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N aleźytość pocZt0\116
opłacona ryozałtem..
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Niedziela, dnia 12

\

Dziś

i dni

następnych

października,
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I-szy obraz z wielkiej serji "Exclusi

I

r~

1924

światowej

wytw6rn'i "Paramount"
I,

Dramat salonowy w 10 aktach.

W roli. głównej :

--------~-----~

W roli

głównej;:

i

ap'iętnowana to tragedja' kobiety. kt6ra stała się ofiarą najsilniejszej pod slo:ticem namiętnoścl ..... hazardu .[,przeg,.,.wa cW JiJtletkę ,
najcenniejszy skarb kobiety: czesó nieU!ie~Clą '..
.
"
.
ap'iętnGwana te) rozszalała s}'mfonja rozp,alonych «o bialosci zmyslówJ kt6re
..
.
. ,
,
wykoleiły kobiet~) rwącą slę do Żlici'S,i j&g0 Ilcleeh•••~
,
apię'łnowana to ofIara mi~dz~narddomego s.tanta:!ysty, kt6ry nłepr~biera w~rodkach, byvosiąść cudoWuiepięknq, le~z:staP~' k.~ "
,.
' Dietę, gotową na kcictc; ,s~aleńst'talop aby pro\·vadzł6 "cle '9 bo gactwie ł rozKoszy
c

c

>,

lO • ,

Poczłłte~ przędstawietlo godz. z,.ej pp.
a e "z~stosow'ąna do obrazu

'

w wykoneniu

orkiestry

C"'
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symronTcznej;p~~
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F()~tęlli:,"łiłdiltit,\~·.,',gQ,d4/:Ś",e1:',PP~'" ' , ,'(f')
','t'E 'tf't':""'tr'\"1'~~4c~ft0"T;;c;8Y(~'Ai"{,:"A;!

n a d s ze, d ł złabryki
~

na ubr~~ia męskie, damskie"
Tanio, certy stałe.

Ed

eonhardłal
dziecinne i palta. ~

ile ski

u,

Łód,z,

Tanio, ceny st~łe.'

Sienkiewicza

65.

I
er'epa marocaine,crepe de chlne, zamsze, rypsy, a nadtCł stale
posUułą.my: sukna, g~ha~diny, matt, cbevioty mundurka Ne, materja..
ły w kratę. flanele, flanelety,' satyny, trykotin8, .koronk.i hafty

firanki oraz dywany

ławałny

le

Utrapienie nielada w swej trosce. o ' au
ma· P. Prze
Polskim"!
. Od czasu do czasu uwa~a się za upoważnione
~o do poruszania we wspomnianYm or~anie
~Rrawy na tematy kler. polski a Watykan,
'Watykan a "ikler..
Dziwić się doprawdy: nalezysferom
.cho·wieństwo katolickie. w Polsce,
myski .. występujący w "Glosie

lll
..iarod. ainy,~n\ że te~o

,~ a;~.a.

J..t.Ul

tak dźwiecznego ~lo. su

u.daia. .te Die sl.:sz.~ ~~

swiezqpa.lH~a

w pięcIu gatunk. od Zł. 4.40 do,Zł_"i1~~~~lkg .
do nabycia 'tylko' U
i';

"

LÓdź, A~~rzeJ. 1 .. '

liii

wyborowa, stale

LM

'-"

.

,I

Ił T':

,,~ościniec" lub zgoła że~nal1Y ironicznem, u.

~liwdct\

8zis uposIe-dzoneRo niesłusznie p. Pił
sudskie~o •• ,jedynie stolice biskupie t)1)zosta,
tY. v.: posiadaw!l dawnych hierarch6w; iedy::

l'

rą~liweln wejrzeniem tych, co istotna władzę

kościoła sprawują".

Swoją dro~ą, autor ninieil;ze~o pa
ryku, pisaneRo ku czci p. Przemyski
mocno żałuje, że człowiek tej nliarYt zdoI
ci i wykształcenia co tenże p. P. nie poczu
sobie powołania do stanu duchownego.
wi~m kwalifikacje .ie~o umysłowe, do skon
OrjClltacja w sprawach kleru polskieRo, i ś
domość nieomylna te~Ot co się na pokoja
" watykańskich dzieje, daia tni ręko imię, że t
ci. d..opiero mąż naprawiłby opiuję duc
Wlenstwa nasze~o w Rzymie. On przedei
o tern dobrze, że ksieta uczą się teolo~li, '
'wi~c do,anlatyki, apolo~etyki,
prawa i fil
zofji schalastycznej, ale właściwie nic nie '
lnieją, lecz tylko gonią za infułami i pasto

I 11arzeka dalej na. rzecz wielce smutng
dla. duchowieństwa polskie$!o, że z powodu
i~norancji, następstwem kt6re.i jest jazd~
skleJ," '
do Rzymu po infuCV i pastorały, kler nasz bal
Jakże tu człowiek spokoiny i uczciwv
spać może bezpiec2nie~ w te.i WOlne i Polsce" dzo nisko ceniony jest w Watykanie. Kiedy
,)ldy jak mary nocne straszyc Sl,) będtl infuł", .bowieln inne narody mają tam swoich przed::
stawicieH dość licznych ł którzy biora udzia)
~ ł pastoratY. biskupie, wobec których ole dnie
groza szybko mknącvch samochodów· po ul. w rządzeniu kościołem, to my Polacy, rza~
.
Piotrkowskie.i, a nawet napadv b\\ndvckie nf( dzeni jesteśmy tylko przez Włochów.
Ale i na to już pomysłowy p. PrZemYSkl
Kresach Wschodnich! Nie, to nie do zniesie
oia, tak dłuża.i być nie moze! O ile t'z~łd pol radę znalazł: ,~Można bowiem,... oczywiście,
lki,. nie powypędza wszystkich biskut>ó'w' Z zaJąć staU0Wl':;ł:'O absolutne.i ne~acji "VatYt
k raJU, nIe powoła znowu p. Piłsudskie1!o na kanu, uchylić polityczne z nim stosunki i iść łami.
Że zaś nazwy tycli nauk: nie once'
stanowisko naczelnika państwa. P. Thona. drof:!ą konsekwentneJ laicyzacji państwa: ta
nie zrobi prezesem rady minsfrów, p. Gri.in~ ką drogę wybrała Francja przedwojenna~ do umysłowości p. P. to mu się właśnie chwa
bauDla ministrem spraw zRRranicznvch, p. takiej zda się powracać obecna Francja Her::: choćby nie w inny sposób z niemi się zaz
jOll1H, jak tylko patrząc na okładki ksiąz
W asserens.;a ministrem oświaty, p. Przemys,; riofa, Poincaref4o i Bluma".
N aturainie, najlepieJ zrobi6 rozdział o nich truktujg,cych.
k łe~o min. spraw wewnętrznych, a mnie
kościoła od państwa, a wówczas i pastorały
Jeśli by kto inaczej twierdził, snrzecz
'choćb Y pa.rtnerem do briade'a tych dostoJni~
6w, to niech go woiurnościL. wynosimy nie takie straszne będą.. Te~o ·doma.'!a się i się z nin1 nie będę, ani też rzucał anatem
sam p. Przenlyski i inni liczni obywatele z gdyż wienl dobrze, że "cuiusvis homimse
się do djaska z tej Polski, niech wie. że stra
ci dw6cłi wielkich mężów, choć nie iednako~ mni~j~zości. narodowej, co rząd polski chy# errare. nullius$ nisi insipientis in errore pers
ba ~uz lnUSl ~Tziąć pod uwa1tę.
verarc.... '
wo bo~obojnycht
..'
A. Jastrząłi.
Ecrasez I'infamet
, No bo i racja! ,Charaktervzui'ąc kwa
0111
fifłkacJe kleru katolickieRo w Polsce, kwali
tikacie obywatelskie i narodowe
przecie z
lue Infuły kośclelne przekroczyły świetv pr6~
ni~PR.dle.ałości

z pieczęcią aprobaty cesa:r~

k

.

4

aw
łnvlrn t
nJ8 W
Mac Donald wyjechał w podró~ agitacyjną. Radjotelefon
na usługach kandydatów.

\

sam p. Przemyski miał "już sposobność zwr6'
cenia uwa,gi .na ich wy'soce wątpliwa wartość.
Większość Infuł (te Infuły to istotne utraJ:?ienie ludzkie!) p'asterskich wyrosła ,,, cieniu
dworów za.borczych Petersbur~a. Wiednia i
Berlina, poza ośrodkami ." inicfatv"ty i woli

LONDYN 11,10 (PAT) W wvboracn zji anuie1skiej przed wprowadzeniem
obecnych kandydować będzie również syn ekonomicznych, które miał podjać Mac
premjera Mac Donalda.. Zaznaczyć należy, nald
że Lloyd Geor~e mieć będzie po raz hszY
DruG!ą - według Radka - prz\"czv
tym akrę~u współzawodnika z PartU Pracy.
jest.nied~a18twa Mac Donalda, który nie p
LONDYN 1110 (PAT) Jak podaja trafll zalnteresowa.ó mas robotniczvch
~ścia z procesu zRnilizny, ja
dzienniki, l\!lac Donaid wYJdosi'w -,,~t~dziaj# wskazać hu
lek mowę w Gl~s~owie, poczexn,.,.' l'OZ'PoQ~ pT~,eh<;l dzi
la!\< Tnie!, \18'8 cle -przycz
podróż samochodowli_agłtacyjnt 'PO Szkocji 11\'4; je$t Joo'PeraCl:fFj'PitłIU a;
erYka
p6łnocnei, An111ii iWa,1ii.
Sl\.lego. A"p~! i, '
pragn
LONDYN 11,10 (PAT) Jak po~~ dt;i~l, P$! "mi
ja;t;okop;tr elI a f
remu moi
t ja konserwatystów postą:o,QWi't, p:i~ wystaWia6 wł. l i I,Q!
ole \ZIil:Uffił~ , : "
,
nych kandydatów w,o_$t1 wyborczym Mac Dona.lda.
ND'YN 1l,1~ (PAT) Sądząc
yc ctt
wyeh mów, wypowiedzianych podczas obecllsj kam
PR.ASA SO\VIECKA O UP ADKYJ MAC panj! wybotczej, która jest, jut trzecią kampa.nją
DONALDA.
borezą w ciągu ostatnich dwóch lat, możntL.by wni
MOSK\VA 11,10 (AW) Prasa sowiecka kować1 że konserwatyści i liberałowie ekladaj.ąWIIl
komentUje bardzo obsz6i'nie przesilenie w na. rzą.d za spowodowanie swym uporem r.lowycb
Anglji.
borów. Kandydaci Labour Party :aaodwr6t, prr:ypf$uj

się nie pyfał, nIkt sie nawet
Przemyskie~o, czy on chce
chcet*eby były łnfułv ł i pastorały,

polskiej u • Nikt

me poradził p.

~zy nie
. r:ozdano je s<>ble samowolnie, bez porady z
ludźmi pełnymi kompetencU w tym wZj41e~
dzie. Co mneJto rząd polski; przeciez o ile
wiemy, bez porady z p. Przemyskim, nic nie
prżedsięberze, a niechby spróbowa,!1 Od te~o
,I jes;twłaśnie wolna. i niepodległa. Polska~
łeby kaid" cze~oś od niej ~a.gat, nic 'le']
~amian nie daj ",Ct chyba kupę zdyskwalifi
AowanV'ch rupieoi.
. . ... B~)l;petp.1li~ . tni. $lę~ 'gOdzI p. prze;c
JllyskhiexnU. te o"Pl'Óc.z infuł z czasów zabor"

w

l,

czyc , mamy wielu i bardzo na wet-urzędni
w Polsce, którzy i przy zaborcach P:La:'

łów

.stowaUr6zne urzędy państwowe. Są wo.iewo~
dowie, starostowie, wojskowi. funkcionariu~
8Ze poli~j ni, 8~dziowie i inni urzędnicy jako
pozostato~ci uborcze" Czvi do nich nie ka
że się wziać p. Przemyski? Jabym ich "kwa;
lifik:owaf' na księżyo. by tu· nie za vladzali,. a
wtedybyś111Y sobie 'gospodarowali w Polsce
'jak szare· ~ę~i. Zteszt~ niech juz sobie co
chce .będz~e,b'vle,te infuły ł pastorały raz na
l'ełzclezniknłłYz()błiQ~rt ,ziemi,,, to wtedy p.
r~em'.s,k".i,,,,,ł,;$~
i .e.w."iedZ!al~,
0••.. ,'Po
. , 9,zł\ć.
... \·,{;A
.Wtoc>.•.• ~,."ęorasez
l1nfame!

' ; : / " ' , . ' •.. ,.,••..•.' ,•.•.•..•
',

Stiekłow W "IzwiestjachU powątpiewa,

by ~1.ac Donaldowi udało si~ wYjść zwycielll
sko z wyborów.
"Liberałowie - pisze Stiekłow _ kt6.l\l
rzy wywołali przesilelue w nadziei objęcia
władzy J stracą przy no'wych wyborach naj:!!

więceJ, zmuszeni są bowiem lawirować mię$
dzY.pra.wicą a lewica. Najwięcej zyskać mo~
gą. konserwatyści. Sytuacja bowiem obecna
spl"zyht6 będiie na~tro.iom ultraradykalnym
wśród mas robotnIczych."
Ra@k na łamaoh "Prawdy" również
zajmuje się przesileniem an~ielskiem, w

p.

. Słl$~pr l.est .gull"ieQbu~enie l).
"z.":.,.,~,,...
,. , " .. ,b
. . o: .:to.al
... ą.; 'Poko·j,owcem,
a.. ,ł,<om.,..'.O. . ści.io rZeCZY,
,,,jł'"r.:
• ..,y:~aufanym
famu

" . . \ ... ..

Z
• .1
. .'.
1
..
,.

;F:.;. ~~.
0'ł:ft~,

.r~I~;

i

r

. . . ," łJ$ i ;.1'.9k.,.,. .J.•,. ów
..•. ', '. a.',tYk,
m.\.:.
,..Skioh, oPo.•
szerszemu
oJi!~

,,1Z~_,dotYchc?;as.
,'.Q,
...

0'," .

po

Ji'

Sf&czególności

.jeRo przyczynami .. ,Zdaniem jelll
sprowadziła nie sprawa komu~
msty Campbella, ani też kwestia ratvfikacii

w.'

co toidlaczes;!o kler pol

ymułSe~dzi .' lłeznie

"ii09/u .Cl Ille 1)000 mnego, tylko
;lwcY .;.1 .nastordy..
.
.

i często.
PO te in

go przesilenie

i'

umowy. an~lo~sowieckiej, lecz obawa burżu~

'Prenulnarowa.ć f.GłosPolski",
~ołobjtułe. się.,kłAnbt~".;PrzemYskiemu, i in-

,: .. Zamiast

teał

tr~e~wo my§ląo~ ,działacrom litera.ckim .ozytywać :wspanialeadmonicie łeluku:::
B:acJe· mistrz6w słowa współczesnego, pora
wić się 'Przedtem wczliwyćhł mił"i'ch ludzi

nvm

owite

1. . . .Q łeu

JW,; fnny

,.

a. ł

pół mUjona, .wlaIl.n q

li

... uaI~~;

) Pl'%yIzła flot.a Dattfł ma sł, .Uadać z J"~

go włeIkłego obltu Itptut_ao, ~,emao~ ~.!.
dwieścłe toun, i kłIkwullha lótk1ldtłort..",Oh, eDł>CS!:

'!

łów Wf'WiadoweąolL Nd•.Duła PNIa-.-!~,
samolotów. Kos~ utnympia tej floty obU.,.•.•
na. . - , D1I1joslw koto...
....

Staunillł ~wiadc.1!~

przyjęty

WJAU·UMD8CI POLITYCZnE,

kar,lerOWl
tu w tR.1I

wviedtHłć

....

obliczono na

Serdecznvpf".faclel bolszewików
w War_awie.

....~lr... 'l'~.'(H4'.. tJ

bv

tu angIo .. sowieckie.go, oru nieuczynhmle nie ,.;
tywnego w ~lu rozwiązania problemów bezrobo
i ,z,a.gadnienia mle.~ioweio+ l)zla.łalnoś4 P$.'rlj~ł
munistycZl1ej będzie wielce O~ictona.J J).i)~,
wykluczenia komunistów z Partji Pra.CYIIt
ubiegają się o 12 mandatów) ala nie wiad
uda im się osią!lląć nawet trzy mandaty. Wobec f
tu; że obecna. kampanja wyborcza będzie nlezwyk
krótka, kandydaci posługiwać alę bądĄ drukami!
djotelefonem, który lm uuo·Qhri ~.ma.wian.1e d
większych ilości wyborców..
l

nów koro-. które alJ na .~,wojlka. ..,;.

zJ,amy.ch, z parafiallskiej zaiste i~nora.ncii
nawet W necz8ch' apolo$.!etvki i dO,!matV'ki,
ł filozofii scholastyczneJ. . Przeątnio~
esmab stały się w Rzymie UsblWlczne
kanonik6w polskich pielJ;!tzymid
będ"oe
." f)OPl:

p,oczem tlcno

tać wszystkie powodzenia Mac Doua.lda wdlioo.~tn1

polityki zagranicznej. Przeciwnicy La.bom' Partt) pl
zmniejszając zulUS Mac Donalda., będą starać lidę ..
knza.ć popeln lone pr~eteń błędYł jak zawarcIe t1$k .

*t,

" ny mistrz piór8,--"zl1any iesf w Watykttnie
tylko ze Bwe~o zamiłowania do· intrYi! diet.e

·łeC-le:.

PUS:ZC2.aÓ, 1;e Lahour Party będzie się stara.ła wykior

PWlU .ta....,1'·
wruie pou-by.. J"f\rPUS tu
Dla Sildtm łf$:łęcy ludzi, zaś kos%ta lego u

1cul'ę ku wlelkH~tnu strapiettu "GłośuPoI,
akiegoNI,I;" '\,1 ..... b'" '..:1_- ~ ' . . : 1 ' .
1:
aJepleJ eUZle, ~uvtlasta'Wu:nv 110.1-10
ctowom same,t;!o p. Przemvskies;!o wtaiemniczo
nego w stosunki watvkańskie:
"Episkopat polskr'ł pisze ten utalentowa

.

. (wp)· W przyszłym ty~odnłu zatrzyma

w Warszawie. w przelocie z Paryża do
MOskwv JenstOl" &:s.nauski da l\1on.2ie. ~
SU;

.

stan rzeczy partjom opozycji. Natety'pr

przez przecłąg tegO czasu _Uli kaJdycdonek .lIP

polski o nic~em in~
nem, nIe myśli, tylko o infuf.ach ł pastorałach.
tych -ptzeżvłka • stedniowiecz8 ł po które
wciąż do R~Yll:}u .ież<lzł i jeździ. izwozite~o·

nrzekrnda

obecny

l

ministra.

Vi dłuS{ichkAPotaoh,kler

_

I

w obu

~b.

PJQ~lkt . jn 'r~~

.

la ii~O ienie.

()trzymaH~my Wyłączną spr~edai na

pos:.lolitq Polską i w ni. Gdańsk

Zarząd StoVV".

Piotrkow~ka 108811

Handlowców Polskich

Rzecz..

wsz,atkich bezrobotnych praqownikó. handlewych' przemy.'lo.,ch i biurowych

zne

ezwł

jesł:r

w sekret,ajacie Stowarzyszenia w godz. od II do 3
wać

I11III

SI

obiad i od 5 do 8 Wili
R6wnieź pracownicy pozostający na wymówionych posadach winni się rejestro..
we własnym dobrze zrozumianym interesie$'
3405'W

•
nlep

n ,I

sp. z ogr. odp.

Składy

U)

Warsztl. W:e: Dtu~a J\t2 55~ teL 299-78

w Łodzi

\li

.Egipt

firmie

Adolf Boksleitner i S-ka zo~::·
Piotrkow.'ka .49, tel. 14·-09.

,

.,
.

pra'qua. przyszłość.

II

ewakuacji wojska angielskiego .

PA1i.YZ 11~10 (AW) "AIatinę4 ogłasza Wywiad Sa:
uweina oZ Zaglułem~paszą) w którym ten uskar.'2;a się
na upór Mac Donalda) dzi~ki któremu nie przyszło do
ugody angielsko - egipskiej. lVI ac Donald odmówił sUt
nowczo i ostatecznie oddania straży nad' kanałem Su
ezkim wojskom egipskim, wobGC ,czego Zaglul-pasza:
mimo propozycji aljansu egip. ·,~o - angielskiego, kt6~
ry z chwill\ pozostawiania. wojBk ang:ielskich W ;E~~
ciel istnieć nie mó~ł.
Kanał Suezki -- zdaniem ZagIul .. paszy -- jesf
strefą neutralnl\., jeśli zatem Anglja. nie zechce wy.. \
cofać swych wojsk z nad kanału, Zagłuł-pasza gotów. .
jest oddać tę strefę pod opiekę Ligi Narodów, co DYj
łoby naturalnem rozwiązaniem spra.wy, gdy się zwa"
ży, M kanał Suezki jest problemem międzynarodo'..:
wyro, w którym zainteresowane są wszystkie niemal'
państwa.
'
Ponieważ Mac Dona.ld nie 1.goazil się na ta art
menty, Zaglul-pasza uznał dalsze układy za bezprz~..1

5529

0'

lU termin zwolania
posiedzenIa. . komisJi
spraw zaRranicznych. Wyznaczono to posie:-:
ClZenie na 23 bm.' Minister SkrzYllski wy~lo::l
si pa niem ekspose, zawierające sprawozda:ll
~~' z działalności jeJj!o w Genewie i Pary~

j~u, oraz plan

ząda

!\li

zenie

dmiotowe.
W. kwestii SuumlU Zaglul pasm oświadczył, U
awata ten kraj za integralną część Egiptu. Na'''z~P1,
tanie jakq politykę będzie obecnie prowadzić Egipł
wobec AngljiJ Zaglul~pa~:7.n odpowiedział, że przez p~
wian czas jeszcze sto,sQwać b~dzie. metQd~ ~~lo~
tl:c.zne~
..
,

PARYZ:rr,lO '(PAT] Za~lur Pasz'b:'~

współpracownikiem; .. "Matina
oświadczył, iż konferencje z Mac Donalde
nie dały wyniku z powodu nieprzejednane;

wywiadzie z

140 stanowiska l\lac DOllalda' wspraw,ie' statl(
tu wojskowego i innych spra.w. Za~dul paSZA
zaznaczył, iź poSiłko. wać ,się bedzie . w. d~all
szym ,ciągu metodami
dyplomatYczne·
przynajmniej na. razie w 'Celu doprowadze
nia do ostatecznego rezultatu, a' mianowici~
do ewakuacji E~iptu przez :wojSka angiel~
j

sIcie.

I,nlemle I•
t ,.tecz, ,i .' zal 't i: na.
lIIIiI

,

'

.1141.

fiII1

i

Wyjs2sM1bistra ;Sikorskieito·.
.,
(wp) Dziś wyjeżdża;' doPar-y,ża minis~
pojedy:ńc~ych.l państw.
ter spraw wojskowych ~en. Siko.rski. Towajl:
XOmSJA ODSZKODOWAS ZAAPROBOW.MM;
LONDYN 11,10 (PAT)· )tD"aily Tele~aph··donosI.
rzyszyć .mu będą, w podróży: ofIcer dospe:%
P02YCZK!; NIEMIECKĄ.
.
.
cjalnych zleceń, ppłk. Kukowski i ad,iutant . ~e układ 'W sprawie niemieckiej. pożyczki reparacyj-1
nej, .zawarty tutaj wczoraj· przewiduje, ~e przypada..-:
P ARYZ· 11,10 (PAT) Komisja odszkodovva.ń P1:ł
porucznik Zrunoyski.
:

Udziaf

wySłuchaniu' komisarza dla spraw 'kolei niemieckicK
j4~a na Stany Zjednoczone częś6 pozyczki będzie
rozpisana. na sumę 25 miljonów funtów szterlingów: ; Lefevre\a' i generalnego agenta. dla" spła.t odszkodOł'
po kursie 92 przy oprocentowaniu· 7, w. AnĘ'lji na su": \ wawczy.ch· J ounga, .zaaprobowała. wa.runki. dla potycZi
ki. niemieckiej w wysokości '800 'miljon6w marek z1o",'
mę 10 miljonów funtów szterlingów na takicn saJ
mych IliI1iej więcej warunkach, we Francji na 3 mil
tych' oraz postanowiła dokonać w dniu 13:b.:l'l,l~.,P()o1'
jony funt., we Włoszech i Bełgji po 1 i pół milj. funt. I raJ; drugi akt stwierdzenia wykonania, zóbdWfązańl)
reszta. zaśto.z.mieszczona będzie w równych częściacn niemieckich przewidlzianycn w rotolt61e londyńskIm
w Szwajcarii, Holandji i S.zwecjL Pożyczka um~:)J.~Zq·f'l Następnie .dokonano~yborów czloJlków komisj~ dląi
,
na hędź1ep9 25~ciu latach po kursie 105.
.\ przelewu s p l a t . ·

z-X

T

-

DZIAŁALNOŚĆ, M~IłDZYNAB.BlURA . PRACY
W GENEWIE..
QENEW A .11,10 (PAT) Sprawozdanie dyrektora
międzynarodowego biura .pracy Alberta. ,ThoOlp.są
stwierdza, .. iż dotychczas zarejestrowano
40· nGwych .ratyfikacji
konwencj' ł. racy, ll~da administracyjna z ~wolp.,..
alem przyjmuje do wiadomości te
ogólna Uczba ratyfikacyj wynosi 136. . .

ErUIU!

,Tow. France~Pologne i"ASSo.ciation de la Bienvenue
Francaise u • Po części' koncertowej. wy~loszono szereg:
przemówień:.
.,
ZEPPELIN, KTóRY :NIE CBClAL WYJECHAĆ ,
"Bada szczegółowo dysputowataspra.wę 8-godzinne~
DO A H B B Y K L \
'dnia pracy. Albert ThomaS p'rzedstawił rezultaty ber.
BERLIN 11,10 (AW) Zeppelin R, III, udający się
, D.e:6skiej .kónferencji robitstr6w pracy•. Delega.t 'pol-i " . dO .Stan:6w Zjednoczonych, nie m6gł odlecieć: w' dniu
. sld Sokal węda!, aby 'międzynarodowe biuro' pracy
dziSiejszym, gdyt zbytnie obciążenia nie pozwolUo
ustaliło jak naf:rychleJ. jaki wpływ miało przedłuż.
mu na. opuszczenie . hali. ·Okazało się· więc, te jego te..;
nie czasU' pracy· w Niemczach na produkcje. Delega.t
cbnika lądowania i' odlotu musi· b:"ć udoskonalona
12ąduDiem.iecklego zapewnił, je rząd Rzeszy po za..
jeszcze bardZiej, aby mptn;a ~ całą l!ewnościE\ ustalió
. kończeniu konlerincJi berneńskieJ·' przystąpi doopra
termin odlotu~
,
.OCwania prolektu ustawy ratyfikUjącej .konwencje
Zeppelin <>.statecznie' wyi'uszy:~ ma w .dl'o~ę :w.
wUZfDgto:ASką o S-godzinnym.· dniu pracy. .
niedzielę· r a n o . '
.
'Delega.t rze,du angielskiego oświadczył, te w :An PRZYSZŁA KONFERENCJA!
P~~1;t\Vj
gIj! poczyniono jut odpowiednie krok;4 celem prz~
BAŁTYCIaCH.'
l

-

Pl'Owadz~nia konwencji.. ~elegat rZĄdu francu~ie;,

gO!8.wladomil, te prOJekt ustawy ,ratyfikaCYJneJ
do!ÓllO ])a.rlaroentowi 81' lipca. .. Albert· Thomas ra~"je aDkłeta której domaga się deleg~t; polSki.
b..... ...r.-'.n-AftJ'Owadzona a rezu:' ty jej zos!Ąnt\ .ogło~ "''''-.....
,,,~e.Rada stwiet'd$iła, tekonferencja.bern.eńska da
nadzieję powszechnej raty:fikacji konwencji Q ~
praeyll

BOCZNICA ODKRYOIA :.L'U:BYXt.
ł.
PARY'z 11,10 (pAT) Z okazji rocznicy c.:::ry>cla;
~eryki odbył się wczoraj "', ielki obiad, w którym
]VZięli udział wybitni przedstawiciele Eaflstw,ut~ł
wajt\cych języka hiszpd.ńsk.iego.
. PUYJąom N'ACZBŚÓ CHIBUBGÓWPOLSKICB.
PARYŹ 11710 (PAT) Wcf.tlraj wiec~o~e~ od..
Jiylo się w kole międzysojuszni' zero prZYlęcleeH~ na.

~ .dQ&r;aAlc.D ~~'fI( ~if!h" :wy~ .l>tld

.

'L'

c,

spraw zfl:g~~nicznych oświad<:zył, t-ę;.:Japonii
widzi SIę zmuszona .do· nlezachow-ywa,1llaJ
neutralności wobe,cwojny dOlllowej. -:w~ ,C~

na ch'.
.'
.
. , . . .... . ' " ';
W PRZEDEDNIU ZA')ECIa BEKlNU.. ,
LONDYN l1t10 . ,(AW) Jak .,donosz~
dzien:t?-iki z .S.z~:PJ!.~a.J.u. ~.TW.o.. .iSk. ,a .. !T
. ;" •. ~~
.•",... ,·. . ,!WlJi
.
na zaJ.ru:.Y...
dzIś
.C.:
zl8;,n.
;::fU
..
BU
...
:::1
.. T.,u
.
au.;"
.
.
.
"
~
,
.
'
.Ii:·'
'.1:
W stolicy oble~aJąpo~ło:s1Ci. ~"
~
'I

d

~

!

b

9

~ii' Ll~iNarodów1 oraz szere~ ucłl;wał}.l:d
.arbltra~

Narodó,,!:, z)y!a.szcza.pa,kt. w::•. sPFaWH:~
żu, bezpieczenstwa 1IOZbr0.1ell1a.

WOJOWNICZE KOMUNISTKI.
GDANSK, 11,10 (4-W) .' Senat. ~da{lsk1

zaz~dał od sejn1t] wydanIa . ~ądom d:wóch p~~

sIanek., należących. dq, part.ll. ko~unlstYC~nel.
Senat I)skarza ~omunlstkl o to, ze w

~ ,~Q_i1::::' ~:;.!.u,tnikQW.. llOJ:t.QllIOlQh zh~

. '\ .':"':.

,'o

c··'

.,.

...

Tsu::ILin ma stanowczy zatnJar;t'~~", .'

.'Y·

R):"GA 1110 (PAT) "Ri~asclier Runas~' :, ~zasie ząjąć Pekin. .: o~.'il

komerenc . a
ministróVl
Cua.u
011051,. ) ze h
"
łt k h P I~'
spraw zagranlCznyc panstw a yc lC
o
ski~...Ł0twy, Esfonji i,Fin1a:ą.d.ii odbędzie ';e
w, nelsin~forsię ,z koncem hstopad.a. ~r. Na
porządku dziennynl obr~d. znajdUJe ,Sle SZ~
ret! spraw,Oioa.wianych lUZ przez del~~ac.16
,pallsf'w' bałtyckłchw .. GeneWIe...W czaSIe. ąei

n-

'0
ąQazlnnym dniu

•

towały zony ,strajk\1Jącycli i. ,poprowadził-v
Je poa gmach senatu, za~raża.iąc. :wJ~~ąn1
gda.pskim..
.',
.' ~::(~V' .
MOJK CHATa Z:KRAJU~~;~.: .: ...
PARYŻ 11,10 (AW) Japonski ~~

'..

,

••. :\J.&"'i~1-·"';~U,';;·~ ·hi

'Kronikaf8~8gr"fją~~~:l

lit,. Planowany na. S'obb~: ranT;' t)(l1ot;~~:r~
do Ameryki, zostal odłoż,ony~' : .,'
~ ~:"' ~'~
.
kt) "D'a.ilY· Express·'.donosi. z .~JJAtida(J.~J- k
konflikt mię!izy. HindusamI a Mah0IJleta.nam.i :prq(1
bieracbar~ter' nfep9kojowy. Zaburzenia ~;~, . .~.
i

'.....

.

.•

'.

••

,

•

, kt) Wypuszcz()nynawnlno'(htnorde!'e8_~

gera .Szulc znilmął. z Budap~u -~' ~'. ~_
uwolnieniu. . '
'..
_ ," . ' .' . . .
kt) ,~el3ta.gero"dOnOS1,.te z ~ tego.mJ!;!
siąc& zamierzone jest przeni4lłSien!P.I papWa. ~
XIII z . kościoła .św. Piotra. do grobowca .. ~
Przeniesienie zw1.ak ma ~_a .:DQt1 "'IQ l&. ..
~~

~

r

WIAOOMOSCI Z KRAJU

-

1SD-L2TNIA ROCZNICA RZEZI' PRAGI..
(k) Ohywatele Pra.gi, pragnąc wraz ! calem
~l. .kxn. ul!Icit uroczyście 13O-roc.znicę "rzezi P!'a...
. ki ';'V
,:i' podcza.:; tllt:bywanh' :przez wojska rosYJS e ~ 'at
'lawy, w listc}.)sdzie r. 1794, kiedy to poległo tylU
,łolnierzy JI()I~~jcb i tylE ludności cywilnej, powob~li do .tycia umyślny komitet organizacyjny, który:
łu~ IJrzysU\pił do pra.cy.
NOWY US'rRÓJ KOśCIOŁA W POLSCE.
" k) Najbliższe posiodzenie komitetu polityczneto Rady ministrów poświęcone będzie sprawie nowe..
go podziału Rzeczypospolitej na djecczje. podział tell
pozostaje w zwi4zku z rokowaniami w sprawie kon..
kQ:roatu.
W nowym ustroju kościoła Polska składać się
będzie z 4: tnetropolji rzymsko-katolickich: z gnletJlieńskiej, 'lWOWSkiej, warszawskiej i krakowskiej.
Metropolje podzielone będą na 22 djecezje li 4: arcybiskupami i 18 biskupamj.

Nowy

podział

roa

doniosłe

znaczenie unifika.-

cyjne i polityczne. Granice nowych djec8zyj będą
isk ul,otona, aby zatrzeć ślady. Branie rozbiorowych.
Itworzone będ[\ djece~je: częstochowska, stanisla..
wowska, gnietniel1ska, aejneńsko~lom:.tyńska. i śląs..
ka. Nowy podział djecezjalny uregUluje spr&w~ ju..
f1s dykCji terytorjalnej, dotąd bowiem biskupom pol
• kim podlegały djecezje pozostające poza granica..

mi Polski

i odwrotnie, np.

biskupom niemieckim
:~ litewskim djecezje w granicach Polski.

.
STRASZLIWEJ ZBRODNI.
'I: ..... , ....,:;;'" ro",oir elano z UM1ro.ku sadoweoo

BPlLOQ

k •J \,.~ 1..,., .. ~
,
~"'...,
"0
00 ·lotni~o Antoniego Dtika., leśenika, zamies1l:.\:W.ł.e..
w~ wsi Ludwikowo pow. łomzy1'iskiego.
17

'0

H.,j

280

ŻYDZI _ ADWOKACI, żYDZI - LEKARZE, W KRAKOWIE STANOWIĄ 76 i50
PROC. ZAŻYDZENIE UNIW E8.SYTETU JAGIELONSKIEGO..
h
wódzkiej. W każdym bądź razie zaiYdzenie
(k) Wedluf! ścisłych danyc stat"Y'styc~ tak
adwokatury,. jak i korpusu lekarskie~o
nych W obrębie Krakowa jest w obec~el. Ch\yl wyraża
się \v cyrrach, które same przez ~ie
li czynnych 278~.iu ad\vokatów. W teJ hczble
jest 65 chrzeciian a 213 żydów (t) Procentol stanowiil odsetek niepokojący i bardzo WIewo"stosunek ten wyraza się 76.62:::procento:: le mówh~cy.
Na inauguracji roku akademickiego ng,
weln zażydzel1iem "krako\vslde.i adwokatury.
Odnośnie· do lekarzy posiadamy dane doty1 Uniwersytecie JagiellońSkimi przemawiał prorektor
bezwz"lędna lekarzy
847~ciu,z 'te~o chrześcijan iest 584 (w

skieF!o. Cyfra

.'WaJ-.

.k~~
':i~.i:;(~L •.ł). . .iCłO~.WO.WóDI~W.
i{h:t~i.f,j' !.'.) W .~ir&!~·tem·:nowe).ust&'Wł'

dnić

tei

o~

jednak

należy, że

cyfry powyzsze dotv

czą całe~o okręgu województwa, a wiec i PO
wiatów, ~dzie żydzi niechętnie się osiedla,in.
ciąfZnąc 14ł6wnie do miasta. Stąd na Krakt)\"L'
przypada znacznie silniej szy procentowy ;,.~h
stosunek, niż procent cyfry og6Ino:::woie::l

wyznania 2716, a więc przeszło 50 proc., ohywateli
polskich 5344, inni pochodzili z Czechosłowacji. Nie
mice, Jugosławji i Ameryki. Uzna.wali za ojczystYj
j~zyk polski 5114, ruski~ 187 rosyjski 6 trancuski l,
angielski 1, t.ydowski 32.

we. t. j.. orlabialego na czerwonem. polu, oraz herby
tych ziem, kt6re.,9becnie wcbod!/;\ ~v skład wojewódz
tw~ Stronę hera.ldyczn4 nowych herb6w opracował
profesor uniwersyletu 'lIandelsllUtn, na podstawie
bac1a.:łJ. naukowych.

cjonarjus2ów państwowych 1 wojska przed .~ym
katdego miesiąca Rada Ministrów określa mnottlt\,
na następny miesiąc, biorąc na. uwaię zmianę kosz..
tów utrzymania w okresie od 15 poprzedniego mie.siąca. do 15 bie:tącego miesią.ca. Ta zasada. była
~a.wsze stosowana i przestrzegana i to I tak, 6cl..
słością, :!e Rada Mlnirtrów nietylko ubrała pod uw&-!
g~.4 0.10 nawet całkowicie stosowała. wskaźniki k,osz..
tów utrzymania, obliczane kat.dors7.owo dla ~
d-....... ł
l
celu przez Główny Urząd StatystyC!ZIly. Je 14~)!:;ty
ko, aby nie wprowadza6 ułamk6w grosu uciątU.,~
przy obliczaniu uposate:ó. ł nie maj~c1oh ma .
dla. urz~dnikówJ bo tworzf:\cycb znikorne sumy Rada

RP'

_1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1••_ - - - _ - - _

II

JMIALA JtRAnZmiZ WLAK,Ą,NItM: POD

BOKIBM POLIOJI(k) Nocy dZlsiej~zej nieznan1 sprawcy dokonali
niezwykle śmiałego włamania. do składu win 1 towa..
rów kOlonialnych W •. A. GrochowskIego w Warszs,..
wi

l N'
t'\
i t
1
e przy u. owy - ;:Jw a nr. •
Złoczyńcy dostali aif: do sklepu po przebiciU

llciany metrowej grubości.
Z jasno oświetlonego sklepu złodzieje przenie..

MinIstr.uw u,okrąglałll ~ ułamki do całych grofiłzy.
Cofnąwszy alę wsw~~ do lcHrwca. f •.b.) naCĄ kilkaset kilogramów.. Następnie zoperowali. ja.
htY6twierdtió.!e w hiu tym ~otu wynosiła. 86 .
pr2:y pomocy piłki'l dłuta, u$un~li zasuwy i .kradli $l!'OIi1ll1.· Śclłl$j .. ~~ powinną . wYD.psió S8,OO3 aroazy'\.
gotówką 2000· złoty oh, plik: akcyj :s~tllc.uPolskiego, !\\tt)kNleod,16 ~& (Lcr ·1IclN"W'. kOlzty utrzy'!f:
kUkanaście dolarówek. or~ ·b~utęNę·,wł.cl~)el*i ~~~~ JIIpadły ,::0. 8,19 pt'Qc.t:wol;l~ ~ego mnom& ŚC11
sklepu.
'.
.
~~'i PQWb1tl.e..·t>rła'W~QifćUł$)&rrO~ eo ~ Mt~
Na ,EadawalnłajM si~ tYttll~P~tn·U.tftr~~ "t..: . ~~~.~ :~~~~sz1. a m,c ~'Yet.
skradli wi~kszą iloŚBlllaryna.t idelikateaów orat pawn
orzyścict
". UrzędnIków. W okresiel>~ m.
koniaku francuskiego.
czerwca. do 15 Upca koszty utrzymania wtrosły lU
Zaznaczyć nale~y) że jest to
jut druga kra,..
proc.! etyli mnotna powinna była. wynosić 34,988 •
dZIeż w tym samym sklepie i to dokonana za pomoSZ9., (,O znowu Rada Ministrów zaokrągliła. wzwl'ł ~
cą identycznego podkopu.
35 groszy. W okresie od 15 lipca. do 15 sierP.JlUl. lO$~
Zauwatyć jeszcze nalety} :.te w domu tym roie
ty utrzymania wzrosły o 1,58 proc. i ścisła mbO~
~ci się komenda. policji powiatowej. W pobliżu znaj
pOWinna była wynosić 85,490 groszy* Poniew.~'
dujq się dwa. posterunki policyjne, jeden. przed hra-- wek był mnie; i1Y od pół grr>eza, Rada. Ministrów po:
llH,\ł drugi na' placu Trzech Krzy~Y'~ Mimo to kra~. .zostawiła popN~dlllq m,notnl\ 35 groszy. W okresie
a:dGtf; w te.jokolicf zdar.za,j~ się bąrdzo często. Na.. od 15 sie-rpnla do 15 września kos.zty utn~ię.
przykla.d wła.ścicielk~ cukierni. mieszczącej się w ,vzrn&ły o 7,37 proc., cO' przy wzięciu za podstawę
domu Nr. ,,);JUt ul. Nowy Swiat ok~adziono jut ścisłej ltlliotllAl (35.49 gr.) daje dla nowej mnotnej
(.zte:ł:'okrotnie.
na październik 88,108 gr·OłA> za.okruloD:e przez B~·..
_
x dę Miniś~l'Ów do SS grosty.
.
ś1i

do

sąsiedniej

pakamery ka.są ognlotrwatE\, wat~..

i

i

l'

I

J a· unormowane lest wynagro- kos:tty
. Wogóle
w okresie od 15 maja do 15~łnf.
utrzymania wzt'osły'
5,88 proc.,1:t6remu .
k'

Q

wynosl

stabliej liczbie 15~tu Rosian i Rusinów), Ży,
dów zaś 263, fi. więc około 50 proc. Uwz~lc.:

..,

2bwda.a>., której dokonał onjeszcze w x>att1~~.\3r
niklł u.blcg!Elgo rok u, ol:'rOPt?ością przewytsza wuys..
tko, co dotąd kł oniki kr)'mina.lne 2:anotowały.
Antoni IJ1ik~ otl'lymawszy w spadku po bra-':łile.l0~ysi~t.':y (Io1ar6w.c};tc9cC sta4: Si4\) wył~czn1m po
91a4act:etn tego to·S.34tkU,· zamordował VI okrutnY,.
.~~.~Q~Ą~,~QIl,ę i,~i~cioro.swoich ddf)Ct
~ili. W~qy.2:id~~ na2S patdziernf1ta. 1001ł 1',
1!łzik; stanlws2.f pr!1 szerokim ta.peza.nieJ na. którym
IPOt:zywe.ła. tula jego rodzina, str.zelU z dUbeltó WAd
AaJpjerw de ~wej tony, J{at8.:rzyny, zabijając j'!łt na
miejscu, lJastt;l:nie do matki, Barbary, poc.zem .bą<U
~o v.'ystr.zalami, bądź ciosa.ml siekiery wymordował
"Qlejno blaga,i&ce go o da.rowanie tycia. dzloo!: Ed...
jlnt(lni~io, lózefa.,Zofję i Helenę.
.
'W&:t.1sey siedmioro zmarli skutkiem ranodnie
'Io..,'cb.
,Wyrok śx.nierci, na. morder~ęza.padl. jeszcze -w:
, ~~ub.r~ w st.\dzi.e oJtręgowyttl. w Łowy. Zbrod..
.1~"pelO~ dar$tpniei>Qp;rzezdw1eiM.ta.nejeli'P.
'~eti,tR.e~1P.os'p,oll.tej .nie skol'l1$łał ~ pra.wa
i:()~tęJ:too):detcĄ poniÓiI .~_, Ieu zas~

, ,

d,zen1e. .

•

(I

urzędników P8~S:tW.

~l»litej) . dep~t .~ ..m.tn1",
,.OpJ.IIaCj)w,~ ·'WMl7·a~eb. b~b6~
.,c,h.; ~a:ki.iW~~g, P~i98.d,dSiejs~e~,
:.',PQ~aj, 'sJQ.zOJ$Wem.' ·w02e..

:tarzutów staWia.nrcli pr"u nteltiórepisma w kwestji ustlUenia p;rzez Ra.dę Minist...
rów ttltJiOtnej na. mięs ląc pafdzier,nik l'. b. M-stwo

.~ ~~i,~;~je",«1~i~ :F~r. ,~~o ~o-

S1fa.rbu.wYJdirla:'·
N.& pod~ta.wie art. 5 Ustawy o uposatenłu tunk

*. ."

~~~_rch, #óbe~·tegoPąrj~to·.taA4ę,

prof. dr. Łoś, który !loty! sprawozdanie t ub. roku.;
szkolnego w Uniwersytecie. Ogólna. liczba osób s;.1J.-.
pisanych w roku ubiegłym n& Uniwersytet Ja.gielloń
ski wynosiła. 5379. Według wyzIlanIa: rzymsko-ka,.,
toUk. 3350, grecko--kat. 225, innych wyznań chrześ
cijatlski(!h 8u ł bczvv"yznaniowych 21, mojteszowego

czącc cułe~o okrę,~u' woic\vództwa krakow~

'00 Z powodu.

wZrt.'Stow!

ustałona:oa pAtd%ł·ernik prtel

strów mnotna odpowiadala ~$~'~;'"

,tł"

r

IW

'ł
Z a.mbon wyklfna<S będą Xttętl ręce
Tak'\, co pierai <tdsłanla ił bezwstydzie•
3373
Dole.

,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!,!!!~ft'!!!!!!!:!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!.!i!!!!

'~au.~..

I)

Ptlłst~~ltWO łijaArlura,SB~ła, '

.po'Wieawa lord' Artur, klaniaj~ siQ- na.zwisko mo"!
je jest $nlith, i przyszedłem. !l. prośbą o skonstruo..
wanie' mi ,,ma.Btyny piekielnej"w :formie legara.

~ poko,u i po ~wiU w:rócll nl~ ładny stojl\C>, Di4
gar~ pn:edsta:wlający Swob~, ~ nosą oparte, na piel
s~ldl, letącego

Deapotyaxlu..

- -po.w~iedzial
B. ar.d.*O .mi.....p....1.'$~11.:ironicznym
e.m.. nie p.o. zn.a.6
pana 10. rdzle
Twa.rz.
.. ' 1.Oł"d.a. Art
....Ul'a.'. . 1.'0. . .~.1"0.mie.rUJa, $l, ~.','."!.. "fi.l.. :'l•. .
:Ąriurze
uśmiecbem
nie- dok tego!
tnłCh$Jll!m1l..
mlec. - Niech 'si~ pa.n nie lęka i c~ n1abyłby"
"- T.o jest W~lt -rat", Jaki mi jest~·
P,&n.• ~k$.'W . :Po;oa:tać na. śniadaniu.
..
»'1 - ~awola.ł wielee ~wa.nrlio ~. Teraz pe.a. . ~.
":- Ale ona 10 n!edO$ła~~ ~ roześmiał si, lord
Lord Artur nie .zdi\:!ył jeszcze Przyjść do 13te- łaskaw objainió. mit jU mam SP nuta.wi6.
.. .. t
Sewll j ujc.i$nf4sw~y sęrdecznie tęq mtbdego rosja., bie)g.Yznal~ ,·.się w jadalni przy $utQ za.stł;1.wio- .
- 01 To ie.tXPQja ,-j~i()l.,...j,. łome,d$i'"
, D!ba wybległ t" pokoju.
.
..',
WM.stole i '$b,tchal l'r~jacielskiej rOtnlowy obclh llerr Winkelk.opf., -P.-n POwił kl~y ~~ ~... ~•.
Zna.la.złszy się na ulrcy.lo1'd:Aftur' wsie!dł do . kra~weą..'
.
.
.'
, .
.
eksplodowaó, '-la jUł.. S4U,\ naał&wia od~~~!
Clorotki f kazał' się zawieźć :Według otr.zym~O
I-I.Zega.wr wjbuchowe -' rzekł Wlnke1kapf _
meoha.nimn.:
~u.
'ił" 'nle4b~Qdi1e ". d.Ja ebpoJ'tu, . gdYi rttch '. poci~ów
. - O Ue pan »ę4dł.· aÓllwy.ł'" tan ~ .,\~
:P.r;tybywszy ~ miejsce wszedł w bramę i zn&-! 'e~~ tak~e4plf.~adn1i:tt wybuchaJ.ą one, zanim dc:sta Ju.tro, wdUg a4re11U1 kt6tTt,.u ~Wi~ lte. w: ~
~ ~j, w jakimś d.ziwnymcul de. sa.ę,z~jętYlll wt~ n~ . tię n. ,lnie3acs,;>rze:maćzema, .lecz o .u.e taka ma,.. kim ~.f1 wtb'Uchniech. ~l ,w ~pi_~ .:w ~4~.
doC~ie, pI'%ez jaka,ś francuską praczkę, gdyż podw6- szrna. jest~u.. potr~ebna. dla. taStosowah:ia na.tnf~1 we, gdy.'tkleka.aw __ ~.~"'d~e .1łł;s.~'
, . pokryte byl0 całA sieciĄ aznurków, na. których scu~to ~o~" ~qtiarować pa.~uznakOn:tfty a.para.t, w dom;tL.
.
• .
.~.j
~ hfeliżna..
z kt6~go ::,PłUtl1~dzi. '.' VI :mpeln~p1 . Z:BĄowot,?nY'..
- Piątek, godzin$4wutlMt& TlI połr;Jd.. pqć
· ' . ~edlszYPl'zez to podwórze zapukał dole4Iu~~e~ l:Q...,g~ 'Wiedzle6 dla k9iO· jest on W't6r~tlil8IT Wmlt.~QPt h~ .J~ to ję~~
~o .lfelollego domklL Po dogć długim oczII prze~czonl'.
. . '.
uje do ,jall'jeJił ~j .~_ .~
ł Ba $i;oUI;.
J'~.·w
w...w-.uiu .'W)"BZ-U Jald". ata.rszy po.nury człowiek 1 w.
- Z~~ t~ jest prz~znac$ODy dla. chieka.ne, ~ ~u. ." .
.
.. . . . •. .......•.
. .. ..(,
,~ J1ej ansi.$C~jnle ~pytal lorda Art~ co Cbestet'u ..;....,Qdpowfedti~ po chwUowem wachaniu
- 'teru .~ ~1Vlę(b.W·J lord Ariur~~d~
lord Artur. '- .; . . .
' .
si. - pan hędtie tsJt. dobrY: t·pow1e co mru:n. P"~"
"~ .mi~t odpowieCW podal mu kar..
- Otół .,to talU Nigdy :de my'lalem; teby pa- , !.aplació.
.
..
'.'.
au\QlllWa.. SpoJna.wszy na. podpis, na obchodziły kwestje . reUgijDe, gdyi wogóle młodzi
- ' TaJt ttl8lo, U praWie me wario ! młwf·cj d
10nla Sawila do wnętrm.. ludzie nie t,:e.jnlUjł\. sł~ .takiemł sprawami.
tem.. Dynamit kOf!lwle $1edem. ł p« 1Q'1b:l.fa,.~~
~, Berr Wiatal..
-Myli s1ę pm - lX>wieddał·łord Artur - to gar trątant11. dtf.-ięó uylf!l8ó'W. «0Ita~"
i widelcem w ręku.
test sprawa 2111'e,łnfe osobista..
doma 4ltetan& pi~d .zyUngów•
"~ł, ret ~."'liuw&l()wlIel'i'WinkeU.c::,tlt W2.fUS,ly,ł ra.mJ()na.xnl wvsla<D
,..... Ił, na:Ć.$ka tlrD..~a Hert'
'''''',I'.
'. ~ .Po1idj8.d1ed~ta.. 4\1!0 ~ ta· Gtr.zYJlla.nie
łłBó adresu..,
...
.' } .

J

.

I

"'1

.,.,i

'XJ'I ..... b< .... ' ' ' ••

•
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Kapelusz tow.

Kołłątaj -

Z ostatnich sensacji

amba

sadorki Sowietów.
§ Pisma

umieściły fotografję

nowej

poSlanki
SOWieckiej w Norwegji, towarzyszki Kołłątaj, w bo..
ptym stroju i wspaniałym kapeluszu. FeljetoniAlta ,)lIEcho de Paris~\ 'Fr.anc Nohain, pisze w tej
sprawie:
. "'(
Czy zwrócniści~ pallstwo uwagę na kapelus!.
,.ambasadrice·~ ,sowr'ę~kiej w Norwegji. pani - pr2e·
,Praszam "towarzyszki'" - Kołłątaj? Nie mogę się
d.ość. nazachwycać tym kapeluszem i fotograf ją cala
1t\ 1'otografją, którą "l'Echo de Paris" zareprodukowa.
lo 'W "Illustratioti'\ Wid.zicie państwo na niej wieI
)tą damę bolszewicką w ·c.hwili, gdy wstępuje do .pa-.
łacu królewskiego .w Chrystjanji.· Co za płaszcz
d.wo):'sli.i t co za. posta\rva k.róle. wska, ale przedewszyst
ki.em co za kapelusz. co za pióra na kapeluszu L.
.
I co to mó'wić o ustroju sowieckim, o telegra..
Jllach z Mos~wy,. o ankietach.?.. Komunizm głosi
równość. Poka~cie mi fotografję kobiet sowieekicb,
wszystkich kobiet. sowieckich, w kapeluszach tak
wSJ:lanIałych, jak ten,
który tak królewsko przyozdabIa panią - przepraszam - towarzyszkę Kołłą..
taj, "ambasadol'kę'~ rządu komunistycznego w
Chrystjanji 1. ...
!ąiestety! Widziałem foto grafj ę biednych kobiet, noszą.cych piętno najokropniejs.zej nędży i prze
r~j4cych nieszczęść..•
Komuniści zrzucili carat~ a~eby rujnować j gIo
dzić naród rosyjski na własną korzyść. Przecie~ carat zostal nato zwalony, aby pani -przepraszam:tpwarzyszkaKolłątaj i blne demony sowieckie mogły atroi~ siQ, jak ksi~żne,... Głowy zmieniły się, po
2:ostaly .te same kapelusze z piórami.
Jedyna. różnica. któl'ej nie mo~na dostrzec na
1otografji to ta, !te I?J6ra "ambasadrice" KoUątaj
&4· zbroczone krwią.·. ' ,

Jaka przygoda spotkała w Pary
~u 1ofanta' hiszpańskipgo.
;.. '.l li,,~ę4~nz.:'iłl;1~tQ;w, tj. książąt hiszpańskiego
. do~u !i'; i.~·61ęwękf~~q* lępz n.le n(ist~pca tronuf·· . jak
. pięrw9tnje· don(J~ZQnJ:),1~P!E>dr6żująoy incognito,.miał

.. następuJa.cą
,

.

przygod~n~qnąwParytu.
Młodziutki. ten mfant, pragna,c poznać)?aryż

dokładniel. opuŚcił" ,pewnego wleczoru botel, W kt6~
~ zamieszkal~ ·przY ulicy Rivoli, wybrawszy $i~
sam 'na nocna, przechadzkę.

rym

Błąkając się tui ówdzie, zaszedł wreszcie do
dzielnicy Temple,u:tywajo,cej złej ren0ll:l:Y ze wzglę
du. na. bezpieczeństw:o.. Ta.m na ulicy FronesBourgeois zaczepił go ·ja.kiś przyzwoicie ubl:'any roło M
dzJeniec, który poznawszy, iż ma przed sobą. cudzoziemca, z.aofiarow.al mu swe USługi, jako "cicerone"
j, za.czą.ł wskazywa~fa~m~ite stare ' domy, przy tej
ulicy, opowiada.jąc iC;,',.~,...... hiS~2. ~~ę. Następnie. przygo,dny przewodnik namq:w:illtE:łłęcia, aby poszedł z nim
Obejrzeć przy rtle' dr' . ;T~utllelles stary dom, gdzie
miewał schadzki miło ek.r61 Henryk IV i gdzie,
jak twi~rdził,istnieje dotąd dobrze za,chowany "po. k.ój królewski'\
.
Infant dal się namówić i wszedł ze swym ci·
cerone do' owego domu,budowli rzeczywiście starej,
mającej ty11to jedno okno na ścIanie frontowej swych
tr.zech pięter. Pomimo, ~e dó tego' domu wchodzi
się przez kawiarnię, pełną l>0dejr.zanych indywiduów,
ksiątę, wiedziony ciekawością oglł\da.nia "pokoju
ltrólewskiego U , wszedł na piętro. Tam jednak czekała. go niespodzianka: . dwóch' bandytów, w mundurach marynarzy,wyciągnąwSzy reWOlwery, zażądali,
aby oddał im pugilares.
Młodziutki infant nie stchórzył. Wybił okno i
2ac2:ł\1 wołać o ~oc. Na.. szczęście przecbodził.
'Właśnie koło tej jaskini zbójów patrol policyjny,
który natychmiast "uwolnił lekkomyślnego) a tądne10 Wrat$ń księcia z groźnej opresji.
. '. ··:Książę powrócił oczywiście do .hotelu, zanle:<!łl~wszy dalszej przechadzki nocnej, o. jeden tylko z
,1Jf.tndytów powędrował.· do ar'esztu, drugiemu' bo~eu.lude.lo się wyrwać z rą~ przedstawicieli władl1

;·}eC~łlÓ.Stwa. i ,.uciEl~

RadjoBtacjana wulkanie.
'.'

~O~demnastu seismologów i ra~jotecbt;l.ik6w. 2'

, j;a:l~COlltIn. na. c.zelepracowalo przęz dw~ tyg)d.ni~
.•.~. otsf;l'Watorjum na szczycie Etny, celem zało;2;euia
.
sfacji radjotelegrafu iskrowego. Pod nadzoram
coniego wzniesiono maszt, mający 100 metrów Wj
'f'okości, w dolinach okoUcznych i na stokach wulkaAU,Ja.chowcy, .zaopatrzeni wodpowiednię ap(A0f8t't

p.&'l)l'ł~ ekCau~ Cala ta Pl'~ ~

TAJEMNICZA
,..

ŚMIERć FRANCUSKIEGO ARYSr,rOKRATY.

(~). \V pobl!~kości nl!as.ta , La~ni0!1'

w

polnocnej Bretan]l, wznOSI SIę srednloWlecz:::
lly .zamek, z potężnych cios6w kamiennych,
z okrąglą wieżą, otoczony fosan1i. Od niepa
miętnych czasó\v siedzieli tutaj ·brabiowie
I(erninorn, ze. starej r?dziny celtyck!ej.
.
. .Ostat~lm po mleczu spadkobIercą sta:::
rej tej rOdzIny był Roger de ROtlx hrabIa de
Kernh~on. Lat ~emtl trzydzieści hr. Ro~er.
'wysoki przystoJny blondyn, pędził ż:ycie pod·
gorącem niebem Afryki jako oficer spahisów
w Algierze.
,
" '.
. .~
,
W czasach spokoJllych lun wolnych
od zajęć t lnłod'y ~ficer spę~.zal wieczory pod
arkadamI kaInlenI w g.ronle kole~6w. Rozło
żony na lniękkich poduszkach. na sposób'
wschodni, popijał '\v n1ałych filiżankach ka:::
wę, spoglądając na półna~ie tancerki arabp
skie, tańczące konwulsyjny, lubieżny taniec
brzucha.
.
.'
Pewllef!:O wieczoru na estradzie kawlar
ni. ukazała ęię śpiewaczka w modnym kost.iu
lnIe paryskIm. Hr. Ro~er posłyszał piosenki,
które UlU przypomniały żYWO bulwary' Mont:::
111artre, kabarety.?, w . których ni.ejeden wieczór niegdyś spęaził. Ludwika Zuzanna Tebla
takie bylo nazwisko nowe,l ~wiazdy, oczaro1'
wała oHcera spahisów. Była starsza od nie~o
o osm lat, i po pierwszym mężu, Fleury, fa:!!
brykancie heczek z pro\vinc.ii, miała kilko:::
letniel40 syna, Emila. Po śmierci meża dopiero
została śpiewaczką_ Zaczqł się ronlans. .
bliż~j

're wszystkie

Paryża.

szcz.egół"l nie obchodziły

rf.>qziny..hrabiego. ~ażdy. młody oficer
U1USI mlee SW01, romans. KledVlcdnak hr. Ro
ger oświadczył zalniar poślubienia wdowy
Flet~ry, rodz!na zaloż:lła protest. 1'!a nic sie
on lcdllak 11Ie zdał, bo wkrótce kSIądz palą:::
c~ylzakąchalla parę, która na miodowe lnie:::
sutce wYjechała do rodziców śpiewaczk:i 40
Brestu.
,,'
.. ' ,
..
Po. ~ilkp lf1ie.slfl:cach. )."i,',"r..",ąb.
j.b./s
.
tw,o,
.'
.K.~r. . ~ijlo
g.p.. zam. k.u. ifO.
non
prz.,enleśh
SIę
da
sto,
..
re.
dZ
. 111;:::
ne~Q w Plourech o 10 klin.· od ,iniasta L~tt,nion.
Oobr~ htabieF!o, obe.im,owaly liczlie folwarki,
wyd~lerżawlone farmerom .. , ", ", .. '
'.
Dochpdy. byty wspaniałe,' pozwal~Jące
. na spęd~anle Zlmv w ?ary~u czy
RIY;l e!
rze, $Zdzle, nawet hrabIa mIał w NIceI wlelkl
apartalnent.
.
Młoda para nie była. jednak doorana.
f.

no, ~dyż stary hrabia dosyc niezręCznie' ukry'
te stosunki.
.,,' .
Przed rokienl hrabia Roger. sprzedal
swój majątek rodzinny, obracając część zy~
skanych·' pieniędzy na zakupno kancelarii
no.tarjalnej dl~ swe1!O pas~erba Emila,kt6rYr
O~Hldł \V I.,ann!0!l~ P.o sprzedaży majĄtku hra:
blOStwo przeuIcsh SH~ do Emila. Fleury, zacho
,y.rujfic jednak dawny' zwyczaj częstyell ~y,
wał,

]azdów.
Z koncern zeszłe~o mIesiąca s@iea.zł
posłysz.eli pewne~o wieczoru krzyki hrabiny.
wzywajy,ce o pomoc. Rzucono się do pokoju..
Na poalodze l~żał ostatni z hrabiów.Kern'.
I

.

\

n011, ze strasznle rozwalon.ą twarZ,ą;~z· kt6re~
~dążyła się wysączyc iuź" kaluża krwi.' ' .:
. . Przewieziono ~O czemprędzei do Ury,

watnej kliniki" gdzie dwukrotnie' z:rObio~o
Mial strzaskaną jedną część twa,r~
l przestrzelona rękę. Według
opowiadani&!
ż:ony, hrabia oglądając rewolwerfktóre~ó·ku
rek. bardzo łatwo opadał, spowooo-;w:ał. m~n;to
woli wystrzał w szczękę. Kula. u~rzeZła ,wtyl
. le glo,\vy, przeszywając naJprzód ręke.. Dwu:t'
krotna operacja na nio si.ę nie. prz.ydała i 'P.'~
ty~odniu ostatni z hrabiów Kerninon ' ZllW"J.',
9perację.

bezprzytomnie.
.
'. .
.',
."
Wśród bliskiCh osoh, kt6re odwie~arł
ły: chorego była i je~ometresa, Bernard~i
Nedelec. Zeznała. ona, że hrabia 'formidni~
oskarżał własną żiOne

o .zabó.istwo. Panna Ne::=;

delec powtórzyła to oskarżenie kuzynkopi
zmarlef.{o, które w kilka dni PO pOjfr:tcbie'
wniosły skar~ę przeciw "nieznanetnti~ mAllJ"

dercy..
..'
'.
\ ,"." \
. Opinja publiczna, PrzyzwY'e2a~ł()na·· dQ
po~l~sek o niez~odzie w :rI?-alzet1st~ie. . hrabie::s;
go, poruszona teraz opowuldanlaml ]ea,o :ma;'
.t~esy, zaczęła się burzyć, coraz wiece i .'Pxte;;:,
crw: 'wdowie. ' . , .'
".'
. "" 1
Trybunał w Rennes p,olecił' . sę(bietx1u:
.ś.Ie dc. e:lnu. '. w.,". Lan.n,ion. z. aJ.·.~.. 6, "s.·łę.· . t.'a.: . . . sprawĄ~}ę
"'W
.ezw,a,n
.. a...n,. .a. śł.edztw.o. d. ow,a, }:lO,·~. . ęła.... ',.·'. ,i ,
wik'ła6. w swych 2eznaniach,' co .skłoniło ,$ę.:&'
.'

•

,z.,

''§:,''
..

w.

d~iego do,
f

nut~

Jlatychtnis.stoweRo j·ej
.
.

'ateSzto:wa~

'.
~ :A.d\yąk'at oskarłqnej.os\vią.aćnł.~ . :VtyJł~
slan.1]-ikowl.l edl1e~ą. z Wlelklch.. d~le~n1k.6~ ))a,.
rYSklqh, .że .J~f;!O kh!ęntka, naJ.nleWlnnleJ~?:a~
WŚWleC'Ie, Jest oflarą tra~cznego zbieiui
9kolicZllości i opin.ii .publicznej, .podourłoJ
Pierwsze nieporozumienia zaczęłvsię zaraz ne; oskarżelliami metresy zmarłe~o. Zdaniem
po ślubie. Hrabia Ro,ger orzywiazywal nie~ . jego, hrabia Kerninon, przyciśnięty do muru
nlała wa~ę do pozorów. Więc też przez trzy
oskarżellialni' żony, która' mu czyniła' wYrZt1
dzieści ląt małżeń"stwo Kerninon czyniło dla
ty z powodu rozwięzłegozycia, tar~Wił sid
obcych wrazenie ludzi szczęśliwych. Rodzina sam na swoje zycie.
'.
i bll:isi zna.lolni wiedzieli iednak dobrze, że
. . ' Sędzia śh~dczy podtrzymuje JeanaK"~
za tą fasadą zewnętrzna kryj ą się rzeczy skarzenie, . powołuj ąc się na .sprzecZl)Ośo
lU...niej f:!odne zazdrości. Hrabinapo~więcala. między zeznaniami wdowy a jednego z. si\Si~
czas na wychowanie syna z pierwsze~o maI,. d.ów. Hrabina twierdzi, że paul jeden strzał;
~eństwa, Który ukończyl fakultet prawny .nana~onliast .ó,?/ sąsiąd oświadczył, . żesłysza.•
Jednyrri. z uniwersytetów, hrabia utrzymy naJwyraźnleJ dwa strzały. Sad nakazał eksliv
wał pozamałżeńskie stosunki z metresami o ·mację zwłok i powtórne o~lędziny. któ~,.,.'h'l'6
czem dosyć nawet w ostatnicli czasach m6wio .zu}tatu .wyczekują wszyscy. z wielka. nieci~

na .

i

I

phWOŚClą.

.

-

.

IBP_ _ _ _ _- - _ - - - - - - - - - - - - -

okazała się daremną

nie udało się falom elektry~
cznym przenfknąćinasy lawy, tak, że zamiar przesyłania szmerów i huraganów, szalejących w ognistero wnętrzu, na dalsze przestrzenie zewnętrzne, za.
pomocą radjostacJi, spełzłnarazie na niezem.Pracy
i doświadczeń w tymkier;unku nie Il.rzerwano jednak!
-

straszliwakatasłrofa

w

~owdeDii.

kolejowa

.:

i.

.

.

i.

t-

'r

tylko 23 osoby.
R~ąd sowiecki niedopuś.clt (Id rw:stel'dnla: sł4
wieści o tej katastrofie, jednak za. pośrednictwetno.; .
calałych pasażerów przed9Stała. się' ona:do}Rygi, •
stamtąd do na~·
..'
r('

giem

ocalało

W RZY$ie

stanie

Il_rW~ę,}C~~~;;,,;

"drapacz . cb mł1r'''~':.i::i.I ..',~:Ij~:

§ W Rzymie ma sta.ń,~6 ów no~ ;liolo"e:>:~
jekt, który jest dziełemarchitektaPa.lantf~ rat-geJlt~
Iwanowo Wozn'fesiefislf
czyka,. pochodzenia. Włoskiego, przew:iduje~O
zdarzyła się przed paru dniami straszna katastrofa
piętrowy gmaeh,0335 mtr~wysokości; 005 im.,'
kolejowa. DO-lsobQwego pociągu, ida,cego w Kierun·
'.'
'
. ....... ;' .
ku Wozniesieńska, doczepiono kilka wagonów z ben... frontu.
Zawierać będż.ie4J500 pOKOi, . 100, szetoliicn ll.al~ ~
zyną, pomimo, iż jest to ustawow:o surowo wzbronio, rów, wielką salę -koncertową., teatr ibalcf do ~~
ne.
Niedaleko od Iwanowa w czystem polu, benzy. , częń gimnastycznych dla' szampion6w Ig:rz1sk' GUm..
.
.
'. .'
,
:'.
1
.:na .zapaliła się i na skutek silnego wiatru i" eksplozji _pijskich.
Ar.chitektten. naleły .dopartjifaszyst6w i. ,buo!
zaj<:..]:y się wagony pasażerSkie, płonąc, jak' zapałki. .
dowla ta ma być: wzniesiona' na koszt. l'zs,du ~
Lokomotywa, tencler~ wagon pocztowy i jedeI.
. wagon osobowy na skutek eksplozji oderwał się od . Mussoliniego. Plany są wystawione' w bib1jotecg
reszty pociągu i jedynie znajdujący się tam pasate- ministerstwa spraw zagranicznych, lecz nasuwa.Ją
się powatne trudności: brakujeocJpo",·kdnich §rod..:
rowie ocaleli.
. .
I
Gdy pierwsza pomoc się zjawiła, znalezionó k6w i trudno' jest wynale~ć w centrze miasta dosta..
tylkO kupę dymiących gruzów i zwęglonych ciał.. U.. tecznie wielki- pla.('~ P-'4P. ~~aUz9~aui~ ~.'lC! 9~~
IQ R~~~U,
~ t.l , ~ pa$MamWA ~QaQY~ tx~ p~lJtt
I' §),Na linji Moskwa

Nt.

,
Związek

lezoUaijZA dllał
alooła Banku Dohkiego
O$!'ATme PÓLBOC2E.
Prą·

porównaniu stanu rachunków Banku POL..
alego w dn. 30 września. ze stanem rachunków w
~ ~

czerwca. y/idzimy zmiany

,

Portid

następujące:

30.VI
3G.a:
miL zł miL zł
138,8
233,1
83,3 .
H,9

w.lo~

'Sapu zaota

JaJ_ walut

258,9

0_

78

2SS,6
460;3'
6,0

'12

t9'i,~

,
'88 '

,sD'9

78 '

dMOW,
Obieg naarko'Wy

Obieg d .•:wkow,
ObJ.., m.talowy
O_bayobie, plenlę:bly

17,'

Za~m Obies pienię~ny ! 488 milj. zł w dniu
CI~l*Wea wzt'ó$ł do590~9 milj. zł
dniu 30-go
września, cJyli POwlQkszył się o 21 proc. W obecnej
chWili 'mam, at cztery rodzaje ró~nycb Qbiegow:
obieg dołowY, któ:ry osiągnął ostatnio cyfrę 460 j 3

w

, 86

• ilJ.

d: (8M lllilj. 30 czerwtl!l.), obieg biletów z4awko-!
na SUn:lf~ 107~2 milj. ~ł (72 miIj. 30 ezerwca.).
manetmetalowyeb 17,4 milj. zł (4 milj. !lO czerwca.)
~ tts~tld ob;eg-n markowego o wartości 6 milj. zł (w
.~1eb

etniu '80 t!erwca. zna.jdQwało się jeslacze w obiegu. mu..

tek na lumfl 18 tni1j. Zł)"
.
~.
Jeteli wetmlelllY pod uwagę ufundowanie na..
\ti~j'wtlluty to samemu obiegowi złotowemu w wy..
,okości 400,3 milj. mo:iemy przeciwstaWić 9919 milJ.
'.alOiAt ota.z 29S~6 lllilj. ~ł ~pasu walutł ezyli razem

."Nl.·wetąl~#,ąfW.'· dni'U'~Lo~rWO~ ··to m~o..
.$ł~", .,~ ~O.ttlĄ jest potityka walutowa Ela.n~~, skoro w' czasach takiej mizerji krr,dytowej, jakq,
. Ó))&cnfe przetywa.m.y" ud:tiela kredytów wprost jak. w
· ,ip.teC$.··
,
,
'leteU tak OS~tla. politYka, jaką. Bank Polski
ł>rowad$l jest $ro~Umiała w pierwszych swych kro ..
, At.aeh,to ~ drttgiej strony trudno nie otlnosi!1 się kry•'(Jmie· 4~·polityld·lt,redytowejJ która. wyraża się w
Ain1ęsweJ ,wProst c1fr~QI 69 proc~powięk$:zenia portie
VI $to~1.Ulku

ClVr'I1D"'"

d'o· czerwca, kiedy po-

W1~ft4t. nieśkol1c~Qn1, wlękstej

intel'''

. Bank POl$ki, to jut
jaBo polityki
]JO~W1e:m w)'eho-lta.]utam,w &twor~y ć
p61~rl«~t~~4*

RZĄD WINIEN NIE DOPUŚCIć DO NIE UZASADNIONEJ ZWYtxt
!.Ir,Zed kilku dniami cukrownicy dotyli w M.i~,
Skarnu memorjał, w którym domagajf.\ się !:gody rZ9
du na pcdwyższen,ie ceny cukru z 55 d na 94 zł za
100 klg,'
KoniecznoŚĆ takiej podwy~ki motywują wzros~
tern kosztów prodUkcji i -- zwytkę cen zbota.. Produ.,
cenci cukru, obliczywszy przeciętne koszty wytwo.
rzenia 100 kg. cukru. dla cukrowni w b. Kongresówce na 70dotych i dla b. Dzielnicy Pruskiej na 61)5~
złotych (w czem koszt buraków u.czonych po 4: zło..
te za '100 kg. stanowi 25 złotyCh) dochodzą do wnio ..
sku, ~e cenę. na rynkU, wewnętrznym :mUsi być zna.c~
nie wy7;szaod cen produkcji ze względu na straty (lj
jakie ponoszą na cukrze wywo~onym zagra.nicę 1 dla.
tego proponują, aby 'wewnętrzną cenę 100 klg. cukr~
ustalić na. 94 złote. - lnnemi Słowy cukrownie"
pragną, a.by' k<>tlSumenci krajowi pokrywali straty,
ponoszone przez. nich na ekaIior.cie.
Zaznaczyć nale~y, ~e

na. rynku :§wiatowym ce·

ny cukru 84. znacznie ni~szo od cen połlięranyeh obec
nie przez Zwią,zki Cukrowni<':ze w Polsce: cena
cukru na rynku .londyńskim notowana jest na ll$tota.xn tadnycb przedm.iotów. W 6d1e artykułu 6 umowy osoby kor:z;ystając t tr'llnżytu Sł.\ przedmiotem
szczególniejszej opieki wtad2i polskich. ,Z&, wtględu

ęzylS'~ l1to,owv postan0-w1e

.~rbs~e' i,;~,zstronnę"l:',93~;~" ,

1likt6w. Auty to ost~~;)" ,

'

,l.ł!en",

,'f(!1ń"J!lol&lrtej

WALKAÓ ZMIANE TARYFY CELNEJ

wa

04:Po.t1,:rQ"~~eb.

"~J"

< ,

delegacji), odstąpić od zwykłej drogi, t. j. od wymieniania w takich wypadkach not dyplomatycmych,
co byłoby procedurą 'zbyt powolną. ;Na wniosek po}..
ski obie, strolly .zgodziły Się też, ~e ws.zelkl~ nieporo..
!ilumienia rozstrzygać będzie srtd rozjemczy w Gdań
sku, złotony !1: tl'zech członków! z przedstawicieli
obu rządów i superarbitTla za strony, jakiegoś pAtl..
stwa neutralnego. Mandat sup~rarbitra. powierzono
duńskiemu generalnemu konsulowi w Gdatisku p.
HaraIdowi Kocham,
ACRkolwiek konwencję .paryską ra.tyfikowano
ostateClniejGS2cte 'W marcu l'. 1922, do d.ziś dnia
nie 'Z$.$!t9tU ani jeden wypadek ni epot' Oz UIJl lenia.,
kt~l1' ~al~.Q;ałoby oddlt.ć sadoWi J,lo.zjemczemu.

~fł .~by...

,

. oozy-

WAMgRYCR..

(~) Atneryka.(lf~ką. 'Pa;l~tj'tt demolCralS
oshttnlo ostrA: karntHCtlle,

tycznłt l,'Ozpoczeła.

lIi,fDjJ'U9, mQ~e,WJJ'ć. . .~ do--Bldeto'WJlną

przeciwko obecne,i ta~vfjecelne.i,
kte-maj@ć~lza~ zadanie obrone wielkie~o. 'Prze~
toq.~~rat'WQ.f W~.ll"jtnblłj~el$i,ltod1 VS1u ~meryk. przed zalewem towaru, 1101
" I .' i';~.,
'. J. . . . 1
Clodza:će~o z kraj ów o ni~szej walucie.
PMIAtII~1t emisyjtl&łO 00: ~tkUt1ti4~O~Cl'
N'a1s11niejsźY1l1 a.r~ulnentemdemokra~

:. w~~ttd.j~n$A

.~~~;~.~~.\,~~~
...~a,pł~ll
$~llo- ,lÓ!:łli:~sl>A~e'
dżoel!rzćą2"
WodYdoz!óert'
'ua rS~!łxrOe~aJtt~~Oa
. , . . ~Q1W
".
.
U "uJ. cu. UV
vv
~
łJV
~".ui) y~

ty$f&;cezłotych~

'IV

'"

\;i

. Bt.111ów4na to" bv te 'Pieni~dze doatalV$iędo
, ,ftW<I&n ~Oxr tltQlII )C(lllt'1'A1IZr.,k l'ewny c,hu'Przy wileJowanvoh klas\ ws~y~
.' ~OI«OQ~
stko tQ· Z" llod pozorem p6łmi1lątQowe~o
. :'(~) 'Nac~e ···~tl .pqd'd· .•$o~ęgQł, U1J)owy doo~odtr. dlasktrbu patlstwa z ceł. \VieUd bo
poIsko-ni&mieckiej o ruch trauźyt.ow:r· Nl~łłC ź wiom 1=tr';~xnYsl ame:rykaftski, chroniony
'W
Prusami Wschodniemi przez korytarz I>olllor$k.i~ UIDo 1'e~, S'PO$;6Q~~~es: .p,aństwo, zmon.opolizowaw

~1 za.wa.rtel dnia. 25 $tJ~$.i&1921~; r •.. t1t;Q.owa',~jest
llajlep!Zytt'J dow>odettlł ·le g.t>S)lodttIttes'btYsllnlt1'Nie.;
m1ec wcale nie. poniC$ły Sl!lkodY ,r2l~.·()dcięcie Prus'
iW&chodnich, i te wytoozenie sprawy lotytąrza. jest
tiIkoptóbEl4 pod,wałen3a Traktatu' Wers'llsklelo.

szy

tl·

zapomo~ą różnych

ólYl~J~4..

UUnd3Cl,

. J~;

syndykatów itrus:::

;lQQiera Of1romnv h~r~ę~ z
l1Głtaei nadmiernych wsk6w.

t1LGIPby PDftA1frttfItAJĄTItOWYM DLA ROLU:tnówa tra.n~1towa ·~pewnia NienlQom'.n$ht9ł~W',: ~QWXNlłł!fYO•. KLJłSlUUd
t:de~ swobodę tranzytu o$()bowego f tO~'8I1'oWG'go
nwtOl-OWSIII.,
',:J',MN:o~y ,Nlemc&tt1i a. Prtl.S&l11 Wseb:od.nie,xn,tpt'J&Z

·.~_t.'I;':t~':1\11jI(}r!_dł,XJ;.iem wykona~lelXl

l

~rjum polskie zarówno drogami lądowem:! :t•.k '·dnia~~.i~!nt~ti>b •. VI okl'ł8"aCb. t1:otklUętrob
,ł Wb4Jn.mł, ape1Vn1a też ruch pocztowY', telagraficz- . lttfł$k~:rl.~łG;~ę~łbęctą ptlYłltlaWde,paatĘlikom.
,;;W f •.leloruozny przeJ tarytorjwn polskie. W ;rualu ~D1)lik~~:~i.'łllUj*e ulgi ptrzysplaciepCXiatku" . nJl'-l
*'xlMfi~ W&I'TJtlde towary .wolne są od cła ~
j_'k~~e'l~,.,.i":L'.1"il..
. .. ·.f [' .. '. .
. ~ . podobnych, pnyczem nie bierze się jJodnw1tłę
·.·.m~~~t;>~ji:,"aj1;ltltó~;~i!~tnSldcbł Ik,t6rrCh
"łJ,.II!~_1~1;:;l patbtwoweJ, ani pochc>d.t(f)n ja na. . IbirG:,y~i;Ił.;"jb'~';ł~~ 1l~l!JlPtI'2e:lt~_j,~f;~.
il"~jł~J:ne 1.&:1j& przeznaczone są dla ruchu.
t:biQl'tiw,ir.i~'~łJ"":~~"~ł.ktor~'"mai,ą(1l!)aoo bekU.!lfll_UQ!le są tu najdogodniejsze po- ts.rów,.e~~i~~"'·\~.QJQt!l'" ~r6~()Pi;em.z*,,'.jak ł

Pl"~J terytorjum polskie
pa.kunki jąc

s

pn.jaz~

jum pol..
.• 18i ~

r

.
uw

Cukrowników zabiega o znaczne podwyższanie can cukru.

na militarną obronę Niemiec wojskoWi, niem~eccY' ma
_15 milj. pOk\"1cf'" W pelnowal"t()ściOW1ch walorach. ją ze,pewniOtl6 te san.."l prawa., tak, it mogBt kotłzy..
stać z ruchu tra.nzytowego~ tak SMI).{) dopus,ZCz$lne
"'Nl~ bierze sietu. pod uwagę pokrycia .bankowego,
· tlÓre.rn jest mpas wek$ll. W dniu 80 września wyno iąttansporty oporzĄdzenia wOjskowego. St;~zegóło ..
.gil on 283,7 milj. zł. W tym. wypadku stO$U1H~k po" we pr.2iepisy dotIczą tran$port6w broni i rurnul'licjt
Poniewat 'bbie strony przewidujĄ, te interpre
· 1rl7cla do obiegu b~dzie jestc~e .korzystniejszY' iwy..
boł!ić b~d.me asS)) więcej 238,7; czyli razem. 567,2, na . tacja umowy i stosowanie jaj wP~~tlcęm~ wy
~,9
OD.6w banknotów .. zlotowych. IlUlemi slo.. w<llywać nieporozumienia, deleiaćjg,:pol~~ł( 6łwiad..
pt•. ~~.".. w _tlele 1ęliAt . nl~umt całkowite. czyła.w czasie rokowań, te uwa.~a. ~, $łł.b$~e włą..
~~a.~.,enr~ i~8. ttdlj •. ~ł.j~s. '1'ępre~en

I'hf)

d~ł\ .ra.~ł!\~I;,~.34iltl~P dodm"tr-tdZlernl~ą 1~.r;,~~1 óbs~:::$.th zaś ponad 300 'Rft

uarów-:d:lli.,łI,·..._1i9!l"'t. ZWltN.ki_ te płat..
nicy W1kał~' 1!li~~~~.~~ietn, OkY'~21ow~gł,U!1tęM ~1Pł·ł.:~~~tów «10 łj~cłł.

Nr .. 280
t1

Poerąfeni w gł~bokłm $mutku zawiadamiamy wszystkich
chany ojciec. stryj. wuj» szwagier i kuzy~
ś.

br"

t

właioioiel Zakładu

p.

.yrobÓw

słalo\iI.wwoh ..

po kr6tkich lecz ciężkich derpieniach zasnął w' Bogu ll d~hi 11 b. m. o godz.. 4.. ej po poł•• przeżywszy lat 14..
Eksportacja drogich nam zwłok z domu źałoby przy uL. W61czańskiej J'& li39. nastąpi dnia 14 b. m. o god~.. ,2~l popoi. .
na Stary cmentarz ewangielickłll
'.

Ait'na Hauowa I voto Borkenhagen Z

o
- Ka f'lndanyk.

stat i

I

--o

łliedzfela.

dnia 12 pa:tdziernika l1aks:9miljana.
.U_jaka QlIII'...la $ztlllld (Park SienkieWiclll
'Wlstawe

pól~kleQ:o

malarstwa,

rzeźp}' graUk j i

zdobnictwa

otwarta od lO-s mieczorem.
Cą'.hda Tow. Pr2JJacl6ł F'r-snojl.
PIotrkowska 195 (leWa ot;.) otl1łlrta od 6-8
~'idowiska.
T., _.,.1:"" MI.•..J.kl PO pOl»Ciftłgąnek"
.Pocalunęk~

wJe,<:r.Qrem

,. •• tt'! Popul • .-.., po, południa

"Pen l X·

IQ u

r Wiec1:orem

"Napiętno\i\'lana:'

"OtllCon u ,.Stał' ~
~«-a .. dllllll.ino "Kadysz"

KinD Sp'łd.de8ni f" ....o" P."ń_twowJclłil
"Zręcany muszkieter"
Khllo "Realueraau "Indyjski 9ztylet- '
, Milej.ki Klnematc" .... f Oś.iałDw1M

, ...TrzeJ

Mus7.k:letęł'owle'·

G,r k Ctlli.elU Program Nr. 2.
'1I1u"0 TII\I.e "Bozw6j U tnie_c{ sJ~ przy ul
,;,,\ }łOQl6in_J ··lift .4. Ct,nne Qd9 ,ranQ do fi 'Wiec~

W!,j,a,d,eJA08,ei"j,;;b,ji8'ią;G&'1 1;

yg d iD otniczsoo".· .

biwnie nieclia)' !&zdy pośpieszy ~lło~))y . z~
skromnym datkiem na rzecz rozwoju "fLot:.
nictwa Pol$kie$Zo...·;.
.'
"
:

Dziś W aniu ostat'niem Ty"goonia Lotni
cze~o" na rzecz Lhd Obrony i?owietrzne.i Pań
stwa odbywać się będzie sprzedaż znaczka,
co nikogo przeraźać. nie powinno, lecz prze,::

t I l!

w

Sala FUh41u'mon)1 5I Koncert o gOdz.. 4 pp.
,,'-&In.·' ",CltereohJe'tdtcóm Z\pokąUps;y'~

'1 Calt-h'll

zień"

Połozenie ~eo~raficzne

chodu nie pozwalają nam na' poiostaw~i~
vr. t y l e . ·

rue·

I

.
Mus~my el)er~icznie KrOOZ~ na: oror.
aze rOZWOlunaszego lotnictwa, a. w tym P(}$I

chodzie pomoc kobiety Polki ~iest niezbędna.
Li~a Obrony Pow~etrznej'. Państwa
zwraca SIę z 1.'!orącym apelem do Polek aby
',w poczu~itt doniosłości s:prawYłech~Wy W
przeć ustłowanianasze..·
..
t
'.
przygotowane.
'
Zna.jomość lotnictwa wśród szerokich
. Niech k!lżda 'P91ka ~a'Płszł lię .tło. tir(
warstw społeczeństwa - zamiłowanie doń ,Ocrony Powu~tr~neJ Państwa .' i w.c1..td~
- uprawianie sportu powietrznego -- stano doń sweJ;fo męża.. oJca, brata ł syna. . ....... ,•
wi podkład, na którym sita lotnicza Polski
'Tylko wspólnym., .'Poteżnvm:, wysil
może się rozwinąć i zakwitnąć.
kiem. doprowadzimy Państwo do potę~i ..
O~romne postępy .iakle lotnictwo . lian::
Wojewódzki Komitet L. O. P. P;, Udł."
w powietrzu.
Niech nas nie zaskoczy lliespodziewanie.
Społeczeństwo musi być do tej walki

..

. .. . . .u~
. .~.a«gl.ur. .~!• •~.,.·~*" !~9. . . . . .'.mBRUw.ie......
"IU.'. .II.U.l•••
9 . . . . . . . . . . . . . . . .1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ltomitecie Potn~CY. Młod~ieży. Ak~afl~ml:ękiejł 4s1~u
jE\c doń p. ławnIka. Kruczkow~~ęjo.. , ( !
-

.,.'

fO;mQC b~W*~I~i-'·\

W związku z Ul'Z
czym, Ma.gistra.tpos

J

'ą..n;Y;n:IT
ł'"
.'
Obron1PoWł~ttlej,

eS na cele
. lotnietwa.'d1a. Ligi
Palistwa zł
~ Osobł$te.
"'
,
W gobotętj. dnia 11 bO. tn, o ~odz.' 6~ej 25,000 ........ tytułem jednol-azowej· sUbwenoJi.
.
Dla. pkcji pra..cownlkÓw biu).I1oWYChpt-żYZWil:\z~lecz. w kościęle parafjalnym w
Dmosinie

został. pobło~oslą\viony zwi~zek , małżetlski
panną, J aniną Leśniewsk~, . córką
ł. p. Witlcente~o i Czesławy z Kamitiskioh,
~o.bywate.lstwa zielnskle~o vi' ziemi Piotrkow:tI

p. omi~g~y

IIdeJ a panem Kazhnierzem Zukowsldm, dy
. rektorem banku.
Młodej i dobranej
parze t,Szcz~Ś"ć
Bote"..
'
........ () VOtnulk Ko'c1uszkł

wLodzt

W swoim czasie Magisti'at łódzki powziął projekt postawienia pomnika Tadeusza. Kościuszki na
Plao'U Wolnojci. $y11:>1 tttP'łtrwuyponu:tlk w !'lalum mieścl~, po~bawionem naogół estetyki i wszel.
kioh pamle;tek historycznych. ' Na toltpil1iI1Y' w tym
celu kopkul'a n.ade$łano 18 pr$c•• których wyró.tnio
110 tray. l :a.$tęp;nie .- poprzedni~ wład.ze Uli.jakie
.wróciły liIi, do jednego ~ artystów-rltetbiauy o wy
kol'.UiW.!epl'ojektu PQmn~u, którego kompozycja
uwzglC;ldniłaby po:m.ysłytrzech nagrodzonych pr$..c..
Ze "WJglę{.'lu, . jednak na trudności finansowe i t. p.
$pra,wa,pobltUka poszła w odwlokę.
."

ku.

hPraća.H uchwalił

Magistrat wya;sygnowt:t&! ,łun

dus.tów miejskich tytułem .zwrotnej' po!tYCtkl: zł
15f OOO '- na pomoc dora&l1t\ dla bezrobotnych J.j:NtCOw;
nik6w, należ~cych do w&poronia,n~j sekCji.
.
Wreszcie Związkowi Chrteścijaitakietnu Mlod2ieźy .YMCA postanowiono udzielić jednorazowego
lub.yttJUtO;w kwocie 1:1.5,000. •
W.zystkie .te tl~hWM1 .Magistratu podlegają
~&twi$rdzeniu Rady .• Mlejl1ł)tiej .
- Akcja do!,wian1a d:idec1.
Polsko-Amerykarlski Komitet Pomocy Dzie<dom - zgodnie z ·W.at1l1':lblll i istniej ~ej. 4ot,.Qh't~q
umowy, w spraWie dożywltmia dzieci szkolnychwymówił j4 Magistratowi VI terminie dWUtniesi~cz
nym. Z dn. 1 grudnia ;t' .•b. akcja dOliywię,nitt dzieci
op~eilę (!a.łkowioie na Iilaterjalp,ycb środkach ,Wagil&tra.tu.

~ Lote:rJa L6d'1klej Orkiestry rUhal1):)onłcmeJ.
W obecności p.rejenta.. Chrza.nowskiego, urzę~
dnika. Urzędu skarbowego i pubUczności odbylo$i~
w~.zoraj losowanie loterji L. O. F.

WYgTane padłY 'na, następujące nUlnery:.217~,
Obecny Ma.sistrat nl7+. wniosek Wyd!:. Budownl
'ctwa powrócił do ~ojektu!wystawienja, . pomnika, 58, 978. 907. 4681. 4065, 847, 3784, 38GOt 398,,1067, 614.
, ltoś~iU$~i na Ple.cu Wolności i polecU Wy<lzi.a.lcwi
~ Ze Zwluku Sirzeleckle$to.
...jl\4si~ tą spra WĄ~ Będzie ogłoszony ponowny kon
W
dniu dzisiejszynl odbędZie się kwa::'
kurą, pr,ycz.ern MaS'lstrM stoi na stanowisku,
te
,
lłfłkacyjny
konkurs, . s.t'!zel.eak.i w, Pi()trko. wie
,rojekt, pierwszego w .Lod~i potnnika, stawia.nego z broni dluaie,i,
krótJdej l' kiJ-rabinów w celu

, .NAęfllel~i1tow,i Narodu, l;rlUSZ~ poąiadać bardzo wyso:,~wartP~ć artys:tycznq. Warullki konkursu ogloSlZo
,~_a~i\tłiLUl\ .1;>0 porot.umlenht. się Wydziału a~dow:tli
~,cm. ~ę, ,s(,e~ami. artystyc.znetni.
~! 1'tddd

> 1 \ \ 1 zwi,,~u

u#ldelld:ka.

z projektowanym

w~ta.aie

od9--1a

'!;~'ł1stQP,aa Tygodniem Aka.detnika., Rada Naezelna do
. 'lPi's:W .młodtietr a.kad~mickiej zwr6cUa. Si~ do Magi

Ittatu ,m. Lod2:i z

prośb~

o poparcie a.kcji linan$()-

·:'~ej:Ra.dy • Akcja ta p6jdde tV tr2~th kierunkach:
1). urządzenie lotarji; 2) doliczania kupujE\cytn
,,'W Ikl~pa('h pewnych kwot na cele POtllofy:11a rolo~ziety akademickiej, wzatnin.:t1 :ta co wydawane hę,:,
, . ~6\ odpowiednie ~nQ.czki; 8} urzą,i)2ania lokalnych
JjtrJ:Pt~.t (1ochodowych~ W calu prtyc:zym~nia. 8i~ do

\ .Ifl.I.terjalnogo, powodzenia Tygodnia AkadGmickiegot
~tJ.'łlJ.

D02t.annwB

wJl.e.ć ,~~ia.l

w

\V ąjewÓQ.zliJro

'l

alow~ i sportowe 'poczyniło w,&ajgcH ,Za:il!,

Polski wśrod

wro~ich mocarstw i jej naturalne
wozem
zasłonięte gramce .wyma~a.i łl od
Bp'ołeczeństwa cią..I4le~o wysiłku ku utrzyma~
11lU obronne~o po~otowia caleAo narodu.
Wojna przyszłości roze~ra się

obcych i

dziećmi.

przyj~cia udziału w konkursIe. o~61no strze~
lecKim o l1a~rodv. we Lwowie. Jak nas in:::
formuje KOltlClldaZwhl,zku Strzeleckie)7:!Q
Okr~~ Łódź, do konkul'su stawae mo~aczłon
kowie innych stowarzyszeń. i niezrzeszeni..
InfortnacU w tej. sp~awie udziela Ko~
menda Związku SttzeleC~le~o Okrę~ Łódź,
Sienkiewicza 3,:5, w ~odzlnach 19 - 20 .

_ głedy otnyliuun, :tkcje. Bauku' .polskiego.
:rak się dowiadujemy 2: tutejs2sgo odj,~:jału
:Ba111tu pols.kiago, w najblit.l!!źych dniac11 nadejdą do
Łodzi akcja celem zsmiany na ~ie tymczasowych zaświadczeń. Druk akcji został jut CałkOWiCie ukonc.to~
ny. Wydrukowano ogóleu'l 480;000 odćinkOw. Wypisy
wl.\nie .:nazwisk akćjon~rjuszJ~ trw't. Do· końca roku
wli!2yatkJe tymczasowe ~świadczGniab~dłl wymienia
~neOĄ

akcje.

(pa~l

!

15 (End 'łłVenus«')' Na Jlol'ządku azien.rrYtt1
,prawy bardzo ,ważne. dlates;{o "Poiiadane licz:#
~e

przYbycie..

J.

NV

.

O

g. 7 wlecz.

ze~

tiranie w lokalu K,v. Lud. Nar. przy ul.
114..

,Ł-iotrkowskieJ
I

kradzieże

tAly.nadki i
-

ił

.

onla 15 bm.

środę

gek~tarza

Ecb .aresztowania

Związku:

.et~owców.

Przed' kilkoma unia.mi 110d aaresem ZwlłlZkc
Vetalowcćw nadeszła. paczka, na której, jako nada.w·
ea, figurował poseł komunistyczny na Sejm Krć1i

to n

KIEROWNIKIEM BUDOWY,TEATBU POLSKlt:GO - ŻYD"
wierzyć kierownictwo budowy teatru !ydowl, n"wł_
wl Landemui'l Społeczeiti>two łódzkie ma prawo ~
rem wśród
najlepszym z przymusu zarządcą patistwowym z po- pytać się członków podkomisji: 1)'. Golca, Rund.Q.
Urbano\vskiego, I{ahana, Lisowskiego itd. - czy w
śród dyrektorów, ale kiepskim działaczem społecz~
nym, czego ilustracja; jest Lódzki Komitet Budowy Polsce oprócz :iydów niema już faiJhowych sit łeoh.
nłcznych. ~o oddano kJerown: Jtwo budowy pr:q.eJ
Teatru pod przewodnictwem p. f10lca który przez ()..
narodowej świątyni szlukl w Lodzi w xęC$ iydow.
Krągły l'ok, ani o krok nie tylko że posunął sprawy
skie ?f Czy na to kooptowano wndego Dawida do KG
tak dla naszego miasta wa1:nej, ale w rezultacie mUs tu. aby członkowi tegoż Komitetu Dawidowi Laa
wskutek wszell{iego braku inicjaty·y i energji nemu powIerzyć kierownictwo budowy 'lł
. spowodował zarządzenie czynników miarodajnych,
Społec.zm13t\'\I·o musi zaprotestować i 2wrótić
odbierające miastu prawo dalszego pobierania specjał
nego podatku na budowę teatru, który miasto pobi:J~ się z :.npytaniem do rzą.d7.ącej większości, która Izłł\
GO rz~d6w w mieście pod hasłem "unarodoWienia,4ł,
rało od paru lat .
czy w ten sposób pojIIluje i spelnia swe zadan,fe?
Mało tego, Komitet Budowy Teatru spowodo~
Skanda.l!
wał skanda.l nad skandalami, postanowił bowiem po
się, te moina by~ najlepszym dyrekto
pBństwow"Ych zarza,dców z przymusu f

Pokazuje

l:towski. Kiedy ~ekretarz ZWiq.zku p. Biella udał się na
dla odebrania. przesyłki, został aresztowany
j)Hez czeka.jącą, tam' policję i osadzony w areszcie, ja...
.leo podejrzany oodzialalność ko.munistyczną. W spra
wie powyższej sekretarz Okręgowej Komisji Związ~
ków Zawddowych p. Łatko\vsld 111terY\Fenjowal u sq ..
~ieS'.o śledc2ego, twierdz4c, ~e ,aresztowania p. Bi!:h,a.
mialopodstawy p ...:W~10J~ ~'dy~ nie może on
"być oq.powiedzialnyrn 2a przesyłane mu, mo~e bez
j~o wIedzy, pac~ki. Sędzia Śledczy 7..auwatył, M istot
Magistrat m. Łodzi podnje do pUblicznejwiado
lde, gdyby szło tylko o tę paczkę, p. Biella byłby ju~ mości że
rwolniony. Istnieją ?~dna~ JJard~o 1-owaine ?odej~·:-.a •. ,
'
w poniedziałek, duła 13 bm.,
.nia ze strony POliCJl pOhtY'cznej, 7. których wynIka, będzie uskuteczniona wypłata 7, 8, 9, 10 i 11 rat za,te Po BI~ha. jut od dł~2s.zego CZ~9U Zbyt ! orąco inte.. sUku za czas od 1 września do 8 października 1924 :t'
rosuje .SIę ~dała~noŚClą komuDlstyczną. .
J.H~.zl~obotnym, posiadającym karty rejestracyjne za
• t.
,NarazIe Wl.~C uwolnienie V.~ Bicha Jest nie- N N od 251 d 500
utualne.( 8
T.
r.
. o .'
, ~ l.:e l?~ ~x ~
Do o'b:zymama wszystkich wymienionych 'rał
zaSiłku. pOSiadają prawo ot bezrobomi, którzy lltraclU
pracę przed 20 sierpnia b. r.; ci,którzy utracili pracę
po tym terminie, majllt prawo do tylu rat zasiłku
mniej o ile tygodni później od dnia 20 sierpnia. rb.
utra.cili prac~, przJ czem, jeśli· bezrobotny przy zwol·
- !'NuM1ejsld.
nieniu otrzymał urlop płatny, to czas Ul'lopu liczy się
.' Dzisiaj' w niedzielę po południu 'IGalganek'\
za. cza.s przepra.cowany. o ile wkońcu beZfobCltny o..
'grany eifłgle 2 niesłabnącem powodzeniem. Wietrzymuje już zasiłek z tytułu ubezpieczenia na wy·
, •~01'em p~raz trzeci "Poca-lunek" Tristana Berna.rda, pa.dek choroby,tracitem. samem prawo do zasiłku
~*fbu.dJl.,~ widowni pogodny 1 wesoły naatr61
z tytułu dora~nej pom6cy dla bezrobotnych.
. i~ dOfJkona..lychd,oweipów . i pom.ysłowyoh 8'1'
Wypłata odbywać sil;) będzie w*q(J\~~~ft~h od P
'I'i
~,! "Wtel1de za.int$resowaale i sympatję budzi
rano do 4 po południu w następUja-cY'Cl).b1urB.;t!b:' ,
lłio.,!l~lat'lZe. ltw1ń, granego 'z :rozma.cbem .. przez
J;Bi\U'Ó . Wypłat, aL Qgli,'Odow_,. ~.~"wo . Wy·
1J,;,"~9Jn_~jtlkipg'o" którvzdpbYw.a serce ma:rgrabiny,
budowana ~oła TOw... Ake. I.t(,.,~~~li.Sld,
tJl(!\~DIr:J~tm..~$zel ktrwi, :reprezentowa.nej przez pIX :- ·ul. OOl'Odowa ~ nowo wyb'Q,40,wana szko
·Sła~.8kł\., z wy.rafinowfl.Jlt\- subtelnością. Inteligentna
la Tow. Akc. I.K. Pozna:6.Ski.,
~.,.erja p. NOwakowskiego i wykwintne, świetnie
Dl - Kałanów,
pocz~

t

re

me

r

nFeatr 1 sztuka.

-

przez 'p:

Hudewic~a obmyślone,

we~ 2:apewniają

tło

salonu

..

.

'o'

SIę

•

"

l, "
.... :.:"
.
.J~ Teafr Popularnv.'
:....
~
• :;1 . ~,Dziś W niedzieI.ę 'O ,;rooz. 3.3u popoI.,
'I'

l

'6r4'Jwieezorem O godZ. 8.15 w. sensacyjna.
An.dree .BisSQtuł , Pani XI'.- W roli
.,.owej ~'P., Sżc~p~s~ą., •.Pani X':# obiegła
'." . .ego 'c...1lbiegl,f.l"li
z. . .a. w
. . . s.l.. y. .B. 'WYstawiono
tki.e 8. ~. ".l.lY. eur.Ol>e
.. J. s.kie,
a
sztuKe
Biss()Q
W.l
. ...edA.
:1i.tu
. ' w.·Re
.. 1~ta.aw,.ej,. Qlia~.
oJi
Maxa
'. rdta:,. , ..' wskiei
; .• t. ,IQl41ch ~6wnyg,;~1'..
BrOllOwsICa',
jłtóW11A, .M.o.l'$Zyc~a i Z.ielińska. oraz 'Pił-

,\~tub
'i,

{Jl.
' .
". . .

..

.~~~ko.ws~1t ,G!Ó,ecld"

Gałęckl,

, 'Ir Miejski.
.•

;

POCAŁUNEK.
'lłaka

.. 3-&Jl aktach Tdataaa' Bemarela, Yv••
. Xlrudea ł Qustawa QuisoDa.
" :Z ttzech nązwisk pisarzy, którzy są autorami
ł1lniejszej sztuki bezsprzecznie na.jwiącej mówi ~ierw
..e~ Mo. Tristan Bernard.

.en Wt nada.je komedji swój właściwy teklO. ton
piętno tego' dyśtyngow.a.nego h umom i· tej ścienio..
waneJ p1ka.ntel"ji~ która nawet w więcej zucbwaly;eh
e~lOdach zarbowuje swój salonQwy styl.
•
SztukQ cechuje przyt~m kapryśnotić .1inji akcjI
.QIą)l'Opo:rcjonalnej we wsźystkich aktacb. Właści..
lIriekoi1cq się ona aktem drugim. Trzeci jest jut

I

.

Jyl10 pnybud6wkf\, "Ale został· dołączony .z tak4
~. t9chnk.alą, te} po wprowadzeniu jeszcze jed
:oeJ Olo1:owejpoataci . (lorda) ~a jednoaktówka tt1ew.e

lak

doIkó2ląJe

na

z

poprzedlllą dwuaktówką,

te WI-

t
myśl nie przyjdzie doszukiwać się
jakichkolwiek zrostów.
. _ tytuł
trochę banalny" ."A i pok.rewn,
uinnJ'Cb utul(, jak WIelu maldzies~

.·łl!URm

,·,.t

jed.e
Pl*odków.

!t ~jmilsJycb

mota tak

,P,t

at'fatokrac,łi,

jak

~a:!'t.vtAirlL&. by~

.~

IV -

Roldcldskn 58 I P.. dom Wid%.. lian. Baw..
V - Wodny Rynek. tóg lłokicbiaklej.
VI - PańSka 108, fabryka K. Ebeda.
VII - Plramolticz.a 5, prawa ni. II, p..
VIU - KUbl.lłd&go 222, fabryka Ol.era.~
IX - W 61czaiiSka 253, parter•
X - Wólozańska 253, parier.
'V celu umotliwienia Magish'll,towłspraw: f.
wypłaty zasiłków, wzywa się osoby zainteresowfł,ne,
aby zgłaszały się po ich odbiór z taklem w111~
niem, żeby bezrohotni, posiadaji\cy picrvrszę kolejne
tlUmerYł przybywa.li o godzinie 9 rano, środRowe nu..
mex'y koło 12 w południc ł końcowe zaś koło 2 po pot
Podkreśla słq, te wypłat, odbywaJ, Ił.ę podłuo
ltolejnyob. ntunerow kart reJestracyJnych, posiadanych prze~ ba.obołnych. którym. W AbYm. dniu.
:w,m"C)-.on.c WJ1llatę ~ła'j ~ le Qł połłUlI kolejnej
d prąbycla; pnybywant.p~u....~ ntei;ło-o

":nem.....

tl'zebnie~4Uła
~f ,nyb,wanie ~'.j". ~lde; UD.łemołlłwlaątaWbOI4 ,.,.,ł&lf

Kf,\,idy bezrobotny .otrtyme. t.aip()mó8~ po okasa
niu dowodu,$twierdzają.cego totsaroość .osoby (liDo!
wód oRobisty, paszport, legitymacja z'wiązk(j)wa itpS
książeczki obrachunkowej oraz karty reje$u:acyjnej~
ł

życiu i działach Chopina. którą wYgłosi zna
ny literat i pubIicvsta p.. Cezarv Jellenta.. 80Hstanli k0l!c.ertu będą 'Qrimadonna opery:
tatic6w klasy.cznych, botyszcza. Londynu, Pa.ry1a i
warszawskIeJ' Matylda Polińska p Lewicka,
.Wiednia., Lucy Kieselha.usen.Znakomita· ta. artystka.
która czarować nas będzie SWYm fenomenal•
ro:ttoczy przed nami z niezrówna.nym kunsztem cza..
nym ~łosem w wykonaniu całeRo szet:e~u
rowny urok swej sztuki w całym szeregu arcydrieł
pieśni' Chopina, znakomity pianista. . dft.
choreograficznych do. muzyki Stra.ussa~ Ha,ydna Mo- . I-Ienryk Melcer wykona utwory fortepianówe
%ą..rta., Chopina i in.
Chop-ina, oraz świetny skrzypek Stanisł~,,!
FrYdberg, któreRo udało sł~ w o8tat.niel ehWl
- Dzisiejszy koncert popołudniowy.
li pOZYSkać do współudziału w dzisieiszym
koncercie, odeJi!ra' nekturny Chopina~i\~ąp1:ł
Dziś W niedzielę o ~odz. 4"ei .popoł. od
nęClzie się koncert popo1udniowy poświęco~ panjować będzie dyr. rreodor Ryder. " . .
-0!lY uczczeniu 75;::ej rocznicy z~onu Chopina.
Koncęrt ten poprzedzi konferencja literacka
~ Wystąp

Lucy Kiese1haulea.

D.2Iiś w niedzielę f) Codz. 8,30 wi.ect. w sali Filhar
monji odbędzie się pierwszy występ słynnej królowej

o

l

l

'

nl~

pałaco

sztuce tej ·1!0J\.:.Qdzelltiel którem

óięl~,AQ'r.~hc....

f

ezr

ypla,·ta zap_ . . . . . . .

Zatem Boncatelle, syn straganiarki, którY ne
~ l:ia.nd1u z winexn dorobił się zwyt dziesięciu miljo·
nów franków~. zje.td,t,a. na zamek lllargrabiego.
odwiedzić jego syna Gastona> przyjaciela swego. zeza
sów wojny. .
Nie tr'zeba chyba. opowiadać, jak towarzystwo
takie jak wicehrabia. le Listra.c, hrabina de la Tour
d'Argent j sam ma.rgrabia i jego siostra hr. Aurora,
. przyjmą krociowego parweniusza. Trafem dnja tego
grozi .arystokratycznej rodzinie eksmisja z za:m...
ku, który był W);>rawdzie jej rodowym) o.becnie zaś
znajdował si~ tylko w jej dziertawie. By ją przed
tą nieprzyjemnością uchronić, dać możność zostania w uko.chanym za.mku, Boncatelle wykupUje go
potajemnie. Sprawa wyjdzie na jaw, tylko przekrę
cone zost.aną Jejpo.budkl. Nowy właściciel podraż
niony wymówkami rodzjpy ma.~grabiego, zobowią.zu
je się Qust,ąpić ze stratą nabytek, lecz z zastrzete..
niem,że usz,anowanytn zostanie miejscowy obyczaj:
te nabywający' .zam.tania ze sprzedaJącym poca.łu
nek. .Boueaialle ~a. go od tej, która. najbardziej
dawała mudb PGtllania. jego niet:ówność towarzy,
skł\ ~ ~. Aurory. Touaa być jego rewantem. Bo
jak.te ucierpi 4ttJiąę. tej, kt6rej przodkowie. szli na
wojnę IQ'zytQwą;gdy' pocałowa.ć sił musi ze Iy.nem
straganiarki! Lecz ów, złamawszy wyniosłośćc;hłod
nej pani, w deeydu1~ym momencie :nie skouy&t&.
ze swego praWa•.. ~l ht1lb.ina. uczuje dla tego człowie.
ka podziw, a potem fUe j.eszcze uczucia., które maj..
dij swój epilog~.Qie »a narokiem ł6tku hoeme..

F

~~ltL

a ~" ._•.w JwJ;~

~~

q T ;;

r

7

nnr• •

• •

Paskarze ł6dzcy cieszyli się stcZm:'.I& :t powodirtct
nia 1 s~C!ęścIa pa.skaru' francuskiGgO. Sztukę oklaski
wall więc 2a.w~ęcie. A ł my, biedni proletarjuu.,
umysłOWi robiliśmy to sama J."fU, te komedja to je'$t.'
r.zeczy·wfście Świetna, a. powtóre, łe wysta,wionl\ .19:'"
la dO$kona.l{:1,
Obok re~lsera Z. Nowakowskiegot któ~
prft\\dziwa kultura i intelłgentne z.r6wnowatnten:łe.·
artystyczne ukazała nam się z,nowu w całej pełni I
w jego lordzie Asbwell. główne miejsce nale~y się ~
Komornickiemu. Artysta ten· idzie Z miesiąca tta
miesiąc naprz6d. Baz. wraz stwana. lepsze' i mę$j
skoń: zC'ne krea,~je- wspomagaj~ swe wrodzone zdoIchlu.bną pracowitoścfł:\. jako Boucatelle atWO;
rzył postać, s2eroką w ruchu i tnoetU'\ W uJ~piit
Swą prostota, i energją odcinaJ: wybornie od i:liezde~

nobd

dowania. i zblazowania świata arystokratsczxwgo, ~.
Jj1"eznntrwanego w naletytym łonie i styll pr_
Krotkego i Dębk~ Bur:ulimlechu towa;cąszrJW
katdoratowemu pojawieniu się SZ1lberta,..,. l)nekc:;.r
powmnaąaę szers~e pole tam') świetnie 2apoWij!~a
cetnu sfę ak.torowi. Miłym byłltUs~.wski jakI) 03""

nik. Z

pańn&

pierws%!, plan

wybiła. się

Sta"l~

Bo%wado:wiczQwa mIała. ~ó'\Y CJwój $Z~')iwu.1dł:i"
Ci iP1cb~1 'W eił4Bl)tsk, ł Do~"wQl
~
nie .tlW1"PUkliw~y m,.em swej bldywl
ln~
przecbOi.UiU niep.ostrzetenie.
Sfd,oD;OW&j tej "tuce Jtwot.l11 nalełycie,.

wr""

kwJnct•• tło .. )O.8laCl ·$trlo~ol) 4.toracji ltud.wt-.,

-(

.

f

sąd

-

- Za awanture w kościele.
W kościele św. Krzyża w rodzi pod"
~~a.s nabożeństwa obecny hvł r6\vni.eż "1;0;aki
.,l"J.łeczysław Vv·ilmaflski, którv wvrażal ~wiel;;
kie niezadowolenie, ~dy go ktoś·w tłtunie PO
ruszył, 11 następnie, modląc sie, wymawiał
słowa modlitwy z drwinami, a w koticu 2:nie:1l
cierpliwionv ksiądz wezwał polic i anta, bv
Wilmallskiego usunął.
."
Jednak Wilmańsld w cyniczny spos'óE
zwymyślał f,!łośno polic i anta, a prowadzony
do komisariatu. stawiał Ol1Ór.
W komisar.jacie WiImański w 'dat·
szym ciągu awanturował sie. 11 naw'et jedne~'
~o z polic,j ant6w uderzył w twarz.
Stawiony przed sądem tłumaczył się
Wilmańskl stanem nietrzeźwym, co też PO:ll
parł obrońcaie~o Forelle.
. Sąd pod przewodnictwem sę'dzieRo Ko~
2ło,vskie~o, skazał Wilmanskies:o na 3 mie::siące aresztu z zaliczeniem aresztu prewellP
cvjn~go.

(bip)

-

.' .

(1') Xurje. Biskujla. i Sąd Bisltupi z dniem wczo

rajs.zym

itosta.ły przeniesione do
KSiędza Skorupki Nr. 1.

:przy ulicy

.

;nowego

'YVejście bezpłatne.

-Wielki wieczór W Cyrku.
Dziś w Cyrku
Ciniselle,go wielkie
przedsta:'Vvienie świqteczne o nader urozmaico
ny~ progra.mie Nr. 2, który pozostaje tylko
do srody.
,
Zagodkowy numer "Mewu'\ ze śpiewa
jącą ,q19w q ~ ~radj ąceroi na mandoH11ie ręko;
ma, trIO Rln~l OS ("fruwający ludzie",),
strzelec boerskl SIetna, oraz niezwykle popi:::
sy ekwilibrystyczne całego sze:re~u trupstanowią 'naprawdę numery t. zw. szla~i~ro~

gmachu

$wietn~ tresura. koni oY1". Ciniselle~~o
zachwyca najwybredniejszych znawców. Ro:l.
wesela zaś pubHcznność nieporównany Dolly,
ulubieniec Łodzi, kapitalny w każdYlU SWym
ruchu, oraz dwa duety kOluiczne: Manc i Ed~

«:{v i b~ci9 Itv!!lędowscy,

-- Zaproszenie.

C1~illie. ~::~j wieczorem, odbędzie się w KurU
BiSkuPIeJ (ul. ks. Skorupki 1. parter) zebra.nie,
na kt6rem omówionv zostanie sposób uczcze
nia św. Stanisława Kostki, Patrona młodzie:::
·2y, w dn.iui e~o święta t. j. 13 listopada,
przez dZIatwę szkół powszechnych.

stan zatrudnienIa w
włókienniczym

3585-1

d<:l szorowania '4

ryżowe

przemyśle
Łoazt
.

}lUdie

uądkowe
r!lądk:ome

wyniki 11l1stępuj~
.
W fabrykach zrzeszonych l ~,WidzewskieJ
fakturze" pracowało ogółem 66,628 - nich:
6 dni
12,504, 18,8
5 dni
13,695' 20.5 "
4: dni
23! 11 t: .
34:7,
.S dni
14,90P
22~'
2 dni
2,322
!t5
1 dziefl
,S5
O~l
rb.

dała

,<

Ohces-z fmieć'

PM .

--_""_111 ,__
. ,. ", __

razem
66,628
100 proc,
Liczna dni roboczych w rozpatrywanymczas().,

kresie wynosiła 285)408. J€ż<:!1i porównamy 'tE,} ,liczbę
z normalną liczbl~ dni rOboczych; która w .obj~tycJ.1
ankietą fabrykach wynosiła przed, kryzysem i 572.100)
to przekonamy się, że redukcja st.anu 2atrudnienia "
stosunku do okresu poprzedzającego kryzys, 'wyra~&
si~ cyfrą 50 proc.
W toku jest ankieta o stanie z-atrtidnienia 'Vt
'.przemyśle włókienoic.zym m. Łodzi w ostatnim' tygo.
ubiegłego miesiąca. Sądząc z napływających. ma
terjałów ~ tydzień ten "y stosunku df.)" noprzednie,g("

dniU

:wyka:2:e pewJl.ą ~o~rawe.

Jak

pracują mięśnie

Pianista lllo!2;e w przeciągu minuty . po~zy~
klawisze palcami p~awej ręki 740 razy. Wyj&tkcJ'm'
pianiści dokon'lją tego samego w 40 sekundach:
Mówca. mo:te wprawić w ruch mię§nie, dz~
J~e przy mówieniu, 25 raz~ na sekundę.
~le jest to niczemw porowntm1u z~ :twy~
mucb&J która, wykonując 330 poruszeń skrzydłami
na sekundę, zdobyła rekord wśtód owadów i w~l~

-x-

wsz;y:stktch· stworzel'i.

5acz. . . do(~

opał
popiełu·

składzie p~1 tdd. Pf"trkowskjej- 24~..
Dla urzędników ptll\.stWoWych sprzedam na'W~rWlk..h
dogodoych. Rzetelna waga. Na :tądanie ~YSytkfl 'dt.2:eIle. I~banego łącznie "' ~ęglem!
(15)

'2/3 czę§ci

najlepsze wykonanie. Skład nasz zaopatrZOlly
111 .najlepsze .tOWary po. cenach fabtl'c·zn,ab.

mieszkanie Wolne,. p tac do

Zł ..

70 .. 95.-

VI

I
,
tiU

I

III

trema, łóźka,

"Kant6wka

2x~u

d, bowa do

lIWł'\4:e.J. dostaw.v", Pab~ Tk,gick.a. ó" m,. 1...

stemem skróconym...

1l1sttumen

00

sprzedania/$krzypcestare . z

tonem i nuty, . UtWOl y
klasyczne. Gdańska 761 l pfronf, mieszkania 10.
'
51761

z kuchnią na l p. z .elektry·
cznem oswieUeniem wraz z me
Dlami, od zaraz do sp-rzeda1l1a.
GL RZ~O\\7ska 47. przy przystan
ku tramwajomym Nr. 11. od
godz. 9-12 i 1-10 w. A .. ;Oa-

Tanio

sprzedałn. stół,

5786-1

5778-2

oraz

pięknym

,. 'j

'\\/ykwahfilioWan yeh
zecer6\11. Ofelty do adm. ROM
ZWOJu $lUP III/GrafJczn,"' ..

~itar.le.

ty i nuty są .na m~~ SCt1 i

3802-3

.

I

u

cach. mandolinie,

otomanę, ,leżankę

poszakuJ e

Beri.

sobót I nie'1:t.le1.

teodi mUzYc:tnej... Amii! torom sy'

toa

sp(zedam tanio Radwahslta 17.

ttJ.3

~~:!Illn. król. manufaktury'"

'gruntownie udzielam na skrzyp

Z&kld GrafjczaJ
zrębu

iątkiem

Pokój staloWy, kredensY1 garde

JeW~kj.

, 2. letniego

1

elana

nie, 1 serWis o'Woe(,;wy, oryg lnf'.llnv ser\1l)gki okazyjnie do sprzedaniEl. Obejrzeć moźna codzteń 01 4- 6, Rad.«,ańsl(a 2CTZ2' z: \'>:.y.

dowania frontu. ogród 24 drze
wa, ali~ko tU'lmwaiu. okolica
G6rnego Rynku-. Cena 6500 zi
Oferty nod ..Ol\!lz fi.I."
57i').

Duźypo

z BEbBI. i DznBP, ~~I A~c.

1 serWis stOI: na

domu murowanego.
Cłlte:ro 14, rołeszk ad. j edoo

r01>~ stoły,
Jętę. słupki.

Jesionki

..

00 sprzedania

wykonnjemy 1,'ld g~ar,ancjZ! za modny kreS.] i

,dmo,weqo

·

w

Fason kosztuje:

Pa.t~

'

I
81w~gen

mapYII.

ludZKie.

. . § Jeden E fizjologów angiels:t{lcll ~,l!IDbi(
,trlla obliczenia pracy, Wykonywanej przeciętnie pr:ze,
mi~ś:nie ludzkie. Oto kilka. z tych obliczel'l:
'~,
. Skrzypek wykonuje maksymalnie 600 por\1B'zei1
palcami lewej reki na. minutę, czyli 10 na sekundę.

Szc1;ot~d

aarnlłul'u

' ,,

-x-

A, Ale. stos grum i

zbasyny Da Id; do szorow~nła
SzczQtki wło~dane rc:czne do zamiatania
Szczotki wlos'one do ubrania
S10 m i a n k i
I

:Manu

k~dygrost,t1

Szanuj

do szorowania {;)
na kij do ezorowtJnfa .
Szczotki ):basy~y ręczne 5 rzą4!1*. do szorowania
Szczotki
S%c%Qtki

w

...

Swie~o uskuteczniona przez Wydział Statystyc2ny Magistratu m. Łodzi ankieta. w sprawie zatruddnienia. w przemyśle Włókienniczym ID. Łodzi, od~wierciadlaj4ca stan z trzeci~go tygodni,a września.

Szc1!Q)tek poslJada.nycb W magazynie Dz:iatu Pracy
wr~zieni8, VI Łodźl ul, Nowo.Targówa J\'2 16.
ryzo~eręczne
r;9towe ręczne

.,

~ll:-

(przy katedrze).

I(r) Na wtorek dnia. 14 pazdzlernika. o '~o

&czotki

'(t)

:we.

Kunikaty.
- z Eudł :BiSkupIeJ.

Na fo zebranie ma zaszczyt zaprosić
ninie,iszem up!zehnie Panie kie"i'.J wniczki i
Panów Kiero,",vników szkół powszechnvcn..
Koło Księży Prefektów VI! {.,odzi.
Za Zarząd
Ks. Wiktor Bibki
Ks. Ka:iefan Nasierowski.
Odczvt d~ra Knichowiecklef!o.
..
. J?oJskiCzerwony !(rzyż, przypomina.,
lZ dZJlSHt] o godz. 12:::e.1 w poł. w sali
kina
"I?onl. Ludo\vy", Przejazd Nr. 34, dr. Knicho;
wleckl wy,glosi odczyt na temat "Tyfus
bFzuszny, oraz sposoby uchronienia się 'od
nIego".

I

lóżko, ete~etkę

skrzypce. nuty i ksylofon ze sto
11kiem Jrezonanso'ta1yrn. Zgłaszać
się' rano od 9-12 Gdańska 715.
l p. front. m. 10.
5174-1

I

prze aro

mas~:ynę doszycia gabipetomą
cena 2{O zlotycb. pomnik gra..
nito'Wy nadający się na, cmen-

farz; polski- llib pWJ leC l" 1. Ploc·
" l... Jllt, ~
,
~'i.~O~9

w i 6Wka

łoda
orriku

?m-

2n~I!~mt,)śC';
..; hce znpozne Ć p?na lOtl"', ~Eint,
ne\~e. lttb
wdow:~/:l nI (iool YIP
stanowis~\U \\lccld Ul:<t, ymon:1.H
7.

!!!,lrl'vm 0fE.t"b nod :. W{lów:r: ~.

Młyn

n~

6U

sDrzBdnRj~,

dużel,r'tp.cę

W}l1l1eJ8

}( (

korcy dzi€:uJJ;1e od staClt , l\. .... 1i:,,t
lowej

o ItH. oa

mJas~a 1, l~ l.Ce<

na. m.lla., Rzgowslta

59, apteKa

5766- \

,M'Ody.
przystojny, kaWaler :pta;:n'epo..

znać pannę lub młodą. wdQwe
W celu' matry mOl'lielnym. tl}'~

skrecja zapewnioną. Oferty pro
do Roz\\'!oju pod

szę składać
,Stolarz'~.

~804:""1.

.Dziś 2 przędst. o jednakowym programie o g. 4 pp.
~'

....,

,......

'·"~""""'IPI

Ostallll! j 'Di ńrrlirBmn fir. Z.
Biuro porad

"

i-ł',",zleceń

statni
śpieszcie ~!

.------~.-------------------------

Ł6di.1

.

"

.

prawnych

~

I

.____- -______________

~--

Biuro

"'~EJkj(gQ 'lod:thlU ęktó\1l notarjaJn-ych, deklaracji, statu16w spóJek j pełnomocnictw l tłoma·
ję1Jik6~ o,.,c~cl1 i przeptsuję .na maszynach. \\1reszci~ zalatwla po~wladczenia oclpi'oW (kopjfi
i tkJm~2;eti-s:t)'bko soJldnUi i ucz<:iWię po nader niskich nen~ch.

Dla

niezamożnyóh

porady. p~awne

pezpłatnie.

SALA FiLHARMONJI

. '-Kierownik biura Antoni Kozonecki ud~łeta porad prawnych VI spnu\1flch administracYjnych
,o4atkC)1Ilycll. spadkowych 1 mcjqtko'W.Ych cQdzieppie od 8.. ej do 11"'ej rano.

Wystrzegać., się

pokątnych

ulicznych doradców i

pisarzy!

$ , . , .

'.ł.
cji .,iaania na mill\lUlitzynBoh ró:ź:nych ~ naJno
SS'5(łlsystE:mów z dokładnem obja~nieniem konstrukcji l heKtv
....

i!rSfjl.Ud1.ie-Je 16tl\I.Je:i lekcji kOJrle1SpolruiencJi i a .. ,imały
Id Il....d'•••j.
Łodi ul. Kiłhlskiego (Wldzowska),M 88, m. 8,

..

.&lDk pout,)..

'

3790

'W,*_:za

Wi ~ I~i

lakoł.

kp.ja i Gz,aia

M~~I~ na rat~

biorą:

oUńsko ..
PrimadOłl.i18

iC D
I

Opery \\larsza wskiej,

5198-1

Dó, sprzedania
od zaraz 5 place l6,OOO lok
kw.. po 6 s;!rsz. lok., we wsi Lu

"

lj-eJ rotzni[y (bopina
Udział

f'odlug. zagraniczl:JY~h modeil,
wykonanie solidne. gwnranc.1 a
nIeograniczona. zamiany, od
śWieżanie.
Zaklad stolarskt
Lob eIska 6, przy Napiórkow
skie$!o..

~OnG~rt ro~ołuuniow~

POŚWielODY

,

B.
U
długoletnia nauczycielka
r.,

poł..

o godz. 4-ej po

0095--

Biuro czynne od B-ej rano do 1...ej Wiecz6r ..

l

~d~;----~r.~p~.--~

D

uy z

"

...

.«=---.--~---

u1.. Piotrko~ska 84, parter, pramaoficyna, tel, 22.. 54.
re4aguje i plszo l'odanią. rekursy, odwolania, kontrakty. prywatne umowy sp6łt:::k

,rojekty

I

___P__

Dyrektor konserwatorium

WarszaWs.

tanislaw

bUnek za Retki.nill' \\liadomośc

l.)ailSka 4S, Czarnomski.

5796.5

Musiało.lazowej
mB_trzJDi oech • •e)

n~,łątsm
. . :.a. . ~.,
. . . ,0....d.. .t.,me~ale~
. ·:.o. ,n
. ·. a. . . . . . n. .a.,.........'W~·.s.Belgii
ta. .,.. i..e. .psre»r.
.ta. . Oy kGb
. ie.t .~
.... W,.aruas»ie
i d~p1otnami
~nallia
1&').,
.......

,.

'iLidć.;p'lotaak,••"k.183,
,karl' .)'i.ei· nlŻS1.e Metoda kroia podług syst-emu francuskiego
jall~ielsiłe~() Grulltcrwna nauka pftso~ania nner:lenia.l upinania
])1& pouątJcU)tlc)'Ch pr~ygotowa'Wczy kurs ~ycia. Przy szkole datta
ptacC'Włlls s'likien, gdzie tlczenr.lice nabierają !&)praw'y i gustu.
Spc~Jalny (ldd!l:ial

art}st,yc.z. lmftu i rysunkÓw.. Po zlo:teniu egza
UC2eJinfce ()trzymują patenty. ceehowe,
~wia
d e<,t~t\ pr)'"\Vatne. Na miejscu dUŹ)11l1yhór manekinóW.. '
5764mino

iw

w Cechu

~nokomit:y skrzype-k:

'lieltlH KineDIBfOgraf Oświatowy, ·Wo~ny Rynek 44,

00 ~rz~nania

Od 6 b ł t1\ do 15.X· Włącznie- Dla mlOdzleły dozwolone.
(I~••• ł

Trze i
.

II,.••

uaZ

tIiIIP'

Wedl~f~ueJPowje~Cr

8tł.'"

letero

praC'oW'nia poticzoch ł trykota
ty że sklepem. Tanio byle 28."

•le

raz~

-

K oP'ernika 34.

5782·1

Bucbalterka

HLEKSADRA DUMASA. 5&01
:~? o a.,~~.'aa s..4S..Qp. 'W lob. nl~dz;. i u,ięta. o g. 1.50 ł

wirtuoz.

Przy fortepian/e: Dr. Edw~ Steinberger.
p r o g r a ID: Karol Szymanowski: Sonata, op.
9. (Pier-ws2e Wykonanie w Łodzi).. .D'Vorak: Koncert slu'zypcowy A..mon op. SB. CzejJcomsk:f; Sefenada 1116Ianchollque. SOlnt-&an& IntrOCluetiQłI
,
et Rondo capricciolo.
Bilety na poWyższe konc61ty nabywać majna w
kasie FUbarmonji ~odz.. od 10 i pół do l i pOl 0raz od g. ts i pół do , \1lJ4CZ,

Uc'zenica kursów handlo1»yc:h
Chomkowskiego z czteroletnią
praktyką w MinfsterstU)ie Skat
bu poszukuje posady. PIsze.na

.

maszynIe.

I

cej powiat

Zs;ltoszenia POddę.b

Lęczych;j.

J. P.

57SB~1

epokO\1>Y Jest do opatentowania

Potrzebny wsp61nUt z 2-5 tys.
Oferty dla .,R. K.«
5784 l

zł.

Rymarz

POLECA WIELKI -WYBOR TOWAROwr
czysto wełnianych mę_kioh fi dam.kioh.
U.aga I Ceny konkurencyjne. U. 181 8 j

3251 ....... 4

DoszakUje pracy ",sWoim fa·
chu dO dworu. Adres Łód~, Ki
l!ńskiego 229, m, 7. T. Stru mił
lo. . .
,,180,1

00

odstąpienia

5 p~koje lub pOk6ja z kucbniq

l'la.nfno do sprzed.anfa. Howo·
Zara6W$ka46, pstter.

I

3800wl

dachowe. ornamentowe. katedralne. kolorowe i 1:.
KitszkiarslP. Cegla ognfotrwW,f..",
Płyty piekaiC'sld. Litery .łr.n.~;f
Kompletne szkleni e "iDdówrl~
Materjał,

Tr.

badowl~.. i

,au'el

ŁOi

l

tel~foJ1 Nr.M-Sł.

aaklo

,p~

... ROZ\VO,l'""" -,

11

l'Jh
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Elektroterapja b~dzie otwartą w końcu października.
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§:
lEi
A
hb~k;
~

.

warunki kupna .

OLG

Dr. med,

ehor. skórne j wep..er.
p rzyjm. od l ł pól do fa i
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Kilińskiego 145 ł tr!eci dom od
(it6wneJ.. l:łn:.yjmuje od 12-5 i
do 7-9 UJ. PanIe 5-4.
5694
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•

B l·.
F.ilja.

Centrala:

P:lllirkolska 114

Piotrkowska 100

teleło n

teleton 2$11
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ręcznyęh,

(3891

pierścionki l

rYf zegarki,
t{upić

i robót

można"

zegB.~
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tl~~i l',pięro~yc;,
2927s
tanio do sprzedania. Gab ernatorska Nr.. 16. S. ZboroVJski,
" ~I:."
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:m 5 piętrowy
wygodami i
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A
S
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dania. Ul. 28 1'. Strz. I<:atlloill Apanie miejscowe
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I sprzedam szafę sklepowololgalanter~iną. Wiadomość: ul.
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pana na mieszkanie.
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wszelkie reperacje l od~młetanie mebli.
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wota haftów ręcznych. Taszycka, Piotrko'Wska 90

żąca

Całe
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przyjmę

Poleca ka:idej Mato'. świeżo wydane dziełko d-la 1". Mogllnickieg:) :)od tyto !,Pielt2111
g~.w.ni. i karmienie aiemowląt u .. Wydanie drugie, znacznie powiększone i ozdobione ilu ...
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;

4451-2

'Ok.~:~~~ąb~ł:e~~~WE!.mK~~~:

~pr:ze W'6z.k resorom)1, bormaszynę
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.
WJłldOmość: Pomoraka 14.ctl4440-1
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Przed te~tem 25 gr. w tekście 25v "TI.", za.tękstem ., ... -:- zwyetajoe5 b i , wśl'Ód drobnych 8 i nekrologi 20 gr,komunfktlt~
25 gr" :za. Mera!: milimetrowy lUb jego miejsce. Drobn~ ogloszenia bezterminowe S sr, za. wyraz d:a' litery 30 sr, na.J-:
łmlhJsse ogłoszenie 00 gr. Drobna pcm~d 20 Wjrazów wyraz 6 gr". Ogłoszenia. ~ięjseowe re proc.' drotęj zs.gr. 100 pro!. Ptronic.a przed teb"rp. i w tekści. po~ na a ła.my, :za. t";·;~:em .. r 5- łamów. Tabel kawe i fanta!Y3ne1ogłoezeuia :o J.t'OC. drc'trj. ArtykułY bet om.aczenia. b,f\n.orarjum "wata redakcja iti ~z*
_ ............ QsłOlaenia przyjmuje .i~ :0 iil!'Odz. 6-ej, ptl 6-ej :0 proc. Za. te~inowe wycbodzenie agłoszen aeministracja nie oopowhd&. Katda JlG"'''t podwy...... g;:.o.r
Jot ~teJl1 Pi"V'Sęte ogłoszenia bez uprzedmegq mwia.domlenia. Rozwó; matM zamawia.ó w Zsierzu ~ p- Lacha, YI Pabjan ':',a... il. li ~ zatorU!• •
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