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FRANCUSKI rvHN. WOJNY W ZAGŁĘBIU
RUHRY.
BERLIN 25.7 (AW) Dnia 24 bm. przy:

Dyl z Berlina do Zagłębia Ruhry francus~
minister wojny, Madinot, w

!oyvarzyst~e

generałów Bułata i Bocqueta. MInIster Madl:::
not podczas parady wojskowej, udekorował

'~en: De~outtewielkim
"Legji Honorowej".

krzyżem

STRAJK ROBOTNIKóW BUD. W
LINIEZAKONCZYŁ

SIE.

orderu

BER:::

BERLIN ~5.7 '(AW) Dziś zakończył
.strajk robotnikó\v budowinnych. Otrzy::
mują oni 62 proc. pod,vyżki w stosunku do
płac czerwco\vych. Vv ten sposób płaca dzien:::
na robotnika I kategorji wynosi 77.930 lna~
rek, II kat. 62.570 nlk.. Place te obowiązU.ll\
'do kOl1ca bnl.
,
W sierpniu zostanie przyznana . pod~
się

i

'~,

~~~;w~~~t~~e:~O~~~!iU k~l~is i~l~ks:lria. dp~:~~;:r~
nie umowy obowiązt1,ie z 2:::tv~odniov{em' ,yy~
mówienienl. Na wypadek strajku, robotnicy
zapłaty nie otrzymują.

CUDZOZIEMSKIE ORGANIZACJE PO~
'MOCY OPUSZCZAJ,Ą BOLSZEWJE.
MOSKWA 25.7 . (AW) W przededniu

likwidac ji i wyjazdu "J.Ą~ R. A:' z Rosji, Rada
komisarzy ludowych ··W specjalnym dekrecie
;wyraża podziękowanie dla tej "'instytucji, z
:wymienieniem Hocvera i Hęskela.
.' Analogiczne podziękowariie otrzYll1af
Nansen.
'.
'

'AGITACJA

GDANSK 25.7 (A\V) uDziellnikGdall
ski'· donosi,że lkomuniści gdańscy.. rozpow:::
szechniają pism~ ulotne, które nawołują do
zwalczania' kapitalizmu i burżuazji gdańskiej
i polskiej. Dziennik oświadczył, że są to
pierwsze objawy na szeroką skalę zakreślon~j
akCjiJ' mającej. swe źródło w Moskwie i Berh;:
nie.

NA

lipca

1923 r ..

•

I I I

I

zwłaszcza wobec niebywałe'J zwy~ki oolara,
którego kurs oSiągnął wczoraj 414 tysięcy
filarek.

ZAKAZ ZGROMADZEI\T W NIEMCZECH
BERLIN 25.7 (AW) Pruski minister
spraw wewnętrznyh w związku z ostatniemi
wypadkami zakazał wszelkich zebrań pod go;:
lem niebem ...
Rząd bawarski ogłosił również zakaz
obchodu dnia antyfaszysto·wskiego. ,
"Rothe' Fahne", w odpowiedzi !la to za~
rządzenie st\vierdza t
że robotnic V wbrew
wszelkinl zakazom spełnią swój obowiązek,
który. nakłada im niebezpieczeństwo dla ich
klasy.

ARESZTOW ANIE KURJERA
DYPLOMATYCZNEGO.
.BERLIN 25.7 (A \V) "Vossische Zei,
policja nietnie,cka przy f.{ra=-nicy terenu okupacy jnego aresztowała ku!!!
jera dyploulatYCznego . francuskiego, który
wiózł dokumenty od anlba ~:ldora. francu
skiego w Berlinie dla komendy woJsk francu
skich \V .Ruhr.
tung'~ donosi,że

SYTUA:lCIA, STAJE SIE CORAZ
C~OŻNIEJSZĄ.

TEROR

ODPOWIEDZI

NOTĘ A,.NGIELSKĄ.

': PARYŻ', 25~7 (AW) "Echo de Paris '
·;~9;~p$i,. że PO wczorajszych obradach na.
'~~lIl'ą~::~r>Orsay, na których. byt ro~patrywa!lY
dQ~tl~ellt al1gielski, ustalono tresć odpowIe:::
dZl francuskie.i~
. .
W; obradach brał udział prezydent Po:::
incare, tlyrekt6r . departamentu polityczne~o,
Delia Rocca i Seydoux. ,
'

KOMUNISTóW.

'vVIEDEI'J 25.7 (PAT) "Neue Freie Pres'"
BERLIN 25.7 (AW) W wyborach na
se" donosi z Berlina, że sytuacja w Nienl' .dfrzd luetalowców odnieśli komuniścizwy-:.
czech poważna. Każdy dzieilprzynosi J;~roż'; dęst'i,vO na całei linji.Zwyciężyli oni nawet
niejsze synlptorn:.1ty. Za1nordo\vanie prokura,~ w tych rnhl stach, \v których zwycięstwo zda:t<
tora Dr.. Bassit .",ve . Frankfyrcie nad . Renenl., wało się być zapewnione po . stronie socjali:.1
podczas d~nlollst:racii,km.nuni8tyc~lH~.j .• wywo-:: stów" a mianowicie: .w.Hanlbtlrgu,Bl'ęrpie,
lało w·· Berlinie ·wielkiewraże:Qie.W Fr,ank::
KolollHt ,Fryburgu,f,rsnkfu. rcie; ·,.szozecinie
..",.,
furcie uczestniczyli w rOZlDowachkomuniś::: i t. d..
ci z socjalistami.·· Podczasw.czorajswch'vy~
Pra'sa niekomunistycznajest tytn:,bar*
borów do berlińskich z\viazków 'metalow::: dzo zaniepokojona i przewiduje dal~ze klęski
c6w, doznali socjaliści porażki .. Otrzymali oni socjalistów podterorem agitacji komurus!I
22tvsiące .rdO$Ó""
podc?:as ~dv 55 tysięcy tycznej.
padło na komunistów. Rząd jest bezsilny.

śrub
GZEM MINISTER FINANSóW PO :RYWA DEFICYT

KOMUNISTCZNA W
GDANSKU.

N,ARADY W SPRAWIE

•
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KO\VNO 25.7 (AW) W l1lowie, jaka
J3tatnio wYMIosił wse,imie litewskimminis:::
ter finansów, .Petl'ulist znnjdujemyoświad;:
czenie, żecelell1 pokrycia deficytu budżeto~
wego,· trzeba naciągnąć' strunę· podatkową do
rozmiarów Jaknajw'yższych i zastosować sze~
reg oszczędności, Jak np. "\v drodze zlnniej~
szenia etatów·. w urzędach.
Jako dalsze źródła .wsklzal równiej;
minister" kary administracyjne'
Oątatnio zdarzało się . w Litwie, iako
Jedno ze źtódełdochodu, pobieraniepono\vne

BUDŻETOWY.

~opodatktt już zaplacone~o. Miało

tomiejj.
sce w maJu rh.,w którym to cjr.a.sie wszystkie
firmy były pocittJ.{nięte do zapłacenia pOl;l~nv:=:
negOpOdłttkuw litach. za drugie półrocze
1922 r. podczas, ~dy podatek ten. był juŻ'
poprzedl1ip opłacony w tzw.. ostach. Sumy te
są nieraz bardzo duże .i dochodzą do kilkunaJ:!
stu litów. Gospodarstwo oharczone jest· r6w~
nicż Hcznenli podatkami. Za. hektar' zien1i.II
klasy wynosi podatek 12'Utó"w,co jest rów~
ne w przybliżeniu l, 2 dolara i wynosi2.c:t'&~ ,
zywięcej, niż przed wojną;
" . . . \ ! .....

4

AMERYKA NffiCHCE SIEMIESZAĆ DO
SPRAW "ZGNIłJEJ" EUROPY.
PARYż 25.7 (.i\. \V) Wedługwiadomoś:::
z Waszyngtonu, rząd Stanów Zjednoczo-.:
nych nie odpowie na n1emorjał an~ielski w
sprawie reparacyjnej, jednak podsekretar~
stanu, H~dge~, w sposób nieoficjalny zapozna
rząd al!glelskl z zapatrywaniem rządu, Sta::
nów Z1ednoczonych na propozycję angiel:%

.

CI

~.

WARSZA\VA 25.7. (PA"r)P. .Prezy:,
Pan
dent RZJ?litej .wy~toso,v~ł ~astępującą d~pe: OdpO\Vl~Q~nł,t.
szę do ~allaAleksandr.a, .1vhUeranda, ',. Ęręzy;;
Jego . . . '
').:'"
denta.Rzplltejfrancuskiej z okazji święta na~
rodowego'Frftll.cji. . .... . . .
..•... :.::::: .
Jego Ekscelencja . PanAleksander Mille:r~nCl1
Prezydent RzpUte.i francuskiej,Paryż', ','
"Pragnę przesłać Wasze jEkscelenc ji~
okazji śVvięta narodo"vvegQfranctlskiego. wraz
Jej: najrszc:ze:r:sze
z memi życzenia,mi osobistemi wyrazy uczuć, z:srl~ze:l"lJf:t.,'·.Ja1{:~~ żywię wraz zcalym
,
które ożywiS:ją cały Naród polski w tyhl dniu
wielkości t p Qmyślllości' , Pol~
oraz życzenia, ch'\valy'j pomyślności ·dla wiel~
. 'Ol'zvjaciółkfi sprzymierzeńca.
'.
kiego sprzYlnierzone~oN arodu .iaki żywi ca:::
Podpisano Mil1~ranó.
la Polska.

.

Podpi~an() Wojc~f;}C.h9F~ki.

~~
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MIANOWANIE MINISTRA REFORMX~b;:",
ROLNEJ.
*) ,,~lonitor polskr' ~ dnia, 24~go lipca
br. Nr. 16" o~łasza następujące plSIUO do p.
\Vincentego \Vitosa, prezesa rady min.
J

7VSTA WA KT.ÓRA: NIE STAŁA

SIĘ

PRAW;EM.

ze

Sprawozdawca Łuszczewski zaznacza,
kOl1usja rolna zmienHa sumę 10 mHjardów t):r.o·

,.

Warszawie:
pmaowanych przez rząd na 20miljar'16w, Pomoc
Z~odnie z wnioskiem Pailskim mlanl~i:Ą~
ta
lua
być
ograniczona
do
os6b
wracających
d()
WARSZAWA 25 (PAT) Na wczorajie
wice.::marszałka sejmu Rzplitej
, szem posiedzenln Sejmu pod po:rzadldem dzien- k.raju, których' gospodarstwa zostały Z111SZC,ł;Cn '.
vva Osieckiego, ll?in reformy rolnej.
Kredyt ma hyć zwrócony w ciągu lat o-ciu.l)h
Ilynl ·po.siedzenia Ks. Lutosławski zaznarzvł. ze
C-·) Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej
w~ wczorajszem glosowaniu poprawek Senatu instytucji kredyt na dcisawę zboia i narzędzi ma
Wojciechowski .
donstawy sejmowej o uiytkowaniać11 uchwała być kI'ót1~ oterm i nowy.
(-) Prezes Rady NHn. Witos.
JJapadła .niedostateczną więk8Zoścjtl:kwn1ifiko~
Posłowie Wasinczul.. i Bon zgrosili \vni(JVv" arszawa, dn. 24:=140 lipca 1923 r.
, waną, wobec tego ta ustawa nIe st8ła się prawem seJr mniejszości. domo.gający się podwyższenia
Do Pana. Stanisława Osieckie~o,
Marszałek oświadczyl, że sprawe tę rozpatrZY i
kwot pierwszęj na 200 mUjardów a drugiej na HUlrszałka
se.in1u Rzeczypospolitej P
, ~'tstrzega sobie czas do zajęcia stanowiska,
t~O miljar?ów.
"Mianuję Pana ministrem
'rP1·n ....'h'\·
rolnef'.
.
Pos.
Bon
dowodzi,
że tamte kwoty są
PRZYJĘCIE USTAWY O OPIECE
( -) Prezydent Rzeczyp""" . . . . "" I"''''... ::
śm.esznie male~jeżell CbO&l.i o z.~sadnicz& sanację
SJ?OłjECZ~~J ..
Polskiej
agrarną na terenachzni~zonych. Następnie
Wojciechowski
,'. . .W dalszym ciągu ,tr~cieg'o czytan'ia .'0- mowca odmalowuje ogr,orn nędzy na tych obsza(-) Prezes Rady min. ~Vitos.
S'taw-y o opiece spolecznej przemawiała 'sprawo- ta~h, pJ:,zypomlrUdfi,C historjl2l: 8~ill lat ostatnich
NASTĘPCA P. MIN. OSIECKIEGO.
zda:wca pos. Prausowa dowodząc. że zgłoSlzolle' na, Ziemiach. Wschodnich i wskaznjąc, ~e po~
p'6prawki nie mają logicznego .związku 1 nie moc ekonomiczna. :iest llieżhęf~.na.Wicemjnistcr
*) Na miejsce wice~marszałka
'
odpow'iadają, ani społecznej treści, ani prawu skarhlll\'farkowsJd zapewnia., że gdyhy skarb Osieckiego, który obejlnujc tekę min
logiki ustawy. Mówczyni zaleca Pl'zyjęcie usta- m6g-1' asygnować tak znaezlit;'! kr(~dyty. to uezynH wa reformV"1l'olnei. wysuwany jest p.Anth
wyw brzmienIu komisji.
.
by to, gdyż uznaje tę kon~etlz:nośe, ~Je obeeny Pluta, z P. S. L. HPiase'.
Ustawę w trzeci ero czytanIu przyjęto.
stan sJra.rbu jest taki,źe su,m do budżettl wsta~
USTAWA O AMNESTJI.
.',"
Powiem przyjęto rezolucję komisji,aby wić nie może. Dlatego reówc.a sprzeciwla s'ię 11~
*) W
dzisiejszyul "Dzienniku
~ąd-pjedno8tajnil'ustawę o karach za żebractwo clzielen'ia 100 miljard6w kredytllJprosi o uchwa i Rozporzqdzeń" ogłoszona
.1 męx~ąd, aby przedlQżyl rychłQ projekt ustawy Jenie ustawy w brzroienh'l kcrrni$ji. "
amnestji.
ttł:JI~zt)ie~zel1lia(~h robotniczych na wypadak nie~
Po d~vskusji wszystkie popr~w~i., ktore
MINISTER KIERNIK O OSTATNI~'1I
istarości. Odrzue.ono rew.. ,znderza.ly do podniesienia sumy p;rzy~l1anego
SnAJKACH..
·:lląj:pę:J$~~)ś~jl.k(imi.sj~, aby rząd wydał IJrze~1/>kredytl1. do 200, 100 czy: 50 :roiljal'~ówodrz~eono
....owr ...... ",""'tttjące poszczególi ustawę w drugiem czytanillprzsjęto.,.

ua za1atwia us'tavtodaW1~Z(J'k~~1
czas llależaly do
,
zadania, ab)711ierozwadnię.ć'
W.iększość·zdeeydowała się na
ooenia rzeczy, także ze względu na :""' . . . . ."" .
rozlokowanie ludności polskiej. ",rykv.u.,,"u.l.'"
formy rolnej mUSI byc traktowane z punktu
Ozenia calego panstwa, a nie mieszkańcow
mnej'wloski. Powiększenie komisji jest ni'eKomisje mają. do zaiaiwienia szerfjg
lls.tawie konkretnIe okre#lonycb. C\) do
poprawek sprawozdawca popiera

...r·IF,,_i ....

za zgodą Izby

gr ~~1vłł! 20 mll~:·;I;UJ;"lla W t', 1!12:3.
iIilIri.,,_ _,w

Czt~}arfek

ł

ekonOlniczną

cujących.

[

.t\ w

\Vac. Olsz.;

Dekret o nowej ustawie prasowej
we \Vłoszech został przez króla pod,~
pisany. Jednak lVlussolini \vstrzynlał
się z \vydaH~enl te,i usta\vy spodzie:::
wa.iąc się, że prasa sama przestrzegać
będzie ll.arodowej karności. (Z depesz)
Narodowy i katolicki rząd l\lussoli:::
niego zdając sobie sprawę z destrukcyjnnej
pracy :wrogiej pl'asy, uzyskał dekret które:::
go mocą, przysługuje mu prawo ukarania i
zawieszenia' wszelkich piśm prowadzących
akcję nie tylko przeciwko Rządowi Włos:::
kiemu ale i przeciwko Watykanowi. A u nas?
U nas prasa lewicowa, niemiecka i żargol1o:::
:wa nieustannie ujada i szczeka na ży\vioły i
na rząd narodowy. Ponieważ prasa ta pro:::
wadzona jest na smyczy, której drugi koniec
znajduje się w rękach anonimowego mocar:i$
stwa, i staje się nieuchwytnym w tajnych
mrokach międzynarodowej. żydowskiej mas:::
sonerji, należy i trzeba tej prasie kaganiec

nałożyć.

Niedopuszczalne są napaście z jakienli
spotyka się obecny rząd większości narodo~
:wej jako całość, niedopuszczane są napaście.
z kt6remi spotykają się codziennie poszcze ,.
:gólni członkowie .rządu i cały wogóle obóz
narodowy ze strony tej prasy lewicowej, kto
rej menerzy lZ tupetem i niespotykaną bez~
czelnością konfiskowali pisma narodowe gdy
byli u władzy..
.
l
. Nietylko~ że niedopuszczalnem, ale ka~
rygodnem wprost jest zachowanie się żydo,v
skich pism, drukowanych w Łodzi zgloska~
mi polskiemi, wobec obecnego zatargu mię~
.dzy robotnikami a fabrykantanli. Zadaniem
prasy nie jest jątrzyć ale uspakajać, a tyln~
czasem miejscowa prasa lewicowo::: żydo'\v:::
ska działa wprost przechvnie. Idąc z sw;;:c!..;
s'em. agitatoróm wrogim pańshvu i spoleczel'i
stwu, agitatorom· którym - jak się o tenlsa:::
mi robotnicyprzekonywują -nie chodzi
bynajmniej o polepszenie doli robotnika, pra
sa ta z akcji ekonomicznej czyni robotę poli::!
tyczną, "przeciwrządową i na na piętych jak
struny, nerwach robotników wygrywa me,.
lodje ~odburz.ające w,yzy\vaj.~ce, .dolewaJąc
oliwy ~o ognia.Ok~zowvn1 pod względem
wyzywając~.i perfidji jest Nr. l~O z 'd~ia 19

dn· a 26

o polepszenie płac warstw pru:::

felietonie prowokacyjnie pisze p.

V~/chodzirny \v no\vy okres, witamy
go krwią, sahvulni i brzękieln tłucze>::
nych szyb ...
a kto teulU \vinien? chyba dobrze wierny, a
prasa lewicowa nie gorzej od nas, a jeśli nit!
chce na żądanie spolecze(lst\va dostać ku:::
gańca w postaci odpo\viedniej ustawy, Il1usi
podporządko\vać się narodowej karności; a
że po pięcioletninl bałaganie stosunkó\\~ eko::
nonlic~nych w przeciągu kilku ty~odl1i unor
mowac nowy rząd nie może, to chyba dobrze
rozumieją ~losy i kurJerki et tutti ąllonti re:::
publiki, którYITI tyle tylko zależy na płacy ro
botnika, by mógł on codziennie kupić nu:::
merek z porcją trującej duchowej strawy.
Geszeft przedewszystkiem, bo co ma np.
~żydowsko ~ kapitalistyczne wydawnictwo:

"Republiki" wspólnego z dolą cin'ZeScljwS:t
kiego polskiego robotnika"? Czy ?OPOlsku
druko\vane trzy piśmidła lewtcowo ~ tydow,'
skie odkąd \vychodzą napisały choć jeden at~
tyku! odpo,viadający potrzebom et'YCZI1ytll
i kulturaluYlu nasze~o robotnika? Ai'C Ata to
\V ~·r. 161 Kw·J. Wiecz. jest ~n~lykJe łltll.laSĆ !l~
p. Prezesa lninistrów, na p. ministra spraw
za,gr. w "Republice" sensacja: \\'idmo straj~
po\vsZeChne140 bez podania kina _~dzie
będzie produko\'vallY ten film, który do skutt
ku nigdy, nliu10 najszczerszych chęci nie dojr-l
dzie.
.
I tak codziennie w kółko, polski robo~
tllik te brednie i brudy czytuje i wydaje CO~
dziennie część ciężko zapracowane~o grosza
na popieranie ;;!adzin zatruwających mu ży
cie .... fe! '
Kiedy sięcierpliwośc skończy, a Z~
czuie sie bojkot Z

Kc F.

II

lZ n 1.
KAROL KAUTSKY O

BOLSZEWIzMIE.

Finansowe położeni.e Rosii :iest wię~
N owo.iorska rosyjsko - żydowska ga
zeta
,,\Vpered" ogłasza sensacyjny artykuł cej niż slnutne, i chcąc zdobyć pieniądze,rząd
socjalisty niemieckiego i głośnego teorety:::· sowiecki zmuszony ··jest eksportować, pewne
ka socjaliz!nu, Karola Kautsky'ego o bolsze::: produkty za granicę. Obecnie rząd stara.
się jaknajwięcej zboża wywieźć za granicę.
wiźnlie,który to artykuł :wywołał w całej
Ameryce wielkie wrażenie i. przedrukowany Ten eksport zboża jest szaleństwem, albo,.
wiem kraj uluiera z. głodu.
został prawie przez \vszystkie gazety amery
kallskie.
"Podobneobja.wy są tylKO VI takim
"Gdy bolszewicy - pisze Kautsky kraju możliwe, gdzie na czele. rządu stoją
dorw'ali się do władzy,to oświadczyli, że despoci. Rząd sowiecki zamienia się stopnio
proklanlowaó będą dyktaturę proletarjatu i, wo w rząd parwenjuszówr którzy przy P Oli'
że w Rosji ma być \vpro\vadzony ustrój socja
n1ocynowych ul'zędnikó\v i no,vej armji rzą:=
listyczny.
Dla osiągnięcia tego celu zosta~ dzą krajem. I należy przytem stwierdzić, że
ły zniszczone przede'wszystkiero podpory u:;:
w żadnym kraju na świecie robotnik n!{
stroju
kapitalistycznego ---ar111ia, biuro::: jest tak pozbawiony prawa i" pomocy, jak W
kracja, kapitaliści i posiadacze ziemscy. \Vie Rosji sowieckiej. Po pięcioletnich riądach boj
my, jakie skutki pOciągnęła za sobą ta niszczy szewicv odebrali robotnikom wszelkie pru:t
cielska robota.
H.osja nie była zupełnie wa i w prawdziwem te~o słowa znacze:ni~
przygoto:vana d<? rewolucjisocjalnej idlufGo za:amienillrobotników w niewolników•••
Jeszcze,n:lebędzle przygto\vanadotegot aby"
.,Nienaw·iść$l'przeoiw ·bolszewikolll. rOli!
tego rodzaju przewrótskutecznieprzeprowa śnie .~ każdymdnietn. i bols2ewizmQt.:a,cił
dzić.
.
~woje .sympąłje wmasaęh..Nie. znaczy~~
1,Ponadt6 śroclkii nIetody, przy poroo Jeszcze, ażeby bolszewizm był. już· ·hliskim
cy których socjalizm został w Rosji wprowa upadku - nie,może on utrzyma. się ,leszcze
dzony w życie,
były błędne i dlatego nie
długo, . dopóki
będzie n1ógł opiel'ać si~. na
dały żadnych pozyty\vnych\vyników. Stary armji i nowel biurokracji ale bolszewizn'l
bm. łódzkiego brukowca(,~KuI'Jer Wleczor~ ustrój został obalony, ale prze,vrót przepro jest już dziś tak. chory,. że. nie będzie m.ód{
ny".. Na san'lym czelenumetu odezwa do ro:: wadzono w takiej formie, że cale ;:~ycie t!-t);i: przetrzymać pierwszego. povrażnego.· kryz v:!
botnik6w zaczynająca się od słów:
spodarczo ::: ekonomiczne zosip.ło zupełnie su państwo\ve,go lub rozbiCia w sVloichltvła;t
snychszeregach.
W dniu \vczorajszym i 'dzisieJszym"l· zniszczone.
,
na ulicach Łodzi polała się krew. Wa~ ,
I kiedy stary . ustrój obrócił sięlUżw
,;Jak dtu~o jeszcze trwaĆ mo~e pańo~
sza krew. robotn.icza i krew Waszych €4ruzy,okazało się, ze socjalizm nie zastal wanie bolsze"wików, trudno to. prżewidziec
braci, ubranych w munaui'y. policyjne. ~ wpró"vadzony, ale za to zniszczony został ale jedno jest pewnem: obalenie· bolszewików
przelnysł. Było to· bankructwo. na
całym
Ze taki straszny f akt niestety stal się, "froncie. Od r. 1917, tj. od (',hwiH, kiedy bol~ wywolaburzę gnie'\vuludowe~o, iw6wczas
zwróci sje przeciw żvdom
wszystkim nam wiadomo, i nie ma ch~pa w szewicy ujęli sfer rządów w swoje ręce, zdra nienawiść. mas
któryc~
n~rodow:e
koła . rosyjskie czynhl
;Łodzi osoby, kt6raby faktu tego ł1\.)leŚnienie dzali po kolei idee demokracji i wolności,za
za całe W~spólC4zesne poło~
odpOWledzHllnyn1l
odczuł,ał ,ale OlZy cierpienia koi si,ę przez które walczyli. Zanrlast starej carskieJ biu.l:I żenie
H
.
Rosji •
;i
wiercenie palcem w otwartej a krwawiącej ra loktacji utworzyli . ,llOWą biurokrację, .leszcze
.,KaroIKtlts~y, którydosk:onale zna stci
nie? Przyznać każdy musi że podobnemi slo despotyczniejszą i bardziej nieudolna,. niż
'yrynie uspaka.ja. się drgających nerwów rp~ dawna... Na miejsce' zniszczonej przez nich sllnki, w RosF.so'l'{ie~kiej i który, .iaka,że
botnik6w. Po takim wstępie wszelkie slo'łfa.' arl11ji powołana zostala do życia arlnja cze:r::: sam lest SOCHthstą, nIe może wzadnY1nj'~
uspokojenia stają się nieważkie i mdłe. Cał~ wona,ale władza oficerów 'fvV tej czerwoneJ zie uważany byĆ za HPłatne~oa~enta"prze$
odezwa, robi wrażenie .takie, jakby ktoś e~ arniji jest jeszcze brutalniejsza niż w car::: ciwników bolszewizmu, ostrzega swoim
lem. ugaszenia wielkiego pożaru,. malemwi~
ki .. ~T
••
. li'·
t
~ułem r~esze: robotnicze tych krajów,
. ijęl'lde.·m,o.gień p.r6bowal, ~alew. ić i co jak ~O~ S . e3j.l~:ąmleJscepocl1u worzono . czere:: 1ednak~. Jak l u nas np., fit~encibolsl7'.o.'XT"/"I.I"'tT
·
zwyczaikę l ta czerezwyczajka .Już . zdobyła
""",,,,",,.. ,,,,~wia domo wprost przecIwny s u" sobi~s.mutną$ł~l;we.,.,N:e;pH bolszevvickiutwo lak sWIadczą. o tetn najświezsze
ł6dzkie- zna.iduja Jeszcze . nlt;~Kllea~iI:.
rzył .nowekadrykapib;tlistów~. ieszcze bar::
~nowu roielscu znanie:,
Hziej' wyzyskuja,cycn lud, ,. aniżeli da'wniejsi. słuch. Może a.rtykuł Kat1tsky~e1t()·,
obecna w konsekwencji kapitaliści. Rząd, sowiecki sam przyznaje,· ich otrzeźwi.
·n... n ..... '· ...·rr ...... ń
musi do upadku obe~ że "hTepH nie Qżywilprzemysłu.
~
tego pseudo olbrzymą.'
fi9gach.
.,. ' . _1I!!II'!III_......._ ..IIi. . ._ -. ._ _. .III!IIlIl. ._!liIllIU. . . . . . . . .II!III!IIIl~.
do wywołania eks
przeciwko rządow't,
:: S'tth1ol"ja W 'dniu 'clzisiej(x) Przed tt'yhllnal~m w Stuttgardzie roze~ . '
45. Na Górnymryn:! grasięwkrótce,srn.sacyjny ptoces przeciw
tłumy, kt6reprzybie
skarbowi niem iecklem u, oskarżonemu o ukra~'
'1;>ostawę. Rynek ·o~
dzenie .. 450miHgramÓ,v radjum, wartości 11':'
W 'województwie mil.iardów marek. .• ..
. . . . ) c'
J)ęl'tta;J,t1:aoJie pomiędzy dele~
~2J:J,~enl.a, .•.
. ' .. .
onlO
. Jeszczeprzęd~vojną nieluiecki uczot)..;g,·':
~eJ)ra.llych na Ryn
t)::U~roiet,,k;'i'... ' .··.··zwrócen . mu radjum,
Wen"!pseoirzYlua.łod 'l')rofesofn Curie 453~1hr:'1>,.
kU t a prze
..
władz.'
:P'O.Z~ttOcle okazało . się, ·że pozostaly ty}
Hgralny radium. Niedawno Wempse ... :,t>q$t~~:~~)
Konia z rzędem J:emu,· który wyjaśni co nowił to l:'adjum sprzedać. N a wiadęroaś.ć"o.'
'tni1i~ramy, zaś 450 'gd:iieśzniknęlo~
ma 'Y..sP?lne~opowrot oddziału wojskowe~ tern zjawił się' unie~oz fałszywynii . :<10~T,l~:
. Rząd niemiecki t\vierdzi, . że te 450 m~
lo lewIczenporannych do koszar, z akcją mentami tajnya.gent rządu nien1ieckiegói ligran1ów poprostu ..ulotnllo slę".. ' -.-.
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WłADOMOSCI
Pożary

skie'j~ lecz zarząB.zono powrot pocią~u

Z KRAJU.

do

Bełza, rzek01UO na życzenie pana rabina Przez
całą drogę żydzi kąpali trupa rabhlit w. \vC!zie

-lubelskiem.

salonowym, koszerowali,

w

'Ck) Jak 'donosi "Głos Lubelski~' W CZ~l::
sie od 13 do 18 bln. na terenie wojew~dztwa
lubelskiego spłonęło przeszło 20 z~gr?d. W

lfiektórych wypadkach spłonął t~kze. In \~ell:::
tarz zywy i nlartwy. Straty doslęgal~ kIlku
rrH i ard6w marek.
_

b!tlsamow,ah. ltd.

aż. ",,·reszcie \v Belzcu nie mogli ukryć
iego
śn1ierci,gdy musieli wynieść mart'we z·włoki.
Zarząd koleio'wy dopiero wtedy
spostrzegł

kolosalne spustoszenie w wagonach, a
za
zniszczeniE. kilku s~llol1ek. musieli żydzi zapIa
cić kolosalną sumę odszkodowu·w·cza.

ludzkiehfeny.
Polska w roku bieżącym obfitu je

Ck) Niebywałe iście. "rowo,ienne': ze~

zwierzęcenie natury ludzkIe] okaz3;ło SIę

Vf bandy cygaf1skie. O· najeździe

czasie wypadku, który wydarzyl.slę na Wl-;
g]e kolo Ot:wock~~ pod Wa~szawą. Oto w fa:::
lach· rzeki tonął student uniwersytetu. Ryba~
cy nie pozwolili IDU. udzielić ratunku póki !·O~

diiua· nie wypłaci żądanej kwoty za wypoz'y~
czenie ~odzi. Nie po~ogły ~roźby i na~egan:a,
biedak poszedł na dno. ZawydobYCle ~la.ł
dwu innych topielców, uczniów ghnnazJalr,:
uych, za~ądali clz rybacy ;,miljon lnarek'~.

PrOfaniCiazwłolh
. Ck) \V Goniądzu pod Białymstokić)1u
zmarlpół roku tClnu ks. J.\Vojdylewski. W
tyąh dniach st\vierdzoł\o, ., ze gróbks!9 dza :'-0
stał n&uuszonv i trumna otworzom:l. ZłodzH~~
je '\vyrw'aH 1. "t.lstzłote z(~by,z palen zd jdi
pierśaieilzłoty~a z szyji krzyż złoty.

POdf ói
cu.

zmulano rabin;

I

(k) W ubiegłą sobotę zmarł' \v Trbskaw~
tabin przernyślański. Ponieważ, w

YI,':tJlska:vlcll,. ttttdno ,było. dokonaćVlszystkie
.l':ytllalemprzepisane obrzędy ,przed ipo po~
~2:~powe, mnyślHo, o~ocze:gierabina

o~y~i~

,.ll.4.1,
. n,Y-,. .·. '. SP,O,... S.6."P jego'
. •'..s,z.Y.,b.k.
le.go.. do
,.1, b:.ez:
. f.,ornlal,n. .oSCl
przewiezienia
zwJ.ok
Przemyślan.
,
. Mianowicieubxhno :rabina jak do drogi,

w bielizl1ę, ubranie,. narzutkę, obuwie, kape::
lusz, rękawiczki i teł. i lvsaclzono trupa do
auta, gdzicposacIzono, f~O, a dwaJ se\vrota::
rzezZ stron go podtrzYll1ywali.Tym, spo~
Bobern przEdechal trup rabina z Truskawca
do. Przemyślan bez zwracania uwagi .iakkol::
wiek nieco oryginalnym był widok starego
rabina ortodoksyjnego,. zacofanego i nieuzna~

jącego.pos~ępu.wYl1alazków,

w
cYf.!:-uiskhn p?-::

dają. ,viadonlości' wszystkie ,.111sn1a. Nle
jest też wolna. od \vłóczęgó,w i. Vv arsz~wa. 0,1:::
brzymie OboL:o\viska cygansk1C rozłozyly SlQ
pod Vva\vrem, stamtąd cyganki calemi par.t.i a
mi przyjeżdżają do Warszawy na żebranIną
i wróżenie.
Proceder znać opłaca się' do~
brze, gdyż cy~ani odziani sq dostatnio
i
wygląd~tją na dobrze odżywianych Natręctwo
ich jest \vielkie. Poprostl1 chwytahl1udzi za po
Iy na ulicy i natarcz8'wie wróżą.
Z Torunia donoszą, że banda cygallska
w poważnej liczbie, bo przybyła na d\vuna~
stu wozach, rozlokowała się na przedll1ieściu
.fakóba 'w pobliżu rzeźni. Są to wyjątkowo
zall10żni cyganie,
stroje na nich całe, a na~
wet bogate, a koni pięknych i rosłych posia~
dają 30. Lechve .cy~anki trudnią się wróże:::
niell1 , a ciekawych swej przyszłości znajdu
je się tak dużo, że oczekują spokojnie V\T ogon:;
ku dOPóźllej nocnej godziny nh SWą' kolej,
Intratnym interesenl Jest widać wróżbial'~
stwo.
Ciekawa rzeCZ,l1a ja.kie.l prawne,i pod~
sts.''vyieodbyła się ta pergrynacja. cy~an6w w
Polsce. Podróżu.jący oby\>vatelpolski musi
lnieć drogo okupywane dowodv osobiste, ie~
ślinie chce narazić się na wi'e1kie nieprzyje~
mnosC1. Czy cyganie lnają te dowody?
Rzad po-winien krytyeznie odnosić sic
do tC.~fo wlóc~;cL!ost\va cYF!:tulskic.r.!o, narf:l?;;1 in-CC,~!O obywat.eli na nieprzyjelrll1Qści.

pędzącym

w

·automobilu. . . ' ... " ... ....... .
. . Zdarzenie to ..przyporoina .inlle.Miano~
wicieprzed'W:iehtlaty jechat do Wiednja
~catym .s,,,yt.a . clw()rem, .. salo now Y11'l , .... ekstra
pociągiem"1cudowny~'

rabin. bełzki. Nie .do~

'i~zdzającdo Wiednia,tabin . zmarł. . .Śmiere
Jęg:o~atrzymtnow·tajemllicY1bYzwłoknie
/od,dtt:wac władzon~do komisji sądowo dlekar::

. .

~Pan'ię lrostos&tl1 proszę mi oąda~ pi,le

tyśięcyl

.
Kustosz .skinąłl'\:ką nawoźnef5o, ten cIp.q:
-cH mnie za kolnierzi'~;ryrzuGil za drZw.i.
Nie wiecie moi pal1.stwo,.z kim IllaĆ1.3 Go
ażynienia. Ja nb jestP.nl z Krakowa.. .ja jestf>.ln
organIstą wMs'?i~nie t~~rnej i słynę w··promlflnJrt
lO~ciu mi1.Nie daruję. Nie pofolguje. Poszedleil1
do adwokata. PIsmo cdesz!o natychmiast. GJ6~
wną tre~;:;j.ą pisma by ty słowa:
"rr~~1i~ świu~n:r sądzie, n.a budzie najnrmarku, nap:isannm je~t, że tam jest sloń rusz ... 18oy trąbą i boa dtlslcwi, to w budzie muszą h.ft~ te
objekty, a jeśli iclt n:LRma, jeśli talTI jest tyll\tł
kot; to ("ala buda jestosZ11si'wBln, k1;l)!':ł.
Ź8nd lemR:cl1 rozpędzi."
anI zupf'lną trafno§ó tego za?~
..rtr~wjede!1 raz i d1;tlg'l 1~

wiez.IJpÓmnienilHzez Eędziego i zaprzys'1t,lzf mi
rzeczoznawcy SądO'ĄTl loświadczy1i <:;0 następuje;
Ludzko§óparę tysięcy lat jęczała w kajdanaeh,natronttf~h sztuki rozpierała się hołota. l\ly til
llie wspomirt:;tmynawet o takich mydlarzach, jak
Skopas i Micha~Aniot) .dość.stwiel,'dzkjże spod in·.
na ludzkQśćwiGó.ezytalauremglowytakic~l dzikichOSlów,. jak Ru.hens~ Rembrandt i Mate.;Iw.
Wyrzuci~jch.ześv~'r;ątytl.i sżtuki, to zaś robi z'tCZfJ,
l~ona: w pozwie," ysiawa. Raz wreszcie ~nalazl7
się. -w,pałac~l sztu]d, pl'pmienneiju,trzntane arf!ydzieła, świeży wiatr ze świata ideału powititl ~1 a
ludzk~e dusze ..•
Sędzif~ ni<:;; (ZCkU nawet na lwniec wv;vo·
d6w iaprzysięż'>T!;ychrzeczozna,vców i wyda!
wyrOK: .
.
OddHla. sie.,:QWOda z żadanlem zwrO~ll {}
tyśfęcywstepu :L:J ··~IYSt8:W-ę 5 ~lcazuje się go na
.zapłacenie 64 tYSihłVkcf-·ztów sądowych".
'Byłbym~v; tf'zpat'zy, gdybym by! zi.{r!'!-,
kowa. Ak moi part. two.ja nie jes+'clXl zKr!1kow~1r
ja jestem organ.is1,1, z Mszany g·órnej. Po o~Jr:;v·
maninna piśmiewYl'dttl poczułem rozkosz nr0cesOWallia,się.Ja1'!~,z przeprowadzę nie Pt'ZPZ
dwie inp:tancj,J flądo\'d? ale .Pl~zez piętnaś~;-l ';n-

rzeczoznawc'6w .•ł uz
wf;eh 'panov.:r. .B·y strmcyj

i

ł-"TI"l',..'llł'łn

'1X1f:!..... 't7(U1Tl'

aż

teg') Fnr.ytdisldp~()

djabli

j.' PiOTnnowI ('7.!t

Teraz nie jeden,. ale dWQcll
~,.,..~ ...~~, t ~~}~)i'~ ·.4""t~\.',

f"t

;.PI,~:, '~~~.~,

adwokatów wnieśli moją za.lobę dodrug'iej iniltarif
cj5, A na rozpr ł;\.wie w drugiej instancji rz~cz Mię
zac~wiara i wy...vró ~lla. Apelacja wys~a ba ..•..•...
słusznie z tego ~tanowiska, żetrzeha przes •....•....••...,
innych zaprzy,nężor,:ych.-rzeczozna'wc6w . ·.sądq~
wych. Byli nimi dwaj sJawni polsc~" artyści By:t~
mowicz i Klasycz Jt11ski. lTpomnieni przez
go apelacyjnego lz~ilrzysiężeni· dożyli """0,,.1'1'&1
następujący:

"Pytasz nas, świetny sądzic,czem
c2;.epiona . wystawf.i i co to są za artJ~cil
banda idjotów, kt6raz ulicy wdarl~ się do
sztuki, takie eksponaty i takie dzielap6
l~yć policyjnie zakazane. Okropny upadek
szt~!tip9trwatak dIugo,. dopu.ki sejmspra:
'Wf'j ustawy karn~j o tworzeniu dziel.sztllki
chwali. ·Z!J. dzieło· wibrystyczne .powinien
znaleźć si~ pod nadzorem polioji.. ku biatów
z~· wsadziekolegjalnie do domu obłąkany
d7Jelo futurystyczne pozhawienia prawo.· ... '
sl.:ich; a za lrrowy malowane lubl'ylrą i farb}.~E\.
pl'ania S7.eŚĆ lat kryminalni'.
Wyrok doręczony mi na piśm'ie UJ.·;G,J.u.,l-'''''i'
" Skazuje· się Towarzystw?
Sztuk pięknych na zwrot 5 tysięcy z:a
462 tysiące kosztów ~nnrUSHdo,vnrro'::.

.

(Dok. n~t.)
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darl'yic

C7\lVart.

k.

SFER PRZE

Czwarfel\ dnia 26 lipca A.rmy, Mntki N. M. p.

(bip)

W ~:chód~!ońcn
4 m. 55
Zachód o (l. 8 m. 49

Teah'

:Sfrl'~\icjski

(CeflH.... nlatl~

kszoścl łabryk

l,',

.. Wiern Mircewn"
Te ~Ar Scala (CenieIninna .M 18)
Po\Vt6rzeme premjery
iU1aIi"'5:nO!n.~a (Oz el na 2(

.. Tra::tc dl n awiedzlonejH
III'

l,4.ł~"~"

(Frz.el\~:j7Cl

"Kopi~:ta zmiennq
I\lCą~h10"

1)

jest"

u

uCzarC'a e pole
u/J J'I:.'t):~II" 'Ffzejazd ~)
~rzu'llJ~;-:'i,1iO

iPiotrkO'lg":;!{)i

.,1\1.'at-id?s z Clermontu"
fli'lIlJl.ZeUlll1l ,1;<.U.!ł d ii
złu'"

{:e,
(pbtrko\.\Bk,:t 91

::lWryeZb{.

14Co OdnOWIenie akademji I{rakowskiej dzięki
kr610wej Jactwlpi.

rem

1618 Jan lU S~.biE:'ski zawiera
r\leliSieje'l\m,;zem.

przymierze z ca-

'reo~:olem

astellIle posiedzenie
mi~ jskiej.
(bip) Następne posiedzenie Rady miejskh;j, na kt6rern odbędzie się wybór 2-wic.e-pr~'3
wodniczących łtady i sekretarza odbędzIe SIę
w poni€~dzia~ek.
.,.'
.
J ak podaje biuro lufornuł.CJ.l ~)~~soweJ
....... ''''n'''..n frakcjami doszło do pOl'OZUllUeUla. l wy·
brani zostana nawice~przev;otlnieząeych radn.i
dr. Rosćnblat (s;iouista) i ur. Garliński (Ch.J .N.)

.J uk sic
ze. strony l'niarodajne; . w piątek" d. 27· b. m., nastqpi ob;ięć.ie ul'zędo
w~~ia przezwyhl'anych d. ,24 b: 11:\, Pll, czlOl;l~
ków prezydjum i la,vników MagIstratu.
- Opla'ty stelnplowe od podań w spra%
wach wojskowycho
(pap) Od składających podania . do
P. K. U. t względnie do Komisji poborowych,
władze wojskowe pobierały, dotychcza?,
opł1l.ty stemplowe kt6re.wynoslly od.podanla
30.000 mk., a od każdego załącznika 8.000 mk ..
Opłaty" te pobierane były. wbrew .. rozporzą:::
dzeniu wykonawczemu l\tiln; skarbu ~o usta~
wy sejmowej które wart. 6, P1:1nkt 6, . zwaL:
uia ··podania w sprawach WOjskowych od
stempla. \Vobec tego pos', Jan Ledwoch
zwrócił się do ~1in. Sp!'. WOJskowyc!'t o wy,
jaśnienie jak l\linisterstw'O spr. WOjskowych
zamiexza' uzgodnić przepisy o stemplach z
Ustaw~ sejIno'\vą, i przepisan.li wYkonaWIlI
czymi Min•. skarbu. .
..
'
t

Na ,interpelację powyższą Min.. spr.
wojskowych zakomunikowało, iż szczeg6ł61
wy rozkaz re~uluj ący tę sp~awę zostanie niebawem .wyda.ny. Obecnie zaś zostało wysł~
ue zarz~dzenie. wyjaśniające, że podania .Q
odroczanie i ulgi, jakp podpadające podpunkt
6, . art. 6 rozporządzenia Wy.konawczego do)
ust~wy sejmoweJ (Dz~ Ust. Nr. 44 z r. 1~23
0llłacie stem.plowej nie podle~a..1ą, na.tomla~t
~ld:ijczone są od ulgi stemplowej podanIa
)'j!~;:;!ezwolenie na. wyjazd za~ranicę i podania
o~ianę obywatelstwa. Miejscowe władze
P•. ~-L';y,. wspop1niane rozporządzenie , Min.
spr.W'()iJ'rkowy,ch 'otrzymały i uwalniają od
'P~; . 'tlod~nia.w sprawach wojskowych,
1
te ąJa.\. ,pewności zwraca iący się. do
~. KK" U~~,!'!ąpt:twach wpjskowych,. względnie
o omls]1PQbo~owych z ,podaniami o ulgi.
z art. 61, 62,64 i t .. P~, jeżeli nie chcą optacac
stempla, pOWinni pbwoływa6się na art.~. 6
punktu 6, rozporzadzenia.· wykonawcze~o 00
ustawy seJmowe,] (Dz. Ust.
44 zr. 1923).
- Z komitetu budowy szkół pow~
szechnych.
,
(pap~ Komite~ b~dowyszkół powszech
nyc~ budUje obecnIe PIęĆ szkół. Bardzoraz:i
nIe ~dzie praca przy budowie gmachu przy ul.
'. CegIelnianej, Nowo~Targowef i Drewnow:::
skieJ, jedynie b;-.alCoos,tafec'znycli. ftln4tt~

:i"

nr.

jak i bawełnianych
nistracji wstrzylnanq.
Zarządzenie

z

polecenh~ adnli~

to wy\volanc

zostało usu~

wUlllclH przez robotników od pracy :lQll po:::

licjantó'w, do czego adlninistracja fabryk nie
chcialadopuścić.

Na rnurach fabrycznych rozlepiono
obwieszczenia, 'w których podają robotni:::
konl do wiadol11ości, że z powodu ekscesów
pozbawiających pracy
niektóre robotnice
fabryki zostają zanlknięte na czas aż do Z u:::
pełnego załatwienia tej sprawy i zaprzesta;;:,
nia przez robotników podobnych metod te;;:,
ro~.'ystycznych .
\V związku z powyższą anormalną sy:::
tuacją. która, nie poz'wala przemysłowi \vł;p
kienniczemu povvrócić do norlnalnego trybu
i która działa \v najwyższynl stopn'iu jątrzą:::
co na obie strony~ przedstawiciele sfer prze::
mysiowych, udzielili następujących infor~
1

(l")totrlwWsk~l il7i

.. Blał<'! f'u::ihnia"

J,V .... "" ...lk ..........

I

RZĄDOWYCH.

bardzo daleko idącą samo,~""olą, nie może byQ·
przez pl'ZelnysloWcÓ\V tolerowane, ~dy.ż je~
ono jedllocześni~ zall1achem na pl'aworząd::
ność.

-

Wychodząc

z

założenia,

utrzY!l1ania

pra worz~idności interwenjowaliśnlY onegdaj
w związkach robotl1iczych i byliśmy zdzi:l

wieni, że przedstawiciele związków stwier~
dziU, iż nie posiadają dost~tecznego autory:z:
"tetu, aby sprawę tę rozsfrzygnątĆ.
- '\Vobce tego uważaliśmy za stosow~
nezanlkn~ć fabryki . .i'fam chodzi jedynie o
poszanowanie pra'\v'a i dlatego ma.nly nadzie::

ję, że związki ztxwodo\ve stanowisko nasze
zroztl111ieją i potrafią wpłynąć na robotni-4

ków, aby ci podobnych nletod postępowania
zaprzestali, a wtedy natychnliast uruchomi:'

lny fabryki.
' .
l
~\Vsprawie unieruchomienia fabryk
łódzkich delegat lninisterst\va pracy inspe~
ktor lVla.łachowski, który przebywa "*tv Łodzi
z polecenia 'władz centralnych aż do czasu
zupełnego zlikwidowania za"'tar;:.;6\v·w prze~
macji:
- ShlnO\visko przenlysłu \v tej spra::: Iuyśle 'włókienniczym, przesłał obszerne spta::
wie jest jasne i nied\vuznaczne..
.
. ,vozdanie o sytuacji obecnej głównemu in~
- Przelnysło\vcy stojq na stanowIsku, spektorowi pracy w 'Jv1 arszu\vie p. Klothowi.
że żony policjantów, których 'wydalenia do:::
\V odpowiedzi na spi"'t1:\vozdanie to
rru.l<!.njq sic rol:;otnic:l~ są robotnic~t1lli fabry:::
p. inspektor Kloth polecił p. inspektorowi
cznenl1, które .zostaly przyjęte przez adlnin~:: Mala,chowskielnu energiczne zainterwenjowa
",+"".~ń'"(,, f:.tbryczną i tylko przez nią mogą być
nie z"lrówno \"sferach nrzeIl1ysło\vych jak'
i związkach robotniczych oraz' u sfer rządO:#
robotnikó\v, które jest. \vych.
c

•

INFORlv1ACJE . BIURA ADRESO\VEGOMlii.STA ŁODZI,
(bip) Cele111 poinfornl0wania się O~U~ otrzynlują .od 300:::400 infornlacji dzIennie,
chu ludnosci, który sile atrakcyjnej tego lIlla~ zalahvi,?ne .są bezpłatnie.
sto. jest bal~dzo znaczny współpracownik ·Bill . ' .. O$Oby pryw"atne, ktć~rychzgłasza się
ra informacji prasowejzwrócił siędokierownl przeszło 50'. dZienpieotrzymują· informacje ~a;
ka biura adresowego p.Sitkp~*skięgo~ kt6r)r opiatą500 tnk't1l~;kt6rych ;to Qplatt1trzymy~
o ruchu ludności :iozwifitzanejz tym ruchem \Val1e jest. biuroadre$Owe, gdyźlllaglstrat po~
dzhl1alności biura· adresowego udzielił mu
krY'W~t tylko p'ensje15 urzędników, Ą ... re$zt~
jak ró\ynież .. \vszelkiego rodzaju .wydatkiw
następujących informacji: .
W ubiegłym miesiącu zame!do'\vanoo~ związane z Pl"()wadzeniem . biura ja.k lokalI'
schemagr ibl~nkiety.drukowallepok:rYw.Ą
gółem '\.v Łodzi 10,588 osób, \v tern mężczyzn
praca. ~11Ur3.aOreso"vego.
,
6,372, kobiet, 4,763, cudzoziemców 597.
Podług wyznań było z~uneldowanych
Prócz. 'wyżej wspomhianych czynności,
rzynlsko - katolików" 5,823, ewangielików biuro prowa:t1zi o~ólną statystykę, jakrów(
1,006, żydów 4,211, prawosławnych 87.
nież statystykę szczegÓłową podług płci,wie.~·
Pod względemzaV\rodó\vnal\vięcej by ku,. przynaleźności państ\vowej,WY2inani8.~
lo zameldo'wanych robotników 3,859, naj$!! i zawodu dla wydziału statystycznegomagi.;
stratu.
.
..
mniej inteligencji. 960.
Ogólna ilość wymeldowanych z. Eo~
". \Vszelkiedane, .nadtłyłanena kartacll
dzi wyniosła w tym, czasie 10,,475, wozem sl'bcjalnie przez komisarjaty policyjne kODA
trolo\vane. są przez funkcjonariuszy biura.
mężczyzn 5,936, kobiet 5~120. .
. ,~ .,
.
Wymeldowano rzymsko - katohkow
Prócz . tego biuro ·.Adresowe prowadzl
5,448,ewangielikóv{ 1,168, żydó\v 4,340, pra::: dział adresó\v zagranicznych listownie ~
woslawnych 93.
.. . . ..
.'
ości0nnemi państ\vami· jak .:t6wniez.z .Rosjtlf
\;V .okresie ostatnich kilku tygodni wy:: . Sowiecką, których to inform.acji·i ·adres6w
meldowano najwięcej inteligencji pracującej zag~anicillych przesyła się ,około 100 mie8i~':
,,'
-- 1.009 i robotnikó\v - 3.600, kt6rych wy jaz CZUle. ;
dy ~ ł"odzi tłumaczą się z :jednej strony sezo~
Obecne kierownictwo biura. celem
nem. letnim, podczaskt6regowielu osób W'Yi1 stawienia tego urzędu na
je~dta n~ Odpoczynek jakr6wniez urlopami miedąży do zaprowadzenia ...
ł ~,)'
robotniczetni. . ,
bnó\v, których wykończenie ,zna
Nad regulowanielnt~gQruchu ludno,;: kuje peręonel biura. Bębnów tych .D.tiKlZJle
ści w jednym z na.jbardziej .tuchliwychcenb
Nao~ólstwierdzić
'
r6\v Polski czuwa biuro adresowe, które za:: statystyk
<io"·1(1I7:1'I.ił.-::.k
trudnia 29 urzędllików.
'
pracy. biura, Ż""'1I!iJ".-.&......l.'" l~la.nlO$~Ji
Prowadzony ,iestprócz danych statyr: dość silny, a najsvi
',stycznych dział inwi~Uacji poszukiwanych odplyw'u :rO~~t)(lCZVnala
dla urzędu śledczeao, którY·prZdtlcietr.de Ottzy strony ł"If,·.n'l"ru"......
mule do 350inforu1acjidziennie. Informacje l ludność
w
służbowe. dla urzęd6...v naństwowych i wszel::;
kiego rodził,jtI' placówek państwowych t które sila
P'.......... ...........

oddane do użytku8zkołrtego W biezącymro:::
ku szkolnym.
..
..'
N atOlniast Komitet budowy szkół po,v.l'!
szechnych eZYl1i .cusilne starania, ażeby bu::'
Jest
dynki szkolne przyuL Konstantyno\vskie.inr.zeto
niepowsfrzyma
27 o siedmiu salach wykłado'wych i innyn1i czenia udowy
na ter:tnin,t.i. na dzień
salami pomocniczenli przy zbiegu ul. Mary:: l w~ześnia, w którym to dniu rozpoczną sięi
sińskie.i i Sikawskiej o 26::ciu salach 'illyktado lehkc.lbe dziatwy; szkolnej w. no'~.;vch, 'ru;nl(
:vvyeh i kilku u~ikacji dodatkowych; by~y od~ c ae
.
~
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'(l1ap)Wydz1al oświaty: czyni Pl'zygotowa
nowego r. szkolnego! a
~ięe odbyj.W'~ m,ę .pdświeżanie i odnawianje 1(1Jrall
rz;koln.j·e.l4. -uupelula: się inwentarze l wszelkie
~m():oo naukowe, zaopatruje się szkoły w opal i
!\ p. nowni~wydzial. oświatowy w gorliwej
[balo:§e'i o hygienę dziatwy szkolnej, priJjektuje
;większe.nie .ilości lekarzy bygienistów:1 pje:ęgniarek szkolnych. Odpowiedni projekt juz
Ipracowywuje Sekcja Hygieny Szkolnej, ażeby
!liezwlocznie wllieść go na najbliższe posiedzenie
Rady miejskiej.
",. , _ ....._ _

lauczycieli niekwaIifikowanych.

' - - Min:~Sp;;;~-·W~jsk~~Ych'~·~~~zkaz~rn do
P. o. K. z 'dnia 16 b. ID, N, 9140-0 de B. odro-

~zylo niekwalifik,owu,llym nauczycielom szkól
P?wsze?hnych w b. zaborze rosyjskim ćw.ic7.e~
,Ala WOJskowe, odbywajfl:ce się podczas wakaeji.
ftąxoku 1925.
'
;- Zmiany w sądownictwie.
"
;. ' . (bip) Wiceprezes S. O. wwy'dzlale c-y ~n1m Karol KozierQwski mianowany został
pre..zesemS. O. w Kielcach.
Sędzia okręgowy Ludwik Kahl m'ianowa
l1y wstał notarjuszem w Łodzi na miejsce ustęplijt\oego rejenta Ryfiliskiego.
~ O wyrównanie dodatku dl"Oiyznianego..
" . Z . Zaw. Pracowników ~1iejskich w Łodii zwrócił się do ,Magistratu z memorjalem,
Iwskazując, że ustalony ostatnio przez komisję
łwoje.w,6dzką wzrost dl'Oźyzuyw wysokości 27,77
p~oc. nie odpowiada jak wykazały badanią. póź~
#

mejsze~rzeczy;wistości. Powolując się na~oblicze

;uia kOnUsji warszawskiej, która określUa wzrost
:m-oźyzny'na48 proc. (co w~ęto za podstawę'
~p.odWy~ld,dla, Ul'zędn.1ków· pa.ństwowych, .ban..
kowyeh i innych); zarząd związku 'zawod.nie
,.zr~kując się zasadniczo l'egulQwaniapobor6.w
LWedlugorzeczen,konUsji lokalnej, która maby'~,.
~eorgĄD.izowaną, domaga się od Magietl'a:tn~
podwyższenia mnażnika nam. lipiec o~ólem o 48
proo.• P~;uiewai pracownicy miejścy otrzymali
;112 pod:w;y~kę' w wysokoścI 27, 77 proc. przef&
zw:iązek prosi o.wyplacellle 'doda 1 sierp~a potostfł.łej~6żn1cy~ t.j. 20,23 proc.
'
" " 'Magistrat na posiedzen1u w. q. 24 b~ m,
postanowił sprawę Powyższą przekazać do defi.uityw.nego zaJatWienia nowo-ukonstytuowanym
wlad'zommiejskim.
i'"
__ Obaz Y. M. C. :K. dla chłopcow"·';;

iWlotiawie..

(bip) , We Wlodawie nad Bugiem utwo~

.~

rz01;lY' zostal obóZ letni dla chłopc6wstaraniem
\Ę.M. O. 'Al.
Nad' ohozem czuwają specjalni instrukto·

,\~,

ktorzy, uprawiają ćwiczenia fizyczne: gimw

:1l8styke. 'gry i lel{ką atletykę, jak,.ówniez u.rz~tl'zane są' częste wycieczki w lary nadbuża'ńsk1t=.

"
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BANDYTA I DEZERTER SKAZA.NY NASMIERĆ.

(pap) W dniu 25 maja br. sąd wojskowy
D. O. K. Nr, IV pod przewodnictwem podplllk.
dr. K, S, Oizińskiego rozpatrywał sprawę plutonow'~go Florczaka, .dezertera z 85 pułk, strzelC'9'W wilensldch, dwukrotnie juz UCIekającego ~
wojska. Akt oskarzenia zarzucał li'lorczakowi:,
przywłaszczył sobIe oddane douzy'tku slu.źbo~
wego rzeczy wojskowe, że dwukrotnle zd.ezertero
wał z pola walki .oraz ze PQwtornie zdezer'terowa
wszy, oddal się rzemiosłu bandyck'ioTllu d Jkonywując calego szeregu napadów. Między in. na:pa
dllH;ta !i'osbaia przez F'lorC'zaka zona hemendanta
po Hej: P~llstwowej nn m. .Łodź, .p:')'dinspektora
p. ł~cszkowskiego J.~t6rej Florczak zrahow9J 8(1·;
ki ewkę z 'pieniędzmi, jak rownJ.3z dwa złot.o
r;ier$cionki. W kazdym wypadl{u i przy kazdyrn
napadih~ Florczak uzbrojony byl w kara,bin.
Policja; szybkowpadla na trop tajeluniczego ban
dyty, ale kilkakrotnie ud-awalo się FlorczaKowi
ujść z pogoni.
Schwytany wreszcIe zasiadł w cł'.· 25 ma~
ja tego roku na lawie oskariionychw sądzie wOJ.sKOWym •. Osk'arzony· sIlnej .bl{dowY męzczyzna
bylong'iś aJirobatą; cyrl{'owym. W czasie wojny
,przebywal kilkakrotn'ie w oddziałach Balachowi
eza:, z~w czasie powstania g·ornosląsk':i.ego wy'jechał na.~ląsk'. Wybitny typ. oegenerata, ktarego jeszcze bardziej spo~nna i zwyroaniła wOJ~
na,ktora clla typow takich jak Florczak oyla
nosKonalą szkolą do popisywanIa srę swem rzerniosfem. Oskarzał Florczaka podpro~. kapita KowalsldbronU oskal'zonęgo męc. Knobel.
Oskorzonypmy:znal się do winy i z całym cyllizmem' opowiadał o 'dokonanych napadach,
ośwadczając, ze .,<10 Innej pracy ni~ bandytyzUl
nie nadaJe się'''. B'andytyżm traktował jakO swoj
zawod. 'ŚwIadkowie be~ zastr7.:ezenstwierdiilf

~,.,.,."
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;Wczoraj rano o 1todzit:ie. (j ~ , mi~}
mi nadjechała karetka do WlęZlema wOlsko
wego, mająca przewieź~ ~kazan~gq na kłl~,:
śmierci Florczaka na mIelsce eg2ekuc~1'i
'godz. 6.30 rano obecni już byli na ,lllleJ~
egzekucji prokurator kapitan
Kowalews ~J
porucznik Wajda z referatu bezpieczeństw
KOlnendy miasta, ksiądz Olesiński orazE~fe(:
Gryf.!laszowski z 31 . .pułku Strz. Kan ..,. -'I;, n:
kucję pod je~o dowodztwem wykonał ~lqtC!cr.;:
z 28 pułku .. Przed ,egzekucją ~l?rczaK. ~tt'}5
zdradzał żadne~o,zdenerw<?wanHt. .
CU\ i~":j:jl
całe'~~ c~asu zac~~wywał S!ę SP9KOJnle~. n@~:?:)jl
z~odz1ł SIę r6wnlez :pa Za'\ĄTląza!l:le .oCZ~':m'l~t~
~o'dz.6.45 na znak dowodzące~o .pl~toned'lJ
rozległa się salwa i skazaniec padł t.rttpem't
Lekarz stwierdził zgon.
.....J
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rządzUo naklad Kart pocztowycn zagrą.nlcz
nyeh pojedYl1'czych i podwójnych bez znaczka
pocztowego. Cena sprzedazy 'tych kart wYnosić
będzie: pojechr]),czvch 50 mk. za sztu:kę, podwójnych zaś 100 ID k .. ~B. sztukę.
,
- Co ułatwia otrzymanie wizy amery-

==:;.u sil} aQ. wl::~eryk."fis~leJ ~aje .~~1~~

S" łatWIeJszego

otrzymanIa teJ

do Stan'6~ Zjednoczonych.

Wlzy l

WY.)fLZ,,/.

.

"
.
- Licytacja koni rewłndykowanyclt~(i
Niemiec.
"
~'I:
(pap) Dziś Ogoa.z. 10 rano rozpoc~e .. ,.~
w Zgierzu na targowisku 1ieytacja 19·~11 k~
rewindykowanych z Niemiec.
-- Samowola właściciela domu-" iIi tli
(pu;p) Krajewska Cecylja, zan1lesz ; ~'
przy ul. Pi~oonej Nr, 9 zameldowa1~ ,PO <3.
że właśCiciel tegoz domu Koszade Kazunle~e.
synen; swoim J.a;tem. wyrzucili :Je:j rze~ZY 11 cd;
szkanla i na mleJ~~ ICh pOWlloS111 s'Y0Je,. :r~oto~
O powyzszem poliCJa splsala odpOWIednI ~6ie(l
kol, celem poc'iągnięc'ia samowolnego wIa

~r)

r

Posiadan,ie
..

tozsam.ość osoby Florczaka, g.rożąceg,) im Wl
swoim czasie śmiercią. Prokurat.or domagał się
dla Florczaka kary śmierci, trudno bowiem znaleźć iD,ll~ ka;rę dla osobnika, który ma takie po~ę
cia o obowiązkach społecznych.i stanowi wybi.
tnie szkodliwy dla og61u typ degenerata bandy..
ty. Słusznie podkreślił prokurator, że. tyP podobny po wyjściu, z więzienia stanie SIę Jeszeze
groźniejszym opryszkiem. NispoIDogla obrona,
kf61'a: punkt r.1ężkośei kladIa ną .poziom um~slo.;
wy oskarżonego i wpływy wojny i sąd Po0 n,aradJZie, uznając wInę Florczaka za doWled~o~,ą"
ogłosił wyrok skazujący byłego plutonowego
Florczak:a: na wydalenie z wojska, oraz n,a karę,
~lnlerci przez rozstrzelanie. Obrona zgloSlta apa- . .
13c:.;'ę do Sądu Najwyższego, kt6ry rrx~ptl~tzy.r,:
wszy spr~wę wyrok Oll:ręgowegoSądu. W OJs~o,: '
wego w Łodzi zatwierdzil..P. Pxtizyoe:lłRzphteJ
21 przysIugującegO mu prawa laski nieakorzy.,
s~at a zatem wyrok został ~J.ę prawolTwcny:rn.

ze

Obo'z ten zos'tał prze(Uu~ony na miesiac
Błerpleń' l obecnie jest jeszcze kilka miejsc wol·n..'l:eJj',
- Cena sprzedaży karl pocztowych za
lTa.l.Utznyeh..
rawo
(p~pJ
,Min,isteJ:stwo
poczt
<""",.
-', ." ......

~~~

lllO

em.

(pap) Elnigranci posiadający karty WSff~~
konsulatu amerykańskiego, celem unikni~',,;
cia zwlokipl'zy zgłoszeniu się po . WIzę anlel'VJrtUlskihwlnnj napisać do swych krewnych, ~d
1:torych poprzedl1io affidavity otrzymali, o.h'v
inl zaraz nadesłali kopję swych obywateIsldeh
papierów, względnie kopję podania, wnh:sionego
do sądu celem otrzylllania tak zw. drugIch paple

kloreJ \farunki zdrowotne nie pozostawiają. nić

Nr. 2\i,.>.{ ,

____________

prawo wyjazdu do:Amer:ykl przysługuje. To sa~
spotyka i tych emigrantów, którzy mając
paszport do !(anady, Kuby, Argentyny lub ln,ne
f!'j kraju, wskazują nUlner teg'o paszportu w p().i
,daniu do konsulatu amerykańskIego. Konsulat
bowie:m udziela wizy tylko na paszporcie do Al'1le
ryk.i Urząd zaś emigracyjny nie zezwoli starO.;
stwu na zrnianę celu podrózy w paszporcie. Sta,.;
rania przeto o wyjazd. do Anleryld należy rozpo"
czynać zawsze od wyrobienia paszportu zagrani
czneg,). który wyda;ją starostwa na 'Podstawie
affidavitu ostemplowanego przez urząd emlgra~
cyjny~ Jeżeli urzą.d emigracyjny affidav'itu nie
ostempluje, to wszelkie starani.a o wyjazd do
Ameryki nalezy odłożyć do roku następnego,
Dopiero majqe w laśei wy paszport zagranIczny,
nalezy l{upiC kartę okrętową i Wllleść podanie
do konsula am.erykańsldego. Kto postępuje inaczej sobIe tylko szkdzi i wyjazd swoj op·óźnia.

(pap) ·A·genei" em'ig1'8cyjni ażeby sprQledaWt.3.C więcej kart okrętowyeh, nieraz zacheca:i~
iograntów do wnoszenia podań do kon~l1Jatu
amerykańskiego bez llprz8dnieg rJ u?;yskania pa·
e:!ZPl'tu zagra.nicznego. ~J ak wiadorno w -podaniu
do konsulatu amerykal:tsldego nalezy mIędzy in
wymienić nr. paszportu zagranicznego or9.Z podac w jakIm tow. okrętowem zostala zakupiona
k~rta okrętowa (szyfkarta). Usluzny agent doradz_~ emigrantowi wskazae nr. paszportu wewnĘtrznego czyli krajowego. Konsulat amerykdllski na podstawie podania nadsyła numerek
czyli kartę wstępu, ale na tern konczy się powo'd~enie em'igranta, gdyz ani paszportu zagranicznego, ani wizy .amerykanskiej na podstawie
karty wstępu, fałszem uzyskanej, otrzymac nIe
można. Co więcej, osoby wypisujące nieprawdzi~
we oane w swoich poClanlaeli do konsulatu, nleraztracą swoją ]rolejk'ę i 'tylko z (luzą stratą czasu 1 koszto\"v dostają się
A.merykl, jezeli im

PU

no Wycz(lpia.

~rjM.~

OSTR.ZEZENIE DLA ŁATWOWIERNYCH~

kańskiej.

Rownlez isłnieje opieka lekarska, dziękI

____
t ______________

,p~n~

igracYinych.

hi:en

da. rio ~t0~cia

- Tranzlokacje i mianowania nauczy:'.
cieli w powiecie.
(bip) W kOllCU lipca rozpoczną się
tranzlokacje i mianowania nowych nauczy:::
cieli w powiecie łódzkinl, które trwac będą do
polowy. siertJnia.
,.
Liczba nauczycieli W· rOKu szkolnym
bQ~zie nlusiata być znacznie zwiększoną w
zWIązku z
projektowanym· przymusem
szkolnym.
.
Dodatkowe tranzlokac]e nastąpią w
~aździerniku tj. po ukończeniu przez kan'dy:::
ijatów na nauczycieli;' kursów metoayczno:::
praktycznych, których słuchacze w licżbie 61'
pdb.ędą lekcje praktyczne, a następnie repe:::
!ŁYcJe.
.
11'.1., '- Odroczenie cwiC'itcn' wojskowyeh dla

~_=

powyższych dok:qmentQW przy.

j"

.

,'~ odpowJedii.ą.lp.Qścl. ~.ą90wel

-: Ecl12 zajść strajkowych.
~ra posiedZf~nit1 w d. 24 b. m. Magistrat
postanowił czlol1]{om rodzin ofiar. tragicznych
zajść strajkowych dać zatrudnienie w zarządzie
miejskim oraz wypłaCić po 1.000.DOO mk. tytu-

Kilkunastu nieznanych
osobnikow ukradlo
część rzeczy, powynoszonych przez mieszkańców na ulicę·
Straty spwodowane przez pożar wynoszą
przeszło 400.000.000

bezzwrotnej zapomogi rodzinom zabitych
robptuików.

- Potar od pioruna..
(pap) Podczas ost. burz, jakie szalały nad
vtkolicą, piorun uderzył w oborę 'romasze\v:;'
,
- Teror..
(p~ip) 011e~daj o godz. 5 rano, ~dy ro::: skie.~o, sołtysa wsi Gatki] gm. Brus. Piorun
botnicy fabryki Karolewskiej Manufaktury, zabił kro'\vę w oborze i kontuzjo'\vał obecne:;
~o tamże gospodarza, p:rzyczem zapalU za,~ro
przy ul. Nowo:::Kątne,i 5; zaczęli schodzić się clę.
O~ień z zagrody Tomaszewskie~o prze~
do pracy, na przybywającą do pracy Olszew:::, niósł się na za~rodę sąsiada Z~f;iny który
ską, zam. przy ul. Nowo::l(ątnej nr. 1, żonę
podchmielony' z chrzcin.
posterunkowego P. Pallshvowej, napadła \vtedy wracał
Ogiefl
objął
szybko
ie~o osadę, która przed::
część robotników z tejże fabryki i silą U su:::
stawiała
po
chwili
lnOrze
ognia. Bardzo ener:::
nęła ją z pracy. Jednakże na ,to nie zgodziła
gicznie
pro\'vadziła
ratunek
miejsco'wa straż
się dyrekcja fabryki i zawezwała policję.
która bez'\vłocznie przybyła na miejsce za';::: pożarna, Jak również i sąsiednia z Rudy Pa::
ścia i spisała. prQtokuł, który zostal skiero:: bjal1ickiej"t jednak nlimo to spłonęły dószczę::
wany do odnośnych 'władz, celeln ukarania tnie zabudo\vania, inwentarze martwe i część
in\veptarza żywego, .iak to: świnie, gęsi, kury"
:winnych.
psy 1. t. p~
(pap) Podobne zaJście miało mieJsce
Straty uczynione przez po:zar są na rf.t:l
w fabryce Leona Plichała, Karolew nr. 10~11, zie nie obliczone. POf!orzelcy pozostali \v nę::
~dzie to również robotnicy postawili '\varu:: dzy i bez dąchu nad glo"\vą.
.
nek dyrekcji usunięcia z fabryki dwóch ro::
Wypa{le1,
przy
pr.a~y.
b~tnic, żon policjantów, w przeciwnym bo:'.l
(pap) W fal)1'yce JIrlarknsa Kohna. przy
Wlem ra.zie rozpoczną bezrobocie. Dyr~kcJa
naturaln~e :na to uItin1attnn robotnic nie zgo~ ul. ;r";agiewnickiej Nr. 5 robotnikowi Szmidlowi,
clzita się,_ wobec czeg'ó wczoraj rozpoczęto naprawiająceluu maszyny w pralnl,przyguiotlo
bezrobocIe we '\vszystkiCb salach szwalni.
palce. Rannemu pierwszy opatrunek udzielna.
-....: W sprawie niedopuszczenia zon poli. Kasa Chorych.
cjantów do pracy. w fabrykach.
'~AuHltorka łatwego zarobku ..
,.
W ostatniej chwili dowiadujemy się, ze
(pap) Od dłuższego czasu w fabryce Katak na zebraniu· ZWiązkn Klasowego. jakoteż i rolewskiej .Manufaktury karola Kronninga,
Związku "Praca" zapadly wczoraj uchwały me- przy ul. Nowo I{~t.nej, Nr. 5 zauważonosyste
~rzeciwiania się· w dopuszczeniu żon policjan- nmtyczną kradzież welny, otóż wczoraj przyła

tów do pracy.;
Przy teln nadmIen~ić nalezy, że w Zwią
zku "Fraca" w czasie dyskusji podkreślono, że
obstrahując od zajść ostatnich dni żony policjantÓw nie powinny pracować, ·gdyż mężowie
ich otrzymują specjalne dodatki rodzinne a tymczasem tysiące bezrobotnych pozostaje bez pra..'
cy. Opierając się na tych pT7A3slankach, mowcy
konkludują że "uchwala w tej sprawie winna
beZ'względnie. zrealizowaną, jednal('że pun.kt
ciężkości realizacji· tej· róvnjeż winIen przejść

J

oyc

'tV ręce reprezentujących klasę robotniczą posł6w

.
settatow".
(
i..
Jali z powyzszego wynika zatargi rob'otnl
JioW' natem. tle wynikle zosta~yzHkwidowa~
ue. (bip)

:r

dk i i

kradz~eże

i - Gl"oźnypożar w Ujeździe~
.' .'(bip) Nocy onegdajszej drugi oddiiał
lo'dzkiej straży ogniowej zaalarmowany zostal

.wi~domością telefoniczną, że w miasteczku Ujazd wybuch! gro!Żny pożar. Następn'iejednak
wyjazd straży odwołano, wobec czegowyjechal
nad ranem samochódem na ,miejsce wypadku
naęzelnik 2-goodd7jalU strazy ogniowej p. Wer..
ner oraz starsi topornicy Kos i Ludwik.
.
Okazalo sie, iż pożat- wybuchl w l~dnem
.'t mIeszkali i dzięki nagromadzeniu latwo 1,1l1nychmaterjalów przenióslsię na sąsiednie bu~

OwiikL

.

ofiar w

IU~ł:~h nie· by 1Ó.

""."·,2,poakcji ratunkowej zawezwana stra~'

mleJSOUwą oraz tomaszowską,

a podczas poż'aru:

~

stępujący rozka~:

l

eatr i

-

- Tea'tr mie]ski..
. W czwartek dn. 2ójVII o

Bina dla

pań

KREM "PSYCHEu

-

_ _• •eMil!!

'I

M

ńa

-

plombą wynalazcy Ą ..
Charemzy wlasciciela apteki
i laboratof1u01 w Łodzi Pomor
ska 12. (Min. Zdr. /:'ubl. Nr. F.

_, 10553 I 535 I 25.)

(1265·1:>

tolarZB

(1287:d:! i

budo_\1ilani a
zgłosić

sk:~

lP.

zdolni.

1Iii#i!.1!'!I!jrp'm'lr

- Zebranie.

byde.

AmatorzY.iazdyroweroweJ.. '

...

";1

Prolołka (wolant)

tylko z

8 15

W niedzielę, .,dnia 29 lipCa. rp4 o goQZ,.
pano na gorącym uczynku 1'0botl1icę 1\farczako- . 2 po pol. w pierwszym terminie i o godz:
3 w dru~im - w lokalu przy ut Rokicifl\l
wą, kt6rq zaillteresowala się policja.. ,
skiej 93 odbędzie się ostatnie ogólne zebranie
- Na gorącym. uczynku.
czt zlikwidowanego Widzewskiego T'o,varzy~
(pap) lIildseh Marja, robotnica falJryki
shva Pożyczko\vo:::Oszczędnościowego Z na":
l'vfargulesa i Wohnana, przy ul. Piotrkowskiej stępującym porządkiem obł'ad!
73 zostala przyłapana na gorącym uczylll{l1 kra"
1) .Zagajenie i wybór prezy'djum .ze~
dzieży poJiczooh,: F'chwilia;dy,usilowalascho. .
bra.nia. ... •. ....
.. .
..... . .
.
. . .... .' ,~
wać" takowe pod bhlZkę. Hikis0tt. pos~,dzona. jest
2) ,Odczytanie· p,l'otoltułl.lz .. ostatnie~Q
o systematyczuą.kradziezw\ ·.,~ahryce.
zeh~~nin.
. . . . ,. ... . ..•... .... . .. . ' . '
3) Sprawoz;Oa.niekomisji likwidacyrfnel.
~-'- Ol~radziony przez shblokatorke.
4} Podział,. 'Vy myśl usta'\vypozostafości
(pap) MusialakStanislaw·tam. przy ul. .suulbi1anAOWYCn.
... .. ......
'
.
Nowo Zarzew$ldej 36 podczas swej nieobecności
5) Wybór instytucli i przekazanie 'Jij
zostal ckradzionyprzez swojqsllblokatorkęRaj nieoaehranych· \vkład6w oszczędnościowych'
luan Elnmę "z garderoby wart6śei 6.500.000 ,lnk. i udziałó\v w celu. dalszel wypłaty takowych'. \
.
PrOSiluy Sz. Członków o liczne Pl'zy-::r
Śledztwo wtoku.

gumowych
kołach i
b.ek do sorzedania. U:.
'Wągry inadaie ):;iękną cerę za
ta został na grodzóny ~łot,m j.Jiotrkowska '101, u T. \Va
na ada.em Ządać. 'WSzędzie i gnera, od 10 -12 rano.
USUwa f3dykaln.ie piegi i opa
hJn'1e n ę,
Plamy, zmarszczki

~odz.

wiecz. pożegnalny ·w~·.rstęp dyr. Ba:r:.wińskicII!
w 'f,\Vierze l\'1i:rcewv'" stanowiącej clou sezo~
11U bieżące~o. \V piątek 27 lipca ostat1fia pre:::
Injera bieżące}Zo sezonu "Koteczka". Swietn!
komedja angielskiego pisarza Victo:ca otrzy'"
nlała pierwszorzędną obsadę w osobach p~
J arkowskie.i, W l'ześnio,,"vrskiej, Pod~órskiej,
Trzywdaróvvny, oraz. pp. Dębicza, Krotkego~
U rb.ańskiego i Sarnecl<iego.

~'"","'"

dbafąevch o ur<He, tylko

ze

Uwzględniając.
w :roKu 1j'i~~c.ym Jt1~
. o(~byly się, zjaźdy b. fo:rillac;ii 'wo3~~()wyc.h polskich w których brali. udzial jako ~(l4cle oficer:>.
wie czynnej służby zezwalam tym ze nt\ włięcie 11:
dzialu 1;\' zjeździB b. legjonJstow 'tV dniu 4 i 5 mery!'
nia zza..stosowa~iem się do wydanY!3h w t:ym prli~
dmiocie rozkaz6w~ J"ecJnoezc-śnie za~.n~{·zam, Ze
zwolnienia na ':td'rdal oficer<)w VI ,sluzhi~ ezynnp;J
w charakterze gości ntl. z;i..'1.'?ldach j ro;:znicaeb
wszelkich byłych forlna.eji wojskowycli polskie'!
-lHlzielam po nł,Z ostatnt
, , ':,'

i

'.

ibl.ld';itf\,~ISptonęlo 5 domo~' na szezę~0ie

Pan rnin19ter spraw wo~owyeli na s~...
tek prośby prezyd;jum b. leig:jo:uis~w:
n.

1223~3.

.

Komisja Likwidacyjna~ .
(pap) Dwaj wspóUo,varzysze Karpi~,
zam. przy ul.Grod~iń~k~eJ nr." 10 i ~eziorskl,
zam. przy ul. \Vilenskle] 14, ~dąc ,vlec~oren:
do rodzi1nego Karolewa, byh podc~nl1el~nl
i w różowych htunorach. Idąc zaczęh głosno
lnyśleó, że łatwiej dostali1;?y_się do. domu ro~
weralni, aniżeli piechotą. W tem z za płotu
fabryki K~lrolev.rskiei Manufakturv. przy .• ul.
NowO:iKąthej nr. 5 wyjeźdzają na ro'\verach
p. Sarafan z żoną." Cóż jest,; !at\yiejsze,f.4o,my::
śleli towarzysze, .Jak dopasc Jadąc;1ch,
za~
.lI!ii_..l!IIl!illl'.IIlWIllll'_ _ _.rllul_ _ _ _ _- _ _ __
brać iIDrowery i pojechać swobodnIe do do~
.
mu Jednak.ie okazalo.się to trUdl1ell1, ~dyż P_. 'viiełda.a:ft1l.Z9.S~. zd,ni~25
Sar"afau, nie okaz al chęci uczynienia zadość
"t. ",," ,,"
ich źądaniu, a nawet narobi! alarmu, wsku:: Dol.Sto Zjedn. 1:;4000 - M#~ niem.:
tek czego wtrąciła się w tę sprawę p'olicja, no
Cieki i wpł~t,'I
i amatorów jazdy rowerowej zabrała do
komisar.iatu, celem spisania. protokułu i po::! ł Belf.tja
ciągnięci ich do odpowiedzialności za, naru:ll t ~erlln
szenie spokoju publicznego i znajdowanie l ~dań8k
sie w s.t.anle niepoczytalnym na.:oHcy. ,._ ł.· ~ąga

~

t

zjazd

mog~

do stolarni ul.

Dyr~któr ·Pąlskiej

Y.M.C.A.
\10

pob UznaI.

21~90.

placę

$;('

SIOWll;l!l

Piotrka W;ike'.

PiotrkoWska 243 telef.

1279-8 2

200 proc.

KANTOR

chorób

Dosznl{uje. i.umeblowanego mie·
s.zkania o 5 pokojach z wy~od.
Adres

s.
HH~cJ~Hsta
Dr~

l

drożej

za b fv
fanty; złoto, srebro i bizaterj
zęby sztuczne, garderob1ę i 52'
a czarne. Zacho dnia 52 napr f.'

125S· $r 2 !I. ciW lcunl>ilU'da. l Pf/ L" .MUich.

~~i'HU·g·

czn)ich isk61"nych
Pi oirkowslc:. f44·. (rd,;tEWBn
:leHckiej) Godz, OrZ) fę<! od
9-2 i 6--8. dla pań 5 .- 6
t:256-4

Dr. med. LUBIC.l
CEGIBLNIaNA .45.
Choroby . skórne, weneryczne
mocn:optcłowe. LecZ'enle sztucz.r.
słońcem

wytyn.·· Prz.yjmnje

00

1-9 wiec2:ór Dla pań oddzielne\
p oczekalnla.
1~7b

t'Tr. 201

8
.

,,.,""'._--

--

•.

lat.40, która nosiada 25
pOzn a I: ana %
dWttdziasta mUjoni:1ml w celt(

---~-"---':"_'~""''''''''':-;-:-~

_l'l!!_ .. _-::;~
__
. 1!ifJM!!!l:!l:~'Si:!l:ł!:!::'i/lIii.IiiiIiiii1IiiI~"':~\iil!IliIIIIllllllUllli'III_II!IIIIiIIlJJi'III._m~="D'P""'Il:IIlIIIIIm:::.:;jI;;II'_I-----'~\'nanna

.

mórg zIemi

matry~onialnym.
9terty
RożwoJu pod "Ziemlanka

rzo

dO

M

462~-1

.....

K'lotrzepnn dziewczyna lat 15
~" do robót W viekarni Michal.
ski, cukiernia Dzielna 10

4651-1

..

otrzebna. zdolna bufetowa ~
'.. kauC'ją luIJ poręczeniem do
p lwiarni Sienkiewicza MI 29'

P

4652:""1

-----------------------.
łoda panienka (średnie wyk.

..

M

ształcenie), zn,1jąca buchal~
terje~ poszu!raj e j akiejkolmiek

(Sp,.
VII Łodz~,

oosAdy biaro\rei Jab W sklepie
za slcromnem wynagrodzeniem.
OLerty
do Rozwoju pod .,Skra.
u

ogr~

Z

mna

odpili'

...

ft kuszerka Pipłkowa prz\ljmUje
H panie miejstoWe i pizyiez.

ulllB

dn8, Piotrh:o\1?sl\:a 132 m.. 14.
4463-5

się względom

POt8Ca

4659-1

Sz.

pitlralista z 2..u letnia prakty.
~.l kn, ulcc t'icZOiHJ ~uch'alterją z
wykształceniem 5 ldasoweoopo

Publiczności.

szatni] e posady od ZAraz. Ofer
ty li) f~ozwoju pod .,Biuralista·'
4685~1

Teofil i!,

~przedam lodówkę
'~ na dającą się do'

u5CDLD u CsgilJniana ·16

~Dlzedam

,)

~e2najolllos<:łą spólko~ych

4651-2

przedam otomanę. kredens,
•. sześć krzesef. K Hńslde~o 77

S 2.
ł1lac

.

'

------------------------z mieszka
~kłep spoźywczy

-, niem do sprzedania

4652-1

.e$t .do spr2.edania mas.zyna
Jrab
. trJkQtinoma, maszyna do wJ"
anifi kraWat6w i
sai(..
rÓżne

koWe. Wiadomość p. SWOrZyl1

I

.grodnikasa otoug.o

sIta.ul.

ogłoszania

DrobnE

"'1\

8tdero):Jęt.

lOżka,
krzesła,

szafy,.
.. sz"fkf,stoly, .
G
AlA!
I:ltomany•. trema, i zeglrsprze..

uraz dosptzedanfat Biaro, .• p~
8rednik ł Zgierz,

Nr.o.

A

IIIH .bę do przedpokoJu, lóż ..
ta z materaeami okazyjnie, sto

ty sprzedam tanio Wodna 19
stolarnia. Przyjmuje obstalunki
4534-5

przedam lótl{;:l z materacami.
S
otomanę. st6ł •. krzesła .' dem·
bome
i kredens ltuchen

tremo,krzes1a, biellźniarkę
i stuDki sprzedam •. Sienkiewl'

cza . ~9-21,oficyna
pl ętro' Kaliński.

leżankę

pierWsze

ny Pletrkowska 154 m. 911 p
4618-5

Meble sypialne,

stoło\Ve SZiJ

11. łótk~ stoly, knesla. Ol?'
ammy. kozetki, krzesła wfeden

.....

"5' przedflm sklep riadający

S

4ó44-1

4684-2

poszaleuje do sprzedania.
PiotrkoWska 191 .. Pośredni k"
4350--0.

Ower

pólwyścigowy, drewlljanekała, cyngle szosoWo z

R

powoda mYJszdu

ókazY'lnie do
sprzedania CegielnifJoa Nr •. 66

pianino. Oferty pod BIS.
do ROZIDOjU.

..'

tll. 1($,

!

4625-1

I

p

• .lde oraz inne sprzedaje Prze2

~i P1otrkowska 108

.'

..

6262-0

S

k:me 100.000 Główna .55, II pię-

tro iront.

Różne:

r

4676-2 dl

5"0 klasowem \\1ykształcenjem poszukuje iakleJ

fjanienka z

:0 0 sz u kuję

pr.łco\tlnil<ó w lua·
WIeeldch. Łódź, ClI. Sien!de..

wieza 11 B.olesla\" rtizere.

~

kolwIek posady. Oferty do
Woja pod ItjPosada u

Rot

4679-5

4664-2

zF-ie

I:' !nb WdóWkę dO... lat
-----------------------1dolna ltrawcowa
uje
PANN
Ic 55 vra~nle poznać
w pt}?\1?atnym domu młody CZlo'l1"iek
dot~rej posa
pOSZtlk

.,~. jęcia
może b\ć

Zfl

IH\

na w'Jazd. Zgłos~e. d2.ie. Ofertv do RozwojuPQd
nie do Rózwoja pod »B. K,u
;:8 B/4
4687-4 _ .
"
4665-1
broszkę

(duży eme ~
złoto) prze
Chodząc PJOtr}w'Dską., . Zielona.
Łaskaw}? znalazca raczy zwró ..
c1ć za sawitem wynagrodze-

tyst opraWiony w
Zgubiona

~toh'\rz . przyjezdnyzJ1~lą~y
ę;~ wszelkIe roboh,
poszu'\u)e
mieszli.ania. 2a które może

odrobić.

Wiadomość

f\Jeł<san

dl'Owska 47 (Saluty) .U p. Stall!
rościtw.
4670-5.....

niem' SienkieWicza 51 Toma·
szewski.
~tadent, łłoświadczony ko~el'~
4660-2
~. tyt.or udzie1a lekcji grunto\f
nie \'\J zakresie 8 klas ł t>r~111
upno,.· sprzedaź mi'\,i a tk6w zJę \l spasal)ia do egzaminów Rad~lin\
1\skich, dom6W, placow, ia- ska 40- 15.
bryk, interes6w handlowych,
r'loleeąją
biura. Taszyckiego:
Piotrkowska 90 telef. 840, Bydgoszcz, DworCOWa 15
U.

=

__

'.

4655-15

otrzebnaChemj(~zarka dopra l
, ni do garde-foby meskiej i
Pdamskiej
ul. Wschodnia M 57

zgłaszać

sic: na miejscu..
4647-2

Zagubione dokumenty;',,:,
:~.'

jnhold Bernhard zagubil k~q,.

żeczktl wOjskoWą

PabJonicech.

wydan,,,,

; 4641

Stefan za
po t rze bny ucz e fi z ro~zn~ pra l\: aaranomski
tymację od dowodu .' .,' .
DZI~~~ f:f.kiernicz ą do cukiernI tego 'Wydbną z fabryki L.
4658-1r;.;a~._ _......;._ _.........___~~:
o w;\illajeeia pok6j
dla mężczyzn. Plac
D
ci 2 parter.

prz.edam ag'elzaraz. Sk.la"j
dowa: Nr. 16..
.

4638-1

4681- 2

kazyjnie sprzedam beczkę

O

te

la'wą .na wOl:ie, pom;,ęz wę
żart i, rolwagi l. 1 e.sorkę Kon

stantynowska 58.

4683-5

wspólny ('lotokowska Marjal'loa

Wolnoś-

;,) dowód o ~obisty,

w'VdaoN:,'I}j.:

Górki Pcbj:':' .. ctdej.
4646~1

tolarze zdolni meblowI i bu- wotniak. Jan:tsgabU tytr
dowlant potrzebni Benedyk.
wy dow61 osobisty,
ta
Stolarnia.
.;.;W...;;;;..Ł_od;;.;;,z;;.;;.i_ _ _ _ _- ....
4654-2
rau'Jner Robert zag
oszukuje pQAtoju wśrólmieś. :t kU i1 entywojskowe
c u bez meblI. V~.skawe zgło w P. !{. u. \» Łodzi.
sze,i1a Alejel-SZo MCja ;M :34 .______------"~

S as.

G

P

{{amińsl{i.

4650-1

j

1

K K."

się

na katdyinteres, bez miesz'
kania Zaj le Na\tlrot. 54. dow. od
H ..... l 1 od" 5 ....... 7 Wf

klepy, oomy, plac e Iebr).ki ma

upię

4672-5

4675-'2

'n~,

25.ZieUński.

'IJ Pokój stalowy, gardeta •

Par2.enczewska

~llomie~z do sp,..zedania zara~
flJiWiatiomość w HąlenoWie ..

. '4268..;..10

465!j-5
dam SienkieWicza Nr.5I1t ·oUcy
)Ja. .. aragie wejście,.dragie .. pię..
11.0 mlezkania :Hr.' 26 .Piechota. ..s~przedam2 motoCYlde 2cyho
drowe złu~szajpą ul. Luiz}
.
4677-5

L

4671-1

ĆwierCi morgi~;

Stolo Wy, sypialkę, gabinet
A'! szafy,
stoły•. łóZka,. otoma-

i

F

...

19.

Kupno i .sprzedat!
e;e

'

.

om murowany'z placem trzy
D
.
§ródmie§citt

'. l·A'K~Pl1jęmeble.
d~Wany
A
fatra.maszyny .do
szycia. WajnrajcIl, Bene<lyktfJ
.

'H'!l90.

4856-2

m( 9. .

1254<;,{
D

Przędzalniana

'sprzedam dwa duże oleandry i
5 obrazy_ Zastać można od
o-ej ul. .aleksandrYjska Nr. 54

na dobrych warulkachQoszukUjesię od t.Xdo dute g ()
og,rOduw. majątku l kIw. od Kalisz:.) •. Wymagana znalomliJ~ćwarzy\Vnklwa, sadownictwa ihodowlik,wiat6w. Ko
pje ślł/iadectw j adres nadesłać do zarządu d. Wit6w t po-

czta Praek:

Guber-

natorska 27 "Sklep Polstri"

'l

•

do sprzedania 55~5C. Krygier W61czańska 184
4667- 2

r

mi składać dla,,1łedaty Kres6w\llschodnieb t L6dżul. Kmńskiego
Nr.~6( m. 4, w godzinach' od 19-: 20.
(1254 b
,

4665-1

Ul

(l2891·d l

.organizacYJ potrzabny od zaraz.
kaUCja. Oferty z iyciotysa

W:9maganes$Udne referencje i

sklep kolonląlno spo
z koncesj<'j, na sprze

do wynoszenia i spo"
miejscu, Wiadomość
Bednarska 5 (przy Rzgowsktej).

t-in s t

l

żywczy

daź piwa
żVcia na .

SatyralTańceI

Kaea czynna od 11 do 2 I od5do 10 'Wiecz.
iii

nrnco'Ą."nia salClen .. Wandy" wy
eldszm'de sprzedam Zakątnti. ~ lcońc'l.8 bardzo starann,e i e
40.
4680-1
le::.:anc:{o, kostjumu 300,000 su.

4627-1

Ze Stasi.em Broneckim, Arizona,
Satanella, rodzIną Geltner, Auqello
,Fiszonem, Grosma.n na czele
wiele innych numerów. Spiew!

piwiarnI:

lub restrmacii bardzo tanio b"
le zar az. Wiadomoś~ sklep spo
Ź) wczy Kiltllskiego 94'

~~tatni~ ani ~r~~ramu .~ o,
l

cynko~a!;:ti

1 Po~oduchoroby

Ł ksi ąż€cz.k ę wojsko
ną przez Komisje Woj

ukasiewicz

LU. dwik

odstąpie po
- kOlk z kuchnią Od zaruz na Pabjanicach.

letnisku. Miej$cowo~Ć Helmy
1,1 o Jazd zgiersH:im
tram waj em.
Wladomość P'odrzeczna. 22 m,

14.

4649--1

służąca do wszystPotrzeblUl
l<:Iego Dzielna 29 sklep kolo-

IB~ialny,'

4.682~2

kOfQPa
Właayslaw'
. tymczasoWy dow61
S
wyd, w Kaliszujl.!az·,

zWOhllenla z wojska W~Ic:'l.
K. U. Kalisz.

1iIf tellśohdBol} mk., .ta. teutam looomlc. 'l.W w czaJI11:1300i1U~.,I'fIŚJtOd dt!)~l.1YQhlooo: mit. 1l1ł.<rOIOJI ioo lU.• , t«()nJfllo,tf h:t'j 'H. l.I ."/19';111 Hrrr>!11 'UJa~o
tun-termlMwe Uk> rok. la wyraz, duże litery laQomk dla poszukującyCh jJtaoy 100 ml(., TU.] nniojsu ogtoaunia 1500 rok. iJałtlszanL1 zanlsjsoolNę ao pl'ot. dl'oU)ilłtl ...ogłOSze.tl pod:da.f~na n~ a łamy. %a ~ekstllm S l!llnów. ArtVkuł)' ba:e GZlu.!H.6nis ll.onarlrJtJTI UNlh ł~ju~j:t za IHłtliHu. JJI:HU;\1l Jrlfl 11.!J'1 ~iil. do 91)/11..
ł'lulI.egłosulń fldtn!nIStf'ilOJ3 nie Odpowlll.da. ,i.aiJa nowa iHldo'llyt:<a O.HlNl"\Zljił !>ll ff!.I'IO 1)1 i,l\ ~Itltl/Hr lI'AIlI"p \~Yld)ljnl "l,u:vJ'" Illlf·li
latt:ll'UlwQO ul. Zamkowa. hb$lkowe l falltslYJnę 50 llfł)C~ dł'o:!e).

