•

_ejsz'J' .4-da się z 12 sł,r...

gr.

BiEli i A

lena prenumeraty

ŁODZI,

\IV

Ala Kołduszkf 41

wł..0ct.2h

TELEFON 28

·NIEZAL
Sobota dnia g. p~afdzłernika' 1926

Nastroje

liIł l

If

IQ

•

t·

lW.nisterstwo Robót PQblieznyeh .otrzyma 1ł
z tem jedyme 66 proc.. pl'Ojektowanych
dlań kredytów, na 00 p. K~wski chętnie.· się

zgod~H~

nętrznych

Warszawa 8 paidziernika

pism

rządowych,

iż w

dniach

vi druku

przy:czem~J;łl'oc. łej l samy ,
·:f'f("c.'4'·'~aw "WclMm~"

z

podatkó-w,
by

zaro- się.

~~.ensje mlmstra spraw woj..
Pl'OC..s wobec czetfO p. Czecl1a..

i

skOWych

<

"Vedług

da gahine!(Y\\"a

pYfszi~la francu,~'l

.tego ,pisma.
uch\vałę.
M

która

j{*&1

sh'\.. ierd~1.,

że

rana

'MH

Iaiellioirll olupa[iaoi~ o
Kondilis

ciągle

gę

kol wiek madDID,oścl..
D.ziwnym spooQ'bem nu:l 'rancm wojska z{)sta-

steńskiego zajęły

kojnie i bez wszelkich prze3zkód.
\Vedlug nade'3z1ych wl::tdomości, z.ajęrje \vojskiem
gł<nv:nej
e.zę;ści
mias.tamialo na celu
przeciwdz.iaJarua planowduemu nowemu zamachOWI,
ktÓry,' jak stwierdzlły 'Yladze greckie, mial być dokona.ny d~isiejszej noey.

głóvvne

punkty

miasta, a

mia~

\Vkra<:zaiąee ood~iały

choty.

wojskowe wywołały
pory TI<r::nej.
wyhiegala, na UUCf. aby msif!gną& jaidch-

wielką - panikę
ludocfć

wśroa lndno§c-f :\iimo

lyv.rycofane i ramo.

1Val'sza\\!a 8-18 (tet
wie~ką

Dziś.

Dziś.

~ajdanłtch obow:ązku
F otęzny dramat - W l'oIac.h ~()"nyen.

Margli Plller I Rudolf Bazn.

Ceny miejsc na wszystkie l:a? t:dst.awjenia
we wszystkie dm

l ma &0 gr. 11m. 30 gr. lU m. 20 gr.

spo-

wł.)

z\viąz.ku z zawi.ll':.ą k{)ln\\:'~mcją polsku ~{\
i ustaleniem be.zpo':;redniej+ komunikacji 100

'Vschedu z za:o:~odnlą EUNpą
\Yile1iska; P.K.P., pl'z:r~ta
plła w rb. do budowy .11r:, gran~~ stacji Stc-ł
pce nowegó dWi!rca koleJoJwegol . .
wia.dają,:r~g.o
OO'Wocze:mym wymaganh,m i nWgąoego spro~;ać
ruchowi. tranzytowemu.
<.~/kiiejowy
1hecnie Zt.S'tal ukone,zony i
9dpowie-dnie "J lirewiz} jne i iillre pomit':,z":f;:uiai
aczoue I.G1l.
ClyrinoścL ~\,iązan~'ch z
nej i .pa6zportmvej.
na st Stolpce odh~{lzi;i i"i'.::'
lejmve-!

pr-z<?Z

Dalekiego

Polskę, Dyrekcja

c·ofnięciewojBkowej

Niemcy robonń~~ się naj4
wprowadzać zmia.n w
europejskillł

solenniej nie
Sltalus quo, a w' ęc reWitZja w~ glranite;
pro.blem gdallski, problem k~m, G. Śl>ąska
oraz pr.zyłączenia AThStrji do. Ni.emiec .zostaną. n.aJ
zupełniej

pol1liechane. 3) K{)mpleme spełniooJ..e :
przez Niemcy zobowiązań, ~Y'C:h na l1liieh f
ty tulu
planu Daveoo. w;z,ględ!nie przediłożEmie istotnie uzasadnionych powodów. do.~ pa

nu Da y est.1... Z tem musiałyby być złączone propow
zyeje, na zasad21ie których franCuskie roOOwią
zania do SiJ1a.t musia.łyby być ~0000Irłe.
Paryski koroopoo:tdiant ~,New York Her®lda."
stwierdza kategorycznie~ ?Je Il!a f.ra:ooUBkiej raJdzIe ministrów polityka Poineaa'ego ~a 'lJ.W'f~
e.ięst\yO nad polityką Brianda.
.

Miejski Kinematograf

do

u\yzględnienia

~d0cydQwane będzie

Wamawa8-18 (teL
przyj-ął

Oświatowy

łI

Pat i palaehon
..'

.

Kom.: '" 8 c!t§eiaeh.

! ~~~z# Indje, kraina
Hcstr..

p:ękno

i

mjenlDi~e

4a

w tU1iaeh mjblitszych.

II pl> Prezyo8ntRzpłitej.

PO:;E:I

ruexnil?Cki

3tc~,;;t\"~ie Spraw

ks.

~plitei

w towa-rzy.....

spraw

konfart:'ocjt'l

\\'{J'Jel1Ili~ w ~ \Yi~
~ .~&t.racjł

Zagranicz:nyeb

pa:r'istw'UWej fabryki mvlą.zków ·At'llt\b:tu,"'J'ph
rzO\\-ie. ,,, nocie rejJ która jest OUOOlli"'H~iOZ1!e
tę 1tS.Z. z dn. 9 IX 19-26 T.
du ;p<..Jskiego na. ~e ro.icn\1!i~

arcy~

mi~iu:m

sit:; dadsm..

w

wł.)

w dnIa

pl'~

00

Da \\HJrku dn. 5 do ao .. 11 p(lżdz. r. b"

Dł<:dO
lt •tOsł)ch

~ffwer,

pre.tensH s~ Ga~
1 i5chi: Stickstoffw€,rke~ rząd. ni&niooki, wysuwaJW
mną
interpretację
\,,"yroku Trybunatlu M!ędz~
uarcdtJ\vej Spl'awioo.li\vości w Hadze, . OL".ae nie
się na zakres, proponowanych pnYl. ~'lą~
l'<Jko\ni.il~ sto \. nadal aczkohviek w Ior!I1ie
ule okre;lonej! na stanQ'Wi&k.u obl::Jw~zku
1'7.ątl jJ rolskiego odda.llia fabryki.
S"i~inO\ybko rzą.du polskiego, jak. się. dGwia-t

ke oraz.

nika r b.

l

w

ok~jd

\YÓ\\~CZi<l.S:~ jeż;e1i

c{1szkcdowania spó1ki Obersohlesische

Nowy dworZEC VI
\V

Przejazd 04.

się

'-"-{l~

•
om Ludowy.

Ino

1IIł

komunikacja odby\va

mianowanych przez Li-

oWer\)tatorow,

Xarooó\Y, 2)

:;t~tPl

Paryz 8..10 (lel. wL)
Z A,ti!n nadeszły alarmujące wiadQmo$ci~ ze
dzisiejs-z-ej nocy o god,z. l ID. 30 wojska . ga,rniwnu
gdtje jest najzywszy ruch i najwiękS!Ze skupienie .ludnOści. Greckie
ministerjum.
wojn:l wstało· otoczone . przez kilka kOOlpanji pie-

sobowJąmń

pod.stawle rozmó,...· w Tooiry nie .może być mo'~Tr
o
Nadrenji. Uchwala ta pozoota.j~ w
z,7di4:z.ku %: i114:~eł'~ve'IlC'j~ ze 'sUro:ny .~ EOtenty,
która
bez.pl~c:wństwo jej zalety 00 sIJ<)sobu
problemu NOOl~ji. EV'1akua,$
:S::drf'nji n1<>głaby nastąpić pod trzema. ~.
mi: 1; straż na całym lewem wyJ:mzeżu Re:r:ru po\Vierl:l się Lidze Narodów. W.s.zystJQe Pnycz.ółki
mootowe ortz . punkty s.tategi.czne poddane ~ pod
stałą pie<!zę

niepewny swego stanowiska

nowjd€ ulice,

,

przez Niemcy wszystkieh

stąpił z wniosJtlem, aby bUdm na r. 1m ustallć
na mniej więcej. 1,7i2'de 1.839 miljQD6~ zlctyeh,
p.Sze$hO'wi~.Oflłąg.nąć

wobootegowładml:D. samorzą"

·e oie l

ł~renii

prelimlnarz bud
tatowy na rQklm·y, okazały się ncokolwiek"
przesadzone, gdyz preliminarz nietylko nie jest
dotychczas oddany do druku, lecz naw:&t paszcz&- •
gólnaw· nim .pozycje nie są dostat~ ustalone:
Obecńy minister Skarbu, p~ Czeehowiez,wy..
IJdył tyIespolbiewa:Si~

wysyła

okólnik, polecający im obliczanie p~
padając:vch im.
kredytów' w ten sam. sposób, tj.
przy traktowaniu za rok budżetowy okresu mię
dzy 1 kwietnia a 31 marca.
dowym

Dzisłesze posiedzenie Rady MinIstrów toczylo
się dookoła obrad nad budżetem na rok 1927.
ukaże się

nie wywoływać niapoJ:ommień w ł0-

.

Min;sterslwu Robót PubUcznych obcięto
(Od własnego korespondenta

Doniesienia

aby

nie l'zadu.
'.
.
W rezultaeie zadooydow.ano na po$iedzeniu :a.
M. u~talić' preliminarz jedynie na I kwartał rob
przyszłego licząc
rok budżetowy od 1 kwietnia
rb.c!o 31 marca p r. MinisterStwo S}n"aw Wew-

Bo tego żądał Minister Spraw W

najbliźszyCh

.

zwią:.!ku

O

,

_,!

gen,
~ ~ d0~u. X
gen. Litwir.owicz.a. or:a..z i~YCh ~y~
~fuw

OOlPQ.l'talUenl1WW

I

•

'\

.

i
Lonuyn,

8=:10 (ale)
f~edług opi~nji kół rządowych wc;o,;
~e uchwały k:ofigre~u górników, są row~
~aczne z przedłużeni:em strajku·o dwa
Wesiące, wskut~k czego projektowane są. nb
W~wiełkie zaniów'ienia węgla w AmeryCe,
P9łsGe i innych kraj.ach enropejskich.
,

RniacIl, dotyczącycn i~awaNla
okl;.ęJ~(;;rvvy{~h "\v sp-ra\vie poJjędia ,pr~
oHngham\ ~hire, gdzię.~:;!
rót do pr:~tey(~~D~yl intensywny. Spencer. oświad

cy.W

';~~:)C2:uwa się

żadnej

F

~~z!:::;:;:f:~::r=::~!:=

wilry,

o~

~

\

!II. J
~.!III
.U

.JeOIjU
. ., D·,.·.I2.:..•."., '

. i:beń 'ze strO'ny rządu, który PO'stanO'wI! za

a.

'·.d.'

wszen~a cenę.me d'Opmcjj(\ aby SZyDy węglol

.. :tre.l>yły

do

NZ, 2e, az:urH~ftł W lilltetesiegórników.

z~ wodą.

Londyn, S~l() (a~,
Ceny \vęgla z powodu długotrwal
. ~tt~ku w Angljiciągle zwyżkują. Przed,,!
poczęciem strajku tanna ,vę~la k08ztow~,1l;.,
przeciętnie· 45 szyling~w.,.. óbe~i~~ . przcclę~
tnie cena tohny wynos} gj szyhngow.

wizuląca armja'ktońska W

~ łWdwin r:~t!,:On!a:~.

niebezpie

Z~anelttowaMe.,pkrętnamerykańskiegO.

0ż'l.e k:onser.watysf6W w ScarbO'rough:

t . .

eńSWłe.

Pektn, 8.'1:.0 t~~l..
LO'ndyn,
W9i:rc!liach na zachód O'dKantonl:'~
"baily Mail" dO'nO'si z Szanghaju;
.n.tJdowała ·się w tak w:ielklem niebeZ'[),je, buchJ.o PoW~tllIlie, zO'rganizO'walle l.m'ę,zbiak w O'kolicv miasta Kin-J<iang,'
oZeństwie, jak podczas strajku węglO'wego. gO' generałą..'Paan-.Cziun-Min. Am1ja tego nad jezi~rem PO'jang, wojska kantQńskie
Gdyby sił1"aijk odniósł zwyciię&tiwo, parła, gmerali. ,.,'yk w nagłym ataktl.ml~l~cO', czy!y z atmją antybolszewicką ktwav: ą
Dtetrt byiby skaltllhy na za!l\adę. Państ""o je wOść W{1"~~u, w pJeń. wy<lilll!jl\(l z4ł1:>gę; kę, w czasie której obie stróny stracily
:atmk jest potęzmejsz-e~ _,aniżeli robotrucy, al ,
Na .g~ł~nę gen. --Czat1-.4,.C~ltun;-M.in'a 10 tysięcy ludzi.
Dó ~słow()y, IIłbo związki, zawodowe; przeszłQ;.' <Il.pulków kantO'ńskich..e.r1jl.i
Pekin, Mb (ów)
Rząd po:zedstawil: kongresowi dO' rO'zpafrze. ge~etalapO:~a się. w kierunku na:&ltnton.
B. podWładny gen. Wu-Pej-'-Fu;
ftla Pło.jekty ustaw, które Stawiają przeszko 'Ostatn!io OpitIlow'aną została miejscowość nerał Jan--,---Sen; głośny z zatargu o zalan~::.Kto;ll
(fę' 'sMńoWo-l1strajkówej"
sbtwiig,jącej pań~ Czau -K'In,g PddaIona ° 160 kilomefróvł
na, Wani,ekrązo.','w.·.n·.
b
.
~
"
\ '. ików
.
. ·.ań,gid.
'k skich,
~g wobec nl~ ezpł(~czens~a.
..'
zachód od Kantonu. Posuwanie sl.,ę oddziałów statnid okręt ameryka:ńs i.
.
.
.'
Londyn, ~40 (~t)
defi." Czail~Cziu~Min'a wywolaJgw Kanto
'
W zwiazk'l1 ztem'dojdzie tiajprgwdo"
_ . Konferencja górników ~jęł:, ,'Iz1ś ra
silne taniepokojenie gcIy:i!!atIDlzoll k~. pod!Jbniej do' nowych kónfliJktÓw
tnięd:ty
40 :cłttlszą dyskusję:, celem On1ÓWlenla s?ra'\v. toński jesf bardzo nieHczny.: Nafyćhn:iłastrz~tderfi StanóW Zjednoćzonych' agen.WuJ:wią~anych z powzi~t~. ~czol'aj decY~Ją, co wydtlD0:łIOstały, rozkazy 'Pofni~~ia,"g .,liJii\,~i l?;eJ~Ji'u.
~ł"iYCf>funia pracO'WlllkQw,.. czuwaJących. frontowych ki'lku pułków.l'P'll.lli. ~'I jliidft!& .
Gen. Jan-Sen wcielił żajljty
aad;;;'i, . 'bezpitlczeństwemkopalń, oraz celem z~ac~na" przestrzeń do' pttt;ebycht
('~efykanski w skład '3wojej floty. ,
.kradzenia się nad położeniem międzynaro,: . lBlIm8/llQll!11!_·"!lBll1li_ _ _ _.•' . '_1II_11IIm_.--illlllli~~IIlIB-ii1II.·-~Z!!I!Illi_ill'lI5IBII_ _ _ _~"_ _ _
dowem~ ~ytworzonem przez ostatnie zebra
nie
mlęuzynatcdowego
komitetu
delegat6W górniczych w OSteI1tl:lie~hbnfe::.
ren~Ja stanęła, jak się zdaje, wobec bard~o
trttdnego aadani-n, starając' się wprowadzIć
W'~y-cie decyzję, powziętą wczoraj . ]!lrz.ez
federację górników ... Konferencja u~iłowała
średnj~f~dą surOWO kał3Iti~
j~z t~Z bezskutecznie wprow~dz1ć'
zakaz
prży\Yozu węgla zagranicznego. Pozatem nie
·wit~·&:lO ~tet wt)
ciaCh. Tak więc zamierz01i~ 'jest powołaiłl"i~
k~a t.aQlnycb vfStkazówck, aby związki za~
P. ministerloihuntk~MJ ji prże~p'rQwutiził dg życi'a specjalnego kOlllisarjatu węglgwe$;'~
wodoyve pracowników portowych i kOl ej o;::'
wczora} 7. min .. ~~;ł!~~YsłU i ha dlu dłuższą go Vi Katowicach i Dąbl'owie t kt6ry cmWl
wyćh . Zfi1ien1iy sWe opozycyjne stano\vj8ko konferecj~ o tru.db;o~~ł~(3h' wm01J,atrzzoo.iu będzie' nad wysył'ką pełt:lych ilości węgltl'·
~ stosunku' do' prop.ozycji
sYńdyka:tti t do rynku wewnętrznego;:W węgieł.
potrzelty rynku 'wev{uętrznego orag konwbJe:'~
którego należy 60 proc. pracowników, zapew
\Vpra\vdzie, ,ftjlskutek konferencji z
wanrem, ,do óśrodków, 'w któ-r'yćh skonstato"ił
ni~jącyoh beźpieczenstwo w kopalniach.
~'
przertiysłowcami·w~law.-ymi oraz zarządzen Wano brak 'węgla.
'Z' połu"diliO'wej Walji donoszą, iż 1'0;:: co do wysyłkiwęgl~ VI niedzielę wyłąozńie
.
Następnie) gdyby to zarządzenie w.:
botnicy pozostaną' niezawodnie przy, pracy i na potrzeby rynka ~;~~ewllęttznego, głÓd wę~
riajbliższym czasie nie popni\viło .syiu$C}rt-i
będą ca'łkowicie ignorować rezolucję; P1iZY
głowy został niecQ~a.gotmony, to jednak \v wóWczaa ,na pewien· czas bedzle w~trżytliall ..
jętą '\vczoraj n;a konfer,encji delegatów górni
'Wiekszych ośrodka~h liłl)Spadarcgych f 'sZGze:: nyekRport węgla "'wwagón~cl1 polskich.
7
,czych.
gól~ie ~aś w War's~\vie. Łodzi ł na l?Ó1l10~ .
WreszCie postanowionoo~byc na~~~'1
Lo'ndyn, 8~10(pat)
rzu odczuwa się
'dalszym o~ągu dotkliwy
z
p.
~nistrem
spraw wewnętrznycl "." spt~'~
,
Na. 'dzisiejszem potanfiem posiedzeniu bra~ paliwa.
.
wi~bewzwględnego
zwalczania lichwj~ Węi;i
~()nferenćjidelegatów górniczych postano:::
Z sytuacji tej korzystają pośrednicy glQwej' ~. yYarszawie i Łodzi ptzez tJstrę ktl5
wióno narazie nie uchwalaĆ, rezolucji w spra węgIo\vi, którzy w"tYch . właŚnie ośrodkooh
wie wycofania z kopalń górników, zapewnia . W .sposób bezprzykładny. rozwinęli Sp eikuJ at> ranne "niesumiennychpośredników.
W zwi~zku z tern należy apelo-wa6dt'
'~cychbezpłeczeństwo, lecz decyzję", w· tej cję węglową~ podnoszą~ ceny' merazo 30 zł.
m.ieszkailc6w, by nie czynili w chvViH obecnej:
sprawie oddaa do ratyfikaCji górników posz na tonnie ponad uSpra'wiedUwioną. normę.
'Dzególnych .okręgów.
. nadmiernyc~ ... zapasó'\v '\vęgla po" drogic~ t~e~?~~
.
v..'
wyniku konfer;encjh~rii~nycłi
Na posieClzel1ru tem zawieszono w minIstrów ustalono; iż zastos"Óvtane będą w nacb z obawy (} bta.k węgla w przys2łośct .",
PGl~ki przemysł węglowy prQdukttitli
~MllIlośaila.QhÓfiGja~hy(!h organizacji gótni~ miarę potrzeb~f 't. najbezwzględt1iejsze śród.;
nadrrtiltr
·w;ęgła. w wielkich i~ośdach to, .. łdti:
.
George'a. Spencera, przywódcę górni;; ki, ktOr:e hez wątpienia zapewriiądla rynku
wsze1iuetihlt\V-y
głodu Węglowegos~.·ni~Jn
J iczłbnka·parlame.nta t za" to, że brał· 00 wewn~rznego węgiel 'VI d.oSltatec~dl' 104#1
. nieuSflEawiedliwione.·
"

- Niidy

ofI czasu wojny Anglja. nie

a

'

c,! •

•

-hie

ekulautai

. l1

w

I

i PBj.
(Od wJasnego· kore::.1Jondenta n~~wci~t~ .
Watsq.wa 8-10

"tO. przelh~nTk

Piłsudskiego

, .0

-. warjate

JAłt llf:JNOS! DZIENNI~ ABC. BADANIA pst
Oa,ATRYCZrnl :Nllłl .IBM" mALOźl!\VSKtM: ZQ..

$!ALY UKONUZO:t'U:. PSYCHIATllzi - EKSPRRUI
DOSZLI DO .pn~EK{)NA:!-~IAJ ili JEN. MALCggW,itI. DZlALAL w Sr.fANIE NIEPOOZYTAL~·;.;M
WOBEO CZBGO CALA· SPRAWA MA HYO PO
lUt.Xtł.~Sti$CZNY. POBYCIE JEN. ilALOZEW..
IBmGtl VI WIĘZIENIU, UMoRzONA.
'

Pozar w Fruszkowie..
w

Pruszkv',vic w faiH'yee .,111tramal'ine"', naletącej 00 No\vf!ra wskutt>k ni(?;,h>ZDrowani~ t-gnia
w piecach, \\'ybuehł f.rOż.:tr.
Ogień. po cz~~~'ech gmlzin-ach ug"a::;iła st.raż.
Straty \\"yncszą 350 tysiEtCy zł.
Wskutek ptY.taru, pracę utraci:,) 50 ludzi.

P.

Raczyński

delegatem przy
lidze Narodów?

El

Jak się dO\y;adujemy, \Y kolc,i,;h rządo\vych
oma\yl.ana je~t ' łJly:;'I wysłania b. \1in:$t.ra Rolllictwa Raczyii!3kiego na staIlO\visko d~leg.a,ta Rz.ą
du przy Lidlz.e Narodów \y Gene\,'ie.

Zmiany na

słanawiskach

~,Przegląd

spraw

wewnę.i.r.znych

wojewodów

donosj~

VY'leczorny"

że

Młodz.ianowski,

b. minister
który po-

pr;zedn.io, miał objąć wojewMztwo hiałoo.tJoeki.e
obej-mie woj.ewooztwo pomorskie po p. Wachowiaku. PodQbno również (ldejść ma zesi-au(),wiska wo~
1ewody POZ1l1allski.ego p. Bnjńs.kl~ a z w{)"tevt6l:Wtwa
~wgk.iego p.
Galrapich. WojewOOa. bia.łost..ookli
RemboWSiki ma. być piNeallesiooy 00 s.t.a.now';iQko
wojewody tamopolsltiego na miejsce p. 2"Abwist()w-

skiego. Nie wyklu~e są również zmiany
lMlych· st&noIw:iskach. Dooy2ja mpadnie Qziś

na
na

ra&iie.~

Kreda robeta

Wyrazy 5półczucia.
\V dah~ym eią,guodwiooz.ili bądź ()S()~ie,
bądi zlo~y1i kany .u·pos. Zdziechowskiego: Poseł
St. Zjedn. A. P. Nfl<liZ\yy-cz.a}ny Ministm- Petnomoelly p. Stet:sQ.n, Poseł Austrjaeki MiniSter Pemomocny p. Post. Poseł Polski w LOO1dy.nie· p. Skirmuni.. Naczelnik 'Vpl!.;iału w. :\i. S. Zagr. :Minister
Pełnomocny p. Grabov.~ki,
Prezes Poznańskiego
Ziemstwa KredytO\yego p. Józef Żychliński, p.Antoni Ż"'''an~ p. Leąn Nowodworski. Poocl P{)rlugalji
p. Vasco de Qucvełta, Ch~rge d'affaire..(j Finlandzki
p. Conrad E:i'ust, pp. Ec.:h",urd Żó1towski, Bl'lce CIa!'
kil. R:Jymond E. Iiugbhard. Pl'{)f. Jerzy FieJoroWi~'l,
\\"itoId Br{){+Pln t e1', sen. Jackmvski oraz
wiele innych o:;ób. Z kraju naplywajq lkznC' de
pasze !Ji<:t~Hlją~'i} w v.::trrl'll slowadl bandycki Il.1pau.

P.

Prezes

ł-UsJw.

III

J

~~~, spłoszeni doniesieniami prasy, ratowali się ueieodą
(Od własnego korespondenta nRozwoju" M..)
Wczorajsze :donies:enia nąsze okon::
gjresie mniejszości naroJo\yych w
Poisce
(poza żydowskiem), którego obrady toczyły
się Vi \Vhrt5za'\\i~,
na ten1at
ut\"torz·enia.
wspólnego biura j zorganizo\vania \vspólnej
akcji na zewnątrz Pallstwa, dosłało się do
!''Yiadomości pra.s:'" Pt'ZY11uclkjem. ukazując
~ w '"Roz\\"oju", w tyzn samym dniu, co l
\Y niektórych pismach \varszilwskich.
W·zm~\lnkQwa.ne donidsienie wzbudzi
lo zainteresowanie szeregu
dZIennikarzy,
któr7Y chcieli wzią.ć el~dzio.! \vkongresic ja"

izby Kontroli .

Rotmistrz

Prezesem Najwyższej Izby Kontroli Państwa

IeStaui6 mianowany d'f.

Stanisław

\Vróblewski~

Gen.
Się:

ił

.~~ 2: okhmnveb

liOratmistl·cznet.

•

bn

::ic;'2<lnt

towa~

Ga.łnt:ka z&ezl:\ł

Ul1iczyć !la dancingu. RO:I!ii~, 1'7. Czamota
pił do ni~go z zapytanlem. czy ,Vtiado;m<1 mU,Żf;i

Wielka 5e'n3!lej~ w
dfJmo§( Li are,;ztO\vilniu p_'.\;;J.,tuvr'i:'Y·) :I;'~ar:m
terynlłrji
~:l Bblol'rGdzkim

larzut.

o~óż

a

Si;~ :li~lawów. }Vlianmv;cif""
,,~iIHleIn

"., •. .,.~ ..•. ;~ '\\" k!1wiarr;i.

Weterynarz .. szpieg.

ży

PKC

'e-

i te łlalłtał de

woj ..'11c.'\yym w publiemych »k&ooh ~y~ nł&
Xa ()(lpowiedź Gałuski. który byl pOOcbmle
lony. !'{)tm. Czarnot':'1 uderzył go w twarz. Nastę·
pnlp, gdy sierta.nt Gałusko wych~ z 16kaJ.u ł
:'(ilmj~nz Cz.aru.ot.u wyszedł ze. n:tm i na. 'łlli.cy
"f!(;
szablą w głowę, ~jt\c1r
\\'e UCIlv
'Xieprzy,tomn.ego s.ierttUlta Ga.odvd':zło Pogotowie Ratunkowe do ~we
go szpitala.

maszyn ·do pisania i lieienia

cią-

nu !'Zec!:

•

\'1;91no

pionerów.
Galu~I;:o

)falt"li".1.

do Czę~L,ditjWr.

wt)

hył ;,t"H',"'~"i~m

nego pUlku

5ie-ri..Jntem

ko przedsta\\iciele prasy. Okazało się jetłnak
iż natychrniast po ,ukazaniu się w dzienni,
kach jnformacji o obradach kongresu został
on natychmiast roz'wiązany, a jego uczestn1
cy opuścili Warsza\vę, udając się w niewia
domym k~erunku.Należaloby z tego wnosi(,\
iż na końgresietYm oma'wiane były sprawy,
nie znoSZ:1ce światłu dziennego.
J ak już zaznac.zaliśmy w num~I'ze wcz~
rajs~~ym, w kongresje mniejszości. wzięli .'
dział tJkraiilcy, Litwinj~ Białorusjni i Njem
cy, ci ostatnl- jako .clsi inspiratorzy zjazdu

c}~"szablą nieposłusznego 8ier~anta·

Stani:.;łdwi\vf..1ł (łe.l.

unegdaj Stanishl',yÓW
z.aj';cia mi~zy rotm::;Lrzen1

lri«Y( 'Un;\\'t'>r;;yii:m

posiedzenia

Zza

Wład'ze

l'Odnlejsze a.kta, dotyczące ma·jątków niemieckich}
'PrZeZr.aJC:ZOnyeh do pa;reeJacji.
Krad~eżaikt mi.am na celu uniemożliwi.}rue
przeprowadzenia parce.klcji majątków, k.t6rych wta.
ścic:t::le dokonywali pośpiesZ!Ili~ zad~!t.1li~cia fik..
eyjnyen pożyezekhipoteczny~h~ Oskarżony o. kradizież akt wóźny wrdawał je jakij-ś nioonanej do..
tychczas osobie. Śled:ztwo w tej g.pra~ie \y toku..

Z

t"yBerlin, 840 (ate)
wCho'dzących\v skład komIS')
\Vczoraj miał mi~l~cc incydent z pos
Berlin, &10 (Elfe)
!~ iJoIskim do sUjmiVi'i:uskkf.5 0p. Bacze'w;;
Dzienniki lewicowe a w szczególllo~ci
skim, Incydent ten ro~~tł$ta siG do . rozmia:;; "Vcr'\?arts" i Rothe Fahene" uważają, i~
rów poważnej afery p
CZ!1c:j. Korespon" poseł Baczewski mm! rację twierdząc, że u~
dent ...,,-.rr.E. do\viaduje ·.·~ię ·od posla Baczew:; chwała komisji narusza prawa konstytucji
skiego następujących']zczegółó-w "\v tej ::::Vossische Zeitung" zwraca. uwagę na u~
spra\J,~ie. Komisja wseh.~dnla zebrala się na
jemne "następstwa, jakie może mie3
dla
posiedzE'nie poufne dła'i'!1Ysłuchania' pTogra spraw mniejszo~ci niemieckich incydent 2_
. mu rządowego, dotycząąego Pl'41.C i zQ.lnie~ postem Baczevlsklm. Jest On jedynym przed
rzeń rządu pruskiego w'zekresie szkGlnict\vi! stawicielem mniejszości w. sejmie pruskim.
i JX)n1ocy kredy'iowej ~o~azadn1il1istr&cji. Po '\Vykluczen1C go z posiedzenia wzbudza PO'"
sel Baczewski zjawa sit:"1:na posieuzenie ko~ dejrzpnie, iż program rządu jest zwrócou-y
misji w charakterze sluebacza~ co przewidu" przeci\V'ko mniejszoś1ciom z zawa~ciem taj~
je reguhtmin obrad. \Ąrb~w regu!mllino"ij. o nej klauzulI. "Vorwarts" konkluduje, iż lt~
'świadczono~ że pr()gram;lą.~ będzie mógł byc ch\vała komisji i stano\visko sejmu ·pruskie, ,
przedstawiony l dyśkutówany "\v obe~ności go Vl sprawie mniejszości polskich może za
posła Baczewskiego.Pą~J nacjonalistyczny
SZKodzić lnniejszości niemieCfiej zagranicą.
.
Berlin, &:16 (ate)
von Kries znany w Po1~cę z czasów okupa~
cji, jako jeden z .przed;~awicieli adnu:nistra::
~!Rothe r allne"pisz6} że tajne obrad~
cji niemieckiej, postaW'H . wniosek wyklucza' Jąomsji wschodniej plodcZ!aS ktÓlych .miar
miejsce incydent z posłem Baczewskim mis
jący z posiedzenja komIsji ,\,'Fszyst~ich nie~
członków komisji obecn;ych na
obradzie. ły:dotyczyc użycia sprawy 30 miljonowegc
,Vniosek zostal przyjęty.posel Baczewski kredytu, przeznaczonego dla terenów wscho
nIe poddał się temu żądaniu,
protestując dnich. Dz!ennik pov,ryższy pisze, że suma ta
miała być przeznaczona w znacznej częśc:
prz.~i\vko naruszaniu pftlW pcsel~kich. vVÓ\V
czas posiedzenie została .•. zamkniGtc
przez dla związków nacjonalistycznych" ił antypoI~
skkh. co tłumacE"Y stanowisko, jakie zajęt~
przewodniczącego. Char~erystyczne jest,
przedstawiciele rządu wobec obecności na
że po zamknięciu. posiedzepia radca minister
jruny za.prosił do siebie wszystkich posł~hv. obradach posł1ł Baczewskiego.

memłecka.

policyjne a.resztowały woźnego Ul."Zę
Ck memskiego w W.ejhero.wie. niejakiego Roota.n.kowakiego, kltóry wykradał w urzędzie najrói.no-

bezpra\Vnie 'Yyklu'ezyli

w5zystk~ch systerr6wkss ~lNArIONALU skl~po9~·cb u3.kuteania ~

ftrme

EF

~

2Th

be robotn chi

Fabry

~>kuł I.l!l1tllFetJ,gzy w obs.ze~nd€,jsze:msfępnie dr~4r i wytworzyć stosunkowe;. ol~ morgowe gospodarstwa, oddając jew dtief~
~·~w przesłatny proozp. M. S'U1liigow brzyrhią ilQś~!·Bezrobotnych. Ze zmniejs2Qi.t żawę lub obrobienie ich pozostawiając ł~
~ jako rerf€ll"art do Ministerstwa Sk8Jr, '
.
d
b
cł::c:
W. Mm. PraAcy i Mim. Pr.z.emy;slu 1 HB;Thcllu. niem obstreluilków~ fabrykant' musi ~alńla('nle l Qz~dom. Ci gospo arze ro otnicy łov.Z:
ŁÓdź, we wrześniu.
robotnikQw;'JHb .na skład robić towar.óW,Iiite· oy należeli do 2 i ') zm jan w fabrykach i 00j
Przed czterdzi~u laty robotnicy w może.wqb~c.::~rótkG tel'minowegó kredytu' oni najpierw zostali zwolnieni i należą . dti»
fał)rykach w· Łodzi "pracowali po 12,. godzin (3 m~esiące}ł~hardzo drogiego, bo 18 Pt'at':. bezrobotnych, biorąc wsparcia od Państwa
_ dobę. Za tą pracę dwunastogodzinną Z'wy FabrykantilWi~ ZITIUSzony jest "fabrykovfaC: Polskiego. Takich gospodarzy - robotników
.~y robotnik w tkę:lni lub przędzalni pobie bezrrobotnYG1M~~ i obdarzać' nimiPałtstwo, łódzkich bezrobotnych są duż(l, tysiące ale
rai 5,40· rubli tygodniowo, starszy robotnik Polskie..
.
spra-vrdzić to, że nlają ziemi-t:' ~ -gdzie ją ma~
6,50&0 8 rub. tygodniowo, majstrowie 10 do
Takaral;)rykacja bezrobotnych była w ją, jest trudno.
"_
20 rubli. a obermajstrowie od 20 do 30 rb.,
zeszłej zfm10:l;;taka fabrykacją . będźi€ ...... że
Drugak!ltegorja
bezrobotnych,
Utrzymanie <1ostatnie robotni.tka. fahry zbIHająoą si,~!~becnie zimą, to jest~'®Akoń, przedwojenni róbotnicy i robotnice od
eznego z żoną i trojgiem małych dzieCi (co~ czeniem~~lli'U wyrobów zirrioWyQh~
lat zajmujący się handlem i zwożeniem ar:.
dziennje mięso 11 okrasa) kos~tQwała _ 5 rb.
Wi:ęk.s~ część fabryk obecrtie'zuowu. tykuł6w spożywczych z dalszych okolic do
tygodniowo. 'Kaidy robotnik jeżeli nie
pjt Pracuje na •. '.. znł-Iany, a więc w gtuditti:dfi. Łodzi~ czem normalnie zajmują
się oboje
i nie mial jakich. nadzwyczajnych nieszcięś~ dząiabrykfłódzkie 20000 bezrobotnych, a małźonkowie. Ponie\vażpotrzeba była WieI
oszczędżal okolo lpórb~ rocznie. Przy takleJ do Jutegodr(~~le 20000 bezrobotnyeh.'
ka' rQbot~ików do ~'fabryk, mąż lub żona ~
cilę'ikiej pracy nie Ihiał czasu na tracenie pie~
,Przed,~r;f~elką \yojną Scheibler mial szli do pracy na 8 godzin i w ~alszym ciągu
niędz~, zbierał je rięci po kilku latach po" 7000robot~6~v. obecnie, przy llaszychwa" provladziIi swój p:roceder. Tego rodzaju rO;J
siadu i 600 do looo~. i. za tą sumę kupował d!Piw:ychp.wach, musi mieĆ
prźy :trtZech hotnicy rÓwnież byH najpierw zwolnieni, bQ'
na przedmieściitch !todzi nieruchomość albo zrrfutnach, '. ~
robctnilków.
Poznański należeli do trzeciej lub drugiej zmiany, staii'
ziemi.ę w swojej v.fsi lub w okolicy, najczęś::.' "przed wojną.;riiiał 4500 robotników~at~r.az się bezrobotnymi i pobierają zasiłek od pani'
~ej z Pątrcel'acjt m~jątków ziemskich.
mustmi~Ć'. ~~., trzech zmianach 13000,Wl::' stwa polskiego. Tego rodzahlDezrobotnych
1~~ tysilące hi~~Qmośłcii
w Łodzi, dzewska M~\lfaktura miała 4000, ma 6beciie jest \v Łodzi tysit1ce.
Pabjsnicach, Zgierzu, .K:onstantynowie; Toma przy trzecbE:~!anach. 13000 rob. i podobfiiE~ż
Cztery piąte bezrobotnych w Ł()dzi nU"
szowie i j.łnnyeh· miastach, S\ tQ' domy budo~ we 'wszystki~~~~nnych fabrykach,Natura1Ąie " po\vinno brać zasiłku, bo są 'to ludzie względ1
waneptNez ówczeSnych robotników fabrycz przy z!llniej~~~iu pracy, całe mi wlelkiemi.ty:: nie majętni lub mający- intratne zajęcie:
) Jlychzafch ciężką~acę.
siącami obd~~,ją be2Fl'ohotnymi
PaństwóTak w Polsce dłużej być nie
możel
Zadowolenie z pracy tych pibClnych lu:~ Poł~kie.Zachodzi potrzeba uzupełniĆ pr8W~ zahrania
dzi było nadzwyczajne, gdyż ich
:majątek
Fabl'/Ykilłódzkie obecnie to jednocześ::: jąCB' dłuższej pracy ponad 8 godzin izmie::
wzra~tał, a to pobudzało kh do gorliwości.
nie tabryki bezrobotnych' dla,Pa.nstwa Po1:::, nić ~ ten sposób, by za pozw'oleniem \Yła~
Stosunki roboh~iczeek()nomjcz:he juj,i, skiego? Kardynalną' wadą i przyczyną tegQ diy\v9jewódzklej dozwolone było na zgóry
przed wielką w'ojną znacznie się 'zmieniły jest wydane .prze!?; Sejm prawo, labrania~'ą# ą~eślony. czas pracować 'v fabrykach po 10
i ohociaż wynagrodzenie za prac·ę zwiększys dłużejpracowac rQh()tnikow~pon~d 8 godzin! do·12godzin na dobę, za dopłatą za godziny
lo si~, bo robotnik otrzymyW'a17 rubli tygod Fabryka to me urzędnik i nie można jej na; ~Qli.j;~d. 8 godzin, 'proporcjonalnie. do pobiera
niowo, za lO godzin pracy, a;le wszy~tkie jego kazać, by miała z góry określollą:,ilIość 001:1' n~1',dniówkl ośmiogódzinnej. Tak zmienione
wydatkiJ,,\v dwójnasób się powiększyły~ przez boty.
pr,a\Vo da. możność fabrykantowi regul0'vaó
co ni.eiylko, źe nic nie lnógl oszczędzi~, ale
Ilość roboty wfabfykaoh,zależnąjest. 'wi4i!ksząpracę sezonu zimo'wego z mnleJs~ą ~
łll.uslal pro\vadż:ić mniej dostatecznie życie, a {)d b~~rdzo W:,JUcłYJnlików,a gł6Wnieod pta:cą sezonu letniego, i nie będzie potr'-lebo \
niżelI robotnik ~abryczny z przed czterdziestu czynników finans9w~chi' . eko~Qmiczn.ych wał u:Fządzać trzech zmian robotnikó\v.
lat
Państ\va PolskiegQł,~~\4to jeszcze od kałk:ula...
. Zapewne Państwo nie moze fabrvce
Robotnik. fabryczny
przed cztt~rdżie,l: cji wszechświatowefc,;p.~' Il1anufakturę.Fabry 'zabronić prowadzić pra~ przez 16 lub 24" go
stu laty ,mógł kupi.5 za swoj!l tygDdniówkę ka nigdy nie wied~faf, lnie może w.iedzieć dzin na dobę, ale ta wzmożona praca lliepQ.
36 bochenków 2 kilowych chleba pytiowego; iJe będzie mie'c; robpi~"3a pół roku~ ' \ v i n n a obciąża'ć Państw~ miljouami złvtyaa,
a dzis może kupić tylko 23
bochenki, ale
Przy systemi'~i.~p~cnym. praca w fabry dla. bezrohotnych, ,ale niech \vladza, Woje.
pracuje za to tylko 8 godzin. Kto mało pra~ d nie ma regulatQr"tt.~rownYwującego więk~ wódzka daje 'poz,volenie n~ wprowachemo
cuje, muśi mało zarabi9.c, tak było jest l szą ltibmniejsząn~i:a . .·ptacytylkomusi drugiej zmiany, lecz fabryka musi wtedy ~Oł<j.
będzie na świecie. Fabrykant przed \vitelką
zmnit:jszać lub zwi~~~~~Ćilość
robotnikó,v pl~cać od każdego' robotnika drugiej zmiany
wojną ()G ile mhlł wjęcej obstalun~ów, powi.ęk lub leh głodzić, dajątl'.;;p,r2.C(f 3 lub" 4 dni: w. zmiany pięć złotych tygodniowo na kapitał
szał ilość· godzin pracy za dodatkowem wyna tygodniu, a przy jęs~Mi~e większym " zmniej; zapomogo\vy dla bezrobotnych.
grodzeniem robotników i pracował ten11 sa::: szen.iu pracy jednąlu'b. dwj.ie' zmiany rIObot:::
"
l\'hnisterstwo pracy za pośrednictwem
menli ludźmi. I odwrotnie przy braku obsta~ ników milsza. bye ~olnionE',
WOjew:odztwa niechaj otrzyma prawo
POĄ,
1unkówzmniejszal'jloś,s godzin PI1acy.
. Wikutek tlew:4łluacji 'ma.rki1 polskiej, z~oJenia na trzeoią zmianę z
tym waru~
W Polsce nowe pra"TiL Nie wolno ro:, nasz toWar manufaI2tlim'y zagranicą stał się klem, iż. fabrykant będzie płacił od 'każ dE? go
botnikowi więcej pracowac jak 8 godzin i·
nieztr.iernie tani l ewszySt1de części' świata robotnika trzeciej zmiany dzieslęć złotych'
nie wolno by byly jakie. dodatkowe dopłaty
'zaczęły się xwracaćd(:)Lodz~ po towar.. Fa::: na kapitał zapomoguwy bezrobotnych i vT,!'
za dodatkowe' gorlz1ny. Za taką zbrodnię fa
bryki żaczęły powjększa~pracę i i koniecz:; kazat SIę musi, że 1-3 s\vej produkcji wy~
brykant idzie~' do Więi~ienia.
ności zmuszone były do .~aprowadzenia \vilózł zagran.icę.
Jężeli wi'ęc fabrykant ma więcej
ob:::
zmjl.aI1 riObotnikó\v i v\ikrótce prawie wszysb
W ten sposób zmniejszy się znacznie ..
sta1unków tnusi brać nowych robotników' i
kie fabryki pracowały .na 3 z.miany. Ściągano ilość be~robotnych, a utworzoDy kapitałza'..\~
koniecznie stwarzać drugą zmianę pracuj'lcą więc rob. otniko"'ę~? ze ·~*"'ZYStk1.~'h' stron: na'J".
pomogo\vy b ezr,ob ótnych odda' uo ro.zporzą=, .,
8godzi1n na dobę f $.t jeżeli muznowuź więcej
pierw zatrudniono robotnikÓ:Yl, .pracujących dzeni~. BanktiwIGbspodarstwa .Krajowego
róboty l1rzyby.rwa., to musi wziąć jeszcze wię
d.:a.w.
... lach i r,n,r.~.~. em,.~.·WilO!."'.I.e
budo:: na
5
kt'ore to pienia d ze., Bank mIt
I nIej przy budow
J>J
.
' .. proc. za
~r r?botwlKó\V i stw-orzyc 3---ą zmianę.ipra~
w~an~ln.
~.
następnfe,ściągano:r(}tjo6nikÓw·
w
w'ypłacac
~itponiogf
Bezt()hot~lym i"'stwarza.ł
~ląCą·. 8 gudzłft.·
,'..
.~.~
.~kilomefroWYm··
na'
ok'oło.···
~.
odżi..
'
i
~ 'r'oZl11alte illst:Srl:ucjr, "r,'C "'7 }O;:::,ywU:zacvjnei
}~·IOdwro~nie zezmnilejszeniem się oh! 100 .
,Zł
r Z t? '. P~bało tysiące,.elI0Ji6'w '
'''i~CiysUtw Śtit,:aow_;kJ •
1ł.fa.~~Ó~mtisll zw,!lnilĆH zmjan~f ~.' ~. ': ~da~t ~.. 5iłO!'~'aew.et· .~
n'5
.I
'IV

"'lO

-.......

,

-

1

Nr.

~7l$

pazdziernika 1~

"R02"WOJn

. .'-. . .-hl'E
~":;g cg_ "lllfl.

b nd

~~!IF

Zwyrodnial1iaczyoła ?.

•

stej btronle

tłustym

:Ol \infOl'lńl\cje. ie r$pl'eZ&ntu.Iłt1in~jblłrdzi~j
Q~ła wionych korporacyj
~u~a.kadtJmia~
kicł~, będqcyC'h Ulkałą tycia rolod1i,eźy war-

szawskiej, na zebraniu odbyte.m 7{ ~b. sq;ootę, postanowili rw-r'!'aniw\\'uć nap.ad na redak
tora Stpiczy:iiskie-go i PQ'Sla 'Miedzińskiego.
\Viad,omości te zd.ołaliśmy spe3wdzić w
spoaób 2.11pelnie pozytywny.

\Viadomo nam,

Żie

w sprawie napaduod-

bywają się
li się roJe.'

w da1szym ciągu na.rady, 2e dzi-e
Jedoo. z p. "spi.skoV\oww" ma d().
starezyć, band'..zie granatów łzawiących. Kilku
innych zuopatruje ją \v broń krótką i l'ac1oo
ki. Jakieś tajemnicze ręc,e dostarozają na. to

Rzecz: jasna, że. W tej chwili nie możemy
jeswze uja\yniać ca.łości t.ej ooy.dnej sprawy.
Przyjdzie' i; na to czas. Dziś ostrzega~y,kO"
go należy. T,tzeba przyjść do rozumu. ·&n" dyci ros~ną potraktowani. jak oo.ndYCi, • a szu
kać łch" wla~ policyjne nie będą, pGltrz.ebo
way.. OJ;iinj.a public:ma nJiecll Zlgóry będzie
pr.zygotmvattla na . wszelkiie ewentualoości.

o~anjzacłe, społe~l1e.

napad

'łAby

zoro

.,

ro

Zwią.rek
iego. dla którego. \v
jegQ ideolQgji zd!eowie
~poieczel1stwa stoi
tat pieTw\Sze.m
\~' swoich sz.gach
wielu h a.rcerzy, k,tórzy
mUI1HUl'aclt 'Y~::tjska P.ol&'kiego walczyli, i gir~U:'t.\V' obronie istnienia i g-od
n{lści Polski,. nic more !J~J,milląć mi1czei1iem grozy
prz€{! z-ja'\viskiOOJ. ZW~~rnia mora l n€go, ,grozy
jaka budzi Eię .' w d'U~~~k%tź<iego uczci\vego obywarela, wobec faktu oh~O napadu nocnego na
hezbrolloogo Posła. i b~ł"~(J Mini.stra Hzeezypospolitej PQlskiej. Łą.cJl4C '''~J''z głosem POi\v"s'zoohnym

o,piuji !S'poioozllej, poItępiaj&cej sUainowczo sporuewie
rp.nie mundQ1Jru oficera polskiego Związek H,a,rcer·
stwa Polskltego, ,wyra.ża pr~iCzenie, .te wine-

wajcy, ukrywający tch6.ezlt'ie, S'W~ nazvfiska, hę
d'q l1ad'eszcie ujawnieni) i poniooą oo.sl:uroną ka,...
rę. która odstras'z,y 00 ppz,yezłość od. chęci lekce-ważenia godności imienia ooeeI'a polskiego.
J. Karśnicki Pr.zewodnioZ3tOy ZHP,) H. Śliwow..
ska

\Vice'pl'zew()dnicząca

ZHP., M. Sawiek,i'VViceprze

vto.dniczą.cy ZHP;, O. GrzyIDaa:owslti Sekretarz J'eJll&r
rai:D1Y ZHP.

spraw,iedliwości

rze nie uszli

krymina

.ZKU OFICERÓW REZERWY"IłŻPLITEJ POLSKIEJ•

. PISMO

\Yszystk~' ś:rQdkÓ'vr pieniężnych. Budżet u\v~gI~

, dnia ·po'za ,\yyd,atkarni rzecz.o.v.emi rowl1ie2 wy
datki na alkohol i suty poezęstunek dla pod
nie-c eniaoo\v.agi:

O mm

wią

ukatała się t1a~

drukitf'tfi

Itępuj~ca wiadomo4ć: $
. ~. OtI'zyma.li~1nY 1. kilku stron zupełnie pew

o.

mln~

\Ale wczor~j9gym nlunerZf "GłOSll Pru"
{rłd1" pi~młe reda,gowanem ptUez p. \Vojcie~
t:ba 5tpictYiu!kiigo (dlił.fa sobotnia dn. 9 pai#l
łłtictnika) pod pO~Nył~zym tytułem na pierw.

,Zwią.zek Ofroerow">c~'9zer\vy

Rz€\:zypospou.tej

zasyła Panu PilslJctwi wyrazy głębokiego
współczuma z powodu
egD lwpadu. \:Vy'rażalliy lówna.eŹ nasz hołd
ofiarą bandytów padł
~Ml Z powoo:u wyk<lID:~a obowiązkó1V' publicz-

.Pi kldej

>

,.,

'.

nych. Mimo zaniepo'kJQ.j~i~ ,jakie .wzbudza w nas
fr.kt, że bandyci dQtąd: vtłś1&ctzeni nie zoot.ali, mamy D:adzdeję, ż6 ws~y~.y~~'którrm tak, jak nam, Q

hOllor munduru ofic.erg;kiego chod,zJ, ,diliotą WS2'<el
kwh s-tarali, aby z]}!'rQd!ni.afze nie usz.li &prawiediliiwości krymtnaJ.nej, gdyż ze strony całej
li'cz..ciwej
op.i.njl pubUc"nej wy'rok. na nieh zastał jut wyda.:ny.
.
Prezes 'Zarządu Głównego: Dr.' St. Sz.urtę.j,·
p.płk. re.z., Prezes Koła m. s.t. Wa:rs.z,a.wy:~ Tchor.zew

ski,

kpt. rez.

'---~-

,~Spługawi8nie
,

W ten sposob traktuje pan Wojciecn
rzeko:mo grożące::

mon-duru

DHłera

u

Stpiczyński >ewentualność'

go mu, nprzetrzeparuapośladków". J.a.k za~
pśwnin p. StPiezyński nbandyt6w szukaĆ. wła

me policyjne. nie będa potrzebowałyH.

Ten

sam ,pan \Vo'jciech Stpi~yńęki.w poprzednich
numerach" ,li-łosll .Prawdy'~ plSal o bandyc::
kim napadżie na b.min. Zdziechowskiego i
gw,alcie nad. osobą b. min. l\1alczewskiego co
nast~puje:
_
'"PBZEBAżAJĄCY

JEST wmOK, JAK NA

CZELNYM PROBI,a~MEM żYCIA STAJE SIl'!
KWESTJA CAŁOśCI POśLADKÓW P. ZDZIE

CBOWSKIE;GQL 'KARY,
PÓL-IDJOTY 'P.

CZy LASKIJ

DLA

MALCZEWSKIEGO,

CZY

INNYCH GLUP8TWPODOBNYCH SBTKI".

ZW)Todnienjeczy tępota?

W ręku,
koweIskiego (woj,

szajk~ bandycką, któr.a
okolicę·

ostatnio

groźną

teroryzo\vala całą
0_'

I

\V ostatnich czaqach/banda dokona~a
całego szeregu krw:l\vych

napaaó\Y

ban;

dyckich..
Na ślad-bandyt()\v policja wpadła dn.
6 bm w cza~ie generalnej obławy.
Otoczen:r. ze wszech
stron bandyci
ehwarow9.H się w stodole włościanina Fneń~
Oddział

policji zu\vezw9.1 pomocy
z
KQwJjl i rozpoczął formalne oblężenie.
~
~ BandYCI uzbrojeni VI karabiny igran~_
ty ,ręeznc. bronili się S godzin.
\Vresz~ie jeden 2 granatów" który W)-

&uch 1 zbyt
pożar.

bliSko

juź napotykarozbudz..enia w
młod.zkży ltra:wdzhv.e-go z.a.mił':Hy·ania do \vyszkolenia
\ypjskowego i chęci korzystania z letnich obozów
wojs~owyeh, oboon.ie .~ zaś moiemy się spotkać z
trudnościami nie do pokonania.
Nad !Sprawą tą
pl'agnie-.my Pr'aoowa.ć W śdslem pOrl"·JZumiooiu z
o$iC€iI'ami, pl"Qf\y.a.dzącymi, wyszkoi:;>nje i obozy. Aby

NiezaleZillie, od tego faktu

Polskiej.

w. sijrawie

lUm~' nd.em:ał.e trudności

nasza praca była ,'\'\"O::11a, aby jakna.jPrędz;ej
001, musi ID":IDd'UiT blfic61"Sk.i wzbu..

śtodoły.

s:zacUllletk. i petne Ziauf.a..nJ.<e ZM'6'Wa:lo wśroo.
kie-rowmJiów, jak wśrÓv::l młodzi~y. A więe
musi tGl1 mundur być s)'-mbolem h\)I):O>nł mę.~ieg<,
i ł'y c€rs.ko';ci polsk.i,ej. Skupiają.c w swoj.em gron... ~ przedBi.a\vicieli różnych kierunków m'yś1i po..
lityclnej, a b';dąc PQ\\'!()łanymi do sZ"CZ;Y-"liOOgo 000
W.{1zkl! krz€\vienia wysokiej kultury w młroeIn 1>0$
koleniu. w unię I1on-o-ru Armji, dla kwr.-el cześć ,
m:iłośf chcemy \vyraJJiaĆ w sercach
IJOWii€\riZlO!U,eJ
nam rulodzieży. ocZICkujemy {}d naj:Wy.żSOOj wladzy
,wojskcwej i całego k{}'!'pusu oficerskiego su.rowego,
re.zt..-zglt;dnego potępiooia podQbnrch metod teroru
i takiego usŁ{}sunkowania się' do spra\,,"ców za111adm.któl'eda pełną satysfakcję ~ci pu-

blicznej.
\Vars.z,a\va, dn. '( pai.dziocn1k.a :w26.
K{}!o Dyrektoró-"y Szkól: Średlnich l\1ęski'0rf S.J?O""
łfcmych

i

śpow'odował

•

\V .;łiJ8łlllJłi ijHl,U Wszysey $~e~

lir

me dne

pr

OsWIADCZENIE TOWARZYSTWA. PRZYJACIÓŁ
,~
KAD'ETÓW.
Z

tJreśei ogło.:;zonego

w

dzJ-ennik.a.ch p1sma b.

.P:rezeSt R. M., p.. K.a,;zimi~rza Bart1..a. do p. ~1:.a.rszał
kia. Sejmu w sprawie .nocnego ll!a;pad'U na pos.
JerzegQ Zdziecho\',-skiego opinja pubhlcma ma praw " Vluosić, że w napa,dzie t:;1"n brały udział O~
b
w"jskow~., a
lla\vet i of;~crowie arl;p.ji palskiej.
ill'lrówomynące ośrodki

Je':'eli wszystkie uc.z.chvie
społOOYOO

,.' rzyjęły

tę

.bez

różnicy

wiadomość

za.patryw~fi·poUtyeznyeh

ze

zgrozą

r

oburzeniem, to

bólem ! f!"(;;:r<:Zączuje się przeję
t: ID wuDee pewnego juź niemal st,,:iel'Jzenla te-go
faktu T{)wwr:~yst7ib Przyjaciół P{)ls~h KQrpU3ÓW
E:-l:ctuw, organizacja 1 m.ajl:lca v. założeniu
em
~rogke o ro:zwój mor~ny i f,!'oatolt.:njjnnśćd'Uehmvą
w~-chowańców t.ych zakłatIljw~
których zadaniem
p~ygotowywa::lie kadr przy;:;z:lyeh '., ofleerow lirmji
ł ":}isk1ej jako rycerzy bez skazy.
tern

wIększym

s'. .

Jakież ciężkie

uczucia

muszą

Z<l~~zl;). w se!'('\.t;:h tyc
młodzM';ży,któ:,c spo50b:Q 3i~

bec tego, 00

Sipd~iszcze.

ezukn we wsi

}akieg<.,. dopuszczono się przez dokona,ale ohydnego
napadu Da Pooia i b. .Mi:nistra RZN!zypospo1itej

,~Otflrąci'i

eeterej bandyei Z bJonią

PODe'ja po\viatu

na po,polskiego,

ć

I1&.

Pryw8!tnych.

~.onęła 'sw-ój

.W ~łftlRi~niac~ .ft{łRnRj &t000~}
wolyńskie) zltkwidowala

je! otic0c6w, z prze.mżeniem patrzymy
tWGl"ne splńgawienie mundm'u ~Jrkel'a

je::ln~k

(z)

Zginęli

'Wp&1nelIll ~~ł\iń.~Wwdzo\'\;nej potrzeby
fo.ZlWiJ'6llda. pnezucm oho1vri~U służby czynnej dla
Ojezyznj~ w po.wi€irzonej na~mu vrycho'waniu rolo
d~y, pogłębiania i utl"'\valitniA cz:ei i mno~i mlo
dzitty dl~ Armjj Polakiej. a wl~e prz. de\'"SZY5tkieru

łÓW

'1::.o.\ltl'gO i

<>żywione::;ą

się budz.ić

\Po-

(}znycn

z~t~

o :.sta,n,u woj-

\viarą glębo.J;ią,. w nie~kazi

"'eloość sztandaru: któremu mają~ słutyt':!
~łnierz prawy. pouczają oParte na tradycjach
tk":'nt"ch szkół rycerskich [.>ł'"zykaz&nia L.-adeeJtlf.

to

w~erny przysiP.flze obrQ1'!~

i

rej niebzpicczni bandyci, a
kop lVHsieluk} Emiljan {anicc" "Di.llilo
menczuk ł Semen Kosik.

~

szumow;ny~i
POLSKICH

KORPUSóW

Rze.ezypospolitej. Żo.tnieirZ praw-:y

wirllzi ty1ko świę-
Ojczyzny: nie interes~, partji,
cz.:" klasy. Zołnierz prawy jeżeli 1.ld.er'za, to z WotD.
tn nie po zbójecku, podstępem i .Pl za wągła. żo.ł...
nierz to ,o})rollca ładu społecznego, praw'X>:rządności
i praw Rzeczypospolitej, a nie ~, anarchji,
bezp1'U wia. i gwałtu.
\V imię tych ideałów, w imię cl.:lo6hy tylko
li. ~J{)1.{'jeI"Ja roz.terki i wlania <l:tooby w te młodo-'

t4

sprawę

'. i~,lL serca~ garnące się do zbrojnej słUżby Ojezyź..
:._0, ci, co li góry rzą<l dusz żołndm~~ zwłąsz
GtAt D;iod.ych, w dłoniach swych dmi.~, winni zrzu
cić c<"prędzej zasłonę z tej potwornej.i ni.oonej l"()bJii..! Odtrącić p~z szumowlny, niegOdm imienia
żoinierza. Zawołać z głębi zranionego źOłni'Glb"kle-
go 3('!ca już dziŚr przed Uja.w'lliem.i19illl ;wy.niku śledz.
t\1'U: Bez względu na t{}~ 'ldm. są i Z 'jaJti.agQ 6ho-

z:

pt>ChollZ,;,\ sprawcy napadu, me eheelny
Gnrdzimy nimi. Służymy tyi:ko }!Qlgeel
'V.a~zawa. dn. 7/X-1~26 r.

ich

zna~:.

Zarząd To\\"arzystwa Przy1aclół P0łskieb Korpus(i\V KadeM'\v:
J6z.ef Janota-Bzowski ł Jen. 1. Datou«\ ])r.
}farja Kookłtki~ZOWfl, Dr. l
Tarnowski. G. lła.rtens.

C21lsic s trzc1auiny
zra.nionO 10-letniego syna wlaściciela $fodoły.
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i
jakoby ta'kie, 'fe ' żtt>inre.si

__Ma

I.k-ończ:,eUl.e, p:vzeciągają

"~KURJER. POLSKfikryfyktije uśfa;1!.
~"\vę}o;;,zabeżpieczeniu na, wypadek bezrobocia
'.skazując na niepedagogic:tne li szkod1iw{A
:.'kt\fki ustawy, ~a stanu b.!ZIObOcia..:
.
Us~ .Z dnia ·18 lipca 1924 roku o ~z

się

jej.

.

.

7IclIro]lkOlWi

m

30ln1, czyUpra

oować będ~4 /dmJ., a ooClood m,ój poWiększy
.się tylko o m;rohe:km jed!en ·~eń".
Willosek z '. tego j.aJSD;Y: roba:tndik będl7Ji~

WIOl.aJ: mdalme P:NłlC<OtWlftć.
. Wtakillh w.rur~h Clz.ę§ciowe uruchomie
me fiaPryk, a tern. samem i Cl~ooio:wa poptra#'.:w-a ogq.1lnej sytU8lCji, Bltlaje. &ię m-emoź1:iw6, i
hełm dopi-ero jlaikłtejś. powtaómiej OO11any looalj,unktUJry, .na 00 IliJeTaz dJruIgo c1Aekać wypada., 'arhy oom'Oboci'll kres poł<Jmyć [tUb wydaJt:&rei . zmmejszyć.
.' . Twnrom.sem gw.~ na F'UlILdusz bez
roboda paJdla.ją eałymeiętail'!etrn na fabryki
j~c~e l ~it=\ SlOO'lillID\W do
jeh WlieruehoimreItrua..
.

je

"OIZlEi'\.rNrK:~

BYD,-;O~

SKJEGO" objęcieprzęz marSZ Fiłsudsk ego
,teru rządów jest korzystnym oojawenl bo
teraz dopiero .mars,z. Pilsudsld przekona się,
czy· równie łatwo jjest rządzie: jak krytyk~

wac.

f

'

.

l·

no.brze si~ staro, że
czław.iek, któł'Y prrzoo

na cmle r,Zlą:dm. ·SIta
7 lat oi:ą.gle był nie
mdotwolOlIlY ~. tego, co się w Pol.stee dziele,
dila klt6rrego i1ad€\D.l'Iz8.id nie byl· dlÓibry.P. pro
zes rządu bęjlJzi.e ter~ milał spooobność udo

je

wodm1tć, jta;k ; na.:heży bOOOW1ać Polskę, jak ją
um.acmd18iĆ i .rozwijtacĆ Da' ~ prawa, je:k
oortOdzić

mqra1cie i gosrpodialrezo:.

Id'eowy i

. hltYem.y Df!Zywódlca lierwłey, "wleCiZny bun
fuIWlrnik" jaJil go nrozyw;a.jf\, sbatje do ciężtkiego
WatrsMVu Nr9lCy !loWSZledlniej" kitorą ma kie
rować. O~t:mi &tut T~a obóz ooroo'Zenia mO
~.o Da., smlę wypa;dików. Jeśli ten at-qt
m.medlzł,e, :po.oostają do Wyboru dIwie drogi:
albo porwtr/6!t do rZ\aJdów umita'l1t{)wanych t albo
bol;szewiZil~a.
Okres czasu· 00. maja br. to
pol!9ka kii~~ZiY,zn.a. De..j: Boże, byrządorwi
,p. Pilaudfi·itieg-o udfaił.o się uehirolIlić p8.mtWo
od tych ifia&tępstw, jakie mi;aJ;a kiiereńslJCzy ZiIla
rosyjska~ ~lołani~ 00 rz~u ludZii .0 poglą
tilaeh UlJlltiarlmwanyeh św;iadc7iyłoby, te p. Pił
sudlski .~~ 1m-aj UJl"atoW\alĆ przed ,boolsZew.i1ZiJllJEm!l-<!

"lle"

ZI11taĆ do· popełnIonego cz.ynu, tem wr~i~··
że nie wola,no dotychctA.s wykrY~ ! USUńt\ĆI
. arrmji tych wyrzut.ków. W to wilerzymy i m~
S!imy wierzyć, bonie wolno OOim wątpić",,
h{)inor Ż<Jłnie;rz.a polskiego, utożsamiać całego
korpusu oficerskiego ze sprawcami ną.padlu;.
a byłoby tak, g<dyby solid8!ryzował się i prZył

mowal na Stiebi~ wszystkie
całego k!raju.

Ił RO' W

łć

(j sJ2andaIi'cznemtu:szowaruu skarid~
1t1C~nej sp1lawy napadu n'a poS. . Zdziechow:::
skiego pi~ze "GAZETA WARSZA W SKA
, PORĄN~~A":
,'.. ~ ,ludzi .~yn!Uł błyiSka.wioznyen 'doot

~

Rady Naezelnej.,Organizaoji Mo-nartlhistycznej.
Wdi1$~r,3 października nr. w sili'Re$ }'eona:K I5twier~iztć musI, ze wypaoki nlajowl!.

sursyObyw? ' 'ldej odbył się:w \Varsząwie v,r Pols'ce wykazały cal~ s]abość i wewnętrz~
Zjazd. Rady~~czelnej Organizacji Monarchl ny r07kład władzy Opilrtej na' ustroju demo-.
styczn,ęj.,n~(Jtt[,ty 'p'fizybylo ąkołio'lo0 de1e:: kratyczno-parlamentarnym. '
. 2)U\vażając dochodzące; obecnie ko~
gat6w z cał@gę:xerytorjum Pśństwa Pol::
iejn{: do władzy rządy za zjawiska prŻejści()~ .
skiego.
POi za[t
iu zgromaazenia,· z}aid Wy:: w'e O. M. popierac hędzie· wszystkie ich. po
b;1al 3kolll~;ift1; a. mianowlCIe:
,~tąt\ltqwą, cZY!hinia znllerzajflpe do k{)nsolidacji Pań~
wykona\vczej
propagandową.~'\,~fpoUtyczno ~ progralnowcą., . stwa i wżm0c.nie:nja władzy
" Po p~z,s~'.. przez Zjazd proJektu,no~ oraz każrle ich przedsięwzięcia. mogące da"
wego statutu'~';,;~anizaciiJ orazzaak.cę.ptowa" kn... jo\vi 'realny pO.i.ytęk. ,
3) Wstosun ku do \vszystkich stron..
nie nuwej :dęId'a;racji programowej,omówiouo
11lctwJ?ol~kkh
stojących na gruncie
demo:ł
całv szereg spfa\vł dalszej pracy organizacyj
poczem dokonano wyboru prezydjum , kraty~~no~-~eptiblik9.ńskiu;'~.· 9.M. zajmuję
wy.raż~
Rady . Naczelnej do którego weszli: generał . stanowisko negaty,vne, przyczem
sfoj~
Ra!7zewski, jako Marsz~lekR. N. oraz prof. pr7ckollau1ę,ze te' stro~nictwa które
Dzie:zkowski i P"" H. ~ZuUowski (z Pozna~ na grllne.ie llarodowY1TI uzgodnią się z O.M'!
nla), jako vice Marszałkowie. Do Zarządu. W sensie'~P'Ólnego dążenia do przy\VrÓCCf
GłówY)e~o wybrani" zostali:,
p. 'Stlłowskf' z nbt Wła~y :Królewskiej.
Warsz~nvy (prezes)p. Glinka, lnz.
GórskI,
4} R.uda Naczelna O. M.stwierdza z
Henryk Fukier, mecenas O'biezienski,Bogu~ całą. 'stanoW'czo.ścią że wysU\YfĄne· przez nie::,
miłOrzcchowski, ·Tomasz Zamójski, . 'Józef kró~~organy różnych odcieni "(lÓlit)TCznycli
Robakowski i p~ Szczeblewski.
rzekomo kandydatury na tron Polski,
nie
Po wyborze.~~misji porozumiewa.w~ stoją w żadnym stosunku do OrganizaC'jiMo
czej, której celem',$a,być przeprowadZenie narchistycznej. O. M. kandydatur nie WlSU~
'
.
fuzji z Monarchistyfil,}ą, Ol"gani;zaclą. Wł~· w!l;ła i nie' 'Yysuwa.

śchnif;)ką. ZjazC!uch~ąlił jed~ogIOśnie' rezo~

Po wyraż~niu s v~g } zaaowo)eni~ 'z p~
WO~tl wyboru dwóch ministró\v Mon'archinagtępujące j:
. .'
stó,.,- do nowego g~~; lefu. Zjazd Rady Na~
_ 1) Organizadja·l,Mónat~histyoz~a
U~ czelnej wyraził aniu i~, ze ma na celu nie·
wa'ża, że wszelki ziltn~~hl1a prąwo,vitąwla:: ~ ty ?eszkadzanie RZ'l "! ~'Wi w poczyrieniacn je1ł
~
~dzę podkopuj~. ~akm.aJo
u nas
jeszcze go 'dla umocnieni.a wla lzy .
skrzepnięte podwalin~·· bytu państwowego i '
Obrady ~~k Jńc.~(.'n·) o ~ortzinle~~' lI-c}
na'j p~erwotnie jszepo~ucie prawa. Niemniej w1cC2f,rem.
Tuc'ję.,

I

\V

~prawie p@utjkiwewnęlrznej, treś'd

y. Zj.~d Ewangelików w niepodlegI8jlU1J~łłj

Pow

Odbęae8łęwdniach

.9-11

Dąząc szlakiemwieliowej' tridycji e~
ewangelików RzecżYPQspolitej Polskiej, Wi:

Ieńsk~ Synod KościQł::fEwal1gielicko~Refodno
:wanego, istniejący nieprzerwanie od 1563 t.
zwołuje na 9-11 listopada. b. t.'do Wilna,
prastarej stoliicy polskiego eri}chu·reformacyj::
nego . I~szy PowszecJlnyZjazd :Kośoioł6w ł
~ll" , ~ JOr tOO1 za.pewnli.a.łat.yllOkl" tme· PI'aISIa:
r,.~~ wykazują dmwne nierd!ołę&tw.o. Mija
Zborów E\vangielickicn Augsburskieli., HeI~
8' .• ' d~~lr odooty rrtieslY1cbalI1ego. vVYlbrOlCl'lJeillia,
,we.
ck.~.ich ..i .. U.n.ijn y.. \,.r, .. Rz.·eczy.p., os,.·:·.·.·.·.n.·.<.'o...łita; PoV
k:ł.
~tJftiI~ "!'. śródmie\Śei'll 1lI8i poota! b. lD.iniJSltra,
.] ·na;plJfłiu .~ego prJ:J9Z ofic~ó~ w mtln~ s"reJ_ MysIą przewo'dniąZjazdujesf stworz,:;
,,}~d~~IJłf.,h~. 8.. jednu,~~&Wey nie rostati w;ykry' rdewspólnoty: W k!r:tewieniu EWffn_Itł Glir'V!:>

cn

:Ci~~·~~.ki.ed'y .to ll:ga.i~i ~-&
':,lrl ..
'._.
!j'

glosy oburzeniia!

llt'i

się
Zdian1em

dlZikim aktem ZB!ństy Polityc~nej, tGhór~'
we.m jego splawoow, wstyd~y~h się pr'ty,,·

,

Jet01i pr,zem~rowi-ec zatrudni mnie tylko
4: d.Di w. tygodniu, , to wówozas stra.cęz.asdlek
rown;a.jąey się

"oburZ<OO.iem one~6W", jakoby na nas, fi W
oczyv..~iście trudno nam wiertyć.' \Viem 1, .«J
cfieerov.i-e są oburzeni faktem nap:Hlu, nl~lf"
ch~nem spla:n1ien~;m rnuud1,lnI (}f1c@rski~

przedstawiciele. ' wla4KCZ
i.' :ptiłk~ llo<~,O"~7·;:1~rnv >caly SQleTeg konkret
w sprawie st8icji· pods~w:e&
h w;ojskO'Wycb ()fi~1tion
Dlaczego nie prwd~wióM
zapowliOOz,iany.eh fotografj;t Y
".rYnfp('),nUl''\V'lłJllO żadnego· z. nicb
o których mówią wlainformacj.ach· na; ta;.
Dlacz,egoni.e wy jaśnio
o~~IviaJ~~~~ll8. posła Zdz;iechQWski~(): ."Wia
kt() urZ!ąQ2jał pjerWSlZY na.:pad

"Na ~wie oowiem a.rt.·II tej listaWY
poNel"a robotnik od 30 . 00 50 proc. ma;ksymal
nago mrobku tybtMiem zasHku, w rele;mości
'O,d. Bltianu rodlzinne'go, prz,yez.em. st-opa więke.ZtO
, ści zasiłków wytUoi,i' 50 proc.
Hobotnik, .pobieraj~y taki za.sHe'k;, jeśla fa
bryka.nt zaofiaruje mu zatrudnienie napitz. na
i <ini w tygodniu, nie przy}mie tej pl'QpoZyeji, gdyż prz.eprow!8J<t1a Ita;SltępuJ8jCą kaiku·
~.w:

Mówią niepyfani i niepórmf3lfil nlttygM1~
Jedni grożą ~latn np. pl'JQ1Ces@ttl, a arudt.1:

8.kładkowskl·

pi~u, ne; wypadek befirobotCia nie tylk<}
. ie1rle pr:71y.czynij si~ d.o zwalcmn'i>& be~robo
•
jako klęski spolooZl1lej,le,cz poWlększa
ją w zwyktyeh wa:runkalch. i s:pr;zyja zaiklOil'Ze

maniu

jpel"w-a.ne.

i gm:a~

~ej i-~)Yaałe

,obro~y

w Wilnie

praw Kościołów E,vangielickicn,oparfycli n'4
Wiekowych, u~h,vałach sejmo\vych, dekrełach Królewskich i Konstytucji RzeczyposPO?
H!ej. Zjazd ma za zB;danle wznowienie tak 0$
wocnej niegdyś pracy nietylko moralno:::reJi
gijnej1 ale i ku1turalno~spolecznej dla "dobra
wlary~ kralt1ł państwa i jego przyszłości.
. , ... ~e ZjaZd€ihl polą9z~ny będzie Pokaz
zat:.
.~ z,b·lordw
.. Synodu Ewang.~Refor~
' "
v·tko·~'~.,.,.
U~"
.'1~,ZC
mownnego w \i7Unie~',' który obejmie dakt1~
~enty archiwdme~ ~tare Mzieła, manuskrypty

J;';J.

'j.edn_

l~istopada

l

c

~ peclobti!;

. .

'

.

,,,J

5
00 .MO~NA ZOBACZYć NA WYSTA\V JE
'li powodu Illięd,zyna:--odo.w€?gć. !jw~:lu. pl"zedsta lk ja hanoweraika.
wtd.eli poHcji \V Berlin!e, Qtwlt.lio ta!m niezmier- strasznej katastrofy
nie c.i.ekawl:\ wystAWę, ilustrują.cąwszystkie sposo..

l1y i Śt'ódki walkl f.Ie 2hrodn.ią 00. najdawniejszych
~IIJJQW. Wy&tawa mieści &itl w wielkich salach
gtnf;1Qbu JQI
i zawi~ra ~Dy zbiór ma
terJ4;1.lu, wru ącego w najgłębsze tajniki pr!'tcy
palieji. Ciekawy jest naprZe v}}razek, przedstawialąeY bI&gnącego policjanta z podpisem objaśnia
lf\eymł że policjant w Hanowerze przechodzi, pel
ni!\c swą. słutbę, 2,880 kilomętrćw rocznie. Dane,
tye~e, się policji teatralnej VI Berlinje, wykazu
ją! że teatry! kaJ:mrety, kina i inne lokal~ I'!()ZI'YW
kowa stolicy N~miee :mają co ,viec.zór· do rozpor"lądzenia .rqiejoodla. 3987GO osób. Dział historvcz
nr zawiera wszy.stko, co. dało się zebra~ z &ia
łnll'liOŚci poliCji w' da\vnych wiekaeh, naj ciekawas., jednak jett dział, tyczący się dzialalnooci llQWQLzes:nej. Międ'7y innemi, 74ilustrowano tł). diorami.cz:nis przebi-e,g śledztwa w sprawie m()rd~I'Stwa,
popełnionego prrez niejakł9go Henninga, na {)SObie
pewnego kelnera, od chwili znalezi~ua trupa w 1e
@ie, do kitórego H'C'Thl1ing zwabił sWf\ ofiarę, do.
chwili wykrycia ~·dercy. \V innem m.iejscu
,przedBtawionesą sposoby, których używają prreL'lytnicy kokainy, o,pium i innych narkotyków.
Stoi tu np. prawdziwa trumna, w której, zamiast'
zwłok, malemono
kokaim.ę.
Gdzieindziej mów
W2!OOBl się cała pitramidka baIDikootów 10 OOO-m.arkowychJ g]oonfiskowanych ,padezas iniillacji (gdy po.mimo zak-wzu, wyWOŻUlIlO je zagranieę. DzJś c.ała
to piramida, nie jest warta, jeśli ehoclz,i o WIaJr10ść joej pienięmą, nawet jedIlJe.j mailti w zlooie.
Jedynie dla urzędników polieji i uczonych,
mjlmu}ą.ejlCh się badoo' em tej spr&'wy, diostępny
dm!,

'jest

ny

tud~ż
':

ę

~tMvia;ją.cy .~ p1'Zez :tia.łsm

naj~ze

gposoby fałl9row&nia ~
do wykTyOia fa1smrstw. Po

nfj pr2ted. kilku mi

włóczęgów, którzy roz&ręclli umyślnie pol~t nda
S!Zyn, aby obrabować wagon pocztowy rozbitego ~
ciągu. Jak w1admuo,. zbrod.niJaTze zbi€gli, pr.zerat8oi
l'(jzmiaI ami kai;a;strofy, którą wywoładd, w koti<ru.
jed~k.z.dołan()· ioh .·.ują.ć. Słowem, W'jTBta,wa :t:JerHti
ska stMlQw3. 1ii~z\-iyk1e po.u.cza;jące uzupcl~
kongresu tych: kltóryoh zatl;ani6ń1· jest ochrona plr.
bliemllO'Ści przed wrodnifUrzrufti.
-

też dokładn}r mooel
ej pod Lejferde, wywQła
. przez dwóch młodych

A,

WIELKIEGO
\V· joonym

j..skkh z:rmjduj:eny tlll-'
następującewspoilU:
życia Tołstoj~. Mala
córeczka. TołS!t:Oja Tw
wIa wted.y lat S. 'I'PW
nego wieczora ojci.eo· ;l;lspożywał ko.lację }ID -po,"vrocie z polo.wania,
. ·czka biegał1a naoko1n
&r~łu Vi ogromnej .;
-.ejskiego domu. Nagle
poślizgnęła się na
j posadz{e i upadla w
tył,. trac~e przyf,o
y ją ocucono i z,awe
zwano lekarza, ok
".ę··, że dzle\vezynka
ma
złamaną kość OOojcz;y'k'9Wf:\:"
Gdy ty1kostan
1'atjany ni.a budził obaw
Tołstoj YJalWiózł cÓ1'e~.,. & Moskwy, do Słynne
go chirurga i z~łem pytał leka,rza; czy
aby po za:gojooiu sifł;;~Y, nie będzie blizny, ktć
ra w ·przyszłośoi BZP~itby dekolt panny Tatja;ny,
kiedy wł>(}źy suknię, OOl~ą.
'JJaIki.e św~e
. zaprzątały' wtedy umySł
A

PISARZ.A1.·

ry 'z pewnGŚcią oceni pfę,k,ny· strój. Tat}3,n& ~e
1est jednak pewna, czy ojciec zachwyci się k.~ju
rnem. .od pew'TI.e.gQo emsn z.robił się 'taiki d0iiWnf.
Nie . zajmuje się zupełn1e rocl~iną; odwi~ :prę:~
tułki noclegowe, spędza cale dni w Wwa.rz.~tw16
drwali itp. osobistości; a wieczorami utzy się 11
jednego szewca rzemiosła reperowania obuwia. Bo(!.zinl& z,rezygn(}wala j'uż z ~ów na <ten temat 1&
panem diomu i prowłtdzi swój odrrębDi1} ś~
tryb żyoia.'
.

Mimo to \edil1.a:k Tatjana

poka1ał<a się ~o

na

wda

czoru oj'cu1 SIJ!()Itkali się
schroa<ch. TOłstoJ
wl'!8Jcal pogrązony w ciężkie.h myś1aoo, gdy natkną.ł się na córkę, przystrojoną \\"e wspaniMą. sza,tę.
- Prawda, jalka z,achwyoojqca,? - zawołały
obie f.IalIłCooki, biegnąoo za T8.ltjaną..
.
Tołstoj

pocLniósł głowę, owzucił

(th!n~

wlelkilelgo p:ieairm.

sI'Qjr.zB'niem córkę i mruknął:
Upłynęło lat 10~ '~ Tolst.ojów zamiesz- \Vi-d!zę 'tylkO' br.zydką bLiZiIlęt Nie' ~
kała w M()8kwie; pa.ni'Pq1stoj wybierała się z cór . c!:wszy Tatjanę wię.cej amJ. jednam spojrZ0niem, p1iIci
kąna bal kostjmn{)WY.~~~ Tatjama m,abyć przebra. . szooł dalej.
na Ul. urnę. UbieraJ~:;j33t dwie francooki: mooeTeraz dopiero 2lr'ozumi-ał:'& Tatja.na, 00 ~
I11Qiselle The.rese, kra~ i madame Seni'on, gumkP lO lIat temu troskę oj03.; zrommiała te.ż jfed
wel'lllat;rtlm. Ohia są ~J(wyoone wyglądem d·ziaw nak, że, 00 t.ego czasu pogll8.·1 jej (}Ijca ~ ~
<.'zyny i namawiają j~, bc.i~ pokazała się oJcu, któnil SlE2 gruntoWIńe.
'.
\li, Ę:S"·
J

środki J slutące
""

DZIENNIKARZ FRANQUSKI 'O K llAMSTWACH WOJENNYCłL

NłeprzYJlęty spadek.,.~
DAlIA, XTóllA ZB.d:KLA Sn; SuKCESJI PO
KS.. ORLEA.ŃSK.IM.
Zmarły

w mareu w Pal('JTIIlo ks. Orlea'lla'!d
Violett&-laNoit, z kJf.6.
stosunkooh, - miljon
fie.nków, oraz wszye:tkle kOSZiID'\VJlości, ....:... ~'!ł
Spadkohierczyn4 jednak zrzekła się s-padku,
nie chcąc, jak t",i,eiłdzi. zmniejszać sukeoojl, która opada na b. królową portugalską, Am~lj'ę.·
Dodać należy, ze p. Jarroil jest Osobą bartIil,')
mmo.ź,ną, gdy tymezaBem, jak się ok.azało z toota
mentu, majątek zmarłego księcia nie był ,wcale
lak wielki, jak przypuszczano.·

zapisał mię&y ~ p.
. rą pozosta<wał w m.tylyc.h

-----.oOo----i

Poniż&lJa n(}~la jeat jedhym z Th.tWQrow
znale.zionyeh w pośmiertnej tece poety ros.yj~
skiego, który przed kilku tygodnia.mi zalQńczył życie amobójstwem.
~
\V jOOnej z ;e1 wi~zienny.ch siedziałQ czterecb

Z okna celi nr. 12

na

.śmierć.

jakaś ręka vr"yrzu.c~

pnywiąOOlk1,.

doli !iartką, która wpadła prz.ez
okno do celi nT. 13.
kartki była ~tępująca:
"Dzig za.biQfą was z więzienia... Dla dobra

Tek z

~afo\vaJle
.T reść

:oo.leży UDlkną.e zlytoomych ()!fiar... Muałde
llflyjąć wyrQk w milczaniu. Baz kny-ku. BeZ prote

partji

$tu. Jesteśmy bezsilni. Musicie sami nad sobą zapa~ć.

Nie u~ć demonstracji. VI
grrom,. K<l\fACy pr~je~dtaj~n
A

bezcelowo blrQczy świat we k:~, ho HohenZlUlf)r
IKtwie będ& pobici. Fl:ancuzi nie byli takźeskru-

IIlQogą

mistnuL.

iż

nawet rewiJ.lwe>ru wyciągnąćl
Kobieta spojrzała nań gxOOny1D. wzrokiem i

Illieście

po..

w tym samym cyasie w innej dnelniey bar

mężczyzna wk!.adał muoour tandarma. i mt"u
cmł niechętnie:
- Psiakrew! M6wiłem, że IIllUn 8~rokie plf:!~
Ol! ... MWldur jest mciMny! Co wraz będzIe?
Obok Diego stała
wysmukła kobl ~ta. (J
mspanyeh OOEaw.
-Nit\ -gnie".: j • . . Sa1'az poprawię... Tak,

e&ysty

'tJ:eraz dobn.""'ttij
. ~tł lbMn Krępowan.. W rallll e.rego nit\'

()kQ}>ÓW.

D)-·re:&to.r więzienia odłożył słucłi~ę i

~

rzekła?

da~

- Nie wolno clsk ,elać! ~ętaj! '\V przedwwnym :rw:aezI'}"'\i\"a;m z wbIł WszeI:kie SitOO:UD.kt ł

- Przygn:to.wać wazy.gtko... Rookaz ~
wojsk, .. Egzekucja musi się odbyć ja;knajspokojnjej.~

słyl$ySz?

.

żaDl<łaam U\Śmiecimął ~!

ba

Masza,.:"'zy.t.:'1SZ zbyt

powiOOoci... Trze-

pBltrze~ ńa ~yde trzeźwo.

Kobieta umilkła. Po chwm st&pnęła cicho:
K<łetja ... Od dwóch mi~ięęf chOOzę jak nieżywa... Męczy mni ł myśl -:- cZYc łó się· uda?.. J eŻ(;
li spotka nas peeh - ucieknę ad> d&bie.
-

smu-

pula.tni w pod:a.wa,niu uflZędo,vy~lh Wli~ I
fwntu~ J'Ban de Pierefeu opow·1ada następują,~ aneg
d..::t.ę: Pod Verdullelli straciliśmy tęrap szeroklńci

1,500 metrów. Niem{!y wtargnęli do' francUSlkicb"
Zredagow'a,lem J)Nieto KOID1ltlitk&t, ~~
ey światu o ttłm niepowodzeniu i dał~ na.czw...
nemu wodzowi do podpisania Qbcąc umniejsz'Yć
klęskę, wYQ'&i1alem się oględnie i na;pisałem: FIran
c.uzi stradli okOło 1000 metrów Przestrzeni. ~
łE'k Foc.h zma~ył brwi i rzekł ~:
--' Trzeba piŚać prawdę!
Skoro wyszedłem z kwatery i spo~ na'
popraw.kę~ skreśl~ną ręką Fooha, dowiOOz.i;alem s1ę.
IŻ Slbraciliśmy 500 metrów.

\

st
~tantów. 9ka.z~ycll

Dzieonik&TZ fra.ncuaki Jean 00 Pierefeu, w
czasie wojny 8w:tarowej czloook kwa.tery prasowej
i autor kQm:unikatów 'iJY"Ojennych, wzywa swych ko
lf:gów dQ wydiall1ia wspólmemi sBa:rni dzieła pt. "Jak
{jkłamyw.allśmy ooywateli w czasie· wojny wiSltQwej'
Cały świat prookooo się wtedy, jak swa9tnfe
byl okłl8tmywany przez oficjaluy;ch fałszerzy OP' Dji
publicznej, ' którzy pod pP'Zore1n krzepienia duoM i
wmnagania uczucia narodlO'WłegQ łudzili OOll'04y i
przedłużaU do nieaklońcronO'ŚCi wojm.ę.
Gdyby k(:o
D1unka.ty niemieckiego szt.a.bu generalnego były ocz
ciwe, prędko· pl'zyszlaby' l udnoś~ 00 :ppzek()lI]r8.n!a,

Ba'f'Czysty żasndarm "2:a~; ~ki mtllld:uru.
Nie bój się... Jestem ~ reżyserem...
Młody Ż6JldaTill wszedł dJ€łpqkQj'U i wj:Tprę'Żył
się jak 8~ mmeldQwał:
~.~.....'.'
- ~ rOttmistrzu! Tel'&:&t.u
- Kto przy a.paraeie?

-

$

- Dyrektor
-

wi~zie-nja!

Z&raz dojdę..·

Ne. drugim końcu mił18t4bymał ału.~bawk~
dya-ek.tor więzienia, móW'ią,c ~)'m gb6m: <ł

~az:

.

...
...
Po .goozinie dwa zaanklrdęte wor.y 2Kl'ąźia.ły W.
kł&:rtmku więmooia. Wozy ~ :były iattlda.l:'"
~~
. !
Zatrzymano się przed bramą wi~nną.

Ska.m.nf na śmierć wyehodmj.li pojedyńl<ro Z
celi. RQtmietrz Kurookow pad:ił nerwo.w.o jed9I1. pa
pieros .?Ja d!'Uootm.
J eden z więfmiiów w pewnej cllrwili Wfll"Wai
mą z rąk żand.an:mów, leez rotm.isbrz schwyci! ~
i oddał w ręce do2JOll'lCÓW ~.
- Pręd:zeit - RotIDistn mea.łuJ:oi>wał i opUścil wi~
WO'zy ruszyły. Po upłyWie pół g~ny ~
czyły rui.g1e z drogi i mmiast w 9łro~ dvłor·
eR - pojoobały w kimu:ndtu :rzekd. Na. ~wleg
ł1m

.

brzegu ciągnęła si1} juZ graoioa. l'~.
Rotmistrz wstał nagle i ruJkł Derwowy:m. gło·

- Tak, panie rutmistrfJU..1k.Wtaz, pame rotm1strz:u. Rozkaz t panie rot~id:u: dwa mp~
- Koledzy!...
ttpOkól ...
wa.no Wó1.y... :Bez krzyku, ~en'.t"'. Pocichut.k~ ~ . Vi' nieniu komHetu
lu. rewollwe:-y
Dowlłdcą eskoirty rotmistrz K~... Nie mam
i ~roehę gotówki... Ży.er.ę waan 'Wiele ~eiaL
MSZct:ytu mać j~ osoby... &sb ,łWt. dziś pr.ty
A w
'S'udg;iny potem ~~mQlttt1a~ tf'ił'był ~ :Moskwy. Rozk&!, ~~,:·~u.,. Rmu
fonował ®
tiomu:
młam .." Na ~z dowóde1~·~mł9lll, .."I(, \V!Bh~
na ~.: Tam nastąpi .
re". 'Vszr.'t~ich t~ wiełni6w~ B:oturn~e

- Kasza!
ezyfĄj

'!II

Mot~z

więcej d.oo.el'wującyeh "_~'"!'

po~~.

~

7Y..11\:O o't!
lVszys.i.!..>~

.KRO

łKA

19n~liłY--li!ll
DrOL Dutl.
'al"

•
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ULEND'ABZYK.
" ~·9'~zdemikoa - Djl();l1'}zego.

się jednak bezwzg

'rBA'ra~

,

. . . . ~ pop. "Róża" w. "Cały drzdeń bez. kłam."
~~UillWJ:mtY p. w. "Wesele' pod~zas rewolucji".
WIDOWISKA
~

,

,;~,~ść".
\ -,~ ' . '

, .l~UIDla

majstrowie

.
~

•

ta

1<';8ed..
C&m~

,t)gnil!'ty ·pOOwór".
"Pet jj ~bon jaUro borkserlZY:'\

lAipoHo
,

pruryskd".
ftesu.'1'SI8, 'JOtiaira· S2IaJIeflStwa".

cji byli również obecni po
-czerkowski.
'Konjeren~ja
~1'SO ,,~jeki gJroborwioo".
Dt:mt.,~. »W: lmljdatnaeh ooorwiązku •
1
twrua 'dłuższy}
, w czasie którefzabi~ah,
łIiaj9ti lUDem. J»W. ,,Pa.t i Pataooon jako J!iOticj", 'głos poszczeg,' , przedstawiciiele związku.
.-.....:~
WkQ6cli;postano'wiono wysIać list do
Mini8terstwa~6y i' Opieki Społecznej, Żt:
omośti bieźące.
Z1Wl~iki z~wo~oW~'Knie zgadzają ,się, by'
RrzY'po'dw]t~~~;<~ósta1i pomimęci 'majSltro~
wie. oraz pra~~~cy un1yslowi. .'
p.
. :Jaks~~: ~wadujemy zwijitzki zawodq~.,
,
i
'.
~t{Jif/em 'ócbkiiteJ , WysŁa.wły:
".,:IJ.• ,~.~'-~
Hygiłeniezn~Sportowej' i
przedsiębiorcą,
który z tej wystawy ci~gnie zysk' jest nieja~·
,ki p. Epstein. Oto pan Epste~ \ wzi:ął sobie
P:.rezydentam. l~odzi p. Cynaisldego ja!ko
' N a kan'
słowIe Haras;Z' ,

F'"

u

MiDister Kwiatk&wski nie
,oiworzy wysta wy
Etpsteiaa

-o'

ltmysłowl

._

tloawyłld1

olle by takową r6wniez otrzymali Pi"!a00 \V1ł,
nicv umysłowi i majstrowie.
.. O" ile przemysłowcy
zmienł'l swej '.
go stanowiska, to związki z~ \jodowe, be:l~l
wzglĘdnie przystąpią d(j strajKu po uprZetb
niem odbyciu zebrałl ,delegatów fabryczny:;ll;'
'którzy ostatecznie decydują o mającym. n~stą
pić strajku '\v przemyśle włókienniczym.
&brania delegatów
odbędą się W
przyszłym tygodniu w- środę. Jest nadzieja,
iż Ministerstwo Pracy i Opieki', lISpolecznej
wywrze ,na:ćisk na przen1yslowcó,v, by pod~
'wyżka obowiązywała wszystkich robotników
i pracowników w przemyśle włókienniczym,
gdyż' ostatnio na . konferencji. '\"1 Mini,ster.
stwie przem ysło,vcy oswiadczyli, że 5 proc~
~ogą daĆ wszystkjm. (tl)

me

, fabrycznychit_~':;'~:l

'Nowości ,,~

wyZkę ~ottzymali

we z;od~iiy ąię przyjąĆ . .5 proc.

Wko:n'feteJ;1cji wzięli udzhd przedsbr~
~ciele trze~h"ilviązków robotniczych, związ
" ~ "u p'raco~tf;. umysłowych ~ tnAjstrów

~ :Kino "Poe'ł.etępny *1&1".

,,.Pw:bt i Partoohon jako bokserzy".

p1:aoowniey

szym w Inspektoracie
konferencja ZwiązkóW Za;;;
wie zatargu \v przemyśle

'iBeewetydoa lroDl'&ta;
,,~y pierot".

, :Neon

ł

aby

·ikt'

~.~:

~~--::

~r."'taradeba~a"· do ;~rep;r(Częntowania

.wy.

.

~

I

Nadl2.wycZ~~~~/WaJlne :oo.hranie Stow., 'Urzęd.~
RzEiQt;~:Po1skiij o kręguŁ6dzki ego, do-

Sćkarbowy-ch
maga się:

.,'Wmn&

być

pr~ywr6cona do po'PrzednJej normy",~

prze;Civ-m:r:m: bc}\\"!ie:m razie głod-owy . hudźet :praoo;Y ,

<"
.
nika panstwO\,vego nie POZ;WQ!i rui za.bezpieezeme
1) \Vobe'cSici1a wZira,stającejd;r.QIŻ~~:oy najniez
d:J..a niego i j,e:go rod2Jiuy naw,et prymitywnej ~
,będniejSlzytph 8.Ó:ltykuł.ów pierwsz,ej potrzeby do- • mQcy lekrurskiej.
~iWadzaf.ącej
staro. materj,allly ur.zędnikówp.'O
. 4) Odkładanie z r-o.ku na rok ustalenia:~
po Zil{}1IIlU n,:eoo powrad,aj lwego ZiaS3Jdzie mmim:ti'Jn
dJni.kóws.:k;a,.rooi\vych I iII instancji n1e m-oże~
eg,z.ysten-cji - dopr{)f\'\l'-8Jdz.eIlliadlo nOTmy ·od'PoWfu.~EhtpioW:Jliyv\~ć na psychikę praco\v.ników,ma.jąr
dającej obecnym cenom, przez podiniesiem.ie 'mno2'-':: cyoeh "1Szys:tkie dan-e do otrzymania stachUizacji i
nej, 3iby w, ten SlpO!SIÓb. uchronić' rzesZe UII'Izęd1ni':' pl',zez to samo obniża ich poziom moxamy _
ków '00 d{:;pra,wrueji i 'wkraClzrunia
drogę koan- rS!tratlf\dlad~r~ służby i interesów, Państwa., to_ tej
p!l."OImisów z własonem sumieniem, a nieki,edY"l z . uo .10 wrnno być ost8Jt.ecznie uSUIl.ięt.-e pr2Jez; dokona
kodeksem ,karnym, zas:OOlSOwując . wJphvtę 'róźm,gy
nieustalan.ia jeszc~ w roku bieżącym.
mnożnej za cały cms '.od .chwili zapvzeSltarua "SIW'G'eJ,El!p1 skutelOm1iej&zejrealizacj.i pówyźszycN
sowania jej;
.,,'..
'
~iulft.t6W - Nadz\v)~cz.ajne \Valne Zebranie uchW'łl
2) Uważa.jąc, 00. ot::iym.ywam.yoodaitek mioo:z
1a.: .WOlSd:ć Cell1tra,lilly Zrurząd Urzęd::niJków Sk,.a.r~
kanioWy' raz8.!Cro odJJdeg;a .00 'r.zeczy:w:ifBIt;ego $anu , wyohRzecz. P<ldskiej a;by. niez\v'ło'czni€. PQ.DZynJf
wydJa.tków piOłlloSlz.o.nY'fili ,l:lJa tenc€!l pr.wz łiUlI'fZędi11i
wszelkie m{)'iliwe kr.oki dla uzyskania rychłego ~
ków i. dodalte:k too obelcńie nie }JQsi00a reamej' W3.T·
d-odQitllliE\,OX> zala.twienia prwz "Rząd słusZiIlYC,h t.ąą

na

Obnimie-' podatku obrotowego
I

~~

yczajnego Walnego Zebrania C0ł. Stow. Urz.
Skarbowy(}h Okręgu Łód~kiego..

.;WCZotaJ'p. prez-yClenł Cynar'skli Udał
się :ao Wa~awy 'do p. l\rlinistra Przemysłu
i Handlu KWiatkowskiego prosząc, zeby p
Mi\nisterr zechciał swą osobą uświetnić ohvar
~e wystawyp. Epsteina. Naturalnie. mini~
ster odmowa.
~)"'stawę p. Ep,stei;na otworzy
san"
~rez! ,~~ .

~ DaJblliszym: . ,CZAsIe ogłoszony

•

'bę~

azre. "kótnik o zmniejszęniu podatku obroto~
.w~go

przy tranzakcjach hurto\vych, z .2 pr.oc
proc. Okólnik ren będzie się opierał na
art. 7 ~wy o podatku przemysłowyJJl, na'
toiśei - win.ien być pe(dtnieSt:b:my do. nOlI'my~odIpow:1Q
dań ,r.oosz umzęd:nik6w pańshv<ltwych.
mocy którego minister skarbu w porozlJ,lni.ę dajf\icej 'ist{)rtn'B-j potI;zie!ht~,,'~ N8Jd1;wy;c~jlne
Poo'1ad!fo Nrudz. \Valne' Zebranie. upowa~. '
niu Z ministrem handlu i przemysłu' ma pra '\Va.Lne ZebralIlie domagasi.ę8lbyUll"~C'Y pań.; Pre:oydijum Zarządu do zakomunikowalliią P.ow:y!zwolnieni 'ód • ~tkuod lok:a1i;
-szejreZiOlucji \>vl$zystkim Kołom Okręgowy'mŚiow.
wo zmniejszania procentów od podatku o~ Sitowi 3)byli
ZwaźyVVlSiZy, ż.e:lIdz,iijl-om }mZeZ.. Pans1Jwo po
Ur~ędników Sluurbowych Rze'czypospoLite.J .. PolSkił4
brotowego w handlu hurtowym. Zmruejsze,; moc 16i1«l.r.~k& aczk{)'lwi~ "~ma, :tqr jedlnak
, ----LoQo---.;..
nie tego pdda.tku ma obowiązywać jUż od

ba ł

-dmą 1 listopada.

~v)

,

. Pedatek od "roytfru
mieszkaniowego"

\Jak

'

Silę 'dowiadujemy, wnajbliższyql

c

,Ii praco _nicJ iBjSC.

,ł

Obietni.cę Dr~gltłow8nia spraw s'Pornych do dnia' 1 Jjstopada

"cza.sie zostanie wprowadzony nowy podatek,
W dniu ·wczo:rajszym,· odbyła się 'kon~
od "zbytku: mieszkaniowegoH. -Wpływy z te; terencja przedstawioie1i:Magistratu z, przed
stawicielal11i Związków Zawodowych PracOo
go podatku przeznaczone są na powiększelli
fund~lsi6w na zatrudnienie bezrobotnych. O:::! wników Miejskich w sprawie rozpatrzenia
płacac go bEftl!\ właściciełe lokali, W kt6rych p'osttljatów~ \vysunię.tych przez ogółpracow:.
liczba pokojów jest 'o jeden lub więcej więk ników miejskich potlciasostatniego stra.jku
Sza od liczby osób, zamieszkałych ~r tym lo oraz w czasie późnjejs~h konferencyj.
kału. Od jednego pokojumieszkaln ~o, podle,;
.
Przedsta,vicieleptacowniKów wysunę!'
gającego opodatkowaniu oplata wynosić ,hę'" li z:tdania uregulowania wysokości poborów
dzie ~~ zł: w stosunku rOcznym, od 2 do' 60 ,ptacownłków kontraktowy~h, .pr~yśpiesze::
złotych, od ,trge~h dQ 120 zŁ, od czterer.h -do nia, spraw gratyfikacji za lata 1925 i -1926~ i,
Q2~iZł, pona~:ł:"czteJ'Y - ka?dy pokój podlegaĆ' . szereg spraw inniejszej ,. uwagi. "
-będzie opodatkowaniu w wysokości 75 zł. \ V : ' Po. dłuższej dyskUSji -przedshi:w.icl~łe
~~~uDku. ~ocznym. Lokale o charakterze h~n Magistratu wyjaśniali obszernie poszczeg6}:::
~()Wy~ ~ ~z~ysłowym, będą. o~ podatku ne kw.estje, pr,lyctem postanówiono zgodnie
·~oJ!lłoae. ,łYl
~ przedstaWiciele ,.ZWiązkówprze'dfOźą·'" do
i

. wtor~~ skonkretyzowane . postulaty na
. mie~""~~

p.iś lf

W odpowiedzi we wszystkich przedło
do dnia
hgo li~topada . r. b
żonych sprawach l\lagistrat -udzieli

.
Co się, zaś tycz:y spra"wy gratYfH(·acJi.
p. prezydent M. Cynai'skioświadczvł :ie· be
dzieonarozpatryw'ana przez ,Nlagistr~t w
stol?udzie, poczem zarówno sprawa W\'znaił
; ~zenia gratyfikacji~ jale i :wysókoś6 kwotv na
, ten' ~el~ jako nieprzew'idziarte budżetow~., D(ł
'dąs~ierowane do Rady -1Y1i~jskiej, reaH2aeja

li '

'zaś e\v.l1ch\vały, zgodniezzvcżenieril

Uri'e

do \Vojewódzkiego, nastąpi l?~ żat\yiei'dzen1~
przez . t,,1inistetsh,v@_ SP.f~w\\r eWnętiillvQ:b t
Skarbtu,;
,-" ' ł

'Udekorowaódomy flagami

I

Komitet 'Ąfojiwód~ki-,LigiÓbrony Po~
wietrznej Państwa Vi Łodzi zwraca się do
,właścioieli domów, aby W dniu 10' bm. tj~ W.
niedzielę 1.1dekO:fowaU frontony domów fiaga,ll ,
tui iunodQwettd i w -ten sposób zamnnifest~

przemy~łowyoh
nierÓwnomrer6

wali solidarhość te świętem lotuiczem.

opłat

Zwrot

Urzą.cl wojęI\VótHki

Nieró\vnomięr~

szkolnych
Z8;"")"iadamki

..

\VeZWanlU

'WSzystkich

fun'ltejona.rjusww pa.ń$twowycll! ubdegający.ch ::,ię
'zwrot opłat sz;kol:nycn ta dz.ieei ućz~z.ez';;ią~e
dt1 , zakładów nauk-owych, że podania w sprawie po4
wytJszej winny być pt\z,OOłoźona urf~wl W{ljewódzł\iemu najpóźniej do dnia 10 października rb.
a to w celu wYJoonahia u władz centralnych mie-sięcmyCh krooyt6wp'Jtnzebn}"Ch na. ten cel w 00pvwioo,njej wyookoŚci.
Nadsyłana po tyIll terminie podania nie będą.
rJ<l!gły być uwzględniane, ponlewaź żą.dane niemI
zwroty opła.t; szkolnych nie znajdą pOkrycia. w
];)'>'rekazywanych przez ,vladze centralne krOO}"ta,,(;h
nld~ęcznych. (o)

(J

jęci~

mun€Taeji, kt.óra wynosić ~e 150 tysięcy MO-tych, przyczem remuneracja ta. winna być wypla
C(1na. . mzę-dmj.kom
niżs.wj kategorji. (o)

Zmiany. w policji
laeTownfk 8 brygady 'ekspo y
tury u~u śledezego komis&fW Doma.ń&.ki ~
~tał
prwni.ęsiooy
na st4lioowiskó k9lłl&OOa.nta. p.
p. powiatu łódzkiego. Komendę pp. powiatu brz~
f.ińskiegó objerł b. kqrn,endantt oodzia.lu konnego p.
n. ID; ŁOOzJ. komls&n Jm~.·{o)
~~

ZABAWY I WIDOWISKA.

r!:iespra;
"riedH.wościom prż"E:",~łacie ŚWIadectw nrze
mysłtJwych, WYSUW~j;g7 jako zasadniczv~ no.:
stulat kupiectwa. 4~- " " ZtlDŚĆ bezwzgl~dne",
go zr6żniczko\vania:;;.~ opIat.
...

....";

. o;. '~_~ .. ,

'"

\vstążkj

żadnego

przemysłowe

-.

nor

zatru

Z

W związku'z~?tfm organizacje kupiec!:!

kie ~todzł na kon~~jcjil'iakie odbyc się
maj:1 w dniu 10 tit',"~i:w \Varsza,vie przed"
stawią tę zasiu.łru~'~:k\\restje~
wysu,\,\'/'a,jąc
szereg postulat6\v, ~ierzających do usunię:::

pomoc

tych

względów

pOdellluje na gruD
akcję w związ~
/rll?",,,.,,,.,,, .. \VI kierunku

.-,.f'itJl'IJ"""""

de

r

Konspmenóf~~W.ęleI\tro,vui

się

Elektrown4~a pobiera

ooecnie
specjalny dodatek za pJ7ąd, zużyty do dz'won
- 6 zI. rocąrue
dla konsumentów
zi ) Jat wstecz, t. zn~
wi PQkaźną kwotę zł. $6.

:lU

poStanowili

VV'...... H;'\.,

C1"\'·'~'I;'O'1.'\!

tej

sięcznie

ją się

enetgłcZllłł

miarodajnych.
stano\visnt't

gr. m;e

po

obrony

zwłaszcza

sonsumeu
co stano
Ponieważ

nasuwa;::

tu poważne wą,tpliwości natury pra'\v&

nej, Czy zarząd towarzystwa elektrycznego
ma prawo iDkasOWEtć k\voty należne państwu
polskiemu. jako zaległości powstałe \'1 okre:::
sie, gdy elektrownia !ódzka znajdowała się
pod Z'S;'rlządem pańsh\"o'\vym -- konsumenci
J

Daadng"ftB Dom SIerot
Dzdś

o g.odz.. 8 wiooz. w sali "Lutni" (Siooatie
wicza 31) ~l?i.e się dancing z kltórego dochód
przoomae2'JOO1y oost&DU· na bud'Owę sc~ dla
sierot po pol'0glyoh .rołThieI'mlCh W. P.
'1\J!w.fl!fzystwo, ~toj~e "na .czele Doo;nu Sderot,
dawało dotychczas tl!\'r'Z'Y"111.a,nie 64 dzieciom obecnie
zaś pragnie w mającym povrstać schronisku zgro..
mamić 'wszystĘie d'2lit~c.i, po.zootale pO pole-głyeh żor
p~

Zostało
li

obeCnie

Bki~pikar.ts

K0meCZ1105C PO(t

ków ełektryczn)"'e~ ł~c

Dotycl1~

Zabawa

l

' l i . "

iż

,>',,'''',

energicznej

t3 pensja

\V.

t ym p

lV"'J

~

Z miejseovvycn smr urzędniczych komunikują
nam~ ii' ministt!'fs't WQ sprU\v
we\vnętrznych
wypo1\iedzi.ało się deflnitywnie przecl'w wypłacie
13 pens-ji dla urz~dników pańsiwowych.
Ministerstwo zaleciło vvyplaeenie jerl}~liel e·

ni~h

H

Harcerzy i'

ff

Zraząd Związku Ha:reerstwa PQ.~-&gO w LoU!r~ w niedzielę dJnia 10 pa.t.dzliernJka rb.

d2'i.
w siedzibie własnej przy ul. Ewangieil;}ckiej 9 wielki wieczór \\lokalno-muzyozny na podttycie niedoboru z kQlo-nji letnieh.
LaBkawy· udział zaofial"OlWlali pp. Andrzejew~ka (śpiew), r~żyser Tatarkiewiez, ,GWido TrzywdaT
llakow'Ski, Mmziński) S'Zkoła pla&tyki J~nczewski~j

i chór Moniuszki. Na.i'JWiska wybUm.ych sił amatocttkieh i artystów' teaAlru miejskiego dają pet.uą rę
koj-mię, iż w:iocOOr ten będm8 jedfnym z pierwszych
tego rodzaju imprez w bi~ym seronie. To tet
ni Em-"ą<tpliwje lieme r·~ łoo.:ma.n poprq sympa..
.tyomy ce;l, jakim jem' haa-cers'iwro..

wydane nowe

Woooc trudności, jakilE! naetl'ęC2i8. gminom
miejskim i wiejskim, wymiar poclatku 00. ~'
ków i d&rowi.zn; który powinien stoo1owić dla gmin
poważne ŹJ."ÓIYO

\Vewnę-trmyah

nisterstwa
cza.ły

dochod.j..,y zwróciłQ

Ministerstwo

Spra.w

się

SW&go czasu do MiSkarbu, ahy ·,vradze skarbowe

1ntetra:s~ymzwjązkom

kQiIllunalnym
wymiel'z:rnia przez nie k':?IDUIl31od spadków i d·a:rowizn.
Ministerstwo Skarbu w następstwie
ruie;rna;Virno okólnik do Izb Skarbowych, w
którego urz-ędy skarn::,\ye będą U~dom \Vo-

rrrMerjałów dla
neś-o podatku

j~wóflukim,

~1.

zamierzała

P.l\..S.T. (e)

podatku 00 spadków i dSu~w'łzn:Y.
W związku z Po.wyższ:em Ministo:r9tw Sprsivr.
'wewnętrznyeh
poleciło ,ostatnio UNiędom Wo.Jpwódzkim,
w6zystltie gmiilł1
miejskie
woj:.ew6dz~
;1:"' będą
oopisy, które
~łutyć .
komuna1IDe
p:rzy01Jeiffi od
tym gmiooIDf 00 kfó.o
SpOO.t{OW1e

~poo:i}me się

magistratom miast ,,,"arszawy.

\VUna., POmla,nia, Krakov;a, Lwowa i Łoozi lae odpiSÓW decyzy j

1147.:2-

rb. a

15

wym~
następnie ~

(P)

--oQo.-

ODCZYTY. ~

Cele i d

polskiej poIłt.
dr. :M.ichala S6-ko1:niekiego

Odezyt Ph>f.

1)8.

f«nat: 'Jeele i drogi polskieJ poUtyki zagrarueznej"",
\}~e się ty dniu 10 bm. o godz. r;-ej w gma.chu
~łó1y, Narutow1eza 68.

W niedzielę, dnia 10 października
1926 r. o godz. 1 po pot JegoEkselencjaX.
ili6kup W. Tymieniecki dokona pob~ięcc,
nia futtdatnentów budowy drugiej
StO\'"'
Roll•.Olrześc. przy iI. l'fłejazd 34.
«2' ~. ~

WlaRte aOl"ninistracyjhe
obecnie dochodzenia
celu
przyczyny nadmiernigo
cen
\vędłłn i' wyrobów masarskich,· których
drożenie było jednym z czynników zwyżki
wska},nika kosztów utrzymania we WrZef;rul11.
Okazuje się, iż zwyżka. cen śpO'Wodo,\\Tana w
pierwszym rzędzie została IrulISO'\'tTV'm
zem wieprzy l 6grwczenłem
dzają

rynku

krajo\"'~~'1U.

l\lueWo to

pocl,'lg1l!\~ ..

\Vleprzowego ""
tego, że ce::
KUPll4~ l
" ... 'U .... ..., ....

szelO

biez.
ban:

'.

nlu.
II

Oł1OSY PUBLICZNE.

SzanoWny Panie Bedaktorze.
Z powodu ep:ildmnjl S\Zlka.rl<atyID.Y przesuniętD

żydówka, ~tóra głosiła hasła ~olt1ej

po

c.~. roź.poczęcia . mjęć lłl7Jkolny(!h do dnia
::r:
młłości;,'
września, z zootrZleŻC1!J!iem, a<hy przedtem przygoi<>
,W'aty . ~ plJany i od tej ooty magIy lekcj€'
się ślub skaza.nej maliłń~ie> śluh zostal. wobec · państwa
~ćsię W· normałIDJyID. trybie.
niedaVv~oza
·w
organizacji
komuni~·· społeczeństwa upnt\YOTIloctilony. Po, po~pł8a
T~ có dzi.eJie Slię w Szkolnictwie
, ~tmŁ? oto,do' dinWa clizłsi,ejsze:go pjek<Lóre. sZKoły
styczn~j na'"
wię~iel1ia l\lałki . S~ln~nik nin' a1{tó,\v ~Uubu przez obecnych i zL\bttwie:~koła .piOIWSIZoo1ma Nr. 50) nie '. ustaliły j'€!szcze. go
z' jednyni ":te
pracowników - spoIedz~ mu formalności, obecni pr2Y tej uNletyritlł
~nw'rolipo,częcia rekcj'j. Lelkeje rozpoezynają się o
nych
w
t.odzi.
§Ci wraz z no\VOŻeflcem opuś~iHgmt1ch wią;
.godz.8-ej, 8,15 a IJiaI'liV:et OZJaiSem {li 8,30, chociaZ
!Ipł~y:na;]~M.I'lJl~ przYlChoozić pr.zJed 8-ą ranD •
Narzeę~n1:l~ w , towEi,rzy?hvie świJad~ zi~nny, a panna młoda \v obecności Q. ĘłZÓf'•~ dotyTC'ooms nie otrz;ymaffi ani razu(l) pl{lków
przyby14~"wjęzie?-lia
,przy· ul.
Gdań7 cówwięziennych odprowadzona zostalatilCi
WIDji na dl700ń nasf,ęppy, 1eoz za;tokaże się
~ nó9ić ood!:mtenni~ wszystkie zes'zyty, ksląz . skiej. OgodziJ:li~"3 i pól rabin Fajner udzIe'
celi.
tti~ paiIlIbofle WH:nm. itp.
ljl ślubtt' religijIiego, o godzinie +-ej przy~
POdCZHS uroczystości obecni byli: na:
W~gaIWa j,ed!1J;wk s8/,wieJ.k,i;e i sprzeczne z ,
był
dowięzieni.~).\aczeInik
Urzędu
Stanu
Cy~
czelnik
\vięzieni?- - p. Bargiel oraz jego 21V
~pon."7ądm. Mm. Q pr~e~..eniu młodz. z 1925 r.
Nm dm!W'lDleg'o, ooIIl!kltdiz;ie2 jiUlZ jest wy:czE!I'pana, wilnego - A_.';R.tewski w to\varzystvvie refd~ stępca,-- p. Czechowski. ślub religijny, jak
dłcć '1Jo 00piIer0 piel"Wsoo tygOOlIlile.
rent1d Urzędu'l~cMarji Zielińskiej isporzą~ również cy\vilny odbywaj się za zezwoleniem
Cz.as OOi1Wymzy, aby lnspekt{)lI'aty sZlkolna i
mm-rorjlum. .bllii'tej m-interesOrwaly się s:uk•. poWSIZ€'Ch dził akt ą:lubu{'OsFiadczając je d..11ocze:śn.i.e , że p. podprokuratora LVlal"kó-wskiego' w kancela.aem, Bd~ lQ1l]O jmt p<:>td.fstawą, na kltórej się ople .zgodnile z istnjej~lJemi przepisamipraw~ o- rji wi.~ziennej~ \
• ' daI1am; J'BukIa i przyszłość Polski.
~.
ŁącIzJ:IDY Wylrazy SOOiC~

t

.n'

:Rodzice.

..~

#odw61DJ

da~rat

/

.

~ tECZNICOWY~

.W; osfa.tUł~h; la'tach specjalnie szJroki.:

DlWGI KASOWiY-

-'._'-

~

6· O.. m. udałam' się po poradę 'do
tł::.ra Lagunowski!egO, otdynuiącego w lecz:t

*,; "V."4
Dr.

~owski pl"zepisał

łJ~", uaałam się

mi# !jeceptę,

aoaptekL

rzeczy w halach i na targowiskach
mrejs
skich.Tam sprzedaż uliczna wprost unlemo
nandel uł:iezny:'~,~~T~,edawcy krążący. '~'. uli~ żliwl!a jakikohviek obrót handlujących z ou
cach wolni Ott~'wszystkich c1ężaró\vżwiąza~; dek istraganóvv V( halach i na placach. Poza
l;lych· ZPtDW~id~Iliemprzedsięb~rsfw/';po~ tem sprzedsi ta odbywa się w warunkach,
cżęll wspos6B':rzupełnl'e
bezceremonjimy k~~re urągają elementarpym wymogom hiaó
konkurow:aez,:;).attdle:m osiadłym w sldc~ gjeny. \V związku z tem jak się dowiaduJ"
pach, wstr2ga~b. ll~b budkach. Podrywa my, naczelna rada zrzeszeń kupiectwa ł~
~ '~e egllstencję wielu wspomnia~ kiego· wysłała do .1vI. S. 'Vewnętrznycli, o~
nych przedstiięb'it,ifstw.
szerny memorjał, w Którym żąda uregulowa~'
Rozpaczliwie przedśtawla si.ę fen stan nia .handlu ulicznego. (y)

~wsZechnn'i,,~ę

~~ ;Ł«.gunowskiego, ordynującego
tynl
laZem w KlaSie C1l&ryCh i p~siłam go) jako
ubezp:iearona w tej instytuej~ o poświadcze~
Dle recepty,abym mogła., otrzymać bezpłat~

śr'Diej
o,łIIszechną,

memu ździwIe

mu w nader arogancki sposób odrzucił recep
tę, odmawiając jej
potwierdzenI'fl, nato:::
miia9t w:ydał
zupełnie inną,
mówi~c: "Pierwszym razem byłem', doktorem Łagunow
slcilm z lecznicy a teraz jesten~
doktorem
La~owskim z Kasy.Chorych.
Sądząc z wyżej opisanego incydentu p.
ł~agunowskil uważa, że jedną i tą samą

ar.

chorobę mnemi srcdkami leczy się wIeczni
cy, a' innemi w Kasie Chorych.
Pacjentka.

"Cały

00 Tówniez
praoj-c>Qi\v!e

dzieD btJz. kł

w 3 ałffacll G. Konłgomel'y'ego.
Strurergo Testa.mffi1tu· mw.s,ieli p.iJsać
tlialkhnieni, młod'Zi poooi i plugawi starcy - impotenci Pi:el'lW\SlZyID mwdzięcza Biblj:a swój Phlot,
poezję i prmp~ą,fam;~ję. A d!rudty 'z luboKsięgi

śóią

P1"2JeSąOmil!i
s.zar.ząc

lima:lny.

b,yw.ałą

w
na

nią pi.erwtilastek ero,tycznQ łaimach k8iąg świętych

sek·
n1e-

&bieżn.ciścl
pornQgrafję. Is,tn1ała
j.e<H:!a tyl.ko oocha m3IpÓlna u ty.ch piJSIao:lZy, z
Kltó:rych jed!ni pm.w~H:iba;jki o sile filZYCZiOOj Sarm-

w swej

~ adru&y rozwodzili sd,ę nad kirąglością bi-ode.r naior'.ot:hic Sal()llD:OiIl\3., a - cechą tą: . p!"Z€;sada:
Dmtego wJcl~ pOlWliOOzeń i sern.ten-cyj jeh bi0rę ze sroo~cmą remrW~. N. p. tak:o· dziooiak jeSE2ie u:wa~ &a pm;esOOlę
twj~CLzeID:ie P.ig.ma
f:!w~. jaikoby ~ ~edlliiwy, kli8mał, względ
Di~ grzoozył naj:I:lJJ.biej siedem ra.~ na dobę.
ómi9jsze jednakowoż. tY'Ci.e nauczyło' mię,
, . ..te. j~$ w..tem. pow~ du2lo raejli. .Ni€lStety!

'. . .r

,.~,

1

-~,

·~Y. ,~i l~!

7

me,

ltomedła'

~'"'

W ubiegłym tygoćLniu kuro~ . o~ "łódłSMolnego p. Owmskibrarl OOżdaJ: w miini-

riZysklich, z,rosło się OiD.o·j'Ilf.\IDi pr8JW1ie 'Ql'ga~~
i ~tanowi .tak .~~ ·Ilf3SZą.potrze.bę,
jak w~anie. w ozrusie . 2Ji:my:-croplejsmgo , pa4ta,

ski.

,

Do kłamstwa pTZy~
~\.,!\,,' ~:W'ye2iB:li1\ilś1ny ślę m . DaTdoo; że, drogą tradYCji,
c;i~>'t1B'~ ~~D9U.i '~jów t:tn\'&o

szliełę

; \<1.i.edlnią n~cJ.ą wydziałów. Zmiana ta sanłt:ejono..
wa,latby w ustroju naj\vyżs'zychwład:z oświawwyeh
~ter.g,twle ~świa;ty
w n,a,T.a.c1aich w spraWlalCh:MOlidą!ŻeIl:bie., d'O !Szkoły jedooJJ,1ej, e~yli oparcie s2lkoły
ga,ni:z.ate,ji tego,ż minilstetmtwa.
,§redniejbe!ZIpOŚre.dnlo na fundamencie szkolypow.
Jak się dowiadujemy OtotychC'zaao;w:y depa;l'lta~
szooooej.\Vten s'pos6b postulat odemokratyza.cjl
meniv.gól.ny bę(Lzie Pr~nYP11&rv\tldlolpoci!ob,. '\i:ko1ni~a , który uzyskuje. teraz . \\<id.oki reaJ1nie dla Zadall '9ll'ga.Ill1za.qrj~h i ,;odpowiednią o- '~alC:ji,będziemiJwł odpowiednik oontrai1i mini~
trzyma na:twę: ZaS>ad:iirozą ~Wl11lÓsl .'. projerkt
8twa~KkW€iOOJą' roorganiza-cj.i biur mtnisterp.oł~czenJa dep3Jrtamootu StZIkół śToorlJ.cn z d&- jaJJny:ch m~ ::l)yb również a;nh1ogi'c,zng pr,ze;ksq;ta~
peU tamentem
szkotlni,ctw:apGlWSlZ:
Według te-cem-e kura.torjów szkołnych, ziluiana. nazw ioo-vry"
go projektu, iSltnialbyw)~oici jęden depa'rdml8Jłów i ref€lI"rutów. (u)
tamemrt; Sizkó·1uictwa ogó~nci~~ z odpo-

ki.ego

fi

Teatr

•

REORGANIZAC3":A:tóDZKIEGO KURATOłtIDMSZKOI,N'EGO.

I

i::'.,

Łodzi ()uężny

parcie sz . Clły

apteki Kasy Chorych.

Lebrzł!agunowlU ku

na uHcach

1

. PoniewaZ okazało się, że lekarstwo
:jest zbyt arogie, udałam się' powtórnie do

nie leKarstwo z

ul

p. ŁagunowskłegQ

jer31t Cilemś .sIm:t:iiĆlzillem, jako że n~
i praba.bkipaii"~dowa1rl. jak i dziS!i~j.si

mielSlZlkańcy 'ZiJemi Ogni&te'j~z barchW1ów i weł
M'aków, .me. mówi~ juz olUksuSfQ!Wy~hdessq.us.
., W ta.k.ieh w~h' Wl8lka z kla.mstwem
r&wrnMa.by się wPr'OlWoo~e.mu.· w ład srpołOOZ!lly an:a1'cllj,i, zWaIHB.·by w ~oolą. fQrmę nas.rego ży
c:ra towaQ'.zyskiegQ.
. .,.
~'.
.

d~_

~lg~;;;;;;;;:;:;;;:'i..4J&iiilIj

2m

komiz,mu' i parę

łOOOIl .. (.kto ~ ,na
WystaWIona. b~lra

niekOlIlSek~ventny lI .. za.
to aJre.sztą zważa w Ame'rycel)

dOOlkonrule. Dużo fe'mpa, werwYt'
dODrze podkresloalY rytm farsy.
..
Role }vntej były' racz::,i }A'}pisorwe dla pa.nów
ThlZ dla pan. Sylwetki kobiece zostały
przez autorap-otraktowaa-e tr.oehę po rnaeosżmTlu. Zato aIDt~
rowi zoSta"vdon{ miejse.:> .lu daleko 1dący,ch eW!?l
t""a1ności.

... Skorz.ystali z tego nasi al'tYŚGt. St'\,,"orzyll pa.
~ e.k~VV:YC~ t~ów i mieli ,możność podkreś1e"
:
~y.kanin M>OiIl!tg~. dał nam w. srwojej' noo. S'WlOiJ'tl!J itOOYWldus.ln-ości.
k<m:łOOJl "Cą,ły dzień bez kta,nlSltwa"pr6bk-ę,jak ,\~~
,Role. Bonn, krooi\val w Wa-rSizawie jaknaj.c.ieu
gLąCia w praktyce plęcknatwrj.f. o. mówiielniu wlecz' pl:J, .przyjęty J:}rj~ez" stolecz:ną krytykę :MaszyQski.
naj pl'atwdy. J23t jasne, że" bohater sZltuki Thie
Wldzra.łe.m go. WHhinJern i \v tej s~mej rc12 Znl;.
pOOjąl. się tej OOrkuloooiw~j p;t'!a!Cy, <lilia kaprys.u;
CM., ~VV'18.żam) ~e .ten osrot.lli prZied}~statnSD.wal \fa"
ale na skutek s'w~o- lektk{)l]j1y'Ślintego zakłaUlu, .któ-' SZl"llsk~ego, a t",vwrd,zen.ie to wybalwia mię
Jd
ry, .przysporzył mu \vJ:ele prz,ykry.ch gytUalCyj i
vy\Sz'elklch dalszych komplC'ment6w'
C'~wll,a .z.a,to wa.nl, widZom,' parę kwal~mns6w
Drugim triumfatDl'em' dniu bYł', itroz.iń:::ki nate~ ~~J be~l:.Iroski, jaką wytW!atr.za S!p;ec~iC3my,
prawdę ,~i€trwszorzędny \Vs;;wojej, i~nMce i 0'1'0~e.JOOallll .IlailIWillIy rzadk,()
&I"OtyeznYt Me ~sto
tookOW{)~Cl. :~chu ja..ko va.!n Dusen. :Jano'\Tski j~ko
miil:y h~ a.merykański .smukę tę, bę(}ącą. rów~~on" ~i<~~~lak \y rol~., Bkka j . JlFl.storska po.ko..
n002i~n:e sa<tyirąp~zedw g.iełd~a:r:wm.makle.roń:l
fą' .Tatalkle\vlc.'ca
dop~lmala raq,"t,e,'.'
.
,-,_D • fI',..,."'''''
··"jJ1.~ro\\ ego ( ęs ..
POWlllnl. konicc,llnie zobac,zyć
nasL }ooocy bus.i.k l:egD zespołu.·
.
,nessm.aru
"tX7 '''''''''hl'''n
.
1,.._"
.,
.
•
.
•
VY
.L<:Vv. w. nym
l C~l wyro
ł{elsze.t-cl'a;
O J?aniach 'napisze.m;y ró\vniez: 'Naw~tbal'dio
rZru ~an Duse,~e Ul'rzą OJli ~w()je prawd,ziwe oblIbarozo oL"'Szełl~nłe. Ale to już .prz"r . .....:.m.u' ,:" '. .' l
- h
"k'
.
.
" ' U ' , \ .anlUlnc~e } .będą . SIę mogli uiŚmiechIllą'ć z naiwnej. treznyc~ S'ZlL.U~, w kturych
znajdą SOłi.ie tyle .' Ja GO
Cl'WOS'f'l Bob Beun-eta.
..
IIDP·i~ u, Ile .\Y 'jstatnit!j ieh k(m~ą~f. i ~

r~

fn'

o

•

.

••

o

~

W~ ta. komedlJ.~ ~ obok

;pr&w

,a.

'

,Nr.~·

Osobiste
"\;v dniu. 10 pat4zi~rnilm 1920 roku

W pol. w

kościele Św. JQf:~fa

w ŁOdizi,

Q

gooz 5,30

oohęd,zie doię

łlut

p. Czesławy Jerzykows:Klej f p. Piotrem .i,Zgi!liakiem pi'acowtIikiem l'est. .;featra.ł.nej" znatlym
~stetokich kQla<!h bywalców r.eehaur-aeyjny.ch.
~

Teatr 1 $zt ka.
TEATR MIEJSKI.
sobota, dwa PrEedstc.wieui.a: o gooz. 3 ID.
30, ne. przedstawieni U 5zkolnem po ćeooeh najniż
$zyeh c1ra.ma.t Żeromskiego ,JłóŹQ" Wioowrem. po
la2 i-ty świeżo \yYS!t.awi{)l1)łl prz.e.zabawM komedja
Dziś,

ameryka:ńska "Cały ~
~ pełnym

bez kłamstwa'., przyjęta
:prz~ PrMę,

ap.1a.uzem zarówno

jak i pu

~lkPm<>ŚĆ.

Jutro, nied'Ziela,

!'Ó\vnież

dwa

pr7:~9tawieiIlia
"RÓŹla": \Vle

,,'gQldz. 3 m. 30 po cenaeh popularny-ch
r~em

VI

ciągu

d&lezy,m

,)Cały

dtieti bez

kłar..l.

IJtwa".

otrzynul.ł

okólnik
min. spr. wewn..
itwie punktualnego
przybywania vril '.
urzędnikó\v
do
",."biur i rozpoczy~·:
li: właśch,;ym ezasie
swych czynności'\WjdlQwych. Za spóźnienie
04PG,viedzialny bę.
nie tylko spóźni,ający

się

wszyscy jego trołe

diY w K a x y polegać :będą
na tem, że będą oni obowhlzani
przyeho-:=
dzić przez tydzień do biura o kwaąrans WCZc
ŚTIiej niż normalnie. (e)

TEATR POPULARNY,;

'tJmś w Teatrze P<lpula.l".tlym dwa prz,edsta.,Wło:nla Ulakófhi~ego drama.tu Miehaelisa "Wesele
pOO,t}~ nJlWolueji", Ateby
uprz}'stępnie
jaknajIJz\..rszym masom powyższe widowisko, dyrekcja
daje ,popołudniu po c!mach mjnimzyeh: 40, 00 i
8Q l(Q"OOZy. \Viocz'Ol'em ceny ',~'wykłe.

z

.OrOwt
domek}, :.::~'. tak!ł o jle

DZISIEJSZE 'PRZEDSTAWIEN1Ę

rosyjskiego

"JASIA I MAŁGóSr'.

BArdZO ci'ekawapoCl 'względem spolecz
nyro i prawnym toczyła się sprawa \v dnir:
wczorajszym w Ł~ Sądzie
Okręgo~
wyro w Wydziale Odwoła,wczym.
Tło tej sprawy.jmuj,
iir..
óp~'Wamu ~ieTłCh~i8j.
uehfJdic6w politycznyą,. z
i
ich praw do § 30 Ug'ta.'vy .0 octlrOnlC
WIECZÓR EKSPERYMENTALNY
torów.
k.t6:rji" doslo\vnic brzmi:
SABI&Y..
.,Cudzoziemcy korzystaj~! z
Dłiiś .w ~"" {ł ~~. 8.30 "1ec~m~
Gz1~ śdę· w; &m;, Ii4~ji za.,~wiedti:any, ek.spe
tkiej~tw ustaW)'" o ochronie lokatoróv;
QllienŁ.a.1nY
,
.' ~.
l W danym państwie obcym obywatele poJs;
'~1
cy pod tym względem postawieni są na ró'\v
ni z obywatelami własnymi".
Właśc1'ciel domu Szosa
Pabjanicka
Nr. l, zaskarżył Eugenj'ę 1vlakarowę o ek~
ICAtEND~ gpOaTOWY NA 1>ZU
:,misję z powodu niepIacellia przez takow~l
I lU1'RO_
ezynS1.u komornianef!O "\v \yysokośd 136 zł.
Sobotni i lliooz1eJm,j: k,Men~,;~łj'k impre-z spor
\Vyrokiem. Sądu Pokoju V okręgu Eu

Dzisiej&2e przeds:t..'Vwietlie ,,~a j~{1l~'"
w&ród .mlti:usi.ńJskdch wielką uelechę i
Dle~tplhv1e wielka Sala
FilhaTmcmJd bę4z1Q __
p~ dz.i&tw& po br~egi. ;r tLtro w niOO.melę 00
bę~ie się drugie i ostatnie przads-tatiViame.. Wysta,..
wii;J\Da będz.ie apera &n.ecięca pt. nJaś i łtfAł~" w
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§cie. \V uroczystości wełmą udgla{ oddzidy
~jskQ\ve

garhizonu łód%kiego.Po~ittem ZOl'
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ŁKs, ,-:- 'Vidze'.", goo.z. 3 po poi. bóis:k<> Pt'Lt 1;tl."
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INSTRUMENTY MUZYCZNE:
Bo~ ul. Targowa 38.
SXLADY APTECZNE~
~Il!O!WSlki apteka homeopa..t.. Główna 5,
'kntys Ki:Uńsldego 162.
WYTwóRNIE HASZYN RZEźNICZYCH:
Cbnniied:oolt1 AinIny -26.
,

,P~chciflSki

PIWIARNIE:
Turski Kilif1skiego 164_
SKŁADY TYTONIU:.
. Lewandow~ki Gl{YWil1,a 56.
SKLEPY SPOŻYWCZE:
FOllkowicz Zielona 17 (Ba.łuty).
Wikzyński GlóW.fia 67.
KAWIARNIE:

OWfC,Z'ar:et:tt<Kli!lińskiego 134,
142.
ŚwiętQsta~k,i Kilińskiego 159.
~ S~y\W'm, WóDEK I TOWARÓW
, ~; ....·,KOLONJALNYCR:
Gajs}er Qiówna 21.

Aoorbar!ftl':fi\ll"g1O'Wa 39.
, PIEKAlłNIE:

Frasrezyńs.d Głóvv:n1:ł.

BiOS1'ier' K~i6?i\tlti:ego 142.

Bus'z,ko Głóyma 20.
SKLEPY UBIORóW MłłSKICU:
Domasmwski Gł6\V~na 16.

Biis1ktJip$;ki", kiego

K-ow&iliCzyk

148.

s~:ohA.RNIE ltIECHAI<UCzNE~
Gr1.llSlZ.e~yń.~. MłynaT,ska30.
. .

135.
'Ozoobowski Siookl"0wUoza 64.
$

6'j_

CumRNI&:

KQtI>CZYl~; luljueza 31.

ZAKLADY KRAWIECKIE:
Łatpiea:rlB Głów.na. 31.
Wi~kiewitCz Główna. 35.
Wawrronoweki KHlińskiego

._ ._

la.fi-owski Si-e-nkis\vicz..'l.'. 9i.

Kola~~' KiiLińskiego

•

..

\ViIgocki :Młyu.'lEWska gl.
ZAKLADY MALARSltu.:!

Staiwowa'.<?iXówna 36. .

PR.ALNm:

Zawiszy 19.,

WAnSŹTATY ŚLUSARSKO ·~M1l0HANIQZN1:!

LADY KOWALSKIE:
Na!W,~ki:,: ,moPSIka 94.
'Q~yk~rska 84.
~~:laij;twańska 1.
~WÓRNIE OBUWIA:

SKLADY PASZY:
NowQkQIWSki M.iedzliana 10.

'Gołęb1owsm Ki1iMkiego 11'8.
M&tJusiak Kilińslkiego .142.

WYROBY n'ro:N10W:B :

J:;'~'(,: .:KRA.\\TeOWE:
. F~edl{\>r';~iewj.czfL 109.

WYTWÓRNIE GILZ
Al. K(}sciuszki 41.
'SKLEP ZEGARMISTRZOWSKO JUBILERSKI:
'1-an Placek, Brzezińska 10 telefon ~17.,
:,,~ •.,
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cja,; sZkcło;r:, znaczne, ust~P"
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10 lat, z i o- na Ni 111
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.:, wodu ożenku sprzedam. O
....
fE:rtJ pod "O~ezja« do "Roz- Zdem~bliioma;nY żolnierz .ci~l'
wojnA.
.
405B..;.o2, p;ąey. na epilepsje posiuka.
je Ją:Uej.kol~!ekpraey lU tet
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