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NIK NIEZALEZNY OD lA
Niedziela dnia

.

Dziś

i dni

następnych nalł81'~

'N)

pafdzlernika 1926 r.

j$ZY film wytw6rni "Ufa'·
który lU genjainą 1Ił1U'ost kres\:ją stoj;§c.~ ua nieznany. dotycJł..
CZfS WJiiynsch gry aktorskiej, zacllm-:9ft naj 11 ybiłniejMa ~.f

'V1

sp6iczesna.

pełna"

~y'klego

Ydzi~ izmeWalającel ,~

mJ~ej

Lya

Bfner Kra

J zy

0łaZ

r. i l

Dziś

OSt1~UłV

VI iywiołowym dramacie~ pet.. ~AOlJLA

l ,dni

następnydtf .

storją

niezwykh ch intrYf!.

Il

Qa tle :manej·powieścL~~.- ~ lIf.t
Orkiestra symfoniczna nod kierunkiem p .. M, Cbwata,

w roli'

I

I
'Przesłuchano

wSlystkieh pOSzlakowany6b, lecz
naj\vatniejszy"h świadków napadu

(Od.

własnego

r_"_i_II_'_O___~_rz_;_J~_.;. .
D z ii.

wiek z'wiązek ze spraW:c1 byB zbadani jednak
że dotychcza~ bez żacnych wyn ikó\y.Docho
dZeUie prowadzone

je~t \V

przesłuchania odbyw~lji.~

64&I   

d-.....54
.......,'_ _ _ _

pominięto

dn!5zynl

ale
je ki:ka nazwisk osób co do których

l'

D.zl6.

k~jdllKII DbftWiązka

korespondenta oRozwojU" M.)

•
\Varszaw8.; 9::1ll
~.Przegląd \VieczorJlY" donosi:
Dochodzenie' piel'\yiastko\ve Vt.r
spra;
wie najścia na p. Zdziechowskiegopro\Y:l:;
dZOllP jest w d:llszyn1 chU~u przez l-::szy dy\vi
zjon żandannerji. Spf:l\vdzano
wszystkie

ry - ee·

głó\vn.

Pot~ŻlłY

óramat

M

-w rolach glo~
i Rudolf BuIL

ciqgu.
zd~l'
istnia~

adresy i" '\vszystkie okoliczności oraz wSZlfst:= ły p;;szlaki~ źe brały bf:zpo~re,dl1i lub pośre:;
kie domniemane naz\"lska osób, l(0dane \Y dni adział \v najściu cbe~nie jak się :7.dftJ(;
prasie i stwierdzono, że nie dają one fakty: odpadają takt iż w tej chwili pozyty\vnych
cznego punktu \yyjścia do daIs~ych do~ho~ danych i podejrzell nnogót n~ómQ#
~dzen. Dowódca l::go dy\vizjrJnu żRndarmerji
został nawet specjalnie vy"ydelegowany
do.
lA..~DA.RM&BJA PROWADZĄCA ŚLEDZ:rWO
redakcji "Gazety Porannej '\Varsza\\yskicf'
TWIERDZI ŻE JEST ONO BARDZO UTtlUDNIO ..
przez kumendę nIia"tn 'IV celu zasku!nięci~1.
Nt: ~ Z POWODU BRAKU
POSZ..
bliiszych informacji o podanych przez t~ g"l LAK. OTÓŻ STWIERDZIć NALEŻY żE WIE PO..
~etę faktach, mi: jących l'wiązek z
całą afc
STARANO SIĘ WYZYSKAć POSZL.&:I. t KTóRE
rą je Jnakie żadnych Qanych w
DAĆ śWLWXOWlł! NAP AlUl: ~1J.E PRZED
nie o~;iągnieto. \VS7YSCy na'\"et Ą~~''''~_~.~
IX PRJZCItż AHI JEDNEJ lf1fO..
szlakowani OnCf-l"OWli? l.ł ltdz~g} ,u~
G1l.AEJL lilB SK~W.uto JOB: J!

Kinematłl*ał 0łwIat0WJ
\\tolhu dn. 5 do dn .. 11 paźdL

f.

b.

r~~;~~ Pat i Pata'U..urt'~
Km.łI ł "fiJ 8 ozcłdaeh..

mr;:~ Indje,
nt1str~

baśni

!t:

i teiemniee fitekiege ..nOCili,

Dl\i"YM OFICBREIL

DLACZ&GO :mE S&OJlJ?BOftOW.AMJ . . ,
00 Z NICH Z POSłd3! ZDZIECDO~ ~
~IIIII:.U. JłIE PRJ1P)ftAlI1OJiQ

, ., ,niettlu rat· aft10rfyttacyjnydi i mlsstek dd <>bił '

~'g~-cJ! 8 procentowej PQłyf,;~ki am@rykansktgj
t~~rt, ,którerni akcyza ta Gz~śełow-o, jest jU!
o~cła2ona~ Sumy pozostałe od wykupu' biletow fluźyte będą na zakup srebra..
"\;V z,viazk1l z tym planetu, dotycli~
\W'~awa, 9ito {Pat)
't927 r.
~'pOsób' ", \lłągU l~clu lat ć~ag(J'we bilety zdavłkowe zośtafią przemilnQ
Mędnej lfiferprefacjiprojektu , całs. nadw~r;bilet6\V zda wkowychzoBta..: warte na bilety państwowe, których ogólna
'{ .
ła' Prezydt;fit Rzplitej w spra~ nię'łytofan~tJ~~'a ten cel tzqd pt~ematza suma nie będzie prze'\vy.lszać 320 lIriHOńa.w
o~ci conajmniej 12.4500 ty~ złotych, zgodnie a usta W4..
~nil óbrotu pien~ężllego; otrzy WPływy",'
yzy cnkro\vej, po uwzglętł'
~~~~ następuj~ce miarodajne wyjaśnie~

+

, ma

"obec

o.

~:;

,

()6i!eg bneto)v ŹOOWko,vycn i hiionu
~:.,Pt)Isąe, licząc zgodnie z art.
rnzp9'rzą,-;:

RZĄDŁ{j'DZI NADZIEJĄ SIEBIE

lO

winien ok. 320· miljonów zlo~
tycH, tIednakże już we wrze..4niu 1923 t. cyfra

~ ~,wynosrć

::IMonopol SpirytnSOV\\1 pokryje niedobory.

f(Io cb:oda ch , Budżet 'v tej wysokości byłby,
zalethvie o kilkadziesiąt mi1jon6w \vięksży·
ud budżetu gospodarczego. Przyjmując więg
dochody pańshva \v roku 1927 \ir graniGfiW

lOIłała pr.zekroczona i stale utrzymywała

Warszawa, 9::10 (Pat)
'Wobec rożnych rogiosek:, nlepokoją~
się ponad ,normę, ,poczem już od grudnia. :r.
~\. wynosiłapou'1ld AOO miljon~w złotyoh. cycu w spra~ tnldżetu na rok 1927,mo~e,;
~ą{ł obecny' pq;stanowił przywrÓc1k$
stap my stwierdziĆ, 'fe zgol!lnie Z dotychcza~ do.:
konanemi jużr~ukc!ami żądań PQszczegóI~
ptAWnYł naruszony w tej dziedzinie przez
r!t\dy' iJoprf:eame. l wymieniony wyz.ej pro~, nych rtrln~steMW1 . 'ogó!na SUlna plJ:zewidy-wtt
~kt 'ltOzpOrządzenia reguluje, callkowicie tę nych na rok ,1927 :wydatków nl~. pnnrwyisza
~"W~. W tym celu rozpotzą:dżenie to 'prze~ ) kwoty L890-Miljofiów' złotyćh~ Nie wy!clu~
Pbszc~@gQlnyGh
~u,e planowe wycofan!~ z obiegunad111ia c~one są d~bJr-edukcje
,Ii:mtetów ~dawkowych 00 pół roku po 5 i wypadków i :.Znl1li.~jszenie tej' kwoty, a~~ktJl
,t:kł ~OfJ.Ow złtJtycn, licząc od dnia 1 styc,; Wiek ~u:tn1t ta~a:jduje cl:tlkowite pokrYG1€ w

do~hodó\v tegorocznych, jest to zupełnie tl'
sprawiedliwione; gdyżdtięki rozszerzanIu
monopolu spitrytuso~vego na ""szereg dals.ayoh

woje\vództw, nadwyżka ta J~iągnięta bętbdl~
z. dochodó,v monopolowych. Ten.preHm ilHWI
nie uwzględnił zupełn;e usprawnienia dzhtlal
ilości mon.opolu i skutkiem tego dochody,
faktycznie w roku 1927 będą nie\vqt l>lhvie
wł1f.~ksze od prJeliiminowanych.
"
Tym sposobem otrzymallehędą fundtt·
szena ewentualne dodatko\vew ydaJfJi iInve
styóyjne, które prze\vidy'Vvał w 8\vy111 pro~
jekcle poprżodni minister Sk;Hbu KlarIlcr•

•

Ił

. . . ·. . . .'··'!ClI'q;nał mnrząd "repł):' 'Irański'l'
'BerIin,9:::10 (aw)
,
. !,W'~orajZ'ostała podpisana
umowa
~ihv&tępna lrządu pruskegoiego z rodziną
Hobenrollernów w rJprawie ,odszkodowania
za ~właszczenie ..,' Sensacj,ę "izb u diil punkt
'1 um(iWY't według którego rząd pruski zgo:::
~if się pozosta\vic dożywotnio do dyspozy;:
cjl·e~~cesarza Wilhelma pałac i zamek
'\v
Homhurgu' pod Wiesbadenem. Punkt ten
18wiadczyłb:y o tern, iż w Niepłczech liczą się
Z ~Tentua1nością poWr.otu\V~elma z Ho:-

n~NYCH. ,

.eBODI~U~noni! ~~~li!.

ązep~a., Prezydenta RzplHej z dnia 23.4,24 r.,
12 zł. -~, na mieszkańcit, wo,
_'~ Ć2eIlO cał'kowity obieg tych biletów i hi
;.ftfli@ 'Wy1losie

!tA

I

wofnycll. DZlentiUc pOdaJe w·reszcle,ie. fran~
emski Urząq Spraw ·ZagranilC~ych poczynił
ze swej strony kroki, w celu poinformowania
si~ o rzeczywistych pianach b. c~sarzd..

~ak widaĆ

'.l

powy"ższego.ó Jakiinkdl~

"Tlek deficycie bl~-lżetO\yyih melua i nie, Ulg
. ze bYG' mowy ; 'wszelkie rtj~sic,v:lnc lnftJifIP
bić

macje tego rodzaju' trakto"vane

muszą

Jako szkó~Hwa i wroga dla panstw~idzlałal
ndśc.

"C

t

nr

~dji;;,do Nieinioo#

Berlin, 940 '(pal)
~"Berlłf1er TageblattU dOWiaduje

się z

Hagi, że h. cesar~ Wilhelm ma podobno za:::
miarp;Otwró~Ó do Niemiec..Dotychczas nie
u$talono je9zcze, w jakim związku pozosta~
~je tęn plan b. cesarza cIo uchwały, przyjętej
:wczoraj"przez pruską Radę Stanu, która wy
~nacza. b. ceSttrzowi zamek \Tif Homburg von
H:ohena stałe miejsce pobytu. B, cesarz \Vil
helnl miał juz przedtem sondowac OplUję
rządu;a;ngielskiego w ft~jsprawie za pośredni

War~awa, 9~10 (tel" wł.)
W dniu 15 b. m"'iwejdąw zycien.owe
taryfy prze'wozu kolejaIi11zPo!ski' do Włoch
i tTugosławji. Taryfy tel ~9stlj4\, wpl:oWAd~(}~
ue na skutek roko\vań, .~i~ieprzeprowadzo~
ne były 'v \Viedniu. tJstalono 'zniżkowe sta
. w!ki przy przewozie~8tacji polskich do
,granicznej stacji austtja.&ko ~wł()skiejSail
~ Candido oraz. do grariićznyohstacyj austrjac
ka.::jugosłowiańskicn w,Sf,iclfeld oraz Kosen

trtlaIo

ktbty jest przesyłany do Włoch i do Jugosla
wji ora.t przez te państWa do portów śród:

ziemno:::D1OTSkich a nawet LewJł,ntu, r6wna.
czesnie . bowiem z wpro\yadzeniem' zniżkos
,vych taryf prZ\\Tozowych do stacyj granicz)f
nych będą .prawdopodobnie wprowadzone i
nowe zniżkowe taryfy dla węgln z Polski, do
włoskich stacyJ portnwych Triestu· i Fiume.

C' • •

iCt'we!}~ holenderskicllkółarysłokratycznych'.

;\Ąled!ug doniesień. holenderskiego Mmister~
st\va. .spraw Zagranicznych, b'. cesarz miał
~ÓWl1!eź 'Ujawnlć. zamliJ~u· opuszczenia sweJ
aotychczaso.wej siedziby ze yvzgłęo6w zrtr'O:::

~. Wpi'b\vadz:enie no'\vej" taryfy

znaczny,vpływ dla eksportu naszego ,vęgla,

'~

in

II

I.

Demonsuałfa ~kieh k;Ołlt~nistówpr~eiwk'6 prez. Finlandji
.., . '

KOpenhag~. 9-.:10 (Pał)

RelanCIerem!" ~)Pr'ecz z mordercą rObotnikÓw

. " .. Na przedstawieniu gttlowem w operze finlandzkichl'.
.
(,
królewskiej na cze~'Ćfill1andzkie.~gopr~"'den
. p bl"
.
"'Lr~
. ..• u lCZn?Ść. oburzona ta mailIfestacją
ta. republiki
Relanderia, doszło do' demonstra ur'l'T~1I1b]'Fa
kontr ' 'X t ·
k
~··H01'{"
k
'
,i
nlanhes aCje, s ładając hołd
tr~.tła1,
C.ji"., .', omunistycznej .. Pona,d, 1.0:>..ą. ',fkr,,61ew,s,.ką krolowi i1 'nrle~vdera'Łowi PolicJo
zt
k
..
.'
. ; .~-,
~
.
a 8TCS owa:, .. '. .,
. " .r~ ,~f14iY(}e:' -Ii l'02T.Zucono odez
•
,
wy omunlsty,czn,e'; ,.2:, n.ap1!!> .' la, 7e:mlU '.demonstr.antó'\v prze . .
ł'
.~. .~~,3I"""·l>",';l>.. :>mf
. sami ~:reez z knva·
fic1 nd l ..!......... ,.
"
d" . . ,
1 , wazme
m {'»
~r~.~~:.~
.
. .
,WiV,.nl
e. ~~11.Bemł, .~leż,których przy"ródcq był SYn kopęnhas
.l:tc:'l.U./

,~o profeśOra uniWexSYitetu

.ił'

Pete.tsWlA

ai paj.

D-PSZi
(Od' własnego

'.
sejmi'

kore~pondenła nRo~wohl")
W~awa 10-10

k<łIDisj:i JDDS3ą.,

ł10NTROLA WOJSKOWA

W IImlST.$TWAtB.
dO\viadujemy do ministerstw goopo~

się

Jak
dal'~_ycl1

pl"1ydzieleni hyc mają wojskQ"vj zaufa~
8Pl':'hv woj sIw \\"ych .
. :\L in. do !+.L p, i Ilanulu pl'ZyU.'2iiil;)'ltf 2;:staj,~
Utwino.\vlcz ij,lko \Yiteminiliter), zaś płk. Pa,nnę.ra mianDwany l0,:"wje sekretarzem g;:lHlitlnyrn
k<mtitetu ~onomkznego H. 1\1.

ni minis.tra

rtm.

PROTEST

RZEMIEśLNIKóW.

Na dt:,i~(i ju(rzf~;;l.yzupvwledz.lan,J tak w \Var
jz,a,,'ie, jak i w kilkuSd rniejsco,\vościach Rzpli~
te.j ~ prmvincji \\'ie.ce. z\yolape prz,ez izby wztlę~
dni~~j9'chy
rzemie§lnic:ze.
Wystąpienie li) je.=;t i'iJrganiZO\Vallym protestem przeciwkv, ..diJbro~:lzif:'jst\"·OIIl" opra~:J\vaneJ
ostań.nio prz.ez rząd
ustawy przoonysł~)'wej.

NOWA "MISJA" W WARSZAWIE..
DO \Vars,za1vy przybYł p. Jerzy Duc~w,nel· i
redaktor jednego z. pism le\vi{!o\vych w Pat'Yżu, p.

ChemeviN'. z,,1.daniem obu tych panów jest

wys~u

kiwa.nie na terenie międzynarodowym obj·tI"rÓw t.
zw. bialego terroru. Obecnie życzeniem l~h je~t
2'bscan'ie stosunków W' PolŚCe.
Po info1'lI1a;cje obaj "goście" f.raiOOl1~~Y' zwrócl.. się do posłów ... 8ocllackiego i Baliua. M·:Jtźna 8(1me wyobralZić, He pochlebnych o PO~s~_'3 rze~~y
mogli 'opowiecbioo:t&cY:, ~torowie.

NARADY POLSKO • CZECBOSLOWACKlE.

Berlin~ 9.::10 (pat)

by tS ja:WDe.
Baczewski

zazD·acz-ył, że

Mtore

przedsta \YicieI rządu pruskiego uznał za sto
sow:ae odmó,vic wygłoszenia swego referatu
'"
w obt~cności
przed~tawicie!a polskiej ludnoś
ci, ,y takhn razip. wolno
przypuzczac, że
miano omawiać zarządzenia, zmierzające do
pozba1ńrienia polskiej mniej!)zościprzysługu~

dzięki

którym uniefł10tJiwlono ll1U przysłu:
chiw~nie się obrad~1n' nad zagadnieniami za
sadniczej wagi,a d~!yCZąCeri1i hezpośredniei
doli polskiej mniej~ści, \y Prusacp.
'

j~cy:{:h jej prU\Ve
ł

'"

".

nt

it~
~-"

nim\~decydow'any
}

lm"

Poseł

Na dzisięjszenł~.posiedzeniu sejmu pru
skiego poseł PQlski~t3aczeY'iski zgłosił dQ
prze'wodniczącego. protest p~'zeciwko
prak"
tykom na komisji d1ą spr"nv wschodnich.

J

•

u

wróg Polski -- gen. v-on

Berlin, 9:0:10 (iłW-)

Na ID.1eJsce gęb.. von. Seeckta kome!1~
dantelu :,Reichs\vehry':' nlklnO\yany został
gen. von. Heye, d9tychczasowy do\vódca ~
kręgu królewieckiego.
Gen. von Heye dal się poznaĆ tuż po
ukończeniu wojny ruf stano\visku komendan
ta 3Wiązku obrony ~esów \v8Chodnich (O~

sfschutru). Tu* po niepomyślnym 'd1~ . Nib
miec 'lvyruku plebisc.ytu, kiedy to pewne ob
szary przeszły na rzecz Polski gen. von Heye
zwrócił się do mądu pru-;kiego z ozn.a,jmicJ:
niem, iż gotów jest wszcząć zbrojną akej~
'Prze~iwko Polsce, mająca na celu odebrruHa
Poz.nańskiego..
J

~zęly

si~ rokowania między d=:!'legacja.i QZeSiką w sprawie s~egółow:;i(\ ustaltmia warunków komunikacji kQlej{)\vejł na msadach w.mjem'nycll udogodnień.
. •
tJ:łii polską,

BUGI I'd NA.QRODY..

W

nńn.

spraw

weW1D.ęł1rlmy.ch:

~ ~

nies.iony w stam .niee~yIDlly - wolewoOO. pon1orsłti
p.. 9tarndaław W.ach~ i były woj. "W"ol;rński, ().
becni.e ~elony &> oontrali p. ale~~ Dęb
Ski. Wojewodą . pomorskim 3ClStanie mia;oo","laD.Y b.

mtni&W spraw

wewnęt.rznych

-

p. Kazi.n:tierz Mln

~

~

CZESCY W POZNANIU..
czeehosl-Q!W&CJti.eh
~J:)yła.' tu dziś rano () godz. 6 ID.. 30.· O g~ 8-e.j
odbyło się .l.1Ii:'ocz~ po'Wlitteini.e na. dworou. W caa.me miadamia, które się odbyło na dwore-a kolejowym., p~wiania paw1taJ:ne wygłoei'li prezes Syn
d;yka.tu Dziennikarzy "\Vielkopolsk.ich Powidl2lki i
konsul GlQss.. W iIIhittmau gośCi OOpowiadal illeIll.
Piehl. Następnie u~mcy ~ udali &ię na
~ llliiasta.
'
Wy<>i~

óziennikaT.zy

noroesna
Paryż, ~lO

~v." .te
podwyżki

120 0060, r,ed;ukcji,
płac

iJ'-siąea

~iffi.',

uNędni.czyeh

od 6 d,o 10%, modyfikacji postępowania }>ny wybor:w prezydenta, ~
udzielenie mu prawa rozwiązywania. gdaf1Skieh iw
ulSiawoda\\czy.ch. Pod tymi jedynie \\·arunkami
Niemiecka Gdailska. Part ja Ludowa gotową jest
wep6łpraoowa-ć
z obecnym, rządem gda.ńsk.im.

NOTA DO SOWIETóW.
Rz..1,u pJl&ki opracO'\'V\a.ł notę dO' Sovl'i;tów, w
spra \Yie umO\vy sowiecko - li.tewskiej.

Nota ta, 'j.ak się d{)wi.adujemy, opraoowa.ną
jest w tonie po.kojQWym~ kładzie nadsk na dąi;e
ni.e Polski dQ utrzymania jaknaj1ep~reh stoounlfIów polsko~S<.r'·i~ki~ł}~ tamaota jednak ooti-abę
wyjaśnienia

peW!ł1y.cp.

brch~m sojlłS'ZU

faktów,

wy-wQłanyeh

~

Utewre:kv-rowiock i ego.

Tekbt Ii3ty podany hędzie do wia4nm;)~i prasy we \\'tol'C'k vl'ie.cwrem.

TAll,GIO Km:DYTY :H1NlSTERJALN&
w uaJs.gym ciągu wczyły s-ię w r Lądzie

wł.)

Na wczorajszem posiedzeniu Rady mi
nistró\v rninlBter
spraw
zagranicznych
Bńand złotył obszerną deklarację w sprawit.~
połoźenia polityki zagranicznej Francji.
Następnie minister spra\,\r
we\vnętrz:
nych określił program decentralizacji, który

tu we da.

1rud1lGki 'fI:"</.nll:ała
du 'pr.zs• •Cd: w

&1"'\Wt'\l,:~

ruszyi pe'wne

oszczędnościowe za;r~~

które mają być zapro,,'"adzone w admlnis'tra
cji poczto\vej, telefonicznej i te1egraficzne:j..

tu sowiBeko-li wskiego Dla

,

ży

..

S'

jest fi

prz8_t~8IW:łC"

I

Sowiety tylko strasZ&

wojną'

niejs2ym fundamentenl :rządu sowieckie 40.
9:::10' (pat)
Prezes delegacji polskiej na kongresie Nic dziwnego vd.ęc, że wlaśnie pr.asa sowiec
paneuropejskim p. A~ I..ednicki udzielił W)"';. ka przy każdej sposobno~i podaje awant\1ri.
nicie pogłoski o rzekomych zamiarach wojen
wiadu kilku dziennikoI11 wiedĘ,ńskhll.
nych innych państ\v, a zwłaszcza Polski. B.yć
W wy\viadzie z "N ;;ue Freie PresSe"
p. Lednicki omawia rzekome niebefpieczeń~ może. że ze strony rosyjskiej motywem do
l)two wojny w EUl'oph:~ wschodniej. Nie trze:. za\varcia traktatu z Litwą było przyst~ieni{!
ba. lekcewaz~;ć - zdaniem p. Lednickiego-- Nien1iec do Ligi. Rosja sowiecka dopatruje
zawartego niedawno traktatu rosyjsko~litew s~ Vt zbliżeniu niemiecko~francuskiem. niehez
skiego t lecz rÓVę'1lież. nie należy go przece; pieczeństwa zupełnego odosobnietria. Polity"
niac. Rządy bolszewickie są w znacznej cz\ cy so,vieccy mieli łatwe, zadanie na Litwie,
albowiem obecny tząd litewski opiera swoją
ści oparte na sztuce utrzymywania umysłóv:
ełemtmtacb
w ciągu podrażnieniu. Niebezpieczerlstwo władzę pra\vie wyłącznie:ba
\vojnny, ocz:l\viście fikcy.tne: albo\viern rze;: skrajnie nacjonalistycznycli i skrajnie Oemoczyvt1stego jut dawno niema. jest naj wa i:. kratycznych.
Wiedeń,

Dziś

narady nad .budtłl't~m. \\?0(Uug
ufl.r&dy
te tuczyć
będą
'w dniu
NiD j.Qst
te Ś~~uWtl tlDiEu~Ci"Q1ni~
~Hniitr6\y K;ook.retnydl wynJkÓw w "'Y">'t""'''''''{''

admmistracjl
ma być przeprowadzony w
francuskiej.
l\1.inister Tardieu v.... swoim, e tpose po

.

~ANIA NIElL FRAKCJI LUD. W GDA.:.~SKU..

, Ni.emłecloo. .iraikcja rudowa wyał.oso\fala. do
~h hlroji w 9&jmietfdIPjglj;m ~ł
w ktÓrym m. in. domaga się: ~l~ pzt,Zyjęcia pooctulaitów ~ ~, mmie~ licz
by senatorów do ~iU1 zaś li61dby ClZkmkÓW ,;volk

(tel

eteg61nych re5~)l·taah, lee.t p:rzedewszystkiem trudnoit MdQśćuczynienia wymagal.l'IDm M. S. \\"oj~k.

WILKI W AUGUS-rOWSXDa:t.
Na terenie gminy
uka.zalf si4 w
\.V~I!_'~~ *,umł:y

~

""'nł!!irlAr.'m1Liv &i~ nA

wysplG

~j

Mo ~

c.r-

ns-Huucza. a stanowiły ~ ~ ~~
W,",1
Sie,nkiewicze. Ponadto ~ goł·
rłf'go obchoou ~łutbowego, ua.pa.dnięt.y ~ prze%
wilki
P!P. C~ ~. ~4
mJ ł ka.r4hinu wiłkl ~
-~.~

e
Przeiłe"t\rszyśtkiem należy

.··~leJ:

?•

~.~ ,~mits1Oc1i ~ jJihrej stron, ,l
:fobotnicZ'o ~ chłopskich z drugiej musi d04
ściach narod~ch. "V\lspólnym progląlllCPl pl"owadzi!ć do jeszcze wi~kszego zaostrzeaią;
tych wszy~ęb:· elementów było
ohalef1ie flpetytów, do dalszej dezorganizacji ' żYC11
było dlyba.wątpHwe, że
'd'Otychczasowy' rządów pol'Ski~l większości, cel wyłącznie ne" g06podarczegQ, do dalszych starć z sęj~Ml ł
premjer był ,faktycznfu takim samym. wice---o gatywny.Wp'olityce pozytywnej' jedynym i spoleczp-ństwem. ,,30 września" może się po
premjerem wobec ~eczywistego kie-rownk= wspolnym cel~ może być tylko .symp-atja ',vtórzyć Gdy nastąpi to w takiJCh samych wa,
, ka f'zqdu, marsz. Pilsudskiego1/ jak jest nim odIa idei; "fedęfh:Cyjnej"'4Gdy jednak konser~ lunkach:, ja.k dotychczas~ nie da żadnego roZ1
obecnie jawnie. Nie trz~ba też dowodzie, że " watyści wiIen~ i krakowscy spodziewają wiązania sytuacji. ,
łOna p. Bartla w dalszym ciągu .spadać będzie się, ze;ffe'der~j;a" będzie monarchistyczna i ł' Rządy marsz.· Piłsudskiego skończą się
cały ciężar pełnienia formalnych
obowiąz~ wlir~ ik;łi m~łko prze'd. reformĄ:rollłą 'w w6wc~as dopiero, gdy ustąpi napraWdę sam
". ków premjera naze\vnątrz,
przedews2Ydt~ majqtk~ch, ltW~ posiaaają na d~i~iejszym marsz. Piłsudski, dobrowolnie lub przymUf!j~
kiem na. terenie parlamentarnym, ao którego terenie panst..wa.'_ polskiego, ale nawet przy~ wc, gdy straci poparcie tych, którzy mu Ut01
ootychczasowy minister wpjny ma fizyczny wrÓQ:t ~ .~,011~ gdzieipd~i6j,tosocjałi~cl [owali drogę do władzy. Najgorsze byłobY,
wstręt; niewątpliwie, pomimo podjęcia ~ o i wyzwol$Cf; :'~ą do 'Wy\vlaszczenia l 'daI~ gdyby stało się' to metodami "meksykańskie
bowiąz~w premjel'ą:r: w ;~zym ciągu ~ $Z'Y~h refuml,~(}jalnYch.,
,
lId" czy"greckiemi"" Zwolennicy marsz. PiloZie się· odQa;wał glównie ,,$;gaiłnieniom wo-j$i
. . W po~c:e praktyczne} r~m\;ź~cf fe sudskiego·· powinni zda\va6 sobie spraw~ ~e
akowym" Jak to było aotYehezas. Nie zmi~ sąJeszc~. ~~te. Socjaliściiwy~olę;ńcy przeciąganie obecnej komedji na czas dłub
• tez koty dotyc~W;t(b ~'6w ~ . licżą Się ~SZY8tkiem z n$trQj#~"Blas, $y' jest n~bezpieCAn,e i uienioillwę. bo marsz
oosiaie ~anyosobowe. Zastęie~
~n. a lB'ĄSQ1n tyux:~ga1)iza;torzy zama~majowe Piłsudski nigdy nie będzielojalnympa~l~
!.Mlodziano,yskiego - ~erałem Siłdadk&w:s ~o ob~ęali,~1etmie: usunięejedr~zny,. ~ mentarzystą i jeŚ.li w PQ~ce me będą w C1\:f
kowskim, soojalist;r Makowskk~go- .ohooiai rohoom, re$~ę. rolną, '~jszMiei poaat~ lej pełni PTZY'vrOcone apolityczność'i niezależ
w inD.ym resorcie ~ posłetn~wtikim, ków, tamę ,
. podwyżki płąc'~~ę~ nośc wojska i prawa parlamentu, musi to 00
i6wni~ soc.~listą, jest tylko ~ figur,' m~w.iloołe~. Nie trzeba wcalebye pro:;' prowadzić nieuchronnie do. jawn~j' d~kta~
Bowołame., ~ mi6js~ p.~ea;;a: bgięgo rolcl~qn, bJ
,wiedzieć z C~pewnOśclął
lqb bolszewizmu.
'
ii
,,~acIloW'eał$, tytko ~ powolnego p. '*e e.war~. ~~!;Pilsudskiegot'~ ~o, jak'
Upadekrzą'dów marsz. Piiłsuds~:
rCze~łe~, a na'miejsce m~
~ania i ~y POPtZe~, będ21ie~się ziajmowal oof~ jest nieuchronny i kQnje~y dla ~yszłoścI
\:onserwatY"Wlo "-- masoii:skieh sfer ziemiań~ kiem ozem inn.em'-niz ~iewa:jąJ się;lJil8SY i' jPolski. Od ~wolennikówmarsz.. Piłsudski~
sldch p. ~Rskiego, ,wprowadzenie
at eze~o mus21ą . slę 'domagać jego zwolennłey w ~o zależy, by ten upadek dokonął ~ię ~
(łw6clld~iałaczy czołowycli tego obozu, pp. sejmie, pod. naciskiem wy.ro,Ó'w, pad grooą rychlej"nie' czekając, aż na,groma:(łzone m'~
'M.eysZfuwicza i Niembytowsngo, jesf tak utrą.ty wlOOzY 'na rreczkookUfetlrow, . 'PQ~ terjały palne ""YWołają pożar, który ogarmle,
$ftmo; jak jaiwoo°' prem~o p. Piłsuids-~', ~cznych:
'
~ ;, :~
, ich samych. przedewszystkiem..
'
go, wysunięciem na pl'an pietlWSZY f-lgttr o.zo" c.
.
ZaJ:leganie O- pOpar:cre ~ mon~ ,
Aleksander Markowski.

sfwleidzr6.,

Ze.~warty ~d, przewrotu majowego

\o,v,~.cli,

:dOfychbus

masko:wanycb~

na:

socJa~a~Jl, ~

ZW()1eńca:ch i,ś~zystkich prawie

jest
'taKi s~mQ f.ządem Piłłsudskiego, jak trzy po~
przednie gabinety p. Bartla. Dla nikogo nie

.

mniejśyo~
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Gdy więc nie' Zmieni10 .się- nk,w '1sto~'·'
ny.m' charakterze i celach' rząd6w, stwOTZ6s'
nych przez 2Jamach majowy, muszą; one dos
pl'owa'<Wć

takieh' samyoli 'tar~ l wybw
di6w1/ ,i&kdoty;chczas. .I '~st&\V"lamy .~

'00

łanie-: ł:to oOOłi DOwy rzą"d' m.~z~ .Piłsu~
W
,.o",.::L.•";".t:·" o.
go,~i Dtin metyle o-podkrcślenle, Ze 'Wj
" .arszaw;,~ap~:
sytuacji ootyehczasQwej nie naStąpiła i.idh~Gen. lJuljusz,Mął~f?ews-k1' bęTIiie .mial
istotna 2ilniana,iIe Q stwierdzenie,' iż r~ ffiógrafjęznacznie 'ąokładniejszą'niż jego

:wi~oo.iesYtuacji: stanowie będzie me sam
me~onny fakt upadkutegQ tząilu, a sp<P
'96li i 'w'8mDki, wjaklcn '~. 00 'dokona.'

1f;fata

i

odpó\vieazial, ie ojciec umarł~ 'a Pan Genetlal podobno' temu saUlemu żolnierz0wi za
chwUę pOWiedział: pozdl'jóW Ojca, gdy
b~
dzieszw domu.
.
i! ..
Gen.. Malcze\vski oczyw*c16 nawet

przodek Antoni
.M~ewsikU1. o tk\tÓl1ego
SiZCzególach życia tait',:malo :wie'dzialosię;źe
zawsze na to narze~:UO.
'
nie usiłuje udowadniać, źi mógł się pomy.łi8
Gruntowne ~biograficzne, które w tern, co który żołnierz powiedział, gdy z
, l1u pł:~poomieC niłeży; układ SOOsulla' .
.,
'~w t·.fiłit. śtw~nyoIl ~~ zamach. maj~ wprawi w zdumie~.rnego p. Ferdynanda -nilui ,rozmawiał. Ktoby: uwierzyl? WięQ dalHoesiJeka., chociaż. .. . '}lOlicz"Yl on ,'ddiładtńe sza zapiska:
',;'
~:'~, bAva~cy ~ niezmiennie:. wszystkie' :w'estc~ ,~.wszyst1Qe .. chustec~ ...' ; - .ObłąlianIe z C2;atOO~~ ~ VI.
p-r~ ~y. wojska,. obaiono .. :r*Y, ~. ki ~ i ooa (Ju!juśza, r:;łQW2cIqe!łO, P'1rZYgoto# oJ?eowanle z umarłymi.
.',
mwt~.l PfZeZ ,zaJlany osobowe, ~~ ~. dwaj uczeni p~c~trzy,-iak ~. z
Wreszcie, SPl.lSzczaj~ :Wf)tydliwie Oił
M,t'~dy pozaparlamentarne.. c~ ,~. ~dnie,ń· k'''. ;''''''~~.•. " ~>
cz~,· pytajq znawcy~
-.
W4).~~- i '_:..l-!_'~-'4-.
. • ~ ~1. ..
C.....:L
."
., . tore ~maJĄ. ~~a.gjQ 'M
, .' ~''"'''''''''' .' ~~"aeJa.. ~ Da~Cu .. j,'"ft'" obecuem badaniu l~gen.. .M!akzew.
, - Raz w teatrze we Lwowie witał siQ
~Y, ~ądy parl~ntame tko~~ 9k1i\egO.
.:.·:;i .
Pan
z
Państwem X. i podał Pan r.ękę ionie •
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' .. ·'·~·~'<~aiesilne1 o~~

objazdu

•..

1.,~w~.;:fa,niecli~·do :ro~ ~e~Lyt'
,

. ' . '

Wojcie::
~skiir.. ·,.. 'daw-" ~;&ft ''.:r. .,;.... ~ ~.' ••, ·_l..! '._~ '_.
.VSV,
al ~~& BlW-WSOl z.n~ 1 MO;:
wa'~hęty, aby w~~M~ ~
. ,. !

avł"J"VUViti~weg0..

-- .• !~l.,. '~.<'<'~"'.~~
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-

~.le poryWCZl'~.~-J •.W c~
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~.sąm,;.~.Eld~.
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,~,~.:~, pc .~iłens~czy~y pc:rez.... F~zYdoota
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?:!?s.
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nro

, . Generał
ruepam1ęta;; Tern goniJ,
bezwiednie ~morzutnepopędy Zapisł:a.:
_ - "Rozdrażnienie OParte jest
zb~

G~~~ oogywi~cie czemu. plciowem.
h

.zy. !WlęC, zap~~:r.'
imt'At () ...... _'..l1-r·L . .J<2, 1t~,i~'ł~L - ~

' l ' .

J-

~m.

id

'L

-

~.

fałd

p"'zec'

inę!ą,.

~~e

~....~a.n:j.

Zoown, trolCl1ę szperaniaw'pia.prerach:
RozmaViW raz Pan~al .w

...........

ez-'e:~a:łk :?ro~z'~ ~zy,zap~. P:ari.
....*~~~-.h:di',Jw
. .tt~~.#10naJiV:eil"-~,j
.~t:.~~~~,~· ~~' .~
...
__

~~, "~.

na

".DonajbardziejniepokoJących objawów.
:w •.2a.chowankt się Generała naJeżało to, id
tntm? swego wysokiego stopnia wojskowe~d.
Wita}ąc ·się :mb żegn3jąC, ma\viŁl~: dzień. ~
b~y !albo~: ~,!id.zeni8J a- nie.~ CO innego; oraZ
tew r!1Z1e r~lÓl pugłądu uiywal zwrotul
~~tęllt;Q{b~ adab.L·' a·!thll,~~

0'_

Prasa

lI'łówi~

c,lłI1Ć i~ ~~,,"a;no ~Jije ttprawę, la Dudzet}:
wielu iUEty·tUiCji lltył.ooZUQści puhlie:ZIIlej trzes7
c·z~ w pooarlach, grD\Żą,e katastrofą.
Ta ka:tastrora 'właśnie juź nas.tą;pHa. Tram
Vil'Q.je warszawskie pra.cu}ą z niedJoborem. Czy
stej krwi d-emagcgj!a..
dopuścHa do slus;
neg'o ",rpro:waliz0nia systeIllU sbe.fowego, . coby
mogli) ura.tować choć w ozę§oi pot!Gżeni,e.:
Mimo rozs-zorzenia siooi 00 O:dlsgie krań'~,\ zą..

ja<Ji wiemy, sli{}n(~~yłp

"UNJA" pomieszcza list jednego
oficerów got'ijcych zwolenników marsz.
suą.akiego.

Oficer ten pisze

między

który nara,ził. ."\1
e na. olbrzymie

z
Pił~

~\llryżld pla~

mial łitG od
111C'lyrn byla inflacja
maków obi
wzro~t k>osztów życiowych. Poza t
... ,., tu vrysunąć i ów cią
gly, neI"W'OWY ~,~enifl.~ jaki u na..~ de faeto istnieje 00 CI· . ·~,zys.kania ni e podległośei.Front robo
był i jest \v ciągłej wal

innymi:

Nigdy w żadinej wrm}i tadan· oficer nie
honorowo, który tak postępuj e. Czyn
taki jee.t tem f,a/Alniejszy> że W l'&Zie nie wy
. krycia sprawe-óJV rz.uca plamę st1."a5'z,liwą na ca
1y korpus ofic~iki.
Jeżeli sam napad. był naj~ przysługą
jĄką można bylo oddać M8Jrszatk.owi P'lsud.,
Ski emu, to ewenturuliIle niewyk.rycie 'OOowaj~
e6w zamienH.oby tę pr.zysługę WpotworDDŚĆ.
Słus.:nie też ~ic-8lP'remjer Barwl w liście dQ
dt4iała

Ma.Tezalka.. Sejmu

u.z.nał

cez każdym

&tale pOOsyoaiP1Q,
1Ila.sk~cęle ukr
jemnej wj~

e;i" tego.!) faktu - pl"Zyrz.eka.jąc ró'\Y\l100&e8nie,
"nie omieezka infOl'1Il{)rWae p. Mar&mlka o
pme-biegu dochodzeil w mią;,rę otrzymywalllych

V\'Slz0chnego.

te

kilkudziesięciu fanłbtyomyoh

się

z groźbą strajków

mniejsw

niej, DmASRJrr GAZOWNI MA

T\:lDB, GO HAJOĄ "ROB~-m PLACOWY
BEZ ZADNYfUł KWALIPm&eJI - 'fin!:
co KA.PlTAN.. 00 zaś do pensji potl'UiDm14-

l.llStę~',uierRz bardzo ryzykQwna.~
lż tą~a, ~\yięc<::. sIę rzeczy
diba. w~~h. Rosły więc plaee,

lIJJeitoda

Sąp.rooo,

\V,ećHug

TAKĄ PENSJI; JAK JENERAle, NDłWYKWA
LIPIKOWANY ROBO':fmK - HLB, 00 PUŁ
KOWNIK, WOŹNY W GAZOWNI POBIERA:

sadam ekillfi\Oill.jiJ~tkQwzr{}czni e wYTo(lzHa

jednostek,

WiM~y~b VIi ~'fffQluent pię~i, ą. :n.l~ id~ .,......
w-sz.y~cy of~erO!Wie domagaliby ~' wyklUC!Z&"
nia ~ t,W.'Jllj:i w~rcb, ~~u.

N{l.~j

na".

n& więks~ 9kIDIę .. tę-p-owano wó\veza.s, gdy
:kraj przeZYwał el .... chwile. Stąd wbrew- za

meldunków''... Pl'zypukić tl'zeba, że je p.
Mamza.łek Sejmu otrzymuje.
Gdyby dopuścić do ta.jneg-o głosowania
ealego korpusu oficerskiego w tej spraWie, to

oprócz

czewskiego skali ptacooecnej i prtlpffiłDW8ro
nej} ciekawe zS3tawitffi1is pod.ałai "Polska Zbroj

miecz Damoklesa, ma..
strajku na. szerszą ska
gromów strajku po-

p<:.ldz: .....

lę aźdo

dtalłO, aby każdy
pl1ze.j-azd kosztował jed:n,a..:
k{)twQ.
Teraz ~ł{}Siła g\\~ój a~ 'd~fi,cytowy ga..
zownia. M~:lsto walcbY z J.3OO;paezliwemi nie~
doborami. Po ogIDs'M>niu pr~ dyl". Świe!I'~

Akcję zwyżki płae wciąż
ająG częstokroć pod .tą
roś polityczne.. \Vza·
nie było.. Zawsze strajk

cz.ęściowy wi&i~
jąc w z~~u,

"powagq konsekw€lll-

me

kowski,ej stanowi

niema w

1i&k
pl8icy..

g'a1!JOwm

sm pod w~lęldem

~ .1

~jego

Jt

LISTY Z KRESóW;

Dla. nas M.arrs1.la;łek jest '\\'Y~icie}em kłei

a. nie

pięśd,

ebłąkaIkz:y:

st{)S{)owa;ooj w

~tkt1.w m~

&posób.

Niema ';;,

go

me'

llOaeiWe~

IlQego kłórepy
p~~
min. Zdaieehow~kiego.

,J)ZmN POLSKI"

pkn&

pol~

~pą.du

Da

pis~:

~, ktt4ny ppz.ed tygodniem
dok~h
ohydnago .na.-padlł J1;8I po.~a ZdYieehowsk1€'gQ.
Btało się ~ w pr~ień objęcia, sta.nowiska
~j&m ~ MiP~tra. Spraw \l"'ojsJł:.Qj~7ch.
Prasa 7i..'łgram'CirlW'J ·.-wt-aszem niemiecka, ł!ąC7ly
te wy.c1a.rzenila sa so~. Wrai:ooie ~i być

jak najf-łl!~k}j~. Maiwaloby aię ~J że
wła,óze me 00d~ ~aJy pblinie~~ zaiIani;a.,
wykryć

Sipra,wcównapadu,

dając. w ~

ten'

spo-9Ób ·z jednej Bhrony satysfakeję .ob1"a;z.oo.1emu poomciu prawa, ?i d!rugiffj ldA'liąC tamę
IDożlhv)"m przypus1iCmlliom i pPI.i:~j
Było to na}watruejszyro.. i najbrurdmej kategorycznym na~ Q'b!wUi. T~
dom'lga1a się i diOm-aga cała. Qp:iinja publrez.-

wsz.e1kim
rz.eniom.

na, zaniepo.k.Qjon& o zdrowia moralna a;rmji,
t0gQ ~ga. B.iJę rówmet ~j~) ~ ~tór~j reprezentantów nię można. przecięź uz;nać spraw
ców napadu.' Tego dQm.aga si~ . ł"Ów"llieź brnares Państ~ 1 Rza;du. WykFycla j~k C'J.i
t~d nie nast$,pu,o. Dowoozi to, że .ięjl\ mne .względy, wamtiejsze ()id tych mom6lhtów,
które przy1:oozyliśmy powyżej~ ~ględy -pow~y QtwaJrcie ~odU~e' i bardzo
ni&oo»pi~ d.l!a Ę~~

01

Na mar:ginesie grozącego WarszawIe
strajku pracowników Inst. Użyteczności Pu~
bUcznej "KURJER WARSZAWSKI" wsk~
zuje na przerost płac w tych instytucjach
wskutek czego prosty robotnik jest kUkak.rot
nie lepłej uposażony od urzędnika w~sokie~

go &zczebla

W

'I;

Niajwię-k&iy 'WI"Óg :mwP& Piłsudsklago nie
~lbf ~ mu ~j ,Jiilugi; . jąJt ci oft:

jak

tej w~ycie
paidziernlku..
"SamBjt .Mor~M tą
l ,z,oo\\'Ut Z lasktJ.lani "Sanacji Morał~ Woł~iu jedno z
mie~.~:
naj Wołyń dostał w Prezencie no\vegp \VO;l
»B~loość tego ~~ ~
oc.ze:tiwOOlia W'SXyst1liiicil. ~ . i ~j ~
je\vodę. lak wia,domo, na.zywa się
01;1 p.
BaS n»j~e, obea
.M~hf NieszcZęSllY \Vołyńl Biedne
Kresy t
l'O'1i_ ~ ~ Wł
nuż to już wciągu tych paru lat 1?olski od~
PoręOOki ~ się 00 :rs~'
aby... "iiło'tyć swoje ~ł< 1. 'E. ~i
rodzonej witąły one i żegnały podobnych
biskupowi i w~,ji ~w8ił się ją-:
QOłltojników" Chłopi mówią, że panów WQ:r
ko kor~t ~1ii ~nnike; c~
gowskiego". ~Jlad mada-wnJiD, ~ W3~
jłłwodów już tf,lk bohaćko t że palców u ~ąk
pował też l:liał... m.l:'~"'WlSebodrlOOh we :Lw«'
i nóg wnet nie starczy, b~ ich zliczyć,
w.ie w iaj samej roli. Nie "Wi~ jQkłlm. ~
Z oKazji przyjaidu p~ wojewo~dy Me~
sohem Poręb3ik;j, .~ ~~ć mttf.anie'~·
dakcji pism. amery~ ale 'DaSZym 000
cha na. \Vołyń, Stfz~lec kowelski powitał go
l\'li<i!Zkiem jest rnz jeszeze p.i:'~ wsz;y;st'ci
na dworcu w Ko~tu znanym· "h:ymnem"
kich, &by nie dopuścić 00 1ioonPI'"'OIDita'Cji.m1
szego kraju :pl"ZOl;tegO .~;ju "Jrores~
n Wir blauen HusaItn·', albo} jak kto woli..
tów". W!'-&Zle pojaiooooja się ~$ p~
,,lvly pierwsza brygada"..
O ten \vłaśnie.
~'Vjwjek bądlź 1lląi W oiyDin, ~ty\
,,hymn" powitalny bardzo ostry toczył się
go po~ ~-Ć_ ~i, lub aać;~.
najbli~ ~ }lOllieji!jnjlID;"~
spÓr. Na posiedzeniu,· ustalając program ~
witania, zdania wśród organizatorów jubelu
WreszcIe pau wajewoiia Mooli zał.h;ał
podzieliły się. Jedni chCieli, ,by
śpiewano i
się solidnie
~()waCban_ W ozyn too~
grano mazurka Dąbrow'skiegot 'drudzy opo~ ohecnie bardzo popularnych w <mIej. FolSoe~l
wiadali się za marsyljanką, reszta znowu ob::, a zapoczątkowanych w pr,aktyce p~ get»j
stavtala przy ,,\Vir blauen Husaren". Ta. 08~ raI-miniStra p.. .Mlod2ianowskiego: zmian
tatnia koncepcja zwyci~~ła. Tak utrzynxn~. personalnych. Za. jednem po0~ęciem ~
~wiajemtUczęnL
.
.
ra p. Mecha pol~ &~ato'Wie: wło~,
W Łucku znowu pow(6rzylą. śłę 'Baidzo mierski, 'dubieński; zdołbuoowski. E"Oi)idto kił
oryginalna,oroynaryjnie qbjrakte.rystyczna klu prezidentów miast i ~iu ~
maskarada powitalna. w któ~ wzięli ~ nych wyż$ZYch ur.ędników t ~mpoMd Ja,
ooał, PQZłl jedynym księ~ k;atollckim, osób. Oto pokłosie pl&;tWsz.yohdni nąoo"Wj'
. Bam ,,~;..
popem, lkUiu n~zyrymi u~aiieami", .- sa pana Mecha i jągQ
mi żydzi, z' ogromnym hu]dęm witając p. oj~.Moralooju.
...
wojewodę ,,mniejszościowe~($ od Fani "~
Cbarakte!Jłtyaeme
nacji Moralneju..
motywy tej or,rgmalDf)j ul~iłiQi
!lak utrzymują wta~nL pan WC4 ';ednwnu z UJ2ędD*fJ!W Ołjwil~~am!&
jewoda Mech nie był wcals aGowolony z te łanie, że ~~~t~y
ku przy powitmliu. - Brak r~w 'J'aaąoo
odbijał na tle sojuszu k8'kalno-~gO.
Z kolei rzeczy ~y Się "fi
,. 'el

<

l

państwowego.

Skąd powstał

przerost pła.e? W Ang"Fji
lo podc~ wojny, gdy wy~tko'W'O
1&"W<l!rfzow&OO r:0kt"Ułtowana se afer ~
czych zaciągi wojskowe i ~oo. nie

UBYłpiło

~ się

r; naeiąpstwami, skalę Wjrmagań
~ wydx'l.tme i kau.toWil'lie. Chęć
utnymania. tej akali ąciowej po p€)wrocle
do pracy ~annej była. motywem ciągłych
tt\;dań zwyżki pła.c ~i ei~łyeh 't1Stępstw, byleby utrzJ!lllać ~ką. Wfł,lajoość

Qmowyeh

. . ~y do

W

~.oomu

,,~

zał~&nia

s1ł~

:&:innemi ryn
9JlAt.~

stępnym przyjęcia· .M1ęiky

panu wojewodzie zlot}

innYlDi

.

Andrzej

cna

Porębski,
do
ny ł ,;demaskowany p!rteZ pr4Sę

B!;9~.~. ~jelt ~i ~~~:lt~~

;'-'f,~~-:

~'J~
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chi ro
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Józefina aeeker,

alony rytm pulsującego życia. <:c~ Cudzozi~m'ey, \~ Paryżu.,
: bożyś·zcze publlcznoscJ.

'{m;fYp{}1ity0zn~ publiczność.
.
pÓd:kpiw'Ują sobile dobrofliw.ie 'z głupich Jan~
Jej rodzaj piękności elementa.rhej~ poU'.s:r~l.al_
kooów i hiwnł:\,S!Ztuki teatrall'1ej,po,cząwsZlY ud ko.
('fJ ś\yi.a.~l(jmiie \V t€lm Stb~'or2enlu hl.'d·zkiem zWien:l:edjj~ lub fa.bey, aż do operetki i revue, gdzięby nie (lśm i eS"mlIlO' Amerykąnina, z je-go manją' ! z~ pnące si~ i Skn~7.ł}.-<;.e. już je.:;t kopjowoo,
przez mn{JSt ,WJ kobi.et w:;zf:'lkiego au.toramentu, któ
kupbwani:a i ~imnym spekulaty-\nlym umysłem,
. f{'
Hoc!Zą się i z:ichwyeają jej tali~em konto~j~
który, jed.naJiua zakończenie zaws~e mięknie pod
I1i.stycZlnym.
~ po!f;WlQ(l'la.
"c·hą>l'lnem
k~in)C'1lStkiej kohif?ity! francuskiego wina.
Niedługo })l'awdopod(ll.lllie, pomiędzy pa.ni-ank"
Cudne mi:lllS·to pr~ to, że ka.żdy może w l lub fral1c.'Uskiego esprH.
mi z najlep~zego tmy:arzystyvi:1, odnajdziemy' remi·
Iłiem mal8'ŹĆ >to, co dla jego psychiki jest potl~zeb'
\Vsz.ęd..z.i-e bowie-m dominu}ą cz,arii,i:zawDdzą
msoeencje s yl"\:\'etki t,ej e3k"en1rycznej metyski, I
Be, ~ 00 j3:k pięka.1a i bez.względna kobieta
l'.a mu.zykarrtu'I'!ŻYllska. która \v dooz.Y Amerykani
;mHacjEl, k03tjU1nll jednak będżie trudna sprawa, nie
P,OC i 4ga., ktmd i mia:żdźy kRiżdegO', kto nie potro.fi
na ImdtzJ m{}ż·~ wspomnienia d'ziedilStwa i niruiki
{Jaje si.F,: bowiem przB\vidtZieć.ażeby \veszly w ~
l:lcll.wycić tempa jego pulsującego źfcia.
murzynki., lliI1'nas \vywiela \vplyw drażniący, a
.
'Jo prrtyspies;zoIrew,mpo pra'cy, zabawy, r:u jednocześnie rYfm1 ich t·ailCa mta coś ta.k oszała- Ut; ba·nany jak'J jedyne ubranie bi(ja,el'. "
Moda tegm'oczna jest j\edna~;.: Już pod znakiem
dm 'U~, życia jest bodaj GZy nie najba;rdz.i'3j
ruiaji:kCowsp6t'CZlesnego, że staje ,się pIękny'", w
eg7Qtyez.nycll z;wiel~Z3tt: tygrys, lampart, ,~ż j~
~l'akteryst.y~ cec~ która uder:ua ka.żdego cuswej OOiwę.ąn.ej }]a,rmouJi.
cZUI1"ka królują wszoollwI8lrun.ie..
.
.
~Q'rOOa..
PoCIząw~z.y od Folies Bergeres, g<kte vi kuiid z
Jest w tej c8iej aillimali3Jacji Ołr~ upodo:ba."!
~ 1.» gw~Wln.ym &pa;dku franka i tdwojO'kwiatów sR~na sc:ę-nę bożyszcze p~: JÓZietfi
•
niu do jazzbandu i kolomwych alI'tystów, prócG
nago wskutek tego napływu cudJZOZiieIDC6w o moc·
na Becker, .aż do najmni,ejSlzej scenki kabaretowej
snobizmu} jakiefi,pragnien:ie Od·fo·d!zelnia się i od.
n~ w8.lliucie, Pa;ryż robi ohwilami wrażenie wielvr'szęd,zjetań(}iEl, mulatki, metyski, cZ!arni i bl"oolZvWi.
now:i.enia przeiz prymi.tyviizm; jest tęsknota do Da>kiego, WBZiOOhś~wego tarrg.ow.i.iS!ka, gdzie wszystko
JÓoof.i:naBecke,r D czarnych, lśniąeych włooa.'Ch
tury, do l'zeozy prosiych,dziki.ch i zd.l'owych, kt60J
je6t :na sp:r.zedJaIź: towa.ry i . kO'biety, klejnoty i za
porc€lanmv.egf) murzynka, D miękkiem,giętkiem
1 ę mogą oczyścić zgnHą atm<Jsferę po\Yojenną·
bwwa., 811iknie i uśmiechy, domy i przekonaUl.i-a.
dele lalkl. zC"Jiedwabllych gałga:l1ków, zachwyc.a· ko&gaci AmerykQiIl)ie kupuj-ą wszystko; z wyro
54
k06C"i swego ~ego arutooruru, objeżdżając
III
\!Ił
1111
PM-yi:, ~ją w tł1u!m z potga;rdą swe do1la;ry.
.~rzezcle
lINł
~j.e im się, że wykupią F-ranclę, ni.e pamięta
j~ o~ :rew~y&tko dla sdę ku.pić i wy~ mb ~ć,
próoz woieozy,s-tego pooprlt
~", kItóry jest ;nj.e.ZIIlds~mJny; }3.Ik feillks po:.
waianJ.e 00. 71MV'SZe.z popid1ówi:zadna moc anglQ'!9~1łoł:r4
handłn
l
m!ksoilskla. DIiie ~0Zepi. go· na swój grunt.
NjlrAzie, Oztęki mąarym·zarząHzenlom ty. \Varo~ono 'śledztwo'j coż 'się okaz"ato~
1 gn"Y1,by PaJryż pl",zez jakiś ka.takliiZm dzi.erjo.wy
;SkIz' pcliWliier.whni śW1iata., imzeba.by go byłO' na
Oto ni mniej n1więc.ej,·tyIkow dyrekcjach'
Mi\nisterst~ą. Wyzna. Religijnych iOświece::
BaW"O stWiO!rZYć,. ~y '. V/lf!lJIY~ mogli zeń czerpać
oia. PublicZ:lleg~, ustataplitlga "SZ~ÓlH filmo:: "szkół" filmowych mieściły się centrale ban
~ ~ c~~, DlQlWe prądy w szt~
wych w Warszawie. Cicho i gtbeho o war" dIn żywym. tow_m, które w
~ W.
4m, ~·iGlee W iIDOidIme i \ n:owe pomyaty w prze
Yi,YŚle.
sztatach, które. produkują przyszłe gwiazdy swe niecneSiecii
wpędzały nieszC!ZęŚ&we
Pamimo ~u n:iIoobęci' i ś1:i,n~. drwin, k"tóekranu na bruku stołecznym.
ol.jary. Oczywiście, polioja na to w odpowied
~ Flll8bCu.zi Otbr2iUJCla.j4ł .Almerykia.n, korzą si.ę <mi
Alarmującą wieść
"Polonja" ka.:: n{ spoi6b zareagowałQy ~ tu
iakd
pt'Zed ~,,~ seri.oox'\ który WS'ZystkD kupi j ~
oobr:ze ~plooi., wyrbwa.'l'IZiaj~ • duży obrót, a w gl"'lIn
towicka. Swego czasu, donosi to pismo, na "szkołaufiImowa w najb1i;~zychdniach w
de r~y me jest g'r<J!Źny.
terenie Katowlc istnia.ło kiB.ka.' szkół filmo~ Katowicach ma otworzyć swe: pOdwOje. ,,Po,
Drugim ~ym klijeutem sta.ją się Nd>OOlwych. Przy pomocy buńczucznej
reklamy lonja" przestrzega i 'apeluje 00' poHCji, .tiy
eyj <.;i semi, któmy jeaooze diW1a lata. temu kalec,zy
werbowano naiwnych, a zwłaszcza naiwne, z1la'data, k!fu za tą knprezą ~
li' jęz.y.k b'OOUBlki, mórw1tLi .tyl!ko SlWPteill1 Vf swoim
k1r.yje,
ję2:yku, dfmś~ją sdę wka.wia.rniach,· krzyobiecując im złote góry po ukończeniu
'iU::
mów nie jacyś eksportemy Zywego toWal'l:k'·
~ ~ ~ swoimi &:lltD-ca:rami, 'tylko paczelni".
W
trakcie
jednak
rozkWitu
owych
_
N~!f!ch to skaży~ ostrzeżenie dla tydi,
"t,rzeć. jak' ~ą ob6rem
"Die WRcht sm
nuczeIni", policja
trzegła,
że młode. ktlttzy obiecują sobie zbyt wiele po Shidjacli
lthein".
T-aikie jiest .to meub!;aganeży.cie: z poważne
dziewczęta, które
śnie
kształcono
na w jakicłlś podejrzanych "uczelD1jach" fImo,
~ OOtbi.orey robi S!hę
botzysl'icze, wobec
którego
wycli.
miJkJlą, ~ie r.aoowe i pc>lit)l1Cl2me ~;nń.n:lQ!zje. Fram.. gwiazdy ekranu~ w ta,1emmczy sposóbginę=

PaJryż,

~. jest

w

pa.źdz,i~'-rniku.

cu.zi

Jei.:.yne, miaBlW nrJ. ~1wh{;';e,
"g;dlzi,e IDOma być be.z o!SObistBgo szc.zęścia", puw\i.~
'lkial pewien smętny poe,ta, a słowu te stallęły mi
tywo w pamięci, kied'Y znalazłem si~ (}bea~nie 'W
~a.j~cym wiroze OOgD cudnego i ~tras.znego
to

u

-c

_I~•. "

:1,

tywy. t&waretB.

filmo'we re_ai&mi

-1\

ten .'

zn6w .

mesie

czi'

\v

#&#

TeoaorTelt] UJ ~iJl
P'~f SWą żonę

"t

&

.jzj~la!eW przyja;;

na g{y"ącym v_ynkt

1

,

Niezwłocznie

po tern odkryciu udał ~itt
(Io ~l ładu broni i pOj)'r0sH n p(\k:r~a'1ie aucre
go rewolweru. N~ ·twaf r.y jego 111a1owa1a się
złośe i głęboki smil:~k cb·}k
zdecydowa.nie
męsirlej stanowcz{)~d.

-Wiem,oo nal,~i,y !.etłz u~zynić.,. - życie' illoje je:.;t złamaD.'~, honor --.;.,
splamiony, ognisko dnm(łw~ -- .d08zczętnee
zniszczone... opanowG.ł~ ronię
wści(;kło~c...
Jako honorowy człowiek najpierw ją i jego
my~lał

z$IDordujer, lS. pól..tniej siebie...
Człowiek ten nie zalno~'df)\Vilł jeszcze
nikogo w ży.ciu, nigdy uie trz~.nnał .i'l.9.Wet re.:
,yolweru w ręce, ale potQŹin swą . wyobrii~
nią widział wyraźnie pławlące się we
knvl

ciała. Słyszał rozpaczliwe okrzyki k~'wnych
i sąsia:d6wt groźne miny czlonkó\v
kOlnisii
oŚ-ledczej i widział już sążnisty artykuł ~v
sensacyjnem piśmie; szeroko onisuiąt;y
to
krwaw:e'~

J&j§

•

Sprzedawca, n:taly, niskI człowieczek, naHaje się do zabijania żon i kochank6w'"i
z pochodzenia FrancuZ, t'oZ:łożył na ladzie Poprostu nie wypada takim rewolwerem..•
kupę rewolweiów",i~ecm slodklm:' glosem:
_ - AleZ nie mam zamiaru mkogo -."
- Mogę pan~monsleur. polecić !fylk:o hija~, .ani popełnić samobÓjstwa.,.- kłamał
ten S'fstem "Smithiiną Wesson"... . 1:\ aj now::I S~jew _. kupuję tylko dla obrony pmed.
szy 'wynal azek w· :<bJ,edzjnie teenn1ki ·r.ev,rol~ złodzieja\mi :na wsi...
wero\vcj ... Proszę,1',łłech 'pan zobaczy: sześ~
-- To mnie nie obchoilii monsJeur....
ciostrzalowy z_ ekSf,rakitorem... 2Jabija
na . - ofłrzekł z uśmiechem właściciel. -- Gdyl
miejscu z odlegloś~i'600 krokó\v... Widzi bym miał w ten sposób badać
'yszysti-dcti
pan? .. Go za subtelny mechanizm."Coiigien kHjentów, musiałbym w końcu. zamknąa
nie sprzedajemy 10 sztuk... Tego systemu sklep ... A może pan łaskawy wybiet'zesobJc
:uży\vają specjalnie z~ckpśni . mężowie ... Je COŚ z pistoletów...
den strzał zabija ąura.zu zonęi ~ochanka ..
....... Wyzwać go na pojeo.ynek? .. -- 7.~
Mały człowieczek nacis-kal· cyngiel,
myśłH się Szigajew.· - Nie ... Za wielki .I.ZL~~U'"
?t~ierał mechanizttl, dm.uchał
lufy i gła~ czyi dla niego... Takich łotrów zabija Sl~ n.
&lł połyskującą sfal.
'
miejscu...
, '- A jaka jest cena? - zapytał Szi~
Wł1lŚciciel· przeskakiwał tymczasem I
gajew.
"
Jednej drabiny na drugą~ ściągał nowe pud~l
- 45 rubli, monsieur.
.kaz r~,Yolwerarni, rozkładając je na ladzie...
- Ta.k... ~o Jest dla mnie trosZRę za
,,' . Sziga jew wziął jeden z nich do ręki,
dTOgO.
ob-eJ1'~~ł ze wszystkich stron, myśląc zgoła e
.
- vV taldm razie mogę ipa.nu daĆ . coś cze~~ Jnnem: oto widżi żonę bl'OGzącą W4 .
lnnego, !3.11szego... Naprzyklad to... Proszę krwl gdy obejmuje jego kolana i rozpaczU..
2obaczyc." Doskonały nLetacheuy"'ł... Tvlko vtym głosem blaga ~ litość... Potem sąd, ł•• ~'
osiemnasci~ rubli... Ał~,... ru~ . umywa ~ się waoskar7onych...
oczywiście'\ do S»itilthiand Wesson'~_ Nie
'..,. Aha ..... Tak włainie zrobię ... ·-

'Fe,,"

ao

o

•
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c

BIl

•
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-

trllZ.
y,Robotnik" przypom.ina~. iż nowy mini
sprawH~dHwuści p.
Meysztowicz ''"był

parę pod bojkotem
towarz~yskim
Iś udział w' odsłonięciu pomnika carycy Ka:::

pf1Jez lat
łe.tzyny.

l!Nikt wszakte nh; pl'zypuszcmł, Z& p. MeySZWW1o.z właśnie bf!dzie minist.rem spra WlfouU
wości w Polsce ::liepod;Jeglej,
1 to VI dQda.t
ku w gabinecie Józefa Piłsudskiego ....
Na zakończenie przypomina piosenkę,

Ictóra w latach 1904--6

kursowała

tm6Ą WPROWADZIĆ WARSZAwseJ

I

Dawniej -lojalny carski
mr

.1°

po Wilnie

w setkach odpis6w:

SZOFERZY,.
Warszawa w niedługim cZasie PQCyskt.

słoga.

nowOŚć, rzadko spotYkan:~t" nawet na

PrzebaCZOil19 wint,:"
A sy--m1:Jolem P<l'i~ia.
.!>onuiik Ka:ta~ti

chodzie.

Do głównego
urzęd.U
pocztowegt;
zwrÓciło się kilku szoferów z prośbą o wy"
-'danie pozwoleft. na zainstalowanie l'idjoocLt
roorników w taksówkach. Pozwolenia takfe
Dziś 0'Nllffij" daj~·~.
Zdarza się~ 'V Burgu wiedeńsKim te~ oczywiście będą Wydane 1m ogólnych \V~
I'oz'dawano ordery, j
fi ktoś umiał jak po bch, przewidzi1mych 'dla radjoamatorów.
wój oplataĆ się dokoto rrónu Habsburgów.
Zainstalowanie odbiQmika w samoclió
Nie wierzycie?' Zapytajsie się o to
tow" dzie. nie jest zbyt trudne. Wystarcza do tegO.
, ~asz~lńskiego..
.
mała antena na dachu lub wew~tlZ auta.
Afarsz, maorsz M,e,y9itowicz
Idźmy 0018, .~~
Pod poiłDiI1litkiem ~~y

nZa.pOInniane jut powstania,

~

..II
Jeszcze 0Zas na zgłoszenie się ze strony Polski

ze

..,Neue Freie rresse" informuJe,
w'
aniach 13 i 14 bm. odbędzie się w Wiedniu
publiczna licytacja cennych zbiorów pry~
watUych zmarłego tam prof. dra
Juljana
:Adamk~ewicza. Dziennik wymienia, że zbio,.
ry m. in. zaw'ierają: w~paniałe francuskie i
niemieckie meble z 17 -go, 18-go i ~ocząt;::
ków 19-9o stulecia, wieje bl'onzów z 18~go
Wieku i Cesarstwa, i pośród obrazów· jako
najoennleJszy obraz 1\~atejki "Biskup Go
rat optlszcza \rVa:\vcl",obok dzieł innych pol

"'ro
Szoferom

Z$

,

pod

_
Wydzial :tuchn ~olo\\"cgo \v \Varsza\vie
~dał osht~o okplruk, ,tlrzypominający
;wszystkim sgg{itom - dorożek samochodfr.:
;wych ł zakaz palenia papierosów
\v czasie
łazdy..
Rozporządzenie motyv{o\vane jest tern
iż' ogiel1, względnie popiół z pap1erosÓ"w za;
pr6.sza oo~y pasażerom taksówek..

skich i holenderskiGh. malarzy 18-go stuJecia, wielkie ilości polskich staroś\vieckich ko
bil:'fCÓW i tkanin.
Zaznaczone jest: że przedmioty, prze~
znaczone na licytaoj~j oglądać można
co-=
dziennic, począ\vszy od niedL:ieli 10-go do
wtorku 12-go bm. od godz. 10 do 5,
.
\Varlto ze strony polskiej zailntereso::
wać się tą wiadomościtl i postarać się, aby
nasze okazy nie dostały się "W obce ręce..

RACJA.
- Dl:acrlego p.a:D., pa.nieHose~t, lZaw:szle' ~
brudny, ndeumyty?
.
~- Nu? ~ mi me wlQ!loo?
Co nie ma. być Wl()1Joo'l •
pneew flGD
na.n.11uj.e mydłem '!
- Co to zBaClZy z mydłem? A jak Wo ~.
je IZ rtJrucimami, to szę ~yStZ msraa; n:I!8. 0'I1rn6?
~-

PRZY OOL.Ą.DANltl MmsZKA.N!.A.' '
Mieszkar.Je podoba mi się, ,aylko mut"Y .-

tfbk cienkie,

-

ż;e-u sąsia<1ów wszy:silko będlZie SłY0haćł

MQfma,

proszę

zawimić

palni,

~Y:

wanami !
- Tak, ale wtedy ja nie 1Jędlę siiy~
u ni.ch (Lz;ie-je.
.

dtJ..

00.

1ffA JABItłUU(tr..
- Protede ten kOli jest i 91~py i gloo'hy_
- Ja wam L"O powiem, mote to i l&pieJ~ ~
un nie \vidzi i nie eły~ tego, 00 się ~j.e świecie.

azbą'

jazdy

Zakaz palenia tytoni u przez aorożka::
rzy istnieje jeszcze z "ctasó\v prz~dwojeDJ:::
nych.
Szoferom, nie stosującym si~ do tego
r02Porządzenia; odbierane
będzie
p"llWO
jazdy. U ńas również należy ,,"provvac:lzić to
rozporządzenit! z rozszerzeniem go na WS:l:yr;;
stkich którzy prowadzą sau1ochodYa

n1~/śl(lł. -- J(:~o zgmorduję i siebie, ił, ją ZO~ wał jej wstydem... T o b~dzie najlepsza zem
sh,.v:ięprzy życic... Niech ją zgr:lzą wyrzu~ sta .... Jeżeli ona zostanie przy życiu, a ja
,niewinna i
ty sumienia... To będzie pra\vdziwa
zem~ utnrt;, gotowa skhul1ać, że jest
Hoi
jej
zaprzeczy?
Nie
..
Ja
muszę
żyć!....
sta ...
Zro~ię
.
'V\-ięc
w
ten
spo:sób:
jego
zamorduję,
I oto Szi~aj~'w uj~ał p:r~ed oc!yma.
whlsny ];Ggr :eb: widzi.czarn=1 trulnnę za '; (: ją z{)st~wię 7YW~h fi S!iffi oddam się -'\V ręce
.
~ l'ą z'\v'oIna POSU\V9. się jego żona, ploll~cn pbli~5t .. Tak będzie najlepiej...
A tymczascln wla~ciciel sklepu wyszu
wstydenl, okryta hańbą i ukry\vająca wzrok
kh""2r
coraz nowsze s~ stenTy:
ptzt"d \vszystkimi...
- Ma pan zupełnie nowy mechanizm.
- Ten re\volwer przypadł panu pew::
nie dQ gustu, pnlwda? ... Rozchodzi się tylo; Taldego pan me zn~.ldzie w całem mieście.
ko n cenę? ._. Opu:~zczG panu pięć rubli." Tq Czytał pan w ~azecie, onegdaj strzelał nml
nie J~st drogo, mói panie ... Czy pan wie, ja: pe\vien oficer. \Vyohraź pan sobie - kula
kie jl-'~t cło n~l te rzeczy?,.. Proszę zobaczyć przebiła na 'wylot kochanka~ strzaskała Iam~
SClanc
co to Z'a to\var... Tamtego nie radziłbYIll pa::: ~ę.. stojącą Da stole, przeszła pr~z
, nu bra"ć... N!ljw:yżcj może się pan sam cięŻKO łóżka, Przeszła. przez lustro i t>ołOŻYła. jesz:
cze trupem nie'wierną żonę .. Oficer dostanie
21'!\n:~...
,
SZl~ajew nie słyszał co do niego mb" pewno cieżkie więzienie. To jest proste~ ro:e
wiono ... BoI 3.1 n go to, że leżąc \\'" grobie, nic zll.mie się ... Sędziowie, prokuratorzy i policja
l:::1zie nlógł patrzeć na:
m~zamie
s\vej - on i wszyscy źle ty j~ ze swemi zonami.
Dlatego ka~degb mężczyznę wysyłają
n;l
iCJny•••
-- Trzeba będzie urz!\dzić to inaczej .•. Sybir, by zmniejszyć pokusy żoo ...
przyjemność
- - !1'lyślal dalej. - Najpier\v jęgo zamordu~ mie pan? A to jest średnia
cale
życie
mieszkftć
na.
SachaUnie
....
j~t Q potem ..~ PQtem prawdopodobnie s.uresz:,
- Psiakre\v! - pomyślał SzigajeVt" tuje !tnnie policja.... Ona stanie w charakte::
co
będzie
jeżeli !IDstanę skuan~ t i dotlw~
ra;e twiadka pned S<\dem.... Bede si~
ntl.pa:r

Bandsta mien;y

do kasjern

z

reWtl:IW~u

l

W(}la:
- Da\\'uj pIeniądze!
Kasjer (fllegmatycznie):
ny d!rohniejsze bank11;O;'ty?

gru~

Woli pan

NASZE DZIECI.
Mały syn. Kiedy
c;~

na 1:t:u.j

ślub,

Ojcie-c: No,

b~ę 3ię żenił,

:Me

Mb~

oj-cm.
tt

dla-czego?

Syn : Poniewa2: ty nie

zaprosiłaś

:mnie

M

swój!

nie WięZIenie... Ona tylko n-a. fu czeka. ~
mogę niko~o zamordo\vaĆ. W jaki spos61)
dokonam "więc zemsty?
- A może ten system, pros~ pana'"
- rt4'azH '\vla'iciciel sklepu. - Cudowny ret
wnlwer... Oryginalny mechanizm...
- lu?' wiem .. - myślał Sziga"jew.. -Przy jd~ do pana jutro..• Albo może kogoś
pl"'zyszlę .'
Było mu troszkę przyIcro#
Właściciel
tak sie napracowal Gdyby choć kupił ~
kąś drobnosttę. Rozejrzał się WOKoło. Szukał
~."(Izrokiem n~jtańszego

przedmiotu. Zdec~
dował się na jakąś torbę, której przeznaczc1
nia nie mógł odgadnąĆ:
- Co to jest? - .pytał
-- Torba myśliwska.

-

ped
wany

Ile kosztuje?
Osiem rubli,
Proszę mi zapakowael

Zdradzonv lIlłltiZ{)I1e:!{
i h,'\''''''ł ...·.'''';; les~re
ni~ pr!wcLteJm. ot.'>U!;ełł
iii

$qlm

.

-*

•

dn. 10

,Nr.~

pa:!dzle~
1f

l)'
Ksi:$e R•. wyjaśnia

S\vą

tragiezn& . sytąaeję po zaaresztowaniu
przez policję. .,

Od peWlDJego czasu połkja włoska harcIn pilzwrUica6 zaczęła na p3!vrnego taje,rpnh:z~
i'O Rosjali1i!Ila;byl on, ba.rćLw ubogo odzia.ny, jaklIiaJjgoa-zej mieszkał: itatk się ukrywał, że t,rud!no
łłyło. 'pr',zYPUS2lCzać, że sumienie lego j~s:t
czyste.
Ale trudno było z.gadnąć, ozy to jak} agent, &owiec
.ki, ~ może j:aiki spiJ$kowiec, prz.yg.oitowujący za-

ilt\

uwagę

nIlleży do

jestem ks. R, spokrew~iDnym z
dwol'em\vł{)skłm, :moja :ma.n~a 1 ,kl'ólmva Hele-

mnie;

ng. - to sio'Stry.' Duma nie pozwoliła ml' prosić o
pomoc, a na lępąze życie nie mam środk6\(. Oto
r-9'wód, dla ktQrego posfr!ć moja mDgla się \ wycb.wać nie.tJ'lko :tAjemniez[\, lecz nawetbardZD pG{lejrza.ną.

Sę-dziu, {}('zyv;iśde, jaknnjprędzej U\vo1i?H

Ił

D

'l

Ta niez.rnicl'nIe sL"?13aeyjui1hi.-=-t.ęrja wymaga
jl-'HC~~~ pnn~c~g'(i uZ1.ą;[':nhmi.l. Ks. H. wyjechał z Ro

ł sio~trą i

8;1

jedn\TiL

\V·

czyć?

PociY;epratSiZam, -odpowiada cicho areszt-tJ'wa

, -

,.y; ,'-' mam

tu ciotkę.
.... Spmwdzimy w. A gdzie mi.eSlZk.a ta ctótka?
....... W pąia1cu k:wilrynalskim.

-

r;;...;

Naozywas}.ę Helena

Urzędnicy

iDe,

omiem1eli z

~e wJ.~tOOmośei

te

i jiest kJrólową. włoską!
pr,zera:zenia, sz.c;zeg61~

a,re&zt{l'w~lly uz.upełnił

'.Hi SiZleZeg6ł.aimd.
- Na'Z'WiS'ko, pod którym

się

pewne

ukrywam,

nie

"".iM

ID-

dobrze zarabia
Niedawno .pod rUŻ{HV a 1<.1 po Polsce wys.t.ępując
charakterze a.rtystki-śp;e-..vuczJ.d Olga Szala pi;n ,
córka zriak,oll1rt~gą,balsisty 1'0-3 yjski,ego .. k,tóry zdobył
aobie }V"Slzechś:w.iato\vą sla"Y~. BawHa też w war
sZlarwie jej :rna,tka, piel'v.sza w'na ar,tysty, ongi zna
kom.tta baletn:ieaWloGka Jo llaTornagi -Sza la pin,k-o
bida ni,eZiwykł~i urody. W z\viąz.klL/Z te.rn pisma
zagranic,zne rosyjski,e podajq garŚĆ sz.cze.g61ów z ty
ela tego a'r ;y.i'ty, który nied.a Wll-O wy;dial <; \-yój pa!lliętn~k, przettumaczony JUŻ niemal na w'3Zy13tkie
Vi

.....

odzi

się ..•

ilhelma
~e ~ () rozwodzie drugiego sy-

II, księcia Eitla Frydery
jego', z domu ks.iężnci,zką Olden-

]i eeaa..rm Wilhe1lma
mttżonką

k.'a z

~~~pod:aje wydamde paryskie '"New yo,rk He-

raid.a u :

Jak si~ OIk&ZUje z tych rewelacji,

ol;€,cnie jest JIilmgo zdania. Jak powiadają. po ()tI"lYJ;!}8.1liiU rOlZwo<du, ks. Eitelma.· pOOlubić pewną
damę 'z ber1ińsk&ch sfer a.rystokra"tyoznych.

sprawa

udało in! się _\:'ywi~fć i . ulokowa6
JJ:mków rzynl,sEl!'h RIJ.sdKę, peln,

u

i;~piewa

. . . .. , _ _

IBi,awać

Znaną

Jest 'rreczą,

że ludJzie wysilają się e.zę

sto na <1ziwac'zue testamenty. Ale Z!oorzato się fu
i w dawllych c,ZtaSach.
Edwa.l'Id I,' kiól' Angłj.i, który zmarł - w 1330 r.,
przed śmiercią. mrwołał syna sWiego, późniejszego
Edwarda II i kazał: mu gmować~~re zwłoki W.
garnku, tak długo., a:ż <.:iaro się Oddzieli od , kości.

w PObliżuodebra.illej mu panny, ~ryje'chał.
do Ameryki i POki'!ku la.t,achtam się ot.enił.
Pmed dw<Jmał jednak laty znów zaczęto m6- Następnie' ciało poooowa.ć, a ]rości
wit (; nim w kJOO;ach tow~ioh Berlilna, gd.'YŻ t&liiZman przeciw łrun1xJm sz.kookim.

md~a W1iadomQŚć,

że a.mery:ka.ńs;ka małfunka bafOlla wytoc:zyła mu s.prawę rOZiwodo'wą.;"""twie.rdząc,
iż w ~ ciągu kor.espooouje 'z 'ma!źcmką ks.
EiBa ~ PlfIZedstarwił,a nawet w ~me kit,ka ,l'stów mę7my,' ~Q([l.1Ch maiłż<m'kowl.
W jE'Olnyrlll z nich księżna pisała do ukochaine'go:
"Czy to nie dJziiwne, ~ jestem 1'fiezmęcztOiIla w 1"OZ
mowie z 'Iiotbą., gdy tymozasem nie mam·. prawie
sic. 00 po~a II1ęOOwi memu". Dowioo~a'W~
~y się o tYClh Listooh, ks'. Eitel F'r;rderykpojechał
natychmiast do . DOlOm, aby 7i8!sięgnąć rady u oj-.eil.C<JIDa robić. P'Q(LoJ)no Wilhelm II odrud,ziL sy
u{)wi zamierzonego rozwiodu.
Widoctzrde jednak

Plaga'

pcbeł

w

Paryżu

.

PRASA ZA..lM:Um su; SPOSOBA.lU WALKI
OOKUGZLIWYIH PA.SO~AM1...

z

"Temps" pośwj.ęoa odd:zie:1nya.rty:kuł hiezwy~

Mtmu zjawisku, mianowicie ilIlwazji pcheł, dającej

OOc,zuwać si.ę niezoośnie Paryżanom nieiylko w 10·kaJach PD;b1iClznyc;h, ale także w a'llltobusach, wagouaeh koleJowycb. dorożkach ittd. DZiemllkzaz,nacza,
te. whrew. tw1etr<1!zeniombaiLacww Zwierząt p3,.SQżyt~
~lc.zych l wetteryn31rz.y" jakoby pchły pstie i kocie
n: e 1lr,zy.maly się 'człowieka, pchły, będą.ce o'o.'~i,e
pl;a.gą stolicy. Francji, natleżą właśnie .di(j' grutunku
UlobnycJl pcheł7JWjerzęcy.C'h. Podając przy taj. spv
~obności rome Śirodki ,na I?0zbY0ie eię<l:pKU'Ci.Hwych
mtruWw, dtziiennik p,rZY}XJIIIlma, re nie do.."yć .joo
proszJdem, ~AAcym' owady, wys:~ć j.ed.nJOra.wwo ~. i meb1i, mieazkrunia, pclrła oowlem j;est
Ell\Yad~ składa:ją.cym jlalj ec:Zlka w szcwli'D:ach '1 wll9ź

c~ ~ Ja;e'cUa .'~"JO~. ~

~h()lwać

j®ko'

Jan ŻYŻk.a, k~~,~t ,by po jego

śmierci, skórę jeg-o wypraJVi<m(j, na ,,:bę.boo•. ,,.Dźwięk
jego wystraszy z pe~ią -waiystkiohWęgrow,

tak, jak obecność D+~ja c'l.Zątyicjta ichs~ił1&".
HrOOia Mira.ndolJe;, kMlry zmM'ł w roku 1825,

8wiah, (, { i !j-p;rwi':ii: Szala.pin ~YYS,i!!P'lji~ ~hlC
;':':1 pow,jdZenl8m w
Sydhey'u ,y ':\1stralJi.'pob erf.l jl'iC 2!l: \ d'olarów za \vystęp.
r.qy:::;.h'. l1C.tran~ 781wd<3 pokaź.nykapita..rw Pa
ryku, w .iE't1n~~ z fl.:l jbDg~t.:;~yeh\, dz~eL1l:ic p<ll'3i 'te. ,;ł, on
Dlb:rz.ymią kamienicę i \vykwin.tne mieSIzkanie, W
"kt6rem ' miHszka jego drE~a żona i 5-1'0 dzieci.
Z pi€T\VSZą, iOiną, z liltul'ą Szalapi.n mi:~ł sled:tnioco
dzjed, a,rtystn., f{}zwiódł sk~ 1~ lat temu. Ohę.cni-e'
liczy s-Qbie 52 lata, lecz jego piękny głos prawie
Bitl'a,cił

nje

na sile.

B01SiZ,3'wky, z który:IIli SZia:lapin do 1921 roku
podtrzymywał rzekomo przyjazne stD:sunkl, zapra.sżS
ją śpietva1:a do l\f.nskwy, lecz na zaprosz-enie {D' a.,.ty.stu odpowiedział lakcuiczną .i!.ep2<~z,ą: "ZarnanI'"
Ue, a 'potem udawitie',"c.o. 7malCZy: ,,~prósiciea
R potemzadus,icie". Sz-."l.lapin zap8fWlIlC, '.Qiając taką
odJ.'Owied'Ź, brał pod uwagę rusrorję ż artY.stą·'teOO
rpm Smirnowym, kitóregD zaproszono doPeters..bur-,
,ga !la 'występy, źapłacono mu, a po,tem ... skonf.i"
SffO\VanO jego cały!xuł.jątek

"
kazał cia.łem swy:m naka.rroić karpia.,
00. lalt 20.

d<Qfwa.ł

którego ho-

B(lgaty plruntator arne~yklil.ński, chcąc w'ynagro
4:z,ić. kobietę, ,któ;rnmu uslug'lwała~ nazna,eiyl sp.ad
, k:oblE~'rc·ą gene.ralnym s\vego wyżła, a posługa:':!kkt}
uczynił opiekunką. psa i zarządzającą jego' ma.Jąt
ltiaro.
. W ~kru 177.6 kUlpita;lista, .kJtóry ~róbił na. gi.eł
~e maJątek w .wY/3lołmści 60 tysięcy :funtów· szWr
lmg6~, pl'lZekazaJ majątek ten kooynowl, 'pOd, WG
nmkl~m, ~e kUlZ.yn bę,dzieOOc1z:ioonie pr.wsiadYwał
na gzełdJzie od 2-ej do 3-ej po południu: '
Dmwa.et-wa l'UÓ'likie nle IDal1ą ~anic.

wami

,8'
j,ljne i
-'lezwykły te~tament'bogatej 'eiotki
\V 3.tar.w.G Ohio, m:6ar'ł.a przed kiLku dniami mil
'Jo~ka. nazwiskiem Lucy Rlaio'lll. PorostawUa po
sobie n:iaj,ąrtek, wynosząe.y 18nliljQnów dolarów, a
gsne'l'.a1nym spa,dJkobie.rćileuczynBla. swego siostirz:en-

Osołlliw'e są \varunkii

spadku. Ml-od!z.ie1l1e:c mo,;.

!ie d!()tpiero w1tedy ooz~czyĆ niajflltlłk, jeśli pochow.a . swą ciotkę \-vadIs rftuału,. Stt3.'l'oeQipskiego i

wp

dUJe nad grohem pa:ri;i,&,.o.ul p1ra~. Spadek.,
wyn'O!s:zący 13 miljonów: dolarów j.e-st .yt powazny,
by .z.lek~eważyć wolę ~eib()l8ZiC!Zki.. ~.ezwano_ prwto- Jednego z egipt-ologow, a.bybył,~rzetn cerem(ln:ji obrzędu po.grzebm.<:;esgo. Panią LUeY Boom mb~Slamorwano i z ciała jej IZlrobiOOJJO mumję, .ooo,ilą
gruętą Vi cienkie 1niane, płótno. Trumnę pomaloWl&l@ViiF'f!tsea~tft:"1.idef

d_i

W

..

f

:

nIe z: lvielk

i

00.

,'

;ęzyk'

.nie von PlettEmbarg, adjillialncie swego ojca. Kaizer
jecmak poat8!D!Ofwił wydać księ1m;1ez;kę, po'Siad.a.ją~
wielki posag, za. svrego' syna i panna musiała się
loo{ia.ć "1(;, :woli ce-saIl'lz.a... TemnaI'ld;ziej musialpoddać
się woU ojca ks. Eitel, choć, podobno, nieu2widzH
tej, która Illiała być jeg'Q. winą. Ślub się odbyl, a
-!,l'Ozpaczony baT. V\lfD. PletteThberg, nie chcąc pozo..
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teraz w" Australii
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f'OzW!OdttJmią;tęceg1Ot jest wynikiem romansu jeszClze
~ f.,<t'Zed ltat·. :PrZied małżeństwem z synem c.e'sar,kjm~ k13dętni'CfZlkta Old€:'lllburska kochała alę \v baro

hli
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tę

Da

'l

bĘ:'z,eMfn~l'cll JIHe!. S.tUllD\\'ląCydl ogromny maią.t-ek~
Niest.eir, jedl1Uk.upo;Yu2.l1ienie do ich O~~Qrrll
J.'ł':rmiałD nu. l1azw~$ka ksi~cia i sioblry;, siQ8tra.
I}vtaje.mnie wyjechała. do Ibsji dla uI';:ttowani4.
jeszcze' innych ko''''zto.,vnv;;d, (Hugo nie ltlogła wró,
c ć ze \vz.ględu na Koniecz,noś6 ukry\v:u1:ia się Prm(l
(zeka, bez jej pódpisu bank pereł \vydać nie chcii\ł
i nie mó,g'l i (Hat.ego to właśnie k;;. R. żył Jak
v~lah1i nr.;lza,rz, choć Vi hanku czekalyna.ń ska:,.by.

mach'.
Poillbcja ~iięla go pod na,dzór t~n nie ~~
40.1' ża'dnych wynikóT~v, więc go poprcst u l'1reszto;.
Wano któregoś dnia i poddano bad~l.inl u.,
- .Wydla.je Stię, 00 pan nie posia-da :5rodkó\v utn.~ - ą.auwa.zyl sędzJ:a, zrl€:sZttą nie ma p3Ju
we Włoo1JelCh nikog-o, kroby zechciał za pana rę
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. Niespodzianki

zyt'a
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" . Biul,ety.n zagra,nicznej B>ekcji stronnictwa ~jd
r::de:nokratyez~egD podaje dla wiadomoSci o wy
dGl.\vamu w R{fSJI nielega1nego ,organu pa.rtYJ'n .gO
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.].1.1srWszy
numer . t2jO
t"'A~'~, ~lt~ ,na hektografie, ukazał się w' Ru.ji
~, l!~.. Zy~ae . przyg-ot{)wuje nam niespodziW-lkH
S.(;r~-ahścl zmuszeni w wcjalistYcżnej R ",'<' - W 4&0
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DotycbczasoVly Eksport
Od p. dyrektora Centr.
Sg,ófdzielni
Sto\\'. Rolno-Handlowych, inż. roin. L. Ze!>
4tskicgo, otrzynlujemy w tej mierze l1astępu~
jące l n f o 1 ' l 1 1 R c j e ; '
EkRpor t zboża naszego, 'zagranicę w
rb. odby\va się \Y r'ozmiarach naderograni~
czonych. \V sier.pnht wywieźliśmy
przez
Gdił.ńsk 14,000 ton żyta, 4:000 tonpszanicy,
1,000 ton jęczmienia. i 100 ton ·owsa.
Vv e
wrześniu tą samą drogą wywieziono żyta 17~OOO, pszenicy 500, jęczrnienia 5,400 i owsa
1

100 ton. Eksport drogą lądową wykazuje je;:
gzcze mniejsze ilościJ. które można oszac~
waĆ ogółem na 6 do 7 tys. ton. Był to głów;:
nie jęczmień, wywieziony do A,ustrji i drobne
iloście żyta - do Austrji, Czechoslo\vacji i
Łoh\TY.

Nadto zalado\vano 3 do4 tys. fon do
Szczecina gł6wnie' drogą wodną. Zatem ca. .
. ty ootychczaso'\vy nasz \vy\VÓZ wyraża się \\T
cyfrze okole 53,000 ton.
Naogół eksport dotychczasowy okre~
~lić należy jako niekorzystny, ponieważ kon
trakty na dostawy w przeważnej ilości zawie
rane były w lipcu, gdy ceny na rynku świa~'

. Ogólny plon
w rb. wynosi ' kują~ych ton kar:tof1i. '()t,~zYDlanlY .G6(},OOO ton
5,234,6000 ton, psze~~Y 1,367,300' ton; jęcz~ zboża; którą to ,l1ośc wy-padnie '\~ziąć z nad,:
nlienia. 1.505.700
a 3.300.000 ton. Do wyżki zbożowej~ ab~ p',)kryc nią nifdob6r
sie\vu potrzeba żyła.
ronny, pszenicy zienlniaków. Pokryty OJJ.,zostanie Oczywl~ele
136,259 ton,
1'73~557 i
owsa 'w pier,wszym rzędzie rezerw:'ą j,ęczmienia. i
419~991 ton. ".... ...,.lU.Ou..u,
wynie::: owsa i wreszcie części·) \TJ apasem zhó% chlp
sie wedle obliczeń
do Sztrema żyta btwych. Po odłic~eni~1860tys. ton od 1,JOO
4~094,860 ton"pszen
!403.95?,· jęczmienia tys. teoretycznej nad "vyifd .fy,l~kfIie, że ma
1.228.458 i owsa 2.
8
ton. (Niedobór lny na wywóz w rb. za1erhvi'3 ok(lł( 250 pszenicy pc?krywa
naddatkiem).
- 260 tys. ton zbóż chleł).)('lyd!) Cu przt'dsta,..
, Z powyżśzeg c ,sta:wicnla wynika, że wia ...w-ąrtoś6 około 1,00' Y1.\lOO zł. pol.
lla~wyżka, jak przet~atny się nieba'wem \\.
ManT, jednak Wta~enje, że
nied:óból
. znacznej mierze t
czna, nie przekracza kartofli nie będzie tak' znaczny, jak to wyni200,000 ton zbóż chlebowych, 200.:)00
ton ka z oblicżeń Urzędu·
Statystycznego za
jęczmienia, oraz 400 tys. ton o'''sa. Nadto 'z
sierpień. Sądzę, że!akkolwiek owsa na wy..
r. ub. pozostało 250 --- . 300 tys. ton zbÓż wóz zapewne nie 'zostanie, to jednak śrnia.ło
chlebowych. czyJ}, rf"tzetn okola 1.1 OO.OO~ ton można przyjąć. że poza' 250 tys. ton zbói
zboża Jeże1i jednak '1łwzglGdnimy
słabszy
chlebowych pozostanie: nam na' eksport oKoł6
w rb. o 4,343 tys. ton urodzajkartofH' i wy:; 1(lO tys. ton jęczlllienia główllie browarowenikły st~'d niedobór, który nlusi być pokry;: go; barnzo obecnie poszukiwanego przez paR
'by zbożem, to, 1icząccl't;}nn,~ zboża na 5 bra stwa zachodnie.

. . . . .D.

Bije:,~ monety włoie, pł·akiety i medaliOnY

toW}"m ksztal~ow~ły się. ~orzej, niż

obecnie,
na bardzo dobry uro~

zanosiło się
dzaj' i wielką podaż po żniwach,

a u nas

co w kon~
sekwencji musiałooy doprowadzić do wielkje;:
gosp4dk.u cen. Do .,dzikiej" podaży. ~boZa
po żniwach

tegorocznych nie

doszło.

Przy~

czyniły się

do .tego opóźnienie żniw, .mierny
urodzaj w kraju: i słaba jakość zboża.
\'1./ pieżącym sezonie na. wielki ek~
port nie zanosi się. \Vedle .moich oblic zet!
nie posiadamy \vielkich ilości zbóż na wywóz,
cala bowjem nadwyżka' ponad nasze zap~
tl'zebo\vanie przedstawia się następująco:

}rlennica Państ~ąwa za)ęta jest obec~
nie biciem monet złotych
lQ-cio i 2(}·-to
zlotowych. 1?otą,d wybito ich zg6rą 150,000
sztuk. Monety te ·na .podstawie specjałnego
dekretu Min. Skarbu hędą \vynł1enione na
monety złote innych państw łub złote przed:::
mioty. Pozatem mennica tłoczy bilon bronzo:::
wy je~dno i dwugroszowy, którego brak w
kraju stale daje sięodczuĆ~
Oprócz swych zadań
bezpośreanich
mennica. wypuszcza serjatni artystyczne pla~
kiety i medaljony \vedle projektów wybit~
e

Lekkomyśltł8 tJbiełnłca

I

Państwo Moutiel" p'l'zepJ.>o\valjjz.i,,~s.zy się na nowe mieszka.nie, .postanQwili WYZl1laczyĆ robie ooeń,\
w :klórym 'będą pr.zyjmQwatli gości. Zd.ecydQwa.1i

sit;

na

pienyszą niedzię~ę miesiąca..

Pierws~e przyję:ciewy,padło

'3 października w
1l:l:dLelę" i ,vięt! 1l8:ń;;.t \voMoutier
zawiadomili
~W)<:h przy jaeiól, . że dnia tego przyjmują między
CZ\',211ą a siódmą.
O trzeciej spotkali si~ przed bramą, oboje ol>ładQwani pac.zkami.
-- \Vięc co'! Ciastka? Dustała;ś \\'szystko? Spyin ~ mąż.
- Tak ... ciastka d€6erowe. dute.., tylk.o lX' 20
gr~lszy w małej cukierence) ale świetne.~. i małe
uerh1I.nikL ...
- To d'\...lSkQnale!
- A ty·? KU'PHe~ wino? Czy mamy już
ws!\'stk\.d
.. - \\·s.'ly~tkQ! Porto. mówiii ci, palce lizać.
W .::nl'5ZGllyd;, starych butelkach! I nIe \Yierzysz,
lak tanio t:tl}ładlem!
Już \Yt'łldtlzHi na ~C'hojr, gdy pan~Ivutier

;:t

Pa:ństwo M{}utier kupni dla " g(}śei 20 ciastek
z iueinem j 20 cZ;elkoladowych.
Okwa~ans prz-ed ósmą. gąy juź mnIe) '\Vię
cej t1.1l2i1n ooób prz.e\'r'inąl . się ~ez, ich bawialli.ię
i gdr jUi nikQgo wi~cej ni,e IIł(»żna się hyło soo
dzie-wać, ma.łżeństwo zrobiło ;n~Thtarz ciastek, któ
zostały.

-

Czterna.ście!

-

\
powiedlzip,l pan Moutier -

zDsta lo ,cZlfernaście!
-- Ach. aż tyle! Co za szeo;ęście! To będzie
moina sobie .. użvć! - vmlała żom.
Nawet ~ 'odliczeniu dwOOh"eiastek dIa :;lużą
cej. zostawało im po 6 dlamtItagQ na deseor.
Nagk pan Moutier z.n',"Qlał:
'
- A !st.różka ?
- To prawda! Jakież togłnpie, pozbawl~~ć

sifi przyjemności dla tej staref-wiedźm:y'!
- Trudno. obiecaliśmy, n1~y~ dotrzymać!
~.

tąd

(kornp. ReszkO I
S~.~s2ica, art. draln~ Żelazi)wskiego j króla Bo~
ie:;,awa Chrobrego l' ó~(ttniv medal pamiąt:
kowy Polska - .Anle!!)'ka. 'który doręCZony
zolstal prezydento\vi (),olłdg.ec oWiif' i pr.zez
f; €.cjalną delegację, która wyjechała \v tyAl
C~ lu do Ameryki.
monta, J. Malczewskiego

•

tam, a.by ich. nie prtzeraZać.
Aby upewnić Bię~ że '\vykona ich' poleceMe$
paitetwo Moutier dodali:
,
- Widzi pani, ma~ny tu ciastka. J~ goście
j:óidq, pnzyślemy pani kilka sztuk.

r~

rzeźbiar.zy polskich. ,\\Typuszczono 00:.
plakiety i medaljony: marszałka J. Pil.
sudskiego t byłych prezydentów RzpUtej ·"G.
Narutowicza i St. .Wojciechowskiego, oraz
l. lVIościckiego, pisarzy' ,Żeromskiego i Reyl!;

nych

.zut:cydo\yal mąl. - Trzeba je~lbęd'2ie posłać ze
~z:,{jr ~iastek. :Nie można inaezejf
Zawinal tSZ'?;I: cia5te1~w papier i jut kie:'o\'t"al
sle
ku drz':riom gdy nagJez8iUrzymał ~ię.:
pnyu'zymu.l l.on~ z.a;raltŃę·
~ Słucha.j no?
-- A ~trótk:.1·? ZupomnieU:;my () niej .. ,
- Co takiego?
-..: CQ SiL,óżka ~ Xie rozumiem.
- Słuchaj~ czy nie sądzi\s.z, te sześć f'O tro~
- \Vie€! p1"%eciet, postanowiliśmy &Ię :! nią
. ~hę za dU:l:() dla tejsta.rej ?- A(aśz. odł6ż te dwa
roz:ru(, wi~.
r-:l 1,redens. \VytłumaczE: 'jej, ··t.eprzyszło wię,"ej
SkierulraU> !lit: no mieszkania pani 16zefowej.
aO~i?j
nii się spodz,iewaliśmYł. te myśleliśmy. te
ją,
aby,
dQzol'czyni dOll'Hl. j
~\·;ę.:c; zostanie i że Mll~Zły ras post&mml
o ich piętro, n!s od~
gdy goś;:-ję
się py taU
si~ l':nys§,ć tej ~ ~
powiada.ła, te mieiZk&lg na piąt&m. l.' r. na ez~ar

'*

Moutier przyjmoWali poo!atZ arugi w
I:iHlz1elę 7 listopada.
.
,,0 kwadrans przed czwartą na. kloszwch w sa
lonie pi~trzylo się 40 ,p iast~k i l!śnMy ueta.~
rz~dem butelki i kieliSlzki. Qd c:swarrtej ~
}foutier, świą.tec,.ul1ie przysttojeni ooze!k.i.WQlli z ~
~aństwo

clerpli:wością

naiiejścia

"''PÓł

gości.

piątej, pi~ta,

w+p61 00 . . . .
.
- Co się stało? - dlziwH się paiIl ~.
Nie rozum.iem zupehńe - dziwilla. się ~
MÓuher.
1.
'::,
'\Yybila szóSta. Mou,tier nie :mt'J8ł ~.
mEH: ~weg{) niezadowolenia.
- Dosyć już :rn.rurr. t.ego! GJ.y ci:iwbie k~
:Klbh~ ze mnie? Jak przyjdą. bę&iestz ~
nvokh przyjaciół... Ja v,y!(!}wdzęł
Zoozedł na dół, ale mn~ się w l;ara
mie by wypalić pap~} 'tałyszaii rozmo.wę, kttQra
g) zrus.tanowHa.
Zobaczył·bowiem ze' swego. ~ ~

\VyhHo
tej. . Nik,t się

nie

do

z,jaw.ła.f.

SWF-b państwa SaIigrac, któr.z.y ~ się przy

mi,>::'lkaniu oororezyni p&ll; ~, ~!lię
na którem piętrze mies7!ka.ją ~ ~.
Dozorczyni odpowi.edr.~ głośao i
"$:
- Mieszka.ją. na pit\t.em~. 'Aie •
ma.
~'( ch>ilzić!.. Niema ~h w dom!Q.
~ j~
w poludnie.
A gdy lań:stwo ~ ~~. _.
wnła;El głośnQ w~' ~ do męła. kt6ry
i'H:oząe w fotem ozyt&ł ~:
- Słyszałeś. JÓ'M'Jf? L~".1 ~ EhM
:.ia~tktł U'f'aWWMam dla n88~ T~ ~ ~, ~ł

*"

~

;. ,.

Blae

~.ARZYJ(;

"~,.~Dthlm

terencja

Froł11 i aSZiKa Borg.

erB.AYK~

pfzemyąłow~~w W

na, śIrułeli "pbląr

":~:;Jt1~~~~"':':.
~ ~",.,,-'I:n,';IU Pióża u ~ wiec.w,,rem "cały
,
~~1:""1~~,~
,
~,!bez ldtlilIlstwilii".

W~jewództwie

pozą"dllnych następstw.

cenia .p.Milij~flI~ Pracy j Opieki Społecznej
Przedstawicx-ele pn5emyslu oświadczy_
, ~. po. pot. i W\i:ooz. "Wesele podC'iZ.aS ~urkieWl0za<~. ,interwenjującegowtej Ii V{ (}dpowi~dzi~ że Z ich strony. nie było ni.
.
'rewol'tlCj.i".
sprawie w ';W;ąxszawie p. wojewody
Jasz::: gdy odmowy udzielertla pracownikom podWY.
WID'OWiiJSA
czolta- oą~~~l1się ·w lJrzędzieWojew6dz żek t . żelOnatorni:astdo ,sprawy-przyznania ~ej
':~~".
kIm konf6r~~~Mt. p. wice\vojewodydr.Osso::\ pod'wyżki pracownikom; odnosili SIę zaWSze
\y.~~ ~ydna. k~".
lińśkiego z' _dstawi(;ielamipr~emysłu w przychylnie.
,
')~, ';Cmm.'Y ~".
osobach~.
:ektora
.
Y
wlązku .,' PrzemysKu,
'
Z·
uwagi
na
to,
że wynagrodzenie p'ra~
i~:K-mo "Pod~y strmł".
Włók. wP ,
. Pol. dr~ Barcińskiego i inż. co,vńików unlyslowvch nie bvlo w pł'zem·y.
"',~ ,..Pat ~ Paioon,cm)ako bokSerzy".
Rumpla
J~r~
ziale okr, inspektora prący śt~nigdy ·skat~goryiowane, ż~ dalej w)11a~taiiry BOgBiB'ty potwór".
~
"~ "Pat ~ ~ j3ilID rokserzY,".
p. inż. Woj;;
jcza, celem wyjaśnienlQ sta~ grodzenie praco\vnika umysłowego jest pt~_
~"G~{l{rZ PM'y.skli".!
nowi~ka, ja~~zajrilują przemysłowcy . w znaw'ane w miarę jeg'o kwaliHkacji i ,prZy~
. ~ ,tOOalI'a ~"'. '
. 2wiązku i .,.. 'ą • ~m, powstałym, n~ 'tle żądaił datności dla poszczególnych przedsiębiorsfWi
u
~ "IodYiski grobo!Wiec •
Pod"Wyżki~:~,.~~zezrobotników preemy(31u iz tego powodu przedsiębiorcy nie: mieli u~
, J~'lMdoWY; "W; 1mJjdanacłi oił:WJ.w,~ąiZku" •.
wlóklenniczeg.pJ"
, . " ,.'
.,., 'mÓ'w'czyli że spra\\ia podwyżki płac' tej l~a:t
~kJi. Kiinem.. ,00w. "Pat i PaJtachon· jako polic)":,
-',-",,"!~
P. wic,ę~~jewoda przedstawił. deleg~ tegorjipracow'nik6w. będzie traktowanaprz.e:.ł
tom prze:qlY;, ',. ,onieczność rychłegozlikwi;::~ firrrry przemysłu 'vvlókiertńiczego indywidri~I
aąwan'l~ z~t~gll, którego przedłużanię się nie.
jest niekorz~ih:ie z· punktu "vidzęnitaekoo{)~
'Oświadczenie po"vyższe p~ wlcewoj~
~m'''kJ003' J)rredl~i
micznegQ;;a?~yw jego jest wysoce uje::: woda przyjąl do wiadom~ści'z tern, że Z~
.mny,
gdyż" w~ołuje ono stan' nle~WąośGi 1. stanie orto przez p. inspektorap'ra~y zako~u'
'do~wy
'naprętenira, :J~~ ~noże doprowa~Ć do nie, nikc}\vane z\viązkom praqnwniczym. ' -(Pl ..
~ ;Wł~ wojskowe ;wy"j.aSniły, ze
oba
,
' _' .~
ium.usy rocznika 1903' zostaną zwo1nibne
II
Ił
z wQjska W. bieżąQymmi~s~u~ ewentualnie
~ piexwszej połDwie przyszłego już całkowi~
'B
de. Rocznik ł904 smzyć będzie ptawdoprOdob .
nie ao &tycz~ 1927r ot względnie ulec,o' 6Ju~
~j; gdyż nie lDoźeonlYyć;~wolniony V~zt:!.d
p;a~~ctz~eI'IJl'1tk-u pr~ti\ do zal"yyte:łmości p48!nięż.nej iW.) calkow1cie wym-ieJl"i;on 0e8-Q
~szkdlienielńpobranych obecnie,do wojska
nru3!te·puj',ą.(~(~·DO,df!itki betZ~redrri1e:
;ID, łw:z.nie z d,otychClzasowem.i rakami, podatkU
15 liłtQ'padi3.· wPlifl.ta 11 :t'3Jty po-, majątkowego bez zwyż.ki konfynge.nrowej OfiVZ przez
~borowy:ch roe~ka 1905. (vl
I

7

<~~,

·C,','.""

:~ ~

"0

I I

~:~W·;·FKIIIII!"_~".,.'W~

me

;, a~l(1hjó\V 'gtrUht~cl1 m·

ow.a)nYa

, (lim 'otu,

od kary
Zosfało wYJasnlone,

OSiągniętegO' ' W wpr2Je&im InJes1ącll pnzez
hOO1dJIowe I j'
ka.t. ór/llZ,' '-przemy

słowe.

o:

Ze He cywilne
adniin}istracyjne zwrócą siG
,.wprofSt do formacyj 'wojskowych o wykona::
nie. tła' żołnierzach karwolnOścio~ych lub
pieniężnych, należy odnośne pisma z orze~
czeniami tych kar przeslac
prokuratorowi
'W6jskówe1DU P1'ZY sądzie onęgow-ym, który
wyda ..odnośne zarzą,dzeni~ co do 'sposóbu wy
Konania kary 'wcza:siesłużb~ YfQtjskowej. (vI

'W*Z1maDiei)k~mr

7JiIDow:y
W kolach :miarooajnyen

_

l$

I-V kllht."

prrorw.ail!~ 'p'rawid\loweltsię;gi

'ban

ty,ng€'utową.

Wyjąltek stallo()iwi4p1ruvnicy, który-Ch majqt9~
".vyŻlej 1;),000 ~l i, którzy w myŚl

()~acowa.no me

·w '

~y(ili;w.asoWychZial'1z~d!zell, abowiąmni -są
termł
bm. wpllata polowy m,;łdiClZki ,.• pa pow.et
nie ,do k.ollca bm. uiśc.ić we wsz.Yis:tki~h·. gru~
podatku pl'l2Jemy-sł. 00 ohr.attu za 'IIIk'W;&rt,al1.926 r.
U2~.e;nie do poi!{)IWy wyrui,erzonego im łlodaiUkiu.
Podatek d()ichoI4a~y od cu~reh'Sł~Y.chl
," _~ad~p;ratne są podatki na ktÓre prawCJ
emerrytUfr i wYmg~ m· ,pr.§)eE}. n,aiefi'11l.ą· '~ w tjt.t!Lj~1i na:kaiZy platini'Clze z terminem plattności W d.agu 7 dni, ilezątc tOIa:' dtrlli'a, po' ·do~ilipottrti.ee·· ,pg,~ku rb., ~U!d!z,jeż kwmy· podatków o'drodto
Ma P O d . a . t k u . . " . , · , . - " , : : c , _
.' ,
\f;łY&'tt. i, rozłożony.ch z terminem plaltlIloQŚci w: t~
mi€f.!liącu. (P)
.
'
Do 31' bm. wpIata~p~z płatiilltQ;w.'ł .l.UI gro
py k(){I1tyng€llliOOtwej ,:v~~~wo,o~fiy' n~;tldel, Wie

illQlW!e.

Do 20

e

-

:; ,;~ .. _

,",-::;

,

- ~ " _.

""o.

x'

_.

' . " ' . • ".

'

···C~::'.;.:' OIO:~

.

·m'-Okres
rozważan)'.
stożącym SIę

'kiegQKomitetu L.O. P.P.
Z .aika;iji
Styrol)Tyg·a:CLnia
L.O.P.P. wydał

S4ę

w drodu. dZi'Sliej.;;

obecnie eksmis jam z mieszkań w związku z
, komi te!t'\\'l()jewódtffiti
.a~9IZoWę 00 ,&pod:eezeńeorraz ;droższem komGrnem. Chodzi głównie. o
,mwa
łód!zkiego:
,," . '
zapobieganie tymze podczas zimnej jesiieni
"PvzyszJ:.aŚć narodllilsiPo~ywa w lotniCltwie".
i ostrej zimy. Jak się dowiadujemy, minister
Dooiosł.a;Ść tego hlW1a .. !llro{)!7iumiaJy. jUż waw
stwo sp:rawied1iwoścl ma wpłynąć, na s!(dy, oc społeczeństwa 001" " Ś'wil8ifJa, '1iOOI.Zumie1i to
. nasi najbliiżs ,<.jerdlzi: 1STXemcy 'i Rosja
zeby wydaw1\1lo j-aknajm.niej wytok6w ek's::: róWlpiieź
r t rzJJ.ud()lWlUj~c swe lo~~f>cywi1rie i 'WOtjskowe.
misji. O ile zaś okaże się to riiemożliwem.' ,l
W P.alllSlCe te don1~~~ Z81da'I1ia <ibrOtny pali~1p1.1Y' nie będą chciały się pogodzić, istnieje siwa i ukWia.le.nia jego, ,["t)tzkwiltU· spoczywają na
prQjekt aby wyrokieksp.Usyjne zaczęły ·obo;: wszystkich ohywatel.a.oh. . .••. .
Z drobnych 5....ciOF;~wych ' :mLerS.ięc.wy,eh
wiązy~ nile wcześniej jak zooiem 1 kwiet::: ~kł1łJdek PClwsta,ną m:iil~'We k.apit.ałY, które f1a-.
Din: 1m ~~ albo dó ,Czasu, gdy eksmito~ d'2J& nam potężną f1ort;.ę.~Powie1irz.ną dla. celów 0bl>:x?-ygranic i zbliŻieniąPol1Jskii z iI13Irodami cy.'W.an:r ,będzie:m6gł postarac się o nowy lokal. W~afl:leg<o
świa.:ta.

'Wiee

'P~l:Iitńików ,II g;rupy(więksZJyprze1lIlyS'Ii.handel)
·p.(tl()~i' ~a,tku majątkQIWego Wll'aZ ze~yżk;ą:k_

n.

przedsiębioQłrSff:,wa

s~dy-lubwładze

~s'J:""projekt; przeciwdzinłania

~.• bi~~t.

1)0 15 bp1. wp~ta pQdiartkU,prnel:tłyśl~ego· ód

rzemieślniczy

,.,w: $mf d~isi~ w' Resursie Rremieślni,czej

:~'~ .*lki mec I'Zlermi,eś-lników m. ŁQdzd
Lw .Q.~.~. ?ro~ktu U'9\awy c r~..emi.a'3łaeh. Ooozer

!lJłI ł'~~y "PTg}:jt>.y'lJ, j")t"7A.~stawićLele rZIeIJnia~ni.ków
·~IZ ~.'rT'i. !/)'

'leDr?walIle pr~z J. ~'. ks: g~upa Tymleni'eckfeiio~
U~zlal~.rty~tow: splew, oper Br. OllOO..kiej i prof..
WI1~.am.:ursk:H~'go , ()\r~z chóru Katedralnego. g. 12-taI
,Prele.kcj.e Q W[oUlctfwl!e i Koncerty Orkiestr Wodo(
, B~O:W~Ch w, sa:a':h kilYlt";.P.ltliÓ:V: "Caeil1o. \Vstęp.z.ł.. '
1 - dla mł-odm9zy gr. 50.g0QZlna12.,.ta . Kl"aikow~
Wes&l~" a. Ul.i.c~w~ Łodizi w wykOtIl~iUAl"LY6't&w.
Toot1~u ,MIeJskIego, l PopUlarnego. Popo-lUdIliu i wiec~{)II'~m :vT:~atracl1 .Miejskim 'i, P.opularnym: p~
.,:tIlÓ:VleID..Lal recyta,eJe poezji
E. Słońskiego ' ;,Na

r:

gWl~zdnym

sZilakJu".
'
" ' ' 1;" X. g.o.ruz: 8:30 \},dc.zyt kI t. Ol'lińskjego .Jv.tój

l~ .. '\Ą:aTszaw~a-TokJo-vVarszawa", oraz Koncert.Dr..
k~~w:'.~31 p. St1"z. Kauio'\vskich w sali Fi1hi{1,.MlI..<r

nl'l-:-V\.stęp od g:r. 50 do zł. 3;

paAĄą

na lotIlls~ku w LuhlinkU,Wstęp Uf!. lotnisko
• J;3oh~temkie' czyny Or1!inskich~ćm'Ul8IZią , gr, 50, czJ:onkowIe' LOPPbezpiattiie.
(>dd:źWilię~ l popalJ.'cie SipOlooz~stw.a,które ,pamiętać.
17~ X. god.z.. 12-ta. Propagamda z sam'JIIotów .
(J term. W1OO0. ~dzJoo l()rtmiezy pośwtięOOriy
prolptaGodz. 12..,ta, Defilada Organlmicji.
"
gal'lldzie l~tnlC'twa polslk!iego skupić l:l:llt18i W ofia.r. Godz. 2 do . 6 Ppol Wzloty pasater'lki~ U$
n~. ~lłkru VV"1Slzystki.c:n pod ~;., Wliell~;tnl:g,ku
, w Lttbhnku. Wstęp
. na, lot . k "5( ,
kl" ~ Ide·l.
".
~,.
1..
.•
' Ulg o . Jgr..
:.C:Ll.i.Q1ł!\,o,,-"'le zaś LOPP. hez.pła,tnie.
PROGRAM U~OCZYSTOŚCI" TYG. LOtJNICZ..
Popołudniu
i
wie'czol:"em~w
T"'at".,'
h'
~~.'
Tetr{!
.
łJlI,'z.EiIlV""
X. goQd!ZiilIla 7 ran? -Dekoro~mi.asta
flag~. ~ 10 rano Nar~o W ~' ca-- Wl-em~ l recytacJe. Zbiórka po .1okala.ch ",. mi

.1?,

Z,eIr'31klE'

•

•

•. , ' .

cooh )'iJ!'!zez ,cały tydJz.i,eń.

(

,,'.

_.16., X. fto~zina oQd . 2c1o 6 PW!. \Vz:loty

.

•

.

\o,

tiu...

Nr. 219

10 paździerruka

Poświęcenie

k,amienia

t Hmntó b d

węgielnego
\V parafji \tVniehow!iflria
Wic}
mJe-r:du

Jh':l:;jili~k;~j

~

N.lr.P.~· Łodzi

przy

ntcuąl:1i

\vl!gielnt1gt} 'J-vd

~~\\'i<;:Ct;!Jli::
.kl;i\.s~i1e zebrań [.tal':ltjl-ll1)'d.l.

Robotników

~~--~

ZE ZWlĄZKOW I
l1!$

:

11!:;;:

Ii

100..lecie

S~WARZYSZEN.
_____~ _ _

l

t

śmierci św.

Francisl:ka

\\ sah ~HjeZJiH.G\\ p1Zy ul. Wodnt:j :34. Li okaJ.ji 70U ..ltlCla śmierd ~yv. F ran cis zk i.t z Asy2u
c.t.ił.H;iJzle ~it:; dzl{ o g'l';'l(ltinie 2 P011,}łudniU uro..:'zy~ta akaJ.!'II1ju, na kr611~ Zarząd 1'owiirzy:stwa Kul

tw:-y Katolickiej 'h' }lVl'o:z.umie.illu !i. K{!mite:~:JJ Orgaruzaf.'yjnym 2a1-'l"ą.~~Ul wiiltystkich CZk',i1ków tow~r~ystwa
oraz tyoh wa;ystkich. dla których
iwi.tlanfĄ. IXJ8tać św. Fnuleiszka· jest druga.
.

Na program zloźą się odczyt Fr. Xawe-rego
ora,z produKc:je artystyczne.

P1Błu\\'skiegQ

hr.

vVej~i~ bez.pla/m~.

Wlec Zw. law. Prac" Umysł ..
\Viec pra-cO'\vniczy. jaki s.ią mial odbyć w
poniedziałek
11 bm. w sa.li Filharmonji staraniem
Rady Okręgowej Centralnej Organizacji Zwi.ą$
ków Zawodowych Praco\\:Jlików Umys.fo~vych 00atał

odłożony

niedlziel~

na

dnja 17 bm.

Ceny na

prąd elektryczny.
Związek
Za wodowy Handlowców Pvlskd-ch
prosi \yszystkieh zainwresowanych w zorganiłOwaniu Komitetu Obrony
Konsumentów Elektryez.noś~i o zapisyw3.\I1ie się na lis.tę c,złonków w SBkretarjacie ZVtią7Aku (Piotrkowska 108) w godz. od
:12-3 i od 6-8 w.ioozorem.

rb. o godz. 1 r o
Biskup \tV. TyfU.ndamentów bu~

Jego
lriitmiecki dOKDria
t1iJwy drugiej ty8ili
Chl'zE-;:djallskkh pi~zy

RobotnikDW
nr. 34.
S towHrZY szerii e
.lu z iniCjatywy Ks.
f~an.{)n.ika Ja~a
obecnie senatol'U, w roażnie Jego stal'aniom i
k u 1905 i dzięki tlet',
óWGzesnegu Zarzą.uu. w l"Ó'~U 1910 . .yybudowano {}łJe~
('nie istniejącą salę, z~ PJw·.szechnie "Dum Lud·[,\vy" i &ze-reg innych· ;~leSZ{;Ze{l, w któr~-cll Sto
Warzyszenie znalazłQłe&zczenie dla przeróżnych Sekcyj pracys:
/ Kul1 Ui'alno-oś\viato\v€j.
Nalezy podkreś1ić~kt, że sala, one,cnje istnie
jąca i pl'zyle.głe dOli ~~zczellia służyły w pierWszym okresiewielkie};~'~woiny .światcl\\'ej za piel'
Wsze l<Jkum dla K()lmi~tl Oby w at.e l s.kiego, który
tam się zorganirował, .[;.~t~pnie pier\vlS'ze schroni~nie otrzym.a1i ueiek,~ę'rzy z I\:alisza pod0Zas
hombardnwania teg'OlŻ '~i4łsta. przez wojska niemieckie, na czele kt6r}':~h sial smutnej pamię-ci
gen. Preiskier. - Tu;ia.t"i'~ż znalazły schronienie
<.izlieci-sie.roty z roohH~Jy.)dczas. dz.iała!1 \vojennych "Gniaz.da" w Ka.faCih pod Loclzią, a na5tEtpnie
mies.:zkańcy. z k'rańcówrŁodzl podczas oblężenia
mia~łt.a pr.z.ez niemcÓ"W.
W posesji tej ror~wała się i miała głów
ną
siew; ibą ~Liędzy~wi8tzkO\va Komisja Stowarzyszeń RoOOtniczychf Rzemieślnkzydl, w skład
której wehodziły St{}W~y8izf\llie RC'hotnikó\v Chrze
śe~jrJlskich, ZWiązek "Praca", ni:":;ul'sa Rzemie§lniom i Cbrist1iche G~w~~aft. Kom.isja ta wyda.truQ pa:aoow.ał.a wśród brad rcbotniczej, vY..ydając

Rozpoczęcie kursów prawnoekonomkznych w Polskiej Y.. M.C.A.

w

wtorek dn1a.. 12 października o goóz. 1,25
Kursu pra:wno ekonomii!ZIleg'O. Zapisy kandydatów (ltek) przy}muje
się ood'ZiEmIDe od 5-8 Piot.r.kowska 89 1 p. Optata. 8

aką

t •

t.

kurs

iestto 15;ty·
zo;rgaJlJ..wwany przez PQlYMCA. w tl'''ID rQlku. Uruchomiane ooiyebezas

310.

'~

.

ODCZYTY.
Odczyt Czerwonego Krzy:ta

Czerwony Krzyż PQlski pr2ypom.in~1 że w dJniu
dtzJ&iejszym o godz. 12 min. 30 Vi poło Vi sali P?lski ej YMCA. PiotrkOl\vska 89~ p. dr. "ro.zef.• ~łVlisz
wygłosi ooc.zyt n.t. ),0 zw.alc.zarnu r&ka. WeJscle na
oQcq,~:.boopiat.ne.

ZI"wB J)RO}!W6j5.
\Ve w-wrek 12łX w Sali 1\1a.jsVrów Fabr. przy
ul. 1eromskiego 74 odhęctzie się odm;y.t i pog~~a.n
ka dla c..zł<Jnkó\\." i sympatyków T-wa HRozwoj"' v
godz. 7 lU. 30 \Y. ?o.Iówić ~?zi~ zItany ~jalacz spu
łeeznv p. dyr. Jerzy Zi'ellllskl, na tema:t .,M.aso-nerja""; Polsce". Ze wzgl~u na :eferat aktualn~,
oraz dobrego mówcę - me wątpImy, że społeczen
atwo narodO\vo myślące Ucznie.pośpieszy lla("l{}ezyt.

Ze

stt warzyszenia Rob.

(hrześc.

\Ve wt.orek ~~ 12 października o godz. 7
wiool.Qrem \V (lddZ:iel~: ,pgrodO\\-a" odb~zie ~ię poprzema\viać

gadanka. na której

<Jbiadów i zaoJ. atrują.c najbieduiejsl.yeh W

ściJall.sk.iie' Zwi~Ylki
ZawoW:J.we i StQ,wa:rzyszenie
Spnd.zi lC"le "P ci s iew" Stow. Młodzieży, Tow. Ś1.iew.
~,Lira:' (l·raz KinQ
St.o\varz. Robotników Chrześć.
Po<t na.zwą Kino' "Dom Lu{lowy", gd!zie to wart5hvy pracuj~,ce znajdują godziwą i ta.nią roZll'ywkę.
Ho;zl'D'st jednak agend i prac Chrześcij[d.l
skQ Społecznye,ll spl'a\vH,' że obecne pomieszcz';!-nie
nie l}Q:zwala na prs. \vidł<Jwe fUJ:);kcjono\~"a,nie i l'OJtoo
wijanie p!'acy kulturalno-oŚw1atowej w waran.

ka.ch zada \valaj ących; r rzeto Zarząd Stowarzyszenia Roootników Chrze:ŚcUańs.kich na. jednym he

s'\"ych pn'lleJzeńpostallowH l'OtZbu"wać po~esję
przez \vybuuowanie drug;ej sali zebra! i pomocni ..
CZydl loka:li i myśl tę śmiało pomimo ciężkich
cza.&ów \yprov;adz.a w 'CtZ;Y"1l, reali,zuj.ąc pr.ojekt bud,()i.vy, opiacO\vany prZ8'.0 i,nż. architekta J. Kabana.
P{}czynanie to 'nal..eży poct.kre.śUć z całym uz·
naniem, temhardziej ~e. w Qbe0nyi ch c:zasadl, kiedy zepsucie _ zgnilizna moralna wżera się w z.ycie
społeczne Nal"Odu, robotnik polski, itgrupowa..n;}'!Jpd
sztandaTe.m Organizacyj Chrześcijańskich, odtl ąCQ
w.szelkie nakcialaści i dąży {to s.t\vorzenia sobie
p,lacó\vki, m~ kwrej s\vobodnie będ;z.M~ mógł ksztal
cić swój um·ysł, pogłębiać zasady wia'l'y i miłości
Djozyzny. str<ll1:iąc od rzecz5~złych i deprawuj::r
cych duS.7.EZ.CZe~C: mu za to! \Vładz..e za~ PaństvfOs
\ve jak i kC'Inunal,ne '\vinny OttaoClzać podobne pcIioo>
czynania jaknaj\vięk;zą opieką i pomocą. .

I,
l'ześl

d

\lfC

Jedną zaŚ z naj piękniejszych cech po::>

licji po\vien być jej takt.
"" Niestety, nie posiadają go \vszyscy po
sterunkO'wi i przodownicy. Nie posiadają i a. to jest już zna'Czrue gorzej - niektórzy ko

misarze
-Do redakcji naszej zgłosił się p. A.
Krygier (ul:' Wrześnie\vska 84). Miałem za~
targ z policją na tle obrócenia szopy na mie
szkanie "dla siebie. Nie wchodzimy w meri::
tum sprawYt czy .policj::t za\\ijnilat czy tylko
bardzo· skrupulatnie spełniała swe obo\viązki.
Faktem jest jedno. Oto dnii 4" października
zjawi{ się przed mieszkaniem p. Krygiera p.
komisarz Kowalczyk i ka.zał· ot\vorzyć ł w ce
lu ścisł-ej już rewizji,
drzwi. A skoro p.
Krygier oświadczył, że nie llila· Ch\llilowo kiu
cza, zamiast, jak nakazuje llstawa, za:vvez,;<

wat ~lusa.rzą. kazał przynieść żelazny 10m
i osobiście wraz z dzielnicowym
\vyłanlal
~vi, niszcząc je tem samem \vraz z zawia:s
saml i kilkonla deskanli ściany, czem.· oby\va~
tela Krygiera naraził na straty m aterjalnę.
Kiedy poszkodowany zagroził, że uda
się pod opiekę Prokuratorji, pan k01l1isarz
zagroził, że ściśnje go protokółami.l rzeczy~
wiście, w ciągu· kilku dni przesłał ich dzie>
\
sięć ~ na poważne sumy czem
do rozpaczy
Wierzymy, że policja dzjałając w ten
sposób musi mieć jakieś oparcie
prawne.
Ale egzekut~r..vę powinno cechowa6 więcej ~
obywatelski'e postępowanie.' A już rozbija~

nie drzwi nie da

się

niczem

,.

Odczyty Mjr.. elby i Kap. Orlil\skiego

Lotnictwo to

pOtęgl

Odczyt mjt. Ciby b\;ótie P9pl'tedzony I. !akoń
Mon\" koncertem zwV'ci~:;kie-j (),'kie-3try lU PKAP.
!. U\~'agi na ,.BetO:: p·!'el.;~r:nla {!f'lU ciekawy pro~
blem {Juen"tU
~! ~11. t:asina wy~
pełniDna z~stanie kQmph:·!ni~. \\·:H.tłP ił. 1. la; dl<i.\
UModziezy ! ~łłre~łJ~)'ch !fI. ~.
~

...

...,~~

.

usprawiedliwić

-ski.

d ·. ': J•

Sienieki.

'Vars.za\\'a~Tukii.f·.

.I

dk~rcwadztł robotn~ka.

--000---

będzie ks. pra.ł:ai·

\V dniu lO-go hm. Cl.g·xlzinie 12-ej w połudnk
W Kinotea.trze ,.Ca,sjno" oda\-'{izie się odczyt mjr.
Sztabu GeHfraluego L. Ciby Ci lotnichyje uraz w
dniu 18-go om. o
ti m. 15 \y ~aH Filharmonji u~ic2yt kilt p:lota B. Orłhiskiegu .:'I&j lot

II

Komisarz Kowalez.yk JOgbi}a roboinikowi drzwi

kur.' y: 2 meta::IDwę, 1 stolarski. 1 bw-owlaiO.y, 1 han
ó1owy~ 3 angie~l 4francuski1: i 2 niemieckie z
og61n.ą l:iQ:&hą ~ham.ów

tysIęcy

oibuwie i odzież.
W gmachu ohecnym mają pomieszc! ellie~ prool
Stowarzysze.nia Robotników Chrześcijańskich; ChrZ19

---000---

odhędzie siępierWBZ.ywyk1ad

Zł. miesi~07ini'B.

13

CilrzeŚ0iJańskieh

Kto m~~llihyskać kredyty budowlane
Pienvszym \Yarunkiem~' dla otrzymania

kredyty na cele budo\\'bnc iest

posiadanie

planu całej budo\\'y potwiet(Izonego
władze miejską.

przez

'.l~,~

Duzo też próśb a~be\tvty budowlane
bvlo dotvchczas odrzucanyCh j~4 to z po\vodu.

ż~ peten~i \y s\yokh podaniifch nie

cz~;H

dostar~

B::tnko\Yi Gospodnrstwa Krajowego pl,,;

n6v\<" zahvierdzcnych prze~

polskie.

Wyjaśniamy obecnie, ie kardynalnym

•

warunkiem dla otrzymania kredytu posiada.

nie planu zatwierdzonego przez Rząd PolskI.
Plany okupantów muspą być azświad;;
C20ne i ~prawdzone przez specjalną komisję.
Podanie musi byc odpowiednio urnaty
wowane o wysokości kredytu oraz orzec zeS'
nie o stan!tl< maj4,tkowym petenta, bez tych
d\\"óch zilsadniczych zaświadczeń podanie o
udzielenie kredytu będzie
żadnęj odpowiedzi. (ul

zostawione bez

ZABAWY I WIDOWISKA.
tJ::::t::1:'"Y'i!-'

~.~

"

,

••[zama kawa ""dancingllli•

paidzłernika r. b. .'.,.' .. .', .' .' ,.l~*:": Sa:kraR"H;ntami . pt> dhl~iO?.i Ci~ich
ęła"

VI

Bogu. przeiywszy lat

Pptd ... ~ tJJM,WBt pr~go-towuje TOWWL'Zyst~
Opeoo.we wielki wieczór tow:aIl'\zyski na soJJ.ot:ę dn.
16 bm.tj. woo<ł\yI{).}aJillie oo,tydzień w wykwintnym
bka:m Grorud Caie. 'BędlZie to pierwsze rendes-VOu-s .
, pow?kacyjJle eleganckiego świata ml:S!z,ego . miasta,

L

ki'Ióre .~jąc

z' oOJbrzy1D.i,ego sukcesu zeszłOiI'OCz
calą elitę tQtWlarzyską. Wsrvęp ty~
~k() ,. ŹIa Ul,p!"OS!ZOOia;ml, które ro:oośle komi\tet w.?-atJ·.~Zy'(}h dniarch.W progra.;mie Sizereg atrak~Jl z
~~bm ari)14Stów T€altrU MJtejskiegQ I popula,rr..ego.
·n~zg;rom.arlzi

-'_....()Qo-..-.-..-t ...

~TR

,

tl.

ukechana matka

t

l

babunIa

j ~ hitruk

CóR.'Powstanca ·1831 r.
.
.w/MGl"6w'at1:zenie rlrogich LBmzmlfJkGiU> ęd&l€l SIę Vi dedzietę dnia 10 paździertlika r. b.
pot % damn przy ul.Pl{)t~s1tiejM 111 1 na stary cmsntsrz'katoUckl:.
zawiadamiają znaj~m,chj ,prąjfilf~(1l.po$,ąźenl VI smutku

Syn. synowa i wnuki.

i
.l

7'4. ,nasza

\

'8 •
M!ElSKJ.

D.zmś,dwa,' • pr.zedStawi.8llllń:

b-odzirr:tie 3 m. S()

~z 12-ty] patężny (iiramat Stefana Żeromskiego

p

...Ró.tił:'1 po cenach popullrny;ch. "
., .
'.
Wj:eCiWrr €lm poraz 5-ty pI"Zsz.abawna, swiefmte
trana k(J!['nedja amerykańska Montg.omery'ego "Cały
*len bez kłamstwa" z Mitchwlem Zni:oz~m w pGpifIłOIWej

komioeooej roLi BOoba.

W, pomiedlZ!iJatek przoo(JlSif;a,tnie wie '?;orowe po~OOl1ie ."Róży" po 'coo.ach potpulamnyclI.
W-e WIborełli w dlaili'Zi~ ciągu "CaQ" oo~ti, bez
~łaa:nstwat~.

!'
W, ,C!ZIWarieJk na ·prZledsiJawitmiu. po celJ!ŚJCl1 po
pui\:lrut'nYlCJh dJl.a, irnMlig€lI1cji pracujfliCej .i sfer prafowm<etzycll' ~ będzie megrruna 00 S'Zet~
~~,' ooalwm11tBi kOffiooJa ,8~J9fa'Ila:2erom.skiegQ
."Uciekłla; mi :[mwpióreC1Zka". Ho!lę, gfóWll1ą, . po raz

v.e~'WBZy

wy:koom p. K1'laB11o~Cki.
" _
W, prohaeli "BaJ!kIiJlyna." srow.ooki.ego i "Re-

~OOt,"

Wostatldch czasach zdarzają liJiq CZ~ oraz skazanie
sto wypadRj:T,tjfk to stwierdza krooiktt ,. poli~ 'tys. złofych.
ć

cYJna1 że w·. J~iele nieruchomGsci robią tPż
neoobud6Wki.llo' swych posesji·· b~ oGnOś:nego. \zezwo~~~ władz~
,
6fuói ";- '. budo\\Tabez, planu cży z
plttfietnwla~_~ttborczych, a :ttiepUtwi.erd~o~
na przez 'Y'l~.~polskie pociti1#ruezasobą
opieczętow~~\;~rzez policję Gał0~·~ ,h>l1(owy

właściciela na grzywnę do ~ult

po zbadaniu '
Specjalna zaś komisja
stanu budowy na miejscu zwykle orlZeka znje
sienfl' 'całej 'budowy na koszt \vlaściciela.
W sze1kie podanie o nowej
budowie
j'akrÓwnież i nadbudówkach należy kiera\va'ć do Madistratu ffi. l.odźi, Wydźiał Bu~
dowlany. (u)
I':'i

~.

•

TEATR POPULARNY~
Omś ~4m1ł t w.i~."Wmele podl0ZaS
Jf0WOlucji " , ~en pdęmyeR1motnerutóW psychológi;CIZ
~1l dIDamań; z ~- 'WIi!e>lftde4. rewclueji :FrIillDOO;'
~;;""
r
'~J.
. .
,
w;· ~'14 bm. po.pt)Il:. Dy.r,~Ci}a;. Teatru Po,pli!llamego dJaje W styJioTwej~'e 001t mlQOOi~y,
iS'ik6ł śred!ndoo, h:ilstorryClZną tragedjęFa]iń\Ski;ego
i~,jDmrłiia!r'a.
Rru:1iziiWiUÓtwt.rl11u ~ ooezyt{l!II1 Gwddłbitlia

1".Pr,z,yWdillr-Ra,kowsildego, kttóry ró~iez sZltukę rezy
seruje. WilćLowirsko to wy-wQiłruo ZiT'OZiU'!niale Z;~inte
'.ft/SłO:w~e wśtródrodlziiiCÓW, tnkJ!dIzi,oor i sfer ptda
BoglClZlI1ydl.

;

-

.

ROllERTCA8:ADESUSW ŁODZI.
Pierwszy cykl ,;:r.WstrZiOlWSkteli koocert&w"
shlrudlaj'ąleYj się z sześciu ~ zbliżaJ się sz,.yJ)
ko ku k·onoowi, gdyz Wi ~OOK d!nia 14 pa~'zder
:m'k!a; uid;~ SI~ w Fil!h1:ur:JlllOinij,1 'już 5-ty, m któ..;
tym wysta;pi zna;komity piam:S!ta Roher,t. Casa,~, którego sława· 0000ni~' rozhr!mniewa;· PO. ca~ym Ś'WiIeeie. Robeirt Oas3diesus jłetsIt:firancuzem i
ipoohOdlzl ze 2ml3JIlej rodziny IllIÓzykbw"'"7' joot po-;
Sdaidl!itlCiZeI1Il wiem pierwszych na@!'Ó'd i jestbe.7JSrprze
e!Z!TIIie wymt.D,q jrndywidualnością mużyc2iną.
---000-

l

qtwarta~z 'dnietnl~go bm~Iinja. ko~ ~moloty na nowych linjnćh kutsują ź regu,.
mtII11kacji"po)\i\fietrznej mf~dzy Warsz1twą,
latf1(JŚcią 100 prot:entową. Jak się ,dowiadu::
Łod~ią i . Ktakowetl1 ~. cieszy się 'wielką j'emy, ~amoloty'kómunj1iacyjnet podobnie jak
frekwencją. Czas podróży po)Viettzn€j lhi~:::
\v jesieni i w zimie tokuubiegłego:r r'6wniaź
dzy Łodzią ,aWarszawą wynosi j~OO:ą go~, i w bieżącym roku otrzymają centralne o~
OOIDę,Z Lodzi do Krakow'a zaś l godz. ,'11) grzewanie. 'We wnętrzu kajutpasażerskicn
miinut.,W. porÓwnaniu, z .Clrggamik?Iei "ż~zbędi~eutr:zymywana stała.
temperatura 23

fiych czas pod:roży sKt6ćU się ,3-:4. krofuie.ątoP!li.2~epla. (v) ,
----.;~

"

i.

,

SUMIENIU Z4MORDERST\VA.
Komenda pol1".i,~.:woj.ewód~'\VJ~ łÓ'd~ peWone. przedewszystIdem na
ki'eotrzymala zawia~~~ru~poliGji!wile1ł~

i(bbietac]1.
gtitstlwał rownie~ VI swoim czasie w ŁOdaii

skiej 0, uJęciu' mora~i;l@gitYlnUjąoogO się poszukiwany był Iistamigonczenrl przez pOZE SREBRNEGO ,EKRANU.
fałszywym'd{)kumeni~i\Osoblsty}n .;nan$ .łilcJę' łÓdzką. Istnieje co do mego pOdejtzęrll,
zwifsko Piotra. Halitcm: ,. o,jU;r~dśłeOc~y łi ,niek'fore morderstwa, Kt6rych ślidówJłie
,,BEZWSTYDNA KOBIETA""
,
w LOdzi podJ~ł w tęJ~;:~ątWle· ,oo0Egiczne zaoł~no ustali61 popełnił właśnie
polski
(KINO "LUNA")
DW!a mag.ic7IDe slOlWa: Pola Negri, wystarcza 'docllodzenie, poniew.~~iZekomy Hała0iDski, , Landru, Dochoazenie w tej, sPTiaw1e pro~a$
Q;by: wMOWlI1ia ZJapełnRa się pa brzegi. Nasza Zlna
po:: azone Jest niezwy:kle energJJCżnie. tel
k<mli\ta
' , w Qbrazie pt. "Be2lwstyid:na kohLa- , ktory, ma na sum,i,emti",~4 mordersttw~
ta
na tEe ZIIlIMle:j powieści Michtala. AJr..
--.,··,.oOo-.:..;r<
l!eina. s.tWlor.zył:a k.r.oo.c~gClldIDJą kJrólQ!W{>foj e'k!ratnU.
li

Baoul Walsh,sla.wnf j~ dlziś n8i carej kuli z ziem,; ,
waj

reaHzattor

.filrtmumenfclnego

FaJr!baID:lma "Złodziej
WSpail1iaJ:ym

mu ()I~U

Pl

dziś ~

!'li

filmu' DOiUglTitS·

Baigdadnt' pa wniesionym

triumfie przy Pierwszym·
PIOtlą 'N>egrb . (:P;iętno kll"Wi)

na~~
srbwo(t'lfi:ył

wroyd'Zlielo. Pola ~j-EleOlDJOlNl, D.igry a:~~j :&tó!ry jMli
~WB~ ~,plru9tyClZIlym. ~~hem. tła;, z a:kcją
klt6r:a. poohłaJni;Bt widlza, i jeśli zmierzymy wysoki

- SGM.."'MliU dałIa. k()tń,celI"t

{JóZiom

artymycmy

00 którym

utrzymane

jest

łiMę ~eIo jeden :5y;t~o S!hqd wyp1ytrJJ.e iVlniooek: Po...
19 N8gai nie ma ttobie rQwinyebi a ,,Be.zwBtyOltł8i K<1-'
bilefta~ w {]Jrrun]a~ji :51mo~j: llna!niewi~le SQ,bde
Wwinyc1J.ltl!zieł..

Zmk<:J!iMta: ca.IDść .~a: śc~le d(j~w
•. .ijIo G~ .i.łfłstTooji3ł lnJ~ZIY~ w wykbllmlniu
'ÓI'lk!iestry ~~~tfC@j ,pod ki~
ft.'~

lI:,

,

. -,

' , l ·

.

_"_

,

,.I!..

.~'

łaśł·

om ziemskim

źle

idzie.

1GLK'~NAscm Mh$!ĄT~?W O~GU ł!ÓDZKIE'GO BĘDZIE ZLICYTO'WANY:Oił
CiężkIe' połozerup gospouarcze rolni~
ilustrUje n~jlepiej
,wi~'domoś~, lż Towarzystwo
:KJr!~dytow~
Z.iemskie w· \Vars'zawie 'hędzie zmusZone w
roku bieżącym wystawić kilkana-Ścl1e. mająt;i

kf6w okręgu ł6dzkiegd

kaw ziemskicn

"\v

wojew6dztwie łódzkim na

licyta.cję. Ponie'waż ich właściciele .,niet :regu
,mj~swoicn zobowi~zań wobec Tow~zystwa .
;;~ . PrZy teJ· sposobnoŚci 'ZaOb3€1'l\f_~,.na

'J~ł ~~SYsKutekL&ak~ ,.ma.ni.a.don~sZł.:0h:

Papl~iów 100 zlotowe ljlg'ty Towarzyst~łł
I(T'e~yto'WegóZiem'Skiego zakupuje giełda
zaledwje po 35 złotych. (o) ,

"
N:&rWYzSZEGO

SĄDU•.

wem ubezpieczeniu na· wypadek choroby .~
wiązko,vi

orzekła

Jesionki m,skfe
13~ 1~5" li., 95

75..-

na
Izba I

Chorych.-=:"Tak
0, oddalając

skargę kasacyjną

Ślusarskiego, któ:::

ry od'vłołal się od.

inst~lneji nlerytOt /

#d
I
1'·
cznej. oddalają
O ZiWO O usta enlC,
iż nie jest on maj
obow~ązany do pła
Kasy . Chorych ze
cenia składek na
B'\vych uczniów.. '
'Kasator w
się
na ustawę o
ubezpieczeniu
na 'wypadek cn.;JrOif.l
rt ',ycale nie wspo
!nina o uczniach,
o nic niezarabiajązcych~ ale nawet
majstrom za nait
k~, gdyż odnosi
i;Ji!"!!."'~iJ ~je do pracownI::
ków zgrob;troją{)ycl1~/:
Sąd Naj~szY; •. " podzielił tych ,wy~
\vodów',
·W.orzeczeniu swem,
usi:!awa. z dnia 19
1920 r. o obo\\riązko
J..

G.rnitury
,%

110, 85: 75 65 kamgarnu 135, 125..-

Palta ZImowe
na u;atol.. 165, 135..z fufrz koJn. ~50 176,-

fa~a

damskie
o~t. fssony

100, 85, 78.-

Futrem ubierane
palta d Bm,ski& 75, 931 :ł50. 126.-

..

Swetry
eIS ~tej lVslny

9;~. 800

7.50

iz

SlMEtHEL I HOlIER
Piotrkowska

Fortuna

'.i()()

i 160..

kOłem si~

4471

raźnie' mów"i o terminatorach· praktycznych,
nie· pobierających nawet żaduęgo wynagr():$
dzenia,' przYczY!n .obowiązek płacenia za
nich' składek do Kasy Chorych nakł~da cął;l:

ko\vicie na ich pracodawców. Wspomniana
ustav.;a ·wpra.\vdzie "rspo1nina
o "uczniach"
rzemieślniczych", który .. to. tel':tńhl ma OOtft
wiązującą moc prawną na obszarze b. Kl'Ół
lesrt:~\:'a K01)gresovvego (postanowienie k:si~
~ia namiestnilka. o urządzeniu rzemiosł z
dnia 31 grudnia 1816 roku),jednakże uzna~
należy ~ że nazwa. "terminatOi rzenń eś1p.iezy"
użyta w ustawie z dnia 19 maja. 1920 .1"., cal,
ko\vicie odpowiaoa pojęciu uczeń rzemieślDi
czy, uży'temu we wspot"l'..triany.ttlobo-wiąezu;ą
cym dotąd postano:wie-niuksięcia namiesb

nika.

:(0)

toczy.

w

c1!ągu .
WOdÓW, poprzedza
go 'w Łodzi Kosiński 21, uczen gimn. ToIllSJ'
jllcych uroczystośd
ś\\ięta przy:;; ; szewskiego w Łodzi Żakiewicz 21~ ezłonei'
sposobienia wo
10 dywizji piecho;;> Zw. Strzel. w Łodzi p. Brzeziński 25, członeK
ty, które odbędzie się dnia 17 b. m., \v dniu Z'w. f,'1łodzieŻ. im. Pjłsudskiego p. Leng 27'1
3 października b. r. pr~prowadzone zostały uczeń Szkoły Handlowej W łodzi Próehnkna boisku W X.S. w lodzidywizyjne zawo~ 'wicz 28 punkt6w,
(ty -P.W.pięoioboju woj5ko,v~sportowym z "
Do zawodów :ze zgłoszonyd1 16, sf&.
następującemi wynikami:
:wilo się 9 w~6łzawoidników,;
~
.
i<

648'.
Kantor Wymiany i
Kolektura Loter. Państwowej

i

I

Piotrkowska 58.
Za\fifidatnls.:Że ciągałeHIe
odbędzie się

'I

._y

uozeń girun. im. Kopernika w Łow lO

Le'\vanoowśki

14, uczeń gimn. J. Piiłsudskie~

Od

kiuru

tygodni'V(:". każd!}r

nie:::

nrem
2tniż.n1€h.

weUit hlalet

lster 'ł'Iisz,eyeh • ltie1łdm WJP<.lrle
~a got~wkę .i na rały. ~ PfZ1J
muje sIę
CZęśCi.

Wja

do ttUdoWfftia Wn«łłde

Jan CandrJk ~, .1ł1t
Piotrkcnfsłma 290.
6C64

OMwu&.~.

II 'It.PCa.

M. zaw~

kół'!

w Łodzi ..

W PROGltA.:Mm: RZUTY, SKOKI I BIEGL
iłzielę odbywają si<ę na bo~ L.K.S. sta:rtl:;:

WYRZEDAZ

'D.

~.

L~ł

14 115 b. ma j me);)łi& o#,~, il\)g(,;i }OSÓ"
Uprasza eię o ~ze~niejsze aapyeiE? - Cena całego
losu 40 złw pół " zł. _~ zł. 10.
SUDk<JlekliUira "MIGNON" gmaeh ~.......~

poeen~h

\Vyznaczone na dzień. 3

punktów,człohek Z.H.P. \v Pabjanicach Mag w grze },V palanta nie przyszły do skutku \ ~
rowipc 12, członek ZJI.P. w Łodzi p. Star~. braku 'współzawodnlczących druZyn. Na
sta 12~ członek T .. G. 1,sokór'w Pabjanicach miejsce sta\viła się tylko drużyna T.G. ,.sO!l.

sekCji lekk~atletycznej~~'JJ.K.S. na wzór
mgranicy "Dnie Rzutów', BWłów, Skoków",
dostępne dla ,vszystkich chęttly.ch specjalnie
GIa nieztzeszonych.. "Dnz.e ·~.·lnajĄ na celu
mchęcenie 'młod~ieży do upr~Wiani,a sportu
t&kko::,atletycznegot jak równiei:~'do wybrania
zdolniejszych uwodników,
pod o::
kiem instruktorów mogliby
:::atłetykę u
pra.wiać w kIubie co doty~ "ł{ wi:ększo
Sol b.~rłobY :dla nlch niem~·~·~
H

f

'.

Dotychczas urządzane "Dfiie" .. pny~
niosły organizatorom pełny uoos, t_, że
w dniu dzisiejszym odb«lżie się na boisku
L.K.S. ~;OgóIny dzień lekk:ae:a.tletyozny" :dla

.wyżej wspomnianych chętnych zawodników:

niezrzeszonych" W prograr:łlie przewidziane
~: rzuty. skoki w zwyż i W dał z rozbiegu,
biegi 400~ 1500, 5000 mtt.
Zawody te dostępne są 'dht pa:ń ~
n6w. Wejście na boisko 20 gr" Fooząteko
godzinie 3 p. p.

-'.

DZISIAJ ZM1KNIĘCłE.iEZONU
KOLARSKIEGO WWDZl.

godz. 7,15 rano wyJazd 00
odbędzie się

\V dniu
dzisiejszym
Qdbędile
się wspólne zamknięcie sez()bu· kolarskiego
przez vlszystkie kluby ł~.. lJrtłczystośc
zamknięcia sezonu będzie'l1liłłtt 8astępujący
przebieg: Zbioru W8gy~ kolarzy na ut

Sienkie'" ~ł\F lokalu ~~b s~d

O

Po

kolarze udadzą się na

ny

tam

rozeg~

zm~ta1nie

n?(!'7'ł:'r.t<·Hr ..... h

kolarzy' za

klubowych na
ją

nabożeństwie

3 srebrne

1926.

liI!r;tt(lFQY,

mistrzów
Z~ycięzoy ~

PRZEZ RADIO.
PROGRAM NA DZu.aill· iOai0.
16,30 Odczyt pL ,,'Wełna a "\voJha' wyglos.i prm. dr. J8ill Roota,fiilski; godz. 17 P?'ogl'am
dd.a .dzieci; 17;30 Koncert popoludniO\vy z tLt.::ialen: .
V.Walldy Łozińskiej (śpiew) i p. Ma·rjusza !\:w::zyll
Slkiiego~(;pecytacje); 19 Odczyt pt. ,!His,i?'d~ p~o
pagrundylotnic~ej" wygI. red.T. Gal'czyusk:" \,dz!ał
LotnictWlo.); 19,30 Odczyt pt. "Ginąi:a RZic:CZP~'Sl-:>
iJi,ta- Nd.emc€w1cz., Zabłocki, Fredru" \\yg1. 'lI., ZoiJa
N.if6moje"VlSika-GTus.zc,z,yflli.ka cykl' "Polsliu \V J:;,-omeiJi'~ - dtział
,Literatura polska"); 19,55 Nad proL.endyn ł3lJ',',
'.'@!l'am "R~:ińJości"; 20,30 Ko·nce,rt muzyki. pol'Nowy, Jork9~ID :O,t
Blkiej. WyikOiOJawcy: <l!l"kiooltra PolskiegD RadJa pod
. Paxyż2§tOO "
dyr. Jana ,DwoT'ak'oQ'wskiego j M. Sale.cki (śgiew). a)
Pl'aga2&,'2
.Obopiln: PolQłl1e~ A-dur, b) M<lnius·zko: Uwsrtura do
Szwajcarją ',i1,'1~:U}
"Hrabina" v;ryklona orkiestra; lVIonius,z-ko:
Włoch:, '~87d:pół.
~ .z opery "Hailka" odśpiewa p.:M. Salec~i; a3
Mocniejs,z:aCLe,wiza na \Vłochy. Dolar wobro~
Babiński: Serenaiia, b) Ch<l;pin: No'kturn, c) Pad.eUwh p{j.zagiełd:'owyc 11 : l:1.13 i pól.
~ rewalld; Pieśal WędiI"OiWCa i nokturn wykona ·orkiestra.; a) M0II11ruszkto·: :Elegja, b) Gl'nssman: Czardasz
AKCJE.
fi opery "Duch wojew'ody" wyk<l<llłl orkie,stra; ?). Ch?
'Ba~ d.~oU!t{}'\vy 7,75; Bank ,,-P{)tlgki 73.50;'
pin: MaTmme, h) KarłofW,1cz: Zawód, c) Opl'enskl; . Bank 'zaeh~(4o;Kijewski 0,14; Siła i Ś:wiatło
'Ozaeem, d) Ma:rciz6'Wsk!i: Sen-odśpie\va p. MI Sa23,00; ChodofÓW\!Q6,OO; Czersk 0,31; Częslocice 1,15;
leeIkJ.; a) RY1b~eki: Ka.rtka z aibumu (Jej ebl'ruz), b)
Mi·ehałów 0.21!Wafr'SlZ. Tow, fahryk cukru 2.55; PÓll, ~
Łada: Kujalw,iaJki, wylooil1a orkiestra..
Prze.m, Naf~ G,65; "Nobel" 2.30; "\Vęg'i€162.00; Fit.zrier
"*
--0001.60; CegielS'ki13i50; Lilpop 15.00; Modrzejów 3.15;
Norblin 1,12. .
, .

Godlz.

!

opery

WARSZAWSKA Gl EtDA OFICJALNA

'/

DOLAR W LODZL

(A W) Dza'Św godz,inach wie-crornych dolar w
obro(}ie prww~'
nOtttO:\vany był
vi . Pilic
'9.Q9

,z ula 910 paid.ziernika 1926 rok.u.

WALUTY I DEWIZY.
Dol. 'St. Zjedn. 9,00
Belgja 25,10
HOlandja 361,10.

wi'ządan,i;E}"9, 11'

pnzy

~I1óeneji'~ll,t~c:omocniejszej,

DiJJ.rotach ros,lytrl}:.

Pomysł em.erykańskiego

reportera
DOSTa-\Ł S!~ DO Wn;ZlEWIA, 1;EBY JE OPISA&
\V Chicagu nierla \vno ż-os.tałc. \vybUd<lwa1'!.' mJ·
\ve vo:ezlellietwl'ne. które, według ·\viadcmt.J,k~ f Hl
so'\vych:ul'ągalo ws~elkim LasaQ.om hygjeny. p,"óet
tego fama g'losila, że władze vdęzie'llne zbyt BUł'O'~
\YO ohchodziły się
z :więiniami. Redakcje dzb:fl...
ników prosiły kilka l'a.zy dyl'eklOr~l departa,;nt>nfll
wię,ziennict\vłl o Pc,zv{olenIe
z\vie.c1zenia wil;,,"e.ni\,
lecz prośby' te nie zQt3tały uw,zględnione.
.
Wtedy jedeill z reporte-ró\Y
chicagu\yskic}i
wpadł n.a taki pomysll
Na.p1s-ał on prokuraturze list an<l~11mowy, W
k:tórym' twie.r(jizH, że on pan X" 'za'ffiies.zkaly na ~
[';y .N. jest zabójcą jubHera Y. Pelicja natychmi.
fl!"bS,ytow.ała dziennikarza i
wsad'ZiHa. go d,o więme
nia. now:c)'wybufdo\yahego; gdzie Sęd,zLa. śle<L-czy tr&Y··
tClał .. go w ciągu dwÓCh tygoo.ni."\V końcu re.porlęr'
oc'zy\viś<Cie został zwolniony,'
" .

!
~

Plerwszorąda,

~Maga,z.y.n

6236,

Obuwia

llako kio
ul. Piotrkowska 9, "I. 49-45.
pole« Wl salon jesienny 'Wielki l'IJb6r opnaia

dalD8Ji1e~, i d:złe6me~o po' cenach przyst~pay6.

Ceay

FUT
'
.
..
_.' solidAie, $ami~nnte l rugtlnlej
Wyna.tęcie instrumentów tak2'eI/.6 koncerty 1 u.rOC~StO.ś ..l. zagł atUłZ. spOSGb. wykoi'q_a
Wklsoy 1'I6rs~ta,'t repere~Jjn,. . . '
II
Sfrojooie,prz-ew6z i zapakowanie l n s t r u m e n t 6 w · w ·
ł

ntęsk~,

Fas'óay mniej modne po c:.naehnajaas'(ycb.
njstie~
,
,.Ceny n-iHłe.
U 'WA<łA: Dla uu~.j się młQdii~ rabat.
'

\li;,.ne instrumenty na 8kt~dzie.

K

Skład etażerek j

ttlPor.ett>w.

5989-1

Rok założenia 1892

~a",'drQjęsJe~ w.ysasWiU, <lII'aIZ llaI1"zęd@a
:pril;~.zą1iLy (ogrodlnic~)polooają 9'klad.'y:

i

:L.M.Sm~xmGO. prowad~«le od 1870 r. w L~
c.zycy, Poztu.m1ska 30, i w Wzi, ul. Andrzeja 10.

'6335

Składy

kupuJe

się

najlepiej fi na!tan~ej w znanej
firmie

-

~~

F'IDOI':', Ali
Szaekaa
ul. Zawadzka 16-.

~&a~ł ~ el~.. jako to: -i&ole:tory.fajlci talej~ fol~i
oerSła ł

r

,ł.·'ÓD t, ul. Cegielniana 25.
Duly wybór obuwia męskiego 'I damskie...
. go
j-esień i na zimę..
6467
••
i 1.S[_ _ _I8__.P1_.n"R.lg~~.'
i'%.1"'!illil:Msa'wr_lIIl.f_IIIIBm;; Dr. med.·1)i~ef Kalisz

na

pO}*6;Cił

*

przyjść

pomocą

Aby
z
Rości, ackiela się-w liaszem

szerokim

Biurze

ul. N<i2 uto wt~ l, tel. 15..50

~,

omuni ał.

6435

masom

!:O!lzienll-ie

~

gÓ'dz~ 4--5 1'1 ~):~cyŻłlGhod;.

nia li!

I

lua~ ł

z wy

ar,

teł .. \~6~F440!l Li pól
co.ę:ej
'645(.

speejalistę

dz. Annaada

PIerwsze w Polsce

A~a.

Ce~IDiaBa

• •~• • •~_._• • • • •_ • • • • •_ _~
"f!!

'.

t

•

,.KREDYT" ,Nawfot 15.

40, Tel, ,20~6l.
.",?:,

6

.. 'Y

I p :~tro (róg Sietiide~1e2:a)

~~~~~~~~6~~oi
QQg~yctb ~H~lu.«W~ 'um;

w

Loćłi2zi..

.

do rozuoszenia ga~et.

ł\upu:~ wszelkie towarjna M

w firmIe

'

Potrl ni [~łuJ[Y l kau[ji

KoleiuRe I tramwaja,ae.
t~ liro

I

Z3.1wiatdlamJ.a w:sz,y1SItJdch r,zemieślników w
Łodr.i, żę, wCLniu 10-go paźdz.iernika rb. o godz1nie
10 raalO w sali kina ,:Resursa." przy ul. KiliilskLego pOO. Nr. 123 OObęćLzie się
WIELKI WICC RZEmEśLNICZY
'w s-pra;wie U!Sta"YVY RzemieŚ'1nicz;ę.j.
obec &ak. ważliej sprawy jakUstaws.. Rzę.
~lTh1eZla, P:I"QSUńy . 0# punktua.lne i liCI2IDe przy.
brm.e ws~yS!tkfeh l"Zemlesmików' cl'lrześcijoo zruniesz

6~

J=;============
t»

t

1%.01 acyjne, blokI i}t. p

Tow. RzemieSI. nResurSBlU W Łodzi.

kały-ch

Dr. S.

jąB;łil;i;~l~~&p;;id",praWHlcn '~~~~~
przez ZRatlegO

EłeldPotedtnlane

lAZł8~zap 8h~ do' Roz\voju.

Nr.2i>

SoUdna. i sumienna

złoto,

obSługa Iłłijeateli

Pi rkowska

kWity 1

689-

Zakłld

)

Drukarnia Akcydens

.,

J..

8

Zammkofa 2. (R_ltdowstc~ 'JaL ~
,

--

PrzyJm ule wszelkie roboty wchodząe. J
W 2zkres ·drukarstwa. Jak tac
blankiety. )scłl1mki ł koperty i nakłady łygG~
, ~.

.
Bljfl ·Piołf~kft. ~ 'lei;,! }+.17o"
,
Pabr~ mebit Piokkomaa )84;;.lel~..
. Kempietae urze6zeaiapekol oa ~omD~
do uajwyk'l12iatni~jQyeh51 ~m spned&~ ~I firanek ł

pokl'1ć meblo'\!fyeDt

CEny bardzo p6)/SłQpne..
\
pł'RW'lIłe,.aIo~w 16 ~ uahjpalwa

OOTOWE DA.J.ilSKm .. PŁASZCZE. Ni~
SWETRY.. Czysto· WtMlnl8ID.& &ABABDlNY, BO..
SYOH!':. R;YPSY, :popemy, we1OfU1rY'~!I ~
~, aksalnit. CREP-DE-c~ ła:fia, ~i

~-u,

li '
.~
j'

Pol~ca

Sp6łdzielnia z ogr. cap.

.

i Rót 2łłtłłłla łłl81,'

~.

~wk.a!We. Fla.nele, ba!rebtanw', BIA...

N~, Dajdog~ej~eh wan.mika.OO w
e&'llaOh. NA 'WYPLA!ftł1

Prze·· ysło cotódzkit

~

:'TOWaJry

LY '.fOWAR, pllir'pur:ma.teTaco.we ~~e~
ohrusewe, ręozcikowe, zefiry.i"lR.A.NKI 00 metra i
od~a;oo. Pori-jery. Cl1od.n1ki, Kol!dIry, C1łustild,
~by, Gotawa bielimm G'!J.mska i męska., l 00to mych towarów.' W~tk() nadl~j ~.

fl-~--··

.~

602B

&Ze

. na.

'1

mebli,

ł:OD.L

fł

I

,.,n'

laDleerskO..-orac:rtnr. 1atJn'ka

m.

w,

'In, Kilt"

Leon Ru

Da~di

ięgo

#,

tel. 36-48> U.89ft! pr~ stdadde lo n6ł~ dąwsłd kft~

EwauglaBm li.

p'r.JJmDje z oprocentoWanIem:
d. e•• ezędnc6oiawe VI Zietyeb

.....

a .w:tm6"etli~m i na

łl:aicl~ żądanie.

.-o-.

~.'a." O __ ,?Jłędnc6eiawe VI DO"tM-Kh
inD1cłl.61~h ęDareb. zwrotne "fi Dołaraeh -ł t. Pa

Załatwi-a-.Ws2elkie operacje bankowe

ank

iolnłe.rz cłu"

..
Zdemobl:izowaIlY praeyposzuka
lub tet
płąev fiR aptłeP1łfe

ja1delkol~ek

prosi ó pemoe

Cma~V

Jo.

mateJ'jalną.

a~m

ul.

1'!~legowy
4(54;.....2

CZ8jko\iski.

ew;zowy.

~ J'ftsjem keaetek ataló.,."h (Sahs)

Zawo.dowa. szkoła krojnszy-eia
i robót ręcznych

&_'1_0"'•

odśn~onil ~tym ~&4em"

IIlełraJlu caclła A.

.1

l.6dt. ul~ Płotrkov;-ska 154.

I

64t5-

, .'. Kurs l:r()j~: PM()W~nłgl mfJGe~w~:i ~en~nianb'~I., Kllł~10
1!zycta l mierzenIa. KUtli WS.z e llueh ro1>ot ręczuJeb, stojdUł 1'000
trelJloł:skicb. Po ekoretonym kursie ttcz~BjCe otrzymują sl1JIe4!!ł!
!!i& pf)'w81ne ltsb cec hou €. Dla praeuląC1ch kliny .HtH!l gr€\\e:
X-OP!sy ~ kat1Cefaf)l 8:tkoł)' on 10-1 i od 6-8,qłeezór.. Sprzedcz
ła~1.16lt'

papieroWych.

, Kurs Ił modniarstwa. Kurs haftu

maszynowego.

16o~ roku..
tluonią
cd

znane lld

Begnhtje

iCJądekJ

TeSliMltyma1i;,
u1ył()ści, ~rtre-,

eit:rplel1 ~~trobJ. »edttner.n~j

tlzn u. Udił%€ń lnl\>i ao glłWy. Uśtnlerz&ją he..
't!OfOldy. (syu~zą b.;W 1~ pr.y a~lcnnO~\"lecn
410 OkhtiECH la. la~o41mm łrocUdem pr:u:ez)8:%"
tzają\!)m.·
UiJtltl ,(02 pigułek na noc:
Cena pUd, 21. 1,Et 'Wjfolmcpteki
Kłtf&lO\1idl, TliaZ)t'lskl. WorS16'lrB Tr~bac:ka 4ląl'.!aew ok1~eh l łUt de, h z lIIZlkeNd~ em"
ł).ł97-

~----------------._--,-----~~

SensatyJt1a

_n.

(di.Stskie i _'t.•
borN.;'k

Wyroby

tno\\IUlie pn~efóbek:repeMd'i na dogtdnyclł

- Kun,(WJ

u~

S.·.·r;.w.'P..8
Q

~

i.

Ola PP

"nu):n DJiE:,Wa 41
Q.ł.yJ.DlKU (peIkr, 'fI1 ~il\

Warunki do~t'ł~y.. Oleiły pod "Kierow'Hik* ~IlGzw*'
ł ------------------...........- - -

Iłl!..U~1II Z-adł1l)dlu 22,
poIee po
-JnI&~1I

Lt:1$tfar trema?

jł:\800, ~ "

n.Jeb· r~~b. oraz ~ ~ąee,

DOłek

Brcnitsla 'Wa

z2łi~iła

D łę 04 paSzDortG
lab"". PoznańsKu ~o.

kaT'"
a

2-

~zei
~1lh

Ot.;a'łHanie

ot19f

~

~~
1'Młm.

z

~~4Q~,.~»a~
i al gotód:ę.
6116-

ł

;dn. 10

październik.

I
WYROBY' TYTONIOWE:

wnWÓBNlE GILZ
"Skala.", AL Kościuszki 41.
BLBP ZEGAB.M:ISTRZOWSKO JUBILERSKI:
\mn Pl-aook, BiVzezińska 10. telefon 50-17.

Pła"chcińgki Zawiszy 19.
\Vi1~'f~{j Młyna.rska

91.
;
~ZAK.LADY MALARSKIE:
Ja"nowski SienktE-wicza91.
PIWiABNlE:
Turski KilińskiegQ 164.
SKLADY TYTONIU~

SXLADY PASZY: '
NowakoWS!kiM1edzdana 10.

J.N'STRUMENTY MUZYCZNE:

S~w~Głó\\rna 36,
Oweza.fe;k.,EilińskiegQ 134.
KOl~~ld, rnlillSkiego 142.

~w.iClZ ul. Targ<>iWa. 38.
SKLADYAP~&GZNE:
'~DlOIWSlki apteka homeupaJt. Główna 5.

lJenrtys

Kl11ińskiego

LewandO\y:ki Głów:na 56.
SKLEPY SP02YWCZE:
FOll!kowicz Zielona 17 (Batuty) .
'tVilczyf13ki Główna 67.

Święt~;wski Kmńskiego 159.
SK,ŁJO)YWIN, WóDEK I TOWARóW

162.

:wmWÓBNI& MASZYN RZEŹNICZYOH:
·CbmileileiCik.i AIDIny26.
PBALNIE:

. •. ,:X.OLONJALNYCB:
21.
. Aueo:bac11f'łarg()f\va 39.
GajlS!łelf'Gl'Ćwna

~w.s~a Ki1i:ńskiego 118.
Mamusiak Kili:ćBikiego 142.

Fra.sZlC'z,yl'H _~i

; . ' . .••.•. PIEKARNIE:
KlQ!~yAs~ Juljus1za 31~

~y KRAWlECXIE:
Lapienis Gt6w1oo 31.
•Wioororkiew1c:z Główna 35.
W:a.WToonowski" ~Hińskiego 135. .
~i Sielnkiewnoza 64.

K<lwatllC,z,yk

RI()łS~·;rviilh)skiego 142.

Biskupglti

Kil1ńskiego

Buszko

KAWIARNIE:
Główna 67.
CUKIERNIE:

Głó'Wll1ia

GłÓ\711a

DtJlllaisZ!e!Wski

Główna'

ęrzedaf.lfa

kas! ieiazna
PoladnioWa 28 m, fr,
c p.

403i)...;.1

motor 4 kann v neftozł. 4Qł)~ pr;elka kryr~
~l Wieć. kI. KOŚC'UiU:ki
~itJłi4t .'
4054-1

"~;9',...Ai':I ... _

ma..,o

me sp~ Głó~f1a $. m 46,

1ld:łeyna ~a\ta..

4025 - 2

as&ynkędo eiek~.
. ' ~i kUPię
Oterty z
do
l
eod "K. K.o-'
40ł7-4
ceną

F.

iRmo,

Roz~oju

t·

adI1y' duty sklep wś,ódmie·

Śefłl sprzeda biuro zlEceń
nAFf\1~'ITasz,cidego Piotrkow

:sw6) .zakła
i na I ul.
Rzgowską·Nr•.52. (TriU'1waje Nr. 11 i 4).
Poleca -się nadal względ,om. Sz. Klijentell.
przeniósł

ska'90. .

,

.

4:51-1

·S·k.ł'ftprZe:ieieki,de's.PUedania
z calem uiqdz-em.f>m Szosa
Pabj.anieka Bo.
'40o.ł8-5

",!,,'--

~ajWłększy Skład

uiAniita tuł1np\rtanYDatic~yeiel

r

m,uzykl <:p:etel"~'.i,·KonSef1i:.)
ud;icio leJt:tji',
f,nte~ janie
Kalikst, Sm>iątkovn;kl Zgiers;{;,
1-8.
' . "., 3~20-8

fOrieniiillwi

~ll'.-O

~ep

sp oż-yVIfC.ZY z. mit szk~ ..
i) . idem. do SlPR.edarda; G,11J)er~

II

\ 4058-2

JÓZt f Gr

m!e~ka'
4"eh..,.ai~'lf,.koń

42iOO~

.

'

lIupłę., pianinG Q

4139-2

t·
dolirym~tan..i~.

"U~~adać 1'04 .,K,

do ROIwoju.

.

u,

'~4'4-5

kl&P .. netn.le~y de sprudania
li: calem Ciuądze'ł'iłU!:tiL Wis..
. dem,~ Zielona 12, skład węi1~
~Ut.
4Ci1-o

S

kłe9i1tłłi~tJCY 10 lat., zp (l)ła
wolin oŹQiłkll :f,zedam. O·
~ pod .Oq:zja:" do II Rog..,
)roju41 Ot
4Q59-2_

S

\..:P~ półdnmku

o4miuz
r..;J kaWKh. de pelooJ,e ~olne,
Wi~6e Slęsko. llrir. 10 m. 4
~-2

Sip'~drulia ~ł

o
niectro.
· _ .S.mkiew1eza 10'2
l do
D
4 po pol. dazOl'-ca. wskaie.
1

·

\1(1

4t7v-2

Wóz.
w~~i kenia rómniei: .
· .
Uleny
Qdd:uetmeRpię.

901.

II WÓZ

ff

'

4-o1S-1

'f··

'

Sprzedaz na dogodnych ł~runkaah
WYRajem lnsuementów na wiecaory:j~~f~,!~~iesłę(.Zriie
Strojenie,
'przewozy;
instr~~~łl~óW..
8:07' rep~ra~jei
, .
~.

__firan- - - -_ _~~,!?ilfaimll'._.---II--.~·~~3~LIł
I!II

ki~rO\\illik

Ol'lMltDV udZiela leKCJi na
d~tyei1 i unię ..
t1ebpd C:~ prz}stępnej al

Pesiada na składzie wielki WYbÓri.~~tówi(ra ..
jowyth i zagł8fl~aych wszedlś, ' ····b fabryll
jak również mało używane dobr'e'~,kg~słtument,.. •

'~tm.·-

'na.

UJ Dl11hso'ii'ł'arlV muzyki

.p;l:;r;eaaa dom o 9

l drugi
SnieebKresowa'
5A Wi4ulV.

;

, 'W I e dz a j c li e w.'fI sc Y
Z

"Najtańsze źródłQ~;"

• 'i.

ręcznego

i filet

Zertlm~kie~o 75 m 52.Qf U)eJ

4005- r
akład tapicelslw... dekcfC(!,iiiy
przYJmuje t\73zelkie obsrl.iuQ
ki. odi1iiieźa' m.eb Jej przerabia
otomany,- materace. zaldada II..
ranki po c~naeh przystępnych
~.agfl: poslada zasdad " dn..
złmwyborze otomany, Ietanki
\jaDał"" Nav. rot 8
40191ŚC

e.

1JHter.

Z

szłumie

M

&$tOJska !tB~

nie ratwa ha\tu

'przjjm ę 2

ldZ'Elłka. mannfaktura
f.jr;~ Mmo Kredyt Nawrot

'15. 1 ~ięłr..o
'
" 866-8
a~yny do s~ta z"WJC'laine
· tallło~ Częśc"1t-repam~je" Per
~ P cmor_ł Pi&trlro~ska 69.

pasolłlania

6078-1.

1Ua raty

fU

sly~a

roju
i·
Wfue
K
4Z1a praeomnia ubi6róm dhmskich i dziecinnych,ora.z hIeUi..

~ na z kaUCją 200 zł. WIad. al
KiHńskl€~p 108, m.7.

~

t

16.

uuehuka' samodzielna· potrzeb

wykonanie"
Ceny niskie.

Pierwszorzędne

1.

20.

3KLEPY UBIORóW JiIJfSKICB:

148. .

'ST~NIE MECHANIe~NE:
GrUi8l~C~$łti Młyna;rska 30.

.. , ....:..-.>...,_ .• ''''"ie.

~ aWJ,
krzesła.
ą)' ~ błeHtni$łt~>.

•

W4l\SŹTATY ŚLUSARSK~-MEC~ANla~:

t"rzęazdll'tana4<ó. Ul

20.

mężczyzn

Nawrot

•

· (,trzl!pny Gobrzedo·
P
na reptl'acje Karola 7.
uczeń

mI t'Jąey

ślusarni

u-

8Z 'i,\ieJS(lma~

4016-1

..

z kepita'!'
P
fabrykaCji
!.:.J"tyku1ów, ze WBD oiudziale'.
pracy omystowej Oferty 1'04
CSzu~Uje wspólnika
lem 2000 zł. do

"Z. 1\," doR(}zWQJu.

4(;23-4
ospodyni ~~aa ... W Kmo1itlko·
słutą"ca
rii"io:rZQ~na,
na.pouultuJe
Sren
Zlelt,na ',8.
G
4G45-.2
ltleWl.cza 28. lU 11.
J

po~r.dy.

otrZebnI?: clziew~zyna c13 Kuch

na .mi..
«'72-1:

~U-8.

4065 .... ł
po pral~i
4005-2"

i1CSl~; uje skromneS;'1o' pokdj.

ni r6g ZielOnej i
P
sklei
"elldJeruia).

lUD ~spÓlnego mie:3zi' ania
przy wdomie Ła::i~ame otetiy
dco R.oYWOjU pod .~amotnv.

DZi~.czVny

(!8.raŻ •do, wynającia Wiad. '1,11 •.
~ RokiCInska 3!::'.
4001- l;;

P10trKoW

dul~uCuni

4l4~-2.

znajlJcesie naro,

bn~~~~~s;z'g:~~O:~~h :a~~~~
stncja ROZWoju sub .,Potrze},)·

na~
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