I

I
prenumeraty
..

.z

v:J ŁODZI

Łodzi.

\nesfęcznie

rok. 21 ł OOO

Al,

plPzes. poczt.

"\H~sięcznie
a Łodzią

"

26~OOO

egz. 1100
Konto Pocztom. Kasy

"OZ

Oszczęd.

Nale1ytość

KOśoiuszkl

41.

TELEFON 28
Redaktor przyjm,tnje od 5-6 pp

i list6w.e'U1GWmov
wyon liie pomieszcza się.

Artykułów

60594pocztowa

oplaeona ryozaUem.

, Readez· YOUS wytworfi'ej

nW~n::::~rH)SCł

Codziennie 'włete ciastka.

cakes,

~aflebfszkopty i,C!zekoladki l!illaSn$~lO wyrobU

Torty.

lody

na zamówienie.

- . Sprzadat hath)1il1a,:i 4etaliczna. -

lioncerfki1{~rtetlt

Codziennie

od godz. 6-12 W

uocy. w n{erlz.
obibdowych
LIDAOERA.

1 Ś'\1Qł ęta 'rÓlIIniet. 1If godzinaC'h
pod batutą 'I!lanego skrzypka p.
(~5'2b

Obra~y

-

Grottgera we U'Wowłe..

(wp). W piątek' 13 bm, odbyło się ur®~~~e
prze~ęoie . obrazów ArtUra Grottgera, ofia!'~~
nych-: przez R!l4d, Depa:rtament Kultury i S~n
ki YI darze Galerji Obrazów m, Lwowa,
f Z którym zrosła się młodość i cala
artystyczna Grottgera, duchowo 'pr__ ~
~wiełkilll pietyzttlem
arcydziela Grot~
f("ł'J~~a tem więcej, że prochy wielkiego a;rtysty
.~,.RlJDI~~vWR:iR od dnia 4-go lipca 1878 1\ nacmeń

Lwów

ka1~~a

SENSACYJNAUCmCZKA: ERBARDTA:
ZANIEPowOJENIE W KOŁACH LEWI==, . ;tłl~ów

WIE:E~ ~~~~"Neueirerepres

powazna

(file~' :w'ZW_r~

byli,w· po:g~towiu.

OOA~~~OL~r&, .

se" donosi z Berlina: Ucieczka Erhardtawyr:
BlĘ1łLIN14,7 (A. 'WSrZa ucli~nte,
wołała' powszechną 'sensację. W kołach lewi:%':kapitana marynarki' niemieckiej,l
cowych panuje wielkie zaniepokojonie. .U:%~r . ".,,-Pl:okuratorjawyznaczyła25.miIjo
cieczkę tę uw>aząją za dow'ód słabości .włtb~ ;,~W :mp~k nagrody.
administracyjnych oraz dowód. niesłych.anej ""/;1 . ~dniczym zagadnieniem. wlej
ruchliwości tajnych .org~nb:acji, kierowan,ycn ,.~e ,jest.~.roblemłczy uwoln~ony on ~B~ł
przez Ethardta. DzienniId, wyrażają prz:ypu~
or~a.nizacJ~prawicowet :kt6re Oł):aw1~~Y~
szczeilie,'zęErhardt wykorzysta pobyt . naczy:feż ucieczka:: je$ct"
swobodzie do p:rzygotowania·I).owych zamie~
l'ewolucyjnego . . prawicY'i

szek.,

"VorW'łirtes"z.a~naczałźe

A

,ezanie~oko.ifiui~epl: ś1e~ ,n~~.

sytuacJA

,łkaeje krzyżak6w na politechnice

Z ,POBYTU 'PREZYDENTA ·:MINISTR<7lW
W ,KRYNICY. 'PREZ. WITOS W
ę~ykanowanie PolaJ{ów na pollteeh'
J(RAK0WIE..
(jdańskiei

nie ustaja..

niee g~alls~~~ ;I]1e' ustaje, Ogloszeńie pQprzedniego rektoraJ . politechniki gdańskiej, by. sm(fencl "w swołri;t,oaopistym intereSIe" rozmawia
li. w języku nieniiookim. wywieszone jest w: dal
~ cią.~, oezYW.iści~'przez stude~~;W'poIs

kich ignorowane,· W ostatnioh dnia;ch znowu
z(łarte zostalyw westybulu politechniki . tab~i

ce

~

:i godla/pols1d<ilikorpOracji, "Wisły" Helan~

,"; "Gedanji"W wyniku interwencji +- ~ "n'"":
przedstawiciell tych korpora.cji, rektor p-rzyrlekl wydaC5 ",ostr~ zarządze.nie t'. W~,.A;ł -=:tl1den
~'?' tJ\lbl\ ll'h lHl..IJ uje zro~llndale WZ1L.... i...:uie•.

f'.A'i'·~D~H

politycznvch i

c~e'slc·ą.

. '.,

oO:Jec.UM

f"l,J:(łOTOWA*L~d'DO' ·,~A'·'1unl'
KRY'NICA 14,7· '(A. ·'W.),DziśPtezY~
,
WYB~BQ~~::
dent ministr0w Witos. po tygodniowym po~
bycie w Krynicy wyjechał do Krakowa wraz
N$K 14,7 J.A.wr''J,~~~~la
z wojewodą Galeckim.
. .
na zebraJl;in· JrQln:mtU.sl,QW
. Podczas swego pobytu. \v Krynicy .o~
In,
in, sPta~ę.lltl'1{ptt':ienia.
gl~dał prem.ier w towarzystwie
dyrektor t
.......,....'0.1"1'........1 stae,' się przeciwstawieniem:'
zakładów zdrojowych, inż. NQwotarskiego,
gdaiisldej. StW()~m.G ."fe'j
plany i stan robót urządzeń zdro.iowych i
organizacji
projektowane
jest jeś7.&.ze pn;e'd r01
stwierdził znaczne postępy "'7 porównaniu z
rokiem ubie~łym. Premjer obiecał ze swej poczęciem kam.panji wybol'cze~ 'do senatu g'clan:..
~._~, '.,
stronv 'Oonarcie prac znrza'du ZarO'iO"reSlO, , skiego,
, NastG.pnie odbył P. pralllier szeLe~ kOD.
~ ',<

i

!

\1

I

~',.~R~O~Z~W:O~.1,~.~~N~ie~1~7~ie~1~~d~n~:a~1~5~1~i'~c~~_1~V~Z~3~r~.__________~.----__~------______N
__
r.__19_0_·___
~

wyższeuia liczby

/-.•, - . - - - - - - - - - - - - - - - - - ,..-.."'•• -.

Ame- 1

ryki o 10,000,

PowoIując się

na Qgloszenie Towarzystw Pe7.~mys~u .~ęglo\1\!ego "~.. Pol ~ce
'I.. dnia 10 maja r. b. '\v "Kurjerze Łódzkim" i ." I~ozwo.Ju", ntrlIeJszynl
za\vl"dl1mla
my, że firma na.sza jako placówk~ subsl{ry bCYJnł} 'na Ol~:r(-Jg Łódzki p siada jesz. ze
do odstąpienia pewn~ niewielką Ilość

To ar

emigrantów polskich do

'1

OBO·VVIAZEICMEI.JDOWANIA SIĘ

OBV'VATELI POLSKIeli

~NIESIONY,

GDANSK 14,7 (AW) "Dziennik Gdanski" dowiaduje się, że w związku ZA zniesieniem:
obowiązku lueldowau'ia się ohN'wateli polskich
w Gdańsku. senat gdański zamierza znteść 000..
wiązek ten dla cudzoziemcow wogoIe~

w

pozostałych z

su bskryl)C,jI IV € misji.
' . .
Jednoc~eśnie korr.rl1 n ikujemy, że pOf'iada('~e tymrzasowycl: ?cw. tÓ\": na Ak?ł8
nVsei emHiiII~u powyższego Towar 7 ystwa mogą Się zglas~ac do na ·zego bIura, gdzIe
.otrzymają śWiadec;wa tymezaśov\ e.

OBNIŻENIE SIĘ KOSZTÓ'V Ul'RZYMANIA:

W AUSTR.JI,
'\VIEDJiJN 14,7 (P ,AT) lTrzęclowa komisja
8twierdzila, że koszty utrzymania w Austrji
-'zmniejszyły się o 5 prot3 w porownaniu z poprze
dnim miesiącem,'
,

;01"

Karol Nowicki i S ka
Llluht. PSotrkOi';\'1ska M 121,
(lA e,jście z ul. Z~ menhofa :Ni 1.)

KONFERENOJA MAł-4EJ ENETENT1;,

BELGRAD 14,7 (PAT)
mi" letnie \(y""czasy, ten mile

spędzić może

wolny

QZR1;

w o~róoku przy restauracti

rzejazd I,' tel." 26-.30.

~

Od godz. 5 po pot podczas podwieczorku .przvgrv Wn wykwIntny kWIntet..
.
Wieczorem kOnCE!tt
orkI" str\1 51 p. S. K,
-

(1491-b-~

"TIVOLI",

WYJAZDMETR~·SZEPTYCJ{IEHO Z RZYMU
·'''OWARZYSZ,ĄMU· MNISI .BELG-IJSCY,

I

.

R.Z<1dypatlstw

małej enten.ty ustaliły termin obra. ~l konferencji
tninisirów spraw łlJagl"unicznych m.ałej ententy
na dziefl 29 Ih1ca, N a konferencji t~j będzie omawiana również i sprawa odszkodowań,

ROBOTA TAJNYOH, ORGANIZACJI
W NIEMOZECH,

oJ

BERLIN, 14,7 (PAT) Telegraphę;n . U..
nlo:t:I.donosi ~~ Monachjunl, że skazany na śrni~c
w ostatniul procesie o sabotaż Sasse Wlliósldo
rządll francuskiego prośbę o l~~askawienie, W
prośbie swej podaje Sasse sensacyjne szczególy,
w spl'awie t1tjnych organizacji Obm'land iH~.;
seatisehel' Freikorps, Sassewymienia nazw'iika t:

gnębienie,

Po powl~oeie metropolity do I:wow~poja
list pasterski, Stolica ApostolS1~~:~abron~. nl1;aicJa:Q;n
c.·.ąl. •.e. g.?, .s. . z..er.i·e.whdcokl;.;tnę
.,.g.t. l . . . . . o.s. . ó. . b:~. •. k. . . . ]·.e
. . . . l'. . . l..l.,.J•. ·.ą. . .c J..,.~ak
~. .h. ·. trownlet
. 2.~..nym
.... i. poda
orga. ,
,ę,dręsy,
LWÓW .14,T(.t~ W) MettopolHa·. • Szeptyq~ , duchowierlstwu świeckiemu i zakonnemu ruside
jeszczeg6ly~ dotycząoeutwi:>;rzenia. w Mąnnheim
'~dwyjeehal z Rzymu J ptzybęd~e dC?;Li\V;o~a za lllu::b!'ą,niu· udziału- w polityce, .
i Frankfurcie oddziałów mającYG4na.eę~lłWY·
wisię

, kllJt~,!dni; . W.pod~6żytowarzyszy D1llJta,pelan i

METROPOLITA WE WIEDNIU OCZE s'adzaniew powietrzer6żnych objekt6w, Dalej
knkitita$tv.:mnich6wbelgijs~ioh, kt61'zy. "zamie ..
pódaje Sasse, że ad dłuższego czasu pozostawat .
KUJE
ZEZWOLENIA WARSZAWY.
tzają osiedlić się w Mf\ropolsce' Wschodniej i. 0w stmmnkaeQ z tajnymi organizacjami i posiada
tworz:yctam klasztor i zaldadwychowawczy,
LWÓW 14;7 (A. W.) "Gazeta Iwo w:! wiadomości ozaulle:::-zonym zamachu prawico.. Stan zdrowia metropolity ;jest bard7Al po::J- ska'~ donosi
z Wiednia, źe w nocy z 13~14bm. wym w Niemczech, WreszcIe Sassę wyraża go.;
,pomimo tOdbejmie on sWQjurz(ld, który przybył z RZYIUU do Wiednia .metropolita
towośćpodania, dalszych szcżegól6w o organl?la :
cle facto 5prawowaćbędzle mianowany infułat Szeptycki. Na dworcu został powitany przez cji narodowych .socjalist6w,
~M1qnik kated.ry świętojurskiej,
delegację enlł~racji ukraińskie.i ... Met]Jopbli~
' ... ';Zabawy 'Przed demon$tra.cJa:mi,!tani~cha ta ~atrzymał się we Wiedrtłq; $kąd porozu::
JAK NlEMCY KOKIETUJĄ LITWE '
"":nopoWltania na,dwo;fol1 weLwow~e iw drbdze miewa się co do dalszej sweJ 'podr6zy ~. War
.
KQVVIENSKĄ··
. ~
Zapowiedziane ·dol'noustptde ·polskł(~ wywołaly sżąwą i· Watykanem! .
w ,sferach ruskich wielkie rozgoryczenie i przy
, BERLIN 14,1 (A. W.): Prasa niemłećfa.
donosi,źe niebawem ···przedsta,wiclelst'\fo
d dr r
niemieckie w Kownie zottanie pJ;'zemfaąp~

wainr

wane na poselstwo. J?,rzed~tawiciel··.. Nierniec
w Kownie już przed·· kilku tygodniami otrzy ~
maI stopiefl ministra pełnomOQnegQ ,t· tytu:::
łem posła.
'
,
.

',1'

WY
.•... ···N. A.'LAZĘIt..... SOWI.,ĘCgIE~" ·Sach~alińsk:iej. Rosja .. l'rzyJmu'j'e oapowie~
y PRAWDAH PRZy .Mikołajewskicp~
dzialllość: i wy:rażażal z powodu wypadków
'O()tN~YNIERAĄCZ .~, . . ... ........ ..'.
Japonja~rzekaisię . mater:::
'PAI?KIE~·.NIB:kt4MIEf/
jalllychQdszkodowań~ ROSja daje Japonji kon

PROJEKT STATUTU RADY;

RZ.E.K. OMY

AMBASADORÓW.

JD ANS{(. .14~7·· (A.. W·) Według'irifor
·ceaje na Sachalinie.· Prasa japońska odnosi macji prasy gdańskiej z. ParYża w . spra!ie
,lViOSKWA <14,7 (A.W~}."Pl'aW . a'pl~ się.doścnie przychylnie do rokowań japoń::: Kłajpedy, co do projektu, doręozonego'i:ra~
;'i$!t8ó,nowym ·wYl\alazkU1 d<1k:Ollal1ym przez sko --.-" l:os,yjskich, żądając aby; upr:z;edniQ spel dzie ambasadorów, rząd litewski zg~osił·Wf~::
'..
.'i·.~;;")i~\
inż., Kapelusznik,:owa,. kt6ry póle~;a:na zasŁó::: nionezostaly na.stępującewarullki: 1) Zwrot ·"le poprawek.
Zar~adportu klajpedzkiego lila'~Ć
·'$ow1t:fiiu'hydrątt1icznYoh~l;)aratów .obroto~ PfzezRos.łę 40.milj();iJ.óW jenów? wydanych
Wytib p~'f;y wierceniu szybóW naft0'\Vych< Ap'a na okupację Sachalinu L2) towarzystwa .ak~ podobno .·WYZn;lczonyprze~ .dyrektoriat',; .po
taty .. wy
. ·.··na.·tazku .Kąpel~s~ni;kow
. a ~pozwttla1ą .. cYJone k t " · ·
·t ć dl
l ] t .. śród ludności Pliejscowej,. p:ró~z ~a,rząddPor
' .~·.n·I!II··wl·.e·.r. .c·~n-te 3.·.· ..... 4.· 'raz,.y
.. ·C!z.·.y
. . b.s. ze.·. 1.·. do. ko..n
.....u. ,.Ją . . ." •. ore maJąpowsa .... a ·ecspoaaCJl tu, projektowane jest. również .stwor.zęnie,~~a
SłlchahllU winny być.· utworzone wmyśl pra
'·dowł~rcenła.zri~cz;nie·.~ł~bieJ, . przy 'zastoso~ wodawstwa japoliskiego.
.
.
, dy portu, z ud:ziałell1.Polskt. "
. i,.:· .'
:"':waniucałkowite} elektryfikacjI wiercen:Ui~~
..
.

.... '.

....

"'.

....

·"d

u··

I

A

'"'

9

a-esił rzeczą' prawdopodobną" iź.wiado

, 'tllośc,ta jest. jednym z pomysłów
. _, wych SowietÓw. ..
.1

reklamor:

•

SPÓR JAPON'SKO. -ROSYJSKI/ CZEGO

Z~lf\NrWSOWIECKIEJ DXPLOMACJI '

GDA.NSK 14,7, (AW)W. trcll dniach

.
H RY.GA
14,7 {PAT) ,Dziennik "Siewoj; szlo. do?OrO~Ulnienia pomię#z1S0c~8,lista'
dnia . . donosi, żeszefwydzialu bał~yckieao w PRrtJąml~szczańs1r~,. c~lem ut'Y'ott'zenlR. WSP. ,
Mosk'Y ie fIaneckij . ustępu.ie~, ana jego. miej::ł~. gO ffontuwobec zbhzRJąCych Sle. wyboro~v. doseJ

.ZĄDAJAPONJA OD SWEGO SĄSIADA.' scemlanowany będzie Kopp, były

sowiecki . mu l sęnatu, .
'
' .. Chodzi o kilka mandatów,. kt61'e bez;~.'t1..
MOSKA 14~7 (A. W.) "Izwiestj~" do~ . &denni~i. spodz~ewają się zllczl!el 'poprawy twot'zeniawsp61negQ bloItu napewnobY.dla:p~~ .
/lQszą, ze japoń~kie ministerstwo ~pra w za~
nicznych wypract>wało następujący pro~ ~t~sunkow. rosVlsko --- łotewsk~c!i,. do o~eg~ tji mieszczańskiej przepad.ły,· Wspóldz~ątttni~,~ l
rozwiązania sprawy' Mikołajewskiej
i Jakoby dązy obecny przedstawIOIel SOWIeckI dw6c,h tak różnych partjiwyUumaczyc tn0~9t
w Rydze.
orjentacją, wynikająpą .z agitacjinn:typoIs,~~"

przedstawjciel 'w Berlinie. W związku z tern

,"

j.

~\_--------------------.'''--~''-~------------.--------SIĘ RUCHU W PORCIE .gaańskhtL. trwający od pe~ego (?zasu, zaczYna
GDANSKIM

[1!!.ł~;J;."(,,,:o...

14t 7 (AW) ·Wedlug informa..

Gdana.kielto"

.zasfój w

D01'(d p

\
MILJONOWK:A,
obecnie ustępować wraz z rozpoczęciem się okreW wczorajszem ciągnieniu Miljon<1wlf!
suemigr&c.yjnerro z PolsJd j. zprzyh~'7{)jem okrę- . wylosowany został .~r.
.

tów tra,llsatlantYekich~ Ruch zwiększa się z pod

.

,.
.
1,045!1S6a

-

r

Niezrozumiałość sporu .ideoweg<? mię::
dzy N P
a Ch. D. była Wlelokrotnle te~
matem"'
tych. wszystkich, którzy in:
teresuja się sprawa.ul1 społecznego ruchu ro . .
botniczego.' Ostatnio pos. N. P. ~.iIIU Dr. Wa~
chowiak wyraźnie położył nacIsk na ten

spór.

po

i poznai1skich
miell światła..

pro~

CZcIl.stwo

\~lobec

Roz'\vl,lające
przysb~pilo w r.

Se jnlu U8ta\vod.
nowiono

\vięe z\vróc.ić się

rurn

Ś~ R" tj.

zmiany, kieł
część posłów.
nich dołączyli

później

"

runku
o poruoe

'\'7

N a życzenie kilku filji 'clawnego N ~ Sa
co\vej organizacji 'westfalskiej.
.
po~
zebrali sie działacze \\7, Poznaniu 14 marca
dane były
do
k'w"cstJonowano
i podejmując dalej' program N. S.R.,
kandydatów
S.
a 'wysuwano kandyda:
tów do stronnictwa \vcale nie należących l ,vraz z Ch.' D. utworzyli nowe stronnictwo \
ponadto obarczonych zakałem. prusof~lst\~a. "Chrz. Nar. Stron. Pracy"' ogólni~·znane pod,
.".~
,_'t. '
Pomocy nie przyjęto, alewywlązala" SIlę nle~ naz\vą Ch.. D..
Nieco później odstępcy, ,N., s.:~;R. p~ątll~,
nawiść ze strony nBochumszczyko,v
do
czyli się z N .. ,Z. R. i utworzyU, (w.; 1~:20 r.') D();lI
krajowego N. S. R.
.
Po odbytych wyborach, pod hasłem ~ą partję:.. N .. P.. R..
!1'i;!
,.:.
.' _:,-=t,_'!ł,\
Oto
eza
iQCl()~-"~J1"
zasad Chrześcijańskich i "Demokratycznych,
D.
' .'...
za kt6remi wszyscy wyborcy się wypowie~ N. P. R . a
lleżeli teraz potown_:wez~~~Dt~1
dzieli,. bez uch\vały stronnictwa. wprowadzo~
, ~~;
no poslów N. S. R. do warszawskiego klubu Wachowiaka na owym
N. Z. R. (Narod. Z'w. Rob,,) opierającego się w,ym 0 li. 192() r~, z
w swoim programie na, zasadach socjalisty::: chowiaka Ył'. ."Głosie 2~je(
i .
cznycb. etyki społecznej i walki ]das.
Po pewnym czasie posło'wie N. ,S. R .. P
doszli do przekonania że współpraca. z: N. Z. sku te
R.~em jest ruemożliwą i na mocy uchwały,
wspólnie powziętei wystąpili z Nar. Zw..
Rob. w Sejmie i wraz z . posłami Chrześcij,
Dem. z Kongresówki, któr~y wystąpili ze
Zw. Lud. Narod. (jak ongi N. Z. R. ~,N. D.I)
utworzyli własny klub: Nar. enr!! klub
Robotn. Od tej pory zaczęła się silna pod:ll
ziemna robota, tak ze strony N. Z. Equ jak i
N. S.. R. w Westfalji~ przez aele~ai:ów., :w-arJs"....
szawskich. Doprowadziło to 'do kongresu i '
dn. 1 lutego 1920 r..., na którym dzięki sPt~. .m-c~ett.
nej akcji uchwalono nowy pro~ ---rtpO' .
mo\vie Dr. ,Wachowiaka -:- zalecający W'P1"()$
wadzenie etyki społeczneJ i wand klasowej
i usuwanie dotychczasowego proJtrmnu N. l
S. R., stojąc na. ciasnem pOjęciu stanoweltl.
Zamiast miee za podstawę encyldilc~ ~~

Cofnijmy się wstecz. Vj r. 1889 .pow~
stal na Górnym Śląsk~ ł,,.Z\vlą~~k VfzaJ~m~.
Pomocy Chrz. Robotnlkow Gornosląskic~ ,
w r. 1902 powstał w Poznaniu, ,~~olski ?,W!ą~
zek Zawodowy" a w kilka mlesl~cx poznleJ
Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Bo~
~hum. Cel wszystkich tych. trzech o!ga::
nizacji był: l) ochrona robotnika ,polskiego
przed utratą wiary coby niechybnie. nas~ą::
piło gdyby omotanym został sidlaml sOCJa~
listycznemi; 2) ochrona przed utr~tą nar o::
dowości i języka ojczystego w raZIe ~dyby
wstępowali do zrzeszeń niemieckich.
W szystkie trzy organizacje jeszcze
przed połączeniem się w r. 1909 staly na za:::
sadach narodowych i chrześcijańskich, przy
czem wykluczono z zebrań spory religijne i
politykę oraz oświadczono się przeciwko
walce klasowej.
.
Gdy z mroków i zawieruchy wojen:::
nej zaczął się wyłaniać świt niepodległości
Polski, warsrn'y pracujące w dawnym za:::
borze pruskim założyły w r. 1918, "N arodo~
'!I{e Stronnictwo Robotników", lttórego ce::
lem bylo polityczne uświAdomienie szero:#
kich mas ludu roboczego, obrona przed jego
upośledzeniem w życiu publiczn.:::narodowem
;wywalczenie i uznanie praw mu przysługu~
dqcych, przytem postanowiono dosłownie
N .. S. R. nie będzie opierało się na ciasnem
P9ięciu stanowem, nie myśli uprawiać walki
klasowej, i wiernie stać będzie przy zasadach
chrześcij. }ił sprawy polityczne i
gospodar~
cze opierjć będzie na dobrze zrozumianej
encyklice
'Ojca Ś'W~ Leona XIII "Rerum NO$
u
xarum •
..
W o~tatnim numerze tn.Myśli Nle~
Obecnyenperowiec Wf. Herz, jeszcze dle'głej znajdujemy poniźszy artykuł doty1lil
dobitniej zaznaczył chrześcij. demokratycz::: czący łódzkich zaklad6w przem.. Scheiblera
ny charakter organizacji, przy zakładaniu i Grohmana w którym" "Myśl Niepodległa~'
filji N. S. R. w Berlinie w marcu 1918 r.: ,,4" demaskuje krecią robotę zarządu powyższej
tylko zastoso'\tlanie szeroko pomyślanej po:::: fabryki tak uprzywilejowującego obce, na::::
Utyki demokratycznej w duchu sprawiedlia rodowości na niekorzyść, miejscowej lu'dn():$f
;wości chrześcij. i postępu cywilizacyjnego, ści polskiej.
_
!.~
·.~'X:ZeJtlljrst·.'lódZJ~;.P~ost;aJ~1\1
może stworzyć silne podstawy każdej pań::!
Od niejakiego czasu Zjednoczone Z~ ',' czas\.pod',~ń.e.t'Zł::tunc~mr
stwowości także i polskiej" (zadania N. S. R. kłady przemysłowe K. Scheiblera i L. Grob,. leW'O 'dązy'do O1)';8ncl'W1m:ilS
str. 2) a dalej na str, 3: " .. Wystąpienie na mana w Łodzi,przystąpiły .do reaJ.izacjina nich. i dzięki temu stanom
~downię naszego nowego ruchu polit. orga::: gruncie polskim traktatu w RapalIo, prop~ 'Ze dla zbliZeriia.:rQ:syjjskoonemieel
nizującego się w N. S. R., stojącego silnie na gując zbliżenie, niemieckoiIIrosyjskie i wszy"" to naturalny. most;łącząeyHetti.1i1:
gruncie interesu narodo\vego i chrześcijań:: stkie odpo\viedzialniejsze stanowiska, rgay p.rzez~o1skę. Pracując poo/ Jll1a~l,:. pO!si:if!gq
skiego - starającego się wytworzyć w duszy tylko otwierają się wakallsy, powierzają obyW'atelstwa, rzek
narodu pierwiastki niezbędne do, ,polskiego R o s j a n o m . P o l s k i , . hakatySci.
życia państwowego uważać należy jako zja~.'
. A, Imęc'w t. zW. Przędzalni cienldejKrektzy, Kre~ i
wisko na4zwyc~aj do~~osle ...•', a. d.al~j (str: pracuJe biuralista. niejaki p~n M. !ka~zukt zadta tego mostu poda1tn~r.n:t Tn:~li"pł'iiQIAY1~:'1f"nl11!
7)... N., S: R. nIe mysh te~y. upr!LwIac W~l chociaż całe ~romady Polakow tułają SIę po syjskim, ufni. ,ze
, '
klasowej Jako. pracy r~Zbl]aJ~CeJ. spo!eczen::: Łodzi bez zajęcia.
.,."..
nętrznych nie ',zastosuje·
stwo... stronnIctwo stac będZIe WIernIe przy
W przędzalni centralnej widzimy naenergiczn:ych środków,
oatll(}WlealZla~
zasadach chrześcijańskich jako jednej z posadach biuralistów: Mikołaja Silco\va, Dy~ lo na konspiracj~ niem.ieclde ,:w;
głównych podwalin fundamentalnych ludzko:ll mitra Malinowskiego i Siergieja. Krasilniko~ pomorskiej.
I
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ści... ·~~~~ż~~·e ,cytaty charakteryzui1l nie~
.dwuznacznie ideje przewodnie N.S. R. Jako
znamienne przytoczę jeszcze dalsze urywki
(str. 9 i da.lsze): ... N. S. R. nie może nigdy
ZQstaćschroniskiem dla jakichś politycznych
linoskoków ... którzy za miskę marnej, wo:::
lienneJa. jałowej soczewicy sprzedawali wszy
stko i każdemu kto zdawał się więcej da:::
~ać~.. .
Powyższy rzut oka wstecz a~ do r.
lęs9~got był koniecznym dla należytego oce:::
nIema doniosłości i ważności wezwania rzu:::
oonego przez prezesa klubu N. p~ R. na ostat:::
n~ zjeździe poznańskim, wezwania nawo:::
~uJącego do wskrzeszenia dawnych haseł,
Jakle panowały przed wojną wśród robotni~
ków przywiąz.ych gorąco do narodowości
i kościoła.

Wysuwa się druga sprawa, również
porusz?nB; przez Dr. Wachowiaka. .spra'Ya
sporu lde.lowego między N. P.R. a Ch. D.
Ponieważ oprócz dwóch łódzkich pos~
łów, cały klub N. P.R.. opiera się, w calei
Polsc~. ( tylko na or$1anizacjach ślaskich

wa. Przędzalnia "Księży młyn" zatru'dn~a ;·SWia.to~~aj~~w~=~:c:I!f~~~J1t

biuralistęGieor~ja' And't ęjewa oraz Dłaga~
zyniera Eljasza Diektiarowa. .
Jednocześnie w Zakładach przemy~
słowych niemal całkowicie uniemożliwiono
dostęp praktykantom Polakom. Natomiast
praktykant6wz pośród mniejszości narodo~
wych przyjmuje się chętnie. z otwartemi

roku nad Marną, u wrót Paryźa. Lecz zmi,c::
litaryzowany przemysł nielllieckiatWorzyl~
~,·l?-Ję Hi!l,,d,e" urga, za,'grozl,"l, Fran,CUZo.,m,.,.~', ~,\
glikom 1 Bel m drog~nad Renżelamą;·l:o(
gatką armat, oddaUwszy.rgo·dzin~ kat~sttofi
na lata.. Inaczej niezawodnie "przed&ta~~ ,
laby się potęga odporha" owef!oprzelll~uł
rękoma.
gdyby rej wodziU w nim ,właśnie.Fr$~it
Bliższych informacji o przyczynach
Niemcy lub Belgowie. Wówczas ..:.......·)nie,p.~loł
teJ orjentacji poHtyczno~przemystowej mo::: by wo.inyświatowej.
".';';:'
glibvnie\vątpliwie udzielić panovvie: Krekt:::
Patrząc na Łódź", aziafśJnoS3 ;;:falb:~Q
zy, Krenz i Bryndysz - ideowi inspiratorzy 'sze~, o ',~Deu,tschtu"m,sbpn,du O,,"r,a,z,' j,~e""g,ij;.;:",'.,e,'.,'"m,',.;,.ifirmy "K. Scheibler i L. Grohlnan", a jedno::: sar]uszow '" \V przemysIe, pan6wKrek"tzyph',
cześnie \vybitni
działacze
miejscowego Krenz6w l Bryndysz6w" nasystema:tyezne
"Deutschtumsbundu". Wogóle zbyt malousuwanie Polaków przy .iednoczesn.emfory~
uwagi poświęca się u nas kreciej robocie tej towaniuRosjan, musimy my§1e(S kafe~Qtj~
destrukcyjne; or~anizacji na terenie łódzkim mi państwa, ~otujące~o się doodparcia/'a..ta:::
Tymczasenl jest to na isilniejsza pod \vz~Ię::: ku nieprzyjaciół na dwuch frontach. Każda:
dem osobiste~() składu, nailepiej posta,vio~ tamteisz~t placó\vka posiada niesłych anq
na TI1aterialnie i naikonsek,,\rentniej reaHzu~ wagę. Każda może decydo\vac o zwYCięstll
iaca swe zaborcze nlanv fil la zmowy wszech vtie lub prze~ranej. Nikt w arsenałach nie
niemiecktei w Polsce. Najeża do niej nai~ tworzy zakładów dobroczynnych dla pta.:s
wybitniejsi fabrvkatici. ich dyrektorowie ctwJ). .Drzyniesione1~o na skrzydłach. burzy(
f
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Piękne

NOr\vegja, Niemcy i Francja.

t:lerjału,

Aresztowano mechanlka Tusznię, fru
dnjącego się wyrobem cech i dziesięciu miesz
kUlICów wsi okolicznych, podejrz3nych o wspól
',inę, Sprawę skierowano do sędzlego śledczego

MARGINESIE.
e: __

hasiaLu

O ilości s]n~adzioneg'o 'W ten sposÓh drze
wanajlepiej świadczy zamnrcie rpchu drzewne
'~'O po aresztowaniach w Suchedniowie, g'dy
;n'zccHmn eodziennie w~Tsyłano cnle pocią.gi lua
t.'l'jału oln'obionego lub sr:rowego{

:A:gituje na wsze ~tron~]>
A że szprYllceln 'Jest nwlada,
Więc na Polskę wciąż napada,
Na. wsi, w 111ie,ście, wśród osady,

ł

nu, na wschód do· Władywostoku.
Stacja posiada zresztą znaczenie nie~ .
tylko dla Polski, lecz przedewszystkiem dla
całej Europy wschodniej i południowo:::wscho
dniej, która za je.! pośrednictwenl zyska n~'i
dogodniejszą drogę komunikacji radjotele~
graficznej z Atneryką.
.
Ostatnie prace koło wykończenia sta
cji zostaną dokonane w pierwszej połOWie
lipca. Uruchomienie jej połączone. będzie 2.,
uroczystością, w której wezmą udział przed
stawiciele sfer rządowych, oraz obcych mo
carstw. Pierwszą radjodepeszą będzie praw·
dopodobnie pozdrowienie· narodu polskiego
dla narodu amerykańskiego, wysłane przez
prez. Wo jGiechowskiego na imię prez. Har
dinga.
Rząd prawoopooobnie nie będzie eKs
plotltował rad.iocentraH bezpo~rednio, lecz
odda: koncesję na uzytkowanie ,jej awom
ubie~ającym się o to towarzystwoln - ' a.n
~ielsIdemu i amerykańskiemu w'zamian z
użyczenie znacznych kaPltał6\v na dokonani
inwestycji rad.iowych w kraju. W sprawIe
tej toczą się obecnie rokowania.

w }Gelcach,

Z "Wyzwolenia" drab szalOllY·

.

Promień działalności
radjocentrall
warszaw'skiej sięga na zachód do V\r' aszyngto

lnic.:luje wCiążnap.ady:, . , . .
-- Palić d\vory, nlszczyC. WlOSClL
Niem1ec-polskim sołysem.
Drze się - Bić! rżnąć, bez litości!!1
(k) \V grl1inio JegnowIe w Wielkopolsce
Precz z '"Chijeną'·' -- Witosa~l1i l
Dźgać endeków t tłuc· Cepa111I 1
\\ yhl'ano na sołtysa Nienwu - kolonistę., Paula
Bogdaj piekło ich zatrz~tsło cI·
Stibbego, który nie włada dostatecznie języ
Rewolucja I oto hasłolll~..\
.'
Idem polskim, ani w mowie, ani w p'iśm'ie, Do
Niech. kraj w gruzy się rQZpadtllc,
tychczasowy . zarząd gminy rozsyłał zapozwy,
. Wśród prżepaści czarciej na dnie!..
repartycje i li p, W jęż1kll niemieckim, Czy taki
: Daloi klechy! -- chytre. pany L
'~tan rzeczy l1107;11a. nadal tolerować w wol~ej
ZżeQ:z jm spichrze; skosić tany L. .
nnlsce7
Wyciąc . do ~na hrabski~. dwory!.. "
Wyrżnąć f8zhtchtę! spahc dworyL
. Niechaj wokół zlegnie głusza L.
Hulajdusza bez kontusza!!lL..
. .!
(k)Łaźnie c w Gliwicach dostępne są w ponie
: Oh, ty niecne "Wyzwolen!e",
Gdzież masz. hOllor?! gdzIe sumIenIe?!. działki tyl!\:o' dla kobiet, w,. ub! poniedziałek oko.
Gdy miast iść- do celuzBo~iem, ło lOtF męzczyzl1 postanowIło Jednak. dl?, przer
Tes'teś swej Ojczyzny wrogiem! ."
.
WUl1iil, nudy ogórkowego sezonl1 kąpac SIę razeln
: Stanisław Żyżkowski(EJs~~V,\: ·z .l~.obietami;. ()bezwl~,~niwszy T>:tsonel dozor
~...'
~ 4.' czy wtargnęh do ~aźnl, Przywołana na prędee
Pi'zed .1.z1)ą karną w I{atowicach rQ.Zegral
~. po~ieja:v-~pędzna ~ kretes mu amatOl'6"w zakaza
się
w
tych dniach akt ostatni jednej z owych
li ~
.'
.. f \ .
ueJ k~H)leh,
tragedji,. które obecnie zadarzają śię tak .często
't I.
~··'taclllla r~ d~o·
Pod zarzutem otrucia gÓTnika Aleksan '
SWiQtO WC '~
SI'· sam unycu.
. a~po "ęznH:1Jszas . J .
;...
....
dra Pietrzka stawała przed sądem żona otrute'
.\;: .• :Jl,)MS\VojskustanowiłódziCltl 14 list/)- .
.
go, Ludwika Pietrzekz Siemianowic ikQcba
pada,i'ako, dzień dorocznego św'lętaWojskowej
.
nek. jej; b, urzędnik po1icj( kryminalnej Wil
SzltO~r snnital'l1ej, Centralne:t 8zkoly podof:i,cer
Pod Babicami niedaleko \\ ai sz.a wy,he.lm Kopiec; I(opiec zamieszkal W roku 1921 n
rowzawodowych sanital'nj1chi jako dzieftświę i;;wulcająuwagę widome kontury dziesięciu . j?ietrzków, gdziePięt~zk()wąlZdolalpo kr'ótkim
ta::bataljop.ow0~O dlabtltal~qn6w snn~tnl1Ilyeh wież źelaznych, przypominających' sylwet: cza,si~ uczyni6sobiepo'Woltl.ą t~k dalece że w kon
nr,:l. __ 10,
'hi;,;.!
kan1i bwiez.ę Ei~fllka. Jesdt.to. w~kOńtCZOna wl;:.:: ClI zgodzHa.się na podsuntęty jej przez kOclu;U1ka
nie o ecnleWle a
zlesH~cloan enowa)
.;::. plan· zgladzeniamęża, Plan ten~w~Jtbllano w no .
·O· '0"'. O·o··lei'ławaBołesław.·.·skis iln •
djocentrala
tral'lsatlantycka;
której
uroczyste
cy na 15 listopada 1921 r, I{ol)iec :npoil w domu
Z II
~
M
oddanie do . publicznego użytku ma się odbyć
l:
,
.
'.
" W naJ'bll·z~ szynl czaSl"e.
Pietrz l ków swego rywala, poczem w stosow.
"'(1{)' ()n8Il'daJ".
zm.
ar!
w
Warsza.wie
cenIOny
.
d
.
'-'
. Wieże istotnie sąolbrzYl11ie; wysokoś nym momenCIe osypaJ mu do piwa trucizny,
'Ąl~fys~ni :rezysel'Ó teatru im, Bogllsla"w'sldegoś.· ich wynosi 126 i pól mtr.; czyli lnniejwięcej któ:+a po wypiciu piwa przez zdradzonego mę
l), Bolesław Bole~łf1,wsld '(Nowicki),
około 40.pięter przeciętnej kamienicy. Stoją żn poczęła dZ!~alać po .kilku chwilach, O godzinle
: Afó.f·a ·dr"s. na WSU.chB.~nin'Wia~
one w rÓWnyn1. szeregu 1 . odlegle od siebie. o l Pietl'zakwśr6c~ męczal'n'iwyzionąl ducha,
u
"
384 nltr. Prace nad wybudowaniem radj·ocen,
Oskarżona· w zbrodni samej lldzialu.;nie
.·!\(k)Wpan:stwowych lasarJh Sucli~dniow· traliimponu.iąsw'ym·ogromem.Dośq przY~brala, alebyla biern4 'Wspóllliczką, niedoniosI
r
'$~.'·1ch
. •. . .d.0.k. on.y.wanow. jt:.qn,.'YlU'rl: reW.l.·.ro. 'w.. k:rad z.le t~CZYk4'.dże •. fut:d.am~ntt PbOddj~:iyZn"
szyo zajściu policii,.ani nie wezwawszy lekarza
, .d' ,. .
• J!' ' t ' , h
nog az ej Wlezy Jes. z u o ..,
By.la . n. ajW1
.. ' d
..oczn.ieJ". pod. wply.wem sw
. . e.go.. . koc
iz,~'ll~ op~trywano Je l~~azyWą .. ~ec. ::t~. po
sześciennych. .
.
_.'
h k
'ł
k
.
czel;ti.sPI:'zena'W.ano do_tartaków, ;Melll~ulacJę~ę
.... ·'Polska Jest 'dopiero. szóstem, mocarst:: c an a~cZ1.owie a gwałtownego,
.,'
upr,~wial1obezkarnie~ flźdopier,?Jeśn~czy B.le ,wem na świecię, które posiadać będzie stacje
Sąd po krótkięj naradzie skazał Kopc~ na
'lawsliiwliatll na· tl'op .. kJ;adzież~,~fl.'k;,westjono, radjotelegraficzną, mogącą kąmunikowaćsię 15 lat domu kaxnego,aPfetrzk,QwązzaHczeo\
;Watjodlę :tV'1WoŻOU4z lasu, opatrzoną cec~~.fal . bezpośrednio z krajami zaoceanowymi. Pię:: niem ·okolicznoścI Iagodząc~chna3 i pól roku.
·,~~,zaczem. skon~rólowa.no trurtak, k'd~e .zna:ciOma mocarstwalni, . kt6rewyprzedziły pod więZienia, .zaliczatąo jej l rok, 9 miesięcy> i a5'·
~'~~ ~emono :dWią- 110'00 skradzionęg.o w ten.s,p:oęObro·a tym względenl Polskę, są: ~tanyZj., Anglia dul więzienia wnreszeieślep,ozym·, .
c
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. IJeden z aziennik6w angielskich, któ,
p~zekQną:ćsfery, f.j;ainteresowane o zaletach
ry odkrył, iż kobieta posiada to, (jzego braK
swego pomysłu użył sposobu llastępujące~
go .. Wl;nieście .Lynn" w stanie MassachulI . ~estmężczyźnie, a mianowicie, aby, niebyc
sets,.gdzie utrzymuje swoje zakłady mecha~ złe zrozumianYInusz6sty zmysł", - twier~
niczne? Stephan wybudował· skrzynię . w ozi, że płeć. żeńska m~ bardziej rozwinięty
·,~ywcentPogrzeb~l1y~·Si6stY'~1Uyst .kobie~ , kształcie trumny, tylko znącznie' większą. zmysł spostrzegawczy, aniżeli mężczyźni~.
'- Jaksi~tworzy moc1.ę~ ~YJąc, meboszl\I .Zaopatrzył jąw światlo elektryczne, w te~
Zdaniem tęgo. dziennika- kobiety
czy~
lefon; oraz. rury i wentyle do przepływu po~ 'są w stanie znagłejżmianyrys6w twa~zy,
·'wletrza automatyc2;nie pompowa:nego z
z lekkiej .:wibracji głosu~z .. ~aled,vie dostrze~
Przed ~wierc wiekiem znanyhyt w, wal:sztat6w. Napodw6rzu fabrycznem Wy(Jl· ga!nego . ruchu wysn'4ćnajdalej idące, wnio
Warsza.wie t. '/iW. profes
" gjit,.zal=az.e~. kopanog~ęboki cl.ół,na dnie ustawiono tru~ ski. Ko~ieJ:Y mają dlatychdelikatnych,uze~
l~auczych~l jednej '. ~ . tute ...... ' '. ł ,$zk6~ mleJ~ mnę,: Stephan . połozy! się.w niej, przyszru~ wp.ę~rzlllen ~ewnętrznych pQX,:uszeń .sz·czell
skich, Rybka;. ZaJmowały go baąanut ."Ctt=; bawano wieko, .lecz i tu zł!ąypaniu ziemią gOlnIe bystre .zrozumienie. i instynktownie
;d6w'\wykonywanyc~przez fakir.6w ln~YJ' sprzęciwił się- szef policji. Wobec tego. dół tę zdolność swoją wykorzystują.· .;:
Bkich .i :jedenz· tychze chct,ł:. zaprpduk.ować . p*zywalol1o .. wielkim głazem, który . . przy po=,'
'Wzruszenie objawia się u ludzi nie
Wystąpił 'D'\ianowicie, dO.9łl~erl?obcmaJstra
lUocy windy w ciągu kilkU: . chwil'w razie tyI~o~wrysach t~arzy, lecz t:akzew modu~
Wlasowa ·(t moznośq urząazenla, ,przedst~ . alarn1u . lllóglbyć odjęty. W ciągu trzech łUCJI glosu, w; mlmowolnych ppruszenia:ch I
~ienia publicznego, na kt6r~m !"sa~y. ,wta dni dokonano tyleż prób, każda trwała sześ ciala.. fsychologja wykazała, że każde ·W'OWd .
~emniczone uśpią ~o. o. d. powled.nle.m
. . . l. .sro...~(Jl godzin, ąW$żystkie lniały wyniki .zupełnie nętrzn~przeżycie'znajduje odpowiednik VI
kami,ułożą w trumnie i zakopią W. ZIemIę· pomyślne. ·Człowiek zamknięty w skrzyni
zaledWIe dostr.zegalnem POruszeniu cia.ła,
l'ouply\Vie kilku 'dni trumna będzIe wydo~ hermetycznej najswobodniej
porozumie:::
ale. kobieta jęst . w stanie .swem bystrern
byta z ~robu,. a Rybka znowu.w spo~qb lll;.u . wał ~ię telefonem, dawał wskazówki co do oklem z. fatwością wyśledzić' te odcienie i
domy przywrócony do źyc~a. P?bcJa. nIe ciśnienia,t.i. przyspieszania lub zwalniania prawidłowo je osądzić. !je paA:rzącn4wet
dZiła się na eksperyment l WIdOWiSko ruchu pon1py i przy tej sposobności wypo:: na Iko~o~, i.-pożna z ~0!1u .Jego~łosu rozpo~d
~lo do skutku.'
..
wiadałdowciprteuwa~i. Narzekał jedynie naCt.W, JakIm nastroJu dany: osobnik Sl~
pełnie podobne pod wz~Iędem tre~ na nudy,kt6re przedłużały mu czas doko=, . znald~lJe. gesti. ruchy . ciała, kto w nich
ia:dczenie lecz na zasadach udosko::: nywanych doświadczeń.. Skafander Stepha:= czyta~ uro1ę, mają całkielu ililną wymOWę u
chnicznych wykona,ł inżynier. ame~ na już znalazł zastoso"vanie na sta tkach~ ·~człowleka zad~:nvolonego" a inną u zagnięd
. . . i M~S. ·Stephan, wynalazca ulepszo~ zatrudnionych. usuwaniem skał podwod~
wanego. LekkIe zabarwienie cery, błySK
:"'sk.,. af. ~ndrał • czyli przyrządu do oddy;: nych przy weiścb.ch 0.0 portówamerykań;:: oczu, drżenie kącikow ust lub powiek,. wsz~
ania dlanutK.6w. Chca.c tern dosadniej skich.
.
stko to świadczy o wzburzeniu. KtonrzVd·
\
.
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że na
nie zawrotni n i

atmosferą napraw<'lę '."'~"",,..',~,,,,~.

nu lonie

polski~j

Nirwany"

·.' .. rY~'n",·!.

\VistG z wrażcnieln
zapmnnj';l '.\:
Ush'onic nietylko
, alc i :.nienl iaszkami z:Jdo:rnovrio... ..,".',.. L.U'-'

Pl'zyjazd do Ustrouia,Letnisko samych ży
dów. 'Vis b z goścmi polsko-katoliekinli. HalanJów].;:a i łódzcy letnicy, Istebna w zakątku gra
\Vyeieczka na Stożek, Ludzie, przyro·wrażenia. Poezja i proza życia. Slonec:?;ny
Dw,rgines dolce far niente",
Istebna w lipcu 1923 r,

ulusi się ka;~
siedzące~o
hl
, od trzystu, czy
czterystu lat!
!nurowun,a.. wygodna,
schludna g'ospoda! Dokola letniska i odziwo! lódz
cy letnicy, " Z kilkOlua I·ozm.uwiaIiśmy; zachwy
ceni uro(~zą
pokochali ją odrazH~
jak i lud ten, czy
tak drogi Polsce!
dy

PiSllla anlcrykrn1skie aonOSZti. :le Cha~
plin, kr61 filnl0\vy kornedjantó\v i Pola :\l'e~
gri, królo\va ,,\vanlpiró\v" ekranowych, zer~
wali ze sobą i odwołali S'iN'C zaręczyny. Pola
N egri zwróciła .już ChapHnowi WJspaniały

pierścieil zaręczyno\vy.

Podąbno

.

jakiś

inny

vvybitny,

aktor

fIlmo\vY1 l, rancuz rodenl, za\\'ladnął ostat~
setki zabiegów, trudów i udręk
nio
serce1:-~ Polio
;'
:rrietyle życiowych ile materjalpych, przypią!
Przejeżdża się stronu~.' Kubalonkę, ahy
\V:·' ::)lnoś6 POwy:zsJ;a wywołała wieI:!
soble człowiek skrzydła pegaza, aby mknąć w wjechać w wieś Istebne, U granic RzecZYll0S
ką sen;;;~:. ,;~ w' łIoUy\vood, kalifornijskiej
uatronie górskiej, śląskiej ziemi, gdzie można politej, dokoła w gÓrach.\ niby czarod~lejska m '.e kolonji
fihno\vej.
,.
"prooul negotiis", zabawić się w Horacego XX jscowość, wynlu:rzona, ~"hy opiew~ć "paseua, ru
Chaplin, jak mÓ\yią;, nIe robi sobie
wieku.... Przez Dziedzice, Bielsko ("polski Bp,r ra, duces"", za VergHem lub bodaj naszym wiele z niestałości PoH. Negrl i pociesza się,
lin", ,,)Goleszów, zjeżdza się do Ustronia! Mi~.s W. Polem, by raz przeata'ć zachwalać obce, gdy że jego następca też będz! .;:,;. zdradzony prze~ '.
teczko bardzo sympatyczne, ale cóż: zażydzone swojskie pięknG' tak bajeczne, , ,
krewką Polę.
.J!'..
letnikami z polskiej Palestyny."Pokumali się
Tu winn,~i rozbic namioty nietY!Ko poecI,
oczywista z garstką niemieckich hakatystów z malarze, ale te setki rodzin, ktore chciały by slon
Ustronia i szwargot zamienili odrazu na literac ea, zywicznego powietrza izycia w stylu polskie
ki: "hochdeutsch"~". ROfiSiedli się w "hotelu go Russa Staszica, kf6ry gdzie~ mowi: ,;wrof~
"Gazeta Gc1ansk'a" donos'l:'Pó'd~zas \V11:
zdrojowym" Ustronia, :7. tak bezczelnie, aroganc my bodaj na chwilę do życ.ia na lonie przyrody, stępu baletnicy Karsawinej w sopockim: tea:'
ko, że naprawdę sami niemcy się dziwią, jak a odrodzimy się natychmiast," - -' '--'
arze miejskim powstał poplooh,wywolany pr~z!
tych żydów się w Polsc~ faworyzuje, m'iluje, roz
Pierwsza wycieczka czterokilome owa, ,jakichś. awanturnik'~:w niemieckich, którzy -grQt~
ka'Pl'Ysza, a "W zami~n zato zapond.nają .. JU(' po samych szczytach, :la 973 metrowy" tóźek" nem nawotywaruelu i obelżywemt oKPzyka.mi' ~~
wić po polsku!
gdzie~o,v, ,,:!3~kid Zac~l," w~nioslo wspaniale czę1i protestowić przeciwko występowi KarS8J'
Niechby sobie mowili po niemiecku, ale schrolllsko, nlCzem ~zwaJcarslne,. pe~ne wygód, winej.. , Slychae 'bylo wolanie ,;prec'Z z.,' Rosiana.t{
czemu nie wyjechali do ojczyzny Wilhelmat -- Wc::oand z restall::aCJ& dob~l:OWą l ta:llą, s1o:~e~' mi" ifd Między':zgromadzon:rm1 pow,stal'ozauie'!
Tam wrota przednimi zamknięte! Niemcy nie o Czel~ wprost :1l~ J?~zyhsn:Y. tutaJ! A WidOk pOKolenie, gdy~ ze strony, Rosjan~.tidel'tW~; "sf~J
glupi,aby tak glaska(~ pijawki. .• W Ustroniu na dohn.y polskIe 1 ~~:ti zdruglCJ st::0l~Y1 czesko,,,:-" . gfosy,ptotestu, J;s:yttiacja; stalE!, sIę' groZna, Krefj1
malgre tont polskość dOlninuje, w sklepach pol slown:cl~~e (o 11ldnosCl ub, rd~e~n:~ l W!ląCZl:~~ awaritu:r'Zepoto'zono' przez pl"Zywolaniestrazy 1'i
sldch - chrześcijansldch wszystkiego poddostat POlS~le?). n~tręc7A.l. tyle upoJ~n, ze mozna lec. awantU:rriiJi~wl~~:wypr()szono.·zsa14
kiem, ceny nienazbyt wygórrowa.ne, n. możemy na Stozek ruepoel;ą, a ~aca. SIę ochrzconym U.YI ,
'-"'"""'~M' "-~.+ ..... ~ ..... sr'~
powiedzieć. że l)yna~mniej polscy kupcy z U stro zopenl tej poezji. bodaj na poetę "trzydniowego,"
.. "'
ma nie wyzyskują letników! Co się im .chwali jak to powiedzial jeden. z turystów",
" i poleca ns.śladować w Z akopaneln , Krynicy,
Lud tutejszy, to naprawde sila polsItoŚci
2egiestowie, Iwoniczu cte eta•.. Z Ustronia dro : w: harcie, pracy i tej pogody duszy, Przyroda
ga do Wisły!
: to poezja naszej ziemi p01skiej,a wrażenia, to
Letnisko w calem tego slowa znaczeniu' znow krynicy zdroje,w k~órych możnasięską:
.
..
·... "~"'l'.
szwajcarskie,"""'ille, hotele, gospody, pensjonaty , pac, o'żyć by wzlecieć ku Slonec~ejatmosferze
~ łydowsIBm:. u ..•..
. ..
......
Nakazdym .,warszawiankat'z modnie strojnym beztroski, życia jasnej duszy" --'Tu i owdzie rze Polskim" pisuję codziennie
t"ypem "dandy" zestolicv, zachwala t entu$zmu mąci tę poo,zję polskiej dUSZy, niejednokrotny po'dpisywaIlepseudqnimem:Wicll ~., Po:
1ła.
Je się widokiem, górami: ludem, sztuką, rodziną zgxzyt na.piedomagania. m~ Czy gosppdarki, sercu~ ~ masowsli Pan, "8/8;
ra1nie z urzędu [jako ;9lsp6łpraco
sląską, ma swoj spoś6b·l'zucnnia ciekawych sPOJ czy· chwilowego. zaniedbania, co ednak z każdym
rze15. a sI6wek,,· tak milych, że· się istotnie zdu.mie dniem usuwa :w.ąd i napraw.dę zdumiewający pos cyjne~opismaiwobec· obecnego
artykUły przeciwrządowe. tlednoc
wa sluchacz, jak ta. "letniczka .ze. stGlicyt( oIśnie . tęp'polskości w tych stronach, mimo stawianych
W:~,~~hcR:~ '-:\Wasowski"jestvice.~
wa. błyskotliwością swojej d~więcznej encyklope ' w poprzek: utrudnień przez wrogów", ~Ale i tych blurapraso'Wego ·Min.. Spraw· Zagra
a:ji, , , A dobrze, bo od niej nauczą się i ślązacy zwalczymy, jak przemoglaich 'śląskaiiemia pol czyli
powinien 'jak:o człohek:. "
i,:Azczerze polskiego akcentu, skaziwszy czysty tu ska,pomimo germanizacji wiekowej, n Tymeza 'dnik ministerstwa pracowacna kor,z
taj język polski, jedyni.e akcentem szwabskim, , • spu doleefar manta w l"ozsnntej nad głową 'nie 'du.,Jak: pan Wassercug. może. .
"Wszyscy skarz'ą się na brak kolei,. ale .p:rzy:rzecze bieskiej sz;acie nieba,. błękitu jasnego, a:tonooZIu~j funkcje IHJ}to'dzić?:'· :"':.;nie p, Wojewody i poslow, koi wszystkich nadziei pogoQ:y,·1 tej poezji doskonała CZ'lJ:'1lj, ,op~ej dtn~t.~::':_ r ą;::;ĘiiFG
Zmógłszy

d;

Przec.iw najazdowi' Rosjan,
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szparag, oagryzf główkę i resztę ódrzucit
~6w··w zyciU ··codziennem», ten .. jest. w. stanie na posadzkę. Reszta towarzystwa. .poszła
odkryć pewne tajemnice, a mistrzynią pod za przykładem swego ranili wlarlcy,przy.' tYm względem jest kobieta,. górująca w tej puszczając, że stworzy on nową modę je::i
dze:o:ia szparagów. . ...., .
.. ,
.
Cłziedzinie nad mężczyźną.
, ..
W~ęldszebyłozdUlllienie st'Oźby~ ~.dy
.~
,~
~
~ .. ~
~
~
~
~
Kiedy szach perski N asr..seddin od- ~iD;yszparag6w .•. ppczęły.!ruwuć\ W p. o::
Wietrzu nad· .·głOwatnl .. zadzlwlonych"
.
byWa.łswą pierwszą podróż po. "Europie,
Bowiem książę·.Walji' tworzył modę.
przybył również w odwiedziny doLondy~
.......,.
_
.....-........
.. """'"4
nu. óWczesny~książe Walji, późniejszy. ~ról - ,
W ..Algierze toozy· się przed trybuna-.
':'d .. Edward VII, zaprosił go. przy tej okazu na
lem najwyzśzym .sel1$.acyjny proces, kt6re~
~oczysty bankIet. Mnóstwo znakomitych
ludzi miało .wziąć'-'-,;"'uc:lział w uczcie, .więc go główną figurą jest.· pensjonowany kapi:::
tan frttncuw De Vesiap..
szach . pragnąłsięgQdnie. ·zaprezentować..
Żr6dlo .procęsu jest . następqiąCeł' Pen
~ ...... : Między innemi potrawami podano
aostolu6zparag•. Szach, który 'nigdy .:przed sjonowany· oficer, nazwiskiem' ·DesnQ~er,
t~m aie widiałpodobnej potrawy, bezradliI . t;przedał pr~edrokiem kawałek ziemi ka.pŁ
nle ujął~ruhy korzonek szparaga, lecz oal:$ Vesian~ipod .waruakiem, że część tej .zie:lt
kiem z przeciwnej strony.
..
". mi pozostanie jego własnością aż do ,ś:mier~
Dobrą chwilę wahał się, co począć. ci. Wkrótce zdaje się poża.łowałDesnoyer,
Wreszcie zdecydował się: odgryzł główkę że wdał się w tętransakcję,gdyź: pomiędzy
pierwszego szparaga i -.resztę .. I'zucit za tymi dwoma oficerami powstały różne spory
siebie.
i Desnoyer .chcąc tej nieznośnej sytuacji 'kres
polOiyćpolecU prywatnemu . detektywowi
.' . . Wzbudziło {to olbrzymie zdumienie
Bród całego towarzystwa. Wiadomo bo~ zająć się zebraniem wiadomości, dotycząliI
wiem, iż szcze~ólnie w Anglji formy towalil cej przeszłości Vesiana.
. . Detektyw. spełnił . to . żądanie, a poszu.:::
l'zyskie są niesłychanie przestrzegane~ To
też książe WalJi. okazał przytomność umy~ kiwania .ief4o dały niespodziewany wynik
sIu: w jednym. momencie. zrozumiał kryty~ okazało się bowiem, że. Franciszek Olivier
czną sytuację :~ościa. Książę· pra~nął .J:!o wy'ft Vesian, ur. w Tours 27 lipca 1860r. pensjo~
ratować z niemiłello położenia. chwycił nowany kapitan kawale:rji, iuż 22 kwietnia.
~ykł do obserwowania tego l'oazalu abla:=!
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I'.w Limoges, .w 15 lat poswojejQ&'

oja1nej śmie:roi,.aza.tem. 3()maja 1918 t., ~te,,\
nU się Wio Tuluzi~ zc6rltit· ~wnego.·· kupcaę

pannlił: "ylvarez... ..

. .
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stawloneprzew;
trakt ślubnvsą
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że także.
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Rozesłanie
W~ch6d słońca ~. 9: m. 26
Zachód o g. 8 m. 55
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PROGRAM UROCZYS TOŚCI, HISTORJA PUŁKU

Henryl~8

tSwięto 31 p',

SK

przypadające w aniu 16

z6staj,ę przeniesione na dzień 15 bm, tj, na
dzień dzisiejszy, z powodu przybycia reze;Twis
tów do pułku;
Program uroczystośei dzisiejszej przed
stawia się jak następuje:

bm,

Widowiska.

T ~atfl' miejsld (Cestjelt1isn g łl5)
110

;N?t 190

15 li I')ca 192.3 r:

WieraMircewa"

Te atr Scala (Cegielniana H 18)
"S7at, mito!§ci"

31 pułk piechoty przybiera nazwę Strzelcąw Ka
niowskieh,
Zląc zony pułk 15 z 31 biorą udział wolen
sywie przeciw Ukr~dlicom ai do Zbrucza~ W. paź
dzierniku 1919 r, wraz ~ 10 dywizją p, SK zosta
je przerzucony na front pr~eciw bolszewikom;
gdzie trzeci bataljon tego pu~ku odrzuca olbrzy:
mie sny bolszewiekie poza. Berezynę 'br'acąc swe
go dowódcę mjr, Łobaczewskiego pod Moskisz
szczanami, Następnie do czerwca 1920 r, _pułk
... osIania ~itewską. linję demarkacyjną od Śwltr
Cian de Szyrwint i bierze. udział w szeregu 'PO~'
tyczek z Litwinami, Lem~ już w lipeu 1920 1',
walczy z bolszewikami pod. Mińskiem Litews
kim i bierze udział w walkacl:.. odwrotowych,. w
, rych niejednok~()m'ie Cid;rzuc 1.1 większe si1y
bolszewickie,
Następuje ogólnaofenzywa sierpniowa,
. Pulk ,bierze udział w walce oW ru.'szawę pod
Radzyminem i Wyszkowem, następnie .wsta
je przerzucony do ZamoścIa, gdzie zostaje oto
czony· przez konną armję Budl~nnego, przez trzy
dni uporczywie się· broni, odpierając szarz~
wreszcie przy bywa Qdsiecz od VI armji gen, Sta
ni$~nwa Hallera od południa i dywiz;ji gen, Zeu
gowskiego od strony Krasnego Stawu od pOI
nocy,
W pościgu za bolszewika.mi posuwa sd~
pulk wzdluż hi granicy galicyjskiej i bierze
udzi!ll w trzydniowej ostatniej swej bitwie o
Sokal, Po rozbiciu .b()lszewików posuwa się w:
kierunku Krzemieńca. do Dubna, gdzie otrzym.u
je wiadomość. ort>kowania,oh pokojowych, po
Gzem ,:powraca marszem ·do Holull, skąd ńdaje
się na zasłużony 'odpoczynek do Br2ieścia nad
Bugiem,.,
.
W .ciągu walk t pulk stracH J 5 oficerow. 1
ol:, 670 szeregowych oraz rannych 48 oficerow
i ok, 1640 sZe!regowych,
.
,jW pułku odznaczonych orderem "Vixfu
ti Militari',' zostało 30 oficerów i 40 szeregowych
oraz "Krzyżem Walecznych" 50 oficerów i '.. 60

O godzicie 6 ,rano pobudka w kQszarach
31
p,
SK,
o godz, 7 rano ogoIne śniadanie 1.:01
f'ilhar.olll'llja (Dzielna 2(
r;tierskie, o goqz, 9,30 wymarsz z koszar 31 p SK
.,Tragedja owiedzionejU
na Plac . Hą11era, .
_
,.... qna.1JlI (Prze' 1 8zct )
W}ąW6.~:~m1erCla , . :'
: ."
Q godz, 10 ptinktualnle :na.Placu HaUera
IfCa.~no·6 (Piotrko\1l1s1ce El?)
odbędzie się msz,q polowa, celebrowana przez
p'foboszeza dywizji ks, kapelana mjr:Olesiń
"M Y.Boy" .
"li10~doecna6. (Przę.iazd 2)
'. skiego, 'kt6ry wygłosi przm6wienie okolicznoś
"Dzi €ci re'wolucj.i"
. ciowe, ·Po. nroozystem nabożenstwie odbędiie aię
. tlr.ułd .. Kino (Piotrkomką 12)'
defilada przed generałem dywIzji Majewskim, I
"Cieme nocY"
dowódcą Okr, .Korp, Nr, IV na PhWll Hall~l'a,
Muzeum ~auld i, Sztuki (Piotrkowslca 91
Defi1adaodbędzie się 'pod dowództwem mjr, "Got
.kiewicza, dowódcy pułku,
Kalemtarzyk I1lstorycll1 y.
.
Po defiladzie uulk wraca do koszar, gdzie
1410 '\lll,!d)1s1aW Jagiello pod Gl undwaldem za
(aje Wielką kIE:sl)ę krzyżakom.
. odbędzie się uroczysty obiad, wydany dla zol
1800 WOJska, polsltle zajmują Kraków,
nierzy przez dow6dztwo 31 p SK.
1870Prancja wypoWiada wOJnę ~rusom.
';tl .O .godz, 15 odbędzie się w kasynie oficer
sldem.i(Leszno Nr, 4) Obhl,d galowy dla gości l
·bieżące
oficer6w,O godz 17 pod laskiem kaliskim cd
,.....;.: Pogrzeb śp, Kazi~i~:r~a FrelJdenbm.·.. b~dą się zabawy żołnie:·skie z nadzwyczaj u!'o~
ta (Oswalda),'
,nlai~nYlll p;:,og:amem, O god'z, 19 odbęd~ie B~ę
Dziś o godz 1 ej w pol odbędzie się , po- . kolacJa dla zohnerzy, O godz, 20 odbędZIe 81e
grzeb śp, Kazimi~rza Freude~berga (Oswalda) przedstawienie.w teatrze pullrowym "Kaniów"
. z ul, Łąkowej na strutY cmenta:r~ ewangielicki, (wejście od .ul, Zakątnej),
.
....:... Wczorajsze święto .francuskie.
, 3 1 pp, zacząl się .fol1f1owaew pow,. wloo
,(bip) Łódź . urocz~ście .obchpdzila· v.:-Iawsko nieszawskim w czasie rozhrajania Nięm
tiniu wczora.l~zym roczulcęzdobYCla. '~astylh. ców z czlonków . Polskiej Organizacji Wojsko
O godz. 8 i p6łrano p~ze4 kosza~alIu ba0!lu we, W początkach swego istniemapulk ten pO'
san.itarnego IV, zebr. alyslę 'oddzlały, m~~~v: siadał dwa bata.ljony, z k~6rych pierwszy w sly
ce wziąćudzial w defiladzie, a. mianowiCIe: czniu:r, 1919 wyjechał nafrorit pr~eciw Ukraiń
, kompa,nja 28 p. s. k. ze sztandarem, kompan~ ccm, podczas gdy drugi buta,ljon ochranIał lin
~a 31 p. s. k. baonu sanitarnego, 2 kampanje' ję dem.arkacyjną na granicy niemieckiej, W
spieszone obu pułków artylerji i po pluto~ marcu 1919'1', tworzy się trzeci baon, który wy
nie wojsk 'technicznych i pociągów pancer~ rU$za :ró~--nież nafrbnt 'przeciw Ukra,incoID.! Do
!lycn..
. . .'
- '.,
}lIm"O w ogólnej ofenzywie, w.lip\3u 1919 1', prze
Po o'debraniu' ra.portu przez ,dowQdzące . , 'elw'. Uki·aincQ111,.' wszystkie trzy bataljony łączą
godefUadą ptiłk.Miło"drowskie~o, ." dowódcy sIę ~poo J.a.zJo·wc'.e. . m'.. ską''d zacz"UTlaJ-~.;u_ż wspó.lnie żolnierzy,
baonu sanitarnego, przeszedł przed frontem
, J.....
~ ol
W początkach kwietnia 1921 t, pulk przy,
oddzial6wgenerał Lewszecki j rozpoczęło się dzala6,Dnia 111ipca 1919 r, w zaciętej walce
bywa
do
Łodzi, gdzie bierze udzialw pracy' poko
Uroczyste nabożeństwo w kościele garnizono z Ukrahicallli' (\;rugi bataljon forsuje rzekę St.ry
.wyIri, .Po nabożeństwie odbyła się defilada Pę, zajm;rdąc wieś Dolny i wieś . Nowe' Siółko jowej, wynikiąm której są częste .pochwaly Doi
przedgeneralem : Lewszeckim,
~onsu1em pOd dow6dztwem kpt,Para,{ińskiego, W ten wództwa Okr, Korp, Nr. IV,. ,
Święto 31 go. p, SK będZie niezawOdnie
'.fra,n;Ctiskim ipulk. Milodrowskim.. Następ~ spos6bulatwia oddziałom sąsiadującym posuwa
':ńieoddziałypowrócily do koszar, gdzie bd~ nie się za nieprzyjacielem. ..
świętem u~oozystem .Q!tlej Łodzi, tej Łodzi,~kt61's
,. ,jbyłY:łięwykłady na,temat sojuszufrancu~
Pokr6tkim odpoczynku puIk przybywa pi:nnięta krytyczne chwile n!tSzej ojczyzny~ kie
skopolskiego .. Wieczorem w salach kasyna' do 8okołowa, gdzie w dnIu 15 lipea 1919 '1', l.la dJ" dzieci Łodzi, chwytając··samol'zutnie. za kaoficerskiego. odbyło ·się.· zebranie' towarzyskie, stępIUje poł:ącze._nie w calośćz 15 p:u.lkiem str'ro.l rabin, szły bronić kraju, (pap)
7
u~z~dzQne PfzezT warzystwoprzyjaci61
F'rancji.
oow IV dywizji~ gen, Zeligowskiego .od .tej pory
' ......•... ".'. ~ Ostateczne zatwierdzenie wYborÓw . . . . ._ - - -. . . .
IlIIIIIII. .- -. .. .--lII!IIIIiIIiIIIi----il'IIIII!IIlIiIiIIIlI!IIIIIII--·
·4otą.d.Y'.b
. l.mp.)iewjSki
.... deJn·.l·.u. '. ~ncz'o" I'·n,'.].s'"'ym. ..w·· . HO·dZl'~· latach 1918.i .1920 bohatersko . swoje zycie min6w, celem dopełnienia normalnej ilości
(I:;
n
~"
F..::
;oddali następujący słuchacze. Uniwersytetu uczniów w poszczególnych szkolach.Egzami'nacb~ rS;l.nnychurządwoiewódzki otrzymał pi Warszawskiego (imiona i nazwiska,) kolej~ na bez uprzedniego zawiadomienia kurator-,
"smoministerstwa spr.. wewn. komunikujące, 'ności alfabetycznej bez podania tang naj:ll jum urządzać mogą szkoły państwowe oraZ
aż pO., rozpatrzeniu motywów
nadesłanych wyżej· w trzech. kolumnach nazwisk do 100 szkoły prywatne, posiadające pełne prawa
,,1',el,(ufs6:wjpoodrzuceniu .tych rekursów. mi~ i inni; okt6rych
wieśćzaginęla. Ku u'cz::: szkół państwowych.
nisterstwo wynik 'wyborów 'do rady miej::: czeniu ich wielkiej ofiary na ołtarzu -milo::: .
~ Wzrost liczby nauczycieli w powieli
skiej potVlierdziło.Odno~ne pismo'skiero~ ści ojczyzny ~łożonej, tablicę tę ufundowa~ de łódzkim.. ' .'
. . . .
~ane"zostato 'natychmiast przez urząCI woje~ la 'w r. 1923 młodzież UniwersYtetu.
.
. (bip) W br. szkolnym liczba nauczycie
,w6dzki do' magistratu.
Projekt winien przedstawiać przynaj::: li sikół powszechnych 'w powiecie. łódzkim
~ -:-:-" Pierwszeposiedżenie rady mie):= mniej blO, je~onaturalnej wielkości. .Usta:::wynosiła 280, jednak ze zwględu na plany
. '
nawiasię Jedną ,nagrodę w wysokości l mil~ wpr9wadzenia'przymususzkolnego WPOlC'
skiej.
. lbip) Jak 'się :dowiaduje Biuro Infor::: jona marek,
wiecie, liczba taiostanie, 'powiększoną i
ma.~jiPrasowych pierwsze posiedzenie nowej
Odpowiednie "prace należy nadsyłaĆ' w wzrośnie do 340, tak że na jednego nauczy$!
rady miejskiej .()dbędzie się w poniedziałek zamkniętych ,kopertach, .opatrzonych go::: ciela przypadaćhędzie około 5.0 dzieci.
, ClD;. r23 bm. o' godz. 7::: ej, w.Biuro rady miej::: d~e1;ll, do 1 września rb. Drt:lga koperta, rów~
. Nauczyciele ci otrzymują odpowiednie
sklej wysyła nowowybranym radnym, odnoś:= nlez zaopatrzoną w .godło, winna zawierać przygotowanie na kursach praktycznych or~
wezwania,' Przewodniczący pierwszemu po::: pers<?nalja i d.okładny adres autora Adre's ~anizowanych przez inspekcję szkolną'pow.
siedzeniu prezydent Rżewski i
odbywajq KomItetu:. UnIwersytet, "Bratnia POInoc~' łódzkiego, radę szkolną powiatową i . wy"
si.ę .wybory prezydjum rady.
Konkurs na tablicę pamiątkową..
. dział powiatowy, które to kursa trwacbędą
'. . ....... Uczczenie pamięci akademik6w bo~ ;( d. -h' E~zamina powakacyjne w szkołach 8 ty~odni, i obejmą wykłady z ząkresu me,r
liąter~w. ·
~re me .
todyki, oświaty pozaszkolnej, jak rówhieź o~
. . ' / ~ KOt"'" t_O
•••
l
będą się lekcje praktyczne.
. .... "pap
oml e uczczenIa pamIęCI po e~
. (palt) W sprawie e. gzaluinów powaka~
ełych,$tu ent6w Uniwersytetu . Warszaw~ tr,Jnych k
t·
k l
k
.
- Zjazd inżynierów kolejowych.
ski.·.·e'rlo o""łosił.,konk.urs na tablicę . . pamiątko~
. l 'd' .1.!ra o~'Jlf~ 'sz. one
omunikuje:
(pap) W roku bieżącym,' l' ak i la.t .pOIl!
EJ
s
w~g ę nla.1iąc c1ę;.zkIe .położenie finansowe
d . h
db d
.
ó
\y,!ł:t rozmiar tablicy wynosić, ma naJwyże j s~koł, a nadto nIedostateczne uświadomie~ prze 11IC., o ę zie się zjazd inzynier VI
~,5Qłm. na 1,- 50 m.,. tablica będzie. 'wykonana nIe społeczełstwa co do zn,aczenia egzanli~ kolejowych, tym razem we Lwowie Vi dniu
I~
•• uru białego, litery ~yte złote,
wyso~ ~ów wstęp1?-~ch p.rzed wakacialni, kurator~ 16 i
i 18 września rb., pO'PI'zediónyzwie,
liter 2 ctm~,tekst napISU na tablicy "W .lum ze~wohł;,;\ wY.Jątkowo w tym roku na u~ dzenIem przez uczestników zjazdu "Tarli!
".,
, o całość i niepodległość Polski w rządzenIe, \V c.'..~aSle od 1 wr es'nl'a,' rb. erlza;: gó'Y Wschodnich" w dniu i5 września.
~
SWIetne nowodzenie zjazdu w Wars~a:wie
1 ...
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r7
IJ

:;;

od rodziny niezalez
S®

odbędzie się

w niedzielę
ewangielickim.

.,
o godzinie 5..ej po

pogrzeb
t Po

południu

z kapHoy

na starym Clnentarzu

w r. 1921 i w Wilnie w r. 1922 rokuje, że i ten
zjazd, w któreF!o., programie ~naj?u.ią ~i~
bardzo poważne sprawy, będzIe nle mx:.:teJ
licznie odwiedzany, niż zjazdy poprzednl~.
Zjazdy inżynieró\v kolejo'wych mają
(bip) Orzeczenie komisji badania 'wzro ze] \"-ymienione z\viązki uch\valily na kori:e
na celu rozwój kole;inictwa polskIego, ro~~ stu drożyzny ustalające 'wzrost drożyzny \v ferencji między .,. .;. . związkowe.i \v dniu 12
\vażanie za~adnieii technicznych, uleps~el!lU miesiącu czerwcu na 27,77 proc. wy\vołało \v lipca 1923 r. żądania realizacji przysługują:::
komunikacji i bezpieczei'lstwo ruchu. W zJa~ szerokich masach pr41co\vniczYch i robotni:: ccgo hll prawa.
,
zdach lno~ia brać udział oprócz inżynierów czych w Łodzi po\vszechne oburzenie 1) Obu
\Vrę~zając memorjal Pr \voje\vodzie ł
koleiowych: osoby, interesujące się spra:wa:: rzenie to znalazło 'wyraz \v meluorjale prze~ członek delegacji p.Szyndenbuch
ośwfad:::
mi, poruszanemi przez zjazd, po uprzednlem dłożonym przez polskie zjednoczenie za\vo~ czy!, iż, ogół pracownikó\v i robotników
porozumieniu się z komitetem zja.zdu.•Adres dowe pracownikó\v gazo'wnj, 2) zjedrloczenie wszystkich gałGzi przemysłu ihandlupx.ote~
komitetu: Warszawa, Al. Jerozollluskte Nr. zawodo\\Te polskich robotników miejskich, stuje przeci\vko orzeczeniu komisji ·statycz:$
1:::3, dyrekcja kolejowa inż. V\T. \Vąsowski.
3) związek za'wodo~wy pracowników miej:: nej, określającemu wzrost drożyzny w °m.ie~
·
- W sprawie skrytek, torb i t. zw. skich oddział \v Łodzi, 4) związek pracowni~ siącu czer\vcu na 27, 77 proc. i prosi· o bez~
ków miejskich w Łodzi~ z\viązek pracowni~ względną re\vizję tej ucI1\valy. jako, niezgo~
· dWOl'cowych prz·esyłek f.!azetowych.
(pap) Na mocy zarządzenia władz pOCZ kó\v zakladó\v gazo'wych, 5) związek praco;= dne.i z rzeczywistością. P. radca Łyszkowski
towych opłaty za skrytki (przegródki) pocz::: wnikó\v tran1\vajo'wychPolski, oddział"w po wysłuchaniu nlotywó,v ~,elegacji. przychy:::
towe, dw'orcowe przesyłki gazetowe i listy Łodzi, 7) z\viązek praco\vników
gazo\vlli lił się do jej wywodów i· oświadczył, iż po:::
· dworcowe oraz za prze'w'6z torb zanTykanych miejskich, 8) z'wiązek za\vodowy pracowni:: rozumie się 'v tej sprawie z przewodriiczą~
należy pobierać opłatę od interesantów zgó~
ków elektrowni, oddział \V Łodzi. P. woj. cym komisji do badania wzrostu drożyzny
ry na każdy miesiąc. N a
okres cza::: Lyszko\vskimnu. \V n1elnorjale tym wyż~i z" d~rem Skalskim, poczeln zwołana zostanie
· SU n niż na jeden miesiąc t
powyższych
wymienione or~anizacje oś\viadczają, iż 'w konferenCja komis,ii statYCZl1ej z. przedsfawi
narazie pobierać nie \volno.
myśl para~rafu 2 reg. dla. lokalnych konlisji cielami .związków, na którc.i to konferencji
do do badania 'wzrostu 'drożyzny przysługuje' przedstaw"iciele kOU1isii złożą wyjaśniertia.·co
im pra\vo wpro\vadzenia s\voich przedsta\vi do danych" na. których opierali się przy. o~
'.;
W ostatnich czasach pojawiły się na sta cieli do komisji lokalnych dla badaniawzro statniej uchwale.
stu
koszt6w'
utrzymania
i
wobec
tegowy~
eJi StQłbce transporty surowej bawełny z Łodzi,
belami Wysylanej do Rosji, Odbywa się to OC3y
,. WiŚ6ie koszw.m pallstwa polskie<;o, które ulat
··wia fabrykant, l6dzkim sprowadzanie bawełny
pcęwprze
!&~a.gran'ioy i z rozczulającą naiwnością. pozwa
, la: im. wywozić ten towar 1J>Iskiemi kole;lo.mi do
W dniu wczorajszym w lokalu· związku
Po debatach Iil'2fęmYsJ:owe,.- 'Qświadc0~11,
Rosji,
przemysłu wlókiennic~go odbyla sig konferen 'iź choąc polubownie zlikwidować zata.-rg· w·· b,
- Y. M.C, A.
'
cja przedstawicieli przemyslowcóworaz dele .. tygodniu ofiarują wclwyżkę w .wysokośei35: pr~
(bip) Oddzial16dzki polskiej YMCA. gatów wszystkich zwjązków zawodowych w spra
Propozyeja ta 2'A)stala p:rzez .delegatów tO
· opracowuje obecnie . obszerne plany dziatal~ wie żądań ekollonlicznycllwlókniarzy~
botniczych od,:rzycoDith przczelu oświadczyli .. oni
ności kulturalno oświatowe i na okres jesien::
:no zimowy. Obecnie YMCA. orf!anizuje na
Na wstępie inż, Rurupel'w i m1eniu. prze- po krótkiej li!!radzie, iż redukują wysok.oś6 ·.ząwłasnem boisku sporlówem cały szere~ dru:: myslowców interpelował przedstawicieli robo- dań do
p:roc, oświarlczajqc·· jednoo7IDśnie, .
tyn sportowych, kierowanych przez specjał:: tników w sprawie odpowiedzi na. proponowaną iż żądania w tej wysokości
ostate.em~:i;:ruL'J:J)al
~ych instruktorów. Kursy san1ochodowe Y. przez przemyslowców -podwyżkQ 30 proc, Przed sze. redukcje sie··nie zgodzą,
M.. C. A, cieszą się wielkiem powodzeniem i stawiciele związków- ChrześCijańskiego "Pracy"
Poniewaź do po;roznm:lenla nie" doid()
w niedłu~im czasie n.f1stąpi otwarcie całego l klasowego oęwiadczyIi w Odpowied.źina: to, iz
przedstawiciele:robot:Q.ik6w
oświadczyli" ~eQofa;
szeregu nowych kursowo
.
\ og'ol robotniczy. wobec gwaltownego wzrostu
..
ją. propozycję 65 proc, podwyżki ip~trzynlu.ją
- Z Dliejskięj Bib!joteld Publicznej.
. drożyzny w międzvczasieuwata pieIlwotne 8wę
,.~ . "K,iero::vnict,,:o. ~iejskiej. Publicznej żąd~nia' za o;statec~e,ząc1ająl'j jednoo~nie' re- w .. calościpoprzednie swe żądania tj, 79 'P1"~
podaje do w'~a<lmosc~,z.c - ze wz?lędu na gnIowania .plac wedlugo:rzeezeIt ltomisjistatys..: proo, podwyżki, .Na tern. konfereneję .za:m.loiięro.
ukończony remont blblJoteka będZIe od dIl~ t. zne;

~rl~~iwt~ ~omisji nauania Wlr~8tu~rOż~l~~.

łókiennic

da16bm.n~artąd~~~clclM~w~d&

od:l ppotdo S wiec z".
.
.- Dola ludzi nieżonatych.
'(pap) Bornstein Alęksander, zam. przy
"ul~ Wó!czań$kjej Nr. 98, odnajmowalpokój
D.
M j" p ł acąc Jej
., reMU
rl I
. . m i e~
u 'normanarl,
arUIe.
'stęc~ą t
. za odnajmowany pokój.
#' \... :. ...
O .., ...1w sp!awach handlowy.ch Sornl
il$ttm.'\VYJechal"dq.Tom'aszowa. a/kiedy .wrć::;
~ę,U 'dQ'domu~ okaialo Się1 że Bormanowa. ko~

<:rzY:stłl,~ącz,.iego 1J.ieobecności, o4.fiajęla~ :4aj:
:lXl;{l"l8:tlY przez niSgo,pokpj komuś. innemu~
" ' .. .;.Niem,ając mnegQwyjścia, Bornstain

~ócjJ . ęi.ę z.;p~ośbą do policji ointerwencję

~er~~ M>~~tt~ri{~p~6V::d:6~:~Jej~:oo~

·koJu k

Ot· .•
d kk'
. , . e ~ml Uląc· Jego poprze ni a, . 11 nll~zalJ
dowole~lutego Qs~atniego i złości gospodyni,
któr!l: nl~zaleźnie od tego pocią~nięto do odll
·powledzlalnośclsądowej.

yrarfki i
- Poiar..
. . '(pap) Dnia 13 lipca rb. we wsi Stani="'Ilaw6w Stary gm. Babice pow. lódzkiegow

m.

.y.c~.~.'~~~~~~~~~~_ł~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~
Utonklltam. niejaki .Jaroński
zagrodzie. braciCzechą'Yicz z n.iewlł\domej p1"~y. ul. Gl'uellbe;ri~. PrzybyłY, !e"B~~U!l~;.,
p~zycZ;yny wynikł. pOŻ~f.· Namiejsc<? pożaru towia nie zdołał lUZ przywróąit!
przybyła strat obbotruCfł;aze ZdzleC~OW~t pl.p.}ca•.
Ba.bid i Kazimierza. Pożaru
opanow.a.c
nIe . ' ..... _ U·i'OJ"#C·..
.J
1.
•
b·andyci..
zdołano, a· w~iętosi~UcO zaoezpieczenu.\" po~
). . ~
. ..
1".wi'•

bliskioh .zabudowan .. Pastwą płomieni l'adto . ..
(pap . One,gdaj por. rezerwy
cf\ł~ zabudow.anie Czechowicz6w opr6cz in~ Leon, zam. w hotelu ."Polonią.u
wentarza żywego, który zdołano w porę u::: $Wy111 towarzyszem, 'udali się
prowadzić. Poszk:o,dowany oblicza swe struli osobistych trnmwajem. do P
ty na 30 miljonąw· mk.
. wrotnej drodze wyżej , ·vr;:y!nl.~~!l:iI':~l;I
_ Utonłęcia.
się na tramwaj i zm,us~~etl~ .
(pap) Jak już dono~iliśmy,coraz czę:!l szo~ W 'Polow1$' dr
ściej zdarzają się :wypadki utonięcia podczas nadjechała dorożką.,
kąpieli.
..
..
ków,któr~Yf<jqliżyJi
. I tak dnia 13 lipca rb. znów zano'towa.:tę,~QJl\1;~
no· dwa .wypadki; mianowicie: przy ul. Przę~ ·'fi°';i;i~~~Y:~ge'~:
dzalnianej Nr. 88 ze stawu . Herbsta straiPo zrewidQwaniu. ..............: '.
ogniowa wydobyła zwłoki topielca, nieiakie$l biedny· pOl'... r$~erwY .~..•
~o Zwiarskie~o Wincente~o1 lat 15,
7am. szem mieIlwsPQ~ego,.. ;ą..1'"'....... ,"".:&'.....
przy ul., MiedzianeJ Nr.. 12. Po udzieleniu lO~QOO mk;t wobeo czego
pierwszej pomocy na miejscu, .przeniesiotlo·~o rję zamiępIli w h',u.tt'lOl'iVS·tvc~zn
do szpitala wojskwego przy ul. Przędzalnia, nic im n:fbzahierając i żad
llej.
krzywdy i udali się· w dalszą
Drugi wypaaek miał mieJsce przY ul.
P .. Blausztein po przybycl.'l~.
Gruenber.s:a w dołach ce!:delni . Kaczmarka..
L

!
,

rp ..........

zameldował o powyższem policji, która pro

n.adzięnergiczne

dochodzenie.

Teatr 1 sztuka
- Teatr mieiski.

Dziś w niedzielę' sztuki!:

sarza Urwaneowa "Wiera Mircewa" ze zna~
komitą odtwórczynią p. Leon.ią Barwińską w
roli tytułowej.
i
W poniedziałek dla. zrzeszeń robotni:::
i
ł czych i inteligencji "To co :najważniejsze".

I

.

r

Trzeci wystęl1J FeU~if piclJo:ą' r lńzefa
'Vęgrzyna w "Scali','
-

DziŚ w nedzielę w san Te,!\f.ru ~,Sca1i4l~ po"
raz trzeci sensacyjna s"l,tuka "Szat mUosci'l'Sztu
._~~ ta grana zndzialem znakomitycH artystow
teatru "RozmaitośefC ' doznaJ entuzj::styczne~o
przyjęcia u Mdzldej publleznosei kłol'3, tez 110
brzegi wvuelnHa obydwa l'a~y salę teatl'alntt'.

-

ols ~dch
Centrali

odzi i

V\

. na

Sła~i

~~J~c.

ppCÓ
Oddzi~łńur
dzień

, 1. 00\<; wilna w kas'e

Marki

Marki

891 24'4.926.-

.

. Po~ostałość wP. K. K. P
PbzostaJość w P. K.. O.

284,811.858 - '
127_706.997. 29.8'. . 7.8 ~9.-:
~66 6~O 000.. --

p

.5 prct:. Ooligacje Panstw.
6 proc. B )ny złoty
2.P.ienią17.e zagraniczne
3. Papiery proc., wł.asne:
a) ,państwowe
22~26ó 391,b)kornualne i hiooteczne
224,9-1-4.bLakcje i udziały w przeds 5ę ?,R:~6,145.~
4t'Wek'S.1e zdyskontowane
4.066 t58.80:3 ,-S.Pożyczki terminowe
82.697,299.6. Rach .otwar'e~o kredytu, "" tf m :
'udzielone gwardncje
1.1<),~.,=66 423.-

1.140.25 t61 O.~
34.501.975.-

H

1.188200918,-'
239 083.0 lO.-

za graniczne

8., Nostro' banki~rajowe

"za gr~niczne
9.. Nierucbom. IW ŁOdzi i Kaliszu
'. \Vy~ano.,na kup~o dofUu <w
II

'~"

.,;

" 'WarszaWIe
':' "
10. Kosz-tyhaodlowe
, H:.ljn}casow,eksli
."

.

&

,,"

ll'.Rachunki z O~dzjałami
19~.·

"
Prżecbodnie
14; R:ótrieakty,wal1

10.. 546.--

Marki

l .. Kapitał zakładowy <J - IV em.)
l 10.000 000."
zapasov, y
60.000.000.Inne rezerwy
191.414.317.11.414.377........
2. Wkłady
aYterminowe
31.631.542.b) ra.c.Runki czekowe
3.542971 390.- 3.514.602.932.3. Red)'3konto weksli wP.
,P. '
1.567.56g.139,~

K.P.

, ''

l,

543.893.566.-

4. Loro banki krajowe

S. Nostro ," banki krajowe

3.914.030,125..........

"
" iagraniczne
6. Wierzycie Je z tytułu gwarancji
5.294.522.580.-

1.427.283.998.-

1.690.094 097~-:-

'

azwa rachunku

Koresponde~ci;

Kore~podencl:

7. Loro banki krajowe

(

ieluniu

Sosnowcu i

c ynny

Nazwa rachunku

II,

I

Łęczycy,

w Kaliszu
I

1.690.104.643.-

173658.900 -

7. Procenty i prowizja
8. R6żni za inkaso
9. Rachunki' z Oddziałami
10.
u
Oddzió,ł6w Ż .Centralą
11.
Przech odnie
~ 12. Różne "pasy wa"

t.

4.0S7.73'.OiiS ..391.000 000.-,
1.674.607.577.2.043566.742.- .
17.. 462.667~
"483.708441.660.828.444.-

2.681.364.549.-

61.353;813:-"

'------ 2.620205.240.--

......

2.681-639.053.-'
927.783.5~0.-

2.04 1'.95 2.138.~
495.708.452..312.,413.:502.1.236.278.528 .......
17.867.757.059.,-

Blans MiL 17,867.757.059.-

, "pokoju z kuchnią

"r<i>Slę skladać w,

od zaraz

j

III

I

Jub' od l paj~zier'nika. Oferty
, Bai »>",5

kcsie kinQ)·tearu ,.Luna·.'

LECi.l~H;;Ą VltOfl08'ZĘQOW

LĘKAR

'·D~ENTYSTY
145.Pioipk,owskat45. '

'z_pRomboWidllnicBjoraz wppawilude ząb~w
opłata podług. ta lesy.
89~k

I
ł

Nr. 190
m
.- .t' ouziękQwanie,

Wszystkim tym, ktorzy; przyjęli laska
wy wspóludzial w naszych uroczystościach w
dniu S liP,Ca rb, jako to Przewielebnemu ducho
m,ęnstw:u "'!II.

osobie ks, Pr~ata WyrzykQwskie
s'o. Panom Senatorom Lipkowskiemu i Pulas
kiemu, Panom PosIom: Dr. Rąbowi, Chą.dzyn&r
ki~u, Haraszowi, f.I~e, przedstawicielom.
~lądz tutejszych: lłi :ramiema Wojewodztwa p',

prof, Raciborskiemu, DOK Nr, 'fVl- !Jen, tew..
uecldemu, p, KomIsarzom Rządu -- rUyckiemu
p~ tv, Prezydentowi miasta Pogollowskiemu, We
wranom 1868 r, Z-w, HaJle:ro7JykQw, Twu "Sdio
la", Zw, Inwalid6w Wojennych, Warszawskie~
mu Towarzystwu OyklistOw, Narodowej Orga
nizaeji Kobiet, KoIu Poiek', Zw, Lud, Narodowemu, Chrześcijańskiej Demokra l3jl, Sh-a.zy' Ogąchotruczej, Zw, Ofice:rOw Rezerwy, ·Zw,
Legjonistow,Zwl1ą,zkowi MajstrÓw Fabry<::z1.l',

mowej

Rzel'zypospolltej Polskiej, Stowarzyszeniu Tooh
Łodzi, Tow, Kredytowemu m, ~zl,
f.row, "Lutni" Tow, "Moniuszki'a z P Dyr Wolczynskim na czele, Ha:roeN:.OIn Twn ~'Rozwo:r
Panu Stefanowi Tymowsk:i:emn p~ Gwido .. B'a:kowskiemu, p, Wi1kcszeWS'kieJ, [Sran(łowni'e,
Zarząoowi Zjedn, Zakl Scheiblera i Grohmatta
fir~ "Smal'zyński, M1ilobęd0ld, Malewskh:oU',
:Johna, araz prasie miejscowej - ,,Knrjero.wi
ŁOdzkiemn" i "Rozwojowi" jak wog"óle szeroHm'
masom, S'poleooeDStwa polskiego m, Łodzi, kt'óre
w dniu tym nas wsparlo - n.in:iejsz;m sldada

n.ikow m,

my nasze serdoozne ~k().wanie,
Czołem

r

.

Zarząd

Na Czerwony Krzyż.
Nr_
1,
SI

71

7~8

p. Kaumanowicz mkp.

5,000

729 p. Lęwin
130 v ĄnLtlni Koniszek
751 p. Janiszewski

10,000
5,000

5,0 cO

Na weterana Nowa \pwskiego.
Nr. 732 p. A. Rełis,zl{o mkp.
14000
" 735 p. B.. -Wla J B.. s
50.000

la 8ieroty po
Nr. 755

Sierżant

poległych

żołnierzach.

CzesI. '\Miernik MHlógre'W. 14,000

'ooał OOZ baIDuJrów belJietzeńltwa.
Przed kilku dniami w pociągu przy~
spieszonym zdążającym ze Lwowa do War::
szawy przez Rawę Ruską::Rejowiec, zaszedł
fakt nagły, który dal powód do potrzeby na.::
tychmiastowe~o zatrzymania pociągu. PasQ:=
żerowie oceniając sytuację postanowili za::
trzyma:c pocią~ i w tym celu użyli t. zw. h~
mulca bezpieczeństwa, zaopatrzonego w
plomby i stosowne napisy, zawierające in~'
strukcje użycia tego hamulca.
tJakież zdziwienie było, '2dy jeaen z
ofic~róYIT pociągnął .za hamulec, przerwał
plomby i w chwili, ~y nadsłuchiwali wszyli
scy z zapartym ,oddechem kiedy poci, ' c;
zmniejszy chyżość i wreszcie zatrzymał się
paro\vóz iakby na złośc zdwoił tempo i
mknął dalej wśród pól i lasów.
. ~ I wówczas nie wszysc/t' Jeszcze stracili naazieję zatrzymania pociągu boĆ prze::
cież znajduje się na zewnątrz wagonów sznur
bezpieczeństwa połączony zwykle z pa.rowo~
zem . wz~ę~nie z przyrądem sygnałowym.
Ąle l tej nIe było. W 6wczas nie pozostawało
nlc}n!lego .lak t~:!ko uzbroic ,się w cierpli::
~osc l przeczekac długie kwadranse, aż po:::
CIąg za.trzYmA się na ja1tię'jś stacji.
Ody' . zapy~ano konauktora czy nie~
ma mo~ności za.trzymania pociągu ten dcl:::
pa 1-! kratko ~niemał'.
.

stowarzyszenia DowoorczyIi6w
,,Ku chwale Ojczyzny" w ŁOdZi,
-- Podziękowanie,
Proboszcz parafji św, Kazlmierza skIad&
nbrlejszynl poillr..iękowanie pracownikom biuro
;Wyro. Widzewskiej ]}{anufaktury Bawełnianej
za ofiarowanie pozostalości ze skhldki na wie
,IDee dla Ś, p, JÓ7Jefa Pedego, mkp, 400~OOO na
bl'ldo.wę kościola w Widzewie,
117()
- Zabawa ehól'u V OddiIaIu Sir, Ogn,'
Dziś W ogrodzie Bra'tl.DA przy ul, Przędza1
świata.
nlaneJ 64 Cli6r .straZy ~:ie.. ..wielką zaba
W"ę ogrodową pol'ączoną z szeregiem niąspodzia
nek i bardzo :grozmaiconym programem, Przy
ZEl'lSTA FARRON1\
grywa.e będzie orkiestra Tonfelda, Wejście Da;
§}
Po
zgonie
! orda Carnar\(one~ który otwe
zabawę 5000 rok,
1172
rzyl §r6b Fartpna Tlltan,$!hamena, m6WlOno \.Uleje o
zel!l~cie Faraona. I!t61:'c karze 18,jemn;czą chorobą
-- "Zjednoczeni RzeZn.icyd
śmIałków,
zakt6c9Jile'\,eh mt1 odpoczynek wieczny.
W niediielę, dnia 5 sierpnia 1923 roku Przekleństwo Jelio, Jak się zdaje, nie przestaje w dal
;W lokalu własnym, przy ul, GłóWnej Nr, 2{) o ~!
szym c>ią.t;!u działać, elbo'roiem l\>'sp~tpracownik zmarIe
3 po południu odbędzie się na'dzwyczajne og,01 go lorda. p. HO\'irard Carter wyleczy? sie wprawdzie
z pQdobnej choroby. ale zato Amerykanin z Baltirno...
ue zebranie 'Spolki z ograniezoną odpowierlzial re, FłHp Li" ngstone, Poe, potomel{ WieJkie!1o poety
tegoż naz\.ufska. zapadł po zwiedzeniol! ~robu '- Faraona
UoSclą "Zjednoczeni Rzeźnicy~ w Łcazi, '
na tę samą ebot'Qbę. eo lord Carnarvon.
Porządek obrad: 1) Zagajenie 2) WybOI'
p,? powroeie z Egiptu ko1.ed~y. draznili $lO Zrt"
prezydjum 3) Wybor czlonkÓ'W Rady Nadwr poWh:'l.daJąc "zemste F.draona". Ot6z zart ten pr2e!sto
ezej na miejsce ustępująeyeh 4) Wolne wnioski, czvl się ID ptDnurą 'rzeczywistość, adyż p. t-' Cle zacho

e

ZarzĄd

rowal

"Wśród

takich samych obja\tiów jak i

ofi ~ra FaraonOWej zemsty.

plernl'SZa

POCIl\G WYKOLEIŁ SIĘ WSK UTEK - GORI\CA:
§) Skut kłem njez:w\~kłego,Qorąca szyny koJejo

Hł6.ZRbWMANY '\)I uZ,VCtU
CJ.;,RA. NA9f~RA MATOW~CO WfG LĄDu,
AJ{/AM~;:.7 Mł~Ko;rct. 2ĄDAł: W/ZISDZłS-

PAR&:'UHŁRII':: O' 6R.I6:NT

Nt, 28 ..Szopki" w~ród bogatej tre~ci zamiera
iiustracje:
Rys. H.Now odl1Vorskie~o - Ha odchodne rys.

następui ąc.':!

T. Kleazyńskt€"\{o - Jak on się zmartwił T.Kleczvń
, skiego -, .M.y a Gdatisk. S. Bfec1rzyckie~o Tango,
Valse~Boston. Gigue Sc:himnrv·F( x rys·, Sututowieza
- Karjera , jakIch Wiele, S. 8atutowicza Ostatnia
likWIdaCJa.
- ltMyśł Narodowa·.
Nr.28 tygodnika "M.)~I N:1redowa"
treś~ nast~puiact}:

zaWiera

"Król Obu" - L. Brun. Polska - Rosja. Nt1Iwa
Polska w Witosomej zagroctzie. O pakcie rolnym. Sum.
ma Laus - Samma Iniuria. S ly o potędze P<;>laków i
Polakiewicz6U? Cz.eskie to czy żydowskie .. , - Ciy.S.
Nadał

r

Jawsekc}a.

Liat lIJj(lUistJ'.
.:., ..
.,'~

'_lU

I·

'

Ząmlinilicie
.,~

,"

stU został zabIty skutktem ptz~:gnleeenta nrze7. obaloną
Jok~motywę. a palacz. - cj~żko ranny,
Wykolejenie
POC!ą~TU nastąpIło W WąWOZie, przekop flny:n pomiędzy

skalanll..

,.SZOpkll C4 •

-

13e został'y vq;~;Hęte) poWod{ljf1Cw:fkoleiellie s ę poci~
ga na lin.ii D~]eware ~uds<;m w, t;nie:sccwości Promp~
ten, polotone) 'WPObl~ZU F~Jade !fi. 14aszynista poCi~ ..

u<wory tajnych celów',

DR1\ZVlAT NA PROGU KOSCIOŁ .\.
§) W LOtds"me, w stanie l<.entucky niejaki Zins
meister. właściciel paru zaD..!t swolą ('órke i ilruQ,,!
pannę, zranił trzy OSQvyi sam na progu kośdcla ode
brai soble życi e
.
Dramat tan rozegrl'tl s ę '" śr6d następujących
okolicznQści. Zinsmeister zakazal swei 16·Ietniej c6r.
ce bra~ udziel W wiejskiel urocz}sto~L:l. rUrno 2al,8zEt ojca, e6fH:a wy::::zla z donlu, 6 doŚc1~miętr.' Ofzez
Ojca zosta J a pT'zezeli z 2 imną kt wi ą zastrzelona. Ten
sam losspotkal i iej przyjaclolkp. Strzels.H!C w dal..
SZ'9m ciągu, ojeif'c jet postrzelU leszcze trzech śWiad
kbw teł tragicznej sceny
Scigal19 przez ludność, począł -uciekać zapewne
z zsmiarem schronienia się do ktJścio!a.'" 1\le" stc:ną~)
szy na progu drz\\Ji koscielnycb, w}1m:erzyl l'eiSl.olwer
do sjebie ł padł trllDem na miejscu.

GOETHE U KRATERU ETNY.
§) Nie'il,;wsZYScj7 Ujiedzą, że autor ,,\Ilertera" o
.llDslo rde podzIelił mfmowQm.ie lQSU Empedoklesa l któ

",.. Id

'!Jłlle

a _Ap.zawalea z dGia 1.4 b.

~

U1OOO·....... MM'ki niem.

Dol.. Sf. Zjedn.

C:eeki i

111ft

wpłaty,.

~:!fl:

Gdańak

Praga

.
Handlomy
J)la bam:Ull i pl'zetn.
Kredyto"Viy WarszaUlskł

8000:0
, 16COOO
:MOoOo
45000"

Pn:emyśto\11(!~\fI,'lwowskieh
Związku Spółek

395OCO
18000

Kije.ski

Wiitd

Częstacice

Cukier

Firley
Drze\\70

3000000
4COOOOO
20CCOO

32000
8$0000
102COO

'vVęgiel

Cegielski
Ułpop

O$tro~ec
Ka.rasiński
Zieliński

Radzkj

Ę95oooo0

Zarobk.

565G00

Pocisk

ldOO

Paro'Wozy

150000
$0150000'"",
1ScOO

Żyrardów

Borkowski

Za Wierci~
Jahlkowscy
Zegluga

1515d)OO':
3500e
2.6000

255000

Htrberbuseh

415COO

126PCO
"
190000
!QQOOOO

Nafta
Nobel
Goslamlce..

7200C
5C25:.l0
'-100c0

Teatr letni "SCA1A
Dyr. S.

.,

Statacllomiee

.. ogro'dzia.

KU,JeriTH.ł.fl~

Kier.

art ..

u

Rom,

Osłaloi dlień dDlkouał.programulr. "~
Od jutra, poniedz 'ah u.

d. 16 codz.

1I1ki Idzwycl&jaJ ~r ~gr
Sowe

aił,l

~Gweatpakoje

I

::5atanella, przepi~kny skecz tanec~ri:Y.
'"O BronecklulUbieniec p u..
StaSI
.,
.
bHcz.n.
Arizona i Furred,
orygłn. duet taneczny. nlubienlcy ł.,odzi~
Trupa l{ochań9l{ich,:~~~~:
łódzkiej

terowi
4 Col,l~'brl" , ' nadzwyc.za,!nipał
akrob aet.
,
Cb arl ey i Ly, step dan"serz:yo:

Bola Nowaska, pieśniarka.
Geltnel-- zRodziną,.: 02C9,

o:'

nadzm.

akt ghnnast. sportowy łla . koli..

Barański,

znak. baryton operowy.

Harley, mistr~ gmizdaniolt:szLA

Arizoną, świetne

imitacje•.
OROSSMAN,sPieWGlc/Ka ooe'owa

j

Wiele Jonych

pier!tlszórz~dJlycn

nume

Orkiestra pod kieraokiem . D. .B.«t.jgelll!ana.
!-"oc:zątek koncertu 8.50, przedsta.wiema 9.
Bilety \\1 kasie Scal~ od 12-2 i od 5-1Q.

!]i

190

Kupno l snrzeda±:

Al ~fupuię
meble.
wany, futra,

dy... ·
() erobę. masz)iny do szycIa pła.. '
cę najlepjeJ. Lażmk, 6-go 8Je1"p"

"' ~.
f.H

"~

1<lA.

nia (Benedykta) 28. .

ierz
JU ,
Zawiau~mi~rliH Owf~ła~ie urwi~~~ńJ i l~ła~lan i~ na a~c je ~I-e j emisji.
II

,

'ROK 1922 w 'stosunku 100% czyli po 1000 ',:.od. akcji IV i V emisji.

będzie

wypłacana

marek

źe

DYWIDEN§A od

akcji ZA

od każdej akcji I, Ił i Hl emisji i po

250 maręk

w miejs,cach p'oniźej podanych, począwszy

ję

19.

dZ1eclti PiotrkOWSka 108

i zezwo1enia Panów Ministrów, Przemysłu j Hanc'lu oraz Skarbu,
skimz dnia 12 maja 1923. roku Nr. 106~ zostaje wypuszczona
l'71l111

ej'l na

Meble: stołowe, Mika ~
materacami OkaZYJniej sto ty, garderobę do przed..
li,

tli

19 stolarnia. Przyimuje oł>sta~
lunki.
'. 4407-1

.

opublikowanego

Spółki

D

przetna~zYĆQdDewiedniąnośeak<:ji

pooiżej

lO. sztu~ I) II I ub HI emisji
lub V emisji będzie wypłacana w gotówce.

o~az

od akcji' poniżej

dla, do-

40 sztuk IV'

'

·O.)r6cz tego Rada uchwa1fła Dfzeznaciyc 40.000 akcji VI emisji dla dotychczasowych akcjo118rjuszów w~tesunku JEDNEJąl<.;ji VI EMISJI na. DZIESIĘĆ akcji wszystkich ciQtychczasowyćh emisji
cenie emJsyjnęjDWÓCH zł6tych polskIch ..
,i':.
.... Akcjon.arjusze. prągnący skorzystać z wytejwskazauego
prawa n:bya1a akcji lar6wno wza ..
dywidendę1 jak~te~ . ipoceFlieemisyjnej .dw6ch złotYGh polskich zechcą zgłaszać

l',wsźy' (ild16 LIPCA r. b~, wpłacaf naleznośĆ za akcJe oraz składać Ą'<C JE, Ił II
jśwladectwa tymczasowe
berą akcji VI' emisji - 'w nast~puJących instytucj ach:

·//',POhern dywidendowym Nr. 2

i

się,

począ"

Hl EMISJI wraz z. ku~

na akcje 'IV IV emisji, do ostemplowania o pó-

szafa sklepOWa do sprze
dania nadająca się do maga~

zynu sZ6\i1ckiego1 12 szuflad.,B
sz.yb.MŁynarska 05-1

.I· eat: do sprzedania rOlwaga na
. pojedynkę; Anny Nr.. 2 na
U
placu u farma:nów.
44()2-1

lac do sprzedania 5Ox.19 za 8
P
mUjon6m 'Przy ul. Drewnowskiej.
Fabryczna
Wiadomość:

Nr. 18m. 14,

44:05""';1
lóżka
Wiadomość

sprzedania dwa
DoteraCBtUl.

gowa 15 Tulke.

z ma
Tar '"

·. da.je
sprzedania rast)wa krowa,
D
dziennie 16 litrCiwrnle . .
,0

ks.

Ł6dźJ Lęszno58.

4415....,2
'""

"KUPię dOlll'ek'z, 9grÓdkiemlub
kawałl{~em

. ziemi.na ,krań

cach m. Łodzl~ Łaęk~rWeofer.ty
do

adm 'RDZ~ofu

~

ok·~2.iCielo'Wi

' .. '. . •. ..' ,
4419-1

nadający się

- wOddiiale BankuZwi,?;KU Sp6łek Zarobkowych.
w Warszawie: w Biurze S')6łki przy uł~' HożeJ 36, m. 1,

,

4418-1

parę

Józek z mate ..,
S'.przedam
racami. kozetkę, mat~szafę
umywalnie,"
6

Ojdziałach,

bIeUżniarkę,

'Spółdzielczych.

pr2:y ut Jasne) Nr. l.
w Poznaniu: wBa~ku ZwiązkllSp6łakZarobkowych i jego' Odclziyłach.
.,TFRMINZAMKNIĘCIA przyjmowaniizgłosz.eń zar6wno na akcje. wy dawane w zamian za:
dywidendę, jako też rtt('akcjepo cehieemisyjnęj po dwa' złote polskie, ustala się na. 12. SIERPNIA r. b"
'. O ile do tego 'terminu akcjon8rju~zenfeprzedstawląswojcbg~,cji względnie świadectw tymczasowych i
)/nie opłacą całko~itej naJeinościzaakcję" tracą prawo do otrzymania zar6wnoakcjL wzamia'J za dy~
: ../widendę, jakoteż akcji po cfnle dw6ch złQtych pohkich~ Po ty.m terminie 121" Sierpnfar. b" dywiQenda.
'rek 1922 będzie wypłacana tylko got6wką, ~nierozebrane do tego czasu na pOwyts~YCbzaSadach
,."/ji~,przezdotychCf8S0WYCh Akcjonarjusz6w. akcje ·będąwraz z wsżelkimi Ewentualnie .pozostałymi akcjami
"VI emisji rozprzedane2:,pn:ez Larząd Spółłd po iłLlg jegohznao'a.
'

./21.

: Akcje VI emisji biorą udział w dywidendzie, począwszy od t ·go Ui>ca

.

4411-1

·prtedam
sldep .
S
na wszystko. bez mieszkania
. Nawrot 54 H. Zajde.

. w BankuPrzemySłowaówZgierskłch.

w Banku. Towarzystw

uża

p61mfll'kówki Nr..

ZarząduSp6łki.

Krajowym j jego

44:10-1

we ..

I, II lub lU emisji oraz nakażd'e
CZTERDZJEŚCIakcji IV lub V emisji akcjonarjusz, zamiast.przypadającej za ie, akcje dywidendy/) mOże
otrzymać' po jednej akcji VI emisji..

Banku

Niska 1 Antoniak
....' 4397-1

Kiełbaslńsld.

81

P8wyższej uChały,; na ka,żde DZlESIĘC akcJi

w Polskim

.

z bii'1Jem na\ltnpiany Przejazd

sumę

jed-rlll akcję..

/

kuchnią

.

(!przerlam psa (dwurocznego)
fas}' wyżel, maści .brązowej

akcjonarjusz6w wzamian. za dyWidendę za r~k 19?2 po cenieemisyjnejm,arek 10.000 za

W Zgierzu -- w.biurze

mi i
~!J

Rada Sp6łki uchwaliła, aby z akcji VI emisji

Dywidenda od akcji

~U:'łlallteryjno-spożyw'"

w Monitorze Pol ..

,

W'wykonaniu

powodu Wyjazdu sprzedam
Z
s'klep
czy tanio z dwoina rr.ieszkania""

z dnia 6 maja 1922 roku

podzielona na 200,000 akcji. Repartycji akcji VI emisji ma prŚwo dekonać Rada. i Zarząd
dług. swego uznania ..

l"

'A',

~

,.\I

od 16 LIPCA

pokOjU sprzedam tanio. Wodna

Na mocy .uchwały Walneg61 Zgromadzenia Akcj ooariuszów Spółki

(:V>mtanza.

q26~-O

I

Zwraca się prlytem uwagę Pan6w Akcjo'1'łarjugz6w~ że dywidenda ta MOŻE BYC ZALICZO·
NA NA POCZET,NALEŻNOSCI ZA AKCJE VI EMISJI na warunkach niżej podanych:

.

4268-21

Ił 16 Meble sypialne, stołOWe sza '
fl~Iy. lóżka, stoły, kr2:esKa, Oto... ~
many, lwzetki l krzesła Wiedeń...
skI e oraz inne sprzedaje Przeż ,

1923 ROKU ..

,'tychczasowych

.
4257--11

----------~-------dyWanYI
'cA'' Kupafatra.meble
A
mBsz'j7ny do
szycia. Wajnrajch, Benedykta.

,

Zarzad Sp6łki podaje' do wiadomości pp. Akcjonarjuszów,

~ar-

b.
:'.' - R6wnocześme z wypłatą dywidendy ora?: z~łasza+niem ,na akGie Vi emisji. w WVU'ł w\- rrdenio ..
.onycb instyfucjachMOŻNA SKŁADAĆ SWIADECrWA TYJ\I1<.:Zi\SOWEi"iA AKCJe IV· I V E.MISJl.W
ZAMIANY SWIADECr N .NA AKCJE ORYGINALNE~
(l207-d .. b
f.

stół,

krzesel, biurko dziecinne,' PJotr
k0Y.1ska152 m. 9.
\4448-1 ....
I

akątna .

spuedam Z
W6z43 lekki.
m. 14.
. .
4454-1

armlłturę

k. azyjnie sprzeclam
O
oraz nity.
moina up, Plóciel1nikaRzgow
kotłową

sl~a46.

M

Obejrzeć

skI ad wEilgla.
.

aszynę

4446..;....J

do szycia Bergiera,

sprzedam. WiadomośćWi..

dok IV 1l1.. cie
, .'

piętro

Jachnik,
4447..;....2

-'U"l

~

om o piętrowy. z OfICYUą.. PfZ1.
. ul. Juljasza do·sptze.danla

D

natychmiast~

Wiadomoś~

ul.

Piotrkowska 199 Kalinowski•.,
-l

2 motory t6~U()
S"przedarn
koni tabr:vki Perkun, dynE!-"

momaszynę~ walki tran$tniSYJ"
tle ł loiyslra. WIadomość I o):łej
rzeć elektromnia m Taszynie. ;~
.
4407~2

, _ " , -• .,. • ..."".

'-..1 .............

,,_>:~~ .~4,,~".r"'~..,.., ........ Jt...""',,", ___ ,.~

190

7 akt.

kiej re

wolueji francusk"
żywe

karty historji

W rolaell tytuło\vych
znak omici artyści:
Początek prZedSHł.·.\'len

o gudzin:e

lit S}łfO\il, alb:en!e
zdolna s~,,5dnkz:lr... "':'I,,:;·~'lIO,!!t! , .."
s!:i:!.zmflli,;;)
ka
zaldadu kra\\;ieck!ego
bialeg o
e:;~!rne :~Hy, Og!Jl
ul. Główna Hr. 67a m. 11.
dhl~J. wabi sh-;) Filut. Z~:~in~ 1
4402-1
17 dni temu Piott'k~1!lIsko 103-...:....__~_
!Jrzybl~kata się sul{8. v.llczei e7.
~ rasy Gdaiislra 158 li aczorcj'
1

El

I

,'l,

44f 6-1
itrlj.;b~~lkala
suka. ezart"lS
'>r0'"''
- - - 1,:,rp POdpł:.3n3::: o,b··
(OZ~'. ~
"-'Hl
udziela t11otemat:y wlascwid nH.>ze ode!:'! ać~ U,
ki. łaciny. tizykl Frzejazd 15 Po ustoi s :1.
'
KiUńskie(fO 813..;...3 «dru,~1477-,-

-------~,--,---.

po gruntownem odno\vieniu została
od godz. 6
pod dyr~

440S-~2

.:::>

~tudent Uniwersyt. Jagieł.,

:...

ru·

koreoetj'tor. prz~i
mie Je!';:c.le na wsi (u. c1u"z(: ,~C!i,
~!l tyno\'I!'ć',ny

jan). Zgłoszenia \'" adm i ulstr.
h Rozwoju a
pOd \iM-sld.

4449-2
I Dół

ni!~rgi

.tyta

przy dworcu

~ Łódź-Kallska sprzeda: Jas"
trzębsk.i Grodzieńska 11 Kał o

•••••

le\'V.

'

4465-1

S

J'Z

.1

sprzedam Przejazd 24 m.l.

4471-5

'I ~4-d.-12

•••

A

•

I•

•

Z największym

% (rabatem) w każdej poleca
Stefan Lewandowski
Łódź Sienkiewkza 48 ł6,1 Nawrot,.;
1117 3

om drewniany z ogródkiem
SPOtyWClY do sp'rzeda . .
S klep
svrzedam ka.tolinia. Wiadomość l:iapiórko~· D
lwwi pola.kowi, eatatni prt:ystaO~\1ocoWym

4445-2

przedam. d,om w,; L.angówkt:t ł

S ogród oWocom}'ovarkamony
Cena, 120.
siatką drucłaO!l.

000,000. 'W'iadotXlośc ul.
H 101 P.. Pah1.

Pańska

ne}t. tramwaj o przed Pe.bjanica"

mI ul.

Maślana

Na 4.

4474-2
ą do sprzeda.nia rondle kUp ..
S rowe. l waga decymalna
Przejazd 52 mili 64475-3

4442-5

owozy, bryczlti, rolwagl J towa
, rowe bryki, wozy w~glarskie

o $przeaania domek muro'.1. a' P
D
ny.
ul, Spacero .. sprzedam
'Wa 67 Plnce StokI.
.
W.Udorność

4455-1'"
przedam otomanę· przedwo ...
j enntl. krytą imItacją sl{ bry
szafę i lustro. Krucza 4 ID. 18

S

4455-1
kołem

do
sprzdania Konstantynowska
z

R
55 m. 15.
r

'Wolnem

"cnA on "'oszpn';

'"

..........-

do sprzedaży VJę'!1Q poszukIwani ZglOSlćsię Szkot ..

na

n.~vlwl

s.'\iego 86, sklep"

~enCi

4473-1

Kllińskiego

28.
~
4478-5
onia sprzedam KI.IU'lSki.ego 28.
4419-5

K

.PI
PA
tCJnku,

po cenach

taDf,}/Cz. ..

nvch, Ws?.eJklego 9a
Hurt l detal. .
Skład papieru Boles!aW Fre)"
lich .nl. Ko~Ciuzzki ~ 10.
4.460-10

I IN

n

5-',i m. W ..
45:55-1

ZofJ a Loba ul. 'Wy:.
saka 27 m. 10# W. U.. Z. M
426 Iq; I VI 1925.
4482-1
kusz~r1\:a

kuszerka Pipikoma przvjmuje
A
panie mlejseowe i przyJezdne. PJo&rlt.oU)ska 152 m.. 14.
44138-15
złoże

miljony
Cztery
nie. Gwarancja
posady

na żąda
majątkiem ł

poszukuję
inka.;enta
wagoWego~ zarządZ!l,iącego, nad

zorcy . lu b t.'. p. Oferty do
wojU pod llGwarancjaU

I

RO. z ..

4556-1

III

!<:radziono paszport wydany
przez gm. Tkaczew pow. Le
czycldego na imię Pięty Slani"

S

sława.

4458-5

dzielam lekCji W zakres e e'~l
klas. 6-go Sierpnia . 14 prtil..
~łI
4427-5

U

otrzebny uczciwy

chłopIec

na
pOSlylkL skład apteczny, Ki·
Iińskiego 146. Zgl aszaćslę z

P

lodzicami.

4464-2
-p-r-ZY
-j-n-lę-,·-n....
u-w-/-la-s-n-I..'''''::'ś-c duew·
cZyoHę

do dwóch lat Sien'"

kieWlcza 91 m. 2ó.

LW <lUlO";
rok

4469-5

M.

.4440-2

r

4~52-1

znaWZCfi

zectlce zwr6ci~ Sien
40.

- - - - - - - - - - - - - kiewicza '54 -

"praeownIa 11 Wandy"
starannie

4409-1
cki Bromsla w zag1.l.~jl do~
'ód osobisty, wJda~rl; w Lo·
4444-2

Wj'kony\'\)a
elegancko: ko·

l

:3 t jUITłY od :2.75,000. sul;;nie 80,000

Główna

2 piętro. front.

551

4451-:1

I.
uczek BronislaWa i Natalja
D"z.vimę posadę ja~o pjelęg-~·
~agul>n'y 'P'sszport famHijrLy
m niarka w pl"}'matnym domu. wyd. w Łodzi.
44l8-2
Ul. Fabryczna 11 m. 19.
4441-2
arcinlakWaWrzynlec zaqubil
dowód osobisty, wydany lt/
~otrzebna sklepowa z Wlk.
~ sztalceniem 4. ....... 5 id aSO\'!.1em StarostWie Łaskiem.·
4457-2
z kauciQ 2CO CCO do restauracji.
Roktcińska 56. Ts'1Ute potrze- l6śrdemska Anto.ninazagubił~

M.

Dna służąca., umiejącagotow~ć

III

A

ower

zafę, otomanę., lóżka, stoI,
krzesła
leżankę, etażerkę

dzi..

,aSi.

'ID Ło'

~otrzebn'y chłopak do piekarni \!zymkowska Sahina zagubna
cuki ernic.ze1 do r6źnVdl fe- V dowód asolJ'sty Wydany w
b6t. Dzielna tOl' 'W.l'1ichalsld.
ŁOCizi oraz Sakie\iJi"ę brązowr,,··

~osr:;odarst\'l,a, ogrodYf ,do!"~y
~:,'~ miejskie poleca Kłaibor Bla

i,e Błota, poczta Ci ele, powiat
Byd:,ioszcz Jan 1{1 aibor.
4466-2

Helena zagubUEJ.
Ł ęCkO
port niemiecki, myd•.

naSZJort niemiecki 'Wydany

4450-2
Iii' Łodzi.
,4472'-5
-\-o-tr-",...e-b-n-a-"-.t.-c"'l'-e-'n-n-l·-"'a-•..;;....G-ł6-·.. ,.;. .n.....~: ~islqii:i.ę .Barb~ra Try.znian.ka,'"
~
~ f\ zagubiono 10 11. m. na Gló~
, 9. pralnia.
44:31-1
nej. Uprasza. się o z'Wrot za nt:
ootrzebny wsp6lnik do zalQze.. grodą do ł}Rozwoju"Al •.. Ko.$,
II nla mteresu. Pos 'adam plac ciuszki M 41.

P

""

L

mogę

""

takowY

....

...

wrdzleriawjĆ.

4459-2

\b[jadomoś~: KiHńskiego 11-5-1>.

oIn,ak Stefan Zaj~ubll pasz-

4433-1
port. polski wydany l4J. ..Pa---------.......;;..;;;.;;..-........ bjanieach.
ządca. rojnik kaw~lerz 8dQ
446t--5

R. letnf<;! pratyką pos2;ukl1je po
sady od 2araz pod ogt5łn~ kie..
runek lab d,yspozycję.· Ofert~!
pod nRolnik" do RozlA1oja.
45:3Q-2Z

~yjazdu$ą rPżne
sprzed>łnia ulZela'"
do na:u-' zna 9·a naprzeciw tntlJllopoła .u,

,

pannę
Kto kiby• r.przyj~ł
etu.'szer, s. twat Ł',aSka\"e

zgłoszenia

tuszerka u
otrzebny

do ROZWOJU pod "Re
, . 4405-1
oczeń cukierniczy 2

l

powodu

meble do

A. Bauera.

. rocan El
P
do
ni .. Dzielna 10, W • .M.ichalslu.
ptakt~k:ą

'

,

.. U66Ul
'
.

<!ukH:r~

,

4455.....;1

P

oszakOję

suteryny) dobrze za

płacę" Oterty do ".Roz.woju'"
Pod ~:Sater,ynau. '4456-1

\,

t)0ttzebny człoWIek do· koni i
I za. dozorcę Ogrodo\\)a ss- gO'

!poderz.

4465--1

oszal\Oję panienki

lat ..5, i Q
P do ·dwojga dzieci
oraz
do. tVsz}stk lego
slożącej

umle}ą\.:cj

gotować

do

lat 19

gospoda! ~

skle obiady. Pań.slta 35.
,
4470-5

l

przed tflkd&rJl
tol<ś~ll) 1:1\111 ",1<•• 1 :ta ~ek.stłlm 1(100 mk~
,l ..lc"nk' wśr6d dro~nlcil 1000 Ink.. nakl'Qlo;j1 1100 mIt•• It~,ntłnikalr toon lUk. za wlersl mHimetr .\)::: lU!) logo miejJS,O&;
u
. ~d.
"
bnilll ogłoszenie bel'lI.rmil\"b'/o 1$0 1I,\ k. u wyru: dute liter\, Hiao
al~ pGlc.\!l\uj~C:VOh f}raC:f 100 mK., najmniBj$UJ OglOSl.ll1ilł 1300 mil. Og!OSl,9nia l.amif!ljsnowG 50 !łrM. dl'oiQlj. 1.at!r!l..'1lil'ł
100 prO'll. wdaj. Strotl;(lĄ ~nedtękst&ill dll\. 'og~ne6 podtialtlru, nlil a hLmy, u. t,0k.ste:n !) łl$lł1,)'ł;. Artrkuly De .. cw't.1~H'.ell.ie hOr!or"rjl.l:n u~d~ Rstll,:tojll. :u. bCtal.l..ln&. QgIO$~tlllią, pl'l.ylmuja "jQ, do Gud'!.. G-al, ~Ol:
%I/le slf) H proc. Zli 1ermmov..e ~~cl1odz~nle onlonań Ildmin:sil'acj' ni. odpowiada •. 1<4:';;1. Illl'ĄIa IHlHfNyi~a IUlłl"~lJitł !"i ,H'łi'l'jlJ 11,1 d'll'" l ntUf ~l! ,:1 J"L,~ p:,'p UWll\dD.U!lllll.. uiill1tWtlJ" mętna. l.al1l\;D1.'1<l\l.
~ :tglc ' ..1 tl /.l. lacho 'VY "lIl1,ilit':ClJch U II. Zalorskle!J('.,IJI •.,ZaIJlil.1(}wa. t,.hlilko,we·,J 1,1l~1:'!Y!ll'!t'!'iO 1':"0&. d P ' I ! ) , h I . '
' .
'
....

.R.~";~~~'fW~.d~~~d,nJ Aloj#O)' Kum

..,," ... ~,"W4(J'iIU

"""",..~-..,,..~

'.

.

1t'l'dlll".All"b"'~'"

,

.~_

, W,r(l.;QWOI4W 1.'. C ~t.'IlO'$k.J.

'Ii~ !i.t'J~,r.t:U

t.ł'~~..-JIW~~"i:d!'~"",

C7.',~';:1l!)Wl!lI;J.~\'1I,~'

~" •• ,c._~:---

--~--- ..
~,r....... _

~,

........ _ . "

H,,,,, ____

.~_

=. . .

. =IIR=F=========.....4;:;.=====Nr. t90

=====Ii~=.81Jlll'.l==============

... .......
'4iIOtfiIIWiI\I-.:

l

:_--

-

19ierlU·
za czas od I stycznia' 1922 ra do 31 grudnia 1922 roku~ .

Stan

.

I

zynnł'

Qotov~:i2na

Banki

Kapitał zakładowy t-"MV emisji

Mk.

.

Kapitał

Mt.

lapasowy ,
rezerwowy

Kapit(;łł

I!!ł

4oo0.000.000<!,lS.8~1.1Ui.,~

Fundusz amortyzacyjny

III

57.004,,722.51
14.858.. 106.-

Wierzyciele

II

1.831..844.650.61

lI4D

,.

Akcepty

..,.

Akcje Członków Rady
Zysk

215.000.000.~

380.000.547.O52~493.51

3.149.991.086.62
II

n

I

Pozostał@ść zysku z roku 1'21
Zysk brU\to z r. 1922

KOSZTY:
Mk. 573.727.96'1.31

Fabrykacji

.,
"

Adrninistraeyjne

Handlowe
~

Og61ne

1?~.835J65.33

Mk.

100%

ł Z

SIl

-

Mk. 547.052.493.51
Mk. 27.35Zp624.!Ił 100.000.000..: 47..893.896.-

em.

Mk. 150000000.-

IV - V

li!

akó'.

62,500.000.-

lU

Reze!"wa na podatki
Na cele społr"'zne
Ul

.......

,

UJ
.",,'

'.

r

~

dOmOW2211

się przezużJcit{

płr nu -

"

51.000.000.-

i
~

często

=

6198b

'.1 _I!ll!ll1 .

m. 6.

'(ANTOł~
)',
W.~nery..
... Ó l\'Ch

Płotrkowska 64.

Poleca ostatnie newo~ci

'

k .' ~dOmO\1)e
I...J U nI e i wizytowe
etaminOWe, ba
BluzkI. tyst.
i trvkot.
Szlafroki rta~!!zki
Dz·
emp'
ry ijedWabne
,.
'.
G

~

wełnIane

HiBUzna
dumsko
od. skpomne. do
wyk_intn'ej •

'męskię i damskie

p Ch · '
II

ar I

6406b

(1154di ~J)aotIrAU!&i\ł.kq 81. (pod.wórko)

'dla

dziewcząt.

AlJ/laDtofle Zakop.

W'Guniaki l.wiekU'!

Płaszcze Jedfl)a~!ę~\1

t.ODZ. ul. Nal.11rot 4.
Zegary,zegarki, biźllter
ja. Wszelkie reperacje.
Szybk.o I solidnie.
...~ I

,

"

t

'

f'iot ..kow.ka. 144' (róg Ewam ,
~ieliekiej)
Godz prZ)ljęć od
9-2, j 6-8. .dla pań 5 - 6
,
1160--4

.Krakowlkieubranka

(:: IG,nki,kołdry, towary bia

Wolności 2

Or..f;,:

wiosenne,

ul. Piotrkowska 62. tel 595

21·go czerwca r. b.. % a g i III a) ł s z p ~. tt ' l e
~,i\Jl;neE;Z'illlV wabi się "B!'yJek at pod doJną szczęk!l ma sląc
~a Qd.pru,r\aJzenie lutt W.)kal.allle gdzie Się Zfl6,

choroby skórne i meaerYCP,8
t'>r~yjmuie/od 12-2 i od 5 -8'
Panie od 4 -5. Ul. Kili6.skiego
157 tr:?€,;'inmod Gł6wnl:)~.
f
19C50

~

ul. Rozmad.wska 2.
filjs: Piotrkomska 10l.
'_,,,-, Telefon 14-25.

i inż. r. Gra oia ń~Ki i nMJ.81i~órsti ! !dIIJ.'
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• Ur. Edmund kBPt
.necj~łlist(,
CZf\, ~ ,

Tapicersko-

... Łnczat
1

Piae
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,

Dekoraeyjny
i Magazyn Mebli

"

nadto.~.tÓdżł

)oezekalnia.

p Cłleea
Zakład

!

H

skórne, weneryczne

Firanki

się?
: ukazpJącymi wynalazkami, które szybko znikały z ,
~:ynku;. o czem prz,ekonać powinna pr6ba w wystar- . t
czającej ilości, kt6rąna kaida żąjanie otrzymJćfllo
~ żna po fabrycznej niskiej cenie w Fa.bryce przetwó . , o
ł
r6w cbemicznych.
'l:s

·S

m~"H

. Serwety.
Portjery,

c

mei.na "LA

547.052.493.51

moczopłcioWę~ Leczenie sztucz
, sŁońcem ,myi;yn. przYjmuje CH,'
,7 -9. wieczór Dla pań oddzl eJ (;8

Dywan~

:•

.,'

O~::L~lf\~~B!~l

Choroby

GABINETY.
KUCHNIE,
Poktjicia meblome,

i
nLav?tin" jest niesl.,kodliwym.oaiskute:zniejszym i N
'i na1tl ńs'ym środkiem doprania. Zaoszozędza mydła'~
fi '50 proc. Soda zbyteczna. Bielizna, Jak r6wnież wszel =

,= IŁ' ~urowce stają się śnieżne) białe. Nie

'f.<::.r,~

SYPI1\LNIE,
STaLOWE.
SALONY.

"II.

J-

,,08.305.973.51

n

W kompletach

6232 dI I»

.,.,.

.i VATIN- por6wnywać z innymi ostatnio

212.500.000........ .

21& II Uli
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~J ~

łlajwię'ksza GS:lfczę Jn ;)ŚCna mydB'4~,

'E" sodzie otrzymuje

H

n

Itt 8M UI&4 R"aIUP?

.

muine ulu. przemySłu i ił Łvłku

'Lódź~

L:-I (.9f\6 561.74

-

1.560.966.56;
.74
-, '$
iIi&'łIIf

Zysk do podz: alu
5% na kapitał z&p asowy
Amortyzacj a
Tantjema Rady i Zarządu
100% dywidendy od I -i.. III

o~l
~

MI;.

1.013.914.068,'3

zi

I-

455.106 .. 40
1.560.511 . 455.34

54i'.05l,493.51
N!!<....
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Mk.

128.250.944.13
182.099A91·i 6

Zysk. do podziału
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