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Pierw~zy
przyhyl na mIejSCe wypadku kpt..
Janowiski z d\V<,jma llHH:ą1Dmpami lV I)d,tz.wlu "tp.ł
ty ogniowej. Ohsługa Jednej maszyny zajęła ~nę ga
szeniern. płomieni; tlrugn, 1UotDpnlnpi\ rDZrl{)CZ(~OO
prze\vozić popaJ'ZolJE i ranne kohiet y dfJ pviJliskie
go szpitala stal'\)z::~kDmiyci1 UfI. Czy~tem. :SU:;t~l!lHe
prz}byly karetki Pog,·t-t1 win ratunk()w':gcl ), Kt!3Y
crorych.
Również w chwilę po wn,adku byli
obecm
na mi.ejscu przedsta wicielp WhHh bezpieczel'lst\va
z kom. Charlemagnem na, czeI\? oraz wład~ wojskowych. B yl obecny róvHlież komendant miasta
p. jenerał SUSZyilSki.
Ludność· z pl'wdmiefć i załogi przyległych fa~ryk uczestniczyły pi'z)' pienvszym ratunku. "Vy~
padek wywołał r...a \V-o]j przygnębiające wrażenie.
Szpital jest oblężony przez rodziny poranionych 1"0
bomie, oczekujące wiadomości o stanie icb zdrowIa.
.
Przypomnieć n'ł leŻ y, że nie tak dawno, w tejd
że wytwórni "Granat", w oddziale na forcie Legjonów zdarzyla się r6\'nl!ież eksplozja.

t

,

w lia kflm e"J( m
h,i,tort,a JakIch Vlłiel,e ~,' dla

Niech rzuci
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,.," t"h rlt} mat. Vv rOlach ~łówn, 4 le to Jackie Coogan & Chall'lie
ChapIin. Ubraz ten :ze -WzOl€dunć. 1rt:SC,l le~u ~10 ·,,,1' i;!1 ;.;,'1. O. '
CO\' ji:.K mi są łflckie Cooc;łanl CI1,-tlieChapl1u zduby{ s;,.bie z sIu.
żone-J1 Znanle na ekrHmH:h ·c,,·łel1.lJŚW ~ta,

po,,-szednie O 5 j
~ł IJI ('Uf7€''' ::nfl,
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wynosi n3dw~zka wywozu nad przywo~em w Q"fo1ni u
. Wczoraj Główn,. •Un:ąd Statystyczny podSll
.owal ostatecZnie, bilans l:andluzagran1c:mego PolQł ,w grudniu.
,Wartość przywozu' wyniosła 83 miljony
zło
ł!~h,wywoZu
18&.8 .njonów zł. Nadwyżka ak...

rIO
r

Uci'lhlou"a it,,,,v łdC;UL dl
.1,
ti:il.. .. u .~.
Ul H,,~;u~
l
,~----------------------~~~----,~----~~----------~--~------~
Motto.. 1\ jeśli kto % Wi s:est Dt:Z grzeChU
K IN O

Dom,Ludo y

styczn~a,

sportu nad importem wyFl'Gsi

:u~:Um).Q90 złotych..

Tenadzwyc2:ajne wyniki nawet w

z listopadem
d:zie

wynGsił

pOl'ówna~Jm

ozn~c:zają pcstę!P:

przywóz w l!stolla..
bowiem 84.5 milj. wywóz 154.5 miliona

złotych,;

STRASZLIWA LISTA OFIAR.
Z pośród 44-ch robotnic rannych, llOdajemy li
Sitę ciętej
poozwank-owanych: Agnieszka Krakow
czyk, oparzenLa trz,eciego stopnia, twarzy i rąk·

jej córecika., Lodzia, ooznała
ale wskutek wstrząau nerwowę
go Uleg, la. Ch, w,~uowemu, li,miesza,nin zm y, &lów; ,HO-,
-;' llQrataMolesa, Qpal'z.enie~łowy i rąk, si.aJ1 ci~żru..;
l\farja Kurośak, oparzenIa tr:~edego stopnia. szyi i
:rąk, srtan ·cięźki; Lookadja Popielawska., oparzam.
trz.eciego stopnia twarzy i rąk, stan ciężki; wa..
szono szereg przemówień. Poseł BrvI w dlitż dyslawa Sałata, oparz,enie głowy, twarzy, szyi, ~
szvrn przemówieniu zachwycał sie rezultata~ i lew.ej nogi; .Roma:na Stauiszewska, oparzenie, rąk;
mi ustroju so"vieckje~o. Of1ólna uwa!!ezwró:= Lucyna .z8.ngar, oparz,enie rąk; Genowefa Slawifl.;
ska, lżejsze oparzenie.
ciła nieobecność Zinowjewa na bankiecie.
1edna. z pracownic, majstroWla stm:qc~'
wa; ,jak tylko błys.nęły plomie'llie. wysk-oczyła oknem
z pIerwszego piętra na śnieg i tym sposobem wy..:
szla bez szwanku.
Wszystkich rannycb przewi~Qtno dQ szpiiala
tydowski.ego 113. Czystpm,' gdzie oprózniono dla niell
specjalnie dwie sale, usuwając chorych skómydB
do innych oddział6w.
~rudniu
Według m·eldunk6w policyjnych Usta ta)tlet
dę, w odpowiedzi na 00 hr. BethIen oświadczył, it
ni~wmpletna, nie obejmuje bowiem l.teJ posew.,.
w rzec,zywi~ list taki' pisał i podał wymienio kowtlUlycll.
ne motywy.
.
Wówczas na lawach -opozycji rozległy się gło-
sy, oświadczające, iż obowiązki-em· premjero było
sprawców aresztować natychmiast, nie zaś uapaka
jać ich, te" aresztowanie to odkłada się na później
.ze względów J}Qlitycznych.
stan ba,:rdzo
lźejszych

ciężki;

oparzeń,

c'

słvcznia.
żew t anl t elszvm,

Rvffa21
Z Petersbur!!a donosza.

~.GrandHotelu~' odbył się' wielki bankiet na
cze~ć parlamentarzystów polskich.
WV!1ło~

'~Iily[lne
ll~~~Y
a~kan~allnłfl~nki.
Br. Eetblfn
o
ub.
"'lfclział

2ferze w

Wiedeń 21..1 (sw)
doniesieniu z Budapesztu
lilensacyjną notatkę, stwierdzającą., iż podczas re-.izj<i w węgierskim związku narod-ol\' ym znale-7iooo list hr. Bethiena., podpisany w grudniu ub.
roku, w którym ten oświadczył, it jest powiad-o
miony o przyg-ooowanej ~ferze ,fałszowania bankno
iów francuskich, jednakte' wobec powagi, ch'wili w
związku z obradami w Looaroo, oraz wobec wewnętrznego Położenia Węgier zmuszony jest wIlie
chać n-arazie
akcji zapobiegawcz:ej,a to z obawy,
aby wra~enie jakie tego rodzaju afera wywrze za
granicą, nie zaszkodziło interesom \Vęgi.er.
Podczas wczorajszych debat poseł VaS-Ollyi za~
interpelował premjera, czy list ten istnieje napraw~

nAbend" podaje w

ybuch
Dziesiątki

T L

Budapeszt 21-1 (aw)

Zgromadzenie narodowe wy brało dzisiaj komis
ię śledczą.

Komisja będzie miała. prawo przeglądania
wszystkich akt, oraz przesłuchiwania wszystkich
świadków, zaang.awwanych w , procesie o aferę iał
szerską, jak również
wszystkich Q.skariioD.y~b~

PROTEST SENATU UNIWERSYTETU
JAGIELLONSKIEGO..
Kraków 21 stvczn~a..

_ Wczoraj odbvlo się posiedzenie dziek~
nó"\v uniwersytetu j senatu unjwersvteckie!!o.
IJchwalono ZgłOSiĆ protest przeciw redukcji.
która 'v mvil okóln 11.."\1. ministerialneao doty
czvć będzie 150
$!jellońskim...!

labrYCB

D unicjL

chu na' S'tołach oraz mJ,łe lonty przy oopalnfkach
do granatów. Poniewaź zapalników tych .było 'na
sioiach W robocie bardzo dużo, więc płomjeni~ 0garnęły całą' pracownię, buchając przez drz\)i i ok
na. Kilkadziesiąt kobiet. zatrudnionych w fabry~
ee, inies~częsnr elektrotechnik, cały persOIiel biuro
WY,zsąsiednicb pokojów,·- runęło w POPłochu
naschOOy. Niektórzy. w ucieczce przed płon1it'niaHli'
skoczyli z pi~ws.zego pi~tra na podwórze. Tych ed
Obr~pow.AnlGj~,eh

Uchr.g~l śnieli,

osób na

uniwers\--iec1e

i~

co \, tembardziej 'jest niewskazas

ne. żeredukcie te ma ia być przeprowadzot: '
ne na t YChnli ast" t. i. 1!dv prace naukowe sa
w pełnym biegu.,

ofiar strasznejkatasfrofv.

"\\7 oddziale el,aJx:"racyjnym spółki akcyjnej
.,Granat·· przy ul. Brylow
sklej 22 w Warszawie zdarzył się wczQraj w połud
ru.e wybuch. SpoWOdował go' elektrotechnik. którego
nazwiska na raZie nie zdołano , ustalić. Eh;ktrote
chnik ten, .mając zamiar przedłufyć Sznur elek
tryczllC'J lampy 'wiszącej, przeciął go, nie wyłączyW
82: prądu. czem spowooowałkrótkie spięcie, !Ułpale
ni<€; się przęwodów, ił, następnie eksplozj.fJ~
W1hu~hb' miarurwiclanJewi.ellti$ llo.'cl litOpn.emysłumetalowego

roku.

.

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEGO GABINftU
RZESZY.
Berlin 21..1 (ew)
Dziś zebrał sif; po raz pierwszy nowy gabinei'
Rzeszy.
Posiedzenie poświęcone hyło - oIDówieniu k"We-'
s.tjizawarcia traktatów handlowych z poszczegó1
nemi państwami.
'
Postedzenie IQ..ialo charakter raczej 'wywiadoW'
CZY. niz zdecydo\'\'a~ly, pos.zczególni bowie:n miJli.1
S1TO\yi-e nie byli ,.jeszczę oooz:t:larli ze .&W~ ~
t.a.lni.

..ROZW'ooT'
J,ONFBRENCJA PAŃSTW M.u.Cd ENTENTE'Y.

ycię

Praga 21..1 (aw)

J.tWowe LiSiiy·· - podają, te w czasie najblre
-,.m odbędzie aię konferencja państw Małej Enten·ł&~f w sprawoob tranzytowych, oolnych i prawnych.
Pooc~s konferencji tej c·"lawianą ma być rów
~ sprawa s-tworzenia centralnej
organh?acjti1
,k;t6:ra,by wchłonęła wszystkie organizacje. gospooor~ f4e pane;.w zajnteresowanycll.
t·
_____

BRATJANU

ZAPOWIEDZIAŁ USTĄPIENIE.

.

Buareszt -21-1

O€l'byro srięposiedzen.ie rady ministr(nv, na Id-ó

. rem Bll'atian-u zdawał sprawę z połozeru-a wewnętrz
.11ego.Bratianu odbył dłuższą konferencję z królem
~tóry u&iłbwał - nakłonić prem.j&ra, aby pr,zedłutył
: mandaty izby obecnej. Bre-tianu me zgodził się na
tt! propozycję i oś-wi-a.dczył, lie musi _wyeofa~ się z
,lU\d!1 wraz ze SWI()j& p81l.'tją. Ust4pienice swoje odra
.'.=a Briatanu j:mlynie do clnvi-li opr-aoowania nowej
.-mynaeji wyOOl'ozej,poeze.m poda się do dymisji.

BratiJauu -miał mpropooować utworzenie rią.zpartji chł()pskiej i libe-rałów. oZ

, '-'

du, zro1.on-ego
drugięj

strony jedlnak

ge:nera~a Avakontakt ze stron-

SfJ:rotDiDdctwD

t tr n nz

Riffeni ponieśli wielkie straty.

Paryż 21 stycznia

iii .

Z

.M..al'Qłka

donosza o

?awl

nowych zwv::

ciestwach francuskich·
. Ą,takna
.
Mutine

udał sie w zupełności.
Zajęta została również Pauerka, naiważniei:.:
szy 'Punkt operacvinv Riffenów. ~dvż znal:::
dowało sie tuta i rOZ1lałezi enie gościńców~ te:::

Stra.tv . francuskji'ę sa zniKome. NatOmiast Riffeni ponieśli stratv. bardzo poważ,:·
. ne. Zaznacza sic. coraz wvrazniei. że duc~
armii Abd-el-Krimapoduoadł.
.
.
Tełuan 21 stycznia.

Iegrafic.znvch linii i sieci tele foniczne 1..

ro
Zatarg
Spór

Londyn. 21-1 (a,..).
Chi'nami na tle

między Rosją sowiecką. a

przewQZu wojsk
ską

cbińsko. .sowiecki

zaostrza

chińskieh

koleją, wschodni'O-Cbi.ń

sdę

coraz ba.rd'Ziej.
AmbasadQ!* sowiooki w Pekini<e. Kara.ch8,in~ ()śwdadezył w nocie do ministra spraw zagranicznych
. Chin, że ~ Q ile bezpieczeństwo na kQlejach chiń
WYSTAWA 'KLEJNOTÓW B. CARA.
skich, ni.e wstani,e przywr6oone, rzqd sowiecki chwy,
Moskwa 21 stycznia (pai ) . ci się środków gw-aUowDych.
W domu Związków zawodowYch oraz
Pekin 21..1 (pat)
W dawnvm budynku mennicy wvstaw'lono
PHedstawlc-iel Sowietów Karachan złożył w
na pokaz klejnoty koronne b. cara4 TłumN Ministerstwie Spraw Z!ag'ranicznych energicmy
r
eu
publiczności' o~lądaj:;J te klejnoty. obok któ1'eSeu C'.zyni kroki, aby
m-et"i'c:a chłopskiem.

naW'i.f\izać

'tYch wystawiono l"ówn.ieź szaty kol"onaCVłlł
new Wartość kleinotów oceniono na
175
m,iljonów dolarów- O slJ'!'zedażv na raZ'ie
niema mqwY.llon.ieważ jedyny kupiec \lam
Dam. holendelrskl Jubiler odiechał do Iiolan~
dj! n~t" ,załat\vivV''gzv Interesu kUDna z POWfr.=
du· braku dostatecznej ilości uieni e dzv.

.

Mieszkańcy· mQejscowości

naJeiucv do szczepu Haus. z2łos 1}i
i wydali pQsiadana broń.

zaostrza

ospo

115

I.
się

protest w zwią-zku .z zatall"giem o wschodnią
clci.ńską. Nota protestują.ca, złożona przez
na,domagla się położenia' kresu ~niewagom, J~ZI..aCJJF,'
dopuszczają się ż'Jblier,m chińwy, oraz przywróce .
nia porządkU. Sowiety - oświadcza n-ota. -:-- ZrftY
gnowały· z ochrony tej koleji w nadziei, że chiń<}!:y
ey oo-enią ten krok. Sowiety go-rowe są ·do podję·~
cia dyskusji w. spreW:ie niezbędnych 2m'Ząc1zeti, jakie mają być podjęte. NakQn10000ta podk.reł1a
powagę sytuacJi i czyni. Chiny odpowied.zialnemi
za wszelkie szkQdy spowodowane ub1itJająoem ~.za..;
chowaniem .się żołnierzy chińskich.
:i

'komisyj sejmowyc

li.,a

jję~D?~Sał()n

r a

111

II

ona olu

s ir)'łuso.,ym"
.Rządowe zamierzenia reorgan,izacJi monopolu

~

.
Warszawa 21. stycznia. go. Następnie przemawiał dyr. monopolu s~
Wskutek interpelacji posłów Wiszniew::: rytuso\vego p. Podkomorski. którY odpoierał
skie~ (Pia..~t).Posadzkiego (Piast) i Rozma~
zarzuty interpelantów. datvczace or~aniza:::
lina (K. Z.) na·· dzisieiszem przedpołudnio::: di i działalności:. monopolu.
wem posiedzeniu komis ji Skarbowe 1 SeJmu
Omawia iac organizacie monopohl, . . 'P.
rOzPat·rywanQ sprawe· monopolu spirytusowe;: PodkQmorsk1 stwierdził. żeo~ólna ilośCu$
rzedD.ików tej instytucii wvnos·i549.. z cze~o
.go.. Nfi wstep.ie lJosełRozmarin uzupelniłmo
tvwv, JakiemJ kiero'wali
sie interpelanci. na centrale przypada 282..
.... Holandia 293.65
przytaczając m. in. iżw r. ub. monopol sui::
Po południu seimowa. komisia skarba.
Londvn 35.54-3~5tlJ
rvtusGWV zamiast prelimdnowanvch 400 mi1~ wa zakońcżvla dvskusie nad interpelaciami
Nowv Jork 7.30
lonów z1. prZYniósł tylko 172 miliony docho;o posl.ó;~v Wiszniewsk1ego~ Posadzkie1!o i Ro~
Paryż 27,,50
du, co zdaniem posła Rozmarina•. \vskazulG nla r vna. dotvczacemi działalności !!eneralneJ
Prafia 2t61
na zl~ f!ospodarke w tej instytucji, P.·wice::: dvrekci'i m'onopolu spirvtusowe~o. W wvn~
Szwajcaria 141.15
nl j n!ster Popła:wski wyraził swe zad(}\vole:: ku dv'SkusJikomisiapostanow1-ła
,vvbra~
Włochy 29.52 i PÓl
: llie", że sprawa monopolu sp i rvt uso\ve1!o 'we::: spccivJna podkomisje. złożoną z 7 osób. k~
Wiedeń 102.75
szła napo::rzadek dzienny i zakomuniko\val
rei zadaniem będzie zhadać zarzuty. post8$
Ogólny Obl'ot około 340.000
do!arów. komisji. że l'zad ma zamiar vrzYstap 1 ć. do W}Ol1C" przez interpelantów oraź złożvĆ Sp'ra:r
Ba.nk Polski pokrył 300.000. reszl:e banki pry;: pe\vnei reOff!anlzacji monopolu spirytusowe::: \\"'Ozdanie - O w\"Uiku swej p.racv~
watne. Z og@lnei sumy obrotu 2Qt ówki było
okolo 31.000 dol.. sprzedanej wvlacznie 'przez
Bank· Polskt Dolar 1!otówkowv w obrotach
Porozumi8Diepolsko-ł1i8~i~ckie"
ory"vatnych - 7,60. Rubel zloty 4.06-4.08.

W.iłlZAWSKA GIEŁDA OFICJALNA
Z dnia 21 słvczn1a 1926 r.
WALUTY·
Dol. St. Ziedn. 1.ł{>
DE'tvIZY..

'S

PAPIERY PROCENTO'vVE.
P07. konwersv1na 100
proc.: 6

])!l'OC'

proc. POŻ. doh,l,l'OWa 1920 f. 64 proc. (zł.
467.20); 10 proc. poż. kolejowa 116 Droc. 122 proc.; 5 proc. pallo poż. konwers vjna

43,50; 4 1 pół proc.
Listy zast . ziemskie.
pl'zed\v. 19970-·19~90·--19,70: 5 proc. Listv zast
m. \Varszawv. nrzedw. 20.5~21.00-2{).80: 5
proc. Lis 1\' zas t . m.\\i"a!vszawv do 1918 I'.
13.00; :> Inne. Listv zas.t. m. WarSzawy. zlot.
30,75-31,25·'-31.00; 4 i pół proc· Listy zast •
ID. 'l\l arszawv. zlotowe 2900.

AKCJE.

Banki: dyskontowy 5.05~
handlowy.
1,8S; zachodni 1.00; Elektrvczność 1.50; Cho~
dorów 5,00; .C ersk 0,21. Czestocice 0.80:. Go:::
sławke 1.15: \Val'sz. cukier 1,7{}--1.78; NQbel
1.35': We~iel l.4S; Ce~ielski O,20~ Modrzei6w
2.15: Norb1inO.85--0~83: Ostrow~ckie 4.20~
Paro\vozv 0.20: Rudzki 0.83: . Starachowice
Ul'ltlS O.50~-'0.45:

Zielenie\vski 8.75....,.g.OO~ Za::
6.00~ 'Borkowski 0.60-0.63: Jabłkow:=
~cv.O}J9'-OJO; ł-Iaberbusch 5.20: Sparvtus 1.50
Ze!JhHl~l O.1tl-O,09.
.

wterc'c:-

. Z pożvczek-państwowvch poszuklwano
5 n.l·oc., konwersyjneJ. za która w obro:::
· -t3.cli _ watnvclT osią(!ano 34.00-33.50. Inne
państwowe w zaofjarowan:iu~ za 10
lowa w obrotach prywatnych osia
Listv~ mocniej. Akcjam J
·"'Jertaenlcia
chwiejna. ospała.
dziś

chodźt OZ

olsai na PO ot .SBZOD08.

Uregulowanie sprawyprzekraczariia granioy .
Warszawa 21 stycznia (uat )
wymianę not z dn!u 19
stycznia
br. pOIniędzv neInomocni k i ::El l'z:~du polskie
gO dr. -Pradzvńskim apeło:nmocnikiem nie;:
lnieckim Erkhenl Zechlinc-ni ZOSla:1 1..10twier~

Przez

dzonl.i protokul z dnia 12 stycznia 192ÓT.,
podpisany w Be~linieł a dotvczacy· nrowizo;:
Tvcznego porozurnienia na rok 1926 codo u::
dah1.cvch sie do Nielniec na prace polskich
se~onowych robotników rolnvćh.Protokul
POWYŻSZy sporzadzonv został DO zmudnych.
p·rawie rok trwaiacvch rokowaniach. kt6re'
do ostatecznego zawarcia układu nie dopro::wadzlłv. Bliski termin
rozpoczecia rućhu
wvchodźczego' z Polski na roboty sezonowe~
który nie pozwalał na definitywne uref1.ulo~
wanie ęprawv yvvchQditw~, bvł . l)o,vodem
zawarcJa l)rOW~ZOrYcznego narazie po:rozu,:

mieu.ia. Re~uluje ono kwestie przechodzenia
granicy t~lmi z Po\v:rotem na. zasadziewvd~
wanvch przez, rzad polski bezpłatnie Daszpo~
tów. i zwolnienia naszych robotników sezo:::
nQ\:vvcJ.:. 04 o~o\viazku zaooa)trvwania sjew

W:Zy nu:.m;~.leckle.

Porozumienie zapewnia dai1

le3 rob01:nJkąm. Dolski m zrównanie \v waruh$
k!!cłJ. pł!lCV l 1?r acy z robotnikami niemie~
klm1 . tel SalneJ kategorjii.
.
.' Zaznacza jac obustronne życzenie def~
n 1tvwD..e,go zalat\vi.enia całokształtu kwestji
rob.ot~l~Ó~v sezono\vvch~ PfOtoKó-l . oznacza
kWl.ez1en Jako terrain do. daIszvchrokowań i
st;Vle~'dzat ~e ..sprawa ubczuieczeń" od . wvpa~

ko;V -robotn kow sezonowych załatwiona b~
dz!~ na l?odst.~wie proiektu m i edz'\"'l1n r odo\VeT .kQn\VenCJl genęwskiej z 5 czerwca 1925.
1

(

1
j

dn.

"ROZWóJ·· Pintek,
--

" • • rw

Obcinall~e głów . od
Republik~ńskie

RIi!iI1IiJdJę

22stvcznia 1926 t.
mOli!

nar cnitldla
meto

V rządzenia ..

Klea, f,U1D pnkurator ~ozaIiski z Krakowa, za..

niejszeg9luchus zmierzającego do sanacji nłezdro~
","cj atmosfery" w Polsce, .. zostają natYChmiast usu~.~, ddękł~ł'·" ,m,
wani i zastępują ich ludzie bez g~oWJ i bez, charak..
ik~-ego· ,toduJ !górą· dwustit .sześćdziesięciu żołn!&> teru, -- bo przy taldmzespole łatwiej ukryć "nie.., . Bzecąpośpolitej
ło;,karząca. ręka sprawiedopatrzenia" i· "niedokładności". IlO i otrzymać Glde:r•
jllwtiici" 'dOSł.ęgla w .pierwszej mierze... samego
Później dziwić się nie należy, ze w decydują"
cych
momentach,
kiedy trzeba żelaznel ręki, energl..
jt8k'f1rału~a.
,
POIlWCńieznatzącympowodem, odwołano go, c'!.uef!I'" posunięcia, . dotyczący urzędnik Jest albo
I wJłOc~,cm.0 mu dyscyplinarkę za to 'jedynie, te chory, albo ma ulop, albo ini~jatywę lEwala się Da
jakoby :mlał$ię ujemnIe wyrazić o sprawiedliwości innego_
__ bo co zrobię to będzie źle: albo nardę !dę
paów z la";, przysięgłyCh.
KiedY:>'"aaszu :;-a, -poseł ł obrońca. w jednej prawicy, albo'lewicy, alb.;) co najgorzej Levy'cy. A.
.obie Lłbermąj' .'. opówiadał w. knajpach krakow.. to o posadę panie dzieju dzisiaj ł:rudn"o_
Ten system skl'acaria... o głowę łych, którzy
Iklćh,że.:,sętł~tC)~e są ,,:ąasi" l wyrok u.niewinnia..
Irają
nieszczęście wywyzszać się c głowę od innych
litc, me może1.t!~ać ofoadnel wątpliwośc!
nikt mu
lub mleć odwagę mówić o tem, o czem się nie mówi
& .tego łyłttlu' ładnych dysgustów nie, czynił.
albo mówić nie należy, bo "ręka :rękę myJ~ - teB
Xomend~tpolicjł' we Lwowie, inspektor Ła..
system wydaje już owoce, 1 na nrzęfach rozpiera..
'łomski i kom~ Kajdan, dzięki ·mrówczej prac"
których, zdołano ~ebriu~Wiele poszlak Obciążających
,zamachowca Stei{iel'a, otrzymali w ' nagrodę dy..
~ I.był

energicznie

Czyż to nietem,at do wesołej operetki: za"
••chowiec, którego wina nie ulegała najmniejszej
_ątpUwoścl, obciążony Jaknajbal'dziej kategoryczne
, mi . zeznaniami' świadków - zwolniony od winy i
kary. a natomiast urzędniCY, którzy na głowie S~.l.·
walU. aby wykryć. winnego sFoniewierania majesta..
,~~·Rzeczyp()spolitej są skazani. Tak jest, są skazani
Da gł6d,nędzę l poniewie1'1-:ę
bo na. stanowisko· w
balu gdzie'tydzi są·, wszechwładną potęgą' lic%y6
wcale nie mogę:, Prokurator Malina, który młał, nieszczęśełe
,syć oskarżycielem ,w tym, procesie, ma' waelkie
;dane._ maletćsię na ławie oskal'Żonyth za \;my
Dłepoliełmone,a oskarłycielem z urzęibl' byłby napa
',no Jakiś współwyznawca Sttngera lub inny postęIIOWY, Wojtek służący u 'współwyznawców..

Ostatnla sprawa "sędziego łódzkiego p. Korwin
.01'Ołkiewi_a.iest tego b~dzo wymowną ilustra...
"clą. Zauważyl Gn "między, mnew" pewną "niedoJda
·.mość" P1'Zfprzejściu Ele-.trowni

na ,;nowe ława..
made' in Germ.a4y, mianowIcie osżustwo
Skarbu, na krocie tysięcy złotych czego, "nie dopairzy.ł" ani po~szechnie szanowany rejent, któremu
Um minister Wyganowski w prywatnym· mieszka..
-llIaudzielU orderu "PolonjaRestitutal ', ani magis·
trat, , ani przedstawiCiele skarbu no i· rzecz natural..
u "szwajcarzy" z premjerem SkuIskim na czele,
k~órycll krótkowidztwo tak daleko sięga, ti gdyby
to, b,low Ameryce,zam.iast do. własnego mieszka..
. . . weszliby napewno do kryminału.
l ~YBłwo"

.

.-uo

Sędzia p. Xoniin"Xol'otkiewłcz,
należało

kaktusy narodowe, które uczciwym ·l~
d.ziom p:racy utrudniają..• siedzenie w drogiej.,!uymie.
Prawdziwa demokracja, ułatwiła by jednosł
kc:n z głową i chara.:terem wybicie się na wyzsze
s~czeble administracji
nasza polska "demokracja"
usiłuje śdągnąć wszystkich do blotka 1. do poziom..
Lindego et consorles - bo to wygodniej i bupie.

kary na zbl'od,
padło lila t:1ieach po t!wawel·

.usJę.;

r'.'h

ją się różne

domagać się

doniósł

Polmratorjł. Państw~

U'Obil co ,do
o tych "niedppatrzeuiach"

nuo

nłcteni

p) PołotJem,e ,Serb6:W

,meJmocom' musi zależeć na tem abyśmy zeszu
tam gdzie nas wepchnęło xVm-te stulecie....
Ale pocóż p«imagać wł. snemi rękami kopd
grób, w którym· Polska już siedziała stulecia ł D.~
go się me nauczyła?

złym

ł

Tir północnej ezęśeł 6rec
z k'ltż,dym dniem. Rozgory.czone
protesty jugoslowi13.lls1ti-ego obywatelstwa. w G,re
cji wzbudziły znaczne Ill.eoodoWoleru.e. W grecldm
yodenie powzi~oo reZ;'llucję,· która konstatuje, tę
w Grecji niema .wogóle Serbów. Na drugi dzień
potem zgro.ma.dzeniugrookie władze' areBIzto.vaty
połowę
obywateli -wad 'Nalbanld, pOOlJeWlat wino
wajcy Jawnie podawali się za Serbów. ,YV ootatnieh
d:niaeh nads'zedł do Białogrodu oaly szereg podobnych wieści. WedletychU) w Kru,gzogradzi6, w .~
ni.em Fota'm Grecy uwięziell zlynczowaU wtele 'Ju
g<oS!Ow1I3.n. ,W ltb.nyeh znowu. mi-ejSOOWQŚCiach zmasakrowa.no sied.zącyehw więZlHmiach.
,
BilałogrOOzkie obywatelstwo i
jugosłowia,ńska
opiaija polityczna jest wog61e podrażniona. Cała "
prasa jugosłowiańska jer' lómyślnie protestuje prze
<:iw - grookimgwałtom i pisz.e,te greeltie postę..
poWanie nie może pozostać bez następstw. Grookie
twierdzenie ja'koby w grecki,ej Mac,ooonji SerbO",i~
nie .nlloOOzkald, jest ni~rawdziwe. J:est ogólni.e wilfV
domem, Ze w okresie gdy Macedonją rząd'zili Turcy,
liczba. . serbskich ,{}bywateli w grecki ej Macedonii
była ooe.niJa.na. na 500,000. Gd.7Jie mogli
&i~ pod'zia6
ci obywatele? Część mogła' wyemig.rować t część mo
gła si~ Ż8Wnętrznie ufsymi1ować, a.le przeciet' w
GrecjI} tyje joozez.e poka.źna mniejszość słowia.ńska..
Poseł 1... CzirkO'wiez, który odgrywa .znaczną
rolę
w t>a-rtji· radykalnej iJ6St w południowej
Serbji bardzo popularny, wysf..:,,\pil w tych dniaeh
na łamach hiałogrod.zkiej "Polityki" S energicznym
prowstOOl'przeclw stosunkowi greckich wla.<Lz do
ji pogarsza

Taka dziwna metoda jest u nas tak 'koJdtl&
i Jednolicie stosowana, że zdaje się jakimś

kwenłnie

się·

1!1\

I
5erbBkl~

n

Ba

Jł.

obywaJelsłwa

w Grecji. WskawJe _
greckiej prasy vrobec serti
s-k.iej m.ni~jswści dawno mi} czyni zadQŚ6 najpJ'fJ
mi,tywniejszym wymaganiom spraw.ieddiwośei ,
etosunków .sąsiedzkich. Grecka prasa w 8wejm~
I
wi.ści do Jugo.sławji zaszła tak daleko, te ~
analogjl "łiadnym największym wrogiem połudmo'
na to, te· stanowisko

wych'Słowian. Czirow.i~ oświadcza' staąoWCI'IO, ta

ciąty na Grecji, poniewa:t ona ,mimo :Wszyat.o
k.tch protestów i próśb królestwa· sns nigdy me

wLna

pozwoliła na polepszenie stosunków· serbskiego

ob1

wa.telSltw~ które żyje na terytorjum greckiem. lu~

stawja nie jest temu ,winna. fis do jugosłowi8.iłS~
go konsulatu w Sol~1nikach·· przychod:zą ~~
liczne depuf.aeje s6l"hskie i proszą o ochnmę;:'
Także radykalne"V:rem~" pi.sało w'tye1i
dniach szczegółowo o greckim uciska.n1Ju j~
wiaftskich obywateli. Grecy, piaze· ono, w. dot~
cmsQwych protestach w Bitolj!· i w Dtewdłe1Ćł
widzą przestr,ogi, .te dotychczasowe praktyki Sfł .,J
dal niemożliwe, ale wnioskują z tych zgro~
że mają prawo do nowych gwałtów wobec ObywsJ
teIstwa jugosłowiańskiego. W os1:altmi~h dniach gra;
kle władze post~pują w ten sposób, ~ serbskA;
mni,ejszo,ść narodowa w Grecji postanowiła;zwró.i
cić się do Ligi NarodÓW z prośbą o opiekę. P.i6mO
Wyr'aM mni-emani.e, te podobn.e wypadki me :moA

*

pot.epszy~ atoounk6w

&taoowc.oo
rokowaniom ()
i

stoją

między

Grecją.

na przeszkodzie,

Ii.

Jugo.~

ewentu~

bałkański pakt bezpiecu:ństw1a.

~

. Ru.mor się ttObił niebywały.
Prasa miejscowa I malopol$ka Inspirowana
przez "strzeloow z Kakadu" i innych "z za p!~ła"
odmalowała ten Incydent, lako zbójeCką napaś6na
p) Dz:ięki~ad()'\"i specjalnego koresponden prowMroM do końca. Hiszpanja nie mmi,ena,
Diewinność kanalizacyjną p. wic~prezydenła Wolc"
Da "United Pres'S" w· Madrycie, dowiedzieliśmy się rać prz-ed:wczesnego pokoju. Ocookuje ja. wilelka. kain
wódzkiego, za którą należy pociągnąć... sędziego do ooś nie cooo pk nac,h dyktatora' Hiszpanji Primo de pamja wwsenna, która, jak można tego oczekiwai,
8dpowiedz~o'cL..
Rivery, dotyczących ut.worzenia. nowego cywilnego
zakończy się j~ze przed. nadejściem lata pokooa-r
Po plerwsze, gdyby nawet. sędzłanle . miał gabinetu;
niem Abd-el-I{rima.. Plrzed rozpoczęciem kampanjJ
lemwał Primo de nivera.,
który jut m-rooił
w roku !es'złym wysłałem dO' Abd-el-I{rim& 8wOj~
to tet D1c złego .me zrobił: doniesienie proku- ,
muntlu~ jeneralski i ubie.ra się po cywilnemu, r.a':'
ostatni.ą propo.zycję pokojvwą. ZignQrował mój Usf.
.,., ..,............. ,.."'."..... - me przesądza jeszcze winy oskarżonego przeczył przedevvrzystkiem· kursującym
zagranicą
m uw więc temz ponOSić konsekwencje... Obecnie poło
więc to piekło, dłubanie się i intrygi Skulsko..
pogł()skom~ jakoby w HiS!Zpa.nji istniał jakiś ruch
tenie w Marokku popraWia. się zdrniJti na dzi.en.HlSlf
iShackie naduSt1n.ięciem stolca sędziuwsk.iego powstańczy.
~"
panjanie może zawrzeć pokoju bez ostatęćmeg<
- Nigdydoiychozas' - powiedzi:ał OD "- kraj ,pokov1uia Abd-el-Krim.a.
ił .pana KoroUdewleza'
nie był spokoJniejszy nit obeeni-e. Co sIę zaś tyczy
Następnie Primo de Riverap1"Zes!edł· do oma-'
Ale uderzyć w stół_
programu rządo.,wego. to polityka będzie nadalp~ wiania polityki we\\'TIętrznej i oświadczył:
.Nie zapombiajcie, ze jest on Jednym. z aZ1(~się
wadzona metodami dyr~,ktorjatu. Najpilniejszem za,- Ustrój obecny będzie złagooZ(mY dopiere
sprawiedliwych, prawdopodobnie dzięki ktl) .. dla:niem Hiszpanji jest reorganizacja aparatu. adm1rówczas. gdy lud ąojrzeje .do tego~ Ta chWila jest
niezbadane wyroki Opatrrncści nie zmiotły nistraeyjnego, komunalnego} prowincjonaln~go, do jeszcze daleka i }lie sądzę, aby już nadszedł Czaił
cz~gopotrzebna jest .lirowa podstawa
finansowa. r(\zpiStaniawybor4'w. Lud nie chce parlamentu~ l~
_aszl~gO miasta z powierzchni zIemi.
domaga się r{)zbudów~- dróg, naprawy !iystemu kole
l wszędzie gdzie się Zi.rócimy -"" wszqdde to \V -t:'lIlkierun.kl. rząd cz:'11i właśnie wysiłki.
Głó~nym, zf!danjg.rn vr I;olityce zagranicznej ....,..
jowego iut Jestem" przekonany" iż rząd obecny. J1rO'"
iamo: urżędnik energiczni~js1.Y, sędzia widzący da'"
mówi! dalej Primo de Rivera - jest zakończenie zostanie u steru dość długo, aby m4głte Plany, . . .
lej "swego nosa ipracnjący za głodową pen.sję, sta.. kainP(lnjt. marokańskiej rozstrzygającem zwycięs
czyw1stnil\
l'osła.c~y .wojewoda.. w :razie Jakiegoś eJle.rglez"
tW~'Ka.mna.Wamaroka4$.k.a mUSi bv~ enerJli~
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. Porozbiorowe Cłzie"fe Polski

.1ł1n~m. zma~ań się i

CIelIlI..

były je<łnem.

walk z rZadaIlli zabor

'
na~ód 'Oulski .
chcac
uir.-eć umiłowana .OJozvznę. iaśndeia.ca w

': NieJednokrotnfe

.dawnęi ohwalę. chwYta za oreż aby ziZOzucić
ąarłmo niewoli. w które zakuła 1!o przemoc

-

wra~;.

lednvtn z takich· momentów wielkich.
kiedv naród wvsta:pił zbrojno donom-iuać s·je
, Q należne mu prawa było oowsianie
stvcz~
niowe,~ WYbuchłe dnia.. 22::l!o stycznia 1863 l'.

Kl'wawemi zgłoskami z&pisalsie w dzie
iach naszych ów pamietnv rok. Obficie po::
'Płvneła ofia'l"na krew
złożona. na
ołtarzu

m,iłoścł Ojczyzny, Liczne moitiłv wyrosł'v
w całym keralu.. a tysiace ofiar cara ,oowe~
drowało henna wschód śndeżnvm szlakiem
przez Moskwe i LTral. aby dokonać resziek
bwota w mrożnvch pustkowiach Svbedi.

W dzieiach marlyrolofli-i 'Polskie i ,pow:::
stanie styczniowe ma swe osobne rozdzialv
pisane krwia na kartach .wielkjego samozali'
łlarcia sie 1 poświecenia.'
Do walki z dobrze .uzbrojonym wroo::
!ticm staneli gtnl'cv 'i młodzieniaszkowie nie
,rzadko mając za cala broń Dałke w reku.
Wynik tei nierówaei' walki był zaórv prze"
.sądzony i chociaż zwyc-ieżvl W'l'ó~ to iednak
przelana k-rew dobrych synów Qjczvznv nie
nos zła na marne.,
,
'Wrór! nie zdołał zatrzeĆ w oomieci wol
uei i niepodlef:tłei ()iczvznv. Idea Kościusz~
ki. i Trau~utta nadal żyła w narodzie. a odro
dzo.na. PO 'Qół 1 ora wiekowej niedola Ojc~zna
świadczy dobitnie. że krw'awv trud
bohatt}>
róW 1863 roku nie 'POzootal bez echa i testa,
ment ich testament krw'ia, pisany wcjelił siei
w czyn.

*

..

*

dzień 22::tto stycznia 1863 foku naz~
.Q.c~onó wybuch l1ows t ani a. a na ~łównodo
wodzace~o I powołano Mieroslawskieao., prZY
był do kraiu Mierosławski i objał do,vódz~
two, lecz w dniu 19~~o lute~o te~oż roku ZO~
słał rozbity przez slIv rOsyjskie nod do wódz
twenl Sch!lder~Schuidnera, niedaleko' granicy
nruskief pod wsiaKr.zV\vosadzem.
~al'śoiatowarzvszów Mie
sie z' oddziałem powstań

Na

i!V~lel~eCł(leigo.

leCz został powtórnie roz::
sis.. a kontuzjowany w wal
opuścił granice
Królestwa
gię d Poznańskie!!o.

lS'(,~lDlien]lU

ao

został

10 ma.rca. we

wsi Goszczv. uomjerlzv' Slomni kami a Pro:,
szowacami, Marjan . Lang-iew1cz były p:r:of(y.:
sor artvlerH w Cunen. we Włoszech. Marian
Lan~fewiez dowodzą.c dotvchczas·, iednvmz .
oddzIałów 'Partvzanckich odniósl\v, Górach
Ś'W'ietokrzvskich nod Wach ocki em, a nast ep:::
pod Małot!oszczaświetne ZWVc.lesttwa. nad
. moskalamd• otoczony iednakże. iuż jako dY~
ktator , pod Grochowiskami.. rozdziełil swoie
. siły na mniejsze oddzdalv i Doleoil im skon::
centrować sie następnie VI lubels~em. Prze:.
dziera HiC slie p,rzez G'a.licie został
Marjan
Lan~iew1cz w dniu 19 . marca
aresz;towanv
przez Austrviakóww Tarrnowie i dla' pow:;:
staniabvł htzstraconv.
\
Trzeołm 'z kole1 dyktatorem zostal . Re:::
rouald Traugutt. dotychczasowy
dowó:łca
powstańców w pińskiem. którY snrawowal
władze przy udziale tak zw.aneaoRzadu Na,
rodowef;!o. Powstanie iednakże tliTzyimowało
z każdą chwila gorszy dla nas obrót. ' Kra i
nasz zostal zalany przez wraże siły. a licho
uzbrojone oddziały powstańcze, kryć ale mu
siały po lasach o chłodzie i !1łQdzi e. Siły bv
Iv nierówne i, wróg zwycieżvł.
Pole,,! meżny Czachowski . musiał usta
pić s;!eneral' Józe:f Hauke. który aż do kwiet
nia, 1864 roku opierał się moskalom i,vl"esz
cle w dniu 4 kwietnia 1864 roku uieto Trau~
i!utta, oraz dyrektorów 'wvdzialów'w Rzadzie
Narodowvm: Rafała KraJewsk!ego. Romana
2:ulickie~o. Józefa Taczyńskiego ,Jana Jeł;

nie

z4o r ańs1..-1ef!o.

lin,

1M)'

W dniu 5~vm sierpnia 1864·,l~oku ci wieI
cv bojownicy za wolność zostali straceni na
stokach 'Y/ąrszawskiei cvta~eli. W WarszaMwie
szalał eros! Be,:fZ. a w .W lInIe okrutnv . ~
rawiew.
:o:

*

*

I zacieżyła nad\krajerh. cjeŻ'ka reka sIu
żalc6vv cara. który szubien,icami '
błvsnał "
przed oczsma narodu. p i ek'ie1nv chichot zwv.
ctęzców iak. zgrzyt żelaza wkradał sJe do ~:
9ZU.

: Zaśle]:>ionv nienawiścfta wróg
w swei
spodlałei duszy sadził. że hańbiaca śm.iel'cia
na strvczku .zbeszcześci pamieć. wielkich bOhaterów, a jednak zawiódł sięsrotlo.
Naród cały ze' czcia przechował i na-

dal przechowuie pamięć bOlowników o wól
sae nie zdały wszelkie represje:'
narodzie idea wolne'i Oiczvźnv.
W krwawei mece hartował sie duch na- " ,
rodu i nie załamał się nad wraża l)tzemoca.
Aż wreszcie sprawiedliwośd dzieiowęi
o:;tało sie zadość. Nadszedł rok 1918 a z
zn1m t3k dłut!oupra$!niOna wolnóść. Powsta j
la z grobu do nowefZo życia. odrodzona Pol....
ska; rozpostarł skrzydła srebrno p-ióryll)tak
kr61ewskt'a na zamku dawnych królów Z~
łopotała amarantow~bJała cho:ra{!\iew.
T dzisia i świ'ecac rocznice
nowstanł •
stycznioweao, ze czcia wspominamy imiona
tych; co życie swoie złożvl i w 'walce owoIność Ojczvznv..
K.

ność. Na nic
żyła lladal· w

rze

z.
".

ROBOTY KANALIZACYJNE I INNE IŃWESTYCJE ROZPOCZNA
CZATKACH MARCA.
Na kolejne i konferencii przedstawicie
li: Częstochowy. Lubli lla. Piotrkowa i Rado
mia w Warsz«\vie. w Którei wzieli udział re
prezentancti. banku !!ospodars1'wa ·.kra.iowe~o
oraz min.. ,przemvsłu i handlu. inżynierowie
amerykańskiej firmy budowlane;
..Ulen et
Cie" przedstawili program robót narok 1926.
W Lublinie .,Ulen "~wykona: !ludowe 1'2e
źni~ która ma. być oddana do użvtku' wkoń~
eu te$!o rokU9 założenie rur wodocia~owych~
, budowe wieżvciśnień i rezerwoarów. budowe
kolekiorał założenie k~ałów . o większym
przekroiu oraz budowe stacJi przepoIllPoWV
wania ścieków i OCzyszczalni- prZY robotach
tYCh "bedzie sta.1.e za jętych od 500 do 600 ro.:
botników.

sm

W

p~

Qmawiane roboty rozpoczna sie bezuo

średnlo PO nastaniu Odpo\:viednich warunków
a:tmosferycznych. przypuszczalnie już wpier

w:szych dniach maróa. W okresie miesieov
zlmowv~h p.rzv!1ot owvwane sa mater. tak. bv
z nasta~nlerri ~4p()\viedniei 'Pory robotv mOrF.
f!lv bvc rOZW1111et e bez zwłoki.
.
Zaznaczyć naJeżv. że w Czestochowie
zalożo!lo specialp.ą fabrvke rurbetonowvch.

wvrabI anvch naJncwszvm svsteniem a.metvpTzv użvŁ"iu najbardziej nowoczesnych m'aszvn. F!1~rvka ta wyrabia rUry beto
nowe dla wszvst k 1ch czterech. miast. 'W k~
rych pracu ie .~ Ulen".
--<>90----...
kańsk'lm

iii

....ROZ\VOJ'.' Piaiek. dn. 22 sivcznia 1926 la.,
~Gllt'ESła
T - .. _.

łiabin

c

~

, -,

r

z "Pastorałek" i ksiądz
Go ..

tlhie~vm- tv:~odĄlu, na
nremierze
wznowienia pełnvch", W;d~leku _ ~.PastorałekH
l. Szvllera w teatrzeBo~usławskleflow War
szawie miałzllOWU'lJ?:~jscenadel' .Dl'zvkrv

W

incydent hi.ki zreszt 3; ~ llas , ~o. p,ew1en czas
PfJwtarZa- sle.Ototallbl1cznosc zvdQwska ~a
-pewne celowozęibr~ , na ' D~zedstawlenlu"

urzadziła hałaŚllwa'.d.~mo~stracJe. z POWoąu
ukazania sie, ll~"~ee~le •.flfZurvn~l w ~trolU
~abina., ,któtu -wjfloWIedz:ała
kilka nleW'.ln~
zahawnvchkwestY1t~k.
Żydy J.l;óqp.ioslv 1lwalt ,
c~a 'IDuzvke,· jednem słowem

Dych

krzyk., ni·sk. ko~
demonstracieia
k·ci w żadnym t~atrzeżadna kulturalna 00::bliczność nie robI.
Żydowskie

'chamstwo.

żYdowska

~anćia, i ,żydowska buta sa, szeroko

aro::

zna~e.

ale w tym wvpadku prze~roczvły g.ran1ce
ich przvsłowióweia r01!anc.ll. ,W DolskIm te;:
a trze. na. polskim przedstawieniu lólk.una~
stu 'małoletnich. żydziaków demonstruiacvch
"bezkarnieprzechv teatrowi i autoro\vi. i -pfo
wokulących polską. publiczność ....;... to trochę
za wit:le.
" "
, ł ~dvbvchociaż żydy mJ.aly racie. E!dy;:
bv choci'aż działa się im jaka krzvw~a. gdy
bv wyśmiewano żydowskie duchowIeństwo
lub reJi~ię·.. N i cpodobne1!o. Ot z\vvklv so~
b1e rabin z szopkiwystepuje j urawi.kawałv.
Pt'osze sobie iednak wvobl'az!ć cobv
to było ~dvby np. pan Bernard Sha,y ośmie
lil sie tak ośmieszać. i tąk pod.wa~a~ . auto~
rvtet rozumu. dobre i wolI., UCZCI wosel 1 ąpra::
w1edhwości
duchowieństwa
zvdowsk1ef!o.
jak to czyni z duchowieństwem wyznania ~

toljckie~o w ••Św~etei .Joannie".szt~ce ŚWle:;.
źo wvstawionei, na deskach Łódzk1efZo .,Te:

atru
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ROBOTA WYZNAWCów LENINA NA TERENIE STARACHOWIC.
Bezsprzecznie stwierdzić należy, ze rozpoozęty który istniał tmll o, p-oCZątktl 1919 r. Sb:U10will~
w dniq 18 bm. w Sądzie Okręgowym Radomskim, Józef Golędzir..QwskL F. Zątczyk, Ant. Gąskiewlcz,
proces 15 kQmunistów}ujawni<>nych na swej wywro' JÓzef Szymczak, JóZt· Ciura, Bronisław Knk, T. Km
towej działalnośCi na terenie Zakładów Starachowic werenda. ·Wł. Slhvh'lSk!,' A. Kar}km,\'sJd, M. Jani~:
kich - jest jedny-n z większych procesów i jako St. J&Iliec i Szmul Okrągły.
taki - wzbudził żywe minteresowame, choćby ze
Organi·zatorero tego komitetu' był Józef Goł~
wZglę-l'l na teren na którym. komuna prowadziła.
dzinowski Slprawująe.i ZaraZ€ffi Urz4u przewodni..
swą "robotęt' antipaństwową, mianowicie w rejonie
czącego.
Zakładów, wytwa.rzających artykUły dla pottrzeb
:Jo nim objął ten urząd ZDtbcz,yk.
wojska....
Prócz te.gQ Ząbc~yko\Vl zarzuca się, ile będąc _
Z aktu oskarżenia wynika, że na te.renie Zakła kretarz.em .(zakonspir()\vanym) Związku' Chrześci·
dów Starachowickich z,o,s,ta,łystworzone t. zw.: Dz.iel jańskiej Demokraeji lV Radollliu, brał czynny udział
nicowy !{om.itetKcm. Partji Polskiej, Związek ~no w pracach Komitetu dzielnicowego w Wierzlmiku.
dz.i-eży komunistycznej, 0.1'&% cały 81zere5' t. zw. komó
te na zebrani u odbytem w kwietniu 1925 roku 1ł
rek (kół i jaczsjek) fabryczlłych, które UJ organiza- lasku Tychowskim zdawał sprstwozdanie ze swej
cje PQSoo.dają w sWWIlrozporządwndu większą ilośc
d.z.i.a łaloo-ści w Zw. Chl"Z. Dem. i te ostatnio brai
#

broni.

czynny

W połQwie czerwca, 192.5 r. po otrzymaniu ściś
lejszych d,anych funkcjooorjusze Radomskiej Policjj
Politycznej do()konali rewizji w mies.zkaniach Jana
Salamona, jego() ojczyma WQjcie.cha GHJa i szwagra
Marcelego() Litsa..
Wynik tej rewizji był w zupełności pozytywny, gdy!
w komórkach, nalet"cycb do nieh znaleziono: dwa.
granaty ręczne, kilkaset odezw i broStZur () treści
wywrotowej komunistycznej, kilkanaście zapalników wybuchO\vyeh i kilkanaście planów robó.t zJ..em
nych ~ Starachowicach.
,
Komitet Dzielnicowy KPP. w Star.a,chQwicach

dzielnioowego, które się odbyłO w końcu
1925 roku w mieszkaniu Sliwińskiego.

również

udział w posiedzeniu

Komitet.

cz.erw«'4

Dalej ;akt oskgrżenia szczegółowo omawie.
ode.grali powstali podsą:lni -- jako eUł)Jł
kowia K. P. P.
Urz4d Sledczy, pociągnął wszystkich, do 00powiedzialności pod zarzutem naleteni.a doorganizacji, która ma na celu dokonanie mmachu" na u· '

roIł!, jaką,

stulony

drogą :,·ra\vną Państwowy

:po.rz:ąd.zając składem

ustrój Polski,

hrouii materjalów:

~r

'iYb~

wycb.
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Redakc;a

CZv

,,'-'uchnfa" paszKwili

(k) t.Trzadprokuratorski

W Wilnie 'PO:t
do odpo,viedzialności sadowei Anne
ZawJszanke. redakto,rke odpowiedzialna lite::
,vsk!cgopisma. wvchodzaceuo \v Wilnie D.
t • .,Lictuyos Kelia" za zamjeszczenje w Nr.
Nt, 17~ 18 ,i 25 z1924 r.artykułów. p.odbu::
:rZR j~~YGh do
nienawiści ludności litewskieJ
przec1wko 'Polskiej oraz zohvdzajace. nasze

eiq,gnał

'
"
Trzeba sobie uświadomić. że świetny
satvrvk -..,. ironista w "Ś:Wietei Joan~ie'~ w nie
m:losierny sposób ośmiesza katolickIe du::
-'chowieństwo przedstawiaiac W roli, bandy
ciemnych kacerzy. inkwiZytorów" uółoblaka.-:: władze:
llvch fanatyków.",
,'"
W czara i, sprawa ta znalazła sie na wo
Ale', ponieważ 'Shaw jest świeinvmko:ll kO!ld'lie sadu okre1!owc(!o.
m~diopisarzeII.1. ponieważ oll"ni e Disze pasz
ławie oskarżonvch zasiadła •• redak
lewiUlecz stwarza dzieła wysokie i wartości torka"Na
.. ' Anna Zawiszanka. która oświadczY~
," }ifwcTacklei wiec, tęmu "wielbicieloWd: DolSzew\'~ la. ił iestsłtiżaca.
umie nieźle czytać i nie.:
. 'łów nikt ze sfer katolickich nie -robi :lSP' copisać~ Za podpjsvwanie
..Lie.tuvos Kelias"
l"zutów... '
,"
,
'
, WvobraZmv sobie lednake że, żydofil
'Shaw zamiast przedstawić tvpv duchowień~ żvdowskie~o.Tożby żvdz i cały ~mach Te~
attu MiejskieJlo (pomimo. żeies t on włas~
-głwa ka t oli cki e2o i sceny sadu arcvbisku 4
J)le.f!o kościoła katolickie.f!ozrobiłv to samo nościa żvda P. Celmaistra) rozwalili w 2ru~
2\7. Kamień na kanlien i u nie Dozostalby. a
2
duchowieństwem wyznania Mojżeszowe;:
~o i przecJwstawiłby scene z
sadu kahału ponadto niezliczoneinteroolacie w Sejmie i
r . . . . E(
2 "",M"fA+
t
r 'l!ifiIiilMgU*1k~;'i.'
tłXW

antypo~s,ich.

otrzymvwała.' 15 zł.

mjesiecznie.
Po zbadanhl świadków i vv:ysłuchan!u
oskal'żenia ppI'ok. Burharda sa d uznał no~
są.dną za winna rO:lPo\vszechniunia przez nje
og1cdność Nr. Nr. 17.
18 i ",25 pisma p. t,
,.Lietnvos Kellas" i skazał ia za każde, z tych
przes~epst\v na f1rzvwne w
wvsokośc i
200
zł. z zamiana na 1 n1 i eS i tlC aresztu. a wobec:
zb'el!u trzech pJ'zestepst,v na kare łaczna. a
n-.ianowide na t;!rzywne w wysokości 600 zł.
lub 3 mies1 ace aresztu.'
Nakłady skonfskowanvch wydawnictw
sad postanowił
zniszczyć. a czasoDismo..Lift
tuvoe KeBas u zaw,iesić naza,.wsze.

....----------------------------...................................
-4'.'"
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w Lidze Narodów n j f1dybv sie, uie

-~

kończył"

ale mv jes t eŚlTIV spokoini e1si. 10.
Wyrozumialsi. a nadewszvstko k~
'turalnieis!"
No~
ialn1eisi

..

,,
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iatła

i Clenie.
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Sa w wielkich mIastach

..

pewnekamle~

si~. że za~leta
,iestczviaś krzvwda, dom~ takle WV~l~ra~
1ą na człowieka przykre l
przv~neblalacc;>

nice. w któl'vch murach zda ie

,
1

~"Wrażenje._

Na

.,....

kamienlc~ "nie. rózn1a ~le 00"
m'ędzv sobą. Rówl1ę śClanyz~zereglem (p

pozór

tJP 1 ć sic znowu.
Pewne poruszenie w całei kamienicy
wvwolało sprowadzenie 'sie świeżych lobb
rów.
- Kto ,to taki?-dopytvwał sietetl :1 6ft
miejscowego stróża.
- Co to was obchodzi ~, odoowiadał O

nie płaczą na zmiane. a sa nad wiek Dowa~
net chore słabowite o smutnych ocżach wa~
skich ramionach zapadłych Diersiach i bla~
dvch twatzvczkach.
-

Na '. krańcu

UliCY

dzieli

Krochmalnei wWar;ll

szawlc sIała tJ'zypięLrowa kamjenica. w rQ1:

dzaiutych smutnych domów. w które wła~
nie ta dzielnica stolicy obfitu ie.
Nieszdvś kam,ienica tabvIa biała.
lecz
z biegiem lat mUfY zbrukały sie i nas 1 akłv
w1lC!ocia ! dzisiaiścianv te,gQ domu nie by::
Iv jednoł itego koloru a' przechodziły cala
$tame kolorów od sza r o;:żół t e11o do ' brudno~
rÓŻov;e.f!o.
"
Front za imowal i jacvs': ~bOf1acie i kup::
Cy żydowscy.. oraz sam właściciel domu też
żyd w oficynie zaś gnieździli; sie biednj ro::>

\ kien: tynk mniei lUD' wiecej z murów poq,d~
padał i nierzadko z pod wapna czerWienIe::
Je sic ce2ła. Oko nie fest wstanie dostrzec
. jakieiś wiek:szei rÓżnicy ~ieą.nak od tvch
lnurów wieje teskonota l n 1 ewvtłumaC.7Dne
botnicv.
UC2ucleżalu ch wyta za' serce.
Mieszkańcv oficYnY o szarvm świcie
- Czemu? - zapyt ule sie człoW'lek.
wvchodzili
do pracy przesuwa iac sle W ,ra.n~
t!heaCl'ozwiklać te zfl2adke.
mroku jak cienie i wracali
vóźnvnl'
. , ~ Czemu z dwóch domó~" obok s~ebie'sto nvm
1
iących i bliźniaczo PGdopnvch ieden Jest srnu w eCZ0rcm z powrotem. Strudzone no(!i wle~
kV cieżko" PO, ruerówn"m bruku: na zJ1arb i o:::
tl"lym i ponurym a dru~l wesołym?
nvch plecach zdawało sie. że niosa iakieś ,ol
Zdawać bv siemosło. że ze 1.vnet rzuv
wv~lad w tym wypadku odQryw.a duża role. brzymie cieżkie brzemie. które ich do ziemi
1 tak no'wo wvkońc~ona.kamlenl~a~ z boga:% przytłacza.
OCZY: ich rzucałv tepe sDoj'rzen1a. Cza:;:
temi ornamentaciafi?l s t olaca QdZl~S na pryn
cvpalnej ulicy pow:nna na człov~lek.a WyW~ sami tylko bJvs!v", we' wzroku nienawiść i
rzeć przviemnieisze,,,"rażenie anIżelI brudnv z1086, lecz bvłv l; ,."l.jlkie momenty. I(tóre
obdra-panv domek z k r allCÓW miasta -- a ied szvbkn mijały.
nak c7.e~tokroć tak nie j e s t " ,
.
Fłvnelo równoźvcie. tvch ludzi. Pra:::
I ludzie zamieszkuiacv takie ponure cowaJi od świtu do późnej nocv przez ca=domy bvwaia zawsze smutni: chodza z I!J01- łe sześć dni. Vv' niedzide odpoczywali i po=wam,i ku ziemi onuszc7.oncm i . a uśmiech nie wiekiłzei cześci przepijali tv!!odnio\yv zaro::
~aigra im ni1!dv na ustach.
bek. n w, nnniedz:!lłek z oćieżalemi głowa:::
Dzieci też sa 1ak i eś inne~ Nie bawia sic m~szl!d{) robo·tv
złotzeczac wódce~ nie
tt ~kim s.zumew i hałaRetll llie śmieia. ,.IA 1 rH·7eS~k1ł(J~d.ło to ieiłDOk ~n
~te.nneini~

pryskIiwie ,stróż.

'
Jedvni,e nielicznvm tylko oświadczył
-Jest to nieiaki Kalinowski ze swa córka.
-To ta młoda panienka jest córka teSlo starego ?-dziwil 'sie słuchacz.
- Tak. tak-mó\vił s·tróź - jest u nas
zapisane. że ona iest iel!o córka. Sam chodzi
lem z paszportami do c'\'Tkułu wiec wiem do
'brze.,
'
,
- Wcale do niego nie, oodobna.
- Ja też to odrazu zauważvlem. On
wvahtda na zwvkłc~w- robotnika. a ona. na
.,iaśnie panienke"-dodal stróż
z irouja w
elosie.
. -.,. A może to nie ie~o córka?-dopvty
wa.l s:ę dalei ciekawy.
- Kto to może wiedzieć? - mówił tac>
jemniczvm tonem stróż-cała 'ta SD,rawa wvdaje 'mi sie mocnopodeirzana - zakonklUt:
" dował wreszcie uimujac za wielka miotle.
Tymczasem Zośka roz~ospodaro,vvwa;
la sle w nowen1 n1 i eszkaniu. Przekona.naslo
wam] oica, którv mówił lej. że iest nieszcze
śliwv; \vzruszc:ua' 1e!!O niedola \vvjechała
z nim P0k r vio111U od rejenta Sie:lnickie!!o.
ITczvni'wszv to pod wołV'\yern 'P'ier'Wit
sze1!O porywu dz:siaJ żałowah lU?:. że oPUś~
cVa gf)ścinnv dom -reienta ale wróc'ć . ąie
!

,

tam z d)O\VrOtcm nie "poz\va1ała ieiamb~~a.~
tD.

~

~

KLASZTOR 33 DZIEWIC W NEAPOLU.
ono, jest 'zupełnie tak. iż niemOfla one'

§) Na. iednem z' odległych 'urzcclm,icść
Neapolu, znajduje się naJmnieiszv klasztor
włoski, k);ór,r nosi nazwe .,Klasztor 33 dzie:::
wic~~. Znany on jest w całych \V'loszech z
,surowośc r swei reguły. Żvja tam otJrócz Drze
łożond 33 zakonice. Cyfra ta nie moźebyć
f)r2'ek~oczona i ieżeli iedna z sióstr klasztor
nych umiera, to ...wakans" nie dłu110 stoi o:::
tworem j ,,"krótce . zajetv iest przez' ronne z
tłaJle~zYch sfer· towarzYskich W N eaDolu.
Do klasztoru te,;!o 'Pl'zvhnowane Sit tv}:::
ko s zlachoi anki , należące do si:arvch ro;:;
dć.w szlacheckich a nie moga one mieć wie:::
ei nad lat 27i bezwa:runkowo musza być
dziewicami.
.'Warunki wś1"ód których one żvia sa
t straszne- Klaszor znajduje sie t!łębCft!
leo", pod zjem.in. przvpominaluc bardzo staro:::
żytne kataktunbv i posiadaj ró\vnież ma!t"ń:::
ką podziem.na kapliczke. Odcielv on jest zu
'PełnJe od świata. DZłewi!ze. które wsft,.puie
do te~okłaszto.rU'l i składa śluby -pozostaje
w niin 11a całe żvcie raz na zawsze wvr2e~
ka sie o~ada.nia ludzi. al takż,~ 'cudne~o, wIo
skie~() nieha. W klaszto'!"ze 'Prowadzi sic żv~
eie kranco",-&ascetvczne.. mów l sie bardzo
mało~ modli nieustannie o zbawienie duszy
ilrzesznei społeczności ludzkiei. Uszu zakon.
n.fc dochodzi tylko' roz~ar tłmnu odwiedza
jącef!o 'tę maleńką. kapldczke klasztorna w
wvhltkowo uroczyste świeta.
W kapliczce przeznaczone iest snecial:::
he miejsce dla zakonnic. ale odgtrantczone

wros

,l,

.

.

ROZSTRZELANYCH~

.

Wk:

dzieć modlacvch się śwjeckich osób. Wzrok
ich dosie~nać tylko moze pewnei cześc: ol~
tarza.
Oto - wszvstko... Dla świata zupełnie
te istoty umarły. Zostały ni eiako>żvwce1l1 po
grzebane~. Niedawno właśnie' iednaztych
zakop.n1c umarła a już przed kilku .dniami
tJrZyjeta zostalana iei mieiscenowiciuszka. .palUięć.
N owa zakonnica należy do iednej z
Od teiPorY upłvneło wjele lat. ao~
na iwvbitnieiszvch rodzin· w Neanolu· W s,ta,:. cbodz? z Francjd ,wiadorność~ źe uczem
'Piła 'ina do .klasztoru nie z powodu 'zawodu teisi liczą. sie z możliwościa . rvchłes:!o
mjło~nel!o'ł ani też z przvmusu·. ze strony re
fZeolo1!iczne~o
w Europie:
---00.0:------dziców.. lecz
wzgledów czysto religiinvch. zmu
Ceremonia obłóczyn nowicluszki odbv
la sie w sposób bardzo osghFwv.· prawie es.
Nowoezeeny~·ślnb
..

ze

la arvs t okrac1a neapolttańska przvbvła do
klasz'oru~' abv widzieć' iak. nowiciuszka swói
biały ślubny strój ~iamienia na skromna szaty
zakoIlutic}". l\1.usi ała ona naS'tenruew tem kła'
. sztornem ubra.niu óbejść dziedziniec klasztor
nv z zapalona świeca '\v reku. noczem, wol~
nym krokiem· weszła do. ciemneJto ko:rvtarza
p rowadzQce1!o do . pod~iemnych. ka:4tkąmb~
Jei D(łibliŻS i krewni. plI'zviaC 1 ółk1 .. znajomI
widzjeli ia w tvmmomencde ooraz ostatni w
żvciu. A kiedy znikła '\v . korytarzu zbliżvIi
sic do ie~o wejścia krewni wołaiac dg odcho
dzacei w mroJt'i zakonnicy:
-, S~ostro.. módl sie za nami!
.
- Modle sie! --' rozle~ł sic z ciem,nego
koryta,.rza jeiiakbv konaiacv glos.

z ut

16 OPICERó,\\:r

prawdziwa woda i na~le.· faJe mors.kie
słv się powviei ladu~Pl'aw.łe c!lta ma.pa
cii i An1tlH za'Padła siew błękit morza.
stały na 'mapie dokładne .zarysY
cvolów. na północy i połudn1u r'ra.nC;!ł.
że z Anglji pozostała tvlkomala.
przv2'ladaliśmv sie tei ~vizji z zU1Dełnl
żdtętwieniem.~dv· oto wvłon 1 ł sJe.
Cienie rzucane przez ~łowe medlum
się przesuwać i przybrały forme . . .
czvka.Zhtwisko to trwało z~ledwle
kund ale było tak dokładne9 ak ostro .
" sowaiJ.e~ że obraz ief.to każdemu wrvł Sle

lilia

r

)1.

163 ,OFICERÓW SKAZANYCH NA

DOzY~

fi

ej
'"

WOTNIE ,WIEZIENIE.

Sowiecki trvbunałwoiskowy w Psko~ Bobru iska, wróciwszy do miejsca sweJ;!o po::
Wle OgłOSił wyrok w 1:!łośnej na cała Rosie pe'zedt'"1:i 'ego rOZll1i eszCZenJ a na granicy so\vie
sprawie 119 oficerów czerwonvch z ,pośród cko;:;polskiei. Ten niesłychany brak kal'lloś::'
dowództwa 19 b:rv~adv czerwonej. W SZyst~ ci-jaJe twierdzi akt oska1"żenia~ ....;.. sDowodo~
k:ich: vskarżonoo n:iewvkonanie rozkazó\v ,,"al cleżlóe straty w ludziach ze strony tych
bOlowych dowódcy korpusu Pukrowskiego· formacji annli czerwonei. które nadal wal::
'rło te~o p.rocesu iest barrdzo
znamienne czvlv z PQ\vstańcami. Wobec te2:0 .a,resztok<
dla i1S t raci i stosunków.. panujacych w forma~ wano niemal cały korpus ofice1'ski zbtmto"
ciach' a.I'lTI';i czerwone1. Oto:. z końcem wrze;:; wane119.:t ei brygady.
śn 1 aroku ub. w niektórych reionach Biał(#
\Vvl*Qkiem trybunału skazano 35 'Wvż"
rusi SOWo wvbuchły oowstania wśród 'ludno~ szych oficerów na kafęśmie'Tci nfzez roz::
śr: i wieiskiel. Celem stlum'iJendal'uchu Wyż::
stzelanie, a 144 innych podsadnvch na cież::
aze dnw-ódttwo wydelegowało do reionu. 0:- kle wlezienie dożywotne. Dowódca, ","oiska.:
'~arnietego ~lowstaniem •. korpus wojsk cze1'::
we~o okre~tl W Pskowie zatwierdzil wvrok
wonvch. pod dowództwem Pukrowskiego. Ś1n i ercLwzgledem 16 osób. innym zaś roz::c
Cidv tych sił zbro1nvch nie wvs,tarczvło. od S!trzehnie zastap:iono też dożvwotniem wje~"
danO' rozkaz przerzucenia na teren lJowstań zieni 0m. Wobec te~o iuż nastepnej nocy w
t':ZY .dwóch pułków ze składu 19::tei brVQadv. . oodwÓrzu wieziennem odbyła sje eQzekucja
dotychczas rozmdeszczonei na !!ranicy 1>01:: na 16 skazańcach· Wsr6d rozstrzelanych bv
Ski eL
li: dowódca brygady Karp.iński (za czasów
Z tych form;acti sformowano eksvedv:: carskich - pułkoV'{nik)~ szef sztabu BasÓ"w.
eic. karn:a~ która...:..... pod dowództ\vem pulko dowódca Jacko,y oraz 13 innych
czerwo-:
Kal''J)ińskief!o - miała
krwia i reuresiami nvch oficerów.
'
stłumić powstarlCZY ruch w Reionie Bobrui::
\,!ykonaniewvroku wvwal~ło ogrom:::
i ska. Masa żołnierska. wraz z. ~ronem oficer~
ne wl'ażenie we WSZystkich kołach woisko;;.
wyca
.
sk~em. OdlnÓ\vi{a jednak posłuszeństwa. i PO
pewttvn1 czasie samorzutn.ie porzuciła reion

,

I

.

(~) Królestwem dobre!!o t9nu jest And}
tak jak F arnda iest królestwem mody. W
~Iii obecnie ogólnvm. prawie. zWYf:za iem
sie t. zw. "ślub" -nIespodzIankI.. Na.r~~ec:~e.·
ni albo zupełnie zamilcza ia przed'
.
i znaiomvm1 date ślubu. albo też czvruato
na dzień iub dwa dni przed terminem. W <!tu
~111 pYzvpadk-u odbywa sie ślub zazwvcza 1 O.~
~odzinie 9-e:i fano tak. ze tylko mała Ijczba
g'ości ziawia sie,na uroczystym obrzedzle. Ja
, ka iest przvczvnate~o zwvcza iu. który od
pewne~o czasu zaczaI przenikać rÓ'>'V"'D.1eż do
nas? ..Ludzie. obdarzeni dobrym smakiem brzmi ópJinia pewnej arV:stokratki angielskieJ--.
cZula zabobonny wprost lek przed prezentami
ślubn-ymi. z kt(jlrych rzadko tylko "państwo
młodŻl sa zadO'wolenf\ Dlate20 coraz modniei'
szvm prezentem ślubnym staie sIe w An~Uf~
czek na mniej lub większa ilość funtów szter
lin~ów. I· tak na piewnej uroczvstośc'.iślubnei '"
zawieszono ponad tortem wesel11vm cały pek
takich czekó\v. które ogladano z ot!ólnvmuo
dziwem. Może ta moda przywedru ie ,i do

nas....

Helena f('eller oCo6Iidge"Ta.
§) Ella Keller, której na.zw1sko znane' j~t
kulturalnemu człowiekowJ, jootcisk'awym",
przykładem, do czego d-oproVi-'l8.dzić może potę-ga.WÓ-'
li lud,zF.iej. Pani Kenel' jestgluchoni.ema i ślepa 00
U1~od'zeni'a. ,l\'limo to jednak dimękiniesłychanie tmu .
dnej pracy uzyskała -ona rozlegle wykształcenie.
Ogłosiła na\vet pamięt.J.'1ik.i, w których maluje zarównQ lmleje . Si\vego intęre.sującęgo ,ŻyCIa jak ll1ezwykły swój sposób odczuWlQlllia i myślenia.
Pani
każdemu

KeUer jest

wybi:i.t·lą społecznicą,

a

ostatnią sprawą,

którą się i.lł te.nsy"\v.niezajęła, jest wbranie dwu mil

jonów d<J.larÓw dla ameryka.ii.lkich ślepych. W tej
;,;"pr.a.wie zostJala Ella Kener przyjęta przed. kilku
tiniami przez prezydenta Stanów Zjc...t.dn. Coolidge'a.
Pani Kell-a'l' porozumiewała się Z prezydente.:m w ten
sposób, że przykładała końce palców do ust i krta.ni
prezydenta. Należy podkreślić, że Ella Kaller posia
{la nieslychrunie "'wyrobiony zmysł· dotyku, który
'm.stępuje jej iW1e zmysły. Giekawy Hegz.r:mipl~~
d:la. darmozjadów, którzy posiadają wS2y,g.tki~ zmysły w dOSkonałym stani'e, a. jednak...

zabił żonę W. u

·

teatrze.

§) Onegdaj wieczorem rozegrał alę w trjeate:n..
sk1m teatrze "Hosetti" krwawy e.pilog ponurej tra..
gedJi małżeilskiej. Mianu\vicie 24 let,ni st.udent mady
cyny Daw"'id Humbert Brill zastrzelił w f-oyer tea..
tl'alnem, swą 22-let,n.ią żonę Inez. Młode to. maltań.
PRZEPOWIEDNIA BUŁGARKI.
stwo bylo już od roku rozw.1ec1zi()lw. Przyczyną· roz"
(~) prasa całei Europy środkowd zaimu mentowalv gOOCZv\viście \W SPosób mniej lub
vnrdu ł!yla qhoTo'bllwa zazdrość stud.enta,· podsycaM
ie się bardzo intensywnie katastrofa geolo~icz . w1ecei ironiCzny.
,
n~ .zres~tą I?rzez. lek~o.m~ślność i płochość młodej
ną9 która za~rażać ma rzekomo Europ,ie we:::
męy.,a tkl. BnU me mag! Jednak zapomnieć ukocha..
Otóż na seansie tym zapytano sie Buh
dłuu relacyj francuskich. ]VIyśl. że Europa mo
garki oP,rzyszle wydarzenia hi\storvczne. Za"-- nej kobiety ipoc.zął czynić kroki pojednawcze. KU:
że ulec przewro,to\vi ~eologicznemu. że cześć
ledwie to· pytanie padlo. iak med lum ollarne~ kakl'otne prośb.y· spełzły na niczem. Wobec tego gtujei może być zatopiona przez In orze. nie jest lo nadzwyczajne zdenerwowanie. Z wysoko
dent posta.nowd "rozmówić się" z żoną . - dennibynajmniej nowa. Przepo'\viadal to już slyn podnIesiona alowa Bul~arka pOdeszła do wi tywIiie~ Ponlewaz trudno mu było uzyskać rozmowę
nv Nostradamus. a coś podobne~o p~zepowia sZElcei Ona ścianie mapy Europv i ~aczeła nad " z :uko?haną - udał &ię do teatru~' dokąd jak się dodała takŻe w r. 1909 w Bel~radzie mloda Bul
nią, poruszać reka. pocze!11 mówiła. że prŻVJ
Wl'~dzlał - wybrała się Inez w towarzystwie znajoJ:!al'ka. za~ywajaca sław~ jasnowidza.
dz:e wielka· woda - błekitna woda.· poznika meJ. Podczas antraktu przystąpił nieoczekiwanie do
. ,Jak :mpresarjo. pe\vien Turek. twierdził ia brzegi, oozapada.ia się QÓry...
Zony i je:-, .. "ZC raz z..'l.pytal "ją, c.zy powróci d-on. A·
OCZywiście. że iako mediun1 Bułgarka ta ro
Słowa te padały jak skarai z jei mocno
gdy Z~{)\.. u,.ot:r:zymał odpowiedź odmowną, dobył
bi PO prostu cuda. Ta reklama skłoniła pew zaciśnietvch ust i stało ste naraz coś nieslv;; . bro:vmnga l kIlkoma strzałami zranił l1. ..l:eszczęśliWf\
ue towarZystwo okultystyczne do urzadzenia chanego.
kfr~letę tak poważnie, Ż~ zn"'arla ona pO 1rilku go..'
BułEark'a\ seansu. ' Przebieg 'tego seansu był
W naszych oczach, - opowiada jeden· z dZl'l1ach w szpitalu.
w szeregu relaci'i przedstawiony 'we uczestników te!!o seansu -- błekit morza. za
---cQQ--,--... ,

o eZB a

EVŚfTIi:'"'ir'..h bel~a~ic.h

uropę

dziennika.ch.. które ko

najbliższv

znaczone~o 'nil

·czasis.

manie. zaczaJ

~le no fllRZa..Ć

ia1l-

l),rotest

monar~It~'$tó w rosy j

Autonuml3 narOdowa-na Ukrainie sowieckiej,

sktchprzeciw\j,ptzedazy
klejnotówetifSkich.
(~) .Według ,iNewlitrlC~E:{1raldu (~ P9sta~

now ilirooIiarch1 ści .ros.,,'łyłacv· na em1(!g;ra
c)i\ tałoivć stano'Wc2typrotest p;'zeciwko

sprzedaży

carskich kIel1)otów· koronnvch. 'Pla

nowanej przezSowietv .~iak

iuż

nieśliśmy

otem

d9~

niedawno, .. 'N}~yro. celu zos~aple
zwolana do Czecho'słoWAcJI .:t1;da ~a1nlllJ~a

członków bvłei rodzinv.o~8kl~1. • MIedzy .~n

nem,! -przedmiotem' obta4,·bedz1e· f iterwen91f1
u ministrów sPl'awiedIłwQści wsZYs~klcn
'Państw,. którym So'Wi~ty ~oQlvhv. kleln~tv
sPI'zedać.

397 NARODOW'OŚCIOWYCH RAD GMINNYCH..
s) Wedle o!!laszanvch obecnie oficial:: .~autonomja'~ narodowa. .
n-ych dąnvchna. całym lel'enl~ Uk~ainv so~
Jak stwie·rdza sprawozdanie rzadowe. Vi
\v1eckle! zor~anlzowano. dotYChczas 397 na:: celU\\Tzmocnienia i· zabezpiecze~ia praw i
rodowosc}owvch radgmlnnvch. czvlimieJs:; przywilejów narodowośCiOWych na obszac::
co\,:vch sall1orzad<?,y~ ..składa iacvch się wvła: rze Ukrainv" .przvstapiono obecnie do or2a~
cznle z przedsta\v1c1eh tej mnieiszośd naro::: n1zac: 1 2.000 szkól oraz innych instvtucH kul
dowei.~tóT:;f; g?1Uie ilościowo w danej miei;-; turalno oś,viatowvch. ma Hwvch obsłu~i"Vać
sCO'\VOŚCI. Wsl'od tych narodowych s~-morza;: kultu1'alne potrzeby różnych lunie i szośc i na
d9 W . i~st 66 oolskj~h. (z wvlacznem U:lvwa:; rodowych. W tym samym celu uruchomiono
nIem, lęzvka polskle~o w stosunkach służbo:: z początkiem nowe!!o roku cala sieć nowych
wvch,~ l:3ą niemieckl.ch. 90, rosviskjch (gdvż sadów (pierwszej instandi) w 1'9dzinnvmie
na UkJ;alnl~ za panUhlca ludność uznano lud zyku tvch mnieiszości.O~ólna Ilość tych są
ność Ukralflska)~ 33 żvdo\vskich i t. d. Po~ dów wYnosi obecti~e - 102 (wśród nich-kij
n~dto . wydzielon~ 7. Y{lekszvch feionów .(z ka polskich. t. 1. prawem używania w cza:'l
nIch Jeden polski). c1eszacvch f.ie h.kalna Się rozpraw języka polskiego).

·Kłejnov te bowIem. 1?"rzedsta\V"la ł
jace wartość trzech milionów rublI" s~ ~edlug
opinii mona,rchistQw i rodziny .ca:rskleJ,włas~
~~~~~~~'w~~u~··~~~m~u~ąQ~~l. . . . . . . . .w~·~rt~mnSRmr
. .=.-m.g...~~g~'ffl~·m~r~Id~. . . . . . .
ńością pozostałych Romanowvch. •• New Jork
bastyczne
pogłoski. Na przyj~eje MUSsoliniego grały
Herald" zwraca uwa~e.. że· alarmy owe s~
Jeszoze tego nie byiv.
przesa.dne, .~dyż i tak ewentualna _ sprzedaz ci'g:.triy i unosił siE) dym z kadzielnicy. Całe spOtka
nie
owiane
było
tym
n-astroJam
klasztornym,
który
kJeinof.ów carskich :papo~vkana znaczne ~ud
.~) W Greenock w Szkoci'i zanotowano
cechuje tryb życia d'Annunzia i urząctz.eni,e jego
nościz na-s,tępu iaceJ przvczvnv:' Oto SowIety
ostatnio zupełnie nowy rodzaj s~rajku. straik

-=...

liczą

sie

zmozliwośCla. że

d811e

państwa

ze::.

chcą wystawione na sprzedaż klejnoty zare;-;
kwiJrowaćna poczet olbrzvmdch długów ro:::

za

sVlski ch
J;!tanica. N alem -podkreślić. że
wśród tych klejnotów znaidu1e
szere~ a·f
cvdzieł sztuki złotniczej i jubileJrskIei·

me.

Rabus Spi&cy W łÓZKU'

ogra bionego .

.

§). Państwo

Pertier,

właŚciciele pi~knej i

2l

komfortem .urządoonej willi w Conflans-Saint~ Honorm, zaJI1ieszkują stale w Paryżu. W tych dniach
udawsZy się do Conflans, aby odwled'Zić swą letnia:
'l'eIydenejęz

przerateni-emskoostatowali. t.e

została

ona. Qgra.biooa. W

całym
apartamencie oo.nował
na,jw1ękSży nieporządek, ni~ad i- ś1ady gQSpodarkl

l'&bll&iów. ~Ue sprawdzając jm więcej, co się d:ziE-'

na. pierws?Jem

p.p. Perrler udali Się
aby zawia.domić władze o
dokonanym rabunku. Za.nde.rmi natychmiast przyby
li do willi i ro:zpoezę1iś1e ::z.two od przej,!'zerua 00lej willi, p. Perrier ·towarzyszył im, jakież było j~
g(Jza.dziwienie, gdy otW()rzyw~zy drzwi. pokoju syje

dl()

piętrze wiłY,

biu.ra.żandarmerji~

p.:E'Jlwgo,

na l-szem piętrze ujrzał
w SW()im J:ótku. Był 00. wła.-śnie
labuś, który po trudach swej pracy, odpoczyW(t1
lIIQOOl spraWiedliwych!
Jak Si~ okazało rabuś ograbił willę jUż przed
ltilkomadniami, lecz sądząc, że wła.śeicioelewilli
bawią w Nicei, post3.nowil czas jakiś spędzić wśród
znajdującego się

jpiącego mężczyznę

~

k01I1fóI'tu,

jakim

UI'ZĄdYiona była

willa' pp. Perrier.

Dziwactwa d' Aannuzia q
§)

o

ootatThr.chooWięd!l.:inach :Musool1ni!f:gQ_W
Gard'One, obiegają' w Rzymie fa..~~

willi d'Anundll

w

BW

willi.

Pokoje ·wilU nazywają· się oratorjami i refektarzami, zUQbnesą w napisy rociiu;kiei kościelne••
Poeta· c,z~to przyjmuje odwiedzających we włosien
n.icy. L~czne swe panny. Służące nazyvia kLaryskami, jednego ze swych służących przezwał,.. Dantem,.
drugiego.· \Virgilj usrem.
Park otac.zający \\illę przepełniony jest różne
go !'IOd2łaju' pamiątkami T trofea.mi \yoje.nnemi. W
sa.ID}'ID. środku p8irku znajduje się t. zw. A'l~ngo tj.
ś1vięty pio(}rŚCień~ (ltocrony szemrzącym strumykiem
i gęstymi krzewa.m.i magnolji, gdzie poeta i bohater
W j-adnej o-sohi'8 prowaIt:.W Z przyjaciółmi podniosłe

ro.zmQ\\y.

Wilk jako zabytek muzealny.

Ciraczy bjlardo\vvch!
Przed paroma miesiacami
właścici~le
kawiarni :utrzvmujacych bilardy. widzac o.Leż
kic położenje i zastój w tei fabrycznej oko~
Bcy, lJostanowil:i obniżyć opłaty za ~'re.któ~
re teraz chcieli znÓWg . powracaiac do dawnei

...

normv..
.

podwyższyć.

.

.

Gracze bilardowi. nie z~adzajac ~ie na.

zamJerzoną, podwyżke zastrajkowali. Utwo~
rzy! się momentalnie komitet s tra1kuiacvch l
wszystkie sale bHardo\ve obsadzone zostały

przez pilnu iacvch dele!!a,t6w. Panuh~~a ka~:j:
ność nie pozwalała nikomu. prZystanIe' do b 1$.

lardów, a posiadacze ic4, choć z I?-iechęcia.,·
musieli odstap1ć od zam1a.ru .POd\VV7..iSZen1a o
. płat za 2re.
ESKIMOS, KTóRY s~ ZAzIĘBIŁ

vi LONDYNIł!...

f§) Pódczas S!dv w.Polsce i w R9siini~
§). Pewien Eskil:ńos z kmju Ba..ffina, które:g<ł
brak wilków. a nawet n1ed:;nvno okolIce W·I} kapitan Poo.rson przywiózł z sobą do Londynu~ Pona zostal-vwprotg za~rożone przez nlage wił czynił z naszym klimatam.. umi:a.rkowanym bardzo
czą ..Austria. iest kra jem. gdzie wilk znany
prz.ykre doświadczenia.
~es,t jedvnie~ z życia i opisów • oraz Z trzech
Nowa.hi - oto imię podblegunowea -tył d0- dosłownie trzech - okazó\v. um'ieszczo~
nvch w muzeum zooIogicznem wiedeńskiem.. tychczas wśród śniegów i lodów, przyzWYCl1AjOny
. Pisma wiedeńskie p.rzpominaja obecnie był do lodowatych podmuchów. s'V\roj.e~ .ojczyzny i tył
że pierwszego z tych wilków zastrzelono w. tam zdrów jak ryba w wodzie. Dopiero też w Londy
r • .1844., d rl.llli ei!o w t. 1866. trzeciego w. r. nie ten syn północy zaziębił się pora.z pi«w8ZY' .VI
\
.
1869. Były ·to.zdaie się. wilczyska karpac~le. ~yeiu.

które pOdczas ostrych zim zabtakałv sie aż
do Austrii.. Ludność tamteisza \vof!óle nIe
zna zwiel'zntdranieżnvch i dlat e110 Z;rozu::
nilale bvło przerażenie ludnośoi w Karmili,
o:dv pl"zed 15 laty w llorach :iJda,vił sie iakiś
ta iemniczv potw6r~ POrywa iacv .bydło. które
gO ochrzczono. mianem . ..• Bauernschreck'\
(chłopski. strach,. Od tego czasu żaden dra::
piezn!k nie niepokoi kra.inalPeiskjch.

Podczas, gdy pi.ea:'wsze d!lli swego pobytu ~
:nJeustając.em radosnetn, mumj(
nil,l, poczuł &ię nagl~' 1>0 kilku dniach :ile, nie chcilał .
jeść i pić, oz.p! się jednem słowem chory.' l.ek&l'J
stwierdził zWyczajną gorą.czkę, pochodzącą z za~ię ..
bi.ania. Po PD'wroc.ie opowiedział ,~ pewnośc.it\ $WOlm.
wspóŁziomkom straszne rzecz}" o k~
~
kowanym.

dzB: syn bi'6guna. w

f''«tłf!M
L

I)

t
'Wolny
"""'" Rób jak

i ie
przekład
chc-esż

-

nadciągają....

n.a ·s1;<lłkU podniesionym z ziemi - daj
clowód, iż podejrzenia twoje mają Nlcję bytu.
Lekokspoglądałna

glOBe2)

jakiś

było.

ma.cwm~

tych

"""'- Naturalnie!J~gomooć ten nienawidzi prusaków oojwidocźniej Więc "zucH nam określeni,e, to w
twa.rz, jako oo,jwyższą w jego mniemaniu obelgę.
- Ojcze Nale\vajko odpowiedz'i.ał Lek-ok,
z lekkim uŚlIDiecht®. - ~'iidzę, iż waSllU spostrze;nie Zbyt daleko Sięga. Nie pojąłeś nic fi

gawczość

nic z jego

słów,

a dla mni'e

były

one .strug!:t jasnego

świlatła.

Fizj()gnomj;a
zyła się k01Ilac.zn.ie~

t\v.arzy

sweg>o towarzysm sta1o-

wzro.kiem:
,
- Na początek - powiedział - możę byś ze~
ch,clał dać mi wyjaśnienie, kto zacz }est Ó\Y ezłowłel{
którego myśmy pochwycili tutaj?
,
. .....:. To przecieżłatw() było poznać z jegouhioru. l.t to robotnik pracujący przy statkach.
- A zatem człowiek najniższej 'kondycjj, a jako
taki ..... be~ żadnej edukacji, .prawda '/
--~ Tak by się przynajmniej zdawało.
.
LekQk patrmł badawczo w oc.zy swęg.a towany
sza. Nje dowie~7.ał samemu sobie,. wi~c sóbie pawi edział, i·e jeżeli zdola prz.ekonani ~ swoje przelać w tę
py łeb tego w1arusa, to juz będzie pew-nym spraw"
tl~aneD1 . jego hipotez.
Wy.:Ill

jakie

słów?

"- pamiętaj jednak, te jete1i ja sam dziaktć br,dę
l sam coś odkryję, ro wtedy jasaIn, OCZYWiście, w,...
I&!rnę ca.łł\ gratyfikację.
,Na wyraz: gnatyfikacja. - stary policjant na<l
ataWił UStu. MQmentnlme stnęła. mu. w {)Czach wizja
l'ld$krińczouego nzędu butelclt, z likierami rormaitej
......
.
Mrwy.
..-;,. Mów Więe w takim razie - PG'VViet1zi,ał, sia.
dając

Domyślasz ru~'

-

z .ftaucuskiegc..
l'Zlekł obojętnym

przypomi,nasz sobie, jaki~ słowa. padły ż ust "skarzo
neg'O, gdy na ten oto stó~ rzuciłem zvrycięz.onego?
~ Pamiętam d-osk<male. PowiedŻ!iał: "Prusacy

-

poczciwego pijaezyny wydlu"lecz w ffiom,ent potem ną j,ego

odmalował się
Słuchaj no! -

gniew.
odrzekł

surówym

głoSOOl

-

nazbyt młody jesz.C,ze Jesteś na to, byś sobie pozwalał
na .dhviny ze ·starego. I powiem ci jeszcze, :że jJa nie
znoszę

blagierów,

'

mÓWiłem,

na.8zym pogromem.

N,igdyw życiu z pewnością poczciwy Nalewaj

ka nie wyli:rZeszczał tak s..terOko oczu, Jak po usły.
szeniu powyższego objaśnienia i głus.am, jia.k A:rchł
mooe:s zakrzyknął zapewne "Eureka", zaw..d.ał:
- Rozumiem t 1 Słowa tego ozłow:i~ były
allegorją.

Tmfiłeś jak kulą w płot. Słueba.j w.ięc.iDie
pnerywaj, 1>0 ja jeszcze nie skończyłeiItl. Otóż jet.el!
Cesarza. prwrazB:o to. zjawi-eni,e się prusaków, to.
właś1lii16 z przyczymy, iż sroo:zi~wał się on z taj sW
ny wła.śn.i'e nade.jścila poonoeruezych wojsk pod ~
d'Zą j,enemia Grouchy,kteórye miał nadciągnąć ~
armją w liczbie 35000. Tymczasem uj.rzał Bluche«'ai
Li.czył na pomoc~ a zobaczYł wroga 1 wtedy mkrzy
kl}ął "Prusacy nadciągają".
,
Nalewajka wytrze&zczył ~y je8ze~e ba;rdziej
oozkolwj,ekzda.wa'o się to j~ ni<emoźl:iwe, i 1JaWoła.ł
- Do. pioruna! .••
Ot6t Dai&Zmorderca, 3ądząc ze słów powyt..
szych, oczekiwał równioo, jak Napoleon pod Water.
loo, na n.ad.ejście P":l10cy i ujrzał. .. nas. że zaś spo.
dz,i-e~ się ood,ejśc;~ -pomocy, duwodem tego najl.ep.
szym~U nie uciekł bynajmniej, &czl:olwieknasze
zbliżenie się do domostwa słyszeć musiał niewątp1ii
wje. Możliwe również, iż miał wspólników i chei~

- spokojnym tonem odpo\vl,edział Lelmk na ten wybuch zaraz ci wytłu
maczę· Jest -rzeczą niemożliwą, byś nie słyszał o bitwi-epod \Vaterloo, która zakończyła Siięstras.z1iwą
naszej armji klęską? ...
~. N.ie widzę ',żadnej łąezności....
im dać czas l:mknąć.
- Ale o bitwie tej jest ci coś nie roś wia- . .
- Tak bylo niewąt,l-..dwie - zawoła.ł Nalewa.jdome?
ko zrywająe się z kl"Z€Sła - Ach!. ... teraz ro7.ll.IIJj.:®
- Oczywiśeie~
wszystko.
- Doskonale. Powin1·q.ueś więc wiedzie~, (jezuI
t:śmiech tryumfu proowinął się po lJstacb
ku, te zwycięstwo przechylałosiępooz.ątkQWO na Lekoka,.
- CÓż mi powiesz w takim razH~; jeżeli cię . stronę Francji. Anglicy chwiać.SIlę 2JaCzynali i Ce-'
- \Vięc jest.eś t.ego samego zdania? rzucił pyta
pr-zek~oom. it człowiek ten odebrał wychowanie sarzJut 1Jakrzyknął: "Mamy l(!h" ~gdynagle 1m
nit) tylko staranne, ale i wyzsze, wytwo.rn.enaw"t? . trłach naszego prawego skraynła rtkamły się ja.k-J-. nie staremu wiarusowi ~ w ta.kim razie musimy
- P0TI:'iem .źe byłaby to rzecz t.Qumh:wająca. v,'eś "\\"'Ojs.ka.. Była tD armja pruaka! To tad~vdow~ srrawdzić, a ile nasze wnioski były uza~l:\ctt!on~
Jest śnieg dookoła dQmu, prawda?..
Odnal ~7j-f'1'l~e
~ A ja ci to udowodniĄ i to bar~ ł!aJwo. C'o.v
lo o WYnikubJtWy, któm.. zako1lezyła się, j&.k"to jut więc: .ślĄdów me będm.e rbyt trudne,
liDo c. ~
Chwilę eierp1i\vośc.i

,

;J

.

8

~.ROZW()J'" Piatek~

dn. 22st veznia 1926 r.

wie :uastosować do tych związków komunalnych,
rych. budżety . podlegają . zatwierdzeniu.

oraz wydawać analogiczne

( -,--) Eksport we~l3. naszeQO za~!'anice w
,dalszvm eia{!u okazulc wzrOSt. Tak w ~rud~
niu orzecietnv dzienny n;J:adunek z kopal{1
'We~la na eksport wynosi 29.8 tys. tonu. !ldv
w l i s 10padzic wynosił 27
a w paździer
niku 25 tvs, tonn.'vY len srHJsób pomimo
licznych ś\via t • jakie niklU1V w grudniu. o~ól
na ilość wvwiezione~o. zagranice wegla nie
bedzie mnieisza, njż w listopadzie lub paź~
dziernJku. Wvohodzac z tego założenia dziś
już możemy wprzvbliżeniu obliczvć rezul::
taty nółrocznvch wysiłków naszych dla za~
gtamenia straconego niem]eck lego rvnku. Cv
frowo przedstawja sie to nastenuiaco': 'wywie
ziono za~ranice w lipcu 457 tysiecv tonn. w
sierpniu 529 tys. tonu. we wrześniu 572 tys.
tonn. w październiku 680 tys. tonn. w listona:::
dzie 686 tys. tonn. czyli razem około 3.600000.
tonn w porównaniu do 4.600.000 tonn. które
W1"'W'ieź1iśmv~ w C,i~I1!U p ńerwsze1!O nółrocza ~
kiedy mieliśmy ieszcze rynek niemiecki·
,
Cyfry pOwYższe stwjerdza.ia. że wvłom.,
·iaki uczynili Niemcy w naszvm eksporcie

zarz&dzema

10m povfiatowym odnDśnie do gmin wi1ejs,kie:n
gmil~ miejskich, których }mdżety podlegają

przez zamkniecie swych ~ranić dla nasze~o
weda. zostal wvpdnionv w dwóch cześciach
a blisko m.iHon tonn nozostaje do wvrów-r;
nania. N~ szczeście powodzenie. iakim sie
ciesz'\' nasz węgiel zwłaszcza na rynkach.
północ:·nvch, pozwala nam dziś. twierdzić. że
jest to tylko kwestia czasu 'i ori!anizacii
środków transportowych. Już w, grudriiumo'

dzemu·

wydziałów·

powiatowych.

.

dnia

Zaznaczvć nale~:y, źe w reskrypcie z
listopada 1925 ~r. Nr. SF. g216'-25 zwróciło Min.
uwagę, że opóźnienie w ułDzeniu
hudżetu przez związ.ekkomuoolny

Wewn.

ruu

1

Uel1Wł'łll

w myśl rozpDrza.dz.enia Prezydenta. ' .
..
z 'f'!U. 22.XII.1924 I'. (Dz. Ust. Nr. 113,. PD'Z, 1(02)
dem do ustanowienia .delegata rz.adQweroJ ~.

glibvśmvprzez Gdańsk i Gdynię WVWi0ŹĆ
o' ~akie 150 do2oQ tys. tonn wieceJ. niż to ma
mieisce' w rzeczywistości. ~dvbyśrodki prze
ładunkowe i transportowe na to nozwaJaly..
W ten· sposób .Juka niemiecka" iuż dzisiaj
byłaby z nadwyżka wyrównana. To też w

tyczącego związku.

--000---

Ile wplacono pod~t~(ów
w roku t925?

'PrOgramie nasze i polityki
eksDortowd na.
na ibli:isza przyszłość musimy wvojsać na .
pierwszym mieiscu: a) rozwój u irzadzel1 prze
ładunkowych Gdańska i Gdvni oraz b ) och
'Daninv 'Publiczne przyniosły w ro~',
powiedni do te~o rozwÓi .kolei. R vchle roz~
i el1łym 940.6 mUonów złotych· N a iw I'
,wiazanie tych kwestji bedzie stanowić o dal b
szvm pomyślnym rozwoju eksportu oolsk;e~ dały podatki bezpośredniet - 364.4
złotych (w tei liczbie 1l:fun owe 49.1
JlO we~da.
złotych. przemysłowY 198.5 miUonów
dochodowy ń3.1 mil lonów złotych. inne
kl bezpośrednie 53.6 miUonów złotych
11m
Podatki nośrednie przyniosły 115.7
jllil
ionó\v złotych. cła 285.3 miliony złotych. ,OPl{&'ł;1
wiadomo tak mało jest. W EuroP'ie. znajduie tv stemplo\ve 113,7 milionów złotych. LlV,~.. tI;;A~.·Ti,~~
, siew P'Dludnjowei Serbii w wielkich ma~ majatkowv 61.4 miliony złotych.
J\lonopola przyniosły w rokuzeszlvm
s ach. Dotvchczas eksploat.owano tylko dwa
szyby. kt.-).rvch wydajność w stosunku do nie 392,4 miliony złotych. w tern monoDolsolnv
naruszonvch. dotychczas zapasów rud iest 32 miliony złotych. tytoniowy 182.6 milionów
tak nieznaczna.że wydobywanie chromu jest złotych. spirytusowy 170.1 milionów złotych.
najmnIejsze ze wszystkich podobnvch ko:: pozostałe monopole 7.6 milionów złotych..
pam Europy.
O~ółem dan.inv publiczne i
monopole
przyniosły w roku zeszłym 1.333 , milionów·
Główne bOf!actwo południ owe1 Serbij
stanowi .iednak wegiel. który' dotychczas WY złotych~ podczas ~dv w roku 1924 195..1 milJO
..
dobyWano tylko z jedne20 szybu. Ogromne nów złotych.
Z zestawienia wpływów z daniin puhlicz
wars~wyweda wystevuia zupełnie na po::
wJefzchnie ziemi. tak że wydobywanie te~oż mvch~ i monopolów w roku 1924 i . 19~5 WfL
wymaga. małych nakładów. Ener!!ia oievlna dzimv. że w roku 1924 tylko podatek maiatko
jm!oslowiańskiegowef11a. dochodzi
do 6·000 wy i dawvwozQwe dały wiecei niż w roku Uli'
kalorvi. prócz wcglamiedzi. chromu i azbe::: biegłym. W szvstkie inne daniny Dubliczne i
stu połudfiliowa Serbia ma także wodv:mine::: monopole dały w roku zeszłym wpłvwv wiek:
ralne. Sześć ciepłych .siarkowych i żelazi:: sze nil w ;roku 1924..
stych źródeł -przedstawia dla gospodarki Dan
~wowej bezcenna wprost sposobność.' do;:
tvchczas niestety niewvkorzvstana.. Gleba PO
łudniowei Serbii nadaje sie dla kultury TO;
(-) Stowarzyszenie kupców polskich
ślin przemysłowych. Tamtejsi mieszkańcy u
zyskuia rocznie tylko za ~mo opjum i jed ' ooda je do wIadomości, że .rzad anl1ielsk:i przv'
wabne kokony ponad 200 milionów dyna::: s'tapH do wnrowadzenia nowych cel ochron_
nvch, WVillietrzonvch przeciwko tym artvkurów.
Ą ~
łom•. których przywóz z za~ranicv do An{!Ui

----------------------------------act.,a
f-l Pewna

oodstawaiu!!oslow'iańskie!!o

, przemyslu' może stanowić nie tylko . za!!lebie
wę,;!1owe w d8liriie Timoku. f1dz i e .dobyWa
sie wet!iel i rudy. lecz także zagłebie w 'PO:::
ludni owej SerbH. O niezbadanych bOf!a~
iwach naturalnych k T ólest ,va S. H· S. ma ia
szczupłe wiadomości JUf!osłowianie sanu
a
leszcze-. mniej wiedza. cudzoziemcy. prócz o~
@'omnvch pastwis~. ni eZ1lłeb i onych lasów i
licznvch potężnych wodospadów iest POlu::
dniowa Serbja bogata i w liczne pokłady mi
Ileralne. ,kttórvch ieszcze dotychczas nikt nie
uaa-uszvl. ku wielkjei szkodzie dla państwa.
W tych dniach M. Gawrilowicz.. który
bS'ławicznie szuka nowych bo{!actw w Ju~~
8ławi!~ opublikował 'w' ••Prawdzie" infQl"ina~
cvinvartvkul o na,turalnem bo~actwie Dolu
dnioweiSerbji.
NaJwtieksze, bo~act\vo południowe i Ser
bU tworza bezsprzecznie rudy. Mało 1ldzie
na. świecie znaiduia
się ~takie
masy
tza.dkieS!o naos:;!ół azbestu. jak na oohldniu
Serbii. Miedzv DJowdieUi i Doirana wvste::
pUia łożyska azbestu zupełnje na PO\vierz::
clmie ziemii, tak że eksploatacia nie byłaby
zupełnie kosztowna.
Chr om
k t óre20 jak
4

'<

CIa ochronne w Ang1ji.

I S
(-) Ogłoszona została ustawa sejmowa wproWQ
w życie instytucje "głównej inspek,cjl kQle-

Urzędnicy inspekcyjni wykonywują słu~ we
wskazalI swych przełożonych, inspekcję przepr,)
wadz.aja. jednak samodzielnie według swej najlepazej
wiedzy i sumienia..
W stosunku d:o pracowni k.1W
wlJadz lrolejowych pnysługuje urzędnikom gl insPt"~

wych.

d:zająoo.

dług

\owej".
'GL ins;p. kQlejowa ma być OCga.n.'l'Jn, podległym
.bezpośrednio minist.erjum koleJ, dzdałającym samo-

cj~

dzielnie i niezależrhl-e od depart,amentów. Zadaniom
jej jest kontrola nad całokształtem gospodarki Knle
jowej oraz nad' pł'la widłowem stosowaniem na kolelacll Qoowł.ązują,cych ustaw, rozporządzeli i inst.ruk
tyj.
.

Gl. insp. kolej.

spełnia swe 'zadanie

a)
kontrolę domźną, wykony\vtlnąwedług własnego uznania, b) pr7JeprQwadzenie dochodzeń, w wypaJku
dostrzezenianieprawidłow{)ści lubnaduźyć i c) prze
prowadzanj~ d>ochodzell, zleconych przez
ministra
k.ole.i.
. . Na czele gł. insp. kolej. stoi główny j·nspektor
mający pod sobą urzędników inspekcyjnych i biuro

prawo

tądania

wszelkich

wyjaśnień słU:ioowych

badania ks.it\g, rachunków, aktów, dokumentów itp.
Urzędnik inspekcyjny ma prawo wydać poleceriie za
wieszenia w czynnościach pracownika 1rolejoweg).
Zasadą urzędowania gł. inspekcjd

ma

przez:

w

być

natychmiastowa,

bezpośrednia

kolejowt~j

interwenelit

i możliwle najszybsre :tałatwiaJlie odno~nych

spraw

gospodarki państwowe
kQleje naleŻialy dotąd bodaj donajsprawruej funkCjO
Dujących, są jednakże i tu jeszcze rozmaite boląc~ki,
które now()wprowadzo~ instytucja, żyw.ić nalezy
nadzieję, rychło usunie.
Ze wszystkich

działów

za~ażać ma Drzemvsło\vi kra lowemu. UstaCh
wa iest uchwalona przez parlament, ale nie
weszł~ ieszcze w żvcie.Ustawa ta wprowadza nowe cła: na noże z w,dątkiemchirurlil
g'icznych lub używanych do maszYn. nożvcz·
ki ij nozvce krawieckie. brzytwy. duże widel
ce do miesa.. przvrzadv stalowe w całości
luh c:1,eśc i owo do ostrzenia .noży. raczki. 0strza luh materiałvdo wyrobu wzmiankowa'
nych. artykułów. rękawiczki W całości lub·
cześc 1 owo. zr~bione ~eskórv lub futra ... f!o~
we reka\Vlczki .. zrobIone zmaterialu tkan~'
S!o'lubwiazanef!O z bawełny, ko~zulki S!a~o
we, pończochy UŻYwane bedą obow1azvwtl#
Iv przęz 5 lat od dnia weiścia w życie no.'
':vel ustawy. Poza tern rozważany jest . 1)l"~
lekt 'jD.rowadzP?l!a nowvch ceł 11:.a . miotłv-.'
szcz(\~ki: naczvtua ł wvrohv alumIniowe C)iI
raz paPIer nakunkpwv..

Z9.stói 1!ospodarczy W NiemflZech
(-) Zastói $!ospodarczv w

Okólnik
(-) Z uwa,gi na. to, że 'Min. Spraw Wewn.
!iii: otrzymało dQtychcw!~ do zatwierd~en.ia prelimi
narzy budż.etow\'\':'ll gmin miejs.kich, Uczących powyżej 100,000 mies2-kallCÓW,
jakkolwiek .ro:zpoczął
~ę już nowy rok budżetowy, w którym gosp..>darka
~ych, miast powiI11lta być oparta na zatwierdzonym
pn;ez

wł.adzęnadzorczą budżecie.

o L J na' obszarze podległego
terytorium znajdują się miasta, liczące ponad
ł:.OO,OOO mi~zka.:ńców - mają z.badać· powody,d1a
'~ch pretiminia.roo budżetowe tych ml~st· nie zoWojewodowie -

łm

dot.Jf~ nrz.edl~ 00 mt~d7.e~ twSIt~

pnie ' - przy uVl'zględnieniu tych powodów' l' warnn
ków lokalnych gooP<?'darki miejskiej ustalić ostateczny termin przedłożenia prelimina.rzy budżetowych
do zatwierd,zenia, który to termin ni~ może· być dłuż
szy niż 15 lutego rb., podać ten tertuin do ~iadQ
mQści M-siwa Spraw \Vewnętrznych a w razie niedotrzymania terminu przez zarząd miejski - wymą
pić d{) Mlnistershvl3. Spraw \Vewnętrznych z odpowiednimi wnioR-knmi bfVdź. co do rozwiązania reprezentaejl komunalnych, bądź co do ustanO\vienia
delegata rządowego w odnośnej gruiniemiejski-ej.
P-odohn, sposób ptstępowa.n.ia· ma.jf\ WOJewool{}
R

Nie~czecti

Pote~uie się z miesiaca na miesiac:wvmow
n,:~ t~~o dowodem ,jest sZYbki wzrost upad
łO~C'l. lak wskazuie zestawienie nasiepuiace:·
wHpeu roku zeszłe20 zareiestrowano 791 tłB
padłośC'i~ w sierpniu 751. we' wrześniu 914.
w p~źdzjer~iku 1.1 (?)9W listooadzie 1.343:

" a ':lec WC1af!u 5 miesiecv ilość tlDadło~ci
zWJększvła sic w dwójnasób. Kredvtv g()IC
spo.darcze. udzielane przez banki niemieckie
w lJpcu \vvnos iły 2.842 mil lony marek zł~
tyC~. :V. s~~rpniu 2.786. we 'wrześniu 2.763: W
p~z.d7.:ern'Ku 2.639.
w listot)adzie 2461
~Ih. marek złotych.
.

~

4L

\VS'iystłdrn krewnym, przy jaciołom, znajomym, a

piątek

22 stvcznia•. Win
~Vtelnia Tow. P~vlaei. '.. tranoiiq
Piotrkowska 103 (lewa Oiifl:otwarta od 6::8 w•.
f
(Par~ ,ID.,

WystaWa

Sienkle'"

J1l8Iar$hi~

~l<.!Zł,\it)

rze!by

()t'j,\1~tt8.

atafiki
Cl<tłfelnł.

od goóz..

auci)ltle

1G.eiumo

t.d}ofpn

latowi Wyrzykowskiemu s P.)ndaHńskiemu~Nasrorowstdemu, Wyszyńskiemu jak ir6wnież
Cechowi RZfiniczemuza odprowadzenie zwłok

ś.

,
wieąnego

•. Św it• dzień i noc"
Teatr Popularny ",Zbyszko i Danusia"
Kino luna •.Złotv cieleo"
,Kino. Casino ...CZY 'warto KO(~hac?n
Kino Reduta nGoraczka złota"
Kino Odeon: .$trzeżcie sie dziewczęta".
M~ejski

Kino 'Dom Ludowv. uBrzdac"
Kino Resursa ..Królowa Saba"
Vi'&".I."~'.I:U!0..4 Kin. Oświ a t 4 ",W siódm.em

niebie~'

- Walka o prezydium rady miejskiej.'
AczkQlwie;k dotychczas wybory prezvd
ium rady mieiskiej odbywały się na .pos~e::
dzeniu konwentu .seniorów. a rada miejska
WYbory akoę'P,tQwala, to· obecnie sPt'awa ta
Si\e: zm.ien1ła. ,zupełnie.

Na. one~dalszem uosiedzeniu konwe.a:;
tu do porozumienia nie doszło i konwent \YO
bec fozbieżnoścł zdań sprawo te skierował
na plenum rady m1ej;skiei. która ostatecznie
dokona wyborów plfczvdhnn rady.
(hip)
podwyżka Omal telefonicznych.
27b· m.wvjeżdża z ram~enia

W dniu
. związku telefonistek Z.Z. ll"J).Woskow!czó
WDa na konfe~ellcje z J)!'zeds t awi 0 1elami p~
A. S. T. w sprawie nowei umOWy OJ'RZ stoso
c-waaia '-wskaźnika droŻyź.niane~o na mJesia,c
',tycteńi lutv... Sprawa ta' pozostaie w zwią~
zku z projektem 'podwvższenia opłat w tele=,
,,'f;QJl~ch. któi'v topro.lekt skiero\vanv .zost.ał
:oO;ć'min. przemysłu i handlu. Od zr eal1zow8.:::
niji'moiektuspólki telefoniczne i dość znagz:::
n,ei podwyżki opIat co doktóre~o to proje:::
ktu cmnniki rzadowe nie zaiełv dotadzde~
cydowane~o' stanowiska. zależeć bedzie sptr~
wa umowy z· telefonistkami·
I

Wizyta. llpmktQ:atora i rewląt&.
Mosż,ek Mószkowiez dłutszy . lY&as bawił zagra
nicą zamia.st .;Jtawić sią na k~ję w WQjsku.
Gdy M. doM·edzial sdę.te była jakaś amnestia.,
$wil Slę U prokuratora, mjr. Jaekólski,i3go by. SJię
-

'W tej

sprawie po,1X)zumieć.

Zask()C.2'JO!ny
do

tą wb;ytą

.

WIDMO NOWEJ PODWYŻKI CEN
We środę wiOOOO'rem odbylo się w sałi posił)
dzeń Magist.ratupod przewm1nictwem p. wojewody
Darowsk:1egQ pooJ~nl.a obywateLskiego j{:omiitetu
niesi'enia pomocy he mx>'ootnym. Sekcja rozdzielc~a
z.akomunik'Owała, ie p~JiUiał1 węgla i deputat6w
*ywBosciowych. odbywają się normalnie i. z-e Q.becnJe
r-o.oo.ziela si~ rb;ieDllie po' 30--45 w:-agonów węgla.
Sprawozdtmie kasowe wykaz.uje, iż dQtych-exa.s
z ofiarności spoJ:~ej uzyskano 61,000 złotych.
Z większych ofiar ·mi.ajsc<lwy-ch wpłynęło ostatnio
10,000 złOltych od KrajlQwegQ ZwiązltuPrkiOOllysłu
Wl6kienmcZ8eOlOora,z ok-oło 121000 złotych od Prz,emysłowców, . należących d'O ZwiąZ:ku Prz-emysłu Wló
kj.oondezego w P:ańsiwi.a Polskiem.
Z kwoty. tej przyznano na akcję w Pabjam
ooch 20,000 zł-otych, a obiady dla bezrobotnych umy
s!o.wych w kuchni-ach wydziału opieki Magistratu
5f OOO złotych, a resztę pr)IDZDacrono na zakup żyw
ności ma. eelepomocy· żywnościowej.
Sekcja finansowa zajmuje się projekta.mi pomnażania funduszów kfludtetu.
ReaUzuje si~ obee
nie projekt zbiórki przy pom.ocy znaczków papi'6ro
&I

l

sz

na

WYJAśNIeNIE

I t

ztt.granicy przez.

··,khetą.

. Oał.atooznie -ąd pod JjfttawditJctwe-m ppltł~.
- Quatera ska:zał Moszkowicza ·na 6 miesięc-y . więzi6
n1a z prremesieniem de drugiej klasy żołnjerzy.
(blp)

.:..-. Z sejmJuI łódzkłegoa
Sejm1lk łódz.ki
inicjatywy sejmiku

~owił

przychy1ićsi.ę do
lubelskiego' ic ud.EieHć popait'
da pieIiit:mego na otwarcie' pr~y uniwersyteeW lu..
b&1skim.·3 ~ej ~... ~~j•. (bip\

r.

.

wych i metaI9w}cb, opiewa1~1t.;.ch na droJme,kw~)tYł
które będą przAz kup~6wof.;a·'l.\~ alle dQ dobrowolne
go kupna prz,ęz klij.elltelę:przedewszys,tki;em przy
kupnie napojów alkoholowych i przedmiotów zbyt·
ku. Niezależnie od tego or,raccwany został pI'Z~Z
komisję projekt podniesienia w całem Parudwie akcy
zy od napojów alkoholowych złem, ze powstała
różnica przeznaczona będzie na zasilenie fU.lldlls~óW
wOjewóthkich komitetów. Projekt ten ~ł jut
wysła:nydo Ministerstwa Skarbu.
Sprawa ()pod.iatko\vanl·a hiletów tramw.a;jowych w Lad·zł jest na dobrej d!rodz,e. Uchwała Rady
Mi-ejskiejrostała już przez Min. Spmw Wewn. zatwierdzona i podatek ten będzie pobierany, przy..

czem Dyrekcja Tramwajów będzie zobowiązana :la
go wstecz od dnia 1---go stycznia bt. Natomiast na sk.utek stanowiska Zarządu Tramwajów
w tej &'Prawie może nastąpić nOWa podwyżka ceny
biletów gtfy* Zarząd Tramwajów uprzedzając 11p1'a'
womocnienie SIę uchwały Rady Miejskiej podDi6s1
juz dla siebie taryfę o 2 grosze.
.

płacić

t

WYDZIA.LU

Wobec n.ioooilSłych wiooQmości . ooolkowitej
jakoby likwidacji miejskich szkół w.Wcz-omych, Wy
dział Ośw:ta.ty i Kultury uważam ~Qwne wyjaś
nić, 00 zarówno Slzkoły wieczorne Zlawodows,· jak
szkQły powsrechne wiec.roroo i kUrsy dla dOl"Jslych
ro&tały utrzyman.e w calęj rQzciągłooci w dotychczasowych romach. \Vszelkie obawy, że młodz1et,
jak również robotnicy dorośli n.te. będą mogli się
kSY:tałcJ,ć, . są więc pozba'\\ione];lO<lBtaw.
Rozró~niónależy wy~ej wymi.aniQne kategQr;
je szkół wllioorornych od szkół uwpełnirających wie
orornych. Zawiesoony 1ł::lStał - w myśl . Wllkaza.ń
budtetowych -'- przymus szkolny tylko w"tej o8'tsait
niej kategorji. szkół, przycz,em jednak mpewnion,a.
została nauka dla. wszystkich kandydatów) którzy
się z.głQSzą i zł'OŹ& odpowiednie .lObow.iąmnie ~
nago uozęszczania do gzkoły_
Trwa.jące od dnia. 12 hm. zapisy do miej-skich
szkół uzupelniajf1Cych 1'.óOSItaly. przedłuronoe dQ lt-Qll

liście' wysłanym I

oskarronE!igQ do swych rodzd.ców
mś obrońca' ad:w.dT'. La,d,au dowodził te 11stu tegO
oskarżony nie pisał, choćby dlateg() te j9ł!·t &na f ~

wnuki.

BILETóW TRAMWAJOWYCH.

łoi

prokurator odstawił goś

(}pierał się

zięć, i

. ,DOTYCHCZAsowe· WYNIKI ue JI POMOCY DLA BEZROBOTNYCJI, .

więiiioo.dIa.

Prokurator

I

(ln~~e~lenie ~ netu l1~y atel~ielo.

i rewizytował go 1118. sali sądow-ej
g~e MQSlZ-kiowicz był już jakQ PQdsądny.,

cia

I

składają serdecżne pod~iekowanie.

.

..... Kontrola rewizyjna fund •. bezrobocia.
W zwią.zku z wydatnem rozszerzeniem
az1'ałalnościfun. bezrob.przewidzianv . jest
p"tvbtzd członków kom:si i rewizyjnej do nIe
którvehwiekszvch obwodów -biul'funduszu.
a m.' tu. i Lodzi~ l Przviazd ten hedzie miał
'Ila .celu zapoznanje, się 'z ksiegowośc 1 a mlel
scowvch orga.nóworaz kontroli .buchaltelvi
nei tych or~anów"

-Przed

p.

Synowie, córka, synowe,

wmOWI!n(~

Teatr

spoczynku,

t

ił

O
na miejsce

ił

w szczeg61nosci ks~ ks" Pra ..

lilii

I

OŚWIATY·

ca stycz.n.1a.

środy,

I KULTURY•
Zapisy

odJlywaj~ się W

pt:1ndoedQa~

czwartki w DaS,tępujących lokalach:,

•
DziebUce żeńskie:
Andrzeja 24, Cmentarna 3, Księży Młyn 15, Ktti
na 17, Mickiewicm 7, Rzgow5lta 70, Połud!lliowa 28,

Gubematorska22, Nowo--se.tiator.&ka 4, Pomorsk.18. NapiórkQwskiego 31 i Aleksandrows:kra 121.
Dzie~ce męskie:

Sosnowa. 1, Skierniewicka 8, -Rzgowslm 26. 101
jusm 29, Zgiars.k.a 16, Wóleza.ńs.ka. 21, Rajklira 11 ł
Smugowa 6.

DdelD.1ce

młeuues

Szpi1;a.1na 9.

Dzielnice dla
37.

głuchoniemych:

Przędzalniam

Ra.ndy,daCii. powinni zgłaszać się w łiowIafty

Sitwie ojca. lub· metki,

względnie

Opiekuna., ktÓl"%y,

Składają robowiąz\anie na. piśmie, it

wychowańc)'

leh będą uczęSlzc2'1ali 00 na.ukę reguI.a.mi~ do k(,~
roku, Fzkolnego.
.
m

•

DALSZE SKŁADANffi DEKLARACYJ NA ZAPOMOGL
'fi
dniu ~czorajszvm w funduszu bez:; dnia 23 i W poniedziałek dnia .. 25 stvcznia..
rob oc·a.prZy uhcv Nawrot 36. odbyła sic
P'
ł
i
k. onferencia pod. przewodnictwem insoek~
°dbW\dJl~ ac~n u .zaPOmo~ 100 bezr:obo't.
v li"
.'.
.
. ..
.' nv~ o e ?,le sIe w p.rzvgzłym tvs;todniu 'PO
I

ra; .. ~ił .c~kowskl~f;!O

~ .. nrzedstawlcl~laml

wtorne posIedzenie funduszu bezrobocia z
p.:zedstawicie]am~ Mjepzvzwiazkowei KC?mia t Qt}~enCl1. omaWlaJ?0 S1mlWe podzIału sp pracownIcze 1. gdz1e bedzle
omaWlan«
-40 V&l~C~ złotych 'Pom1edzv be~robotnvch sprawa ·podziału pozostałej sumy 40 tvsi~
l?racown~kow uIl}yslowvch. Jak Wiadomo zło zł. pomiędzy bezrobotnvch.. Na tei ostatn~~
~onvcp . deklaraCjI w F~ B· . nrzed l stvcznia konferencF bedzie ustalone jaka kateS!orl&
lest k:lJ:ca~et. natomiast zak'Y'alifikowano do oczrohotnvch będzie składać d.eklaracie ą~
zapOtnpSl' 100 hezt'obotnvch 1 zaDomo~i zo== . rundusza bezrobocia w spraWIe otrzvmalJM.
BtaualDl wvnłacone W dniu iyt~iuvm t. jij; zapomórt.
(Dal')

~'erV?lazk.9wel :fCąm1sll . nracown1c;zei.

-

JI

..R.O:0VOJ.... Piatek,· dn. 12 s:lvcznla 1926 f.

to- p dnosi urs d lara 'I

i1ion Iranko .~l ii[ar~~i[~ J i~lł~ elektfl "oła łD~lkaligri
'.

Jak p. Skulskipomaga do

Jak iuż n i elednokrot n i e nisaliśmv Elek::
trownia iest świetnym. dochodowvm intere::
ścm pl'zvnoszacvrn przeszło trzvdzieści DrO~
_~entzvskuw stosunku do kapittalu zakłado::
'Wef;!Q. Wvkazaliśmv niedawno na podstawie
. bilansu za rok 1924 że. ttdvbv Miasto kupiło
Elektrown~ to czvstvm zvskiem z niei osia::
.en1,et Yni W przecia~u 3 lat· mogłoby zapłacić
calko,vita sume kupna.
Tymczasem Elektrownia zbiera i zbiera
ł)ienjadze. które wVf;yla zagranice do banku
Vt Zurichu. stad zaś rozpłvwaia sie one 1>0
kies zen iach ••Szwa lcarów".
Przed paru tygodniami zarzad' Elektrow
ni zwróciłsie do prezesa łódzkiej Izbv Skar~
b owe i z prośba o udzielenie Dozwolenia ~ na
'Wvwóz .z kraiu
1 miliona franków szwa icarskich.
. Ponieważ zarzad Elektrowni nie móllł podac
uzasadnionego no";vodu wy\viez.ienia tak ol::
brzvm!iei sumy p;ieniedzv z kraiu
(pÓłtora m.iliona złotych)
brzeto prezes Izby Skarbow~i p. Towar1l'i;cki
odmówił prośbie zarzudu Elektrowni ..
Odmowa P. prezesa nie była definitvw:=:
ttem rozs trzvS!niec1em sp·rawv bo oto Izba
Skarbowa
otrzymała z Ministerstwa Skarbu l;olecell~~
wydania żadane~o pozwolenia

zwyżki

----._--~-------------------arbe
zaki na
arżonyc;h.
PORUCZNIK !ANDA.RMERJI OSKAR.tONY OPOTRóJŃE OSZUSTWO.
Przewód sądo~.--:· .~obfit()wał
W dniu wczorajszym pod przeWOdnictwem Elę
dziego okr. Illinicza w asystencji sędz. Qkr• .Jurkow ' mamy.
.
skiego i 8ędz. pokoju Karf'Owicza -wydział karny są
Przesunął się przed stołem sędziowskim
du Okręgowego rozpoznawał sprawę Albina Alfr~dł'
reg świadków. Historja to już dawna. Część
Skantlerbeg-Czaki~o, któremu akt oskarżeniazarzu. nichzapomniala, czy też . chciała zapomnieć, .
.
es: a) że
w dniu U li.cpa 1919 roku pod p""ZO to twn było.
rem zbycia fałB.zywych banknotów wyłudził od leProkurator kameralny Marceli Wileckiw
ka \Vidawskiego 9400 mk. b) że vi dniu 18 lipca t<, komit.em, z Wł6ściwą sobie swadą
gaz roku . usiłi:lwa.ł tego samego dokonać z Mozesem nem, .przemówieniu scharakterY.1;()wał
Dm.alQszyńskim. ie) t· współdziała.ł w dniu 19 i ~
działalność ookartonego, domagając się dlań
lipca . 191P' w Strykowie z dwoma osobnikami któ'
wiednio surowej ka.ry.
rzy przywłaflizozyws'zy. sobie władzę tajnych. agen
Obrońca adw. Opalh'iski był
zdania, że
tów, usiłowali wyłudzić od Szyi Bu,zyna 1500 mk. winny Cz,akipadł ofiarą nieźd'rowych st>osunków..
aresztując gQ~ przywożąc do Łodzi, a następnie poz
'jakie si~ wytwocz.yly w zaraniu istnienia . naszego
bawiając go wolności; prz.estępstwa te i sprawę po..
młodegoświoeżo organizującego
się państwa.
wyższą pismo nasze podało dnia 2 października 192::
Sąd· po narad·de wydał wyrok. uniewinniająęy
roku. Nie :pi)'lajemy więc sz~egółów.
, Czaldego od winy i lffi,ry. Prokurator poprosił o odpis wyroku, celem zało.oonia apelacji.
(km)

-

Z Towarzysiwa Muzycznego

im. Chopina

1lIV ~odzi.

Tow. Muz. im. Chopi.na

uważa

za swój

miły

{)bowiązek złoże'nie poiziękowania__ wszystkim Insty
łucjom, Stowa.l"Zysz.&nio.rn~ Związkom i Korporacjom

j::k ró\vniei osobom prywatnym. które pop:t.rciem
koncer
kierun

urzł\dzonego przez nas w dniu 17-ym bm.
tu. przyczyniły się do r(~.~.lizacji u::;i!owań w
ku ulżenia dQli ofiarom bezrobo~ia.
Po zupetnem zamknięciu rat:ł:mnków

z tego
k<mcertu, ogłQszony zastani.l' w dni,ach najbliźszych
T:· '{",'y kasowy wynik, przy jednoczeEUetm p.rze
laniu oSiągniętej Silmy na ręce Pana Wojewody.
Szanownym RedakCjom .,Rozwoju", "Kuriera
Ł:'dzkiego", "Gł>osu Polskiego" i "Neue Lodlit.Lr Ze!·
tung" dz.iękujemy najuprzejm.i.ej za łaskawe nIT iesz
ezaniB naszych komunikattnv. Pa nu Pre,zesowi Ba
- ~ Miejski·ej Doktorowi :;<'~.hrrie za łaskawe udz.iele
- ~esali na konced;, Panu Koischwitz()wi' za łaska
~-IV~ -bezim.e.rsso\vne użyczenie fortepianu Bech '3!tęina.
::~n~V\?nik{nvi Muszyńskięmu i Panu Dyrektoro
.."
~ ~ DOlD.OO. a. talcts P.a.ni hi~ KP

•

I

Na margmesleapadłośCi L Jak6b Gotteselle

br i S-ka Piob:kowikf;i 3&
Decyzją, .z dnia 10 grudnia 1925 roku na willo
lek wWl'lzycieli filmy "Jakób. Gottesdl.oo.er i S-ka"
~d Ok.ręgowy w Wydziale Handl>owym ogłosił u~
padłośe pomH~niOOl6j firnne z ulliem 10 grudnia 1925
roku i posta.oowil osadzić współwłaścicieli firmy:
·.Jakóba G.ottesdiene:ra i Hal&€la Fajnera w areszcie
dla dłużników. Decyzję z dnia 7 c<tyczn1a br. s&d
ruia.nowal dQtycheza.soh ego kuratora up:ldłości adw.
O&~ra Afterglita. syndykiem tyn:wzasowym.
Dnia 12 bież. mies. złożył adw. Zygfryd BrauD.
W imiooiu upa.d1yeh: Gottes{Uenera i Fajnera d>o
SąduOkręgow~go podaf1li~ w którym· prosi Sądo
\vyctanie upadłym wi-iI,olnik<:I:u li.stu ochronneg.o~
(glejtu) na p~zooią.g 2 m~eslęcy.
Poo:anie sw':} m(~tvwGwal Lew że wobecopi.eczę
łowamll majątku upadłych przez kuratora upadł>o
śei, mająte.k l{m jei:;t w zUlJeli:D:scl u,bezpieczony, i
łe w tym i;;tanie rz.eczy \):t-e~ncść upadłych nie moź2
. B~,kodzić interesom ogółu wjerzycieli,a. przeciwnie,
kh wyjaśnienk't tu4z1et w::;kazć\vki fachowe wpły
~ć mogą kol'Zystni.e, na rozwikłanie ich interesów
i zaspokojenie pretensji wierzycieli.
Przychylając się do podania petentów Sąd
Okręg>owy w \Vydziale Handl>owym pod:.
przewoQ
dnictwe,m sędz.iego >okr. Łodziellskiego, na posiedzeniu w dniu wcrorajszym po.stuno'..vH wydać Jakóbo
wi Gottesdienerowi i Rainłowi Fejnerowi list gle1
kiwy na okres 2 mj ~sięcy od dnia decyzjL (ja)

.

zafzadowi Elektrowni. W piśmie Minister!) si~ w duzeimierze do zw.V'zkł walut
siwa bYł€) zaznaczone że Ministerstwo udzie
Dz i alall10sc zarzad'U. Elektrowrti
la pozwolenia na WV\VÓZ pieniedzv na sku::: d~ Skarbu· Państwa.i Mśjatku m.
tek DodanIa b. prem ie,ra tr. Skulskie$!o.
.ulet!a na imnieiszei Wa tpliwOŚQl a. dQ
Elektrownia wiec wvwiozław ostatnich grzechów wciaz nowe pl'zvhvwajn
Skarb Państwa i Miasta ponosI
dniach sume miUona pieciuset tysiecy zło::
tvch zagranice niewatpHwie
1)IT zvczvni aiac _ lekkomvślrtość' swV'ch urzedstawicieli.

azaa'Wf'

-

obcych walut.

ni

b
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czy MARJANNASKROBillJSKA-STANIE PRZED
DORAżNYM?

W ciaIlu ostatnich tVQ"odni na bruku łó:r
dzkim w okolicach Placu Hallera i ul.. 6-~c
sierpnia grasowała
mlodociana bandvtka.
Bvła nią 18-let n i a Marianna Skrobulska. PO
zosta ląca bez za iecia.
Dokonała ona t l'zvkrot ncl1o l1aDadu w
celach rabunkowych na trZY' kobietv. \v tem
dwie. biuralistki. Jedna z Jvch ofiar uderzyła.
kamienjem \v głowe. o!:!Iuszyła la

j

SADEM

chv rozboju. t~ i. przest elJtstwa Z art. 589 KK., sedzia przekazał sprawe prokuratorowi
przv Sadzie Okre~owvm. zhrodniarke zaś
zamknał \v areszcie prewencvinvm.
.
Jak się do:yV'l aduiemv Skrobulska .DTzY~
bvła do Łodzi z poznańskie~o:' była tam u
zame7nei siostrv. Po śmierci tejże. szwattler
wvpedził ia. Skrobulska znalazła s,ie na bruku łódzk tnl.· Bez pieniedzy i dachu nad !Zło

okrwa.\vi~

la; 'toostatnie miało mieisce p.rzv ul. 6-~o wą z nędzy zaczeła napadać-naJudnei uliCv~.
.Sierpnia·Nr. 96. .
.
Jak wiadomo w Łodzi' obowiazuje oiaS!le •.•. •.•
~aden z tych
napadów Skrob ulskie i usta'wa o gadach doraźnych.
......>
się nie udał.
.. \V danym wypadku mamy do czvnlie;if~c
Przy ostatnim zaś została
schw,\rtana. n 1az napadem mówiac iezvkiem' nrawn~~;~'
Policja dOj)ro"vadz~la ją do sedzi el1o. uokoiu . czym. -: rozboieln~ staiąc na gruncie tvłfEi'::
4 okrcl!u m. Łodzi.
li,terv ptra'wa należałoby oskarżona pocia~E~:
Ponieważ w czynach lei sa wszelkie re przed sad doraźny.
~.

-

+
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,Echa konferencji z.przEdsta~iclelami zwiąZkÓW zawodo\vych.

łinł

i

rmaj

\V1a·dom>oś6 (I konferencjj z przedstawicie,ami
zwi4zków zawodowych, -odbytej przez . p. W?J }w'lJdę
Da.rowskiego, poda.na.w pismach przez Biuro lnfQf
macyj Prasowych zaró:vuo co do treści, tonu, jak j
języka nie odpowiada rz xa.yvHEtości.
Koofez:enej:& taka odbyła się dnia Ul-go bm. l
na konferenCji tej nie p.wojewoda, lec·z prl€dst.aW1
,ciele zwiqzków zaw>odovvych prosili, aby przy projek
tovyanych na bleżą,cyrok robotach kanalizacyjnych
:-:~,~'!:laty zW:",;:k{,---:r były uwzględnione w szel"szym
zakre~ie, niż to miało miejsce w roku u,bi.eglym.
P. w>ojewooa wyjaśnił, że rząd, UdZielając po
źyczlti dla miasta w WYSOkości prz,eszł() 3 i półz!>o
t!~ch n.a rok ubiegły. postawił jako warunek, te przy
robotach kanr-lim>cyjnych będą zatrudruen1 robotni
cy, przyjn...oWani wylą,~znie za pośrednktweril PUFP.

-

I.

c

-3.

\V l'Oku hi6:lfJ,cym p. wojewoda·' starać się będ'Zie

aby l~~tulaty robotniczych związków z.aw>odowyclf_
odnosI1loe pl'zyjmow1<1nia kandydatów d-o robót kana::
Uzacyj.nych uwzględniQne były w ~erszej mierzej'
wyraZJł pr~konanit9, że 00 strony czynników pa.ńał
WQwych przeszkód W tym ki.aronku n,iebędzie.
. Natomiast p. wojewoda zupełni.e
kryty1tq

moa

w:a ł ~-o~tychczasowych robót kanalioo..eyjnych, bOV\-"1em }est zdarJa: ze p. inż. Skrzywan, który $tot
n~c,zel~~-ych x>obót, traktuje je z- całą powagą i su

mlennosclą·

. Dla U~:i~n:ięcia w przyszłości pojawiania S'ię."

~l"aSle podOl)me zni,eksttalconych vviadomości, p.

WC)

JewQda .publikować będzie. komunikaty o pr:z-ebiegu
wszysi-kich J.;~nfere?cyj, odbywanych z jego inicjatYwy lub pod Jego kierunkiem.

UL~"U&nmam"BB~,.*~r~'''mMRREIM@.~<~~~.m,~*~zu~.•~.,tiT.;-~~~~!~.~~cg~,~,Lbm~~~#.B9~,-.~'~~~~~m~~~m?a'mit~ta2~~~d~mR. .aa. . .

złowskiej i Panom Solistom; W, Gromadzkiemu. E.
Resslerowi i Z. Luzakmvi za świetne urozmaicenie
programu. ~
Wypełni'Ooo sala wpłynęła zachęcająco na na
dala
. t
l.:; ........ ~h
UB
y • ym~Ui.l.AA.U wysiłk1dala 1l8Jn wiIł

rę,.te usHowani.ami naszemi zdQłamy otrzeć niejed.
ną łzę, powstrzyrr ać ruejeden okrzyk rozpacży, była

p

prawdzl\vą. nagl'Qdą za podjęte trudy.-

#

Zarząd

Tow.. Muz.. bIŁ ChOpina..
.

_~ROZ.WOJ:·Piatek~
dn.. Z2 st"rt'!fJ.a:da
1926-1.'.'
•
l_W
•

6

11

. "h6 vw żlotyc&na rohoty kanalilacY~n8.

87 ,"",za 74 godz. w l1J)Cr:. 350 zł, 25· gr. we wrr.eś
mu IQŚ 612 zł i tD tylko za 52 godz. wykładowe.
Kierownicy pobierający uposa.ż.enia według
PRZ~~~WANIA ]'O-'lJRUCHOMIENIA ROBÓT.
V-a stopnia za. 60 godz. otrzy:ny\vali w liPC~l 173 zł
Nakonf~- -wojewtld6w odbytej \v dn;ć bedziemoż~a 2 tys. . robotników na 6 40 gr-, w si.erpndu za 44 godz. 223 zł. 17 gr.
Warszawie wysunal D... wcil:ęyroda!:?aro,,-:; m 1H. zł. Jednocześnie z obecnemi f)rZV!!oto::
Nauczyciele Vl-d Flotopniu w lipcu otrzymywa.ll ..
ski proiekt uruchomienia l"Q-bot kanalizacYJ,:; waniam i technicznemi. które rtotvcza opraćo· 221 .zł. 65 gr. we wrześniu natomjast 385 zł.
Dvch 'Pod ścisła kontrolar~du. Je<in~cześ~ wania .szczef.tółowvchnlanów dla każdefZo
Nauczyciele VII-b stopnia .DObiera.li 161 zł, 84
nie wvsunieta została konięczność nrmna::. odcinka poddn1owanvch robót - w-vdział ka. gr. w lipeu i 263 zł. 13 w gjerpniu.
ni~l na ten cel kredytu. rzadowe1!ow· ~soko nal:zacvjny przesłał do· \Vafszawv skrót te~,
. Naue,zyciele VIII st().pnia zamia·st 115 zł w
ści 8 mili. zł. W związku -z tern . mąglstrat o::: !lo planu dla orientacji. Prace niZv;1otov?3.W:: lipcu - strzyLDali 135 zł. 88 gr. w sierpniu,
"Pl"acowaLDroiekŁv pralina każdy o~res cza~ cze POSUh1ete zostalv tak daleko. że w razie
Inne grupy nauczyci-eli. 'pobieraJące uposate..
Su. urzvczem okazałosle. że lJodJec;1e
prac otrzymania kredvtów roboty j:. .
-·_~~v bvć
ma. według IX i X s'ropnia. służoowegu, niootrzy.
kanalizacvinvch w· szerokim bardzo.. . zakre::: rozpoczęte v.,v pierwszvch. dniach lutego. "V;T mały pod wyżki.
sie bvłobvuirudnion6. sdvzmąsiąłóbv SPO:; zwiazku z teIn miał by inżvnie ł' SkrzvV:ran.
A więc zasac1a smarowa.nja tłuszczem j tak tłu
wodować wydatne rozbudowanIe
warszta~ według ·krażacvch pogłosek. otl'zvmać auto~ stych połci z,ostala utrzYffi'a,na i przy tej ..()szczęv
łów Ąparatu technicznego
i t .. d. :Ustalono nomie j prowadzić roboty pod kontrola rzaliS Mościowej" kalkUlacji upos..:'1żeniowej.
'Wię~ całokształt prac tych. przy których zatru duo a nie zalężnie odmfuzistrfl.tU.
Aby za.chować pozory (';s.zczędności z,redukową
i!i&
:00 pobo.ry 27 nauczy.cielom
najrnłodszym, . podwy~
ł!Ił
grono ~9 78!
NaleZalohy więc za.pytać: 1. jaki .był powód
(względnie
cel) ustanawianie t.ak dziwnej ustaw~
WCZORAJ" ZNAtOMITA ARTYSTKA ZA ARŁA' UMOWEZ VlIELKIl\'l KON::: uposa.zeniowej?
2) kto i jakiem prawem podwyższył
SORCJUM FILMOWEM.
płace'l i 3. kto prosił o mnianę .uposażenia.

-a na e ran.

ar]a

w

W l.\I.iu wczorajszvm 'Pried reient.em
Lisowskim \v Łodzi zostalzawar1v kontrakt
'Pomiedzvznakom,ita artystka scen ;'.vaf szaW:1
·skich Mal'ja Malicka a konsorcjum filmo::
'wemN. U. s.. moca które~op. Malicka zo:::
stałazaan!!aze:)'\vana na p r zec1a2 dwu lat do
Wystepów filmowYch na filmach powyższej
wytwórni.
.
,.
Wprzeciagu bieżacego roku. M. Malic:::
ka ma' "rykonać główne role w trzech· f H:::
mach. które w'bieżacvm roku zostanu··wvkoń
czone. Zakażdv film Malickapobiera !!aże
10 tysiecvdolarqw. oonadto bierże "udział w

zyskach spółk~ filmowej,. :
Opracowaniem scenariuszy filmowvch
zaimuia. sie znani liferaci warszawscv.
Akda f Umowa bedzie roz~tvwała' sie w
kraiu j za~ranicaw tvm celu konsofcium fil::
mowe' iuż zakupiło teren kjlkuse t lDOrgÓW W
Górach Ś\Viętokrzvskich. Qdzie Wytwórnia fil
mQw·s bedziemiałaswo ia baze ODerucvlna·
Należv zaznaczvć że .tv1al i cka· nomimo
kilkakrotnych ofert zestronv wielkich W-V-tt
t,vórni zaRraniczrivch nie z20dziła sic na ich
-propozvcfe. poniewaz nie· chce oDUścić kraju

_.----a:;IIIII---- .'. . . . . _ . _____
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iast OszczEłdności.
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CO NATO, MAGISTRAT?
Zdarw.ałQby się, że projekt uposażenia, powstały
W ubiegłym tygodniu w artykule "Jeszcze je
dno ŹI'ódł-o oszczędności", Z\\Tóciliśmy' uWlagę czyn w tym czastie,· pm.vitIlie.n prze.de~~vszystkiem dążyć G:>
nik6w· miM'Qdajnych na nd.ewłaściwy sposób, sio"": tego, aby wydi3itki były możliwie jak naj mniej s ze.
SIOwany przy obliozaniu pensyj, pobi.eranych przez
T;y111ezas.em ściśle dane, otrzymane przez nas,

~y.

.

.

Po bUWZOO1. zbadaniu powyższej sprawy do..
'łried:zie.1iśmy się,źe nowy sposób obliczaJrla pensyj
sostał wprowadrony na początku bieźącego roku
.. szkolnego, a więc\l'tOOy, kiooy zaczętO w.szędziL'ł
mów:i~ i pisać <l os~czędności.
. ,

!'1ACOWNIA. WYROB6W nrBILE:EE'· .ICH!
łf. Dębowaki.Piotrkowska lB6.
~.. t.AD ,.~E";AilM:illT!U~OWSK~"·,,,ro~_ :LEBSKI:
Jan PlaeekjBrze~~k.a 10. 1&. 30 ' ;.~
'rlAGAZYi'il' OnVW.:A WLASNEGu wYROBU.

PRACOVilNIA CHOLEWEK:
Jani-ec, Andrz"ja 24.

PIWiARNIE:
BanaSliak

Przędza1p:iana

88.
Gawroński Kiliński-eg-o 197.

. SKLEPY GALANTERYJNE;
Rutliowski Andrzeja 24.
Uutko\yski GłÓWnil.'· 33.

\Vittke Przędzalniana 91.
Petrykow·ski Przędzalnia na 84.
SKLEP~ KOMISOWE:'
f~\nlkięwi~li Sienkiewi-cza64.
PRACOWNIE. OBUWIA:
i\.ochamo\yski Brzezińs]ra..· 64.
Cl1lill;JłNIRc

Ulr1chsPiotrk'Jwska 9'7.
SI(~I;:ry SPOŻYWCZf)--ROLONJALNE:
Rybtałek Sikawska 9.

k1eji Aleksandra Węgierko. Świetna paTa artysty.ct
na raz jeszcze· ukaż.e się w tej prz,emilej .tuce Vł
najbliższą środę. Kasa Zama'Yiait sprz..je jut bj
lety Da to prZlOOst.a:wwnioe~Kupony zn1tkowe wQ.ŻiDe

Wobec

Pi etrz.ak Na \vrot 8.
Tomporek I\:Hiilskiego 256.
Motylewski Napjórk{)ws-!tiego 00.
Budkowska NawI'o-t 50.
DębDwski Sosnowe. 17.
:M:ianowska. ŁowioCka. 4.

Stasi.ak Częstochowska. 14.
FrQnczak Łowicka 6.
WYTWóRNIE PARTUCHóW:
.Za.chert Senatorska 8.
SKŁADY APTECZNIh

Miklaszewski

Przędzalniana

93.

SKLADY WIN l WÓDEK:
\Vężyk\V6Iczańska

196.

WYTWÓRNIE; OBUWIA:

Grzeg\)lowski ŁOwlCka4.

:aa.rtos~~k Now~Zarzewab.

18.

Ek Ktirek Pusta 9.

MLEeYilU~l'II: .

ustewicz Nowo-Znrzewska 37.

--

-

SKLEPY SPOŻYWCZB:·
Wandelt .Senatorska 14.

pum:A1Ufll;
J~chowiez ~wieka

14.

Cię.s.ie1c?:yk Pr~ędzalmaIlą
Ą1fehel

99.

Nawl'Ctt 8.
WYTWÓltNlflR.ut~

SiIwa!a Nawrot 24.

Łodzd,

- Y.b: ·mejskL
• Dżiś, piątek, po raz dziesi'ąty cza.rujący "świlt.
dzbe1l i noc" w idealnej iillt.erpl'etacji Marji Ma.tk

Hsty

przeciwneg-o. Daneani temi są
nauczycieli sz,k6ł zawodowych .za we'
si &00: lipiec, sierpień i wrzesień.
Z Ust tychdmv1iadujemy się~ te w lipcu p. k~
l'ownik s::kN 7..8. \\'od:oy.:ych za 80 godzin pracy pohie
mI 349 zł, 50'gr. miesięcznie.
Po zaprowadzeniu nowej tabeli uposażenia ten
sam p. ktermvn.ik za ten &9..ffi c.zas pracy otrzymał
GU,.3o we wrześniu 617 ~ł.
Kierownicy ·ognisk. pobierający uposatenia
podług stop.rijQ V-,a w lipcu otrzymywali 210 zł,

Ze Magistrat miasta

eatr i sztuka

dowoozą cze.goś wr~z

ptaey

nadzi.eję,

obecnie z całą ene'rgją do redukcji
wyd.atków nad,eśle nam wyjaśnieni~. usprawiedl:i
wiające ten
niesłyehamy fakt
be,zmyślnego i nieuzasadnionego podwyż:s'z,enia pohorów wtedy,. gdy
setki tySiięcy ludzi mrą z glodu, nie mogą.e zapr~co
wać ani giI'OIS'z,a na chleb codzi,enny..

i rodz~nv.
ISmlJMilliIliłll'a:Oił&18-------------.rr-

OSZCZłfDNOŚC ~

nauczycieli miejskich S'zk6ł ~eezOrnych· zaWQdowych, którzy zupełnie ndesłus®nlle· otrzymują dooatki ro<1zill:»ne, za wysługę lai, m wykształcenie i tel.)
gdy2 te same dodatki po-hierają óni jako nauczy
ciele SlZkół,pańatWQwych) ewOOltua1nie - ja.k<i urzę

Mamy

.zabieIlająey się

Teatr Popularny..
ruiooły.cooIl/eg'C

zainlteresowaD'lla· i Diie

giaJ>ną-cego

powodzeillia jakiem cies.zy sdę s7JtuH pl
"Kr:zyż&ey" H. SienkieWicza Dyrekcja Teatru posta
ll<}\.vila zapowiedzianą premjerę krotoehW1ili p.t!
.,Jrurmark małżeński" odłożyć do przyszłego tY@Od
nro. \Vykupione z,a,ś na premjerę bilety po cenach
zmwnych tj. od 50 gł" dQ 2 zł są ważne tegot dniłł
tj. w sobot·ę 23 styczma o godz. 8,15 wieczór. P.rzed
stawienie to je&t zakupione na oole QŚ~towe.
--o()o.--

B.ESTAUlłACJE:

Zytke Napi6rk-owskiego 117.
. MASARNm:
90. .
Popi!elawski NapiórkQwskiego 151.
Pawłowski Nowd-furzewska 71~
Siedlanowski Pr~lniana 82.
Musierowicz Emilji 44.
Kumak· Kilińskiego 180.
TAPICERZY:
Kwią.tkQW&ki Nawrot 35·•.
Iłazek Przędzalniana

K.RAWCY:

GrzejdJa Ki1ińskiego 227.
Jagi"i1ski Nawrot 21.
Pawktk Sierlkit5wicza 59.

PRACOWNIE .STBLMAOBSlUB:

Pągowski Na.pió:'k<lwskiego 43.

.

KJ.'ellk<rw&ki Targowa 28.
JAKLADl' KOWALSlUI.
WHezek Na!);órkcwskiegJ 15l.
tazu'Chi&wim: Nowo-,-Zanawska 12.
Wręczycki, Brrer.ińska -100.
'

OSIDQlsld Li:pówn Sl}.
OD!ADY ŚNIADANIA I KOLAOJE:
Mleczarnia NrulświeŻ8.ń&ka. Przejazd 40.

, !
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]f 1~liI.
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Mł,e,

te! UtUlI Ne.rElE I 7 l

zyani mieszka!s~ma?IłI'.~

rG

A

-Cruł"arnia

•

coś

potrzebuje z manurćtktury?

N~lhńsże ceny!

r'oticzo~hy,

skarpetki i

dużo

'-

I(ilińskiego]t! ·44,;;~ \~,

T61. Na ~6-48f1!

It·

..-

Kupno i

;53 Si Sliiii

IiW

'M

sprzedaż:

aginąłpIes
rasy WHC'le.i.'W}naJt
,h."• • .
dyl,
Z.!rodzemem
HJI,:'
UJprowadzićza

Erangielicka Nr. 15.

Rok zalczenia 1881. -

przyjmuje z oprocentowaniem:
Wkład, Ó82czędnościowe w.Z ł o t y ch
z 'W}lmóWieniem i na każde żądanie.

Wkł8", OtUEcz.dncściowe w Do I a r ach
imłydl wuąu:łł obcycll. zwrotne '" Dojarach i t. p. .

I Wi

1

~

c

tlS'Żki

41 -od

<1.

Bł.
1ft· el

.

25;';;,PCi:::

Koś-

8 mórg przy
GospOdarstwe
sZusie OzofKomsKlej nadasi na . interes baodJ..a,.:y
iąee

f>

i pod letniska.
f'rzędzlniana

3 pokoje z

Yllaaomosć, al,
431 m.. I,. .
154-4

kuchnią
wszelkiemi wygaJami Uazil:l1
kał klGzet. ele ktryczrość,. gaz
"'-anki sportowe moinanavlC
śródmieście)' za pożczkę 1500 } naJta(l1ej m ślu:s&tm Karola
Dolarów. Oferty $UO "K. A~" Ni 7.
218-2
""O· RozwOiu'
. 552 -10
1"}vrzedam tanio dom murowa·
i) ny z o~roJem polożonv przy
ul. Ks, 'Brzózki Nr. 63. Wladofll'a.kolluu s.PI'.ze dam. W. i. do- moś~ na m1ejsLu Ino Zgierska
~.,
M 45 . ::;;zm, t
2r4-7 ....
mość w adm.. Rozwoju Al....
Kościuszki 41, od g. 10-ej.
araz przedam dom dwupiętro
14:-,
WY. WIad. 11 Jf;suńske~o Re"
dogo8zcz ul. Dolna' 21..
1

malem~
łaCiny. fłZjlt

r

rn DI.t

udziela
.'
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