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jący

uo wywalania

Polską

chętnie pod~jmie dyskUSję na temat Besara:>

bjii zbHżę,Dia z Rosją. Wygląda to oczywi
ście na zwYkły kawał bolszewicki,. zmierza~

cje sowieckie.

ietó
p

Rosja sowiooka plag

śl:arannych studjów ze

s.trony Rządu.
W godzinach wieczornych odl?yl kon?

ki

Koła ~~~ieckie inspirują, żeRumunja

WarSZawa 1 pa'żdziernika (tel. wł.)

i,ue

'pomi~dzY;

.' Sowiecka dyplomacja ma . zamiar . iś<!
dalej. Słychać bo,viem, że rząd sowiecki r(}Z$
panuje możliwość wstąpienia. Rosji do Ligi
N ar o dÓ'w. Ten manewr obliczony jest pr~e;1
dewszystkiem na wywolanie w Polsce wra.
żenia, że grozi nam osamotnienie
nietylko
wśród najbliższych sąsiadó,v, ale też i
na
arenie międzynarodowej.
,
Opinja polska oczekuje, że Rząd nasz

Ul
..
~utentyczny tekst traktału sowiecko..'
~,titewskiego jest. dziś przedmiotem szc;zęgól~

rozdźwięku

i Rumunją·

zareaguje w sposób należyty na

ferencję również w związkll ztą spr~awą wi~

prowok~

i

~eminister

KnoU z premjerem Barllem.
Dalsze postanowienia Rządu polskiego
Co. do sposobu reago,vania na traktat sowiec
ko-Utewski zapadną zapewne dopiero po
powrocie do Warszawy n1inistra Zaleskiego •.
którego przyjazd jest oczekhvany jutro.
AktywnosĆ dyplomacji sowieckiej w
stosunku do :Pol~ki nie kończy się na tym
wiarołomnym traktacie.
.
SłychaĆ, że rząd sowiecki
zamierza
tł'ł1więza!ć rokowania .z rządem
rumuńskim
na temat ~zeczenia si.ę 'przez Sowiety prel'
tensji do Besarabji za cenę zerwania polskotumuńskiego sojuszu.
Nie wierzymy, aby ten zamiar mÓ.gf
by~ zrealizowany. Ale' sama myśl
podjęCia
tycli rokOW'llń wskazuje, że rząd sowiecki
t'oujął przeciw nam ofensy\vę dyplomatycz~
tlą ktÓrej celem ma 'b'yćzupełne osa,n,otnienie
1;?olski.
"
,

.SkC)ne~ył

swe' obr y.

~\Vl1trSz~W~ 1 'Października (te!. wł.)
\Vc~prajtPo zakończeniu pptC

prezes .<.Ą.ssocl,ation, podkreślając f że Kop.gres
warszawski śtanowić będzie doniosły etap w.
rozwoju lvliędzynarodowego' Stow. 'Literac

J\1if1p

d-zynarodowego Kongresu Prawa Autorskie~
go, -odbył· 'się w !salonach' hotelu .Europejski~ ko--'Arłystycznego.Dalejm6wea
wyraził
skiegQ bf;l.nk:iet oficjalny, wydany llJticześc u? gtąboką wdzięczność P.Prezydentowi'·Rze
czestnikó\v. K~l1gresu przez komitet 'organiza czypospolitej, który raczył go udekorowa6
cyjny Kóngrecsu~
,
krzvżetn
orderu ~,Po[onia Restitu1:a".Koń~
,.
. ~l{czasie bankietu wygloszonezbstaly , cząc prze1TIówienie, wzniósł toast na cze~Q
liczne przemówienia. Pierwszy przemA:wlal p. ·P. Prezydenta RzpIitej i rzą~u polskiego.
P. Deshiees, w dłuższej' mowie p'od:d
Zenon Ptzesmycki, który wimieniukomite?
tu organltaeyj;tiego wniósł toas'ł: :l)a .. cześĆ niósł znaczenie pief\viastkó~ intelektutlnydi
y)rze'wodnicz~go 9bradom
Kong'fesu1 p.' \v. rozwoju ludzkości i
stwierdził,' iż Liga
Maillarda. N~~ępllie zabrał glos. p. M~illard, 1'\arodów,. ąąźącąo. rozbr:Qijenia materjąJne
go narodów, kładzie największy'nacisk!~,':: na
rozbrojenie umysłów ·i. serc.
N astępni~ przemawiali: };)rol Zel~, p~
p. Ostertag, Coolus, Goldbaum, delegaci nieas
,Odbyło się ~j W
mieccy. P. Jouberl (Francja) lnówił Ó brat~rill
zasadami obowiązującego l-adp prawnego i" ~tw~e intelektualizmu. Prof. Konic
wzniósł
Warszawa- 1 pazdziernika (Pat) .
techniczną
ustawodawstwa.
Rada
bęizie
po~
t<?as·t
na
Cześć
dam.P.
Libicki
żakończyf
S~SI
Dnia JO bm. minister sprawied1iwDści.
dzielona
na
komisje,
1d:óre
obradować
będą
rj~
przenlówień,
.
"vjznoszą.c
okrzyk:
.,Niecbl
prof. Makowski otwor;zyl ra.clę prawniczą. \V
.
.inauguracyjnej mowie pan mini&ter zazna:, w nielicznym sktadzle3.do 'S-ciu osób .. Ko;: żyje FrancJ" a". "
czyI Rl. in.:
misja redakcyjna oraz pórozumit~nie przewo
. Dziś uczestn}cy Ko~gresu zwiedza6 l:>ę
'dniczących
poszc2~gólnych
komisji
będzie
dą
.
miasto, p>o,czem o godz. 2-ej popor. wy..
"Wzorem dla utworzenia ra{}y praw;:;
zasadniczem
zadanIem
koordynacjipra!y·~.
jeżdżają
do KrakO'wa, gdzie odbędzie się Ud
oiczej była w pewnym stopniu francuska ra
Po ukonstytuowaniu się rady prawni roczyste zamknięcie 35-:-go Międzynarodowe
du stanu, nie w tej postaci, jaką ta rada sta:::
o.u miała przy pierwQ1:nym swym uhvorze:: czejpan minister':~prawiediiw6ści w myśl g? K011gresu Prawa Autorskiego.. , Zamknię- .
,,~,~Aliuza Napoleona, ale w pos'ł:a<;:i, jaką przy r9 z porządzenia na1;radzie prawniczejpow'o; Cle· Kongrąsu nastąpi w glnachu tJnhversytc
l ł'
. '.
tu· J agieBońskiego.
.
biera obecnie i jaką nada jej nauka i TZt!:l'ZY:: :lana
Jejwicepre~sa, prezesa pr«kur atorj i
wistość życia prawnego. Chodzi o instytUCję generalnej p. Stalllsl.ąwa Bukowieckiego.
Dz~siaj w
godzinach· poluCiniowycIi
któraby w sposób fachowy otoczyła opieką
Dnia 1 bm.opbylo się w gabinecie pa fl'ancu~cy uczestnicy
Międzynarodowego
prace ustawodawcze państwa; nada iąc im naminisha spraw~)?fiwości posiedzellieprze 'Kongresu złożyli' wieniec na grobie Nie ,maf?rmę prawną, wiążąc je z całokształtem ży:s wodniczącej kom!6i , na· kt6rem'omówiono nego Żołnierza na Placu Saskinl.
e:a prawnego w taki sposób, aby wynikał z szczegóły pracy k4~sJ~.· Po ustaleniu' tego ~ij;1IE'M~ij!II
nIch lad prawny państwie. Zadaniem. rady programu komisje':iltZ:ystąpiły natychmiast
donie::Jenia, iż nad granicę .mqngolską\vysłtl
prawniczej będzie opinjowanie
projektó\~ .'00 pracy"
. . .•.
.'
no 'Budiennego, który organizuje tani' silne
prawniczych pod względem ,ich zgodności z
oddziały konnicy. Celenl wysIania Budienn~
gonad granic;e IviongQljijes~' pl'zeciwstawie;.
nie
Tsang-Tsu--Lino,vi, gdyby ten zdecy
do.\v~ł się na przekroczenie granicy mongol,
~kleJ. ,'\~ południowo -' wschodniej Syberji •
przeJSCle na terytorjum sowieckie.
I
.
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"

. '

"
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t

go

ich
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Paryż 1 Października (aw)
~,L'Intra9igeant" podaje sensacyjne do

tliesiellia. z Ro~ji sowieckiej, które przede~
, wszystkiem stwierdzają, iż na obszarze' ZSSR.
dokonyWane jest przjgotowyw1taie do ro'IOj

--~

Granica zachOdnia została silnie obsa:.
dzona, przyczem ochronę graniczną wzmac
Dia się stale. Szczególniej wydatple przedsta
wialsię Wzmocnienie nad granicą Polski sil
'
.
ac.tyleryjskich i lotniczych.
Pismo POt.Vtti:et~ :również

niedawn.e

Tailie 1 października (8 v)
.
Zbrojenia Rosji SOWieckiej odbiły sifj
s~lnem :chelTI również w pal1st\vach ba.łtye:.
k:ch , ktore ze. swej strony przedsiębi~rą konIeczne
śrndki bczpieczeń'itwa. .
. .
~
~
ZWriacając
gę na rejony strefy' gr' .
Pllna
...
u\'V.l'a
:.
.
. . . . anlczneJ mIę
.
. "..
dz,y: kazd~m Z tych państw a ZSS~
.
~
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JiI
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Pol1cja
D~łJ

'l~\łela _t'l,~ulllt!.

Hełmat matłziani) spec

~ mauJłlY,
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bi~zy eZei3K{J.-iii!Ol~~.. a(~KH~!l

aby l'ewi4ytować prast: polską,
d1Ie w C~& zlotu SOł:l,ol:S'ki~·go.
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w Pra

do [,odz1
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NIeudane

być osiągnięte 14

Jednakże

próby

pośrednich\'em kół

wypadły

niezbj't

i S0:yn.

pQm:y·~1nitt

oKaZia.ro się bowiOOl, iż Uz.h:lllienie WSkUJSK <irg,\,nia kół jea! niadoot~ wobec czego ~"
jum k()munikaeji~ydziełiro do prób speejalD.y
wagon, w kt6rym intyni~ie radjotęchrucy będą
VI na.jbliiszym emsie' robili dOOwiadcz,enia
~ ~~ w'lagOOOwego.

kartelu, natomiast kontyngent udzlfiłu

óbu

S\'toj 2 żąda",

p1'zerorr ować

Wczoraj odbyły sił! próby z aI)aratem ra4.1j~)~
wym.. umieszczonym w "wagonie. Antena :tost.:Ha
Sl()IQto\Y"&ll& na dachu \\r"agonu, uziem,ienie mś
~

~ r~'my

tych pańshv mial być później ustalony, Jv:ld~
Niemcy wiono później. że Niemcy i "ba rowyższe
za\vsrty, państwa mają byc uważane jako całość, t-. iftc
że kontyngent czech-csłowacki .i polski
ma
byc wzi~ty z kontyngentu nien;tieckiego. ~
hecne niekorzystne rozwi.ązanie oznacza, że
państwa, które zawady kartel żelazny, chC'ą
Praga ł
(paf)
Dł':::;:~l!C t) ~praw·ic kar,;:
przyzna'ć tak Polsce~ jak Czecho:'>łowacji ~ ietr
wątpliwie zbyt mały kontyngent. Na'źy się
niespodzianką
z
ukła3u, Jak v.lia~ liczyć z trudnościami przy rokowaniach

\\ \,'".ursz;:n,,~€'

Po

y

ska bezpośrednio zaproszone nie były. Pier6
wotnie ułoiollP się. że Polska i Cze{.hc~ł\)li:
wacja mają również uczestniczyć w tym

\Vczoraj
sprawie kartelu
!\iemcami , Belgją
siowcy belgijscy
Dla zadowolenia
poczyniły pewne us1~eD8t\,r3
jest na Jat 5. Pt'~1"El1litl'fd,;janf>
do kartelu innych

ma.

rano

wyjadą

Jest

labozJwfch

do

IIP'knQłów. Otu ma!it~tłJ da U~lda mOi'1eL
ślecUtwQ ,rowatizoJta w tej splawie t:a.tacza
łłWU 8zeI1ł.l& Inę;!. Aresztowani) kUka OS6i.h W~..
łlq:
fahz~l;;;e 110~maiiił~f

stall

D

łalii1nją~ł

W 'm1e He~l'le

(SGłROUfOlSm

I

helIQOWl~!!~'

a uk;Jr

ten kontyngent trwa
;itrony tłul aczy~
~hvie o kontj'''ll=''
;~ądania, które
Vllin'snlC na koszt kon
państw. Przy
kontynen
ani Po!:.ł
.cn1i·"'l'!"U:\

a

Czechosłowacją.

Co do udziału w kartelu mitidzynarodowym Czechosło'wacji i Po1ski~ to pań .. t WA
te zawarły umową! na.razie natury więcej
teoretycznej, która ustaliła wspólne pOSt\;P~
wanie obu tych państ\'v'" w (fanym wypadku.
Praktyczne znaczenie umowy wKrótce
r:e
ujawni.

~rnione ~ w ~ku tBSiło~a ~..
~e' dO~" ut~nia. w sej!n:ie
~
~ctwa cen1lroW'O-prawieowego~

W

",vi.ąaku

J;

'tem,. w

II

~

)

~12'0Dla,. ~
YaIłIitL

w
}lI'Iawicowa..

~

rzenie
Dziś odbykt ~ w K&tov.icacb posiedzenie 3.ej
śląskiego, na kt6rmn omawiane były dw:e
_rrawy: ncrweliząeji
o ochronie loka,to..

mu

row,

Ql'8Q'i

u&ta.wy

Q

ubezpiecze,aiu

p:raoo,,,-ników

~~OWJeb..

LIkwidacIa zatargu metalowego
Komisja

arbitrażowa Górn~ Śl~ka

na

WOlO-

m;s:wm. posiedzeniu w Karowioo.ch przy%ll)a.ła butni
kom 1elaza, i roootnikom metalowym ., prooent
po4\Y1;"W.

Tern 89iI100l grori.ny

m.targ J.lt8OOWIDo:!y

VI

W~!'łl"aan!ira. 1 x.. (pat)
W :;Wlq zku % djŚ{':ii~m. jakie miało
W nocy z dnia. 30 na 1 bm. w mieszk~niu
Zdzjschov.liSkie.go, ~ll ma.l'S1,,;,11ek sejmu
Pt"Z)"
jął () godzinie H-ej prudpol..
.. prezydjum ZLN.
w O9ODaOO posłów Głąbi{lf3kiegv, Zwlerzyńskiego i
sen. Bielawskiego, ktÓerzy
pana ma.rszalk~.
. \V tej samej sprm"ie przybyli róv,'1liez
]:.'ł'Zedstawieieie

związku
j

posłów

socjaH-

.oraz p<i*
słowie Guoonowiez j S,froiilski w ilmieniu Ch.~
()t"s,zw imieniu Ch.D.
Cbaciuski i K·]*
1'6ksa.. PrJ,edstawkiele p<>v,ryŹSlZyeh klubów zgod-

styemych: pp. ll1a.rek

u

Z pOW

me wyTazili swa oounenie z powodu

~

..

posła Zd:tliM:1l0\YSk.i~go.

Jak
H<lSZ.f:go

się

w

osta.tniej chwili dowiadujemy fA
warszawbkiego (M) W Sp.J"3,-;

trzy

a mianowicie:

napadu ujaw..
w Min. Spraw
Q~\'f!UUC4:Ul1'O. iż sprawey Z09~ wykrycl
\Y ciągu
kUku godzin. (')stQjtnia wresz
cie wj~ć
iż d"o urzędu 'śledenego r1głosili sI{
tloro1.k;a rze. którzy \Y~ieźli napagtIlików 10
d<>mu: w kt.óTym zamieszkuje b. JD1i.mmer ZdU~
jednej z nich t

sp~wey

urugiej -

Cl1owski.

~1śle :mma.lowym G. ś~a ~~.

~ć

j

lWll·
~e.
Wo~cn Z&tvdz.ił

ZieUilsld. \,~iUO<'l;lie nie
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nie
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dniu 25

.:\1~terstwie \\"yznań

bUHany
~t."l ,::jIU!lrN~a.

waltutelk

~
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1)0 Biedawna kwes~ja
masonerji w
'olKe była, tematem zupell}je luźnych dy:

Musyj; frawie że ą.bstrykc~jne! . na,tu~y..0
ilemt że "masoni w Polsce lS't.nle)fh. WledzH;~
timy dobrze. Także i o tern, że mi strzen1
egzystującej u nas wielkiej loży jest powieś
ei(jpisarz i
gorliwy piłsudczyk Andrzt~j
Strug.
Nietajnem byto r6wnici, że Polska
polttyta została
filjami żydowskiej loży
Bnei :- Brith, nit której 'czele 81:oi u nas
Szel'eszewski i b. delegat Polski przy Lid'.c
NaroCIów Aszkenazy.
Zdawaliśmy sobie jasno spraWę,
~e
zgubnych celów masonerji, której czysto iy
'dowski odłam Bnei\P'Brith . dąży konkretnie
do zjednoczenia żydów całego świata i z:;t ..
garniQcia panowania nad kulą ziemską," że
i ..vVielkiemu VI/schodowi" przyświecają. mi:::
mo całej jego tajemniczości te same cele.
:Jednakowóż kwestję
masonerji I'V
Polsce baga1:elizo:waliśmy. Jedynym. zdecy:::
dawanym nieprzyja-cieleID:
wolnomularstw*a'
t.ył· kler, występujący przeicw}f~ niemu ja~
ko czynnikowi zwróconemu przeciwklo reH~
·gji chrześcijańskiej, a k.toUckiej w szczegół
IlOści.

~wrf()tu majowegO!
&prawę tę należy rozpatrywac już nietylko

Ale od chVvili

:z punktu religijnego ale i Darodowego. i pan
ittwowego zarazem. ~asonerja. bo'\viem, to
Diety1lro. taran, kruszący ideologję chrześci~
'jaństwa, ale zdążając do stworzenia .między
&arodówki pod protektoratem żydów i ich
kapitału, stlą rzeczy musi ona pod hasłem
Internacjonalizmu dążyC 00 rozkładu takich
f)O~ jak "patrjotyzm" "ojczyzna".
Stał() się, że. po p1'iZewrocie majowym
~reg ujwyższyon ur~ obsidzili właś
.e wolnomularze, których działalność Oka;:
atje się niesłychanie 'szkodliwa IDiebezpi~
am.a dla naszej ojczyzny.
1)()piero obecnie, kiedy prac'atift zaczy
tła 'owocować t zaczynamy uderzac na alarm,~
Stą'd we wSZ'Ystkicn narodowych pisma~h U::I
kJa.zały się arlykuly, poświęcone kwestji
łłllaSonów, i bilans łcli krótkich, ale pod wie
lotna: wzgłędami f,*"łalnyen dla' nas rzą·dów.
Wolnomularze nasi. muszą juź czuć
pewny grunt poo stopama, kiedy tak bardzo
~a.ą pM'eZ siebie maąkę zaczynają pQiWO
li zdejmować z mQcno semickicn twarzy.
Dzi~ąnie ien BOSi piętno c~az to śmielszej'
h1łcjatywy, graniczącej z orutalnością"'- i bez
$elnośeią. Rzecz jasna.. Za· sobą
czują om

. ~cie~qZY1larodowycłl lftż masońskich,
.~ itóremi., wolnomularze
~i utrzymują
ioisly lrontakt. I. htk ~ ~ne . zjazdy - in~
teEBaejonalnej masonerji wysyła .się zupeł~
nie. jut . jawnie aelega16w z Polski (na astat
,AiłeIl zjoa desygnowany zootał p. St: Pa~.
·Cek)',
.
"
..
Ba~ dlarailłery;styczne w te.j mier~e
śąenuncjacje czeskiego biura
praSOlWego
~eale

ktÓryCh na

kon~ncji

Die'dawnej

llłięd~na,ro'd'6wkimasQE.·skiej

w

Badapes~~

,~ie 'skoDJłałowaoo ~,radości!t ·że ~~~~w '101

Polsce.

r

Zl!€,
tódź,

•

sce został Ot),~n~Wany przez wolnomularzy.
Że nie~~;jest to frazesen1~ o tern. śWlud
czą· destrukcy'lne poczynania niektó:rych, na
szych ID.inistr~w, Sujkowskiego i Mł'odziano;
wksiego w.s~ezegółności. I słusznie stma!':.
dza Stanisław . Grabśki, że propagowana t1
nas"wszechludzkość" ,
"b ezna rodowość",
"fi1oseroifyzmH to zasadnicze piet.~yiastki
ldeolbgji wOhton1ulars1:'\va
zapuszczającego
W nasząpanstwowość. cora.z silniej korzenie.
Do licznych jego środowisk przyłącza
się dopiero co otwarta \v Łodzi żydowska
loża, z Oskarem., Konem jako mistrzem na
c~ele.
. .
'.
.

. ~odoHne~:wiitdomości bęClziernyw pra
siepolskiei od1,1iajdywaĆ coraz~zęściej.Ale '
biada nam,· je~eli koło nich przechodzii! bę

dZlemy obojętnie. ,Nalefy uświaaonlić soble
plastycznie, źegroznasieć idei wqfnon~ulart:i
skich zaczyna oplątyv/ać nas coraz mocniej.
Że w kącie zaczajony czyha na chwilę
ną.~
szej ostatecznej niemecy potworny pająk:
internfłcjo:na.Hzm żydowski, który w'yssie Z
.nas krc'w
OShitniej kropelki.
O tern niech pan1iętają przede\vszYsł.
kiem"sanatorzy morall?-i"~ A marszałek Pił
8ndski, chętnie pozujący na l\1.ussoliniego po
winien również pamiętać) że dyktaturę swo
ją zAczął. ten wielki vVłoch właśnie od oba~
.1eniawplywu i znaczenia masonerji w swo
jej ojczyźnie. a nie od jej może hezwiedne~
go .popierania
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25 '. I~tminęło od pruskiejzł1rodni nad po:morską młodzieżą
\'AT driitl29 bm. Torun a z nimoale Po.'
morze obchodzą swoje wielkie świętonaro:::
dowe,25~oro. le016 słynnego procesut~ .zw.
Toruńskiego, 'ktp.ry strącił do lochów prus:::
kich kwiat m:łodz!eży s.tudenckiej Pomorza;

Gdy germ~nizacyjny systemprtiskiei
to· więcej wypierał z uczęlni. język poj
gki, powstały przy gimnazjacH zaboru prus:kiego tajne "kółka", w których polska mlo
'dzież szkolua uczyłaj się języls:a ojczystego
.. irlzie·ió.w swego
.. narodu. Mac.ie.rz~'1: ty.ch. kó~
lek fiiomackich na Pomorzu' bylo ·gimnaz::,
juro Chełmińskie, skąd powstały kółka w
Brodnicy, Chojnicach, w Toruniu, Wejhero:::
wie i f. d.
Celem uje"dnolicenia nauki,' wprowa::
dzenla jednołitych'pod:r.ęcznikówft.. p. na
caly; zahór prus~iP()wstałzwią~ekp. n.
. "CzerwQnej RÓŻY~~~IKi'erownika:mi jeg9by::
li akademicy, siedzihązostala w roku 1899;
1900 Gryfj~. Zwią~k dzielił ~ię· ~a 3. okręg~.
, "Zwlązek K~;Pomorsklch.'" w ... skład
ktorego wchodziłY'~9. . W,..w BrodnIcy, Chełm~'
ni~, tChQjnicach i?;-eruniu, zotganiżowal de,
lega_ na. Pomorze, • ~
med. Aleksander
M .k ."
,~,
-ar W I C Z . .
Sprawa wy~,~ na' jaw przez nieo&tro
~ośc pewnego czlQnka. Sędzia śledcz.y oddał
W ręce prokuratorą90 .podejrzanych ospi:::
.sek, grożący niebei,p.·•. ieczeństwu państwa nie:::
.
mieckiego. Prokurat11.l\l z tej liczby osadziła
na .lawie oskarżonyc1i60~ciu ·gimnazjastów i
studentów.
COi'az

'<,

'.

W Toruniupi*zed·lzhą Karną, kt6rej

przewodniczył przyWOdca toruńskiej H.K.
T. ~ędzia
Gra~smaDl)., .rozeg.raI sil'"~
proces
:..1_.
d
eUitla
8-12~gowrześnia. 1901 T.' Na. sied:,

• dl'
. ugicli JawacIlZA:siedli oskarżeni. Spro;;.
.wadzIło ich na' nie serdecme ··przy,w.itiz./ anie
d o. g1c. b y Q,.}czystej,dowsz,,~.tici.erlo .00."'t pol:::
_ł_.I. ' .
,J'"
6
:''II.le,. 'ta potężna wiara, ze Polsk'a&llÓW .pow:::
t
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~C.zęsli,:ej Ołczyzny, jęczącej
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Nadsze'dł wreszcie dzień 12 września,
ostatni rozpraw. Trybuna przepełniona;kre
wni oskarżonych, ··koledzy~studenci, przedsta
wiciele spoleczeństwa polskiego, wszyscy o=czekiwali z niepoJkojem wyroku. Poważniej
sze· .pisma polskie jak i niemieckie . przysJa
ty swoich p·rzedsta·wicieli. Wreszcie o godz.
8 wieczoreln ukazał się na sali trybunat
PrzewodnIczącY·ogłasza wyrok - straszny,
okrutny, niebywały w dziejach kultul'v. Za
. .]ęzyk a Ojczystego
. . . . sprawiedliwość
~
Uc ze:·n·le SIę
pr.uska strąca 35:::ciu skazańców do więzies
nht, 10::ciu najmłodszym udziela nag.any, res
sztę 15::tu uwalnia. \iVrażenie okropne- ko
b~ety płacz - skazańcy opuszczają spokoj
nIe salę - duma bije z i'ch, oczu - oni pier
~wsi męczennicy sprawy polskiej na Porno=rJZtl, prawowici spadkobiercy; MikJołaja Z
Ryńska.,
.
Teraz dopi~ro rząd pruski ~aczął si~
:nęcać n~d skazaneami, rozpoczęły ~ię pr'ze
_ slado,vanla i utrudnianie ilu byrowaiiia. VI
Chełmnie' maturzystó\V odrzucono \V pT d
dzień eg~lUninu, podobne rzeczy działy s~: i
w BrodulCY. Skazanych relecJowan
6"
.. ·
b
o z
b1ID:f
naZJUln. #~r~eśladowanoskaz~ńc6w w miar~.
wYSOkOSCl Ich kary; wszystkim odebrano u~
p~waż~ienie do jedn~rocznejslu2by woj~
skoweJ ..
Sk
. . ,...... aza.ncy rozproszyli się .po całym
~
G
:w:eCle . ..., l~~~zjaści z~aleźli gościnne przy; ,
JęCIe. w.GahcJl. MarkwlcziOrszulok. niell
~rzYJęcl na uniwe!sytetach pruskich, znależl
h·pT'z~tulekw. katolic. Bawarji na wszechn~
cy l\'Ionachijskiej.

.

:v

p

6
-:'l.

p. Krzyżankie,vicz musiał

p"" •..."

N'
,
O USCIC
. ,le~cy' i studjo\vaĆnastępnie w
Belgji
PomImo
wszelkich
prześladowań' i
ogromnego ucisku, żaden' ze skazańca" V,l nie
upa dl . nie splamił swego honoru i
.. .
:...
.'
w naJClęz
szy.ch warunkac.h życiowych sil.ny ich dtlCn
um1al stworzyć sobie. bytowanie . S ~
ł b'f
.,.
...
. . m~erc 0.s ą l a, w czasie lat 25:;:ciu znacznie szeregi
u«IzesA'n;ko' w n. o
9'
łc"'~i~t ~ tym .t':W1::~ :::CIU Z nich }Jożegna~
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\VKdkopo}ska z Pomorzem najgoręcej
reagujll na wewnętrzne rząd.y w
'W 0;-.:
Ittetie sanacji.. "GŁOS POMORSKI~'. to co
obecnie .dzieje się 'v Polsce nazywa nawet
brtldem niepodltgłQści
"Głos, Pomorski
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\vschodniej "-ufo;:
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l wroga cara z dworskimi 4y_
rosyjskimi! - tylko ,;m{"hM" i
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Do tego "wschodu" pre~ly s1ę r6żll~
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Tak! Istotnie! \\"alka o ruep~lleglo.ść P~l
s'd i o dUS1"ę polską. jeszez,e. nie je!it SkOli zonadal at do Sws"·
ci~twal Zmi~ni~ si~ meco spo.go':>y walk~
zmieni się broii, ale ,,"alka sama o POlskę S
Prov."8..d&ić ją będziemy

na.

pol9ką dlu.eitę tl'wać ~e
Niepodległość Poiski i polskrego

o

być pelna
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Oimlu
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nawet

aię
PO:LUl~AlftiOW

,,,(łów).

plemion

I>olsce narzucić niugodmy z ducllem "f"tru!.ł:V{~n
<biejów kierunek ~oju. Opi~ się te-

mu bęi&ie.mY1~jq.c we:elkie~aeby
na' po1sk~ ~QŚć i oeobo'\\uć ooej~")·
wą.. Walka ~y się dalej. Zaostrza się i raognia "n"Skutt?k napasiliwQ8ci dyktatorskicll.
Po1ska mnai ~być pel~ niepodległość
2I&\\~ i 'wewnętrzną..
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Masonerja 00 raz
smieIe:J i Jawniej
głowę Vt· Polsce podnosi. Stoi już na czele
Państwa a teraz chciałaby i kościół kaŁoł1c
ki Zi.'wojować, "KURJER POZNANSKI'*
pisze:
Przedet roa.&'::merja jest
dzierży

li

steru paóst .V.t.
dą2y

wSl\'stkie naczelne

polipa ealegtJ IUłSL; ..
go źyeiapublicmego, - a. my mamy s,ię .....a
bal\1ać w spory. intrygi i intryżki w łonie .14
sz.ej społectooścl katolickiej? MQ?Ollerja la
sm jest rltyt pr!&?hrna.. by jut teraz konto
wyro a.'taki«n ~yć w KOOeiół KatoUe<ti
W Polsce, bo wby w obecnych w&rtm:kaC:l
do ObjQcia.

ramionami

zbyt BHny

sproW'okov..'alo

oOrueh

I ż.UmiABJIJ,U.
GDY POSBL ZDzmcHowsn ZOB~
WAL sn; JBDNAK:. żE ro NAPAD :I PODSZEDL
DO TBLBJ?ONU KAPASDl10Y SILĄ WYWASY..
LI Dwom DBZw:t &L~OBQO ftBBOBDGWAKO lmWOLWBRAI.U l
BO
CZNBGO POKOJUł POłJZEK WSZYSCY JlAPAWr

»o

NmY

j~
~&k, ~~~~m~

e6w.t

włamało·się do
skatoWało.

bestialski sposób

W

an., iE TO "KOJD&ABZ POLJOn

Polski .~ waJfStkie pęta. i ~tlde W,~
ZJ lart\!wno ~cme i m..ięl'kYDarodo~
jak i WeWDę~ i spł&kowe.

.

poisłdd1

of!cer6w wc

OSCłDR

mieszkania

az

S2. PaZOD. RAPA.C~
BADKOlI. SZ. W][to'w

JDK. WJtRóTCE fUYBYŁ
mu. w KORHAm'U ,pdt
r ACH BOImY Z GAZEl[
9óLY NAPADU PBZBDSTAWIAJĄ su.;
PU.J400:
mi OD OODZiNY 11"TEJ \VlEilZOR:mI. KTOś
a-K.BOftIm DZWONlL DO ~IA ZAPYTU
JĄC~ .czy PAN HImS~ER JEST W 001!tP'" oKOŁO GODZINY t-EJ 'IBLEFO!>i Sllf <PO\IV'"TóBZYŁ..
GDY P. ZDICOHOWSKI ZAPYTAŁt KTO DZWONI
POLOiONO SLUCRAWJ.Ui.,

OKOLa OODZINY 2 MINUT al DO BRAMY
DOMU ZADZWONILO DWóCH .OrICERÓW. DO ..
ZOB.CA DOMU NIE CHCIAL :WH WPUŚCIĆ WóW
CZAS lmWOLWER.AlII (ER1\.BA· mSłf' KRATO..
WANA) ZNmWOLONO DOZORCĘ PB6S~YJ.łSKIE"
GO DO OTWARCIA BRAMY I WóWOZAS DO ..
Pr&RO OKA.ZALO su;, żE PRÓCZ TYCH DWóCHJ

ZA KUBEK BThO .lESZCZ:: UltRYY!CH 1-8 oSOBNIKÓW W JlUNDURAOB OPIOBJU.lW..
NAPASTNICY POD GROźBĄ BEWOLWrr:
RóW ZltUSILI DOZORCĘ, BY &APBKAL DO IlE
SZKA.NIA POSLA ZDZIECH OWSxmGOI O$WLW

.

LmZBm OEOLO

W

Ił

NA

POS" &DZIECBOWSltiBOO z aBWOL'WBBAIIt
WOBEC: TAKmJ PRZEWAGI NAPABYImi[óW p"
ZDZIECHOWSKI
WIUłóTGB PADL. K& ~
ZBROOZONY KRWIĄ. I ZBlmLAŁ.. L&'łĄtłBOO
RWO KOLBAJII lmWOLWEBóW DALEJ.
GDY p" ZDzmCBOWSJO: OPRZ~
ODCZUL GRYZĄCY BYK. W POBLmU BIURKA
LEiAL GRANAT. GDY SLUżĄOY WYBZOOIL 00
PRZ:EZ OKNOt WYCHODZĄCE NA AL.. 3 KAJA
GRYZĄCY GAZ NAPEŁNIŁ OAŁĄ ULJ:CJt,.
" .. ~ CZASIE NAPASTNICY DIBGLI W
8TRONł! NOWEGO
śwu..'l'U.. WSZYSCYB'łLI
w MUNDUR-llrUł OFICERóW WOISK POL9KmS
Z REWOLYIER.A1łn.
POSEL -ZDZIECHOWSKI HA KILKA ~
JUCH RAN NA GŁOw:IE, NA B.UnENlU 1··5A
PLECAOH. TRUDNO NAII DOBRAiJ SLóW HA 0KREśLENIE

ROZWYDBZEłIi'1:A,

00 JAKIEGO DU

SZŁY PEWNE ELEMENTY Z OBOZU SANACJI
MORALNEJ. ZA1lAOH TEN JlUSI W'BESzcm
WSTRZĄSNĄĆ OPINJ4 ORAZ SUJIIENIEłI SPo.
ŁECZE~JSTWA I WYWOŁAć ODPOWIEDNIĄ BE..

AKCJE., BO L.~ACZEJ NASZE

ZAl!IIENI

sn;

W

~sDZDUE

nom

POLft'!(Złm

POL.A!'.

nie

5Ze%el'Ze.

katolickich mas. pro,vadzi jednakow<I:t prz~d
'''' s1ępną walkę: podjazdową % planem odSI
r.
przyłbicy
\v momenci~ który UZ 1,1
dla siebie za kQl'zystny, - & my nie mhLlw~mv robić
\\"SZystkiegn. teby "$Hy ke.toł:e
ki& lA: kraju ut.r~ymać w ha;r;m,luli, we

RZĄD POLSKI NIE WEźMIE" UDZIAŁU
ODSŁONIĘCID POIQBKA ~
BOLEStAWA CHROBREGO..

runem ra\'faruu. tym elementarnyn' 't'"arunlt ..'

~ląskul 'tA" pobliżu

gotowości

zdQlności

z

Iłu,

A
tkU t i<hie

l.

jawityun~

~

'H~

do.

$OC

tująca;

W1

mag.one<rji. w
-'w..ko'ci61

'LYl~

ióua ma'

wali się pozatem cata faJa czerw-Jsoeja,lh:.ujące czy ~łszewl'
podmioo\lfUj" nasz UFj;t~·";r~1

lali styOłma ł

potęme

polskim w'fadzorn
panjił

nas i

z

Vi

fl"Oł1t. aYlli_cy
ns,ni~ f«mtOW w,.,m~~!lD.1,!!l

--~

W

miejscowości

Brzezie'Ba Górnym

granicy

Jak się okazuje słało się tu
f

od~

siC; miało dnia. 3 PU:;f,U2;leltml:ą
czyste poświęcenie ponlnika
":ii"a Chrobrego. Na
nl!ał
Prezydent Rzeczypospolitejłprezes· Rady mi
nistrów, ~1arszałek Pilsudsld
hitnych
ze
Tvmczasem niemal w ru:'if-",+'ł'>""",o"

uądu~

by~

~tkie uroczystości zostały
nięcic

pon1nika,

~Jlre.nicmn'.

zostało oalo~~onle

:sa skutek
motywują

swe

tern, ii

n:,. ...... +".

na których

ma po~Dił:l

aczko!wiek politycznie należą do Polski. te
je dn łL\
własność miasta ladbolM.l
~~J ..,,,b·~.

niemieckim4
uwałają

11; uroCzy

WZ~~łeCłOW na apokój lud
tego pomnik będzie odsłonił:
ofieinłne~ u:a2iału władz.

,

",,)R.OZf(6J.fo$oDota~ 'dn. 2 paldz1ernłktt
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001

dl[

r

•

t

.=. 'K.Mj 1AIro~łi ŹIE}:b.<J:w ......... oto
i,ruk oklreIŚlił
~;A.e.ryJtłl dr. Pa;ul B6rger" kt;Ói1'YPI'lzed kilku dIllia-

~ł

,&i

l'

międl7.ym.aI'.oOOweg{)

kong:resu denty.s-

w FHtade.lfji.

łbW'

W mwpnhl
~y ~

oo..by'łmę bOlwiem

w FHade1f]i

rzędu mię.dJzy.1l!a!~wy ~ja2X1

Ident.ystów,
':Pv ptWSZło dw,tttr.aSlt(JI1~tmej przerwie; ootatni, tego
~ju zjazd mię!l:zycn.a.rooQWy
przyp-adł
na r.otk
'lil~ , l OObył Się w Loooy.me,
g:dizM ,musiał być
p!l"Zie'rwa;ny ,ze względu na lXl;zpoozę:te dza.ałaniawo
j:6tnfne.

'

Oboony z~zd
800.wioieM llł oa.ł.eg'O

od ~;~'l};aszylC;h

ja-ł{)lwy'ch, nudnych batjducZ>3!rów i duchów. DZle
ciomamer&dt11bDls,1tim opowiada się· bajki o SIZCZOWUZIC~ dtł ,zę-~, kttJ.!>a.'pr.zeżywa c,aly s.z81'eg pI"'t,y
g(,d i wko,fJgu uszcz·GśHwia d:ziewc;zynkę, k!tóra
y,ae'8Jdniero

rleńna~:łik,srlęznl(z.ek,

dt~wa ją

ootal,2ti~lliI1ie, sp'rawiają.c·

w:ooi~

tytl1, "lt~$Y ;ej l1nika.li.
Na.wet (;~Q\ ur:tl1diZane przedS-ta"vie:ni.a aIDa~
tomkie w Sz.kOloo.h amM'ykaiiskich ,grrają komedyj-

li:.. traktu.ją~ ;Pt~m;

ja'k nagrcdżone ZIOOtalo d~ioc
kttÓrte J!Clł'Wóli jadł.) i przeźu,valo wszyf.:,tko zęh::t
mi~ a}a.k męuo z,acho!'owal malec, który nie sto

z.g.r~H

w FUadelfji przed-

,,,i

elką

•

rodlz!inę oont-ystycZlIlą, (lIg.arniaj-ą.cą d/wanaście tys:i~

cy

Zj-a,;zdy

CZ{iQ!Ilików.

odibywa.j,ą~ię

:rpt:i~y,na;rooK)lwe

zupełnie ~l1JatCzeJ, "niż

FmkltyćZ!Iti

~erykainJe

nie

lec2!8nJi,aZlę1Jów.

8f.IeIm. zaOOw()łwl1lłel.mprzY'jmnj~ inowa;cję

tecllin1i;ków

dent~yOO.
smzególną opiek~ QiboiOOyła. A1ri2ll"y1:a. pielęg:oo
~ ,~dJz.ieei. W, Wj ooedzime ,~a
:no 1IłIiIy; ~eg ~h MobycZly naulrowych,

me

zoonyeb .j~ w E.uropie. T-o wieJ:kiezrainietreSiF
zęblmi, dlZiooi me ob}aiw.ta się 'wy łą.czmd e w
~as;Looow1łl11iu 'IliOwyoh środlkÓ'W 'leez,rucZly-eh ltulb'Pr'Le

wa.nd:e'

0ICl1ir'ani6ij~y;ch

j®mę 'ustin:ą.'

od

zloślMvyel1

~.
AmJQry.kOO:ie od: dltWBIZegiO COOiS!U jut prowadzą. ~ką kampa"mję pr~rundiQIWą, ~i3.:
~ Da}szm-8Ze masy 'Zła' pomoeą:§llmÓ!W, książek
i~w () s'poootbaeh ~aIDlila z&row.yeh 7AT'

hśw

i'~ ni.e~; pod:emas żą;bk<lfW'anid,

F~Yoruoo

i wak3!IDW:ki, gł~boiko
.wbijatjlllce s>ię w' pamięć dzieCłk:a. Naw€lt st.ar&i Ś!mie
jtą się, pr.zy c:z,ytaThiu' pOu"C~'8JCy~h książek łub p5'd.
'~~,

<lg~

~

są

xadly

lJJ3;ulrowyeh :1i.H'Iitów,

w piterwszy,m

'traktując

Piu--

ja'ko mil.ą l'IOJlI1'YWkę.
Nie wi'ę>Q ~WfJ.lSgo, że truk pojęta propa~nda
,OOj~ za4z.iwlj,a,ją(.e wprostwy'llHti. We wS'zytS!tld:6h
rndrusd;ooh atmeIi"y'kański'Ch wisti m,przytkład olbrzymi
~ktik:at, WyQbra,~ją;c;y n<Stta dlzI100ka z jednym W!~l
łiiłn~. Pod P1a.katel.m lPWddoezm.JtOrny jem napis:
.
-Mam dopiero jeQoo ząb, kWrY jut grttllll·
łQ:Wi9lie pWęs:nu}ę! ...
':&:k saino baj!kli ~\e romią się

l"1~zde'

PłfłhIM paRłe, Dłe palcie p.pierosów~
GLOS KOBIDf PALĄ.C~ BRZMI TWARDO

•.

I~

~studj<łlClh W AmeryCe !.:eka.rz 'au&tT'~ki dr. ~ 'From:e!l, ~l w Altl®ntdc ci
.ty .M~tytt, ,w ,kiÓlł'ym, g~ .~ał, przecllw.., ~ f.~ ~ przez ~e pa1liieDklt.
;'
PaieiIld~ tJ!OOtm'U - t,.~dmł """PP2tynOOi :mliot'dym ~ wi-e!ką ,~ odIbim-a bIorw~ Cl8lł4
,gracj~ i ~ęk, ńll~' na&vje· cechy sZ!OlI'lSltlko
'·Mj~.

-~t~ ~\~,~~ na
v~Y PJaotw0. ,.G1'OS, kk;)biet: ~~h brmni tJw'e.roJo
'~W!U'~aNDe, 'wly ~ powi,nd<en ~ słoohl
}·dleJlllt.attty., K()!bi€lta~~lStać:~ j~

'...nm.

;'

8t~y~~

~;.'"

.

,'" \'j:~mt5w:t ,óW lietkwrz;~pliwie ~ Cf&1

;~;:'śe8* ,sło-w,aprzekoIltajlą, ~de Alń.iOO,'~i, wśród
;~~_na.k ,,1!i,lelńda. .' ~~,+d'... " .. ~
t'JfrełZ
~.~

,

, , - __

sobie zęby w specjalnej umywalm pod !ootfi
higJenf.stki. '

Po .umyciu hi,gJe.niSltkabada zębv k.-ażdego,
,dziecka i l'ox.daje hiałe oraz c'zerwon1 guziki.
Dzie.cko, które w dągu roiku oJt,rzyma najwię.:!ejl
L:ałych guzików, uwatane jest za najclysts-ze l
s'!.czyd ~,ię tern taik samo, .i/ak dobrą OC{'JI!ą ź WYJ
.1)Hwowani>3..

e-1>;-,~~ '''''''",G '"

,

"

ZT2'

o czem ,vlnny wledzie6 młode
Przy ~Boboości S1kła'danych YY'J.zyt w rót-

nyćli dom-acdl,.s,po.ty,kum ćzęst,Q matki, posługujące
się

dzi,e.ci sl\Jdk:ami, wyr&.."l,;d.zają
Yd11i d~~tf\Vi!elką, krzyw.ctę. no tllikichma\.'~:k
skie"'Owuję óDoone moje wskazówki i pragnę pr'ze
mówić OO<i~h.· Zid!row.ego. rOZisa.dku.
,
Na~<m.'Ym pDiwyżej śl'V(lkiem Jest nadu:ty
wan:ie SIYl'lÓ~ ma.i'twego, Zlhanego pod. naZ!wą
'l1;Wpakajai~H, cmyii w języku angie,l!9tkHn truk zw~i
nego' "pat(}uiea"a". Ilez to ra:zywiŁ1I'1za ·mi siQ Wl

~zględemŚtWlOich

dlzilSć

teg{lr;ro~jus,moezek,

tJak w usta-ch cLzie0ka,
kItka tygodni ty.cita, jruk. i u
dJZi'eC'ka, 1i~egQ kilka' lat.
Pl~zewatffi0 bywa, że, smoczek nie- od!z.n~ się
zbytnią ClZ.y&OO~ą i ~zaOOlmi' widok jeg-o w UJSt:tdl
<1zJeLka staJe ~ję ta!k ódra.zn.ją,-cy, że mim()"\1\iK)l!i bu
dzti. się w czlÓWi~u mimowolna chętka Wyrwani&.
z ust dlziecka to@o wsfu:'ętnego przedmi<otu' i wyl1ZUlOOI11e go. wta.kie miejsce,gd!zdeby ani .matka,
dlżjecko sięglD!ąć nie mogły;
SJ.ImtniGjłSiZą jednak bywa rzec'zĄ, ze podóbne
poiBtępo:w;amie spotY'k<8. &~ę :m,~tylko , ~0 strony bied.:
n~ i nieoświeoonYlCih matek, którepopelThiajf;ł tą
wOdnię w.zględ:em' dziecka.
Zdlziiwiemde
Wprost
ogal'l1de, że w obecnej, poo;ize propagandy ZidJrowotnej i postępu wde<tzy; Illa'\vet polZiOl1'nie ,intelige.!lltne (?) matki ~ugUją gj!ętak bi~oonJ:t&."'ttlyIDi i
li>czqr:~go zaJ,~Wie

am'

,r

cOO~by pr.z,Yoo9Z~cymi śrook·aan,i,

a

a.:oy

tyłk(j,ttziec

'ko

II,

UlamUSIe

p.JlWiltrzymać

pła.ozu.

od

należy
za pra.wdiziWG
. ba~a.rLyńatwo w stosunku ,do. dJz:iecl{la. S&aD.i~.
pustego smoczka . przyczynia się do tego, iż dJzjeQ
ko ZiI11.uSzone j-e,s:t połykać wielką iLość p.():\vietIW-A,
co. pówoduje. ":"tne zaburzenia żołądka i wyrządza

Zwyc.zaj ten

uważać

d.~iecku wiele przykrości. Pozatem drażniący wpływ
3tmocz,~ta atakuje' błony ślUZtOtWe jamy ust.nej. Bal'

dzoożę·sto spotykamy z tego poWodu i groźni<e!
s'i,e objawy, juk zapalenie poc1niobienia l jęz~"I!!a.
&:IT1cczki hyvmją zazwyczaj stale brudne z ?OwOdu
dlQtyka:l:li.a si.ę ich Faloo;mi~ a :ni~ braknI'8 i wy..
pa.dkow,' ZO SIDo'c:zetk up&d:nie na podło,gę i :oosta.
nie, z !>owIQf.effi '\VłOŻ011y ,do us't dziecka n~wet

bez. ohmycia. Ze w,:gIędu, ż,e smocZl1d są d{).Sikon~
łą pu~~ynęt.ą dla much,stają
się rozsadntkla.mL
r6tn:T..~h cll\Jil'óh zakaźnych.
"
Do najczęściej 3potY'kany.c.h kar, jaJkie dziet!l
muszą pł:a.cić Zi.t poi1J-ohną niernz,wagę z-e:' t,rony {Uli:
t elf, byw~ają. zg.ruhieNlla. wm'g. Usta;wiczne slSanie po
'\vo'duje lÓVllliieź nachyl-eillie ku przodo.wi. górnych
zębó\?, . sieC!zny·ch i kąto'ye ZiuieksZJtaloonie górnej!
9Z!C'Z,ę;Kl.

P{),zbycla się

klam nie

nałogu posługiWlam,ia się

nRstręt}za żadnY·ch

8IlliO'-;Z

trudności., 'P~l"Q;stJ'l

nalezy . go zupeinie wyrzucić. Dzieck.c; będ:~:i'8 przez
kHka .chni c:zuło się, jakby mu . coś b-wkowa-lo
l'e.c,z wkrótce zapomni o smoczku.
Jl

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

tWeci.
"
lV: Ameryce k.a.My' film. ~t~y, k.emdla. 'lmiią
~ma., loo$:hy p1ak81t ---- to Cliekflliwa, ~ć, w kitó
ftj

myją
~,l'o-;ą

~

długi,ch,

A1tDleryIta.- klrajpos;uWJWjąooj , się ciągle na.~ ~oohnikii1 wprtOI~a ~et dl() laooram
'j6~ QEmd;yst~ych
llO'WIe
mae~ynyl
3.lpatralty.
~eiWszystkiem- powsa.ooh.ną lllWlagę Zlwróc:lly l1JOwe
~, ~y.wante 00 wyrobu polrcel'Ml!OłWYchz'ę.bów
1 :mositkl6w. Wszystkie uł&pts'Zlen:1a w :tej ~oozi
Ide ,~mją. dla uł.wt.w~ 'pm.cty dentystom i
Umili6j11l!'OOIJIia bólu ~tów, kitórzy z c!O'.raz writ}k-

Pisaw,

rowal się dl() prozep!s6w higj~ic1lI1:YC'h'•
Każ:d2 dzie.cko w s-żkole lliS. Slwoją szcwtecl-!
kę, Biwoje pudelko z proszkiem i sg;klankęl prą-:i
!:z(~m \';Slzystkie dzieci 'przed rozpoczęciem leIw!:!

w Euro.pie.
lUbią

l'l:udbyeh i ~ooam1 prwcl~ónych' terferrat6W, d1a
i&UJttna praca tozpoo~ ,s'ię dop!iillro ód zaijęĆ Pll18llłt y cmt1ob.
.
Członk{)Wlezja.zdu mÓfl\rJlr.i więc DajrozlO mato,
P:ra.ooW&lU. natOifI1l.i.a.m wi.aJ~ PTzeprowanj;zaj~ erks.}J'eIry
~y w ~fIOItjooJi 1ilentyety>Q'Zir1ych ,w ci~ ea
lego, d.ni.a od gD<Wllny .. 7-ej Zlrana do. 9-eJ ,whr
~ '21 krótką. pr:oorwą QI~ą. W nagrooi!} . za
'W ~()pejC<ZYlCY IlIWUltizyli się od awy-ch kolegów l
drugliej półlkuli billr.ruzo. wielu ciek.awy.ch I'IZe'Czy, dJo,..

IllQ!wY'Ch SiPbrob6tw

Zę

w A,llHirYCQ

melł

"~,eh

oo:t.omias.t mna.l't-

. ltiEl,
świaita1 , r6prezentuj~cych

•

z'ClPowe

<esi s'lI

dL

LU&i,~·.~.OO;&lugÓ,i,·~ilfu &.y-.
pia,jł:lłcycll,

to znac~l.}l1a, ~ilCh, ktQr",zy potrzebUją
długl€'go snu i imtni41a. kMl!I'yiIIl kir6tki sten wYBta..r
cza. Sta'l'lZy ludz,ie..~pi~ zwy.k1.e krótko, przeciwnie
dzieci,zwłas,z,c:za. W:'W'teku mI'Odzireńczym, dop6l.\.i

trwa lO'kres
gan1zm kh

roz.\vojlł,~ wy;mag.ają

długiego snu. Dr
pO.tJrz\;)lh\łj~ .w.i.dooZ!tu.'s diługi(!h wy [I ::czasie ~.,,·~YW17j prz~miany Il~a.terji. '

w
Ale wy~~tJdz . •ły ma'jdą 'się z,aW$lze

C'l f.llków

W

<>bJ.

k&hl!go:rjaC'h.MłotW1iezWSltai~ w<Clieśnjer,amo tlc]:;o(Lz.i 00. pilną -.a,o&z.lllaczająi!a sJ.ę potrzebą 9tU

gi,egosn'il za. l'eillliwił,'JęU'hO i drugie j,est

czę~to ~~
m€Słu·I.'!.Zlne.Dolkl~,łJ8dtanilli. "wy.kam,ły ( tnilaoowjele, że wstaj.ąlCy w6~ni,e W przeciągu caliego
,ogólnie biorąc, pr~wat:t1tende więkSiZą wykonu!ą
pra?ę od wstajf\!cy;c@:' ;pqźniej~ któvzy ,mniej cza.'3U
Imtlt& do rozP'W'z~l8,. Dalej wYkazełyfućLanial .
żegxly pofirzebujqcy ~dilugJ..ego 'snu ZIO'Słta1i zibudzeDi, IIDzeGteIm. zarnim' ~ą wyspali, nie mogli pra;~o
wać tak wy1dlatnie ja.k ", mmwyozaj ni~Y'łiko w P'}.
:rwnnych gtOd,lzinooh,c', &l~ pr.z&Z ooly dzień - i :te ta
l1mysl<Ol\Va ,ml8'l:ll1O!e po.j&wiala się za każdą ~'Ową

urna

hyItoby~dmn, ~ o ~zwyC'zAje:t1!il
$tę do kJrótazetgQ snu tJ!lmna. lll'OWy.
,
,'De doświiEtdczenia pclIWiDlIlY slldOind ć rod'Zi,oow' i
~h'Olwaweów do więk5żye;h w.zględ6\v rW tym
k~ku W<IDec ~ieci, gdyt 11rwająoo ,dłużej ukrooo.nd~snfl.l.m~le ,dttJNtl.ać 'l"ówJJlie S7lkod1iiWW j.a.k ~
P.~lie..
. ~~
Nadmi€iIma poumeba ,snu m()~, mieć,po.wód"w
SZC;Zlególni~eh stan'alCn :Hzyc,zuy.ch. Dame dziec'ko

p!ób4.

ai§OO

00

~e. gwa-ł'tQWlli;e pr~dko, aloo' jest niedokire-

z~: ~ 2lOO!S~tą' jakiehś' wynLźny'Ch· 'O'Z;Dlak
~'bki ~0Il'lIel' SI wyczerpUjąooj ehO!rohy, lub tet

WIt)& l,

J~.wtir61, nm:wtlIWf., .Jieet' w s-ta;nJe "s:roz:egó~
~ i~l\1I2C~lJ!.iS&. ._~~ ~j;<f1. ni~', bą..~

P~z~w,~t,nego! Jak VI myśl mdł-e1 "zasady" uktróca'il
~1-e ,t.aklm ~zl€:ci{);m snu. którym na,tUJra posługut.
Slę często Jako skuteezJ1ym środkiem uzdrawiaJ'lłIin
'cym.
"9

_~ahLOOfnitl jest fu ,mowa

"

Kl~ sme, ktm'y łatwo

odr6ŻJlić

o SHnYID gł~
00 półellltl,

m'OlŻil1a

lub 'I1d ~.danego ranu€go snu pra-\,ndmiwych lenith
chów.. Nl.e nalezypozw.olić dlziecioIh na długi.
drz.em1a:me rano, lecz 7. pierwszemi oZltl!akami roJ"I
~Ud'Z€,ma W?,IJlrowad:zać la z łóżka i myć; iU1&-c:z~l'
tr.a~ą~l<elrgJę a c,zasem naWet popadają. w zbocze

ruG.

pł<;lOwe.

Przeciętnie potrzebuj,e c.z1owiek:

do6 roku życia 12 godZiinsnn
do.12 roku życia. 10 god.z.insnU
do 20 roku ży;cia 9 g'Oclzin snu
do 25 Toku, życ.i.a g godzin snu.
Uważać to j~dnałt ,t,!,zooa za pr7eciętne tyl~
cyf~y: z l1w~ględmenieill1 wyj.ątk6w jak. to już pa...

wyZ8J zaziIlac.z.o.no.

. l~N~" s,z,cz,ególl{e .o~ówie.nie. zasługuJe posIad
~le~l.'..~. tSlt~n{),wczo me Jest to obojętnw jfctki Sp&'
sc:~ SCilele' Sl~ ctJxie.ciom. Ni.e powinny leŻeĆ na mi~
kle!ll' po's~am~ z pierż::t, leczl1a twą;rdych ma.terar;
c.~ch, a,m tez p?"~y:mryte IJierzyną, lecz zwykłą w4

m~ną

l~{}N:l!rą. ~,ZC21upł'e

i, niedDkrewne T>otrzebułtf

~at~raln1e więe.ej ,ciepła; ni'2. ZJdr~}we i 10brze

ZywJone.

Pod ,gł()IWę pr.zychodzi

nis~.a

od.,

d{Jhrze wypełlI

na .po'c1uiSirura, ~dyż za miękka utrudnia wyparo-;
Wame
2'lowy Gdy, " gl-,f'
.•na sp'O"vzywa
•
.
•
~.' •
1'-n·
za wy50ko

k~lka

n..

r:od11Slzka.ch, to SPOWodowane tem Skrzywia-<

~ne. S'rz1J~.€ttu, •wdodatkuz równooze,snem przyzwy~_
JeiIlll!!ID l~ 00 boku.moze stać'
,'.
'nllii

tll''\yf.l.Jy.Q:~ ~,~~:~&ł!l~

.

SIlę pzyczf~

łfjP matki i
WląKÓW:

-

fJ\\-b~ ': n1d~ z Sf'OOw.s.kich ol»ot

powt&rmł

syn.

Ale .gdy s~

v.'Y:l'ok~

uniEnrinniajlł3~

matkę;

Obrazek z sądu
opisujo
W jednym "
mł.
~ i szacunku

opowiadanie:

i

o

"do<bry" 8Jm ~ u{)ŚelBe wybiegł z ~u.
tf'Z'aBloojllrc ~w1anli.
- Jak to się zmieniajĄ tkieci z mtami! mówi ~ie Inatkado Qt~jącego lą tilUIUiJ
ciekawych. Taki był oob~y\ gdy był maleitki ...
- \Vs'Z;rstkow ~ chciwość, {)byt\1atelk~ł
o?.. joonia jakiś robotnik'"
Oto obmzek zaez&rpnięty li tycia rowieekiaj
Rosji. KOO1sntrurze są, ohy.ba 2ib~

SOWi661iłe

d;.rr.:arę.
r, IYJ~iJ

:p-:łny1!l.

stosunku jej dv roJziców~ ut~

smutni~
Wsad1Jć

st.lJl'
za

Prted I&ty
pud.el,
~ta:wla·ne mu

iaik ŹQll& 002iOa'ey, fii~ pod
oo.PO'wiednOO gudki ~ oopra:w
da zdarzylaię jej ,Pr'Zytk1'y. wypaook; zsmtaet "dwa
l"a7y (twa:- usłyiSml& »tr~ ~y trsy" i.... Dik się o.
mylił. Dozorezyni tłum.a.czym. ~,te IDĄt )ej m.
doilć głośno W)liIllÓ-wjł p~, a wtedy pies IDl1sf
się omylić. .,
Jeszcze proetaŹy był "ka.war' z· ~'lł
pdem świa.ta.
Na ooen~ ~ m.a.ły f6keter~ ~ MYJIS
panem i roh,A najpierw ndewhme _~.
.

wie w ~ tJego

HlCbujący

~e bez
byłą

s!!(·ną. Przyciskała

CZ\VOCO

matką;

I, ned

ja

ze.sIłOOlą

ćniej łapy

byłą ,U.""'HA,''!o.

lllQjt\

ltt,mmeneie.
- Jak

Pudel

Ale

dop.~ro

pi'aW~

potem

siadał

Pies
na

Da~:&

w

głębi

~ ~

8IOtm.y, pan

~

wi~ ~
i ~
swego 00atl& Dat tę rękę~'

rzuehv5zy cały
,,I'...·'l\I'1.c·n ... ł sztuki.
,,,'idvk

QkQił:Q

1G

kiło

na~
Pml1~DPść ~

m
ta

tresta·· i 't&nl
władnych ~~ift;~.
s~body

kobietę

~

_ _lUĆ

<ld

dl.l
Ale d;ls!O%egót
"by
syn..~,
1a'< ma.t-ka
Rlaleźć I:oogo
~eśli nie tam
pmcuje? Pr~ał mi
ta,.'3l{ldroną mi
15 rb. milesi~miie
chodził. mnsłałarn. go s,zukae. Ala
b: zapytałam go
HCty hAliJr.l,~'~2
Jjeoojt(,?"
DopiEtro. gdy tupiąc
Wjirpę~ł~S
mię t
za woł&łam: »lesteś bP...z
-

społetZ8llstwa!

w D:iej
Władza

bolMe'wkkie

i!'mIlny~
władeów
m\\', począ,,"'Szy

poddały

śmiertelne

!ji

od

niedawnO' rewl..
dawn:rch
spotzynku ~a
s-ą

podIziew

i
'" wmtłf:mia pl
Ooobllwy
Uelnie rozmnożonej
1526. a

pooIąt-ek

t&k

po~tllf.i

COClelOOJ~j

~l AH,,!l"nl!'l~tl

mia w kQŚCiala twi~ ~~. w,.~
grodzie. Najwi~ een.ee.teję wy:wołałQ ~~
trumny ca.ra AlekBa:Ddra. I.
Car Alek~ I.muarł po ~j~'
bie w Ta,ganrogu dnia. 1 grudai& 1,826 ~ Ni~
śmierć ~ ~ powód
lege~
Z&l)S\\millJa. że A1&kBwldar I ·mimo WSlZyat~
ko nie umarł i że trumna przyw1~ooa. 00 P&~
za wiera ~wldk.i je;kiegoś sałd&ta, ~
w Taga~ MiatyeulY c~r
Aleksandra I, który ~& po4obnQ ~gał

korony,

łH~'1pm,p

był

tródłem

owej legendy.

cm.s po śmierci Aleks~andra I pojaw Tomsku na Sjlbeirj.i flRjemniQ;y pustelni",
liamieslikal tam w J:Il6lej ohata:. Pueteł!iik
Wiedziano o mm
Alek8ieja. Nie mÓ\vlł mko

\V
wi!

się

przie~z'!OO<~l.
nU:~ktń.:M.r"...h

me 1Xłrad~ł

kt.6re

swego M2'lwi:e.ka.
mu się Di0tti~

()

wie~

oowiediliły

W"W3.o.1m poelt8Jl1~}0

lV

kilkak ti.lt'1Ci4
ł~

ł1k:M111l!i!'A 6Uł

pusteł

.'

.-

I
Otwarcie komunikacji powietrznej.

~~2~~!N)ika'- '~iołów St'l'ÓŻów.

R@ZKŁ'Af) ~AZDY I GENY BILETÓW..

TEATB%
~ MieJski -,;Mza".
~r Popuirur;n,y "Wesele w c'zasie rewolucji".

WIDOWISKA

t

Casilno,;Kry!si.a Leś'l1ic.zanka "..

; ,.Im!na "Czairny Omeł".
I

Jleduta "ZatrocQD.a ulica<e..
Gmnd-Kino "Trzy kobietki".
OdeQn "Ksaę,żnicika cygańska"
Cza.ry l,Ogni13-ty potwór",
Apollo "E:x;,press Alritro.nt·"
Nowości "Dr.ugi grzech".

.n:

Re8'Uirsa. ' "emu ny A.ł1lioł't.
~ ,;Tam., g-dizie piepr'z rośme".
Dom l OOłO>Wy "Kobiety strzeżcie się paFiel'os&w",
~ :.K.ineim. f;fłw. ,,B~a siostra". ~
~:::-;~

Zmiana

'\v dIni:li dZdsti~jl3'z.yJl"l otw~rta została 1romuni- - zaś z Łoclozi d.o Kl"ukmva. Członkowie L. O.P.P.
ko['zy'Mać będą. z 20% z·uiż,ek, ofice'ro\vie za.4N
kacja P'OI\Jt1iertrza:Jla do Łodzi. PunktuaIude o god'z.
czynnej slużb,ie. i U:l'z,ędnicy państwowi ze znt9 m. 30 lądowały na l-ntnisku łódzkim 2 (d\ya) SQ
ŻG1. 50%.
.
. m-oloty P. L.L. pr.zyhywające z \Vu'I"Szawy.
Bile.ty lotu nabywać będzie mo*na W bi·u!"ze
Pó powiltan:iu Mec. A. Bilyka Delegat lVnn;jsif:€tJ.~
L. O. P. P. p'~y (ul. Zawadzkiej 11 (Gmach W.:lje
stwa . K-ołei kpt.' R. _AdamO\vicz w krMk:im Przem6
wództ\va) telef.on 311 w godzinach o.d 8 m. 3Qd;,J
wiehiu podikreśU:f z,naozenie otvra.rda nowej linji, ja
kie ona mie6-hęd:zie dJ a rOZlwoju Łodzd. Przemó- -godtiny 15~ej i od gOdz-iny 18 do 20-'-ej oraz
P{ll'cie Lol1mkzym -ocl g{)-dziny 9-e-jd-i? )l-ej, teiQ
wienia z:ak-ońezyłP;rezes P. L. L. Dr. Ignacy \Vyga!'d.
O go'ctzintie iD-ej sa.nwIQt P. P. A. L. P. 8ltar· f(111 26-51. Sprzedaz hile.t6w ~o,rganiz(}'wana b~d.na
:nadto przoz cały dzień w Grand-Hotelu. "\V cewwal wda.1g.ządr<)lgę do I{rako\va. \V pierwe,z-Yffi
nach hile>t6w lOltu u\l[,zględniono przewó.z pasa.2elOICie z ŁOd2iidoWa,rs,zawy i do Krakowa 'W'z.iął
rów sa.moch(j.dem do P-o'roiu Lotniczego. Samochód.
uCI:z[·al PTezes Rady Miejslde.j Dr. B. Fichna i Prz,:!1
bądz.ie ochvo<zil· p2~saŻerÓ1Y z pod cukierni Gostom..
gtawicH~leprasy. '
/'
sk,iergo (róg -:1-licy MoniUB,zki' i Pi.(},tIrk()wskiej) . o
Liir1ja kQlIIl.unikucji powiet,rzned D,t\Var~ V"
g{)dz,iillie
g-ej do samD·lotów w kierunku Krak~
d'niu dzi'Sliejs.zylh (la ŁDdz-i połą-c,zema z W~rsZiJ.
'\va, Lwowu i Wiednia, o godJz. 10 m. 20 zaś do sa
Wią, R:rakQiwem;~Lw-o'Wiem, Gdans'kiem, Wiedn.ie:n
mo1ot6w ·w kie,runku WaTsz'a.wy '" i Gdańska.
i Rumunj:ą, aniewBJtpliwie w przyStzłości sieć
Cza.s poclr6ży powieh'znej do VVR1~szawy wy.;)o
będ.zie stale rOlZSzerz:ana.
sU będzie jedIlą godzinę, do Krak-o\va jedną goSamDłoty startować będą. codzdennie za wydZiilnę czterdzieści pięć minut. do Lwowa lub Gd iń
jątkiem nied®iel: 00 \Va.rs,zmvy, I,j\v()w.a i GdalJJska
ska e"'tetl'y godziny, do \Vied:nia czte-ry gDdzjny d\va,.·
(} godz,i<nie ll-ej,' do Krako'wa, Lwowa i Wiedb:h.
dzieś,ci,a pięć minut.
o godzinie 10~e1~ C~ny biletó\y, ustalone wstały
na zł 25 - z Lo.uzQ d'O Wars'zawy, na - Zł 45, .......

JO&kładn pociągów

l'Nez®aj o północy, {godł' 23,5-9-0,001

~

.&tąp.

zmiana letniego rozkładu jazdy na
zimó,Wy.1\by, nie wywolywrus chaosu na .szla
kach, kO!rekcje kolei \vyekspedjowaly wie:;
Czotne pociągi wedle starego rozkładu, zmia
Dę ~ uskUteczniły jściśle o PółBOCY,. po kt6
:rej pociągi te szły _J!lŹ .,Yredle oo:wego roz~
..

-.>

klarlu! ~.'

'l

}(
w
tW

~ jg ~ie<niiK:a

~ świetny

y'Łodzi,

przyre,eI z Poznania.

zwycięsCIa

powietrznego raidu
kpt. OrlińEki. Ka.,Pi
ta.n ~ki, który będJme g,ościem LOPP. w Ł-o~
dzi wygłosi oJ>stzerną. prelekcję o s,wej podrózy po
'w1etr.znej d!o stolicy państwa' "WSChodzącego Sł-oil
etawtilcdeli looil9nji polBkiej w tych .kJrajach, przez
ea" (I!IBB;Z o ~,z,yj.ęciu, jaikiego d-G'rJ:'1ał ze stroiny przed
War.sza.-"WIa-:T()ikio--WGII'IS;zawa

które

'Wl'Ia.Z

z

towaTzysza;cym

mu nieustl'asz.ell1ie

~ M,~~iem pr:ze)a.~. JE)

'WlestmC;,a< fł~odzony'c'h w'190B r.
Dm'Ś,d!n,ia 2-gu pa.źdizdemika· rb. w k.olejnyni
dniu. ra,joonralC.ji mężczyzn, urodzonych w 1008 r0ku, ~~k.a.ły>cb w ŁodZli, powinni stawić się w
l-okału rej;estrooyj,nym(T,raugutta H)), pouiędzy go~ 8 l"aillO 8; 1 popoł. ci., któi'ych na _wiska ."'00

(>OOZtypa.j~ ~

od ll~:g~

.
l

aBgiełsey:
Do

W Łod'zi,

~izi przybył\) crw6c:h przedstawideH wieI-

kie1 aaggielskiej firmy

"Cook et Company" celem
z przedstaw!Cli'61~ przenlysłu łódzkiego, gdyż w dniu dzisjejSlZym 100 ju'trzej.szym prz.ybędą do Ł{)dZ\i z Anglji
t
wspo1Dillia..nej firmy główni dyrektorzy, którz,y
os.ta.teezme Rtlkupią większą ilość towrurów. (U)
na;~"i~z.ania pr~e(Lwsrt.ępnych rokowań

Nowy st;8fosta wieluński
~aX .się aowiaouJemy, starosta wSie
radzu, p. Henryk Kaliński, został przeniesio
lly do Urzędu \~~loje\v6dzkiego w Łodzi ..
Starosta powiatu wieluńskiego zamla~
hawany został dotychczaso\vy zastępca sta
rosty w Kole, p. Zygmunt Kaczorowski. (P)

Ob&ra'I~:t~rygtY0zny

plebi-scyt

robotników
W :&ahryce Kl'UJSze i 2ndor \1' Pabjd.lnb-ach
'propono~

li-zienme.

rolHtnikom.

oros U' załi1~i,

.~

"

p;m'~

ńa

10

lia.
godiżin

Kom-lłułkatT-wa "Lok&tor~'
Łódzkie To,w. Lokator po·dajedo wia
ijo1ilości 'następne stawki
komornegb na

7
lit

II

-i kupuJące

swiadectwa przem. 7 kat. 71 proe..
zł. 89 gr. za każdego rubla O\raz o"
~warty kwartał :a;. b.
płata za wodę, windę i centralne ogrzewanie
~
Przy pokryciu ustawowem rubla:::2 zł.
4) Dla sklepów i innych pomieszczeń
66 gr. (100 procent komorne) wypada płacić: handlo'wych ~i przemysłowych, za które pod
I} Z-a mieszkanie
Oednopokojowe stawo,ve komorne w stosunku rocznym nie
kuchnia z przedpokojem' 'w rachubę nie wcho przekraczało 600 rubli dla pensjonatów (p-O;t
<lzą} komorne. wynosić ma 43 procent przed . koje umeblo\vane), pracownie nie POłąCZIOd
wojennego t. j. po l zł. ·14 gr. za każdego ru ne z mieszkaniem, z wyjątkiem p1'lacownł
bla aż do do końca roku bieżącego. S,viadcze art. maI. i rzeźb, oraz dla mieszkań, złożo#
nia obo,viązują w dalszym ciągu.'
nych oońajmniej z 7 'pokoi 76 procent t. J.
2) Dla mieszkań 2~pokojowycI1~; dla po :2 zł. 2 gr. za ka~dego rubla bez wszel~
.1okali handlowych i przedsiębiorstw wykupu kich ś'wiadczeń, p;ócz za windę oraz oświe•
jących świadechvaprzemysłowe 4 kat. i dla
tlanie ogrze\vanie centralne.
lokali mieszczących pracownie rzemieślnićze t
. 5)Dlfi, sklepów i innYCh pomies.zczeil
wykupujących świadectwa przem.\ 8 . kat. ·66 lian:dlow ych i przenlysło'vych nie podpa.~lIJ
procentprzed,vojennego komornego, t. j. po jącycn pod przepisy powyższe, oraz dla ho
1 zł. 76 gr. za każdego rubla, oraz oplata za teli 81, procent t .. j. :2 zł. 16 gr. za. każdegO'
wodę~ windę i centt,a;1neogrzewanie.
rubla bez wszelkich świadczeń prócz opIaty.
3) Dla miesZikau.·~ pokojowych do ~pO' za windę i centralne ogrzewanie.
. kOJowych, dla pomięszczeń za}blowanych
Pamiętać należy, że w razie sporu· . <I
przez zakłady nauko'\ve i wychowawcze za~ wysokośc komornego lub świadczeń, gdy
rejestrowane· przez p;ańst;wowe władze świa~ . właściciel domu uchyla się od pr?yjęcia k~
towe, oraz lokale współdzielni robotnicE:ych mornego, należy je co miesiąc przesyła'ćpo
związków zawodowych, nie podpadających cztą; w żadnym razie nie wolno zaniechał!
porl postanowienia lit~ (a) lub (b) dla lokali, płacenia komornego. (Oi)
mieszczących praeoWnie rzemieślnicze, wy~

t.. j. po 1

1

:i

<

-------o~

:łasa~_~~ie,le

otrz

nieru 'o'mo"ści
C
ę nac I
II owiane

JeŚlł.spłacą dług
.

w T-wie Kredytowem

Na ostatnienl posledzeniu'Raay zarzą=,

dzającej to\Yarzystwa. kredytowego postano
wiano da6 obecnie możność członkon'l stowa~

~zysze~ia spłacenia zaległych długó\v, posia~

wazna, gdyż lwia część właścicieli nieruchQJ
mości. może spłacić dług swój 'v towarzy-'
stwie kredytowem, anastępnie pod gwaranIl

cjąnieruchomości może, otrzymać pożyczkę

towan~y~twa na cele budowlane.
.
Poniewat C7.ęŚć robOt.ników chciała się na to aanem!t przez nich listami za&tawnemi opie~
~god;gić, a, niekitórzy wyrazili gotowość
prz.edłuże
wającymI na złote polskie częściowo odpo:
'.' ~oŻyc;lki takie członkowie będą mogU
nia' dnia robocze-go, fabryka zarządziła gl()tS()wanie.
w~edniemi
serjamL
Dla
u~tępując-YGh
człón~
uzyskar:
pO,zalatwieniu z\vvkh7ch< .formalna.
W rezultacie na 3.200 robomików jedynie 300
kow towarzystwa kredy,to-'t. .~eQ:o- .dol,icz.a_Ć s.it' " i
- - -.' '.
,~, .
zgodziło S!ię na lfl g-orJiz, dzieil <l):t'a~y, podczas gdy
=
"t
,sc " CO- fioze SIę pr~yczynićdf\ umożlhv.ienła
l'eszta uchwaliła nie proc-ow.ać dłu.i.ej nit 8 .gruzin - będzie ·10~· proc. tytułem pokrycia koszt6w. ' ruchu budo\vIanego. (bil))
na dIObę .. (biD~
Uchwała p-0wYzsza jest ~ niez.tniernię
•

.

V\'

211'

Nr..

})&mina

administracyjne

Ze

od;:

mawła

odrazu dotainie nakła
danych kar ądministracyjnych przez PpliCjęF
odmowa
będzie za sobą ~pGrzą;:
«JJenłe ptotokulu oraz nr.łożenie kary ~v. dro-:
(he aóministracyjnej. \\" tempie przYftpieszoJl
Bym, kary będą znacznie wyższe 1 .Qd 50-500
złotych. (v)
~

Z\\rlĄZKOW

ISTOWARZYSZEN.

ły

&tlI:'a'\\''O%rlanie.
1\' HelsulIg1tij

\V s~wie bUdOWY kanału węglowt>

Sprawa
czącego ·Śląsk

O'

()ł.wacrcia. ~unu.
e~
bespłatn~

z'

czyna przybierać
ty. Ostatnio, jak
stwo propagandy
wodnych, nru·O!t.oc .....·
Z projektem
sprawie; budowy
pl'Jjekt dekretu
nośne czynniki,
krck naprzód w
dla rozwoju całeg(),
ci zaś dla .Łodzi ..

• VI

go odhędzi.e się we
dn. 5
ID. o
godz. 6 '\\ieer;. VI Magistracie wąsta Pabja~
nic, zebranie, w kt6rem, wezmą udział przea
stawiciele władz po'wiatowych
sfer przemysłowych 1 t. d. Na zebraniu wy~
głosi odczyt {} znaczeniu kanału
znany propagator i gorliwy działacz na po
przez od lu budowy dróg wodnych, p. inż.) l\1ierzyń~
poważny
&ki.
donioślej
Podobne zebranie odh'ęazie się ró~
szczególnoś
nież Vl Sieradzu dnia 15 b. tn. (P)

wiecz. d,l'ugi i ostami d~ień
W' programie 'Piel'w'"S'zorzędny kon

dm

Chcąc

8\V{\ dziamlność

i

w

kier~

ku propagandtnvo-towarzrskhn. łódzki oddział Ligi
M«skiej i
w bieit\cym BeZ,Q
nie
staJa ~brania
po.ląt'zo
. De z talkami i programem artystyet:nym, U,\va, razy
:vv mfesiąc~ m1e.no\Vicie w k.aśdą.
po 1 i 15.
Pierwsze tak.ie zeiŁ~e ~
w dnIu
oosicjszym w lokalu Ligi Morskiej i Rze~~J
przy ul. Piotrk-oWBkiej 92. dla ozlonków Ligi
W'pro\\"'admnych gośCiL Poc~ o
&30 Y\"iecb
-oOor--

ków przeasiębi.orstw, 'j8.io~eł./praoownikó"
kas-ovtych,. przyjętych na służbti pomocniczą,
niestał~h z wynagrodzeniem
poza - etatowym.

W 'myśl powytszej zasady magistrat
oł)owittzany jes~ objąĆ i wykazaĆ etatem stfl#
nowiBk także iłłiczns, grupę funkcjonarj~
szy magistratu. podpa.dającą pod htegorję
urzędowej sily
pomocniczejt oficjalistów
wszelkich kategorii. służby
gospodarezeł~
robotników na stałe _trudnionycht ttYÓCZ
przedsiębiorstw autonomicJnycli

ODCZYTY"
S~em CZEiI"'J\"(m~ro 1\.n:Y:ll8 Pol~idEfiO
~lę,

dnia S bln.. Q
li Pol&ldaj \'MCA. Pł4"l,btkO"'N'lilłła
I~e~~ ~~

li.

t. nO

w'

r)c5 }:M:l'lstw.

~

lutt-o

I'

Z

~t~nO'Wl!l'łk:

m~~~~~j~y

pracownil!!
~

S:%C~eniadl

Kobiet m'WiadaJnia.
te w niedzielę dnia..
bm.
() godz.. 6-ej wieem:r w lokalu wJa8ll1ym prt:y ul.
Sienkiewie2k'l 23. Pan Doktór Iwtwt1rlswiel wygłosi

,,""Sz}\9tkJa

poga~ankE!

o

Udogodnienie

~łetyniA

niezamoznej

Urzą'd

atr i

tu

-

8.

TEATR MIElSKL
Dziś.

sobota. oraz jutro. niedliela, WtflP'1.Oi~
';w1(;1Q wystawkme 'P()t,ett!e
" 'IQ sc.erJcZlll,e ~tefan<l Żert:Hl19kiego tV

w {lałszym
ś,,;~etnem

reżyserskim

Szpackie\\'icza.
.
Jutro, niedziela.. popołudniu pO eenuh poptl'"
larnych
00
zaDa\\'na krotoeh,,,ila węgj~~
pka. !.Bitv.a pod \Vnte<rloo" z .Taniną
i ~fi
cbalem Zniczem w rola:eh głównyeł4

PRZED

wojew·ódzki przystąpił do opra~
oowania formularzy podań w sp~wach typo
wych, !Ctórehy umożliwiły
interesantom
przez proste wypełnienie rubrykt indywidua:::
Hzują~ych sprawę, przedstawienie
władzy
swych życzeń VI sposób jasny i prosty. ~la to
na celu ułatwienie kontaktu ludności z wIa::
dzami administracy jnen1i i
zlikwido\\"'allje
zbędnych praktyk
,
Niedo~
puszczalne więc będzie żądanie od każdego
petenta w każdej
pisemnego poda~
nla. Zwłaszcza ~l stosunku do luciOOŚCI

DZISIEJSZĄ PREMIERĄ

\V TEATRZE POPULARNYM.
8,15) w Teatrze Popula.r
ul. Ogrodowej 18, trzecie z
w .bi~

Dziś WieCWl'SlIl

nyrn

J:łi'ZY

\,'id<lwisko
na.

PRZEDSTAWIEl'I'!E

zatargu o

Vi pr2~errt"'.t~.ł(~~m:Jlic2~ym

Związki zawoJo\ye tOl~nic.
pOVr"iedzeniu się za artntt'alta.
mu o ·tym min. pracy tmJ"łł~' 008U:we
czekującą nie obradując tUl~iOl,ltQjłe

wentualnościami f ktOre
s~łoś6 w związku z OOIlOJ"IdR..
sIowcóW 00 do arbitf~

wYłi\

Przedstawiciele niiu1t6w
wwałaj~ ił tmdao

możnej i mało uSwiadomionej przepisy

te 9~'

sowane będą z całą rozległością. Urząd woje~
wódzki wyda również po powrocie p. woj~
wody Jaszczołta komisarjatowi rządu oraz
wszystkim starostwom specjalne dyspo.z)1Cje
w sprawie przyjmowania podań ustnych, &Ź~
by \\7 ten sposób zapobiec błąkaniu się intete!
santów i przyspieszyc załatwianie spraw. W
tynl celu w każd~m urzędzie
wyznaczeni
będą specjalni urzędnicy do załatwiania tycll
spraw. (e)

.-

tego· możemy siedzie'ć z zalofonemi rękami

~··PUBLICZNE.
'm ..... .... ..

~ 35· numer:ze "Prawdy" ukazała: SIę
.~. p .. t. "Coto znaczy?'~, krytycznie
~(,:~się aoinicjatywy Komendy mia~

. . w &prawie utworzenia przy
Komitecie
00. dCl! mansowej, mającej na celu, zbie~
Mrile- :fun(łusźów, potrzebnych dla nie'sienia

nych pokre~;ych organiżacji~

mają taki
,~'TatetIaendischer .Fntuenverein~', >m3. jący.· mil

jony cZłonkiń,.;.. którego fundusz
starczy
pewnienietylk.9 na pomoc żołnierzowi, ale
na utrzymanie,;małej armji. Czy my wobec

_~ iołnierzowlpoidczas wojny. Inicjaty
;~ .ta uwdamt Jest przez "Praw'dę", jako nie

~ mtdZenie alarmów wojennych. "t!$
~
(lO
zorganizowania
sekcji
·';CNrzesblyc'fl matek" tol. p~ 1 wtajemniczo~
.Jłe W

inUmc'je Komendy mIasta

?,Koło

Po:=

lek" p:y& "Prawda", ~ goto.wośc do obrony
:własnej :aiepoateg~oi

to --

"przekreślanie

,olCO:jowyełl wysiłkÓw rząnu?"

Rozej:rzyjmy

się

po lwiiecie, a oobacZym;y, ie maleńka li==
Jezebmeltdm(Jja .posła& awuaiiesto pięcio
~ęemą a1JIt;~ raerw kobiecycIl, gotową w
~zfe wdJny, }EajiłeJ cnwili zastąpi~ mę~czyzn
.. ~ pOI4cli pr:aoy.
Czy Cłlartegp;
~··~;-~~ę o 'jdieS a.gresy==

wno ~mme·· zan;ffarY? "A Niemcy? Niem$
'? QP~ ~CZerw-ónego ~z;ffa" i·wielu in~

l w kwietyzmie ducha czekiĆ. na rozpętanie
ąięzawieruchy wojennej, choćby i
za lat
pięćdziesiąt? Nie~nie możemY..;.i dlatego nie
kryt:ykę a vidzięczncś6 wvrazic należy .. Ko~
mendzie miasta ~a to, że. budzi czujność l 2'a~
chęcą społeczeiu:two do organizowania $ię i
pTacy dla odlegle j przys~łości, da.j BQłeł
jaknajbardziej odległej#

-

,-II
fie:~:~ezygnowali

Z

podwy?iki, lecz ooineli kap·com rabat.

. Ostatnio ',baronowie węglowi świadomie
i tenuencyjnie, sabotują rynek wewnętrzny.
Przyczyną tego:. jak· nas informują miejsco~
w~ SfeTIY kupi6:C?Jde jest to, iż Anglja: VIaci
za tonnę węgla.;.40 zł., podczas zaś t gdyd< ton::
na węgla na rYllku wewnętrznym winna wye
nQsi6 34·zl.W~1(ntek powyższego'· przedsię:::
biorcykopaInia6.i masjowo - eksportują
do
Anglji,
stalitając się zaspokoi6 rynkuwew

nie

..Baronowie węglowi, chcąc
wykorzy:s
s.tat$ obecną konjunktur,ę podwyższyli cenet
węgla o 10 procent. Rząd os1ro na powyższe
zareago'wał i kopalnie· zrezygnowały
z 10
procentowej podwyżki oficjalnie.
\V dniu ,vczorajszym
łódzcy kupcy
węgiowi otrzymali zawiad!o~ienia z dyrekcji
kopalń .cofając im 10 procentow~ raba.t.
~ związku z- powyższem W dniu ·wczo
rajszym odbyło się nadzwyczajneposiedże~
nie kupców węgla, na ktÓ~m. uchwalono
,wy,slac delegację do ministra
przemysłu ł
,11andlu, celem interwencji tegoż .. ostatniegoj
aby kopalnie z powrotem po'wróciły ~af

me

.,

llęt:rznego.

węglao

Powa~n~ ł<iozkle firmy liandluJą<;e wę:::
glem 'iti~ 00 szeregu lat pozbawione są obec;
fi

j

nieuwzg1ędnie
małego ostatnjego, to łódzkim. kupcom g~
zi ruina, O'owlem zmuszeni są ooi płacić doś6

'dia kupców

w ~ dInia; 26 ~a rb.

odhY1ło

~l~

.. iokalu ~~ W ~~2lk.U··Dro'bnyc.h Kupc5w
p'ł"Zy ul. pjjOOr~0j 82 ~2me ~etbl·ańlie- połwięQCJllłe omóWlieniru, gytuaeji w
jałdej ~nala;zlo się
kupite!crtwo, W obliiCI2ffi Zibhl,żaj-ą:cego E4ę te!rmmu. płaltn~ podatku dlOcl100.owego. Wyśwwtllil

:emobne .

tą sPr~"p. prezes Kwiooiński, pOCiwm wyłom

ła:

r8.

SIię: d~uSija, _bJ:IaiIi ik!o1ej1IllO' gloo.y p. p. 8tach!t~
i· K'OłSa1 i w1eI:u imyelf, lt~Ziy wykruzal1, tt

na.jbiednltejszemu kupi.ootwu Ł6dozkiemu grozi Jwmpl€lf;na ruma. Mająitek tYJ0h lucrzri. Slkbarla się z kilku :aiezbędlnyJC;h s.pr.zęt6w, waIZ najm'eZibędniej'Sizych .
w sikllepi'kru i . na. stlMga.mwh atrty!kutów. f>l'!2'.yc;Z6lm
Utaijątek tein me ~71aJ 500 zł. sprzerdlaJą pr.:t,de wył~~ QlrtykluJy piElirWSlwj potrzeby, na któ
"Jeh Z80."abia S!i.ę baJrd:ZlO maro.
.
'1'0 tett wh dochód rOOZiI1y Dli<e przekira.Cłza
i500 ti. y; tyeh względów d()lW'OId;21ił mówca, -drobne
kupiootwQ po!W'iIllIlo byĆ właśnie. zwol'uion-e 00 oho

~i,

c

Z.IRYS:
.1&

52
\Ił.
ZRZ~iA GOSPÓDABCZE A YarrA\V"a PRZEMYSŁOW~.

.

nie poddania całej tej sprawy
ponownym
r,ozważaniom w gronie ścisłym fachowców,
co umożliwiłoby uzgodnienie
sprzeczności,
zawartych w tej tak doniosłej dla życia go~
spo{iarczego ustawie.
Obecnie dowiaduJemy się,iz komisja
taKa nie będzie pO'wolana, a mo:żliwi:e
jest
jedynie zasięgnięcie opinji kilku osób, dowol'
nie wybranych przez min. przemysłu i hań"
fiu .. W ten sposob 'ustaWa przemysło\va nie

-

pół

81·0.,.
ZUOI

SIĘ

DOPIERO pO

UPł!YWIE DŁUZSZEO(1·~

Z pobytem przedstawicieli wielkich
hurtowni włókienniczych z Charbina łączą
prz~myslowcy łódzcy spr~wę
utworzenia.
mieszanego towarzystwa akcyjnego dla han::
tej
tu z Dalekim Wschodem. W sprawie
reprezentant "PoHsh - Chinesse - Trade
CorpOiration" w Szanghaju p. Wyźański pod~
iął starania o uzyskanie pól nlilj. dolarów ti~
Do zabiegów tych, przemysłowcy łódz
cy nie przywiązują wielkiej wagi, tymbar4
ha.nd-el z :rynkami
Dalekiego
dziej, iż
schoQu nie natrafia na. większe trudności i
eksport do tych krajów bynajmniej się nie
.z!l1pie]sza.Stworzenie towarzystwa akcy jne~
go z wleIldm lCapitałem umożliwiłoby tylko

,:y

~_s_ ~w.,e .~W_ któr~

$Ił

w razie

Wóraby udęJ.a si-ę 00 :Mdndete.rstwa. 9.kalrhuce
lem prZ!adstaiwlliema riOlZpaJCzliwego sf:iatnu· maj.ą!tk·:>
wysokie po·datki iUczny personeL
wago drobnegokupiectw3t. Wili-osek prz.yjęto joo.- .
noglośnde i
po],ooa,Ją-c go wy.kOO1a1DliJu p. prEllOOS()tW'i
Z, powy*szego widzimy~ iż baronowIe
KWl1ecińskie.mu.
węglowi zignorowali interwencję rządu
W
Na tam -iebr.arue mkooozO\D.o, WY,l"ama.ją.c. UZlD!;l";
sprawie
zniżki
węgla
i
obarczyli
10
prooentoIDe dilla p. premsa m. .Blta.lą tro8kę o 100 i. byt
. wązwyżką kupców węglą. to)
drrotlmegokupiootW1a, i dJ&ją.c mu VotJu,m ~n~.

Po wysunięciu przez min. przemysłu i
han·d1u sprawy.·ustawy ~emyslorWe-j. oraz'
P) poddaniu proje~tu ustawy pod rozważa;
wią.zikó:w płooenila dlO!choolQlW\ego. W ka7id'ym rewa
kupiectwa i
podwójna. eta.:wkia podlatlku dochodowego wywo1JUije· nia przedstawicieli . przemysłu,
ogrOiIImJle ~ści·w wyki<maiI:tilU.srta.j.esilę nd~
rzemiosła· - zajęł'ą.~.się.·t1\ sprawą
również
~ W ~n~ji p. prezes KwiOOillSlki
rada
zrzeszeń
gosptidarczych
~.
todzi.
W
WimZ z poezczeg.{iwy.iID;i mówcami poi&tawi li w:niosel\.
.wyniku ożywionejC'd:yskusji wyrtażono ży!ze
uomaga.jąc się nart.~oWego wyłooiienia k<Jf.'.lli

..

węgla,

mogł~ty zrealizować najzywołniejszych pOił
stuJatów przemysłu, handlu i rzemiosłałódl'
kiego. Z tych względów takie załatwienie
sprawy· sp?tlCa się z energicznąprzeciwakcj~
sfer gcspo~ar,czycli Łodzi. (eJ

..

hecnie idą do
Qbarbina via Han:~.ourg
gdzie towar ładuj'e.
się na
okręty. .\V
k~ż'dym bądźrazie,zre'alizowanie tego proje~
ktu jest kwestjądłuts~glO cza~u.

(e>

e

Przeciwka wymiar
MOżNA:~KłJADAi~SPRZE<mV
Wobec .ustałania przez właścicieli"nit!.
rUChCiI.L.0Ści wymiarów podatku od lokali wed
ług komornego znacznie wyższego od rzcl" . wisfych opłat czynszowych, .zarząd tow. ~.Lo
katoT" w porozumieniu z wyC1zialem poidatko
wyro . magistratu, postanowił podjąc ener~( c;::
l1t\ akcję w obronie nY.'eSZ loliAforskIełl.
W

I

podatku od h,kałi

w PRZECIi\GU ~ TYGODNI.
tym celu nakazy płatnicze niezgodne z rze,
czywistylI1 wymiarem czynszu kom\olrnlanet:
go ·winn~ być.w ciągu 14 dni zgłasza.~e·. VI
t~w. ,.Lokator",· które zajmie się bez\vzględ~
nIe. zbytwysokiemi wymiarami teł!O
pO?
datku. (e)

s" t P.

o

D

W RAZIE NlEUW~ POSTULATóW
URZĘDNICZYCH..

W

po .6tkłe~ ~ ~ d~nlł. fłtnłU'ła
ala l"ifo pudJJErnilul 1QQ6 f. Wyprowadłerie

w sali w t1ełelleO~
pracowników

drogich nam 2918" ~ doau talob1 pąf nHey
6-fO SłłfPłlil N. 18 fa Stał' eBtl:WI kfttMlek1
odb~~tie łłt daha 5- go ,at• •mlka o. godzws
f~j )o ,oludnłu.

1iRlta, _saro-wa1

Na

cJJnęd ~ai,

,

. . 4deJOII1<!Q

N~

ności

lwew..

ogólny

instytucllj użyŁecz=>

publiczneilt
Zebrani

przenieść

. teren

I Rodzha

wśród m.łod:&ieły"

w goo;zrna.eh r&nnyoh

tłumnie W)~

któ-

wystawy.
Onegdaj z\\'i~H
nM;ł",m

gknT. U.. R., .k.Itó
Sauki l.Khielal
v:ie

Aoo

dyr.

rym Dyrektor
~owych
W8118łJdcb t

dni

W nw:n&la.ee
_tuki poWiiniEm

1'i~y ~vb\l;~

s.zawy~ po wy~anłuW$Z7l3tkieh środków

POlllhoWnycli_sie

~ konkretnych

ząłtatów1

uwałajtl

zebrai

do

dslszy strajk

re,
za

~Dia oporu prall

teł ~Ju zebrani domaga~
ją się od Zar~ związków natychmiast~

coaawców. W tym.

Dyrekcji
,,~o koalicji i je'd
d do energicz::
pracowników..

~l

akcja _ terenie Wg..

nie~oW1\Y .~

w:ładz cen~

energicz::

~'_~N"_ Mistr~w ~{aJarei~ Po}sk1~o ~

m

aJCeję

Zarząoo\v związ>1

Z. MIEJSKIEl .GALERJI SZTUKL
ddl6 'duta

wiec

~'

wego pJ:okblX\\Qwam.a, str~Jb' powszechnego
na. tereniie l\łagi3tratu i ~yj Użyt(·c~

publicznej, o te akc,kt.· polubowna na
terenie wła. om~y,,"
przyniesie pozy
tywnych rezultatów.. (P)

ności

..

~4'

tych.

~ą obco\'\-ać !.

du~

eb&.
w sprawie organi1i9.DYlekeia

rtVj:lty'1~,Y'O ~l_~nf m"'XVlmU1A

UU:D<.J.'W&.<:\\:J1:

li ookretaljat
do P.K.A.

lW!tą,pienia

ZebM:niem, które ~i~ ~e we
() gominie :i~j wi~
l\U,~jsli'lej Galarji Sztuki. Komitet Ot-gn
Ut.TJIl'iOS1Zł!tl speejalnyeh me ~y}8..

KEWJA MÓD W SALI FILHARM-ONJL

w związku ~ .

Łodzi

Martyn Stanisław s
gimn. im. Piłsudskiego w ŁÓdzi - 119 pu~
kt6w.
najbliższą niedde!ę, dn. 3 patdzłe1!ł
nika rb. () godz~ 8 rano
bohsku W.łc.:.~.
wzgł. na
im.
HalLera odbęoą się pię
ciobój
- sporto1/y i roegrywka. w
\'{ palanta o nagrode przechod.Ji.~.
l'lhf"'flUU" 7.S1W{)dV lekkoatletyczne
od-

święta przyspooobłe

które odbędzie się
1926 r". Sil oheonłe w
sportowe dla h
stowlJ."aysleń P
jako aprawdzenie
na terenie X

- 122 i

uczeń

:n.a!~tiłl)ne tiie·c::1ZłIBłC. t. j ..
na bOJl3ii::a
... ."....,,"'rl..... W llUlt"3ZU ~ołMDi

UkatIał

.,

~1no&zą,cy mi~y

"CoIll!l:)Ediah :

•

~OOM.OEDL~" .
Nr. 23. popularnego tygodlnih.l\
~mi

a.rtykulik.6w () ~ 16d%kieh. imPreije o
Kasprowiczu, wyWiady z: Laooem S6hiller91Il i W.
BrUll'lereIn o d:ział41łlOŚCi t~atru im.. ~W&k1e·
go l Polskim Ill8tytueje Teatrologiemym.
.
\lI d&~~ym clagu: nowy sezcm w tea-tr,.;..'h i
teatrzykach wa~wskieh. wileń$ldeh l łódi*1c~
Mereg" artykulÓ\~ z: d~j~iny ioo.t.TU,. kina
zje z ostatnich llO\Vości) i mm:.yk;i.
er! przedsta:wiają,cy ai~ bal'd.Io ~~tVtl,'me1
amony jest licznemj ~fj&m1 ()~ Kil

rykaturami lotesa.
.....---000--

PRZEZ RADIO.
:p

",v

POOGRAM NA DZIEI'. 2 IX.
GM!:. 15 K6IDunikat gospod~y; goth. 11 Od..

t!yt pt. .,Najlepsze wyczyny sporiQWG kobi@t - ileglarki i lotniczki" wygłosi P. Kazimiera M.usałów
Ile.
.,S}X}r1 j wyeoo\\'anie fj,zycme"); 17.'itJ
Kun~t popołudniowy; 18.30 Pogawędka t działu
".Radjokronikn'·
(odpo""iedd na
mdjo().:i~
bk>reów)
p. MaJ'jan
19 OOOt lt
ł

~'łłu

"Hj~todł\

ojcz.ysta:'
19.=::1 I\.omunikM

progranl
~ka

prof. Henryk

19.4:0
KOl1c.crt

lekka.

--000-'J,"-U"'L.Ia.ifA

OFICJALNA

&lila

..

11

na

lt

w dniu święta pr~yspośobie:$
t. j. 17 p~łdziernik3
(i
ze startem lmetł\ na boisku '''.KS.
Po tych zawodach nastąpi
uroczyste
rozdanie nagród dla wszystkich rod6ajó\v zai
wodó\v'.
\V dniu
przysposobienia wojsko

"romaszewskiego \\. ł..odzit który wryskał 133
punk"'ty*
ze Związku
strzeleckiego. '\v ł~odzi -- 130. Felczerek Jóaef
ze Z\\1ązku strzeleckiego w Pabjanicaeb (00:$
dział Nowe - miasto) - 122, Kempiński Jó'

wego, cc1em zainterescwania ogółu miejscowego społeczeńshvtl. sprawą wychowania
czne,go': pnzysposobienia wojskowego. Kie:=
rQwnictwo Z~nvodów dywizyjnych. . dopuści
zawodó\\"', próCz czlo ów hufców szkol~
nych i stowarzyszeń p~
~ także innych oby,
!l!S n!u;}zsoIBz m~rap~dn od 'q~JlPtod H~l~~
u oficerów instrukcyjnych, lub' powłato lry.Tch

zet ze

Komitetu W. F. i P. W.

lepsz;fch strzelców z hufców szkolnych i sto;
warzyszeń P. \V. t przyczem na.jlepsze wyniki
osiągnęli uczeń
Adrjan ? gimn.

Polskiej w

my

--eOo--

ćsi
ZYSKI Z MECZU DE~iPSEY~TUNNEY.
meczu Dem?~ey - Tunney o ~ manager imprezy Tex Rickara zarObił na czy
sto 400,000 dolaiQw. Kala przyniOlla obrotu
serskic ml:ltr;zO~ttw'() ~\\data było ..l~~~~1O
najbilisZY śtojący hi:
. Dempsey mimo

nych widzÓ'w.
let
porażki otrzymał

z dnia t PUUiltłlllltka
WALUTY I DBWIZY.

DoL SI.

NQd

'4\"~~<)fny.

dzone, w dniu
na
strzelnicy szkolnej w Łodzi. a obejmowały
ostre strzelanie z karabinów na 100 mn. do
tarczy pierścieniowej po 5 strzałó\v z pozycji
leżącej. klęczącej i stoj'lcej..
\V zawodach tych brało udział 18 na;:

10 i

rów, . ł ~Y1rnfl,ft'l1'

z

meczu 9OO ooo dola~
dolarów no L. tytul
t

_ucr_'.'·UH

dolarów t. j. około 20 mi1jonów zlo$

Po meczu zwycięskim Tunney otrzymał
honoro,,"e
miast amerykalIskich oraz
mianowany poru'lnił
kiem marynarki,

8,tI

~1lt

.ew, Jelk
~

I'r_ 11."

80laicarła 11~ ł
Słokk.tm WM
Włochy

3i,II

.\\łWd

UfA

9,~

w Zł\Ci.ar~f u
9.025
~~~ji ud~~Mł. ~ ~
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IW:

SKLADY WltQLA:

,wr.rWóRN1E GILZ
FRYZJERZY:
~a", Al. KoŚciuszki 41.
Cywtińs;ki;Zg.ierska, 146:
SIaaBPZEGARMISTRZOWSKO JUBILERSKI:
l\I;STAURACJE:
Jan Placek, B["zezi:ńska 10 tele,fon 50-17.
Too,f. KIO(pećNaJrurtowiczi3. 44.
aANDKta WiN, WÓDEK I T O W A R Ó W , "Biały Bar" Konstarnty _:tQiwska 5.
KOLONJALNYCH:
Zrulew&lrn, Zg1e.rs.ka ,39.
:i1 Pawliekli, GÓ!rI1Y Rynek 5/6, Tel. 42-95. ,
SKLADY WĘGLI I DRZEWA:
INSTRU~Y M.UZYCZNE:
Adam'Ski28 p. Sfirz::elc6\v K3!niowskich 3.
F. Boln.ięw~TMgowa 38.
, SKLEPY OPTYCZNE:
HroW'.ND: ,WZORÓW ORAZ PBAOOwmA.
RI3.~iwski Aleurtsandl'Oiwsika 51.
HAFTóW:
MASARNIE:
, !~rum. PWtrkiQfWlSka 90 i Pirzejaz& 55.
WQ~ D!rewnowSlka 59.
zAKLAJ)Y STOLARSKIE:
HoJ!weg'_ OglI"od.'oiWa 36.

.... lt'lW&tkowski ~eiWIDlieka, 48.
DKLADY KRA.wmm:oE:
""~. .~ Gł:ów;na 11.
Płb\OOW·Nm OBUWIA:
;~

Lesmo 33.

I

Różyc,ki, \Vr1.e,śniu,\,\-13;ka

S'ZieśIlJiI3,Is, No.waka 4, ,
D<JrożyIwka, Ogrodowa
Grzełak} WrÓbJa12.

"~ ,~ 3.

54.

Kopeć Now~elmalna

35,

Ewtroh, KlomstarDltylniorws'Ka 84.
'COOjllla:c,:kiLutom1erSlka 4{).

PBALNm:

32,

SZ.WIM"C, PiJOltJrkoWSka 196.
Kam;iew1Ski, Gdamka, 3.
Sooz}"'Cielski, BaJz.M'na 3.
PIWIARNIB:
StaiC'hl€,V\-"Slm ~aa'I1li3. "1.

PIEKARNIE:

t'Drębibskl t 2JaikątDa

32.

SKLADi' APTECŻNE:
Luhczyński, Lutomierska 21.
PRZEDSiEBiORSTWA STUDZIEN _ARTEZ'iJSKIOil
H{)ff~·a;n Ogrodowa 58.
"
SKLEPY TYTO~10WE:
Ż61i;a;s,z.e.k Zie,rnka 124.
SKLEPY Spoż~~CZE:
.

Podg6rs(ka Koo.stamyDOiWSka 84
Potl"Z'aSk43; Zg.ierak.a 146. "
~,T Drewnowska

1 W

41.

K'UK:uLstJci Rofktllcimma 8.
W AlłZYWA:

.

W~~kal 5.

"-:---::"';

Storw.. <JgJI>olli.:;,'ZloI-Handlowe Pauska' 36.

I
a ratv wsz.alka manllfakttUl!u
finmld tanio Rredyt Nawrot
N
)5. t
:a66-8
.

Stowaayszenia Popier. Sred.
Handl. przy ul. Narutowicza

~8

poaaje 00 ~moSci~ ie egzaminy: wStę~
Dt w ttmglm. termInIe do kI. wstępnej, "pierw
szej~

'drugiej i trzeciej oCłhędą się w dniu 4:
ł 5""pa~dziem1ka, wpisowe ,,""ynosi: wstępnej
~ zł., w" pierwszej ~" zt, w 'OnigieJ' ~20
zł,., Yl trzecieJ 480 zł. rocznie.
Lekcje w klaSIe wstępnej X;()zpoc~~

-

]ą;-śięo go(iz. 9-eł-

O,rełdor

(-) KI!

Wiśniewski.

pię.tro..

aszyny do
. tanio.
M
,la POmorski

SzyChl zwyczajne
Części, reDaraele, Per
pjotrko~ska -69,

5915-0
iI'ijk~jClie. spr2~m

li me

cukiernicze
.bufetz gablotkami.
Kcmtt.l:iltYDo~lm
1l0plę mauynkę

ił

Oferty

pOCI

S

nrządze.

l{redens 1

Władtmość

·104. Reit.
5946-2
do eleliłryzacji

~ eeną

ó

."Bteld,r,:9ZBC1ja"

Razwoju
99113-2 .

z~ at6~ k1':&uł~

tremo. binr
ko. bieUtniąrkę, mss'Z}in~
'Sprzedam Głóftll 55, ~. 46,
elicyna vra~a
. 39;59-2
~prze~m
. .y

sklep zarsz.
bramo-wakiego H 58.

,

m.

A~

:st~

-t
Wszędzie

GlI"Ozeje,
u. nas tanieje
WIELKI WYBOR

d~rnskie~G,

I

męskiego j dziEł<

Wiasnego \'fyrobu po
cenach bardzo niskieh-praszę
przyjść i przekonać się.
ęultlego.

Uwaga: Wiałki w,yb ór DutÓ. męskich z chole~ami n o

l ,rosŁe rra~~!dh~ od xl.' 40 oraz damskich baeik6w
z e~olewk'i1mi od 14 ~l, R. Q6li"s~l, KUifi_Iego 55, 1ia
l*1S eerl:v;J" ...... J.)oj8.zd ~s.zystlueG,:i tr,amw8jsmi Z prze..
SUt4lkę IUl 2 ł'1 do rogu KfU;~.gki8'go;.
3SU-

Akuszerb PifitGwa' pr:.tyJm.

zamó".

H
ska 15Z.

pa.. Plo.trkmf....
.

59ł0---T

~\I kUQzerka R .. Słedzina Targo.~ ma 47; przy}muje· zam6wie
na porady i)ła pań vrty,

?18

Jez dnyeb, pomele na

młejśc;u.

_

Z569-1

krz)we

a.

powrócił

otrzebni .stOlarze n ,\ rtboty
i.
meblowe Stolarnio ul. Po.. !P acz
(Za~Qodn'a 21) oi
P
p.rz:eclna U, PfzyRzgowskieja ~~ pól do 2 w domu (Zielona .
pec . .'=hor, "~ewnę!tzn:9dll
ile}?

5952-2

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

t

i

... }od 0-1.

640!:-3

