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Piątek

·i~ tarlenia· ga~iDetu..

N~łlliśei ~dają

Berliat

7 stycznia.. _
_ Dziś rano powrócił do Berlina kanclerz
Lutlier.. Prezydent Hindenburg powierzył mu
~ tworzenia gabinetu i załatwienia prZe.iłem&1dea słworzema' wielkiej, koalicji począ.wuy od ludowców,. skończywszr na 90cjalistach ma małe widoki powodzenia. Socja
liści btegorycznieoświa<kzy~ że nie będą
~i z lud0Wcaml.. Przywódca prawego
skrzydła centrowców Stegerwaldoświadczył'
ze . Sł\ttzy . możliwości. załatwienia pr7.esilenia:
albo utworZenie .. nQwego zupełnie rządu
,~bouposażeuieohecnego tzą.da. Luthra W

Od wtorka dn. {) do niedzieli 10 stycznia ~1.

Lilj-ana

Vi

dylitatury.

daleko idąc~ pełnomocnictwa, które pozwolą
mu na przeprowadzenie sanacji skarbu,albo
też rozwiązanie parlamentu i rozpiśanie no,wych wyborów#
Nęcjonaliści stoją na stanowisku ogłosze"
dyktatury w Niemczech. Ideję tę prasa
nacjonalistyczna zupełnie otwarcie propaguje.
Berlin 7 stycznia.
Z dobrze poinformowanych kół twierdzą,
że naczelny generał Reichswehry Seeckt prowadzi ukrytą walkę przeciw traktatowi
w
Locarnol a' więc przeciw jego twó:rconl Shese
mannowi i Lutherowi.
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.p··'rzeist.acza siA
GoInboSpnygotown.je marsz na, Budapeszt..

O-f

~

'l~kko

Nowe "grupy popularne" - {fl!a ulgowych
9 i 11 b. m.. '

warunkach)rozpoCz.~ruiją

ARESZTOWANIE b. KIEROWNIKAFUN..

DUSZU ąEZROBOCLA.

WczorQL na skutek tl2--;zjl,

sędziego

osadzony .W
A. Łatkowski .b. kierQw"
nik Funduszu Bezrobocia a obecnie kierow'"
nik przez siebIe zorganizowanego Związku'

więzieniu' śledczem

li

.
wy'e-

t

ranne.

Za\\Todowego ni,'. sposób an~. Trade Unionlu.
Łatkowski będąc kierownikiem Fundu..
szu Bezrobocia przy zawieraniu tranzakcji
mieszkaniowej dia tej instytuc·ji popełnił ,0'..
.'

o

na 2.0QO

złótyc~.

MASZYNĘ ROTACYJNĄ

W

p ANSTWOWEJ.

DRUKARNI
.

Wobec tego ł że dochodzą nas wieści jakóby Min. Skarbu miało zamiar sprzedać;
przedstawicielom pewn,ego stronnictwa ma"
szynę rotacyjną w łódzkiej Drukarni ,Pań
stwowej/ wyraż,~my nadzieję że przy tej tranzakcji interesy skarbu państwa nie zostaną
pominięte i własność państwowa nie zostani,
sprzedana pocichu i za ."psie pieniądze" jak to już nieraz mIało miejsce w stosunku
państwa do przedstawicieli wpływowych 'stron'"
mctw lecz że na .rekwizyt. skarbupa1lstwa
%ostanie urządzony publiczny przetarg.
~Oo-·_-':'"

l2-ta LOTERJA PANSTWOWA:·~
. 4klasa-2 dzień.

zaJ'o się wówczas, źe starał się uciec w mej
ludDiu t.j,~ .....•:"• . c~e kiedYlllnóstwo ludzi sprawca· wybuchu plutonowy 18 p. p. 24 letni
przechodzi ull~ami ~iasta rózlegla się silna Bolesł'aw Rogaczewski.
Oczywiscie
przeprowadzone
natychmiast
detollacją przy zbiegu uliePustej i Piotrkow~
badanie, wykazało/że Rogaczewski znajdując
alpej,
,sieo~ało nastąpił w~buch. grana.. '
·tuwo~l(owe80 Z~a:iarinowańi wybuchem wy- się ~ w .Łodzi w przejeździe z Baranowicz. do
, Ztoczewa,· pow. Sieradzkiego upił się do sta ..
.ttas~e.ni ptzechQclp.ie' kryć się zaczęli w bta..
nu niepoczytalności i spowodował . eksplozję,
~h domó",,,
'
.
pśsiadan~go przy sobie wojskowego granatu.
PoocM~Il,;ędu z .. pierwsz~uo . wraienia:
'SzezegółQwe l}a.danie
Rogaczewskiego
.. '. ,,~.\farario ~si~ćl~ietlzieć bliż~zych. ~zczególów.
wskutek jego. :s~ą.nu jesiobecrue niemożliwe,
.•. ,i:'v~~~f;.szczęście'~ bliskości znajdowali się wypa~
.>:~ęmwyżsi funkcjonarjusze miejsc. .policii p. więc go odda1łopod.Q!Piekężandarmerji .
Przy r.ewizji znale~ioooprzy nim jeszcze
;:~p:',Niedzielski .iR~szkowski, którzy przystąpili
'pęzzwlocznie~9' wykrycia sprawców
W tej 4 szt.granatu typu ~~i'SkGwęgo kompletnie
. ~9#wili zauwaŻono jakul. Pustą w strt Sienkiew. przygotowane "·00 ewentu~_o użytku .
Wybych ,nie ,. ,gpovi-odqwał na szczęście
.~bko ()ddahl się dorożka. Przy pomocy za~
wezwanychpostetunkowych ~ pobliskiego ko- wiekszyclh ofiar; raniQne '., .tylko ,2 osoby.

W dniu··wczorajszym. o .godz. 4 ..ęj po po-

}a}.t

miaa;riatu .dalo .się dorożkę pochwycić i oka...

O ar
~T'

W niedz. i śW:ęta· od2- 4. A
pp. wszystkie f! lP.: ~ca "'1.

~śledczego został aresztowany i

Budapeszt 7 stycznia.
. Wiadomość ó aresztowaniu ministra
Cza:kiego nie .sprawdza się, Czaki jest obecnie w .Atenach.
~ ny insp·ektor Banku Francji, I-lostinguet. W
Budapeszcie parluje nastrój jak gdyby wojen ..
ny, po ulicach krążą wzmocnionE patrole i
większe oddziały policjif \#.Zbrojone w ,broń
pal~.Wszystkie. siły wojskowe znajdują się
Da
w pogotowiu. Gmach sądu pozostaje." pod
zbrojną strażą_
.
Paryż 7 . stycznia.
Budapeszt 7 ·stycznia.
Quotidien .dowiąduje się. ~ .przedstawi.W4~_<~waczo:rem przybył, tu generał-

2 osoby

Ił

I

~Mbe~-'~-.~'.r~i@~~~~~~r;~I'~iM.~~q~~:n~i~~J,~ .. ~il':.,,~~!~ustwo

tru

t

zkoła'iańca
~
W. LIPINSKIEGO Ewangelicka l7.'-

_ 1 _ _ _1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _08
-,

ęgrz,:ech.'

i~h

9 akt~dramaeie miło~ci, i poświęcenia. p

iała siostra~.

nm

• •je,nny nastrój na

,: .

~

. Główniejsze wygrane:
40.000 zł. nr ~ 34224..

2.000 zł. m. 37302.. '
tOGO zł- nr.. 39039#
800 zł. n-ry712457506.

500 zł. n-ry.12340 19493 28230 33766.
400 zł, n..ry 17013 25285 33038 47062
59470.
300 zł. n-ry 4735 4802 6854 9377 1858(J
23602 24006 24874 24899 29712 353573546&
38960 39537 41575 42199 42207 4235943941
44959 46125 49052 51978 52017 52264 54268

56630 60475 61519 62371 62532 63924 64680.
lU

Z POWODU NAGŁYCH INIEPRZEWI..
DZIANYCH TRUDNOŚCI .TECHNICZNYCH ,
W DNIU DZISIEJSZYM WYJĄTKOWO
"ROZWOJU WYCHODZI W ZMNIEJszo,
NEJ OBJĘTOŚCL

r
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Naa mhtstamiRzeczvposPOlitei.. zniKły tomiast w Piotrkowie dla odmiany koronni.. ju wybuchy \v zarodku! - ale chodzi .1' to
'lut tkmal zullełnie czarne pióropusze dv:: ści,źydzi .i socjaliścL"
żeby społeczeństwo nie1'> poddawało się wpły·
'lllll\. daiaee zaiecie detkom i tvsiacom praco
Czy to nie ciekawy wskaźnik nastroju wom siewców nienaw·iści i waś~i klasowych
wników; ucichl ~luchy warkot maszyn i huk mas?
i wspomagało tych, którzy będą walczyć w

młotów - a wszvstko Dowoli ale stale S!P(}lf
Wskatnik cd może hyć jutro? Jaką
wiia całunem milczenia, złowieszcza cisza większość będziemy mi .... ~i w Sejmie w razie
.• lcmentarna... ·
wyborów?
.
Nauozór~ zycie tocZY sie zwykłym 1rv
Jesteśmy zdania! że naród nasz prze.;bem· tramwaie dzv.ronia iak Drzedtem~ ie'ż~
trwa i· te przełomowe chwile1 . - że do osta,Oża doro:i.ki. długi waż przechodniów wlie
sie pod stopami domostw. sklep v DOotwiera~ tecznóści nie dojdzie. do ostateczności dojść
~e. błvszcza latarnie iżvcie ludzkie, zda sie nie powinno.
Ale zapominać teź nie należy.. ze głód
nOrmalnym płynie torem-..
jest
najgorszym dor adcą i tu i owdzie wrogie
•.'~le uwaznieisze. wiecei spostrze1!aw::
nam
żywioły - potrafią zapalić czerwoną za
~·ze oko. wiecei czułe ucho. spostrzeże wnet
giew
buntu. Nio obawiamy. się- tego. Rząd
• 'to, co dla innych iest pokrvte ffig:la nie::
·i(;wladomości.
.
.
złl;ajdzie dość siły --:l ahy~etłumić {ego rodza~
=5
Przeidźcie się po przedn1ieściach. PO
:. ~ielnicach fabrycznych. PO mieszkańiach
•
tych co dzisia i .ieśc CO niema ia. oolSluchai$l.
cl~ a wtedy przyznacie. że sie katastrofał~
lliezmieniło. że POO tym Dozorem codzienne
If.!O sz~reog życia. wre i kipi -:- dokonywa ia
(p) Cala prasa czeskosłowacka (Iom~
~n. się deCydujacei interwencii Lilti Naro~
:si~ ~łebok!e ewolucie nOleć i pOl1ladów'nazewnątrz... na ulicę.
dów na Wę~rzech.•,Narodni Listv"w arty::;
.
P o bramach, na ulicach grupki bezro- kule wstępnym za iffiu ja. się· wel1i erskienl fal
boŁny:l, no pięciu, sześciu, wzrok ponury, - po szerstwem pieniędzy i konstatu1a. że afera
. '..stawa zdet~.l.- .· . . ~nowana: \\rzrok pełen niella- ta ..iest· iedvna w swoim rodzaju nie tylko
"~wiści; wszędzie tajemnicze szepty~, głośne zło w historii bvle110 panstw,a Arpadów. ale w
całei Europie i nawet w całym świecie. We
#~';tzee'zenia lub, dla odmiany, otwarte wygra:4
'..
• -,. •
'SIierskie fałszerstwo' pieniedzv jest, wvni ;::
zanlt~ plęSClą ...
kiem irrvdentv węgierskiei. Wę~rzy WTJJ;aw
. W Łodzi tłum włamał się do wojewódz- dzie podpisali umowy pokojowe. ale w rze

obronie· państwa.
!ndolencja obojętność do wszystkiego
co polskie,' .zastraszające czynią spustoszęni~
nawet wśród najlepszych jednostek. Przypo..
mnieć się tedy się godzi, że trzeba. jasno ·zd(!l.
wać sobie sprawę: albo walka do upadłego
pod sztandarami Rzeczypospolitej albo czerwona płachta ·na ·Zamku Królewskim w WarszaWIe",
Tel'ticum non datur..

r

A, S•

int rwencJ

na

walo :ladt,~> by Li~a Narodów ~ainterwen~
lowara w sprawie zajść na \Vea.rzech, ~
łvmartvkułem....,Czeskie Słowo" oodkreśła.

;i~ \vęgierska Dknieżna afera fałszerska. o(L,
przed śWlatem to. o czem Czechosło
w~cia wiedziała iu:z' da\vno: We~rv sakra
iem ~P,yłtów. który dltl. uzyskania swych ce{ów nie za\vaha się nawet przed użyciem
zbrodni. \V ęRrv prowadziły s\va propa~~
dę fałszOvlanymi pieniedzmi, a iak wykazu
ie rozw6i tego skandalu~ działo sie to za wie
CZywistości ich nie uznaia. stale i .wszędzie
dzą. i przv udziale najba.rdziei odPowiedział
działaia przeciwko tymże.' We~ry sa od kOll
nycb .. czynnjków państwowych i urzę~
ea woiny światowej ~niazdem rozdrażnio~
czych. Sprawa ta pt'zeraża cały świat. Wet;
nych spiskowców przeciw umowomnokoio;; . rychcą swe ambicie polityczne i naeionalwyni i przeciw bezpieczeń~twu naństwowe~ ne r. ...ealizowac podste'Pe~ at-aIóem przeęiw
'mu wsżvstkich sasiadów. Groźna afera we~ warst\voll1 pracuiacYID innych Państw~ kt6-f!ier 'ska nie iest iesz'cze zupełnie zbadana. re z powodu· falsyfikatów POniosłv wielkie
ani podana do wiadomości publiczne 1. Ale straty. Żadanie interwencji LU!i
Na.rod6w
to. co .już obecnie jest wiadomem. wvstar~
.W0gr~ech nie jest żadaniem WVJlÓroWa.tr
CZy dla· akcji lniedzvnarodowei.
Wef!ierslu'l nem. Pal1stvlo rządzone przez falszerzv nie
afera jest afera"o cha:-rakferze nliedzynarodo zaslu~uje na \vzf!ledv i nie mQże być usPnt
\~vnl i \vymag'a takieQoż załahvienia. eurOł.: wiedłiwione. leślj.. tak dłu~o karlano infer"
pei~kie~o. które iest koni ecznenldla ZUTJcl
wencii przeciw Rosji, ~dzie przecież wszvst
nego zaże~nania niebezpieczeiistwa, które!!o. kic\yypadkipiiałv cele wewnetrzne~i bvłv
gi cdhskieu1 sa dzisiejsze \Ve~rv. Suweren~
takie momenty. w których zdawałosi~,. że
ność tychże nie ie.st potrzeha Europv.
::1a~
do interwencji rzeczvwiście doidzie.. iestia
. tom1ast ich. nieszkodli\vość. leży wiei inte::: snem. . - że \vypadki na Wegrzech wvmaJ;laia
re~e,
'tembar4z·i ej ener~icznef!o· \vyshwien:ia. b"
"CzQskie Słowo" w artykule pod tytu inne państwa i narody ochronić przed zwv
lem ,,Interwencia Ligi Narodów na We~~ kłemłuPlcstwem, któretlo doooszczaia sie
rzechwodpowiada na oświadczenie węgie~ czynniki rzadowe..
skiego p,isma •. Budapestł Hirlap". które naz

-~ł-

kryła

twa, wtargnął do magistratu.
, . W Warszawie manifestujące tłumy rOZ~~dziła policja, w Sosnowcu delio, we Lwo.~: lwie socjaJnezbiegowiska, w Zawierciu tłum
~ JÓzpędz6fto bombami gazowemi...
::. ,. Maluczko - a może...bębą potrzebne
~wykłe bomby i kartaczownice.
... '. ",'. Są to małe, ale jakie.· charakterystyczne
. bąhelki n:a powierzchni spokojnej Jesz~ze tafli, które dowodzą bez cienia najmnIeJszej
- wątpliwości f ze gdzieś tam na dnie coś· dniem
:'i'rioca fermentuje, fermentuje ceraz mocniej i
itioże "jednego dnia doprowadzić do ogólnego
::~'tzenia i wybuchu.
\Y/rzód nabiera pohochu i musi przyjść
~ózniej czy wcześniej chwila, że pęknąć on·
musi .... , a wtedy! do wieków uświ.ęconym zwy
c~ajęmf na masztach Rzeczypospolitej, czer'-wone zawisnąsztanda:rYt n;oże nawet.,.
Znajdą si(t wtedy odrazu· Napoleon!
':d}ie;scowego pochodzenia.· Nachamkięsy,. Ap"
ielbaumy, BronsŁeiny - a klawyZetkindtdo..·
•
ołołNania
I
.starczy napow:O:o łódzka Kasa Chorych ..• ;
!r::
lilii
'.~
~tedy zamiast 'nazwiska Dąbrowskiego, może ..
Z p JenIO.,e.~.
my' sobie śmiało zanucić HRequiestat in pace" .
'. p) Sekretarjaot g.euerall1y Ligi Narodów nade kQIn.iBji przygotoW!awcz-sh, konferencji rowroj~
O ile ówczesna władza, nie dojrzy w tym
słaldorządu polskiege_ notę w kwestji przyszłej
wej.
znamion wszetecznictwa konŁrewolucji i ,.odpo konfere.ncji rozbrojeniowej
5) Prosić sekretai'Z<\ generalnego o podanie
~~~(~nio,'J· gdzie pod ścianką, nie potraktuje...
Nota głosi: "Rada Ligi Narodów, swsown1e P()\vyższego raportu dn wJ.adomosoi wszystkich,
Odświeżający H wiatr od morza" zmienił
do raportup. Pawła Bonooura Q pracy komitetu państw. nie reprezoo.k. V. &ny.ch nak<mllaji, abYieh
dzisiaj kierunek i dzisiaj wieje· od Wschodu, Rady w sprawie .orgaDu wykonawczego Rady dla informQwać () ulatwie:ui.firh przewid.zdan;y:ch przez
przynos:?ąc o1a.ydną wo1\ rozkładających się
prac rozbrojenia poSltariawi.a:
,
pl!airi organizacji komisji przygotowawdzej konfe..
trupów - i swoisty zapaszek ł,reform
Czi1) akceptować ~~ ukonstytuowania komisji fellcji rozbrojeniowej i 2.by powyższe państwa mo.przygotowawczej konferencji .rozbrol..jn1ówęj,· przed gły wyrazić swoje opinje 0l"aIZ. poda.me UstY pytań,
ri~~rina i' Czingis-hana.
stawiQny
prZe.'ł. komitet nf! dy, w formie przysł1anego . które majt\ byt; przedstawione na komisjd i mł~
Masy miejskie, są skrajnych poglądów
do powyżsrog·} rape.rtu. załącznika,
nego do n.ieh referatr.'
~ ~mówmy otwarcie -- są zbolszewizowane,
2) akceptować powyzszy rapo~
Stosownie do powyższej rezOlUCji mam za.Sż
skomunizowane nędzą, głodem, zopomogami
3) prOSić przewodni,rzącego o zwroeen.ie saę do czyi prosić Pana Ministra Q wyznaczenle repre-;
dla bezrobotnych, i agitacją, która. niestety
rządów państw· wymienionych poni,żeJ, dla za.pro
a.ź··zbyt łatwe w tych \.vart1n~ach ~a zada- sz.enia ich do uczestnic'H'nia w lromisji przygoto- wnt.antów dla uczestpOO~enia w komisji przygoto
wawczej .konferencji ro.zbrojeniowej. 'Szcz~óły io-'

.na

rzy

r

H

I wybory dni ostatnich

dowiodły

naj.~~~Zotlc)·.e]·co' się dzieje. wśród tłum6w: w Bę ..
<!o Rady Miejskiej zwyciężyli,
żydzi
i socialiści. .żydzi i kom.uniŚci. na...

wa wcze.j kOferencji rozl:a:cj emQwe.j : BUlgarja, Finlandja, HQ!andja, PolskQ. Rumunja, Jugosławja.
4) prosić przewod'lllczącego Q zwrócenie ~ do
rządów N,iemiec. Stan6vi ZjednoozonychA. P.
i
ZSSR~ lUR. Ul>r~ :\Alb 'OOwDęeia udeiAł.u :tłl

tycza.ee organ.h:acji, fL.nkcjonowania i programu ~
sąza.WtVrte w dokumenta.cb c.m
(2) M. 277, 1925 i C. 793(2) M. 278,1925 dołącrouydł
do wym1.eniQ.nejIO listu'·,. .
wy~zej kcrmiaji

~,

Ki dy

kła ać,

Jeszcze śmieszniej '.wygląda

Stwierdzam wobec tego,

.JCRWAWE ŚWIĘTA W JASTKOWICACH"

Tąż po świętach BożeilO Narodzetrla za-

fłPrzyjaciel

ludu". który jak zapewnia, ma na składzie u
siebie nawet fotograf je rannych i zabitych.
że

wszystkie.

11azwiska rannych i umierających, podane w

oporu .Ho durowe ów " przez ,.Naprzodzie", to jedno kłamstwo. Wieml że
pięć miesięcy jeździłem .do starostwa w Tar- komisja, która zjechała do Jastkowicna zbapi$y .krwawych rzekomo' wypadków w nobrzegu, do województwa lwowskiego 1 szu- danie tych "zranionych". musiałado.piero
wszystkich "rannychH f 'tumierają
Jastk-owicach.. Według tych opisów mie- kając pomocy władz. które mają piJnować, sprowadzać
U
li być zwo~y sekty Hodura . pobici by każdy obywatel ..mógł .używać- własności cych i 'uzabitych" z lasu, dokąd wszyscy po"
(ruektórzy nawet· śmiertelnie) przez poli- swojej swobodnie i bez przeszkód. W istocie 'jechali na zarobek.
Z drugiej strony, Prokuratorja nie' pocję państwową. ,.Napaoo'. podał nawet' władze wysyłały raz po raz różne nakazyod..
.ps ~. ,.pobitych",' - ,.Przyjaciel dania mi świątyni•. ale garstka Hódurowców winna puścić' bezkarnie oszczerstw, rzuca"
ludu'" łP-' StapiUslriego) zapewnił zaś, że podburzana przez "księŻY· z sektYl opierała nych na policję, która postępowała taktownie;
ma U Debie foto~ rannych sekciarzy się zarządzeniom. 'Po pięciu miesiąch bezna- nikt nie został przez nią nawet draśnięty ba&duta.. W tej
otrzymała r.edak dziejnego czekanial wyczerpała się wreszcie gnetem: a to mimo, że sześciu policjantów po
sekciarze, wielu ,zaś z nich tłum za"
cia ..Głosu ~odu" ~ wyjaś-. cierpliwość mieszkańców Jastkowic. .poUczy" kaleczyli
sypał
oczy
solą. Być' może, dla od\vrócenia
m.de od 1m. prOb. ~ 1dóry od li sobie wszystkie powybijane przez "Hodu"
paru miesięcy pełni . obowiązki dutzpa" rowców· szyby, poprz,ypommali sobie wszyst uwagi od· tych wybryków, sekdarzewystąpi'
,"
siwskiew Jastkowicach. Wyjaśnienia te kie gwałty popełniane na nich za to; że do li z oskarżeniami przecivv'" policji.
Ks.
Andrze'j
Kwą'Śny.
Hodura przystać. nie chci~· wszystkie obelgi
~Oo-rzucane na nich i aa ich Kościół rzymsk.-kat.
wę ~ w Jastł~ch w =m. in... · w ich'·~ ~ widząc bezsilPRAWOSLAWNY PROBOSZCZ
Dem świełl~. niż ..,mb :Ii kor~noŚĆ władzI na święta kościół swój odebrać.
ŻONOBOJCA..
' .. ,
Zapobiegła jednaktenm. policja, zamykając
(k) Proboszcz parafii
pra\V~Sitl\'V'nel
.~".
Pod
tytułem "krwawe ~ Vi Jas&o- kościół dnia 24 grudnia. W dniu 26 grudnia Stęzarzyce. powiatu wlodzinlierskielło, ks.
wicach'" zaanieśclł ~łf obszerny uty- poSzedłem odprawiać .Mszę św. Podburzeni JJan
Panczuk. który po wvpic,iu' pev(.e·i iloś
kał, pela! . samydl" )łamsbt.t" ".F.rudDo' . bawić pruz Hodurowego wysłannika ludzie, zastą-.
('1 kieliszków stawał sie niezwvkle' nerwo:ó
się w zbijanie posz~ fałszów sociaIi- pili. mi dr~ .obrzucając mnie kamieniami, Wyn,l i łatw{) unosił siei bedac nietrzeJ:wvnl
I~ dziennika; bo WG1JSłko od piu.. bijąc wyłamanymi.z płotu drągami, tak że na pokłócił się ':lżona i w trakcie tei kłótni na
waej litery ai . , .osłatnkj jest xdeprawdą i .et ~ który ze sobą niosłem, pod ude- Wpół n.ieśw'iadomie uderzył ia pol~~cm. u:;
derzenie to było tak nieszcześliwe. ze żona
Dędzaem ~ l2UCOnem w pier- rzeniami kamieni został uszkodzony i zniek
wszym rzędzie D&' policję państwową~ Wszys:f: szłaleony. Następnie ktoś zasypał mi oczy 50 iego; An~fl, u~odzona w skroń. padta trUl\:
kich, k.t6rzy cierpieli'. ze zgrozy" podczas czy- lą i ktoś kopnął tak, że upadłem. Wtedy po- peln na m~eiscu. ks. Panczuk odrazuwvtrzez
,,_!
. .......--1.. ...•t;......;,.,• .......
.. ,.
•
rzuci! się
ratowania Żony.
uuua ".llU"WiLW:J"l'U ~aąi. ~ę zape~ ze licja rozpędziła tłum i położyła komec zaj .. \via! iZobaczyWs
że nieszczęśl iwa kob~
ściu.
.
aecz miała się wręcz· ~ 'ni! k pojuż nie żyje.
s. Panczuk z obawvprzed
dJ socjałistycznyorgu. .
Zdarzenie to zaś tak opisuje fiNaprzód": .ta
wymia.rem sprawiedliwości i z rozpaczy
Prawdziwa. zaś historja w Jastkowicach ......Policjanci waIlli kolbami· karabinów po J;!ło zamknal sie w S\VOinl pokolu i. tamsie pO$
.ptzedstawia 'się tak: Jeszcze'w czerwcu 1925 wachf kłuli' bagnetami. Rozdzierające jęki i wiesil: Po traQicznie .zmarłych DOzostało too
roku zwołennicy sękty Hodura zagarnęli prze krzyki rozlegały się daleko po ,wsi. Krew zla je małych dzieci.
~ '1m6ci6ł w. Juikow.icacl1. Kościół ten la Obficiepr6~ ściany świątyni, cmentarz ko'"
śdelny i drogę. Na drodze .leżały dziesiątki
był .i jestwłasnośclą Kokiola rzymsk.-kałol.,
KRÓTKI PORACHUNEK.
o czem ,.Naprzód" mógłby się dowiedzieć z zmasakrowanych mężczyzn i ~obietł z ciżby
k) One!!da i siedziała w iednei z cukierń
ich· znów inni żandarmi i tłukli bez przy Alei Jerozolimskiej w Warszawie mI $
bi.. hipotecznych Sądu powiatowego _ w dopadali
H
lł8zwadowie.. W ~ 1925 r .. przybyłem lito§ci •
da kohieta. do którei przyszedł iakiś przecho .
_ Otóż "Naprzodowi '" proponuję bardzo dzień i zapytał opryskliwie dlaczet!o nie przv
.. do Jasfkowie, aby kościół ten objąć w poda,d,p,t)je Lsprawowa,ć w nim posługi duchowne dobry zarobek: - za każdą" udowodnioną
dla wiernych rzymsk. ...katolików, co do liczby złamaną nogę czy rękę, za każdą rozbitą kol szła do nleJ;.!o. Kobieta odrzekła: .. Bo mI sio
kt6rych.)iaprzóQ' równierz się mylił twier- bą głowę. za każdą kroplę krwi f która z pod nie podobało", W odpowiedzi na to meżczyz
na wydobył n.6ż i trzy razY zranił jaw plecY
dząc. te jest ich garstka.. Z przyjemnością bagnetów wypłynąwszy "bryzgała", tyle rze~daję dowiadom~ścifZe na 2;.400 dusz f ,li- czy -- płacę gotówką i nie na raty - po ~19wę i tliers!. Policia aresztowała .na1)ułta
n~.
.
czba· "Hoduroweów" wynosi mniei niż 400 1,000 dolarów amerykańskich.
mieściły socialistyczne pisma sążniste 0-

z" powodu

dusz.

spntw
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Tak oświadczylem się i zostałem przymówił zwolna Wir ski - jednakże ślub
DaSZ nie odbedzie się.
-

jęty -

- Dlaczego?
.
...... Bo panna Kalinowska nie jeat wnu9z ...
k,ą zmarłego.
.
- Zmarłego? ~ powtórzyła Iza Z wiel'
kiem ździwieniem.
,

- Wiesz. Zy~iek, ze.ja dzisiaj ciebie ab ..
solu tnie 'nic a niC nie rozumiem - ciągnęła
dalej, .si~dając na niskim taborecie. - Oświad ..
czyłeś się' pannie· Kalinowskiej, zosttJ'eś przyjęty i nie chcesz się z nią żenić, topocóż w
t~kUn razie starałeś się o nią?

'T eraz mówisz mi znowu, że panna Ka ..
linowska nie jest wnuczką zmarJego. Jakiego
~rłegoj) Nic z tego .nie rozufniem - wzru..
szyła" ramionami.

Wirski uśmiechnął się. Przysunął do ta~
bOl'etu lży fotel' i usiadł.
Zapomniałem powiedzieć ~i. że Kalinow ..
. sk~ nie 'żyje, diugi miesiąc upływa jak zmarł.
Po jego śl1lierci okaiało .się, że panna Kalino
wska nie. była jego wnuczką, a. dzieckiem ja~

k!egoś żebraka,

niego.

...... 1.

~enić -

,

.' -

które wychowywało się u
..,
dlatego nie chcesz się z nią teraz

przerwała.

ha.

.Nie(nie dla tego-odrzekł Wirski,

ważąc każde słowo. -Gdyby została moją
ioną nikt nie śmlaIby wspominać jejpocho..
dzenia, bomialby do czynienia ze mną. ,
.
.-,- Więc co stanęło 11a .przeszkodzie -dcpytywała siezaciekąwiQna Iza~

-- Na .pr;r":dtt~ ····.ttańąl. ~~

ptwlilU

- W szu pan Kalinowski był· bardzo bogaty, sam żeś mi o tern wspominał.
- Rzeczywiście, Kalinowski był czowie~
Bem zamożnym, lecz majątek jaki ~ostał po
jego śmierci przeszedł na brata zmarłego, a
panną Kalinowska nic nie dostala.

"u rejenta Sienmckiego
jak zwykle w każdym

- - Dobrze' jej tak ~ zawołała uradowa..
na łza.
'
Wirskl spojrzał na nią ze ździwieniem.·
..- Gdyby miała majątek zostałaby two ..
ją żoną, tybyś ją kochał· i zapomniał. o mnie.
Podniosła się stanąwszy obok fotelu na
którym siedział Wir ski mówiła dalej.
~ Teraz nieopuści$z· Irinie. Zyziek; bę
dziesz mnie kocha%, jak dawniej kochaleś,
Przypemnij sobie jak bylo nam dobrze pierw...
szeg,o .roku gdyśmy się. p'oznali.
'
Objęła' jegą szyję rękoma i przytulila swą
jasną głowę do jego kruczych wiosów.
p od wpływem słów .łzy . Wirsk.iemu sta...
nęły przed oczyma minione chwile szczęścia,
jakie przeżył u boku tej jasnowłosej kobiety.
Zr()~miał, że miłość dla niej nie wygsla
zupełnie w jego sercu, a na samo wspomnie

chem _pani Marji, siostry rejenta.
Wieczór się już zhliżał i· przez ~ weneckie okno, do pokoju, w którym znajdowa.la się Zośka. wpadały purpurowe promieme

nie rozkosznych chwil krew w jego żyłach poczęła szybciej krążyć

-

i uderzać do głowy .

Ja ciebie tak kocham -- szeptała pie-

szczotliwie lzs, coraz ,mocniej tuląc glowęZy
gmunta.
I
•
- I' ja cię· kocham ~ zawolał Wirski.
Podnit,sl się nagle schwycił łzę w ramiona u ...
n~6~ł ją do góry i skierował się z tym drogim
Clęzal'em w stronę buduaru Izy.
.
- .rv.Iój jesteś Zyzlek - powtarzała bez
ład.nie łza, n\,ęsiona .przezWirskiego, pokry..
raJąc~losy, 'czy i usta jego gorącemi poca~
unkamI.

IV.
Zblii~:i _it .wi,tl BoioiO Narodzeni.

świątecznym.

. Wśród pyłu i kurzu oraz poodauwaDyda
od ścian mebli uwijała się Zośka, w białej
chusteczce na głowie, opasana wielkim fartu-

zachodzącego słońca.

.

Zośka podeszła

do okna i" w:uok jej o ...
pokrytą białym p.
"

garnął wielką przestrzeń

szystym kobiercem

Dom rejenta Siennickiego, znajdował s~
na Krańcu niewielkiego powiatowego miaste ..
czka.. Otaczał go z trzech stron niewielki'o-

woc~wy ogród, poza ~którym rozciwały się
bloma przez które płynęła niewielka neka.
. Dalej za rzeką rozpoście~ały sie. znowui

łąkI, a hen w oddali. na horyzoncie widDiała
czarna smuga wielkich lasowo
.
W zimie cała ta przestrzeń podobDa by..

~a .do. sre~rzystego

kobierca,

a gdy

słonce

sv-.:lecllo az oczy bolały, gdy się spoglądało na
śnIeg błyszczący i mieniący się wszystkiemi

kolorami tęczy.
Zośk:a stojąc przyoknie, spogl"dała z tę
sknotą na rysujące się w oddali ciemne bo!'y_
- Poza temi lasami myślała e~
śię bory, naleŹł\ce do Kalinowa.
Zna,la je t~k dobr:e; Tyle lat sama ject...
na przebIegała l wzdluz l wszerz swemi lek...
k~emi stopa.~i; znała wszystkie drogi i ścieżki
me omal kazde drzewo nie było dla niej obce.
Westchnęla zcicha i duże łzy stoczYł,.

,.slię p. lej Doliczka~

t dr

ł

t

NIEMCY ROZSTRZYGNELI
(n) ,Jest z,yyczaiem zdawna w nauce
fJt~rtsmJ że nowo wykryta kometa· otrZYffiU
ie nri.zyyisko swego odkrywcy i sta ic sie nic
jako ł,moralna" własnościa narodu. do któ::
TegO dany odkrywca nale~v. \V prawdzie

,vzho~a.CQny no\vą nkolonią :iehieska" na~
.ród; oprócz pewnych idealnych korzvśc i .. Ża.
dnvch z te~o realnych zysków nie osiaf!a~ ie
dnak~e przyznanie palrt\v pierwszeńst'waza

He ratuj

SPÓR NA KORZYśĆ POLSKI..
.:;kanel ze zdieć habelberskich obHczont> \'v'
Krakc·\vie pierwsza orbitę kOlnety(t. te lel
di'o~e W przestrzeni) oraz t. Z\v. efen1t~rvde.
wska.tuiaca te lnieisca na niebie. '\. któ;;
rych kometa może być dQstrzeżona \v na i:;

bliższej prZyszłości. Tak \viec możność daJ.:
sze®śledzenia komety została z~rpe\vnio!

na 'przez uczonych polskich.
Ale teraz z kolei uczeni amerykańscy
dowala ie~o ambicię i durne.
p;r:zypomnieH sobie, że j'uż dnia 13;;20 listopaJ. tak w osta.tnich tv!!odniach została da ub. r. zostali powiadomieni o odkryciu
stoczona \'lalka pom ieUZY· uczonemi amerw:::: noweJ konlety przez astronom~amatora
kallski m i i polskimi o nowo odkryta konle~ Peltier'a~'obserwuiac6~o pilnie niebo w miei
scowości Delphos, Vl Stanie Ohio. Jednak
tę \Alilka. Otóż dnia 19;:~o listopada ub. f.
K.rakowia.nin •. profesor gim\azialnv. dr. An~· że, nl!mo mozolnych poszukiwań w nocy
toni \Vilk. PO szeregu m iesiecy pilnych po 16~~o listopada w dwóch na i większych ob::::
se:rwatoriach Ameryki: Yerkes'a i harvardz~
szuk]\vań, odkrył nową komete \v konste~
laeji l-Ierkulesa. O odkrVciu zawiadomił na klem, komety na niebie nie znaleziono
ty<:hnliagt obserwatorium krakowskie. któ~ (wskutek miiania się iei z naszą ziemią,
spra,vdz1wszy beZPośrednio na niebie przesunęła sie ona w międzyczasie szybko
ten ważny dla nauki fakt. doniosło o tern te. w inna strone nieba) i dopiero no otrzyma~
lef!rftr 1cznie centrali astronomiczne i v.,r Ki::: niu \viadomości o odkryciu \v Krakowie. rQz
lon ii. \V i e5ć o nowel nolskiei kOluecie zo~ poznano ja nafotilgrafiach z dni 16 i 17s:~o
listopada i nazwano kometa Pieltier'a.
stał:'l .przez centralę zadelJeszO\\rana \~rszvst:.
Spór o konletę rozstrzy~nietY został na
kinl obser\VatOrT01l1 świata, na skuh:k czc:.
korzyść Polski przez poważne fachowe pis~
~o oł)f~erwatorium. w Babelsbcr~u (w Nienl;:
czech j przvstapilo do wywołania zd ieć foto,; mo astronomów niemieckie!. ..,Astronomis:;
che Nachrichten'" wychQdzace iuż przeszło
{!rRfic~:nych okolic nieba. wskłlzanvch przez
dr \\:ilka i znalazło obraz tei komety na od lat stu, które stwierdziło. iż nową kome::
płYCIe z dn. JS~.f!O listopada,
co tcx bez~ te należy nazwać nl i anem: \:Vilk::Peltier.
(Zaznaczvć należy, iż ~azety za~ranicz
zv.;·!o~znie zakomun iko\
centrali astrono::
ffi!('zntl.
. ne pOdały wiadomość. o odkryciu dr. Wilka
nao~ój \veześniel. niż
polskie, gdyż Polska
Ponie\vaż pogoda w tYlh czasie \v Kra
kawie nie sprzviala, a do obliczen la dróg l A~encia Telegraficzna zaniedbała podać do
komety konieczne sa trzy obserwncle~ od~ wiadOlności prasy odnośny komunikat. prze
dz;elone od siebie pewnenli od;;;tep~tlni cza:: słany jei przez Obserwatorium krakowskie
su. WięC dopiero po użyciu obserwaci i uzy~ Przyp· Red.)
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ciągu

frekwencja pt"&yCzasy ciężkie. ja.-

kie obecnie przeżywamy
nakazują każ
demu IXI'iNf;ciągEwość w \vydatkach. Gdyby zakupiailCY \\,jedzieU co o nich piszę. "\"ypędziliby mię

corychlej ze swego miR.5la. a illoźeby bilet jiszc.ze
na drogi'; kupili; bo prz{\.> dluts.zy tu pobyt. możebym
l1o'...·e odkrycia :prn:::zynił.
.
4...1 Zakopane.
Ks. Zyeh
--000--

.la lluio woj'ewóuztw.
k) "Głos Narodu" dowiaduie sie, 'że wł.
dze centralne lnai~ przvstapić' w naibliź:::
szvm czasie do zniesienia kilku województw
\V ~Państwie. \V pierwsze 1 linii lna być zniesione woje\vództwokieleckie. a następnie
tarn01Jolskie i nowo~rodzkie. Południowa.
cześ': kielecklego zostanie ,vlaczona do woi~
wództwa krakowskie~o, zachodnia. do kato~
\vickiego, za,~ wschodnia z f i iastem Kielce do
lubel~kiego. Również szkolnictwo powszech;ó
ne i średnie znajduiace się na południowe i
pcłacikieleckiego ma ,być właczone do Kura
tOrłum Krakowskief.!o.Sndownichvo w woie:\vódzhvie kieleckiem pozostanie nadŁtI J)()(i
dotv.chczasGwa ape1ac k. ze w2!!ledu na różni
ce miedzy ustawoda\Yst\vem d,vóch byłych
zaboró\v.·
Jak ~lycha"ć. w cia~u bieŻacef.!o roku ma;
ia nast~pić dalsze zniesienia woiewództw noza wSPOlnnianertli trzellla - tak. aby liczs
ba ich zrównała się liczbie okre2Ów· korpuś
nvch w Państwie (lO).

"

(k) Staraniem Okre1!u WarszawskietlG
StowarzYSZCitUa Chl'Ześciiańsko~ Narodowe
~o ~J~uczydelstwa Szkól Pow$zeclmych Vi:
czalsie od 28 grudnia do3stveznia ~~
zo\v:ano kurs .dla nauczvcieli ze wszystkicll
stron Pol~ki·Pro~ram obiał wykłady prof"
Hennyka Mościckię~o o nauczaniu historii
w szkole powszechnei: dyr~ Józefa. S~
fa o najważnie1szych iag,adnieniach oświ~
towych;zwiedzanie zabytków i muzeów
Wars7awv i uroczysty obchód :rooz\:~ z~o
nu Stanisława Staszica. lreatr i wieczornica
z ta-ńcanl1 uprzyjemniły uczestnikom ~
w stolicy.

P

i

angieIs.kiego

O

za

na5tę.'

. ~) Bliska ponowna

"

WiZyta kSi~ki

csobUwości,

dzhvnemby się 'zupełni.e ,zdawało, gdyhy takowych nie pofd.ada,lv ZakoI-,ane.
Jużcie r6żne Je.szczórówki, Giewonty i Morskie Oka, to są r:z.oozy
zwykli\, bo od tego jest Zakopane, żeby one były,

dyńskich.·

ale chcę pomówić o cz.emś innem t a mianowicie. o
Jego mi~s7.kai1Cach i. i<J.h kliltur,ze.·

o

~\V{)rem wybrailstwie, prześ\viadczeui są niezbicie że
kuracjusze i turyści ist.nieją na t<>. jedyn.ie. aby
zakopiaiwom' dobrze s;i~ żyło i to tanim . kosztem.

rarum dlf: ostatnich, zaś moiliwie najdr<lższym dla
. ~r.zyjez{{nych JeśHś trafIł bracie do Zakopaneg<>, liO
t,rzymaj się za kieszenie !lH1CllO! Dorożkarz za 10 roi
nut fcrzdy z.estacj ido wini, kruywi się, j~li mu
oo:Sz 2 zł; i rad me rad, jeśliś "rCiętki", musi'8Z mu
~ooć 'zlotyj(l$lZCz.e dopłacić. Bułeczka, oczywdści-e

;~1~6rę, obroniłem się. od egz.ekue.ji.
Górale tak mal<lwm~o ro.ruIeka

przy

bliższem się

Ewej chciwości

króła

.Alt.

szwedzkieao. u ~
gielsk.J·ei p~y królewskiej komentowana ie:st
z żYwem za;interesowaniem Vi kołach 'I~.

strid,. sjootrzenicy

to

Otóż obywatele m. Zak· panego, ja.kży<1m

w daIs7ym

ŚWIATECZNE.

(Ko~deneja włuna)

I

SWQją drogą

l. ;:nU.I.c,-,."tU~LUlo

N A U·CZYCIELSKIE K.URSY

•
I
ma swoje

ucieida

hy,vających ~to5unkQ\~;o n'eHczna.

j!l

'lABOJSTWO I SAMOBóJSTWO.
W niedziele wieczorem roze~rala sle stopo piwo. Powracając z phvem. usłvsza
lana schodach \vystrzal w mieszkanIu po;.:
~p \Viln je \>vstrz;ą.saiąca tra~ed ia. które i wy;;
n 1kiell1 sa dwa trupy. ·Utracił życie por. 1 rucznika Ródakie\vicza. \Vszedłszy do mle;;
szkania uirzala na podłodze we krwi leżące
p\lłk· -artylerii Tadeusz nik JWiC?
Dokład::
nvch szcze~ólów na tenlut str!lszne:1o czynu go męia r zaś porucznik mierzył z rewolwe~
;lorucznfka Rodakiewi~z:l br;:tk. albGwirm je;; ru do sieb?e. Przestraszona Olkowiczowa sta
dyny świadek z.ai§,;!ia, żona nlutono\\'(.'~o Dl ralasię przeszkodzić temu, lecz porucznik
kcrwicza nie nioże poda'ć 111otvwÓW.
. zdodał oddać strzał. Zaalarm.o\vani strzała::::
\V śVvietle dochodz{!ń pierwiastkowych. Uli doihovvnicy zawezwali pogoto\vie ratu1l:::
do 1ni es'zkania poruczn ik;;l
Rodakiewicza kowe l zawiadomili o zajściu t>Ołic.ię. Le:::
przyQ.Yla Leokadia Olkowiczowa. P(}ruc?5nik karz po~otowia stwierdził śmierć Dluton~
we~o ..OLl(owicza. por. Roda.kiewicza odwie
był niedomja~aiący-i leżał w łóżka. NIeco'
ziono w stanie heznadzieinym dO. szpitala
pÓźniej p1'zybył. maż 01kowic~ow~j. lJOCZem
św. Jakóba, ,gdzie' nie
odzyskawsZY przv;.:
cała tróika zas1adłado kolaCJI. ":'W edłuf;! ze~
tomnOŚCL 4 po czterech ~odzinach a!!ouii za
znań, świadek Lęokadia Olkowiczowaorpuś
cilan'j chwile mie'szkanie, udaiac sie. na mia kończyl· życie.

J.eśli każda mlej$C<lwośĆ

Poczem bez. .'11glądania

z nimi
i \ ęci d<>

wyglądający·

io-eikntięciu są we.trę.tn,i

~era.nia

dl"1

ze skÓ'ry

P"J
lfHhne wyI'Otbyswoj8kde, a .
ż~ają cen w ygól'<>wanyc h. W me.paeh dmil6ie 8'ię
. toż, samo. OJ przydaliby si~ dla Za.kopane.go, i 00 na
każdY:i: kro'ku, Urząd Walki z Lichwą, ale taJci
pra.wdziwy nie malo\vany. co tO prawie nie nie r.o~
bi~ DlaCZoHgO władze za.k#)pianskie nJe m.interesują
sdę Uł Sproll\vą r W oknach sklepowych, wystawione
są na pvkaz rowary, ale cen prawie ndgdzie nWe ma,
jl8.k to SIi.ę praktykuje gd:;n&iej, a to wddoOUllie w
tym ce.lu, a.by brać tyle He S!ię z kogode..
WJoowre.m pijani górale - prrewooDdcy, nie Henr~ikiem.
dróżnika. Sproodają różne

są rzadkością wcale. ZatQ o złodz.iejstwooh nie sły
chaćtuzu):>e.łnie, każdy c~;uJe się bez,piecznym, w

~

Ksiezniezka A&łltd. oodoboo _~'
niejsza .ze WSzYstkich ksłetmozek na ~
ukończy obecnie lat 20. Jest to ~ c6dca
księcht 'Oskara
Karola i duńskiei ksiołnej
In$!eborg.
. Pier'Yszy raz. była ona z wi2ma w \.lorliA
dynJ.e )V 11stovadzle ro1fu zeszł~. ·Wróeiła
ona wowcz:as do FranCjI ze swa. starsza si0stra. księżn~zka Marta oraz ze szw~ ~
wernantką. W Londynie obie te· bieini
za!llieszka~v inco~n.ito w jednym. z hotelów".
l\1imo to wdnak były one:p;rzYięte 'PtZeZ aDIJ.
~lelską. part: królewska wnałacu Buck'rutha1ll
i .kilkakrotnie miały okazję zetknać
z ~.'
gIe{1gkjm nas4;epcą tronu i bratem. ~

.

<cm

*

~odobno wdzieki· pięknei. i młodei

k&let

nlczkt :wywarłv.bardzo !!!ehok1e wraże) nie·na
przeSlzto:roozna aleM "u.a,maśle" i. pleci()DĄ . najbardziej nawet odił:egitym. zakątku.
nastepcy tronu!.fł;. t~ tembardziei. żeksi~
kosztuJe 25 gr. Utrzyma.n:e dzienne kosztuje 8 '..,. tl.
- Ale ·sz.yldy zak()piańskde! "Wyrąb II1Ii~S:a.., czka· ta ma hyc sW1etną· tancerka.
.
:eoz z,bywają cię podróżrukl,.l. hyle CZ8Iill i korzyatają "sklep rUŻ'llych delikatesów" "wendlin" .i ,;różny-ch
Nowa .wizy!a.n~tąpłi dooierO' w ~
t łada oka.zji, .by oię czy drugiego· śniadania, składa
napojuw';- t-o Otrtografja świe,-deząca () pmed.pototpo
kach lata.. lpedv lUZ m1nlt; termin żałoby, spo
lącego się z mleka lub kaka() z bułeczką czy też pow~j kultJlrze umysłowejz.a.kopjańc6w. Są tu pr..z~li{u:łmego,z pod\\'iscwrku, pozbawia.. \Vyjdz&.*S<z na
cif'l różne zakłady na.ukDwe, naw7 gimnazjum, nie ·w0:J?-vv:anel z~o1,l~m, królowei Aleksandry..
K;Slc:;:z1?-l,?zka bed~Ie ty~ .r~zem ~ościem aIltJ
:';ih\'trHę po swojej pntrzeb:i'ij z pOkoju i jU7; za kal'ę
powinno więc być tak źle.
,
f.tlelsklel pą.rykrolewsk1el l zamieszka w~.
;'~C.·"'~L>i:ł.!Jlle&z nle, a gdy się upomndsz 1 otrzymuPogoda za f.osprzyjają.ca. Niespodziani-e. s.pa- 1a.9U Buckin~J;lam. ~~mieszka ona tam p~ .
~ "jJla.na w domu aie. .było'<.. Przezaena
dly duże śniegi, ale ffiT(')ZU me m.a. I rzecz c1zhvna' \vlększa częsc lata l lest bardzoprawdopodo
pod;aj&C 'ni rachunek "przez pomyłś.nieg się trzyma, a ludziSka jetdź& i jf3i~dż. Nar
n,e, że w tym "'samym czasie ~eda do
lIlł zamiast od 30· f go) od 2O-go, ub.
ty i sane~ W robocie. PrzecbadzaJąc się ujr,mł~m LJm.(iyDU. ioi rodzice. . .
...
..
~
..
~i! li 1iItIIr ·'>~·IiMJIił·~
~·"·Iitfi.Jt ·WłI i .~ł_!!.JaNE 1ai1'Y ~.II."Jlu~w:cz}~_.})OjtlA~~JlJi!i..Eł~~ . -

Nr .

R

.
SENSi\cYJNY "TYNIKKlJRi\CJI FRA.NClrSKIEGO OKULISTY..
Z Bordeuax: przvchodzi \viadolność o re
uzyskanych·· przez !l'ancuskicQo
okulistę Bonncfona, przy POlTIOCV
wyna!e;
zianych przez nie,go metod leczniczych· Dzic
ki nowej metodzie operacYlnei. cały szereg
ślepców odzyskał znowu wzrok.
Przed kilku dniruni Jr. Bonnefon obcho
'cIzi! nieprzed.etnv Jubileusz. Oto kHnike ie
'do opuścił trzydziesty z rzedu uacient. któ::::
do zakładu te1!,O ·wszedłślepcem. a. \vy::
sZedł człowiekiem o zdrowym \vzroku. T'ak
wlelkastosunko\vo liczba uleczeń usuwa \vat
pliwosci, jakoby chodziło tuta] o nrzypadko
We wyniki. a nie o nowe odkrycie z dziedzi
okulistvki.
- D~tychczas dr. Bonnefon nie cieszy ł
sie zhvt ~-ilnem' pOlx1.rciem oficialne j med.v:::
cyny. ·Skoro dzjeuuki przyniosły l;ierws.ze
wiadomośc i o uiialvch operne iach przywra::,
ca.iących. \vzrok ślepym, liczni wybitni pa:::
ryscy okuliści zaatakował i ost.ro Bonnc;fo~la
i uznaJioo za szarh/A.na ł PrawIe cały sw1at
lekarski 'P4ryżRzaiąlstanó\visko \vro~ie, a
ataki skiero,vane przechvko
Bonnefonow i
. przybrały ·ieszcze na gwałtowności. kiedy
mt-odv okulista odmówił wygłoszenia wIz:::
tJiie lekarskie i parySkiej odczytu o swei me;;
todzie. Od te2Qczasuoficialna rnedvcvna
i~n;o.rowała Bo-:nefona i nie przvimoVi'ala wo
.~ do wiadomości jego kuracji.
Kiedy Bonnefon PO dwunastej udaJe i
operacji zapra~nal przedłożyć swoia rozpra
·',Wę akademii, ·pr-opozycle ··ie~o szorstko od~
lZtlOOno. dopiero na wiosnę ubiegłe~o roo:::
. ku, ~v francuskie min ilSterstWQ woiny. od:::
~ ,mł:od
okuliście do IOZJ>OrZ~nia
zull,~tach

tv

!

r

rz

KOLEJARZE

SlJec l~l1nv szpital edenl ekS1JerVluentowania
gdy .ii'QŚĆ Pb:mv~!nvch operacvl sie powiek~
?zyła, JZb~l lekarska zdecvdovv~ała sic zaapro
bOWH'::
odczvt Bonncfona. o 1e[!O nletodzi e
9pera~,;vjllei.Posiedze.l{e Izbv lekarsldei. na
którerl1 Bonneron miał Wy~tosjć swoia pre

lekcję, }~~jło wielceburzlhve. \Vvkład poprze
dzonv bvł ostra dvskusia p01uI edzv Bonne;:

fone!n a paryskimi okulistami· Dvskusia ta
doprowEi.d~,dla do konf.liktu.którv ostatecz-"
nie o.:.tsul1ał Bonnefbna od wiekszości ie.QO
kolegów. Odtad 11110dv okulista szedł włas
nem.i dr.o~anli. Trzydziestu uleczonych przez
niei1u ślepców stano\vi . naiwvmownieisze
ś\vh.tJ,echvo o racionalnaśc i ie$!o metod.
Bonnefon w cza.sie- ·\-voinv oraco\val \V
klinIce okulistvczne1 dla inwalidów. W . o~
stu.tn l 111 roku ,"voiny, udało mu sie r:;.:taz piel'
WSZy
uleczyć wypadek ,ślepotv,
uznane i!
TJrzez wvbHne lekarskie powagi za bezna:o
dĘiejny. nru~i podo.bnv wypadek napro\.va~
dzit }Zo na myśl. że w każdYlU PGszczegól;.:
!l\'Ifi wypadku. o ile nerw oczny i s,iatków
ka n je sa zupełnie zniszczone - odpowied:o
ni z2bie.!! ~ operacyjny lnoże przywrócić
wzrok ślepemu.
rrrzvdziestym pacjentem.· uleczonVlll
przez dąa 130nnefona, '. jest urzednik prywat
iv. n<:tzwi skienl lVlaurvcy lVIansion. który yve
\VfZesp).u 1916 roku· w· ro\vach .strzeleckich
ranny odt'l.mkiem ,granatu. utracił wzrok.
Człowiek ten od września 1916 roku do gru
drt1a 1925 I'. bvł ślepvn1.. Dzieki lne'todzie
Bónnefona odzyskał obecnle światło oczu i
mtYhe. jak dawniej, wykonywać swói zawód .

AUS~~CCY PRZEMYCAJA

TYTQR.

C7.\'llCn1 TW.sŻyUl UCZt~I.;-ie \vstvdHwości. C,~;;:sek

b!f!lv~h już nielnu. Panienka \v krótldci

złotych?

Sądzimy, że odnośne władze

zwrÓGa

się

,do czynników austt. z· ener~czna interwen~

by u.niemożłiwić w dzisiejszYch. tak dla

Pol~ki krytycznych. czasachs dalsze uo:rawia.s

nie przemytniczego procederu przez koleta::
austrjackich~ albowiem sposób ukrycia
Pinieros6vl wskazuie niezbicie. że tylko ten
personel mó~ł te aferę przemytniczą zł\.araP~·

rzv

żo~ać.

I

·SlJ::l

ki:.::-nee. bez Qorsetu. ucz.e.sana pOlnesku; 2
p . :p.... iq'r·~"'n1. w ust-:tcb i t-'111cz'lca shh\y·qs --nr
zb~;i;' ~i~J. WStvd~l." ~l kl;svc;nern -z~;;aczen-i~
tego wyrazu .. \V stvdliwość zbiorowa zeszła
. równieź na nice. Dość roze ideć .sie PO tt1~tle:"
tach d.amskich w dzisieiszych nlU!;ic~hall'.acb
Przed 4U laty uważ!I.nobv podobna \\7vstU\Ve
wdzid{ó\v za rzecz WOtost horcIldalnn. \Viec
OCZy niewinne, wzrok chło"pca i wzrok. dzie"
czyny, przvzwyczajaia się do na!!ich. WclZię;,
kó\'.\ które' z czasem Pl'Ze:..;ht ia na nich 'dzia:
bć, bo zatracił',' SW~ da\'. .;n~t ta iemniczość.
lVlówtm.1G da."\vniei: powabneiest to, czego r~
k! dotl~n4ć nie meże· TYlllCZasem. wszvst!;
lne k tu iniki żna iduią sic dziś na odleg1
rość

(Uol-..i

'Kobj~tv dzisiejsze nlówht: ma.mv swobo

i wvzwolRVŚr.hvsie z pod tyr,vFmę~ów.
MOże b\,f~: ale te wolność droQo kobiety zanłac.Hy, ho dewaluacją własnych \VdZ'ięków.
Di) t •.:fto stopnia, że dzi§ pierwszy krok. "e

'de

,\Vi~C

niż

inciatvwa. do nich raczei.

naleJiv.

do nas

Jaki rezulat? Miłość i uczucie pozos~ 'lv
takie-nri, iakiemi byłydawniei.· Tvlko U(iZU*
cje pewne~o rodzaiu świetościdla wdzięku
kobiecegc! prysnęło zupełnie. W na ilepszym
razie, swiadonlość posiadana uchowane~-c
przedrniotu stała się równoznacza z POiSiad::l'
niem fortuny lub osia~nięciem zaszczytu
--:.-.....000-:--

ma śn!bamt wpuszcZOit~Ini w drzewo i sta~
rannk kiteln zakI'\'temi. T\7m razem polskI
urze.dnik. okazał się· sprytnieJSZym od austria
ck:icn przemytników, ale ileż to iednak razy
mo~la się iuż udać przemytnikom ichoszu:kgńc~.a WV1)ra \\Ta? Ile dochodu stracił skarb
państwa, ie!Żeliza t~n tylko ostatni ra~ nale~
żvfości cłowe powinny \vvnieść około 3.000

C~y

"'urunk.ów :łyda skłaniaia
pk~ć h.u dru~iei .
Po ~zwarte: zashi.n,nv i ałenl sie iuż daw
niej, tak np. \v nlej ksiąi;ce "L"abbesse de
J.:!uarre'· nad tern, co hllnnaz\vałenl: Drze:'
ll10żenien1 wstvd1iwości. Otóż, woina ostat::
ula byht i pod tyn1 wz~Jedeln nieubłagana.
Rc~~i;zina rozluzni~u sie, swoboda ruchu i mo~~
niJsct'lozcmtawan1a poza domern. nawet pan~
nen1 7 cqotli,yych 'dumów lnies:zczańskich,
sfu1.ba. \'1/ szpitalach. moda rnatck chrze:5t~
l1ych i t.· 'LW.~ ·chrześn 1 l;lkó\v wojennych. wpr"
\vadzona do nas prZe:l obvcza i an!:!lo:::saski,
wszystko to zach,vh1IO lJy~yrodzonenl dziew

.

tzą(lzą.
~} Na półwyspie malajskim znaiduje sio

1'am gdzie kobiety

okręg. w którym obowdazuia rzady kobiety.
.Pewien Czech. zwiedzając ta miei scowość,,
był zachwycony. Powiada on. że właściciela..
mi maia.tkÓw i domów sa matki. Meżczv~
znamdeszka w domu swoiei matki. a oonie..
Waż \vedle zasad k.oranu ma Drawo do kilku
żon. :przeto wszystkie 1!OiSpodarskie i ma1żeń
skJie -powinności spełniać mUsi. iako..Y~ .doch<!\
dzacv. Pod opieka matki w iednei dutej izbie
żyje ki.lka rodzin· Do .tei izby l>I'zchodzą mQ
żowie, tkórzv.tam maia swoie żony" bv .o~
\viedzić swoje ukochane i pd,móc w Drracv 'na
polach ryżowych. Po ukończeniu roboty. idzitl'
do dru.gie i, trzeciej i czwartej,. to. też nic cIzi"
wne~o) że zewnetrzny ich wY~adiest mało.

pokaqny.

.
Ale wszyscy ch", "I Ja sobie ten

i

,usąuł

slX>{eczny i· wypadki wlarołomstwa sa bardzo

rzadkie~ Cały okre~9

MARCELIPREVOST OKOBIECIE POWOJENNEJ.
.Na. temat miłości współczesnej w parvs chwili. ukończenia wojny, młodzie7; nie sły.,:;
szy starszych. mówiących o czem innenl'
~ nie by~ kto ale sam .Marce::
akademik, autor· kilku .serii ·),Lis~ tylko o tem, że pieniędzy na życie coraz
i:t'l'=an(~l·sZj'.l" "Pól~dziewic" "Abbesse . mniej, a źycie kosztuie coraz wiecei~ Wiec
J(JIUJarn:rwielu innych DOwieści , za.:: młodzientec, chcący zVł.ią,zać swe życie z mlo

feministycznym .. Glos za
w kwestii nigdy si'e. nie starze
mówi 'M~ P~evostł przecho::
przez różne fazy i rÓŻne mody;
.Iil..Lil:ł<A.-".v zmianaiest raczej powierzchowna,
"'."""'~ ...<' ...... pozostanie zawsze .ta sama. i nie zmie:::
doOOki lu~kość trwać bedzie na świe
zrozumIeć miłość pOwoienna. tak
:c~v:nihw'<!łl~ln~ przez iednych, przez drugich nie
umaną" zważyć trzeba· przedewszvstldem l'b
~

....•.... .

oby{}żaiów.
Więc· naipi~rw: zwiekszenie

zm.danv zasad i

wartości

'Jflężczyzny Vi s.... tJll~U~O ko.bjet~. . Woina

d~, ale,hicdną osob~waha się c01"azbitt:::
dztie i~ przed powzięciem stanowcze~o kroku
przytem życie obecne skłania ku różnym'po
dróźom, dzięki samochodon-l i ku zabawom
lekklro., . dzięk~ dancin,gom, tak. auto i obfj:::

ty stfJ idą przeduciechamJ ł miłości. a. obie.:
dwie te rzeczy dużo kosztują. Więc kwestia
pa eniężJ1ia staje się przedewszystkiem.
'Prze

na.

szkodziezwiązkommałźeńskim.\V środo,
wi~ku.,~dzie on i onazarabiaja. każde 2080::
bna na chleb Dowszedni, rzeC2 .ukŁada się ie
szcz~ jako tako~ choćby naniekorzvść tego

co Sl~ nazywało 'dawniei: Q}!niskiem damo;

~Ipochowała, lub uczyrula' mwal1daml u.rzeszło
-w:em. Qorzei bywa ~~, t!dzieona nie zara:::
iOOłtora miliona meżczyzQ., przewaźniew:wie
b~a~ WIęC w rezultacie skazana bv\va~ albo
. ,kumłodzieńczvm lub do i:rzałvm. Kobietv' na dOiywotne· panieńs\vo,. albo
·łatwe 'Przy
:już przed Jwoib.ą .licznieisze od meżczvzn~
gi?dne· a,vantury. Po· trzecie: Czasy obecne
;PT'zewyższa ją. obecnieieszcze bardzie i .meż;:
nlepewn~ł a lutro. pozostaje cia$:!le za.l!adka,
czyzn licrebnie ł tak,. że stosunek ten .stal się yzasJ . . n!euewne a rewol~lcv.ine nrzvczvnia~
~ost nieproporcionalnym.., . .' .'
. Ją Się zawsze do rozlut n1erua wiezó\V I()l

na

~~~fI.8~.~D~!ł·o~Q.tAłYi

9a.

s·a

d:i~v~ ~~~ k~ ~ i.Mł~

.pozosta. iacv· ood

władz~

na.jstarszei z kobiet, musi być bardzo silnv.
skoro nawet Anglia, iako protektorka nie ma
odwa.gi mieszać się zbytnio w· sPrawY ni~
wleścieJ!o państura·, Powiada ów podróżnik:. że
sprawy takie "',~~ iakproJ:!ramv J)a.rtyin~
kwestie. mieszkaniOWe! bezrobocie. krvzVlSv
~abinetowe itp,

sa nie do

pomyślenia.

Zrabowany.> klasztor#
~) Moskwa (CEPS) W Śl'odkowarosvi
ski~nl mieś~ie Kaszyr doszło W ubie~łvcb
dn1ach do' starcia między oddziałem milicii I

banda rabusiów. która od dlitższeJ10 czasu
teroryzowala. całe mia.sto. -Bandvci zrabowA
li także między innymi żeński klasztor k~
szyrski. . Za~onnica Platonida.~ liczaca lai
112 stawda 1m opór sądząc. że bandyci uszt
nu.itl jej wiek i nie zrabują klasztoru. ZOl
~tała. iednak bez litości powalona na ziemi_
l ~ablta. Gdy wreszcie
banda zrabował\..
cZionka kole~ium ka.szvrskieJ!o GPlJ (pan.
qtwqwej administracii policV1nej) Friedmant
na I zabiła ie~o żonę. milicia otrzymała. rOl
kaz ri!~dzenia natvchmiast bandv. W utai
C%Ce ··.·0 kilka bandytów, =te~ schW$

t&oo.

•
KRONIKA

f

KAL'ENDARZYK.

" rusc. e i

Piątek. dn. 8 .tycznia Seweryna,
Czytelnia To.w. Przviaci6ł Francii.

P-lOtrkowska 103 (lewa of.') otwarta od 6--..8 w.
(PM'k lm.
Siefikie..

Wystawa
"sIarst~a
~y

wiezo.)

Otwarta

gr_ki

od~

w.~ia

10teł

aadycne

~ 25

l1idjofoa

rac

:fI.

'MOUW.ffiłC&

Teatr Miejski HSwit, dzień i

noc"..

T eatc Popularny .)lad przepaścią" .
Kino Luna .J4aiiooetki ~łł

K!nD Cuino lJ'ei wielKa ~(.
Kino Reduta HBiały motylą
~inQ Odeon "Ze ŚInierciaw za~'..
Kino Oom Lu({owy "Biala siostra"
Kino ResutSa JIarołd Lloyd • Kodia~
M4eiski K.in. Qświato'\VY "Willielm 'lWI",.
~

-,

•

. - .Zahaczenie

rejes1racjł

łabrJ.ce

robotnlk6w

PoZR1lMklego.
Onegdaj zak-ończona została rejestracja
Z.200 bezroboinych fabryki Pomań$kiego.
Akcja iaposuwala się powoli ponieważ naaafiła na wielce trudne warunki oraz wzmo ..

ioną agi~ komunistyczną.
W dniU wczoraiszym rozpoc.zęte ZOtStały

przez specjalnie zaangażowaną brygadę zło ..
żoną z 30 osób pracę około uporządkowania
kartotek roootniczych.Wpłynie to dodatnio

na. uproszczenie szeregu manipUiacji zar6wno

przy kontroli, jak i re.jestracj.&i bezrohotnycht
którzy dotąd tracili w biurach bardzo dużo
c:ża8tt.

Po zlIkWidowaniu wydz.

JAK ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZYSPlESZONA REJESTRACJA BEZROBOTNYCK
W najbIiższymczasie ko~y się okres
wymowienia dla. robotników faBryki nKrusche
i Ender~1 w Pabjanicach. W związku z tern
wylania się konieczność przeprowadzenia. w
szybkim tempie rejestracji bezrobotnych tej
fabryki celem umożliwienia im pobierania zasiłkóww myśl usta.wy o zabezpieczeniu· na
wypadek hezrobocial W dnłu wcżorajszym
u przewodmczą~ego fund" hezrob. insp. Ku~
liczkowskiego zjawiła się delegacja złożona z
dyr. fabryJci te.j 1cieroWQih· oddziału P.UP ~P.
oraz przedstawiciełi' zwi~ robotniczych.
Delegaci rohobHlrowwskazali na nastąpić· maj.ące w krótlcim czasie z-wolnienie3.500 robotników tej fał:Qki oraz Ba k.on~ ze
~'. ~ MU podjęda ..... ~
mogowej.. VI tym eeht ~... iDap. 1kt-

handłowegG

magistratu,
W zwiazku z .likwidacją wydz. handlo ..

wego i ·wynikłą stąd redukcją per$One~ pracowniczego wyłoniły się pewne nieporozumie..
ni,a na tle obliczeń należności tych praco~i..
kow. Na skutek· tego zwołana zostala w dnlU
wczorajszym wspólna· konferencja przedstawi..
cieli .magistratu i pracowników, celem uregulowania tych spraw, Konferencja ta z pew"
I.ych przyczyn nie doszła do skutku i odbę,dzi~ się W najbliższych dniadL
:

- Opłatek drutyn harcertkkh Młel
sklch Domów Wychowawczych.
W środę, dnia 6 stycznia. r. h, w MiejJkim DQmu Wychowawczym przy ul. Sienkiewicza 47 odbyła się uroczystość tradycyjnego "opłatka te dla członków drużyn harcer..
skich (męskich i żeńskich), istniejących w
. Miejskich ·Domach, Wychowawczych_
O godzinie 6-ej vviecz. w ładnie udekorowanej sali zebrali się harcerze oraz zaproszeni goście z pp. płk.. P olkowskimf ks. kapelanem .Nowickim, W_ Nakielską, M. Łętow
skim i innymi. HonorY domu czynił p. ławnik
Wydziału Opieki ·5połecznej.
.
Uroczystośćtożpoczęto okohcznościo"
wemi przemówieniami ks. kap. Nowickie~o i
lawnika W. Adamskiego. Następnie płk. Pol.,owski odebrał przyrzeczenie . od nowozapiłanych harcerzy. Po odśpiewaniu przez obie
drużyny "RoŁyu i przełamaniu się . opłatkiem
!!szyscy obecni. zasiedli do herbatki. pod9zas
której młodzież harcerska popisywała się· de"

. Malicka

.lodzi.

rejestracji przez administrację na terenie f.},.

:ryki. Przew,fund.

przychylił się

do tych

kontroli kattotek~ - iż. . Diektón.y robotriky korzystali .iui z zapom~.,. ~ wobec
nich ~wany art. 3.~ ustawy, me<:4 któregtl' będą oni pozbawieni prawa pobierania
zasiłków. Dzięki tym zarządzeniom rejestracja
tak olbrzymiej iłOści robotnik6w. będzie mo"
giła być przeprowadzona w sa-.ybkial .Iapie ł
złikwidowaaa w- ~ 1-ł • .

POSlEDZENlE ~KOM1SJi RZECZOZNAWCOW
~ automatyczne zapałaaie i
Wdniu~i31 ~ -'at ~
latam uJiczny~
,
się,
'W. ..bioecie.' daseltioa.
GaziJwDi
.
• - ..1- _-!._ 17......:::!..!'!
-L-.

~,poII~ ~ rzeczoznAW'"c.Uw
przy udziale:' pp, wice~ezydeata.
ojew6dzkiegof' ławnika inż.KFołkierskiegof

mz_ W.w

iD%. T. ~Of radn,:ehF•. Waszkiewicm i E. MacbeI'~ ~ tkzędu

Wojew6dzldego inż. J. Piaskowskietfo, 4Yr8tora Gazowni Warszawskiej inż. C. Swierczewskiegof inż.. t Steinhardta .oraz dyrektora Gazowni .Miejskiej ini,. ICaouśty. Przewodniczył

obradom

łaWnik.mL F~ sekre-

tarzował inż. Oriyńdi.

~

stulatów ipo dyskusji z prz:edsłą;Wlcielad
d)Tekcji zgochono się na· tU1lehomieuie 04dzialu rejestrac~w lokalach fahrycznych.
Zastrzeżono jedDak, że. jeżeli obie..·. .&ię przy

Mi js i

.

P. wi~eprezydent Wojewódzki zaznajomil obecnych z zadaniem Komisji1 . wskuując
iż Komisja powołana została przez ~strat
DL Łodzi· na skutek opinii Wojewódzkiej Komisji Lustracyjńei_ POWYC:ierpującem zbadaniu gospodarki i stanu urządzeń stazowai, Komisja uznała; Że!
1) pobierane na koszta achninistracyjne
dopłaty sąusprawiedlhrione i mewyjfórowane f 2) wyc{atkf administracyjne nie są za wysokie.
Jednocześnie Komisja stwierdziła. że w
obecnym staniegazowma zysków dawać nie
może, Dla· poprawienia sytuacji istnieją zdaniem Komisji następujące drogi:
I.. Pod względem· technicznym:
l} zwiększenie ilości gazu wodnego, wydobywanego z 1 ki!. koksu,
2) zwracanie .uwagi na gatunek węgla.
3) ~ma do zmniejszenia. ilOści pod-

7).

~
>

ewentualne zmeebfmizow.aaie

pew-

działów w fabryce f oraz
8) ~ie na wszełkisposóbf do obniżenia choćby w minimalnym słopaiu kosz..
tów Dł'Odukcii;
Pod - w~gospodar=o-ad!ninj..

nyw

-:n.

stracyjnym:
~
9) poddać rewizji wysokość płac zaroI>kowyeht vry-aokość i rozmiar 6wiadczeń społecznych dla pracownik6w .fabry~ a"
sz~ości d~ć do ich ~ dla pne
coVłników pomocniczych;"
.
IIL Poza motywami konieczności wybu-

~ania nowej gazowa z tpułu. 00nitenia
kołfZtów produkcji, o czem ~ szereg eJu..

perlyz dał odpowiednie wyjaśnienie, prZybywają

jeszcze i

powyższe spostrzeżenia

natu-

ryf·CZY to' gospodarczej. czy ~twa,
które.tUe ~ł mkazuią na komecmość ra"
dykałnej zmiany w gazowni. przez wybudo-

wanie. ,nowej. nie mającej nic wspólnego . Z$
starą, prócz p<}zostawionych. Da miejacu ob.
szernych zbiorników ~
Przytoczona rezolucja .rzezoznawcóW.'ft
sposób dobitny stwierdza, iż w istniejących
warunkach eksploatacja gazowni. nie daje .. PO,"
wodu do żadnych zarzutów~ kładąc lem-samem kr~s rozpowszechnionym iendencyjnie
p01,!łoskom o wadliwej ~osDodarce gazowni
miejskich.
.
Nadmienić również. nmezy,że prawie
pałł1t
wszystkie dezyderaty Komisi~ dotyczące tech.
4) zbadanie możliwości zamiany woz6w nicznej strony sprawy, brane są od dłuższe
na samochody, go czasu pod u'fagę przez dyr. Gazowni i w
5) zmniejszenie straty gazu z . powodu . miarę możności realizowane. Tyczy·· się to
nieszczelności rur i gazomierzy,
zwłaszcza ulepszeń proponowanych
punktach=5 f 6 i8powyższej rezolućji.

w

11l1l.\I111

demiegop. t. ,.Swit, Dzień i Noc" nazwisko
jej nie było jeszcze firmą teatralną którab y

przyciągnęla tłumy łódzkich

przyznać

snobów.

Trzeba

ze wstydem,. że mały teatrzyk nie~
maI do polowy nie byt zapełniony. Ci jednak
którzy ujrzeli Malicką w przemiłej komedji
Nieodemiego, byli nią oczarowani i bodaj· ze
niektórzy w czasie trzykrotnych występów Ma..
lickiej nie opuścili ani jednego przedstaw ienia.
"Swit, Dzień i Noc" sztuka w .której ma
swą popisową rolę Marja Malicka jest . sztuką
osobliwą ho grają w niej tylko dwie' osoby "-Malicka . i jej· godny partner Aleksander W ę
gierko. . Jednakże nie należy się ohawiać aby
dialog' dwu osób przez długie trzyakty'nuiył
'damacjami ; Ql'liewami.
słuchacza. ."Swit, D2lień i noc" to najrozkosz..
,
--()Oo~
niejszasielanka pełna szczerego sentymentu
dwugłosrriifości, który zarówno porywa czIo-wieka
w wieku skorym do romansów, jak i
W
,ludzi starszych dla których wspomnienia dni
'Gdy prZed czterema laty MarjaMalicka· młodości i romantycznych porywowmająnie ..
pierwszy wystąpiła w Łodzi na scenie zaprzeczony urok.
__1RtZ:fU~ku··..scaJau wczarui~j komedji NicQJot
Malic.k& ·j·.Wqierkos, w swych t~a.ch
f

liczkowskiego. aby wpłyńął na ·~awi~
dyrekcji fabryki w kierunku przewrow~l(he1'd.a

Lustr
~.

Włada. OŚCi mszące

""

niedoś,cignieni

-

--

Malidca .i Węgierko . to wymarzona·· para dwojga młodocianych kochanków:
napo!ydzieci, w których wiosna miłości do..
piero. się· budzi.
Pamiętam, że w r. 1921 po gościnnym
występie p. Malickiej w JjSwicie. Dniu· i Nocy" na deskach teatru ł,Scali" oczarowany
grą bohaterów sztuki zapytywałem p. MaIicką
d.laczego nie pojedzie ze swą sztuką na gaś..
cmne występy do Warszawy. Pani Malicka 0-'
świadczyła mi. ze śmiechem że nie znam stÓ...
~unk6w teatralnych i nie zdaję sobie spra~
ze.aktol'zy·prowincjonalni (Kraków dla Warszawy jest prowin~ją) nie mogą liczyć Da p(»!o
wodzenie. w Warszawia.
A jednak! W rok pózniej znakomity Po.
szuki~v:acz .p<:rel s.cenicznych p. A. Szyfman
przeniOs! dWle perIyz krakowskiej f,Bagaf~Ii" .,
do teatru Małego w \Varsz8.\'{ie i wystawil
"SwitfDzień inac H • Rezultat -- sto kilkadzie-;
siąt pł'zedstawień z rzędu,. a cała Warszawa
oszalała

za

Malicką.

Nie. wą.ti>ię że ·Łódż tei

eszaleje..

--,

..ROZWOJlP. Piatek dn. '8stvczt1l~ 1926 roku

RURTOWN"JA WlNKRAJOWYCB
': -ZABGANlCZNYCH:
fł-:cl$- Usi'Slscy", G16Wn& 62.
,
PRACÓWNIA WYROBÓW JUBILERSKICH:

ł

ŚLUSARNlC

,

ChrnieJecki, kuny 2u.

SKLEPY sPOtYWCZE:

Łowiecki

Kljańskta,Ptzejazd 1~
3~

Skoczyła::;,

Łucza.k,

Suwals1ci",~, '.",

Vłókza(lska

108.

TAPICERSKO - DEKORACYelNE·
Zamenboffa ;;
r~ASARN!E~

/

Marks,

Gdańska 1~):t

B-autz, Zamenhofa H-.
Derdziko\vski, \Vólcz::diska 1[16'
Lub.elski, SkitH-;niewicka· 12.
Strzelczyk, RzgO\vslu_ 290
ZAKLADY BtaA(iEAIH1KIE:
Kapczytlski, J uljusz.a 23.
Strojkowski, \Vólcz.''t1.7ska 91.

45.
Pietrz, 'lV-ó!czańska 1M•.
SPRZW..U RESZTEK:
Przybylska, Wólooańska 62.

-pj;S8-tmNm=

Radwut18ka 09.

l\:orzenlow:sku,
ZAKŁADY

W:iśniewski, R-adwańska

St&roń6ld, -Zaa:n~t,a:l1.,-

99.

.HEilBACIARNIE~

\Valicki! -Drf:l!woow~'ita 33 •.
Luteracki, l(.i1iłlskk~-go 104.
Pawlicki, Anny 24.
\V ęgierski, Nawrot' 42,
DQmański, Eiłiliń.ski }go 119PłoSlZ-ajski; \VólCMńska 151.
ZAKŁADY· KOWALSKIE:
Szmydt Zygmunt, Rzgowska 121.

Kuna Antoni, Napij.rkowskiego 4:.1

pltyuBfin:

Wólczańs'ka

-KWIAGIA'Rl';TlE ARTYSTYCZNE!
Salwa, N'::-t-ruto\vi.cza 27.

Józef, Napió;:Kmvskiego 19.
GonlzJtJ.łel:, Z3.wadzka 26.

L.,Zk>ta. 2i

i Spencerski,

J. Krawcz.yk, Rzgo\\rsku 77.

Uby~z

M

BEDNARSKIE:.

ZAKŁADY R:lMARSKIE~

\Vo!{}\vski, Aleksaudl~ewsk:::, 47.

za.pędoWStka H'81ena~ ,'llad.wa.:6$ka 9.

Ił

124' (oraz rep. samoch.l

Pa ~vł{)ws:lti, Rzgowska 78.
WYTWóRNIE OBUWIA:

K~lźifęlew&ki, Ki;mThskieg~l71.
PNybYllłltl, Klliń5k.iego 104,.

_ Wi1lt,Amny 22Pog(j<~re1&ka, 'Hrabiomka
~WIiez, Kenx>m 18.:

ZAKŁADY

Michalski, Napiórkcwskieg<> 69.
ZAKLADY KRAWIECKI&:

PRALNIE 'CHEMICZNE:

',,: ... IrLAD -:bEGL.'1lIlSi'BZOWSK'2 .. JUBIL!:!!RSKI:
Jan pla.cek. Brzezińska _10. tel. 30-27.
W ABSZTATl' RYMARSKIE:

-~

Gd:ańg.~

Sommer,

F:Dębowski~Piotrkowska 186.

,

MECRANICZNE~

PrzetywaxnY czę.syba:r~,ciętkie. Niejednemu trudno związać konieez końcem niejeden nie wie jak związać ~1ud~?t domowy. Powyżej podajemy
spis firm,
czysto'poll3'kicl1t rzemieślników1 sklepów - wogólf> pt'oduc~ntów, nabywanie u których jak") _z P i e rv s ~ e g o ź r Ć d ł El. o~~m~<,;"
dzi niejednemu~~lugroszy. A z tych groszy skiadają się zł9te' dziesiątJd ~ . setki złotych.. Po Ł1!ajrny sobie wzajem .. Kupujmy ') firm oś:łaBt8
nych poWyi$j ą"pr,etrzymamy !tej te ciętkie czasy. Reklama jest dźwignią rzemiosła i handlu.
--

I.e z.ib.wa. do podłóg

słańca'"

'.

ka~

.. ~astępuje ferl>e olejną farbUje piale

kolorv:

k,'!Oze.t:_

.eiekt.iY.'C~r:ośćc

·f

,j

I
552:-10 -I
g.e,z.

RIGO~I~

śroamieśCleJ za r-ozyczkę 150c
uolarów. Oler ty SUJJ "t{. A: l .

nadajt:podlogom. posadzkom i linoleum pi ękny
idłl§otrwaly pol,sk Pet . ożycia· Siczotek.

,

kucłUł'ą
Oazl e~l

z

3

l \\i~zelkiemi \ł)ygo:.!~Hnł

dQ Roz\toju"

Przybłąkał się

podłogi w

.

mioay \.'\ ili~ i iest do cdebrnn;'
zazW'rotemkosztow niniejsze-

mal1onioVt'\'

5549

. ao

ogłoszenia

i

utrzvmania

1:1,._

I
I

"MOTO

;~

Żądać \III

5515-

apt.. i skI.. apt.

i:li:lll:flI:II.e_ _ _
Wilii._.IJ~till1hl!
__
łl·~_Ił!lJllllij;
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.·t;-~Aiir~~';',,"~C"···i;~.·.-:--:::-;'~~:-;:·'~;;':~ ~'nt':\,iI:.~~,

Wiaaómość w biil!'ze· Rzeźn
riiejskich, u i,;nŹynieiskal.

Sw6j do swego..

2~-t

Uwa~a:

SU:'6; do swe;lo..

(zarwane

il:-.ódź, ł.agiewnh;:kat~3, (Bał!l.l~Bd

Rynek)

Cala t_óci i
nkolicc: '.6};eJza- 01. Gaje
re po Batutv - ktochee mieć oucik z~rat>Tly
1 soUdna! zrob:ony mech SPlęszy dO mIstrza
. Gordon, ego
'
WAGA: F irma moja istniała od §~u
lat na ulr Dr eWJ20wskie1 ::5 a civecnie całKO
~i~i.e zo.s~~la .,.t:Jr~eOles;ona j _~n~u~u;e się -: Ba!ackiRynek
1.agle"t\mlcl:'.s 02,
hOSHS tre.IDw81QWe ZWracam.
Z poważaniem .
:~
-Majster Cechowy

a

Łódzkich
Z

rlogoaaie zal{UlJ~!
wą. Ć można . sy?iaikl:o . ~i:olowe
gabinety pojedyńcze

ogr. odp.

Ewangi8lickaNr. 15
Rj~~lMl1.je

\V !ecie~

f

jr:-ik

. ~z_ęŚd , oraz
~-;;szelH:e·
...... rnne -

z oprocentowaniem:

~ędftościo_cw

CALE NIE!

tti

:5

. M.. Gordon!.

Do aza trsmw" pod sam sklep M 2, ć,9, 10J 11.
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ewizowy.
Wynajem
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kaaetai: . stiłi'Ó~ł~ '1
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,,'g~j

fj_~~"n

(!:afe'§J
! I f ! W . 'IJł.)~J~

:1fi"fii1!lIł&i+~a.,
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y n31em

Sh'o,lenie, reperacje

i przewozy ~nstrumentów.

5truńsfti

B R
1;

dł

letnia nauczycielka

, ~dł!il!la lek~j~ pi~ania na .maSZ};łia~h różnych i najnCl
'Jsz}ch SystEmO\l.; z dcldadUem QDjaśnieniem konstrukCji l nekf(:
~;!l:!ratjl. Udziej" r6wnież te~cji korespondencji i arytR'łeły.
~_ _ _ _ _ _~_
~i rn,nitlowf:)
_

na ,ul. ·PiotrKowska.. 43.

!

lodź ul. Kilhiskłego Widze:wska.,.Ił:

orłlamfmto~e$ .suro~eł . matowe QUIZ szklenie vtu:1oWH; djar!1ent~· (){}
f21UęC1S szkJa tlOł~llapQ cenach konkur.c:n~,invch . SOle

Olejnłcza'k,·6łó\vna·

u~AliA;

t.

-Piotrkowska N2117, Tel;; 38..40
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i!Jłit
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m. 8t

obOk
2770

•

...

"

Ciekawą j cenną ksiąfnicę

moze

i

II_A"

"

posiąść kaidy zaprenumerowawszy za 7 (siedem:) złotych

wychodzącą co tYdz.trń m' objęi.OŚd stu. kiłkudziesi ~ciu

łJNasza ksią!ka
Ozdoba

Co

każdego

lS

~ tóra zawierać będzie utwory

domu

Itronie bibljotekę

p i e r w s z o ,f Z ę d n

~ .'
P Isk- h
a. I.arz,.

Obp8 zy
.'

kwartalnie

y c h pisarzy polskich i obtych.
w pjęknie Wykonanych repredukcjach. które

polskiego staną si~
,O
. IC otrzymają bezptatlue1nSzysey prenumeratorzy
miesi~ kaidy pren. otrzyma jako premium e_łlJ obr. oraz bpdzie uczestniczyć co hNlrtru m losowaniu speej.f:; ee~h pret8jiJ jak to
złoty zegarek męski, damski, maszyna do szycia i t.. d.
Prenumeratę wpła~ należy we Ws,żVSiKrcn urzę~a;h aO,:":łlQ\\ych na konto P.. :;i. 0.12-10 lub prukHf.łllł peaiowym: '

Biuro Prasowe. Warszawa Sosnowa

Społeczne

ł2.

5565-

. F' A B RYK A L'U "S T E R
Peleea po CetlEeh nlsłdeh lutra, trema, .....,.
~. w~łnydl ~ or:. . .
srła 1Wa8Ce~. ro~ł' 'tee8e. od HO
de l!O Zł.."za ~ata 45 zł!f apo~ 80,.

jawe,

Drukarnła Ak:~'roensowa

po 10

, ze

"

zł.

lustro za

1fplatą

f!ti

zł",

c po

M8ciaa_ szUfisrtla ~ p_WIła . .

41.

-

za 50

zostałe 30 zł. na raty po 5 z1. tygoamoVt'o. La.-.
stra ~. ~wararitO\fłenego 'szlcła ~ztal~,
czysto b~~

J"
Ł6dt,Ał.. Kościuszki

%t. tygodn. UWA.(iAI Katdfoobetnik mo-

llflbyć

oraz sprzedaż szyb okiennych

L I S I C IK O ZadIodnIa 22 .
FHjs: Al. Kcściuszki. 7;3 -

Targi RzemIeślnicze.

----Zawodowa Szkoła Kroju Szycla i robót

-:---~~-

.3pobns

ręcznyęh
Odznaczona zlotym medalem

.Kupno

Mislra,ni G8ctul A III , KOP\"OLOWSKIEJ
Lódi. al. Piotrkowska 154.

,I

snrzeuaż:

5007-

. Kurs krOlu paso\tf1nia i modelowania. Kurasf.1ela.i. mierze
'!tla. Kurs ~szelkich robót ręeznyah.slojdu i robót trel> JOVlskich
p o 8k.cnczon)'111 kursie uczennica otrzymują. s~iad~twa pry~at
ije j , cech{lu;o. Dla pracująeych kacsywieczerolle. Z&pUlY 11)
Kfiueelarjl szkoły cd. 10 do l ej i od 6 do 8 1'łłecz f Sprzeda:::
l1lStinóW li8pierowych.

MA RA,TYI
Kto raz kupi

napemno ~ s:wołeb
.
,znajomJCb..

Kurs haftu maszynowego, modniarstwa.
bieliźniarstwa ..

t'lanufak~eł Ust·~ę,

KI I Cłwatki,

Fi....
Kapy, Biele. t01far1

j(REDYT-, Hawrot fi
r~Sienkiemie.zaf

Tan lOt

lod
Łódź;

.I

po cenach

ł

znIżonych

l'oleea

Magazyn Uniwer.....

II

44. t'lotrko,"ska 44.

I

Ildrzeja Nr.. 3... _

~

Dog. 1\1a.rUnfd..

::=
=;=

.

Ciepla bielizna. RękawiczkJ. Krawaty. 'Ial}kwinbte koszule.
Szale jedwabne,Skarpeiki, Pończoehy.
5323;.....
.p

..

CENA OGŁOSZE~: Przed tekstem 30 gr~ w \t. kscie 30 gr. za tekstem 2ft gr.; zwyczajne 7 gI'''ł wśród drobnych lal nekrologi 25 gr. komunikaty 2óęr..
za wiersz milimetrowy lub jego miejsce. Drobne ogłoszęnia bezterminowe ó gr.~wyraf,; dute litwy ftf gr.; najmniejsze ogłoszenie 50 gr... Drobu pe~
20 wyrazó'jJ - wyraz J.U gr. Ogłoszenia zamiejseo 'We 50 proc. drcżej, zagr. 100 proc. Stronica przed tekstem i w. t"~ie podJ:ielona na 3 łamy, za tekA
rem i W i:ekstcie podzielona na 3 łamy, za tekstem na 10 łamów. A cydensowe i fantaz.fjllEr&głc~ten1a 50 proco drożej. Artykuły bez oznaczenia honoraz;..
jum uważa redakcja za bbzpłatne. Ogłos%eniaprzyjmujeli~ ao goCL fi..ej.llOo.,.ejoo proc. Za terminowe wychodzewe .ogłoszeń8.dministracjanie odJ)Ooł
v.-i&da. Katda nowa podwytka obowiązuje jut przedtel.1c jr:'Jjęt;e ogłotWIDia bez ~pr&edniegG'~ zawiadomienia.. Rozwó;rnożna zamawiać w Zgiermu . Eaa
..ma w, Pabjanicach. u p.Zatorskiego, ul 2'Amkowa. Adres w poradniku 6,50; uńem~e. --- .~- J1
r'

