rll
'istnienia.

Cen,a

15

mk~

l tna prummeraty

I Adm.·
. &eda~cla
w ŁODZi

'ął\I ~."af,zilt
Miesitic:tnfe
'3,8(10.000. '.

iomów .200.000'
. Z prrzes,,· poczt.

'Il'

Al.

'Mhsłętt"le .

5ÓOo,t1.00

pota ŁOQzi~ll1~mel"7:tl.ooo

Kośoiuszk i

TELEFON

Ot/noszenie (fo

41.
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R;41d.,ktot przyjmuje od 5-6 pp
Artykułów i listów &tlcralmGwvch nie

pomłeszco si~.

[{ ontoP.K.Q., 6Q594.
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,

(p?acona n'~załtem<t

Z.

'l

l/I1Ił lIIIł

dmin~s.tr Cli
\

/

Ii

f'

Skatkiem. nieZ\\i:yI\lego podro2:eliia papiera zmuszeni jeste~my z dniem 20 b. m. podnieść
cenę 1~gZ,

OP oJedynczego na

.

00," mk.

G50 •.

-. w nJGd.ziel~ i:~\l1i~ta

~50.Gao
'W. p{)~jedzif:lłld.·~

-

mk.

dni PQświąte.czne

loo~ooo'·· mil.

Prenainerat'a ,k.ośztC)oWą6./ b«:d2:ie. 5.500.0CJ~

mk.nuesięcznie•.

AdllfL.-:~~oZ.Ojułf
:',1 ..

\,

posunieclatnJł.
.
. . 'Że ~os~a stano~Ć .~o:ze) hea2:1~-'':Pt~z
barązo dlugj Okic&tvnek Q niezwvlde'l PQ'i~
mności, Jest rzepza, pewna, .'(114 kaJde:go, ktl.f"

mi'

ze

sta.viu .i~j'zliilsz~z~ia ż~ają.·~.b~e Sp'rawe.

·Zachod~i'i tylko' ~ytahie; .kt6tv ~. kra,i' ~ Xn,t
. I~~j a: czv' ~f~lric'v'- .ąó:za\v ła'Clri.iecia
rv~

, . . kl'emieśt bardziej"

tVtn·

prźy:t!otówanv~' i r : '

.' ,'B·ezw~runKowh kra:lelnl#taklm s~fNiem1

któue Il1.:ajanietvlko 'przvwileJbl~sze:go
. ~poldżel1;nt ,'·f;!eograficznego,. lecz takze tri'Qycje
-. żywe; s,asiedzkiei WV1lttanv handknveiz
okresu pr~edwóienl1eRo: poza ·tvm., 'sa ·one' j~
'CYt

--::.-..,~_....~':..".,...~~-;--.-:-:-_~...................l.-'-~--.......;.....;;.;",;.~. ..,:.........oIo--+~.~'~.:..S:.J) '.

-::-\......

, '.

~

i

,'Ilu*.aćy~' na:>z&, ~;,ze~.~j..,,;.:;.llii i,~śllzgaw k~y w CMw:~ :wS._loIt>l'Yl;lI~.;nI.,thie;;;,

,~zczę

'WIlętna~.c:e na,r(,id?w~ŚC~U;qH~gać.liędlzle .Slę o paJ.':Uęplę,l:w~,zell.gtwa w spc.U'cie lyżwi-a" ..' .• 'U, dołti'n~:
~~~.!'~~, l~~o ~:J$~~ l!~:l~~~Y~~.P~~X~ __~..e~u, ::-_~.~o.L~u)rp.E.<:&,.~;~I~~m~~~~'fJ~~l~~i:,_~~·

w SI!nvrn kontakc1ellosPodarczvrn zi:ia,

~~m .sO\Vletąw. . który udzieHłnTemtęcIclm:,
Ptzemvsł0'W'com.szerre~ koncesi~ i po<Itrz.Vnlull

.
. , '.
,O
,'\,]~Qsy.J
'ki
'l~ylie:k\:',zhlT;t.n~
'~~~es;:~~~E6:~~o~::!:~:;~:alL~~;
"
" ' '
.J!'.
ihijii!i!płjij_~~ ~..'

•.•.• '"

-

' ..,

1

je~ ~~zesza.niellsta>nnjena'iźywsze stosunki (fi:

_ '."" ::./'

i."

.

.plomatvczne. DIwsowietów państwo nlein·gec.;;

.

zs<?"wietruni. ,mimowoli po'wstaje' pvtarueco'

. ' . . . w .starel·El,1rop~e., dw~ były· ór~a.niz~~ .lis~n;od~i~ln·~l;ie,'. ·za·t~{v·St~~~··Żjed~6tzone.do lchwvpł~calności' wo~óle.a następme ~
lZo~1D~4arcz~. op~rt~\ cal,kowicie prawie "na wy:; Jap9nia~ -<;::h1ny.. W tYchwa'runkaqp..QPrzy~ dQ śroBków"p'łatniczych.boc'wi'aClomo"nathlr
so~te:l"1tworczości ' ~. ,wywozie- Anl!! i a' i wrócelliu zamorskich rvnków,' zPv:j;U Europa ",:sZystkim.j)ż'Izad 'roSyjski z!otY()h p,ie,tti,edzlil

.

N~en1cV:'.9-łów:nje? pOdział' li'sfery ichwply~ . nlvśl~ć ll:e nloŹe. stad wiec' zab1e~i;d pozyska . nIe poslada., ar~ble sowieckie niesta!1~'l

roy

!(Yc~y~a si'ę

w?ina

~wiatowa., ale

gdy

:,lą"

nie

~pływ~w

na, jednym terenie.

i~i <!2..eks' ' dla-za~rąnicy zbyt kuszacei!o znal6l dbl'eJtt!iwtiil;~

onczon~, la' poko lem w Wersalu gdy 'prze. ,pans 11 pozostał - t,. Rosii, ',,'. ' " ' . :llo. WZi!lad ten. o~strecza jacy Anl!lkoo 11I:i;!
wa,geznuczna zvskatasiła zwvcieska An~1ia
. 'Dla obu krajów' e~sportU+acvch "kwe~ ważnych z Rosia tranzakc.ii handloW'Vołt.r'Qwt
- oka.~ało'·~ię~'żezwycie·stwot~ n:ct:vlko. n;e 'stia odp'ow:edniel'p.olitYki·woqec"RdsH' nie n~e. ż,.przein~w~a·z~.·n3;~ia~anJ~tn P~~~:~~~.~~)'
pr~vp.~~,s!o ,spodziewanych wynik~w, l(lcz b~,' jest bvna iIIlni"ipołityka' ,!~ntypaentt1: ' A.11.gli,a· ~y stosunków; z, N!e!!lc!1IIll;'Ill~i!ac,eńlJ'~ie
d~t;lIeszcze warunkiżvcia poimatwało.st3fl ma prz~ie ,qkoło:1 ;dwum.ili()nów ,., beZtobot.r~~z~pJi~e w. ,1l,a~~~.)l.ÓWIii!\!' JlOłl~~;:;$
1

,

h

i

ral!,~

kolosy, gospodarcze w obliczu nie!Ual ~vch. któ~rep.' łx;zb~' weałen,ie 'zinnieis~a ; się : kt?!e, sJ)Q:l~cy, nle!!l!ecklel1;U1.b~rdzQ'icb:~[9
atastrqfv.
.
'
, ' '
hczba bezrqlJ.'itny9hw N !llIDtczech c iest. tpw' niJlsl: s!{oró'POfoy,e:Bpo;;vdli sPtówa!lzl&ii"!!lu.
" •.' Jak Wi!l,domo. qsamodzielrillv., ,~i.e te. krotuią ~iek.#:a'f1,1;l:r,zęą,pą~mi"$ja<;",":.l,~, sza,zz~rl).!l.io/, ' ,,',
,
" ,
'
~ralet,kfóre, "aż .do, 'wo;jnv jaszcze f w. pterw~ nosiła na~v:~t.8'1~?ilj?n4'f~.~ .Z~~dz.eh~e tą.~1ei
. <~. 9d\r. więc' w020le Q.szeroIael el6;pansli
IsrCh,l~! Iatac~?vł,:", t<~~enem przenwsłowei'" k!ęs':'ę bezi:ob,<;)cia ie,~,t1?iępT~z()r~e~~m ~"~i~. · ekoltomiczneinacRosi ę będzie mozna mowi~
e spansl1 Allf11,l1\l:' Nlemtec: a czef10 nie ode~. n.em.eUl dlllł.9~a.Jjan~tw,tllC 't~zd!Zrwnęf,!o/fle P"owi;iilie,'Nie:rncv'sfana 'rii~'tvlko 'iako tiierw~
br~~o ~uropieł.· iako' "vvtwórcivnI, to wl,asnie '.A.nE!1ia i·Ni-ęliftC:V stola Pt~ed-,:ba$dz0,. poważne~ . SZy, ale iako .':naiwteksze.: 'ieś1i nlewvlaczne
~_._. . . ._ _ _ _ _ _ _• •~.
.;. szanSe 'pow'odzeni:a 'posiad'aiacv wspólzawoYd~
l

Zarzad8półki

.,

Dkcvinsi VrzEmvsł 'EhcmicZDJ
fi

,

W PnlsuB,

.

S.A.

II

. nik:

.

zawiadamia PP. AkcjOtlar'UH:óW, jz wymn:ma Ś'łriade:tw fyn ~la o .y..:h)TI end'iii na o~
rzgtnalne akcjeod'ywa się w t.odzh w Banku Zwią~ku S;:ó!ek Z&fobll.owych; w Zgira~",")
PZu. w aiurze' CE:ntralnem S~}6łkl (Lesna 7) i w B~nl u Prl( mysłowców Zgier.:;kk.h@\' ~

.

na

El~spa1161a nieln1eCKa
wschód szukać
z"3.pra·~nie coraz to do s!,odnle; SZ'ł ch dró~. a to
wlaści\vie sprawa, na'\vet poza 'Po!itv~zn~n'l
katem ,vrdzenia i boza m·"Ha o nte~!Hecklr;o.
odwecie stavłia ndr~.zn calość n"8.5zvcl;'~~1~iC"
t!od zual<.i9l:U z4\o':l!ltauia.
,,'
q

f.

"

fltłonkovde

nowelO gabinetu angill.

y

Extrawaganc,je

Hlłn~",';'
I

U~~

Na

Thomas

KRANCOWE STADJUM OBŁEDU.
l~l1e. Do' fJooz. 4 po. połudnIU skłaaałv zw
MOSKWA 28 1, (A W)\ Na' pierwszem kom hołd przvbvle na po~rzeb Ze wSZystki
posiedzeniu dru~ier:!oziaidt1 SSSR .• odbytem stron RosH dele$!aćie. Po ~odzinie 4 Pop
w sobote 26 b.ln .. przv;eto wn~sek o nrzemi~~ ~ trumne zło2;ol1° '\TV umvślnie na ten cel zbu ~
nOwaniu Piotrosrodu na Lenj1ng rid. Wniosek wanem ,mauzoleulll:. W cz~sie składanf~ (~i'
ten został przvietv iedn01nyślnie. na .tern Sg:t mnvw ~robowc1.\ rozcbnn1ullv salwą w~zv:'
Ulem posiedzeniu Z1 azd sOwietów postanowił kie działa moskiewskie.
w~niesć pomniki dla Lenina we wszystk:ch
W chwiliskladania zwłOk ((o mauzole
wiekszvch stolicach republiki zwiazkowei. mia rozesłano po całei Rosii depeszę nastep.uia '
nowlcie Vv· l\1.oskwie. Charko:wię. Tvflis;e~ MUl treśc~: 1?Towarzvsze. wstańcie! Lenina: OP
skuł Taszkience i ,.",.Lenil1.aradzie..
's?cza.ia do ~robutH.W 4 m~1:1uty p6źniej ~
sfan o powtorne' depeSze .JhlC* umarł- L
nin żyje!". ' .
.
~~~.
POGRZEB KATJl•
.f\ilOSKvVA 281, (AW) Po'itrzeb Leni~
KTO OBEJM.IĘ SPUŚCIZNĘ.
na. oobył się, podłu~ zapowied'1,ia.nego progra~
M,OSK\VA.
281. (AW) Wśr6dkanuv'
mu bez· żadnych wypadków. Ceremon ie 'DO~
t6w
~
wYlnienianych
jako następcy na' stan
, !4~~zebowe irozpoczeły s"re o f1odz. 8 ranO, w do;:
mu soiuszu. ~d.zfe w'Vf.dosr.on o uroczvste prze;'. sko, opuszczone przez Lenina/ najczęściej 'd
mówienie i Odegral10 załobne Il1ęlodie.'~ Uro~ się słyszeć nazwisko Rykowa.
czystości odhvłv się przy udziale korpusu dv~
MOSKWA, 28 t (A.VV) Dziś, w poplomat:vcznegor·
"
, . , działek, na znalc.żatdby po Leninie, ws"Ztyst
b godzinie 9 rano ciało wvn!esiono z
s1depyi fabryki były przez cały dzi
domu soiuszu i 'Przeniesiono na Plac Czerwony• . urzctd~,
zamknięte.
. "
.
~dzie na specialnem 'bod juro. wystawiono trU)ł

4,Qrl/ /iw/dM.

pwrtitu1 wi&K!' ~cll.

GdOOJf~

Ja.bin..Lu Ma.c D'lllaldawAnglif. który obJąl w~~ę.

~ ~ kon~l'Wj.t)lWIlęllQ J"~1J. BaJóV{jtt),q...
"li)

•

,Pclvne. ze Allgl ia niech etnIe

,_

bandynIepoczytaIĘlycb.:

rz dłami·

po!todziła~

.bv sie z faktem ,t1czYhlenTaz Rosli domeny
,'Wyłącznvch niemieckich ",-płvwów, zwłaszcza., '
iż ta Rosja. bezpośrednio dotyka achln~sowel
'Piety anrt;.eIskiei. ja.ka sa Indie. Możliwos~ ,
wiec w krÓtkim stosunkowo cz~s::e ost,.p(1~ 9ilł~
ta.rgu'ani;!ielsko~ll;emieckiefio o rOz'granIczenie
RYG.LĄ.. 28 Jak donosza z Moskwv poposie
sfery działania.
bvc brana nad uwqpe: Uzeniu kong:resu R.K.P." na któretn spoliczko::
o· wvniIótćh takiego zatarf.!utrudnolivlohv wano KalUit;miewa. pośtanow:Qno.nie ar
,m~n~.llCJiiS'C
Idziś .mówić. 'lwłaszcza. zepradv ·poro'i11 mlen·: 5\ . wacTrockie~o.lec~o,l:!taniczYĆ'
.
Się 'w tell s'PQ§6b,'
w,Ąn~lH i Niemczech sa w obu p~uls~wacn
z. pola6ien· . kQl~j9W:'ll.Ćh.
znaczne, m.~a też doprowadz;iĆ db. wSP€'>!nego'
eksploatowania Rosii..·· Z ••.• fej, ewentualri{)ści "
1?Qlskan:emiałabv ie,clnak żadrrvch kotzyścł . "
Dlatego też iest' dla 1:111.8' rzecza nal~
~ < QJerwszorj'ędnieisza,. .. ~e Francia. broniąc
~ .11 J'm
~,e
Q~
:s.*vch-interesówpaó:stwowych i naro'clowvcn
."
Wlll~_
','wobec Ni!emiec~ usfawicznietrzvma 'ie w\sza~
l\/fUSS"OII-n.l'" 1° PaSI'CZ· pl·eJ·~ h'.ymn.'f{.'T ,i.'pochwalne· •
'chu i' na skierowanie wSzystkich zasobów na
.tVJ.
~1!
,J
>,arb~eekspansiiekonotn!cznei nie pozwala.
RZYM, 2ą. (PAT) Mussolini wydlał wieI·' nia~ dot;cząccgO stosunku poml(.tdzy.n.:'a!~ZYIlld
Dhl.F~ancU z1il iany w ,Europie W duchu .po~ , ki obiad na ,cześć, ~isji",'jugosławiańskiej. obydwoma krajami, czyniąc te stosunki
·(wyżei.określonvm stanowiłyby' powazne n~~ W ob,ie.~". . ,ie,w.,:~.i.ęl.i u.d,:zi.al. w.azys.,c~inist. ,rOWie dZiej owocne~,~. w kierunku rOZW,oju,~
'bezpieczeństwo: dl~ Polski Zaś, bvłvbv" One oraz grono'wyzszych dostqjnik6w p\3.ńSltJwo~' harodów, których współpraca
'momenfem,D;loJtaCym zaciazv6· na naszem wych/; Pd)dc~.as ob.iacIuMussolinLi Pasicz 'wy~, ,polityczna i kulturalna, stanowi istotny
'1stn1elliu.,"
.,':
l~ ! i:,:i;!~ ,
. mienili toasty.
Po ohiedzie odJJył się raut~ w nik pokoju' wEuropie~'.
.
) '. SttLra'i~v' s~e ,'wleć' (), la1in~dszVbsze któryt;n. . Rr6cz:"uczestników ~ obiadu. 'wzIęli
. ,Vl odpowiedzi :ha mowe M ....... r'..... .,"'""v••
wzmocnic:nTe ,nasze~oor!lanizmu "państwow~' udzial1iczriilp~rJamenta.rzyści oraz wiele osób P,asiczwn:óe.l toast nastepuiącv:.
" ~o. aby ~otuiące sie Plóbv"przemian za'staly ~kót d~lbmatycznyclt i z kół wyższego to~ "
,,\V tym ,dniu
.'. '.
nil,~ 1:>rzy,gotowanemi do:., skutec:zne~o oporu. ':warzystwal{,~ymu~
. ~'..
zawarJi i podpisali przymierze P'1
", '. '. ' .. "
.
J. Wapniarski..
'Toast ,; w"'g·loszony podae;as obIadu prze,z;. dz'Y .oby dWOIna naszymi li:ąarodami, ... \
•
"
.i1\Jr
'I~'
';l.
., . ,
~".
Cyml .ze sob~4 poz,vol mI. znakomlW
r ~..::.x:!L'J.USS~'lnl~go, m.lal- brZ~ll1e~ następUJ~~o: '.
sta.ll~, abYlX! zlożvl Ci moje pO'0zfekbw
ltffOUQt1fl
UE·· · , , D o w o d y serdeczneJ sympat] 1, jaklp wd:c~ecznośc pod adro:sem narodu
.iłU, • au.· .Ulij, "I II.
kła,dalnal:~d wloski::,wlasneJinicjatywy pod ,który, D:1n~~ wital.l)Odczas ,podr6iv
~.-" '~i";" ",.; '---.. ,/~'"
"... ..",~
czas PaI1skiej' podróŻ'v do .,ziemi włoskiej, wy wlos~"e 1. lakotei abvril wvraził .• ai
. ,".,. - ."." ...... " . . -.. "',,' ( ' kaz,aly' Jeszcze Więcej, ni~ m.ojeslowa uczucia CZelue ~~ pOlnvśluość celów. jaKJteSlmy
: ... ~resztowa~le zattłachowc~w. .
i., ,mego -narodu dla:Panai dla Pańskiego kr'aju.'
p~stawlh. Je~t ..nę.s~elnpr.a~njen~em.
(wp) Wcz Oral w.noCV' aresztowala.ooI.:=:T d. ",' d·· .
d·' t'·," .. . P,'
.d
rnler~e prZVlaznl l. POk01U. lak~śmy;,
oTa 'Polityczna. w'WarsawTe ostatnie,l:!Qhers'lta ru. P!~ rozY,,Pg Ję,eJ. przez .an~ zgo ną ,va.rl~ł stało s'ę faktemhistorvczn .'
Z bandy zauHLchowców naw!ezjen~.e~ot~ko~ I?od2;fWU n:ł,:dzl~ncz~sclą, hołd, Ja~n Panu +lo~ dzen.lem pok~iu i 'pr~yiaźni na 'w:e.
we.-gdzie Sleoza ,UWlez:enl Bapln s k 1 z"ł ~ło,Ę)Inzołnlerz,. a zwlasz,cza traktat, za::: pom1edzy naSzymr o'bvdwoma kraJ
ił Vvieczork:,ewlcz. W spraWie, tel podobno ,\T~l1 ty między obu,natodami;wszystkoto wy aby przyrl1iel'ze to S;1użvło dl*l rO
'
f.al'eszt0:V~110 catv szere~ .osąb. kt6rvm, zost~łą \v(,l~·\·· taknafwiekszą' rado~śćw sPblecz~ń~fóVf hankJl~wV9h.zbbżenia kultl1r .~ .....u.·,.·
.udowodn.Iona wYna. nalezen~~ do bombowe 1 stwle włoskiem. Traktat tejU zamyka powoJen l~nla. po Ol~ ~wlat()Wef1o, ust~lone~
, . bandy zaInacho:wel terorvstow. ,.
..".
k
h" t ... t . .'
. 1~ '.', R· ",' ,cznJe pO~1!es~ol1vch ohopólnl p Qfil·,
.!
. . CaJokształt sprawy iest iuż przez śledz::: ny o r res lS Or)1 1: o Wler~ nowy o :e~~ ,~z"".dnoszę swo TkH::lwh za . POl11.vŚlho$Ć:
IrnTO u'joty1 ........: iednak szcze~ółów prze<f iego sądna ocen,a naszych "vza~emnyc~ lnter~so:w
go lPl)l'Hl.l',r-py wloF!-'L;iego"., , " ..
'.ukończelliclu ujawnić ieszcze ;11ie mOżna..
f dopr o:w adz1ła nas do zreahzowanla ~or,ozumle
'
.
t

1:

mo±e

czr

1C('l,'I"f7";l'I"ITf.1

:;

c,

I·'e

!

""O(111Vr.IIIIIH

l

pnrlTu

ł

j, "•. ,
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. . . . . ._ _ _--~. .IiIRIIII!~. .~'. . . . . .,~_/llIIIItIIIl_--
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-

no m. in. w Dorpacie kilku członk6w or"gani::=
.zacji kJomlJni!j;t~cżnej, p. n. "socjalno~hu11la
nitarnego zW;iązku, student6w"
,

ob i awvmasowvch' .. repres'H .woloeCJ
.ze strOny władz. Ostntnio hibl10t(~Kar:q]
dr. Kempe, otrzymał naka
?:\\rloczn~,e miasta. Kemp)e O"'f7~".:I/"'7'JrA·
lalnościa
niemtleC~~a
[IT'VA OnWDZIECZA ~lE NIEMCO~" nie uieckicho6wiatowa.
kursó\v 'QDKS~~t'a:l.cal@.9 l" ....
,
'KŁAJPEDA281, (AW) Tuteiszy ,Menl pedzie.'
,
meler Runschau"wvtoczon o proces karny i
c1'!i\~nnl; zawieszono na przecief;f, 8 dni. powo::
REDUKC.1 A lT'R '7Frn~Tt{( ńWPA
dem tych represji stał sic arhrknł. oswiadr 7 a
W NIEMCZECH.
~",~ \T. że f\vier(l'Zen,~0 nrezvdenta. kra lo,v-ego Cja
llustl, i Zwiazku \;~ralkio Autonóm Te, niema za
u ,BŁ:RL1N 28 t
(PAT) "M .
sl.)ba wi€;~kszoścl '\.v kraiu i jest świad01nenl 'gen dOnosi, że liczba rnnkc10nariu
;:.wpr~vadzeniel11' ~v bład opinii polityczne;
Stw(~\ifveh. podlertaiacvch redukcii.·
EuroP4V..
".
.
. no&ifa 35 prucent. a nie -- iak pierw '
.
j'd. ~owano - 25 1?,tC~ent.
\Vo!łólc ·"if-t ostatnich czasach nUloza s~e
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28 1. (A W) Pl0kuratorja przy:::
z.~ w sprawie areęztowania .5
~:q;~~tyc:zn.~Y'Cb pr~ydentowi

sejmu

or6wma powziąć de

sejmu, ;celem umożIi
$tanowiska ","obcc

,

,ktÓl'ychl'ezul~

iat~eSZ·t~TA";~

.t'oQ!Qt;~s
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~ąw~di aresztow:9.
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nością pal18twow~ i nie ustanlo ttfii ua diwll4
w wake o nale~lit żydom ~rawa ob~telskie..
Poseł Pl'isiupa (Klub ukra.iński) odczy_
tujede1darację klubów bialoruskiego i ukraid
s~iego•. które oświadczają się za gystemem m.ilicH ludowej i wnoszą, aby. nad projelc~

.
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,

Obrady nad ustawą o powsżechnej- służbie wojsko\vej.
'WARSZAWA ~8 l. r(PAT) 93'posleaze

ni&Se\?ou~dczvtanlu
i!nl:erpelacii pan marsza<
lek wy~łosil pr~amÓwienie9 poświecone parnię::!

ustawy'przej~ć. do porządku dl~i~eg~

'SOCJALIśCI PRZECI'V 2 LETNIEJ:
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Poseł Liebe~~~~IEŚtoimy

~

Zho. lSJ~i.

na gruncie

państ'\V'o·wÓści polskiej j konieczności obrony.
J'ego granic i ni.epodległości,
.

J

fi.

5, B.'I":,,

ci zln~trł'Ych pQslów:,
..
,
..
. ppsl"
'
. ł boles~a· ~ będziemy -przeto bronić państwa
Se.J'mowa komlsJ' a. I)uilief6wa. rO'7In'atxy1
Panowie
o'wie! Sejm-ponlós
.....1:'
i bardzo dotkliwą strate.. Dnia 5 stYCZnIa nl:1.'\Vet przeciw tynT, którzy drogą mi1itarnf\ 'wal,a na wczorajszem poSiedzeniu' preliminarz
znla:d koleaa nasz, poseł ks. Kazinlierz Luto:: h
l' .
P~b"
buo'żetu mini~terstwa wyznatr religijnych ~
sławski. Z asi a daL w te'; sali przez lat 5 i był c cą wzniecić rewo ucję SW1atową·
~. OJ oświecenia publicznego. Cały·burlz.et został
•
l' nal'czvnn'iei::
militarny narodu obcego jest ohydą nawet
.
t'
t'
'.o. lr t A
J'edl1,;:rn z ·n,a.l·WY~-1·tll1·el·sZych
TO
szych1 pracownikóvv
parlamentarnych, Świad:: wtedy, gdy się odbywa po d sztan d'arem czer przyjęty
k w rzeClem czy anIU, z tu~ ~r~' po
cz~ o tern 'protokóły Seiffiu i koinisii. Przvsz~ wonym. W zasadzie
.
1
pra:w amio li!
,
J
ty histotvk , nasze-'!o parlamentu nie bedzic
jesteśmy przeciwnikami armji stałej,
Sejmowa Kotnisj8. oclirc)]jypraby na. 'Hii
mó~ł
nie zatrZVn;lać sie nad nostaciB.. ś,p, ks, ale po,ul··ewaz'. Polsll'a J'ec:<,t otoczona p';e,rs'cl·e::=
.. ,
. d' ",.,..
"'... . ł
k"
Lutosławskiego. Unlvsl żywy. bystry i w s z e c h : ; "
6~~Jszem pOSle Ze.lilU'rozpaW.ywala popraw l
sftó11JUY, zaprawiony do logicznego myślenia. niem wojs.k stałych~ przetio! i nly musimy po:: S~natu do projektu' ustawy - o., Pl"zymuso.-.t
a prżytem dost(mny do ldgi~znych wywodów siadać wojsko stałe. My sta\:vtiaIuy wniosek w{;;m stosowaniu.wskaźnika <hożyzny w prz~d
przeciwnika. Charakter silny~ nie dopuszcza~ o slużbc. j-ednoroczną. Panowie wojskowi ge~ sifbioretw~~ch pl~ywatńych,
.'
.. \,,4
jacy kompromisu co do tego, co, uważał za nerało'wie twierdzili, że wloonę wygrają reze,rwi
~. I(olnisja odrzuciła poprawkę Senatu o
,słuszne. Serce r:!orace. umieiace kochać i ni~r. ści, że prą~vdziwi żołnierze, którzy wykaząli ,"Y·~·ł<łczenie z p'od ustawy mniejszych w'arszta:
nawidzie6, Był całym'człowiekiem~ był inq.y;: ,naJ'więceJ'. cnót \v'o]'skow'Uch, s-n· rę,zerwisłan1i, tł,w n.... acył, ,)'ak ,ro'wnież poprawk p do art.. 6.
widualnościa i iako taki iednych. porywał.
J
"1:,
.t;"J.
'"
aru~~h Odpychał. 'Mial 011, wielbicieli, . lecz a żołnierze koszarowi są ich uczniami Zagad~ . która wypowiadała się "jedynie' ia utrzym~
mial też i wro~óvv. U wszystkich iednak nlia! nienie obrony polega więc na wytworzen~u uiem wysokości płacy jedynie w stosunku do
'szacunek. iako człowiek" CZystv. ob~7\1!ratel ni~:: największej' iLości rezerwistów. Dwuletnia pracowników dawnych i uwolnionych, nano~
skazi'telny, . P?lity!-<.nlaifl~ytylkodobr~, pan:: służba jest pozatem niedempkra:tyczna, bo nie wo Ptl'zryję.tych - apozwala na obniżanje pla
stwa:'na. o~u,,]\lozpa...z .~Im pvlpwalczY8 O tą. ma . zasad rÓwności ciężarów i obowiązków cyprapownikom nO'WG prz:yjętym. .
. ~ ,~t
cZ}l: dro~ll' ISP,osoIłv, Hlklenl1 chC1a~ h·paJ;lst:Who . ,"vzg··l p dem państw'a. Dwuletnia służba wojsKo
Z, luerytorycz.D::ych poprawek ptz;YJ·ętó
buaoawac~ b\"łvraclona.lne. czy w wv orze Je
,'"
.
..
. d .
d
~ nie mylU""'ie nikt iednak, niewą.tpił. że ile::wa! nIe dopuszcza dlO OdPO'WI~ nIch ?Szczę 110 jeaną;kt6ra wypowiada się, że ustawa .ob(}.ł
fJ, krocf;!los':;zabierał w komisji; .Iu,b zfrybW1YŚ~i ,v budżecie wojskowym. Dzisiaj, po ąo~
wiązuje old 15 stycznia ,hr. lAA rA~ieiZ p():i
~, sejmowei. z~laszaiac pro'iektv'l wniosku,tyl~ 'ś.:'\viadczeniach wojny świato,vej, dział te:chnlcz prawki stylistyczne.'
;}
'\ł·~'t"'-;:
ko ... d~bt:0 . państwa luia!,!J- a celu. Z. źa!ew 1 n:y jest najważniejszy. .Przyszła wojna oprze
f;l~ ·~t:r~~ o F-'':'~~. i
·boleśclą.#z,e~namGo,
Czesc JeJ;!o pamleCI:. rGlo się na tejz::isadzie: na froncie minimum ludzi,
'.~i.\..IJ. r' '. ,.r;"I'·i~:ia:::'
·. .•. ~.i..·,.,.
'
',.,'•. : .ł~..'•f?}.fII\·'
'8.,.
~~.. łłt.i~"·
Sv· Czesc) ,
' · ' .ma
· terJa1U
· 1 t e'c h'·
.
, na. t y~
li.-;]5:.\';,',.. """",r
~ 'l'-'>,,~.,._-;
Ul
W' -,~ ~ 1~ ~t' "::I" 11 t -T , . . r.e . . .a maxnnunl
nw.znego
·,H
... ~
1,
t ,:".:>,~~. ; .. ostatnlcl ,vgOunlaC sra911S1UpY l .. łach ma:sdlTIUm ludzi pracuJ·~.cychwwarszt'h::::
'
,
. ~.ł:i:::,'~.' . .! szcze dwuch koleaow: posła Marc./na.~ rze:::
'.
.
'
"t rp<
»
.
'
•
~' wrockief.!o i VvT acława Krvń skief10
Łach l na· I'oh, .aby d\ostarczyc fro~tom m~l== "
(ki) Jak aouosl pr'asa' tóleW'sfa~ :pł'lb~eKt
łt . , ;~ '.' ~$~P,P9Slęl P:rze\\7roc.~i,.b.posel GO Sehnu m~In ZU80,?Ó:W, , Kr6tsza slu~baW9Jskow:,- }est ustawy o wywłaszczeniu obywateli ziemSlricb1
~'Ustawodawczego, był pIeknym typem wł.<?:l tanszał , TIle1ylkod1atego,ze daJ~ , m:nleJs~y . bez od\'.\!~Gdowania,md .b. malewidoki powo
~.'ścialli'lla, którv wytrwała praca doprowad~1ł " ko.o.tyngellt ludzi w koszar~~h, le~ takżę, ze d.tfmie. i ptzejścia w se.jmie. ,Wobec porwyższe
'·.U? te~q';' ze obehn,owoar okiemcal?ś~ in~erk·e:::'Więcej Jtldzi: będiie,'m9gt(j,'zaJ4~: się pracą ·gop.ro}fkt,ówariema :bYd. rozstrzygnięcie ., te,j1
sowo panstwa, w peInl ICh .zrozUmlp.1!., 1. }a ~ ,~dspodarczą..
'.
. '
d dze l b
towarzysz pracy, ,pQzo:stąw'lł . Pospbl~e ,(nGalłl~p..
',···Ni:edawllO ,dOkonalI,' Si.i w Anglii fakt s,rawy pr,ze~ ,Og<sllu9n~~Ciw~oj , p ę. ~
s~e ~spomn'ienLe. CześcJe~o pal.'l)1e c1.. ' ~v historycznej wa~i:Mac I)0nald. 'wvstapHz i!ll scytu,"..
;1':;';1'i .,!.'
.' .. ~'\' tif·
q~(
Czesc).. 'ól . ' , . .
.•
"W"·,.
T(' -"'", ,niciatvwa wdziędzin.ie .stosunków miedzvna;:
{k'trRok'ovvania, mięozy AusIr1'a i Tur{
'o
Qn1a 11 bm. ~nla.!l t)ose1
aC 1aw: Z· r~.. rodowyćh, anliano\vic'le chce 011 zwola'ć kont! c.ia uoprowadziłv do zawarc'~atraktatu przv.
SkI. BVł .t9 prącownd~ CIchy, a. !zete1~Y. ~a~z . ~res ptlkojowv. W prOf:'!ramie rozhroienia tkWI jaźni i handloweJ;!o. Tr'aktatv zostana.-podpisa: .
ną c~ęsc ~YCla mus.,ar s~edz1C na. bczyznł~ redukcia zbro'ień i skrócenie sll~żbywoisk{)rl: ne_~~~w~?~e.
chro:~ua9 .SH~ pr?:~d ~~7.esladowanlem. ·rz~ ... 'we;, CZy w tak'iei atmosferzefesknotv zaspO . ,.,.,.~ :,JI",<, ,,~._;'<';,~~lI~~,'
!O.SYll?kte~o.
I t~ki.~n ,c\c,hym
... '. a. t:~ejelnvm,p~a:. kO.ino.praca polsk~ in~Żesie~ók,ażac:",na,.t~
0'0. ta,':f,1i,'ie,]1a 'C.
.c~Wfllklem był l )Y,SeJmle, Czesc e-'!op~ 'kim kongresie z na ldłuzsza sluzh&i, :wol~ow.a' . .,401» . •
,.:sr::::,l.'
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IR'OZPRAWA NADSŁUZB'1\ WOJSKOWĄ.
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. . Brzystąpiol1!O!'. do rozprawy nad sI'użbą:
iwdjŚ'lt' .' . . ',0,:: '::-","'~""~ '.~." -' ~ _ -,: .' /-'c
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;,~,;";",,, ~w,ą,~.,'DI"':lrr~(
. ':,rp~"·e').'. Nie jest nas~ą
,i(,~ '~:~l .~,
u~le o "las o , , d.···
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. ",.,:!".:..

t~"Wlll~"zeJO~hroJenle,powszechne dotą .~leJ!a.
~~łoslęrzeczyWistością.

sP,ra~

'6f:

szczam•. ze'anahza'stosul1 ow.el}r pels 1e .
zniewoliła. p.' Liebern1.~nf1-' do Xe\VIZli ·~weJ;!o. sta
n owi:Ska . zprzeą. dw qcli lat. P~n. ~1~p~r~aI!
się;4nal.do ·histo.~11. W.:ol~.n. ' f.rąnF~sk19~.. ·Jef.łh
D~począ.tku ;wQlnY .swlatowel .r~ncla m,t1 a
nlepowodzenl,a. "~. NI~mc:v'zWVCHiłały. "~o. ~~v
0zvna\ bylt to. 7.8' wowczas we. ranCH-tS nla.
l

Idea ta zawsze '.ę . le,
ale w obecnej sytua~ la iesz~ze t~<?ria*dzic::lacl~;, ~łII....~~"" t1:!-at~r:~
, ow,,tY,'
-,,:,'",ł,.,'.:,·,dii,nie
'uwaz,'amy
,sifyzbroJnej
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t owo
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t ",'za.,
t ,.argument
kojowy jSZV
tl. rezerWJst()w.
we.:lrzo
~~ ę,r ~ ~az~l.
IskIkon yngen l?O.;, , ..iedriostki oddzielne. 'łtdy tymczasem NIemCY
~i~Jest Jes~ę JerlnYD?-' dowo,dem nasze] I1leagre.. Z j1órv mieli; szereg KOrpusow' rezerwo;yyqh,
1~'6ywności,a'charakter, powszechny . ustarwy doskonale przvootowap.vch co !iouzbr~lenl'a.
~~obybył priyclZyną_godtnego spółżycla naro::l. st~ow.iacych.kadrv .. meustftPulace w D;l.cz~m
i~,.ido!Wości krajnas~·~amieszk,ulących.
nai!epszym leb,dnłostkoln, ,PO·.,,10, Y!Rs ardm, 11 nke#
I~ ,
,
. ' . . \'/. . 'd '
. , k" e luleckiei To
V.O ta WIek a. ]"l,.e PO Zlan~a,
~r:: . ' ·Klub "WyZ\Vo.relua' omaga SIę s, rOle
k4-óra Niemcom dala na pQ.czatkl;1prz~wa~e.
~;:nla slużby wo.jskowej do ::;>ółtora ro~u. Stro~ Vv"'annjach zaborczych słyżba ,woJskowatrwa
~1*nic~wo."Piast.a" nie ~waż~ ,aby ~sts~a•. Wo°J~ - 'la dlużei"Nasze spo~eczel1;stwo . :, . "~.'
~~skowa mogla służyć., do licytowanIa ,sIę l Jezeb . " ~ chętnie. nrzvp.'\lle słuzbe d~Unl1etnlą. ":1
~,',;,:~,:'rz.ąd do·maga si p dwU1etnieJ' służby, to }:'ezygnu Robzna służban:e wvstasrcza~., ,.,n:ts CChVW'od,lza"
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)!!~"
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W 'mundurze mozna zawzenoznac.·
~,kpemy Z tej ulgi d1anaązycwy orcoW.
'c.
' . ~ lk
o.,YvĆwidzenie sie,ale'"
..
~~ ·Ró~nolegle' z uch\yaleniem ustawy :wOJ~ t}.lelV o ~ne ducha, i t>ocz~cie,*ąłniersk!e:~ ,\"
~;sk1owej powinna wejść w· życie także '\lst"awa ",-łhoc w Fols6ellao~ół podatkI ,płaci, nieche:::
;,:i~walidzka i usta:wd. oosadnictwie'wojskowem~ tnie, ale, cie~ary na ~Oll~? osa 'p0r.~'7I'\Jo z~t
. a nienlniei refOrma rDlna powinna powiększyc szel111.:an1a. Sluzha .. o wu e Ula les oruec
'
uQbYW!a~cleniechłopa p~18~ieg,~.
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"CO >MÓ"ąI A ',PR:ZEDSTAWICIELE ..
. '. Klub "Eiasta'·,. z,vrąca, SIę z apelem ~ . . . . .
'" ,1\iNIEJSZOŚCI?"
armji i Jej organizatorćw, ~by tPodtr.zymywah
. p, l' KirA("'lbratm (Kolo 'źy(lowskle)
;jll_dai tego duc~a, jaki uja~iałsię PIerwszych "dl·.~ "~~':dzie'i~tą ustaw~ jako za, konjecz
~rlatach ~asz?j nlepo,dleglos.ct...... ,
..... ,~. '-v 1:11, c~ow aG ...~..
'.
,,'
.~.'
"~

Iw·' Polsce bardzo bliską,

w,.

J.

~. ,.1. . . .,ZłlF

"r

dał8:::mi~sięąznei.slużpywk~lskoweT~O Pr.zruh~···

.

WARSZAWA 28 (PAT).MllusterZ~

.•.

.•

".,...

. ,..

•

.. '

m,oys.kl o~łozn~e zachorował. •. W ~b~9 .. bhsk~
4O-stopuloweJ temper*ltury po mmIster. z po
leceniallekarz:{ w ciągu dni Snle będzie. m. ó, gł.,
.wsiać. PrzebIeg choroby norma1ny~, P!I.'zYl
oił~nvsz:ej tnolŻliwtO.§Ci p. lJlinister. :wiyj'e dHf'do '
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'raisza kOi1lferencia Poihcarez:beljliisJPp"l;~~~
nistrem spraw zagranicztiYch.,Jąspa,rie~~~ai!~~.
cia lIąv~a komUll;i~uie~zę m~ątęr}'L;ga~Ji)~~
użvie wszelkićh środk5w:, abvzlag9d~Q~"
ąiwieri.stwaan~;Helsk:()::fr~cusfie. ~ ", c , " , .'
:.' KRYZYS WZIEMIFARAONtiW.
KAIR 28,!,{. (RAT)l(ról F9aq'powierzv
Za:t<hl~lowi paszv:misie'· ~t~orzenla ..now~g~
'gahinetu. Za~hlul paSza mISJe te.przvlał. I )
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lUmSZl'OWANIE ZAJCEWOwEJ
, ,:POlicja wMrszawsliaaresztowałaŻlonę
Z innej stról1y tlbWtaduje się "Kur]er
(k) Vl nie'd~rele4 W Wa'rs~t1w'ie Wysko~
'·Zflj:eeW., ~zjdac.za ukraińskiego, 1ektor,a lite Poranny" że dopi~ro dwa tygodnie temu wy/{; czył z okna 5::f!oPletra na Okólntk 11, 55::1etni
i.
1
k
Ludwik Starkrua.n.znanv kun\ec wnrszawski
tAtury ukrathlskieJ na Uniwersytecie warst.
sda fia jaw nieczysta OOoota. bo szewic +a, któj;: zam. Koper1łika 12: Wskutek wewnętrznvc~
PÓl ,Zajcewowa okazaŁa się s.gentk 4 char ratają1n1l:i,ćzą siecią zamysłów omotała działa obrażeń ponIósł onśmietć na mieiscu.·Wed~
kQVVlklej. ćZerezwyc~a]ki"'
czy ttktaińskich.
hl~ in.foFmacii rodziny~ ątarkmrtn od c2ns~
kradzl~ZY. do<konanel w lego składzie futer
l>rzył~pana korespońdencja z'przyJade$
. Chodziło bowiem o wyszpie:gow.anie. ja \V ~machu Teatru Welkie~o. której oHata
km, '~ekistą chark<;twBkhn, idemnsk,owała o,: kiwłaściwie'StoBtinek istnieje pomiędzy Polską ,padła .. IU. in. kasetka z większa Hobicia pienIę .
goJ, ~ i ~ Za4cewowej. Była 0'tl!l agentką boi. 11:. ooAtra.l:tiym komitetem ukt~ińskilJ1 petIurow dtv. zdradzał ób iawy rozstro.lu nerwowego, ·
~iwicką idom)sila o stosunk!Wh, planach i ~a~ skjlłL -,- WładzIom policyjnym zadenuncjował
Sam~~ił$f,~ ł;ld2ianlna.
~~t%etliaah emigracji Ukraińskiej.·
ZaJcewową ]e1 własny mąt,
. . . (k)W hotelu "Simonsa" . przy Ul.Dl'U~0
Przy rewizJi znaleziono u lUe] trucIznę
Sledztwo w tej sprawie prowa'cWo1l.<Y'jest i41 e i. 'l\l~, ~O, w VV:arszawie qn. 26 bm. odebrał
w ~yr:h dawkach. Prz;ypusz,czajq, że miała z całą intensywllóŚcią. Jest wiele danych, że SObl~ Z'V'Cle kokalna 27::1etn\J. Czesław Roman
t..Mili,!-r~,: o.gaś otruc. Op1owihdają.
, ~e w Wigilj~ Zajcewowa nie pra,cowałasama, le,cz była zwią lioffmBnn'
. !
•
\1>\.
. a d anv numerOwy hotelu ,Zvromsla zez~
BO.łegó Narodzenia, według st,st., miała' byc !tana z jakąśol'ganizacją, skąd otrzymywała ndał. że dn .. 26. bru. Ho:ffma:ą. napisallist i' od::
fla wspó!nej wieczerzy w kolonjł ukl.~tińskleJ dyrektywy. Za]cewowa zeznała w śledztwie, ' . al numerowąp1l;l z 1ł.OleCenlem oddania Jiatu
,
"
d
na uL No)Vv SW'ttt Nr. 8, do rak Władysławy
i ze na tej wieczerzy miał jakoby byĆ. ob~ny ;fe całą swoją rosyjską duszą nienawi zi swego Borkowsklei, wdowy bez określone~() zaiecja.
,Pet1ur~, októryinbolszewic.y twierdzą uparcie ,'t;!kranizu]ącego narodowca lUęŻ:n, J;t6ry mo'gąo Wrcczywszvlist Borkowskie1 pod wskazanym
2c. """,,,!J zanionionym. naz. wiskiem ułr~Ywa 'sit> w zrobić w, iełką karj"erę liter~cką~ nrzerzucil się aqrescn1, .nuluor.oY'Y otrzyxnał od odresatki nre~
~
,1
"r:
'
l:'
wIelk:I słOIk. oWlnJ:etv w papier.
I
, PoIsoo•. .Możliwe wiec1 że chodziło o otruc1e do pracy polityc~no,:narodowej.
. ,". })o 1:)ólnoov Hoffm~n. silnie p,odnieconv '
Petlury.
'
" . '
cllodz;I po korytarzu~prZYCZeln chWIlami zata~ !
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 'i!lIl!j,.IRl'!IIltIlhi~~.,",w.,
,'~lUll
czaJ
sll~4'}6~'>o k~lkdu ml·,nutach H. zapukał do nu~ i
J'IW
rl fI U n
Dl!
nleru (). a g y t'okatorki otworzvlv mu
I
'.
81
t:r~eszedł kilk:t krqk6w i upadł pa środkr~fPo;
~
.
k 0 1U. ,Przy ta leln.111CZvmdenę.c:e ~nali7.J()no
'KT ·SY··C.H'OZ" y 'CZY ZBIEG OKOLI.CZN,OśC.1.lr .",
~2~400,OQ?danie
mk. przez
i śWladect~o
zawarc~~"małzeń~l;
st\ya.w"<i
parafIę św"""Kt;z,:~a~:w to:: }
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Krupv'satnobóiców z'iawiałv sie (totvcn~
. czas ~lbo w fantazji powieścioPisarzy. iak w
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ITakto ? ·\tViec młod;iE;t.. I<t6ra widzi dp::

. koła siebie zło i boleje nad tem~ nie zna ih~
opowiadaniu Ste; ne~ó. protestuPo1;laddobr owolnaucieczke . od

.słvooem pod tym tytułem
i:vensona. albo. ieślI istnialv rzeczvwiśc;e. bY~

dZl.dn. 15.11923, x.
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życia, czyli pona.dnaikrańcows:za, i~ką jest, .• ę'f{u.
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badźwvillkiemnęy.'ro~y rew:"h'ę"h;tei; iRk w ., Nie óhce SlO) Wier1l\rifttbvwPMst1~:tI):ó>" .1at . " .
,R.~ L'Qo ,rewolllctll9g5~l:90611()k:u,ldec1v ,~Jtl; lstl).ieć ta.k rozumuiIil0a,inl~th;ie~ó:":a~ł15f;;tó, " .. ~:~;iJ~':;':'~;;. ";!/!":'~>i". ' : / . '.' .......

...\~ł~ll;ł",4Ł\rt:I~a;!I~~nlll ruro~ietszuka

". . .$n::t16rlt wvi~o~a:, z oble~Vł 'W'jttkawcia;:

~ęła je f~łii:zv!"a )aeolo~ia tlT?ostoł6W woln?~
SC'1,rozunl1anel. lako rozpręzen1(~ spoleczen~
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O.KQzule sYe leona'k; ~e klubv ;samobo.i~

c6w istn~eia także w Polsce newoczesnei.

Ot0;t. CO pisze na ten temat •.Kuner

WUSZit,,?St<;i łf.'
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~< kIlku młttstacn zort!an1~owa.ły sie KOt
(la, mło.dzie.
zv. p. qd mia rt eJ!1Kh.1hńW" 4 ~}. no~A1~
(c6w.Co
tvd71/e~ odhvwftlh.sie
loso~a!1ta. Na
_,

•

••

, .

rko-,!olos padnIe. ten lub ta z paTclem. slę
'swegoosobiste~6 szćJ.Ześcia. umher~!Z mvśla.• ze
':nlO;t.e ~mierćiello stanl'e sie ZhA.w1enna dla Po.t~

l·ski .i'oo](nłesult!:enia

tvch. ćo ·wvtworzyli
''Obecny- nie'do'zni,e$::enia stan rzeczvwOi~
rczvźnie..
..... . ..
.....
".
c,:, "~O
Jezel{ )~tot.ll~e 1tlb'v ta19;ew '. PQtsc~
'łsmefa. to bvlby tt!J oblaw nOw~l,a strasznel
''DSVCh()tv,o~a.rnl1nacei srroleczeństwo.·
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podstawie obserwaci t młodef.!O pokolenia' W'/::
sJ:.luć moznawniosek wrecz Pl"zec~,wny. Pokole;:
l\le to kształtuje n~ o~ół swói stOSunek do ŻV;:
Clą zn.acznie realnie1. niż to czyniły pokolenia
poprze~nj'e. Qsiafl1.1eło też o,no znacznie wiek;:

hc'znych, posU:l.daJących dewiz'tT.

zV'cl~ne,ml..a. ducIlowemt i umvsłowemi. Tvp

rodl'tę.Jp. Jest nielogićzne -

.'.'

nego zlOśtaH . odstlJtlięciwszyscy właściwie o~
~:ywatele Pa~s.tw~ pol!3kiego,

z wyjątkiem ni~
'

~wr~anatlo 1uwagę senator Mar'Jan Ki;
J

.'

szą r6wno\VM~.e pomiędzy swoiemł sila:m fi;: nłors~l, ~a'2paczaJąc,.i,e postanowięnie tego
mę an.c:Q,911~uiąCYc.h

luezftodne z kon~']

.,1:11."e.kno.duch6w" . 0 . sla,: nieczD.ością 'janajszerszeg' W ół'd'· . . ' .' 'pA:
bv~h,nier,q,i;vnnjl~tvch mlęśnlRch;
oraz tvp Wy~ :łec~,ństwa w zapisalch
~kcj~PBa:~~1~tk~zYil
p
pUHtłVCI. l.',",t~,t,e....1e~t.t"j. aI.i~t,ó.Wl,... ,ref. u. i,~CVCh·.,.~P.. o.'.~ ,w
..". dząc
. . e tych .."u. czci"ttr\7;cll
'''byw,a,
te.1,'1'. k't' A .... ·, ·u,.,JI,;.,. · •
,1ecz~l!~tw0t;1a.:?.(l)~staw!lcn. fantas~vcznv~h0. 1
Ż l
TYJ'
V
,
UlLR.T
. u~oPl1n'Vcl1:r''QrPle~.rtal1ika,.·NatOnilast Zl!Wla .wa a 'l z.a swóJ obórwi~k stosowae:.się dopl'ą~
'S'ę tvp·skaJltę./" sP{)rtsinen~ł tvp fizvczrtie i W"Yda;vanych pT~ez rząd RzeczYP'o$p()~it~J~
dUCJldWO b'I~,p:orównab~a ~drows~v t maiacv ·,skt;tkIem· czego nIe kupo'wali na 'ooarnej .głeł~!
,Zadat1cite" :!idro~via JUŻ ~h0ćbvtvłk-a. w :dzre\vah~t z~granicznyeh, monety złoite l'\s~ ,
clwóch.zas~"lczvch 'wartlnk}lr.h. wwolnośc f br116 od,. :daw:~lx na rŹte·cZ sk, arbu'państwa. et"c.,.,.'~.".,'."
narodu 1 W ,kQ\e 'Polsk)!ei. ktćre"j:, pomimo
D d'
b'
'
i~tnJieiącycq':ies~~~e ,hraków,w feL orQ'Rnlzą~ d'" . o nc trze lat że post~nowienie te~
Cl~t przy~wle;pa, l~eał odrodzeru~ skarlałego Zf.lJU Jest VI złym stylu,]est,nieco' z~bl'u

.

na

17
'\.'"

r 1'.',
n.

przez n'~wołe narodu..
J' '

:na .,',#;,,1 Uli
.__

P'
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i\i.M!"'.tlllllh\\1li.•
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. znu'rek.

'(~ Wfesnfak; rozwścieklonv,t>óClnł6sl V~V
palce, 'splunał wedle zwyczaiu.w bok. na śwla::
:(le,ątwo swej prawdomówno§ci i rzekI:,.{:'
- Klne sie na Botta, ze ''P(ywiedzialp,m
praw(łe, nafśWietszft prawde. panTe merze. Na
I,moju du f3 zeina zba.\vienie! ,powtarzam raz

'tieszcze r.

,

, ;

~"
Mer pOllowił: .;
,. _"
,
f.';. . - Podn i 6słszv 6w··przeami ot. roz'i;!If.tda~
;liścIe się jeszcze dość długo PO ziemi, CZy i aka

(sztuka nlolletv Die pozostała !tdz"e,~ w blocie.
r ,
Starelnu oddech zapa.do z oburzenia j

:Pl"zestrac1ul.
.
".
.'
. _ No ktobv pQwledzfałL. Kt()bv powiel!!
U." Takie lrlBrstwoL. )\ hy tylko spasku::!
nJ~i,.,..i':t.rA(tr'l człOwieka!. .. Ktobv Coś podab:t
,!

. f
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,Sfery sowieckie o ·Ukrainie.
J-) Z oKazji o"<ihyw'ając:ycn się obeicnie

yv Moskwie zjazdów sowiąckich, "urzędowe
H
"Izwiestia .ziamieszc~.aj fi rozmowy z· przewod

liliczącym

Centr. Kom. Wyk. poszczególnych

republik zWiqzkowych ł s: mianowicie z I{\alini
Czer.wiakorwęm (sowiecka Bialoruć) i Pie
tVOlWskim. Pietrowski pra'Yta.c.za pokrótce szc,::

'nem,

I

reg cyfr,

ilustrującyoh sytuację gospodarczą

Ukrainy sowieokiejw oSltatnich latach.
Samo przez się rozumie się, .że Pietrow'"
ski stara się przedstawić 'sytuację jak najpo~
myś1nie j. Mówi on pr~edewszystkietn o. prz;y~
roście ludności, który daj e. się zauważyć głów
nie w więks.zych miastach i w~~osi od 10 do
25 pl'Ołcent.T~lko wgubernja.chljek1at'erYDJOsla
wsl,tie] .i odeskiej, ktÓtre najbardziej ucierpiały
z powodu klęski gf.o\dbwe J, liczba ludności nlę
powiększa 'się. Przestrzeń uprWWllla .z' 20 milj.
clzieslttcin.w r~'1914, spadła do 16 i p61mi1. dal.

już, od sierpnia nie korzysta, z, pomocy fi::
nansowej MinIsterstwa Ska~·bu. Miasta b. za:::
boru pruskiego ró,vnież nie" zwracają się już

() pomoc. do

Jedynie większe miasta w· Małopolsce,
a zwłaszćza Kraków i Lwów wskutek znacznie
szelszego zakresu działaln-ości w porównaniu
z· miastami b. Kongresówki i b. zaboru pru:::
skiego znajdują się jeszcze w ciężkiej sytuacji
Ale tw małopolskich miastach,wyniszclZKJnych
wojną~ daje się zauważyc 'wgosp9darce finan
sowej zmianę na lepsze.
~ f <. ",;

P.

'w P,K. K.
(-) Jak się dOl\ViadujemyPKKP zamie
rza w dniach najbliższ;ych podnieść stop'ę dys:::
kontową cNa kredytów mrurkowych do "8 prOc
'w stostU1ku 1l1iesięcznymOiri'LZ 5 proc. prowi~
zji od. rachunk1orwo przypadających odsetek.
. STOPA DYSKONTOwA

OBNIżtNIE TARYF·NAEKSPORT

'. .

WEGLA I SOLI.

~ (-) \V zwiazku z ma iaca STe oabvc

dnia 25 bm. w D;linisterstw'ie kolei zelaznvch
narada. rniedzvm·tnisterialna w sprawie taryf

wi,eilkierwla~n()ści

na. p,rzewóz ~boża tranzytem przez· PolslCe do;::
wiaduielnysie. że program narady tei uzupeł;::
niony zbątnł kwes.tia obmzenlÓa taryf rut eks:::
'port wegla., soli do Łotwv i cementu,

Zliemskiej.'
. I
'. W dziel~:t;inie prrzeipyBłu . pizęCłwoJuą
.prddukcja ,wynQsila 1,170,000,000 .rh~'ćzłotych.
Wr.l~23. wyn~iU~ OWL zaledwle 173 rrtiI.· ~j.
.O,1~~.,W"Ptt.-.ze%y'ś1e przed 'V\ioną bylozaję
t~800tYS.robotnll{6w, a obecnie zaledwie :()O
ty.się.cy. 'ro .~~!Z' Hczba'bezrobotnych jest bardZo
wielką~ {Rps}

.

..

da) ofio' alnGOTóWK:A:.

J)oIary99~~OOO--9800000

Rządu.

...

a jednocześnJe wydajność Jed/neJ dZiesięciny
sp~dla do 35 pud. j Mim~; to, że. włoŚ/ciań.stwo
otrzymało około 14 mil. dz. ziemi pańsd:\VioJWej
i

ROZWOl -

RAFINAdJ};. NAFTY.'

.(-'-) Przenlysl,rafm.acvlnv walczy obec:::

CZE:KI.
Korony czeskie 282000
Belgja 412000,~,
Londyn 42175000-41400000
Paryż

"

45300D--445900'

Praga 288200""-283950

. Szwajclrja 1116000--1686000
Wiedeń
,Włochy

140,25-138,15
430500-421500
Złoty frank 1905000 G
Pożyczka dolarowa. 630~500-6300
Miljonówka 400000-415000-400000·',
Bony; złote 1400000-1400000 .
AKCJE"
'Barik łlah(Uowy 13:-14-13
Butik. PrZc,ID. Lw. 2150-2250--2175
Bn,nk . ZdchG~ini 5750-:-5000
Bank Zw, Ziemian 600
., ;
Bank ~yskontowy 14750
'
Bank dla H. ! P . 3SQO.....-370Q..;-.3600
Bank Kredytowy W. 1500 ,:
Bank Powsz. Kred. 40Q-,.-380 ,\
. ",Bank Zw,: Spółek 1850Q..-.;.195Q().......1800('
Cerata 650-600-625
I Grodzisk 4200 .
'.
Puls .14OCh1450--1400
",

r

.

i

•

I

• .

'

.ChodOlrOW ~20~21
nie z pewnemi trudnpściami.· n1a kt6;re napotVI::
ka Jl!ównie przy wywoz~e. Dotkliw'1e daie sie CZ\ęstooice 9500-11500-10
,odczuwac. kon~urenciazaJ:ttanicz:tl~9 szcze;:·
Michalów495'O--55005100'
f
\.
KRYZYS W PRZEMYśLE .METALURG. :~óll1ie W Austr i 1 i Czechoslowac i~•. do:KaCl Ru~
Łazy 475-425-435
mUllia vvvwozi swoje przetwory 'naftowe. tail~
, WROSJI.
Węgiel 17 (1) 20750-;2d alt~
drog~. bo wodn1a. iako tez w . Niemczech;,
, C-) Główny komitet planowy rozpatru szą
Cegielski 2425-2100-:-2300
t!dzie wvdatniei pracuie kOllk~renc'ia 'amerv"
. je obool1ie sprawę redukcji prJlli'Cy w~zakładach ka(lska.\Ve~r:v natoln,iast s:pro\ładz.aia, tol1 C ..1,'
Norbl~ 5800.,-5900--.(1) ~200 (2)-7850
, '.", '" ~ri,:._.,j,. -< '.
metalurgicznych. PostfJ.n.o.wiono zredukowa<:- ·przerobu z' Kaukazu."
Qrtrweln 1300-1250 , I .
.
j',
.'
wry:r.qb" maszyn na 25. proc., wyrób' O1.)wy,ch lo~
,Parowo2fY 21(){):..4..22~175
~:Z·:PRZEMY$U·wtGJ~Ó~GO.
ko1noty.w ~ na 48 ptOlC. i remontldkomotyw.-.w.
Rblm1800-1900 4: em. 1700 .
,.
, "i
,(~l '\V przęmvslew'~~J,ÓwYin, Z:atrWfl~}\.';':
na 45 procent.
, "
RudZki
.5500-52~5400(lJl~7~oo
'we:t;!la Z ~olskt•
. Przem. metalurg. przeżywa ostry kry- Sl(~ ąaie,Zn)l1ieiśzepie~o~u
y"f"".,','C.l ac. ie !.i.n, a.nsó:wa na, rVll;:,"',' Su~,edni6w~o(> .'
a
to
,~e
I.'~~,lI~",ą,u
n"as,1
Zieleniewski54-50
.
~ys głÓwnie wshvutcik. wygórowanych kosztów
ku n,leln eckllU" 'Ol'aZ',iz.",e,".. ,W, ,gled.u n.a, . 1'óU.t1Y,k.,e
produkcji, co spowodowane Jestprzedewszyst ~ospodarcza Czechoslówacii. .Niem av.~t6re
Żyrardów 95Q-~930
.Belpol 200 ..... ,
.
kiem l1lła\ą '\Vyi.jnością.pracy robotnik6w. Wy KonSUlll owąłv P1~a:wie,1l40 "Oroc.' wesll~'ft6rn~
ślaskie~o. nIe nabyWa. in'" obecniie węgla w tvcli
Polba1400,.,
dajność Zwięk~zyla się nieco w 'Ostatnich cZla:::
,co poprzednio,Jecz,. zakupuiawe~[el
~k6lry 275~245~250
. "sach, lecz nadg6ł nie sięga ll),awet 50 pr6c.wy~ ,iloś'i~iacI!,
a~g eiskl. Jest on wprawdZ\ll'e . dr'Ozszv. lecz
EODG.3750
'
dajności prrzecLwodenheJ.· Koszty produkcjI
N~eD;~cv~ otrzvmuiaw,:Ang1ii . I<redvts ,ZeąclO~ ,
'ćmie~ów, 5800-'5600
pr"zewyżs~ają 3'. i .4. ki!'otnję.~'koStzty produkcji
m:~e~~ęcmv, a na ta1s;]ch.wąrunkacl1 .• nasi 'Dr~e~
przedwojennej i prawie o' 80.pro.c..:- kosz.ty m vslowcy dostarczac nIe. rp.0ga; CzechoąłowaJ: ' PTE. 6QO-....675
c ja natomiast. stosuie drożSzei.tarvfv przewO?
Haberbusch 14500--14
·Woduk~jizi~grMicą. ,W tych warunkach prze,:
,: ....
." ;~jczhystracn w dlrugiem półroczu zOwe na polski 'vęgiel~przeclIH~dzac.vprzez iei rKluczew'3750
stwarłato. powazne., ttrzes-zkodv
!Majewski25 "
1923 roku . ~wie trzode fi~(ego kapitału obrot. tervtorium.
cllra n1l8ze.f;;!ą,·wvwozudo ~ustrii. '~,
M2Jryniń37Sa-:SSOO-.3630
POL~KA PO'ZYCZKA" DOLAROWA Z
, , , ' ",' . Prz,em.. 'Naft.,.34~3500
. pOWODZE N"'IE BO'N ó
w'
h

I

,#I

.

.

1

z.

I

, ..

."

1919 R.·

PODA:TKOWYCIt

"

·Ftyiscy515~5~30

Spi1r.ytus8 (3) lOdt•. ,
(.:.t) Z zapolczątkowania'kolonJi atriery
, 0(-) Narazie znalazly ..~je w obieg'!l tv!~
Kon.qplie 2000' . . .
kanskwj" Rzeczpospolita z/aciągrięła W Ame:# < ko b ny .p~datkow~wąrtosc:~ 1op frank6~w Izl .,
~ rycep().życzłrtt 1S,200:9o?d.olaró,w nd, 6 VrQc.z' ~ t~~~:nJrifzf}l~~;V~;~~~Ctn~;s~k°sk~~~: Sołe' :Rotasowe30' .I ' '.'
,Kijewski 12500~13250...,....13000. "
~ ~~lJA'llillęm wyma-gamoscl 1930 r.względ'lue 1940 wvclt, lak i w PKKP. i ·,;P:«O. patrtde 'Qźvwio~
WeJt24.50-2400 '
~ rQk:t' ~tosQlW1lie do woli r:z:~du pol,skiegO,. Po~
li'1 ruch nabvwczv"R6wn:leż ~siystkie poważ
Wildt .650-586,.' . 1.
ł'Ż't~ka ta znalazlatam zflkupy łt p~ą1Zęści 'nieis'ze ba,nfi Z~()p~;ąrui.ą.siel'Y b(J)~v. -p'()fIatko~
a. w,',v,. ~odYs.:'t{.?, 1.. ·kBhl.~11.te,.ltJ;~~ł~sn~1(jc,!,vki:l
Cze,rsk 2~ao-,-J2200.-~8~ ".• ' ".:\'
;iiI,~.:.;" """zritt'db
, . ,p!r'ze~al)a.."l"zl()s,tala
·.id.'o,P.0łski.
g.cIzie
t.ów.
n.i.s
'.~~~
.
d
.1
'. b' ..
i.
\)?1SCl(~ Pl~zeZ01'nOS·~1. . onY;· 1?ouat~pwe- la I'" A, .'\V a ąn~. p~OW'.. .' " .'.... .' .' s}e dowia.ięll1V~ za<.;:zvpąla hvc . uJzvimo:l f~ Goslawi~ę' 43.585~O
Prz,e;wa.:t:t;lle. ledtnak kupo~ała Je Polsk~ wane p'rz0Z kUlJąów. lako n~eżnośćllOOOwkowa,
~łKraJowa Kas~ ;liPozyczJrowa jako doskop.ala" ~1t~~owa1t, qąnkf tąś ~~lcz~łvwvda~vaćo"poży~
~: !ok~cję kapitałU. Nieznaczna 's~lria ;n.ajdu~ .c~~i w, bQ),1~lc~: PO~Y$lny ~en~ opia'Y, odcia~Y • ·Dr,zęw~2+--2100 ,~,'>,
{: le" SU~ .tak że . . ~p()rtfelu, p.'. OŻ"Y,czko:weJ "l{a-s y . zn~CZI1;,lęm.ar,ko. Vf.. y r. vąe~Plęn ez~Y,.1., ,.zapob. tel'.ll .~ilp9:P .215h?~~:{·!',.!J;!i
!.:~ ,'.:i! OSZic~ędnóścL' O ile .' 'do,chodz~ wiadornoś!ci, gUle d.4JaCenl~Sle o~tatP1o odczuwać brakow
F,;tztl.i~t"3~~~.:!t~~<I!\:'?"lil li
, walor ten.: ,;ma..byĆ' wkrQtcewprowa&:lOnydo ,gotowIZny ()hrqt9wel.
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WYCfI,URZEOOW UBE ZPIEP ZEN.
~'. ~D,lt9WA.. GOSp',ODĄRĘ:A MIAST W '
(-) Dnia, .22/ bm., zOstalo nadpisane
!!f:'
.lPOI$'CE.
pr,zez ~, ministr,a, .vrRCV i~kierą\V'M1e. dp~a~v
o
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' lnansow~ }l a. zruJnowane]
'.! •

rilthfstro~ \y, celuo11łoszenla. rozp rzadzonlew
piz~dtń:t()Ćie·.orf!anizacii i kompetąnc~i urzę.:::

~i' wskutekwoJtiy gospodarkI mta~t była do::: 'dów ubezp1eczenJowvch' oraz postep'owarr1U
i~ tych czas pow~.żnem 'ó~ciążeniem Skarbu Pan prz~d'te1l1i~rzedan1i: Rozporzadzenie tflPOWO;
stwa.Obec~ę sytuacJa l'od:'tyntwzglę!deln łu'ie~ dO,żvcIa Qkr~,t;!qwe ur~ed~ubezpiec~en
uległa zas~dniczej zmianie. na lepsZ;e. Wala::: QbCJinUlaCe P?sz~~e;.!()Ille ~olewodzt:wa. Gło;V~
rYZacja oraz inne zarządzenia sanacyjne Mi:: nVllł cel~:rr;.llrzedo'\vtv~h H~st na,d7ór nad ka~
i t
'd ".'. . d . ..1_, . . '
.,
Sami' chorych W zakresle . lecz-l).trtwa. Ot~~
l)S eirstWlftwy lil.1y W teJ. Zleu:tj:1nle swoJe1
llelu sadbwvmiest kole~iuln ap,elacvine zloźo~
O~oce. "
I... .
I
,"
ne z 'członków stałych i ławruków wvbicra..-:
Warszaw~ już pod tym względem obej::
nvch nrzez nracQdawców.i ubezpieczonvch-.
dzt~ ,się bez pomocy Skarbu Państwll. Łódź po, iednvln' lawnikt\ z każdcl strony.
.~ ',~ II.'
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l'ocislrm;50-:-S.525-5300.
Stari4IChowice·J4-:-15-14700
U~:430~250.
.,
BOT~"Y'Ski. '27~2700
Zegluga 600-4-575 7 em. ~75
! ..

rraQłkowSlcy 625~00-660
Herbata 400

' .
E]ęktrycznośc '6-"65ÓO-blOO
BI\o~vn~Bowery~ 37~'~- 3~OO

i
Granum 1000·

Korek 525

Mirków 8000
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W ostatnIm czasie zan11escn~śmv . sze~ ''Włoskię~o kolę'foweUa, vi kt6~Ym ~eroono
reJ! nOtatek kronikarskich o nadużYc':łch popel dziury. Porznieto ki1k:ad~ięs~ąt arkuęzy, 'pakutl::
nionych przez zarząd warsztatów mechanicz:= ków t15zczell1iai~cvch n. 3.k,.·ra~ki do., ~mA.rOwa1
nych stac'ii Łódź~FabrYczna
' n i a wagoników. \\ts:;:v~t,k:'le tQ tnatel'iąlv;ww
Skutkiem naszych rewelaci!i pan itnży~ brali z magazynóW kolelQWVJJh m~iat~~' F~dala
nier Za.iaczkówski i p. Jó?;ef Z 'n1ow ski . w ślusarz KOoza i kowal Sobac·ill~ki~ Nąwet' do
"Kurierze Łódzkhn~· podali do wiadomości o łaczen~a ~otowvch łut wagoników wyniesiono
pociagnieciu .•.Rozwoju" do odpowiedzialności z"lnagazvnów kolejowych 2 ł pól wif.'lol's, karli
sadowe1. Niepfzesą.dzaiac wynikuwvteczo=' ; bidu. Cala robocizne zapłacono z kas kolei~
nei nam sprawy -podtrzymujemy' zarzuty na::: ,wych 'j tUllduszówskarbowvch. . .
,.'
~z.e w cal.ei rozciagłości. Z~pvtuieIhv. też l?~ .,
F:irlnal·,czekańSki i Juszkiewicz twier~
ZlIDOWskIegoCZV przedstaw1łUrzedowl Śled~ 'uzi że była' firn1aOstrowsk~ i S::ka w sto~
czemu dowodv~ .które~y stwierdzały że Wy:: bunkach han lowych.· polega i:lbvch .na prze~
, , w~eziona przez n1ego z warsztatów :mechanicz~ ,~-prowadzaniu remontu wa.,;,tonów.. Przyimuiac
nych papa dachowa.bedąca własnościa koleI'. ,pod uwa.!tę tw\erdzenie Frrmy Czekański i
illwa na czero! go przychwycono. była iego S;:ka że wagoniki ich były rzeczywiście wvre==
,! własnościa ?
~110ntowa.ne na teren:le zakładów Ostro,wski
r'aĆ1i [J'ęmpJey. !Wfa~Owy. ·tn:łstir.z w. lYofle; 'Wy'sti'
CZy Panu ln~vn'Yerowi Za i aczkowskie:: t S;:ka przy ulicy PrzeiazdA2:::44,'bo musimy
~1eobecriie '. tylko za. dożenl\:iw. miliona dq}ar6w z~
nIU n~'e wyrabianomebli.w warsztatach kole:;
w'Vp!,owadzic wniop~k że partia 100 wa~oni!$
:~8trony przeci:wnik:al, jako. zakładu~ , ~zech" e.m.el.l1:{
j<'-.vych? I CZy był ón odpowiedzialnym kie;: ~ów powyżej opisanych należała do iakieś
~akich, bóxex:6'!}t~ ~'Y~r!o~.Zł ~. umQ'Y~
,
?ownikieln warszfatów mechan!cznvch na tnnei Lrll1Y...
,,,.
,
~taciach Fabrycznei i Kaliskiei?
,,' Pan.owie Czekański i Juszklewlcz pooa:t
lVlus.lny również l'Qtwierdzic ze w war~' '.ill np. że1fCh wagon',ki były llrtIilowane we fir~
sztatach mechanicznych na stacH ł,fódź:::Fabrv::: mie Stv~li(lskie~o. Malowania zaś wagoniKÓW
czna w czasie od poczatku
do końca' li~ wyremontowanych ~runtownle w war"'7.tataćJ1
~otop~da roku zeszł~io"wYrem. ontowa.n~.~gru~ ,kolejowych d~kop.ał malarz koleiowy Wystop,
1: wnle
.'
".,
l,'
~_ ~ii;ma Czekański i Juszkiewicz d{)d~
' - Ke fen (Jllrlyk. '
Drzeszlo sto w8lt onilków
..'
je że kIerownik p. Leon Ostrowski. 'iesf człojl
WtQrek dnia '29 stycznia ,pi anciszlni Salezego , 'KoleleK polo\vvch rożnych wielkości. CZ,,"Wszv. wiekiell:1 nieskazitelnie uczctwyrn'~' Wierzvmv,
stkie was:;!oniki należały dq firmy Czekańsk 1 , iże tak iest w \stosungu do samei . firmv Cza- \.Ido\\iska.
. ', '
i
Juszkiewicz ż cała stanowczościa .tW'~e1:d~ip k~llskii J,uszkiewicz -lecz uczciwoś6 pana
T\e .'iil' Mile;sld'(Ceaielniatia 65) "
• nie mÓzemy.
.", . . ' ,
rrr',
,Ostrowskte~ow stbsunIeu doK91ei . PaństwOII
J)Zj~ "Maskota", jutro l'temjerslłCl'dfi '
lecz
stwierdzamv"",~,,,,\>,
wvch-iestniQcnowat'Pl~Wą.. ' / . ;
./Tealp Po.nl.a~n,. t~gró,aoVJa18) ,
I~e
oalv
ich
rerrlOnt
odbvłsitę
y
warsz~;;tfatacll
.,1>'·.i)Jęst;;r~e~z~~'\lP~~::i"l':QZttm:~a:;)ze
za;
"T!bjkahu1t~i.ska" ,-' "
,
koleJów,ycb. Wszystkie, roboty bvłv wvko~ t~. wSzYst;ki.e'~,I,od,zieistwa lestorzec,ież,,-lOit
"'~U:"'_i~mo"'j.. JDzielna ,20)
nane wczasie .• urzędowych godzin pracy. "T'edz.lalnvm .\naczelnik warsztatów 'P. ini.
Odqzytprot. G6ralskiego .
\Vszystekmateriał łoJest tacznik~. śruby. Zai aczko\vski. którego obowiazkiem hyloniemutry. oskt.·śrubv hamulcowe były nOwo dopuszczenie do podobnych nadużyć. Atoli mu
\!', -..u.I'ta·· (.przeHlza n
"
f,.1'woja na \tieki" .• ~
przetaczane w warsztat.ach koleiowvch. Panes S,IInv stwierqzić że P. Zaiaczkowski b'Vł rów~
\vki były w'Vle\vane białym metalem z. maJ;tazv nież naczell1!tkiem warsztatów koleiowvch na
«:"C ••• 1I10"'i (Ptorkówska6i
llÓW p'allstwowych., Poduszki do smarowan~.a stacH Łódź::Kaliska. ł.!dzłe dzialysie jeszcze'
· ..Nad wlasn ą mo~;lą'l .~ ,
oSiek,czyszczono i na,szvwano nowym' mater~ więkSze nadużvcla.. '!fu
.
~
. t,thfeon U Przelazd 2'(
ialem na 'blachy spreżynowe tamże. Sztaby
. Dalsze rewelacje oCik'a.(Iamv dO nume;e
~WschóE1 i. %fi'ch6d- . :'i,' ,
.
hamulcowe 'byłv robionr . z moc~e~<? ( żel~za; tu lutrz~isze~o;
~~"
~.IlI ... d.K'i"o (Piotrko\1Jslta 12)
n
_'U",
(\.ij:V1i!)ena Małżeństwa"
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Z.łł.. 'ARTYKJJLO FOCHU ltEI1. "LODZER VOLKSBLATT"~SKAZANY ZOSTAE
.
-., -. , - .
. 'MIESIĄC ARESZTU.
'.-"..."

. ta pIsma żargo:ą..owego, ",Dodzer Volksblat",
'. .: ':.' '. . •• ' . .Ił.. :.'
Lazara Kahana, byłego kO:lfidentaniemiec:s
-r Ak.ela dOlzywlanl~ dZle.cl. . '
kich wladzo]rupacyjny.ch wc-"1 "ryra.cownika
".j . ' . ' ,W ZWlązku i podwy~s~~ntem przez P<?~
Cleinowa oskarżon,ego o wydrukowanie wystę
~liO"ir: ~~er. ~om; Pnm~' DZlec~pp1ceny POil'~ll
. ' ...,
. 1
~YWnosclo:weJ do mk. 90 tYSIęCy, delegacJa
. . ,.,'
, ., . '
"
~!działll <?1'5 ieki .Społecznej'~c~waliła n ą •9 sta'y,]e ,.śnie"n-

t:1.lJ8,~mu podwy,zszyc cenę ,obtadu

ant'. p' u& .ie

infi

. .kaz nie.
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oJ.{'a:zijlpt'tV'1aidu

NA1

Ma:b!izall{ą

Focha ~o Polski. W ,pierwszej ,instancjł~' .
apelaCYjny zatwierJrtl ten wyrok. Sk~an
zwoln~onp za kaq~j~'3 miU~rd6w mare~ ,
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K~tej~{~ 'rb·, '!a<lne' 't>tbŚł>v o "rze~i

Il\/He'J'skiej z wnidskiem o utworzertie stypen== rekrutow·.roczn~ka
1902 do lnnvch . formacll llł.eslenla rekrutow uwzględniane n:e be.da. ·W
. ~
.
~.'.
. ' '. dl'
ew tdenCVlnych tego' samego rodzalubronl, z~lazku. z~ teIn dowództwa otrzymały.' poleee~
, !i~]um'w wy~Okoscl.całkowltego. WpIs0W~gO a WŻJ:;!h;ctllie do innych bronii sltiżb. )Vładz~ wo.i~ 'Ql.e l)oda~w tych~ .spra'wach dowy,ższycn
,~ednegonlezamozn~go ucznIa, kntałcąGego skdwe,vViaśn,iaiii. że aż do cz~su:~ ukończeJlta ,\y!adz wOlskowycą, 'nIe. przesyłać. ..'.,
[się vi konserwatorju~ muzycznetn H. Kije~~
służby szet:ego'wca'wymieniones;!ó'rocżn~':{{a., tj.
,$kie1. Stypendjwn ustala się narazie na.'.JroK ble
iil\ll!:----_~-_.,.II_______...
!~ący z prawem wznowi~nia w przyszłości., tó:w rzemieślniczych w sprawie 'ustalenia wa~ pobie~ają25 ,prdc~ -wynagrodzenia norm"
Il'rzysługiwać będzie stypendjum osobie ZJ.~ lunk6w, dotyczących przy:jmowaniana prak- go; oc.} 1 do. 1, i pół --: 50 proc. od 1 i pól
(1nieszkalej o,d dłuższego czasu w Łodzi, która tykę i wyna"gradza11ia wycho"vvańców miej~ 21a.t - 75 proc; wreszcie od 2 do 3 lat,'
;Uczęszcza. dó jednej z powsze.chnyc~ub średf. . ski ch domów wychowawczych. Na wniosek pr?'c: Zaro~ki wypla.canebyć musz~co, .
.. ' ,'.
SlZlkól miejskich. "
"
WydZiału %l:Opieki Spole'cznej warunki ustalo~ dz~en. ZmIany. kosztów utrzymania, u)Vzglę$.~
.;.. Obiac(y dla' wejeran6w..
~ '""
ne na powy~szej konferencji zostalyzaapr~ dnl~n~ będą co 2 'f!!.y~odriie, oddanie :\'\"YQhą~
. z'Wiąźku z wystąpieniem miejs&Owe.:: bowane'''ohecnie przez Magistrat.
wancre. napl'aktykę pop,rzedzQne.bv.ć .. musI
W' sprawie' pqm,ocy dla .iJiWetera;-..
Czas trwania nauki wynosi minlm.um umową."'"
..
. Opieki Społecznej po 3 lata. Przedłużenie, okr~su, praktyki może nalf
'~\,Dob!.e z,wiastuny. .'
~ę!~~~tera,nOJtn obiady w Ifa:#stąpić jedynie za ~godą Wydziału Opieki Społ.
~., D,t1:ia. 2Z"bnl. pierwsZ~llartia
Za podstawę do. określa~ia wysokości .wyna- tłoczacłch ·banknotv: w druka.rniłlcll
grodzenia'praktykantów przyjęto całko'wity wych w Warszawie. olluściła s woie
dzienny koszt utrzymania w don1ach 'wyc.ho:J ska. skutkiem redtlkcii persobeJu,.
....
b
'I Mk• ,'V.,ykOllCZOne
pruk banknQ~6w
,i\,,~
h k tóry'
wawczyc,
w gru d'
nIp r.u . WYnOSI
sa tvlk()'Jte markowvch
benkfttJtv lttóT'ę
1,400,000. Praktyka do 6 miesięcy jest bezpIat widz,iane 1;>v.Iv.'. Drz~z b.tatnłłł.· em
. '.J,,;Je,.",. 1
nę.;' w okresie 6 mies. do 1 rok~ :W1lJ~chowa.ńcy" dru,ga ~artla drUk. p,rZ~~e fPWW,eŹ
g

__

0,

~

; W poniedzjałel~ dnia 2S ...go stycznia ogołZ.. , 12 ~ pół w południe, zmarł po dłutsz:ych i ciężkich

69, m'l t1aXuko:c~,~~~.7Y ,n;ąt,~~al;Z" brat.. mól stryj. ,sz~;~ier i kuzyn

p.

Ś.

~

\ładami« krewuydl, pr%y!~ci61 i z n a j o m y c h . .
,
i" '1" • , '
": Wyprowadzen'ie drGgichnam zwłok nastąpi dnia 81 .. go Styc'zołar. boi o go~' ~;~J~~~~~iz~~~,U,t.~i.:,~,. .
Ąri drzeja M 2}. na stary c~entarz e~?ngieHcki..
'

o (zem

'2&

'

cli

,
Szere~ tych pracowników "przvJechało
dO ŁodzJ. w poszukivlaniu uracv.
.'
~. .. -- PrzeDisv o ustalani~ }Vartości ola'cow
viez~budo",' ćulych.
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W leCtnvm z ostatnich ,n-um,. ~~Rozwo~ stwowyclioo swoicn robol. nar~e~ paiJ
Przepisvoustalahiu' wartosci ,placów
ni1ezabudowanvch" i budynkó\v nie nilleżacych .Ju" pi6aIiśmy że aresztowany Ostrowski. WY-:; stwowelni~ z których wiele n,rzepaillo - rów""
do g'ospodarstwrolnvch. lako ich cześć. skła,; ~konvwal remont stu wagoników dla BrInv nf1}rCmŻy.nie licuie ze .st~,
f•••. '\Vll·.:.'~';~.~......,P..~:=I;,'.;!
" IłI:~~""~
dowi ,maia zastos<iłwa~e nietvlko do nieruch o:: Czekanskił JuStzkiewicz i S::ka.
Otóż w' tej sprawie ziawiJl się U nas
DlaCZeRQ tych: robot
oowletzQ
mośdi położonych Wf m~cie. i ,bed",,,!.,t~h{ poza
obrebi:nn miasta. o ile, -oczywiście te n.statn~,e pfzeastavdciele powyższej firmy z prośba o najmy na to majstrowi od Johna? Bobv ~ ,
nie naJe:tu do !Zospodarstw ,,rolnych;iakoich \vvdrukowanie listu ,.prosttiiącego różne nie~ wyrzucono -- IAoi pano,wie -:-a tutaj kor~y$
.;.mile dla flrInv rzeczy. ;które żadnego sprosto~ 'ątaiac z~ slabe~o dozoru. słabei or~anitzacit
częsć skl'~dowa.' (pap)
I
wania niezawieiały a nawet przyznawały palistwa.która WOgóle na PKP~ szwankuie ~
- SPfosto'Y~nie. "
. ....
.
l
Wręcz że istotn1e waqoniki remontował im pozwolono sobie-na tefto rodzaru· hłstorie. id
W nrz·e Z7. "RoZlWOju" z dnia 27 bm"w~ ,O$trow~ki, ale {o'żvska były odlane~dzieil1c:: musiała w. to wsadzić reke prok.ur..tor~· i
Notatce "ofiary" poz. 37 brimieć powinna:,~
'dziel. Kończył sie list apoteoza szlachetności p.'
Jednocześnie musimy zwrócłc! uwa~ewt
. Ną;;,gimnaz jum w edańsku..
Ostrowskie2 0• którv został niesłusznie szkalo:= usteJ) listu firPlv Cze.Jt,ński' s-k:a. W którw
. , .... Zazpiastkwiatów na ttllmnę śp. brata ,"vany. przc~. ludzi złei woli (i t.'P. ,dvrdy:, firma. piJSze:,.uowierzyJiśmv P. OstrowikieP:
mdłkn.,
' m u na~zór na.d remontem POZA ~o lJlodzin~
Feli1ręa ~ldudają: Czeslawo\\"stwo i Józefo::
Pano'wie Czekański i Juszkiewlez zapew mi urzedOwelni" .Choc'u • wiemy. czy fir?
"".wQ Pątzowic mpo 40,000,000.
ali nas. l'Ż chodzi o niepsucie marki pol.;: ma Z. Czekański w umowie ę,P.Ostrowski«:nf
. "... ~ "() prawo noszenia . orderów eudz~ ni
ókiei fiflUic. oraz o złe wrażenie jakie tego r O::;, zamieściła ten warunek. to jedi1.aJC :ieste-,śmv:r
ZlelDSkich.
.
v
dza fU afera może vv'vwrze\'! na interesach mlo::: caleln. uznanien1 dla firmy. która 'P0stepui~
. \Vobec częstych niep0r07,umień na tle dego przeds.ebiorshva i t d. Tewla:snie 't1n~u::: tak lo,ialnie W:obe9 . Pailb'i.wa i,zątrudhiając:~
-·'Prz,\t·imo'i,yan1a· i n oSzeniaorder-ńw" .CHi! 707,~!-(':mr:'
'lnclltv Z11114sily. nas~dozamieszczenia: listuur:zednilca"pąnstwowesto. nie: 1)02:ww.a m.u kO:t>
. skich inforn1uia nas. że \v myśl art. 96 Kon~ firmy Czek~ró.ski i Juszkicwicz \v naSZVll1 pi" łrzystaćz czasu. który iest przeznaczonv,! dOI
'StvtucH obvwatelo\vi RzpHtei nTe wólnf). p]"1.vi:'l .~Il1ie,j akkolwiek nlieliśmv ppwain,e znaki ·Il~ pracy, dla,dohra '. Pa.ńs.tW'a.~ PrattttelibvśmyJ l~
n10vYaĆ' bez zezwolenia Prezydenta. R'1,olitei
pvtan1a. ".aG r6l-L wspomniapei firmy w dnak ·vdedzieĆ. 'Jak to sobie fi1'Dla.Z.Cz~"
·tytu1ów ant'orderów cudzOziemskich. Wobec aferzek~Ie iO'wet
<,'?,:< " .
.
'\
k~ńs1d i: S$ka' *wyobrażała .d0tr~vm~~ _~e~d
powyższego otrzvmuia:cv:wvmlenione odztlll.f!
. ./.t\::to1ilj. 'C~ek~'syq' r Jus~kiewj:cz.ogło8f~' waruuktt~{ktol'V prawdol(odob.W,ei~aldowa*
czellia winni sle ~ zwracac. 'z~odnie z okólpj~
iednoG;t;ęshfeił&t>wi,.• Kur.;tództ.gdziep~ sie.'.T"ed.y,nie 'w. 1. iŚCiedo. r.edak~'iln,'P. rzeZ .prze~.·,
klein prezydium RadymintstrÓ''',v:-. o: udzielenie 11
11lawiają nas_ozwykł~{ł~arstwo. itwi~rdżą~e si:ebrorcę Ostrowskiego? Cz<tfłrm~,Z. ;,Cze~
.zezvvolenia na PTzvi'ecie i uOszęn1:e cudzozienv niema 'w na.szych.i tew.elaciach Hani iofy. .~
.. ~Ul$.ldl:tn.{),nito,W'ałaby,_p. O,~r,()w,. slde~ •. i.t!,.d,vbv:.,'.~
sk:ch odznaczeń do prezydium Radv min'~ prawdy".... .'
" . . . ' ..'
. ' : _ te1lŻa pr~cow~ł w Jtodzin~ch' służbowvch? .. ł
strów'za. poSredniQtwem władz Drzełożonvch. i .Polntiaia'c. iużi,brak·kultUlV. n. pt,,~.mło~ ',' . DaIeimusittnv podkreślić symuaffe f~:?
dei pólskiei, finu:y'\ musimy khpol,tczvć. iżm.yo.o pracowników kolelow~cnt wolI61e cd,
. 'jeżel t zgłaSza ia sie donas.z .;spro.sfowaniem'· Widać z te~o. że remont wagoników i odbvwą.l .
, j ltlY tOń;snrostow'anie'\;)V grubei nahvnoęc1', glęna placu.,subdzierźa;w:ibnv.tnc~'.IćVttrifeżod
'zgadz~nńv sie pom'Teśc!c - to nie -:- po to. pracownika. kdleioweJ;!o P. I<ozaneckie~o. ~'. ," ł
aby t"';'l'l1CZasem· W. 'P~. Czekański i Juszkie~"
WreszCie zaZnaczamy że w dniu dZIsteli~r
HANKA RELLICZóWNA..
v\~icz wteszalina nas pSy w drugim dzienrtiku Bzym ziawiło sie w naszei redakcl~ kilkti nr~1 '
'NAPORANKUSYMFO.NICZNY~.,'
,,- Tego rą.dzahlPO~~~powante dowodzi,koln:; cO'\Y1Uków warsitatówkoleiowvoh. kt6rzv złO;
, 0,neg'daJ"s;zleffiu pO!fankowi ·.symfpni:c.zae pletnego braku etykI 1 pewnel ,dozv wschod~ żyli nam oświadczel1eopatrzone'szere.rzieal
r ni'ego .telnpcr:unentu.
..
",
podpisów, potwierdzalac wcałef rozcia1Sośc;
mu nie brakło, chyba na róźm.orodnośd 1 I ppo 1'W"'yna.ilfloWp.mie,zaś ma istra z k91ei pań ua.sze\rewelacie.
'
-tow- Iwanow i Czajkowski,q A P!Ot żywioło:::
w
'.~ .r
..'
.
. . . .. .
,
-.wych'''melodjach~klatlkaskich ;.vy~ona~yc:-h .. z szciezakw~lifikowanig'd;uzv*tnajacvch wz~ą;Ć 'Drot. GraIski Prze~rOwaaza(;
e~sPerJteItlQ)Cramentetn pod: wytrawną batutą Be~dla udział w Zlo.cie~ We~, wszelkiall,prz;v:,gotowat:, tvzv piBn:ta na. mieiscu z pr.zvniesionvch mu I
jewa śpiew Hanki ReIliczó'Y11Y padł jak.płę,k~ nia,ch~lotowvbhbterze'ezVD',,';,udziałZarząd próbek PlSlnSt przez pbeqnvch~ . ' .. , :
nie JiJjyczna. plama. "MIoda ta, ,pez:e12ysznle uta. 0. &d.dZi~ł.u.. ~ó,rdz.kieuo z~ pp..
. jebW
l O~.':i,!l;t{,,-=-R
. em
...~.'
.. --. Z.·.iazd bufcowycn Ch'orągwi łi6Cli:lenfowlallla ~rtystka' reprez,':;::l.fuJe splewaczkę· o .geny.skirp. .'.1 K."o Ile.n.,?a.nte.,. m
....", ' ro.. .' .,.e.. w~10.•m.-, . lf~ ,
Męskie)_.
" . '. .
....
'
'doskonale Post awilO/llym głosie.' - ,Jak.o bez:: czele . I .
'
.
1)
':..JA!..
.,
. ,. SP. ',zec'zn.y znak Aobr. e. j szkołyi w.la"sn. eJ. p.rac,.,Y.' ' .; \ 'Nal powv~szv Zlot~~'którv.ni~ byĆ prz~~ . . . Dni~ 1 i 21ut&go r .oOH~~~.~!ę
'ł
ł
t o . ~laaem Harcerstw.~, Polslq~~ .~lada dele~elę dZtlVII o,cIJprawa . .
_
Choa:ą~'
.;WąlQ~~. te powiększa miękki ~Clep y '. Itp.. r.~ skauto·we z Francl1.~An~11l. Czech. Rumuntt~\.kiej 'Męskiej. 'Obrady
'wrodzony, co przy niesłycharlie latw~J .e1jiO.lSJl J:\ulervki.i int:lY,ch 1?~,ństw. ,
, .•
.
będą w lokalu Komellldy l;.Q~or~,~~i;łt:\I,-łJ,
WYrazistości dykcji łączy się·w ujmuJącą Cil?, .. ' . . \V"szeIklc11,bbz~zYch .u,nforrnac11 o . Har:: 'ul p~ t k .'-Jfe" V 115
łoŚć. Za/czem nie zdo'łala jej skazić lekka tre~ cel~Bkim ZlocTe Narodoyrvm u1z}ela se~r~tf1r,,:: ś: l.g.r.~;;s)l
-~k
ma pocz'ątku Relliczówna nietylką' oddawała ,'iat .I<oluclldvChoT1aftk.Wf MeskJeJiic. cw.z~.e~ w 'Hc~d' .~2gi1't1.'. op ~:. ~ot.·,wokalni~ arJe z "Halki~' i ,~M. 'Butterf1y" -.:. ' crodz'nach 16::20 w . b ~a tt przy u . y lor OW)sc) 0.
~eł~ . r.··. ,l
ale znać był6;' że je "równocześnie głębOkO prze ;kieft. 115(le,,:aofrovna II 'we;ście. II pi~tro' Z;jazdWahlY. Od~ał\l.'
'z.":</""""'a. Sta'd bezpośrednia· szcz...er..o.ś.ć ąkcentu
- Ęabawa taneczną "f::wa ?,RoZWÓJ". \ Nstodowy, ";(lJ $praW}7; :.Q-i!It~~tI4;":YJ~
~' VY
. '1:
t
W niedzielę. <ln. 2 lutego o godz.. 9 130 sprawy bież:ące.
.,
·Przewijidąceg.osię pu:'zez ~ir~zm)ej ln~erpr,e" .~~ wiecz. odbędzie sięw."Białef sali" hotelu "Mian ';'~';'_.'';'''-!JI8--~~-~~-''
c.ji; . ~tądwreszłcie brawa uJęteJ pubhaznoscI, teuffel" ut Zachodn~ą 45 zabawa taneczna z?~
ftnu~zajądeartystkę . ~ "bisÓw~'.
;ganizowana/ ·sWanielIl. Zą!ządu Okrę~o:w~o
!l!/łItiIi\II-y.1i
(
.
Twa "Rozwór' 'w ŁodzI, BIlety· w,cześnl~J d~
ZI~t harcerż~. .
" ~ .,; .'
nabycia W, biurze Twa. ul. PodI.eśna Nr. ~.
:W·dn1ach 3~~9 lIPca rb. oąperlzle 8H~~ ~': . '
_, WvWad prof. Gl"aIS~l~fi!!l.'
• ..
.J:;lonl\ach .pod WarszaY~a harcer sI(1 Zlot .. Ndar .:
JutrQ w środe _w ęah FtlhartrlO11Jlcl o
dowv. W ZlOCl~, w kt~rvm w,ezma udzvał rl!: "odz. 8:;ei' wlecz, znakomltv.., psychografololi!
Żvny harcerskle i całel Poląkt, bed~. it~:Jlt!l1:,
'~rof H(ir{r'vk GraIski wv~łost odczyt 1?ołac~o:l
1 1 ny Ź ekspervmentanli na temat:~.,talemlUcfa
o
tl1tyłv również druzvnv z Choratzwl
~;~s~iei. qbe'cn1e. w 1 'szer~f1ach h,aĘcerSl ~ !oisza:cei rękL". Pro!. Gr~ls~f .nalezy obqk pr~ .~
cZV'111one sa enerSl«Zne przvf1otowan~~ w ;~le Schern1anta do na lwvbltnlel s zvch: ~rafologo',.
r~nku:;a) zdobvc,Ta" fun1duszów ,na 0a,0 ~v świHtO\vei stawY. 1'6 też nl'C d~iwnef4o .ż~ ząpo
'eKWipunek; u;czestnI1~ow ZlotU•. 9) P?staw~elp~ wiedziany odczyt le~o wzbud~lt vV"myesc.1e nao::
.spr'awnośclf!zvcznel na 'Od1)'OWledn.~m P Zl~ szym o~rOlnne zaintereSO\Vanle /wsrod szero~
tnie! c)usta}enia'l reko~d~.'i,~ le~kh~~.tt1ebh"c.znvc ~ kich kół nasze i inteligencji.. t-ymb0:rdziei że
W !)ti\-:';'~':'l?,g')bv"L\ cłl'l..!.'lY\;JaC:'h 1. YJ.cac. )'Vre
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,: POSEt, SOCJALISTYCZNY - ZDP1RJC1\ PAŃSTWa
"
§ Rzymska "Idea Nazionale", gló~ny Of$!an fa
S2~stO\» mtoskich wvstaoHa przeciw poslowisoCl aH.
stycznema Turlltierpo z Z::lrzutem ~e jest zdrajcą stn
nu. Dziennik ier. twierdzi. iż istnie1a dokamentv.
stwierdzaiace. źe posd Tur~ti z"lWiadomU przed mle

półl10cnej

."

•

t):'IWA NA KONTYNE~CIE
N~ema takje~o miesiaca wroku.!:W kt6nmby
nie odb'\XH'IOO !1dzłekoh~lek W śWieeie'żniw'i tak: w
s1ycznlU W Australii i kilka oroWinciach I\mervKl po
łudnio'Wei;"w l LlTym , W EQioCie i Indiach· W..:choc1nich;
~ marcu W PaJestVnie i Artlbii; m kWietniu w Svryi,
VII Turcii i Azj ŚrodkoWej Chinach Marokko i Alqie

'. *

fZej \AJ c~erwcu

Zjeclnoczon"ch
Włoszech

na

lal\. 6w.
~
'Jedna, szkola prz;oada tam na"520 p olak6\1l.
Stosunel-t ten hc?by szkół do liczb'V TJolak6ro jestJ
zdaj e się, w tym stanie lepszy: niż W Pnranie.

'nuIT'unji, Rosji
r,.ołu4niowelw BU~fl"rji .ilJ1~· poładnioWejI!ranci!; w
,ipca we ,f'ranciI, ltn<1IJi w Ameryce n61nocnel, w
Niemozech, Austrji. Szu:ajcarji i W. Polsce; W sierpma c:i~~ dalszy s'przętu :zboża w PolsceJ w. w, iej

'i

ZABIl y ł<1..TIEGIEM
';:'11

§'W. Cieszynie Cz. obsunąl Si~ dnia 9stycznta
śnjeg z dachu pewnej wysokiej kamienicy i przygniótł
przechodz/);cego tamtędy j 'W krytycznym mOll)encie
d' .
. .
' "
o zleml, zewyzJonął ducha.
Z pod śniegu wydobytojuź tylko trup~.

męicz)znę z taką si,lą

kSiąg gmInnych. nakazanej przęz rząjzący obecnie W.

w Bel~ii i Da~lji;
Szkocji; '111' SZWecji, w

róWnież

We wrżeśnl1ł brz.ęczą ,;\~OS)! 'fi

Obecnie liczy 26 latl jest skromnym urzędni ..
kieW pankowym, posługaje się .maszyną .rncBonkową
i je,=,t niezdolny ~o źadnego wj'sllko: p1ózgowegQ~

.

w Turcji,

Wymiemonych krajtch jak

trzecim rolnI tYC1{:}. umiał pIsać na. mas~yniej w pią,; :
tym mówił 4;oma jęZykami W dsmytU toka tYcia byt
autorem nowego systemu logorytmów i laurea~m na~
"~o grody astt'onomicz~\el
.'

SPALONE DOKUMENTY O OP!,{RYCIU, l\MERYKI,
§ Z Hat1-oy, \\1. Hiszpllnji. donoszQ do lOhdyńskiego .. T mesa", że w miasteczku portO\~em. palos
de la Frontera, z kt6r:ego porta dnia 5 sierpOla 14, 92
r. Krz\ sztof Kolumb wypłynął n~ wypraroęt ma.jąc9t
zako(tczyć się odkrycIem Am~ryki, splonąl dos~częt.
nie staroiytny ratasz miejscoWY.
Jak przypuszezaja, pożar 'Wywołali niektorzy
urzędniCy mieiscy w obawie plzed skutkami reWi2'ji

w Kalikrnii, w poludnioWy"ch Stanach
Amervki.W H1szt)fmi l, Portua-alji, we

WęQ"rzech,

,

.

LOSY CGDO'iAlNEGO DZ1ECKA
POLACY \\l RIO' GRANDE DO SaL
§W Nowym Jorku ży;e niejaki Wiljatn Sidi$,
§ \\ledłog ob I'czeń .wychodzącel. w Kurytyble który niegdyś UCh01ZU za Tlajcudowniejsze diiecko
_Gazety polskieID"" BrazylJl", w poludnlOwym stame
Jaliie kiedykolwiek !JIstniało.·
.'
'
brazYlijskim Rio Grande do Sul mieszka, 44,;,821 po..'
Jako 6....io rnieslęcotne niemowlę %natlliabet.w'

4

f

mi", takie niezmiernie c~nne rlokum enty

ryce; w li3topad~ie początek. źni~a w .. Afryce pol~.
dniowej, w Peru, I W p6tnoc.nel AW5tra111; wgrudo1O
podczas c lromnegoQorąca zaczynają żniWa W L. a'
Plata, W Chili}, iw polodniOU1e; Australji.

&iacem powstańcóW 'W Beni Q1fd W Lihii o za'l'ien;o
nej przez Włochy PI zeciw nilń Ofen7yWle i że powstat'l
ey dQwledzia\\1Szy si~ o tern, kazali stracić Jeó.c6w
włoskich.

Yl spalonyM ratusza :znsjdowały się" mlędzy inne
bistoryczne'
tyczące sę wiekop.om~ej ~:podr6ży Kolamba. lstnie.1~
więc r rzypuszczeme. ze 1 one s~IO,l}ęly Jazem Z kSie,
gaY1li r:8chunkowemi, których rewJzJl tak bardzo obal
wiaI i si~ urzędnicy mIasteczka!
'

odbywa> sj~

Anglji i Rosji; wpaf1zierniku

zb6r PSH~nicY i O'ill'sn, m Szkocji a kakory1zy W 1\ e

Hiszpan;i dyrektorlat.

--- : O : ---
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!

A!. OBR4,CZKI
duŚJ;b~~ W
kle tesony zegan

i.elki wybór $lOS'.,p. odarstw roJ'
• nych mniEjsZjiich l Wię/\
szych :..ar8z do ' sprzedania mar

ej l:$rz,ezi<ska 1(
4\.9-10

O uro

I

pośrednik"

rz~czelksKa

5.

Zgierz pa"
547 -2

m.

ść Łódz'"

,PlOrup

, ..;,
4C5-5.
; prZYhnuje siębielfzne dO .' cero

.,ąniaPr~ej.Zd it-t
Rutynówąn y bnuc'z~ cel '\tdźie
40'm

5

I

gospodarz.

'

.

,

al. M-tynftr ska 9.
578;-1

u<.;zniffw
PoszukUJe

się' stancji dla 2
glmn<lZlOm.,Wyna

~rodzenIe \Di n~turze

lup

pienIą

dza. h Ufert~ do ROZWOju pOd

. ",{Jcleń"

581-.1

w P. K.

v/laska

Katarzyna

n pott polSki

,

a.

w Łodzi

ziBrża "l

poszukaje or,1r()dnikod.z8~3
2.

zabudowaniem, od, 6 ciu.d

12 mórg ziemi l

ŁOdzt.

$1jolicY.,
ripra$za
do adm. nin. phi"

JL

F. R.H

Dr.

S.KANTO~R

l:l-2 16...",

'odz

wydany w.Łodzl.
4~l4 ......5

'

21Cp

r'6~. i.!.oJl.
orz,rfęĆQ

dla p~ń 5 ....... 6

zguDlla pasz

~."łot:vch.

l'

specJa lista cboról;l Wene~,..
cz.,nych, sKórnych I w19sąw.
Gabinet Roent0ena ł światloleo

glel1clia. 2.

402-3

I

-m

\IlittdomośCł

wy . Piotr.kowalka 144

wle. iska

386-1

, I

,

polsldch ,klł~aset po':?:y'cz~ na
pcszul{uje leden mi -3S1ąC. Dam, (oifry proposady na "'Ileś labl,i> miN;- eent ) gwarancję .• SpieS~ne oCle U~erty pod ,•.h.. fIt,
terty do ROZWOj'l pod. "~. Z "
GOSDQdynl

, amisnicr"

pOd.

- ml1janGWl.. Mfllinowskiema

dany

2C~~:

trzypi ętrowa w Łodzi sprzedam i
WJadomość _,ROZWÓJ" podl~an~,'
N24.'
2
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