um er

daisiejszy s"łada się z 10 stron.
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.

r.

muzvczDsgo

ijsńshisj'

!lC8

,'Trallg~a'. Nr. 9. Tel. 30-86.
,lękcje .r\l~i>oc~ynają się dn, 14·go

P,t4:ID:Ulme,ratorów na h.
~

~Dziś'uroc~ysta premjera'!"

li~tiD.K.aD.';:::;~~·~~;;;~~;:' :~I

Otwa~cie s~zonu

.a.,

•

,

Najwięk~zy

1'92511926

film· proc.iukcji

-. Rexa Ingrama,wytwórni,
Loew . . Metro. New Ił Jork.

N:1!!U,;>!iąe~z~a.thycitł;,nai:6~9;_\" .,...~·~~~~~Skbll. robi'
był Ji:~adowolohv:'ze 'swej!,o Tzadu: ""lUŻ od. ·sl~!tI.:ł0" strAta:~,"Skti~btt,; l?aństwa bo Pań

,zamierzchłęipI'~esżłoścr tak się dzie.ie~., że je .słWozamiast oQO·tVsięcy~ldtychf:!otówki o
~lijędDa 'warst\va' ,naxodu, powiedzmy ~6~ ,tr~~uje od)l.re,gÓ,dqm wart()~ci 100 tysiecY
1'a - uystókracia; moźttowładcy.b·oj!acze,~ złatych~,tQ j~wiecej naleztłebv kierować
popieraja .rząd. to '·doFstanY' "·niezamÓŹł1ę. . si~ w7.~JędtIGś(da· wobec poaa:tników. któ
plebs-odnoszą siedo tego rzadu wrogo. rYchcatym,m9.hl~i~m. sa.~.. 'dwie nary SPD
Mówiąc' iezykiem czasów obecnycH. ie2e;:: 411~ i ztvc~. jedą:ąsprzedajesie. CZytamy
li prawica' popiera. lewica z\valczai :vice . wie~ wyka~' 1?z&~,kt6re niala być sprzeda
:versa.
ne przez Urz~d~ Marbowv: ramka papierowa
Z obecnym rządem taK sie dziWnie oceniona. na lO··Z'I.,:·····lustro i spodnie ocenio
Gzieie. że nikt ~onie zwalcza wsz~sey n9.~; I!:e na 25 zl., ,krzeslo ócenionena 12 zł., sza
rzekaią. Nar.tekanie.iest o~ólne:biedni na:: f~o:ceniona na "lO.złotych..t t. d. '. Nie ulega
tzekająna' drożYznę, małezarobki~ arak w}ltpliwości,Ze ", właSa'iciele tych Iicvtowa
pracy; bo!!ttci narzekaja' na a:1 brzvmię,pQdat nvchDTzedmiotów nie należa do. bo~aczY i
ki~ trudności finansowe w:ywołane~,ł)lri\kiem bezwz(dędnestos0'Wanielicytadi wobec ta
llot6wki, rujnowanie m.a.iątkusJ)ol~c~st.Wa. kich. biedaków iestrzecZłl me\vłaściwą.
Rozgoryczenie jest 'coraz wieksze·.a',\v~d
,,,tprowadzono różne. ustawy opatrzone
WaJ.'stw. niez3lllożnychwywołi:dą:tg:,~kuf~k, szereł.tiem rvgorów. \V r~ie liiestosowania
że ludzie . zezują '.w snone . kOnllJ~i~u~ sie.do ich para~rafó\v.· Kary
administracyJ
chąc, ie jest todro!.!ado ulżenia,cieWief:(ib ni~h():iniejg~ste rozdzielanewvwołuią kom
li i la.twe~9 sposobu dojściado~mttj~~tk"tt.·
pletn,y pl'zewr6.f W zapatrvwariiach DolitycZ
Nie mam' zamiaru na tem mie~fsc~ Hu nychobywateli. Jako przYktid może służyć
ma.czyc iak. złudne są. nadzieję tYch w~ys~ okoncznemiasteczko RZ2óW.
kich; którzY w .zniesieniu siódlD.e!!o •pizył{a
blleszkańcv Rzdowa dotychczas byli'
zani.:t \vidz1ił, .przyszłość Poski •. chceiednak zwolennikami umiarkows,nvch nrawicowych .
zwrócić u\va~i na pewne niąkorzYśtn~f:{oHja partyj; ~o \vykazali "podczas wyborów do 8e.1
wy Wvwołane zarzadzeniami władź. fki8re mu. W ostatn.ichczasach w Rz!!owie rOzpo
zbyt biurokratycznie trzvmaiac sielitery pra częlil; się, a~itacia komunistyczna: W ubie
wa. nie u\vzledniając indywiduaInvch~iarim głi\ niedZielę przyjech~ldoRzf!owa· poseł
ł6w oovwateN;t nie uwz~Iedniaiac . ·cięille~o . kOIllunistvcznv 'Holowacz i wy~łosil tam a~ .,
kryzyęu jakle nrzechodzi spoleczeilstwo od J!ibtcyjne przemówienie, przychylnie wvslu
najmższych warstw vrawie dó samel!oszczy I!hane priez' 'tłumy nueszkanców. "
tu.. ,
'"
:-CQ to .sie 'st~l~? DlaczeiZo taki przewrót·
"
Rząd wvciaf!a pieniądze z obywateli· z ' w I.zi(patrvwdniaćh': Rz~owjan? Pojechał do ,~
łł1łl\bezwz.$Ęlędnościa:
obłożył' podatkami Rz;!o-wa iedeli 'z ńaro"do,\;yćh' Dosłówabv sic .
),~zystko co tylko m'ożna było oblożYc po pr2ekon!lĆ~
przyczynach tych na~łych
~tkiem!. iw razie nieuiszczaniaDG~fkuf zmian: ;\Vt~dv ze~vsz~d, tisłYszałn~~ze~ańie -

r,·'·[·._.
.~'J

tJ"

Wielki' dramat bohaterskiei rrtiłośd -:w
9· tiu aktach pOdług słynnej' powjęśd

Rafaela Sabatini'e
\V rolachgłówny:ch

<

liT
która porywa widz6w' gracją'

pi ękoością 'i

słodyczą

.

premjo\vany na: tegorocznym'
,

ameryk".' konkursie !pi~knośc:i

,o .

.

. .'

. . ' ','

... .

a-zeprowadza z cała suroviTościa "llcytacje.. na'w~a:dze7 administracyine~ na D6li~.i~:. a na ." go. ~ospodarza z ~~,d R~~~~at ·i~a~·:,.w'·nOcVt
" !hienia podatnika., nie iednokrotnie . stano wet na nauczycieli, że zbyt bezwz~lędnle sto . przez pole nnstapd flota ~ nosta na:, bronęJ. ską.t .

'Viące~o

nawet :iefó' warsztat uracv.Otóż· jt'
teli iest uzasaqniona bez'wz.eledną. liCyta1
tija np.. takie!!CVDana Poznańskieao:.które~o

sują Pl'zysłu~~iace

miewe ablkzone .je~t na setld miliou9W do

wywolac Óbl1TZenie: na zDyt .. hoirie· ,szafowa
tiie b..tiItłl arlministracyjn~nlj. SYn Ilew.ne

im vra,,:ro karv.

".

~Aoto historia. która naprawde moz e

ki:m cze20 mocn? ~ra.~ił sie~' W()~~~~O
WH1Zku meldowanIa: o powoda:ch nICzla"~,,
nia sie w szkole o.iciec 'chłopcaud~ł sie' WG

z.eJll <19 &zuawa, do szkoły.i.>ome,vąi llA1I

II
_:1
e ~esz:~'d·".t. z ~ozu l
czycie1a ~potkat na -druuz
POwiadon1ił !lO o wypndku. NIc to nIe po

mo~ło4 wieśn jak został ukaroo.y na

kare 15

znieprzy

b

rz

III

Dl

złotych za niezameldowanie rJOwO~ ni«:obe
ceremonja
zdjęciu zbezczesz0zonyob godeł
UrQC
en.i dziecka. Nauczyciel był takIm bluro
ehrześcijańskieh.
klatą, że W)'1UI~ataby ,.meldunek·~ ojca od
był sie w szkole. L'\le to ieszcze nie koni~
JAK, . . SIE PRZYPADKOvVO DOWIA WYBUDO\VANEJ SZKOLE PRZY UU
histOrji. Wieśniak oouadtQ został skazany
na 50· złotych kary ZA opuszczenie wozu Dl~·EMY:'W DNIU DZISIEJSZYM o G. DRE~i~\V~~EJOKAZJI POZWALAMY
w~kutek 'czegokonie" szły samopas~ (P.rzep}::. 8· J POL UNO ...... JEGO EKSCELENCJA, SOBIE 'm!;:ZIĆ ZDZI\VIENIR. żE \Vt . ~
y
AżAŁY Z'~fi
sypOlicyjne nie zezwalaia woźni~y ńeo1;:tt:: l(S" BIS . . TYM IE NIECKI, DOKONA,
slczam.e. wom),
""
,. Karv" wymierzone wieśniakowi są zgod ŚCIJANSKlCrI. Vt,l SZKOLE POWSZECH~B.ARDZO OB(~HODZACYM FAKom,~~
ne 2 para~rafami noszcze~ólnvch
nrzepi
NEJ Nr•. 36, PRZY l]LICY RYBNEJ Nr. SZEROKICli SFER CHRZESCIJANSK~
:SÓW. ale nie sa z~odne z sumieniem. Nie na
~!Z~m~W~~UWNOW~O~~G~O_S~P_O~f_~~C_Z_E_N_S~_~_A_.
_ _ _~~~
le.żY: wobec lt1dzi~ którzy pewne nrz.ekrocze

eta

~~~ E~~~JW~o~~~~~: ~~6~:-~I~I1\tg6M~~ TY~T

nie

:~j-.o

zrobili bez złej woli i bez 'świadamos

.POpelnionem ,.pl'ze&tcpstwie" ~tosowac

:Zccałym

biurokratyzmem nrzepisy ustaw.

·Wymierzenie .kftty za niezameldowanie po
wadu· nieprzY,iśc!a dzie.cka do szkołv nie,. by
lo· ze strony· nauczyciela ścisłym wykonywa

8 ufne horoskopy dla rządu old
Partja praey

j

liberałów

przeciwko obecnemu gabinetowi.

biem przepisów leoz tylko zwykła szykaną.
'A. tel!orodza lu postępowanie wobec osób
walczących z bied~ w materjalnie ciężkich
czasach jest cżynem wysoce niepolitYC?UYU1,

LOn.dyn, 21 wrześnła(aw)
prasa konserwaty1wlie. wysunęl.a
przypuąz,czenięł że przeciwl\Jo rząd<QWi Baldwi'll.a two
rzy się koalicja; mająca na celu obaJenieOlbecneg-o

szkodliwym9

g&bii1lat\tl"~rnięcie

,

Roz~oryczenie wśród biednych rzesz oko
łiezne~o chłopstwa wywołuia kary Zl8. ... nie~
umiejętną iazdepo ulicach Łodzi. lub też no

WY prz@plspolicyiny. 'nazasadzie które~o
nie ,volho chłopom w.ieżdżać do miasta wo
~em o jednym dyszlu zaprzeżonvm w iedne~
go konią.. Przerobienie. zWY1dellO wozu na
:'\vÓz o dwu dyszlach p~zedstawia dla nieza:-m.oZne~o kmiotka wielkie trudności i w iego
małym" budżecie robi 'Poważną, wy rwe..

J

Dzieiej~z.a.

wladlzy we

własne ręce.

Pisma kolnserwwtywnę s~ zdania,że do koa11cjitej nie· węj«ą 2a:dJne inne stronnictw~lprQ.cz tw-o
l'zącyeh ją. . ~nie~ tj,. członkowie pą.rtji pracy i
liibe:r.ałowi~.· .:

Londyn, 21 w:r:ześnia "(AW)
R~ąd n.osi si~" z lamiarOOl, j.akoonosi 'J~~
ver" Zaciągnięcia 90życzkiw kwocie 200 mHjooUw

funtów

szt~rHngów,.

Pożyczka. ta. mia~.aby być uźyta.na zwalczanie
bezrQboc!a, ożyvv'd.enie przemysłu, odnowienie §ro4-

k6w k{).m'ulli~cji i inwestY(Jję w przemyśle itp. "
,)Observer" wyrMa'" poglą.d, że jeśli' rząd Baldwina ule zdóła. ooprowa.dzić dtOzmm.iejszenl.a. wtdatuie bezr-ohod~ JW AngIji,:nleutr.zyma.· się dłuto

..
n.1

Iki
Abd-el-Krimzostał

Wszystko co" wyże.. przytoczyłem test·;'
ParyŻ 21 września (aw)
cl1\tpozÓr drobiazgiem, a jednak te drobiaz~i
Z
frontu
n1urokanskie2o
d9uosza,. 'że
-~~Pó$abiaJa.biedne warstwy' wrogo Drze:ciwko francuska artyleria d~żka .ostrzeliwała Szesz
.~WladzOtn ad~inistracyjnymi
kieruia ie w man.· Mieszkańcy, opuścili miasto.
.
kierlfnku komunizmu,;
M,adryt21 wrześJlia (aw)
·w ciężkich, przełomowych czasach nie
Wiadomości. jakoby Ąbd-'el-Krim pod
aa1~ .ludziom utrudniać życia.. a przeciwnie czas walk o Bibamę. został cieżko ranny, po~
staraĆ sieulżyć niedoli.
Fin.
twierdz~j~ się ',v "części,gdyż wódz 1)owstań~

II

ranny.

J •

K:rima mial: wręczyć sułta"nowi ~1iańsk ~ pismo
Abd-EI-Kl'lma, zawifjrające Pl'lOpozy~je" pokoju 'na
po-dstawie"warunk6w, postawiooyc'h' pl':z;ez Hi::rzpaAię
przed l'.ozpo,c,zędem·· obecnej . Qfenśy\\·y~·;"'''·:' :,:._

Bukareszt 21 września (aw)
Trzech oficer6w korpusu .lotników ar...
mji rum'uńsk:ei zwróciło się do rzadu francu
skie!to z prośbft o przyjecie ich w 'Ooczeto~
.ców marokańskich" 'faktycznie ut1odzonv ZQS~ chotnikó\v. lida ląoych sie na 'Pole walki·'w
tal odlamkiem ~raaatu ,y nO):!ę.
l\'larokko. Ofert~, ofioerów rumuńskich zosta
"Neutralność'·
Ranne~o opatrzyli
natychmiast dwaj la przez" r2:ild francuskiprzyjeta. uzyskali
niemieccy., przydzieleni do sztabu ,oni również aprobate swego .l'zadu.
. (p) Wedlu~ stwierdzonych informacji lekarze
Abd--el--Krima. Choremu przywódcY Kaby::
'P1'7ez wYwiad francuski, 1600 oficerów nie
żadne dalsze komplikacje.
P~i; at wrzeiId. (aW)
mieckich oraz wielka ilość żołnierzy nie łów" niezagtaiaia
- "
". Paryt, 2'lwneinia (pat)
"Chicago Tribune" dowiaduje się, że WiiZy~1'
mieckich służy obecnie warmii 'powstańc:tei
. Pisma dono$zą.1źę dowództwo nad RUfena- .lOtnicy amery'k-ails.cy, którzy oddali swoje \USługi do
Abd:::el~Krim.a.-Większa"· ~ze.Ść
tych ofice
mi w z,a:stępstwieAbd-EI-Krillla, który jest . ranny
fo.-zporządzenia· d,Q!\yód,ztwu naczelnemu w.Qrjsk franrow ma wvks:ztałcenie sztabowe i biel'ze Qlbjął brat jes-0 i wuj.
. ..
. cuskif:h \v Marokku, otrzymalI od rządu Stooów Zje
ctlynny współudział w wypracowywaniu O
Feź 21 .wrZeśnia .("at) . <1i1,ocronych 'wezwa.nie do zaprzestania wa.lki po
pęracyj : wOjennych .pr2eciw Francuzpm·. •
LudnOść oeywllnaoipukiła Szeszuan. Brat·' Abd
czyjejb,:dąź stronie, gdyż n:ie zgadza się to z pr4l-wa-W dalszym ciaft\lwywiad francuskI stWler EI-Kt'l~ przeniósł" gł~)\vny sztab s\vej armJi" do Ta.z- mi
S'ta.'nó\v Zjednoczonych •.
dza, że nlemieckie lodzie podwodne dowożą raut. Ataki meprzyja.ciela zostały wszf}<lzie odparte.
. ' Na wypadek, gdyby .lotnicy ·wez.wania.~ ąle
broń iamunicię dla woiskpowstańczveh
.
.
LOndyn" 21 wr;l.:eśnia (pat)
p:osłuchali, pr.zewld!Zianą jest ~ank{:ja ka.rl1~; 'w
Ab~el~Krima. tll>Jak wynika z domesień !fraJ1
IIDai:~~ News" pod,a.je do wiadomości,
jrukoiby
pto~taci pooJJf1wienia ich obyw{l.telstwa . ameryli~.
~skie~o wYw~adu, iest to zorganizowana i
'
pl21Ilowa akc.ia niemjecka, ma iaca na celu po żMrzyma'll.Y·w piątek w B,ooa-cle komisarjuS'Z Abd-Eł słneg-o.
.........................................
~rAQ
pieranie we 'wszelki możliwy sDosób oper:acyi
wojennych Kabvlów przeciw Francuzom i
."~

Niemiec.

<

Hiszpanom.

t;

" ...

.:~wlm;y sprzedają okręty.

. . ~. (p) Rząd sowiecktpostanowił sprzedac
'N'ie:nwom demobil statków wO.lennych znaj
duiąc~h się obec:nie na ławach piaszczy::
pochodzącY:l
pojemności 32.000 tonu
Borodino Andrei Pi.erwozwan~

stych'w okolicy

Lihawv

uzechpancerników.

:każdy, typu
nyj.Paw~ł Pierwyj i
·'Ozterech krflżowników

Carewicz. nozatem z
Ba jan, Admirał Ma
'/:ka'row, Rosja i Gromoboi.
_·:Sowiety posiadają· obecnie 18 jedno:;
r<~te'k~bojowych na Bałtvku, ~ pancerniki,
;2' krażowniki. 6 kontr-torpedowc6w i 8 tor

",pcdowcow.
:. Na. 30 podwodnych
zdałnvch

do

łodzi.

tylko 8 jest

użvtku.

~:..:, .~-: ·.~C~rwona

o~romnv orak
ofłcer6w, oji!ółem zaś

flota odczuwa.

NfykwaUfikowanych

~ 2ał~a ~osi 45.000 ludzi•.
oQ9 -.

"et·
!

•

hmb rlain ni z

"Londyński" pakt bezpieczeństwa•
Paryż, 21 wneśnia"
"Chicago. Trihuneh przytll!osi szc~egóły, dotyczą

plinarne .dla tego państwa,· które przekroczy P~pJ"
sy.~ktu. \V.aJŻną jest zgod ... pO;dpisują,.cY<:h pakt pa
ce pa.ktulJezpieC4e1,lS~Wa, opraeowa.negD przez k(llq1~
to) ź·e :postanowienia pa'ktu mają 1:y(; poddabe' pod
rencję p r:awnlk ów w LO'ndynie. Pakt ten w za.sad'z'i~~
nadzór Ligi Narodów, kt~ra w każdym wypadku mu
jest już pr.zyjęty przez rządy" francus'ki,' a:o.g.ięlski. i
S'i~łaby 'być z:w~ana, specjalnIe.
, :" '-!·Ji'uct l.bnie bez zmi.a.n będzie przy,
Rzym, 21 września (aw)
j~ty. przez loonferencję miThistr6w.
Dok!'HD.ent jesC
Z kół miarodia,jny-ch donlQSz~ że - o ileby kon
bard:zo kr~6tki, bozawierają.cy zaledwie 500 słq .1, .ferCl-;',.," ministrów państ~ s:p.rzymierzonych w iJjra. Cha.raikterysty'.c,zną cechą w .tym dokumencie jest
wie paktu odbywała się w Lucernie w dniu 5',~
bralk wzmia.nki .0 traktacie wersalskim. W. trakt a"'. dz;ernika, \vtedy. Muss!Ql1r.ui niemógtby wlZ-iąćw ~J,j
cie wePSta1sk:·m m:::',-'1 się o Nie-mcach, jako o TIflro-\.
udziału, gdyt w dniu tym Qbrad:owae będzie wj~'
Olzie" .zwyeię1;ooym, a. przywódców je~o" czyni się odt
ta:da, faszystów, na kt6rej Mussolini musi być ~~.
" "~..,;.'
powiedzialn;ymi •za wybuch wojny, natO'miast londy:ń. uym.
n
ski
pa.kt
bezpieczcjI,twa,opiera.
się
na
zasadzie
:r6w~
.
"Mess·agero PiISZ~ o tem,. nadmienia, iŻe
no8el W.U:Tsi1:~ :łipQdpisUjący.ch ten pakt. Część' widywać należYJ że w k\vestji przyłączenia A~rjl}~
pa:ktu, która mówi o ~nkcjach, jeśt zredagowana ~ . do N:'·--!ec w1ęks,wśćg:łOlSÓW na konferencji o-~ie'~
d'U<lhu projektu angielskieso. Pak~ odnosi się d{J,
si,ę Plzeci:w tęD;lU.
;!
BJ

;;te

~!~.t~~ (9 .~R!B-ujt\ i p~ewi~j~ lm±.ldYi.Cy"~

~~~.~

Nr
--~~ ..... '----

260
"-:ec!IY$_riq,'!rt?

(,}.

więzieniu

więtokrzyskiem.

.1

B

~

I

ojewoda kielecki na placu
Kielce 21 września.
czora] o Rodz. 9· m: 30 raBO. 20 wi eź~
przobywa iący<:h Vi wiezieniu Ś::to Kr~)r
dla 1)ttestepc6w kryminalnYch. wdro!
łdni whtzielUl6i

i

odł'brała.

obezwładniło

dwu

im rewolwerv_

WJęŹlliQ.wie; zaopatrzeni w rewolwery ł
~a.t:1ł1. do .kancelarii, ~dzie było złożon,rcb
to 'i:arab~now i większa ilóśĆ amunicji.
,Rozdzieliwszy. m~ędzy siebie te karab~i;:
zbuntowani wieźniowie rozpoc~eli" zdoby
wanie więzienia.'
.
. '. .
W czasie strzelaniny cie"żko ranili iDspe
Jctora więzienia P. TkaczYńskief!O . iedne~oz
tmzorców, dru~ie~o dozorce zabili.
: Po krótkie i walce. zbuntowani wieźnio:::
:Me. przerwali połaczenie telefoniczne z Kiel~
cami,
oraz
opanowali
wieże obserwacyjną w
_.
•
•
l
lWleZlettiu..
Po doknaniu te~o ZDuntow'a,ni wieinio:::
..neprzypuścili szturm . na cele w którxch,

a"

...

oi

DU

II

I.

alki.

rozlokowanych test 4{)O--tu przestenców kry w;ęzienie.
"
minalnych. \V planie zbuntowanych leżało
Dozorcy zdołali nie dopuścić do otw:.\ ;;~;
obecn!e uwolnienie'40o. wieźniÓw.,
poczenl cia cel, w któr.ych znaidlHe" sie około -ViÓ
\vszys.cy mieH pfzedosfaC s'ię przez mur oka::: wJeźniów.
la iący wjęzienie i uciec.
W oiewoda Manteufel i l nsDcktor Bar~
Dozorcywiezjęnia starali sie w tYm wicz rozpoczęli zezbuntowanvmi ukła.dy nie.
czasie opanować sytuację,. a przedewszyst:: chcąc dopuścić do' dalszego rbzlewu krwi .. "
kiem nawiązać kon~llkt z ~wo.iewÓdztwem, a
Uklady te' trwały do S::ej PO not, :Iiie
także niedopuścić d~wyclostania siereszty dały wszakże rezultatów. Wówczas inspekttir
wieźn;ów z cel.
Barwiczzarzadził atak na wiezienie.
Walka trwa.la,! pół$!od~inY.
. Po kilkunastu minutachpolicia opanowaO 12;ejdozorcdjll;qdalo sie wreszcie za ła sytuację1wkroczyła ~do zabudowań;'wi~
wiadomić o wvpadkt\ województwo.
zi~nnyCh •. gdz;e stwierdzono. że 6 więźniów
1,Jeszcze jedna sfrasznastodzina walki '- jest zabitych; a 11~tu cie7.ko rannych.
ilwreszcie o l::ej po~,po1. nadeszły z .Kielc
Ze stronv polic ii rannych bvlo dwu po~
posiłki.
.'. ,P
t}
.
sterunkowych: Belc1ko\vski i Trzcina.
Prżybył nlianow~~e .'. . . . w·oiewoda Man::.
Około godz. 6 m. 3D przybyli na miej~
teu,IeI 'l komendant tioli.cH woiewódzkiej in::: sce sedzia śledczy j podprokurator Sadu o:;
. spóktor Barwicz"! 59~9iu policiantami.
krę~owego w Kielcach,. przystępu1ac naty-ch:=
\V momencie 'kłedv przybyła policja miast do śle.dztwa.
~o()zhuntowani opanowąli. .JUŻ prawie całe
<,

tonu.

drodzB do

O'ptymizm prezydenta Coolidge~~~,.~'

TELEFonEM zWARSZilWY'
NOWY KONSUL
. 11) Plrezydent HzeczY1posp.olitej w pot~()zumien.lu
z sel18item w ID Gdańska udzłeHł d'llia. 31 8 1925 r.
exequatur .p • FI': NeUlbauerowi, ,kon.sulo.wi 'honorowemu repubiiki Pam:amy naooozar w. ID. G-djańsika
z siedzibą w qdańsk u.
.

paryż, 21 września rQk~W!8.ńw. sPrawie dWgó~~"mr~neja uwaźa,że jej
Dekla.ra.cja CaiUaux prtzybędzie do Waszyng- honor nie po!Zwa.1a na uchy,~.e się od uzna.niac.a,tonu we czwartek.· "New Jork Herald" dowiaduje się łej' 'sumy , ~wYch długów, ~e Ona jednak nieubła
~pre.zYldęnt Coo.1idge jest oostrojony Qlptym-istycz-.
g.ama W dwóch następuj~ych~':i unktach: 1) Fr.:m·cja
. POSEŁ PERSKI W'BELWEDERZE'/
-.nie·l sądm' że bez trudu uda się osiągnąć poroou- nie m.Qiże podlpisaćtalk'ichz
iązań, . których nie
-') W' dniu 21 "'Tześnia 'o g1odz.· 12 wPm~~ie
'lDdenie '-w sprawie długówzaroWno z F·r.ancją, lak z ~. ~ogła'by dotrzY,mraC i2) ńie . . ,e zapłacić swo,im al. _Assad Khan Jrunine' Kh.agbal1, poseł na.dzW~7c,z.ajny
. ~ ooOltworzy dr.ogę dla konfe:re:ncji 'f<llZ- jaIliilom. więcej)ll$t otr;zym;a.od swoich b. wrogów.
. i mi:n,ist.er pelno.ml()cny cesarza Pe,rsji, dOtŻy'ł':-panu
brqjen.iowej.
.
'" .
'Waszyngton 21. września
Prezydentowi HzeczYPO&pOIliiej swe listyuwieriYteJ,,M8ooo" .publ.iik:uje 1oomunika.t radjotelegra.' W, kol.ą;ch .lC.t1cJ4liny.ch zapewn.i,a.jf\, że układ niają:ce na uI'Ioczystej audjencj1i w Belwooerze. :
fiemy, nadany ze s-ta;tlk'll "Paris" DJa. którYm p~ ,CaiI-z Fir&licją w sptaw,ie <lł-qg6w zostruille .. zawarty w
----o~
.
. laux wmtz z. swą delegacją pły;n.ie do Stanów Zje- lltardzo szybkiem teIIl!P'ie,. przy-czem należy uważać
~Il{);Czonych Komunikat stwierdza, i~ w. czasie na-za ,r.ooc~pe\yną, że,.olrle· IzbySw..nów niezwłocznie
rad odbyty~h na. s-tatku, -U,Stałoo.o wnajdTobniej
ud>Zlielą ratyfi.4cj:t.Be2iPOŚredni~potem przystąpio~
KYch szczegółach l~njE; postępow,amda odnośnie do noby do zwołania konferencji roz:1Joo.j~iowej.
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NIEMIECCY N . ĄCJONALIśCI
.
W AUI5
STRJI DZIM.AJA.
Wiedeń'21 września (aw)
Otga.nizac je nacionalistvczne zapowie:::
działy na dzień' 27 bm. wielka. manifesta~ię,
wymierzona przeciwko traktatowi z Sain .qer
m~in,. Manifestacja ta odbędzie
sie naied~
nym zplaQów publicznych i doma~ać sie.ma
'przyłączenia .c\ustrii· do Niel11iec.
.iVlanifestacja ustalić ma rezolucię, która
- ułożona w forme memorandum - zlo~ona
zostanie przedsta\vicielom wszystkich państw

,nad p rkai d
r y r I ej.

Warszawa 21 września (pat) po ~l)rzeRłosowanitiPQP:ra:wek.' Jeżelibv ta pro
Na wstep~e Senat wv sluch al końcowego pozycja nje nie była przYieta ośw1adcza, że
~ przemówienia sprawozdawcy
sen. Bielaw::: wstrzyma ~ieod~losowania.
.
skje~o (Z.L.N.), który omówiłwSzvBt~ie zlZło'
Marszałeksprzeciwii sietemu wniosko~
szane poprawki oraz zastrzeżenia Ęzadu. po~ wi, wskazu.ią,c. że proPozyc.ia ta nieiest Zgo
czem prżvstąpiono do ~losowanla. Przeą dna? przepisem Konstytucii. ~dvż Senat ma
przystapieniem iednak do n i e!1.o sen. Steckl tylkQl}rawo albo odrzucić nrojekt. albo przy obcych w \tViedniu.
{Ch. D.)oświadczyl, że wobec te2:ą iż. mt:! iać popra~kt Jeż~l~ cho!Jiażbv . i~dn.a ty~k~ .
OSTATECZNA LIKWIDACJA ARMJI
bvćCfloso,vanV.wn!osek o
odrzucen1 ecałeJ. poprawka lest prZYlęta, ton~zVlecle lest lUZ
GEN. WRANGLA.
.
\lstawy a Ihoi!łobv być uważane. że nie~łoso ostateczn~. .'
wanie za tym wnioskiem jest ró\vnoznaczne
Nasl:ępn1e odbyło
SIę 2lQsowan1e nad
Belgrad 21 września (aw l
ze ZJ!oda. .na przyiecie .ustawYPfzed . Slłosowa poprawkami. do szeregu artykułów. N astep::
Generał \Vran~el rozwiazal ostatęcznie
n!em' nad D9prawkami w in1ienil.1klubu. J?ro~ ne posiedzenIe lutro o Slodz~ lO~ej rano.
swój
sztab i rQzpuścil reszte oddziałów woj..
siło: aby wniosek ten był ~łosowanv dOPIero
skowych. B. ~enerał \Vran~el zamierza: .tJ~ze
nieść się do Brukseli, bv tam. lub w ..iei )~
bliżu, osiąść na ·stałe •
>'

iln

Niemcy

grożą

Lidze Narodów.

._

.

.

•

•

Berlin, 21 wrU:śD.ia ,,Deutsche T.ageszeitungU - nawet gdybyśmy n:ifeli
Lidze sweSlO przyj,a.ciela o własnościach prezyZ po\YOO'U de;;yzji Ligi Narodów w s:prawie
~ty W Gd;ańsk~i! na.cjonaHstyC'zl1-, . 'JD~utsche T:a- . denta· Sahma z Gduil::::1-:a, napotkalibyśmy na n,ajróż
norodniejsze trudnoścj w sprawie IDl:iejszo.§.:-i, W
~~itung'~ publikUje artykuł, W którym gwe~to\'Vc
. :'~~ata:kuje Ligę Narodów. Org.m ten agrarjUSZY sprawie gdańskiej) w sprawie rewizji granic iW:'
DerIin, 21 września.
:~'~eckich st\\tierdza, że Lig;a okazała zu.pełną sla.·
Z'
p'OIw-odu
decyzji
Rady
Ligi
Narodów, :>rzy~cwobccW'Płvw6w potężniejszych, w tym. wypad;..
~Wobec ~lS'ki BpNtwę pocztową w Gdańsku Li..: mającej Polsce r~cję w konflikcie o SkrZYD:ki J.J~
ga ro;rstmygnę1a tak, że Niemcy vbecnie będąmusia towe w Gdańsku ."Tiigliche Rundschau" pIsze,. ze
ten wysocendesprawiedlivY"Y wyrok zootal POWZIęt!
Qa1.ęna.myśl8Ćt czy ~'Stąpić dO' Ligi Narodów. ~a...
przez Radę Ligi Narodów dla motywó'\Y czysto :JOlI~tycznem' d!la' tego pisma jest wynurzenIe, w
tt6rem stwie~te sprawa Gda.ńska jest spr~wą ty.cznyeh WY'I'Ok ten pisze organ urzędu dla s?r~w
>i
nę,rOdu ni&m1eckiego.. Wł~nie tą ~prawą Li- ,zagrani.c~ych _ jest nowym ciosem dl:a przyjacIół
Np.rod6w",POIProstu zniechęCiła Niemcy~" "e9t ~ Na.rOOów W Niemezech.
..
~~
Bqj~ ~".:fi:~ ~w'-~
>

.erca

'*'

w

W PRZBDEDNIU WOJNY DOMOWBJ·WCHIJJAc:n:r
Londyn 21 wrześnł~.(pat}
:aeut~r Z T{)ikio' donos~ą, że j.apdńskie ..i.:nini.
sterstwo .spr~w zagraniczny.ch otrzy~:o poufną;-.'wia
domość z Chin, informującą, że wSKutek IlJPwy;.ęl):.: po
wikłań wojn.a dlomowa między' wojskami Cz,ang-Ts<k
Lina i generała Hoog-Jung-Tsianga jest .~ieum~Oct
n.a Na skutek c. trzymania tej w~adomóści': gabinet
ja;oński od!był na,radę, na Cktórej postanowiono na
wypadek wybuchu akeji Zlbrojnej W Chinach ~•.
chO'\vać neutralność.
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Pa~rzy

mi VI duszę szarzytZna j~eni,
Smutek j:aik jilS+nąh cbwyta mię za gardło.
Słytł~ żałobny; pochód szarych cieni,
NiQoS.t\Cyeh s'Zezęście, które· mi umarłe.

A jeszcze wczoraj żyło, takie· eudnE'.
mnie' ja.snenll oozyma
I Wiodł(,) serce w te krainy złuditle.
Gdzie prócz mił-oici nic niema, nic tUfina..

P~trzyło. na

. zat mi tyen wszystklth

skrzydlatych uni.esieu..
Kt.Qre Da ziemię ~ły w poniewierce.
zwi~emi liśćmi pł&:ze 'sW'a i_d
. 't zWiędłe Hicie r~ llli na serce.

Kamo.

~.,

.WIADOIOSel Z IRAtJU.
czyN

SZAL~tc~.

l'łLWśkim, żooat~o, Oj118 dwojga dlZ-iooi.
. ~it Za.kła4 ptzed dwo.mfi 'Wgodln:iaJDli

staswal
.~»

.

dusi.

8tad!ltielti
po 3..we.,
pobycie. Po powi"OC10 do domu nie prze-

zdlr.adzać

ii

oojt3iWÓW

wszy&tkich,

obł:ą.k8Jnia, odgIraż.al się

żOnę

tj. ojca,

i dzieci

WY.--

Ofi~j Włl1&ł śZ3l1eill~ 02~. w nocy i
domu, podpalił śtrzec,h~ na stodole
Wró·ciwstZy do :Lzby, 2Jbudził żonę, poozem

wyszeMśtyz

ojca.

uikląkł

na

łótk:u

i

.pr~ypatryWM

~Wi.

1 ei;tyifiłil

ooięki'

. O" Kamionki z.dołano

się'

z

uśmiechem

!eltl ergiem ej . -.k.cji

ogitUi

miMiltatlullbiejstO'Wiój Spali.,

lI. t&lą'S~{)la, stajnia cały ~bi6t :a>O'l.lL, natr~a
rolnicze i materj,ał budowlany. ,N.. iĄ4tUiiu 8ł\Sia
dów~j~yeb się o ceMJść I\SwQljeg.o 4OOyt;kru, po.4
ll~~_,.ateStZtowa.ła., Sta4nickiego, ~Z$m, odstawiono
~·~·;1Wwrotem do Zakładu dla. 9'bł~a"nych w KW"'!

~kó·w:ie.

,;·DJ.LśZI

.

IZCZEOóLY, M01mBRSTWA

"
\V KLAS2!'tOMI:
~) W ub. niMzieltd;()kl}natn~ w ·:kia.sz.tGrzeOje6w Karm.elitów, we LwO'w.ite', ohydnego mordu.
MianQwicie ksią(lż tego lcl.asztoou, ojciec Adam
»nazwisku świeckiem, ",Józef Kopacz, który' przed
3-<.tna laty wstąpił do k1.~tOtru Ka'roDJetlitów, zamor
Q(;:Wil.ł ~eki~rl\ ltaptlatui·, WQjskóW0gó łt LUJ)1if$. k.
ppuikownika Iueca, ba.wiącego we Lwowie w prze
jfltdzie' z'OOJP\lStu'w ODf(l$zynie. Mordu dQkonał
liiP~awca w sobotę . 9 grozo li-ej
w nocy. Gdy ks.
11u~ po~egńał s,ię z przeÓ'rem i wehOO7Jł do przez·Uaczt;ffi@j ~ (ttl<li, kS. KUopa.t:z ~~ił łii 'lPittn w
celi i, lldleTzył łJOI llO 'kUka. ta.zy W gł1iWęi kł__~ ks.
. l~~~ t~l.łpetn fiQmiej~ua
.
fi!
~'

Ó'lltJWw tntJernowanycb. '
PrZed hrowskfun sądem sta.nął były żołnierz
ukrai11ski .~ tokU. 1918, Har<1Bym Iw.ańc.zuiR, ~kar
lWby () Współudział w ohydnym ltl()rdzie~ dokOOla.llymna czterech Polakach, internowanych, eslwor
tQwanych z Si(J<kala do Rawy Ruskiet Sam Iwań
czuk pocżątkóW<J. przyznał się ze skruchą. do winy,
w sądoje tera-z jednak wypit\;:a się ohyd!neJ zb~i..
grudniu 1918 T. Iwafrezuk jakó tołnierz t.
zw."BUłMltl Dmpanji", za.łQgUj~ej . wówd9M w
So'ka:1Ju, pioźYdlzieloo-y zos,ta.ł do eskorlY,ki-óm mia
ła. oostawićc~oo1i mternowanych P:(}1&1t6w~Ed~
warda Stefa.no~ki-eg,()', :r ana Tomęnka, Wiiktora
Zby&zewStlti~ i ',Stefalna. BOjkę . do Rawy JtuśkieL
KOOlends;ntwn Mkorty by! niewlruny bli~r oowinio

w:

. ny

\k). W~zQrajpr~rwiezionow . asystencj.i polic.ji. do Zakta.du dila. obłąk&ny.ch w I\:ulparkowie 26
. l~iegOFedlka Stadmoekiego t K~ttlionki w POW.
sięcznym

(kJ Przediiądem lwowskim odbyła się rozpr~

waJ' kWa rzuea. ZiIlO,YU jaskrawe światło na. dZlkooć hord h~jdamaC'ki.ch, które w roku 1918 i 1919
mordJow,ały bezbr<mną 13dność polską, uwożooą dQ

'j8llUś ,;MUgsgtiibrer", Iktóry mI1ZJttli.it wyraźrQZkaz,,powycia.. się" QWYch Pola.kóW.
W ~ eskorta mtrzYIfi'ala się we wsi Pe-

nexoo.

~

i~RAsZNY

f

ł.'Ie$Py, .pr~ ·z .kar.czmy wódkę i piłA. ją wsp61
nie z ĆSikOCtuWańymi.· Następnie poprowad:ronG intel'

~fiihTer",

I
nieszczęacD.1eb

ustawiwszy

więźniów

J'Z4d, dał hasło do mordu. Na.

ku dniach okoliczni mieszkańcy znaleźli w lesS.
cztery zm&S;akrowane trupy ni~niilnyeb lu<W"
Dopiero po oojęciu rządów przez władze ~
skilS . spra.wa ,wyszła Da jaw. Arej.ztow~y .Iw*
ct.nk wyparł się waźelkiej winy j ~a braku ~9ft
nów zootat wyJ}UBW7>Ony :na ",\)tnOść~ ~
ponownie w lutym. br. przy~ ~ię 40· :eWa\1, . '.
ma.cząc się jednak rozk&zem włł.Kl~y. łw1_ełlt.tlę.
Świadkowie zeznawaU obciBtŻająco Q1al:W~uh.
Po rozprawie, lktórej z cal" energjł\ .,PJ:',e;WQ.
dniezyl n~dradc:a. Angielslr.:i., Sędziowie pl'~ysięgU
wydall -weraylkt. mocą którego 11 gł~t lOOla1ł
tl1(l!l'dercę wińn~-m.

>

M'OIi'deirpa.zgf.osil się o godz (3 ratlo sam do
'ón 38 lat. Był sw~góĆzas.u z powo
du oojawów tllemQirahloeci USUnięty z probosiwa
w dj/etOOżji.pr;z~ysk:iet Leczył ~ę ~t: pewien

policji. 'twą·

c~ W.~~i;~

d1a nerwow~ ~h()1'Ycłld;r.
w KT.akowie. Nalety doda'Ć, iż tyłko :dzięki

Piltza
szozę-

śli'Wemd~adkowi mo1.qerca .ti!e· . . . zdołaJ: wyko-d~l'i'~1J:ro&nrt w tym sa.tfiymczasie i milejscu, z,a.lkm4tĄY §'~ on bówiem w cIt:wiłi, gdy wszyscy

nae

w klasz-torze . j,'UlŻspa.li do> -celi,przeora.
morderca z powoou ciemhółcint~]Il~i

PoniewPtŻ

się z-{)rjoo
wywrócił w cza-

tować,

gdZlie .stoi łóżko przeóra,
śie. slt'M\;tlafiialŚi'~ ltr.zesió, a. łoskót, oDutltzH j)-r,źeota.
Ten w,a.1:łilrliIt;liw,ał, lUW1ztur i dz:i~ki temu ooozwłoo

.

.

u.u;cm .1ttJ'lU:t1\A. SGLSiI!WICKlEOO.

(k) CzęstoChowskiefpolicjipO'lity,cŻiIlJeIj pod
'kierovynictwe·m pktJtIn.zadzielskieg.o, 'JW złi_kwid{);-!
wmiU szeregu "jacź~fe>k" komUlIli$tyozuY1Cl1,. pl'lowa
d.Zących wytWfot<>WS a!kdę po- 'fabrykat!h c~ęsto.ch{)w
skilC'l1, mów litll1Ió "się . \\".Paść na trQip d2iaiainości
3.ntypanF3twówetWtlti.10.bln. o groz.7-ej wiecz,
z.MmzymAfiy został pnl)zp.oHc'ję kUrjer centralnego
komitetu pat1jikomOOi:sty.cZhej w Wars.zawie, 0CłZywi~ie2yd, 1'1-1etlllr Maje!' :Wi1l1t~r,ktbry przy;.;
wiĆłZł z~ MnĄ dmytrMiśport literatUry komunisty
c.znej, celem zasileń\f miejs'C.'Óiwy~ >"ja.czej.efk"" Pa..
chorka bolszewielti~go ujęto przed: dwor~tl1 K{)1e;..
jQwym, w. cbwili,'kiedy zamierzał udać się do mia
sta, aiby &m.ooaó pOO~ia.łu lJibtiły k;)muni&t~zfiej.
P.o pir,żeprowlld~fii1i dóchodzenm k\irjr~ra. !ty",
dowsko. .oolszewickiego przeka.zano sędt.i~u śledcze
.t

.'

.

IIIlII_
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l

mu II-go rewitru.~

f

Na tej podstawie trybunał \\-'YdAł;wyr-tit; ".ta
zujt\Cy Oik.aJ~nego na. , karę śmi&rci prz. pomeszenię --. przy zastQsowaniu z~ amnęstji na. Uł,lM
ciężkiego więzIenia, zaostrzonego t\yal'dem Mew. i
ciemnicą. .

nowany.ch ,do lasu po'<1 Rys'rowem, gdzie ÓW "zug-

:niOll0 fhor~ercęoc

w

{.\lny lnak t katd, I
żOłnierzy ud;e.rzyl stojącego naprzeciw Pulaka, kolb~
po glo;ie. Więźniowie padli na ziemJę bet pny",
tómnośd
Rozpoczęła. się ohydna masakra} dopblQ
wszysCy • skazańcy nie wyzionęli dlWha. Po ~fl..

NOWA 'w'fłri~c2:Kh POLAltOW 1: AlU:B.

(k) Jrukdoll'OSZą pisma polsko-am@).iY'JiWkA,
4tthl 17 patd3H}rnika, rb. Viyj~-zie ): Noweg'Q
Jm'ku na statku "HQInriC''' wie-lka pielgrzymka Bo- _;
1aJmw z AmetrJ~i$\ida.j~'ca się4-g. &ymUt
,stępnie dQ Polski. Organilzatorem wycieczki
jeet
IIDłiJly QYJi.a.ł&czspruecŻlIlY w N{jwym J-órku p. Ed..
wŚlrd Witkowski. Protekturat objął biskup Pl..
gsM łl D4tr.git, a kierownikami pielg:rżymki są: ks,.
prałat Stroń&ki z Broklyna i ks. Burant, prooosz'l!Z
pa;r~ij-i św,,'Sta.hislawa w Nowym Jo.rku. W' wyciecz.će . weź·ruie Udzial kilkuset Polaków .amery kan
skieh• .zWied~ą oni, opró-oz RzymlU? Wenecję, Med~
jtołan, Pary~, Wioo.en, poozettl skieruJą. ~i~ do Pol
śUtl •. przez' ~rak6w i ·Cz~stoohowę.ł ·,}>u-jadą (l.g Wv.
fWl.wy,al at.tlJmt.t:\Q. tiu inn,~h miast polśkid1.

&.

Vi

t1MoaNIBN1B1I2L'tJ.
(k) Modny jużdż.iś i Ć'hlitllie pJ.iZeź tłum.y pu
l!llkznośd
z\vied.zany. pótwysep Helu niestety jest.
mocno prz~ futSz~ wJaidze t4lniet1batly. Ten cypel
'zi~mi WY'sunięty w ~e su.rowe weiłłZ ~t teigraszkĄ.
ZM:Hibra. 00.10
wię.cej ziemi, dosypując

od strOOy- łaWki
w zafilliM'l ~ku
(tosYllujl:\C ~ h-awił\Ytkl\•. Meto

go mÓ'I\ta

to

coraź

todstronyIłaltytltu,
-= to groultit

co rtracamy

użymiooYt

oorobi.ony;

~u

d'Ówa.f1y niei'&!t. Zy$kuj~y piuekt k~ ~I
wiatr, gna na wyd-my i 8wIilę je na. ,las, Z,BBypujlłQ
ktz8Wy i tatle drzewa. t.ii:tltocnłel1io ty.ch wydmZ8"l
pomocą mika.łajków, tr.aw,a
VlTE*Ucie pal!i:kO\yv.sl1
pfiitetrM. \łhvieNlż:ało t\l~rue t}1kJ.wielt~. )iię<!
stety. Pr~oo te UStMy. Thrtny lttttl-ikóW rucl,lHw.,
częstQ' niijSfQ:::"Ile nis,zezą nieraz to co Zr~Qf_
ża.&1a ręka ttłg\il nie naprawia. Rzeczą nieztlędn4ł

r:wr:t

liudówathia
cl1tHtw..cznytn.

nuW

gdzieś woko1ict f~ry~i

pr2etwor6w:

.

OSiedliwszy ~ję w Wa.rszaWie p.aiUtwo oowtJ"I
f'OOpoC'zę1i bal'dż{) wystavVilleżyCi@, tQtf~ .tJ.ota

ićh, w :tmrdzo krótkJm czasie stał ',~ 'C~ntłum WAN
Jtieh. zebI'an ,ro~~ZYSlKiclli iiaIezalo ~ dobfi%O" .~
fiu ny\vSC u p4eskiego tłlilj Ofiera. (nośne 13tały'sif!
J

-!'

w ~.a~e,II1 _, fui(!śc'i~, v..·yśt~W11e p.rzyj~ia 1?:otWgiIl{h~a,'f
który w-ra~ ze SWą ttOOcią ·lhał~kJ\ barda:b. iI~r4«z .,

nie przyjmOWM w8~ystkJ..ch bez \\.-yjątJtu.···,
.' .~
Panią !łię (Tt{l~zył rój. wielbi.cieli, 'Arltąttlijs~ ~
IDNn\7ie przYj.acibI, którzw' hodnie ćZ~rpaHz jfigO pori 'j'l
felu, Nje przemadzalo tO jedn.aJr.te szet>tahQ .Bo- '.
hie n~ ucho pewn.ę dyslkretne 'wiad'OomośCl o u'Ncfej'
pa.ni~zie i. j~i b~8;ty.m. ~atiOOku:
.
M6.Wl.ofiQ, z.epanłlza. mB Jest legalna. roną 1
odeskiego :rniljlOuera, że nie jest RosjaIltką,. za. j,a;ką ~
UChł()tlziła, a GrecźY'i1ką, którą Dowginow poprostu !

i

>

kupił

ąd jej ojca,

płaąc Zt8. nią baj.ooskie

~y'

.

.Pani Iza, która. wówfizas

nosiła

\V"'IproStl

jeawze

imię

;

j

Auasta,zji, gdyż' imienllmi Igll och1"1.ćH ją dopiero "ł
Wirś>ki, któ.remu fiie ~ł& się ~,Anastazja.'''t5ttłi81
eha\t się jakiID.ś ~adkowym. uśmiechem,
jej oj
tern mÓWiły UśłUthe :przyja.ciółki, Zt\.:Wro$l1-B ~ ~f.
przyjeZdnej.
~
=- Czy pani VI to wierzy? -- móWiła' mru~i
swe śliczne o,cźy.·
.
.• ~
,""" .Któ!hy .w t<> tlwi~rzył ...... odpoiWiltW&ła, z ·l~ł
n~m oblll'Zeniam' zagadnięta i na te-m z.azwYC'lal kCJi};j
c~yła. się rozmQwa' o tajemnic~ej t:Jne~zł<>edp&Dfi,

ruy

!zy..

'

'.
,tcl'-.»I
4
•

"

,

,

.

9

l

I

- --

jDłt. . Z~J

?~r,26ł)"

.. Sl. ł~-. .'. llelem p.• _.~ . il.i. . Jl.iGl_-_~ . _Od strony .tolU
t:5łn .....' J~t~wtllowa6 wf"
~~l tu piipr{}s tu zniszcze . .

r,,1ł:~.~ . .. ą _}-łff~tu• .Klt!<ła b

~~- i·nd!ilłt:łl.l'łt!ł1tp&łf·"łł~·~go nie zrobi
......
ldbld.Wlił-.~ ll1~łłJfci)'weUlU$i h~~\\~łlt:dńte dOlłtąd

l,łłt» ~'UM ltrflł;ytt
.,1

f'&bby

l:>&Mzo pilne.

tl_łl~iIi@nlg

łODP4łlAgZ~·_1

wydU!. ljl\ to

DBS n .

~) ~,4łd.·_ wyłł&dł'& IAAll*1QUUi ~Ud~egg. d.1G~)yt
,~U -,Pi'tu jl~ł "łleuł WAti~wie- koło DalbUłek
". powle('je _iólldtnyakjm~ Qto itjący W nielgodźle
~i .t~H~j••tUl ,_Włłł~li'i~ KrzyśzWf JwieteI h
I
~zlt~* _Art-~~ Ei@lJJ Kope.l" pod!paUł w lł-o"
·'lO
alert! fłb(}"a,_leł~i\ do KtzysźtófoWiC16a. D&i~.
J.11.. . I.~\l, i~
ta st..ł-a 40Sć daleko od żabudo...
!Qstrod;Wł?zyt\'h. fQlwarlr.ll, UÓńczylg lHI na
~ędUi6 ~wi91kiei g'ikQQ.Zi~i ,Ktrper sltQtJystał
~ tego, że przy stercie nit bylo fhtWili)W'Q
119ł:Uej ,
aW'a.ży i ~konaJ. .waj .akt ~ttll.ty_
, ,PO!lic ji 1l4a.~ się beż zbltnie~ t.fUd.ti wpaść

•

11_

..,ta

~'iM WQ}J P:odpal~.. ł wezom j a.res.:.tQwano.
&qpłf<r., któł'1 dl:) tJ~i\l sjft prż~1&.ał.

biga

)'0

iw

Z,volennł~'\fea.dyka Gerer~Rebc
uroczyście obcho dzili powita nie Nowe2o Ro::

{lel

Is

ku. czyli świeto "Rosz -'ffaaz an!".

00 Góry ~lwarii or?Yiechało ntzeszło
pieć , .tysięcvtm4!tyd6~. DyrekcJa. ,krOlejek
dojt12!dowych\1ru:~holhtłn kdka svecja lnych
pocł:.!t tiów~

,.,' ,,
,
BftWIllOV ott'kH xll dni w Warslta\vie p.

Erdb~r~,dzf~ł1nikar~

naw oi ol'skI. nóstanO\1\rił

'WBv.elkaeen~dQtrzeć do cadyka. W ttud
:nenlternłJr!et1~I~W'ZjeC!iuzdeovdowa1i się
tówni et ·,wżiJ.\ć nd~iałl1. t\;, Gi'ó~smnnt wspó~
ted!tkt or ł~omentu"i popula rnv, felietóni::
stil tYdow ski ~. p. Tunkłel.
'
Z,aWienie . się:?t:r.~chóbcvch tWltZ\1 nic
zrobiło ll(jc~atko"O ,z;byt ~wielkie~o Wrazf hia.
_
Zyci;cniu ,A~yłtttnltla stało ~de zddość.
Bvłu· Cftd.yklt.~ .~yłO!sztłlom·' i otrzymał

zn

bł()MoF.ławi.,fjgtwQ~

.'

1'tudtlu~i w)!ttikłynn

bY$~óW

szam~i"

~dGmfułk.ow-ał·

cży1i

t.

odiezclhertt Przy

~w.

"Waib eriszer

eUfiUcb. t>ilnui~cy niewia st

PtJdtzas"nQbó~eit5łtwa Vi 8ynailod~e kObiec eJ.

- l "

szósę, .a

tylfia

cze~c

~

wozu z

-,

•

wielkie~o

roz:ve-·
dt1 Ulliosła'sier$tptownie vI, iQte WYwracajac
samochód do 1(Ó1'Y kobul1l, WYl'Zugone,z. sa'

tnfA.ohoou, ośobv do~n~tłv oJ.;!óluelaQfJOtłuQ2e
nil ciała', Naibard:de.i pośzwankaWAay,m '(J.

ka1!a'1 .się &~oferKosm~la'ł któreJitQ jAk ·donosi
,.Ooni óo Częętochowski" 'w stfł.~i$ nje-prtty.
tomnym. odwie ziono do sźpitala Pann'V MarlI
Pi~rWfłZeipQmQcy UOBlw .tltlkQ\ VQDym

nroro de HnMenoW'ei i hlal'finlCJwei ,udzielpa
ił
dr, Wrze.8niowski, stwięrd~tt~ac :dafi\a fiienó
·gi up.. de Ha2enówe.i.
,.'
,
Nazaj utrz t. i. w 90bote łGDO' .ofer
KOfłroala 'odzysbł okoł(}połud:nia 'Dl'zytom
ność. ale stan ,. iełlo ,wsku tek
dOZ'bi\be~o
wstrząsu mózgu ·,eś! bardzO fłowa~nY, '. Resz
ta uGzestników wypadkU
sltlloc hudow eEo
znajduiesię w stiuie zdrow ia
taaowllają:::
QY.ln.. ,.. '

.t

_~ .

Nr. 260

;\Vielkiej Wi))nY~ posl'ukiwa.cz drói'l włodw:ych w la
$msty. Mówi glQSt;Ul siano.waymł głośno, z eał~
pn~konaniem"
. .
"Nie- jest dla mnie żadnem saga.d:n~en!tm4 dłł
żyjemy po śmie-rei. Jłl to więzn . napa" no.. ~łc.
wiatrY przeminął, nadszedł czas m&dzy. WIara
zbyt +oglisia dla naazego r-ozu.mu. P«neba ÓOWo..

" !

W':m

.
§) Słynna gw,i'8iZda filmowa miss ~earl
te~ która od pewn~ cz,as,u p:zebywa ~P&rY2łu,
pr1Jed lUlku oojami- wybvaila SIę - na wycIeczkę do
Lo.ndyuu, my of,hdedzić bawiące tam serdeczne
!Swe ~j~ciółikj, zmane tau'Cerki Oo11y Shsters. ~o
drrQt~nej _t{)rk~ tym r~m pelna ~yła mez
wY'kłiM kOmpl~cji j wypadków, tak, iłl ezylU
WI"aiienie, jMgdybytycia,. ,kor~ystaj~ z pooróty p.

"

,White, Z$Pragnęło' Zlreą,Uz.ować ja.kiś aensacy.jluy
'film. Naprzód więc slylrma artyst'ka spóźniła się
~ przybydem do portu. wCa1ia.is i, we zdołała się już
dostać napokl&t pwrowca. odchodzącego do Dover,
'który wławi~.w chwiili jej p,rzybycia. odbił ,od brze'gil.Wobec tego powróciłan'8ltycbmiast autem do
, atry,ża, iiWYlIlajęłja. sobie specja,;lny, aeroplan, aby
ó'C natY'icbmia&tOO1ecieć do LOOldynu. W drooze
k:t6ve.m. jechała, dwukrortnie byto zatrzyanywa.
nez powoou pr.zeje.cha:1:i.a. pr,zech<Odiniów, trzykir:otnie doświadc,zalQ pęknięcia OIpony, przyczem r~
,\'t'Padło do 1t'0WiU, Da. sz..oz~cie jednak obeszło sd~

auto,

prz.y~embę~ po.wa.żniejszego wypadku.
.
' ZI)alłl'~Y się w. ael'oplanie, miss \Vblte przy
pusze,2J]Ja, że Już bez przesz.kody pr:zeplyp.ie przez
~pokojn't} wnie· powietrzne. Niestety jed.n~k w ~o..
dz.e .slnrtls.iemzępsuc.ta. się motoru muslal pllot
przy.«niU80WO~Wa.ć, a miss Wbite wy;padł.ę. ~

ueropla:D1ll, na <szczęście nie odnosząc żadny{;h po\va.Żlliejszycb" usikodzeń. Ostatecznie po przybyciu
do Londynu ,zdoo~rwowa.na i-zmęczona pełną wypadków podr6Zą, ... gwia,z,d,a fi1mowa wsiadła do
auta, by , odj~cbać qlJ hotelu, gd'zie 'oczekiwały ją:
Si~ter8 D()lly. T:~ż jednak przed samym hotelem
auto, kt6rem j~hał.a" zderz.ylo się z cięZki,m autobu
sem, 1l,rzewrócW się przytem i zdroz:g'Ótalow kawalki. I tu jed~.ak w nieszc,zęściu dopisalopięknej

milss Whitesz.czę§cie, gdyż odniosła tyłk.o lekki
wstrząs uerwowy i ldl!ka· niezna.cznych o<hratenł
które zaledwie, na 8 001 ZR'trzyl,)lały ją )\" łÓŻ1ku •.
Jed!rbem ,siliOwem, ws'zystko odbyłO się jak w

J-

Ciy ~e mamy'?"
Conan Dl)yłe pasia.da jed:~n tylko, bo ,inne Ił\
w rodzaju wspomnianych wyżeJ" oddawna lut Rl&"
nych i ~'nieuw.a.nych. Skuplo.M w mileZ-811iu _la
wpatruje się w f()togr.\łifję wyś\vie~10nfł na..białym.
ekranie; ~ostać Doyle'go a OtOOk luna - rnłędego.
citowieka-- wcienmości sły.c.b,ać nieco drtące sło
wa znakomitegO' pisarza:
',)Pokazuję państwu mojego . zmar~,: ~a
ohok siebie, samego żywego. A ;Wlęc umarlI' .....y~łł..
, Jest to dowód niez.bity, który panstwu ~sbr\lJę.
Sa:m robiłem to zdjęci,e i niechże mnie nikt nie po
sądza. o sZ(łLrla.taństwo. '\Vierzeie i idźcie nwp&l'nie

kin.em8ltDgll"-aifie-~i

~""""""""""""~I"""••""""""~,,,~~"""""""""""-

Jak wygląda"woln~śc" kobietY;lIJftzatki

i}: \\' powlesciacn j' v~z"ji iycie liare
.m.owe opisywane 'było ząwsze w najbardziej
rÓŻowych baIlWach a żv~ie zamknietych w
niem kobiet 'Przedstawiane było iako słodki'
sen miłości irozkoszv. Ale im bardzie,i' ko:.
, biety Wschodu budza sie ze swe11.owielo'
'łetnie~o łetar~u i
kruszac żelazne kraty
swych więzi;. wchodzą w wir ż'Y'cia dzisie,i
sz~o, tembaJdziej opada lśniaca. bajkowa
zaslQU.3. a w mieJsce błyszczących obrazów
szczęścia i UŻYcia. Występuie na jaw szara ne'
, dza niewoli i ucisku. ,
.
Podc~as ~dv kohieta. zachodnia zdobv
la sobie już równorzędne obok meżczvznY
stanowisko~ Żyją jeszcze niezliczone kobiety
W schoduw małżeńskiem wiezieniu. ooleJ!ają
cem
bezlitośnem wykorzYstywaniu' kobie
ty. W Turcji ma.-~ię.ło~rawdzieterjaz

\
\""
,

\

-na

\

\\.. > __

\

-=ćk~~Jg:sW:~h~~ozo'!t~j:· il~d:l

wszystko .PO staremu. Radź co blldi .iest to
'jednak oznaką. czasu, że, kobiety haremowe
także i Dla Wschodzie ucieka.ią sie ob~cnie
,', pod ochrone opin.ii .publicznej. I tak za
tnićszcza niedawno wy.~hodza:cY w Bagda
, 'dzie dzienl1ik anuielski "Ba$!dadTimes" tist,
podai:ący się iako 'ł~łos z haremu". którego
. tutorka miała tylko odwa1!e
iniciałami się
podpisać. W liście tym pisze, ona:
,Kobiety w haremach traktowane są za
. wsze jeS2'cze z aaiwiększą 1Jo~arda i sa w '
rzeczywistości raczej
niewolnicami; nii.
małżonkami. N az,va "żona"
powinna' być
świetem słowem. ale zdaje się, jak ~dyby
na Wschodzie dla kobiety z chwiła:. ~v wv'
l,

o

,

--

\

\

rzymy legend'zie () cna.rodzieju, który, przed oc.zym&
z;~pooronego Zygmunta Augusta wskrzesił. ,ŻOnę

",.

Ba'l1barę?

, ,

Pa.ryski kongres spIrytystów niepri:yruiósł nie
nov:ego. Wierzy, kto chce wierzyć, a "dowody~
w.ci~ż, ,włl'lczą· o lepszą' opinję...
B.
,_ JlS'

onoClzi, zamił~, nadszedł 'czas. w którym, po
pada w nai~orsza nie'wole. 1v1aż nie wie nią
o tern, 'Ze żona ma również prawo do woh
ności j samodzielności i prawo do szcześcia,
zrzeszenia~
tak samo iak:imąz. W przeciwieństwie do
wszystkich znanych praw ludzkości oczekuje
§) Wiaaome ,iest powszechnie. . że Au
racz.eiwschodni małżonek od swei żony,. glja .ie8tojczy~ną· najwiekszych ~rYJHnałó~
by spełniała rzeczy niemożliwe. Uważa on Nic też dziwne~o, żena 2runCJe londYIł
to za rz~zzupelnie naturalna. że żona skim wykwitają najdziwaczniejsze łdub~,
przez cały dzieó pracuje jak wól roboczY9 a zwlaszczą·, że tendencja do zrzeszanIa SIę
oprócZ te}lo .cierpliwie znosi .ie20 mrukU jest dru~ą . cecha charakteryst:\1'czną' narodu
:waść i nl'zekl
ell stwa, b
a nawet czesto
<1 '
v.a
. , zniewa ang'lel skole,..O.
,
' ,
gi czynne. Ale można y pmvUŚCIC. że przy i
Jako wykwit tej klubomanii an~iet
najmniej ~dy noc zapadnie* kobieta ma, skiei można uważać powstały świeżo w Lon
prawo do snu. Lecz nie! musi ona czuwać dynie. "Klub ludzi smutnYch". Członkowie
aż mąż powróci od swych rozrywek. Ą gdv te~o klubu winni odznaczać Śle pesymisty
mu otwor2,y drzwi, wita swoja biedną, znu cznym 'Po~lądem na świat, mieć stale mine
żoną j nieszczęśliwa .'żoue iakieIllŚ wschod::: strapion{b ni~dv nie dopuszczac na twarz u
m.em prt.ekl€ns'tweóizą to, że mu ńie dość śmjechu-nil!dv nie pozwolić sobie' na ~ad~n
pr~dko 'drzwi, ot\\f~zyła.' lVleżowie niema,ia., dowcjp. Jedno weselsze slowo9 'wYDoviledz!&
poj~ia, jak dobr~, idzielne sa ich żony. ne podcza~ posiedźeń wYstarcza. aby' hyc
Mężczyzna. '\vsahodni Illyśli. że dzielność jest wykluczonym z klubu ł natomiast pożądane
tytko wlaściwościa ie~o płci. ale żona je~o' jest wyrzekanie' n:l swój
wta"!nY losł, na
jest o wiele dzielnieiszą. gdyż znosi bez.
bie~ rzec,zy na świecie~ wzdvchanie i steka
szemrania to nedzne życie. A cóż dostaje nie, a: nawet łzy i ieki. (W Łodzi mógłby ta
ona za ,to?! 'Żadnei życzliwości. żadne~o ki klub liczyć- na wielkie powodzenie)
szacunku, iiadnei przyJemności. a tylko znie
Jak poda je jeden zanJ!ielskicli dzienni
wagi i batv""
ków, za\viazanie tego klubu nie ,lest nowoś
W tym prostym ł ale, nrzeimui-acym
cią, ale opiera s.ię na historYCZD_ęi tradycji
,~~łw;kz
haremu"przehi,ia sie w każdym Ta ,klubu "tuTle",. istnie]·ące.Q'o. w·' tym wieku
zieni~zadowolenieł które pozwala przv'Pusz ..
d
cza~ że i kobieta \Vschodu nie chce illużej XVIII~tym. który obfitował' w' ziwaczne.
· 1
k
d :\17 h . zrzeszenia. I tak istnjał :tak zwanv ~,KIub
znosić
niewol Ił ecz wycze uie o ~ n se O feńicfowy". kto'" ref10 członkovuie musieli Sl"p,
du s\vejtej'
wolności i wybawienia.
<.;._
r"
'"
, wykazać, że ni~dY' nie'mieli ~w swoim ma
jątku więcJ~i, niż kilka 'fenij;!ów; a jednak
U!Di~1i żyć wesoło na koszt swoich wierzy
lilii
CJJebQ
"
'.k
'Interesującym był
,Klub klamc6w'·.
mam. z pewnością 7 proc. fluidu, pan zaś nawet 2 którego re~ułą hvlo, aby na : posiedzeniach
nie padło z niczyich ust
ani jedno sIowo
proc. nie posjada.
prawdy.
Mniejs~a zresztą o rezu1ta.ttej dyskusji. Porzą
"Klub brzydasÓ'w" łączył ludzi., otizna
dek dzienny zapowiadał' debaty ,powaiJne, których

Dzi waczne

.

cza,jących sięodrażaiaca
bl'ZyQota. Doży:s
wyni~?· gdy:by . mógł hyć, stałby się w,aa.kim' etaJpem
w rozwoju, ,któż wie, czy nie .całej ludzkQśc'i •. , Idzie wotnim prezydentem teso klubu byl sławny
ze swej potworności John Wilkes. człon
prz.ecież o z.naleziooie formuły, ustalającej istnienie
wS\półzyda świata zywy,ch
ze ś'wiatem umarłych.. kiem honorowym hrabia Miraheau.
Istnien ie tych klubó:w świadczy o nra w
Idzie Q skupienie dootateclinej i!ooci dowodów, któ,dziwościm,aksymy. że bratnie dusze laczą
re przeikonająchoćby tylko' saroy,ch spirytystów,
się zawsze ze sobą.
' .~,nie ·m6wi,ąc o c8Jl:ej,owiele od ni<:h lio~niejszej, .

~~ - mOlŹIlaby powioozieć ....... amatorzy, zaj-'
rzeszy sceptyków, nioo(}IWijalrków, ignora.'I1tów.
.mowaIi bez ceremQDijri. Nieprędko zwpanowal nastrój
Oczy zebranychwtpatrująsię chciwie w:ekJran
jBl1tiego, ~aJaiPOlWag;a. obraQ,od'Uchach, ozjana którym za' chwilę, gdy mówca !przerwie swoje
wach, ,(Ji' 6iktopł8.źmie~JeśIi "wierzyć reporterowi jad prz.emówietnie, ukażą sięobiecalIle dowody~widziadDego ,zpoważtaych organów paryskich, rozegrałO' się : la, Długie chwHecz.ek,ania.,.a potem, gdy jużoży- "
I PM'ę scen w.TOdJtaju następującego djjalogu:
wił się ek~an, jeszeze dłużs'z.a .ohtwila ni tiOza:kłOipot,. -.' ...... :Zeebee pani opuScić to miejsce, zareze.rWlO tania, ni to zawodu. Tośmy j'U,ż .wddzieli. ,w ksi~
ł wane ,dla. ,delegaJta -:.svirytyS'ty;!,
.
. kacb Schrenek--'Notziga,Ril{!het'a i innych. FotoI, >.:........ 'ZapeWlliam pan6., że nie opUB;zezę., J'estem
gMlfje Kat i e-K i ng, WiHiam:& Croockes'a,' ,Eusapji.
t ~,spiryty&tką!
_
' Roz,cz.arQIW.ooie.~,'
l';',
: ....;.., DobJ:,ze:' Zob,aezymy. Proszę mi podać rękę.
Fragmenty' rB;k;zwiewna plama kształtu~ Ależ"
~
. Następuje chwila milczenia. Kontroler-spiry- to właśnie te dowody, które dotychczas były niewy
~ bada. puls Mm)'", uporczywie prutrza;e jej w
statr.czajf1tce!' CzekMny d.alej~ ho przemawia nie byle
kto i obiecuje '·c'liae za chwilę dowód jeszcze jeden
" ,~.lPoezeJn.:
,
ł,
Jest pani Slpirytysiką w tym stopniu, CO IDO ' !)druzgooąey".Pr.zema;wia mianowicie Oman Dbyle
V,ja ~a. Nie ma pani wC,ale fluidu!
;
- tWtlrcaSherlQika HoLmesa, 00 pralwdJa, ale obecni
,Olł:lurzende ' d~ •wypowiada się
w kr6tkkh
),
jeden z na.jgodiwszych szermierzy spirytyzmu, pre
\.~ Szumnych wooec sąsiadów!
legent w stu' miastacb Anglji i Am.ery.ki; prawie,
: ,'. - me m&m flU!idut - T.eg.o jut za:· wiele f Ja) apostol R{}wejwiSiTY. Przed paru~eszcze laty-ma'~ ~i_ba~"koniec w.Q~~ M'J lła.nie.. wJpl1eta 'bez mr~u:tu, _,~Wllęrei Sillla ..... ~Ilięr~l.ł
i

l

ś\"iat dlobrą nowin~t.
Czy mOi'ŹIDa nie wierzyć oj.cu1 że tyje po .śtni~
ci, poległy bohaters:ko,ukochany sY'll? Czyż me WIe

res' splr t st

Obredował wmiśnie w P&rY'żu, budz~1C niezwy-'
,z&interesowam.e, kto wie, . czy nie większe nw.
se&ja. I.Jg.i 'Na/rodów w Genewie. Na otw8Jl'C'ie konglre$U 'z:i.eClh* się tłumy deleg.Bltów, a w cha,rakten.e, S;cśc~ IZijla.,'wiro' SIię· je8lZCze więcej Baryżain, żąd- '
nych po,.znama pr.a.wdz,iw.y,ch »p.atent()lwany~h" spiry
ły&t6w. OJbSze.rna' SBJla w, "Societe des Savants"
Pl'ZY'ułicy Dalnton z trudlemmieścił ll uczestników
kongr.esu .1 całą lic'mą resztę nies:pirytystycZlnych wi
'dz6w isłUtehaczy.. Pierwszego,'dnia wa1ozooo o miej
se;a, które spb..ytyści, niOOOOtpatrzeni w legityn:narcj.e,
słe

schodu.

dów..

.

,~Ene'rg· i~,zn.y,,"
,

~V

~

k8iąd~.
~

W przepełnionym kościele

'W Czen,
gerbogos k:oło Szatmaruodurawiał nabożeń
stwo ksiądz Pap. Na~le zobaczYł nauczys
cielkę pańshvo\vą, klęczaca, kolootłarza bocz
nego~ ubrana w suknie dekoltowana. Zirylll
tO'walo to księdza, przerwał nabożeństwo i
rozkazał dwom kościelnym, aby nauczvciel..
kę n,atychmiast usunęli z kościoła. . Gdy
kościelni zrobićte~o nie chcieli. ksiadz rzu
eR się na klęcza,cą nauczycielke. zbiłią.~
tar~ał za włosv' i ostatecznie wyrzucił ją z
kościoła. Gdv wrócił do, kościoła. ZObaC2Y!
16--1etniądziewczvne także dekoltowaną :...
chciał śie także na nia rzucić - dziewczv$
na. jednak uciekła z ko$ciola. Wiernibvli
tak oburzeni zachowaniem sie 'ksiedza~ li
demonstracyjnie wyszli z kościoła.
. (§)

~.

Nr. 260

1

z
. ,~; dwu ~1~~? wr~eś~ja 1925 r. zasnął w 'Bogu,
krotkl~h leczclęzKICh eJerplenJach
'.
Śg t p.

Popierańie olJcego przemysłu .
Na włosne w Grudziądzu udbyJa sle wv
~W{l przemyslowo~rolnlcz·a..pomin1o+
że
Grudzia~ iako miasto POinor~kie Dołożone

.
'c

TO

ltliskoCidańska i

zacho\vuiace z nim stcsun,;
to lQdnakt iak stwierdziły tnieisco~
d:ziennikif żadne z ni$n1ieckich ~i~n1 !!dań
nie .uwa~ałó ~a stosowne wSpomnieć

II hadnl.
,

wie~ O ·tel 'fłVstawia.

ntzemy~

Gdat1sk

\Vo"""handlowv również całkowicie zif!ńord:=
.W,lwy~ta~e. nomorska..
,_, ;~
,
My file odpłacamy Niemcom stdańsklt11

• c

••

obywatel miasta Łodzi, przeżywszy lat 66•

. Bksp.rt~C!jtłdrogf(h nam zwłok 2.' kliniki pr2y ul.. PodleŚnej Nr, lS, \10 kfkiOiii
ła N~jświętszeJ~~jl Panny nastąpi VI dniu dałljej.xiM a godz. S-ej i pół wieeL,
skąd w dojne 2~ ..go· Wf ześnia 1925 f. DO nabOże6stwie tało~nem Odp flot/łonem • gOdL
lO-ej rano nastąpi ptzeprowadzenie 2.włok na Stary cmentarz katolicki.. ,
O sR1ułnl~ł1, tycb obrzędach zawiadamiaj~: Krewnych, przyjaciół i znAjomYCb

pem za nadobne. Przechvnłe nOSuWaM"
tak daleko VI' ~we; .t1Drze.łmo8~i ~e nR pro

,pąg~nde przemysłu i handlu ~dańskiego rZQ-d
l.1(l~lela

s"."l'ei finansowe i pomocy.,
Przed paru dniami 1)omiesciliśmv tekst .
; : . Jłstu f!dańskkh targów. skieró",anef!o do ni::
,,Ue łredakcii, VI kt6rvm Zarzad Targów sa

stroskani:

lWiadAmin tUI$ł o kotls~łtcht{tch 'Ol'OwadZOfivch

z. rządem w sprawie oficlalnef1Q

~BOCH

1..

.

zona, _c6rka,

udziału tltłe·'

m"rłłu półskieł!ow Gdańskich Tatg:ach. O;
'beonie Gdańskie Targi nadesłały namza.uro.::

8YOl synowa~ zięć

i' wnuczki.

::S2et\ie na otwarćie- Tłlf$!ÓW. fna iace nastĄpić

. '94 wr7.eśnła~· Z
jemy sie, żew

notatki dowiadu~
Tartmch bierze 11
dzi'ftł 50 noIskłćhfłrtn, orhź ~e kolei udziel~t
. "Uczestnikom Tllr~ów 66 prOcentOwe i znitkh
~Apr2eja~d.

2tthłćzonei
Gdańskich

'

.

w sprawie

upro$Zć~Qnroh <łgżaminów patistwo

zd:li~

. ~; ,~DG egza.mtiw ~~~neg{) w c~ do d;ij
,~O c~wea, 1929 r IńiOfiĄqby:fOopuez.czo.ne:
l} OS-Oby, kt6l'a-1t~~~ ;1 sty,cZinia 1923 r. były

rodzaju 'nolitvka jest ze stronY, rzadu prze~
· ,st~pstwem wobec i'odżinne'i!o VI'zemvslu.

obś~ze Pafistwa POl~,~~ je2e1i:
.
"aJ.,1lóS'iadają <łIbf;\\tat'łMwo pO!lBkie,
łl" ukonczyly SIZ1t{)];~i~śtM.,l1ią ogólnoKsżtMcf\.Cą
1ub sexml1&rJum l1iaucZY1Ci~t~e,
c} uJrończyły pr.zedf·tJr. 1 gtyezn~ 1923 r. 25
Lat życia; oraz aJłlo
,~
,d) o.diJYł-y. prz~ 10 atJ'cZllli& 1923 ł" oohajmni~j
3-1etnią szkolną pr.ail}.tY'~knal1Czyciel;ką, um.a.na,
pmezMilil.,W. R~iO.. p,$2'ĄdawSilającą, w wymi;arze conaj([l1niej~
goo.<ZintygOO.nióWo, z czego co

:.1\u·~ach

musimv zl'tP\Ytacsie z, wielkim

~l\~ej lub eemiinal'jum

ci\eych i sEmlina~JGw '~l]"g~ydelskic;~ z kur,atl)rjum
szkolnego tLowia..dujeJłly~ił!;,
.

Pómiitiac lutYfidrodówe ,stanóWiSKl)50

w Gdańskich

naucz,cieli~

~<:h na nauczycieli s~Ql irediruich ogólno ~ ks·zta! ..

. '

"'fłrrnpolskłcn bioracvch udział·

a

były

o IKA

'-""'~
'-Ketlnd_nyr.
f

n&j1nlfiiej dw.&. lat,łlc'"

QqtellllJa T .... "rąiaciDł, F,.:;uacji.
f'iotrk(J'fłska 160. (lt.~ g&) ót'Mlrla ocł El",,· fw

T • • • • Iej_łd· ęUeiekls'młptzepiÓr@ctkał
lIJ POPlllaroJ',. Wjtni~tt grOChOwy·j
Inne Luna ..Scaramouche

w· dniU

!Ofij~ch tv

_

',Ptź'9o d!Saetty ł ł,Wtadca prze~
lilijl'

"R.dała

fł

łi

"Kobieta. łt).letfibt

•

.,' Cdeoll I,Na~zlfbolączlt!łII, _
!t ORANO KINO .Mfłzcązia.... KObłtta--Mal

. , . ~t.o~
.
~.
" Spółd%łelniFrae. P.ai$łwłnlli,cłl
Ii

H
t. '

~OJeiet SergjuSż
10m &.d1087 uZtQd:deJ miłókllil

Re_rsa .0

sKarb} RottianG1$4w

Ił Trżej młlhkitteroWit-il'

"Wiadomośoi bieiące
er ••
Wizyłac,ia szkół nowszechnycli.

W zwiazku z rozpoczeeieITl rOku sakol:tran~lokac jarni z 1ednei

szkoły d~

n~uc3vcielst'\\fa ślk6ł fJowszeehnyeh
aż do drdR l Dł~dzłernika wsżygtkie szkoły

.' (1nmieJ

. powszechne beda wizvtoW11ne ntzel inspekto
/rów, którzy zbada ją porzadek W. .~afiel ~2ko
-'e p()meważ ieszcze w b. tYiodniuiedna.
szkoła posyła do dl'UJliei cale 'oddziałv, ('Pap)

- Spadek cen książek. .;
Z ·l'olecenia, władz szliolnvcn _ został. w
!"Oku bieżacvm urawie we wszystkich SzkOli

łach powszechnych· i pr.v:wa:ł:nyćh Wfn~owa.
dzony system tak- zw.
spadkollerczości'
§

Jriłod'Jlez stal'szvch klas

łkinaukowe młodzieży

oddale

2'

klRsv

.

SWe

młod~

S8ef.lużw ub~.tv~odniu dawał sie zauważyĆ

Illadek celtk~ł.ekł a to ze ,,,,vz~Iedu -WVze i
wgpomnł'1lDegO~:ł!dy* młodzie~ w bardzo ma:=
łym ~euełtJ,kWJuje ksjążki no~e. (pap)

kilata;n&ście

DGpiero po dwóch tygodniaoh

, • Pt!Od~k Andr:aej fłóm{ijfi pódSżOOl 00 .kobie

która' ,łe$!lcze fiie wydmęla. . ducha zbadał jej
PUls, a nŹliją.e pod rękĄ, ze ten blije, pomimo i2 kobieta letała. w kałlizy kt-wi,;'tZekł do id ąć ego z film
fJió$tei'tliJlkQW~ __ f,fiie mamy co bhacie zawr1łqliĆ
sobie głOWy, lló Kobieta. j~tpljatLa"
To mówiąc p:rWdoWIlik Allilrzej Roman odwro
cH się na. pięcie i spDjrzał na. sioozącego obok mor..,
dereę; który ohmywał krew. Pnoo. nie tlwaźałnawet
za s~e spytać o jego nazwisko i pOszedł 00
sąsd,edniej

P{)ći~nięty

Helena

Miller

wyziónęla

JlUż

do

odpoIwiOOz;i.aJillloś.ći

~t

iooMk.te przed.

&ędtZia,

ni~

Wirf1kowekim

wie potwierdzili Oikoli~~i .za~w alcie od.U

lienia.

kOOl'plettiją.c

eal-olksZWt mny

oOOWi~u ~

d<fflnika, który pozwolił aby pod jego oltiem ~
. wrtoo óffiywatela palsatiego.
tTIOikurawr kameralny MM"celi Wilecki ..we
przemówiende nawiązał 00 uroczystości 10 lecIa ~
lieji państwowej idbwooził, ~ w!,aśn1et fPOIStępowa-.
'nie' pr:z006whika Romama stanowi zgrzyt· w u,oo...
uysWściooh policyjnych i podrywa auroryt&t pGilicłf.
, Oklicz1lIOŚci całej sprawy urąglają wp~t .~
wiązkOm ~rżooi{)ównilka iktóry W cbwilllD.lO'f'd!U :r.6C~
wał się eałiki~ OIPeretk<JfWiO..
. .'
c
Da.ll?j analizujłVC spr~wę dtow.od.mlp'~~rators.'

knajpy by wypić kufel piwa..
Po 10 minut3ICh .wpadł do knajpy jakiś czło
wiek ipo.cząl gromkim gloBem. wQltlĆ na prz,odow..
nika, że zamordowa.na kobieta jut Ull18!rla i by udał
się w pogoń M Ifiorder--t;
Pno&wnik ..... r·nan gpokójni~ wypił piwo, ka&ał~ie· naJ.l.ć drUgi kufel' i wypiwszy jego W1wart~ J:"I' :estatYCzllym krtlkiOOl bez pośpiechu udał ,
się Iljd.miejS<!ś ZblOOili, gidzie przekonał się, te jg~

tnie zaII:l101.'dowa:na

wł4dze.pi)łie,~

p:tWdQWfiiilt AildrzejRoman ni4! przymał tiGł. 00 Wl'\
ny i w dniu wcwr.a.jSlzym na roą;prawde QŚwiadczyłJ
że był prtekoruiny,' ~ kóbieut jest '. ptjaiDa.; - ~o~
czego nie 2f-S'00s0l\V"3.f :żadlnych ZtWbiegÓIW polioyj.n.

kóJ)leta, a oook niej. siOOŻi na kamieniu zbro:dł1iarz,
• k'tóryw s~iedniem źródle. obmyw,a. sQbie twarz ze
tył

~

])eZ'karnie..

na POSł:ugujl\lc. się bard!ziel oOOwią.2:lk<}wymi .pos,t~
kowymi aniżeli pr.zocJo.WlmK :Roman, pt'l~"ł1i
,Wihcoot9g0 Pietrzyka. kItmt 'w nieóaiUllm c~
2fl!Slądizie 00. ławit'! ós:karronych.
',

s.z.ybk.{) Otppwiad'a,ć
kroków· VI lesie letym1noraowana

krWi

1!111

I.

\dJuc~, a morder.c,a; Jej .\V,ilnce.Dity Pi.~Y'k
uj!ć·

zJiiMilli:&rżetnW t!ł1wJJU,g<iy ten ~~wał kobietę.
. . B rłgto ~1 mAja. l'D.. kiedy Andrt.ej Roman pel
nil. stUłIDę o.hcbf;4ow, w pQwiÓ'ci.e 1 tnij.a4 wieś Małł łAłiłW\fiUd..
.
, .W pe:wnej . cl).w~U. ~lity.t .&ię do pI'®dUWilika
nomana' lńitiz~iQe -wyt!jWspOImlMafit)j wsi Altitooi

le o

.. C.,.. ł,C)'rk )j"rć.
" . B~LL.E -- VU~ "t1mif-raj4Ce aarod.:fll
." M·i.i$.ll.iDe••' .....t ......t8W~

De~o i

WC!~jBZym wiadł M'lawie OiSlkar-

Chyty. i z przerateni6ln . począł

lll

5

-

zo

~h (JfJkat'zof1y pl-Zł}Z . Urzlld P~uratOitski '0 niedba.
ł~ść .W śwej j.łuł,bi~ i k~tY~e ~tępówAnie ze

<

Ca~irio .~ama 1», masce

IP'

!o_rni

sti.dlle ólwęgo.'\vy'IIl 38 l-&tf1i Atidrzej Ro.man
przcduWi1ik ·kumIsIDt"j.afu. powiatowego tv tagiewnd·

lc

" a••

W BzmIe średniej og6l!oo-ks,zta,ł

Pr

WidowiłkI.

...

z,aoorow

(Lowo.§ci połskJiej, pocbo<lz~cym z ·lJ.
rosy ~ .
Slkiegó 1, prusltiegl(), z .wyjątikiem b. Królestwa. ,'1;,1)11
gTes<fflegtO, które ~ dn. 25 }lj&tdziemiJw,' ~ t,
jpraoow:ały VI szkóli!1iLet'Wtie po~em 'na, tych Qbiłil\
rach, da:lej repatrja.11łtom oraz ~, kt6te $łi.~
w wojsku w czasie wOilIiy, nie mogły pnzed dn. 1
styc·zni.a 1923 r. odlbyć prz0wldt.iMl8j ~~~
nmiejszy !pr&ktykli az1rutInej termin odlJjytCia tej prak
ty1k.i prz.adłWyć 00 kOllca.,.1924 1". (o)
,

J4

Wiórek, dnia 22'mt!e§nia 10mstIl.

czynne. w szkołach średnich ogólł1o-kSlZtał~ą

cY'ch lub. seminarja.ch n-auC'zYbiełski<lh,·!W byłY czynhe W szkOłach powszecooy.ch jakO' nauczyc!ćtle p;x?
waru.nkami wymieniOltlemi w· punktach .a) ,») lui) 'I;)
Nadf.ó Min. W 'R.· i O P może 'wyc<lwwatlcQIll
Państw. Instytutu N.atuiczy MMs ki ego lUt]) P~tw. Se
Studjum PedagogicziIlego, zaliczyć jako J~taprak p
!ki nauc,zyc1els'kiej!w s'zkole średnded okJres stu(
jów, OObytych w tyćhinstytu,~ja.Ch, osobOm z4Śnal

. \Wgeniem!Cft znaćzv ~e Sh()fiy Polskie~() Mi~
. nistersfwa Kolei- ta dziwna konces hl·, fiQ
C.~fJJĄ~j.akJ(} n~u.cZ:iY~tii%",lW,~ach średnich ugól,r~("ł1'tbl'hska. Z htkief rncii ns;'Oed~a ~łe z
,Polski kupcow ,fldanskim hnkatvstom? Teszo ,no-kszWci:\cych lU!hs~1Jl}n~rj.ru;h naucz>:cielskicb n,a
fi

nauczycielskim, ailbó

2) osooy; które przed d.n. 1 stycz.nia. 1~ r.fli~

<

c,,

re

.

oskarżony jako .przó<WW1nik który pvzeg.z~ł,SZ~{)...

.

tę policyjne. był wiIl!ell ?~~Yńić. ~ość wsz~lk~
vryma.gnniom prawa l palłllCJI sł.oJą.ceJ· na. piee,łY' b~
pieczeństwa publicznego.

'. '

.•

'

Obrońca os-karżonego .adw~ Kruka.wskl.dowo.. ,

dzi ~e wina ~karżonego nie jest tailt· 'Wielką, gdyli
dw~ld.cowa sytu.acj~Roma.n.a nie pozwoliła 'iDu 10nić za zbiegiem POOCZ!aJS gdy czynił bad:a.n~e,' ZWłok.
Są.d 110 D#-rad'zie ·skaza.ł pV1-Qdowniika AlIldimja.
Romana tlj8. .~ miąsiące &re6ztu z .zam.czeniem kal'y.,

IIIIII!IB----------..

preWencyjiIlet (pap)

' liIIIIIIilli'I!IIIIIIIII_ _

',.

~--

k
•.
Robotnik chcący otrzymaC nrace, , ,owo
ł
Wskazówki dla robotni óW wYJez:I Francji
winien nolqformo\vac sic; ~J'Y:n.adeo
dżaiacvch do Francji.
."
. szło nowe zallotrzebowanie-.
'.
Państwowy Urząd Pośre~nict~a, Pracy
Zapotrzebowanie,
z
'Francji~
.P.ł~tl('f
1kom
\ 'Poda,ie do' wiadomą~cl robot!1
chc~cYkT
\\~vjechac do Francl1 nastepuHlce ~skazpw . , 'na robotników rolnych, na. f!órnlk:ów wYk,,. lifi~owauy~b. 'oraz robQuuiAw..·~ .. \.~
kióx:e zo~taly :Wy'd~ne w b. tY,2Qq-p,jY.
'-.At

'

J ~,ROZW6Jł'

1

' / ;1

•

t}ołr.tebowania przesyłane sa z Fran~
następnie

I

Icli,,>',. U~du Emj~racY.ine20. a

~tf~iełaBe 'P»Omiędzv poszczeaólneP. U .p.P o.
~e ~lffiłmia CZy dany, robotnik może
~iecl:u\c ni!. robote. Punkt zborny robotników'
midci~ę w \Veiherowie lub w Mvsłowicach
p~,'\1Zt."U1

robotnicy ~órni musza być dosta:::

tecz'nit"! silni do lat 3 5 . .

.,

~J,> '()stnega się robotnikow aDv nie ukry;;
:witll swy~ chorób ieśli nie maja dostatecz

nY~'hsił

do pracy fizvcznei, ~dyż \v r.azie
oJda,tuania przelożonvch 'władz robotnik WY;;
słany będzie do kraju z powrotem na wIa:::
8n}"'koszt. \Vyjeżdża.iacvch obowiazuie: do~
,,"Ód oeobisty z foto!:!rafią, metryka ślubu i
urodzenia, dzieci ieśli iedzie z rodziną, ze:::
zwolcnie P .K. TJ. skoro jest poborowym.
" .-':W Wejherowie lub Mysłowicach 0f11ąda
róbo.tników raz ieszcze Komisia lekarska, a
W'rażie zakwalifikowania gO otrzvmu ie on pa
sźPoi't za'f1,raniezny. utzYczem kwarantanna

trwa

trZY' dni.

.

Bagaż robotnika
przewidziany
iest dQ' 39 kl~., .a gdy iedzie z rodziną do 60
Posiłek w drodze udzielany bywa trzy razy.

Uaunkiere

Podróż do Francji lądem
odbywa się
przez Czechy i Niemcy aż do Dunktu zborne
~o w'l"ulleo' Stamtad robotnicy wysyłani by:::
waią do miejsc pracy, aw razie
zmęczenia
mog~. otrzymać jednodniowy odpoczynek.

, - Podatek nanstw'owy od lokali.
; " Izba Skarbowa komunikuie. iż dnia 28
paidziernika upływa. dostateczny termin płat
ności podatków od lokałiza dru~ie pÓłrocze
rokubieżą~e~o. ' bez
doliczenia kary! za
.'

,zwłokę.

(paPl"

'-.' Z Akademlcliiejto Kola Lodzian.
, : W piątek dn. 25 września o ~,odz. 19 w
pierwszym, a ,Q . fZodz. 19.30 w druJlim termi::

sZalui na wzór Warszawy, t>rzyczem oplata
za klm. wynosić będzie 30 ~r. (pap)

!::

- Konwers_i~, obligacv.i staUcv.lskich.

.\V dniu l października
te~mln z~łoszeń i rejestracji
,bu państwa austryjackiego i

1925 r. upływa
obliJ;Uicyj skar::
we$1ierskiego,
które ~ciąża, na. ska.rbie państwa Dolskiedo o~
raz obliga,cYi związków samorzadoWYch....
, Obl~~acjek,ole:iowe składane by'Ć win~
ny do re1estrac ii ,w UrzędziePQżvczek Pań:::
stwowych \V Warszawie, Zlaś obli~ac-ie au~
atryjackie w danej Izbie Skarbowej. (pap)

-- 700 nodań wpłYnęło do P.U.p.P.
.'
\,-:' dni!! wczora,iszym Q ~odzinie 3 PO
,poludniu mInął ,ostateczny termin składania
''PQda~ i .. deklaracvll)rzez bezrobotnvch' p,ra;;
cownlko~ umv.sIlo:wych w celu otrzymania
za.pomO~l .z Panstwowe~o Urzedu Pośredni:::
ctwa Pracy. O~óleln podań, wpłynęło 700 i
'po iep uwzQledniepiu przez zarzud P.U.P.P,
~ozdzlelone zostanłe 40.000 zł .•
41

,111

•

W

dniu intrzeiszym w lokalu fundn::
~lt bezrobocia odbędzie sie Dosiedzenie za~
rządu p.U.P.P. \ przywspóludziale członków
związku pracowników umysłowych w spra~
wie rozdziele~ia .przyznanych 'Łodzi wyżej
rzeczonych PIenIędzy.
"
;

•

IlE

w .aniu

botnym pracownikom umYsłowym odbędzie
sie prawdopodobnie w piątek i w SQbotę.
-

Związek Przemysłowców nię

:pra'wa 3 ch
strom.

mlesięczne~o

ze

'dzisiejszym Sad Okre1:!owy pod

p~ze!V0dnictwem sedzie~o Korwin-Korot:::
klewlCza. _rozpatrywał . sprawę Franciszka

YVkró~IeWskjegOt oskarżone~,o o bi~amje.Oto

su; przedstawia ,oskarżenie.
.
, W dniu. 25 listopada 1908 r. Franciszek
\Y'róblewski' z zawodu piekarz. ooślubił Fran
la

cIszke Dorożyńską, mieszkankę m. Szadku
pow. Sieradzkiego. Życie mł,odeJlo malżeń::
stwa płynęło przez pewien czas trybem zwy:::
kłym.iednakWróblewski chcac
sobie byt
poprawić poz,ostawił żQne w Szadku sam zaś
w fQku 1913 wyiechał po zł,ote funO cdo Ame
r.yki. Przez pewien czas Wróblewskipisy\-val
hsty .do żony. Dfzvsvla.iac iei od· czasu do
czas~ pe'!ien zasiłek pienieżny.
Poiakimś
czaSIe \Vróhlewski zaporpniał o żonie i od
zek MajstrÓw Fabrycznyen. ze sweJ strony
w:zywa wszystkich majstrów na dzień 26 bm.
na o,gólne zebranie, na którym obecni beda
poslowte. (ap)
.
~

Teatr 'i sztuka
.

- Teatr IlieJski
..
. ..
,
Teatr Miejski d~ wys~i>uje z pie~wszą po·i..na

uguracyjną premjerąsezonu. Będzie nią makOllllite
dzieło s-ceniczne wielk,iego pis:arz,a. polskiego·Stefa.na.

ŻeroIIłSłk.iego

"Udekla miprzepióree~k&", grana w
ubieglymsezonlie' z górą 60 razy w warszawskim Te.
atrz.e N'-&rodOiwy-m, w Łodzti jeszcze nie znana ~Ny
reż!se:r-()łw,a,ł. VV:ładYs.ł,~w RyS21k,QtWSki;. w rotli tytufD..
weJ ?Qr~ ~)lerwszy przed pUibli.cznOlŚcią łódJziką wy;...
stąpI Jadwlga Gzylewska. Na premjerę aP-fzed&nO
ba:rdlro :wiele hiletów pO!Z{}stałe nabywać IIiOlŻnaw
Rasfe dlz.ien'nej uf Cegie1nNuna 63) od,g 11 ralIlO
~utr{) w środę powtórzende "Prze,pi6reezki" •
W czw~rtek ;raz j.eszcze na wieczorowem przed
s~wieniu ukaże się feeryczny , "SeniIlocy .letniej".
~llety lIlia lP,rz;edstawienia: środowe "P.r.zepdóreCtZJd"
l czwartkowe "Snu" od g.odz. 10 rano do 'uabyJCia w
kasie Zl8Imawiań w Gr.and-Hotelu
W sobOitę o godz. 3 i pół po połudmd:u pierwszew sezonie pl'zeds~wienie dla mrodzie·ży szk:olca ł.
.... Z KonserwatOrjum muzyczna H~ Kijeńskiei.
WK-o.nserwatorjum Obejmuje pon;oiwnie w roku bieżą.cym k.lasę fortepianową pro.f. J. Turczyński
Pr.o[, T. ostatni rok spędził zagranicą obecniew:r,aea do kraju na dłuższy pobyt, Klasę śpiewu soloweg(}~ ja-- -at ubiegłych prowad,zić ~dlz.ie prof. CtOOnteWl1gocka, klasę skrzypeQlWą.. prof. Dzierżanowsa~)i
Obecnie wskutek rozszerzenia lok:alu wpr{}~a
dzoną. wstaje klasa gry na wiolonczeli i klasa kameralna, powierr.rone one wstały prof Kaz,imierzowi .Wiarom.irskiemu.
. •
-~
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WyPlata zapomot! nrzyzna.nvcn bezro-

"

Ze sportu.
WARTA __ laRS •. 2:1 (0:1)..

uzna.ie

wymówienia maj;',; .
.~
-...--~Przemysław:-

Bft~

między iłllllemi 1 zastąpienie ubez.p.ieczenią apołec.

nego nauczycielstwa - ubezpieczeniem prywatnem,
pomimo - a na)vet wbrew dąienioln OS'Ółu Pf~~
ników umysłowych"
Ze względu na to, ~e czynion.ę s~ uąił~m.
w celu nadania akcji charakteru s-połee~nego, a: ~
wet wywierania presji ne. tych łlStuclydeJ.i~ któnf.
$1l niechętnie usposobieni do prywatnej U.kUfa<)JIt
.Centr:alna. Organizacja przestrzęga na.uezyeieleiwt
przed. organiww.anieDl się w.. akcji, rodlij~~ej jed",
n6lity front przechvIDik6w W s.prawie realiucjł ..
l>ez,pieczeń sp-ołecwycb. (o)

ara za bigamj

'" ",·.......Bedzlemy iecliaU motocyl~ami.

prrzyszłym ty~odri.iu zostana. zapro:.
:waażone w łJodzi motocyklowe taxisyz ko::

......

n

Zw. Zaw Pracowników Umysłowych odda.wna prowadzi aJkcję o ustawowe ubezpieczenie pracow.ąików :umysłowych na starość i na wypadek nie
zd-oinośei oofp-rA-cy, oraz Q ubezpieczenie wdów i
sierot po tych· pracowni'ka.ch Wskutek tych starań,
Min. Pracy Gpracowa-'ło jlUż prO'jekt o Ubezpieczeniu
Praco",-ników Umy,Sł<l'wych,' który zostanie wniesiQny dO' 'sejmu.
Tymcz8iSem w niektórych sferach n.auczy.cielstwa' i właścicieli szkól zrzeszonych w TOW. N,auczycieli Szkół Średnich i Wyższych powstał projekt ~
lożenia ·Tow. Ubezpieczeń któregO' celem ma by6 ,-

nie w lokalu Polskich. Kupców i Przemvsłow
c~w Chrześcijan, Piotrkowsk8 113. odbedzie
fSl~Walne Zehranie, A. K. Ł.

,,'. ,W

_1FiIlOj~

WALU.A (}

.'_

:;Po ukończónycll tormaInościach robotni~
~:y prżewoieni bywa ią do Gdyni. a stamtad
I!.odró:i; woda trwa 4 dni aż do łlawru lub

Nr.. 260

'Wtoref, ania ~2 września 1925 r . .

-

I

z. 1_ ~~ą

nie.cierpliw1oocią. -oC'zekiwane spotkanie
nIe przyn1o-.s10 licz.nie. 7gr-omadZ!cmej puibHczno-ści nie
cielkawego.
Niewiadomo, czemu to przypisać alEi
gra 000 druzyn była chaotyczna i bezplaTIlOwa.
Zdaje się, że ,jedyną p.rzy'czyn t tegobyloniewytłumaczone zdenerwowanie gra.czy już w pierw
szych minutach pa. zdoibyciu bramki przezŁKS2
. . . Od· tej chwili obie-drużyny zRczęly grać -ostro
chwilaroQ brutalnie, zapominając o celowości w po-

,
Wobec tef!o.
Zwiazek
ców zastosowuie obecnie w stostlnku do mai
st!'ów 6::cio ty}.!odniowe wymówienie. co iest
nie dopuszczalne w myśl istnieiacei ustawY.
Związek MaJstrów - Fabrycznvc11
zwróCił
się ~a.pośrednictwem pOsłpw śeinl0wych do
ZWIązku Przemvslowcó\v by ci
zastosowaH dawaniu piłki
W II~ej ,polówie po niesrpod,ziewanem zdobyciu
osie do obowinzuhrceJ ustawy.
.
, 'Yobec odmo,\ynei odpowiedzi Drzemy~ 2 br-a;mek prz..e.z Wartę ŁKS darerrmie aż do kOlka
.,~ło~~ow, posł9w!e I-Iarasz f \Vaszkiewicz'zło ' sztur:morwał ~ bramkęprz.eciwni!ka~ .. ponos~ ,.wkońeu
.,
\-~ uw'PoWledmą Interpelacje w Sejmie, Zwia ni~t~~ l!ara.tkę~

tej pory nie dawał znaku ~vcia o sonie. Bł:
N.Yorku zapoznał inną. kobietę~ na
z\-vjskiem .Eleonore Zaborska. także emigran
ke i wziął z niu ślub cywilny.
.
Zdobywszy nieci'l forfunv wraz z dru)!ą
małżonką przybył Wróblewski
do Polski
i iakież hylo ie~o zdziwienie,
jldv zjawjła
się pewnef,to razu iego pierwsza malzonka, i
zażądllla powrotu na stare śmieci.
,
Kiedy \Vi.óblewski opuścić swej dru~iei żony nie chci1al skierowała sprawe na
dro~ę
sądową, !!dzie w dniu
dzisiejszym
Wróblewski !Zasiadł na ławie . oskarżonych.
Sąd po naradzie skazał Wróble\vskiego
5
miesięcywięzieni'a. 'z zawieszenjem kary na
przecią.~ lat 5~ciu z powodu chorQby i .złego
dą.c w

na

stanu zdrowia.

oskarżonello.'

(ap)

-

SędziOiWal tym ~ dość słano P. B)fa.
TURYŚCI - ' WIDZEW ':2
Granie cdekp.wa. i nie zasługująca na b1i~.
oma wia.nie.
WARSZAWA - LWóW 3~3 ( 2 : 3 ) .
WARSZAWA - WILNO :1:3 (1:3)
,

Rozegr-8iIle w nied!zielę mecze międJzym.iastowe
n1esz,czególnie. dl1a; teamów Wa;J:S'Zi8JWY,
z kt6ryoo jedne przegiI"a.ł w Wilni'e,drugi natomiast
skończYły, się

mimQ levszej

.l§l'y:,

utr,zy:maJ:

~

remisowy.

58 p.p .. MISTRZEM AB.KJI W PILCI: NOżNEJ.
W niedzielę 58 P.p. (J><>.~) ;potkQlIłał 1 P. legp.
(Wilno) w stosunku 2:1, zdOibywajBJc w ten spos6b
mistrzostwo armji., 28 ,p.' S. K. (Łódź) ~a.l W
Sl()ibort~ zlp'. l~t w atos.u.niku 3:2:
- Get.
,

~'

za.
Fabryka BrOdacza zamknięta.
Brooacza. i S_
w Zgierzu z-ostała !I1a czas ni-eogll"ani-cOOlIly zaa:nkIii~
ta. :poWIOdem zamk.nię·da fooryki jest niedosta-r~
nie suroweó-w przez Intendenturę dl;a któr-ej filma
prz.ewaz~e pracuje. Obecmie. czynna. jest ty}:1ro wylwnczalula, która zajęta jest wykO'ńczeniem resztek.
~,ateirjal~ w01sk,Qlweg,o.W sprawie tej zw.rócili~
~!lę do kIerownictwa f'ahrY'ki, gdJzie poinfo.rmow&nO
n?,s, że w najbliższ.ym czasie r{)!Zp-oca;ną się przetal'~
gl na dostawy wojskowe w związku z kwartalnym
bud,żetem Ministerstwa Spraw WOjskowych i ~e wóW
czas mO'że nastąpić uru-chomieni.a f-abrytki na dłui
szy Oi~es c'zasu. Należy zaznaczyć, te firIfit8. praeę
robotm'kom wymówiła. jes.z-cze pmed 14 OOiami '&0
też I'lolootnj.cy p'retensyj -do fa<bryki nie mają. (.a.~) "
----.-000---

~ana fahry~ włókiennicZ-a.

Bibljogra f ja.
NOWOŚCI

WYDAWNICZE KSIJ;GAlUlI.X. ~
Algebra dla kUlsJ V szk6ł łfed:Bllcll
CI
Zygmunt Chwiałkows~ .~ jęst ~r~
naczona na podręcznik dla klasy piątej 6z·kól śręc;ł
ni"~. Zawi€'xa ona badania. funkcja, linjowej. ''Il~
ku.sJ~ za,~ań l-~o sroplli3.y rwchunek przyblitoo,y,
pOjęcIe llcz-by

nle.wymiernei,· działania na l,iezbach
niewymiernych, trójmian kwa(l.rarowy i równańia
kwadTatow~. Pr.zedmiotł;y te są podstawą ~ursu
alg ebry . gImnazjum wyższego..· Podrę.cznj;k za.wie.-:
r.r; materJał bogaty, i jest :przystosowany do ~l'O*
gr,.a.mu Minist· • '\V. R. i 0, Pa
-~GEOMETRJA W ZAKRESIE SZKOŁY ŚREDNIEJ
.
Jan Zydler.·. \Vy-danie nini!ejsze, jest prób~
ś:lSiego. wykonama. programu geometrji; obecnie w
gn:rmazJach . 1ivy ższy.ch ' obowią-eującegQ, gdzie .j~
dZle 'C1Z.yt.el~lk; zUP<*I1i~· nowe>~raCi;l>wanie m8.te~
łUt .ko.D.iec~~Q dJ.a. .(l9$~~" lej do, te~

niejSf.r ch wymagań: a. w k~dym rozdziafe dó:l1ane
~ ćW1Czeuia. w l:czbite wystarczającej dla utrwale-

:tna przez U-cznla lllabytel,wied3Y
. ~ręcm~ .bjlw rękOpisie· przejrzany 'prze~
.!

):()mlslę podręczmk<>W4

Mhn. Ośw. ,l PO}.ecOlly został

tlo mytku szk'D<lnego.

zasłonę tajemnł9zel'na.uki odchyliĆ.
,-.!) ~ko~omla rucl,?-u: v: tańcu np. nie
tr~ąs~, Sle . nlellQtrz~Plll~," aro .swej tancerki,
ręce 1 n9gJ trzyma c .D:a 'Uwi.ezl. OCZU nie skie
rowywac na ódsli\Ulalf1Ce SH~ rozko$zne ho:::

ryzontyp

PODlUfCWIK DO NAUJn PRZYRODY.
-.:
T .. ltOłOłbJeiCZJk. i s:. JI. $llmbiskłt"p-Ó&rt:Cz
~lk dQ natuiki pro ~'~y" jest pie-rwszą próbą ujęda
:w ~ podiręe2nikową progr,amu pr1.yrodoznaw~łV~ U$ialone.gn i)l"Zez Min. WłR i 0IP na:V kła
~~a.%jów buio:l.wni$.tycznych. Autony przyoprs.

...,,\vaniu nini&j.szegQ podt'~iikał w układzie
~1 l, WYbrAnę p~jTlkla.dów kierowali si~ wytycz
~lbłp1'C~l·lXm1.l Mm. W,R, i O,P.) wychodzącemi z
~en~ te jedyttlie racjonalną i dopuSZ.ezaJ.llą
Dl~ Jlaueza1l1ia przYrodoznawstwa, j~t metod~ poglądowa) oparta na. &bserwacji i dQświadcze
nlU iwykl!Ucza.j~ teorety.czrue traktowanie, przed
~"'"
.
'

,~

Zamiast 18Ijoto"u.
"Ii1

"CłK.Onomja"..
"
.
k

(D
. tU~l z me~o cy.lu wykład.)
~ Pierwszy mój \vykład o polityce tak
~podobał sfę słuchaczom, iż na 'drugim. nie

moglłsie iut -pomieścić w sali.

S~iewa iac sje szalonełoło T,owodzenia.

• Do.skona1ym przykładem nie PrzeStrze~
~anla te] zasady sa tramwaje łódzkie stapa
lące .,wolnym krokjem" PO l}licach miasta.'
"CZ1~!Vl~k maJą~y .kOJ!Os lub coś poru~
sza c, ~OiJ1IDler: ,pczYnIC to be3 halansawania
po labIryntu sCleżkach.
"
.. 2) Ek. czaRU~ Jak naiśpieszniei zjawić
Slę na_ t~m świecie, choćby to mialo plotki
w ~w9Iac. - krót~o, a .d0'Ydpnie ży~ i W ~o:::
d Zlne po rado~;nel smlerCl zp.alezc sie U'l'
cmentarzu~ nie znlusza.iąc rodziny do ob~,
zwiazkowei trzechdniqwei żałobne1 kwarah
tannył
"
'
Kto ma sie zamiar powiesić, niech 1~
uczyni t~ bez. z"\vloki! Szkoda. cenn~~o czas~!
3} Ek. s,ly. Oszczedzaląc le zawsze
wszędzie. przy każde.i okazU, w dzień i no~
W "słońce i deszcz, w kowalerskim i małżeń:=
8k 1m stanie. we śnJe i na ia\vie!
Masz Dopełnić coś,co jest ponad, twe
S!~Y-rozłóż tona raty, 'lub \vez\Vij nr:zvia::

Cl6ł napomocJ;t"':t'~
' 4) Ek. pracy. Przykładu nie można orać
z łódzkiej kanru.iZ'ftcj4,~~\lt.ie panuie zdrowa
myśl: uje spieszyć .~~ęł, ,~l)romllie i powoliRtrbota nje uc1eknie,~ł)6'końcą. stulecia da;:
.~i\ , "

lekQ!

,,5) Ek.'w wY·da:t~lfc~:· Śniadań nie ia~
łUl prz'Yszło.~Ót zwróciłem sie do komisariatu ,t1ao'l lecz przesypiać;3:ie(a.~emplum moia o~
t t>rośba o ,·pozwolenie wvglasza.nia, swych 1'6 sQ.],ka.) Na obiadustr.~~
..Iić.:.". iakie~oś ,ieńca, ~l
fęratów pod ~~"elU niebem.
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At
t'SŻczesto zda.rza) a ':ti1leszkać nie placac ko::
mnie Jamem1J ! Brawom nie było końca! .
mQl'Jl~~.,c .,' "
rO. U$POk ojelliu sie wita,iącei roie orka::
. 'Entuzjazm dziki o1tarnal słuchaczy. Wy
aem oklaskó,v uublicznośći -- pr2'emówiłem: . niesionO. mię na tę~ Jłl drZwi.
-' Z na,uk niezupelnie -ściśle ścisłych
Hape
y,c..al0 niep~ledllic 'miejsce zajmuie ekono*
~

mia..·
,
.
'
/
Słowo to nachodzi o czem zapewne nic K~CII{"DLA pĄ'~t
>?',J

,

~iecie, od ekoutl.n la.
C<, i kto ' jest-po::!
w'l1uiściewjedzieć, jeśli nie to szkoda, ~dyż
ł
j1t·,·wrun teg.o nie wytlum.acze.
. J ,j
;"?~~Zasadnkza, treścja ekonomii test·. przY" "
. Czarny '~at~r ... r~ię zupełnie nremo~
ro<hou, lub,u.a:byta, 2dotnośćekonomiczne~o . dnY,tDystvn~owanę:.c.ta~~; s:ukienki. które
życia! Zdaie mi się, iż to dość iasnowvloży
jeszcze tak niedawno '&ylSluleJtooone w ~ar::

Rómoba,:r

(fim.

.,', Zamiast nUŻYC~a8 filozoficzneroi Wy~·
wodami~tllram sie·> kilkoma pr~ykladami

stro,iów.

derOOie,~7tdej· . . . bjetyzostaly . usunięte .
ObecJ1~cn:t; ..... ,ie&t wesołą. Nie zn08i
cięłlUlycn i PQn\JlT~Qh barw. Od pantofelków
>
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XWIAC!ARNIE ARTYSTl'OZKB:"..

',-~-,- '~'-.

',- lQ;STAURACJBl

~aa-utowie:.a 2 7 . Z y t k e Na'Piói"koWślki~ 117.
PRł\OOWNlA WTROBÓW JtTBILBlłSXIeK.
MASAmuB=
F.tJębOwski l~$.owska 186.
,K~k Przędttalnia.ną. 95.
SKLDP'!'. SPO!YW·CZJh
PapieI~wski N&pi()rkQwSlkiegu 157,

siewfera 'CzęstoCh;,,'ska 9

T~ek.~Kilińskiego <2GU.
~zybyl NiSka 3.
. MQtylewski Na.piórkowskiego 90.

Owczarek Kiliń,s.kiego

sa ,;Petronela".

Budkowska Nawrot 51
, DębO,wski Sosnowa. 17.·..
MiallQWski Łowic.kA 4.
Stasi.e;k Częstochowska. 14,

AKUSZERKI:
G!aczyk Senatorska
WYTWÓRNIE OBUWIA:

Grzegołowski Łowi,cka

4.

PIEKARNIE:
14.
Cies:::;zyk: Przędzalnia..na 99.
Michel Nawrot 3
K.aczo!'owski Rokicinska 25.
MA.GAZYNY OBUWlAa
Sumera ;\awrot 19.
Hesse'\VtIczal151{a 112.
Jaehowićz Łowicka

','"
"...'

~

'

Pr~".rw~Il1Y ~y

Pa.włowski N()two-Zar~wska 71

Siedlooowski ,Przędzalniana. 82,,"
łfusierowicz Emilji 44.
BQl'lrowslki Ro1kiciiiska la
Kurasiński W~ 15
Kubi·ak KUj;ńskiego 180' TAPICERZY:
Kwia;t:k<YWS!ki Nawrot 35
Dl'Ozdlowski Nawrot 23. •
KRAWCY:
Grzejda Kilińskiego 227
Jagielski .Nawrot 21
•

Ra.wlak Sienki.ewlc~a 59.
W"fTWóRNIE FARTUCHóW:

Zachert Sena.toma 3.

llartoazek Nowo---ZarZB\Vska 13
.
.
•
Pełka. Pańska 93•. ,

J
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k

l,
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LUDNOść śWIATA..

§). Pomimo czterolJertniej .wojny i kiliKunast~
j(}IlO:wy.ch s,traJt . w łlUltkiach l!Udoość SłQbu zi~-'
skl.ego nie zmalała ilOŚ>Ciow-Q. P!rzeCi"''lIliie, statYltyki międzYiJl8.lnooowe stwierdzają waJros'f; og6llny Ua

by

mieg,zkańcówgl®u

W

T.

mi/elś.zk.ane

1910 Wsz,yśtJkie
pr~ez

byty

1)736;

pięć

ciZęściświata za~
lud'zi 'płci

wiljo,nów

~

I t
A.r.· • •
1nn1\
a
pucttIlilel W r WiN JiCl2'cbe.ta
zwiększyła si~ 084 mi1jony. Z" u.w.;S'lędnieniem teiO
prZYil'ostu ludzkość liczyła w 1'. 192Q 1 miljard 820
OpojgaW' d '. '.
.

. ,Zl€Slęc

miljOOÓw

miesz;ka;ń'c6w.

5;;~:':

" S&lwa

Waa1delt Se;natQ-rs~ 14.
Pietrzak Na.wrot 8
'

do Po~czoszeIC począ wszv. wszystko' tttrzy~
manhe Jest w tonachiasnych. barwnych l ty
wyc,.
•
Is~~ieia ieszcze tak zwane 'suICnie
"czB:~De • alpe nazwane tak-są chyba dla tratdyC1I bo nIewiele \v nich iest czarne~o. Suk
me te pas~a!lają, wprawdzie tło czarne•.ale
są tąk ,~bflc~e 'Pokryte' haftem najkoloroWf !
SZY1ll. ze mIenIą się
wszystkiemi barwami;
tęczy.
. ' ,"
Modne są także sukienki z czarne~o '
cr~pe. dechine'u, pokryte aplikaciami .w fór~'
lll1e fl~ur ~~ometrvcznYchz te1!oż mate'rjd.
lu, ale w· roznych i najbardziei jaskrawyCh"
koltach. Suknie te są iednak bardzo n.i~
Priaktyczne ł gdyż po dwóch trz.ech razach
~.opatrzą." si~la!wo i moż~a ie mieć ,w
!e1 llarqeroble. tylko wtedy, gdy ma si~·· ~ ,
zy wybor suklenek.
.,
Z ~iemnie.iszYch barw rnodnezostalv
wszystkIe rd.za we odcienie. aż do ciemneIQ .
bronzu. szaflrow.o~stalowe we fiolet w-pa(ij,ją
C~' ~~8na.towe, lednak nie ~ladkie.a z .j.~,
lems koloro\vem przybraniem.
.'
Su~nie' pokryte' szerokiemi falbanilmf z
kor,onkI 'traca.ją.. do mody. Najbardziej. je.d
nak w daJ.szynl clagu noszone sa haftv kol{):!
r~we1 albo złote. jedwabne z perełek.' zstrą::
SOW'J z
włóczki.; z wąziutkich wstazeezek:-rozmaitość ich jest ogromna.
.
Pantofelki lakierowane czarne
także
nIe są .nosz<?n~, do strojnych sukien. Używa
ne sa l,?dvnle t', tego* co Buknie mater.iałll,.
albo teL z lamy złote] lub kolorowej. a tak:;
że. czarne jedwabne ciemno ~łotymi-perełka~
IDI wyszywa n€'.
'
•Pończoszki, w d~lszYm ciagu' jasne do..
codZlennych zas suklenek .ua zime modne
będa pończoszki z J?rubej wełny z knl.orowym
ale bardzo dyskretnym' deseniem..
,,'

'DIW'!''' 'D1\TIY:ł! '.
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Il
Ba,'nasiaJt Pr.z~d.
...... a
-. Z.alUl·~

Biber Wól~zańska 159.
KukuIski Rokicińska 8.
SKLEPY GALANTERYJNE:
ftuikowski Andrzeja 24.
Wittke Przędzalniana 91.
Rutkowski Główna 33.
'I\>
SKLADY APTECZNE;
Miklaszewskl Przt;dzalniana 93.

(:;ęź;~::"'~łe; V~~:~ru.Q 1~;~ZtlĆkunlec końcem

ZAKLADY KOWALSKIE:
Wilczek Napi6r®cH'vskiego'151.
Łazuchiewiez Nowo-~arzewską., 12.
Wręczyeki Srzeziń&kalOO.

B-cia. Merdals-ey B:fzezińs:ka 8ł

SKŁADY WIN l WÓDBKi
Wężyk 'Vólczańska , 196.
SKLEPY KOMISOWlh
.....wkiewkz Sienkiewic:Ul. 67.
PBACOWNIE OBUWIA:
Braun Lagiewnicka. 19.
Boss Nawrot 18. ~
Kochanowski Brzezińska 6&
MLEOZARNIE:
Justiewioz, NowlO-Zarzewska 37.
OBIADY, śNIADANIA, I KOLA~.m:
Mleczarnia Na.dświeżańsJka Przejasl 40.' .

SKLEPY SPOiYWOZO......KOLONJALN&:
Rybialek Sikawska 9~
WYROBY TYTONIOWE: ~
Szejn Brzezińska 19.
'
..
PRAC. KRAWIECK!!: IIIfSEJ;B:
Orkisz J6z Sienkiewicza 95.
____
WYTWóRNIE RAM:
Suwała Nawrot 24.
. '
CUKIERNIE:"
UlrkhsPiotrkowsk;a 97.
PIWIARNIE:
Gawroński KiUńskiego 197.
PRACOWNJ}] STELMACBSKIE:
Pąg{)wski Napiórkowskiego 43.
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bardzo
z
niejed n nie wje ja k
hudtet . dmn;awy. Powytei.
'1";;, f1nn. c.tye.to
polskie·b.. nemie§ln n,,(>w, sklepów _ wogóle prod~ent6w, nał-ywarue 11 którycb . Jak Ob' z P l ~rw s ~eg~ tr,6~~
:złniM~~mu w;elu groszy. Aż tyorb ~!,. ~kładają się 'Złot~. dzieeiątki l setki zto.ty{'~, :[)omaga}ml' SO! 116 w~a.Jem,
UPUJ~ U ~
:_~łb }:lOwy.teja przetrzymamy ~j te e!ętkle \'28,$1. Reklama jest dźwignią rzemioeła i bUld!!u. ~.
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TylnO za 5 zł. dostać moż

na najle~y
Abrs• nie,
kostjum

materjał

na

lu b plaslCz.
Intormacii udziela Leon Rubasz
l.:in KmńskJe~o 44
~8CO- 15"

li

Drukarnia Akcytfensowa

"

"

t6dt, Al.

Kośtiuszki

-

~amochód Ope!..6.. cjo osobo
\J wy z elek1r. \ś\11ieileniem w

dobrym stanie sprzedam, Wiad.

"

41.

Piotrk0\13skal~9f zakład słusar
~851-1

sI< i

, 'Buraki p sSleWne GO 'sprzeda.
nia. Włada Wileńska 15,
, 289J-2
sprzedam . ~brania

I.{\ kazyjnie

t.

Przylmuje wszelkie roboty. wchOdzące
'w zakres druka',stwa. jak to:

'1'

..

~ damskI e. Palto męskie. Ki·
;rłskłeJl!> 85-2.
.
~89C-l

tomanv

b~ankiety) rachunki~ koperty i nakłady tygodników

leżanki krześła

sprze

~ daje'Z"kład Tapicerski ui.

:'ła\»rot

. .

Ceny bardzo przystt:pne.
Dla prenumeratorów 15 proc. ustąp.łwa

~88S-4

maszynę doszycia
S'p. •fzedam
dobrym st5nie, Sosnoma
spoż~wczy.

17., sklep

~ ~'.tłm
.. cz.

iner. Alfred
, dom6d OSObISty
M
Magistrat

2882-1

Różne.

Najwięk,szy

wybór
Najlepsze gatunki
Najtańsze ceny
są

naszetr2y fakta

gnionyeh

l1li

"II'

Z Y

zdolności

,

Nawrot.Ni 1a,

udzif!lam kursu kroju wieczorami..

Dom

.t 5.

ry interes

nłedogei·

kGDku-

rencyjnych,

lEJ ;

Sprzedam .z:araz . kinematograf

eksternów 6-go Sierpnia '14,
wlaSAem światłem elektr.. i kabiną (motor pralnia.
.2965-1
benz,G Z prądnicą.-staoowi całość t.z"'. ,agre*
gator ) na dz."'Yczajnieurz~jzone, ki.(ło1l1t:~row przedaje się WilCZYCE;. trE"sone mote być stale normalne. W~<L: Zgierz.
młUjta~ Konstantyno~ka49f
Kjosk-Księgarnia Al. Lacha.
.
2110- m. 53.
·2831......1
,
. .'
rzYJm ę na. mieszkanie . . dWÓ,,:h
zę
.p starszych u(tzniów. ,R~dwan..
ku!> ić tylko w znany•. sldadzie
ska 12.. m. 7, n piE;trQ od 4-1~
z

s.

ostatniej mody ł jestł~gmy 'W

,stanie

s.,rzedaWaćpo

starych

ci!,!1

cenach. gdyż. zakupmgmy t()!lr
1'ł&uy przed podskoczeniem cen

Szmechel i RUZDar

mławatów

,.

Sp.Akc.

ajłań.szeź~6dło"
Lodź,

Ł6di, Piotrl\owska 100 i

Narulowioza3&
m ·podmÓl'z\;,.;

P

rzyjmę

nie

praWa

na

~sp,(nne

męźezyzn,

oł.

mt 12.

ini:::szkaAndrzeja 58,

P

I

Iwan~ Mozźuchina'

Sienkiewicza

II1II

ICI'aC

40.

.

er

M

1\k«:ja .rozgryWa. .się. w carskich pala cach w znanjm '.
"Sergiejewskim,4 klasztofzeinnych slynnY4!h miejsc, RosjI.
seanse WdDi po"szednie o godz. 5.50 pp, 'Ił dni ś1'iiąt.·j
soboły od g. 4-ej,

i-;,'

sprzeda~y

gazet (na

Zgłaszać się

tygodniówkę)

do "Rozwoju"

,Prz j nj

'2082:-

yel
!liI!

.ROwej!' bielizny oraz wszelką repęrację. ul. Piotrkowskc
Nr. 255, ł pi~troł m. 3. front. Zofja F. Jankowska.

2875--1

łoda

łoda'inteligentna

M szukajeposady

wdowa pa".

dobreśWiadec.łwa,

Oferty pod

gospodynI
u samotnego,ch~tnie zajmie się
J1ychowaniemdzieci. posiada

Połrle~ni .[~łOP[Y ·1· kau[il1. DP:~:~o iO!~::~~iD
.do

,

.• Sympatyczna"

al. Targowa' 58 :lu,
ala t>zkól. Nauczycieli I uezni.

dnia 20 ł 9. -złotą bransoletę
VI przejściu od po~esii 25() przy
ul. WtŚfczańskiej do katc!dry
przy.ul .. Ks.lgn. Skorupki (Plb.
coVlej) Uprasza>Slę ł~ta.eg~
znala~eę o' oddanie. za l;I~"
dą Wólczańska2W•. NoWitik.
.
"2135-1
e

K.upię
domek z ogródkiem 1&1 o koli_cs.
Łodzi nadający się, na le4Uslto.
Warunki kapno .wraz z ~re5$
m admiRistracji
pod literami J. K.. .

Hel

Pracownia sukien,

~887.....;.1

. ,

kosijum6l1

M_j_t • •

drukarski i fcrbiarski ao lab".
ki niebieskiego druku (kupeabina) od zaraz potrzebny. Ole..:
tyz podaniem aotycbczaso_l,
dzialalnośt:i l Wysokości pensji
Rłid.

,RozYJOju pod

,1.Perrotynato", '

zlożyć'W

2120

kilku zdolnyehakWizytorów::z
kaucją riat)chmiast, Zgłaszae .....
się uL Piotrkowska '.Ni 20. do' .
biara "B.dministrator l odg .....U,
m

pał.

~9-l':'

z

pośeieJą inieluępujqcem

2528-5

P

Złe

(2106

wykonywa podług tvnali paryskish. Za4!hodaiłl~,
m. 5. Ceny prz1stępne.
(2214
płaszcze,

Pokoi UumebloW8neug:' '.

2501-10

'5 ny skLad smeatrów. ul,
2
lona 11.
2810-4

piS~.

U5. odtw.

p' rzyjmę uC!Zcmnice
na, naukę
. roboty dywanóm ręCznyCh.
lac 4600 lok ci kWadratoWych Karola fO, m. 5.
~885-1
sprzedam.. Jłiln Pam1idu, tsrze
zińsk8 118~ od 2-5 pp.,
ynajmUję ogród urządzony
2191-4
W speCjalnie dla zabaw. nada
- - - - - - - - - - - ,UlCY się cyklistom 1 innym wy.
proc." taniej poleca fabr)cz cleczkowiezom. Zgłaszać się

,

Z:gU.'.
b"'lono
'

zł.

mieSięcznie.. Pańska
wskaźe.

mentówmo.zycznych FeUksQ 1:)0" Olerty 5mb ..A. K.D' do Rozwo.

2819-5

tudentka poszukuja to\\a·
S
rzyszki do pOkoja W WarszaWie z atrz)malllem 200

Instrumenty muzyczn~ najtaniej
sprzedaje prneowma Jnstru· zaraz. POdśreametwo pożądane

ustępstwo.

.

•

288 5- 5

·2 zpOkoje
z kuchnią lub pOkój
kuchnią. poszukiwane Od

meWicza~ Łódź.

f

'

t

.' panienka udzielako·
repetycji -łJ zakresie 6aciu
klas. Oferty do Rozwoju pod
2876-1
I.fiaturzystka l '

2 serje razem ..... 1» 9 aktach,
'
L. TołstOja-Ret. 1. Protazanoma,

miejsc znl2one.

2856 -

Ro~.oju .pod "PracOWita'&, .

_obrazie

podług słynnej pOWieści

'Ceny

,

składać

atur.%ystka poszukUje jakiej.:
M
kolwiek posady biurowe'
ewentualnie kaSjerki" Oferty do

Największy· film i n8Jtrudniejsza kreacia artysty w .potrój..
nejroli kadeta/oficera i ojca klasztorneg.
l1li&

2847-:"",1

enebna slttfąca do mszyst...
kiego Przejazd 65, do ga ..

1'łełniane i bawełniane'" pier\OSz. fobryli
Zasada: mały zysk aużyobrót.
245.5 svodarza.

To_y

<

. ·.27i2,;,;..2

p. f.

275ł-t:

lan Kto5s0'l1ski zgubił dowbel
U oso~łsty wyd. fJł Ł.o~i_5
,.
WikŁorjaWrzeSlńska. zg\li)*
domcid. 0.50b.lSty. \lfyd• • g.m
.
\tllerzC!hy pam. SIeradzkiegO.

I.

QŚmiU

2854-1
zgubił pasz.
<~ ~

2806-5'

utynowany nauc~yciel1!dziela
R
lekeji w zakresle
kI,
Prz,spasavia do egzamtnóm dla

9

ZieH6'ski .
port pOlski .rydfiny
Fabian

.

Akuszerka Pipik0\\18 'p.r. zYJmuje
zamówieJlia pań. Piotrkow.~
ska 152. m.14.·'
'2112-2
muro~any w Zgierzu
8' mies2kad z ogrodem owo..
co\\ym( cena prz,st.o;PQ-łl, \!lis,
Jomojć ł:.ódź, l\nc:1rzeja. ~ t5, m.

,w%ez.

ml("'borOS%~,t.óElt

ł3or~sia

Wieden$kapracownia sukien
•- .ok··r··r. ""~.',d!:lamski.rh
u
II'"
2515-

dokum,.l;

Zgubione

przystęone,

·8, ceny

_ej

poszukuje od zaraz, 0ferty sub .Re R,~ do admini•
śoiem

stracji Rozwoju.

2080-

PiotrkQwaka 92. Skład tytOIUU .."

28840-2

«: BFN.A. O ,O O S Z B:ł': l'rzedtekstem SO Sl'! \VI tekstcie 30 gr. za. tekStem ~5 g!".; zwyczHine 'l gr.; wśród drobnych lQ j nekrolpgi.25 gr. komu.nikatr 25. ~~ z.
~: ~ lub jego mieJsce. DrOOne ogłoszenia ~mowe 5 gr. za. wyru; dute liteJT.. 50 gr.; najmniejsze og~enie 50 gr. Drotine ponad 20 ~
~ - "ffYI'U '10 gr. Ogł~ za.mdejsoowe 00. ~ droielI aagr. 100 p~ Stro!.Jca przed teb~ l w t&!kstcie yodzielon& 8&. 3 ~)", 1& tedtte!n Da 10 łam!nf
rAk~ ! r.tasrlne ,~ 00 proc.. drołej·i\rtykuły .bez .O~ honorarjum. :"w.at.a ~·edakcja f& ł)ezplatne. Ogłoszenia. Pl'J.yjmuje się ao. ~.
i4ł po k) 50 proc.. Za femiIn-owtl wYcnodunie ogłosz.en ~~ nie. ~pow.iada. K&tdano-~ podwytka. obow19,%Uje )ut przedteIn pny',fęłe Og~
'~ego ~~.... Rozwój motna _mawia~. Zgier.m 11 Po Ladia,w Pabjanicacli 11 Po Zatol'Ski~ UL ~OW&.
,.
'~dr' w ""-~fni1i,· S.5n~ miesięcznie =- 3O.-z1
,lłP.!'j~ ~ , . . . . . J& m. c:.Je.wMł " ' .. '
,
lit ~ i'. ~
ll~Y~~,!j~ł~l~ .U!d~ ~ i$""

'

