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Poniedziałek,

LOTNICZA W WILNIE.
V/ILNO 5,10 (AWI)W dniu 5 bln. dele
gat rządu, 'Q. \IVładysław Raczkiewicz, dokonał w obecności przedstawicieli władz. salDO
r~ądu. spoleczelistwa} instytucJi pracy .)twar
cm wystawylotniczeJ\.
Wysta wa. powstała w zwi~ZkU z oilbv~
,wają.cym się W Wilnie tygodniem lotni~

'

~zvm..

LIK.WIDAQA SP

SL'.

KA'rO '~IOE·.5Tl0 {AWt) W poniedzia.~
lok .() l'> .,~. ...... niezwplany do Katowic nad~
sąd toilcimczy, celem ostatec7.1'\~;:!
t

rzy~ttięcia .obecne~o sporu
między
.\pfacbawcnn1i a związkami zawodowymi
pr!temyśle ciężkim.
.

w

WYPADEK NA \VYŚC~GACH.
, POZNAN 5,10 (AW) Podczas dzi~ie'i~
~IDTch .wyści~ów w bie~u z przeszkodami koił
"Dolly II" -- Rulewicza - potknął się i upadł,

;f:~taj$łJz i()~dź~ał~otmiąttza Miecz.kow~

dnia 6

października

Dfzododni za!~rtoi

--

~YSTAWA

. '

OZIENNIK NIEZALEZNY 0'0 Z~ONEJ PARTJi.

,.

Naletyto'c pocztomu
op hlCOne

łAdm..

1924 r.

JbOf&Zei
gotują się

Przeci wnicy Mac Donalda

LONDYN 5,10 (AW) Reuter donosi,

do generalnego ·ataku.

ją błąd, mniGn:lając;. ie kwest ja traktatów JOwłecJdc)l

że Labour Party uważa chwile obecną za na~ jest odpowiednią. bxonlą p~wko Pm:tji Pracy.
dar odpowiednią do nowych wyborów. Stron"
LONDYN 5,10 (PAT) .Minister .zdrowia· przema.<

się ,iednak :icsz?
hasłem rozpisać wybory.
, .Mac Donald
e rozwiązania psrp
.lamentu na wypad
yby przeszedł wnioll1
sek rozpoczęcIa śledz a przeciwko p:rokura~
tor.owi ~ene.ralnemu\ natomiast więk~ość za:::
rząd6w stronnictw aoma1{a sIę nOwYch wyb~
rów pod hasłem ratyfikowania traktatu z

nicfwo

tą n~e

zdecydowalo

czet pod Jnkiem

Sowietami.

.
Konserwatyści. na O$iabliem PQsledzel!
ruu .podzielili role. podczas kamoanji ,wyhor~
cze1J : Chaulberlaine' i CoutzOD. obj.~Ji oitólną
po l t ykę. Baldwin, i Robert
~Iłtyk·e SPO:ł
łeczn'l: oraz Jtof3podarcz'ł,
ił ogólna
lmperJalisty~zną politykę brytyjlką i ptoPQl!
~undę przeclwkt) socjalłsłom'
.. Liberałowie również dok
ak 4;J1. Lloyd Geor~e na Włl!łł1ltlie Z:f.}CUłnlle
'li

lCSlllP;anjie n'f""."",~iwko t't'2k1tatł:nń

rlackiemu

wiał dzisiaj w Birmingham stwiel'dzającte SPodzie'\

wa.n{~ . s~

w

nowe

wybo~

cią,gu paru tygodni.

w najbl:itezej

przyszłoae:,

t~

"

W. biurze wykonawczym P,artji Pracy wszY$Ud.
przygotowania· na wypadek nowych ,wyborów S" ~
toku.
:..,....,
DNI POLIOZOlG..
WlEDEN 5,10 (PAT)"N~ Freiel?resseh d<1n~l ..
Londynu, .ze gabinet uchwali w śriodę .' odrzut'en!t\
wniosku liberałów vi spra.wle geneItalll~go prokurat.o J

ra.W ten s.pos6b~..
.' ,
ną4 Jut we 'mę będzie obalony w ~WI ~
Omawiajt\c kwestje terminu w ktorym odbądąs~'nG

wymIeniają okres między 8 a, 15 l:stop,tl 4at
Mac Don...~ld, który we w\:orek WYSłosi :mOW\
na kon.greaie partjl rObotntczejt zakomunikuje zapevi
nie przy tej sI)Qsobnośei jakie jes.t stanowisko ge.biue
ta
.' stronn11tWa. .

we wybory

:.~~; :~ałi )oł:~ld:ehkQntW'

P..Mi
,zl·i, które j,

.')'~i,~,_.lli& $f~Jtr.łłja

.

~oiu.,

';do

......
. t o W" t®::$ppsób/l?ft.,.,'CDilI71
m()8ł'. podpisa6 z .MM ··DQ~a~ O(ll:lt~i.I;,,,~t1ł~r:u~
pon:tewal; lila mldp,eW'no~c1,·· c:zy' M:ae
pomostanie uwtadzy: Egip:t 2inaJ.~tliłb~ się
Sytuacji, "co' i Rosja...:
. ~,
IJVJ.JLG4.'-L

że

w

li d 11me

W;?jY'CJv:rćJce:nie pOi'
'P~

C\DC)ef'lcle nar()$
mi~

. . 'P.:,r9tokó,:
....... Mówiae
~.~uważy.f" . że
po krótkim okresie
rza.du demo~
kratyczne~o ma :prawo.· całkowiteso zaufa_
nia wszystkich bez wyjątku .mieszkańców.
Poruszaj!\c wreszcie sprawy relie:Hne stwierlf
~

. . w ~prawle. ar

' ...'
o osobIe I-Ierrlota, .

n.ę za. te na,dutycia nota przypisule lea.Y.łni,'
.PQszczególnym oficęl'om~' nie Zaś tzatdpwt'
tttre((kiemu~
.
.,
Nołazalviadann8.

spokoju l'u;~licz,ne$to~ .
~~.
i BĘRLIN 5,10 (PAT) oHVorwiirts"
f

,t

•

p

J
Optymistyczny nastrój min.

PARY~ 5,10 (fAT)

Vi w,wiadzi~z przedsta'Wł.. '

w.

elelami prasy

m~l!l. SkrpYński\ oświadczył,

te

,~b;w:ta-

<

i

one same nie
ąstwarzę.ć trudno::
ada Li~iNarQ!postanowifa, oświad:e
Brantin~ odbvwQ:'; .·w przyszłoś·ci swoJe
e w stolic.ch w/izystkicn europęJskich
Qk{jw radY'lkolejąQ" ..

ł

pl i Roznuł D

~Ol .PUłdt.. LO'f'N.. -

Bl&TRZBM ARJlJl.
WARSZAWA 6 t10' {PAT} Dzisiaj odbył siętinal
toqrywek ,1lkiIloinej o mistrzostwo sl'''nji, POl;llię..
chy 3 p. lotnie.qm s Poznania. a 28 p. Str.zelc6w Ka~

ruówskicb z
S p.

Łodzi.

te:

zakończyły się zwycięw r~ sunku 1:0

~U'!i!'ii1' Wll:iW~UU VI' :Q.&U@W'XP

wej~

Skrzyńskiego*

Jaka tam zapaD;ow:a:ł~ Zg~'omadzenio Ligi. Narg.'

d6wuczyniło
,

118.

z

j(llszczado zwalCz.~n18· wiel~ tl'U.ItIJlCPm...
, Uga Na'ftl:dć:w %401a
d:~ękl ,\;wykazanejdt 1~d ·tP~Q~r;l~,(, .
GZy t ,swćj wywiad, cn"\ll;raULc.A:~
kUli:
, nader
.. J"

p.isa.nie. p... rr.~.to
. . ).kb
.·. .• <,.1. :'!',(l".,~,. zapew~anel ~., pań
to. 1'l8.1eźy caz Genewy
. .
"
'" .. W naa~i:cl9ftlV~tycznJm .
..
;
&i:ę . wł
.... ęc.·. st?o~zi.ewaó
j
. \, /t'ę UCz"y~ią t.o. . i Niem~.
którYch wstąpienIe do LIgI Na1rodów nie nietylko dzięki ~1s~an~~· ;~~r:n r:ezulta.tOJl',h lecz ,pod!,
uż nic obecnie ni' przeszkodzie,,; ile wrateniem qOĄfEtHwall .it~oHdą,r.ności 1.l)ję~ynarodo... ,.

1.)4 neuUaln·ę ~dą;:ąS1J~ tez na

jołowl(

Anldia

W.·., .

I,

Q~la_
łZA' WYWIad 'swej'Q"litenewskiego Jc9r~sponden
ta .~. delegatem S~wecJi Bt'antin~em. Obecna
łłe$~a zgromac't2ienls .lJł,d· N a,l'od6vv:wykonała
ta,ktyCZfll.ft :z~i~anA ze sprawą 'pokoju.

iŻ'

Jest
każdej chwlti,do podjęcia fokowata. 91
tej sprawie z· rządem angorskb:n/l,

dzlł on~ że ci którzy wywołują' ataki prżeciw
korząoowi be~ względu na. zajmowane przez
nich stanowł$ko nie 'moP!ą bezkarnie zakłó$

,oać

.'

. Łagodna nota .angielska do Turcji.

porOZUł

<"

drod~fl

,..ii:

;

'olh~~~k'
...'
u:rze<:!zywlstdt~:ni:ę. :idei·, pokojU. Pooostaje

ddel{.,gra.ł.ba.rd~:s.tnblttlJ.!e),cb.o6 pod względem koin...
bitiaeji UlitfłP:Qwal.28 p. a"K.3~ci pułk lotno uzyskał
tyttllmistr$l$i~ji i wieOOwba.r;prze.cbodni~ który"

w~'ęczył zWycięzcom gen. KO]łarzewski.

.•

\VARSZAWA 5,10 (PAT) 'Zawody wpBkQ nożM
o mistrzostwo klasy A. okr. warszawskiego mi~dzy'
"Polonjąt a ,;~VarszawiankE!e" zakończyły się ZWy"'t
dęst\vom polonji, w .stosunku 4:1 (2:1). \Vszystkio
bramki dla Polonji strzelił Janek Lotb.

'L\y(l~ ~1'10(ll-4T) p';i~jcjJii;f, !ti\w.pu)::, .'IJ.pili-J

no~nl\'o
'g()niąa.·

~.o.IOJd.

I

..,'

.

.

•. ' '.' . .

się . r.~rmf!tllt\vQDł(

S. •. .Q$U
....·. ok.,."U .3~,;1"·.(O,,!.1.) . ,','" , ",' '.'
...., l. . . . j•. .
..~AK(jW5,1{) .(PA~)Zawody"Wt.
")tę no~lł~Pbrili~ą~·l1:er~covbi a WawelemzM
kolfęz'yly. się' zWy~stwem "Cracoyii vi s,tOSUDa\
:,W'.,
..•

ku.Z:O.·
i
PRAGA 5,10 (P AT) ZawoCly 'W "Rkó
noznąmiędzy SlaYlq i Spartą za'konczYly . .

~yGigit$~ SlAvU 5&" ~,,2:.1.

"
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Oąż~nia iJ~ÓW do wannwani-a świata
Wśród

Zydów kra.ko\vAkicll ltrązy z

łąK (lo rąk w licznych odpisach następuJ ąca
,,-uemowa rabhla lwowskie~o~ wygłoszona po
aobno W l. 1885 w hvowskim kahale, która
doskonale charakteryzuje skryte plany świa:1
toweJ:!o żydostwa:
Btacia! 19 wiek'Ów walcza .zydzi o wtatl
osę nad światem.. którą Bó~ Ahrach amowi
j{l'zyobiecal. Krzyż jednak powalił Żydów~
Rozproszeni po wszystkich ziemiach świata
byli Żydzi wszędzie przedmiotem 'prześlado~
,wania. Aleiui samo rozproszenie .zydów po
całym świecie świadczy o przynależności ca~
tego świata do nas. Dziś naród żydowski sta~

te się coraz potężniejszym.
,
W rękach żydowskich na~u!t
!jest piepiądz:,r przed któr:nD uchyla czol0 świat
~ały. Pleni,ąaz to przyszłość Zvd6w. Czasy
prześladowania Żydów minęły. Postęp i cywi
łizacja ludów chrześcijańskich stanowi mury
orbonne dla Zvdów i przyspiesz!t nrzc('7\;r\vi:::
stojenie naszych planów, 'Nam Żydom udało
się opanować centra aiełdv światoweJ w Pa:,
~ŻU, Londvnie, \Viedniu, Amsterdamie i
HaIllburgu~ Wszędzie Żydzi roz,porz:ą,dzaj{J.
lwi~!kim· kapitałem. Wszystkie państwa ~ s~
dzis za.dłużone. O dłu~ach stanowimy my Zy~
dzi, więc państwa muszą się coraz więcei ob~

dłuż.ać. Długi. za.9i.~nięte odda';" w rf'''~ żydo
wskle kopalnle, dobra państwowe, koleie.'i
fabryki paiistwa. KoniecznQ. jest rzeCZą1 aby
2ydzi wszędzie ziemię za~arnęli, a z·właszcza.
większą posiadłość. Skoro wieksze posadłoś
ci przejdq w ręce źydowskie, wtedy robotni~
cy chrześqijańscy UJllożliwią nam wszelkie
dochody. Uciskano nas 18 wieków, teraz Wy1=
rośmy ponad ~łowy tych, którzy nas uciskali.
Pra.wda, że niektórzy Zydzi da in, się ocht:zcić,.
ale fakt ten tylko przyczynia się do W7.moŻe~
nis. naszei potę~~i, ~dyż chrześci lt'111n Żyd za

"t

Ż

NIE SŁUżY IM KLIMAT ZIEMI OBIECANEJ ..
W ubie~łYln ty~odniu przez ~ranicę
polsko::rumuilskil powr6ciła do Polski z Palc:::
słyny duża part ja żyd6w ok. 150 osób różne:::
go stanu. 'lv szyscy oni wyj eehali i ako emi:::
grtnci do Palestyny przed kilkonla miesjąca:::
mi i po krótkinl pobycie wracaj a z Ziemi
Obiecanej do tej tak ich "prześladującej"
Polski.
.
Motywem powrotu maJą byc cieżkie
\varunki pracy na roli w ~orącym klimacie i
trudność znalezienia odpowiednie~o zajęcia
w handlu i rzemiośle.
'
Powracajacy oświadczyli, że wśród Cli!
mi~ralltów z Polski panuje s'ilne roz~orycze;
nie na komitety elni1Zracyjlle i władze palelll
1

§r6d różnych wyznań katolickich. Kal,lanom
katolickim wypowiadamy walke na iQQ(>iets7.a
na wszystkich polach Kapłanów nlUSlmy ob~
rzucić całą.

masą szyderstw iwyśmiewisk
pyrwatne~o ;bycia, aby" ich przez

skandalami
to otoczyć po~ardą. i

pośmiewigkie1n.

Musi:$1

wpływ: naszkoty~ Relie:ia chrze
~cija(lska musi być wycofana ze szkól, ' w6w~
czas reli~ja ta musi z~inąćt kościół zubożeie

my dalej miec

wtedy.stra-ci Ztla,czel1ie, fi dobra .ieRoprzejdtl.
w;. ręceZvd6w. ŻydZI musz!! wszvtRko \V' swe
:r~ce ująć,. azwłas?:cza władzę· i urzedy. Dale·r
adwokature i sądownictwo a przedewszvstj\lt
kiemmedycynę . .zvdowski lekarztna nailep-.::
szą .sposobność zetkn~ć się z rodziną cllrze&:
Cijt\11Ską. ?-:vdzi muszą kres POł0 7U Ć 'ni"'~ozer~
walności małżellskiej,. donrowadzic do ślu~
.b6~'P~ń~twowych i cywilnych. Francia pa<k
la lUŻ oflarą, obecnie zaś czas na Austrię.
" W kQńcu idzie o'zawładnięcie prasy,
$. wtedy panowanie nasze całkiem Żf\newnione
-X-o

Cza ona kronika.
Na szczególniejszą uwagę zasługuje jeden z
ostatnich tajnych cyrkularzy "Kominternu ,skiero..
wany do niemieckiej pal'tji komunistycznej. Jest tu
mowa o mobilizacji komunistycznej w Niemc!te,;h~
podług planu przyj~tego przez komitet wykona.wczy'
"Kominternu u • "Sytuacja w Europie ś.rodkowej pogar"
128. . się z dniem kagdym głosi cyrltularz", kryzys
ekonomiczny rozwijł1 się z szybkością przechodzącą
ws.zelkie nasze oczekiwa.nia. Wypadki, przewidywane
na zimę, mogą za.jŚć wcześlliej;masy organizują si~ i
po1Vinny być w pogotowiu. Powin;niAmy więc wzmoc".M nasze organizację wojskowe w Niemczech, przede
wszystkiem w okręgach przemysłowych jak Turynnp. i ,Bawarja. północna. W listopad2ie, walka
stronnietwpolitycrmych w Niemcze cłl, Czechach, Pol..
tee. Austrji i }3ułgarji, przybierzo ffl"try wyraz i obu·
lh'i w ma..sach zainteresowanie do życia polityczneg(t,
N~1 ddałać j{3dnoc~śnie w głó'wnych centrach Eu~
-PI. Wl:m~e się rucbu rewolucyjnego we Wło..
.•fih ~6
dać sygnał do akcji ogólnej. Jady,
.,... punktem
dla na.,;} jest. Ba 1warj':l.
\i~~na.WII~rde
buttuazji niemiec
':;"~ .~ ~ interes
swoje intere..
4l

.1-

-~.,.~.

nM~~Jn

ga

się.

Interesuje nas tutąI" ,jedna strona spra
wy. Dlaczego nasz konsu at 'v Palestynie da

1e wizy powrotne tego rodzaiu wychodźcor.Q~
ł~a{lstwo nie na. to daje emiarantom za darli
mo P(-\szporty zagraniczne i udziela ul~ prze,
ht2Xio~ycht ilby zwiedzali sobie Palestynę
wracalI bo hn "klinlat nie służy".
Czyby właściwe czynniki nie zechchu
ty zainteresować się tą sprawą?
'

----------------------------z
MENERZY III

MIĘDZYNARODóWKI.

Wychodzący w {>aryżu dziennik "Rus::
skaja Gazieta" podaje otrzymane z Moskwy
tajne spisy wszy~tkich
odpowiedzialnvch
kierowników III Międzyna.rod6wki, jak rÓWr;
nież wszystkich ajentów łącznikowych, dzia',
łaj ących na terenach obcych państw.
Komintern - czyli komitet wykona.\v~
czy Międzynarodówki komunistycznej: obec1
nyskład przedstawia się .iak nsa.stępuJe: Prze:;
wodniczą~y .....:... Zinowjew, zastępcy przewo~
dniczące go : Klara Zetkin. Feliks Kohn i Siro:1
la. Członkowie prezydjuln: Bucharin, Kwi$l
rill~,Argno4 'Kwel~,Sa.doul, Radek i RakoJJ
czy.

Oddział łąCZ11óści.

międzvna.roaoweJ.

Przy komitecie· wykona wczym Międzynaro:::
dówk~konlullist~czl~ej funkcjonu.ie spe"cialny

wy.dzIał łąc:znoś~l mIędzynarodowe,i w nastę::
P?l~Cynl składzie:" Przewodniczący - Rud,
nlall ski (W ę~rY). Zastępcy 'przewod";"'7.ą.cet=
~o: .Nazaretjan, Pawłowicz, Rotstein,Cejtlin

wsze Żydenl zostanie. Będ~ chcieli ichrześcilll
janie kiedvśsię wychrzcić (?) ale Jf\lv......
ze'
wstrętem się od nich odwróci. Wrogiem na'.,
turalńemŻydów to kościół katolicki. Dlatef.!o l Wdkenson.
,
Sekretar.jaf.
WS,ekretar,iacie
musimy Kości6ł katolicki zara7.ić duchem swa ,vykonawczego Międzynarodówki komitetu
komuni~
\Voli. niewiary i wszelkiej niekarności.
sł~cz.
ne)i
pra~uj~:
~arkowicz
(Serb.la),
Lekay
.
Musitny podsycacwalkę i niez$!ode po:::
"f1

stY{lskie, które pozostawiaJą przyoysz6w ic
\vfaSnenlu losowi ..
Możność zarobku poza. pracą na roI
jest trudna, utrzymanie drogie.
D lateJ;!o powrotntt fala do Polski wzm

(vf"ę~ry ł S~lIcl:::I-IaleJew,
..\I

•

Wydział

Tszakia (Gruzja).

a~itacy.ilio~operacv.iny" Prze::

WOU111CZąCy te~o wydziału - Karol Radek.
Zastępcyprzewod:l,1iczącego: Humbert :.1Droz,
i Petrylik. Kiero'wnicy: Pre~elmall, (Estonia),
Alter INiemcy), Sapożnikow (Ros,ią)t JakU$!

bow (Turcia),Nichat Crurcja)4.,. Manuilskij

(Ukraina), Olminskif (Rosja)~ vitali (Wlo::t
chy).
.
Ekspedycja. \V"'ydziałem ekspedycji
kieruj e~.ozenma.n z zastępcą Gojnerem , .
BIuro Prasowe. Biureln prasowem kiej:
ruje Koosinen (Finlandja), współpracownicy:
Sosnowskij (Rosja)1 Newski (Rosja), Frunk

mJerze:ó.cem. Przelliysłow;cy obawiają się, ~eby try~
umf reakcji.nie powściągnął ich apetytów. Ni9W&tpli~
1'ie, władza komunistyczna zaciąży na nich o wiele
gorzej, z pertraktacji jednak. na.wią.zanych zręcznie
pr.zez nas Z przedstawicielami ciężkiego przemysłu
niemieckiego, mó~nabyć pewnym, it nas poprE\ w na
t".tej walce z reakcją bawarską", Tak sobie roi Q niedulehej przyszłości '1Komintern'~ trzeciej :'lliędzyna.
rodówki. W związku· z powyźszemi marzeniami stoja,
takt€! plany dZIałania '1mlodzie.ty komunistycmej'\
której .kongres odhył się w tych dniach w Moskwie~
Mówiono tam między innemi o potrzebie wzmocnienia agitacji komunistycznej w wojsku.
"Powinniśmy stanowczo podkreślić mów!!
referent - że t,młodzież komunistyczna: nie ma prawa si~ urbylać od Służby wojennaj, lecz przeciwnie
powinna przenikać do wojak burtuazyjny,ch, a. to w
celu rropa.ł&andy komunistycznej.
DoświAdczenie towarzyszy francuskich potwier~
dza slnszllość u.szego stanowiska. Naszem h ~31,m na
najl>1iżs.zl;~ l·!'zy.szłc sć powinno być utworzenie
50J
,jaczejek' w '\ivojsllarh burżuazyjnych. Trzeb'l wzmo~ ..
nić prtC'ę rHtS7,[~ 1t'etylko wśr6d młodzieży s ..·l.'jal~d..;~
mokr!.l.tycznej., IfCZ taltźe wśród. organizacyj fa.ezy.~,
towskich włoskich, trzeJ:ul równiet zwalczać ...nło ..
dzie!t chrześcijańską oraz międzynarodówkę młcdzle~
ty katolickiej", Nowy komitet wykonawczy obejmuje
delegatów Niemiec, Francji, \Vłoch. Czechosłowacji,
AngIji, Finlandji, Bułgarii, Jugosławji, Chin, Norwegji, Korei, Ameryki.
Wzmacniając agitację komunistyczną w :uropie Srodkowej, Moskwa hOjną ręką wspomaga organizacje kO-Gunistyrzne. "Izwiestja", organ rządu 80·
wi.atów, wik\1t.e~ J'Q21targn.i aui.a. najpewn.i.e1 pod.e,.j~

~N~elnCY), Wa~~ <WęJ{ry). Riazanow (RosIa.

J,'\e~sner . (RoSla),

Miller (Ąl1~lja) Wiken'
steln (NlCIUCV)! Bela,rKun (Węgry) Alpari
('vV ęgl'Y), Blan~ber.g (Litwa) Land' (Rosja)
W( arski (Polska), Rotstein (kosja), Zaluclcl
Rosju) i GerSOtl (Estonja)"
.
,Kou1isja kwalifikacyjna. Gł6\vny kie;
rownlk .-: Buchaąn. Członkowie komisji!
Kphn .(Nl~mc,!,), SadouI (Fruncja), HerzOjl!
(Szwalą.l:!rJa), Schoefle (Norwe.!tia).
Wydzin.l finansowy. Głównvm kierow
nikienl te~o wydziału jeśt finIttdzki korouni
t a Sirola. \Vspółpraco\vnicy: Gam;:(1ulin1
,)"rt~nberg, l\lcllżinskij, Pestkowskij i OrdZQjli
nokldze. .
. . ~'
ił'
Buchaltt:rJa. Głowny buchalter __ F~.ri'

Sa

Y
so'.~..
.POln
. OClll.C
. t. . a.: . B.a.lI'Żano.wa....
, .bUC.• hai. l. t.e
DZlerŻvnskaja
Rubinstein.
1 LOJ110W

Mopr ~ t1. mu~dzYllarodowY oddział
re'!olucłonistom; Kierownicy: Zinow:
Jey; 1 K~hntn. PracoWll1CY: Krupskaia Sr.nido

l!l0cy

LrHna i Dzierżyńskaja. li'onorowi 'członl·'.
~o\~le: - "'I9łar~ Shęlid~lnt Ba.ldwin Geroit~
1 Ia.hczer1 SIncl~llre, Ii er~t:~son, ortlZ wszystkie'
centralne komitety parbI kOlnuni~tvcznvch.
.
Se'1k <:Ja kooperacyjna mo pru. Kiero\v;
nik - Cl1111czuk. VY.spó!pracownicv: Krostin,
. l\.kunqow,
.
Ossen (Nor\,reg.ia.)~ Zalner (Niem" .
cy). ZSle~le~ (Polska), Lulinnuska (Finlandia).
. e~c.Hl. a~ral'na mopr'u. Kierownik -Ol!
J~kovnenił'. \~lsJ)ółpracownfcy: Rudzutak (RQ ,
SHl.)1 Ran; . . iOW (Rosi a), . Frieman (Austr.ia).
9ollsta~tInescu (Runlull1a), Osinskii (Rosiu)
VlWZ}

~"

SzablIn

(Bułgatja).

.
nazwiSK:
zwła$tcz~ feśłi~hodzi o "pr.zedstawicieli
tych.kra.)6w,){dzlC komunizm działa kons'Oirncdy{ne. Jest fałszywa i w większo§cl s~ to .......

I

Oczywiście wi~ks20ŚC

tych

f

ży Zl.

wyka.z zasiłków pieniątnych dla ko.munist6w niemieo
kwh: w grudniu 1923 I'. 21 tysięcy dolarów, w uarcu
1924 r. 10 tYSięcy dol., w rIlaju 2ł 500.000 marek zło..
tych etc. To wS.2ystko w czasa.ch głodu, nieurodzaju I
miljol1ów pozbawionych pra.cy robotników. Tak ~p"
z l'aportu ekonomicznego komisar.za PreobrateÓ.Slk,l$!1l
go okazuje sIę, te bezl'o.botnych jest ~.SOO,OOO.
-0-

UJorczywa deSp3ratka.
(§)

Policja Obyc7..ajowa w Berlinie zabrała z uli .

C? do I'ewiru zachowującą się nieprzyzwoicie 23 letnią

Elizę Lehman. Na rewirze· Lehmanówna. zaczęla tu..
pać nogami i wrzeszczeć; że ją krzywdzą. bo oną. jest
przyzwoitą dziewczyną 1 kiedy awanturującą się VI..
dalszym ciqgu zarnknieto 'v celi, powieSiła się na pa...
s~u od płaszcza.. W ostatniej chwili spostrze~ODc ją i .
nIeprzytomną odcięto. Zaledwie ją przywrócono dl)
przytomnoścL przegryzła sobie żyły u rąk, a punie"
wa2. sUnie !trwa wua, zabrano ją z rewiru, żeby ją ZEI-i
prowadzić na stację pOi'Qtowia. do opatrunku, w drodze rzuciła się pod nadjeżdzający samochód ale i tu
jej się nie powiodło, .1:>0· szofer w ostatnim ~omeJlcie
wstrz~'l!lał auto :i nic się jej nie stało. Zawiadltłona
w swoicbzamiara.ch samObójczyni strasznie sięroz..
.. ościla, nat.luła. szoferowi w twarz i powybijała szyby;
w samoehodzie.

d

r

lil

3

l
klf'Id dar:ryk,

-

Poniedziałek, dnia 6 patdziernika. Brunona W.

lIiejska G~ ferla Sztuki! CPąrk Sienk1e~cze
W)st8Wn ma:łanst1Da,

rzetby grafiki i

:zdobnictW~

polskiego otwarte od 10-8 \Uieczorem.

C2ytebda
PrzJ)aclbł Francji.
. Piotrk:o\1islt8. 195 (lewa ot.) otWerla od 6-8 w

-

-

Widowiska.
.łeJald

T eatr- POł:udar ...J'
'"Wlcek ł 'Wccek*

S.la FllharmonJi, Koncert () godz~ , pp.
Teraz ja jestem
królem
HL.una ll •• Niech żyle królt~

",C.ełno" "Kobleta z przeszłości,
"OdIlHon" .Szal" ..

6 ....41-1[100 .,Ka~szlll

Itlao 8p6łdzi.bd P ..1I0. J?a"stwoWJoh
!;mM~cunnlea miłodc!IUru. ilłlR•• ur.au "Wampir c2yH tyranłl
Miejeld Klnem_to,••f Qśwlato""1II
..Tnej MUlU.kłet erOWle"
G'lfk OI.I•• IU Program

N.r. 2.

Biu.-o T-wa "f!O&W6,ii4 mIeści lit pny ul
~oC1Ie$nej l'i 4. Clynn.e od 9 rano do 8 Wlecz

iadomośoi bieiąoe
Polskich Nauczycieli Szk6ł Powszech1l1ch Pr.fil.Sll'%c przyjść.?; pODlOCI;\ w' doksztatceniu i uzy,
U'Aniu wymaganych kwalifikacyj p,ostanowiłzorganS
.iOWad w bIetącym roku szkolnym kursy d(jksztaJ:c~.
~ce dla t.ego:t nauczycielstwa. '
Wobec licznych zgłoszetl. wyłoniła si~ potrzeba
uruchomIenia. pedagogiczno .. metody,cZJ:H:!lgo kursu,
a mianowicie 2 grup I)oczątkowych. i 2 koflCOWych,
oraz kursu hurllaniHtycznego - jednej grupy IlOC:Ultt...
kowaj 1 jeullcj kotl.cowej.
Kut'8y te prowadzune bt;dq, na koszt słuchaczy.
Klerowniklern kurs6w.b~dzie inspektor SkaWl'Oński, a. wylda.dowcami zas~pca.lnsl)ektor6wp"
Stas~ewak,l" 4r~ l{a,..

Uroc.~~teotWl.U:ctekursów nastąpi wctwartek
G
~ eJ wieczorem. (Pł\pj

aodz. ..
. ..... - Re pi~nlłdzy wokto ';r~wiuc! ~aaraD1cę?
.... ;"
.
Wir zwkzku z coraz częściej zdarzai~
<1nia9 patdzle~

~i: się .wypadk~mi ~iewłaściweJ;!o tZattży~

~~~:::n:d~e;a~~~6~ N~~S~~b~~~~~:

się do,,!iaduJenlY z Łódzkiej Izbv . Skarwaj speCjalne WYJaśnienie w, tej sprawie. .
I tak za pa$zport$ll przewieźć można
maksymalnie 1,000 zł. Mając natomiast przep\tstkę z Polski do Niemiec nie można mieć
wlęcej przy sobie, jak 100 zł., lub kwotę O~lI
~owiad~iącą im w obcej walucie. I?rzv wje~
ozie z Niemiec do PoIaki wolno wieió tylko
50 marek rentowych lub odpowiednią sumę
w obcej walucie.
· 6 ile przejeżdźający ~ranicę posiada
paszport tp llloże przywieźć 180 marek ten-

tOwYch. (pap)
- Zebranie Zarz~du Kasv Chorych.
Wdnfu jutrz.ei~zym y- dnia 7 bm. od~
1:tędzie się w lokalu Kasy Chorych przy ul.
W 61czaflskiej 225 o ~odi. 6,30 wieczorem po_
sied~",njeZarządu Ka,sv ChorY9h. (pap)
- &eotfit:anizftcja Kasy Chorych.
One~daj odbyło się

r

-posiedzenie wszy$

stkioh trzeoh kOlnis}i zarz~au kasy chorych,

a mianowicie -

administracy'jno~prawnei fi;:

nansowojl:~ospodarczej i lekarskiej.

'.
N at posiedzeniu teln roz~raniezono kom
petericje poszcze~6lnych komisji, które przek
_tałcone zostanĄ l1a" sekej e.

, '

wiac

Sekcje te na prawach

będą bież·ące

zarządu

ftnn o wydatkowaniu Których

decydówa~ bę~'

~.~O;:Ył praWllY i karny, inspekC1a całokształtu
..... j'

~OtYdi.

Ilf1łsonalne. 'PQ$~CW ól

<

...-- e

ne
i
statysty,:
-----------------------------czny.
.
oddziały

zakładów

wydział

W zakres kOlnpetencji Komis'ii finansoIII
referat 'rachunkott
lnkasowYt

e~zekuc'!·:-~·

kon~

tro~ przedsiębiorstw" buchalteria.. wvaział ~o
~po ~r~zy, budżetowYt handlowy i kasowY.
Konllslłl lekarska obehnować będzie personel
sanitarny, nadz6r nad lecznictwem, szpitalni:::
ctwo, spra:wy akuszeryjne, kontrola chorych.
anlb':llator,v:t fabryczne, teferat klimatyczno~

MląDZYN.AllODOWE WYŚOIGI

KOLAMlUB

W BBLBNOWIB.
Wczoraj o~~yły się w Helenowie m1ędzyltlu..

bowe wYścigi kolarskie w kt61"Vcb W,t.! ...łu udliał
AJ
~.?

atępuj&ce

.,Hu.

kluby: S. S. ~,U:uion~" Towarzystwo War",
f:lzawskich Cyklistów, Sake.ja. aportowa 'row.. "Resursa'" Tow. Sportowe mSztul'm", S. S. "Ra.pid""
zdrOJOWY 1 sprawy apteczne.
Rozgrywa.no mianowicie 5 wstrzos.tw klubo-t
Qstt1.tnie 2 sekcje rozpOCJnł\: SWIt clzia#c wych wyżej wymieniony.ch klubów, przyczem 'twyM
łalność już W dniu ązisie',po południu w cięzey odnośnYCh biegów zdObywali tytuł mi$tr~
celu przyszykOWanIa o n
.ch wniosków torowego danego klubu na rok 1924.
na naj bliższe posiedzenie zarz4:du kasy cho;>:
Progra.m zawodów urzł\dzony był wg. regulłl'll
tych.
D.11nU Zw. Polsko Tow. Kolłó1rl!kich. Organizacja wszy$t
załatwIeniu podziału KompetencH kich biogów $tała :na wysokości zdania..
'
POSzczcf4ólnych kOlnis.ii~ p .. dyrektor Szuster
Pogoda. dopisaŁo.. W }liega<:h przyjęlo udział lf:\-'
zreferoWftł sr~l.wę zaku u cheJnikalii i l>!OSZ c~ole 31. jetdtc6w r. kluhów l'Ozgl·ywa.jąeych 'mlstr!o~
k6w lecznl
'....
.
cus. nab.ywaną ,~Ut:2•. ~e(l,~łegi ~.~p<Xlq;ęły si~ <> godz. ....ej l w rezul-i'
za pośrednie wtJUJ
.'c$!dvż~ap!rs~~r tM;fę 4Q:tlci&lćw '~·b*~1-w:&k o· mi$tH~w~w~i_,
niC:Zlle fabryki 'po
~ nie cheiałv s. S. "t.1nion u Artur ~zmidt, Obecny m.iatrz· wOjEH
się z,:todzić' na do
"'f'ti~.9b6w w6t::.zld,OswsJd Mi.i)ler, z Tow. Waru. Cyklistów li.'J~
wprost z zalda
.~., ..:,,'
wel Karman i .Mi~c~yslaw Karpiński, z "Resurs;y\' .He~
Referent \-vskazał, :te ow• ."bśl!'ęGlnłctwo ryaSwider,;-dd i 1. Zyl> er t, za l~Szturm"i'OttQniAber
hurtowników jest dla. 'kasy CbOf'f~h,'" ' . .y}itod łB~rnłiardeGustaw, a t»Ra.pidu" Patttel" Pa.WM i Ale1'
net zar6wllo ze, wz~ł~dów finan.$o. , iak i k$ander S'teuulski.
.,
przez '\vz~lad ua opsmowanie i wskazywał na.
~strz;ostwo ~lub( we ttUnio!lu"jaltmotM był~
potrzebę wyelhninowe;nia 'Pośf'ednictw~. Re~ przewidzieć zdobyt f.ltur Szmidt w c2:a.s,~e 2 Jllin, 2ą
ferat ten wywołał dłuźs:t~dY$kus.ie i w kon~ i jedna p,'\,1a sek" Mistrzostwo klubowe Warsz. t()W~
klUZji. postanowiono WYs..l€t.·.ć· dele~a.c.ię na od~ Cyklistów ~'aweł Karman w bardzo dobrym ClU\ate 2.
bywa ląClt się w Gdallsku w"!'fstawę chemika~ min. () sekund. Mistrzostwo "Resursy" .przypaQł~
Hi i środków leczniczych, w 'celu nawiązania Henrykowi Swiderskiemu, cz.a.s 2 min. 41 i jedn&Jri
bezpośrednie~o kontaktu z fabrykami za~ralt piąta. sekundy. Mistrzem "Szturmu" został Otton Abel
n},pz.nYlnt (bip)
,
Vrzyhywajł\c do mety w 2 m. 4: sek. Mistrzo~two zaś
"Rapidu dostał się całkiem :nieoczekiwanie Aleksan~
drowi Stefal'iskiemu, który pobił Patzel'8... C~ 2 min...
ikradzieżA
, 32 i cz,tery pl8,te sek. Stefańsld jest to młclCly zaledhi~
16~o latni zawodnik, kt6ry dopiero w tym roku m"\,
..
- WrÓIl złotych i amatorzy ob'cokrall C12:4t; i rOkuje b. dobra nadzieje w biegach na kró~
.1owej waluŁy.
kle dystanse.
Do mieszkania Abrama Icalęwicza 00;1
W biegu preltljowym "pocieszenia." dyst4n1
~tali się w nocy złodZieje, którzy skradli 1,300 4800 mtr. dla Jeźdźców k.tórz~l' nie rtdobyli nagród
p~s6:v ar~entyńskichf 6 funt. szterli!l~6w an- pierwszy przybył Malta Szarłar z. ,Unionu'~ W· ert.aSie
glelsKich w złocie l1\i!4oIar6w w złOCie, (ohoru 7 00. 59 sak. Karol Zerlie) trzeciUl. Wl11ibald Hennan.
le, widocznie na wstręt do .złotych polskich W bięgu () wiel,k~ nagrod.~ Hele:p;owa. dokt6rego 8ta.tl~
Red.) zegarek i okula.ryzlote,o~ólnej wartu n finałowi mistr~e'klubowinagrody mobyli:.lłlerw..
ści 5,000 z t . ,
.
BZy Szmidt, w czasie " lU. 31 s. dI'1,1giHerw.en,tr~
Zawiadomiona, o kradzieży policJa Stefa.ńaki.
'
wszczęła . ener~iczne:#,śledztwa,t)rzyczem an
W biegu powyższym. nastąpilo rozloso~,'(
szto,v."ano,," Jak.o pod<lUl'zanych Chaw~ Gotlib i weru, który przypadł posiadaczowlprogra.xnu,:Ni:~
Leizera lzbickie~Cl)~, oraz Chila Izbickie~o :szc~śli '!Noem okaza.łlSll~ p., ArJlo-ld.U~' .
..........

H

Ilarlki

(Drewnoska 4).

Aresztow~nych pr.zes~ano do

śledcze~o
śledztwo.

i .pr·owadzol1e

jest

urzedu
enerj(iczne

(bil=l)

eatri sztuka.

pow'Y~sze

poszczególne sekcje ustalają. one same po
zazna iomieniu aie z tokiem prac. Do kompe~
tencji sekcił administracyjno::pra'\vne.i zosta~
Iy wcielone: og6lnv sekretariat, wydział pra:r:

oa
,:vn

sio'

zalat"

..kcl'.;prledkhtdać bę~ą te sprawy zarzą,dowi
do zadecydowallia.Wysokość .kompetencji
Jil'oszczeg611lych sekelit wz~l~dnie. \vysokosć

kontroh be f robotl1i posie.dający leaitatn:acjo,
z numer~llnl:
w IV i IX biurze reiesŁraey'jnem
~
d 0003dOOt
5
w3 Iod 4800 do 5100. w'VI i
od
30
o .200.
We wtorek:
I
w IV i IX od 5300 do 5800, w I cXl51~
do 5300, Vf VI i VII od 3200 do kone. ..
W srodę:
w IV" i IX od 5800 do .63()O.i w I otł
530O d o konca.
'.'
W cźwartek:
w IV od 6300 do 6800"
W p!ą:tek:
'

w IV od 6800 do 7300 i
bIurach t.ejestra~y.inych:
.'
W sobotę:
l BIuro reJestrac~nne, ul. Ogrodowa 28t
w IV od 7300 do koncs".
szkoła Tow. Akc. I. K. Poznański.
Pl;'a~a w biurach,.reiesfr~~ rOl'~
,IV Biuro rejestracyjne, ul. Rokici(lSI.:.;t .
pocz~na S.1ę o ~o~z. ą:::eJ ran.o. Urząd lloda.~
58, I p!Qtro.
do wHldomośCl, ze biura reJestracyme posi~
VI Biuro reJestracy:ine, uI. Pańska 106.
. ,VII Biuro rejestracv,ine, ul. W61czan dają listy! tych robotników, którzy' otrzymab
pracę wabrykach i kto z nich z~to8i
po.
sKa 253. parter.
IX Biuro reJestracyjnc ł ul. W 61czafi zapomogę, będzie pooią,~nięty do odpowie;.
dzialności karnej za oszustwo.
ska 253, parter.

sprawy .kasy chorych i

tylko w sprawach ważllielszych

dą.

tymczasowe le~itymac.ie na, nowe le~itymac.ie
normalne.
. Kto nie z~tosi się w oznaczonym aniu
do kontroli będzie uważany za pracuJącego.
Prawo do zasiłków będą. mieli tylko ci bezrof
batni, którzy otrzvma.ia nowe le~itymac.ie. .
..
Kontrola odbędzie się w następuj ących

wy~. (składki),

Związek

j

jest przedstawić le~itymac.ię i książeczke ob:::
rachunko\vą. Biura rejestracy,ine wymienią,

w~f!ospodarczęj weszły:

:. Kursy "~.f4. ma aalloąolelltwa..

XhotQ.u, Kila.tWti, WuUewack.l
Iw i proł; Dofn.·zal\łld,

, . PailstwoWY IJrząa. POHrednictwa Pracy
w t,ódzi podaje do ,viadomości, że od ponie:::
działku dn. 6 października przeprowadzana
będzie w dalszY1U cią~u kontrola bezl'obob
nych, pobierających zasiłki. Kaid" 1v"·"'obot:,
ny zgłaszaj ący siG do kontroli obowiazan-y

korzystających z zapom6u.,
'Vf l1onieoziałek winni z~łosł~ 'sU: 34

szym

~ Teatr PGpt1l~y••
Dziś w poniedzlaiek dnia. 6 llatdzłernlka w dal
ciągu desząra się olbrzymiem :'lowodzeniem

komedja. Z. Przybylskiego :,Wicek i Warek

H

Arcywesola ta komedja gra'fta. będzie do C'zwartku włącz..
nie, puczem u~tą.r)i miejsca głośnej sztuce Bissona pt.
Pani X., która grans. była na ws!:ystkiab SCBllMb
Europejskich z olbrzymiem powodzeniem. Sztuka. ta
•

otrzymuje nową oprawę scenicznąt udział przYjmuje
cał.;v zaS:QÓl z. t'Q~serem M~ Bi~~im D4. c~o_
'

ka.ły.przy

Ulicy Sienkiewicz~

71.

W biegu jednogo@innyrn beep~~'_~~tprze
Lt$8at;rzeń37,6 kI., pierwsi przypyli l;)l'Mla.Q_wAf41
Paweł MUi:!'zy. trzecie' miejsce ~jĄt, Art~tr S_id\
CZWal.'te Paweł Patzer.
O~a2ujc, się, że jednak w. biegacllna: id~uis_
prt$dlJf,esi Stroidt ustępuje· bra.eiomMn~t'om.,'
Z ;aOZGBYWBl{ P;Q.lU NO*NB.t
L. K. s. --TURYśCI 1 : 2.

Wct.orajsze zawody o. mistl'~ostWQ

pomiędzy;

LKS'ęm j Turystaroi :zakOllczyłysię ::ooczekiwanf;\
porażkI;) L.K.S. w stosunku 2:1. Ł.K.S~ .Latem w roku
biat4cy.Q:l niewątpliwie' utraci tytuł mistrza, okr~~
OpiS przebiegu zawodów odkłada.m~ do numa,,;
rU jutrzejszego t zarÓwno rezult. pozosta.1.ych rOf~:W.i
~x~

8ibliogra fja.
II

_,

_,-.. ..M!.. ,_._~._>2

Gaida.

I

"Sll'ZlW.ł:onego

Pan Bóg

Strzeże".

Oto hasło Ligi Obrony l·ow!etrz.l1c.j PUl'l~:t.\\'a
Krótko i zwięźle napisana broBzllra daleka jest 'J~l
wszelkiego rOd2aju wydasvnictw hldo,-'\'ych,któl'e niby
to dla. popularrwśd, usil ujq lla~lad;)wa{; gwarę. LudowośĆ: jej polega nfl dostępnQflci wykładu ilJrosiocit?

Traktuje ona lotl1ktwo, jako konieczny. organ·
obrony narodowej i na. pOdstawie szeregu przesIane
ł'ozumo\vyeh, zesta,wiell cyfr-owych 'dowod~j konie~
.~zności zajęcia, się niem przez szerokie warstwy spo .. '
leczerlstwa. Wiadomości w !.liej zawarte są użyteczne
&resztą nie dLt samego ludu' wiejskicgo-·nie ka2dy
inteligent zdołał jak dotąd przyswoić ich sobie.
Piękna p~lszcz.yznal potoczyste opowiadania,
(ormy~

lekkI d{)\vcip 7..apewllia:i11

Co

•

~l'\:vaiy

byt tej ltsiązcczce.

"Lot Polski 't
• Qstatni zeszyt. .tego cieka\vego pisma Nl'. 11 zawiera dLły szereg llo\Yo~ci. Ppłk. Grzędzhlski kCJl'1c::y
lriteresujł\-ce u\\rngi lJad zja7.dem lotniczym w Paryżu'
K. Jasko!t poświęcu. kilkil słów czterdziestolecia jakie'
minęło od ellwili gdyCłw.rles Hena.l'dwzlecIaJ piel'\v87.y napifH'WS7.ym sterowcu.
Nit:2wylde aktualną SlH'aWf~ konkul'8U płatow~
t-ów osilnUtadt nUlł(~.i rno/'y. Ił Id t1alnn ze względu nn
obniżenip.koszt6w podró:i,~T po\vietrznych omawia 1.
Et Dalej następuje opis podl't1źy samolot.u naokoło
świata) neltrologja. 'V 'dziale t(~chnicznym ppłk. Pło~.
dówski, omawia '''ystawę międzynarodO\,vą lotniczą
w Pradze, konkul'sSo,It101ot6w transportowych.

Weln powiększyc

i n1łodzi małżonkowie z niej!
oc?;ckiwali p(\f·()!nlEa.
Naraz grOln spadł z iasne~o nieba A:rt~
dre zostal Z\VOIl1iony z za.inl0,va.ne~o stanQ$il'
wiska.
\

Dział lot.nictwa wojskowego l1oświ<:ca kilka. t]"'ag współdzialania lotnictwa \vojsko\vego z ('zołga
:ni. Kronika, bi.uletyn Ugi Obro.ny, PowietrzneJ Pa6Btwa, l. ::Ol'dy śWlatO\ve, wreszcie dział literacki uzufH!lniaj.ą ten znakomicie 2redagov,:any -numer. Lot.
Polski jest prawdziwą ozdohn każdego biurka. f.e
w.zglQdu na. estetyczny swój \vygląd. Za dostępny wykład czynią

.ze.Li pisJlm' njezbQdne dla

ka2d.?go

cicrplhvością.

Po dłu~otrwuleln poszukiwaniu nie zn«
fundusze wv,~zerpaly się
z błyskawiczna szybkością~
,
Inzł ni~clzie zajęcia,

li.to

chce si~; zapoznać z tal;: aktuall1em zugadnienit?m jo.l~
lotnictvvo.

-

,~tra~ln~

łvlieli

•

jeszcze pieniędzy n~t'dwn dni ZY$i

CIa.

~

r\ndre .zabrał J.!ot6wkę i za resztę pienh;d:r.y zakupił łakoci i wina. Miała to byc iell

x~--

lre~uknwane ga inteUuenta

uyo

I

pożegnalna.

uczta

1

rud

~lłoda małŹOtlKa nie przeczuwaJac
.zle"~o udała. się na spoczynek. Tymczasem'

W ParYlu.

...Ąlldre

ważyl straszliwą myśl! ..,
4
Nie (~bciał u ;l'zeć brzasku teJ;!o 'Poranka:
kt6ry ich obdnrzv f;!łodem i nędza. Dzierżąc
w ręku br.zytwc, przysunął sic do ło~a ukocha:
ne,i żony i na sposób iapoilski wykonał na
niej harakiri.
.
.
Kobieta wyda.ła rozpaczliwy oKrzyK.
kt<jry z,vabił sąsiadó\v. O ratunku nie bylo
już jednak mo\vy. Pani Blanche skonała .. ·
.
Morderca . zabal~yk9 dawaJ się za szaf~
i oświadczył zebranym: "Powiedźcie moiemu
szefowi i wS7,vstkim. szefnm we Fr~ncii. iż kRZ
dy obywa tel ma prawo do kęsa chleba, zdo
byte~o \vłasna praca,".
:
Niln zdolml0 '10 rozbroić Anclre prze~
ciał sobie ~ardło i niehawem zma'rł,

§ W całYll1 swiecie. tOZ orznliewa W 01
becnynl okresiedziCjowYll1 krzyk rOZp~H~Z\1
zubożałej i wyrzucane.i poza nawias społecz~
ny illtelip!encji.·
,
. Zarówno w Anld.ii i Frf\1,C"H. 'iak: w Nie
rnczech i Austrii intelif;!encia traci warsztaty
nracy inn ten1 tle roz~rywa.ie. sic tragedje.
,
Donosz~l z Paryża o. no,vvm krWawyn1
drarnacie, które.~o bohateren'l byli 28::1etni u::
rzędnik banko,vv i ie~o n1toda. dopiero llrzed
5 mieshlcalni poślubiona żona.
.
P. 1\1a880n zamieszkiwali skromny apar
ta1nent przy ulicy Ruiseau. kochali się bardzo
~or~lC0," a skroInne dochody urzędniCze meźa
starczały 110. zapewnienie szcześcia, młodej'
parze. Rodzina P'p. l\lassol1 miała się nieba$

--x-In

Jaj

I

nlenka z 6 kl. wykszłał<ee"*
niem poszukuje posady nau
czycielki do dzieci lub ława
rzvstwa starszej pani na \tI!eoś..

Oferty ROZWóJ dla ,,#A. 1-1.4\t

4285~2

"Krawiec

pierwszo'rzędnyz Warszawy
II

Q'. Bawpoł

•
I

R.

(Sklep)..

W,kcmy_ w,sfełkie roboty krawJ«ł.cfde
po nader zniżonych ce'n ach.

bar,dzo solidnie,

, .
A

~yptótę-,

Ważne

dIa

.. ' .'. Wstystlcichl Towary il8
de.tn$W e '. >kostjumy, płaszcze,

glad,kłe vJ

skie!lo44.

4222-5

J Ntt\tlYPlateJ. Wazne' dla

A 'Ws!ystldchl Biah towar.
purpur! surówka. barch sny. fla-

r

•

......

nela, cajgi. na sienniki w paSYł
Rllbaszkin, .Kfłiti skiego 44...
4225-3

l Meble
po&enach zoilO ..
A
. njlch poleca stolarnia
Oda 23.
.
4536-5
,

GarderoPę otomanę, stol,Ał:l'Ze
'sła, lóżka, materace sprze..

dam tanio,

Karola 10. m, 6

42':9-2

·Sk.lep do

sprzedania z miesz·
}fanlem z pa.wo.tu WYjazdu,

l{illńskieg~

155. .

4502-4

lekką

Przedam
rolwag-:. wóz
S
l wózki na resorach. Konstantynowska 56.

4274-5

Natładacda . ~~r~~~~ow!~dn~Ub~~;r~f:

'. .'. . I

SPrzedam stół. 6 krzeseł. bieli
potrze.
boa.
d.
o
drUk.
arn.
i
C.'
e".
. tnIs.r~.ę.
r serwts nł.k.lowy.'
.
5.
3678 3 Krucza
4,. m. 18.
gr"eł mana
4350-2
Ol

.

,,sprzedam płl:iCna St.a..Kacn •.
.,
WiadomQść ul. NiSka 5 ł 7.

m. 15.

O EN'..

4~?2-2

K

mieszkania z utr.tyOl#niem
przy rodzinfe w centrum m1a..

ltuszerka RapaCka przYjmuje
A
panie młeJ~owe f" zatrdajsco
'We.. RzgoWska 1-42

pasy. krały na m~g~

kle ubrama.· RUD aszkin, Kiltu·

-

p

Różna:

3660- 3

utYtlO\tlany· ttaltczycf.l «dzieła

lekcJi • askresJe o1lmb!
klas, Prz}1spasabitl do egzami ..
n6m dh~ elcstern6w. Sao Sierpnia 14. pralnia,
4315-5 .
o cenach znlżouycb przYJmuje kraweoUla suknie. k.s~fu
my i ubranka dziecinne. Oda.lt..
ska 19 m. 10.
4328 .....3
smSler Spo!tojny pO'ZtdtaJe

I•

I

sta.Ołerty POd

"Z. Nr Wf;1o$

4125-18

"Zeraz 14

P

Ok6 J

'

Oferty sul;!

4557 ... 5

...

umeblou;any z osobnem

wejściem Wynajmę od

ŁaskaWe

zaraz

skladać

oferty

do

administrtlcjł
JJłow;any"

Rozw6j $ub '.. Ume

w
Piekarnia
zaraz do

dobrym pUnkcie

431 '1-2

RZj:1owska 157.

odstqpienirt..

UJ

45C5-2

i

doświadczona niań

otrzebna.
P
wymagane rekomendaeje
PIotrkOWSka 115 m. 2.
kał

1

Dr:t.yauitowa p01J)ró
cd&.
223, m. 25
AlUti>.z.erka
4124-18
PiotrkO~$ka

4525-2

spOSObem wyu ..
U ł~tU)lon,m
czam haftu i znaltzenia

i1

\1(

przccl t\QQ

czterech

tygodni

Zgubione dokumenty

Przejazd SI. 'WÓjCikowska.
4285-5

otrzebna ekspedjentko do re
P
staufacJi. od zaraz. Monioaz
ki Nr, 5.
.
4284-2

do \\I)l1lajęcia. POdłeł:ina
Z·sale
Nr. 26.
4813-2

korepetytor przy
D ośVłladc~ony
łpasabla szybko doegzam,i

nÓw.l <1dz.ie.ll ·lekcjl pOjedyfl ł.

czo

l. . grupami..

Ot6"1Oa *ił

na. 8..

Ceny

nIskie.

ł508-2

..

E!!

Przed tek~tem 25~, w tekŚCi& 26 lr, za. tekstem " ~:.. zwyczajne li bt, w4ród drobnych S i nekrologi m gr, komunik&tJj
25 gr, za. Wlersz· mibmetro\vy lub jego miejsce. DrobnĄ oglouenia..bezterminowe 3grl Ja 1'ł7taz dut~ litery 80 gr, ~tt
ade-jas ogł9l~tltl1e 30 łF" Drobna p'ona4 20 w7razów wyraz 6 gr, Ogłoszenia .t.arniejscowe 6C proc.. drotejugr,. 100 pro::. Ftronlca plUd ~m i w tekście ~
.leJc• .tta'3 łalny, $a tel~S\4!em .a..r' 5 łamów. tIabel.. kowe i fantazyjne ogłoszenia :o J:.roe. dt'C;kj. Anyku.l1 bezomac~nJa. hf'l!lorarjum uwaia redakcja. bąS4
;p~~ .~. pnyJmuje się :o.1!ooz. 6-ej. po. a-ej :0 proc. Za. ter-roinowe wychodzenie ogłoszeń a.atnl,nistracja nie Odpowbda.. Katda now'" padwy.....a Q~<k
GtE_ .~l1jęte ~ł~%erUa beJ up'~nies;4 lawiadomieni&. Rozwój mo~na zamawia6 w Zl,ier.zu :u ~ La.~ '!Ił Pabjan ';1I-""u tł p." Zator.ldeao 8L
'.'

.'.

ID

.

4329-2

D0 :w~nalęciaz (.HMzfefnem
pokóJ z ubzy'
waj ..

numit-1Jł j
~ciem od zara%..

'"

t

