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~wie uli~w~l~nH ParlŻa
~Lr;.s

dec!x gam il1es de Paris)
10 aktów"

pov~ ródJ Z zagranicy, poszukuje
man~~urzJSu(a _ subjekla.

Jl,

PititlPjjlg.om~di.a 1 GaD-

(40lJ2

do

ZrnlCll11e losv woinv. zmusiły roslan

Optls~;c:te111a tJOdZl~ l,llieisce wschodnich okupall
tów zaię1i dlą, odmiauy zachodni. p!zehnuiac

oc~ywiśc:ie .w szel1de

prawa l obowia.zki !o.sYjr:
'
' .... ·',11
'..' , SkutkiemPQwy;zsze~o, elelCtrownIa' Jodz,'
;,ka znalazła ·się znowu, pod zarzadem n~'el11ieCd
'ldnl. , kióry sprawował znany dobrze naszellltl
.xnia~tunHdor R,ibentropp -,atoli ten przymu
sOWy sekwestr \vobec'lands!nanó,v. podyktowa~:
SklCh władz.',

','

I

,nv"hvl'l'acze'l nie1JcwnQsci'3co· do ' .wYnikó~'
+w?!ny, niż istotna chęcią, sek\vP'ltru. a wrezul
<,

" 'ba,cle' rządzilelektrown\ą'

PO

da'wnemu

p~

. przedni ie~ ~yrektor Bliit~en. otrzvmuJac dvi,
T?ktvw',: ~d ls~otnef;!~. właściciela t przedst~w~
c~81a.lwlel cz;ąsc akcll p. Ullmana. który dop6;
kinlel~9Y nie zaieli Łodzi~. siedzialtiak mysZ:
pod mlotł~, ~dzięśprzYCząj9ny w' ruemieckiinl
";Vatedandzie",,...
1 , ' ."

Alnerykanie już dawno, uholewal1,llad llaniomaszyna~ Wkrótce po'W'stało tatnc'vrozle
~, tem~że, llajw:iększ,c z wodoepad6w ś'wiata.,', głemiasto! korninów; rozmaite gałę$ie prze~
~ "grzmiące. wod'Y"Niaga.ry; do"i;ądniezostały. n~yslukorzystają z rootoró,ve1ektrycznych
~,praktycznie z/użytkovrane. Jako siła po'pędo; n~",ret piekarnie pędZ'one są elektrycznością;
'~ .wa, motorów elektrycznych byłyby przeci~ź SJła wody 'wynosi pieć do siedmiu 'milionów
~' ;wodospady Niagara,vpróst nieocenione; 'Jp:ra"v~ I-lP.
'
..
~,';,t,,:,'~,:a. że ucierp",iel~bY, nf~ tem tur,yślC,i ż'c~łego
Wodos:padty,zlQ.sta.ły więc ujarzmione
~. sWla.ta, ale 'czy:t cuda przyrody. są t.ylklO', po przez człowieka, a wielkiedzi'w'o natury mu,:
ł: to, by je podz~wiać?, "
.. .
siidoustąpić miejs1ca geniuszowi ludzkiemu.
, ... ' U-uż odr. .1891 rozpocząl Rząd StanÓ'i\v; Ihls.fracjeIlasze przędstawiaJq te cuda. techni
~Z;Jedn?Qzonych ~r:raktacjre z K~a~ą i n~- ki na Niagarze, Vdol'łwidzilny jedni!',,2
~~:tYcl:mla,st, po dO}SCIU do' porozumIenIa, WZlę największych, d'lna.mo~mas20/:nł \v'\i'twarzaia~
~~O.,Slę. d~~ob6t. W :t'. 19q~tallęlytrzY kana cych e1ekti·yczn.<'?ść'r..adbrzegiem wO<!Qs'pidi
~il;Q'YJskle , 1 Jedna, olbrzYIUUł. amerykańska d'yt#

~l'-

ni

.ł''J!lVil~"m·.~~_~~ilM§A

i
,

~~m"""'''łlf~.

za kulis' elel{fro"TIli.

"

Z ch"wlla powstlllnia..si~~i'fsilwa polskl~~h,!

znowu r Ozcia,2nieio" nad, elektroWnia '. łódzk~

,zarząd., p~zvmuso'wy. ~ pod,kiet~\~ieij1.f'; ;.iedne~O

. zbylychdvrektorów te'ize iP~i:~łcao. ,. ",: '

Się na dwóch Pl'a\~111vch po~.wach~f"'.'''@'"/"""/",.",,L,.~.
, _', 1) jako w~adza \v'stępuiacę.:w

pnnto'\v.

.

',~_

"l

2) 'łako~!'wara:llc:l'e

:

..

na:: POK:i,tCIb'

\vlerzvtelności ,~·vnikłvch.

z

istniellf~,·;'

. 'wej Kasy Pożyczkowe,i'\ szer~au:bezP'f;:'r
. konfiskat i sekwestrów; i'popj:bsi1J!"S'~~;

zwykłych rabullkÓw popełniortyąb,·~:tmi~1·

ny ~. Gott mit uns".
. ~.
.';" .; I,::.,'~; ~I
"~
<:1"'<" ,,::"1," '/i r:::"',!; 1 , ;,:)t~~«::~~,~.>;,,:;>:;l;
:',W~. chwili r,?zchljtlli~~l~ ~a:rZ~,,@it(p~~ł4~
~(jwe~b jnad 'elektr9wnią. ·łód~ką.; ,.~ lf}e\\~~
"',

J

'_'.

'.'

l:

',"

1::

ku, akc'iete~ó" przedsieSi~,stw ,;'I~Y:0,:!:bp~
sprzecznie w rekach n~emi~wkic1.l'ł~:Jl1liat:o'v:ici~
w,Iwiejoz~ści w' ręl<ach .,Deutohe Batlk~·
A. (j~ (trzeba odró,.infaćod ·.j)~utsche ReichS4:
bankHJ)

iak ka±de nitm1al towarzystwo elektryczne w
Że ł6dzka elektl'o~vvnia "to lnstvfuć\a 1)ar
Etu'opie
oparte one bvl o na kapitale niemiec::: exelence n:elniecka. o tml1 wie każd r\'~~~:0d;:o
.
~Ąhv zor'ientQ\vać si~ w pOde'lr2~lne"i
nhnosferze. iaka S,'e; w vtwbrzvł12 IlL1ok61 elektro kirn, i z chwil€), wybuchu wOjny '\vszechświatc na bruku łódzkim,. Do· dziś dnia na\vet prze:1,
'Wni łódzkiei. przedstawimy w k~'ótkości, \vci w 1914 roku, iako takie oraz wszystkie chowalv sie k~l)dtv przedwo\enne e\ektro\vni
::l~endy to~o. towarZYSh"ila ule~łv sekwestrowi łódzkie i tvlko 'Ń nienliecl:drn. 1ezyku. WSZVSt '!1
historie iei povvstania i roz\vo1'u.
'
i
Pl'ZylHU.sO\V e IllU zarz4dowi.
kie ksia,żk: hatldlowe prz,ed woina l)rowadzm.10l
Przed 38 laty powstało w RosH ..To::
Do tych obiektów. nale~~ałQ oczvwiścle po niell1iecku, PIZ'\' tOi.1.1 dawała °nrt \·)'r~vtul~k,
; :Warzystwo oświetlenia elektrvcznegoZ 1886
1 e1ektro~.\·I;.Ia lódzka. która od te}1Q c'znSu iest różuvro c~e.'ka\YV1"tl elerKl,(m.tQ~ Zu.al1.)?Ill Z m~
~oku", które l)oblld o"val o elękfrownie \V Pc~ ,
t or sbUl'J1.tL v.,." 1Vlo~'kYJ~(: i \1/ Łod':d. OC:.l\7wL~e;L: ci~a1c DOJ g(-:ktvcsu:erJl.

I.

9

~iiI:.

"."~:"\I

onv14rQleUO zach~wlI\ni. się wobec p.olaków.

MCzeniu -"atem i sprawaPG'trzehnyoh fuli
Wroku 1923 rolEPOCzal Mi) t.r:sooi .kt dUillł6w 'ama pr~:z iię upll.da .. - ElektxowniA
]'o ódzk"'" 't'n.rr.i4JiDl idudem, J'Q$t WłAsnościĄ P.ii
~-. . .fu&Y. NiGlllov. ana 13\0 de:lorliktrAiHi)~ i;a.;
~ ....... V.ł
~ud.olnQŚĆ naif&voh władz. ł)Ost4luowlli sQr4.ae Ii!.wa PQ~kieQa i nabyto. pl'''-WI do c~~c!. to.j'
t,-ektrowni po~ił.da l\1ag1G:trat Ł.od&i. . Je:.idi nie
."s..ćszcieścia. O:iV • ada i·m 60 -y~. why:"tldo t<xmalnQtci konfiik.aty ;.łO$t:stły sP"lł
~em łÓcWkiei ełCttowni.
niQne, .to się pyt~m" dlac:&ejosię hl stllQ i
W tYm oolu 'P~ti.nowi1· ~wołf.~ VI WJ'trs kto 211t,Q ponosi odpowiedfia1n0ś6" "'vV k.~
~a;~wi@ 2abl'Q.Qite. a;k.cio~~vt 1''1'\OW. ~'W~ d:; ID l'ai:ie jest. to .idtaw, którełłO nie WQlaQ
. ~ z 18S6 rGktt". R_d A 1t~lkf.'krotnio od~ nam ,wypuiG:ió ,i' rąk~ aby nie powtó!:,z)'JĄ się
Jlli&wil. .le kQ.i~ koow'-w· ltOtrafHi (}n~ ~~}rh~ ~l?r'lwa~' Zyri\~dP".''lłm. To' N.iemoy. w le4nej
.&.1t~e via mh})it~S1two J11Il·1.~mYsJy i 1.tld;\J, lOQzl tyletaakonfiskowali mal:ątków"v fl:lbl"y~dil.ie pracuie ,vie1u ż'I;;dów (:'k-lnv~ndir~"'rtQc:h l~a('h i dg~ch prywatnych,źe za piell~t\dze te
BCbild) - i PO:łW()~iln:e to ~tnylaJtii.
m\.Jżnab~~ :kUpić z 10 takiah elektro,vnł.
. Na tYUl zebro.n:u~ zap~A cloka"1'11 IJlattgo wszelkie; pólr..iejsze p,,"·lejści.~
u.chwala, która stwia.rdz~, ir~ skoro rZłid uzna.ł AAC'yj choćby w lę~e polsld _ nh: m~tjn na]:::
PrinVQ do zebrania się aJtc·im:\isrhlS:rowuTow". Ilq:eJt,iego 7:n1tc:zeni~, choćby to było stwier
elektrvczne~o oświetlenia z 18e~ roku!'. to tom· dzone przez tana L yrektora Mabngiewicz(l!
.$ame.01.,.uznaie tOWftl'zvstwo iako talde(Ui)
ktÓlt!tO osobiście bardzo szanuję. Ale nie Ul')!
Co n1U piernik do winf!'akrl. trudno zroZu na od p. DY'Fektora wymagać co si~ nie da
:rniec, nieaJ;:clol1ar:juszo\vl ....... ale jedźmY da::; stwierdzić,choćby było poś'wiadczone przez
leit .rejenta. Boć gdyby. n.aprz. p. SzajbIer ohci.d
Otóż owe zebranie bY~vch .. akr ';'marlU:i=' wyka.zać, że 90 pr. jego akcyj Jest w l',ękach
, ~, sZ'V'Da.bv nie sttl\v:ać 'sprQ.'w· swoich wierzvtel:i= 'obcych, L twoby dalo się zrobić, rozdawszy
IlOści na.grUnc1,e nlicdzvllaroch:m·l'vlll.. postanoc te akcje swohn 2n.ajomym4 Imożnaby to
wHo elektrownie l'osvisk.e trakto,vać odd.ziel:s stwierdzić protokular)lie .. ~ 1'ak zreszt.ą ZVt<r:tf
llie a polsknelel.trownie łódzka oddzielnie, i kle się dzieJę 'na' zebraniach akcjonar]usz6\v,
~elell.liei odzvsknn.h~ utworzyło osobne tow!t:i= gy tylko zachodzi p,o temu potrzeba.
lZ\,stw o pod nazwa ,,,PQlskie TOWftl'ZVSt'\yYQ
Co Zi!Ś do :;,nentol~ow~ia, to j~ w tej
()św;.~tlcl1inH SP. Akc., które· tak było poL: k~1'estji no.śl.udulę nasz Magistrat, który na każ,
~ki:ęro\ iak i poprzednie z 1886 ro1:u.
dV1l1 pru'wie Poseidzeniu Ritdy Miejskiej
Poprostu urz11.dzono zwvklv kawal~ uczy Rz4d, .Te.k. Rzad po'winien postępować \v
..trick" - nten SaOl śtuk ......., na. inny luallier'; stos'Ullku do Łodzi lub l\1sgiatratu. albo tei VI
Cel.1U oglut)enia wladz i - opinii public.znei. innych J~west.iach..
;
Te pierwsze. i prZVczytn niezroztlminłvch, dały
Dla mnie przy za.wieraniu umowy i to
~ą 'YziqŚĆ na kaw aJ - ta druJ;la rut' S2częśc~e na długie lata miarodajną j~t przeszłość kanoe
f

,ił$zc,ze

:,:,;i;ilf.tw~f

nfe.

Dowodeln" jak nowopowstale towaxzy..

t.lm.·.alo'sobie

\Zyskać przvchvlnoś.ć\vładzt

,!,;!!0.lijM.~,~kGlioznośd, it'P~vol~i1ie: ·lla~twarcie no
li)lil;:j'tii.9~W~ 'akc.d~t~ t~a;d iedvnle wte·.d!y.i~eli

z,nl~ jd&i{;J c.ala biwxQ'WQs(i była

ta

nl'l"ll\1Nl>,~,,"_'r:'!

tylł~ po uicmiook'W ..A nie a łAiJdym~
W:~Óllikóvr m.Otina hyl~ rozn1Qwić

p.ols.ku., do j'OdifJ.cgO zJ tych panów
ba I.ylo ~r~fwolywać tlU1Uaczu, D:.ii.~
*vritN;~j~ ci ~amj lud.ic... Pyt~;nl się

są odj;)Qwiedni kandyd~\ci. 11u. kan
szó.w polikieao n:duJitu 'i>', .
. '.,'
Niagistrat o.dpowi~da tnnie, .źe 51.
akcji jeśt obecn1<;:; w l'ękech S~,vajcarów,
hec tego ja SIt.a.wił:lm pytanie, czy d:O tych
proc. zaliczone są i akcjt~ pana U1:rn.ana '
teraz je.st takż0~ podobno podd~lnym
Za rządó\v tych panótw ,CfltHrt<rOWTlII,
była dIn. poktka na '\vy:csze ~tanoI\'V11ską ....,z
łym,i wyjątkalni, niedostępną. Gdyby W
umowie zrobić takie om(rwicr.ic, tow ...
wni będtl pracować polscy poddani, ty!kd
polaków nie będzie
''
Jedllem słowern ł ze względu
!ość t.rudno polecać tych panów na IWllces11
na,.rjuszy naszego miasta..
,
I

,

l

Jeżeli Magistrat pel'trnktuje %
Tow. ośw. Elektr"'. to musiwiedzkc,

kapita] .aktcyjny tego TO"1<s,rzystwa,
skl'ypcja zOitaJa zal~ończcna, czy runcIUS!J
odpowiednie wpłQ.cQne tid ......... Ja.k
wfą moje informacje. to najpowaznteJ~~a
Zyc]fł w majĄtku tego towarzVlitwa
dz,iejn na 01:~yma.ni6 1l1utrówni: iliO{J~Kl.
o~ r~du.
..

3WiI. . . .- -. . . . ._~~. .~~_. ._

Uł

';;i,irY!,~$\imn:e; ·'P(i)łQwa

GJofiarju~ j.ogQ kwaJjfilr,aQJo, Jnótąlne
.dne· fund!.- i o(;~po'Wiednie wutm.ki '
Pamł~tAU.nY dQb.rae z c~6Ui6W'
dA
ol.........
i b 1
aą, IiP"Y
UiAttoWn a, y Ja. gnia~~rn

. ._

..

-in

zy

ka.pitaht .·iestW1Jll:'tcoru:t.~
II
W
NOWOPowfitde towarzystwoiako ka.'P-itaI
zalcludowYł miało ... dobrechęci do '\vyrwania
·Chorwaci i Słn\tV0ńey protestLrj&
,,' rąk,.verfluchte P-ollacken" elektrowni l~z:~
kieillQ i bardzosprytn~'~o pana t.TUmana im
Bl!1.ŁOGR6D· 20.,2 (PAT) SkupszciV'~ i jest s.zkoda, nie dajaoa sie napr~w:16 w .
to 'Wyst:;trc~vłoł .
na ratyfikowała układ, zawartv W Rzvmie. \V elu kulturalnatll i aoRpodarczem lu·!fło~;aWII
AS. . sprawie tlii zabrał t;!los min. Spraw Z&J1rarucrl,: ~o .złQ-żeu", u 'ProtC8tu~ członkowie bl "'f"ll
nvch, N.nczcic ł daiac wvi!tśnienie:. Wtmie,,,
.
ouuklli lale obrad.
:Wtwiązku JPQwy~są.;etll umieszcz'atny nlu bloku federalistów, p&sel~apetanowio~,,· Um9*Wa :zostala przVl(}Ut ·123 $1łoS$\n11 'f'\1f~~".I,\\.
pOtU~ej ttttykul:p:J. POgon0"V\1$ldci" oświet: z,glosił prote.st, w .którvm zazna~ł te ultład ko ałosom 24 członków 'Partii delnol~:V~~~1
~laj ~c:~dobjtnie .kwestie ~:otYCZ!\Ce . Elekt:r:~ z.awartv miedzy ·Ju1i!osławiaa·'Wlochaini
' którzy pozostali na .e)"w
.. ~
za4ra,ia żvwotnvm. ~nteresom narOGU
wZitUQ udziału 69 ~óW'· łQtUPy
oraz 99 'Posłów 2 ~ród inn.,vcll .... n ..., ni1tWJ
chorwacke~o ł $łoweński~Q
, ...•

nl

To
. Ogła.c~W\$j artykułwSlP~awie elę,

, ..

Jd~Qwni, tni~Wiin(t celu wyjaśnienie

przed spo

leczeństwe:m,'_kbd1iwoś~i nOtwej koncesji,

.tów.nie:ż

Jak

t ..

Pod r1ądami "partjj pracy" wszelka
. .
' ang elśkich ustala~
4000 robotnłl\ ów porto\vycli w LOtlq,ynie przyłąi~zyło sie do Ę

.ujawnienie tych c:z;ynników lub or
g(llri1~acji, które popierają poojeld nowe) kon"
LONDYN 2Q2 (PAT) Tvs'aće robotni:i=
,Qęs]i ą1a.ToWil:zyąbVi. \lt*O$v.". 1S;6G 1'.. I cel ków w dokach Southampton. koleiarze zwitl~.a
.w-ój W 2nacxnejczęścic;~i4gnąłem.
k6wzaw oclowvch w bardzo wielkiei liczbie,
Attykuł swóJ. wY$łalęm d()4chpisl1l wi~kszoś6 robotn,kć"v. l,aduiacv:ch okręt~, wre
k.. ń
,li.kich a. .wydxu
..lt(i),w. aDy zQsta.ł tylk. o W 3 ch S!ZC16 iOtJO .robotników ,\y porCJe lQndynskwl
IIF'" p
I
przvłłlozvło sie do straiku..
.
Q nairozmaitszych kierunkach. :POlitYCZ11yoh
;" .LONbYN 20.2 Pra.caw portach zu~
ł spolecznych. .---. .. Jedna ,Redakcja "Kurle!'!4 ·~~·~bl1H:la.. DQ stra iku przvłac2Vli się rO:::
f.tódzkiegQ" niewydrukowala mego artykułu, b~tnic,v ładowi.
'
Jlie pQdtljąc jakichkolwiekmotyw6w, a jed$ "",Vv-':Plavmuth n4t1lromadziło sie 5000
nakJ'4nt~ n.a d,rugi dzień: zomieściła odpo~ \\."'Otk6Y{ pocztowych. Przewodniczacv zw~azku
:wiodź;' Ms:gist~attt.,
.
.• • .
. roootnikówportQwvch oświ~dczvł. że beda
i'
.
Ni6chteRedakcJa Z~t1nue Jasne stanol1 oni rokować z wy~naczona 'kol'nfsia roziem~
'..;...! ....:'~n l" umotywuje, dlaczego. chce przedłużyć
CZ, zastrze~a lU sobie jednak wolna. rękę WQt;:t
W l"'"""
bec wvn!ku obrad.
~nce~ję dawnym ikcjonarjuswm a tym sa~
Obecnie stra ikuio 110tvs. roLotników.
....ymna dluższy okres czasu ul,ależnić nasz Do sira jku iacvch ma się przvłacz\1'ć ieszcze
.~~yśl od zagranicznego kapitału~
lU tys. robotników elektrowni 1. maSzyn w do~
'r'
"Qdpowiedzi spocLziewałel'u się od Ł. T. kach lOl1dvllskich. przez co spovlodo\vana zO::
ł'J»~ .Ogw..1886. r, a' ku memu źdzhvieniu· otrzysD stnuię absolutna niemożność holowania {)krc~
:bt4ł~ l~ od prezydjum Magistratu. Niech, tów.
'
r -ak: kA.dd
T lk
P
· P
d i
Rzad otrzvmLif ~/nformac'ie z l'ó'!&l1vch
;. t
~·e • • .. yo że ano WIe rezy enc stron kra iU Ż~ spekub.nci pod\~;'ty"żs:',~:l ht ceny
OdpQWiadają na te kwestj.e, które wcale nie po naal'tvkułv pi';r,vsz(~i potrzeby.. \vobec czeao
ruszałem. - Panowie Prezydenci mÓwią,o wy rada JlabilletO\ll/o' 'pciltano\vlla ws.ze1k:kmf śxod$
:"upni~ elektrowni, kiedy j~ 'mówiłem () '\Y'Ywla kA.mitA.pobi4:'A'! &l)ekula~ioTl"J~ nrzvw:raca ie;c nes
I

-_Ii

'.

t

, wet

żal'zadzenia.. stosowłlne W' /"'\U"1"P,":"~·

LONDYN 2012 (PAT)
wieczor
izynl czasie zostan~ za.warte u
ku iUCVl;lli w sprawie re~ula.l'neflo
D .. a kra lU w .źvwnoś($.
oświadczvl Wczora i

__ ..._
LONDYN 2Q,2 (AWl

MAC·DONALIłMIAŁ

siedzenie parlamentu u,)łvnelo
zapytywań PQd

adreliiem rza

sowvwaL poslo'wie k()nserwo>f.'\1~vn;
Mac Donald kilkaV-r\+ ...",.a '7l>ł'nH~rfU
wach rosvjSkiei i
delnontu inc pOflłoske o "''I:'tY''U:l!7''~'11
pracy za zwiazkan1i mi
n1łOrln'Nt.U

przecza, tac. iakobv

aby LOrdów.

rząd

,

pro

MILOZENIE - ZŁOT:EM.·:·'
LONDYN 201\2 (AW)P'arla!ll~!

.i~ł do wiadulnośc! oświadczenie Dl
cy o zalatw niu spra\vv stra iku
doko~~vch. inistcr pracy zawia
może nic powiedz~eć (1 stanie _",l,,,n1:(;rJi!.f,h; .. :n
view1l:!c te odbvWł1i.l,sie tl<lW1;lie.

~..•ry-«.

.

:N9 51

, - , ; , _ I i _ = I I L 1__

I

ant polshisjp·ropagilody.

uzuł

MHluczko, a sa,mego l}elzebuba p. Benesz zaprosi do

Pl~agi

l~ropa·f1and!.l biBłoruska. i 111trah1.sJ.ta 0tt:l\rml1'f(~
Krotecki, wV1echał do , uyreKty\vy. z jednego i tego samegoźrodta.
''''zesk191.Rzad czeski oddal dodv~pozv~ J!osfu,gulo S:.ę tez tymi samVlni drukarniami t
dr
jzacJi biaruskich obszerne lokale. przy wydawaniu antypolskich druków•

BERLIN 20,2 (AW) Prze'\voalliczacv
Bhtląrusk.ei,

•

_i!IIiBll&Ii_ _
l"i1I.,RlI.,..."......,-Blli.~1lJ:iiIiIlUiii.;;a...,~~'I'mRmrWelmm'm.iRiflllllliWn!fi~~~'ll~r~~~

iii

I

W~

a~re ~:C

Ake;e Banku Ni:lrodowego dla po.pferania polskiego handlu, przemy·:łll i rlefniosł~ liad.:szly i są do na'<
r~ycitj w biurze T· wa ,.Ro7.~6j"t przy

~Pocja~
.. o ttgrzązł 'w śniegu,
. '. . Wi:d{'sZl\"VA 20,2 (P AT) W dyr. Żl1e~ nat1al l1trudnhJ..i~t non.nalntt ką.rllunikac·ie.
:warszawskiej ruch pocia~ów normalny, iedy::: upildy śllieżnewznov;,łv sie. \'1 dvr. KrakowC'
Jl1€'silny mróz utrudnia prace przekopowa. "VV .skie i . nadal zanlkniętv jest ruch na li::
nil W~ieflCzyce:::Koen1Vl'zeWt na pozostałych li::
~d:yr.. " Rad0111 Skiel na linii Zawadv=,Wlodzi:::
mierz \Volvński zOstał nocy one~da isżei za~ niacli ruch norml:dnv. W dyr. Stanisławow~
;Wi'2.l1V śnie,gienl tor na 73 klro."vskutek czeJio ,. skiuj otwarto ruch na linii l:1.~1ła:::Czrq·tkowska::.l
'p'ocią~Nr.. 1473 t1~rząsl. 'w śniegu i' pozostał
~al~sz~zyld. Zatnknięto ruch na Lu li ~olomy.,::
. '.
1.
tam' do }!odz. 21 min . .30. W. <;Ivr. KatowJ.!C~ la!=Sloboda Rum~urska.'
kiei siln'V mrÓ~. W dyr. wJel1Sl{ie.i .zaspy śnie:::

Ar'eszłowanie ci,

z oiu
mt
ul.

Podleśnej

4.

(4651>

STRAJK URZEDNIKóW BANKOWYCli.

aktora

an

W·AUSTRJI.

II

VlIEDErą

20.2 (PAT) W 'dniu wczo:
ptzvbvla do kanclerza Seivla dele~a,.
ał~s
CIa llrZedllików. banków, która. przedstawiła!
~l.1 przebieg konfliktu. Kanclerz zapow ;edzia~~
ze. yv środę w p~lu~nie odbędzie 'z przedsta4
Wywiózł 100 mIljardów' za gr:ariicę.
wlc1elalni urzednlkow.państwowych I ba,nko'a
WARSZAWA 20,2 (tel. wł.) Przed ,kil::: kryla obciążające roatei~j ały~ wobec 'czegody:o: \\rvch k Ol1.ferencie celenl O1uówienia .możliwo~
.
ku clniaU:li,zarządzonotu rewizje banków i'ban rektor tej hlstytucji p. K. został'wczoraj przez' ści zLkwidowania zatargu. .
;C2'k~W1',l?odejr:zanych 'o ni~le.galne operacje władze aresztowany.
POSIEDZENIE KOl\-iITETlJ
:vvaluto.twe: '. Na liście tych .instytucji znala,.d
Jak zręcznie operował banczek tenfikt:
. MIN ISTRÓ\V.
'się~zalo.żony niedawno w Warsza'wie pod szum cyjnemi kontami i potl"afil olnijać :czujność
.
\V.s.Ą.RSZAWA 20,2 (PAT') Komlt'etl1l~
n~ nąrZwą,?Bank franko ~ polski"pl'z;y ul,; CZ;lC vlładzi skarbovyych, dowodzi fakt, że w prze~
Ul.S h'ów na posiedzeniu W dniu 19 bnl.! onla~,
kiego: ~ . Wstępne :Piace kOlnis.ii rewizyjnej
ciągu bardzo krótikego CZt1S~.l 11~' trzy fik~yjne
'wlal sp!awę gl. urzedu żywnoścuowef;;!o.·którv,
~vy~azał:y nieporząqki w. p,rowad.z'~nil.l ,ksiąg, konbi .' zd!olano'p:l:zcslać :.i'iU~l'anic~ blisko 100 z uwagI na rozszerzenie działalności zostanie,
~~~lęgal~1.ą:sp~ze;~~żdwywóz,Walutyzagr .~ miljardÓ''lV:. ,..
. ','
,
.odpo'w.ednio ZOrgal1izowanv. . ,
·cę. ~ następstwiet, dalszych badail komis5ti
I
;
i.';
'.' . '. .N·astcpnie.załatwiooo Szere~ . sprawbier
~ficvch~ dotvczacvch Ul116wz. dostawcauli. {
"
.1&~~~'C\lSlI1Un~łmm,:MWitM~ i .M§~~Jl!!I'~~ aps. MSII
'. .
likwl.dacji dawnych zobowiazań..
NOV1Y POSEŁ POLSKI W SZWECJI.
\V
l.'e szci e .wydzielenie zatzadll-k&e'i~' .
·:i.. *} Prezvdellt R~pHteiro:'ano,val dr. państwowvch iako~amodzielne iednósHd'gof
. AJ.f.reda \Vyą(JckiegoP{)~lem ll.udz,vyczainvro i ppodarcze
i polecono opracować ·,sekret,l.lr'7 1·~1'1··
mIl).. pełnomocnym . . przy rzadzie królestwa
~eller. komitetu ekonomicznego.
'
Sz\vecii,
~()~__
'

':fran

.

rą.lszYm

ie

•

\

Zko isji SB~

I . '.'

O

t

•

.OstUŻBE 'VOJSKOWA śLAZAKÓW.'

~O--:!

Na dzis~eiszem posiedzeniu seinlowei
~omisiiwoiskowei .w dvskusii 9 stosowaniu lli~
~tó:rYch ustawwolskowych na ob$z~"7.e .' wot·
. i:)ląskie~ot zabrał glos pos~l· Dup.el (PSL).
...". ·W dyskusii ogólne; ·zabra1iglosposło~ N"1ERYKA NIE CHCE OGRANICZł:NJJ.~
"wie sac ialistvczni Mal:l1owski i Bibernlal1n ,
ZB·o.OJEN'-.'
, '.'Podda iac .\v watpliwość. uchwalanie tych
.ti.~
llątJ:lW,· , ze .wz~lQdt1 na ,to, że seinl uchwalił
LOND1{N 20 ł ;2.,,(PAT) Reuter .donoS"l! z
. uwolnienie ludności G. Ślaska na lat 8 :od, ""Vaszyngtonu, 2C sekret'arz stall'll l-:Iu~heS',,~yp
S."l.bu. ż.by.'. w..o.isko,:",ei \vobe.,c cze.g.?, . z. a.prowa. d..~enie stosował doczlonka izby"re.prezen~llntÓ'N .Fis~
() 0Wlazku sluzbv wOIskowel byloby ":~~"H't~ ha, piSlllO, w którem' donosim.u~ że narazie
~~rm p'r~yrzęczenia d'a,ne~ó przez seinl..
,vJ:3pólna 'koilferencia,dotvczaca .. ograniczeuia
~;,;r' '..W,,"Wodoni,tvm przeCiwstawiH' Siei)o::: ibroień' na·nio!,zu• .iest niernożliwa,
. '
~lowie: Załuska fZLN)" Zamorski (ZLN"). Sa-;:
'. . . '
. ....' .
I9:Nzewicz.. , (ZLN), WichL{~Ski i ;Michalak ·MORDYWPALATYN·ACIE NIEtiSTAJA
., PR) l Klr8chbaum (Koło zvdowękle1.
DUESSELDORF 20,2 (PAT) W lesie
Dowodzili oni, że ludndść G. Ślaska za Okolicy SpieIV znależA)no zwłoki łfeHfericha,
POśrednictwem swe~o ciała sUWerel111e~<łi soi::: b.burn1istl'za nliasta oraz zwlokiseperatvstv'
~u G.Ślaskiego\ wybrafi;e~o na podst~wi0 or~ l\liinchweHera.
.'
uynacfi \vvborczei uchwaLła prosić nas Q '
ESSEN 20,2 (PAT)Komisiareils~a po;::
z,,:o~niel1ie od ~e~o przywileju, który uważą za daie do 'w.adoln O ści, że rozbroienie \y P.alatv~
prlvIleglum Odl0SUll1.
.
nacieprzeprowadzon, z08tanieeiler~i~2;llie_ i
..~
~P:rzychylellie się 'do teJ prośby iest oho::: , dokładnie. .
'.' . . , "
~lazklenl seimu.
. .
..'
•.
'
, 'Wn:osek posła Libermanna .(PPS) o od::
Aż TAb! GO LICfIO ZANIOSŁO .
:tOczenie szcze~ółowei dvskusii dO'czasu' u~
MOSK\;VA 20,2 ·(AW). W Turk:estanie
chwalenia przez senat, ustawy·.o po"··c;;'1cch::: ' odbvwa'sieóbecnie ,ziazdchłop6w. Na otwar
,nvm.obovviązku 'służbv woiskowe1 .'Upadł.
ciuz,ia2'du PI'zeniawiał Dabal.
'
" \, • Uchwalono natom.iast wniosek przvsh\.;::
tne!?-la!IQ dvs~uf:lii SZ9zegól~wei.~tóra rozpo~ : 'P. .L\LBERT THOMAS'WPOZN·ANIU~~': ..
,cZUle SJ.~ n~Platkowem pOSIedzenIU.
.
. POZNAN. 20,2 (PAT) Dziś ,vieczorenl
przyiedzlePoc~:a~leIn z~ Z~aszYnia i zatrZVlIuł.
się na dworcu w ł'o~nanlu Albel;'t. Thomas.
dyr. nliędzvnar. piu!a 'pra,c~.. N a d~rol',?U po::
witaii dO w lUUe111tlWOlewod"''''Wlcewo::
·.iewoda .Dr. IYlildenl<?wicz, .\v huieniu' ttLasta
wiceprez. K.edacz.
..
. . . .. . ..
PRi\.C~~·DLA BEZROBOTNYCH.
\Va~on . salonowy od IlranlCY polsklOl
.~ . *) Grupa ziemial1~z ptA,orza Z"NrócHa
s~ę do rninisterstwa prawev z zapotrzebo\va:: przvbcdzie poci~u~iemZbaszYl1skim przvbv;:
\va iacyrn o godz. 20 pOCZeml?l"ZYCZeP10UY ZOP'
nlenl 30.000 robotnik6w rolnych, co stanowi stanie
do pocia~u warsza:wsklego, odchodzf~~
Pl,'awie.trzecią częś'ć of:!ólnei l~czbv bezrobl)t~
d odz. 22.
.
'.
,"
nvbch w państwie. Znaczna cześć pozostałych cego, 6P.Tholuasowi
towarzyszyć będzie P.
0tnikó\v za.trudnio.na. bedziew ~tlchu btl;:l
l-Ior.l:~wsl:;.i.. iua. ~rz~ds"vd.ciel- ~io.., ~~V'"
C1?wlanvm ..
I

i

'

..

.

-

:0

W anIu 19 bm. w lokalu urze'dtJ··
wOle!vódzkiego w Lublinie odbyło siępasie/
dzelllB Pl'zedstawicieh instvtucii społecznych:
handlowych, ~ospodarczych i samorzad0wvch.
. pod· prze:~wodnictwemd;;:ra BryłV1' ·.woiewo·dv(!
w.spra\Yle akch na rzecz Banku Em,lsvine,go i:
Skarbu Narodowe~o.·
..l
·ktł'G.ahinet ba'lNarski-,vilłł ze WZJllęd'u',
na ustą,Plel~!e v. ,Kahra nowe rozporzad~~ellia.,:
do ty~zace sro dkow ochrony· bezpieczęństw~
pl.lbhczneao.
..
.
.
.' . kt) .MacDonald przy'iął wczoral>,nll'
~o~lu~hal11u .attlbasadora . angielskiego .wiB€r#~
lIn le l posła francusk~~~o ·w ~ondv,nie .. ;'· '.:.,:'1": i
r• .
' . ,kt) \~ ~oła.ch
n1Hlf Odalnvch zaprzeą~~'
ląWl~d~mosCl. Tako9v:.Ma~ .. D;on~~'iJz,;.:, '
rzal zlozvć. urzad 11l.11ustta spraw,za.$!J;tliJ, :4 ..• i
nvch.
. " . •. .
... ." . .•. . ~·L·ji"'J. ~,.k..~ <;r::,<,,!~,
kt) Beh!i jSCY. urzę'dn!pvf:ęlt6~',pl~~~~?(t~,' " .;'
cili to,var. przemvcąpy. dr6j;!.ą.·.~On;ttq;J:; Ć:f::"":'
. V\Tartości luil jonu fl'aii1i6}V· . z.toty~~. ~"
, ':. 'kt}

.....·a..••__
ZAlllISY NAAIs:CJlfJ3.i\NKt1/

mmwm.mat1i_~,"til_u_j'I··~•.m.Pi~"

'.
,POLSKIEGO" . l ? t .....•.
Bank budowlany w WilnIe sub~slfrvo<t
vlil 300 akciiBanku Etnisvine!to.Wileńs]d
prywatny Bank handlowy 200, Kasa. .wza:iotTh>1
llych ubezp;pracoy,rnikó'w pal1stw. dyr. ubeZt:
pieczeit wzaiemnvch 50 -akc U ' " ?
Z osób nrvwatnveh ifirm wpisali si~
na tatę akcionarluszv w 'Ballku~ 'Wedel. G\.t~
staw' Brt1m~ Spółka akc. Blok~Brun.. Garburni~
Btollska. ska' akc., Nlettalun\~ Barf.l.1l~1d i ~~~
. k

1. '

Clll'O't;r\,TS.t';:lw

ski i inlli.

' 1 o~
pose l SzCbe~
j..

't",

')se"
N~ r.1·.a-cze'ł'll!
•. 1.
' .. -rr "~.;" '';'''':'' :'

1-'\

WladysławZ~'loy~ld

l, siostra. je,go
MUjola wysto~owti!i do Pre.iydenta RZOC2ypoS

politej pi~mo, :l41,Yiadnmiające go, iż ofiaro~
wnli oni dobra Kórtltckie państwu polaldemu.
Na mocY' tego aktu dobra l:'.t'rnickie i Z.akl)~

pańskie s,tałv się ma.1~tkiem n!tn~odowym.
Zadaniem fundacji ma być utrzymanie
szkoły domowej pracy f;obiet w Kórniku, i
wychowaniem młodzięży .męskiej w duchu

polskim i katolickim, oraz pomoc

W ówczas aresztowano niej akiego
Doeringa, jsko gł6wneg.o winowa;cę i rcdaltto
ra Michnę jako współwinnego. Dla braku do::

.~~·zwraęa

:r.urJl~,lcznym

ogotnll.

wod6w

UWa.·

l'

wypuszczono Michn<:i po pewnym
\volność.

czasie na

ten ol9osobliwy :twierzą.k: pierwszy li: tepochodzący wprost li! A~~ryk~ Polu..
~:dnio'Ą1ej. Zwlerzę t'O źywi 5ifJ wył11cznie ,}a~aml, przy...
~:z;etn odra?!u rozpoznaje. które z pJ':lYl11eslOOyah WU
~ł, Je~ n.j.e~wie~ą i ~.~~{~r~.1\ \! odJ'l,a!q~

:i<> gatunku, a

l\1ichlla,będ~cy r-ene~atem., ho pocho~
dZl ;e polskiej rodziny śląskiej, kontynuował
swe zbrodn.icze rzemioslo', a władze.zdolały
obecnie zebrnć niezbite dovvody jego winy.

.

1i~M:"ree_'1ł:il$l·!iI.t.!~_~~l'.....itlRMł'f18iJ4i'ł!1!m"p'_

Za.2:l1aczyć 'należy, i:e \v redakcji

"Katowi~

tzer

Wiclkic:,,;o

Zeitung"~ l?ędąCCf~O

OIt~allem

przemysłu

H

•

naukowa

gostwem.

iW lood'1I'iskim oatOOz,.e

dla uc~ni&w wyj(i\tkoWG ~dolny~h.
we może być obciążony hipotec..~nie.
dzająoymi tym ro1łj~tkiem oędi\ pr2rltllta,1
ciele rządu na mo~y "S.tRtutu ....... .Ll'1""I:.~U
kiego Prcjekt został przez fundatQf~w
ŻOUV odpowicd:lim władzom. PaństwQ
moyscy tlt:iro~i11 Ptt:'zydenta RJeczypo
i l,rYInasa .lnu'd:, fiala Dalhor., litżeby
1?~tronat na.d Ilakladami kOrbickiemi.
jqc go po głowie. Dzielny policjant
jednak swój ().bowiązek i z:1wlókł żywego
pa na m.ic)ce spoczynku ..- clIO K,omisarj

Tt.. sthNierdzol10

1

że ofiarą

mrozu

p/adł Inlć Pan Poseł· Michał
n<Qwicz~ przedsta:~;vkiel mniejszości
skich, znany z tego, że "ryrzekł fii~' rAZ
zawsze wódki, prZO(·bofl7.oo cst!l:.owicłe

alltoholu

;)pirytus~
--o~-

n1jeścily się ró\Yn~;:,~

niemieckiego?
h1.urll Volksbundu.

E'!id~l1ł" a ś:} ączld ,':II, M~,łop;ijlsc .
(k) W ponie.działek wWars,zawie ni~:'%
, wiadomi iprawcy wła:r:nali się do lokalu przy
(k) Od. niejakiego ozdtrw Małopolsce
ul. Nowy Świat 401 gd.xiemicszc.zą się biura p..illluje nagmil.tn:ee'pidemj..a śpiączki, jedna z
"ZWi~2ku Dow"borczyków" i "Straży Naro,s najstraszniejszych chorób,która pociąga 7!l.
dowet\ Charaktel'ystyczuelu dla tej sprawy sobą. -liczne.o'fiary. Ciekawy wypadek 2da~
, , j~t fakt. że najwięcej zainterrsc,vania i nie rzył ;się, '\'7 Frzemyślu, ~dzie rut śpiącz1:tęznlll
~allych gości buc1ziły ... do'1:\,;,n1.enty, akta i
chol'PwaJ.a Helena A fedllńske., ·'llczenioa Se$
"~pr~spondencja tych, stowarzyszeń., Znale:do~ , mina:fum nauczycielskiego. W czasie ata.ku
, .. ,.~;~~' 'J,~id.oczp.~~lady, przeglf\dania papierów, śpi~ozki wY1Szła ona z domu i rzu.ciła ~ię w
· '.J:ii,'~~~t;Y~~l cZ,ęść ,ząbrtl.flQ, ', natQmitlst .,' p'ieniądze, n,urty S~ń.1J1 z których w't'dohyto. 'ju? 2'~rl0ki,
i,!iitoI'e'$lę talu zttt.ll.d,owaly 11·a, wloocmem. ofiary tej stxllsznej ohoroby..,
. ~tjSCtl,W sUIPie około 100 milj.cn6w mk.po
, ~ost8ły nietknfęte. Oprócz, dokumentów znle
~t~ xqwnież

Z kół zbliżonych do Mini stell'$twn , '
bu dowiadujeX:rlY ~ię ,naatępujqcych .~.~egó~;1
łó.w

-o

n!'7.,\,s2:łi,'c1a lnnnct:::~::,h me:nUQv{ycn

$kich.a Srebrny'ch. monet wartości 1·
polskiego; wybitych
13 mili.
mQnet 2 zlotowych 6 milj. sztuk, czy1f
na sumę 25 milj.
pol. Moneltyte

F

wybite. jak jut

.

do-llICiiliśmy,

Monety bilollo\ve

:+:altładach ,menniczYch na

we

ł1~""n'MH

b~d~' WfH1S~ZVOIl:

>;~ł

m.etIi31u,sproV:l'adzollcgo'z .
ji. Wybitych będzie 35' rolli. aztuk po 2
$2e, 35 mUj. Sł2tuk po .5 grosze i 3S mUj.
po 10 gr. Dzienna, produkoJft ~"yno~dćb
~ t}~y .sztuk.
1 grOlrlowe mont.~~" bl'011Z0W,e ,
ZlOstan& w wysokości lO lWlj. sztuk.
.
.~loi1lety niklowe 20 ,gr~· i 50 gr'
W ilości 2S milj. utuk, thugłe 'W "
mUj. sztuk. wybiłł ZOS~ W 1:a:Jł:!aCł.~,CJ1

maCJIzyna, do pisania.
(k) \tV ,~D2jennl1:u WHethskimu oo~~a::
Arfl.szl,owr. nie tZł'lfeg~ .memiecłdego.
llly; Nocy onegda5szej posterunkowy policji
, (k) Władze zarządziły oU0gdiaj, areszto~ ilpostrzegł około mostu Zwie.rzynieckiego . W
wanie naczelJ.lego redaktora "Katowitzer Zeh: Wilnie zagrzebane w śpjegu z'włoki m~żc~~
tup.,,'~, Michny..
:my. Qrcąc przyjść nieszczfi.śHw,emu,' 1t po~
J~ ptzed kUku miesi~co.tni wzburzona: cą, zabrał martwe ciałod-o KomlM,r~tttu -- ale
iO$tała opinia publiczna wyr;.ikiem dochodze już w drodze nieboszczyk zaczqł powrtl:ca'ć rń:yslowych Krupps. \v Bernsa.odie w
nia prrokuNltorji, która stwierdziła, że VolIu: do tyciaiac?ll:olwiek utrz~1'1l:laó się na nogaoh «o dnia 1 main. br.Due wittdOłnO. t,ttJt4
sbund' jest p.rżvtu!1dem dla podeirz.anych ~ ; o wł~asnych sił2lch nie m6gl, ~'edrutkZe pooZ1\ł iloŚĆ monet fill'ma Krutrps me. -wyb,i-4 w
. .
dywidl.1Q;W ~'Niemiec,. trudniących ',się szpie- stawIać :Zacięty opór sweml1 dobroczYticVlI b~, ~ch nil$tępnych 4 m.ies~ch.
robotelt bv kup.ić lekarstwo?"
t,Prosze mnie o n' c nie pvtntt łI
,.,Czvwasz chory stary czlo,viek.

: .. ROBERT BRACCO.

'tVs.Szq

ez

dziecko?"

"Nie pvta ide nln'ć o nic".

wam, a iednak nie chcecię nic
:dliJ.mnie.'uozvnić·'~;, '
.'
,,' .' t.\\lybaczc.e. m6.i panie. GdV'bv~cie
wiedzielH .. :· ' ,
. '
"
ttC6ż tę.kie~o?·4 "
',.
'
"Ztl~odzinę robota mola.lnusi być ~oto
,wał ialacze i 1. ••H '
"
,
"Cóż bedzie inaczej?"
,.
"Prasze lunie o4 l}ipwiecei' 11;~ pytać i
m.iec litość nademna \
'
h \Vl'tlcac e do wasze i maszvnv!"
"Tak. muszę wracać do mei roboty.
Prosze mi 'wvbaczyć".
.
.,Nie! Nie! Nie'! Jeźe1i turkot maSzy
uv znów się rO'zpo-ązn e~ będzie mi rzecz a nie~
możliwa prace ma ukol1c7,Vć. A .za godzinę.r.
tak" hłak \vv." iak Wy.... CZY iasno sie tIóma,r:
," "Proszę mieć'1"1"
itosć na demn a H.

: ,.,A czemuż WY n~emacie
pą? Jlit .lestem k,Ob'le"ą.
t łC•
",

litości nad~

fi .

,.A in człowiek chory".
,hO biednv., biednvl Jeżeli bedziecJe na
~~at 2astosu fe się d() waSzeao życzenia, ale
~s~e 'U\vz~ledruć. że będ.ziecie n1ieli wyrzuty
!

)unionia~'.

,~Tnk iesf",
~ ~

~O~lt\rt.ad~

rwhh:ł

,

to wasz Svn, czvoiciec. czv mat?"
.. Zaklinam 'was na. mił-o~·ćBoska, nie
"CZ\1'

~,Tak._ -żal

,( -e ", ·

CZy

'PjTŁaiciemnie dalej".
1&
l\lężczvznll umilkł. Czekał ił !Słuchał.
al' serce nlU pr.zvf!niatałv ,vspółczt1ci~. troska i
ęk.' Po' kilku chw lach zn6w s!vSZA.ł f:.w fatn1
ny turkot maszvnv.' T zn
fio odczuwał 'v
l

)""

lnóz.llU, bezustallny, jednostu inv, natarcZV\\'''''''4
niell1iłosiernv.
"
.,Boże! Bożet~' szepbtł i zatncza iac s' e
prawie usiadł przed kula~\lem biurkiem. zało~
źolleru dzenniknmi i papjerami~ wśród któ::
rych lniilotało słal.,e światełko lamp v: .

Przed nim leżało' kilka arkusz:v

zapisanvch.

patrzvłlla
ufał Pióru.

mne' zaś bvłv

ieszcze

nie i z nadludzkim

papi~ru
białe. Po~

,vvsiłkicm wolt
drży.
si~ 'wvwołane

",,'\le w dZ181. ze koniec pióra

'mu

dl'i:enic to 'wvdawało
\vSLrza,śllieniem D18.SZvnV do $zvc~. Słowa,
ktÓl'ecrit$.~ na al'Kuszf\ch papieru iUżz13:tJisa~
nvch, tttt\c:zvłv w takt owei maS~r~" ~~. a s,poj
r.zenia' iego towar~~vs};vJv im ·Y". owv"l,. Z8.wrot
uvch oi~rotach. '. IJrźen e owo zaś przenoSiło

i

się

z pi<ira na Tc;l{e.
Dflt ałowe.

Z

reki nfl. ramie, z ranl1e:t

tyk mn.~?;y~
11apeln~ało pO\'1tletrZ'e. wyzierało ze slÓ'w
tu.ńcz~\evch na ttat"llerze. b,,1o w it~1.o nt'r'i\r;tcJl.
wnetrznościach i mÓzf1u. Co miał ,vlaściwie
p sać? Sam te~o nie ,viedzioł i n~e 1""1-"
··'i?
'nat IO~. SłVQ?:f:tl +,,\...11...;(') w sobie f dalt('łl", ~ienit
n-v

Jednosfainl" tvk -"'"

II
zmuz

JE_

proc. OpltttYiwrncltc:będiieur2:ą,dip,o p:rzed

~ta;vienhi dowtxlów Qdpr1itwy celnej. Ubicga~
i-ię o Z'~;;Z\VOlel1ia mogątylko,~kb~zy, kt&
rzy, wyl,c!4itymujq $ię kW4UHkacj4 ooda.tni",

l:la.S~tn~u.i. łl, c~:ch .il1Stytu~ji:d1!t ~ b.', 'Ko.ngr,~,
'w,kj
- SekCja l"-Jaslen,nai Centr. ·"1ow~ Roln~cze@.,

dla MałopolS;ki' -:- Sekcja Nasie,nna

Małop.

Tow. Rolniczego, w' Kra.kowie lub Tow'ł Go.
spodarcze we Lwwie"dla Pa~lis;kiego .Odic!ział N,fh)llenny POZMDJ)Jdej Izby, RlOilnivc;ł;ej. Ostateczny termin podejm,qyranja cert$
sikatów

upły,va d.,'2;9",lutegD, r4,:C~yJ.~ąts

\v~żne b,ęclą na 3 ~~

,

.

;'~"".-"'_.

rai

G

-

.(Od jednego !t naucz yci eH 'sżkól śtę~
dnith.otrzYll1aliśmy następujące 'uwagi
'Eidtycz,ą-ce.,zarzutów stawianych szkole Ś;;G

ne~ się namęczyC!

mliejpom.awiając J~ olichw~ę)·

,M 1.1 si ,k0 11 niektórv.,;
:Kiedv mu POCiagn;lS

f Polskie slP!ołe1czeństw'olódzkie ularmo~
wtlne jest \viadomościal'ni o lichwie któr·a jap
koby upra'\viajq szkoły średnie. Akcja ta pO:$
lega 'vidocznie na nieporm~., gdyż godzi w dobre imię polskiego Slzl~olnictwa pry'\vatnego na
zywa.iąc je niesłu$żnie lichwiarstwem śtawia:=
;iąc je niejako na równi ze SZk01~łctwem ży~
do'wskiem 1 które pobiera o(płaty rzeczywiście

,'M'óz kąża do ~órvL.
Nie sprawi sic

ZH.tO

Zwierzęciu przvkr()~ct
Gdv mu się '\YÓZ każi
Cią~nać zpochYlości.

Bo o tern. tuż wiedza
nawet dzied,~,

~ale

J-Je w6z każdy z ~orv
,Sam prawie poleci.

. 'Ale zatokażdv
Z czytelników 'przyzn~,
'~e Jnaczei robia:
, Cenvi drO:lVZlla.
. I~o' One wbrew praWOIll
Odwiecznvm natury,
Skaczą~ jak sżalone,

.Leci... tylko do góry!
"
~\ltdv inl s1e sJwka'Ć
Wr.eszcienie pozwolt
Zaczyna ilt' sl,udać LeczbardZó powoli~

,

~

.W.G.
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'::'K tiłond3.r1Y~..
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'!;zwartek dnia 21 Jate,go MnkSl'mil1an~ ,B.
~:iIi,idowiska.
'Tę.atp: f.łHe;ski (C-eolelTlla\1tl:.65)

.

':n.~i~ ,.P~o lntrr, tor Hall€rs"

. )uttb~i "Jotro ,pogo{la ll .,' .
f,!.!:MI~r,:P~'Jnd a rD)r' (Ogrodo\łJłi 16)

:,':'.Vit'tt.hJ.)\Vie sieroty1s.

.

fł~;;l't:":~I::.iil9it~C!)';~~()ĆZ~, .JamaII . '
i'li:i;"~1:1h,i··U~·"i";'~lh.:•• m""ł/lIja'··, (Dzielna.' 20)
i

)~;t;f::':~ r~~:;
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"Lu:1mO U
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(f1'r~ej azd
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...Perisette f '

,,~~;;~ah~c.u '(Pio rkottska. 87)

. ..,Dwie ,4zieWczy~ki 'Pa:ry~a

l~7,ysht wcdę i dtlbrotbdtjshr em~~4t\1ry ant
te Inł:i.~k 1(olejowy~h .
.
Godz. roczno w d.ol. w)'Padalł;l w siel'p~
mu 14,87; w wrze~niu llłlfj: t>a.~dZ', '10,83;
w listopadzie 7,75; '\v grudniu 8,233; W styczniu
1.2,378; w luty.m 21.07.
i
wygóro'wnne~
Poniew~ż pl'zed wojr.tq płaca. za godiin~
Kan.deil obrazy stano"wi wysoko~'c opla t-oCZllą wynosiła pl1"zeciętllie 60 rb - 30 dol~
ty ,w kwocie od 78 do 86 n1.iljonów, średnio to 21 z:pst,a.wienia pO\'J;tyiszego 'widzimy, że na~
82 miljony, cz,yli na 5 lniesię·cy 'do wakacji uczyciel szkoły ~h·ed.niej społecznej lub prywat
410, nliljonów.. Opłata ta. ma wystarczyć l1a llej zarabiat dopiero \v lutyn170 t 23 proc. nigdy:
"rydatki osobowe i rzeczo'we oraz remont \va~ jednak nie ~:m:ubial pdnych 100 prOlo.:podJ
kacyjllY do 1 sierpnia. 1924 c;zyli na .6 lniesię C:?:iflS gdy wszystkie artykuły piervlszeJ potrz~
ey a więc wynosi miesięcznie nie 82 Lecz 68 by przekroc,Z1yły już dawno parytet złota. To
rniljonĆ>\v. '
wszystko- c{) do cyfrowej ,,\vysk1O$ci WP1$ów.
W sierpniu r.~I. Komisja 6~ciu tlstalita
Co do jcdllośtrQnności w ustslalO4u wpi
DpI'atę ~'-a k':Vartal I~sz;y r. szk. ~923-1924 śre só,v, to należy stwierdzić że mylne jest i1wiers
dn.io 3.2 nliljona biorą-c pod 'uwagę ceny sier mienie, że wpis jest ustalany bez 'W'pływu ro"
pniowe~ Miesięczniewypad!a to mi1jo·n sześć;:!
dz.iców. p:oniewi1lż \V Konuaji 6:-:ciu zasiad~ $
d:zienląt tysięcy (1,060,000). Od sierpnia droży przcdkltawiciel Zrzeszefl utrzyn1.ująlCych szlrolYI'~
zna wztastaławed[ug wykazów ul"zędowydl społecztt1e, a w Radzie ()piekuńczej katdej
na 42 proc. 206 proc. 132 proc, 171 procf i szkoły spoleczntj zasbtda pl'zedśtawid~l·. rO:f'
150 proc, ogółelu do konctil stycznia br. wz-ro, dziców: 2) wpis mo~c być tt~ihtlal1Y jednostron
sla ptz.eszło 68 l'azv.
17'.le ponie\vaż rodzice W "luno\vach na po~ątku
. . Szkoła więc powinna kosztowa'ć obecnłe roku dlObro1w·olnie godzili się llA normy.uSlfaloll
miljon 60 tys. razy 6 8 czyli 72 mHjony a ko ne przez Komisj~ 6::ciu a zatem w ciągu roku
~z'{'uje tylko 68, Przytem szkoły nie mogły IUO niemog~ łnll').a.ó umowy. D.zhvnem się tylko
odlożyć, w ciągulr:szego pólro(.,z!l na za'kuv, wY'91aje posqdznli11ie o lichwę pr~ypominając~
węgla i remont ·wakacyjny. .
:iywcem t,dołoi gramotnyje" gdyż niltt .ni~.
'\Jeżeli się n~łdt,(} ",~eźmie po'd uwagę, myśli kwestjooować ptJ!dwy.ick szewc6w,bru
że każda szkoła daje niezamQźnym. ucmiom kat"~'Y" piekarzy i 11i&wyltVl,.a.lifik()wan,ych, ~'t~
przynajmniej 10. proo. ulg to opłata da szkole botnik6\v ani podwyzck taryf dużo znaczniej,
nie 68 milionów, lecz 61 miIjonów miesięcz~ szych aniżeli y\"ykazuje Urząd: Statystyczny,
nie. Ważne byłoby lls-talić kos.zt nauki jednego natomiast są wido/cznie kołlłA'ktQtlYlll za1eżyna.
u<:znla. w szkole plaflstwowej i porównać opla upośledzeniu czy zniszcz:inteligenlC.ji l)ra
ty 'v obydwu typach szkół lniesiąctl lutym. cującej, bo Jasne jest, że 00 października. do
Dla por6Vv,nania należy dodać jak wzrosły ce ~tycmia nauczYic.ielstwp led'wie \vegetowalQ
ny artykułów ni~zbędnych w szkole.. Atra~ l dosłownie głoc1orwa1~
S.

l~h~I8Il1~.l(inCll (fiotrko'W~kn 12)

MM •

~Jakiej

,,_j'~~łmNII• •'

r

"id 'IIQ.., Ma . . . . . ., .. iMM • • • ' Ul t

daty ma sie tęn c~as liczY'Ć. " ,
·I(~,~c epół~b:ie.Qi fi .-aG.. F, ansiwowycZ'&
,_
PrzYicto iako zasadę, że 'liczy s(ęon
,"':PClOlfUl
. hli. ~.: '
'.'
, tei chwili, kiedy stanęliby do szereJlu z rekrull
!....
tarni, te~o roczo łka, który był powołany w6w:'l
,l;:)'

l·adiO·mO.śt.d~i6re~ace
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: ,~RQczqicabitwy pod Dni;)fą.
,,:~~;.:~:";w, dniu ·251utego, przypada rocznica.
. ~'a1ki'$tGlczÓnejpodŁodzią --w Dobrej prze,Z]
c:ga;llśc', ()byw,ateH~,atrjotów -ludzi lwchają
'Qyc~<" więcej'Polsk~;:niż wła"ne zycie: któr:zy
; .VI' 'mlę· H:tl.Jświętszych ideałów zmierzyli· SięiZ
. ,wrogiem 'O. wolnośp Oj{',zyzny, pOtZostali pr2y
tyciu 7""",wy~asa;'tCY ,źołnierzeweterani,· ob::
'chc,(łz,\'pamiątkępoległ~rch kolegów., bohate

. t"óW,~ . ' żałobnęlh, 'nabożeństwem zaspokój Ich
:dus'w kościele św. Krz·yża.w dniu:25 bm. o
, .:god=rUrie 10~ejl·ano, nakt6re zaprarzaj~ mi
Jujących Ojczyzl1ępolllków ~ ocywateU' - po
''ZOStali .. .nozbitkf z bitwy dobrzańskiej wetera
~i18p3~"-; Male\Wski Józef, Harde Ignacy
f'ilanowskiJózef, Woj Ciechowsld Józef, ' POili
~lt.l\1,ichał, 'Michałowiez Bronisław,

..:-, Przyjazd Alberta Thomasa do

l

;.

o.

~6,l~az~niecf~

, l ' : {':,

!'l,"
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:;;na~eanUl .Przejazd :.Q . •
.~Q$,tatni ,występ lillOsko.czkiu

•

1n~t1t podrożał BO rIJ}'; wę~łd 70. teJ,tli\gny HI0
Tyle mówią c~fl'yj
;tako{Hj~Himi~ int; .
l'csuj q.ca shdyśtyka J't}dneJ 20 s,zkól łóćhkioll,
ld61'a b]razc dgwoeh1ie~ j ł1.kł~ to ~Yi()rOW«ne
lJhLce pobiera pd151~ie thl\lC~Yci~tltWQ ł6~
kich szkół tłrednhlh, które je~tlc~e w l:H:)tO\Vna
niu z !lau{!zycie1@;tw~m PQństWO\V'Gl1\ ule k~

~

azt,

czas gdy ol1i ukończv:li 18 Lat życia;. ~dyżTvm. spo.sqbeln Ma~strat. wraz z nabytym
iestto najniższa l1ranicaw:'eku od kiedv m01 Jl;;li daw11IeJ udział
a1onii. stałby sle P()~
żna być ochotnikiem. Ochotnicvzatem 1icza~ sładtwzem 10 udz:a
'i co
dałoby możnośu
cy obecnie 20 lat mieli 18 lat SkOtlCZonvch w utrzymania i leczenia '" Busku'óO dzieciJ9dz~
roku '1922 kiedy wcielony zostałrlt) szeregu k~C~l w cia.~u iedne$!o: SezOnu lnfaie$lo" ~ .
,rocznik 1901 co nastąp'ło w dniu 1 maia
W· k
f
.
1922 r •.ti. tedy, data, 'od którei zalicza się
scie Hzna pSów.
słuiba ochotnicza dla 20 letnich. , . . '
. ła,k podawa1iśn,:ldllÓ.i'art~ltrpi
Okazuje sic z tP,~o, że' iim wiece'l ochot w m:esclC naSZC:In zda
cdawn o ~Y'('Ja~
nik zbHżonviest 19tami swymi do wieku po~ dek :wścic.kIiznv, p~a:
.' d!d~' Zdtowotnp~Cl
borowego. tym ,v'ęcei
zyskuje na służbie Pubhcznel zwroclł na ten,.:~vvn·adek uwą~e
ochotnicze i bo tym kr6cei służv w wDlsku.
,Of!Óhł. prosza,c. aby natvchnl'last komun:iltOwa~
no \Vvdzialowi Zdrowotności publicznei··o
-; Kiedv należy wvwieszaĆ.fla~i żałobne ~vszelkichpokasania.eh lud z;; pl'zez zwierzęfai
, )?rezvd tum Radv MiniSh6,,'l pra~nac l'l' lak również o zauważonych ob ia'wach' ,*~C~~··.
ustalić sposób ó?naCZfan' a żałoby 1..1"', ~_. '~oi, klizny u zwiorzat.
..• "
,wydaJo rozporzadzenie, że na przyszłość w
I rzeczV'rv"ścieod t'-rto czaSu sko~t~!O~
czasl@urzędowoobchorlz o nei'żnłoby,nalężvna w1anoobiawy wścleldiznv 'U d'w6ch nS6bOp~y
bud\lDkach invwatllych wywieszać tylko czar u. Dolnei 19 i Konstantvnowskiei41. l"U:"~~
., ue C::~lłobne) . chorarJ.'wie. Choraf1w"e o bar~ ofia.rv wśc'eldizny skierowane zostały Tl'~~ię~.·
wach pa:f1st\~,r(hvvch ~ opuszczeniem ich do po~ Wydział Zdro\,\,otnośd PttbliCZl1ei do Instyąlf:
łowy nutsztu wywiesza. sic na oznaczenf·e ża10:: tu Pllsterowskie~o \v Warszawie.
'
by tylko l1afllnachach rzadowvch. (pat"))
.' -- Skladnrde zezl1ań o dach. o'droczone",
. - Ważne dla plafni1t6w podEiit!tu ma.1a.lt::::
Terluin składania ze~na{l o docho~~~i~
1

kowe~o4

Terlnin skladania""zr.zncnl o podatku (lna~
W dniu· wciora iszvm m:ilisterstwo pra:::
Cy .'fadon1.iło Ql.::reflowego inspektora pracy jątkowym, uplvn~d· jak ·\vi~.don1o. dnia 15 bm..
p~. oitkiewicza. iż w niedziele przybywa dQ Z:lŚ tcrUl·n wnłacenia pic:cwszei raty dnUliei
It,;odzi, bivviltcy w 'Warszawie dyrektor miedzy zaliczld nu ten podatek upływa dnia, 25 lute~
łna.rodowego b.ura pracy P. Albert Thomas. ~o br. Po tvnl terminie od opieSzałych tlłatn'~
@ ,P,()wyZszem. il1SP~kto~ pracy ząwiadOlnil wo:% ków :5ehi.;1nne hedfl.kal'V za z\vłoke w wysoko:::
ści 10 proc. n::dcfJecznie.
aę;w6dę i 'prezydenta mlasta. (blP)
Ci, l~tól'z,v do tej pory nie ::tłożvli z'e~
,: ", ~ Czas' sblibv 'dla ochdtników woJsko~ ';~11;''il,. Dl(},Cf·,4."
tĘ)' j.P._~::.:;~(.,·. zn~ P.cz\.'.n,
;~~ (11,'\ (·l. fl· ..'l ~~~ b?n~
ł
ch.'
'
nod
.~'.r;,rL~n1::':·:';'i1
i€dn::k
~d:::~~;~Drda
iedl1ocze:::
s
, Władze '\voi koW6 wvdałv rozporzfidze~
śnIe edpov:fś!dnk i :::'aJ czld 11fl ndeŻl1Y podatek
uie o przvimowaniu młodz eńców 18,.19 i 20 nuj.
hlt.i.t·W'\·. (7X:;~J J
letnich do woiska.na ochotników z za.znacze~
lniem. że poWVZSZy czaS służbv . będzie.m
I

...,

wliczonv do 'obowiazk~wei sJuzbv dwulet~
~Ą Qee~Ui ~Qmv, ~v~ię:o.itłoo

I'

Rady Mielskie1 o u
ainie~.Ke~i;f,!łstratu Hą
nabycia 9 tidziaI6,v~0 Kolonii Leozn''Czel
Dziecięcei w Busku im. rektora c;bra J., Bxu~
dZ.llSkie.s!0" w cenie nol.25 złO', za lld7.iat

,,t.

.,...

..

,

• -.,

•

oJ

do wvm.iaru podatku dochodowe1l0 nfl:. r·i~;;1

1924, dht osób tzvczllych ispndkó,v wl1kt11~t
cych zOFitaI pr~~esuniety do 23 kwietnial;'~t{J!'(!
Dla os6'9 pru\'\:nYch obo'\vh:tzuie ter,~l~",• ·'
tl SblWO\VY, ktory konczv się 'w
dn . u 1 $1:I.1HY
rb. (bip)
.
'. ~"
- ZaDisv .na akcie :Sanku polskieJtP'~!:
Stow. Urzędn. Pa.ńQtW.I,;i?;.•i'l:/, .

1"

Z
l S
U
".~C
~. arzu{
rzed. akcii
Płll,flstw··~~'ll'
koloJlom tow.
nabywanie
Banku~'(!);, '.

U :ltW1C

ske!ło •. 01'2\2 ulno21hvić za.kuP,!\vaniecześ~~
akcii t'\frn. którzy na kupno całej akeii . ~@1
t •
1
1'tI·fe~
1l1.0aa SaDle
POz\~YoliĆt
wszedłszy w porQZ!-lJ.~~!il·
n e z iednvm z don1ów bankowych; p~~~u;~!.
od człon,kó'\iv 'wpłatv w nUlrkach ~~ ~po

OZVl.1A~ o~:t6wnowartości 2Q .It. l)Olsk. ł

ł
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