XXI

"?'

.h Istnienia.
7"'"' ,
-Co

ia
tena prenumeraty
w Loui:.

f.

~~,

"4 y.

~'

'8 Ol Aimllłllł.
W", ŁODZI.

Iłł. K.bhiuszkł

41

tELEFON 2S

*

IK NIElALElNY OD ZADNEJPARTJI~'
I

, . ,

iedziałek dnia 11 pafdz,lernika 1926 r.

ta

".

onłis

POGŁOSKI

SĄ

O POWR;OCIE WILlłELMA
NIEUZASADNIONE. ,

Paryż 10·paździ~nika ~,
Jak poaaje "Le Matin'\ 'dobrze poin.
{ormowa,ne koła nien1.iec.kie oświadczają.; .. ii
wiado1110ŚĆ o powrocie byłego cesarza· Wił!/'
.helma do kraju jest nieuzasadniona; Niemcy
bowien1 wiedzą; iż. pocią,gnęłoby to "zii 90b!l
. pow Ji.ne protest)~ i ffioglob y zahamowaĆ. prOJ
_ wadzone obecnie rOZll10WY· dyplomatyczne.
\Vedłtig "Petit Journal", państwa' s.pr.zy~
mierzone n10głyby w razie potrzeby pr~ypo
mniet I-Iólandjii' złożone przez nią w .swoim
czasie oś"viadczehie~ iż zmiana. miejsca póhy,
tu uylego cesarza może spowodowac' przykre

Za wierszyk o p.
Numer wczorajszy "Rozwoju" zosłał skona.
f!skowany przez Komisr..riat Rżądu na m. L6dź za
pomieszczenie wierszyka ,dotyczącego obecncgo ministra sprawiedliwoś.ci "ja Meys:ztowicza, który swe
8G . czasu w Wilnie brał ucział 10" od:;lordęciu 110&
,lUka carycy Katatzyny II. (Ka.tar~yna II ilrdła czyn
Dy udział w przeprowadzeniu :ozbiortl Polski),
Wiersz, z powołaniem się Da źródło. plzed.ru
kowaliśmy z. "RobotnikaU Grgnnu zbHżonego i odd&nego osobie. marsz. . Piłsudskiego. Ponadio wiersz
ten· ukazał się VI "Rżeczypospolitej".
·Ańi

"RObotnik" ani uR~eczpospGlitat' nie
skonfiskowane. '
,WidóczD.ie do "RozwojuCl stosuje' się inną

.2OStały

~a.rę~

nastepstwa.

·i li .uroczy

to ci

II

lO

Ił

Warszawa,taX. '(pat)
•,"ZiS~roz.poc2.&l ,się ,'t:rz€ei tydzień lotni:!zy, rot
gatU~o~fPl'.~ 'zaa-ządgłÓwny L. o. P. P.
O gudŁ1Q-i-.ej rano odbyła s.ię w katedJrlze św
J'w. .~WQ,.·kótre ~celebrow8:t ks. biskup po
lo,· y W"():j.sk po1.sk:IDh Gall Vii a systen c:j i licznego dru
cboWtiOOąiWł1.i

N~ n~DtreńSttw()' przybyli przedstawkIelt' rzą00, delegacje sto\V"B..rzy~11 j oTganizaeyj. wladm
L. O. P. P., pl1zedstaw.icI.e.le prasy itp. '
O godz, 12 \v sali sesyjnej Rady Miejskiej od,by
la się uroczysta aka.a.iemJa lotnicza~ którą zaiiizczy('ił SWĄ obecnością pan Prezydent Rzpli'te;, prof.
Ignacy Mo&cwld. Na aikad.emję przybyli przedstawiciele r.zą.du z mi.n:istrem. spraw Zoa€.r.a.nicMlyeh
Zalewskim, min. spr. w.ewnętrmy~h, goo... Sł.awoj
Skladkowskim, min. prze:m. i haDJdl1u KwiatkoWSkim
~raz

miriiSlbrem sprawiedliwQściMeYR~towicZelIn na
(.iZele, korpus dyplOIl1aity~y, s'U7f
im..YJ.1Cuskiej
misja. wojskowej gx:}n.C;hibrp.e.~, wOtjskQwy a.ttaehe .angielski pułk. CIayt<l.n, attaches wojskowi Szweeji~
Rumi.mji, przedstaW1ci.el.e Pl?asy or.ruz zaproszeni
goście.

O godz. 12,1011rzybyl pan prezydent Rzplii.ej
Ignacr M<l'śrieki \v tD"\Yarzystwie szefa kancelarJi
cyW"ilnej p. Ca.ra, ad}utant.a ~enera1neg{) puli< Z'dhonkiego oraz a,ijutantil\vrotm. Jurgielewicz$t (}raz
kpt. Na.górnego. \V ch\\-11i, gdy prezydent YV3~(U na
sól!:;.' orkiestra z22 pułku ode:~rałil hymIi. ,~Jesz
C'lr· Polska nie zgj!1ęlaH~ k~órego obocni wY3iueha1i~ s.tojąc.
.
Pier\ys>zy pl>,zenl<c9,\v}.al prezes Hady Miejs.ki-ej~
sonator Balh'tski. który w sercleezny.ch slawach powitał (Jana prezydenta RzpUtej i przybyił':':h gości.
Dalsze prze.m6wiellin. wrgt)sili prezes L.O.RP.
K<nikO\,ygkL pułk. Bajs,k1 ora.z p. Jerzy Fa!kje\yIcz
w imipuill młoozieży. \V drugiej częŚ4!i lq)t. Bol~sław Or1iński wl'głosH oorzyt o swym gig3n.tyeznVll1 raidf.i~ ~Varszawn-"-Tók~c-\Yarsza'\va. Ukat;nie ~j~ bo~łatl:'2'sl"ifg,) pilOlę \yywv.łalo 'burzliwe

t caL
w. Lipińskiego G=:t

Mowy kurspoczatkolty mzpoeznie Sił tl QO: t
dla %:18'" anSOitan,dl - l ł o. m.
ił
.Kart, lUtęp'L EwaQIełłdal 17,
~

.
~ gUr\,,~nąo p. Falkiewkz
lotnikom pamiąltko\ie" żetony.
Po ooczycie~ który w~g!{Jszcmy l'}<);stał do mi~
krofoo:lU, zgotowa.no serdee::z..ną owację kpt. Or1i:ńs.kiemu i sd.~ł. KubaakO'wi.
.
~.
'

<:wacje: Wiceprezes
'\ll'~,zyl

O g.orl.z. 2 po . pol. na iotni·skll mQkoto\Yski.em
się mruneWlry lotnicze;

odbyły

NIEM.IECKIE OBLIGACJE
NIE SPRZEDANE.
raryż 10 pażdd.ernika ~pat)
Jak dono~ą clzienniki;wiadomośó 4ł
za,mlerzonem zlożeniu w \Vaszyngtorue prOi
jektu sprzedaży nielnie~kich obligacji' kolet
jowych nie zostałą urżędowo ani potwierilzc
na an1 zaprzeczona. Zdaniem nPetit Pa.risieu",
krok ten u.~vażany jest jednak za Ieżąc.y w

sferze możliwości.

.

fratria oieotrzymuje
~ie ItaliI i!kIIY[~
mm
ie ac.
.iż

Oś wladczają

w swej remlo8ji b•. 1io mbatanei
tpat1

Pa'tyi 10. Pałdziernik a

Pr2e\Yodnicz~1cy raro';owegc Z\\Tl,ązku

h. uczestników w:}.iny

wl.'ęc2yłPt:.in::-areluk re::

zolucję, oświadczająeą,

~

~

~

+-

•

"

st~Tieidzic. ~e

:ter'aJ,gJ}y

~

10$

ja.lnym, może zaciągnqt'~ tylko takie zooow~
zania, które będZIe w możnosci wyk~ć.

:te byli kombatanci nie

mogliby dopuśdć. by z'VJci~'5kJ.1Francja. mia:::
la płacić sOjusznikclln, którzy~ nie ponosząc
takiego ryzyka, Uczes't;lkiąw korzyściac!l
zwyc_stwa, - sumy. większa ód tych, ;akie
otrzyma od Niemiec.
Re,.zoIucja protestuje przedwkQ/' uru:
chomieniu obligacyj, opartych~~~ z~iennych
wierzyte1nościa~h, gdyżsprztc~'W.iasię to ~
jęciu prostej sprawiedliwości.
W odpowiedzi Poincare przypommat
.iż pogląd rządu na tę sprawę· wyłuszczał ,,1"
przemó\vieniach .. \v St. Germruiii Bar le Duc,
i dodał, że Francja nie może' ~()wiązać się
ponad swe zdolności płatniczę~ Odpowiednia
formuła zostanie znalezio~a' 'w porozumieniu
2 komisjami Qna»sowemi obu iZb, łecz ~
•

rfui mo'zna

\V sprawie tej panuje w lonie

~du

ZUpdli~ jednomyślność.

Jak podaje ,.Temps': prezes rao.y :mini.
"
.
strów zaznaczył, że f'ząd jest jednomyślny' w
sprawie zbliżenia francusko - niemieckiegó
i wyc.hodzi z za.łożenia, że uprzednie oSiąg~
ni,cie porozumienia vr dziedzinie gospOdar:;
czej o5.iągnęłoby zh1iżerue na gruncie' II1Os.
ralnynl i politY9zuym.

POPRAWA FINANSóW

FRANCUSKICH.
Londyn 10 października (pał)
"Óbserver" zwraca uwagę na poprawę
sytuacji finansowe,i Francji, co ujawnia. się
między innemi w powrocie do Francji VfY..$
~ezionych kapitałów!
-'

-

-

~

.

•
,

,

tD'd 1dtIMge koJ:~tl

u

~łYt (łftuiae

ł,lłQZwGJn~

Warszaw~ ~ paj~.a.

-

'Qłłe 10 paą(ł~Qrniką

p,Duhameła
~ mr&1ltl. ~Y'b]ł do W.aa:SZi);wy man.y Uw

.

d

.~litIll iraalo~, p." J~y Duha.mel,.~
.~włe ws~~a d:z.toonJlm "Le Q\IDtl"~::' !p. Cbe!nevielr'a.
.

Katastrofą lotnicza
lotów· propagandowych na~\w
kJa.tJaSito:rof~ 'lotlrł.tcm. Motor jed;n.ego z
~&tów. podicms 10IDu o&nówil poslus~eństwa i apa
~:wy~ kiłkuaęt l)1~Sip(tdl na. Złętntię
.~ij8rj4C się $emz.ętnte, z pQCl szc~tików samOIlo
tvi 'wjoobyto poIl'ucmika Wit1era Wito1rla! który po

.,

Dcmś .podcZt3.s

WilIm:ie

*.

. ~·:'~rć Uft mle<js.cu i kąlpl'alla
~tóry odln:iós;J: ciężkie raa:1y.

.noo .

17,00 .

. wyQauy
Q, gOOz. 2{},

<.;; ~t

Of(l,był 'się

w

bołtefł;u' ,&ł.vOty\<

~zez '\7ojewooę ~lfłS1ki~o.

goście odlj~ do Pragi. .

Ja zamach

w

dp1iłmitowy

. Wl{!tZoraj
Kat<JiWlłcaJC'bJ' mk()lI1cZfYła się 2~
. ' Mzpra~ ~()i~a prl~~ko Sl)fs,wcom UWQ'Wa
negp.'w dniJU. l .};łpca.rb. ~u dynami,tow.ego

. . " wyda;wmctwodmie~

"J?ioil.onia".. Jeden z
~5 . i pól lat ciężkie
~·:'W\ęźlJffi1i~ o2--':'c\- ()SbI'~f'C'P: po 5" lalił.m .usi
~e2BDłalClłu,' 2c--eb. za·PO'·6 tygodmi więz;teni:a
fiił:~9i '; Irliait~w ~:oohQ.wy.oh, 3' zoatąl(:l

()\R~~o1i]iOh .~~y

~~.

,.'

i·

frz,łazcl' generałów

oik-ar:'ji 5-1eciaZwiązku .Haliier,czyków do
8ydg1ots~y zj-oohali dzj§, ge.n. ~f Haller i goo.
Dowbór-Muśni>cki.
Pm:yMu71d~nych geI1Bta;16w n,-ł wielką maThit.f~ ~'ZY1Struich ocgani,za~
eyj mT()!(kywy,ch.
.
.

,;, .Z

kończył minlster ł swój Qbo~~k;~ ~4~
wstapilem do gabinetll jęQllQści 'narądęwłi~
lft6.r~gQ wynikiem jest to, że funt sztetM"-Ó.
kosztuje 168 franków ~dy niedawno kurs je.
ge .·wynosił 240 frankó"\y!ł

f1ranka.

kursu

lit

2

J

•

posłowl'e. z&eb;Q·wali tajemrtioę
4 własną
ją
,
'. Bę'lin 10 piZditernika .ATEj· komisJI' zostało pono\vnie ódłó:i(,)oo,
5prawA,~edytu 00. akCji; g;:ęljpanisty~ waz przedstawiciel rZ~ldu oświadc~l,

part

.'<.'..
~ Pf0Y.byłB. do K&~ wycite0~ ~~·~~h.
j"
Po~U goście.~ ~ na .Plac Wo!bóśd' i zIDż,yłi U stóp poIrlillf.ilkla po;leglyehif powstań

g~e. wyjoo~ oomo.cho~mina.
~~zeme . okołfucmnycll miejsoowosci ];lIrz.em~

tu

......

tliw:~ ')iadałs~go spadku

. W Kalowicach

WIf<'b~ O ~

wygłoąiOnęm···.

i narodo\vej, stąw1aJąc:po~
d{)~tr~~~;~f:p'artję dobro J:francji i ~o~
Wiada..t1:lc',J1il.,,?~tliotyczny apel Poincarego.
Należy poło~f!" kres panice w celu' uniemo::

gabinetu j

DzleDRłka,zeaecbo-słoW'8CCY

_~,

\v

Jabłońskiego,

tÓ'w' wletnim.
': ·.Z K;a;fIOwW

Pam1~ve podkresliI JeQnomy~l1).OŚc czł~

(P_)

rządu na sprawę kontynuoW311la pQkojowę1.
..~.. oświadezył1 ii w!ttąpiłdQ . poUtyki zagranicznej. "Spełn,iłem tynto, ,.,

>v,.~;1:n14"!ve

czną ~,kre~h wschodnich.Jv~ai~ . się. do

P.

te .~

z:acho\vania ścisłej ta je.mnicy pie może złOI
rozmial;u s
.. ·.,lu poHtyczn~o, Pł;~dstawi:::· ży(s p~mń'sprawo~dania,
.
.
.
ciel ~z~du pruskiego, który nię chciał lwuMe:::
BeWlin 10 p!aźd~~ern'1;1~ 1/ GĄTE) "
gly czwarte~wobecności po~la. pol~kiego
Komunistyczna "Rothe Fahn6~~ 6m~
Baczewskięgoiłozy~ spraw~dą.l}iez.zużycia wi~Jąc drugię odłożenie obrad nad krędyt~
32mHJonó'*-:łiliarek, przeznaczonycp.na..:p'ta:: mi ptzeznaczonemi .na germanizację ~s'pw.·
cę· kul:tuf:!\-ln&;..tęrenię p{)gr3nigmY1ll ,t~łi:;> wschodnich pisze: ,ten niesłychany
skaflij"l
groź~nYU1pa~wzg]ędem nttrodo~o~c~i>~~:,~ ~u,si byt . wyj~n~ony. Ząpytqjęmy .. rzą1
zap~o5jł w. . .1ęwszystkich e~ł()nkQw\ł'~ . pruski,.co si-ę stalo ~ 32 1l1iljQl1ąmi. rąąrek.
rrii~jł .,prawyJ&esów ,vsehodniGh na. pouf~~ CzelD'tl rząd, milczy w tej. spra\vłe. ,Czynąd
konferencję.Bf~ed rożP9ąi~ci~11l kQn~erę1ł-Sljl pw~l;i Jstotnię 2;lłiył tępi.enią'clze nannll.nso:a
prżevrodnicząey 'Koffilsjipoo@! Riadęl, ~~~;: warue'b'andyf;ówg6ruo--:ślqski'ch' iws~hodi;
w~t łl+l !łądaJlię rządunru~k~~go w,zy~tki~h fli~~~~dskibgo Grentzschulzu nczarnej Reicn
posl()w (fo zlóienia'zobowiąz~nia, .~ ZakOJnŁl . SW6PY'~, czy też pieniątb-e' łe zostały . ~yfG"
lljĘ:owape iłtn informację Ziacnowa)ą v," ta'ie~ ~. fmt;tpsówariie przedsJębiorsiw, '~tO:rę SZKO.·
mnicy nawet przed 'własn~ part ją- fQsłoWię .itty' pewnej kategoJ;ji ludl).O$ci. 2Ątnie~
kQm(.m,ifityQVJ,:i ośWhidczy!i, ". tłlkiego zobo~ h!y.~l t~eny pograniezne.
wia?:ani:a nilezłożą, '\l&kutak.eg@ge pęsieidzenie'
'.

..."

--

OOLSKA .-,.-' NOltWEGJA 4:3 (0:1,.)
.,J,
,;. OSLO 10 'C-S) V\"1iozegranym
w
(i)jlo spotkaniu n"ii1ędzypaństwowym reprezen.s:
tnoJł\'Polski odnQiShzas}użon,e zWYcI(tŚtwo nad
iiedenastkąNorw~gji w sto.s. 4:3. Do prze..."
:wY:~rowadzi NOltwegja 1:0. Br~mki dla Pol.;
ski .u~'Yskuje KaJruia i' Bftlcer po dwie. Gra
ll~mwvczaj iD.te'iresujqca zgromadziła na wi:;
do~n,l przeszło III 15 tysi.ęcywidzów.
,'\\1JStA -łPOGON +'2 (21) i·()i:O.
. ' ,: KRAKóW lG (C~S) Sobotnie spot~
kanie mistJiza. Polski lwowskiej Pogoni z
~łe is'cow~ \Vlisłą przyniosło _mu nieoczeid:
Wt,uiJo i sensaeyJn~' potazkę w stosunku 2~4
(1 ::2). Dzisiejszy mecz ?e",';'anżawy przyniósl
l

~ier~strzygnię,te 0;0.

ezno, .m..~ (pat)

l{jj.

W roOOtę po ~. kg. ryma.s łUond ,w
t(;'will,rzystwie ks. btskm' Laubicaoojechal ~~amoołro
deiDl do Tr:zemesJZna, . . . - w· niedz.i,e},ę ud8.tl sdę
do Gn~eZiIla..
Na granicy

.

pow.

,C..

_~nieńskiliego poW4itał go

palI1ja 69 p. p. pr.eZOOllto~ •. Jn!'&n,a. ~krioot.:m().de··
gJ.'l&lą. llYmn n'li,:IQd:{}wy·~W~· dźwiękU ~wpn9W
OOWHl się do l~.,,:·Eei{)l}:a ~;IDr'ój'CYI gdJzj.e o~z,etląwailą,
loo.:pittuła, doohn"'ieństWo,,:~ua;w1eie16~.
JJ1i.f.,ę :pl!iEJ.;SuJ. ud( kOJ·ow~·;ll1. fł~lPPl.

k()ściJta. Św 'llróIJt1.yytrUSZlył;a UJrOw;,.b rro

-

WARSZtAWA 6:2

(-ł:l).,

. .:

~~Plitej~

~

.

ceiSlja. W poehoOdzieJ:w.oC2iy'! p~t8IW.ki~\. ząd:u
n:iDJisutr rolti.lct~i'f, i dól.lir P~<:łW~:q. :Ni~~ l,byW\V

.

.'.

.

~ nim PI'zem.a.wJ:ali minister Ni.eza,bytQws-'·

~,~}ęmem r~du, d,eląrat l1UPicju8za papiesĘ.ieJlO

koi

~kup ~;Q,bic, prezydent B9.tmiko'WSki ld~l~
s]d~ priz,edsta.'~łc3elre wł~z wojsk'OIwych,.K.()1nlun:a}PriijlW:l!Il.cJ\ła Zakonu Sale7ljanów•.
!~ych .1 PI"Zy;J!y': ,r~' l~bislkupi, dtu-c<howleń5two,
.~. Nfł:' mkotitcZ8llie w sali Q.otelu EurQP~jJ?okil6go
k,ą,pirtuła gn'i(:źn ;t'ńska, .". '~~i~ pod. :p.a,~1!ąinH~Jl· oiiby} męraut, u1'lUltdzony prze? ~tet llP.gr~y.
. .. . . . . . . . . . . . . . . .q~. .j . . .2~.~~~. .
; . . . ~. .~~C_~.2. .~~. .~~~. .,_~~..J.~. . .~~~".,•.~.~.~..

Z'W'Yc~Qstwem P(,)Zn~'Y stos. 3:1. Mecz po::
wy,ższy :rozgrywano' ~ 'puha-r Wa1iS3aws~el
o:'
~ą, W ~wod-ach.i międzymiag.towyeh Gór" uOaz-ety P~annej;~-'
ri~ Sląsk -, 'Vars~a zwycłęlit drużyna g6r~
. ·OL
. ,.. ·_.'.~. ·D..... ~.,
.... ;~.'.
~k:~~koo~wo w Si08.
6;2 (~:'~ . ~MKNIE.CIR S.EZ·O·~N~.U· ·v.·
Ą~~~

GÓRNY śLĄSK

Gd,y W~~POlWallJQ' 00 ~1Mdrr y."

..Po <:1~ixt1łrill~ ~~Dięs~iej bUllipY@k,QQJlĘQe,ji'
ooJ, Y:s. blfi!.lU1!l 'LaunIC powl\tał oowę.go ~~ l', r~
. W OOP':'9i'j.ft1zj ksprymaę Hlond wygło.nt\:.t.~
k:e ~em~?me. Po mszy świę.tej odbyły' ei~ . .
r~nJe k(J'8c~e1ne, '~ączo-ne z lIn.g1fęseDl. Z kłltedrv
~~Q. ~ę d;Qlalactla)rcyl)i8k~pi~, gdii.e ~~
~':Ili SIę .P~i pl'zerls~.a,:wiciele Włę.d~: .i ~.
~aci~•. Poe:! .Zi3iĘ;. olnadu . -'. prymas. dzięlrQW~' -pr~
sta~~OIll:Pąns'tV\,~ za uśWięcenie u~~ystQ.~(· . t,
wrn6s1 ~tn.a ca:eść Oj:ca Św. iP~~yd~

i~ta Ły~k()i\V3ki,~'l\!~.t!dl~~ d/Q; ~~1ł W
imielli~ obywruteJli prB~~~tBarcikQi\VlSik.i. Kam-

Z

pr~ Iłln:n{l

GlJ,QWi'~W;f iaintonowa,.łQ "Te Peurnu • ·

b~lsiębieg40kiIlIl. do k'tóregq d9Pllszczeri"i
byli k.olarze, k!tórzy .nie posiaclają m.jąt1;Z~"
khJ:bowych na rok 1926. 'Do. .biegu powytiZ~
g04$ło~iło się ·18 to,va~ystw PO 1 kQJ~~..
B-"
k'
. ~',\1' .onezylo 8 zktlrych sześciu. pierw,
GO W ŁODZI.
SZY~h ~?'lfp:lAło o:ął!groq.y;Pi~wszy do męty."
Wc:ronij odbyła ~ uro.c~9t~ zamk:: pr;YbYł: Jobs (Rekord) \Y czasie l gQ~".3:4J
ąię~~' ~ K'O}aTskiego. O godzi~ 9 rs.~ nU11. 2). S~~~feld fRłlPid) 1:36:02. 3) Sierpiti•..
Dl? o?była SI~. msza w klasztorze lagiewni~ , ~ki (T~W·~·)4) Gałęski (Bieg), 5) ~enf~td
kfm l ~ lla ~ pod Z&ienem. 00 {P~. ., i ę, NpS2P6J'1 (~.~S.b .
o

· . r<JZ:NAN -- WAR&JłWA:ł:l ~;ll
;~.-: .'. ,:~Wez()1!ajs~

spotkame .pilka~e

POłlllt;
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żydowskieb.

żydó,y nie zmusza"'d~~ ... iiętowania soboty . nas stopniami, po jakiell wejdziemy Da dror
Zlni.tSza ich jeno wla~~i12acofanie j fanatyzm: g~ nowo - od;Jcryte, obecnie jeszcze DaiDl m.e" wynikający z potwO'rrl~ch \vprost pra,v tal; . znane; albowiem 1}eofici trzym~ją się -.ws.
ffi1.tdu..
"~
nas i pomimo chrztu i'C~ ciała. duch i wny.sl
I co·~ tupet j,4~wski! "Żadal11)~" po:- zostają prawieze.wsze ;b~dowskiemir..
wiada, aby polski rząd~:}v \volnej Polsce Zft ..
A dalej:
broni~ ś'Więtowani~ w:~edzielę, zmusił jed:;::
"Nadejdzie czas, ~ za sto Jat najpQź;-::
nak wszystkich PO!aKt1~ --- Katolikó\v do niej - że nie żydzi będą .przechodzili, . . .
jan' ("t) I-Iartlas,adwokat z profesji. POlL)}:. obchodzenia soboty, .j:i~ ś~Nięta ogólnego. wiarę chrześcijaąską, lecz. wsktrtek. połączeit
jamy tu r02my.5Ini.e rzec~y błahe, .0 których Dlaczego? Dlatego, ź6~1JD proc. ogółu miesz;:' fizycznych, chrześcijanie będą się starali Z()SJ.
p. łlar1 glas pra\vH, a przejdzien1y wprost do -kańców:* ludzi bez· oj~zny i bez tradycji, ta~ .7ydami, ale wówczas Izr~l z pogardą
sedna rzeczy, do tęgo" co, zdaniem jego. naj którymlniegdyś z JaB",. zielono gościny, _
ich odepchnie".
bardziej żydów boli. Oto czego żydzi się do:: tego się domaga.- Bez~elność żydowska zai::
,Zresztą -- mowił szczery ..J8bin -:,1;';;',:
mają i w przyszłości domagać się mają
za~ ste nlema ~rani.cl
J~ nie potrzebujemy. praw dla obrony
~
miar:
Al~ to im rue~ys'tarcza. Idą oni szej, bo takowe z tak zw. postępem eywHj,
,~Żydzi
don1agają się - mówił
p. w swych \żądaniach '~ac2nie da.lej_ '3 Ż ąda;: zaeji zostały prawie wszędzie w Europie jut
Hartglas, -.:.. ażeby sobota uznana była jako my zara:e'F i towarzy~liej r~'wnośc!·". To' nam n' dane. W obecnej wfęc chwili powi~
urzędowe ŚW!ęto~żydowskie żeby \volno im znaczy, ze\ my ma1ply'lch przy]ffio'\vac,
g~ lłisillY się starać o nabycJe takich' jeszcze
było mieć otwarte sklepy \v niedzielę. Obee::. §cit5, utrzYmywać ł~tOS1.łnki serdecznej pF~y;: praw, kt-óre wyłącznie mogą byc kONystnenie zmuszeni jesteśmy obchodzie dwa ś\vię:: . jaiI~i, .~rata.e się. z\~mtJ?;a. n1~że naw~t ,prze.:J mi d~a naszego ludt:!~ jak np.: dogodne- prawo
ta tY50dnio\vQ. Jest to wielką przeszkodą .ChOd ZlC. na l.U. dalZ~.l
.. ' ~.;
. . ,.Wlerac
małzenstwa () bankructwie, uchwalone w celu humanitar.
dla ży(h~wskich kupców. PO.zaten1 domaga:: Polaków z żydowk mi i vice 'versa, aby im nym, stałoby się w naszem ręku bogatsz:~
my si,ę absolutnego równouprawnienie
dopomóc do nychle .,. go zwalczania kościoła kopalnią. żłota, aniżeli niegdyś owe niępr~&
. Kiedy zaS p. Winter zapytał:
w kat-olickiego,
'
bmne kopalnie Kalifornji".
. _ A czy obecne prawa dają żydom
. Do czego to. z er~a, jakie niebezpi~
I żydzi dążą właśnie do roobychl
tiJwne prawapo1ity~ne? - Hartgłas taki oto częn~tw? kryje się wych "niewygórowa:; tydi praw, które mog~ być wyłącznie dla
a1anie wYgłós~t: nych źą'daQ.iach" żydó- świadczy dobit~ Dieh korzysłne,a pod pOZo-Hm ,~be&wgiędne
"Tsk, lecz my żądamy zarazem 1 to::''' nie mowa jednego z ~jnów
ży~owskitch, go ro"wnouprawniienm",. ani na cliwilę nie prze
warzvskiej równości, aibowiem obecnie istaie wygłoszona na zebranll .. prO\\~()dyrow ludy, stając myśle6 o podboju
świata i rozbi,cn.
je ostracyzm towarzyski względem""t Zydów, który między innemi p~wiedział:
ko~ciOła katolickiego ~ oozum~
tylko
a. to wytwarza przepaść pomiędzy dwi~a
,'powiadają, źe m~ó5two żydó\v p'rzy:: msłonę, która im umozliwi. przeprowatheme
l'asami VI państwie. Sądzimy, że ż!ldania "na" stępuje do chrztu. To w' me nie szkodzi. SViycb zaborczo - zachfannycn plan6.w,!
Adam Grot CzekaIskL
łIłle me są wygórow·arie~'.
Ochrzoczeni posłużą na wła~nie i będą dla
. Naturalnie! Bardzo skromne żądania!
RI!IłłIII_ _ _Illl!lllllllllli_ _ _ _ __

.a{owel 18 pddt.iernika.
W artylf\11tfias:t~m z dn.. -i.X. 26 r. }l,
t. ,,\Vywnętr:.zapia posła Chruckiego\ zap!),
wiedzieliśmy zajęcie- się wywiadami p. Ne::
wina O. Wintera z przedstawicielan1i n1nfej~
'ZQści narodowych \v Polsce,
Po "t1kntifl~
cach przychodzi dziś kolej na żyd0w, Wy::
wiadu p. ,\Vin~erowi udzielił "dr. Maksymil::
h

i

fł

Niewyguowane wCidef Domagają się tylko:
pozwolenia na handel w niedzielę i zamknię~
cia polskich i katolickich sklepów w sobotę,
oraz :!rówu9ści. to\varzyskiej'''..
Wvszlo szvdloz \vorka. Oto czego się
ryoowskim paso~ytom' zachciewa. Zamknię::
cia polskich sklepów v. s~~otę i pra\va han.:
'dIu w niedzielę. Gdyby powyższe słowa wY~
szlv z u~t Białorusina. lub Rusina, zbytnio DV ~ n:ilS nie zdziwiły, ale' skoro coś podobne
wypowiedział żydr ' :: '.~\ warto się nad tern

i>

zS$tanowić.

A więc żydzi "domagają" s~ę ,~upań;
stwowienia" soboty i nakazania na.m. Pohv
kom, dziedzicom tej ziemi, rdzennynl synolD
jej, t'yśnly w ,pas się pokłonili talmudowi j
złożyli czołobitne r~okłony zacofaniu. here~
zji: myk"wie, meropjl, hs.zuce i tym podob:::
nvm brudom.
..
OC:lywi~cie, gdy by '.żydzi dopięli swe:::
go, co jest \vogóle marzeniem ściętej głowy.
_ to Polska :już ,\te-d~" nie byłaby Po:skq A
g-udeo~-Polską, ,8 ci. któr%'Y . krwią ",wł~lsni!
brontH jej niepcdleqIości i niepodle~iość tę
wyknwaH, staliby $i~ Patjasami \VC W~:l",nyin
domu, na własnej ziemi i zan1kst by~ gospo:::
d "rlf\~; bvlibv nie"\vołnikaroi s\yoich n~ościłl.
~

.1.",,":..łJ,,~,

•

...

"Żqdania" p. Harrglasa s~ tak hore,ndal

ne, źe wprost wierzy\.; :-:ię nie chCt;, by ci, co
na;lnniej :u mają d'] ~~;1dn:~ia. z podobnemi ~
~wiadczeniami się wyrywali.
Jeśli zaś chodzi o ..obcnocl7.cnie dw';l
świąt \V tygodn1ułf • to ptzedewszystkiem nikt

--------_IIB\IIIIi!I!im___________
, ...
ludu I
ości i 00

00· obsz&f'U ~&jtraRje szi8e ~

wśród pań8tw
W "Ga.ze.cie Admi;nis. i poUcji, raństw."
znajdujemy ciekawe dane: li tyczące liczb;:. rozwo
ju ludności i gęstości Z-3.1uUpie-nia \v Polsee.
P.ienvStZy powszechny spis ludności Rze.cz.y~
pospon.tej Polskiej, przepro\... ar~ony wd:niu 30 V't"TlZe
śnia 1921 r., wykazał Hc-z.bę ludności w \vY30kosci 25 699181 osób. Liczba t~ nie jest zupełna, po
Ulewań; spi.s z. dnia 30 wrzes,nia 1921 r. nie objął
!i~stępujący~h terywrj(nv, nie wehodzących wów::7.2S jesZCLe w . skład Państwa Polskiego: Górnego
Śląska, częś i ziemi wileilsklej oraż przyiącronej
do Polski części b. pasa ne'f.1tral~o polsko-}i-.
tew·skięgo. Dla ty(!h ziem !posiadamy jednakże
cyfry z da\""łliejs~ych lat. \Vedług spisu przeprowa
uZOII1ego przez władze niemieckie dnia 8 październi
ha 1919 r., ludnof;ć w cz.ę:;ci. GÓ'ruego Ślą<:;.ka~ należą.cej -obecnie do P';:j'!'Ski, \vynosit.l, 980296 :mieszhaIków. Dla przyląezonej do Polski ~ci ziemi
v;.ileńskiej z,a.ś spis, dQkonany pl~ez Zarząd CYWilny
Ziem \\'!"schodnkh, równi.eż Vi' r.. 1919,
wykaz.
4y7~40 osób. Gdy liczby te dodamy do liczby spi
!lU % dnia 30/9-1921 r., otrzymamy ogóJiDe. mlud!tienie ca.lego państwa w obecnyoh jego grani~
\V wysokości 27,lj6~j1j 00611.
I tej liczby j~dnn.:).iże nie ffi(}tna jes:.c::;e uwaiać za ~ciśle odp;H'iiada.jącq l'ze{~zy\\~i~lufei, gdyż ~ li
j}",.k to uja\vnHo opracmYJnic materjaw\'i sph~o\'rrch
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~:ę

w

proc.
tPgo

,

osób z trch czy innych
f. 1921 od ~pisu. Bl'aki
całej

pl~zyezyn

l

ue.hyUło

te ,Qe{ffiian:J na 3

ludno:5~L Przy uw.zgh:dnieniu
odsetka o:i:al;:6\v, IDJŹ€'il}Y p:,zyjąć jako og61n,
ludno§.ei Polski \ve Wl'Z*niu 1921 r. okrągłe

sp13an.ej

2~ ~1(jn.ooo.

PoIs.1m z tą lirzbą za.jmujesZÓ3te mi-2jSC0 w
i:'ul'ople. \Vyprzedzają ją pod wxlgędem lie2.by
imLl1()Ś~i ty}kQ ROSja, ~iemcr, AllgHa, tmncja i Wro
ch,-. Z ll'l'Iliejsyeh pa.iist;w na.;błtt.~m ~ )eH

Europy

.

~pa.nja. z lieflilią miooz;ka.ńeów ~3S1.
Pod '\vz!g-lęde.m wie.Lkości' o~ PoWta. sto.!,.
pedobnie jak pod względem liC'Zlby htdinoości, Da szó
ot~ miejE:cu. Z pailstw posi3;difll~h wi~ 1i~
:Rę ludności 00 Polski, wyprzedJzia.j.ą ją pod ~
dero. <l!bszaT'U tylko.: Rosja,Fll"aooja. i NieIlncy. IW'
sga dwa pa;i1&t.'wa to Szwooja i Hmpanja. FinIłtIm
d-ja posiada ObS1zaT Pi~a.wie równy po}skiamu.

O ile pod wzglądtIDl ludnośei i ~u PlOł..:
ska należy do naj1viękJSzych pańs.w EuropyJ f.ł
1yJ.e pod ~lęóam ~tości ~a m.jmujle
miejsca tyJ:ko śl'OC1kQwe. Tłumacmy się _ jej ebar8kt~r&m goopoda.rcz.ytm pr:oo.wa.żnie ~ym.
W dzisiejszej chwili liC!Zba ~ Po1!sIki jest
OCt }'Yiiście wyższa, aniżeli by}a. w r~ 1921.
Skla..
si~ na to z jednej strony Dad~ l1l'Odzeń
nad zgoIl&"'lli, t. zw. prz,YJI'oot ~y, z ~J .
:-trOl1y przyrost i~y, t4. ~ ilmmi:"

u;a

emigraeją. Na ~ć ~bi
wę<kówek wplyIllęl;a ~ VI ~
&tQpnłu repatrjaeja~ Już po dIni;u, spim.l ~

gmeji nad

;t=mSU

do kraju pd~ pól ~ ~ 1POjen~h.

Ludność
}ii;.rri'::rgkh: :

(~wa.
cy1'!rą 2,1}03,508
w r. 1921. \Y lIDró\ynaniu z r. 1910 ~ ta jest
renif>jslą o 1:"11-:U osób czyli () ~1 Jll"OC.
lJbyt.ak
ten tłumarz\" się tern, że kraj ~ ~ do

b. d\i"6micy pruskiej
1.vyraia. się

dnia spisu 'około pół miijona Nielmc6Wt na. 100
ml(:!jsce za~ pn.:;byl·l Polacy ~ mych dde:tme. Po
z.: tam b. dzielnica' pl"1.l&k.a., ehooiaIt:ni$ bJła bel.
I('~OOnim terell!IDl ~ wojennych,
poDiuela
"-;skutek wojny tak~ du~ ~. Nie"łJyły. ~
tak wielkie. jak np. w M~. ~. i. f.lUt&l
~"\')Chłonęł:.· C,1.ł:' prZ'Y'l"06t m~
i:\t.anił

w

nq,~dl ~

iaki"" ..

~~~~, ~ ~'ps~~
"

11

opan
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gim t;geka
aż ,ktoś drug~ oo~~w. c.tekuJe Zakapane la~ti
moment
.
Rozgląda
Sitilwsa1i,
muzyka
da.rmo
gra.
jad
ten
fllę
zbliża
świa~c',łął
toboły
nad
fQ0Sźe_
DbprawdYt jacy ci ~clzie bywają czę~
no
shimmy,
,tłtll:!i
shinlmy,
a'
tu
me
nikt
rg~fljem
sieoielektryc!lnej.
Przedłużono
. li
, ~to lljeprakty~zni. Naprzyklrtd '- zjeźdzaj~l
nien'aod\vąłir~iGzać p:erw~zy ...;,.-;. ag na.~le j~ ,na Bystre ~ w samem ~$ Zak~
ic:hdo Zttkopnnego W miesiącach 'le~nich 'łysiace -bardzo to wprawdzie
chwalebne ~y Wtrr€t~~ct~Ćt:$:}jdzie się taki ',bohM"l'," rmienia się oświetlenie uIiG i zamieniaIkłl'
i ,ntkoll1tlhie przy j&de na myśl odradzanie masz taki)tł6_;/la sali~ że "aż gnatY,trzeszezq. Py maloświecowe na shlpach, na lampy Wi_
Im tego ~ tłocz!l si~ wtedr, jeden nR drugim Chod~ tr~(iJ' ,{ten początek. ~e$tem .f"-;o JJŚwlecowe n:a druta~h. C~~ Krupó.eil I
nadeptują sobie ha pięty, niemal napię!'1G';~, wien, ~'.,itQ~" "niejeden ma' ochotę, tlz)"1. niem~l wszystkie ulice na skrzyżowaniach ~
ohaa. al~' sQ~ił:,;~tak kom bin\łjc:' l, p<l ',~ ',li trzyd.ił!ly już te lampy. Podnosi to 'wiel<Hi:
walctą o miejsce w p@t1sjonacie" a juz e~tt-,
S@łIl j dokładnie na pięście o miejsce
przy tam ~gjadq, "kiitfiy ta.T~ nikogo nien;tR ~ (d~h wygl~d ulic i przyczyni sią żapewne meJillaj
tak IQ nh~'tylko do ,wyglądu, 'ale i bezpieczeństwa
stoliku: czy o stolik u 'Trzaski, w Tatrzańskiej wnie ~~e, i\J~i,a kochają. tłok) > znów
tlen!o:;
j
,
bo
mimo
\,'sqstk~J'08wjze
w ruchu ulicznym.
lub u J(;a'lpOWiCZR" podD~jają niera~ w przeh
dwa, a może i więetit)tsięey ,
Pr!Zedkilku dnifuni nadesłało
Wgj.
~towaniu się o dorożki
ceny i t. d." a w jeszcze' jakię,
~eIU'ów
:maj
się
obecnie
u
~t6p'
Gewon~
wództwo
krako\vskie
do
tutejszych
WłaUj
kOl1clt narzekajtl - a najczęstszy:tn tamatem
tu --" i" j€a9 ~
nieraz mo j@ panis' lub 'pani, samotządowych reskrypt, ,który"f.J
spxzecl~
ImTz~kan bywa d~2:Gz~ Bo jakoś"tak się d~i~
·l:treb,a
,u~d
u
TrzaskI
ptqsiirię
QstQ/#
wIa
się
przeciw
budo,vaniu
fia
teremeGbjłfł
Wilie sklgda:~ że wtedy kiedy w
Zakopanem
"
-~ tJm planem r€gul~eyjnym, bt!d6wli o oh~ral
Mj wi~ej bywe. l~, wtedy: i des2J02Jt1 byw fi tik.. t~kł tak:: '!e~
ŻitłuJ~ ,~ęc wSZY;reGYf' M4rycn tu" kt€!tze nieMa,lym, na'w0t gdyby" blldująQy
tiRjw.. ~ooj. I nłewiadomo w
koń~u"
6~y
łłeszc~ puda dlatego, te przyJeżdżają gośoi€; nłmna,a.<D:łLpt~tszly rok Itaksohłe ureguluj. . podpisać chciał, dcklarację,ze n~ każde rzą~
POW&2€chnie przez" górali ceprami HQzwahi j ,Głrf ru!ópy; 2'~by~yypa3ły tmwnzes:eń i pa~ dnnie budynek lisunie, dal€j nie godzi siąw~
W;y.tez te oop!fiY dl~tego
przyjGŻdzają Żg dt.irerItuk --r+ ,~nijpięktiłejsz@ Ietliie'm1cesjąed jewództwo na przepr9w adzenie 'grunto\~nYQh
pooa de~., Czasem zdaje mi się, ze wobec 'łI T9.tt~oh.&p~\vnoś('~nie PQSłatulł\-0e ~ remontć>w dorllów, któIe~ racji swej star~
ma~j naszej skło1l1łOśt'i do krytykow4tiia ł go i 7.peWno~cią; nie gorzej niż W looie, ~ śeiczy Wyglądu nadają się na roabiór~ę.f~
"fta1'Zekań, włtłSnie ~
drt!gi powód jest" Wi~~{it b~ę.eiz tą r<?i~hic€!\łiabędzie ~~ejł rt nie na konsel'\~acjt~ ~awreszcie 'nie
,t~CZlYD9, umso.wJ'oo 2i~dówgoŚ0i w' mic~
Was OPMał(}~QnCg i cwiewaC was' będ~lO ~G~i się na wydawanie konsensów ,bude~oob :me ~o w 'Fittraen i
Zakopanem • c.Yśły od~6}!'Jclący powiew j6!sienipm.slQelł. wlanych na dobudiJwki,przebądówki h;~hcżq
• ~ ~\w Pgłsde tmjbm'dziej~(}wych
A tetaz'(id poezjI jesłetli, przejdmty b"Clowe rC1nOuty kapitalne istniejących 9,
łJowbm je~pnYRa}mBiej Da, eo ~zek~
do spmw eod'Z~nny~h. Niewiele ich f~ d~hli) objfitejpl,an.ęm regulacyjnym par~
:K.oń~ mę I1uesj'ąoe 'letnie .....,-wyjezćktt
iakzwyk1ew okresie mfędtyseŻ'ÓBOW)l'nl;' aleI rQwyohbudynków· mił:s2kalnych. RozPQJ:ztl_
~~t'y ~.. :kioitczy się ~'des2eeowa. '
~Aws~esłę 'mm coś,i ~.jdzie.'
' ; j'
d:fJenie to pn;ypus'Jt~ać n-alejy będzie na. rękę
d:połityce miejsco\vej pisać mebęd!i ttiłejsłemUUJrBęQowi budowIanemut
któl))
. I, tak ~ i w tym roku. M poefttł!.1
·tek ;.~:cześnia zaznaczył siię nie. t~1ko znacz~ bo to titidnediJ:a ty,~h~ 'którzysłosunlEóW wobec obowiązującej d{lt),oh~zas na ti!Ienie
ną poppawą pogody, ale \V,płost pogodą b4j::
m.iej~cówy~h me' Zfiitją dokładl1~. Tyle tyIk!.l' ZtikQre~~? U9tą;vy ". h; ow~antJz p~,~JkiIlII
kową. 'fo 'też eJ. co dóoookałi tu tej po;ry~ ow:tę.j maier-jd, żeZ~k.opane przygotowuje się PU(1!'\ S~~(}t~ .}&ty,')yl \vobec , bud:ul<,l~Y.
Jrlemieli słów~ dla okQzania swej, radości. i zwolna do w'yborów do rady gminnej. Przy WpfO'5t 1~~ąd.n1'n.. g{;?~ządzenieto ma
;zadowolenia... ale cOż w~chalfu i on!..., zo;: wybae-ach t-ych ze1'rą sj~ dwa kierunki, oba du:r('~naez~ni6 Uh, hlftjszych'ł stosunków btł
dowlanycli i pOwlńfiowplyną'ó na nie hardzG
9Ułły, tyłkó ~obitlti~ ~ fe'z za to te mft::: IBO\v1ąOO Ó ~ysalllŚ~i i r~r&\vgjuZtlkQfłAne::
liczne~ rze~ze 11 ci, których t~sknoo:a
gór go, a'.:więę, mąące jeden iren sam cel, ~ ale dtsdatnlo ....... ,zapytaó Jednak należy, cY.y żyt
'!jeszczeciągle,t,mimo że to niby po sezonie ~H:r2aj~oe do tegti ,celu innemi , arogami i
Qie ni~ będzie od,tego, rozporządzenia &iL
w te,' Slrgny 2Ie nie - maJą czem się tozk.o:> pr,ZCl innych ludzi,,; ~Ptj jednej i'dtllgll~j Dłej$z0.&twiOOl rozwójZ~kopanegow ~
.ow!tĆ. Pogoda bywa tak 'w~palliała.. że lep~ ~ttorue staj~ roZdWt1j:~lLli na dwa, obozy ióra~ tatnich s2ic~ególni1ej latach
postępujący
szej wprost w~atzyc nie' moZna. N'ttd sz~v le. Thmś jeszcze za·! ę~ni0 nasnucie wnio.. s~'alon6m tempie, wym~ga gwałtownej jęgą,
~i, s~zytm1i'~ Tatr ~ śniei~ który; je przed sków, gdy jędnak.. " jozas przyjdZję
nie. ro~blt~()wy -- ttek\vęncjagośai co ra~ ~
kilkunastu ~tni oprószył,zaid juź
<hs orili~f.Zlkam. je wys~JłQ'," Tymczasem zaś obe~ większa - okazuje się potr,zeba co tiaz- więb
szczętnłe - ~eskalany nawet
na'lmni~jSf&4 tly ~arządmiasta, w.;~)Oble. 8WegQ, burml~ szej ilości lokali sklepowych i nlieszkati ~ Ą:
enm,,Jd{ą blę1kilt niebieski, aponim
sunie Strza posła. KozłoW5~ię'~o rooicomoże '""'"'tymc~asem,' nie uwzględnione prZ0Z
woj~'
ognIsta kuła) słoneczna iaaJ.ew~ naspotoks~ r me zanieabuje n~~i&~i aby ~ óbowiązków . wódżtwo motywy, jak brak w Polsce kąpftt.
i ŚiWitl,tli i: ciepła. giest 't:ak suclw 'jak VI . swych wywiązać się:;;~f;l;6?ycie. Z większych łów i trudnośCi kredytowe, uni€tmoiliwiają~
okres'ie najcudm6'jszyeh dni lebnich. Regle jego poczynań elektf:pWni~, jest juz na uk"O~~ rozbudowę w szerokim stylu, stawają" na p~,
z-aczyuaja, Si~J czerwienieć umi~aJącemi li::
C2enłia,a uruehomię~j ~póświęcenfu. jej ~ szkodzie ni€ tylko zrealizo\vanie- samegoplaiI
śektnrl bUk<hw i iooyroh drew
liściastych,
.,~ ~,.- .
nu regulacyjnego, ale i u~udn~Jt\n3wet·~
WYgJ:7~w~~m się, do '~a; '.~onydl łąk
stosowan~ ruchu budowlarlegodo niego.
ł pOl J\1il r~.łzłł.'Wa, ~ea. ~zestwór. a1"onia~
.
fi'·
..
Inną bolączkę Zakopanego, jUą był'
matem j~mn.ycll woni! - sreI>1i1':łie nitld ba~
wtLNm-SJĘ.JJ{,Nm POWI()I)ilO.
dotychczas brak Domu ZdT()jOW~o,błQzte.
biegcj łata ~ letlwłe
odezuwałnynl
my. mieli zdaje się usunię,~ąLto: jui Vi 'UAf4
po'dmuchenl'~wiatmuno9~,s1ę w powietmu
bliższych
dniach.' Dziś' iadnye.b 'szc;lególÓ'w ..
i mienią ~0l1m:m ~ ....
tej sp'tawie aw podaję, b6 nie' chcę, litP1~
O ~na, kiólewsbt ~do ~ni
:d~ac"
faktów -.. tyle tylko podać mogę, ~, ,
~tlDski~, eaemnż ~k t~ . '~ją
jeżeli
prowadzon~ w ~j sprawie pettrakt.
mazis:ka ~~miast. cep~l zwani.
uje przęz obecnego k~i8tlrza
rządu
dla'
'Nc~ ft!le co rob1C. ,Cdo-wl!0k ,to, j.es1f ta:t
S}i)taw'
1.lzdrowhlkowyclI,.,
radcę
woj.
StarosoL
:kje~r16e słw~, i~. J'a'K 'ao ~OIna?
rdtiegQ ooi~ąodpowiedni skutek, to juJ ,
w-rb1ł(:, fh· mu truitno ~ to 'WYPeu,wJdo~
'~j Zimy będ~my mieli Dom
Zdrojowy,
w>łę.. ,~,~, Iudzi9Jra, i me' poradzi5, a
i Tes1a.uracją~
lfusynem
czytelnią,
orkie*ł"
~ri~t~y '~a wy atugf zaczął .....
2.drojo\vą
i
wszY$tkielui
z
istnieniem
dorota".
;;ut in.kr_ J.małomi się, Z8!Obseri\Vow.' na:
e
zt\'ltpj9w
io
.JOnęmi
ptzyjemnościat)li.
I~_U~ ~
.~~

Zakopane

!

b

Q"

w~aidzi'erniku 1926

itii,ka,

1"

=4

do

"'*

m'

'·w

.,

,eo

'Wdenr

.

Jt.ollCw._ąi~i."

•
n.a· ~h~.el~WY ..sł<)neomt~ ~~to tl"~i&ni~
w Wle<lmU i S.ILne zitb~d. atlmosferyoz~
. new LuJjlanie, na'\Yie4zan.ej taM: ~to łIt~s'ielbiem
Z\loon

l'

katarstro-Ię

na

Według 9<bli~n astro~ów ~pi zjawie
maksimium,plam sJJo.n'GOiZlnych w roku przy
8Zi:ym i dlatego zapewne ilUŻ J;a;tQŚ . powieruhnia
słońca j1e?lt tak ni oopokojn!b00 . jest zapowiedzią
nr.e.zwykłyeh wyd8JN;en w świecie koomieztnym.Te
g(Wl().C7me. Jatobyłó. merlorn1alne. Trudno p1!reviridmeć co· nas oczekuję, ~y .~ pi1łffi tUl §ł.Qi~
cu się pmvięks!zlać bęcłzie. Pr8JwdoptJOObnienEtstą~
pią. wielki,e zmiany w at.m(}sfemte nas~i pl amety.
zi!&mi.

się

me

, Pl&my ~~J. ktÓll s tmja;wily Q tV sobł)
tę, tłlWa t$ tUł. m. aos.~alne były ~m. _~;,!.-:..
okiem prZy :PO'lllOOY szkieł zakopconych. Zjawisko.
~~an<> w kra.jach, w których. panowała po.
gooa.Plamy utrwalonu ria pły,tach f()tO@raficZtny~h
\V pi~tek Uluwawoo na barczy Lłonac.znaj w c~
hi Wlefro.dniej wie1kie ciemne jądro, w sobotę wi

~ tfił~lł lu~ej łlmianie i :Plamy ~taWiały
w llmem ugrupowaniu. Romzielliły się ja:kby
wichrem kO€n:domym potal'gaue na drobniej~ze tak,

~.

la ks2Jtałt jądta uległ

n I

zmi&1ie. W środ'ę· wielkie

d.emne j4dr<> po4zi(1,liło się na kilka plam. NaJ.iOOJ
no. sre8C, poczem kHka innych plam pO<XIa jądrem

R,. którym. jest

kolej podziamn:t1,
zbnoowana w Londynle

połączyły Się VI jedną Wielką plaIi:ląwidOC0Il,ą tEr
~ . :kI ~aehOOlD1ej Męśs! t&rczy ~ne.j.
__
W robOtę,droJa 25 00. m. 2ijawłły się 1J.r2iY WieI

k~e plamy, które połąezyły się w jedną, :pocz.em
łJaWiło się 6 plam mniejszy.ch, ktĆJ!fe fóWnIeż ma14
tendencję połąm;enia się w całość. Widioome stall,
je .mchodniej ooęścislońca gl'O'Zi jakaśkalTiaStn:ofa,

utulJę", bo·tak się!ll3JZyWa
oai~e w eiągti fuk:ti 0!lll81
t>e cyfrę wszySltkicn mi<eS21ka:ńJctm ~ta Nawet
n>owQJo:rska k~~ J)OOZiiemIlkL ;ni.o> lIlIO!Że stę pochwa

ba.

l!ć

Zjawimiie si~ wi.(!lkich plam na slooeu vt
.~tę nie ffiiało~ny«h następstw w Eu,~a
$rodk~\... ej, llIaJtoaniaS't były mbuNJelDja aimooflQll"y.c2
De w Anglji, g4Zie w niedZielęzapau.!JÓwały Dfeliwy

;ile upały. :Na Florylh16 mrwal się strasZny or~,

którego ons'fą padło JDJIl.ÓStvro loot2i i ~e
7:óStaly olbzymie szkody materja1nei Właśnie. w
dniu 18 i 19. września. nootąpHy stlI"dBZiIle, nie;pamiętue w ~jach katQSf;r.oiy. InteJresują.cem. :ojaWiskiem jest, że '\Yielkie jądro, k!tóre tWODZyło plamy na słoń.ou, . znajdują się mniej wjęooj w t}:ID
stopniu szerokości heliografieZi11ej, której od'J.XllWia~
da na ziemi Flocyda. .Dawro:m to, że kaI...astrofą-

, tej

Niemiecki trust chemiczny

~noW.n żu.\tdQ

W'i~łkie zakłady

dla pr.z0fa
biania węgla na płYID#€ oleje. Okll'eB. eksperymen
tałtly' iagad·:menia, My da Się w· Bpoaób ekQIlOOli~z
ny tj. opladllihy p~ć węg:iel 00 blJeijij typa
jak {)leje l"G})iOO, tern s.amem .oo.l&żyuwn,
za,kończony. OczywiŚCie tylkó w kraju chemji

}:~~o

tat za

tIalikowej moigą być udPófWieOOiS wa1'uMd. prz~t1tO
. wadaeuia pfac }a}Jt}raWryj.nyeh na Wi~lmą s\:tł.t~.
Od szeregu lat prn,cował .<k. B8lL'@UB nad
J!taJrtY,Cldl€iill rozwiązaniein . tego .zagadhleilla .czy i
w· jttki spOśób·da śię w~l óaik~ie prMkSitał
~ na pływe uleje. Chmll3i u to; 007 węg1mł m~ ty w węglu przy oopotWiedniej tempe!J:'at~zę i
ciśnieniu nasycić wruorem.

®

@ ~

P.rźy

i si;Śnien!u:wg

teiIiIi&rattWZe Wf:
9t7 100 g,tm6sM uda-

po.tęŻMj

zważy,

..

w ok,qU,cyH.aiłle

gości londyńskiego

owa kolej po.dJz1emna,

które D&'S'tąpi w pierWszych dńiach paźdaie:rreka.

"6

.ŚW"itMo

.'OŚcią

iljona

glma.

że

budowli

pociągi pę

ekspresów, Prze..
A Uoz

pa..~żerów.

objawiły iQdł."a.zu międz 'narodowe

Jlf!fto1~e.

Je$U

kQne~rny

wytwórczość

ejów motorowych z
węgla okaże się ta:ńS!zą od" py i olejów ropnych,
tuistniejąoo t.oo:ooy naftowe utl'We& część swa!t0
zrAczenia, a wrreroonia na t enaoh u~ych Vi
lill;pę ałbo geologicznie trudni 'szyeh ~ natury rze
c;.zy ust.aIl!ą. Możliwość prze ·biania ",-ęgla na ole
jfi ~ tuż przy ltopa " musi prżyspies2}yć
I'I~Bt w toobIDioo 1frpalowe. Maszyna pe;rowa,
Wf.zysk'Uj~ minl.imallną część energji cieplnej Uff;gla~ d{)w~{} wIelkim k
tE!!lIl db k'Oltła, mV$l
się stać ~ce .:PMetytki~$k~Q tylko ~ie
m<O&ność pmwie @ałmo.witego Ip~na.nia

na ól<łje motorowe.

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

,.~

"

-'~t..;.·~_'_·M;

"

węgła.

.

, ... ~ .'.

taidm wynilkiWt.

Proazas UiI'OOz~O po'Święcoo'ila. t&j l:lJOiWl&j
linji, Prezy1doot jej pod'Bl,źB :kaMa. jej ~elska.
mila k~'zt(}wailla. 9000· tysięcy funtów aztetrllngów.
Ażeby więc opłaciła S!ię, mUsi roozm~ ~ jedhą
:lnHf1 przejechać cool3,j;mnielj 18 !B1dii~w iJtjd~
llye:h. Prezydent ,s·kreSlR ~ ~ tJ:fU~l
któ.: a przy buiID\T.rie tej lilnji ln'l0ellla było pmezwyciężyć. Podcz.as gdy p!l'lZy droąiJemiu tlJl[1eJJu Snnpo®li
skiego główną,tnoską inźynierÓwhylQ ~widrowanie
w gran1,Je i haJM.lde, to. W :Loro.dyme ~a. h1;
tJ\.' drąźyć pokłady ptaBzczyste i stru1e ~ S6.ę

niebePjpieM.-e-iistwo, ze się f8\Yalą ~ wykopaoo.iCinki 1mIDel'U. T;&y miljony . toln ,Zli:emi musia
00 l'f'Yd'O>być, a na lCh Jll:Ii.e;jsee iIt ka.łld:y poozooe-.
ghlny :k!klm.i)iT. ~ :\)yłQ ~e 1il mlijanów kilo
gramów laJnego ilel8;m. Naj~ej m~e1i i~
'łl!.OłVtUe i, ~y ~ pm;y ~kopy
WIalD&u grqmt.u pod T~
Pmy rej ~i inówea. ~ał; i*
kle ~y ~ pok~ ~ył:o :li Wdoww.ą kolei podmielIll1ej.
:~ 25 Jla,t włoo:'!e lOiltdyń
skle z żela'ZIlĄ konsekwoocj.ą o&rIzuoaly podrunie
r..rywatoogo tow~yetw6 Q budowęt:mlełu, pod~
ją.e jWko powód,·2ie Uuirteł1:l fJ8itiegtJ ;mIe ~y
zJjoo'O'Wać tak oolićłffHJe1 ambr w kftMej oh-wdli·nite
g;roziło tozap.aił!ndęciem. się Londynu. W taitim VN!I
padku całe ~ielnioo ucierpiałyby ba'irtIm poważ·
nie. A gdyby jm do t.ego nie ~ ptłyjśó, ~
! ęOOąJCe poclargi' ~yby posady do.tilOW,a pe;
dlrÓŻlli pi~-e.m musieliby się udusić w d'Y!fhia
na

lib.

Gdly 'WlreS:acie iIoi\V'Bil'\ZłyStwu 1ld~lio ~ w:,.hudowa~
t3\ką
lń!y,

i

kohj, ~zebR bym. :mileI&i1flCY wyin·Mdei rekla.MOOy ~jl!fu. Ionrl:y'ńotykÓ'W ~ć 00 _

y;'!'y.lro!wMlia ~y ~~ looIlt?ją.

ł(Jmusię wreszcie doprOiWadzić . do ~n~
ł;wią.zku. Aby osiągnąć takwYBokie ci~i~ na

1~~ PNetl.reWszystkiem siłt~~e

dootatecmie
aparaty. 'Kalkulacja. cOOy ~~ lfńJ
W Lichtenhu-1'g.U (T1"an\~---'AfryKa poł.) Ea
uaktu jest lll{)żliwą dQPiero po z!budowe.niuwi1}lk
ki.ego i koo.ztowThesglo zaltloo.u. Sko1'o jednak ttJst lezi<mo nieda,,'1lo crerwc·ny dj· UMl!~ł, ważący jede!na.
~-i9 ka.:rattJW. ~iwy
.,~ d:jrunentu
~my ~jął si~ j~ e:~ kdlkmoojtH ~rohi()1łt\na podetaWtie ekspel!ymentew laroratorYjnyeh,
:m~e być pl'fBe!kouany, że li
'.~ wyso
ką cenę, ~k()!N} Olrtatni c.z.-e:~y
~t., malezlo
musiała być obiecUjąca. Tonna sz.tuc~nego ol:e!~,
ny w 1Ew.ietoiu w Kiruberley, .
000 tun
z.W"allego betginem, kooztowała w laboTatót'jum OO("j
. tów ~.kicb, choć 'W&Żył Wl1iB.:~ kairatów.
M 17Cm.a.rek.
-

~ymałe

a

19dma z

p!l'ÓD

Bevgiusa ookonana na

węglu

~ląskim dała nas~j~e
lII~la otl"zymaoo 55 kg oleju,

wyniki: Ze 100. kg
z tego 22 ltg. lieiez.yeh olejów motorowych, 17 kg cięaltich olęj{fw i
16 kg smoły, opr6ez teglO' 15 kg gazu, 10 kg W{1'dy pół kg aitllomiaku, ·15 kg substancji węglowej
i 6 kg popiobu. Jak -;vidać, wYJlild '&Et- ~upelnie
odmienne} nit p~y ootych~gowej tetm:1łice fa,-wwDidej.
Wielkie zainf.ere.sowanie dla wyna.łRtiku Ber--

Dj&m.8:fłtty hywają. wuyetki.eh ~~, a wd~
niebileskie, 2J:e1on~ żółte itd.!; aJG,.· ~~e
są

wśrod meh oo.:k-m~.

.Oz~ . . . .

~ków

djanoo.w- Znpełnie mały ~~,~~t, stano
wiąoy $WegfJ ~ własność k~~_'yj9kiej, ocs
ma.ny był na 15 tys. funtów. IMy.~ dja-

mwt

~y,

EWany

e\

Naturalfłłe
Wymtny
L1łidilQ'Ww

~tekt

,~T~

llOW<PjoNki

ze ałtaJa..

Kamięt. ~

.Il_*~

Wiłli6m.
będą;

oz

~

2.

OIlnIUP.,11

~ pomysł Mlłf;rykańMri
dr.

NewjcH-ekw" l"OIWi.i& mTśl, że

w na}bliN,m cJe&ie ~& chmur
-

jest

a

maJ.emo

Hbal"8lllią gttJwą~\

t., ~.,.

I

Dt..-n()l.ya

-.&. ~em ~nem. jest
aUIAJ} . . . . rk;m! ~

~ ~ damy W.~~.flIh ~
śe·iam. jednem wi&lfkiem ~.(Ii ~ włMyi.
1Iwolucj& te. jefri knn.i~~. WIe stB.jł\ _
gł~~ w~ ~łuż ~ ku Z6.wt"Ot
TI)-m wysokościom. pię~ Mit
~P!'l' 1& ~!

'.'

~uul~~l

\

W k~mooIl

jut dwieście

.GdJoom:ly, kń6lrle zawiesiły

klt tamu. Za

c'Ze.rw.o!lly dj~Jnent płacą po
za kiairat; ale nawetoona 1M
~p'~no djQffient 1&

~

dook1O!Ilały, ~
200 :f.\ootów ~&

Ki~lsy,

fł:I!ntów,

la

'k:tórą

j;est oordmyvyro-

lm w po.rÓYlmaniu z oen.ą brylantów bialyeh> ltkOll'O
tego !rOlm nad l'Imktt Vool
i ~.cy 149 i pól kalrata, ~ ~ . .
22 f!tmty ang. :Za. ~
,

'b~ biały, ~y

t jest nie

~ eiekAwym .:-pnykładet)1 ~.. w ~
rodlZiie, gdyż swą ba.rw,~ zaw.@j~:'~ .całkowicie

nieczysą;oocklm, uWi~onym wewn~

nJO

Szkło

się

me

pmep~

po-wiewm..

M~ ud~

stworzyć~) kJt.óra ~. nie ~i:e prrepusz.<OZało ani ci;etpła &ni mmna.. Ludł~ liozy ~

tł\ :możliwl()lŚCfę i ~,if; ~ ~by
~wa.ć ~ ~ domów pooiekqd ~:
(iy tennoeuh t podw~ śei6ny ~ ~ł8 f. p:~
przoo~~ ~ aiemL ~: - ~
nie opału ~'mlb a. ~ ~ów ~eh ~
3

n:~&DIia. A ~ie ~P1oh i ~ barw,
któIeby moŻfna ~~. net 1roImbłmeii sz.k.
~rowego w lł~9 ~tekoonDnym gr:nachuł
~~ sY'Dli<.mja 1:lerw"! A 00. ~ tył
110 UlS'łonYl ~t Mary ~ W _~ru&je:zych ~h w ~j łamu:mji m BIlkl~
śc*eme..! Mi~ jak z bB..}ki wygl~by pod sło~
ee lDieni~ się ty.siąnem kolorów. P<lmY8ł, ~

tek_ J!łOWO~ego nie poBbg~ ._,*.~
~~~
. ,eGo ''''*'11'

~

~.IV~:-

..,ROZWOJ'~·t~fil00iiaJek1 d. ll·

ł

-

l

ici

ULEN.DARZYK.
~eki 11 pa.idf.ie-rnBw. -

Pla.cydy.

~B..l.~BJ'

il_r ~i ~,R(y2a".
~o:.. . n121l'ID.:V ~rooele
~&..~

.,

'"

l'ewolucj i

•

Nowości "Gałga.niarz paryski".

-_.--<C~

WIadomości bieżące,

Nowe tądania robotników
~.

~~m.

zebranie delegatów

fa-

.,prooa",

~ żądania
II

na któl'em postanowiono
1ł» proc. podwyżki w
przemyśle
wnieM nowe żądania.

Wysokość żąaane.j. podwyżki

po uzgounientn
"Praca" i innem! związkam.i robot
wdJn.iu dzisiejszy:m określona.

~Zw.

__emi

~

łiaOaRS'C"--·JTaca" ·8· władze

,.
Ż. olnlerza.
'
".
plyty "Nieznanego
Pr7ez cały ~zas marszu na czel~ k1'Of:
k,a. Ul:Oczysto,sć'strzelecka na cześć marja,;:
~łtów·.
.
czyli księi!~a n1a~jawiccy z oznakami stl'zęl~
Otóż wdQlu tvni nastąpiło poświę~e::;
kiemi,.
.
Jak widac z powyższego \v Łodzi, jak i
nie sztandaru ,,,Zwiąwzku Strzeleckie,go'f
w
kośdele niarjawickinl przY ul. Franciszkali~ Vi okol;cach Z-wiązek Strzelecki. zostal Opl.lll
skie i, gdziezeblalv si~,deregac je. "'szystkh.~h nowa'tY całkowicie przez marjawitó\v w bar~
oddzialów Zwiłku Strzeleckiego m.. Łollzi dzo krótkinl czasie, gdyż zaledwie kilku' ty"
jak również ..~ r~żnycb miejscowości woje::; godni po przewrocie lnajowym Przed prz~
wództwa lódzki~go~ tak że ogółem zauważyli . wroterll VI Związku Strzeleckim nie byłe: ani
śmy kilkuse1:st~elców; których podziwialy jedn~go mar.ia\vity/
.
Za'ZnarzaIiTy, że \v rnyśl statutu
dł,)
cale Balutv. ..~
.
Po'pbś)vi~etłiu sztandaru ~W wyżej Z.'viązku Strzeleckiego może nale~ecka~dy;
wSPoljjnianym'k~ściele, ~ddzialy strzeleckie obyw~ltel bez różnicy wyznania: jednak sta::
na czele' Ziksię~iiii ma.rjawkk~ml" pDmasze~ tut nie prze\viduje tworzenia. ~pecjalnyck od#
rowały na· Plac·Hiłucki, gdzie odbył się prze:> cłział6w w sektach religijnych jak obecni.e się
gląd dokona!iY p!;zez "naczelne do,y(;dztwo'~ dzieje w Związku Strzele<:,kim.
wspolonianegtl .Zwi:~ZKu.,i .
W czasie uroczystości odbyła. się deft~
Nastł;pnieoddzilttły strzeleckie parna::
lada przed władzami wojskowemi~. (u)
szerJwaly utf.Nowomiejsk~h Piottko\vską do

000

I
liii rz IB OIC

eeniralBe N. P. R.
W

~

8 _

odbylsię

Z&b,l'anie

dała:H

odłożYć

decyzje

do

I

stoW.

fłob.

Chrześcija.ńskich

poświęcił

fundamenty budowy

·ćLrugiej

StoWiaiI'\Z~ Roootników Chll'.lieścijańskich

sali
przy

Nr. 34.
.
W Ull'OOZiySt,;oś.ed 'W1Zięly udWaJ: delegacje WSZtyS!t
JB.ieh'" zwią*ów i Ślełkcji,· nalez~cy.ch do Stowafizy..zendaRoootników Cblr:ześcij8ińslldcU; jak równieź
Da pośw~u byli obooniGZ10lllkowie zl1rząd{)w. ,(U)
di~jaIzd

o

atkn d'oebodowym

~ się

oowego,

że

1tWagę pł.atnfkom

na 'IDocy

poda-tkudocho-

ustawy o· oodatku
uoc.:h()!do!wym, który grosi, te o ile na utrzymaniu
głowy rodlz'ilny, ktÓlI'e'j dochód me pr.zekiracza 7200
8,i11.·?:l

fd:Q!I;ych, znajd.uj.a Bdę W\ięcej. eaiQ'llków r{>dziny am~
jedna osoba, to:l)a każdą następną ooobę po-

ie1i

datek ·1;OtS~·aje m1tOO1y o dwa stopnie.
Aby uzyskać mitki z tego tytułu, winni poda.tmrufy podatku dooh-odiowego w odwołaniach· powołać się na. ilość c:z.łonk6w rodlZiny 00 utrzymanIu. Na dowód czego do rowołania w4nno być do
łącrone świadootwaz MagistraJtu
lub z P.olicji,
&~jące iLość

czł<mkÓ'W.rodizdlnyna

utrzyma-

~

Egz
w tyeh

więc rzfJmieślniezy,

S-ch

W,dniu wc:ao:oo.jszym ddbyłslę wielki
wiec riemieŚlri.icży· w .suli "Resursy" przy uL

po-a .kowe

Na

Vljec przybyło

w którym

tyąięcy lzemieślnlków

Kilińskiego.

,'Wi aMU 'WCZOIl"a.jszym J. E. ks. biskup Tymie-

mu.

Wi )ki

bm.

P:OŚWięCenI8Sali
.meoki

III.

okręgowe

.. lio KDmitelu Z~u lIJPraca"s które wało ustalić
stosunek łód:ddego oddziału zw. "Praca" 00 władz
~tralny 11. P. R. 'W Warszawie.
Po dyskU$ll . &.chwalono .

II

/

wzięło ootKiałokoło

polskich

mis c~ela·dniko\y. Ządamy wprowaazenia,(b,.
wod6w uprawnienia przemysłowego di~ ~
moist!lego 'wykonywania rzemiosła.

okolo 3:ch tysięcy

Protestujemy przechvko zbyt dlugi~

rzemieślników. Wiec zagaU'prezesTowarzy:'· mu okresowi przejścio'\vemu: przewidziane_
. stwa Rzen1ieślniczego, Szwankowski,rtastęp;
w usta\vie dla wojew6dz!\v byłej Kan'
nie zdał spra\vozdallie z odbytego zjazdu gre99wk'i. Okres ten winien byĆ uwieńc.zon!

mu

'rlelegatów v{ ,,",:"arsza·Wie oraz ;Z konferencji
w Ministerstwie Pf.t:emyslu i HandIuw ~spra~
wie ustawy przemySto;\yej dlaIzb RzeIllieślni:::
czych i Cechów. •.
.

obowiązkiem uzyskanlia dowodu uprawpieni~
przern.yslowego, wydawanego przez rzeczy~.·
wiśc!c miarodajną instytucją, jaką jest cecn,
lub szkoła zawodowa w
porozumieniu z~

bill:J były poseł oraznJcaly szereg innych
osób. Po licznych pr~bwówiemach uchwalono
następującą rezoh1cję~
. Rzemieślni'cy Ill..,Lo·dzi i okoliic obec:.:
ni na wielkim wiecu rzemieślniczym odby::
tern w Clniu 10 'pazd~iemik~ rb. jednoglośu!c
~hwalają: Ż·ądamYJ;,pzszerzenia uprawnJeti
przewidzillaych w ustawie przemysłowej dtl
Izb RzemieślniczYCh i Ceo-hów prze;dews.zyst.,
kiem pozostaw.ieniS, eeohGtn ~awa .w;y~ala~

Protestu'jemy przedwKo rÓwnoupraws
nienitl rzemieślników obcych, zwłaszcza nie.'
mieckich z rzemie;;L oby\yaklanliPolski.
'Vzywamy Komitet Gló\vny Central=:
nego Towarzystwa Rzemieślniczego do pod,,:'

f

.~ astęp~i'e ~tz~1łlwi'ali':Korczak, Sz.y~ c.eoha.m1.

jęcia wszelkich krokÓ'w

celen1

·~brony

pól~

skiegn rzemiosła p!2ed zaha~:10\Yaaiern jego
zdolno~d roz\vojowych, czeln grozi mu nowa
usta'"Y;' prz~mysłowa ~ jej nrojektowanem
'hrzmiemu . ,'~

~h natdSze(N: okólnik

mmtsterja1ny
de WSlZystkieh ~iu urzędów sk.Blrborwych. na tOO"e
me m~ Lod~ w spoo;wJe ws:z;cl~ci.a wZiIDOŻQnej egz.e
1> HeJi ZIB. ~egie podJatki. TtUilnaczy się to tym, ~e
Wl·:Y\vy kaoo·WI.) 2m, ostatni miesiąc były cOlkDl\viek

TIlit ~idywał prelimi.narz. OkólJnikpo (
~MA RADA l\HE'JSKA·ZAlNTERPELOWĄc
leca, aby óo ~kucji. vm.ięto GaIły męski personel
. Ja.k. się d-owiadujem;y; na ay;w-arotk-OW6m pasiewszyatkicb UIr"~'Ów ~kad)owY'ch. Eglwkucje·· te dQd~lU R~ M·iejiS>k!1eJ zgłoszona zost.anie pod adretyc,zą w p~eJ )i:nji wSiz,el.kich za1eglośdz ty"
s~ pr€lzydenta Cy.nM'skie-.go OOl':li9a.Cyj.na ~nteTpelatulu ~tku ooro'tIOiW8g.o i doohodoweg:Q QIl"WZ obee c.~ ~ radnych z opozycji.
.",
me pl.atlll, j ~. ~ku ma.jątkowego. Leży prze
I~teil~pe!l'Ml!ai domag.a.ć się będlą.. ·wyja.śnienia'
t9 w iHJbereeite plsiników, &by me CZ;eki8!!i 'na prz.yj
na, j~kl'ej Zn.sadiZlie p. prezydent przyjął: w imienj'il
śede egtZe!k,~ a sami·~ 'z{tlległoś'Cj
IDmst.e, PTO'(k)ktwat nad wystawą l::igjonicz':.toO-' g).,
\?ł4'iliie'śli do K~y Slooirbolwej i· ~i się t,m
s~da.mką., która jest . 7.~a imtQrezą .arocbo~()wĄ,
~em._ ~.~ eli 1moji. ~~
~~~'ęh~..
,
mniejsze

"

W dniu wpzoraJszym o·dbyla się wlel~

ReBIUI!'88.· ".ofiara ezaI-eństwa ".
('.orso "Indyjski glrobowiec".
Dom LudoWy "W mjdaa:\Al.eh obowI~ku~~.
Mieja,i .Banem.. ,Oliw. "'pat i Patachon jako l:\Qli~J"

bącŻnYch Zw.·

filii!

,.", WI ZU
'..
le.
II
lV!.arja~ici opan-owali na tereni'e okręgu łÓdz~k~ego ~ały
'Zwjaz.~k Strzelecki'~ i pod jego firmą upraWIają agłtaVję
" ..r .
,
religijną

'.

~ "Z&~ść'"
. ~ "BetIJW'Sty<łlna. kobieta".
łłedu:ta ",CzaJmy pie.1"Ot".
~ Kino ~pny &trza.ł",
'Odeon ~ i Pataeoon jalro boksel'zv",
Czary . "Ogni!-ty poyw6r".
'Apołlo "Pat i· Paltaehon jako bokserzy".

odbyło m.ą

ieGo;
"""'I:

JL

l\l!I

potlC7A1.S

WIDOWISKA

,Wao!aj

pałaziternibl ,.

PHZ·YDENTj\~CYN.ARSKIEGO.

Ot..,.

I

w:y$awy .

~lieł "IYD

~podare~hjgfenioznef

w

dniu we-.zmąjuYID o godz. 11 rano
'edby~ s~ę Ul.6C2iyste· (łtwsrei~
Wystawy

GOSPODARzE NIE lIDEKOROWALI· DOMÓW..
·sJię Plerw~. dzi.erl- ły się lion~ grłi~f~'W()j~oYYdl.

ffigjeuieznp. ~ Gfl~fładą.rtlłeJł roiesz,-\ącej
~ w hal{lch r:t;emieśhlie~reh Pfzy .Ał K~ciu

; .!łI. ełą,lgU

'.
.
W tltwareiu wr:lf:li Uq~at pr~edstawi~
eielę . władz rządowych; ktlmunaJnvcft
zp
,riec,,:oj. Ossolhlskłm l p. p:rę~" Cynarskim
~ N~.

73.

następująco:

ą

~bożeństwo

w ka~
iJ. E. ks. biskuP4
w czasiellitbo"...en
katedralny.
. obecni p:rzetl~ta

~

ZE zWiĄzl\OW l STOWARZYSZEN.
i

władz

Um)'słowyth

komun8J~

Da. :o.i-edJzi~lę

ZABAWY ol

.

dn;ia 17~.
----{)oDo--

.
·~ac~;enjiu Ofaz odby

WIPOWlSKĄ

·NłefoFłunne
.,JASNOWIDZĄCE

MEDJUM"

P. SABIBA

•

WYSTł;

SKIM, ZOSTALA ZD~KOWANA.·

.

One~j W S,;all FU~{)fł}ji PI'A<i1,lka~ł§ si~·

~:ę ńa,&jaikla p. ~i.m~ w ostatńich <WJ.-SW}).

•

1DOCnO r~W1B,.na ;a:'~~ llWdj'@l.

DQ kontroli medjmp

pub1iiC'~QŚć zep~

-W.WiQwis~u ~p~ Pf ~jf~ 1\ł~ta. ŁodJzi

~

p •.

t;~ąldeg<ł,kt{)ry. Q~k l':Dęd~um, z&jąl ~&
Qr

~e. ~edtP6~~

~ k~ ~

tJ.apa4. i

VI

zupełnie. 1ałSlZfWie

CO _,,~ NOWY PROJEKT (5 GODZINACH PRi\ct~
1~ ftę ~oo'Uj: ~ iQ;O-wyID. projekci-e o
~~~ ~;ęrr.
..lię cały szereg prmpisf;w, ~ J.l:)&ią~~& wyłącznie tyllko poliC.fjtne ,...,... tak, że kupiąo ,~mieślnik zamiast ulgi,
mate ~ pNJelZ całY. ~. do czynienia. 1-'OQ,"ga

Ii1&p~koji Piracy i ~~ji Państwowej.
pa...r 17 ~nWr~.liWjektu uąta.WY głoąi:
W6PY§'t~ sktądiy, ~kł.a.d:y . miej'S-ca Z{ł.wQdQwe:j
i~, objęte ~w~
inny prowa..dai~ wy-

c~ie ~ 41iiiłlti 'ni_ni

l'fl!!bli~

medJum 4aJ;o

się

~iło ooOOę,

ktll!rej
~ą.ija ZQa;j~ł1 ~'W ~.' ł&~.
. Następne eIkS:Pary.~y~· p. Sa.biTY ~ł1

k~

Fi

godnIia. ~is ten ~ ~WjC*a4 ~ VI' ~

ai~ qg.ąw4~ ~.2ię wr~e nrek<>mo z~

~.1~ Dl'1100

ku! k<>Ól!i i

z

?

p.m.erw w

podani~ ~

w katidym. dniu t y- '

się.iorstwie
~i

i ()\ka!zywat na

t~e

inspekcji pr-ooy.
.SIu,b} oot ~e naprzyklad m-pisywal s.ię ~
dlzii.~ g chwilą wy~a na. PI'!larwe Q!bja
d'Ową i ifynIłOŚĆ tę ~ przy poWlPQcie, ~

byla d:QSt,) tooma ko>ntJ:'cita, .te
O'kIDtślQlly

{l!mS

wy~yskał
Da spożycie posiłtku.

,

ICTólZY DOKQNAIl NArADO lł~ U. wyWIADOWCĘ POLIOJt,
~ ~u dm:iami w{\ vvt;i Kuleje, W{)~ ~z
~1~m ~ JJa,~~ć, w ~boIwlaJroi mu

~ TEATlt MDU8IO~
Oziś IX> ~. przed,osta,tnl na D~

potężifiy dramat ątef~ Z~ki~
. "I.'ł.ótau po e€Il1aC~ popularn,Y-CPr ły!~, ~~kJ W
~yIij. ci~ll przembawny ,,~y ~ątl. ~ ~'"

Im

....

fal,

~paóu był.o ~rech, których :ąa,pad,nięty. ~
~e jako m.wodowych przemy,tników~ OOOzwlad

dow;ioną. Q

rQW

~y ZwoUił;ikiago bil! go 11; sa.wmęsiam i 2imnYIll okfucieństwem kijami po głowie i twarzy,
lW'tOOl pctCYoęli gQ 1iQiLejuQ wrzq-cać i wyjmować z
1JIPn.ej vrody. .Gtly Z'Voliński ~ uciec jede,n
&e

TEATR POrIJl,Ą1łNY~
Ini.ś w,leewo:aIIl ~ d~ty, fiape.łfliaj~
•
wieęzór po brw~ wi'{l'O'wrrP-ę, pelna ś'Wierfuiyęh i
elęk~WY'ch. momentówerZ:tuk~ łfiella.ęiJ~ . ~W~ele
DQdezas l"~w.Qluejl".

~

,.MUZ"fKA,"•

9st&tni nwmer ·f.e.go Wp~b czaśo~

iIł~ do&koczył

do

~ ~

rewolwer~

Wr$Y i wystmooli'wszy ozt~ry riw;y w powietne,
~łłt $Wyro fp~ZQP1 oo:~ć go M lasu1
~ą Inil~ aię lIliBId mm odbyć ,~ poI:owy}\
,
ZwrołiilBki eth:biiÓSł sze.reg ci~!ID US!Zkodl3eńJ

ą~ęltJll:~h ~, hi~l~ QID{nvitlIlA jeat
w.dl~l'Ql1 WWk1:l~lł ~Ył!h kl7t~6w: ~e
...~ ·W~J Qui6) AL ~ i ~

~

d.ągu

w lasach i

~nła

Pan musK

-

Nie, panie

-

Po dlugi'Ch

~ k<lcll~ żoOO:O, upo~~1!i~~Pl et mj~~1t
Ą nW lD.<J€łeś oorazu i
. k'm.lić?

OOD"ACZEN.
Oga: - Mój

ĘUZy~ rostał ~_ ~

ost~~ wyścigu ~bodóW.
On: - ~im St:pt.."lSObem, ~~

lu·

~ł iłizia-

wwyśc~h?

Opa.: -

na. seosIe i

leden z.

~~j4ł

go

z,nald 00 k~ i.yciJą.

dl

_

~.

WłAD&l&
w~ .~.:wod.siet

lIwiar»i& z ~ si~ . .

.w.e:

pyta.

.

\!1a1~

POSADA..

poo.zuJd~~h ~a.mł ~ll

pan Józef zajęcie w ~YlIlie rowaoowporcelanOwyeh. W trzecim ~u ~ ~ił &rogo.canną wieJ.
Jt.ą wazę· W sooote wieczór mwoł.ą,oo (ŚO do biua-a,
gózie mu oświadcrono, 219 00 lif~ po w~
cle, potrąci mu. Bi,ę 7i p0Iłaji lQ Zlłotye.h, dQpóki
SElooda nie będeie wy:r6wooaa..
- A co liosztuje ta~? ~ ~ pąiP. J~
z trwogą~
- Tywąc dwi~e ~
-- \ViwaU - 1Y"Ota radośnie pen ~f.
_. DIacwgop8lll aię t8« meszy.
- Bo ~ m&m ~ poaadQ.

1!tłIk dotkJ;!wie ~ ~ ~ miał

Sędaz;ia ~wi~y

~".

ten siniak
z' Ir.lIC)1mJ. pn,f"j.'ieiólrDii"
WlĄLA

.~

<,'>'

być roooty't
sędzio - odpow1ada mądlry świa
na owle pocl1od~ z powo(lll~.

-

ęię

-

J)OSZlukiwąm:j

pm&Z poLif.ię po~wą.

dif}k -

przez ~usm (JUńskie-go, ob&jmuj8

Rosja SoWiecka. itd. Dłuższy artykuł pOOw1ęWDY
jest nowooOO&OOj mmyee am ery ka;{lskiej {pól'nocMj i poluónJ<rwej}. AliYKUly powyiąze po-prze·
dza wstęp ~f. frr. Aootfa Cbybiński~o.
Mmi,ke.· j)()Jiti\a: tra.neuaka, ni~1 WłMk~

wają

w~hit~jł;zy.(}h ~po.zytor6w @pyi·~.

jama sk~ umoiJiwiają ~
.VI hoga.fA)j lreści Ii uweru.

PIP

Energiczne pt)SIZUkiwania polieji, ldiÓWa p~
napadzia, puściła się w}X)!gOO:M pmf
r::~i, roataly u,",ieńez.>one
pomyślnym
~.
kiem. Wczoraj ~ID.li ujęci Pfromy11Ui~y Allt~
Bogus, Michał ~~ i Antoni Krawczyk, na k1ó' rych l"&lUlY ~wułd~i <Loo1i6s1 ja.ko na ·sprawców
Il81ą.<lq. DVi1aj ~ ~ta1i, An:t.oni ~~ f
głóWlrly h~ ban4y Kae~rczyk doty
uk~

J

Spec
~eOto~e

~

~1l
~pit.alU.

Ofi®ra

w

NU!IJ16r Z<lSłAł wydruk>owaruy w moomie 1mięk
~t>
{):)jęt.o&ci (pmeB?j}:o dwi~ i~ druku) i
9~iQny ~ma pięcioma pori,:retami naj-

~SQkres w&1iacyj~\ sf-a.l1owią.c ~blYl. ~.L
,zgodnie z 14poW'ied$ianll, Yil6bał ten 5:pacj~:tp,y qg.IDer ~vięcony ead:kowicie miu~.yoo~~~j.
~ cą.ł9Ść jego ~iada s.ię pr.zęszło 00 a!rtykułów,
If~jMwe I1(ł,pisa.nych PI'beZ
na:lwybit.ni:eiS'Zyeh

pr~tAwieie1i kryty,ki muzy~j .wezyetkicb ~w
jów cywiliZQWMl.Yoo; z.najduj~y w' iiejZIbIQl'Q:wf;j monograiJJ.i ~ee syntetyozne o iyelu mur.yez·
uęm rn&rQdów, o których OOtąd IDił pię.a,łQ sią U
D68 zUpełnie, jfitK np.: Be1gja, Hiezpa:Qja, PorliUgaB.'ja, ()rącią, lłurounją., Lotwa, Estonia, i.ltWa,

zawi"il'a.jąey kil~aset ~{},tych.
1(;l&~6gfl" znajduje się o~cntie

ki W'

~y zo&tad: bestjalski napad lila b ..Wf·
~w~ policji ~slawa. ZWO!lińąki.ego. S~1if

f4\da.ga\Vanegi)

c.»

oa

pomimo ~ • prerjr~

~~~

~~

UiSltawą

ChatT;:t.kt~BtY'Cznym jeSlt róWllłiież ml'.
19"
kióry grozi, że winni pr.z.e.~cĘ~ą ~zepiaów u1~
~ w ~eadmini'Straeyjnej grEYWfflie
10
1000 zł i kair~ ~u do 6 tygodni. (:o)

~s~<}, kłtóry .ąa ~e ~ł" 1.'OI1.e ~..
fąreMiE~ra p. Sab1Iry, gl~ wrrn~~OtbllIrmnie _

~>;ł'!()Wl

:poił.

argeJlÓw

pa.ńatWOIVlej Q!l1IaIZ

~

:wo~.na· ~~~~
PwJllpT\fl!IłB

\

is rzepPBC

II

~l4cA NA BSfJł4D~JC WlłAZ' Plł.R~, Oll1.A.B-

kwe

oap~y ztł8toS€iWał8 g;j~·tło W6f.l~. (&)

~

wy,t.py

odbywała sIłę

Musimy zazr~aczyĆt ir !<omijęł L.O.p',
P. wezwał 3a. :p~Snldnictwml· »rasy wtaś~
cieli domóy, by w pierwszym· tktiu qdekorQ:lł
wali ~rwe m:ęruchomośęi cllQr~u~w~~mi ~ro:
aoweml; Jednaklie tylko mała ~a:rf:ltka gosP•.
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