. Z uznaniem.,i puchJ.
wem .przYięła delegaCja .a.nJ!ielska wielki plan
pr~edłożony nam przez szan. l)a.na. TltZeWO#
dniczącego. Calem sercem i caltt dus~(a'Pto
bujemy ~04 W ~asadzie Widzimy 'tli nim PQd
stawę dht największych reform w Sl'rawie
zbrOjeń i rękojmię dla przywrócenia norm.a1
nych stosunków między 'Panstwem •.
Tak brzmiała mowa przedstawiciela. najt: .
potę~niejsze~o państwa., które~o przemysł
żelazny 2:a imu.: je jeano z pierwszorzędnych

mieisc wśród wszechświatowej 'Jj1'odukcii, a
wojna wykazała że wrazie potrzeby 'potrafi:c
la Anglja wyrównać swoje straty na morZU
z naddatkiett1~ buduj"c wcią2u miesiąca no.

dwa. th1ficerniki.

'

Widzimy więc, że w konferencJi waszyn:
1ltońskiei powta.rza. się to samo, co z kon1lre
sem wiedeńskim. co z pała.cefu pokoiu w Ha

dze..

. _ ........ _.-

() po,.
lubownem załatwieniu sporów, a skończyło
się na ieszcze większych uzbro1eniach, zupel
nie tak samo iak po wojnie Niemiecko=:fran
cuskiei 1871 roku. Tamta bowietn wOjna po
ciq,gnęła

już

za sobą 400000 armię,

ó .

';:··rjb~r~~i~~:!Ą!~!~elf'l

tuy dni d:tisieiszych, ten upór PU'l dawnvh

salwach' ha cześć woiny.
; .A. .Jednak,. wśród najpoteżniejnych- u-

lttyslów .na ~Wiecie nie zna idzie. się ZB<ltell

taki. kt6rvbv .Jarca~ow·ał na te wojenne zachct*nkl" ktĆtybv bodajby osłabi! możebno'
wojny.
"1,ut 'PlłaC'OołC()1tt wystaWiony 'Przez cs-

ta~łkoła'łl fi 11 Httd~eJwvkazałł żeto były

tYącó 1>lębte

•

sny młode~o .carL io to' bvł"
.
<N.śladowe! c.raw tym kierunkU .Wit'~"ornws2V Llflę .' N arod1w, sadZił, te
) . . ~l !tanietrybtUlalem rozeimczvm dla
a~etlia.

!.lł~o świata.
~,. ", Na "liJlęł4 z~ed:ZnV ·aię europejskie 'Pań-

' ·rp1ó~;i~!~~~~~~~Jł~~ąr·#&'~IC,~j(il~ł@~

następna

. t~~:,~.•t!irde

. r~'~#~~~Il'~\iI,·"';o,;+lwi. )'." .,'; ,;~Il~\. ;I,;~"tt';.$~·,fl1ii';lIT!'i:.i,!tr,
«7.1det na cześd iedvneipotę~i .n.a, ś'Witf ił

k a p twa; ~tore stolnlewzruszen:ie bro
,nionepodwóinie przeciwko wszelkiehlu tl10~ - Marsa -: opiekuna woiriv!
.
żliwemu -atakowi. Cóż wern daie te pewność
Tak sie kończą hasła olbrzyrniel cześcł
wobec niebezpieczeństwa? CZy siła liezebne ludności! Gasza ia ptzew6 n ćv -przy
zieladwustu dziesięcTu milionów waszef ludności, nem suknem nakrytych st.olach.
. '.
czy fakt, że jesteście na ibogatszym kra jem
W.
,na świecie? Nie, was broni
przedewszySl
stkiem wasze rleoe:raficzne położenie: morze
S· •
U·
szerokie na. przeszło 1000 mil strzete waszyh i
brze~6wł Przedstawcie sobie natomiast, co.. ~
bv się działo,gdvbv"serce wa92eflol'ańst~ą. ·~~(!oraf· rozratrywano .W Sejmie ,naza~roione b,rło atakle't1\ S!dybyśeie ~aleznl ,stfł1uiące Ipra\l y
bvli od. hAnnlu ?:amorskiel!o do~ta:'fiCZfł11tCe~O
'. .
•
•
wam niezb~dnvch surowcć,v; od kt6rVch ta- .. ' 1. PłerW~%e ~~ytant.e .usta~l . w • p~%,edmiowislo utr2!vinaniewłększości s"'ołeczeilstwł4 .cle nadan~a _"'1~"2Y1~Jnoścło~ D: rosyy:d<.,.1ego ;BIUI
Wycbrfl?'cłe sobie, *et1trzvm}1niekorn~nika kuWłoś'Jansklego l _b. rOSYlskt~g<? PanstwoweCli' morskief tó dla was kwestjtt tvciaiśmier ~gQ.Z~emsl\leg() Banku Sz!a,h(' (.k'ego, na . te.retd~ ,
ci, te nie 'Posiadacie ,w. kraiunawet w cza. wO.ewódttw: NowOgr6dlkie~o* POleskiego" \alO ..

es.

Z

-",'"

"lel'.R·'0'..1~ p.ł-.·.C!01ns.
II· · n u
.nu
1ł"\4.MM.
.. :.nł.
.fttot l. Beudó.l - 4* Coudetatl.)·

al

sto. razy więceJ potrzebowała. ~otnłerza.
~obra wola Wilsona lecrw~ruzYłna;słup
pokotu wdrapuJe się olbrzymia ·1)o8tać bogI
wojny M4,rsa. .'
.........~_ ... ~. Sumienie Europy,$umięnie. ; ''Witta id1tle
znó~do sw()iei'!l:J,ltwiaJef.A'~kD.tuły, 'udzie

.,}P."'~iet na'Prawcię .povnnnQ zbudziĆ' się tanskie. .. " .
' ,.
lU~~nle .śWiata. i ~toiyć ta~. .••,P.nareszcie
Panoiwie' zd:aiectesohie spr~~ę<2'n4t'U!y
~~s ;,~.;iJ)ehydnel zbrodni" kt61~
niSzozy te~o.faktuJ.W~~,ę~S,=t;ośęi ięst~scte.o~~~ .zk()!~t~~l!1!~ł~lą:~~,!~~!=~~~~,·
tel

--

Myślano o rO:tbrojenia.ch, myślano

•

ł

Hit

odczycie. o teinieszczęśliwej ..•)
i"pierWszym
Ale te wypadki zdarzyły się przed dawne'

el m

.ar

j

'"'

----

P01;lieważ z Polski wYWQ'~qP.Q~:Użo ko_
biet do At~entyny; do dom6w'l'p~P.Wł dla-·
ł mi laty. Z.8 .carSkich rządów, kie.dY prawo wł. te~o tam nazwa Polki i prostytutki. s(~ifak ~
\""'fi.f!I'. r
uw
ł .sności stawiało kobietę publcZttą na równi J
'-_16 równoznaczne, jak nie2dyś u R~ynrlan:.
... 0rzeczą codzienne~o użytku . i odbierało . jej
Slavus i SChlVUS t.j. słowianin i niewolnik.
l wolność rozporządzania sobą i kiedy dla. wy, .
Etyka mężczyzn pod tym względem jest
,j~.~i. .'. . ' ,
. . . • '.
. ' .
dobycia kobiety z więzów rO~'Pusty trzeba z1.tpełni~inną W praktyce nłtw t~orii. Kobi~
.Nłew8J4 plelowa. •. Set1SaCla,· łma~lnacJa. było 'Poruszyć wszystkie sprężyny. A tymcza. ta zaś JlS't bezbronną.· Mężczyźninietylko '4Q,
Je.dn
. . . · ·e.m. Sław.-ern o~staie bU~da. i. UŻ przy we}- sem kobieta dosta.ws~Y się pod to h~ńbiące. ;ą puszczają si,e najWiększych .l'odłości i firłf"~,.
kł\\ do~machu Fllharmonjl przy ul DzieJ.. jarzmo,Pt"zechodzila z rąk do rąk i musiała tów, ale jeszcze z tego się chełpią i to bez,
neJ~ InIS!ęl>nie przy. ro~oc7ęciu o dozy tu, służyć na'lniższym instynktom mężczyzny, różnicy·· st.anu·i. stopnia' inteliJ:!encji. W Mo~
kt6ry _dOl)ter~. 1'0 9 ~odz Sl~ 2:aeZ4ł..
.. kt6r-y pod tym'· wz~ledem staje $h:, podlej-·. kwie dopuszczał się pewien polski ucwny ze.
Na l'O<hUIll, wychodzi staruszek nl2ki. szym od nierozumnvch bydlą.t.
.
swymitowarzvszami teao na służącej, Cd ,~oby.
JzcłU'Pły, 'Pra.wdziwy asceta czy uczony, wy,
Tuta i nadmienia prele~ent o· teoriI, tom- się powstydził kozak. A .jeden członek loządu
cl.fUi!nięty, zdaie si~, przemoc~ ze sW~flo .zaci- brosa: uomo delipuente, który twierazi.że z 1863 r. ~orąco;bronił .iuz primae noctis,. 'Pra)li
B~a.. Pierwsze słowa feR~ są. uS!prawledhwie, tacy ludzie rodzą się lut, .m.y zaświemV'1 iż ktykowane z wieśniaczkami PO ślubie ''Prze~
'. mem z powodu sensac'qnf'l reklamv,. kt6ra wrodżonąiest meżczyźnie p:rzewa~a. nad ko. panów dzierżawców czv obvwateli...
obiecała zebranym licznie słuchaczom l?ikąnlll bieta, że jJ.tż w dekalo$lu. a mianowicie w 9 i 10
"Ileż było dom6w,~dzie dla. wygody człotl
tne rzeczy, a on tvmczasem chce mÓWIĆ po- przyka~a.niu kobieta jest zrównaną Z ka~dą ków rodziny trzymano spec; alnie pokojówkil
'Vażnie i ze stanowiska etyczno==społeczne~o. inną rzeczą i wolem i osłem, który te(1oies~... powazniolcowie rodzin nic nie upatrywali W;
Ciekawość o~ólna zasnakaia w pierwszej
Nastennie same rz~dv tak austriacki ,ak i tern zdroŻDeflO ... Coś tmdobnefZowproVliantu
chwili opowiadanie dwóch bajeczek, lak te francuski nopierałv zakładanie domów publi~ ja obecnie dekrety b Jszewkkie ó socializauatwał prelel1ent, ale w rzeczvwisłqści faktów
cznvch, lfłkopotrzebnvcb dla mężczyzn, dla cH kobietzwłas~c7.~ burżujów. DntVchc?d
, żvcia codziennet!o o dziwnych drogach. po woiska. W czasach feodalizmu byto nawet wiec Dokufu ie wśród nas n a.uka: Mahometa,
'których zdązaia. dziewczeta: i kobiety do do;/: n"'awo ł że pan rn6~ldl9. swojei 'Przviemności, że kobieta nie ma. duszv. elbo tydowskfe ~o
mów publicznych. Jedna z nich pOWłlżna ma, dla roz$lrzAnia oZtebnietvch nó~. kazać roz~ fecie o połowie. duszy kobiecei, a przynatlll
trona w Moskwie oddała na pastwę mę7.c7.v1l ciać brzueh poddane~o, by mó~ł wewnątrz mniei iei o!;1raniczeniu, kiedv Piqmo śW'. m6.mom, a drulląwłasnv mąż sr"'zednł przvwiózł o~rz~t<sobienogi.
.
'.
wi: mulier taceat in ecdesia. (milczeĆ powinszv z Berlina do.. ~ Łodzi (PrawrloPooohnie
Przf'!r.iw ten111 poniżen~u kobiety ne WV~ na kobieta w światvni). R6wnounra.,. ~:eni.
śpiewał natchnioń~ piosenke .,Die Di,.htel" stp,,,:uie Kościół dość ene", ic~nle, ani p9rtie pt7.eto kohetv z meżczvzna nie lest je&zcz~.
':"Qd Dlm~łł* l)Qet, ~emłen1d ivers Xla $W:yxn, 'PolltY~%:łlę~ la.k9 ~ę $ię sklad~Ją Z ~ę~czym.u Dl:9 tliweł ~po<?~aj t\! i ow~i~ ~pb; się ne~
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Sobota,

lyńskiego i powiatów!

Białostockiego.

Sok61~

skięgOf\iieJskiego, Grodzieńskiego, Wołkowys ..
kiego i Białowieskiego.w województwie Biało ..

przywilejÓw,

stockiem peWnych

dobranieruchome~

.

dnfa 25
•

~
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Tym sposobenl o~olem pozostanie
ministerstw,

de· upoważnienia

osób,

na gruntach

~ICI,e]om

uprawiających

działki

Nowegróązkiego,
powiatów: Grodzieńskiego, W ółkowyskiego
j BiałOWieskiego
województwa Białostockiego
do czasowego użytkowania uprawianych przez
inich gruntów i .zajętych pomieszczeń.
. ..

oraz

s~

Pierwsze e;zytanie us'tawy' w przedmiocie

.j' szupełnienia. niektórych przepis6w o·
bo:wiązującego W df:lwnej Kongresówce Kodeksu
CYWilnego 1825 f . · ·
.

zn:iiany

4.. Ustne spraw0zdanie komis1i d.emobiH..
zacyjnej' o wnioskach nagłych:
.
.,a)posła Piechoty, i Tow~

w sprawie n aby..

,wartia od. rządu powojennego. kolczastego drutu
w .pierwszym rz~dzie przez rolnik.w 5
,b}p0sła Łaskudy i, Tow.. w .sprawie sprze..

daty drutu kqkzastego,oależącego do Oemobilu we Wschodniej MalotJolsce na linji kolejo..
wej Stanisła.w6w-Clortków i linji Ztoczów.......

Tarnopol..

.

.Dalej większe ożywienie .wywol:ała. spra.

wa

pra~matyki służbo·wej.

,Przyj ęto liczne paragrafy tej ustawy
za wyj)ąt:Ęiem jednego, ktQry odesłano do
koPlisji.
1

Z KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ.

O ile posiedzeni.e Sejmu było dosy~
jałowe, o tyle posiedzenie, komisji konstytu::
cY1j/Ilej było. b."ożywione.
Wśród gorącej dysputy uchwalono
$zyma.ó nadal tylko 8 ministerstw, t. j.:
,l) Min. spraw wewnętrznych,
!2) .Min. spraw zewnętrznych,
"S) .Min. Wojny,
. ~. f.lf .;,.M:in;. Skarbu,.,
, '5' :Mm. 'Oświaty,
'

,

,6
7

psoiernL

'

Oczywiście stworzyłoby to sytuację

obciążających
.

na' obszĆ\rze ' woJewództw:
. POleskiego i
Wołyńskiego

......

n:i~jon6w:' no i wysokie zyski kiJktHl~stu 'Wlaś'

10

potworną.

w pros:

Stojąc nawet na gruncie czysto' ma·
terjalnych inferesówprzemysłu, niemoiRe] sil'4"
na to zgodzić. Ochrona przemy::;lu nie mott

2. Pierwsze czytanie ustawy w pft;edmio...

ziemi'

~

-

~

Mri

"

iść tak daIeko~ ,aby dawać mu warunki eiepła,r.
oiane, zabezpieczyć mu byt sztuczny, ,niezdto:,
wf. Byłoby to zamiast poparcia - zabiciem
r07.woiu przemysłowego 'kraju_,
.
Stw,ierdzić trzeba, że, poza ·oapieroią, \l
Bydgoszczy powstałą w. czasar;h, ostatnich
,'~;najmłodsz~~ ~asz papiernie' liczą po 25 - 4(;
łat. OCZywIscle ,od tego czasu świat duźd
p~szedł naprzód i zastosowano wprzemyśł~,
wIele udoskonaleń technicznych. Gf6wnęni
źr6dłem ich postępu jest konkurencja; sztuczn~ ,

-0-

Zwyżka

marki polskiej ułatwiła ww6z
do PolskI wielu wyrobów, za~ranicznych. Stało
się to jedną z, przyczyn obecnego kryzysu w
przemyśle. Pr!emysłow~y, aby, zabezpieczyć
przemy.sł polski od tei konkurencIi zagranicz..
nej, domagają się pOdniesienia stawek celnych.
'W ządaniach tych niektórzy dGchodzą "do ,ab..
sl1rd6wf zagrażającycb wprost nieabliczalnymi
rezultatamI.
ochrona prz~d ~ą .kO!!;kureocjij i postępem jes,
Ządania takie-czytamy w "Oaz. Por. Cł_ przysługą D!edzWledzHł..
'.
wysuwają przemysło~cy' papjerniczy; domagają
Wreszcie wymienić trzeba jeszcze jedno,
się oni. pedniesienia obecnych sta.wek celnych spadek marl'i. niemieckiej i (orony austryiacki~
tylko... 400... krotnie .. Jakie skutki sl'rowadziła~ "': stosunku d,o' mv.ki p~lskiej nie jest .wykłądnif
'by to dla całego' kraju, wykazuje poniższe ze'" kJ.em. stałym. Jeslt Wjęc dziś c.eny· papien: .'
stawienie;
alf3t~Yra.ckl?go są o 50 proc. riiisze od naszeg<:
Spożycie papieru w Polsce wynosi: w to !Ile ~oze to być podsta. wą trwałą do pe«!ł. '
Wielkopolsce 8 ł']gr.. na głowę, w KongresóN.- ' wyzszenła stawek celnych.
,
4.2 klgr., w Małopolsce-3 kIgr., czyli og6..
• . \AT ~r6tkim .czasie papier' austrjaeld et}
łt:m okoł8 12,500 wag0n6w.. Jeśli zważymy, nle,ml 7Ckl. kalkulujący się dziś na 100 marek!'
że w Niemczęch norma ta wynosi' 20 klgr. na . do~dz;Ie d~ dwustu a .wówczas przy 6Omark~
głOVd~t a w Kanadzie 62 }<:lgrc,w6wczać jas~' w~J o~łaC1e .cła ~a kl1G - RapIer przywożonl
nem jest. źe przy produkcji krajowej 3,300 OSląg~Ie c~nę wyzsz~ od ~nl.Jow~go - «;1. .pr.zet~ ~.
"agon6w, jesteśmy skazani na zasp0kojenie: te~ o!lt.atm, wobec teg9. ,ze "go JestmmeJ. Dęl
!wiej części zapotrzebowania z dowozu zą.. ~ .cIzie. mIał naturalną tendencjE: do .śtubewaa~
granicznego.
'.
.'
I swej cen~....
.
.
Zdając sobie sprawę z tej syttlacji~ rzad Ł hce Wdahś~ s.le VI ·te wszy~kie~-eg~y, b.
wyznaczył w taryfle celnej specjal!le, stawki , c f a ~y. stwIerdzIć,. że, uznajemy Jakn~jd,Ąłs~
ulgowe ~la ~ł~wnych' gatunl{ów: papIeru: gaze.. ~/ l), w.celuI?opleran·l~ przemysłu • kraJGwe~
towego ł l.\slązkowego-cDd 15 ao 30 fen. od
Je mogą o}le ledo.ak mgdy prowadzIć. dO,',aJi
kilogr.. Jasnem jest, Żi zwi~kszantadGchod6w . s~rGlu~ ~aknłepOCZY.telnegO pod~łły:waJUa,.~
skarbu kosltem 'ogromnego podrożenie ele.. Ulctwa l ultUry..
i

I

i

mantarza,

ksiażl{i

szkOlnej

gazety-byłoby

i

dla kraju intereselu.ia!.alnym.
'
KOl'.tystając z obecnej dążności do ochro.. ..
nt'przemysłu krajow~goj z tego, że .O'we 'sta,w... ;
M~m. RSPf~J7!edliw~ć~t .'
~i. ulgowe. \y~Złlaczo~e z~stal~cząsowo! WłiiłŚCdi~ :
In" O-UJJUl",WS:,~lipap{erm~o.agaJąSlę ..złlstalSOwa,nta. po,'" .;

~al~JX;;o~Fane:~:oiłl::~~ret i tlilegra ;J!~o:~:a#~:.vi:J~~::YC~Z~~w:2~ kromeg()

Z

.......
,

I
wyclQswa
III,

.

·I~···

p8IilrQWCQW~
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J.:.."

Organem Pet/nry jest pfsmo "R1i1nyj

'lbj" •

~~;-ć ~~~~e~nt:re~j~~i!~~:~ji~ą. -~' Z&stos6w~n.ie .' ,1~chst~wek' dl)~fą1;.vłoby ~~~Z'ń~g!Zi~r::;:~rg~~g~f. Rr::~i'U:aj~Wr:J~i:!'

l\'linisterjumPracy' i Ochro Społecznej, k~al ;OkO~O szescłJl . nnJJardaml ,haraczu, kosztem razy zdobył dla PeUury 7t Kij6w . wysłał jego,',
oraz min" Zd.rowianla . być połączone w jed~ OSwlaty l.,zyte:nlct~at płaconego rzek,omo·.. dla w9jskadoOd~sy, zająłPłoskir6w.. . " .... '
.' . . .~
ną całość p. t.Ministerjum Zdr.owiaiPracy ut~zyma.n~~ prod~k~~l . prze~ysłu p~.plerOlczego
c'
ł'yrnczasem b"ohate,rstwo petlurowc6VVłest,::,
lVlin.Robófpublicznychma być kompletnie k~~~y g10z,1 POZbiiWil;;:q.!~~ pracy 5 ly>,ęCy robot.. W~pał}l~łetn,tyl~o~a J)'apięrzet 'gdyz VI.· 'rzeczy... ,
zniesione i j,e,~o agendy przekazane poszcze~ Ull\OW:. Z,arabeK mle~lęczyty,b. robotmkć w " wJstOSCl z~'pe~m~ SH~. i.8.aczej, prledstawj~ 'P,ocią...
gplny.m 'ministerstwonl.
,
.
wynosI O,k,Oło 150 ,m!J,ionów..
, . ......' .' gl bolszewlcl\!e na IlU) I p'ł'oskir6w Kijów:i'pł0$,:
" .' Główny Urz~d. Zie~nski ma. być podpo;:
,S~esc n:llJ~r.cl~W d~nmy mamy. I:ałozyc na l ~jr6~-Odessa kursuią r.egularnie. Czasami' ~<
rządkQwany f~ ,mmlster.lum rolmctwa.
". czYtel:mctw~ ł eSwlatę, abyzabezpu;czye te 150~ t czywlś!ie. ~C)łe(l)?działy rusinów "riap:adają ;0.
"',,','
-.".,.,~~ą_~rettft"Ww~.~tąI1(j'msm. . ': tepOCJ~gl ł grabIą je, łubp~uiątory",'
--

ustęp~twa:na jej' korzyść., ,

. '

,--

I

.

"

'.

'

,.,.

.. • •

,f, .. ,~Iedawno

po~K<?morowcami Vł"pobł~.

,Wszystkie zaś idealne Beatrice i Dulcine ' Płoski~o~anapadh 0. 01 na . J?,oci~g: oS0b()wY'~'
"Ążeby jednak położyć tamę złemu pod,.;,: je w poezjl sa.: w rzeczywistości pOllie'lIliera~ z,~~r~Yl1?ahgą, ~bdarł! wszystktdl ladącycb.'ro~'!,.
de, prelegentpeWl1ewska~ówki.Przedęwszyst ne wiechcie .... Od wzniosłego do Q·hydnego str~ełah ~i1kukomunJst9w' i objucze~i"'~zliieg!i~t:
k~eninale.iy 2;amk:p.ąć domy rozpusty i usunąć tylko k~'ok jeden. Nawetnieumiejętnt! ,czyta , 0 mnych b?b.atel'stwach ze sfrony ukraińców
pQriizającą kobiet~ J.;outrolęoąobistą ..- tutaj, uie niektórych ustępó~Stare~o ~estame,ntu, ~et~d podrózOl", w,łatający do Polskiłniesłys~e.,
oł)jaśri.ia;że. g9dnoŚć kobiety wyń1aga tego.. albo zagadni~nia z katechizlllu' wiary (grze,ch': b..
"'~.. '
'
nadto zasada . o,gómej wolnóści, . . czyli . że . :sodomski). naprowadzają. młodzież na różne.'·I·
Bolsrewicy.·po rozs{rzełal1iu.trz~ Ó~Óbł
ID.lu:e,]sz;ą' e.ststratąszerzeniesię choróbplCio . domysły i szukanie wyjaśnieńnaniewłaści.::=.
ucłzjeliUamnestji~(4).
tych" co się dobrowolnienalnie wej drodze.vVreszcie sami,księżaprzy .. spo~
. lEł.m.anie zasadY.-l\1.a.$hrrozu~ wiedzi. powitm.ibardzo.lpstrążnie,stawiaĆ py
OSZ.,
L·łlltW·'.;:n"'.1~A,·'.

I

'UT'T'nA't:r'E'ITQ

falszywezapatrywaniep~l~~enta'
juzz pi{.4.ąszego mylne~o założenia~

bieta nieidzię d9bro:wolnie'do do~
jednak w życiu ,cod~iennem"
~o,c.o,le'lJ~a,~~e~J.,Sile. p'rzedst~w~a. '. ." , ......
"hl':rn",'Q+'T~

W"Vcl-ł!fl\1itafii.1f~, 1,pecdaf{O~lka. ~z:t{Ol~a pOi

"c.namłodzlez, by hamo;;.:
f'Qi~ł'Je:dy zmysłow:e. Cz.y kQedu~a"
. . geJ? W$ka~apą, . . sD;:tn
~n,T-n."""ilT1',"'.rl..•. ~H~.Wyr,!-zl~le,pon~e&

c·zft"r.,stw'·.a'··

t~niawtejdrażliwejmaterji.Jednemsl:owem, '.
natemp,oludochod?;i do: konfliktu .pomiędzy f .

g

'.

estetykąi etyką.

.

.'

.

1\

."<'

trOn.

"c'

"Ale ja,mówil prelegent,'.·
'W pismach angielSKich pojawiła się,wi~
dla dobraspoleczeństwa .jestem zatemt żeby domaść,rozpÓWSlęchniana, przez Ht~ws~ą.agen~
przepadła, estety].<:a" i~ .mu się ~dar~yłm!1 ci.ę ~el~~raficzną, jakąby .wojska.PQł~kie, WWJt.,
l~ lak$us bo zam1ast ~es~etyką. pO~led~la~ naj::: n~,~m~ały' wtargnąć 4ió Jedneizes~kplj :wyr~tt,
ple:r~ .e~yka,

~le SIę, zaraz popra\vlł 1 tem

Cle ~złeci, tak że te estat,uie po~bawiOlfe 'ltud.yą'

dobltn1e] wyraz]! SW9Ht .myśl· ,
\,
ku szkOlnego maszą poł;>ieraG QcUtJ(t1, '.~ W, le$ią~~
. Yi całym OdCZYCIe, Jakos na,e bardzo su~ , Ponad,o Litwini donoszą, 'jakd "O "gwa;łciet" ,:8,t
Wut~ycym, wygłasz~p'ym js:kby be2! pr~y~oto l zamknięciu jednego z banków,IHewskich" 1 pt~e~'l
. ") .~\le.p:1a .dOSW1~d<?zelUa. wan1a. t>eh!YID z~an l myśli nl-ęd0l!10WlOllych kazaniu jego zasopów funduszom polski~
.
.•
. . . . ,at:le.irel~l1ne a zwłaszcza U~ ZQ ,soba niet POW.1ą zan ych IOglCznlę;, byl ten
Wiadomości to Sat Z jtuDtu fa.łszywe Mi~
mb'leJę tne ~b.1asn~ed·Ull\. 6~gopl'zykaza:n,iajest laksus li:dg.:ae jeqyną P?bud~,ą. dO"śmiechu lna nlQWy wcale ~ wy.rzu~emu azieci z b~clyl)k:I/'
.,.~r 219 w.a.znepo . tymw~l~ędem."
.• ,.... dla. żądnej senzac]l publicznoscl, ktora wszy
kIl
'~ "
. . . .....;. 4.:.:.~
D,a1eJ zaleca.wstrzennęźliwość.przede;: stkiemi drogami cisnęła się aż pod sam nos sz o oega, ec~ zaszedł, ..akt pr~~nu~sle'lla .. :,,!,<ła~1'
w.szystkiem '.Yllapoja~h, ~uikat~ie.r6zmów cy prele~enta. Przy Końcu:' z~ś jedna, cZY'dwie wy z ]:dne~? ~ud~n~u ~ :drugl~ga.">Cu tl~ q~~
!lIcznych, ktor~ na.lwlęceJ P~1.lJą lcleprawu,ią osoby klasnęły w. dłonte,_ a ~ychodząc ~orój:t t~czy ząmkUltiCla Daff~U.' b!e:WSi~ł(:g~ ,N_,', s~O,
ft1~pde pokolerue. LIteraturar, sztukawywie~ wnywano odczyt z... dZle~lnnem ~adaniem:, $H~, to na skutek p~o,~~'t:ełlUt, pne, ,t~\ , 1:(1ii;
~awit;lki wp~yw. han:oraln.oś6ć~t'Otem·''9ę~. albo posądzano prelegenta! ~ dlfŻ? rz~czy ł zakaz~.n'ych Qpe[ął~i ',t~SąD5Ii~WY~~, ~~~.'
.k~,zy,lmzde~le SH~ hyc wzulosle,lszą.. SprośtiY· ciekawych umyslnte opusclł-naJW1ęcel j~. Qa zn~e. m~.;~~~JtJel..
'""~..~.
.!I'"Y
. :T.'.,. a.z." CZY.,,,.'., ,. . .0••. b.".Faz
. ,.'.'. n,'a. . . s...,c.i
~ . ,aru.·~ . nie PO~u....·•. ~:.'.".
dnak żało~ali ',ci, .~""za bile,~Y", da~~ po lQQ i; . ,,:' ',' '...
ł "":i. .
"," ." ,
I

~~kt~:~~~~~·.I?Z1ęJe·grze 1!1.odst~go.',
:t,'.'..

,d
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t.'.'.ak.......
..•..
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t" ..'.:... '.

. \ł!1;h4'''if.ri.:.::·~ ~.:i:;:'
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1fi It4rfb1l'1U8 19Zr" t~

~lJ'nóf. "dfłrj

L.iJIlit;

KRO I

.... UbOgi•.... ;: .

iŁI

t

bPMIt.21J1& U&C44

za

HOM;,. t ; At

A
"....... Podatek

'ocbadowy

ni 1121 rll

W n·f!! 8i Dziennika Ustlw o~h$!a fO.
mizistra skarhu f) wvm:arze podatku doch()ioweg>o "3 r. 192t.' Na rokpocłat...
kowy 1921 oodłegaią ooodatkaw8nlu ,W b. zahone ro~vis'drn i anstryjackim . osoby, których
ot!6tnv doch6d roczny, podtettający podatk' owi
onekrarZ3: w· mie~scowościa:h . klasy J - mk..
8 tys., dru~iei - 10 tys., trzeciej -12 tys••
czwartei - 14 tys. Do klasy czwartej laHczone
"orż.d~enie

s~:Warsz8wa.

Ł6dź,

Sosnowiec, BIQlystoJ.(,

Krak6w i Lw6w..'

.

OifiClanie wysokość. dochodu, podlef!aj"..

cet opodatkowoniu, odbywać się b<!ezie
pu!ąco:

przy dochodzie do

Oilstę
40tys.mk~(opodat",

kowaniu podle~o jedna pią a tej sumy, to %na..
8 rys. marekprzz 40 tys. rze,~fwistego
doch'Jdu; ·przy dochodzie 0040 do 100 tys.

c.zy

opoda.k)wanlU

sześc! dziesiątych

sumy

doc;:bo~q.

("",:,,) DowcIpny ka'lar..
Sąd. Okrą~owy

m.

Łodz:,

na posiedzeniu w dn:u 24 lis

MialitCznik pracy.

-

JJkł1%ał się

W Muzeum Nauki i Sztuki n!war'a, jest
wvsława plakat6w an~ybohzewicldcB (;odz.en:1ie

7. .9 2eStyt M iesięc%nika. Pra-:y,

"dAri~llo" prlf~Ołó~nv UrządStćłlystYCZąy.
/'n~m:eru:Rozwói EkonomicznYl'-QlskiW

ttf

od gOdz. 4 do 7 ei.
\Vystliwa t.wać

fi~·c Oiłóloe noto!enie gosp)dllrcze,· Rynek
y.. ~ FoŚre'dnictw'o pracy. Ko's2tv utrzymania,
at1lkuł6w pierwsze, potrzebY, Z~ Obk! ~

.~.'al:d;fłłU

,W

!

do tgrudniar.,b" lI

•

1

l \\łych.
' ." ..wjątfal1'
.Y';tr(~I;nifil)\\'alid6W ,W?!;kÓ: f g~ zo~::r:;~:~I:i;:~owJ~ ~~~~l:re::s~'
slewcKI,krawlecKf, slołarsld. pOrlczoszn
ła..va Podol,,'ieJo po pOlbawien'u praw st' nu-

.

sobot~, ~6 g~ /l:f~~~d:~ T~WjaZ~~y~t:'o~ czy,! ~amaszł1jczy,..

S"JewaczeJm., • Moo!u;oz

e.

l,

ę

z05tatr . orzenie~io ... e, % uJ.' zgo~nie za ~~t,/~25 _ 3j kOdek~u karnego: na
Pa hklel na Szo:)~ PaDJi:łnlcką Nr. 24 ł przYj'" ,amkme.;ie w ciężkim wię~;enlu na przeciąg lat
mu l:3 nadoi zamówren 8, "cl1ud,.ące w zakres c.zt 'ce'tI nadto na !Jol c e 1<0' O
. d w Gl

"

CllstOŚĆP(;ŚĄłę:!~n!a dokol1czoneJ wbsnels,eck,IIl>YptIY; ul.Ogrodov.e'ł nr. tł, or~z ,e~leł.;k aZisLloośd po\\<yżs!.ycn war5ztarów. jako tel.
pa~ltłtk,QWyCłl .Jel tandatotÓW.
. . ' p03 1adafl do ~oycla Jut wyprodukowane przed..
i:,'>r,UrOCZ)Slośti poświe,rnła dokona J E. ks.. moty, ~OJuwjf!. pOń,:zo.hy,sKar,Jetki. meble) i

>Bl~kuP,Jym enieckl VI. obec:nołcizapro3lonych
P;~~9~,tlwl'łeti~ła~t,l ora~"okr~wnych . ~towa4
. .., f~

.:,

p()śwlę~e'n'U,()c1b~JzJe

su:

pr%)}mują zam6,v,cnia sL:r~ia '11QleNek.

kO

·.·.~.:. .a. 'tr). UJ. ., · . p~ogil'ml"e.
,I,

,:

po ,ena.b ,mi.)Q) C1'J.
,

. >

t

Iij(llH)N~Q.v
aiOaz. oel

U)j,.Q

,~~,~K~~ . .

'..

'

,

s;~

1

VI

zamykańłafabryk..

Wczoraj w gmachu Sejmu prezydent minY..

...

-

ul"

SamokSlŁałcen:a

B. 41 elSlueJ Nr.10JOA

W~clę,~zka taternł1Zlł.

Wy::fec,ketfanka1mi do ,Mors'{iego O.ea i
doD.;J.ay Kui.leJinsl\iej VI 'I,"lra.n. Ufl.'6 Ula

puy ulic)'

Wlcc,.or,m.

fIIlłrl;lłJbnondu.
;'

$ams...

~

. .

~ sirów, mmister sKarbu, k:erQ\\n:k n Inisterjurn

·!!,ZębtanieZaf:ządu

Il~'ue ,eHglJn~n" W 3-,tl oa~łona .. łl loko,,!"" pIZy
W)'t~~ytłl 'łle ... ,y ję~h:m S(\\I orl o .... '
% zyWQt~ "$'11.
.&aI.h;,~wH~n,{:' odo~d."je'

"O~.)łc.bi~lCJO mK.,&t w Sił o ~ .

. ' prlem)słu I b~nału,minl$ter '.pra'yora, 'dyrekim· . tor naczelny PolslueJ ilajo\\<ej lnlsy POiYCIKO"
St. KOn~l:ikie~o" O~D~aJ;le ,u~ Vi niedzle!f:.dnia ~ej - prz~jt;H delegaclę l.jednoclen:1 %Gwodo
21 Xlr. b.• ogod~" ll",tej pu..J POAtU1!11łi:nl Vi • We~o pO'j~!ego W ~,ia,WH~ kr)z)'$u p.u.c.IDl'1iło

\0)

"

ii'~~.~lllęt~

j'

1:"

. .;. . Wsprawie

f

(_) Ze:~ranie.

),,;,'Pt2;ld'tawlenlt.
.' .
niC~liel~. 211 b. m. ()dbe:dtie sle prlu!

.

;JSlt

or,,~

wi;z;I.'.

kQncerł'

(,ft~t6::ó~TQwarz;jstwa.(1 balc.t.QU·

<,

patry\\ at sprawę kasIera
\\3 Podołsk;e~o. który przez dłuższy czas poblerając od rotnych ku)c6w więk~ne7nacznie sa"
my od tych, które wpisywllł na kwUacb '. baga..
toWych. a gdy ci kupcy pritecw'ko temu proae~
t0waU, Podolski grozIł, jt jeŚH'·2ądanei. sum,

a na~tę m:el::lfząd pro e ~tuJe wystawe ptaka"· nie otrzyma. to bagatniew)szle, pr~yc2om VI
ÓW i drukó'N. wydanych w celacn prO)&Jand.y· ty,b wypadkach z~ws:zę zgór"wytni:ĘD. ał.: ;ak'
D~ Qj~nym S;ilSKUII
..
~ sume ma ~up,lee 2. ... "ładt.,otd~~,etł~lą sumę, li
SU:lll~1 l ł..
.. .
....
..'.. ... , . .
~ potem doplero.po JeJo~r~yn'J!aQ~, '~~itw)'d••
J,>';, ,~:?:~~~~J ,.:'~~~ł;',,~~:a.ą6~t,,}
.' ....... l\\~ł •...( .. '.. ..'"> .:~,:~.J;::,'Ji,hff,r';,!*f;'ii":;'.

pracy. UłllQ\I\)' %blorowe.
KronikL:
(6)

..... ęJ'Qc:xy •••6.

.

bedzie

.wydll ił 'karny,

opad~ r•. b. rozbagażowego Mieczysła ..

~ go się. tu

niedobitka" wolne~o strzelca· bel~ij

1~~V~O~~I~:::/t~~~j:di:::~letowllllyeb

....
.
ł
Komendant' 'otidzitłu .nuazu]e rozstrzellbala.t wSak.ch. M. M,atterUnck..
,l~~i~ i~b,wytanego w o~olicy zabójstwa pocz
~. .
(: it. . . .'. . . . .. .
. '. . ~ CIW1JlY. Bog1Jdu~ha wmne~o, star.ca ogrodu!
GtO~. okupacli.niem.ie~kleJ powróc~ła do i ka.. Burmistrz,
przekonany· o nlewh ,.nOŚCl

DaStU1Czwartk:o~ęl.pr~P.l]erzo w cale] pel- ł
ni. Artystyczne uJęcIe leJ w szaty teatra~e i
prZYPollluud!' nam znów.~anlłDa.. ~runcle l
łódzkim dzlką' naturo· talentu ~~l1llanskiego :

starca, chce ~o ratować.- Jak nie OD, tO'pan
decyduje zimno oficer pruski 1 po dłu~~ch
dyalogach na sceni@ między burnus::.·
trzem, córką i jej mężem, przypadkowo pod
,'!II .znęeaniusię nad bezbronnyml.
.
. l danym pruskim i oficerem z oddziału komen
~ ... Dramat, może niezupełnie doskonały pod : "-antą. barona von Rochow, burmistrz sam
wlJtlędem budowy, zawiera'iednak wiele mo ' zOBtaie (nrawdopodobnie) rozstr~eląny,

l wego.,

.

."

... Dele~a:Ja przedstawiła c,złonkom rtllldaa ~,
tusC:'ę w pl.lemys!e. akcentują<: DltbęzpJ8(;Zen..
SlWO. wynłka;ąt;i; a załl'ykdma~fdbr'yk. wZ;;łęQujl
leaUKO~\:~nia (clni ~r, ,"y" jai\':"e,m". mH~Js,o VI
ŁOl.ldJ.j

w

pUtm)l~e\\.lÓ:Ki~nnicz)'m. iQ31ł

koi~ swoją 'ciekawoś4'{ nie ~muszaloby

fa.

Jol

cze~aniąjeszcze n~ coś. jeszł;ze na jakJł
akt l V; z ~akończenieJll•
.Myśl przewodnia dramatu $ilniewIl'1.I-.
szajttca~. W budowie jednak jąk wSPo.:Q:UU1t
lem liczne niedocią~nięcia.
Moc przy.dłu~icbmono,' dya -- i innych

do

lo~ów. \Viele słów, mało

akcji,

Artyści wywiązali SIę ze swojeao zadania
Mam wszakże wrażenie, że lepie i udają im
się role w komedjach. Coprawda - niewielo
tu było Tól·pdpisowych. Dyr. Noskowski
jak zawsze artysta z rutyną i talentem, Na-.
stępnie nieźle oddal role stare~o Chiusa p.
Gurynowicz. Pani Strońska nailepiej ~rał...
pod koniec dramatu, dały się iednak zsuwa

mentów • niedawoei przeszłości, budzą,cych
P~awdopodobnie.., bo po strzale z za sce~
tc)brn.oczt;inio-- $odębokie wspóJczucle i jeszGze (nv nikt. nie przybywa z wieścią, co tam się
ile''''8Z~ niena.wiść.. "
.
f stałp. E~z,."uc'e 'bowiem miał poprowadzić żyć pewne niedopatrzenia w ~arderobie i prze
'. . ~zeCJ dzj~.io się w Stylmond~ie, małem J sa~ zięć burmistrza, ów prus!d oficer z odlll sada w ucharakteryzowaniu twarzy.
bel.liskiem ml4steczku na Flandru.. Do kan- l dZIałU. N a usjlne prośby sweJ żony, a córki
ReżyserJa .. , Bardzo Często o~lqdaliśmy.
. eelatii' burmistrza w, padaJ", w liczbie trzech I burmistrza mia.l iednak odmówić posluszefu= ~ylko.... tyły aktorów, zwróconych ~amiast
'.ofic.erowie najeźdźcy i z niepowstrzyman'ł' t stwa. Z pokoiu wybie~ł bardzo wzburzony, uO publiczności. w głąb sceny.
,
furją niemieck4 IOzpościeralą r'" nad mias~ ! wiec można było .,rzypuszcza.ć,· że ruszvło ' .
Zresztq. .. co jeszcze,.. No, tyle "na dzisiaJ
tem bez\vz~lędną i bezduszną władz 1- Nie" ł (lO sumienie i z3m jast swe~o teścia (z rozka- wystarczy. Publiczność przybyła dość liczna
IZczeście chce, te leden z oficerów zaraz na
'Z'U komendanta), zatłukł to zwierze bezdu~
i wY1ątkowo mn~ej k:a$~lali. w ~zasie pr~ed-.
",~' , , "
- \..
IłUnYDl .wstępie zostaje. zastrzelony. Przez Bzne. I tu właśnie brak sztuce' iasne~o zakoń $t~ wienia. _.
'ł"
W.D.''''
t kolO. ru.łWla4QJUOr..MQłe pf.2el. ukrywajtl,ce. c:1A.f1ia. które pozwoliłfJb" 'PubHc~noł": zaspo
I
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,f~SCHWYTANm BANDYTóW. ~

r.owłl:Zniefszych _ Tow. ~ke

Cefra - utrzymd, nor rr.Q!ny c:ta<:; pracy!! ..
\\J ohpo\\ iebzł ministrowie vdziehU 5Jczegoło

liana, '

.' Z Krakowa donoszą: Złowiono 15
f6w w Skawinie i zabrano dU2V arsenał
broni.... ~andyci ci terroryzowali Kr~6w..

.. ych wy; aśn;eń :0 de kroków, jakie [ląd po..
CZ)Oił, w celu złagodzenia

-

2Ja~d harcerałwa*

kryzysu

. CZARNA

'

;I

Ns(!cJnf'twCt Zwią~~u btlr~erstw'a J7oJslde..
J\\ (llnje"6 ~9" 30 i 31 grudnia b.. f. do
:WarSHlWY II ziezel "tlny Z. H. Pił Prawo głosu
.. afecycujJl,eio mję~ będą ,donkowie czynni

'0

I

, . Ze Lwowa

.. Zfszd lekany sanitarnycb,
Pod pn:ewodnktwem dora J(:mtsiewskfe~o
o~było sfe rosiec'2'enie konferencji orzedstawf...
(feH D' ieis~ich wydz i a16w sao1tarnychmiast VI
,-fprawi,e ~woł2nja w \V'ars7aw;e tleudu lekarzy
,.ar iejsldch" Konferencja między innemi zaleclła,
.~ły %.vd~!ek miast polskich nie:,;w}octnie zwr6...

llj

im pr6cz ~6b~
Dych dewiz 15 miljonów ~arek. polskie.:"
P.t~j,QW osada:ano. W więzienlt~

KONIEC BOHATERÓW,' :,: ,
,

J?AMIĄTKL

f

by
sprawy sanitarne
Dalej uchwalonG
po\\olać komitet organhacYi"y zjazdu, :!łożony
% pre:esa d-ra Rychlińskjego, wiceprezydenta
rP •. ~tlR ~'Irszawy, wk~prezydenta d.. ra Boguckie ..
9P, ł1aC2elni~ a wydzialu 2drowia publicznego j
·,e~utat%a dra Os\\łowskiego, kierownj~a insty~'
. 1UIU łlygitl1i",z(Je~o. Kcmiletten ucln\lalił ~y~
tl'laltt)f termin zja!du na pierwszą polowe lufffO 1~2~r.. iQPtacQwałp-rotram zjaa:du.%a~.
\\!l~I,!l~'Y .1'l~~tĘpuj'l~e(llfały; SpraNY organi..
miast imiastecrek.

):'12)1 ukJacsn:u b1Jt'iżetów na
rrz~7."aC20110 7naczne sumy.

Oc

ł~U; )'rne.2łiJOs:ltno .~ fft.era&)i iSpril wy wody ...1
(~)iHośd --. 4 referaty. lwał(:lanj~ thoró~zl~
k~tny"h-1Jletnferptów. j $PliW'y ,popularY2.acjf

Jestfundac:ił Lipskieh~:.,",·"

.

•

l.

-

---.- - .

'. . ':'~"*i, .

, ~ Wtytn,. ..2rob0'Ycu r6wme~:~ ząalezł'ott~
urnę Pltlwdopodo.bnle ze. •. ·szczątkam.1 ••rcy~x-.ł'
skupaJanaherbu Łada Lipskiet!o, m,~~ wie .
..- Tablica pamiątkow~
kiejnau!.d. serdeC3inego Pt~yjaciel" }Vłady~
sława IV. '. " .
.....---"'
Zawiązuje się komitet wmurowaniatas
Urna tama szczelnie zam.vka,iąc,' sie PO~.
'blicy bronzowej w kościęle Sw~ Krzyża kryWę. a napis na niej. wy.kou.any.inneini l!~lu~oletniemu proboszczowi tegoż kościoła, . terami. Dwuch było bowlem L1PsklCh arcyb~
Ś~ p- ks.. Karolówi Szmidl.owi 'P.ralatowi ko- skupami ~nieźnieńskimi jeden herbu Ł )d~~
/ le_,aty Jowickiei. Poza~em istnieje PIoje~t drugi herbu Grabie~ ten ostani rok tylko, bo'
lny lefer~ty.

Itlonoszą: Policja 'aresztował.

czarnoS!iełdziarzy, za.biera.i-ąo

.,·Ze Lwowa: aotloszą: Przetł 'Pani ',(:lnTami,
ł!resztowano b-ci Griinbaumów na.ipopular~,
nieiszych i nairuchliwszych właścicieli dwóch:,
[.Jak wiadomo okupanci rabowali nasze
kantorów wvmiany. ObaJ ci panowie ma.i.ącj
świątynie,. zab;ęrajĄc z ruch ,dzwony, organy;
~zlecenle P. K. Kasy Pożyczkowej nahywarll~~
i dachy Jlliedz~5..ł..:ne a nawet W-rte r2:eczy bron 'dolarów t lei nabywalii te monety na wła~;
ny rachunek i obracali . nimi, na,czarneli
~owZ prastarej Kole~iaty lowickiej ~darto ~iełdzie, przynosząc nieobliczalne. straty..
miedzia.ny dach, zabrano cenne, p~m~ątko~ Obydwa f bohatea-zy s;edza,.w ,wiez~niu ,'_ p!
y.;e dzwony.. Aby ustrzedz wnętrze SWląty~ ul. Batoręgo~ .....-.
.
..'
od
tej
grabit;,_'Zy,ducho~ie~stwo.
postan?'Y~
,.:
OSA'OY
'KOLONIZ",CYJNE
NIEMIECKIE
·'.t
lo płyty bronzo\ve, ~naJdulące Się w ,koscle$l! ,
~
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.
l~ uktyć. przed dtapieżnellli rękoma okupant;:., . W ubiegtym tygodniu komitet Ukwfdacyia~
~Qw'Zdjąwszv płytę bronzowg z ~rObow~ . uchw~'n n~ wnlo~ek .delegata Gł6wne go. Urz"l
.arcybiskupa, "~nieź o1eńskie~o i prymasa Mla du Zlemskieg<? zhkwJdo~ać W ;d!o~ze· do~rO)
kolaja PrażmĄwskie~oł ~jrz~no pod tą płyta . ",olne~o zbYCia ~ pr~ecJągu 3 ml~su:cy, das7t;
wejście do bardzo niewlelkie~o łlrob~
{ 274 osady kpJomzacYloę, z. kt6rrcb. 108 prlY~~
. W grobię tym znaleziono 2. naCZY~la ola- pada na WOlew6d~t~o pomo~~~. le, 1. 11 na Wo:,
Wlane zastępujące urny z pokrywam rówlIIl, j8w6d:ztwo PoznanskJe.. . .~:.:~;.f~h~".'!:
'.' ~
. weź ołowianymi. Na jednej z tych pokryw f
W dziedlinie objektów pmmysłowoahl1ł1
istniał napi.s b...ki.ssa. (POPioły.> c.elsi~Sj..m. j N. jco~ ~ dl0W.Y~ h uchwalono lik"". id.aCie 29.1 a., leCH... cUkro-.;.
laiPraimow:s • archlepiscopi Gnesl.._·~is ~~ ~ wnJ, Opa}liickiej. sta~owiąclj ':Vłasnoje .p. Pł
diruta ttanb!t col!ecta, anno 1761:n~ dru~lel [ Henr}lka J Leona v•. TJedemann.Erne:.ta I Henj
takiej samej urnle,tem sa.mem KrOJem hter. ~ ryka v. Beyme. Fc}d.eryka v. Arnim. Maxa_~j
wypisano.: qssa ~elsil)it..ni Cl?-risfap~~r1 Sze~ t Poncet i Heleay .ttmmecmanp..-Xe(l1\.t~1~~
bek. archH:~plSCOPl GnesnenslS ex,djru);a~t~f"~'L4~a miesi,~e4!l,., (4)
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ba collecta. anno 1761..
.
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Obok' tego cietn\1.e~o S!robowca; .zna lduJOt
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·sł
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cą'NajŚwiętsze~oSakrameJł.tu.Ka.pUca
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.CIEKAWE

:reSł8uracii .• ,Lo·uvre" prace. Jak wyjaśnia zs#
r1iądza iący, przYCZYna było wyda1ebie je4n~
go ~ niesumiennychk:elneróW'~
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Strajk kelnerÓ\f•.
W czarai wieczór kelnerzy porzucili w
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.tL _

isścl Z braju.

(podh.eu·t;mistrlt). ~16fl, ~Ircje~nro\!\alf się· w
:.głć\\rhch kwatetlch. W ,prawach Zjazdu 2wra..
ca~ $Ie na!eiy d- sekrater;atu N. Z. H. P.(~ar..
ua\\a~ AJ .. Uj aadotł:łi1de 31 m_ 12)!I
(3)

,dł Silę (!o:l8tn~d6w
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118 olcwysjłk;, tylko. nerwów ·.ukoda~.i

ę
cukrową kart...\
.",neto. słQprocent pOdrożała... WOda'.~."
MI . k "
. gd u ' i fi . w....,.....'
a uC::ŻOleSl;cze. a
., VI o na . ~"
l na proch moce sroliiej zimYletS!ze.· ".~
tek asa miejska wciąż wpowain)'m'IWlI~
poda,iek $CjU~ ,;będzieza' powietrze.·: : ~~
'. .r·~pOlsp4broj~~;~(4)
zaledwie$ rozstał' sic:

<

'POIOł~&::w!!~ sr:,obi: Jł!ii~et;u~to"dlt ~e~~s~~~c~t.uJ~:i~.i rfu~ep~~uk8::

:I

.·<'::&L...~W'j~ii; ,.< .' .1

Jldia praCa S. Pfe Iks. Kd arolał Sz~idla. - pobu~l hif: otrzymał nawet kapbetsluks?; k~:dynal~~~,
.~:. >.!.!.,:d, !.:'.~' ' .'.'
i"~~,t .....
zł feJ!o 'Para ląn . o z o~en14 na tence
'l:rzeci Li1"lski- J e.drzei .' .. UP .. ~. akOW~ł :
ofiar. na ręce proboszcza Sw. Krzy:ta 'ks•. byl biskupem krakowskim. '. ,' .. ..,. . , : . (
ostatnrejQhWin'~'
BĄcJka" lub w redakCjach pism ~~j$.CO~Ych. '.
Gro.bowee .t.e m..usiałv być... otWlerane w tl
II"
T
);'J~
.: 1761 l". Lwtedyszezątld.ttzecb arcybiskupów
LIOA<OBRONYWILmqSZCZYZNY~
~.I
iir·.· lIIIIlf
zabrane były. do um.,
. '. . ~ ' "
. ' ' .
,.";
\ . W urnIe biskupa Pr.ta.lmo.wskleito był prZO ~ . .
Na ręce posIad-ra FalkowskieJtQ ~~.
JchowlJ.ny duży kawal materji. . '.,~'
;. mowca, członka. LiltLObr9UY Zięm.i·.,Wilel,l«
Po otworzeniu gr ob ó'\V" iakó1'owiada. 0,' e;kiej i .calościRzplitej, p •.inżynier • .RQI,
tem obecny. tam ks. W
'... adołek "llder?-,y
Różycki nadesłał lOO.OOOmk.wr.aa "listo.
0000
wszystkich silny . ~aduch wydobywalł\cy S1C~ I datowanYJnz Grodna, dnia 11-~o Ustop.,Q,&
Prl, Teatr Miejski d~ie. po raz cs'atnlpo tych "robów: 1"> I:ie 1)
t i:ła ad ..: ll?:?!. f.! .j!ako;w rlXlZIUcę hańbY'R&Qq.nyC:luęj,·
(en .:)1 n~i ni!s11cb o lo, ł p. p.. Bagienk o·.
. Al"cyz., Ll~. , .J .~-=:.,.-'~, . Im. : .. , .-' .•, ..'
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"NQskc.wskim .W .roll)",?jnic~ka: ... ~ie.z. .dla i 1'." LIcmVA: VI BUl>OWNICTwxE;,"·!łEf:.GRĄD. ~ UstOl)•. (wl) Pobw~
. ~12~~2t1i.1 obo!~I~J ~b I mld,g~nckltb.. sceny ~! ..,.
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. .'
....
• wem posIedzeniu SojUlU wJugosJawjillą~w,:
- ~),fJaJ~cu:ro!')J~~Jei.OMa.ks)ma GOfR)}a. p. ·t.
Z Krakowa (ionoszq: Ruch budowlanynte lono votum. zaufania dla .Paszica~tłl~l<:m;!
Y
.• '.
r rozwi,ia
'. te.f:!..0.. '.w k. .he~węmaterll~ł6w
!tt.'u,. . . pro.
·a.b.
.... '.po . pos.ied..
..... 00
... d. . . . . . . s.i.Q...... d..·.O
. . . . . . '. . .
ci budowIariłdla.uprawiają
eaJyPł: gabinete,m. .cQte~ t.enucz:vml " r ' ' ' .
.'
.
bpdowlanycb, takutr~ymu,lą bU?OW.nlCZO~
, .. .' ' . '
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" ... : .'.
." ..
Komunikał.
wie. TymezlIsem cellrnnel'01VoluH\Slę . na .
l'OWltOTBlUAl'D),.N
to,. że węgiel dro1li,.askładnl~Y drzewa. to
'~""N~ YORK,' 25lłst()p~(wJ10.ękUl!{
rząd ~obie~a -po· 4000~k.. za metr. kubicz- ł(tup~zybcia
Brianda.któl'ywr\~.~r
,ny .na pnlU,co rzeczYW14cle, wynosl~ ~o~u F'raneit.JegoY .'. ę".$GQA& koAfęre~.I'.JlDi'}
.. Wśród lekarzy rozpuszC?onazosfałapo tłlml . do SOOOll'lk. ' .... ' . ' .
lViviall.L-· -.P?4 t:·L;~. ~"Y" ~,';.'
,~oska,ie lekarze. 2fm!ano.\\tu.l.i przez .·ZarZ1tl
l(a~yChorych m.. ŁOdZ', będą pOd,nido za-.
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lyoowiem ani nraktcznef ani t~ale w uźy~iu
,To teżblawatnik, widząc pustkl coraz Wlę:::
ksze w swym składzie, z trwo'gą, ~~trZY~ 'w
.
.iemskie 272.00
DolarY St.Zjd. 55(;0 555G . przyszłość, a raczeJ w nies!cończ.o;>:osc ":0 Jr~",: .
41,I, Listy:a 100 ..
m· • 9175.
Marki. nie. m. 12, 15
l która. krępowała je~.o .. d'Zlal a1nosc kUP.leck 4 ;
tS » ~ Wars~ a5!i 525
Franki frane., Przydział urzędowy towarów pyl tak ~Y _1
6% JI o:bl. 1ll. waru.. - -Funty 14 iao
f nie stnowU wielkiego znaczelUa w ob~ocLe. O
.. . '
! ~ólny brak towarów powodował zwyzkę .cen:
Czeki ,ł wpłaty.
r Dopiero z końce. m Wf). .lny w roku 1918, kledy
f władze woiskowe zwolniły surowce fabrykan
Bels!Ja 246 .
~~~C;;101:.K~~ 1-:"500 'tom, a gotowe materjaly zapasowe kupcom, o
J:lerHn12,.F)O
~ Giełda

Odańłk

I

12,53

I.

Dyskont; 206<)
" Kredyt. 2100 2750

"

"Zject

1&000 '
lss,S

Żegluga

1~

Udzka

dłuższy, wiedząc, Ze .fabryki w

N.afta 1050 1850

czarna

tions, Oppeln, Sedanstrasse. 16",
~. Podanie musi zawierać następujące SZCZQ
g6ly:
, .. '
1) ,Nazwę firmy lub nazwisko 1l:r0<1~ce1l'l
ta: i dokładny 'adres; ,
2) Nazwisko kupuhice~o~~ .. . ' ..
3) Dokładne określenie kralu i miejscćjj
wości, dokąd towar, iest przeznaczony;
4) Wagę lub llość" wywożone~o towaru: .
(przy maszynach podać numer fabryczny :ms1

Po!sce ~nl

szczane podczas WO,lny przez. Nlen1.COW,
nie będą _m.o~ły --.; póki się nie o.dbudu~ ~

1125

Jablkomscy

Lllpop",. WJs . 2425

Stowarzyszenie kupc'Ow polsk}.ch za~

żywiał si,ę powoli. handel.bła:wa~ny ~a. Pomo~
nu W roku 1919 JUŻ W wlększeJ cZtxSCl fa..b!y:::
i ki niemieckie bylyczynne, to też.. bl.awatn~c!
! Pomorza łatwiej mogli zaopatrzyc SIę W rozlOł
ne towary. Blawatnicy,Pomorza w p~czu~
clu rychle~o złączenia sią z Ojczyzną ru.epo~
dległą czynili tym więksiezakupyw celu wy
starczenia dla możliwie całej dzielnicy na CZ~

Zyrardów 44OcO "
Borko_ski. 10'15 1100

z. pol.. -

Aostarczyć toWa.rtL

."

..

Słąska,

d$ni~ że podług otrzymanych lnformaC]~
istnieją poniżej podane warunki dla 1.UyS~
ma pozwolenia na wywóz towarów '. poch~
dzenHt ~6rno~śląskie~o. Wydział ekSportowy;
międzyaljanckiej· komisji plebtscytowei ''!1!'f:
daje· zezwolenia na wywóz towarów~'" tYlko
pochodzenia ~6rnośląskie~o oraz tylko f~:
brykantom i producentom ~6mośląskUn, ,przY;
jednoczesnem podaniu z ich strony prośb~
na. imię "Comite Consultatif des Expo~

,I

Radzkil100
1750'
~tarachomf ee 8860 3~

.~

:

fj,zewo .

Paryż 252 251
"Wiedeń 61 ó$

Ostro111ięe

Bank. battd. : -

Olldel"·

EksP.ort Z G.

warszawska l dn. 26· b. m•.

,Praga 18 li 116 25

1.

•

,.,

Ówczesny komisarz, R4dy Lud()We~
a
pÓźniejszy wojewoda pomorski pan Łasze"!ł . szyny).
.'
.'
...'
ł.,.
giełda- z dnia 22 111921 r , ski zachęcał kupców swe~Q czasu z, powyq;$
. 00 po"dania naleZy. dolącz,yc:· J) .'świad~c
i szych wz~lędów do wielkich
zakupów~~o twd, pochodzenia (zaświadczeme) fabrYkart
,
~
też
niezrozumialem
wpxost
by~o:',
rozporządze ta lub producenta, że towary, mające. byc
250.
i
'nie wojewod-y,z .dniem· prz,ejęcla. .. P~morza wywiezione zostały wytworzone na G6rnym
lprzez:'wladze pO'lskie-zrównu.11ic· w\ handlu Śląsku. 2) Rachunek na imiękupuiące~o,wy."
3515
;markę niemiecką z. polsk~że . banki 1?olsl~ie stawiony przez producenta1u~ fabrykłIDta.. .
. urzędowo .w tym .samym czas1e, m.arki me:=:
t4,210
mieckie slrupowalyz' nadwyżką. 40 prooentt
36)25
Publiczność Pomorza za6pa.trzył~ si~ poprze
przemysłowa]
062
rlniow Gdańsku. w markipols1de, płacąc .po :
13,75
00 fen. niemieckich anawetp·o50 fe~it~ ;
0000
TtM!łkcji DJ~o.
'.: ni.ej.za,m.,arkę. 'Polsk_łl,skwapli)Vie wykupJ7Wa
. ~:...e
'~
~ la..tt> to",ary w wielki.ohi1ośóla.c~które ' ku
. Bardz,!, ciekawą była ostatnra "\o~.leren...,a
t t>iec::bławatIiik ~WYt'a~~ str""ył~D1~~ w;, Wa,t'SzaWle ~r~ed~ta,w~c,eli, ~r~e,ll1ysł~ cłłłe;
!'ny ą~~ed~W~~~~iom,~i".~Q~!~~O~ gol~"
z x:~b0tntk~w z ' etn' '':'mi,n'' /

PzresileniJ

,0'
.
_:.
'omarzu.
'",1

-

,tm,~~Y.fł'~:
'"~'~i:ri6'\trir~:"

,... , ,.~.~, ,~.~,Q1S,~ t~~ę:,.
}iJ'1" " 'tą ~tt~.s~Ut' ',e~.~ ~f,.
..
PbowyzSZyć. ~ S10Wcy·· p .eus 1 I p~ mlnIS row. Clę"-,,. ,
~ nę towarów stooownie do wymaflającej.łc?;:= pys, jaki przec. ha~zi'o~ecnie p~zel!lysł polski.
1

njuktury.. Było to pierwsze (a nlestety lwe '
Na konfereJJłcjl tej z ramlema przemy~ ,
ostatni~eJ nader krzywdząoe rozporządzenie słowcó'w obecni byli pp. Barcifiski , (przem", .'
,władz wobe.c kup c Ó'w'.
.'
w?6!denniczY)a Popowski (metalowy)"NataRsoą ,
(~rlem.pap,e.rJ'liczY)tKodatkiewicz (~6rnictwo)t

Dopiero po wielki.ch zabie'gach ze strony
tO\varzystw kupieckich udało sję p.;Wojc'!Vo
dę przekona.ć, że tenŻ'e wreszcie po kilku ty
godnia.ch zezwolił na doliczenie .~ . prooen~
a.gto .P:f~y t<?,wal'ach .,zapła~~~ch .mark~
llletnfeokie!UJ~ Tymczasertl1. ,. Jeuurukz~ . W'lęlV
s~oś"ć : zapas.ów ~o~arowyc~była wysprzed'a
:na 4 stra:ty"pomeSlone b~ły. bezporwrk?t1e.
,.Odcz~suprzynal~żenlado Ppl$ } b aw~
·"~lCY .. Pom.o~~a,.zaczęh nowe,st()su,nkthandlo
'J'e. wyszukiwać, aby zaop:atrywa,ć SH}W wy
r<>,b;y ,wyrabiane W Polsc~, które jednak~e ze
. w:z~ędu na coraz. większy spadek . waluty,

Epstein (IZby przem~ . . handł_ zach. Małopolski)
t'Haz pp. Brzeziński i Suchowi'ak z Poznania.

Ze strony . robotników obecni byli przedstawi.
ciele Polskje~!oZjedn.Zaw.~ Centr. Kom. Zw•.
Zaw. j. Zw" Chrze śc.
,Zagaił. narady p. Minister Strasburgier
pr:zedstawiając postulaty Rz·ądu~ ': zmierzającego. ".

do zwalczenia ebecnegokryzysu, zawieszenie'

podatkU -od Węgitl 3 obniżenie taryf i zr6,żnico.. ··
wanie ich \
........ . . . .
..

. Prze~~fawlcleie robotn~k6.wł .. gOdząc SIę
ąap~pgram.rządQWYł s~taHyh S_f;, n~·.p.O$tę~
p~wame.pr~el?ysłowc6w,k.t9r~y saml .,WYY;I:0lf"łUJą ,zastÓJ. ole ~hcą,c, oDmzy,c cen na towary.

'i$ti~jkt;'ograniozelIia·c~ą~,,:praC?y Jt~p.c()ra~
barAziei ,dtożaly"a' zchożały ,one .d~teg() -sto
p~~,że,kiedyd~WI1iel p~ac~losJą lednQS&.~

nu·ma.rek, to dziś· te'salliemater.tały placlC
'trfeba.tysiąca.mi ma!~k.za· me~~.l j.a!d:ó );:
'w~ek bławatnlcy. d~lSHll . 4okonulą mil.1o~o~
"W:YC:A . obFotów;;-t~ .1 ednakze. z. ca~ą . otwaxto..
.~pląt:?q~edzieC trzet:a , żę dZl~Je Slę.to wr.ęo~
przecIw lch Przyswo1oneJ solidnoścI kUPlec~
kiej,wprast z odrazą, bo nie widzi się prawi

,.óIń'tirn:i'A~ zmus~oo.e były

, . ..
"woji:łk.~ "wobec cze~o
llmJeohanó .,dil~ęj.···. .·f,1Lb~ka9ji? a coraz .bar~
\&iejza :cleśtWtJąqa;., ~ł91fltda,':ze ·sttony .ko~

~~kt prz~widując d!ugOletl1;lą· wOJnę zapro~
;wadziłsysfem kartkowyniety1ko na chleb,
:mięso

i inne

artykulyzyWnoścLowe(t

lecz rów~

'we~wobec cze~obławatnik przeistoczył się
:W urzędnika, sprzedając tylko :to i te ilości,

lak.ie. · mu sołt. ys.l.u,b burnn.",s. tr. zz.ak"artą pozw:,:0.
fiłdanemu kliientowi sprzedać. ,. Zapasy ~w

. . '"

g1er

..., ' '..

'

.

rl

..

..ł •• ' ;

polskirni.uzupełniac będlł, a gdy tak \vszv:::
stkie branie będel postepo'\v-oĆ', to nie'vvatpH
'V1 siłą faktu, wyzwolhl1Y sie z przy(!niata

e,

,

ją.oegdnas jarzma o.bniżan.tll się wartości' na::
~ago

pienledzs.. ' ."

.

-

. ,

zamykając

konferenCJe,

ośwladezył,.

'l,t .

ł<ząd
weżmie pod rozwagę wypowIedziane
opmję, Ot az gach:l się na zaproponowane zwo..

ływame sz~regu konferencjI dla pOSlcze!iÓwyctl
gałężl pn-ernysłu.

Ceny \tv Poznaniu~' ,

ko rozwinięty przemysł V/lókienniczy, z cze
~owynika, że :iuź prawie' całkiem sobie wy::
starczymy. To też wyrażamv nadzieje. że
bławatnicy Pomorża w dobrze zrozumiałym
wlasnytn interesie, iaJe-: i interesie spoleczel1~
stwa całe~o swe skb.dy'ied vnie WyrObalU.1

składach malały i . ~łód towarów odzie.iowy:ch
'Stal się więcej dokuczliwym od żywnoŚCl()~
wych, nie mając znikąd przypływu. Dopiero
przemysł wł6kięnniczv, chcąc ~16d towarowy

te

Rządu, który przez zwyżkęceu' węgla, .• 'SkilSO.
wanie państwowejgospodarkV"ręglowej, zni~..
sienie·' dodatkowe}' apro\vizacji robotników

czyźnie,któreby niewątpliwie wpłYnęły na
zwyżkę i stabilizaci,ę waluty nasze i, a co za
,tęmidzie na obniżen,ie drożyzny~ Targi w Po
zńaniu i Lwowie wykazaly,że. mamy wyso

\nooześnie sekwęstrowanoartykuły odzieżo~

:gła~odzić, zaczął dzięki swej pomysłowości
fabrykować· wyroby włókiennicze z papieru i
in., 'sllrogafÓw, ,k~óJ'e Jaska:w:ię zostały zwolnio
ne.od'systemu· k.artkowe1,!o.. Sztuczp.e.wyl"o~
by ll.iG cieszyły się· jednak 'pokupem', nieby

obecny

I

czynnikiem, ',powoduiącY1U 'drożyznę.'
Mimo pewnych,! 'wielkich strat,~ jakie nas
czekają, 'oczektijem 'Y't upra~nienit~m napra:::
wy stosunków ~oopo{farczych w naszej Qje

~jlńiedQ~alalat).a dow~."su~Ylć~: Rząd me

"

I,P. POpOWSkI podnIósł, l~:kryzys

wywołaNY, jest' w znaczgej ~ierze .,.~ . winy

podwyzsze~le ttl,fyf k~l~Jowy,ch ~opr~~.a~~,
dło~~j' podsfawykalkt4acH, ,!Qbe~ ,coraz· do obecnej drozyz~y •. 'Za~nacza t6wmez,:~~
mnler· wartościowe~oznaku oblegowe~o.;Do, prz~mysło~~y obmzyh JUZ ceny . :"!fob6w, .~,
te~o' dochodzi jeszcze wieczne utyskiwanie a me zrobIlI ~ego, dotychcla; d~~ahscl.
".
ludnoścl}wPującei jakoby kupiec był tym
. Po dłu~szel wyml~me zdan p., Strasbu~...,

ł~~·:~1;.tl~~Z:S~'Qh~t~l!~;Ui,'dbta,t;,~o .,; n~ :,'s$i,~~aQtt:cn~
.f~(n;b,_~<~j:w:"l'}_': ;i~b~t~~\$;it(\l~~e zapasy SUT(jill
U7'AArn'V

J

(ph) Zarząd tovvarlystwa r~'3taurator\)N w Poznaniu pOl'ecj,ł 'swoim członkom zniż.vć ceny ~a.
potrawy l
hotowJch.

l!a,;oje z wyjqti{iem napojów
,
. ,

W ty,h dniEich

Odbyło Slę zebranie detali..

dztału szewckIego miasla 'Poznania, na.
zapadła uchwała w spraWie zmi~n~a
cen obuwIa. o 30 pIC. W sto~lmku do~eD.
~p,f'2.euaż.v w pa,idiien!lH:~U f. bili
'

stów
o

aU,o--

którem

,

_ 1

\Vypleniet1ł$

i brud

,br:udu

Dl,

tyCh wysoki~h t naród niemiecki. (4)

?w~r~ch nic był~ dzxełei!l r~fotmv, ale ~1~ ~

lem

,
~': Kto:e naS widział -- chocby VI kinemat~
grafie..;...... pałace królewskie Wersal Poczdam,
lub, tatienki. ten 'Podziwi~ł lustrzane ich POn:
sadłkii błyszczące klamki,tennienloże wyt:.
obraźić sobie. ze wtedy. ~dy pałace te były
siediibami i>otę:i:nych i lubujących się W prze~
pychu ,i wykwincie królów, działo się VI ruch

zupełnie, ale to zupełnie ina.czej.
.
Pojęcie czystości i hYk.:-efiY jest ,zdoby~
czą' ostatnich kilkudziesięciu lat i ani w'ęk
oświecenia, ani wspaniałe czasy Ludwika XIV

całego prawu~

8OZWOj mo d"BEgo, papIamSD tDpllzmu,

,

l',,, ULir

'Bm.'. EEii9Ffł.II-' rrlG
Dobra ck.2j'a I

NEZa- , ny

Na prowincji sklep koloniaJ-

.Ltkcie.~. Jlrąpa('h f osobno•. Kurs ~.. 1yg9dnio\\y.,
dobr~e proiperuiąc~ wraz
. pIsy ,ocl. 122&od1 S .. lokalu Handlowców ł p.
. z . urządzeniem i. ml~szka ..
mem ao .prl.danul oel.
, L' . .t.
· t"k .1; 108 .
P10.
f.O","SlIIoa
484"
W.. lp luski zaraz, t powodu zmlany inte811
reSu
Oferty \O 'ł)RQ~wojU1i1 lub nDo
braoknzja

,D~UKARNIA

,4':' .... 1 W

Kupię małą tran5miS) ę
łożyskami (łangramJ) ,

wrazI

7

I

t

..

muntostwo .LboIO;CY. mlc.',.100•. DJleci . Izkoł)
powszechnej N 2~ z okaz)1 in:uenh1kh~tOWn~
ki. Szkoły p. St8msła\\& t.akQcklego mk. 3€1_
KuC%bor$cy rok 500
•
I 6
ul Idaa\ .kilj
111.:1
pogcrze c w przy
9 ....
ŹLlkowska mk. 5000. Mielca" mI(. ~oo.

ał

..

4'

Na sIeroty po

iołnlerl,cb.

Szatrowska 50 mk.

(3)

PIW

hum.orystye',ne, . kle.Il"~

alB
DPZB'
BiupoDzlenników

terminowe iblold Iprf.ł
dnje po -.lsld.cb. cluf

... - •.QQa'je • • kl•• o
Piotrkowska 103. Telefon 11·25,wpodw6n...'
j,
Pn:yj'muje prenumeratę ł .Ogłostgnf~do.

t
Z nle:ru1eccyprzeclW any·;

L.......a

...

UC:1:en~!ce V kI .. ~ .. d~r~ imieni~ przełało
tU~J D.. Cecy1u ~~szczyn~kJeJ mk. ~7'tO. Zy"
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nie miały z niemnie wspólne20. .
Zacznijmy od spodu: oto zarówno u dam
~ak i u ówczesnych kawalerów francuskich
.zmienianie . biel~zny należało do zle~o tonu i
wo~óle nie było w zwycza.iu. Wobec te~o nie
wyda się dziwnem prżytaczane prźez CheJlu$
era i powtórzone przez KrOMa ("Die let2ten
Lebens,hdlre Ludwi~s XIV'·) zdanie, że M::me
de:lviontespan dostała w posagu 500 peru~
.i50 sukien, 20 szlafroczków, 10 par pantofel$
ków i 3 (wyraźnie trzy) koszule! Można S()~
Nie wf(>m~r, c'tY Berlin tlc7.ył Sfę od War....l
bie wyobraźić jaki nieznośny odór panował szawy. C"ly fet seimowa lewica pnyjmuJe zwy ..
stale na bala.ch dworskich w Wersalu i zaras- (zaje komuni:tt6w prus~kh..
,
zem można 2:tozumieć, dlaczego we Francji
W ka~dym razie dła. przykładu i mroki
stały ,się tak mQdne perfumy. których żresztą mus:my dać pOinae ted piekny Obrazek z SeJ..
użY\v.ano i nadużywano.
' k ' <1
.t.
A
. Do spotę~owania pl'Zepojone1Zo wyziep mu prus łebO, a mOl.e 'Ul on prtyya, lilszym
wa.·mi ludzkiemi zaduchu przyczyniało się i .' t~ .. arN"YSlom..
.•
.
".
to, że wtedy, a naWet jeszcze VI poczĄtkach
,8. ~stałruem ),o~łedzef1iU seJmu. rru~loefto
19~~owieku, za Ludwika XVIII ni~dy i ni, kOmtHllśCl urzadtah bet pt~erwy Obs!ra~(jęo nie
~dzie nie otwierano zimą okien,. a najelemen4l' tylko ;:B pom?cą. hałasowania jk~zykO~t leCI
tarnieisze potrzeby aż do połowy 18~~o wie~ takte prfez u~yc,~ bomb 28p.oWJetfzs:ących.
kuzalatwiaho w pokojach pałacowych bez, prl)s1k~w ~ywołu'ący(h kld anieli trąmb, pisz";
pośred~i() dotykająovch do sali tronowe. i lub ciałek l. t•. p.O. gOdz. 2-ej . w. flOty k?muni~.ci
ba1Qwe l. (Jobez."La France sous Louis XV"). przedło~y~t wnIosek, aby pozw<?!ono lm pall~ł
Wonne perfumy i lekkie pudry, które uzasadn1a'~C swe t.ądanie tern, ze Hi '" innych
wraz z perukami pr 'wędrowały do Polski w I\arczmac:h przy;ęte jest parću• Mimo odrzute ..
'd~gj~J, poło",ie lę~~() wieku.
niczem# oc!ty~ raia ~ego \\, ni.osku, posłowi~ komunist} czoi zapami
wlsclenle poprawdyu nas stanu czystosci na:: raplcrosy l w dll sz~m Cl(1gU u$:łowaU \a.s'lĘlKi.
szychltt'ólewlkichi ,magnackich '·palaców.. mi sposobami uniem'oiUwićzakończenie obra~
PojaWikł Sł~dW'tedy r6wnie;zun~s peWien przy- Posiedzenie zakońc;t.~a O .od~,. O-ej fano•.
rządzi, .be . ący . zara:ten'l .Cfłcklt~nt . i. ozdob,1t .
.
..
'...., .
~~ywał . się' ,!grattoit-, :2: slużyłdo(Jrapania Z··' d· ··1 ..... . . •.... '. . .~.:'. ..
su: w ~łow~ lroz~nlatania ws~y. .
. ..
y
. MIał zwykle kształt malej pałeczki ~as .
.
• ..
. ..
kof1czonei łOPiltką, a wyrabianY był z kości t
SemlZmOWl.
słoniowej, bo~ato usianej brylantami. Był to }
:zresztą przyrząd niezbędnYt ~dvz maczeinie t
--można się było dostać pod perukę. a drapanie ~
Z.'·
... '
"~O
Się palcami należało· do bardzo złego tonu.
..
~'Ją?ek niemfeckJc:h - tyd6w !syml1ator6w,
Dodać rtaleiy, ze ·bardziej wykwintne da .ZetlU8Verem der .deutsthen Juden odbył zgro
my sypiały w peruce,f1 wszystkie pfzyjmowa m~dz~nie przy :udzlale365 dElegat6w . % catycb
ły·w niej w swych sypialniach mętów i ko, NiemIec.. LicznI mówcy protestowali przeCiW
chank6w,. gdyt pokaz4nie się amantowi. be~ antysemityzmowi, który obecnie silnie nurtuje,.
p~ruki tlważane byloza hańbę i kompromit~ 11 Niemczech i v.y!tępowaU przeciw zarzutom . '
w~lo kaidą wykwintnisię raz na, zawsze.
Ludendor1fa, mówiącego'o najeździe ~ydów na ~

,

_.' , "'t i '.W'Etr

, '"

stulecIa. PIerwsze naczynie '
;'
nocne ofiarowano Ludwikowi XV, pierwsztłj,
f'.1III
wykałaozke Karolowi X, a pierwszą szczotec~
kę do zębów Napoleonowi III..
" i;
-0Jak widać z t>owY~Szet!01 'Pudrowane C~it
sy Wersalu były epoka brudu i niechluJstwś'
na tablico dla ·poleglych.
iw. stosunku nf).. do starozyine~o Rzymu~
.
' "
,.
' ,'"
"
f.!dZle każdy vatl"ycjus:t u\vażał kąpiel _ tal(
Khmczak 200 mk". Rodzma pole~łe~o ~.o.l
jak śniadanie - z a nalpierwsza potrzebę; Zygmunta Walczaka mI(. 600 l pewną ilQ,e
dnia, epoka LUd'\f"ik" Ó.W jest, cOfn,ięCi,em sie W i t)ltay. Slltr,o. wska mk" tOO.. , . (3j
tył i upadkiem~
,
'~tf', Ślady jei 'Pozostały u nas ezę§cićwo tło .
1'1a inwalidów wojskowych.
oziś. Wysta.rczvłobv za.irzeć, 'Vod niejednĄłe&lt '
B
. O ,.t,
k 5,OOńi.
dwabn~ spódniczke. śpófrzeć 'iI; pończoszkę
, . J... ". mk. a~ o. ~u {owska n1 .,... "'naszch' "nouveaurich-ek'ł\, albó rzucić bacz~ l t"e~r~ne na zabawie..choru św CeCylJI prz,Ył
niei okieJll na "wyrnanikirzone" i wylakierolt I koscJele ~'łI. ~nny at Inlc.atywy Pll JanłtClHN$ld~
Wane 'O.l1znoki,et. kł ~nas.. ~vch 11•. askarzówien, aby ~ i p.. Bełdows;{lego rok.. 1000..
d hl ht
kwi tu
'" b d
f,
1'0.
10. rem wv
n ultZec tu v i po- "
. ~ .. . .. B "
~~~lt~ls~:Z zapaszek naszego ,. rodzime~o
Naiiłtatuę Matki Dlk OJ..
J. B. rok. 3000.. Zebrane na dutcinaeh ~
11'.
? .. LnBjka z inicjatywy p.. C1epl1.1chy mit", S60~
bezimienni mk. 200~ ,
.I
Na dom ·ltarC6w i kalek"
~

. ·kiUl'·pismpo .cell~,h redaKc.)'Jn)'~

"ar

.ielki.Jb6~

Y ..

KALEN A

)alannIe11.· tGr milI OVI) ch, ksląŻkowycb I h1lIDuystYC71
!'

1Z6?

&on.tantJno••~. I
w podwórzu prawa ofl(:y~
F. CZUllASS.

*

J

m"•.~
---..

a ien int
potrztba do obsługigosci .. ZgłasZ1lćsłę:

Restauracja .'sLouvre'~
Piotrkowska 8a
odgod? g ej f13no.

ierze

ięwentuafolez'.szajbami
Do. (wiilla)'9 pokoi 5 ubikacliw.olne mie!!kan:'.,:
Olerty !C€l1ądo Rozwo.. piece hormetycznekomfortowe, . urządz~ni •...... elekłrY~:lhl
lu pOQ"Tran~ fi
485K1 do sprzedania . zaraz 8litszeszcle~ćły:~~d.tutł\.r01a18
1
mI Kuziewicz 'Ch'oióski
."
. ''': ..... ..·47'K~-

PRZYJMlJjE OBSTALUNKI
na \AlszelkJe ~Oboty
dtukalslde.

a» _

:$

ogłasz8nia:

'UrobDB
E;gg;

;n

Z::

ł(upnoi

I

sprzedaź' :

,~ bór
.Mebli olbrzJmi w"'"
•.A'e
'A
nom)ch i ok~..
A
A
f::dnych SypIalnie, mahoniowe
f

lakierowa

ne stoto!&?e salon:vgabinety oraz
pOjed;yt1c~e.szt.Uki.!. Ur2ąd~e).ia

biurowe aD1~rykefi$kle ł6zka m,
talowemebl-e
-miedenskie
Thoneta klzesła fotele bujane
taborety do pianin taborety
• klapowe Dywauy duże l 'Przed
Jóźka, Patentowane lezankj
'd,rQ.cisn" i materace Kuchenne
UJ'zJldzenia Ceny 30 ,; zmżone

,

~

b .

mlyny wod Kamiettiet: 1(.apię wraz intere...
gospodars1ma
sem sPQłyJ>c:eym z wolnem
mniejsze Kamienice mieszkaniem lub z wolnym loka

l»iękaze
:5 piętrowe

z wygodami biuro
WItczoka Lubelska 8 strona
3~14-2

Górny Rynek
al:

#"

Jasne dębo\Ue l?iale

Sp.rZe:danłf1

Mamna domotorewe
i

.

,rosz~ spra'\\14zić o eJt"zenie me
ttrle CJDomiązuJe do kupna Piotr
~O'WSka. ua 1 piętro

lj;1ll na interes
mie~cia. Oferty

nia 360 morgóW lasu wraz
ziemią na parcelację 5 \\1agony
sCIchel posadzki dębowej Ofaz
miedziane du~e. kotty farbial'

ski.

wiadQmość

s'-pdectamakieo'

Piotrkowska
2506-12

Pt." Z

Ul1eszka

nia alp!) sawo qme:blowanfe
uj Magistracka 14
~OS~3

sprzedam lóżka z maŁel'aCąmi
.tomanę krzela d~bowe i ki)
k ul Piotrk W ka 1~4-9 2
110n ~
. o s
'.
.
~ętro oficyna,
55~S-2
S-klep spożywczy z pOKojem

-1

f.laplę

handel towar6w I5poż,yw ,
f\ czvch i kolonjalnych W śr6d

.

,'5558-0~:"

~e,Jłle sypI~łtiestot(}we.ku
cllerI.~·.ztlfj2ótka ·słół1.krte'

t"słiięóeńslae:i01"uinnl sprze

,,'.. aje. Przet4deeld Piotrkowska
(ros
'3272-1

sprzedaż drogą przetar;gu'~·(lic"ł.łja)

453P
Komendant
Pol. Pow. Ł6dzkier!()
______________
~____- ____~

tał.

Skie

kłewicz

Polamed~wskl

Dr.

~"

i

p~wr6cił i ~znowił ,przyię'
CIa

F'o ~'~

l'

I

ginekolog akuszer

magazynie ubioróW d~mskich ' szpIlkowe dam.skie robof;Y

'.

,--

I bryczki policyjnej.

przyro
""""':'''':'-___~'''!!'''''''!'--;;."...;..''-:'''';''''''!'''Allf dzinie. ll0szuk!lje naaczyciel
p , liolottialny sprze'uehl kawaler Łaskawe oferty w Raz
. . wśródmieściu. z powodU wy wojCI pod Kawaler
3487-1
jazda ~iadPiotrko'W$ka 215· w potrzehny podr~czny zaraz na

.

Zjednoćzenia Mieszczańskiego

Dnia 28listoot!da rOI b. odbędzie się przy Konnym
O.dziale PoliCji Państwowej pow. Łódzkiego u!. Kątna l'

~g~o~~j:a dl~ w. P·~8~~lłl.

.

.1111 ••

zBmiBślnicza

Komitet Organizacyiny

ilOK,9JU umeblowanego.

.' ... ,

ł

531:5--1

Utka~.ateraceszaf) bieli
.
;5...00-5 , Przędzalniana 11-5
3512-1
1
tniarJd htOnl
. 'stt>tYk.rze • SPrzeclamSkleP. Qd za.raz .z ku prz;Y.bI!\kal się pies raRy Tak..
Piotrko
(hnb~ ł pokoj~m za 180 tysię
sala~ł kr,;yme gladki CISZy
JS-;-5
'ey Ul 'Wy socklego " dawniej Le 'toj'
ż
d"" ć
".'~~~~--~----~.l.
D
r . ' 'X" 1 1
s ą.ce o na f) evra ze ;:mro
kle ..na 'Przy ,..L\;Zgows~feJ
",*5 'tern koszto;» .Bazarna 10 I. !'lio
WilIe

J

1

lub: 'W okoLe}' śr6dmieś ,zaprasza 'W.P.. członków Resursy i Zjf:dnocI:enia Mieszczań...
cia wraz z wo1natn mieSZkaniem skiego oraz sym patyl{ów o przybycie do słUi ~esursv dn.
OfE>rty Wolciechowski KraKÓW , 27 b. m. t. i. w niedzieJę o godz. 10 i p6ł'r_'na odczyty: 1
plac SłoWiański 2.
-1.
l) Inz. S,gieiyńskiegOIl Bilans l1a.ndlowy Pol'M~turzysta' udtiela leltcji Spe
ski i widok handlu z Rosją..
. cjalność matemat}'ka chemja
2,> Po&ła,.KnajnJ'~ Danina państwowa i nowela
fiZYka Tylna 1-2
5492-2
ustawy o ochronie lokatorów:t;e szczególnem uwNaUCZYCiel poszukuje korepety.
zgiędniesitm interesów rzemieślników i han€ilowCli lub odpow1edniego zaję"
i
t l .. '
k'
OJ t
(ÓW..
418.KZ
c a a tlp.,ze pO OlU
ery do
.
Ro~woiu pod Zajęcie
Wejście bezpłatnie.

frf:€0-4

,t;;','

tik",

mieśc:iu

kuchnią· i
eiektrycznem odstąpie
polt6t"ume1:;iowany
ośwlet!eniem sprzedam z pOwo
Nowo-Zarzewska 51 sklep
da wY.lBzdll
.!i0wo~Za spożywczy
3497-2
rzeWska 51
D4Z)6-t, O· dnajmę pokój wokolicy Gór
fA:"A,'i' 'A"KllPuię .lneble d)'Wa Sklep kolonIalny d.O sprzed~Ola ne. g.o .R.Yflka . Oferty prosze:
r '. • .•'. .n1 . gard8ł'obł futra .' -mra~ z 'fcalem urzf\dzentem sldadać do Rozwoju pod W. He
maszYny do nyda płacę najle ~ meblami z po_odu wyjazdU
3508"':'2
lej 'Wainr-ełch Benedykta 19 3 ul Staro-Zarzewska 85 przy potrzebny eleganckI pokój z ca
11.·.·.!A
..... el>lesypialne stółc\t)cszłĄ 'Ptz)'etank-u
tramwajowym.N!4
lodziennym . utrzymaniem W
~.~Ntbs~b~~a~e
~~~~~~~~i~_4~W;-~2~.~ ~ódmi~clumadanz~ O~~y

;f:~~i::'\~~r~,~~~~:
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