zislejsz"
istnieni~

łledaMcJa r Admę
w

'tV ŁODZi

ŁądziJ

Mi,~sfęc:n"e

z:

przes. poczt.

f"o,a.

Łochi.ll

3,.51) tł.

egz. 16 greny.

41.

tELEFON 28

dnosaenie do domów UJ gr.
Mllllęm.r'lle

Kościuszłd

Al.

2.50 :d.

::::'lIIdaktQf ~mu}e od ~ PI'
ArtykułóW'

Konto P.K.O. 60594.

wyah nie

i listów lUlommop\)m:ie~cu się.

DZIENNIK NIEZALEZNY

''''A 1 efvtość pOCZtO\\711

-:'onfl

rvozałtem.

Środa, dnia 22 października 1924 r~

a

~""A

D ZADNEJ P.., TJ'I.

_.,,-'============================::;esci but'Diisttz prz,

uowiemla Się w tamtych okolicach obcej poteDcJL'
Wygryzła więc :r:rEU1CJę 'z Sydi, zaś z częi«at A·
.rabJi i :dem p.rzyległycb utworzyła fantastyczne .....
&iWo .,Irak" ze ato1!cą w Bagdadzie, Da fttro~
którego z$siacU "2: woH ludu" mamy fagas UlIIIlelikl
:Russem. Do łego państw~ coute-que-cotde, Uglja. chcl.
la 'przyłączyć lIossul a:e źród.łami naft, oraz' li! lUUW"

połó

kle

ważną stacją węzłową

me trzeba

zapominać,

kolei, bagdadzkiej,

gtlyż

U z MosSulu jedna o4nqald:d.e

przez lUeppo do załoki Syryjskiej, ,l!,ruga PUKl)J. .
bekld;r. i Angorę - do Konstantynopola•

. W łych swoich dąteD,łach polltJka ugWSka.
w przeciwieństwie do fl'anCUBkiej, lilie Uczyła 'Się
wcale Ze "chorym .człowiekiem" ptzemaozoa,.: ..
zagładę, t. j. z Turcją której' granice, ptt:, traktacu.
w Sevres, pxzy pomocy ..A.nUlji, obcięto. bar"" ~
omie.
Ale nafÓd tu:recłd. ..;.... nie był l •
jest ..lUbi
tite' negU~ablel':I :la 00. go uważała kr6tkowuo~
w tym kierunku!! rolityka angielSka, i energlwaJ ,KI
mal. paqa .D1b1cll&Ul »~l'f)Śllł··te dyplomat,. .

i_

·''''t~'~~:iF:-''_·M;'~:,;,.
j"cJi~lr8IO cdo~~~~· JdC)!ę ~~Ro04'_~'
. czq.naJzcb-o~.lo.aJtkazjloty 'JeJJrdJew"

mOści. I Tarcja słano",.,. JlIe chclala'odStQ16 od ...(
'ICh praw 'tV lIoSSulu, ostateóinle .więc namoetlł.
baktatu lOzruik1ego. kwestła .ta zoStała' 'w' _~ ..
Idu l· miano ją ,zaJatwićpolabown1e, 'Jrzykon1.~
cJI :z przedstawiolelamlI:r:aku, a'" :a:u1e m.gcu.ł",.,
miała . :rozstrqgną' Liga Narod6'w.
.' ,
'Istotnie doSzło i!otejkollller_cjl' w KonStQ...
tynopołynopolu w ~zerwcu :r..b. '. Ze stron, '.lraku~tr
n'll faktyem)" . jego wielkorządca' • . 1'....Oo~. kt~rł'
wątłał :aietyllu:t, :Bo-ula.. ale les:zCiZ8 3-011 .o~w
Da północ .od. tegO wilajetu, .ołJ'wuJąc swoje • ..,

I

;:~. ,Do pr~ih''zw.y@ljóW. a.ngiclS:kich' nru1eży tU'oczysfe QIlwM'Cle sezOllU 'PQl!awu" oStryg, W' $lvnn'\tcll!
i Kolchejte-r. Ul'oczystosć 2:aQz:y'lla. sira og&ln,o obywatelskim p,ochodem p.rze~
.Fl:uai19;PQcięm: odbywa..ię 'W: r&tU92!U.~lit osttyg;owy~ wkiórym biOll'4 udzi,al różlle wybitne ~
~~~, ~ę-~()~OC~tl. Ul.'~S~Ć pol'?WU O$tl'yg' w, Kolcl1es,ł,er, kióraodbyła si~wpotowie wl'.ze$nda1 odz.na.~
~,'=~~~ ~m:że ~j~~~~,~~OZ!~M~~!a.~i._~lJ?er.:~~~a pelni WtytrJ:l rokuoQ~ ~za w KQ~'
~: ,l'. t. !N~ Sltstr~i;nasiejwl~,y '~4i"Al~gn, :pr~. ~1,Wa.niu plę:r:wlilAt'io p,&Q'Wu ~lfflt" ~~{1 se~
l o aoZa.l~ ~ Wy;isi, uI';ędnicy ta.[Q,t~S:,z.ę~o ~~5!~tl.b
. . . . , , " , ",'t..
.'
. ' • . ~'~..

$.o9t~ llJ!l~ Whl~-tabłe

..IIlIIIII!III_-"__"-IIIIIIJIII!I--_-_____

~_

I'_"••_.

11
W.O
. .• J. ;D.

I

Hł~ wszy$cy' zda'ąsobie sprawę'·

co .tę dzIeje

MO.,

Anglią' wOjuje-łea 04AJlgIJI>~
JJuaNaro&hv odłoi,la_ Qi'8~''IIWIoIfił'>oi:,_lIIliuknou, .' -.ADullcy tJIU.,."sem, •••
I,ple. aud.awlfłli;~,wMo~G1fJe:t' ".
Ć

.~,!:.;:.~t;;·t.ol·
m.o: ,t; łI O;'lI·_ ·
azu·f.~'*' .... ,....... '..

>.,.y.':.i.:.;,.;
.•. •,;,

_ta! w Mozópotamjl•. nie wszyscy.or]~ '1:ljąsi4b że

ul.,.,':-

b,

IIiII!_ _ _ _ _ _ _ _- - - _ -_ _ _ _

~,

wiSko :t pu:rybutjSkGl p.rzew~dą·· te.m.d·~
;lut w' ~aktllde -owro., pr.tJnaleb.ośc1 ._s~1.a,
który był i I.t auglelsklm,- ~4oD .•••
ltaku - . a ohocld,· tam. led~.'o _~.' "~q
między tem!· pdstwa-..
' . '.
' .... ,
floueważ 40 ~ mienia ł. 40810' . lI'i-......
. .. ' •
.... r -...:-ZlI " .. ' Xl ..' . .....' ......lIiJ,~
stoSownie dokla1U;Q1 txaktata lozaUJd""-~
21 wr:tMaia, wnieW.
apl'«wę do LI~,:._~:"" . •
gd. mieli wszelJde ~ i,pr~'~ ...

f!lJtla'4

..:,"\,

walne znacz~lrle. ~~~t'ozn~

, ....

~e •Bagdad. ~ł:j'dttą",~j ,poważn~ej$~ych ,pl';tY

leuaioBY zakątek globu' demskiego, stał się czyn wojny ~lIaJeS,J)lDj,sPJ:a~ę każdy ........ Sdyj Au~lj.
powodem., głośuych :pow~lda', a· stać się moieD1eba.. ' me moslat' w ~adnY~lV~paii~lI' .~god~ć ,s~~lla .'t~, '

--'4dt

'W8Ul .~an:ew1em długotrwałej wojny.

lIo_til,

będący słoUcą.

'f.esl pIastarem miastem

wJlajebl tego

nazwiSB:~"

powstałem

nagrtaach .ldsto
tl' G2neJ Nimwy•. Leży on na wysokiem PlaSkow2u 6rzu
iłl:łąceJn

na północ od Bagdanu ! (~':'l!.:="tąoemnad

wSpatdalą doliną Ettfrałllt

okolica jego obiltnJe w
naftowe, które niedawno

"'wvkla bogate pokłady
• ~o złlu:męU ekSploatować AngUc,~
4lI,~ .. WJłl~ bO.JUiw~ U.~RJ

.•

, I~~':~

=!':xe'l::Btrm:~~tG.o. I.·~~.~rJ;:;.i~~t::~,~·~II cą.. ~~I,
przedostały się nad mf)I'te Oz~oD.e i zatokę 'Perską,
:mgratając bt.z)}Qś!'!cbdokanalowl Snesklema! Ja"
dJom.

.

,rpli~\:\Ve~, -"omełll':..

'. '.. '.

#i-awQÓwPro;olu\

ilfł··· . ~~f łi~zoDWwpwlC:mf8 ··Po.bom••a,OtY.

*

. Kiedy. powojnie, nunęto nłebezplecz~ii$two GB.J
" ,~&;!:!'ifjbit.;' mepowodzeń . ł ·Bulpi; teł'
Da BUSkbnWschodzi.$' 4AgQ's ,"J-! spokojn,;,' WahabiCi ·wyrmeW. 1t Betiu'Q
2!ajęłe. Się "u:c:ządzenłem," tego.,~_l'11czab~riuw .·ten .. Pl'awowit~ wladze'( mięli ~ę a· ....
~ób- ah:r ~_ aaWS:Qi lIOl~ .QlD~" akM~..w iu.\q.-' ~
~
".~
.~~""'~""""

pan.$!ł niemięckiej'

II!fIln"w Wyr~u.eone Da ten rei Pl'Z8Z pHebiegłych
....oc_M:I K~V V0f8=!Y iui: ~_wie r.e.

g,~

~
,,~ ~ ohr$.1tłeryStyczny sZOJeg61:

..

wed..
K,,'-"ctu! ma l~(M;63
tuk6w tylko 14,81L (00 za ·dokładnojćl)
W~ olicjabt,chzapewuleń turecldch moa

~Jdch ąil6w ludności

we

...w.,

u

... Jloriilq) . . 139$100 turków - a 28,800 arabówl
q&y są prawdziwe· tnutno narada po-

B:t.6d

~

.

. . .,

• ~1b:'cJ. chce plebiscytu - Anglja opie• • qkoa. ł DOgamJ.. Chyba powledd.u.,

hb."

1tbJbdo

mało

dotyczy, alo poniewa!
są naBzeml 8otdZ"
laUu•• ', -PO:'walamy sobie im życzyć powodzenia w
teJ~J w~ «» tSW1eme 1 J.deza1emoś6 ojczYlI:"
.,.
A..S.

w Nr.

85 ),Dziennika Ustaw H ogłoszono roz.
JPonUi\4.zerue WjkQnawcze do ustawy o j~zyku. urzę ..
dawania rZł;\dQwycn i samorzqdowych władz· admini...
(P)

~tra.c1jny~h

w.wojew6dztwach wschodnich.
tem zna.jdujemy mi~dzy 1n-

· w rotporz.ądzeniu
AtOli

XlAStępUJące P~liisy;
Władu centralne i urzędy państwowe. :ta.:rząt

;łów

kolei telaznycb oraz poczt, telegrafów i telefo..
nów ua całym obszarze Rzeczypospolitej urzędujfł:
w-ówno w shlJbie wewnętrznej jak. zewnętrznej w

3ęzyku

patistwowym.

Prawo składania podań i oświad.c:teń w języku
lrJlaeiet;qatym p1"zyaługuje osobom fizycznym1 oraz
osobom pra:wny!l1. tym ostatnim wedle okoliczności
~aktycJ;nycb ~QbywAtelstwa i nArodowości ich człon..
ków ora~ postanow:ie:ń. statutów w tej mierze.

'Odosób, składajt\cycb podania lub ustne
w j~zyltach·· m.aeierzystycbzreguly nie
":,;1'~""~PĆ wykuania, te posładaja, obywatel;' '.siwo polskie i przynale:tność do danej narodowości,
I.: ,'··,Gdyby jednak na. podstawie treści podanIa lub tel
innych okolic.mości powzięte zostały poważne w~t..
pUwości, :te strona. nie posiada któregokolwiek z po
PI'W.dc~ja

,wytszyeh· warunków, należy wstrzymad rozp~trze..
nit porla.nia., względnie przyjęcie do wiadomoścI ust ..
ł'l'ego QswiadcJtema, dopóki strona. o tem powiadomio..
na nie :wyWe. ~podpisane us~w.q, warunki po..

'siada.
.

Prawo aJd'ada.nia. podań i ustnych ośWiadczeli

w: Jt",ku litewskim przezobywa.teli POlskic.h

naL'O-

(loWOłCilitewsl$.:iej, .!t&mieszka.łych .Vi .. obrębie' gnl1n z
."WJłklJościillt litewakE\ dawni powiatu trockieao, ma.

'tMto~Qwp.nfe· na obszarze gminy olkleniekiej

w pow.

1;i'wBtm&ko:;-;..trockhn. '
','
WykonMlie uprawnień, stutących Obywatelom
polUitn· llfł,rooowolci· ruskiej (rtJ81nsldej),

bJaloru..

'.) ,_,jl1f.ewł$ltfej, .--. wposzenia: . l)(JdAń. .i ustnych
,~'Wlę.~efl .do wladz . . . i;>\U'~~d(J:\V·· w ··.,jązykacb, .1ll&Cie.tąsilCh; .tłlOU
.~S~o&OwEU1fe jed:r~i~· w grani..
'~ebobs2!ar6W ... / . . . .ontchW ustawlewo~ccywilNnf~h·WładZl~dÓW~tr.dńl$tracYJnych II il in..
~jl .(1\r~"';;.:W(;,eWódzlde, . fdly. sk.arbowe, .kUI'ato'rowie azkobll. ur~dy .• !de~$ltie:t Ul'zędy .g6rnic~e:l sta.rostw", ur~ą~,J .~".~bowe, inspekroroWie szkol.
lU inSpek
. ",p~.o1 i. t. c;t) oraz władz i ur~ęd6w

s~or~i\d.

·~'(~~ejtnłJdl . wydziały

powfatow
. ·ltbilll18
tch Ak . . .
.

iurJt,ę4y

. wOjewódzkie,

gminne 1 , .<1.) i

'"

urzędów pocztelegraficznych i tęlefaniczllych na. obszarze
.wojew6d.g:;tw lwowskiego, ta.rnopol~ldego, stanisławoW'
skiego wołyńSkiego i poleskfeeo~ przy ustnem POL'Csumie~iu się z publiczności~,szczeg61niej przy oklep
bcb pocztowych l kasach kolejowych, winni poro-mmiew~ $ię z ;miej$cową ludnością: równie! w ję·
ąku ruakim o ile tego zajdzie istotn9. .potrzeba.
(lo SaQlO ma. odpowiednie zastosowanie w ~niesie
tlfU do ję~yka bia.łoruskiego na. obszarze. wOJe.wódz...
twa poleskiego, nowogródzkiego i okręs:u admi~istra
ą'jJmlO wU~iego - na obszarze pOwIatu śWlęciań
~t i sm.fn:v olkienickiej, w Dowiecie wileńsko-

FunkcjoWltjuszekoleJowi Qraz

.łow.ycĄ,

~

POLITYCZnE.

w ustawie

ube"

Q

IComisja Pracownicza.

Dfl [ly~łlft lu [l[i ~i!D i

'-x---- .

stawyowe.

umysłowycłJ

Międzyzwiązkowa

metodami $tc~wW1emi przez oze..

"~J, Dalg) SOjQlSmlcy -

.

I

l

na znak protestu przeciwko pominięciu pracGwnikO...v
zpieczeniu na wypadek bezrobo(:fa •

""...
z..~ slę. ~ lilaha zamo:rska sojus:mJ~ prze..
66.. w lUarwinJe.
Pol$kę tu. sp)l'

i bankach

.

Odsłonięcie

pamiątkowej.
diunl Radv Ministr6w p'. Pawlikowski prezes

tabl icy

VEVEY ~1,10 (PJ.Ą.T) Wczoraj w ~odzi
? muzcJI
um Jenisch uroczyste odsłonięcie tabhcv pa"
lniątkowej ku czCi Iienryka Sienkiewicza.
Tablica, dzielo rzeźbiarza Reymonda, nosi
napis: Hołd wielkiemu patriocie i ułsflrzowi
polskiemu łlenrvkowi Sienkiewiczowi, urOł
dzonemu w \'Voli Okr z ei(1wskłei dnia 4 ma,
.ia 1846 1'. i zmarłemu w Vevey dnia 15 listo-

nach popołudniowych odbyło się na

padu 1916 r.

.
N a uroczystości tei hvli obecni mię;;
dzy innYl111:radca związkowy Motta, specJał
ni . dele~~p~
,~sł!lwj! i Czecho~łowacii, POił
::;eł

rady miejskiej

liński.

w Warszawie senator

\VY14łosili przmn6wienia: Bcnator m.;
Vevey Soureu, radca zwiazko\\'v Motta•. sen!
tor Balińskifktórv w imieniu Pol~ki wyzwo
lonc'; wvrnził Sz\vaicarii i miastu Vevev podziQkowanie za to., co uczyniła dla Polski
Sienkiewicza.
~
T~nacv Pnderew'ski~ kt6rv w dlu,żs'l'eml
przem6wieniu oddał hołd pamięci wi<~tklf~E!Oll.
pisarza" zaznaczafac w en
oz
wach ~ościnl1ość Sz\vaicar., .....ń'~.'U~t\Hi'7ilill·

polsk1"
rnle .ModzelewskI, poseł hisz:; ..Niech będzie błQgosławionV. PO
paflski, char~e d'affaire Bel~ii; Hola.ndji i At>. czasvtenkraj i ten naród. tak pełen
~lji, konsulowie Peru i Kub-y, konsul frandcuJlbrQci",
ski w Lozannie, reprezentuJący ambWasa O}
W koftcu. przemawwł Vtof. Reynold
w Bernie, dele~acja zarzadu kantg'Q.u auY. poseł Polskilvlodzelewski.
dele,J;!acia władz municypalnych wVevev, syn
Uroczystość. zakończyła ·.słę '., (I
I-Ienryka Sienkiewicza, delegat polski prezy, 4.30, pocz·em odbyło się przyjęcie..

. Udział "światakultnralnego Jugosławji w uroczystośl,~l
·~ienklewiozowskiej.

BIAŁOGRóD 21 10 (PAT) Z inicjatywy unłwer
syłeta bialo{jl'Odzklegołeatrn narodowqo ł eka..
demU szluk pięknych min. oświaty, utworzono tu

przewiezienia do Warszawy :włok Sienldewiou, 'V
26 kościołach odbędą się .nabotedstwa ~ałobńe. W.

został komitet w celu wzięCia f'ld:d.ału w '111'00"1"
sloścł, jaka odbędde się w Bialogrculzie z okuj!

Bównoczein1~ w tfttrQ

OfiCjalny

udział ~Vłocb

unłw~ytecłe

odbędzie

dd. wiec.sl' POlSki.

uroo~rlta

akademja,

na:roilowym uną~.y "'

w hołdzie autorowi "Quo

WARSZAWA 21,10 (PAT) Pan Maio, sznle uwała narM za symbol
ni, Ro.seł nadzwy.czajny._ i minister ~elnomo~ ,polsldeJi!O odrodzen.ia nłeznn Jtrardc .
ny \Vloch w WarsznWle, zwrócił su; z 1)i~ który w jego sławnei ksłedze stel się je.l
mem ·do ministra Skrzvńskie~oł w kt6rem miS materlf bardzIeJ niż każdy inny rości. :0'
zawiadomll $lO,. 'ie rząd. kr61ewsko~łoski. b e prawo do zaszczytu .zatwiad~en1a SW~
~agnączamanifestować udział Włoch w hoł
~o 'POdziwu i wdzfęcznot$·ci dla
pamięcI
dzie; iaki będzie oddanv pamięci łI~nrvka Poseł MaIompt08i min. Skrzy
~o o
Sienkiewicza. upoważnił ao· do ofic.1ałne1iło komunikowanie J)OWv1,szeJ!o
komi"'.tti.ł/"M.1
reprezentowania l"zadu włoski~o podczas sienkiewiczowskiemu. 'Prosz~c o WSkaz6
ceremonji przewiezienia prochów wielkie$lo mu sposobu, w .iaki może sie wvwiflzać z wIo.
pisarza do Warszawy.
żoneii{o na nieQ'o przez r.zad włoski zaszczyW;
"Sł"wa Waszefto .Wielkie$1o
. Pisarza" 110 obowiazku..
S
takie są słowa posła Maioniesto , którego słu,:

Wa2n.e dla chcących brać udzia.ł w uroczystości niedzielnej
,
w Warszawie.
,
Komitet przewiezienia zwłok Henry~
ka Sienkiewicza korouniku.ie: Dele$tacie 'Przy"
byw.uiące. do Wars.zaw;y na uroczystość 'Prze!
niesif~nia zwłok św. p. Henrvka Sienktewi\

cza z dworca do Katedry,pra(ln~ce korzy~
stać z ~otowYch noclegów, ze:hcą meldować
się na dworcu w biurze informacyjnym ko"
weW5

Kredyty

amerykańsJde..

{wp) Ze stabilizaeją połotenia gospodarczegv

w .Europie amerykańskie kola finansowe rozwatajt\
w tej chwili eały; szereg pO~YC2ek dla państw euro.-

Reasumując ró:2:ne doniesienia. w. tych
apra.wa.ch$ stwierd~ "Industrie and, Handels..Zeitung'\ .it. rokowania opo~yczkę dla llelgji w kwocie 10 miljonów :funtów (na 6 proc.) są prawie u.
kończone, obecnie zaś toczą się· narady w spra,;ie
potycul polskiej i austrjackiej. Równiet Czechosło..
wacja zamierza zaciągnąć w Ameryce powtórną
potyczkę .w kwocie 30--50 miljonów dolarów ee ..
l~m wycofania bonów skarhowych) kursującyr.:b o~
becuie w ilośei 1980 mHj. kor. czeskich. Wreszcie
napłynęły ta.ktepodania O: voźyczki od t'ÓtnyłZh
.~ łliaruiĄckicb.. Kol,.. fin,.aplSQwe ~mer1ki sa

pejskich.

mitetu przewiezienia zwłok ł tum otr.-'.

legitymac ie nocle~owe~ Pomieszczenia·· y~
ma,la tvlko te osobv" które wykatą sie, na
dele~acją.. Biuro informacii zacznł.e 'un~cbi()'.'
nownć od południa, w J)i~tek dnia 24 . !11':
W5Zvsev funkcjonar Jusze kolei w$k~

i

~dzie mieści się biuro.

..........................

skłonne 2ająd. się dokładnem rotwatenfem W$JYS~
kich tych tądal\, jednak roztrzyguięc1e ni& nUt8,p
przed wyborem Prezydenta.
' '

O Uposażenia urzedników kOMunalnycp,
(wp) i"Un.spraw wewnętrznyQhi··
. ·pr~
cowaJo proiekt rozporządzenia Pr5V1· :ąta

Rzplitej dostowuiący uposałenia ozlo o~,
zarządu i pracowników komunalnych d. o uP
dI
sażenia funkcłonariusz
państwowvoh · ~O*
powiednich stopni sIwych. Proie.kt .. •
stał rozesłany wojewodom, czasowen}u .~ foł·
działowi samorzadowemu we Lwowie. 1. ki
<

misarzowi o5zczędno§cio\vemu

oraz

\'fil~

związkonl komuf\flnym:z~onJn

.3

-

RUMUNJA DAJE $OBIE

RADĘ

II

Z BOLSZEWIKAMI.
, BtJKARESZT 21.10 (PAT) Śledztwo w
sprawie ostatnich walk z bandytami w Tatara=
bt.!nar potwięrd:;ił?, że bandyCi byli ,bolsze~
wikarnI rOSYJSkImI, którzy przekroczyli w:
ubiegłym miesiącu ~ranicę~ W chwili pochwy"
ceniabandy spokój w BesarabH nie został
2amilcony.
PRAWDOPODOBNY TERMIN NOWYOB
WYBORG W DO dEICBSTAGt1.
BEIU..IN 21 10 (PAT) Nowe wybory do Reichstagu odbędą się prawdopodobnie c'!,.~la . 30 listopa~
,aL Konstytucje. przewiduje jako ostateczny 'ter·
min dla Wyborów 60 dni. Jednak:te zastos.owanie tego terminu w danym vvypadku nie byłoby mo~Uwe
te względu na święta Bo~ego Narodzenia. Jest praw...
dopodobnem, .te równocześnie z wyborami do Reich$tagu odb~dą si~ wybory do sejmu pruskieg,o, gdy~
komisja regulaminowa sejmu rruskiego, przyj~ła w
leszłym tygOdniu rezolucję oświadczającą si~ za tem,
U w razie rozwiązania' Reichstagu musiałyby się
, tak!2e odbyć wybory do sejmu. Ostateczna decyzja
. w tej sprawie zapadnie na plenum sejmu. Dzienniki podkreślajL\, te z chwila, rozwiązania Reipbstagn,
ustaje nietykalność pOSelSka ł prawdopodobnie

i

i

n3anacja skarbu

~ąda

ofiar od

KR.AKOW 21,10 (PAT) Na przemowie

odpowiedział, wskazując

na doniosłą rolęprze
gospodarczem, 'jeżeli ma nasłą
pić jego .normalny rozwój. Rożwói przenlyslu
Jest konIeczny,. w przeciwnym bowiem razie
30 proc. 11aszej ludności musi wyelnigrowac.
Aby zaś rozwój przemysłu był możliwy,
tl1usi w społeczeństwie. istnieć pęd do je}4o
rozbudowy. Do wytworzenia takiej atmosfe:,
ty lnillister .wezwał zebranych.
.
mysłu

w

życiu

I{RAKOW 21 10 (PAT) Min. przem. i
zwiedził wczoraj fabrykę
Zieleniewskiego,
popołudniu udał się do salin w Wieliczce,

handlu
poczem
Wieczo-

rem pan minister w tow. WOjewody Kowa,likowskiego, oraz towarzysz!,\cych mu dyrektorów depo oraz Da;
czelnikÓw wydziałów przybył do izby handlowej i
przemysłowej w Krakowie, gdzie powitany został
przez prezesa izby Epsteina. oraz licznie zgroma.dzonych radców. Na przemÓWienia prezesa izby od·

aresztowania szeregu posłów kom.:uu..
Iłfcm)'Ch iołganych przez władze.}: "'u.cyjne i sądo ..
wa. Posłowie Reichstagu otn1mają cUety do koń..
ca b~ mielląca.

STOSUNKI GOSPODARCZE

powiedział p. minister .za.zna.czajf\c, :2;e przyjechał
tu) aby wysłuchać :2;yczeń i :!ądatl' przemysłu i aby
je spełnić~ P. minister uważa., 2e sanacja gospodar...
cza wymaga ofiar przedewszystkie ze strony sfer
przemYSłowych, jak rowniet i robotników. Kryzysu

W GDANSKU.

rabo 18.

iB FO

nie prezesa Z"WhlZku przemyslowcó"v Gotza
Okocimskiego pan minister pfzem. i handlu

a.astul~

.

.,

GDANSK 21,10 (PAT) Stosunki ~ospo
darc.ze w m, Gdańąku znaj duJ ą sie w stania
,c~ronicznego zast~Ju, wywołane~o przesiler:
niem w Polsce. ReJestr handlowvmiał zno~
wIu w ciągu miesiąca ,do zanotowa.nia wykre:t
Ś ewa cale~o szere~u firm zlikwidowanych. ne]?, .przedeiebiorstwach przemysłowych w
Eksport drzewny, ~lówl1eźr6dło dochodów, Berhnle wykryło w sobotę wiele tysięcy 'PO:=
W zupelnYUl zastoJu" bo ceny drzewa w Pol cisków, zamówionych przez rząd'
RZeszy
.sce, utrudniaj a kOllkurencj ę z znf4ranicą. Na wbrew postanowieniom Traktatu Wersa,l::
skar~i o brak kredytu i nadmiernie wysoką skiego.
s.toP.,. ęę., ~ro. ento. Wą.. ". po. jawia.ig.ce,.si ę w p. rasie NIECH MU TA RADOŚĆ PRZYJDZIE NA POiYTEE.,.
~odtj~nnej,. odpowladał.·BankVon Danzi~
KOWNO 21 10 (AW) "Lietuyoą",. pisząc o ostat..
zlniźeniem stopy procentowej i 12 proc. na niej konferencji w Genewiej W1zyciepos!a, labo9 proc. i. stopy lombardowej z 14 proc. na ur,zysty, Morella) wyrala zadowolenie, ~e Polska ma
12 proc. I'Zlliienie, .to było jedn~k do pewnea w~ród polityków angielskich. ludzi ni~tycznwyc~
;a!O stopnIa 'pQZor,nemf bor6wnocześnie, usta
KRAJOWY· BIL' O'. N· GR·O·SZO···WY.'
. ..
n(?,~vi~no nalezytQś,Ć za' prowadzenie. rachunkC)'W zyrowych, która przy większych obr~
POZNAN 21,10 (AW) Poznańskie to::
tach jest dość zn.aczna. Zniżenie stopy prQ:l w-arzystwo akcyjne '1Huta, Miedziana" Z~
centowej przez Bank von Danzig sp O\lIto do:: wado z mennic q paiistwową umowę, mocą
walot że banki nielniec}.de i polskiezniżvłv której dostarczać ona będzie bilonu miedzia
stop-ę' kredytową i płacą obecnie na kontach neg6 W jednostkach: 1,2 iS groszowych.
.
~l.:tlaenowych za wkłady za dziennem \VyPO? ~_. • P.ier"vsza Pa.rtja bilonu wykonana hę:::
wiedzenie111 6 proc., za 14:::dniowem wypowie 'u.:blG lUZ W stYCZlllU p. t.
.
d~eniem. 7 proc:, za trzymiesięcznem WYPO::#
Jest to'pierwszy wypadek przekazania
wleQZell1eln 8 'Oroc., a za sześciomiesięcznem zamów:ieniafirmie krajowej, ~dyZl dotych:-:
wypowiedzeniem 10 proc. Stopa .debatówa po czas btlon· dla Polskiprzy~oto~wany był
:została bez zmiany iwvnosi u wielkich ban~ jedynie w mennicy państwowej l' za~ranicą.
·k.6w dla powazne:iklienteH do 3 proc. mie~
Po tYlll transporcie nastapią. dalsze, aź
. $lęcztlle.
'.
.
do zupełnego nasycenia rynku bilonem. . .
'1':)
..'
'.
.
Dokonywane są również próby wvbUa
.c;Rt\SA FRACtJSKA O PODRÓZY GEN. nin nl0nety obie~owej nildowei w ~,Hucie
SIKORSKIEGO DO PARYZA.
Miedzi". .
.'; .

przemysłowców

i robotników'·.

gopodarc.zego nie opanuje się bez potan.ie:nia . prc.
dUkcji. Polska drutaj naJgo!ej produkUje, :muSi dę
więc podnieś'; i wyd,ainoś pracy, R te zal'Ó'4i\I'W) :.
strony robotnika, jak i ze Strony najwpszego' Oną""
nika. PrzemySł musi przeprowadzić koniecmebaweSiycje. Należy· 2m()dernizowa~ warsztaty pre.ey 1
pr2eprow&«lzlĆ h . ką . kalku'ację, abyśmy mogli stu,,'

tecznie, .!:lviIku. 0"'2. ć z :z;agrani\:ą Przemysł ·m-qsi sJ4
;~,doj:lyć na pewne ofiary i ograniczyć swój zysk u(j
minim um. Minister a.podziewa się, te sfery ,ospo..
darcze nie cofną się przed takiemi ofiarami,' ~~
dowodem jest stanowisko przemysłOWCÓW g6rnoiląf'
kich i tamto .robotników. Minister w,rra.ta ~ieję,;
2e sytuacja da się opanować ku ogólnemu· ~~ytkO>1
wi, i oświadcza, dalej, te widzi wsządzie wielki W'/'ol
sitek do. opanowania kryzysu gospodarczego. Niem~
mówił pan minister, takich trudności, kŁórycbby ~
leczeństwo świadome swej roli nie zdoł&lopokon,ał,
Poprawa jest faktem i w n1edłughn czasie ,będzi..
widoczna. dla wszystkicb. W końcu zapeWnił p .
minister, ~e wszystki<f poczynienia izby banl. b~d.e\
jak naj:tyczliwiej rozpatrzone przez' niego .i O Hi.
mo~ności spełnione.
'
Z izby handlowej udał się p. min;l$ter do r.wJ~
ku przemysłowców, gdzie został
powitany pr~u:
prezesa. związku p. Gotz - Okocimski~O* "
a4

iR

..•

p.

. -: PARYZ ~ltl0 (P.t\Tl "Matm" przypo~

, GRUDNIA WYBOB.YDO PABLDftBNT'U

mina] ąc na .wstępIe, te podróż ~en. Sikorskie
NUaUEOXIEGO.
~o IlUl. na celu zapewnienie mi~dzy innemi
BERLIN 21 10 (AW) Radaministr6w postano, t~glu~i. m9:rskieJ pomię~Polsk~ a. Frant: wiła. rozpisać wybory do parlamentu niemieckiego
c):tl dO.n,0.SI, ·.~e. WIs..śn.1ie ..', oneg. . d.. ai ..POdpl. . sanv. na 'dzień 7 grudnia.
.został ukłaą.w spraWie dalszej bUdowy por~
Rada ministl'Ów postanowiła na dzislejszem
,tu W Od,.vnl~Prac,e.rozu.ocz.ęte .przez,. tOWtt::
'.' d
i···· l m'A t m'
. p's " : b ÓOD
:ti
. . . .1,'.'ątw,
. . .,. o.,J.t.,an.cuskie. b-,l.o ener. '1:,·CZD1-C.l"' ko ty..
posłe.
u ,uza. e odtydecyzji
e '. In parlaro.entu~
roz l amawyza,ętrzega
or w ..
~""~.,.
'u.
....
sejmu zen
prUSkiego
rl
.

'tt,

wojsk. rządowyeh, i posuną6 się :naprzód,,~
jednak w.ytą:2zonych· wysiłków to mu się dotychczas
nie udało. Mimo to wojska r.zq.dowe ma.jdujf4 ,~ 'fi
defensywie i wszyscy świadkowie wa.lki ~ zd.atda,.

te tylko dzięki wytę~onej energji poszcll:eaólnyąh O'"
ftcer6w i dow6dców udalo, si~ powatrzyma.6 napór
lepiej uzbrojonego i więcej rUbbliwegQ~ gdytpoiia·dł},ią,cego więcaj~... 1 g,utomollW·, ~~Jj
przechvn:f.k& .'
. . ".
,
"

N't.7rA·POLSKA·,PRZECIW NAPASOlOM
NA. PRZEDSTAWIClELI .rOLSKt
"WARSZAWA 21,10 (PATY'DnIA ł~

pazdziernika o ~odz.· 9wieczót unędn.ikyry$,
dz~a!u ko.nsular!1ego· p. os~lstwa~pliter_F9t.:
skleJ 'W' Moskwlep. ~tanlSlaw PatroW.Ski Z~·
stal napadnięty na ulicy przez ńiezDa:rie~o
mumęzc~Y$11ę,który uderzył ito w··piersi. PJ
Patrowskl. odparł napac4. przyczem. napasttf
nik ratował się ucieczką. Jest to już 5~ <>So
ba poszkodowana w ci~~u ostatnich dwu dnJ
z 'pośród cżłonk6w i urztt.dników.: plzedsw
w.iciels.tw. PO
. IS. kiCh, Z." S.wYstośowało
Z.' R. Mi
.....nt,.9.,t.er.s,tw3:
spraw
zaf:!ranicznych
w·· te,
sprawie ~otę do poselstwa .sowieokiego
WarszawIe. z protestem przeciwko' system;J.
tycznym ~wałtom, . dokonywanym ··na . . QS~
bach członków i, urzędp.ików'przed&tłi~ .
cielstw. polski~h z .*ąd~niem. dokonania· . '.śdJ.
słe!{o .d~chodzenia. w sprawienaPAd6'\V: !~~:Iłkf
rama· wronych.
. '

z .... 8 pda1derdlt..~

1ft

..:~Q\V~. z~ąiIFu
ź.1ł!łbytem min, Sikorsk~e
dzIeI10119.

~u:~~~cz=~ :.:::rr:!ę~~Z:=!emus~~

111rZypomi:na.itlostatnie
gc)'w Paryz;u
i"k~sPh6Inke demol1stracje ' rosyjskich lniemiec~

tc. O rętów wdjenoych .. 'wzdłuż
n:olskie~o.

linj~

lamentu, tak'samo, jaJ.ti budtetna. rOkprzyszty.
Konwent s,erijoró,w,'.' odb
. Y,.l. '. pos.iedzenie., na . kt.óre,m,
.... po ..
'
stanowiono rozwiązaćs~jm pruski dopiero
w przed..
«bień wyborów. Niem~~ko. - nar9dowi . padnie"'-i
jednak sprzeciW !ilalat~i~ni.a. 'kwes~ji·ustaw gminnych ju! ,po,dC~9becpl~b,S!:)S:ji."i',

wybrzeża
.

KONIEC OKUPACJI RUf-IRY.
, l\10GUNCJA 21,10 (PAT) ,~Ec1io i1e
il}"$ donosi, że z1i!ódnie z. postanowieniamiUISTORYOZNS WYXOPAI.JSKOPOD GDANSKIBM..
a.dul~ndyflSkie,go ,nacz.elllv. <}:;:<:a .woiJsk'.
GDANSK~1'10(AW» Wpobli~udwOrca kolejo~

lfU'PacYJllyc.h wyd~l Y' dnIU dzlslelA~'\"m uel1

• ret'J.lchy!aJący z. dnlem. 2~ bm~ .1l!u~dZ'y.so:.

rpSZ~llcZY zarządekęploatacl~zastawowp~zed

<

'W ego w Prus~czu zn.8/leziono:p:rzy .robotach ZiettIDycJj
grobowiec z epoklbronzo'\,Vsj..
..
.
W grobowgutym ~ajdowałsię szkielet ttlł~!"·
t'zyzny. pl"zyktó~ le~ało O$trenarzędżłę.~ brODJ,ll ,

.uOm.,

'

Bank DyaltontoW'y .5)10~.1Q

6~60-6.70 Bank dla B.' i PrZęxn./.I:'U~;L.i!.I

dytowy O,30.Bank .Halld!. ·• w
we L wowi~ .O;J7 .lła.nlt za'~Q!d;

SIl-

.

Cera.ta
'VUt.O,15

Gr~t)<l2~lSJj~.

Częstocice ~.~::>-·~~4U·'

1.80

W.

w.

<

slęlnorstw.na terel.l1e .z~y~łegla. Ruhry... '.. or. a.z,
p~zywrac!lJ,cy ząr~ąd ·nl~mleckl. W o.zledzl~w kszt1tłei~ nota.' " ...... ." . . '.
'. .J
nl~ ce!ne1 . l admllllstracJl la~ów zarz.!\dni~;2
.
Grobzoęta,trdzkopan,y zanim zdołał przybyć
=ec~ przyWl'Ó~()nY zostanIe w dmudzl~ kUliiltosz muzeur:O~ Sk:utkl8Jll c z egonie zdbłanolU!ta..
..u.;~ra-~.L'.llN J3ó,kows'kł
j~;~ULTA'T NIESPODZIEWANEJ
lió kS2:tattu grobowca i .i:nnych szczeg616w~
UW:.'·..
.4Jłs-Uo~.
.
'.'
1ł' ' . "
....
.
.
ZAjv~It;TS'WALKtW ORtN:Ą.OIt " .. '...' . ~~~:~;{ł5-~.óQ PtUite1n1kO,80'Spiryt_'~
WIZYTY".
. , ' . LONDYN 21 10 (AW) Od QW6ch dY;u toC$' ~~~~.(;.' ,
'mejedriolita, 4ia ni~t61r.7c'i a.1it.11
... PARYŻ 21,10 (PAT) t,~e< Jourąalu do:' ~wzi~te walldokoł~ muruchil1sltiego n..lę~·~S$Xl·'·'·'t1rń, ','
DOS! .'Z Berbna, że w czasie nlespo<k1ewall<H ~Su·Llnern aWu..PerWu.
..i1tt ~••
I.lIo.. ;fU.. . . . .

jvt.v

J,' . • •

mi~dzYswusznk~eJ

komisji

k:ontró.J-

. ·:;rsa.n-Ji1N<lJl;ł. ··JU'ćhlJi~ ~Q~f'~

.'

.

, ! t

Echa procesu o D................ .

I ZAdU
VDZIAL

W ROlaDZIE SIBNXIEWICZOWI.
•
(Je) Pan Ma.ion i , POE<" nad:t;wyczaj;oy i minie
łer pełnomoCllY Vdoch w Warsza.Wie, zwr6cH się I
,Jawem do m.,ui'''',r:l I"łkrzyńskiego~ w któi'Jlu~ f.awia~
domU go) te .,z~:.i 1(1 ólew8ko~wl..,t!1tj, r.lt~~tl~~ ~a.ma·,
Qifestować ucl~ ;Ął Włoch w 'hot i/.l(~J jak~ Lł'!(1;do (Id..
Rany pamięci Henryka Sienkj9w!cza, upowa:tnił g~l
do Qficjalnego reprez.entcwania.
'"' "fu włoskiego
,odczas eeremonji przewiezienia prochÓW wielkiego

c»:i.sara do WarsUJ.wy.
"Slawa Wa.szego wielkiego pisarza." -

takie

słowe. posła. :Maioniego ........ "który słusznie uwam
aal'Ćd za. symbol intelektualny polskiego, odrodzenie,
nie ma grania..· Mój kraj, kt6ry w jago sławnej księ ..
dle stał si~ jej alma :mater, bardZiej nit '-a:Wy inny

es,

!Olei' $obie pt'awo do zaslłtCzytu :r.a.świad.czenia swego
pcd.dwu i wdzi~czności dla jego pamięci". -- Poseł
Ml,lloni prosi ministra· Skrzyilskiego () zakomunikowa
nie powyts!l:egQ komitetowi sienkiewiczowskiemu, .pro
'!Ef;\C () wskatanis mu sposobU, w jaki m01;e się wyw
wi~ć r; włOżonego no. niego przez rzo.d włoski za...

tloZ1ineso

obowi~zku.
P~P.s. SIl; ROZLATU3E ....
:Rozłam
partji na Śląsku.

w

'!k) J'a.k donoszą śląskie tlzienniki, posłowie ~o
Sejmu wojeWÓdzkiego, Wiechuła. i Borys zawlado·ulli
tt.u.l,razelk~ Sejmu, Wolnego) it wystąpili z klubu P.
Pll! s. '1Ge..zeta. Robotnicza" donosi, i~ okręgowy st\d
.

partyjnyP.P. S. uChwatq z, dnia. 10 bm.

wykluczył

z

partii pp. Wiecbułę i Kotyrbęl 8. posla. Borysa. r.a.WH~..
sil narok w sprawach pa.rtyjnych. Ponieważ jed'lak
;poseł Borys zgłosił swe wyste.pienie w Sejmie, sąd
1>art;vlllY wyklue~ył go ta.kte :t partji. Rozłam ten n.a.
zwil\;!ek ~ nadu2yciami w socjalistyC2\11ej spółce spctywców .,Przyszłośćl~, w które wmieszani byU posło..
wie Kptyrba i Wiechula., za.ś pośrednio poseł Borys.
POLĄOZENIE KOLEJOWE

LWOW-RJEKA.

. '(k) Dzienniki

',I~OcU sic do
J 'fi
. rSJ)OlP. t~, w..

donoszą, że

rządu

rzą.a

polski
•.0

czechosłowackie~o

tltwo.·rzemu noweJ:t.o nołaczcenu.

między Lwo'Y~m a . RJekĄ..
pQo.łq.gu ma. wynoslC 15 ~odzin.

'koJ.e.}Qwego

:iazdy

PRZYKŁAD

.

za~

DO NAsLADOWANL-\..

(,kk:) Jeszcze w ,ub ieUłYID, tygodniu uda
la śię
r.Qktore. Uniw. Ja~. ks. Zimm~rman~
~. oru do p. woiewodyKo'walikovlskle~o de

ao

oja mlodzie-~y Z zawiadomienien~ że lnło

et .Uniw. J~~. 1:łl.Icl'ada w;~r6d sie~,je Kolo
lłSdl Obrony Powieuzne.i Państwa. i że z~ta
MA SWQj· ~kces doakoii

enxn., Mtodzict

w Ty~odniu lotni~

uprosiła na protektora sweJ

~koJlJ.M. tektora. Zinlmermanna.
, . .. . rTap1ękna i ęhwalebna inicJatywa, na\\ł
~~f!~:ię t uznaniem ł 'pełnem 'Po'Parciem u
Jw: . . . · .·.·.uniwersyaeckich ł rzą9:owych. Dele~a
:d, .'
ckłe~oKQla L.. Q.P.P... weszli
':ft
otn.itetu'ry~odnie. lotnicze~o.. Na~
..
... rozpoczęto usfiną !lkclę 'Propaga:ą.
. ,O'W"\ . lU\utliw~syte'Cie. KomItet oraaruzacY)
,(J;y;f9,~!\łdyzu%yw jednej ze sa~ Coh.
~~.-ęr't, .,R.zu
.....OOJH. te. · ż. ~Yfd.'
.'. . .uf,un..dowania. . le.. d.nego
, 9tu'Ptze~· uniwersytet
Ja;~ieloński.
~.·.~o$tanie zrealizow,aną.w ten $l)osób,

~

~.
. 'po,ay!p~ęOOOtnłk.
3 u,.: ~.
mbłę1~ezobł°wiąza5nOOOvzl.?:
OUJłaety Z ~V' l."

.;t.1.

która to suma 'WYstarczy na zakupienie iedne
~o aeroplan,~. W ak~ti..; tej ma wziąć równie*
c,u13iałJ?1ofesorowłeWszechnicy.

W ten sposób nasza Wszechnica kra:ll
kowska, dzłęk:l inicjatvwie młodzieży ufundu
~e Polsce samolot. Warto dodać, ze myśl
taką.,.rzucił Uniwersytet krakowskipierwszv
:'&'Pośród uniwersytetów polskich..
fBRZFDHISTORYCZNE WYKOPALISKA
'.
W NOWYM DWORZE.
k} Do muzeum aroheolo~iczneao Tow.
nauJCowego warszawskiesto dyrektor ~imna,.
zjum p.. G. Ptoniewskió-:::- doni6sł.!~ na. sku:lI
~runcle t? Wł.
Dworze, koło Jablo#:

tek wladQmo§ci dr. K.olagg, na

'Gajewskiego w Nowvm·
,
.ukazil· się przy "kopaniu piasku strób cia
op ~, obstawiony kamieniami. Natvchmia
Btoadanie przc})rowadzone 'Drzez prof.

ar

Antoniewicza wykazały, że jest to
Rr6b w obsta.wie k41l1iennej za~ieraj~cy 13
:popielnic z m.lemi przystawkamI. b
b'
Z oharakteru urn oraz wvro ów ron:.
~ch

ti.leaih

~AK

WŁOCH

i ,telunvch znalezionych w popiel;:t

Jonemi kośćmi zmarłych
* że grób teniest 'Pokrewpv

t,~ J:W.. skrltypkoWYm

i że DochodZI z
wieku przed nar.' Chrystusa. Repre:l
ouiedęn .~e śladów pobytu w okoli:::
.
pólnocneRo. kt6ry z
,et
się ~ końcem stArsze:

ZYDZI FABRYKOWALI DOKUMENTY NIEWINNOśCIP

W czasie sadu dora?l1ef!O

nad

Stet:

~ereln s,loniści bardzo wiele ~~adl! na ow,e
rzekOlne "dokumenty" ukr~ilnsklC. w kto~
rvch nibyto Jakiś anonimowy komitet boi9:li
wy ukraiński przyznaje sie do zllarani('l\v(~nrl

i wykonania zamachu na Prezvdenta. W01CU!
chowskiego i wvstA.wia świadect'wo 'j1iewin::
noś ci Stei~erowi i sionłstom wor!6Ie. Rozbcc.
bniwszy to w "Chwili" przedłożyli n:1stermie
sjoniści ten "dokumenf~ na rozprawie dora?
ne.i i dotąd nim woluią,.
..
Już odraz'U wówczas przYl:>u~zcza.hsmy.
owe pismo sfabrvkowanc" zostało spec;a:
nie dla rato\\!'ania. Stei~era. Obecnie okazuia
się \v tym 'względzie niezbite dowody.
. Miano\vicie wyszło. obecnie na jaw,:tf"
ną kllka dni przed przYJazd~m . Prezydenta
\Vojciechowskief:!o na otwarCle TarJ~~:W de
Lwowa skierowane, zo~talQ do . pollell prze::;
lTIyskie,j anonimowe pismo z ' doniesieniem
ze odbyło się 'poufne zebranie "Nasze!!o Prali!
poru'· ukraiilskiego stowarzyszenia rewolu.
oyjne,Gto balowej' młodzieży, n~ kt6rem 1}.r
chwalono dokonać za.mach w dnIu 5 wrześnla
i nawet 'wvlosowano osobę sprawcy. Nadkom
Więckowskił kierownik komisariat.u przemy~

ze

kiego, pr~es{al z mieisca pismo to do lwow~
s,kiei defe.nsywy P.oliCYi,naJ, $4dZ,ie, iedna.k. ,jo.,..
zbauatelizow'ano i złożono do aktów.
Odbyła. się nawet rozprawa SteiC!era,
a o piśmie tern llikt nic nie wspomniał. Dopie
1'0 obecnie nadkom. \Vieckowski począł się
interesować losami te~o pisma, WSZCZ'l:t sic

~\vatt, że, przecież utlll

, o E:!roża,cvm ZA

lnaphu" 1 ~vm spos<;bcm St1rawa w,:szta na
Ś)Vlatło dZlepne. ~ .l(~st bl.~n')r~\wa nlczwykle
c~eka,va, ,MutnOWIClC tn m~mo ()str7e~ala~c,
pIsane PC? polsku, ~ma te~ sam ~harakter 11181
tna, co. plSUqc ~z.ękonlą do ,p!okura.turv i do '
redJlkcll ,:~~hWlh' ~twlCrcłzcnlc. nicwinn()4~i
St!.!l~enl. 1. ep. san: .cłuuukt?r rnSima, reCZnIe

.,druko~e~o'.7, nl~~~JSCa mO:lC rozpoznać nI"
wet ka7.dv ~~uk.
Co Wl.CC ~o .\VSiZVRtko znacz,,?
•
qto ~lonlścl wiedzllc o malucv!D SIę
dokonac z Ich lonn. zam(lrhu. abv !i~)hlf> Z~
~lsckurowa.ć ndow6d~\ ze Włtldlom lU). \vprzód
było. 'wiadornenl ii. ukrllhicv ~łt) zalnachu te~
~? 1e przv~o~.owpln. wvsl~l~ t9
,.~strzeźe,

,r

nIe c}.o. POhCll l~le.. lv.:ows..klel, H~C7 <19 prz~
mYSkle.1, w. l'~adZleJI, ze pismo tOgdZ10S PO

drodze za~lnle.
VAT tęrll oświetleniu. ~taąie «~ie. .iasnem
pochodzenIe owych "ukr~unsklch pIsm W ~

bronie Steigera.. Bo gdybyśmy przvięli. że
l'zeczvwiście lJkrah'lCv je Pl.,,~di: ,,:i(~. p~sape
tvnl samvnl charakterem ulnunqktc swm~
decfwa niewinności są, autentvczt1c. to iak
zrozunlieć, że to samoźródlo ""ukrahiskie",

a więc pra/4nqce powodzenia t na parę dni,
przed zamachem władze bezpl l'!czeristwa SU~~I!
mo uprzedza. o mającym nastąpić zama~
chu?
F akty te chyba same za
dosb,
tecznie mówiq~
rr

-----------------
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waj bandy 'dywersyjnej.

, POLlOJANT6W I!AWJLO OPóR _ BA'NDl'fO&
rannych. Uciekajłl\c po4peJ,nt ·tabudowAufa dworskia
j sPaliU wszystek ł..yW"f i martwy ·lnwewJ. Nie%.wło
cznle za. bandytami ~ysbmo po,o6, która. jest podO'.

W dniu 17 bm. w nQcy, na. h'Uwr Llbanka, w
powiecie Ostrogskim, napadło .'2,5 bandyt6w, u'4brojo ..
Dych w ląlrabiny, rewolwery i kulomiQtna dOQ;l, w
'.którym mieaci sit;}. PQsterunek poliCji pańatwowęj.
Bandyci przypuścili szalony atak: zasypano budynek
setkami kpI i obrzucono ręczIlemi gran.a.tami.
Czterech zaledwie znajdl,ljC\cych się wewnątrz
policja.ntów, stawiło. bandytom niezwykleenarglc2"
ny opór. Odstrzeli'wują.c się policjanci ranili kilku
! bandytów, wobec czego napastnicy straciwszy grur.t
" pod nQgami, rozpoczęli odwrót i wycofali się do znaj ...
dującego sie 0400 kroków lasu, dokąd unieśli 'łwycb

gg, okresu żelaza przez środkową

.Małopolski i na Śląsk.

Polske do

Dzieki inicjatvwie osób,
rozumie i q. cychwielką wa:rtość naukowa zabytków
'Przedhistorycznych, zostały uratowane dla
nauki i dla "muzeum stołeczneao nader ważne
1~
li k Ob · d 1 .... l
ł t ki

~a~~~~i.~ .ftiźno Yp;~a~ilS:~Yo~k~a.n:

. 2abytki do muzeum archeolopiczneJlO im. E.
\ Ma.lewFikiego Tow. naukowe~o wa.rszawskie
'gO (pałac Stasiyca), kt61'e~o zamiarem jest
odtworzenie w swvch kolekcfaoh ohrazu cz~
sów przedhistorycznych ziem Polski.
"
PODPALACZ Z ZEMSTY.
k) Sad
dorartny W Gł~,bokiem
skazat \v
~
~
dniu 16·b.. m. mieszkallca wsi Ozierany w po
wiecie Dziśn:ieńskim \Valere$:!o Szvmanat lat
36 . na karę śmierci 'Przez roztrzelanie za pod
'Paienłe zabudowań Michała Bubnowicza, któ
te spłonęły wr4Z z trzynastu innemi ~abud~
waniami gO.spodarczemi i doma..mi mleszkal~
nemi. oraz żywym i martwym Inwentarzem.
Szymon dokónal tej zbrodni z zemsty za to,
że córka Budnowicza nie chciała wyiść za
ni~go zamąi. ·Pan Prezydent Rzeczypospoli$
te] darował żYcie skazanemu.

-x-

lato

Dolskie na eutgrMiL

nie lnoże być traktowane lako potrzeba dru
gorzednej natury., .lako rzecz dalsza. 006 s~kq
ly Z"bPowodu zaniedbania emi$(racU . dzj~jedl
są z y t jaskra\ve. zbyt dotkliwie dO~\Vrł4.~

li

czenłeln stwierdzone -.. ale trzeba 2e .smut'.l~
kienl stwierdzić rzeczywistość _ bUzsza kOł)
szula ciała, urz,dza.nie domu zaczyna się od·
murów" a nie - od dvvranćw..
.
Skoro więc rząd nie mo~e iedcze na.l~
żytą opieką 9toczyĆ emil!racii i dać lei s~kol
Iy - to częsć tego obowiązku spaść mUSI n9
społeczeństwo, zrzeszajĄce się tak chętnie dIs
celów kultury i oświaty·
,l
Iniciatywę te~o

rodzttlupodial luz,
. powszech~'

Związek Nauczycielstwa Szkół

nych, Postanawia jąe założenie SekcU ze.~ral

nicz~~j.h.9 czelll obszerniej
okaZJI Zt 1azdu.

jut pisaliśmy z I

Obecnie otrzymufemv władomośc(, i~ ,
Koło akademIków polskich z Rumunji.',we ·
Lwowie "O,gnisko" 'Postanowiło l1f z.v.;stapie do
~tw<?rzenia tam orRanizaciispolecznel." OlnilV
J (lce] na celu propa~owanfe f W'PfOWa<lZi e,
": czyn idei ksztalceniaw Polsce kandydM,
tow n,a. pr~:yszh,~ch kaie.,!-v i nauczycieli sZkóól,,
Iudowvch 1 ewentualnIe i na , »f'ofesot ~
szkół średnich, kt6rzvby w przvszłości zaielł
stanowIska w parafiach: szkołach ludowYc~ •.~
ewentualnie nowo reaktvwować się nl@.,J&cych w oolskich szkołach średn.ich w· KW '
munji. Zrealłzowanłe tei idei usunie kortł$G~
nkość zwiiani8. przez rZ'Jd rumuński s,;k6ł~'~,
"I'

1,:

Troska o polskie szkolnictwo na emi:e

"t'acji.'P~zYna znajdywać wyraz ~arówno

bno na tropię bandytów.
.
Na uwagę za.sługujeto, iż organy· bezpiec!l1n'
stwa po ostatnidl zajściach zdolnły na tyle już opana
wać sytua.cję, że nowe napady sO\)'bandytów nie są
jut straszne i otrzymują nalo:;;ny odp6r. CzterQj policjanci, którzy odparli lw,ndytów, nIe micH w dodatku dobrej broni i nie byli doJn'ze wyćwi{~zenl w atrzc
laDiu~ mimo to z.musili bau(.1ytów do odwrotu.

w

enuncjacjach różnyoh
zrzeszen. zawodofJI
:wych i kulturalnyc~1r jak i zdeoydowanych
już poo,Zynaniach. 1'1 a wielką, trwałą i ofiar
ną pr.acę czeka szkoła. polska w Ameryce, po
dotad 'Pod względem polskości na
bzostaląca.
ardio prymitywnym poziomie: niemniej WY
sillcu i staranności' wyma~ać będzie ot'ianizOlll
wanie szkoły polskie) wśród emigrantów nas
szych we Francji.. Wszvstkhn tvm potrzebom

podołać nie zdoła sam rZl:\d, skoro ze wZJ;de
dów fillansowvch bvł zmuszony nawet w. kra
ju prz~prowadzić redukcję pracy ł redukcje
zakła.dow szkolnvch. Wpra,\?dzie zagadnienie
utrzvmania &z1:-o11.' polsldei \vśród emiL!rn~ii

s ch wszelkIej
k.ateJl.o.rUz..
n. aue..
w
... 1''
cielskich.
oraz zapewni
:"01$.h.raku sił
afjotn
Rtlmunji re$lularnv przybYtek
ch ksieżY;
HO~nisko'~ vfzvstapłło do vrac'Y fl1'1.!tl
towneJ, ~dvŻ-l.· &.k s.łę dowiadułemv .- zwró~l!"
lo się do młarodainvch czynników w R
:
o wyczerpujace datv które uiawnł. :na
dziej krzyczace p'otrzeby i tyczenia ludno
polSkie i w Rumunii.
Spodziewać się n a l e t y . t a sP.<j;
ka.. z. u. znaniem i $!oraced1
em '~~I,•.
na.]fizerszvch kóJ 8'POt
eft 110 1
inc wska26v;ke do
e"r
rodzaiu nrklC\t
i.

1

lr'.

'O,

,

ra edja ra zinna
ZlEć

•

a peszcie.

MORDUJE TESCIA ZNANEGOWEGIERSKIEGO MILJARDERA.

§ Od kilku dni stolica W ęgier rozbri~
miewa coraz to nowenli szcze~ółami, odno:::
szącemi sie do morderstwa, jakie l:>opełniono
na zamku Egyedi. Zamordowany został --..
znany-w Budapeszcie miljarder dr.· Artur
E~ye·di.

E~yedi'e~oł

lecz

na udar serca.

powiedziała,

Ręcznik, kt6rYln obwiązana była szy::!
j·a E~vecli'ego~ był mokry i wykazywał ślady,
P_Q przepranych niedokładnie plamach krwi.
Widocznie nlorderca, dusząc swą. ofiarę, zas:
drasnął paznogciami szyję, i później prał re~
cznik, aby śladY zatrzeć, co mu się nie udało.
Areszto\vano dra Ernesta Frohreich~l
i pann~ służacą Bere~i. .
."
Z Budapesztu nadchodzi wiadomość,
że dr. Frohreich przyznał się już do zamor~
dowąnia swe~o teścia. Motywem zbrodni jak opowiada dr. F. - miała być chęć ..uwol::
nienia. rodziny od tyrana ł skąpca", Zeznał
daleJ, że z myślą o morderstwie nosił się już
od dłuższe,go czasu. U dusił swo.ją ofiarę, a
potem dla. upozorowania samobóistwa 'PO~
wiesil na ręczniku przy umywalni.
Policja Budapeszteńska. zebrała Vi mię
dzyczasie' mnóstwo nO'wych szcze.!:'!61Qw co
dó osoby dra Frohreicha, który od pierwsze.i
chwili uWfł.żallY był za mordercę E~yedi'e~o.
Znaj dował się on w kłopotach finansowych
od kilku .iuż miesiecv i ~1roził mu areszt.ieśli
nie wypełni .zacia~niętych zobowia.za.ń. Do .
przyjaciela, który ~o pytał, co pocznie aby
wybrnąć z tej sytuacji, rzekł: "Zamorduje
moj e~o'! teścia - ' a wtedy będziemy wszyscy
mieli dosyćpieniedzy; a ia ureguluie swoJe
, sprawy i nie dostanę sie do kryminału".
Sędzia śledczy, który prowa.dzi spr. 1
wę, zarządził aresztowanie lekarza dr. Gelei,
które,go na zamek El1yecli wezwał dr. Froh~
reich dla stwierdzenia śmierci samobójczej

Dr. Artur E~yedi zerwał ostatniemi t::zu
sy stosunki ze swoją rodziną i sam zamiesz::!
kał na zalukuEgyedi. Znany był ze skąpstwa
i twierdzą wtajelnniczeni w stosunki .lego dO:lł
mowe, że zerwanie z dziećmi wynikło na tle
pieniężnych konfliktów. Rodzina jego, przy~
zwyczajonu do życia wielkopa{lskie~o, nie
chciała się o,graniczyć w wydatkach, pomiulo
że skutkiem wstrząśnień ~ospodarczych na
\~i'ę,grzech, ll1u.iątek Egyedich lTIOCnO ucier~
piał; Artur Ef:!yedi nawoływał do oszczednor;
ści, a 1!dy to nie poskutkowało - zerwał z ro
dzintl i napisał nowy testament. na mo~y
którego g16wnY1l1i spadkobiercami zamianor;
"rał wnuków: synka córki starsze.i, rozwie:::
rlzionej pani von Erlissen i synka nlłodszei
córk.i, wydanej za dra Ernesta Frohreicha.
Żonie i córkom wyznaczył tylko rentę.
.
Z dotyc11CZasOWego śledztwa wynika,
. że w przeddzień popełnionego na zs.mkuEgy:::
cd! lnorderstwa. prżybyłtaro dr. Ernest Fro:=
hreich i za~ąda.ł od teścia większe sumy pie
niędzy. Służba słysżała kłótnię; obaj panowie
rozmawiali .f!łośn.o i 1.1odnosili $tniewnie głos.
Między panem Egyedi a ie~o zięciem musia:::
ło te:t przyjść do bójki. \Vaza, sto.iaca na PO:l'
stumenoie obok biórka, przy którym Ef:tyedi
przv.jął zięcia, została rozbitą. Na biurku le;:;
żal "rozpoczętvHst- jak twierdzi służba.
List ten dr. li'rohrełch usunął, ,gdyż powalany s"we~o teścia.
był krwi~.

.G16wn 'Ił świadek w śledztwie. poko~
j9wka Lina Feitscher.zeznała, że wchodza.c
"nazajutrz po: rozmowie Egyedi'e~o z ziQciem
do p.Okojtl.·sWego pana, dostrze,gla te~oż, tru1
pa, uwiazal1e·'!O" reczl1ndel'n .dounl"'ł.v~\ll1i. .
.'
Przerazóna wybięgła:
ha . kurytarz.
~dzie palącpapierosa,siedzialw fotelu. dr
Frohreich i wezwała jegO pomocy. ·Dr.. Froh,s
reich udał się natvcnmiastdo sypialni' Egy:::
edi'e~o i kazał posłać po lekarza. Co potem
się stało nie ,"vi e, ~dvźzemdluta. .. Wr6ciwszy
do przytomności widziała, . i ak panna slużaca
Elżbieta Bere~i odwiqzywda· trupa i z pamo
'. cą nadbiegłej służby prze.n~osłana łÓż!::o .. Po
, 'wizycie lekarza, nalpl.zał .le.b. dr. Frohrelch. a:::
by ide 'wspomina.ła o· sanlO ójczvm zamachu

umllrł"

ze ten

1

Służba zeznała, 'że na szafeczce nocnc'j
sypialni pana 'E~yedi, ~dy wszedł tam lellC
karz, zna.idował się k!\walek oderwanej ~aze.:
,ty ,poplamione i krwią. Służaca" którapo,Sprza
tał'a zaraz sypialnię. rzn('Un. te PQPlamlPną e'a
zetę do kosza. Dr.. Gelei, który na to prawie
nadszeuł', wvi~l fo!azete.'z kosza i nerwowo
, schował do kieszeni.Znale~iono poteril tę~a~ . :O~4 ~~:j~:~~;tac;~ .81ę WO"'A Uli"' ,WY"
zetę w ,ieRo mieszkaniu.· Tenincydentw.spól~
Spotk,awszys'\VOjegoagootalordi nie d&Jł\C mu
nie z niewyraźnem zachowa.niem . się pod41 pr~yjać' do' s~owa. ·Z&pyta1 siQ :80.
.'. :. 'l
czas' pierws2e~o przesłuchania. r.zuc.a na leb;::.
_ Czy tet ą.taJ:~annie kazał zapakowłLe~~
rzamocne pode irzellie, źepragna,ł .zatrzeć sla. ty obraz, wysyłajtlc go dQ mojego pałacu Y
"
dy zbrodni i dzfałać ,,., nlyślźyczerl dra F1"oh~
Wówczas agent objaśnn mUt .że ob:r:azu nie .]".a..
. reicha, który na pierwszv alarm. zallowiedzial był, gdyż uw~a.ł, it cena jego podnio.s~a. siępriy 11..
~t~o,~ie -- .ze ,pan Egyed~ popel~ił sa1!l0bóJ~ cyta.cji zbyt wysoko.
W

... ' 'Ma.łpy,jakÓ broń w. wojnie' "nowocżesnej,'obok
,ostatnich postępów techniki $N tej dziedzinie) obok
· gazów trujących r cię~kiej artylerji to zaiste jest anaM
chroni.zm. A jedna.lt na. chińskim placu boju wzięło
· t>odobno. Ud.zia~ w walka.ch. wiele .setek takich małp
wojennych. Jak . Albert Ridgway w. jednym zdzien~
··ników.londyń~k:ieh wywodzi, z\vierzęta te oddawna
, 'Odgf.ywają w·' wojW:tch . chińskich zna.czną rolę,. a na'We.t. stanowią rodzaj wojsk wyborowych, .których wy
.:kśztalcenie wyniaga .sporo czasu i wielkiej troskliwoi
eJ. Kiedy-ś . malJ;>Y .te oddały wielkie uslugi. Mongolom~
w c~asie zdobywania Pekinu. Nal7.ywane Sf:\ one :~wa.h· wah$4\ nazwa. tapocbodzi od ich okrzyku bojowego,
jak; wydają, gdy Miszają do sta,rcia .z nieprzyjacielem.
Małpy, o których mowa, nie posiadają ogon6w~
ehodzą. wyprostowane i dosięgają wYSIOkości " stóp.
Są one chwytane za młQdu i trzymane w małych
kla.tkach w pustkowiaeh. Kształcenie ich na wojowoi
k6w trwa. bardzo długo i stanowi ! .iezmiernie trudne
.~adanie, wymagające chińskiej -zaiste .cierpliwości.
. . ··MałPę taką uwiązaną na la.ńcuchu .... ają.cym 10 stóp
4lugości wypusz.cza się z klatki i uczy sj~ tego;. aby
umiała. wyciągnąć z ziemi zatkniętą w nieJt6łtą chorągiewkę· powiewającą w pośrodkudw6cb innych
n~ebieski~b chorągiewek.. J eU! małpa. !1rzyniesie,tę
" 26łtą chorĄgiewkę, ·to· ''Wy.nagradza się ją za to lako-

.'erm fi

cbińs

ie.j-

dami. Jeteli jednak usiłuje ona wyrwa.ć ~zie:rni nie. .
Meską chol'ągiewkę,to jest za. to ukarana.. Stopniowo
łańcuch jest przedłu~any i małpa. otrzymuje C01'az ..
większą swobodę

ruchów. Po latach fwiczenla wye
dukowanaona zostaje tak dalece, 2e· przynosi ~ho,,:
rągiewkę z odległości 2 mil angielskich.
Inne małpy wyćwiczone są w zdobywaniu nje~
bieskicb, a. inne znów czerwGnych chorągiewek, ,tak~
':ze wreszcie ka~dedobl'zezaop~trzone wojsko rozporządza armją kilkuset malpwojennycb, wyl~6tniają~
cych się od siebie barwami wymalowaneroina.ich
grzbietach. Ka~da dywizja chińska wyrM:nia si~ I>ro
lorcami specjalnej barwy, noszolleul1 prZEli· odznacZa

lE\.cego

się dzielnością chorą1;ego.

jeżeli .więc w6dza.takuje. wojSkO nIeprzyjaciel
skie i cbce w jego szeregI wprowadzić zamieszanie, to
wybiera się do tego celu20 małp mających barwy nje
przyjfl.Cielskie. Małpom tym, nie daje się przedtem
przez·. kilka dni jeŚĆ i trzyma się ję wobo.zie w tak:
sposób, a:l:ebyrnogły widziećniern:yjadół. \V .. c..h;W!'"
li ataku Spusz.czasię małpy z łańcuch6w,a wó NCzas
biegną one. ku liniom nieprzyjacielskim, rzuca.j&,slę
W dziki· sposób na. cłrorl\typh dzięrtących propprc.;,.
ką.sają ich i wywolujij zam~eszan.ie i przynoszą do
sWego .obozu .zdobyt~ proporce.. Niejednokrotnie taje]
małpi atak przyczynił się do pdnlesienia zwycięstwa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l.p. . . . . . . . . . . .
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Naistarszy domlicytacyi nynaświecie.
. ' I)· Dom licytacyjny Christi'ego w Londynie jf.st
:;, :'~llaj:;Wlększem i najstarszem przedsiębiOlwtwem tego
. ła4zaju na świecie.
Dom ·ten tOlta! zało~()ny .w roku 1760 przep Ja·
>' ...• JXle$ł~Cl1.risti·ego szkota~ kt9ry "QT.ia4ttm ił~,.l \1
!g~:~.~
~Cf .." ....,

Na. co lordm~cno "zagniewanY,'· za:woliM .. '

.

"
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IIII&ml&.....~--~_,
____

·Le jon

prowadził Christi w bardzo krótkim czasie . pned~ię..
biorstwo do znacznego rozkwitu. Wkrótce cala. a;rys,t ~
tracja londyńska na.J.e1;a.la. do jego stałych k.UjeDt~ Ifj
i licytacje dzieł sztuki cieszyły się ogromnem ~ow~
dzeniem.
'
Francuska l'ewolucja w bardzo dutym stopj .'.1'
przyczyniła się do zbogacenia. się Chrlst'ego. Emigra~A
ci francuscy, którz~r przybyli do Londynu, nie posia..
dając większych zapasów gotówki, i Die mając :na;
mniejszej nawet nadziei na. pomoc materjalną z Fl'q:r
cji, znaleźli się w niedługim czasie w przykrycb W&'
runkach materjalnych. Zmuszeni· więc byli $przeda
wać przywiezione ze sobą; dzieła. sztuki, oraz zaDyt1F'
o zna.cznej wartości historycznej,·któ:re nabywał Chrl
ti po stosunkowo niskiej cenie.
'.
James Cbristi zmarł w 1803 roku, a $yn jew
również . .!'l.mes, znacznie rozszerzył· przedsiębiorstw,
licytacyjne, odziedziczone po ojcu. W roku 1823' ls!'
mes Christi zmuszony bylIIabyć duty gm.achd1a ~
mieszczenia. bezcennych zabytków.'
,
Po śmierci 1a.mesa Cbristi wlaścicielem p.rze(~
siębiorstw:a zostal syn .zmarłego jerzy~Henryk,ia;, r~
:nim James Christi (trzeci), który był ostatnim wiUl
cicielem :firiny, która. w 1889 przesżla w.obce ręce.
W przedsiębiorstwie tem odbywa. się od: dw6eP
do czterech licytacji tygodniQwo. W czasie sprzedaż,
niczem nie za.:ooącony spokój panuje na. sali, jedynia
od cza~u· do czasu rozl.egnie się uderzenie młotk.a. f
kości słoni'owej przysądzaj4ceielllu lub inw.ml....
""Ystawiony ~a licytację przedmiot•
Bajeczne wprost sumy 8ą. tutaj wypłacane; pew.
na licytacja.. wkWl'ej uczestniCzył ksiąJ~ ,Hamilto~
przyniosła. obrotu dziesięć miljQllówkorOll.
Miljonerzy całego świata. 7..a.1icza.ją· się do eta..
łych klijentów firmy ),Christi'\ ·lak ci nababowie lli~
znają granicy w s2'Afowa.niu pieniędzmi - e~t8'
ryzuje następująca anegdotka:
'~ Pewien, niezmiernie bogaty, miłośnik i sbi.,
racz cennych obrazów polecitswem.uagentowi, aby
ten nabyŁ u Chrlsti'ego jaki' })Q.l'dzo cenny obru II
czasów odrodzenia włoskiego.
W dniu wyznaczonym na Ucyta.cję . wspomni a..
nego obra.zu, ł\gent lorda udał się do Chrisii~ego, z ",a
miarem kupna takowegot J e~kte znalw9 się wi~
ooj 8JXt.~t'OróW'.;na . t,o ibieło sztU,kil.W'fłe· tellA· obrazu
oSiągnęła l'antMtyc.mą CeIlę,' tak, te a8-ent,obawia.jąc:
ib
. b . le . dala . 1· d· J...l ..~d·

Swoje handlowe .operacjerozpocz'l: Christi~ ja..
ko antykwarjusz,· następnie jedn.akza.ja,.ł Sli~ specjal
nie zbieraniem i sprzedawaniem 2; pubUeznej·l!cy't.P~'
cji .c;biel sztuki.
.. .
Nie pOSiadając .wykształcenia, odmaczająci1ę
j~ ~1l~ ~~if.l~_ ~~~~ .~

- ' Mój panie l Przecież /ja . P&lU. o p19IUądzach
nic nie wspominałem; poleciłem. jedynie kupić ''t~D.
obraz. Pańskim więc obowiązkiem było. nabyć, co.
choclatby.p!".l.ys.zlo licytowa.ć, aż do sądnego dp~~
Na. przyszłość radz.ę ~~;U o1;em pamiętać. (jk)'

lawanIe .mnłZeJlSlwu prtez rDdlo.~ ,

. § Pewien operator stacji radjo-telerQnlc~JleJ
w jednem z mia.st am.el'ykańskic~: .~. jak zapeWt,lia..
ją amerykańskie pisma, wpadł niedawno' na. oryginalny pomysł. .
Zajęcia Słllżbowenie pozwalałyuooć .się <na
własny' ślub. Poniewat. wiedzia.ł, ~e. pastor,. k~~'Y\ 'za
chwilę miał pObłogosławiĆ jego zWiązek, pos~u
siebie stację radjotelefoniczIU\~ operator WYS~f·Vf

świa.t depeszę, przezna.czctlląwlaśnie dla.~ego

.pa-

stora z za1?ytaniem) cZYf,m.otet4 drogł.\ 'o4J)Owię~fieC
na pytanie· i w ten SP9sób dopełnić. śl1lb.qf·~~,>~~:łl0.

dzą,c z biura.. . Otrzymawszy. odpo)Vje(\t.· ~. :~:~1;)~Ćłt .,.
mia-łstaajęnietylkQoclbiQr()Ją:,

od pastora, który

i nadawczą, operator wziął· udl'łAl/f!(,()JDr~,

,a.l'

n.ym,.maj&c . . ·za ,świa.dków~ . ~~"~t$~i~ll~(~

st. a.c
...ji rad...jo.te:lei.
0. . D.lC. .,Z.n
...Y.C.,. h.
.......•. '.W."
. .,. •. .Y
. . g..,o•. . ,4........ '.~.,.•~R.;'.~O.;.,·
oryginalnego
ślubu·· jest' to, j;e~e;· P'Qt~~';
dn.

specj~ny:ch %a:wiaĄom~~p.,it

.

'.";, . . ,' .

, Trzy ·latawsr6d'~kirn~'!.j
z

.'

'(§) , !'f<?łfle: ,!. :Ąlascedonoszą. ze:~yn
nYPoar6źJ:1i%p,?dbl~~1lll0wy~ud . •. Ra.~:tn1.l~

sen, prze.ptaWlłSl~ $.·pQłWY$ep, Czekuaow· 'W
SyberJi,:a.by, w •. d~l$iym ciągu . prowadZić: bar.

clani~ nad .pletJ;lionatni . eskimosów, .. zamlet
szkuj qcychwyp.lzezaoceanu Lodowatefto.;
,WyprawaRasmussena trwa d;·uŻ trzy
lat..łrl.··~. :R.()~p.oczą.·.w..SZY. . prace swe· w . relandii
poarótnik podblef.!unoWy .posunął się· na Z~
chód, ··zw:lę.~Qj~. ~sz.v.~~ ~~.QYt ~,kim.o~
ll

.~'W.,.

'.

.

oIIIJt;

I
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Illltb! wiate li ud WierlYli eli.

sport

(-) Wedłus da.nych angielskiego ur2ędu statysty
(-) W niedziel., odbył się Zjazd wierlllyc:ieli :a:
lVlJ'I.Il\WY, Po,;nania, Ktakowa, Lwc>wa, Łodzi, Piotr~ cznego przywóz ja.j w lipcu rb. 'r,) Anglji wyniósł
IItowa i hm. miaat t rótnycb dzielnic Polski) z udzia.. 1,8~J)1313 . skrzyli po 120 jaj w katdej wartości ! CBln d4l1@gat6w Stowarzyszeń wierzytelności instytucyi 1,2001964, w tem z Polski l Gdal'iska oo,398 skuyó, ",wartość F. ~W~771. W lipcu rb. przywóz ogólny jaj
~ukowyeb, społec~n:vch i dobroc~ynnych.
stłlnowH 1,586,u90 f;ll<::fzy:t'l, wartości I,i'. 884 646 w tem t
Zj"ld otworzył w imieniu Stow. obrony wierzy
telboUl bip<>tl3cznych i innyeh adwokat Mutermil .. h Pol sld i Gdańska 92 364 skrl'yń, ·vu.rtośc: F. 4!',!,(J98. A
zatem, podczas l'ciedr w lipcu f. b. przywóz jaj do W.
Awi90damią.jĄc o identycznych Iją,zdach, która si~ w
Brytanji
zna.cznie tię zwięk$zył, przYWÓz ja.j J: Polski
.ta.t.i<lh dniach odbyły w r6~ny.cb rniastacl1 Polski.
u.powiadaJąc jeC!noo:zaśnie mi~dzynarod.owy zjazd w . zmniejszył się o 60 proc.
Przyw6z cukru nierafinowanegQ z krajów eu..
Paryzu.
Na. przewodnicU!:cego zebra.ni powoła.!! Jedno.. ropejsk.ich do AngIji W lipcu rb. wyniósł 25,924 ('enl1l,Alnle p. St.. BObińskiego. Referaty wygłosdli: dr. tnarów angielskich wartości F. ~',9;8, w tem z Pol..
ski i Gdailska 19,200 centnarów wart,ości F. 8,492. W
NahUk re Lwowa; posoł Bitner (ChD), pre,Zęs Związku
lipcu
r'. z. przywóz. CUkl'U niero.flnowa.nego krajów e ..
mt.at pol.klch dr. Zawad.zki, atiw. Jeleńsld, mecena$
ufopejskich wynosił 3,815 centnar6w wartości F.4,285
t\.ijeńaki)kt6ry przyrzekł poparcie Zjednoe~"nia. Sto...
war.ysAil Polskich; dr. Cbylewski; pro!. $wiatopelk Cały ten cukier przywieziony był z !>Qlliki i Gda.l\:lka.
..słuplkl~ p. PiAsecki, p. Szcza.wh1aki 1 radny Lipczyń .. Cho.cia.t więc przyw6.z cukru llierafinowa:nego w po ..
równaniu do lipca. r •. z. wzr6sł kolosalnie (z 3;815 do
*1 Ud.
W konklu!lH ~ebrani powziQU na.stępujs,cĄ rezo 19,200centnar6w) jednak konkurencji europejskiej
udało alę ulokowa.ć na. rynku a.ngiel$kim w miesil\cu
, 'uej..,:
sprawozdawczym 6,724 centnarów cu.kru nieraUllQwa,...
,tZębrani w dniu 19 pa~dzierniko. VI sali Mu
Xlęgo, iloilć ta jednak :n h) przyszła. ani z Niemiec, Mi
'!tUUl prgemysłu l rolnictwQ w Warszawie Krak.
z Holandji, które· w llpcu rb. ani w r. I. cukru ldera*
Pl"~$dtnieścl$
Nr~
66, członkowie Zjazdu,
finowanego do Wielkiej Brytn.nji, nie wwiozły. '
delęgacl StowaJ'Jll:ys!eń obrony wierzytelności z
P,rzYW624 drzewa tartegQ twa.rde-go do Alli!lji w
Poznani,,) Krakowa, Lwowa~ Gniezna, Ostrowia.,
lipcu rb. wyniósł 2,719,914: stóp steściennych, war..
Ix):(,)'wl'Ocławia.,Kościan ł Tarnowa Górnego, Świe
eSa, PiotrkoWA, Łodzi, Lowicza, Czy:tewa, To.. tości F. 717,045, w tern ~ Polski i Gdatlska. 60,902 stóp
ąześó, wartości L. lł , S08 t W . lipcu r.z. dane odpowie ..
l'UJlIA, Ilogotna, Sierpca itd. itd., uznając~ ta
dnie
wynosiły: 1,507,262 &t6p a~aść, wartości l"" :367 r<;,7
rozporządzenie ~ d. 14 roaj&t r. 1924 nie mote
w ctem z Polski i' Gda.ńska 62,2$0 stóp azeąó. wartoś
alę odnos:ł~ do wierzytelności pr%ed,wojennych.
jako p&łIlC>Wa.rlościowych.$ polecaj~ ukonstytu- ci Ł. 13,355. A zatem, ldedy przyw6~ llpcQWY w r. ho
owanemu w dniu wczol"ajszyro Centralnemu Ko drzewa. ~rtego twardego do W. Bryta.nji, w porówna.
mltetowi :Zr~MZ~n wlGr~1cleU ~ :Sleclzlb!\ w War , i
'1Iawi$ poClyni6 wstystkooo w joso mooy b~~ wa~nie obesłany będzie dział golębię.rsld.
(bł. w celU utrzymania. prawa wła.snośei ~wa
wojskowe urządzają specjalny pa.wilQll dla wystawie
r'anwwego Kon.tytuci~· i kodeksami cywilD.e
uią. g~!łębi pocztowych~ OrłU. w8zelklcb l>r~bo:rów,
Pll O~ ~",jady lwiętości umów.·~
zwi6\za.nych ~ utr~rmanielll i tresurą. gołębi. Do tej
pory .zgłosili duto,clekls,1'8cyj ·hodowcy psów ~t6rzy
OB11łNO'OI LDtWlDA.OTJNE GŁóWNEGO
wystAwiać }>ędą psy najrozmaitszycb ras.
Speciall1MJ;nV PRZYWOZU I WYW02t1"
Ill\ atrakcja. Wystawy będde dtia.ł psów policyjnych.
(~) Ministerstwo Pr~eroysłu i Hanai II komurdku
Grupę psów tl'esowanycb~ wystawi GlówXlę,Komenda
'je, te 21 dn. 30 wrześnla. weszła. w tycie ustawa [l dn.
Policji Państwowej. Dalsze zgłoszenia. ne. uczestni31 lipca.. r. b., uregulowaniu stosunków cłowychj
k6w w Wystawie, przy jrnuJe Biuro Komitetu Wysta..fednocześni~ Gl. UrzĄd· Przywozu i Wywozu prze..
wy, Warszawa (Ul. KopernIka nr. 30.)
JW fUllk.cjonowa6. i ro~po~zą.ł czynności likwida.cyjru~. które będ~ ukońc%Dne przypwumla..1nie na włos..
JARl ZAPAS ZLOrA POSIADA. :BANK POLSJU.
~ :rQlc:u prąs.r.łego. 2a.dnycb pO!8woleń na. p:rzywót;
(-) Zapas. złota. Banku Polakiego w bilansie de..
wrw6f..r bl\dź t.ta.lltyt Główny Urząd Przywozu i \Vy*'
ka,dowy:m na dzień 10 bro.przekroczył 100 miljonów
WOlU oboonle jut nie wydaje, 8. wydane pr!l.ez U~ąd
~totyeh.· Za.pu walut i dewiz brutto wzrósł o 6,8 mil
dQ <ln.SO Ub. at. pozwolenia.. mogl\ byf!. l'aalh:owane jonów złotych, zapas netto 3 miljony złotych~ N.a ryn
11:9 calko1VitEi~ '\IIIfC18~ania, lecI tylko pnez czas, ku znajduje się bardzo dużo gotówki w wa.lutach ob-~ vch JX)two12niach wymien,lony.
cyeb! dlateioskup walut oboych w dekad.zie spra,..
' .. ~ .. Pn,. odpH,wit celntj N'tyltu16w, Xl.. wywÓ'I. wozdawczej był tak :znaczny.
~17ch .J.OK6ly nda.ne pozwolenie. G16wne.go Un:ttPortfel wekslowy wzró$ł Q 2,6 miIjon6w złotYCh
4u P'NYWOf;U l WYWO'4U, obowiązuj~ee obecnie cła Obieg banknotów zmniejszył się-jak zwykle w pierw
wyw«)lowe· flit" ~pobi~eł gdy! na.1ejne· opłaty wy ,zych dwócb dekadach miesiąca -- .(' &.S miljonów ,do
'WoiQ'We od. tych a,nykułąw były jut pobl'an~ przez tych. Natom.iast rachunJd ~yrowe wzrosły o 26 miljoOl. .Ul"Wl 'Pn)"wQ.r.ulWywozu,wJ,lą4ni~ termioo- nów ł:łotyoh.
'Wf wp~nv ifeh opłe..t został zabezpiee.zony przez eks
Obieg marek polskich wyno/li je~zCl:e 8,9 tryljo..
"tUrów ~o6nexrii Iwtu'an~,ami ba.nkowemi przed nów ~łotych.
1

1

otrąrnan!~ e&rty'fikat6w.· ~wycb.

.
Napoc1sta.wi~ obowląluj~yeh obecnie pnapi..
I6w 09- dn.
września rob. istnieje tylko zaku 'Wy'"
;wó~ JAJ 40 dn. 1 grudn13l".b. l' oleju skalnego ciem
nfl9,' .łeot~ys%oZO~ego . (ropy). Lista. artykuł6w, zabronłonychdo Pl*.t1WOZU 1 obejmu!~ koc:netykę i pach
addłAt słod:yclel trunltlalkohólowe i delikatesy.
Pozwo}enu.. na Wywó~,. przywóz i tmnzyt towa~w, objętych ~ośnym1 Wt\U.imt, wydajt' od dn.
10 ~ :r.l>. Depa.rtMneutlf.4nd1o'\'PlY MinJatemtwa
~ i Handln.

sa

~'JI

OI!'AWT O WBKaLAOB lOSBACH.
(-) Pr.eyjf;łty onegd.aj pl"ge.21 l1J.dę ministrów
projekt tOZpol"~ą~enja Pre.zyt:1ente. Rzeezypospolitej
.." wekslach i czekach, opra.cow-any zostal. pneg!; komisję kodyfikacyjną,
która w projekt&eh swoicJ; .
8~ się o proj_ty konwencji h~kiej z roku 1911t
~.weP:iQja i* pog,piSlUlo. aOI~!a pfłLwłe pr.'llez wszyst..
tłe pańet1Va. k-Q!tltynentalne i nie została urieczywist
~ ",dtuu.,k wybUchu wt>jny. Dopiet"O w roku
_~m X(.I!tAitet :8kQ!lomiosny Ligi Narodów pod• ~ł DlA un.ftik$cją prawa wekslowego i CQko<
WIIł. Pn1J~I~ .. podstawę polSkich ustaw teltst~
~• •ojł 1łuJdojuiatwł Polsce prr.ylf.\czenle sif3 de
;~J kw~ndł rott:d~yxUl'l·odowej.

n.rml1U,

.Qi.JJriIU

.Aa~el1nłJcny

I PSÓW..

w swoim ctW!lle, w

wyst.a",'a

ntvgtA.wa

jwiet

~~tCJ~~el'.4~

:bWUZLOTóWK! SREBRNI NADBSZL't.

do Wt.rsza.wy pleX'Ws~y
które były
bite W Ameryce. Polska Melll:dca Patmtwowa. przY$t"
(-)

On~gdaj nadszedł

tre.nsport srebrnych monet

dwuzłotowych,

piła już do odbioru· tycb monet, oceny ich wykonawartości Ol'U do ostatecznego przyj~cja na.
rzec! Skarbu. W połowie nadcbodzącego tygodnia. ppo

nia i

d:dewany jest r6wniet pierwszy transport monet
$rebrnyeh bitych p:uaz Kr61ewaką Mennicę w An...
aljl. Cs:qŚć monat bitycb w Mennicy fra.ncusltiej nadaj
dl!·e do Warsza.wy w drugiej połowie listopad••
W ten łilpoa6b w grudniu ,;najdzie się jut w o..
biegu dostateczna ilość srebrnych d·"'tlzłot6wek, które
ZQst4piąwyeofane m obiesu bilety zda wkoWQ wartoś
ei do 1.uotego.

OBNl!BmB PROWIZJI MANIPULAOl'mBJ
W BANKU PQLSKUd.

C-l Bauk Polski na mocy

~ol'czej
rAnił

uchwały

n lji

rt

i

Rady Nad..

W llQ.jblitszyro (zasil, cbnity prowi~ję poble.
od nlanipulae,iL

OLO WYWOZOWE OD ARłfYKVLóW
, . ZYWNOŚCIQWl'tUL
(-) WedłUi ostatniego r('>zporz~dzenfa minISter

atwa skarbu oh()vd~zujf.\ następujcąo ~:tawki cłowe ~&
100 kg. w~l na wywóz, tyta· 5 z1., mąk! tytnle! ~
.buraków cukrowycb 55 gr.. otrębÓw ('\:vszelkie gatun-

ki) 5 zł. ałonina i s~malee 83 zł. makuchy 2 zł. CI..:: wy

wozowe od koni mJary od 188 - 148 cm. za waj[ar:tiv
lOQ zł.. od sztuki.
i klacz.e 200 zŁ po\vJ,'i.ej

c

ch.

2. ZWiększył ai~ w dw~
nasób, przywóz z Pohlld tego (artykułu zmniejszył
ilo~ciowo. Przywóz drzowa tartego miękkiego w lircu
r. b. wyniósł: 819 1836 ładunk6w, warto!l(:i l ... 4,8851~
w czem z POlski 1 Odańsko. 4::ł,::lli2 hldunki l wa.rtoAcl

niu do przywozu lipcowego r.

L. 2(2)740. \V li!)cu r~ 2. odpowiednie dane wynosiły:
przywóz ogólny 5571881 ładunków 1 warti:Jści ! ...3)28M49
przywóz z Polski i Gdo.l~ska 23.486 ładunków, warte,&.
ci L. 125\408. Zutem przywóz dr~ewa tartego mi~kkla
go do 'VV. Bt'ytanjf z Pol~ki znacznie się zwięks~yl w
lipcu rb'l w pOl'ówllanlu di) lipca r. z.
\\rywó:t % Anglj1 IU'%f;dzy bawełnianej, twej,
nleblolol'lej wyniósł w lipcu r. ł. 11,312,100 funt. ~a~
wartośd funt6\\' I:lterlillg{}\V U,Oml 5tHt w l'Z001 do PilI.
ski i GdatlSku. 1(M,OO funt.ów, \\'u.rt{J~ci fUt1tC'·".' sterl.
17,f,03 zaś wywóz
artykułu w lipcu r. !:. wyni6s1
8 1 ł52 1 2oo funtów, we.rtoąci funtów ~tor. 1~~*30,5B9ł VI
(zero do Polski i (ldufHikn. 4:H}()() !untów~ wartośCi
fuut6w sterl. 6. '11. \VYWÓ1.
llQwełuianej anghdski(~j do Polaki W2:t'Ósł
w lipcu rb, w1»
r{)wnarliu do lipca r. 2., l;;ILlrazo znacznie. Vv'yw6z p zą
dzy l)a\\'ełniJ.u;H~j lJielonaj lub farbuwanej wyniósł
lipcu rb. 1,352.900 funt. angielaklch warŁo§.ci funtów
stel'l. 226,893. w czetn do P()lsld i (i.da.(llka 2.800 funt.~
wartości funtów~terl. 819. \V Iipt:u r. %. wywóz tego
artykułu wyni6.4ł 9t\t)14:,łOO funtów! 'INartoś<:i fun~
sterł. 1,493,569, w Czem do POlski 1 Gdal'"ka 5,100 funt
wartości funt. sterl. 972.
wyw6! tego ~
tyku!u naogół Zl'lłlC':tlle
do Po!ski i Gdańska ~mniejfM,ył
l>fawie o !lr.ło
j

1

t

wę, t(.\k~ te znac:tny wzrost W:y\\IO!U
artykułu
Polski za.notowany 'IN mll&iE4!Cil (''LirWCU rh. nIe utrzy

.

~~W~

168 cm.
tH~llleJ

wałachy

900

;ł~

ogiery i ldac,Q 1800 :.1. Konie

krwi 5000 zł, ad s.ztuld.

WYSTAWA KSIAżKl W·WARS7.AWIE.
.. !-) Jak; się dowiadulemy, Wystaw.
kSląz;kl OrganIzowana w połowie listopada

przez Związek Księuarzv Polskich. zapowi
da siQ b. interesuinco. Z nadcsłanvch iuż za!
szeń widzi się~ że będzie dużo ciekawsza .Q;
poprzednich. Wvstawt1 odhedzie .~it~ wWJ;rl

ezawie w salach Resursy ObywatelskieJ'.
WPŁACANIE PODATKÓW ZA
POśR.EDNICTWEM BANKU POLSKIEGO.
. t (b-) °ld 1 2ruclnia 1923 r. centrala i~d
dZl~ y • PO skiei krajowe,
.potyczk~
we] (od 28 kwietnia t'. b.
ł;JolEłki~~ro) ,
załatwiały pobór podatk6w wszelkich·· d~v
11indP~ńst\VowYch. Wpłaciło podatkI Za POł:t1
śre nlCtwelU P. K. K. P. 19.181 podatników . ~:
na. sumę lnkp. 46.20t556.491,771.20; przez fi
Bank l)ols1<:i do d. 31 sierpnia 1". b. wpłaciło~.
5,581 ~odatków zł. 18.652t4[)4~55t czyli załatwio ~'
nI o~ołem do d. 31 si~n)nia 1924 't. 24.762 ,:
p atnlków podatków. Pod wzalędero . załlV i
twienia licZbY kIiientó\v przoduin ()ddzbtłv: ł
Warszawa, Suwałki, Błnłvstok, Bielsko, Raj! ł
dom i Sosnowiec. 11a które przv'Oadaokolo.
13,0{)0 podatnikówp \Vskutek poboru opłat
ska~b9wych w oddziałach Banku Polekłe~o
ObClł\zone są w ZlUtCZnvm stopniu kasv skat
bowe, tembardzieif te liczba podatników,
wplacaja9ych naJeiYłości skarbowe w Ban~
ku PolskIm. stale w7.rasta.iłl W miare te~o, jak
~zersze kola sfer l.ainteresowanv~h dowia.Ju~
1a 18\:- o zaJatwialliu tej. czynności przez Bank
P05,1\%.
PRZECIW NltrRÓWNOMIRRNEMU
OP ODA TKOWYWANIU.
(-) \V· tych dniach .Ministerstwo Ske.~'"
bu rozesłało do Izb Skarbowych przvpomnle
n!e o potrzebie równondeme~oopadatkowa"
nla przez pra\vidłowv wymiar podatków z
zaznaczeniem, iż składane prze~ płatnłk6w z e
z1]ania powinnv hvć brane 'Pod uwa~e ie dv~
nIe, Jtdd y od
iadajq istotnemu stanowi rlzr~
czy, . o nłl:1.
{,w za~
bad:! uchv 6..,ł a

°

się od składanf.a
nla nłenrawdzłwe.

skłtlldaia leltut

bvówinnv

przepisy, przewidziane w ustawach Kasv. J
~noc2eśnie wviaśnłono~ i.i wedhl~ obowią.zu,~.ą,cy.ch przepisów w zakresie l,odatku docho"
d9we~o i majatkowe~o władza wv
ił.

!ue

może (")krcśłi6

odnlfennie

nn.(lij1ł"łw

"

a

tu od pod~tnych przez płatnika ~l'e wnłe81 9;1
nvm, w ternlinie zeznaniu, ieśli uprze.dUl0
n~e dano ohltniko\v'f Sl'OSObllOścł do udziale"
nU!. \vvhl,snień. '\vzl!lędrde pODarcia (łuwod4tn.ł
z ksiau lub

w

inov

S11()S{jb ..
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wyprata

POlniki lławuy[h IU~li wtO~lL
.
Ma,gistrat łódzkipowzią.ł proiekt posta
","ienia pOll1nika Tadeusza Kościuszki. Już da
\vniej ogłoszono konkurs - nadesłano 18
prac, ale wskutek trudności finansowych
~praVle

l10nlnikn odłożono.

Magistpu.t Ul. Łodzi podaje do publicznej Nin...
. Qomof;ci, że y;; środQ, dnia. 22 ~~aidzierp.ika rob., Lę ...
dzie uskutecznio):'la. wyplata 1 i2· nit normalnego
zasiłku za. CZ/lS {Id 9 do 19 październik.a. włącznie,
oraz 7, 8, 9, 10 i 11. l'at dQraźneg,J .zasiłku za czas.
od 1 września do 8 pazdziernika 1924 r . O ile J:t.to w dniu wYZ.Il:1CZonym do odbioru zasHku, względnie najpóźniej w dniu następnym niezgłosi się po odbiór, temu ~~a8Hek wypłacony nie l .-

od Nr. 2651 do 2900,
VIII Bb~ro Wypłat, ltiliiiSkiego· ·222,

fabtyu
Ossera - a) normalny od Nr. 1001 do 150ft, b) doraź..
n-ay dla beZIobotllycl1, uprawnion.yoh do . otr'Zy'mania
~:«lsiłku, którzy doi:ąd - pomimo we~wa.nia - po odbiór n.ie zgłOSili Się,
1:X Biu,7rQ Wypłat, Wólczańska. 253" pa.rtet" ~
a) normalny iHi Nr. 1001 do 1500, b) doraźny od Nł,'
3701 do 3950,
.
X Biuro Wypłat, Wólc:eańs·ka 253~ pariera) nOl'm~dny, i b) doraźny - dla bęzrobotnyeh,
uprawnionycb do oirzymaniazasUku, którzy dotych
czas - pomimo wezwania - po odbiór nie zglllsUi

Vi 1905 roku ,.ide,iowi boio,vcv u mor~
(łowali z' za woala ludzi odlnienn~·Tch nrzeko1l
nafl politycznych na ulicach m. Lodzi.
dzie.
lVliędzy innemi zan10rdowano fahrvkan
Wypłata odbywać się 13ęd.zic w goClzinach od fj
ta Silbcrsteinn we własnym kantorze. a kie:, 'rano do 4, po południu \v nastEHmjąr'ych him'[1c.h:
~'i nlęczony ten człowiek hł~ ~ał o nieco wo,
l Biuro Wypfat, ul. Ogrodowa 28, nowo wybu..
(Iv -- Jedna z rohotnic podała mu W' szklan:l dowana szk.oła Tow. Akc. l~ K. Poznaiiski: a) lIlIor'"
tę . '.. \Vlasllej uryny ...
maIny -. od Nr. 1001 do 1500, doraźny od 2651 do
Otó:ć

.

lnalą Już

ci ludzie

pomniK nI?

Się,

W celu umożliwionia Magistra.towi spra.wnej
wypłaty .zasiłków, wzywa się osoby :zainteresowane,
aby zgłaszały się po ich odbiór z tukiem wylicze...

2900,

1vlani, wystawiony przez 'wz'dziecznvch mie~
II Biuro WypłatJ ul. Ogrodowa 28, nowo wy..
szkaflc6w nasze~o ~ródu-teraz przyszłako~ bud. Szk. T. A. l. K. PoznańSki, a) norm'allllY - od
lej na rradeusza KoścIuszkę.
.
Nr. 1001· do 15001 b) dorain:y - bezrobotnym, ul,ll"aw..
Jilkkolwiek nie był
członkiem P. P. niemym do otrzym.awa zasiłku, którzy dotąd, -- po ..
S~u i' jego zasłu~i, ani w polowie nie dor'ó~ mim.o wezwania - po odbiór nie zgło$łU się,
wnvwa.il:ł CZVl'lom ide'iowców z 1905 roku li
III Biuro Wypłat, Helanów - a) normalny od
.......mmnv nadzieię. iż lniasto nasz~. przez szpa Nr. 1001 .do 1500, b) doraźny od. Nr. 2151 dę 291!JO,

niem, żeby bGzrohotni, posiadają,c.y pierwsze kolejne
nUUlrry, przybywali o godzinie 9-ej rano, środko-:
we numery -~ kolo 12-ej w poludnie, kotwowe ZBIJ
numery -..:. lwIo 2--ej po południu.
Podln'eśla sję~ ~a wyplaty Odbywają się pod:..
ług kolejnych llUrnel'Ów kart l'cjes1;racyjnyeh,
po~iadanyeh pnez bezrobotnych, którym w . danym
dniu wyznacz,ono wypłatę zasiłku, nle rAS pOdług
kolejności przybycia; przybywanie przeto .zawczeŚo<
nie niepotrzebnie pOWOdUje tworzenie się ogonków,
przybywanie ~aś po tel'\lIlinie uniemo~liwia . spraw..

on

rv

będzie sPcHtlndać
tłziała tność i jednak

nika.'

na

ieg'o

doczeka

----x

burżuazyjna
się i on T)(lm'·

{as)

~

T
Ka tenda"yk.

-

IV Biuro Wypłat, RokicińSka 58, 1: p., dcnu
Widz. Man. -- a) normalny od Nr. 1001 do 1500, b) do
;ramy od Nr. 2651 do 2900,
V JJiuro Wypłat, Wodny Rynek -:- a) no·tm~,l..
ny od N;r. 1001 do 1500,. b) dorain,y dJabezrobotnych,
uprawnionyoh do otrzymania. zasiłku, którzy dotąd .llomimo . wexwania - po odbiór nie zgłoSili ulę,
.
VI Biuro Wypłat. pailska 106, fabryka K. Eł..
seria ,- a) nonualny od Nr. 1001 do 15001 b) dorni..

ność wypłaty.'

1{a.2dy. bezrobotny otrzyma 2~110mogę wtem
Biurze, którego liczba znajdUje się na. jego karcie
rejestracyjnejl po olrez,aniu dowodu, stwierdz~...e-t
go tożs.amość osoby (dowód osobisty, paszP()~ ,lep
tymacja związkowa. i t .. p.), książeczki ol>ra.c.bu.nko-

Srade, dnie. 22 ptlźdzlernika Korduli fAlodii"
}J.Y od Nr•. 2851 do 2900,
I.UejsdcilI Galerja Szłuld (Park Sienkie'\1\7icz t
VII Biuro Wypłat, Piramow!o1Jł. 51 prawa,ofie.
W)stawa malarstwa, r:zetby graYiki i' zdobnictW$ , II p.. a) normalnJ. ód Nr. 1001 do 1800, h) d04atn~

.wejoraż

polskie/lootwarto od 10-8 wieczorem.
Czytelnia Tow.. PJI'IzJjaoi6ł f'l'aanciRIII
Piotrto~ska

-

195 (lewa ot) otWarta od 8-8 w

Widowiska.

Teatr Miejski "Instynkt tt
Teatr Popularny ItPrmi X·
•,Lu... " I'JCzter~ob Jetd'tcćhu apokalips}".
n~.i!bt.11 II'Kobieta pfz:eciw kobiecie-

-"~Odeonu

_Klątwa".

Gra,uzllId'b,o liDjo:kochańs~a lalknMobe.radży.
lUno Spółdr.de'ni P..-ac, rup_twow,-oh
"Tragedjfl ks! ężny OAgarln fil

lUno

!llPR~.ur.Srt4· łlIndyjski

sztylet-

Miej.ld KinQmatoUlI"'af

Q'wiałowy.

_Trzej

.

Mus2kieteroWlec~

CyrkCiniseUi Progn~m Nr. 3,
Si 1111'01 T ... wSl nRo~wó.i/U( mie~ci się pr.=y ul

'Poalesnej

l;'I.Q

karty, rejestracy;jnej~

4. Cz)nne od 9 rano do 8

ynadomości bieżące

Wie~z

ao

lJrzą,d. pośrctlnictwłl pracy otrzymał za
potrzebowania robotników do Str*:tsbur~!a do
fabryk pOIlCzoch i sk~ttpetek, do wydZlaJo
powiato,\ref~o buchaltera kierowniks., w Luc.
ku. Do Siedlec do fabryki .terpentyny, do

Au~ustowa

pirJarzy;, do TOl:unia 50 roBotników
wyrolI
bu pro~()w kolęJo\vych. .
Do Francji do fabryki nlctalowei .'4::ch
polero\vnikó"r nJaszyn, pozatem do różnych
lnie j scowości po kilku robotników, oraz .. 300
robotników do nadleśnictWa ·1.')4ństwowe~o .w

do:takladów pl'zemysłowych kar

Szawotułach.

Wrollkt (bip)

n~ ka.ry. za'· wykroczenia, or.azczy s~Qły .notowa,ły
.wy:kroczeni.a na tle w&p6łżycia. Obojga. płei. (bip~
-Wyk.łady dla pl'acownJk6w skarbOw,ch~
Onegdaj . w ~a.li izby· slcarbowej ... rozpoczęły si~
wykłady dla urzędnil{6w2 zakresu pra.wa. i skaxobo..
:woscł.
..
.
.
Na wykładach tych, cieszących się' wielkąfrelt
wencjl:\, wykladajB.l wy~si urz~dnicy województwa

dziej, iż dotychczasowa działalnoŚ~' Teatru
bliejskie~o w Łodzi pod dyrekcją p. K. Wro
czyńskie~o daje rękoimię,że przed~t~wje1?-ia
te stać będą, tak pod wz,qlędetll tresCl. Jak i
insce~lizacJi na wysokim artystycznym pozio.
ttlie.

"
. ..
"
. Poiiądanem pylony, by. młodzież na
.przedstawienia szkolneuczeszczała zbiorowo,
.~rupalll,i pod opiekł! wycho.wawpów. (pap)

i sltarhowośd.(bip)

.

:

Wolna wSzecbnica.w l.odzł..
- O· eksmiSję teatru. :mi.ejskiego..
,..'
J'a.k się dowiadujemy, od dłutszego czasu tiraW swoim czasie gloŚIl.:1 była sprawa. walki mi~·
...... U:tOcQ'stoścl Sienki$wiczowslde w Szkołach..- wadzone pertraktacje mi~dzy T .. N. S. W. a wolną d'zy magistratem; a p. Celmajs,tre,m· O budYlu~k przy
W .zwi1;\zku I ma.jącem nastąpić Vi dniu ;W b. wszechIJi.cL\ polską w Warszawie. dqprowadzily. do ul. Cegielnianej 63,. w którymmieś,ci się teatr i w
. In. sprowadzeniem tcWlok Henryka. 3iellkjewi,:?za. dr
porozumienia, na . . ,asadzle którego W. W. P.w War- końcu zaw.arto umowę z us.taleniem .czynszu ,kot;Ilor~:raju. poleciło Kuratorjum Szkolne Okręgu łódzkiego' '·szawie zamierza założyć z początkiem roltu 1925-26
ufanego. Obecnie znów wyniklkonfUltt, gq.y:l 'J.Y:ia,gi;j
·;c.U\dżić wę wszystkich szkoła.ch uroc2ystośd, po
swoją fi!it! w. Łodzi.
.
strat chce :płacić komorne VI myśl ustawy' () ocHro .
Jtwięcone twórczości Henryka Sienkiewicza~
l "a<..e ·orga.nizacyjno-pr~ygotowawcze powie- . nje lokatorów, a. p. Celmajster domaga się ~ .komor..
Uroczystości te wypaść winny jalmajl>lcaza.le)
rzono kierownictwu T.N. S. W. (bip)
nago, o któ:rem mowa w zawartej wma.glstraciC:l
umowie...'.·,,·
. Po~atem Kuratorjum wskazuje, na konJecz_ Konferencja dyrektorów szkól średnioh.
Z powodurozbie:tno·§ci. zdan, w . na.j'blitszych
ilOŚĆ obmyślenia środków, w jaki sposób młodzie?, Kuratorjum zawiadomiło. dyrekcję szkół śred
lnogla.by wz.iąĆ udział- w zbieraniu· odpowiednich .. nich ogólno--kształcących, iż podobnie, jak w Ubieg dniach ma zająć się t~ kwestją ltOmi.s.ja. rozjęmcza.
a niezalę:tnie od. tego .n.. Celmajster wystąpi dą ,S8,·
funduszów tak na pokrycie ~toszt6w sprowadzenie
łym roku szkolnym, zamierza zWolać. konferencję
du o' wyeksmitowanie teatru zpowoq.u ni.ep'~a.C:enia.
,włok :H. Sienkiewicza! jak 'l stworzenia. fundacji je
dyrektorów tyc:tl szkół.
,
..
. SO .Imieni·a...
.
Program konferenCji Jest następuJ!\cy: zadania cZY,uszu komornianego. (blp)
Zebrane fundu$ze nadsytaćnale~y wprost n3
wychowawcze szkoły męskiej, ora~ :t:c~lskie~, regula-.
. - Op~eka społeczna.. .
. ... ;;'~"
fcaee skarbnika Komitetu Łódzkiego: p. rejenta Kazi.. min dla. wychowawców, koedukaCJa w szkole śred-.
Dele~acia Wydziału OpiekiSpoł~c~ner
illierza. Bosmana, ul. Piotrkow~ka, Nr. 74. (pap)
niej, psychologja eksperymel1.~lna. W· zastosQ~aniu
rut posiedzeniu w·· dniq 18 b. ·Ul •... postano,lWjla
__ W sprawie przedstawień dla mło:1 do szl\oły średniej, oraz· ObOWlązkI dyd,akt;vczne dy- przenieść do lokalu przy ul. T.r.,aro.wa.ii.~;i}.1. 3 .. :t.·:
-

. Clzłeźy szkolne.i w teatrze Mieiskim m. Łodzi. rek.tor~~dając program tej .konfer~ncji, kuratprjum
Kuratorjunl Okręgu Szkolne~o Ł6dz~ chce dać możność dYl'ektol'omprzygotowania mater.. Jde~o rozesłało 0 dyrekcyj sz~ół średniqh jału. (bip)
.
,:~k61nik w spraWIe przedstawien dla młodZIe
_ A-'Meta· w ·snrawie sz.kół. kcolJ!ukacyjnych.
~lty szkolnej w teatrze. miejskim w Łodzi,
,u..o..a.
,
które ·,v myśl zawiadomienia Dvrekc.ii T'ea:::,
Łódzkie kuratorjum· szkolne .zajmuje się obec...
tru urz.ądzane będą podobnie, iak i lat ul:,ie nie roztrząsaniem kwestji celiwośc( :nauczanta koe ..
~łych stale w soboty O ~odz. 4 tlO pot
dul{acyjnego. W związku z. temkuratorjum poleci.Z treści okólnika do\viaqujemy się nn~ IQ dyrekcji szk6~ średnich. og61nl>-ksztalcących,
s. tępnie iż dyrekcja teatru zall11erZa urzadzac . oraz inspektorom szkolnym okręguł:')dzkiego zwo:teporank inscenizacji utworów na..iwybitniej.c: nie w najbli~szym czasi~ konferencji rad peda~oąic~
szych naszych poetów, .iakMickiewicza, Sloit nych w celu . omówienia pog!qdów'na koedukcJę l
,waoki.etio: 'Krasłńskie~o; Norwida, Wyspiań ustalenia odpowiedzi na pytania zawartew. rozesIa*
F>
• Dej do szk6łanldecie.
..
.
ek le~oi Kasprowicza.
, . Ankieta dlttyczy wpływu nauczania chłopc6w
Uznając zalnierzenie te Dvrekr'li Tea~' i dziewcząt,' ewentualnie. różnice wplywówna.ueza..
tru za o~romnie ważne i pożyteczne ze wz~lę nia·koedukacyjnego, oraz .J·akie. w.plyw~ mają od..
(lu na kształcenie tak estetyczne, jak i mo::
"
raIue. Kurutoriunl poleca ~a.chęcać ll?-ł<?dzie2- \ dzielnie na. chłopców i dziewczęta J'oszczEl;ólne lf'k-.
do uczęszczania na te .specJalne dla n.leJ przy cje ja.kiesą ich upoflol?~ia, or~~ ją.l;t reagują w szko,
ilotowane "1"l'f7eostawie:nia j nor.ankl temę bar Jacb mieszanych. uczni()wie j.. uczenicę.. na $tospwa,

.

:Schronisko dla revatrialli:;6.w, .z:najdtdacr....f~ię
przy ul. Gł6wllej 62. Qpróżni"uy zaśJ.V~aI

schroniska. dla

4

repa.trjant~!'

,.:r·(!;'

·jP!~C1znt\czonY

bedziena l'ozszerzeme l)dm1:l .NocIe~ow~go
dla kobiet. ..'. .... ... •.•........... :...
' '&'~: .,
- ĄkcJa . doiywJal'da ~e~•.. '. . . ' .,.
i

Dotychc~~oW'aak~Ja . ". ~otyW'r~i~ ..... ~z.ł&twy~
szkoln,ej, prowadzQna. .1>yła prze~ P91,sko-U'~mery~i
sld Komitet·Polll.OOy pziec~om··. r~m . z\Ma.gj$ra,.;
tern -w ten s~dS<J.b;. ~e:P~ .~\. K; P.D.·piJ~~ywa.r
jedną. tr%eci~częśćw~rtościproduktó:w. Obecni~ 'zaś
P •. A. 'K. P; D., z powodu· braku. fundusz6w, Za,ko:r:nu..

i

niltowaLMaS'istr.a.towi, jż:z dn.. 1 grudnia .r.b: nie

InCk

:/te pro'\t a.dzip dalszej akcji.· dotywi~nia. .dzieci. ,
1

Wobecpowy~szego delesacja .Wydz.ialu. Opield
Sp:ołe.cznej·· na ostatniem swero posiedzeniu, . nmj~
n,awiględziepotytek akcji
dotywiania. c~lQ.twy.
szkolnej, postanowiła poczynić wszelkie ·sta:rani'8.l,i
ą,bi P. A. K. P. D. l1rzedłużył umowę z Mag\strat.em~

.

1?oza:

ł4nt. .W1~,t9t}~~;\\1iq~);Q

ci4.

.

6 gr. m pOleję tywnosdową wat'tośd 15 gr. Zara·
~am postanowiono, aby ilość wydawanych ochronom
~pł8tny~b obiadów nie przf:\v~ris:;;ała 20 plOt!!.. ogół
llej iJ..ołei wyoa,wa.nycll wszystkim ocłironom porcyj
'Ir",nl(i~iowy;eb.
Pr2ydział bezpłatnych porcyj uz.a..
le~ny będzie od 'decy?ji kierownictwa WydzjaJv
\)płel:i Spolsr.mej.

- Kąty za nieaopelnienie ob'owiązku
as1iołne$!o.
W tY1fo(łniu
13 "do 18 pazdziernika
za nieoosyfanie dzieci do szkoły z wyro::

oa

to.

k'ów KomisJi Powszechnego Nauczania odby
lo kary aresztu 'jednodniowe~o 11 osób;
dwudniowe~o

2 osoby.

- Spraw. e1ekb:o;Wtrl.
W ubiegły ,łątek, komisja

prała

Strajk

aldto~j :ta obiad'y płatne po 5 gr. Za produkty wy.,
daW&lle OOhl"OllOm na. dożywi~l1ie dzieci pobierać po

pracowników

WSZYSTKIE ZWIĄZKI ZGŁOSIŁY SWÓJ AKCES.
,,'\tV dniu 'Ponowne~o otwarcia seimu
I)ziś od ~odz, 11 do 12
odbędzie si~
strajk protestacyjny pracowników umvsło~ mi~dzyzwiqzkowa komIsja pracownicza, W
skład, której wchodzą wszystkie
istniejące
wych.
,
Jak się dowiaduJelllYt akcia :~traik<?\~H n~l terenie Łodzi zwiqzki zawodowe pra.cowni
ków handlowych, biurowych, bankOwYch i
podjętą przez
międzYZWIązkową kOll11sle
przcluyslowvcb o~łasz!l 1<.1dnO.f;!od:zinnv strajk
pracowniczą In. Łodzi soUdyryzule sie t'ÓWt:
nież związek pracowników kasy chorych
i na znak protestu przeciwko pominięciu tJfIJ
polski związek pracowników instytucji ubez':! cownik6w umysłowych w UShl wie o :z:abezpie
pieczeii

~

społecznych.

Związki te' wydały wspólnY
okÓlnik,
którYln wzywając członków swych do przer
wania nracv 111i~dzy J:!odziną 11. a 12.
.
Z obo\vh~zku te.s:!o zostali zwolnieni je

dynie pracoV\rnicy lecznictw kasy chorych,

f~agwłracka

pod
~wodrd«riwem :pana wicepr. Wojewódzkiego pod,
)lMła kontrakt m.łasta z niemJeokim "Tow. dwiedua1a:z 1886 r.." które pod nowyM szyldzikiem.,
....... :II; powNłem. elekb.'owDJe łódzką.

Międzyzwi::.1zkowa komis.ia pracownicza wy.;
~lala v.,' dniu dzisiejszym depeszę na rece n'lar
szalka sejmu, o treści następuiace,l:

I

•.••

•.

. ~.. 4ti:iem

lst~

1925 'r. (pap)

-'.Zaldd··ky~ł-,euy dla ~~w l",.A.,
M~.,
,
W (,tJ&w6łbk1 .Wydzial ZdPowia Publicznego ..
1tl,adomJl.:miej$Jeow~organimcję uf!ędnik6w pań ..

ItwowrcllJ . Jt·w ·Międzyehodzie. (Woj•. Poznatiskie1
Ołwol"Z9110 <ila. llrzęqników patlatwowych zakład hy"
. 4fIo.pa.t1emlpodkierownictw~m dl:'a. Chramca., byle..
10· właśeiei~ł.~zakła.du wZakopa.nem.
ZakJad jest kompletnie·· urządzony ł pOSiada
Ylę na.trysko.wą, kabiny dla.· wypoczynku i' masatu~
.sale ·lk.$.biny .kfłpielowe .dla kąpieli parowych, zwyk'
łych, elektry-cZllyeh, siatc~ych i borowinOwYch'

oru przestronnĄ at:llę gimnastyczną.
Ko8.'rta. leczenia wraz z utr2iymaniem .i mfesUa
niem wynOSJl\ dziennie od 4: .do 4:.50 zł, .z czego na
utr.lyma.nie przypada od 2,50 zł do S zł naroieszka.1
me 1 zł. na %abiegi hydtropatyc2;.lle 50 gr. Leczenie

fest llezpl:a.t;ne.

Zald;ad .otwarty jest bez przerwy

cały

rok. (pap)

-- Ł6dź-Rokiclny-Tomaszów.
W dn. 15 b, m. Rada. Ministrów uchwa
lila. projekt zarządzenia. Prezydenta . Rzec~
plitej, ud.zielaiąceJto miastuł:odzi koncesję
1labudowę i ·eksploa.tac j e kolei elektryczne,j
Łódź~Rokioiny~Tolnasz6w. Akt ten zamyka.
eady przeszło' trzyletni okres. prac Ma~istra~
tu w sprawie tej kolei.. Jest to ,jednak okres
pierJvSZy - przYRotoWa.WCZY. Teraz następu~
Je okres dtu~i~realizacji otrzymaneJ kont'

l:e3ji.. Potrzebę tej koleiodczuwa.i4 wszys;:
Cf.:m.ia.sto.:. Pfze.mysl i mieszkańcy zarówno
wŁodd, lak w Tomaszowie ora.z w mie.jsc~
DOłożonvch wzdłuż projektowanej
,~o teżllie .na1et!y watpić. że.miaro
~ . uezynIą wSZ)~stko ąd lUCI: ~a.

W obliczu katastroflllncJr!o

p'Jłożenił1,

w

których znalazły się bezbronne rzesze pra
cowników donul$.!a się M, K. P. niezwłocznef
POl1l0CY i ratunku dla zepchnictei na. dno nę
d:zy i rozpaczy bezrobotnci intcli~(mcii'l.
Odpisy powy~szei depeszy
20stanq
dort:czone posłoln robotniczyrn.
(hill)

....................................................,........................
przyśpieszyc.

Wia.kieln stscHum sprawa ta zna'iduJe
- Zebranie Łódzkiego T~wa HoQowli się obecnie?'
Gołębi Pccriowycb.
"
.
. Niezalezl1ie oaprac i stara.n, związa::
One~daJ odbyło si.ę w lokalu T ::wa nvch z uzyskanielll konces:U Ma.f;!istrat zaini:::
Śpiewaczego przy ul. PiotrKowska 243 ~ebra.s (':jował. utworze1lie Komitetu Or;llaniza.cyJne.::
me CZlOl1ków ł..,ódzkje~o T::wa Hodowh C'tO:.ł r:!O, ktol~yby stworzvł spółkę akcyjną dla bu:::
łębi Pocztowycb, na którem był obecny pre:;
dowy i ek.sploatac.ii powyższe.' kolei. W
~es warsza.wskie~o rr:;:wa p. ~ukowskt
skład Komitetu wchodzą: przedstawiciele Ma
Posiedzenie za.1!ail prezes tut. T~wa p. ~istratu oraz! wybitni ob:ywatele, przemysław
tunleński przedstawiając w ogólnych za:ry=' cy i finansiści, którzy niewątpliwie
zna.idq
sach działalnogc TlIlwa,' poczem mil'. Karaffa::: ~pos6h1 umożliwiający szybka realizacJę
pr~
Kreutekrafft, szef l.. ą.czności DOK. IV omó;; Jektu.

\ :wił znaczenie hodowli ~oł9bi pOcztowych z
punktu widzenia obrony państwa, oraz donio~
sło§ć usług tego wybitne~o środka łacmości,
"jakim są gołębie pocztowe.
Po przemowieniu przedstawiciela Urzę
au Wojewódzkiegop. dra Drebskie~ i
przedstawiciela Komisar,ip.tu Rzadu 'P. Giedy{l
łkię~o otrzymali 'P. 'P" Ptthl, Kieszkowski i
Kajlich, jaKo na gl'Odęza loty konkursowe icli
~oł~bif odbyte w lit>CU br..żetonv zloty;
sretirn v i br"onzowY..
Podkreślić n81e*y, ~. zainteresowanie
się .• i . zrozumienie ważności .hodowli ~ołębi
'Pocztowych zat~cza w społeczeństwie coraz
'
szersze łcl".efli. (paW
~ Przekazy p~ K. K. P.
,'. ,',
Z Oddzi'a.łu Banku PoIskieito w Łoaz{
®.'~~adująxny~i~l- iż przeka.zv. wl!lsne PolskieJ Kra10WeJ 1\..asy Potyczkowe]. wYpusz~
ezone na zasadzie zezwolenia Ministerstwa
Skarbu z terminem płatności 31 marca 1924
r~. przedłużonym. następnie. do dnia 30 czer~
wea br. przyjinowanebędą przez Kasv Ba~
.ku,Polsldęgododnia 31 .QjlUdnia 1924 t.
Po u.m.ywietego terminu ustaje obowUł.
lek . B~u .. Polsldego opłacania tych p.lzeka"
. ~ów, które wobec tego tracą w~elką warlość

czeniu na wvpadek bezrobocia.

Koszt budowy

całei

kolei. zzastosowa:::

niem trakcji elektryc~nej, wyniesie ok. 5 mil
złotych. Ażebv

jonów

umożliwić

jednak

na.i

szybs~ą realizację"
kOll~es.ia,
przewidu.lac
5J11etnl ~kręs budowy koleI. pozwala na.:ie.i u~
ruchonllen~e na poszcze~61nych. wybUdowa.:;

nych odCInkach z zastosowamem narazi e
trakcji parowei.Dhl-tej;fo teź na. pierwszy rok
przewidziana le_st budowa kolei naPtze$trze
ni kilkunastu klnl. KoleJ· na tej przestrzeni

. łttczvć będziecałv szere~ miejscowości 'P~
miejskich, pgsiadalacych wiele .domk6w mie
szkahlych. Natvchmiast PO wybudowa.niu· te:::
RO odcinka t będzie lnożna na nim podjąć
ruch. Tym sposobem nietvlko
wzmoże się
~tniejący .iuż obecnie, b. oźIywiony ruch·
lotniczy do tych mieJscowości" ale umożliwi
się korzystanie z licznych domów mieszkaj:::
nych przez cały ~ok.
To z JedneJ strony zmnieJszy 'clio<S w
pewnym stopniu dotkliwie odczuwany brak
mieszkań w Łodzi t z dru~ie.i zaś pozwoli na
natychmiastowe oprocentowanie włożonych
1

. w' budowę

kapitałów.

Koszt budowy pierwsze~o odcinka. Wy
niesie ok. 1 i p6ł nill.iona złoto
.
Ponieważ

budowa. kolei Lódź:::Rokici,;:

ny*Tomaszów budzi b. żywe zainteresowanie
w nadisżerszYch kołach i ze wz~lędu na to, iż
prze sięwzięeie to wedłu~ wszelkich .obli:::
czei! będzie b. rentowne, należy przypusz;::
czać~ ze budowa kolei rozlło~ ~e' ju~ z
wiosntt roku przyszłego.

oadki i

kradzieźe

- lijęm.· dezerterA.
.'
Do aresztu Urzędu śledczego przyprowadzollo
Adolfa Fryca~ Zatn" przy ul. Gł6wnej Nr. 4.2, ujętego
w chwili usiłowania przekroczenia w nielegalny spo
sól> granicy. Fryc uciekał, chcąc unikn~ć sl~by woj
skowej. Trudno, mial pecha. l (pap)
. :..... :WÓZ~Z węglem na4jeidJił na śpiących plj••
k6", pcrwoduJllłc imiU'Ć jedDego i cięWe obraiellJ.a

odezw komunistycznycb w jt;zyku :trdowakJm.
Odezwy te funkcjonarjusze P. P. ubraU ~
Komisarjatu gdzie prowadzi
doelltldt.onia ,~, łPra
wie ustalenia ~r6dła tycb odezw. {pap}
t

-

:l

atr
-

TNtl' IIbtjlkl.

szt

i

-

I)~lsiejsza premjera "ln$tynkhf" w%bu(kfł& ty"
we zainteresowanie, objawiajE\ce
w Sitfbkiel Spl'ił
da~y biletów.
Sztuka, onułwia problem Ulwodowe
go obowiązku lekarta wobw
instynktowno) ~hł
cI zemsty za zniszczenie
rodzInnego w I!lPO~
s6b pełen na.pi~ci& i w Izeresu wysoce drama.t.ycl'l
:nych scen daje pole do popisu ws~y.tkim rot?m. Res
łyseruję

p. WaJden.

Obsad~

, tanowlą

pp.

Jarzma.nowska., Wernisówna., Gurynowltut, Krell,
chtaowlcz, PrzYlłtłJlski i Znicz.
lak jUi wcao~j wl'łPOMiMll6m, poCĄtek r-rze4
ski.wiel\ 1& dniemdz1.t&jsl,.~m rQzpocJl).f.a li, (; godz.

&45•

-

Teatr Popularny.

.
(r) Dziś w środę dn. 22 b. m. Sztuka. fu.
Blssona p.. t. ,le..ni X'\ z p. Szczepańsb. ~
roli ~łównej. uobie~aią kOllca próbY' z, wKmil
cica: H. Sienkiew.icza' ll"lą1ącegO się ukazać w

piątek wie~zorem\ z pp. . Bronow.ską, Marszyu
ką, KubńslOm z ayr. J. Pllarskim na. ·czele J

Udział przyjmuJe cały zespól..
-.. .EOllolh1 ltwartetu TryJ&lte~~
(I') Na najbH:tszym koncercie pop )~Jdniowym
da 26 b.m... Ci godz. ł-ej po pał w sali FW:U~.r.mOIljJ
grać będzie naj znakomitszy kwartet $lllyezkowY
włoski 'IQuartetto Triestino'\ Cala n.łemal prMi
europejska. wyrUa &fł z ogromnem uznaniem okwat
tecie tryjesteńskH:n, kWry obok kwartetów czesk:cgo,
brukselskIego i Bosego zajmuje d~iś niewątpliwie
pierwsze miejsce w daiedzinie u:mzyld kamer&lnęj,
Berlińska "SignaleH pisze, te o niezwyklem wprost
mistrzostwie tecbnicznem tego. kwartetu niema· :nawet co wspomin.a.ćt gdyż cztonI!ow1e "Ouartetto Tri~
sUno" są istotnie wielkimi lI.l'tysta.mi w katdym oolu,
posiadają jedną jakby wspólną. wol~ł a przywro duży .zasób temperament. "AUgemeine Muslk-Zeitull816.
twierdzi) te wieczory kwartetu tryjestefuakiego nal~
tą bezsprzecznie do najpi~kniejB:t1ch przef;Yć ducbO-t
wych i da.ją pod luU'dym wz.g'lędem. prawd:dwe zadowolenie artysty"czne. Na program w Łodd klfartet tryjestermki wybrał utwory Bocher-lnrmao, Boełl
noyena i Debu.9Sy'ego.
.

innymi.

-I

1

-

UdlolH " U'zL,

Rozporzl\dzaniem Ministra WY2nati Religij..
d~lłego.
1lych
i Oświecell.i.A Publicznego r; dnia 25 W!'%eśnia
Wotnica. WOjciech Szyska, zam. przy \11. Pia
1924. Nr. 14956-2;& )). III zoataJ.a, pr3l,emirulowa.tl4 do
stowaj Nr.. 7 jadł%C wieczorem z wozem węgla Ul
, tychcza.sowa Państwowa Szkom Kupiecka w ŁodZł,(
Wołową najechał koło posesji Nr. 9 ne. dwóch śr ....
(Al. Księży Młyn 13) na.Ptu1.stwową S.zkołę Handl.,.,
efeb w braterskim uścisku mocno spitycb osobni
wą w Łodzi. Przemianowa.n!·a llEUlUW iło ~1ł
ków.
.
Ciemnosci. nie pozwoliły mu zauwatyć cia.1 ! ju~ uprzedniego podwy:tszenia. kursu nauki w.;J.lO':I
kola wozu ciężarowego przeszły przez pogr~onych szczegÓlnych przed.miotach do poziomu śtfibli~j
szkoły handlowej.. -" Poczqtkowol t.j. od roku 1918,.
w twardym śnie.
led.en 2 nich WawrzynieC TOOlczyk zaIll. przy prac.a, w szkole byla znac.t~ie utrudniona. z ~
ul. Spacerowej 26 poni6sł śmierć na miejsc~ a drugi du niewystarczajE\C&go przygotowa.nia kandyd&tó~
Antoni Cicboliski doznał tak ciętkich obrateń, ii od.. ze szkół powszechnych, dopiero w rd-atnkh latach, ~
kiedy i materjal napływaJl\ey był coraz
i stQti
wieziono go w stanie beznadziejnym do ZOiom:
iunki
1)0
woJnielię
unormowały~
S~
Miejskiej.
Wypadek to bądź co bądt niecodzienuy. (Ci ty wytętyło swania,
raz lepiej
dwaj Mieli jes.zcz& większego pacha, ni~ p. Fc,lc'
Bed). (pap)
j

- KommdltfC~a zguba..
W dniu
przy ut
k..91.P~j

&

j

2l

r: ;trkowskiei

mal~QQ

szkoiy bandlowej i w czerwcu op'lści C' ,:kołę pierwszy zastęp absolwentów o pelnem wykształceniu
bandlcweru. - Licząc si~ l wymogami rynku IJra.cy,
który tą da praktycznego przygotowania, połatone
()becIlie bardzo wielki nacisk na, stenografję (min!~
nU;lrr 80 słów na minutę), pisanie na maszynie
(minimum 40 słów na min.), a wreszcie n~ k'antor
'wlwrowy, w którym uczniowie wykonują przy i?'""
biurkach, bez wyjątku wszystkie prace, wchodzące
'W zakres biurowośc.1 fa.bryki, hanku i handlu towa"
lirowego, na wzorach i drukach. u:r.y·,v~'-:·'11 w prak~ce, z zastosowaniem maszyn 'i ar;'tometr6w.
--;at --,-

omunika,ty.

(r) Naród i Parlstwo dźwiga sil:',l VII ciężkim Ilyru;ny powojnnej i Z "lędzy stuletniej niew·)li.
Polska, silna i równouprawniona na wir:~,kim
gościiicu Giwiata, no.dqżyć musi z t'ozwojem pracyl
myśli, któremi żyje ludność.
. Rozum i wiedza - oto potężna awan;:;Nrda.
l~ażdego narodu) zadatek jego :mmyślności, puklcu'z
pewny narodowego bytu.
Wszelkich sił dołó.2111Y> aby tej wiedzy polskiej
było jaknajwięcej, aby na kaidem polu pracy w Polsce stał człowiek światły.
'
.
Warunki w ::::-"kich uczy się i pracuje polsld
akademik, są straszne. Najtężs.ze uzdolnienia t,amie
i marnuje ciężka walka o byt.
Zbliża się dorocznym już zwyczajem' ~,Tydzi(>ń
Akademika", ktÓry odbędzie się pod protektoratem
Pana Prezydenta Rzec~ypospolitej w czasie od ~J-go

,sjU\.J'

Je

- Z Tow. nauczycieli szkół Wyzszych.
(r) Od dnia 3 przyszłeQ'o miesiąca roz~
poczynają się wykłady w instytucie nauczy::
tielskim T. M. S. W. "
.
.
' Na wykładach będa p. Czapczyński ł
Gorczykows'ki.i Saski z Warszawy, .(literatu:: wie lliniejszen1 podaje do '\viadOlno'ści t iż pp
ta polska), a pozatem dojeżdżać będą. profe 3:::miesięcznejprzerwie \l\Takacv;nej , przYstę~
lSorowie uniwersytetu warszawskiego i' W. puje do pracy.
'
.W. Po> Boliński, Wiśniewski i Mróz (matema
Zebrania
tO'warzyskie i , dyskusyjne
tyka), oraz pp, Łukowski, Stojanowski i ks. członków Koła odbywają się re,~ularnie w'
BOllecki (histor.ja).
(bip)
czwartki ka,żdc~o tv~odnia o ~odzinie 2]
~ "Dziennik Zarzadu m.Łodz.i'4.
"punktualnią w lokalu Stowarzyszenia Pol~
Wyszedł z druku Nr. 43 "Dziennika skich Kupców i Przen1ysło\vc6w Chrześciian
ZarzQ.du in. Łodzi", który zawiera: art. B., \v Łodzi przy ul. Piotrko'wskiei Nt. 113. W'v
Dudziilskie.f.!O nt. "Działalność wydawnicza chovrali.cy \Vyższej Szkoły I-Iandlowe.i, POt,
.. MgF-!istratu l.n. Łodzi"; protokół 30 pORiedze,::: siadający t. zw. absolutcn'hlln a zatpieszk,uj~;::
hla Radv Mie1skiej; sprawozdanie z działa!:::' 'cy na terenie 111. Łodzi, zechca zapls,ywae Sh;l,
nosci \Vydziału Przedsiębiorstw Miejskich i w wyżej wymicnionynldniu i lokalu na człon
Biura Ksi~U! Stałei Ludności; k,ronikęmiej::: kó"y' Łć;dzie,go Kola" b. Wvchowańców Wvż-:;
ski!, ;,' przegląd samorzą,dowy (z :".:vcia miast szej Szkoły 11.andlo·w~j ,\\' \lVurszawie. 300.5::tl
,,'
"polskich).
l.
" Adres redakcji i administrac.ii: Pou1or:s
_ Cyrle,: CiniseUe~o.
ska 18~ I piętro, te. 2 - 93.
. ,
Ostu tni pro}:!ralll Nr. 3 w naszym
- KOluunikat.
C''lrku przy ul. Konstantyno'wskiei ,cieszy się
Z.arząd'l.ódzkie~o Knła b. Wychowań w'dalszym' ciąguwieHder11 powodzeniell1. Spe
~6'w "Vy;tszej Szkoły I-Iandlo\vej w Warsza cjalnelui ·wz.rdędalni bywalc6w cyrkowych cic

"

c

Ił ~~rl:YD~I paJ ie ro

do 16-go listopada.
W eelu, przępro\\'u.dzenia tak doniosłej akcji
utworzyły się lokalne :~wmitety)
które już czynią
przygotowania wstępne do prac niezbędnych dla
OSiągnięcia zupełnego powodzenia "Tygodnia",
Na czele !'\:omitetu "Tygodnia :Akademika" 'V't,
Łodzi: który prac:uje w kontakcie ścisłym z komitete>m Pomocy Młodzieży Akademickiej a }j. zew(1dni·'
czą.cym, którego ;jest p; Wojewoda ,Garapicb .3tanęlf
najwybitniejsi 'przedstawiciele władz państwowycb,
komunalnych i s:połeczexlstwa miejs:cowego.
Doniosły cel i tradycja lat ubiegłych dają gwa
rancję, że społeezeflStwo miasta :f..odzi nie pąskąp!
grosza i składając kwestującym fanty na mającą od.,
hyć się w tym celu ogólno-krajową loterją fantową
dołoży swą cegiełkę do wielltiego gmachu budow~r
kultury i o~wiaty polskiej.

~,zą się stale' "SalUSOl1 XX wieku" "Harrv
Fuchs, akroJ'tlci Rinaldos (fruwającv ludzie),
,żon~łerzy CarteUas, coraz większa sympat.ie
zdoI;>yw8:.iący ąobie down :qolly, no, i ulubień
cy ł..Odzl komlczni "Manc l Eddy'~.
~rresura koni dyr. Ciniscllefto' w da.l:,
\ SZYUl cią}4u stanowi przedmiot
zachw,ytów
zna\vcÓw. Ali ze swą trampoliną zbiera też
zasłużone' owacie codziennie.
Dbałość Dyrekcji o urozmaicenie pre
f;.!ralnu i je,go, piel~wsZorzedl1y. dobór oraz niS'
kieceny stanowią o "po,vodzeniu svmpatyc1
nej i pożytecznej placówki, .laka jest Cyr~
na'sz.
- Walne 'zebranie człorlków T~wa "Roz'w6J"'.
(r) W sobotę dnia 25 b.m. o godz. 7....;.ej, Wlecz.
odbędzie się W' sali Zw. ,Majstr6wFabrycznych prz:
ul. Pailskiej 74 walne zebranie członków T-wa "llot
wój"t n.a które l)l~osimy o. liczne' przybycie:' ~
--X,"-

uprzeiyangio!sl\ich, szorów,' W,V,
o:rtut pa
sów traosmisyjnYch.:/Cen.v 'nis
kle. KHI!1eklego M 2O"l J. SlQ'.lr·
j;,zdćwycn fl'oboct.~·db

w beJaeh,p,rasowl;lnych'

żyńS!{f,

o922,,~

.

Szopamuro.u.,na

y[~o a II ni

z placem e!Xent. łOlł,al nadajit"
CV ,się na jakl~ąl",Hę,k lnter.ęs
przy ul LubelskIej do ,wynaJę

CiB. Wiad. ID stalarni,Nap,f6rl{ow
s!{i ego 1, przy Góro ym Rjlnku~

5908-2'

..

, 'do dzieci. Piotrl{owska 103, Rozenberg.
"

.'

5910-1 Leopo!dowi'WelsanctoWi. portfel
idOWÓł OSo.Dlsty ,1»ydany ~ gm
Łuszczyn pO\.tl. ~ PIOtrkowskIetlo

' " '

łodzisńczq ś . iszość CBr
~Bch(,WfjĆ motntl

do p6tnych Jat, stosuit),c krem~ Sary Bernbard
,.'rEA1,RAL'· I ,ETERNA", freparaty te, uznane przez najwybi

\IV

r'.K.G. w Łodzi.
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SDPzBd~nja

hlOpl Be

' ..u:nbws'de~o~Epsteułf~f Dziwl.ńsk 1 ego. PUca, WOJlmans, "Via..
"':la',;,RzePkO~icze i innych. Tamie ~rodel( do Wtwolania nadz\t.'lY~młłi bUjnego porostu włosow l brwi ,fRADIQCAPILL"I..
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katedralne., kolorowe
Kit szkiarskL. Cegła ,ogniotrwała ..
Płyty piekarskfe~, Litery szk lane..
Kompletne, szklenie
budowli..

I
et

,Tr.

blutowlanę i

elt,

Łudź,

t. p.

9-2 16....-'8; dIoP'an: 5 - 6
Telefon 29',45"
5920

Miejl~ Hin~mBtoUlał Uświatowy, ·WD~DYRYDek łł.
Od 20 b. m. do 26.X wlączme- Lla, mlodzit~ży dozwolone.
tV... i \I"a slIlrja)
,

Dr. E.

nauki

osoba
tabacznego..
P
(1am ubrania damslde; szat
otrzeb,na
'sklepu

SltJep Piotrkowska 190.
38óO-,~

$.lynnej powieg:ci RLEI{SADRA DUMaSA
549;;
pPl' '~ aob_wedz. i Ś~l~ta Q g. L.50.. l

pe

zkauc,ją

dtl

Sprze ..

bil:)
ly, koronkowy~ .Kilińskiego 85-,2
4ti09-1

Zgubione

rt

landa. powozy na

ś'lttby

i

08

godziny 1'0 meśCie wym\}mu,le.
Cegie1l1fana 62) telefon ~1-88.

5800-5

I

",2eJ~ ,proc. 'tanIej pOleca fabryc~
Zielona
nysklęd

Nr. 11..
,

sweatróW.,

4471~~

otrzebny doź,pok6j Z kuch·
Cnoroby sk6rne, Węllery,cznel
nią i 'Wygodami w centrum
oróg mo;;zowych
miasta,
cen~ohQJętna.:,. Oferty
KHłńskiego 145, trzeCI dom od
. pod .wa lll..
"4515-:5

P

G16wnej"Prz;9JmujeQd 12-5 I
3694

do 7-9w.Pan 1e 5-4..
Według

młoda,

c;(!ha. i spc

KANTOB

uabfnetH.oerttgenaiś~iaUolecz

...

j) uchał terl~a;

5918-2

Piotrkowska m44- re! M_ )(.;.wan
,glel1CR8. 2.' ,Godz pr~) jęć ,,oc;

5579-10
115

Dr..

,przy 'i inteligentne!

pOSZUKuje

kOjna. O~~t ty do Rozwoju pod
,rZar1:1 z'"
4616':""1

.

specJan~ta"chorób, wenery .. ,
czny(!h 'śkQrnych. i włosów.

szkło

telefon lir. 54..53.

Poe,. ,Gg~ S, 5, tl.45.8.4S

czasie. kosz1

nie.nka

łJ

Plotrkowska 175.

usta

,RiI'IIIll nut)J p,!I'iiiiMIIIU-_.'-'ul

rodzinie,

, I',"potrzebny.
lat 16-18 z poręką rodz.iców
Auto Dom .MoDile

,

dachow~.ornamentoweJ

,lWIal"8fPjał"

w krótkim

60zl ł

umeblowanego w '~r6d\

mieściu

skarpet1d ~casnego wyt'?bu pa
'CenIe iabrycznej sprzed:a}e pra...
cownfa pończoch. Wyuczam poń ..
cznch na n:n~szJ1Uach ręcznych

tme)$zych aermatol9gó~ za nłeocemone przy wszelkich brakach '%, cześci domu murowanego z
'c'er) są I'Zfczl'Wiśclę ledynemi. q1t>arantowanemi środkami, usu Q(Jfoctem W calem ,14 mieszltail
~aJąceml bezpowrotnie piegi, zmarszczki, wągry, wyrzuty i t., d, l' wolne okolica Gornego RynCeńa 5.600' zł. 'Wiadomość
, , ",0,$ naby~ra wskładech ap1ecz.: Sp!essa H~twskiego1 Mo.. ka.
PnT! Slq:l 79 tV ślusarni.
;S9i~
JeW.~~łege, Llpiiisldego,Gtoszkowsldego Kahana. HermaUna Rew
j

, potojll

Pończochy

i ksiażeczkę ~oj!Sk9l.\1ą ,wydaną

on, ,stEfS,ZY, chlopiec do
postug.orliz • chłopcy do
praktykl warsztatOWej "Dyna..
Ingf6~ P!ot1"kcHuska 85.
46U-'l

, potr;ze,,

Z

weksel na imIę 19nsce..
go' rgnasiaka
wystawiony
przez Taaeasza' Kalucldego na
sumę, 50 rub..
4610-2
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lo v·.n:g6'dleJ. Yna~()mOSCJ.
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'
I
l'
h
d
t
b
db ę40lq
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"1<:IH':I, S1tolowe, łUH~llnle1 szaf"
l 6
ze na po rycIe za eg ye po a r{ W skar owych O·
. Sit
tói~u!, stoly. krzesła wiedeó'
publiczne licytacje ruehomośd, zajętych u niżej wyszczególnionych dłużnik6w:
~lde j inne sprzedaje. Pn:f!l
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dDla 28.,go października 1914

1. Licbtensztajn

roku

Emanuel, 'W6kzańska

. . '

mUCłdzy. gOdz. 10 r. a

52, 2

. lustro tremo,

żdziecki I

.4 P p . .

duty bufe t, 4 pełne sztuki gwardyjskiego sukna gługaści 111.50 mtr"CI

. U.

tS.
14.
25.
tO.

'1.

te.

4S52--6

.

t

dy'Wan~,

ble:

A

'

Ił

?ótl\~

mefalo.,e, Urzadte'

nie biurowe, atzędzenia kucht- II
ne p o

eenach :mJionycb

poleCI

rnagazjn mebli PiOtrko'Wsl01
llS. ł piętro. front.

:: a::

l!

~edeDS.

,.!

Wrot a7.
MEtł>le

A

:t9. Bffdosto$i Maj:er, Wscbodma 37. kredens. Iusł!9. otomana" slsfa,
20. Rorkowski J4zef Lejb. Zawadzka :d9, szafa, toaleta"
31.. Masdel Wolf Hers:e, Południowa 5, otc mana, kredens i zegar,

u d2:ieJa pomocy neu.
Student
kOll)t!'j w takreaie 8 klll$

nimnazjum I JekeU łlQtvkl M

skrzYPC13th. Wfad Napi6rkQ\lllI
qłde~o 51 I !S5. m.. tO.
Sulden
'Wandv'
PrS<>01l.?nfa
wvkotieza bsrdzo $farannle
ft

i

efektoWnie kostfa:mv tJalta sa

5ł~ pi_
P
l mote "ę
za z\\t1rotem
l'

sl,aI'ego półwen.
RadZj'oer D. B. KiUóskłego 49. biblioteka, 2 szafy do garderuby, ot&mals, kr)t&
. pJlisa;em.
'
.
'Rablnewicz M. J. Narutewłcza 47 ł . kreden. bibljoteka.
Oliksmann j R02eDblum, Pi4ntr1<owska60.
sztuk towaru bawełnianego,
Nal:r:la:~,t1~~~!1'
.ludko Abram, Zawadzka 21. kredeu, W$'o. szafa do rzeczy. lełanka. stół.
kule ł ~dfłtc:t\d w nł,lcftG
.
A.ł
l<fa1y. tll ~I\de uDfBtd'tł.· RuT~mkiDCbaim,Za.wad.a 23, 2 sIały dO rzeczy. kredens,letatlka, st~ . roz.
btU~~~fll KłU'.k~~O 4~le8-r
ErUchbPoJ:enberg. Alei_ 1 Maja 15. lustro. kspapa. samowar, kozetka. 2 sz.af~ d~
"Kreaen&y.' dOrdttoPyt S .
~Ył EaSlJO& 40 szycia.
....
ka. otoman,. stoł1. krze
Plob'kowstiB;erek~ PJattkowska 28, kasa ogniotrwała, lustro. otomana, 3 szafy s ~~ńa~~1t~:it~:~b.sf{:ll~:~I
j

zatD eJsco

:tl. sukni& t6" Ol6\'Qtul 55.
tra. front.
4sS
" ,....

m:uerjału

30

vrzYłmu/e

las()lł
zegu~

j

1. Jakub<łwia SzymoQ, Piotrkowska 42, 10 sztuk materjału bawełnianego,
8. ~.cjdys~awsJd Abr. Noe He]mer i Aron Ettioger" Pio1rkowska42, bfurko t 7 p.a~ler
bawełny, 2 szUlki towaru ffrankowego,
.
.
9.. M. Benedykt j M. Oudetczyk, CegielnIanI. 51. 11 sztuk towaru wigoniowego, szafa
bro nzowa do. książek, i stół czarny j 6 krzeseł.
10~ 'Br. Kont Dzielna 30.. kredens d~bowy 9' fortepian kr6tki, otomana kryta pluszerr,
stół' i 6. krzeseł~ lustro toaletowe z konsolką jasną.
11. D~u}}el, jąk6b Torońoyk, Piotrkowska 62. S sztuk~szewjotugr8l1a.towego, i .:zarny

w paski, 2 szt. ubraniowego,

Piotrkowska lOS.

r.y~ piergcionki kole2.ylo,
ry, zegarki, platery najtantt:'l
kopić motns, Br:tezińska lO,
J'! Tl 1,'1 Be ek.
4458- 22

5.. Dziedzi anowi~z Piotr,. Wólczańska 79. sklepowe urządzenie.
Ó.. Chabamski Jab6b. Piotrkowska 58, 50 sztuk wigenji
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ttj.lro.

Al A'" Obl"ClCZld
• ~It~bne
\\lsz.yslkl e

szafy do rze~zy. kredens pokojowy: ił'
i-ł •
.

2. MandehtJ811 Sam ueJ, fJjotr:kowska 79, 2 skrzynie przędzy ".sztrych~nas,Zpulkach
3. .Szereszewski i Gl Husmall. Andrieja 11, maszyna do pisania Remingtoll,
4. Kantor i Rundberg.t Piotrkewska Sł. stare biurko, 50 mir. gabardiny kamgsl nl) ~~ f

t(lnfO Ij~~kfl 7
t"M'llmi. ~L attl'. '\f'les/n f
~/'Ink{'. PiotrkOWska 134-9.
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kO$d6~ ł

"'ł=ek
'prosiĆ
'$le

nie. Leon Kalla,8ttluh.
~ł'
"!S1l8 5.
459~t_

dam na
tę

"'łu~noł~

dzteli:lcz:vn

łednQmłe.I~~tnę,

ehnC!%oną

~ej
~-2"

Nowrot 100.

--------....,..._

Krawclyk;

CZOf'OWskj}

&:
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ZgIerska ~~

22. . GryllbergMOS2ek Jałtób. Aleja 1 Maia 21. 2 s1afy do ubrllń, tremo, stół i li krze· S'PI'%ec101l rezerwuar !>ła$zuny
set. ~,
.
. <ka w.tft9. Wł~d()mod~ ut.
23~ ottmu .16endel. .' Zawadlkat2.6 s.~ tow... bawełn. 0' ubrania męskie. .
Słenkiewiesl\ 54, m.. 5~680_2
24. Berger Abram, PołnGAIOWa6. ~.. kanapa. szafa. 6 palt damskich Jesiennych,
., , ...
_ich ".
.'.'...
,·Maszyn, poń=osmłcze saneez
"'.

:~~RubinlteinCMimt

'.

' k b w e do

spfledanł8

i for

Pa6ska 12, ktedtfts stelowy,
,
~. WftJdomo~ć KU~ńs~~o
: -2~ Mordka BellekSJlagmanA, ~kar 26, .... z lustrem., 'tle... kre4ens,
1 3. Ill. 29.
. 4581 . 1
Z7. '~."
. ft.t!lhstem .\Iik6b. Szyja,Zaw~2•• otomana, kfUens kuch., szafka, umył G8:ftl.°:iże.s~~~~:~8~ l:;'~f:~
w/lił.liWlt

~,'1 EageBroa Jekób. Od_fiska 14, k8łl8Pll. blurke. uam zegar. ·
A.
~tl··Sta.Qłsław •. Juljusza4, .pianino,
'BO. ~r AMlm, RłUóskIego 41. kreAems stot., kasa ogniotrwała,
. .tA
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Neułlatls

Berek,

do 12eQy~

KUi6słde,.

+2. kredeas.

stoł, t

. ceł

maIzy

19ą aprze

otomana.

hry12

Slll~ere

btenko"

• Karola .jk9.~.\ (i.

ŁÓ~ka nUdo'We. maszynę Singera. umywalnię., krycie piu
Sza" % rotund.y. atół. kr:ee:ila
kuchenne. 1Szafkę, ~tdkł 'prze..

tremo, kasaognlotrwala. 2 szaf) dam

m~ 1~

JaJrnajtftnłeJ, Pr:tejs2!d 24,
4~ - 2'

$2. WnodJkiD. Ijakubowkz.A ł TrauguttalĄ plN1ino, kredens lustrza1y•
.z:asekw-esłJowaneruc~ości ~ 'do
aydł dłużników D~ miejscu liątcjł.
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Prf:ed tekstem 26 gr. wtekkłe2Et
Jatekst.em~'· zwyeuJne fi o"', "śród arcllull,ctl
25 gr, za w~ l.uttimet.rowy; ~ub J_o.n..iejsee. D1'Obll. o&łos.ala beztermul0Wtt l
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