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Sruda dnia 13; października 1926 r.
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Wspomnienia z czasów carycy' I{atarzyny II
Wczorajs;.y uu:mer "Rozwolai~ znóv: uległ
kc.mfiskacie.
\ Ten przykry wypadek w ostatnich ezasach
dość często powtarzający się spo'tkał nas Za prze
druk w "Głosach llrasy'~ ustępu z artykch< "Kur..
Jem Poznańskiego" pt "Sanatorzy między sobą"
..m,awiającego -olU'tykuł "Robotnika" ,} {"hecnym
!raiu. spra~iedli...vości p. Meyszłowiczu. daw 'ym lojalnym obywatelu Cara Wszechrosji, Król;t Polskt
Wielkiego Księcia Finlandji etc~ Mikołaja II.
, W "Głosacll Praęy" powołaliśmy się na oba
UHla.
Ko,nfiskała jest przeprowadzana przez Komisariat Rządu w porozumieniu z Proknl'&torem.
, Prokurator, doątaje instrukcje z lWniste.rstwa Spm
wiedllwoścł, a' MinIstrem SprawiedHwoścl 2(1&1 nIejaki p. Meysztowicz, ten Bam p. Meysztowicz, któ
ty w roku 19M hył w' Wilnie obecny pr%v odsło-

ino
Przej 6zd 54.

nięcin pomnika, Naiia~~j Carycy K~tan.yny

spółautorki

'Dziś.

n

I RozbiGl't1 ,PbJ,ski.
Cenzura i represiej~ za czasów Mikvłaja II
czy też Kataxzyny n.
.

Gdy

Trasdj:łI

we wszystkie' dni

I mil 60 gr. II mil 30 gr. HI m.28 gr.
Oświatowy
Od \\torku dn. lido dn" 19 paźdz. rIO b.
Dla do
D'amat ~pótczes1l1 m

Miejski Kinematograf

!csl)'Ch

par

O.'

10 akt. medi..

P. ~łe[l .~

od ~~

Niestety, to nie nas~iło i sytuacja
coraz bardziej ...
Marzenienl mojego życia było slużyc
Polsce. Szczęśliwy jestem, że mogłem trwac
\v tej służbie od pier\vszej chwji odl'odz~
uia pańshvowości polskiej.
'
{)becnie, niestety, muszę,ś~ę od dalszej
slu~by uchylić, gdyż czuję, że nerwy moje W
tych warunkach pracy, jakie się wytworzyb/
wl\1inisterstwie Skarbu, nie wytrzymają ...
Prosz.ę . u\vierzyć, Panie Minisfrze, ź~
w tern, co czynię, powoduję siJę tylko nak~
zem sumienia a bynajmniej nie chęcią utru~
nienia pracy Panu Ministrowi ...
Proszęó całkowite
natychmiastowe
zwolnienie mnie ze służby państwowej.
dr. Barański ..
wikła się

p,

Wskutek

pOi»

niepowołanych.

ków

f

głośnej

Przemy
, tnI. ey

\\~szelkil\c. sugt'btjtim, pt)"nącym

Warszawa 12 'paidziernika (tel. wł.)
Obawmm się też tego} że \v sThsun:::
A~B.C.' donOSI: P. Barnński·naczelnik kach finansowych kraju n10że
zapano\vac
.Wydziału Polityki Finansowej Ministerst\va , chaos, gdyż wiadomo, jak \yielką rolę odgry~
Skarbu zlozył na ręce " p. Ministr-a
Skarbu wają w tych: ~prawach nastroje i ~czynniki
pismo pymisYJne~' tejJreści:
psychlczne.-J..Ą. wina za taki stan rzeczy była~
Dziś: do'\viedziałem się z gazet, ze \v by przypisy\vana i mnie.
Departamencie~. na który zostałem· powołany,
Miałem okazję Vl rozmowie z p. l\'iinl~
poczyniono' wielkie ·zil1iany: ·dwóch'naczelni~ stren1 zaznaczyć-, że uniknięcie tego zamic::
ków
wvdzilaiu
usunięto, jednego· -. zdegra~ rzenia byłoby możmve tylko wtedy,. gdyby
.
"
dowano.
ZMówno lVlin:/ąler Skarbu, jak i cały Rząd~'
Zupełnie niew,?hodzę w to, c=zy zmia~
k~tegorycznie ~recyzował, o~iłosn i potw"ier
ny te sq słuszne i zupełnie nie kw<!Stjonuj~ dził czynami
swój program finans ow:,· ,
też warfośeiriowego urzędnika (Mo\\ra o p. przechvsta'\viając się w stanowczy sposób
Klingerze.Przyp. Red.)~
Jednakże nle nlogę zupełnie' przystać
iBłerwaftcji
na takie zalahvle'ł1ie sprawy, chociażby. ze
względu lhi moją osobistą po\Yagę. Bo jedno

Rngiw .•łd

I wonka

Germana, W roI. gl, lo SMOSl\RSK1\
Dla
Dfanuat 1f 6 aki.
młodz.,
osnuty na tle
-walKi :łtrzelcó'W afpejskich z przem9bllkami
Jułjusza

lei D z

albo n10i koledzy z rrlinisterstwu Skar
bu bedn uważaE, :lC jestelll zwykłym pion;!
kiem: aibo też będą n1nlemali, że \VSpl:.111ni.a:f
ne zmiany w Departamencie poczynione zu;:
stały w poroz~lnienitl ze mną . .:.t\ni jedno ł ::mi
drugie. nie jest dl,:l lnnie do przyjęcia..
Fakty, o których
w:::pomnialem~ u~
trwah·ją mnie w przekcnadiu, że dalsza .pia
ca w lVlinisterstwie. chociażby przez \vzglqd
na lunje wątłe zdrowie jest dla mhie nie::
możliwa~ ił ·to\\-obec zaniepokojenia opinji
publicznej tem, co' się \y ~1.iniśterśh\·it Skt~ r:bu dzieje.
'

cZQściezabija

DramAt z' zjde.' kochającej kob~.

,rządzi

dWOj~H:

sława

Ceny miejsc na wszystkie przedstawienia

Pisnio, dymisYlne Naczelnika WydZe Polityki Finansowej
, Min Skarbu d~, L. Barańskiego do Pll Min. Si{arbu

z

Dzll.

.(Miłośf w życiu aktor~I)··

&

_, , '. ',Jem, gdzie

PARTJI.

..

Pra,;fydsnła Rzpłitej

· na JłanDi~ D.

eh~ilowo. wstrzyinane
(Od"wł~ego korespondenta "ROZWoju" M.)
r

Skarbu

Warszaw35 lU.
Sprawa stosowania ruguw p2-tyjnych w -MI"
nisterstwie Skarbu ·zosłała częśclowo:' 7aławrdz\lna.
Zawdzięczał' to należy hLtehVenci~'pa p~ydentJ
RzeczypuspolifejJktóry w . czasie WC:!al'ajszdi byi.no
ści w- mieszkaniu prezesa Bfnką' "G03pocJarsłwa
:Krajowego.. p~ SłeczkowskieJOs". zdołał;lro słdanic dn

pozasłaniana słanowi.stu ioomf~ d:rmisjiA
Miało to ten skutek, Ze w tbliu dzisiei~Zl'lU został
!1rzyjęty na łiłuZszem posłnd.ym1n u lh prezydenta

Rzplitej p. minister

C~

Dłuższa k6~erencja przyniosła· mutępu~ •
nowokrłłOwanego
ki.lnllsaua dla Banku. GOSpnda:t'głwa K .t?ł)O~
·zosiała COfnięta. Na stanowisko to mianowany m
staI p. Fawłm,riez. Dalej cofniętą została 4ymisja
p. G~rnegOt komisarza giełdowego.

zultatY:nominacja p. K1ingem., '"

Nadto, w :rezultacie posluchallia ił p~ pdI'ą~
denta, p. mlnister Czechowicz odbył ~ ko~
rencję z dr, IAanem Barańskim, który deeydoa

wał się wreszci_ na przyjęcie lU'CPO~
IIfWtlHem staDGwiska.

~

•

i
Bartoszewicz -- 8zwagremdyg.nittltza sowiookiego.
DRUGI DZIEN ROZPRAW"

Warszawa 12pa'fdzi.ernika (tel,

Osk.:Byktn~

w}t.

Dzisiejsze posiedzenie sądu rozpOCZę~
ło"eU'plzesłuchiwania komandora
Barl(p
~za;~

mj.

Odpwiaklał on na pytanila prok.

ł'tumiilskiego z wielką niechęcią. Najczęściej
Bre pa.mięta, nie pr,zypomilna sobie. W Cfłym
łZeregu wyp~dków okazuje się, że pomiędzy
~em, co mówił w śledztwie, a co mówi teraz,

Pro~ A ~Zy pan wie o tern, ~e był
tam Wówczas pański szwagier ł· który przed;:
tem został aresźtowany, ale wówczas bYt
wolny.
Osk.: Ni~ mi o tern nie wiadomo.
W dalszym ciągu opowiada oskarźo~

się

do tej firmy.
Oskarżony stara. się w

tym pierwsgym
wypadku z\valić całą '\\-inę na gen. .. BohrowlII
skiegtJ. Twierdzi, że gen. 13obrowski kaźal
zn1iehić mu w umowie z fabryką :mostÓW bl
Pelcowiinie cenę
z 4,150,000 marek
7,750,000 marek. Również wskutek rm;:ti{;,:r.1U··~·
dzeniłi gen. Bobrowskiego podpisał w
"
samym dniu umowę także z firmą MarsIl1l1
i S-ka.

zwolenników
II

Jm) p
II1II

Walka na

II

pięścf- mię~~y prawicą

I .

a komunistami

mi:' lokaje; parobki Wilhelma. \V demonstl'al:
Berlin 12 października. (ATE)
D'rugiezkolei posiedzenie sejmu pru::- cJi wzlftli również udział bezrobotni i kom~
skiego, poświęcone sprawie układu z
do~ -niści. Poszczególni mówcy na galerji staw4~
memHohenrollernó\v zostało ponownie zerl:l na barjerach i wygłaszali długie przemówieJ,
Wreęzcie kilku posłów komUllisty~znyeIł
wane przez kdD1unist6w.Przebieg· tego posie'
udało
się na galerję i tam w czasie JOs~
dzenia był bardzp burzliwy i obfitował
w
dzenia
urządzili formalny wiec. Gdy przeWiJ'
gorszące sceny. Przewodniczący izby, przed::
s4=awiciele stronhict,v' niechrzęśdjańskich ob::: dniczący zarządził usun,ięcie publfuzności •
rzucam byli wśród nieopisane; WTl'LeWy słowa galerji komuniści podnieśli nieBywały hałas.
Wśrod okropnej wr~awy rozpoczęła: sję, waL;
ka na pięśc'ie po:ń:iittdzyprawicą a ·qJkomuni~.
stami. Komuniści następnie ob~zucilf' szkiah~
kami przewodniczą.cego .a jeden .z komuni.
stów zerwał dzwonek. Posiedzenie po 3 go$
"Volksbun'du" pr~ed sądem
'dzinach zostało zamknięte.

ma.

D OU

onków

KałGwiee, 12 X. (aw)
.'
W ,oo:du dl?iisiejezym rozpoc!zęly sią ro<zprawy
pnZeta:' .tuteijiSł,Z;ymSl~em '.' ok'ręgowym :wsprawie·
przeoe.iwk>o 11 oskarżonym c:z.łOO!koill .,Volk~bundu"
() ooał:al:ność szp.iegowską n~ rzeClz~lemier.
Roz.prawy toc,z,ą s.ię przy drzwia-chotwa-rlych.
'ku z.adow>oleniu PUbIQ'CZlIl>o,ś>ci. Oskarlieni ~ą: Gerbru<La Erusi, Brunon Thomas, \Vi1hehn Jł~n-31.e.r, Hu
go Dylofig,Leona,rd SThChHk, Teodor ·;\·i:~i2'r. l{(}H~
Dej, Wikw1rJtubin, Józef Minkowski, M3~:3 Urbań

wrr

9.

HohenzoUBrnowiemają ",gorącycb"

_ 'ba:rdzoznaczne różnice.
~rektÓre pytania. prokuratora poru~za~
'Ją sprawy d9ŁYchczas nieznane.
Oto okazuje się, że kom. Bartosze:::
. w~ podczas swojego pobytu w. Odesie dy~
eponowałblankietami paszportowemi. Poslu~
~ły one do powrotu jemu, rodzinie, a także ,
t szwagrowi Mateuszowi Frenklowi, kt6ry
tra tej podstawie otrzymał potem paszport
W Hamburgu od przedsta,viciela
republiki
łOWieckiej. Mateusz FrenkeI jest obecnie bar
tłzo wybitnym dygnitarzem w Rosji sowiec.:
idej.
Prokurator: Czy P,3n był po powrocie
'anPolski w Estonji?

~ki.

ny osprawnch pierwszych d<!tstaw,t TwtftłW.
onrfi.ianowicie, że adres Marszałka dostal
gen. Bobtowskiego, który ·pole~ł mU odnieśtl

Odika.r'żlhi zez'nają, i~. dooS!tlłil~Ziaii l~,,-msulato

niemiecki'emu pe<\vnych Sz.cz{;igólów
im'ol·maejl, zaiSltńegają się joonalc; iż nie czynili ~ego w
chęciz;ysku.
.
J

Z p'Ośfl"OO ś\i\ii.aidków pr:zeg,łudl:ani z,(j~tali:

po-

Bez

rucZlDdk Zy6oon, kapitan Li.s, Pi1:e.waKi, W<1~6Wlnia i
KTIlO'blauch.

Zremlań· św~tdk6w wyn~, re kblUalM ~1~
mioo'ki pr2emyeał to!w.ary z Niemi~, n.iety:Ir.o na
swój wł,a'Sllly u~yte.k, leĆlZ i dla S17ers:ooj :tUb1icz~
ności. Z toku dalszych wyjaśnień śwIadków, okaza
lo się, i,i; "VoJks.bu([ld" posiadał n13. fJhs'Mr~e pOI1~

mU p'rlUskiego po przerwie, spo\\Todo\vanej
obstrukcją komunistów ,zostały na now.() ,pod

czącego

n'a.ryż 12 paidziernika (tel. wł.)
teresie ani Francji, a;ni.temt),arrlzie} Vl,/ inter~
Po dłuższej przerwie' dyskusja w spra::: sieAngljii
wie 'T'angeru ponownie wchodzi na porządek
Tymczasem oStatni układ tangerskit
dzienny.
zawarty dn. 18 grudnia"1923 r., jest naruszany
,KOfeBpondent "Kurjera Warszawskie:: Otóż' Hiszpanja, nie bacząc na powyższą kla~
go" dowiaduje się, że Hiszpanja stanowczo u.zulę, gotowa nie lió21ć .się z żadnemi skru::
zdecydowan!t jest postawić :dylemaot:
a!bo ii!Il~mi! i zerwać już dzisiaJ '. konwenCje z
Tanger będzie należał diO Hiszpanji,
albo 1923 r. \Vobronie swej Hiszpanja wysunie
Hiszpanja wycofa się z Tangeru.
argument, że Angljaw osobie ,Lloyda Geor::
Co jednak oznacza wycofanie sięI:rtsz ·ge'a również 'złamala'ul'óczystąobie,tnicę popnnj~ ~·T$geru i jaka gr,oźba kryje
się w p'ierani::\~ Hiszpanji na stale miejsce w Ra~
ty(,h słowachpodadrese:tń Francji i Anglji? ·d:zieLigi.
. Otoo,' wyoofa~e slę Hiszpanjiz Tan::
Z powyiszego wynika, że sprawę Ta.n
geru nie oznacza nic innego, jak wym6włe~ g'eru należyohecnie uwaźa.c" za jedną. z na.j:ll
nie traktatów, które zawarte
były między ważniejszych w Polityce europejsldlej, gdyż'
~tt~ancją, AngLją j ~,Hiszpanj'ą g:d 1904, r.
W~00~~, nie zaniedbają niczego;' aby'. dopro,
~ 'Do taki~go rozwiążama;~1Jcha Hiszpal'l w~dzić do modyfikacji w. oboomrm układzie

~

_

a

Konsek\veneje tego kroka

"fi

'

.
skiego Śląska trtzystu lW!l1:fident6w, 00 trur1nił S!ię
jęte. Przewodniczący ,ogłosił; iż trzech
p()ł
ułatwianiem uchylania się 00 służby w,p;skowej
słów komuni'stycznych .wyklucza za .obstru'
o<by'W{f'teli polskiceh pochod~n'a .ni~mie3Kiego, że
keję z 20 posiedzeń. Oświad'cgen.ie to W'UW.011
na skutek denuncj~c}i konfidentów ~;Volksbundu"
.J
wielu ()łb)~wateli poiski;t-h n-thtychmia~t pO pi~zQ!kro~
lało. niemiłe protesty na ławach. k~Ullistycz
eremu gra~ey. niemiec~iej .~stałoaTe~ztowanYiCh. -, nych. Wykluczeni posłowie nie chcieli opa..
OSK{I!rZem oopoWlac1a;l'ą z Wl()ln-cJ st();PY.
&""IC". ~dll' Wow
' c
' ' na .'wezwanIe
'.
..l.....'.,..;.
.
~ . ,,~,
zas
przewoUIQII

r zn·owu

fiię PQ~ka włoS1&, ale :ale . ~y: 'ODO

i

'Berlin 12paidzier niika (ATE»,
O. , 'g,'odz. '8"-'-,'eJ* :wieczóre'ID "obrady-: -Se·"J·~-

~

W

iAff~~

na sali zjawiło się 3 ajentów p~.
cyjnych, którzy wyprowadzili l z posłów· ~
tą, pozostali zaś opuścili . salę
dobrowolntl
żegnam przez prawicę. W ciągu .obrad . pi~
wodniczący wykluczył jeszcze 4 posłów ko.
munistycznych, którzy wśród powszechnej
w~solości wyszli z sali~ Po przyjęCiu 3
par"
:ustawy o układach majątkowych z Hohenzal~
l~rnami, komuniści 'demonstracyjnie OPtlŚ~~
II salę. Ustawę' przyjęto w drugim czytaniu.

"

he%kOnKłłre'flCjljoe Dl8szyn1 do piwn1a, WI~\
WCłsztat reparacyjny po.łeća .

j6~ł!~ .. l.atan•. Ł6df' Przejazd 4.: .:

TeL:!..~S..; Przedst. Hmy Iłrmy .G, Gerlscb

m W uszellJle

6481

13 pazdziernlka

"o

pal.

DflZD .~a ł·
~

·'iftiii f&til8ri

BiIsm~nf

'·ti~!11.:t .

SKl&l FonAN

1.A

Warsmwa12

:.:.. ;ga§t

tnw:iEszczitfdti~A:l\łnffŁu lY(Ś

I

J
ństwowym i samorządowym nie wolno pła~i6<

sY~~r:~~:jitŃA:Wi

wM:INisTBRS!Wi

,re. własnego

.W'~~S~1\W,;
. !fUrowA:NY
PT~

:'.8~~Gr rAj~1~'ii

§łiAł1 tiiin

Pomorze. .

j~s ma,rszalek Pl1surlśkj plan:o,v'aI 9.bj~ \Vielltot301ski. i p.omOOTZa w związ,ku z fmdjencją ·wojc..,~i')dy Rniilski~
w Belwt;ą~r~·e, .,~l':Zegląd vViecz." dowh1fiuje slę

kompeten1fieg1i3

źr6dla~ że. fia:raii~ ni~> ,vj:\(:ICnl() .

zum~e·rzD-nym ,·«·}~jeźdzd.e 3.~:i-rszalka do
wództw w na~hliż.g,z)'-:m· cz.a.sie.

:o

tych woje~
.

Oltl'Z}"1ll<ają!
pra~O\vn.

a to 00Jl!:0.~~ mieć Z3.Si,'Q'So-.v~nde
miejskioh ró~;.

Pra:yjazd Rabinar, natba Tagore..
Na zaprQlSizeme kół interesujących gi~kultu.rą.

Wschodu, przybyw.a"w':s'\V18j

P{)dl'Ó~Y

Europie

po

pisarz i myślici;eil. bin4fiiStki RabindrRlJ.a.th J :lgQTe '"
środę dnia 2Qbari.. do Warszawy.

:~ godz. 8-ej
i nolniet\va w
Wa.'raza;wie od.będzi€ si.ę Wielki "\Viec P'rotr-;:t.a.cyjnr
przeciw usta)Vie wal.{)qJ1\Zaeyj,nej z OOlct 14 maja
1924 'T. Wlec 'Organizuje Centralny Komite>t. Srow.
Ohr. Wierzy t.. w PQlsce. Na \ViecuD!'zem.awiać hi;

Dnia li! bIll. tj. w czwamtek

w.iooz. wiaU Mm-eum

d1ą

PrzemyBłu

delegaei PrQ'w:incjo'OOlnych oddziałów

ZCi

wszy5lt

ldeh dzdelnic, ~zyma.ją przyhyć do \Varszawy
S powodu audj.enej.i, jak.4 uzyskał C-entramy Komitet u Pre-zydleiIllta Rlzplitej dla prz.~ct.~ta.WienJa
~tów. wi~cie1gkioh.

tajemnicza

w Strykowie

W-croraj wiecrorem na cmentarzu w Strykowie Ó61kcm.ano odkrycia s..trasznej zbrooru. Mia:llOgra~y za;u'\\~yl obchJd~~c cmenwystającą z prowi:zory-c.IDie usypanego
Kiedy OOk-oparoo grób, ukB.z.M się trup

Wicie jed:en z

tarz

rękę

grobu.

żeńmej

całkowicie

zmas.akj.ow.any. z rozPoUcja prow~i ooergiezne do
c1:loGzenia cele-m uj.a.w.ndenia mOlI'dercy). <pkvliczno
ści dokonanej' zbrodlni.

p1ci

str:mskaną. głową.

~Po

w

stu

dziesięciu

latach

miejscowo§.ci ŁuJoowa pod Przemyślem usi-

łował popełnić 8runQoojatW'O 110-1eł.ni sta:'~oo, meBieniak Niedoszły se.mobó}ca polQŻyt $ię na
szyruwh i -o-czekiwał nadjeżdżającego pQClągU. ~1a

jaiki

sz.yn.i·s1a jednak zauwa:żywszy leżącego czlo\yie-ka n'l
torze) pociąg \Ys.~rzymał prz,eż 00 o::',..11ił j yl..'ie star
eowi. Bjeniata od\\*~'ziono 00 oomu, gttZł'::~ oś\viad
QZy:~ Ż.e .,Matka Bos.ka nie chcia1a g<> J)~zyjąć na
tamten

ś\vla;i;·'.

- - '-4J00---
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GóRNIKóW ANGle:i.SKIClL
Londyn, 12-X,

Z inicj.atyWT
1i~łbi,r~ r.wołana

(ałe)

X\.... iązku

górników w Notting-

byl:

k{)nf~ren:j!l dt'legató~

I.l'l!a

gQl'nfklnv i~miuwie1k:('h oli.ręgów śrcti~wwo-an
gielskieh. ::el~m oillmY;enia spraw:~ ·;:t\v{)l·z{'·nia
~redlł(Jwo, ar.gie15k:ego związku g0rnildw.
--4)0--

4
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i
jenicznąw
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~~łn:}egłni{'z)"

"J'cł~
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nie,
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, • • . PraJCo\vnicy na teg0 rodzaju zała.t'\\ien;?- spraw". nie zgoflzili się. Z drugiej strony pl"'ł;;g rządD
zaa.tak'{}1;;'ała illag~tra,t! zarz.ucając ruu, i~ nie
urnie z.asw.sO\va,ć się w pełni do rozpo.rząiZieil Mi-

\Va

n;iste,rshra Spraw
wypłacić

\VmYnę-trZlnyoh,

trzynastą pensję.

"

tylko

o.r:1z,

iż

chce on

wy2:0~1m'G.rz.ędni

kom.

ku_

ioych.

bojó

lOd .własnego korespondenta .AJ/Rozwoju'i M.)
W ..u:s'Zawa, 12.X.
W uzupełnieniu w~~ajszego na;;Z&g5 doniesie
nia . o zabójstwie w
il'Gw~klci1 w Wal'Sza
wie przewodniczą'
n t:agal'zy żydowskich, Lubelskiego, podatemy nast~1.1ująn.e:
Zamordowany Lłl~ h11 jeunyrl :G wy..
bltnyiljh ezłowww milicji (pzytaj bu;~wkl) p" P. S.
Stwierdzono, iX jettbtt 6.~';.ban.1z.) często w spra'

W odpowiedzi na to zabójstwo ...amm:d~owaBł
został

(Według dotji'cnczas&wych wynlk6w fledztwa
- przez komunistów) w res'~an:racji przy I!i ~biegu ul.
Krochmalnej i ~Cl'lazr.!}j, działacz sosj~ii&tyczny~
Goszczyński. Frzed śmiercią; na zapytania prowadzącego śledztwo komisarza, ranIony Gos'7czyńslti
odpowiedział: "To nie wasza rzecz. To s~ sprawy
polityczne". To samo powiedział po1i~ji zabójca
:Makowski, który zażądał przyłem odd:ani:t go w
ręce policji poliłyc.znej.

dalsZll~et prowinCję.

Zabójca, Makowski, tł;~meż wybitny ułone!~
P. P. S., dokonał zabójstwa;"trzelając z tvlu w glo
wę LUbelSkiego.Zabójca"rł komplst:.nie pijaJ!?,
ledwie trzymał clę' na nogae.h. To an!f'tt\ozllwiło

mu ucieczkę. Lubelskf
zdrady"

padł

od kuli ,Pad

at lr t

Część

zbro~nia

na:leżnej

l

wach partyjnych na

Wielki wiec-wierzycieli

S)~gl1o\,,'anie truO tysięcy złiiJ!tych na pok'rycje 40%
pra.cO\vniku-ll penlSji, tytułem :(~1]'It!nera'Ci:i~
która jest \8.toS(J\-vaną. również w urz,ędroch I}ańS!tw{l

z.e

DelegaCja udała'~~,,>d-o :VL S. \V . T.f!.m o~
wiadcwIlo j41j, iż mirust"e4-stw{j n;e V;cyW'1~·~Y·8 najmniejszego n.qciSiku ~,,:~le"wypł?1canl'~ !e~ penBj.j.
\VÓ\ycz..a.s dE'legacja wróc~ do ma'g:::tTf:~U. Tu jed
nak [.d'ze-dstawiono j,ei lll~{) ::'iwi-::'~>i.lza,ja(e dobiL
me, że M. S. \V. poI~~it'rzym.Q..l1ie ViiY:liaty. Po

Odprawa' insp'ekłorów armji.
pziś ranQ rOzpoczęła s:ę'\v gmae;.h\1 "";;"<l!ypod
ch.orążyeh p-od pi.'Izewod:n:chyem gene.rs.tnego inspek
w·ra sdł zJJ.rojuych marszalka Polski PU~mdski€go
ooprawa \vszySlt,kich ośmiu i'llspe-ktO<rDW armji j
ez.terec.h gene,ra.łów!. przyuzielDnych do ;)ra~v w g-3
neralnym inspe.k~i€:; PiO'z'atem \veZWt1l1Y 200tal
na. odpra.wę dO-v\l):tlea' korpusu ,\y TonH1iu' generaf
Berbe,cki. Odprawa potnya 5 dni i obeJIDk praC€operneyjne.

nowna "wyprawa" d~legMów do minist~1"3twa rów
nież nje przyniosła re.zulitatów, wtedy reprezentatn
,ci p'rucmvników miejskich z\\<"TÓCili Bię !lOni)wni~
dO:~1-3;gi,gtratu, żądają.c wypłaty wspon1t..'"11a:llej pensji. .Magistrat zdecyd-owa.ł się WÓW(,Z,R6 :na. wya~

W «t":;zaW3. 12.X.
Pr~chwIiicymf:tg~ey m. \\·a!'O?/tW.~- wySltą
pHi z żąda'I:!b1n prz.t~a im tTzyJ1a3t:~j l}ensjL
GUr d· '.' magi~r?tu .IJt·tYl1!ła df}legHcja \,i t::-,I spra.
'tv~e. oświa{tcI:;ono jej, i't.,Grulo';n:: kl'edyty Ha wypłat~ zust.ały pnyzń<lł<ne~:'it jeur~Qk ::\-l,D, Spra·w.
z.a.r.ządJzńło
ZanUl~'anie,trlyn1.:Etk~"
względu na to, ~ź ~W11icy pa(L3itwo',7i jej

Wz~viązitP. .. z .. wla{IDm~iaiIni

lt

korespond,enta uRozwojułl M.)

'YfE:\VTI;

Nie JEdzt@ na
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remuneracji.

Płd~nil..
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(Od w~c. ko~pond1!Dłu ;,1t82WOł1l~
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Zakończeniem serii samosądów parl~Dych
było zabójstwo, dOkO"l~me w

dnia wczorajszego

cy na Woli, ofiarą padł niejaki
soojaUsta.

CfarzuU~m

riwniei

l
Hamburga pod

Hamburg 12 października (tel ~'ł.)
powodu niezwykłej bu:ttly ,vystą:::
piła z brzegów rzeka Elba i· wyrządziła
v{
calvm mieście ogromne szkody. Od \yielu lat
katastrofa. wylewu nie przybrała tak
groź:::
l1ych rozmiarów jak obecnie. Bliżej portu po
lożone ulice zostały w zupełllGści zalane.
\
Znajdujące się \v porcie dwa' paro'w.:::
re zostały zer\vane' z koh,~icy i uniesione na
pełne morze. Pe\vien parowiec dawał sygna;
ły o pomoc, jednak z po\yodu olbrzymiej fa:;
li żad~n okręt nie mógł zbliżyć się do niego~

z·

wodą

Żaglowiec Friedę utonął

wraz
z załogth
z 24 osób. Istnieje przypus~
czeni;:, że jeszcze 'inne okręty utonęły.
Na
\vyspje, położonej nad rzek"'ą Elbą część ka~
nalu została zer,vana. Linja kolejowa Husmn
---\ Rensburg zostala w części
zniszczona
,vskutek podmycia.
Na wyspie Sylt jedna z \vież iskrowych
zawaliła się. Ró"rnież z całych
Niemczech
donoszą o \vielkich szkodach, jakie ,vyrządzi
la burza.

składając::,!: się

ai

iM

a

II

I

I
Zost1ł

Sia ~~a~

:t

na

utworzony w

przeciągu

praga 12 paidziernika (aw)
Na dzisiejszem posiedzeniu gabinehl!
który obrado\val pod prze\-,;odnicnvem preln'
jeru Czerny'ego, zap.Jl(Ha decyzj,l, p0dania się
r'1lł.du do dylnisji. :-g
l·· . Prezydent republiki wystosował
'lzisia,i
dwa pis;na odręczne. \y których przyjlituje
dymisję da\\'nego rządu i mianuje no\yy ga:::
binet 'v następującym. składzie:
Svehla - prezydent r.l:n!stró\v, dr.
l\1ilan I-Icdża - minister OŚ'\\ L:! y oraz ró\\'::;
noc,ześnie kierownik lnini:.;tcrst\v:l dla unif:~
kacji ustawod:nvstw'tl 1 orgai:~Z;1cj! adminl:::
stracji pif1st\yo"...ej, dr. Rabert :\lajr-Har~

.iednego dnia

ting - IDlnister sprawiedliwości, Jozef yon
Najman - minister kolei, dr.
Franciszek
Spina - minister robót publ1cznycht
dr.
Otto Srdinko - minister rolnictwa, Francl:lf
szek U drzal - minister opieki spo.lecznej i
kierowni k \vydziału zdrowia i ~zkolenia
fizycznego, dr. Franciszek Nosek minh
ster poczty i telegrafu, dr. Edward Benesz L-

minister spra.w zagra.nicznych, Jan Cumy min!~ter Spl"a'V; we\vnętrznych, i równocz~
śnie kiero\vnik ministerstwa aprowiza.cji~ dr.
Karol EngHch _. szef. sekcji dr. Franciszek
Perut1:a - minister przemysłu i handlu. dr.
Józef KaUay - minister bez teki.

e

ępcy

•

be BrnIe

Odą

ma. ich to
EoCł~, '12 par&nernika.
(-J luf mijają dwa tygodnie od chwili
. . dziesięciu uzbrojonych opryszkÓ\V, ubra
Dych w mundur oficera Wojsk Polskich,'
,włamało się do
prywatnego mieszkania
'łdzie skatowali jego gospodarza, b. min~
Skarbu, posła na Sejm Rzec-zyp. M. Zdzi~
ehowskiego. Do tej chwili sprawcy balldYf~
kiego napadu nie są ujawnłeni:.
Nie są i śmiało można powlidzi~ - nie
zostaną ujawnieni j ukarani. Ale tylko ujaw
nieni, bo '\\rykryci niewątpliwie zostali już
'dośt dawno, moze nawet jeszcze przed n~
padem. Takie twierdzenie pozwala nam wy~
powiedzieć zanal'izowanie' przebiegu śledZf:::
twa przeprowadz?nego przez ża:ndarmerję
wojskową.

.
Już następnego dnia po napadzie wice
premje:r Bartel w liście do marszałka Sejmu
Rataja ,oświadczył: "udział osób wojsko~
wych w napadzie zdaje się nie ulegać wątpli
wości" ..- Czyżby h. premjeT, a obecny wioo1
premier~ tak lekko. bez dostatecznych da~
nych pokazał publicznościfę plamę na mWl~
durze9fice:ra Wojsk Polskich?
A oto. drugi punkt potwierdzający na
sze przypus'zczenie, ie sprawcy napadu zna
ni są już organom, prowadzącym dochodze·~
~. Przecież śledztwo

zostało

przejęte

prokuratora przez żandarmer
Na jakiej zasadzie? Dlatego~
te napastnicy nosili mun:dury wojskowe?
Ale przecież wychodziliśmy z. tego założe~
aia i d~ dziś dnia nawet chcemy wierzyc,
'te byli to zwyczajni opryszkowie, którzy
włożyli na siebie skradzione mundury.
Jeżeli nie została stwierdzona. iden:::
łYczność osÓb biorących udział w napadzie,
to również nie można.było z ·całą pewnoścIą
~ak\valifikować napastników jako członków
armji polskiej, a w takim razie dlaczego od;
tdanośledztwo wyłącznie w r.ęce (wojsko~
wej żandarmerji.

Dla uspokojenia opinji
publicznej,
rzekomo, że władze wszystko robią co nlO'
gą, aby wykryĆ bandytów, puszczono przez
rządową prasę wiadomośĆ, że oBarze napa,
au pos. Zdziecho,vskiemu i ś\viactk01n na,;
padu, służącemu i stróżce, . przedstawiono
album z fotografjami wszystkich
oficerów
żandarmerji. (Jeden z napastników
nośił
mundur rotmisttfza żandarmerji).
Wjad~
mość powyZsza okazała się .zwykłem 1dam~
stwem celowo. l~wanen:t w prasie'.

zyme

pi~

i n·ie,

~aj.
~ POSIADA ',5&1,3&7
ANALFĄBETÓW.
Według danych tymczasowycb~,

~

branych 00 p;odstawie ostatniego spisu lud~
~śei,. Polska posllada 6581.307 analfabetów,
- fiez.ąc: od latl{) 'wzwyż, Z sumy tej aM}fa~
betów 00 łat .lt}. do )4 ~da .:...-. 1,052460
ud 15 'do 19 - 751 WJ, od 20 do ;29'(023191, ·&d3@do 39 - 9ł8t 137 .od .46
59
....;..~; ~OO iwięeeJ - 1,0000 , . . ~~

ao

W rzeczywIstośd nie wyzyslCano 'tał;l~ on1 J%hieJ zostal.. głóW.ho<:1oWOdZą~,.
riych wskazówek~' które .mogły doprowadzH~ Wojsk ]?t11skibh, Wbkół Sulejówka stali;
'do wykrycia spr~wcÓ"\V. SpraWy
dotych;;: wojska oddarte .IViarszaiko.wi~ Banda. prfił
czas nie umorZ(j)~o tylko dlatego, że dpihja dłuzszy czas ostrzeli'\vała dom .Mtstałka. "
publiczna W kraju a nawetzagranicąjest zti czem ,rodparta" cofnęła si>ę i rozpłynęła "'.
nadto oburzona na sprawców ohydnego na mgle.
A \vięc poszkodowany Pierwszy Mai~c
padu. Władze udają prowadzenie śledztwa
szalek
- Minister Spra\v Wojskowych
żeby jaknajdłużę.J przeciqgn·ą(5 taki stan nie
pewności, ażdo'chwiIi gdy w.kraju .się· ni~ 'zdołał wywrzec odpowiedniego nacisku, b~
co uciszy i wszystko pójdzie w zapomnie::: żandarmerja ujęła sp rawcÓ\v. Sądzić b1~
nie.,
," ~'.'-~ więc należało że mamy bardzo złą żanda:r,
. O ile policja warszawska
wykazała merję, że można urządzić .wielki, jawny i lie:~
czelny napad a sprawcy nie zostaną złapant
swą nieudo1noś'6 pOdczas poszukiwań 'i g~
oow za bandytą,,·ZieHńskim to w ka'.7.aym .""
Tak źle jednak nie jest. Żandarmerja!.
zie nikt jej nie posądzał o złą wolę. \V spra~ nasza zapewne nie jest tak nieudolną jakby
wie opraw.pos~Zdziechowskiego nawet nie można przypuszczaĆ z pozorÓ"w'.
Ale czy
przychQdzi~am .na. .myśl Eosądzić. zandarmer można goniĆ złodzieja, jeśli się obawia
'ję o nteudQlnooc...
".
sch'WYtać za :rękę swych przelozonych.
Musimy się już pogodzie z przesąazo
Chociritopnzecież nie jedyny wypa~
ną
sprawą
- przestępcy ujdą bezkarnie, bo
CIeK, że ślę(Iztwo w bardzo ważnej sprawie
nie przynosi żadnych rezuItat'ÓW.
niema komu ichzłapat. A może zle wyraziPrzypomnijmy tylko sobie · . napid 'na. liśmy się? Może nię ujdą nawet, bo zostaSuleJówek. Nap:adniętona dom Pierwszego ną·.·nagro&~eni ..
łMarszałkaPołski, który w trzy ezy~ery

z

rąk cywilnego
Jęwojskową.

I

ująć-

W WarszaWIe bawi KS.
'Ostr'owaki,
proboszcz parafji polskiej \v Ghatbin te, od
którego czerpiemy garść ciekawych· infor~
macji z życia miejscowej Polonji, liczącej
obecnie, mimo masowej reemig$cji ostat~
nich paru lat, około 3 i pól tysiąca naszych
rodaków.
.
Połonjacharbińska rosJa 1 rozwijała
się stopniowo. Zaczątki jej stworzyli zesla:=ni na# Sybir powstań.oY·ł863 roku, którym u~
dało się przedrzeć przez .kordon graniczny
do Chin.. Druga fala.przyplynęła·dobrowoI~
nie z chwilą
rozpoczęćja budowy kolei
~W~hodnio;;Chińsk1ej, .• lączącej
najkrótszqdrogą t. zw. Z'abitjkalje, czyliSyberję Cen~
tr,alną, z Władywostokiem.. Byli to. robotni
CYt biurali~i i inżynielł0wie kolejowi, któ~
rz;y z biegiem czasużaję1i tu szereg śtano=,
.wsk kierowniczych. H\łlt~ga.n. wojny europej
skiej przynosi' tu aGWe szeregirobofników
polskich, wypędzonyOli.z kraju· przez cofają
ce się wojska rosyjskie" Wreszcie czwarta •
os.tatnia fala uchodźców polskich pxzybywa
in z. ~yberji Wseh~j w JJ. 192.Mm po _
JęciU jej przez w{}jsk~'· sowieckie. Kolonja
polska w Charbinie liczy już wówczas oko~
lo 7 i pół tysiąca Polaków.
Myśl 'budowy k:óśe<foła
k&toieldego
w Charbinie powstała pOdczas' wojny rosyj
sk~japońskiej, kiedy miejscowa
koLonja
polska był4 już dość lic0na. BtidowlI. jego
trwała lata. JednocześUie poWiS'!aje 1fow. Do
bt-ocZ%ności, Q~ga.niłzm~ ~.:Oidczyty z
p::~roo:zamł Cila ~ziatwy połsłdej,by.oohro
:Bil ~ . 00 wyaooOOOwienia, l'Ofąl~a się
~~ejsoo ~~ca: ~atowO:='~a1 u
~eJbDa w r~ ;~~ ~ołeniem· .jI8Wbej
<

~ p'~ł~)!.-. ~ a Wt.

19]4polsk~go glmnail"um. koedukacyJnego~
8~klasowego, które przed paru laty po wpro
wadzeniu programu rządowego' otrzymało
. od rządu polskiego pra·wa szkół średnich.
Abiturjenci jego w liczbie kilkunastu, odoy.
wają . studja w wyższych uczelnIach w kra::.
ju.Obecn'(t szkoła polska oraz gimnazjWll
poąiadają własny gmach i· liczą 300 młodzie
ży i dzieci, pobierających naukę w języku
ojczystym.
"-

Rok 1924 staje się ·dla kolonji polskiej'w Charbinie rokiem
przelomow~~.
Ko!ej W schodnio~Chińska przechodzi W rq,·.
cfe,adroi~p1ist1"acjD. bołsrlewickiiej, która' z~'
rządza masowe rugi
ży\viołu polskiego "'~
dyrekcji kolejowej i służby' na linji, wyry$
wając w ten sposób z ·pod nóg miejscowej
Polonji głównie jej oparcie materjalne. Ro•.
poczyna się masow;a wędrówka powrotna
Polaków .r Charbina do kraju. WszyscY, ci,
co mają Śroaki na odbycie tak długiej jl k~
sztownej drogi, wracają do Polski~ by tu po
większej części zaludniĆ, etapy' emigracyjne f
walczyć z biedą .. W Charbinie pozostaje ~
~oło 3 i pol tysiąca Polaków. CzęśĆ ich znaj
duje się w rozpaczlhvem' polożen'iu lnaterjal
nem: . r~sztawegetuje, pracując w firmacłi ł
przedsiębiorstwach prywatnyen.
Bawiląc w Warszawie ks. Ostrowrski
kołatał do czynników rządowych o popar..
cie polskich placówek oświatowych w ·Char
binie i uzyskał żądaną pomoc. Min. Oświft$ .
ty ma przyjąć na sw6J etat
kilku profeŚt)l
I'Ć'W gimnazjum i przyc?yniĆ się do utrzyma
nia miejscowych szkól pplskich, które Zb~b
l~zły się w wy:ktko\vo cię~lD. . pDlożeniU·"

finansowem
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Nr. !8l

5ieroSZB SRi, jakoparf

Czy Ikltr,zymanaobietnica?
.~)T.ersytes'·

w uKurJerZił

to w . ro:k.lJ.
bolaz.ewikami.,
Było

p~1ttt.

Hł20~y;n.,

t1\

.

2,Rlo9InżPnYQtlcer ·l~~jOOOWy. gtlr-ący pH
s.U4.G>.Zyk, wiaina tltf P{)1itycz~erhgrt1:b? n~prżyje'rn
.Mvż,e ,ró~Jlo

,'nm &nyvi;ldę.

. Umysłybyłypodnil;COIie, ll;ajmniejue ~dz.e
ni~ W1i~qial()' się OOt't{·ZUW .fali{.\ dti,.onany: patę..
~3an() bardzo. ,latw\4 c~l1IDn.o Uł~ał:Hitnie} ponieWt12

na Qcbronq w-e 'bflO"CIĄ~U.
,

Of;cer ,'1łJg"jOoowy 7ihalaU $lię' Vi" bardzo przy-

kręm połozemu.

"" ,

Chódził ód',wt~dzy U>O wIad\ty, jIr'Q~c fS ~bro

~ - > na pr&tuO.KłQ ,ole mUsi~, \\~la1 sit} dv Wal
ki nie m)ootnf, kto mógł. trźyttł_l Się - w~bec cy",~
bi'Ght, j~kiw,(}jrnt:p>r7.rbrała na ~ i Vl' reWWje.
,,'
"
Wtes~ tt'~ też bylQ '}dogM pGŚwięeić.
Gdy stado w»k6w pęd,zi i za bezbroIllIlymi po
ćróż.n.yroi, ciczęto, .. chcąc
zy~k\ać
na cz-asto! rtiU~
cają im na p.ti1stVtt;' psa. .
.
Ofieer,,' o któr~tm ffi{)\Va, !1~e był "grubi~ !'yb,ą"
frez' Mtł.Śme p~~ykt6reg{) JlloZina była bezkar

Na skutek

,
Ty1kQ1 że .on, się l~w1ę.cić :m.le cbclał.
Bronił, się z.ębami i paz'llranhi.
Ale - wszystko zawiOOło. .

48ata".
Nie pos11lo to, ła.two.
K<mlend~nt; lcló1'Y był QŚyYiaue;zył,
temoż~
"bJ.ć Mvśka.1a g&i e ch'Ce, jak cl!łce ' i kiedy chce"
l)ył wów'C2aS przez ni€go. hity, ~e uje ch~!al. jak
ni. cllciał i:kiedy ,nie chciał ! nie miał ~za5U-00
sprawy prywatne. Jednakże '~_ tJpw.wrzysz broni od
samego ~tku WQj!I1Y, ~Sbr.z.ed,ecu ••• rl'rzeoo było
'

"Ećj", tmzaakc,8;pł'llw,aniu prz~z nas wan~nków;

;41

mieliśmy

dęg:Q

DOŚĆ

j

oficera
7

i Jego

PQwiedni ~
Aż dotąd, wszy&lko w
Ał.a

rata i

'W

pcyrzą.dku.

łub

być i li :ms. Kit' obowlązuja
nas tadna oolidaTIJ:{)lŚć riulvdo\va wobec zło
dziei i ba,ndywv. i to t.ak dalece, Że ni.c na3

albo bhLw mordę! L sk-miezył "kOmE1':"U!M\t"

GmlerałoWlgłowa ()padła. na piersi
Czyżby "prawo bie,ia" wstało udziel<m.t'1

nie zmusza, aby
mali.

* , .

Ziemia .~ejQ ...
~~a ~ (U P&~) J.iiŚ tWałds"!

nich

ws.trdzić.

!ednak

będziemy ich
l\.fiędzy uezciwo~~l spul(..,cz,e.ństw&31 a

\yyrodkami po,\'iI1llt1

markaeyjnu,

~

Włóka",..

5i~ lit

te jooen warunek: {} Hi.' nie

Ni.e wiem.,
Ale - g.enocalMalcZfnvski, poeeł J'erz;: Zdz!ec;oo.l\"Ski.. .
Za autenty<:::z:rl.QŚć mej o-powi-eści r~CiZę.

eQ],[!? mniej słoneczne. a "na
św. SZj~mona iZS paidz.,\bab:-::kie lat·) kona"
Pooatem: 1,Pażuziet-nik cłtodz,~ po kraj'!: j
ż ...nie r4,act\vo z gaju ..... Je-st coraz chłodnie)_ w·ięc
HM ~w. :Ma~~·mi1iana. podaj futro dla ~na"
a
,,})O św.
Urs,auH (21 ~żdz.i i ehłqr siq k02uchem
~n1i",;. \Vl"4?sEci? .. jak jut uzlet'i prryjd.~lfł Szymona
1.J~h jUż tó zef.rnae nale~y 2 pól bydło dQ budy"
.,0\\, św. Jadwigi., włóż ha :;.trYi'h capig:' f. j, <Jsady
lemIe:-tal a !,na Ś\v. Luka (18 baidz: sr:hG~'3 i 1-,1ug' ~

armjL

Tak povrinno

Geinara:ł podniósł śmiaJ.{) głowę.

J~oora:l. ("hlC'dme;~7.t.'.

piórze, kłóEzy mając 'gewne pI'zekona:ni~ pa:rt~jnf.
w stoSiunKu do, spoiecze-ństwa jako Iitel'ac~' po'h:a·
fili być bezpar,tyjni.

'·owy

istni0~ ścisła

którą za.~~rE';la sąd

Unja

i tylko

{jsi'a

jego
cI\3-

sąd.

res eksllerym ~łł

H

..... ~~~l?-..,
'.
_.::"''\;:'''.ł.Al''
rozpa t rUjąc
DZIE"TNIK WTL

"l~

po koleji kwalifikacje OSt1b
zasiadających
gabine"ie mar. Piłsu(bk1cgo do tuki,-:,'h dCl
chodzi \vnioskó\\".

'W

\Vszystko

nif'zhit>l': fakty:
pie1"\'\"'szy, że 110Wy l'ząJ p03umo-,vil o~!ągnąć
jakieś efekty ,y rJzietl:::inic go.sp:dar:,z2.;
dla
!,;."l SI'.\::::'Jz:.

ratQwania v: rna~ach oplnji sanaeii nloralnej.
,,1}ziad'ka:' i socjalis::ćnv. (Ira.z \\'Tz\YO-

rządów

leńców,

k:tóTvch

na5~rój

śr0d

l'obotni1i61v

chło>pów mote zmusi!~. jf:§U nie; do otwartej
opoz~7eji prz.eelw obe· Hemu rządO\;;i tv przy-

Zimne noce i,,:ina.ją 1'::;.:: ',. ;:;,zl.'cn: .. ~\v. ur52.uh perły rozsula i
;..d ::ia1, nie l'Gwie-

ilzial

słmki~ w.:;t.aI,:~.

Zresztą jUi

koszuli",
a
św.

.,M

jlJieli

od .. ;:-.r.

'l'~zuE

;nielncj -oczekuj

,rlul:~_.\_
P~;;~i::e~~~~~_ !;~~[ni~::"Z
;~
'_
~
_

bo grudy",

Dnia białet!o jo.9.t coraz mnh.. J. 'Na "św, Kryszpinl, ~zewc przy ;wiecy p:C:':}Ti'W·. T~g(iż dnia.. tj.
25 pazuz. oil'.;!1cdzą
t.eż

~:&ewcy

~,Yięttl

s\vo:ca patro-

dla t€'go .:w ;w. Kryszp:njana. kaida
sz~zyna pijana.....
Pola pu~to.szeją. Po zl)o~u
zaledwit>
Śladv. .Na. św. Franc;:;:'!.::a (4 pa~-,!z. sluka zi.arn{:K
W polu IDY.sKS;' ta.k ich malo zo$tało.. ZwieTzj-:na.

nów. to

III

I

dnootka, ruegooua imienia f:u:mcm:a~ n.ie zaś
jaikQ repreze.nt8,nt parlamentu francuskiego

musi&. t dać
moim młOdym ofie.erom prawn~ starym ger:.(·ra.kIDl
~lać welhy-

MóWI ,,LUDZKA GADKA".
"Paźdz,iermk, to paździerze
Baba k lnu cierlicą bierut',.•
~,Paśclernik, bo po ~'Cierni
plug, rznie, ski~, rDl~ czerni",.
I
~~Miesiąc paździsfny mawiali na.;i przod·
kowie ~ ma.rC:l obraz·wiemy,'. \V tym te ;.niesiącu
uchodz.ą.ce lato ~ sd'i z zimą. By\\'ill;~ jeszcz(>
dni piękne, znane pocI naziNą "babieg{) lata", \Vlaś
~e. według kalendarza i przyslÓ\v ludo\vy.:h, lat.:l
babia rozpoczęło 9i-ę. ,D ;'\V. Bryg1{17IE tS p: Źth.. r
babie lato prz-yjd2ie··... Ale "na ;1\y. lIak~ymnl! (10
~źdz.) bab::kie. l~D '8c.i~ ra·zt:\:.;n~,..:. Dni odtąd bywa-

'fl'~akcyjn9śt·5

r

złożony z urzęrJu, a
z~,;;.; oo~!lrony i ukarany. Sprawa Ureyfusa
tiu grul1.
to'\Ynego i skutecznego
armji. Dla
te-..go d:z.iś nikit z FraJh.'cz6\v, aHt cudzoz1...::mOOW nie {}~mieli s~ t\vienlz,i\~, że Francja jes~
Ojce yzną defraud.:alt07\, z!'1<uziei 1 zdrajców.
Oczywistą
jest rzaczą, Że każdy z tych
prz,o....stępe6w . za cyny 5'1,' ..'
odr:>;J\\'ied:dalność
poniósł osobiście, sp::lnU Ji:! h:Hviem jako je·

00"

N1l\{

p.rzez ludZ:i swego obózll 1lf.łt.
i w ostatn,iej ChWili nie
zgodzil się na, tb:uk powieści wnaszem !u~mie.
Zawiadamiając {) povlyższem naszych Czy...
feblików, wyrażamy żal, że Sieroszewski w ~becnet
chwili jeden ze znakomitezych przedsia vi~~e]i litera
tuty llolsld~j nie bierze przykładu ze swych !!~awnieI
szych, a' zmadych w ostatnich latachs kOiegów ps

o

".,

nych parlamentu s.pra\~-? Spl'Z :daży .orderów
przez joouego ~ła, laury był zi~c.iem pre
z.y<kmta republIk(Ju:1juBZ<.t Grevy - \\'l'e~z
cia sprawę Drey:f~.
Ku:ŁLIa jednak z tych
spraw była ujJ8,wniooa. zbadana, wyS1h-Ietlona
W pilblicnmym ~e, i osąaZ.o·!1a. Czterdzi-ee
in d:epukAva.nyeh ełjimlej "Panamy" zamknię
to w kryminale. Po>wyjMnh:niu sprawy Gl"derów - prezydent Grevy był oozz'ldocznie

:naf:a:Z ,;.k>OOneIldant'· ZWl'ÓCH sIę 4c g.ene~ -młodego
maezni-e rangą

00 O

że maże być

mówiony

,

:J\fiala Fi'an.cj.8.spmw(, kandu Pa;nam:skie
g{), w którą było.za.mJ€6zanycl{ :1:{} deputo\\-a~

~ ius'Oi:.ł slus.t

Paź~iRrnł Wfłłlls~rem fWllsłnwiu.

saył się

,lilii

Iza 1\'loszczeńska na rni! rginesie o1"Or
nego wykrywaniasprawc6\v
napadu na
min~ Zdz.iechowski~o takie robi porówna::
nie w ,,KURJERZ~ Wl\RSZi\\VSKlMł::

~(}fi~~:_
- A je. .. 2: tego widzę, że będę

-

"

ł

'~~P1"av.~ mło

żądań. , Kazał wydać

•

asa m.OJIIIJri

,<J.:f.ieara" bf!2iWięa.ny.
;,Kam~"
jego s~wy

}lf.j.\viz;5:::1 p. 'WaCl;!Wa Sis

t."lJ.

"

,

~

rozpocząć~k

loszewskiego p..
~o9maiych lud.zr\
O tem. ukazała ~~w "Rozwi)ju.'c za!:':Gwiedil
którą jedno z wl\1!staWskict pism GpubUkowała
dodając ironiczne k&mdła:rze Że pisma zwa(czające
oh6z "majowej l'ewołuCjl~' ma 2.am:ia:rd:tuK:!iWaĆ po_
wieść pl'zedstawi6ieła·.,~o obS'.:;zu.
Zapewne poił ~em tych uwag znakomi.
ty· powieściopisan:,a ~odunny polityk, }:lz~stl'a..

Zn.a.:lafa się czas" RaJ)CllŃ' - o god!z. Uej w lJ()'0.1. Dla ścislGści: llciało Się to podc!ms bitwy nad
Nielmnem. "
- , ,
Raport odbyl się w o.~i jednego z. naJ.wy~ych, o~~~,'k,t6ry

iluez pa
'Wydawnicze

npOWallilionego

Groza

Zdavi'aip si:ę, ,że j·est straaaay bezpowro.t11ie.
W6weza:s poprosi~ o audjOOcję u "komen-

CtIaS, ZlDa1eźć.

e,ątJ

Wacława S!e:roszewski~~Towatzystwa

Tłlie poświęcić.'

,

jOl

Dlaczego Bja~J§,f)dziemy drukowali powieŚ{]l "U kosmatych ludzi'$

pisze:

podc.mb wolny

Pewien

noQ\ki.

13 paŹdziernIka 19Z6

."ROZWO.r"

J

na.jmniej d-o zaniechania jawnej jeg;-o ubrony,
przynajmniej na tereni·e pa.rlamentarnym, ja,k
to. już w:,dziie.lislYlY częścior'.vo w óniu30-go
\n'ześnia.

Drugim fakem, k,tól'Y jest, dl{) pewnego sw
pnia następst\Veln pier\vtStzego~ to ekspe;ry~
menty ryzykoV',;-nc \Y dziedzinie gospodal"Cz..ej,
kJtórych się, będzie chwytał rząd, aby ,osIągnąć
te cele. PDlui'eważ sto5cunk: gospodarcze sł%
mas\Zy~nerją bardziej czuł4 i delikatną,
nit
vrojsko i administracja, przeniesteni·e działalności "s9.natGl'ów" na ten teren moż.:! kosztO\VSĆ paii:3ltwo i sp:.Jiecz.eilEt\vo o wIele
0.1'0tej, niż Dlm'\VSZ.\I- okres -trz.ech rządóv: p.
~a.

P'rzeSfQpcz-a

sa

"EtOWO" 'wileńskie z\\~rac<a u\vagę
na antypa:lsl:wo\vą działalność prasy mnieJ~
szościowej w Polsce a '.vszczególności na
Kres9ch.
Pra~l. jest tub;;~. którą. s:ę przemawia
dQ
tlmnó\,-. ::\ur'Jdzlny n~yśli lU(l2.k~ej, to zjawisko
n~ Wó>k1'0.:; . ary.;tDl:;:l·~!ty~zne., ~i~d:r i r~dzie
rue ll21'Od.zda. ~l~ Z;~f1na mysI. ktura by SIę 00
Ul''CdZ:U1 s',Y0ich pcdobala Bumom. Prz.eciwnie
Pl'Ql,{){'y nowych my';U, zwhtstunO"lvie idei. któ
re "lV drugim od nich pok::rleniu za pa nów'a ć
już

m{lgą.

nacl ;wi!.1tem, -

z.::v.vs.zr n:'o przez

rA
~zy

prze~

sąd,

polieję,

prz.ez. \vłasne środQ\vis.k-o,
bliskich, przez ooz.pośrednio z

.:nv{J-i~h
stykają.cą się gro'madę, tłum,
11J\Y;Ł3;11iu ka~;dej

z Ih:;e:1EJ\YS Id e;~p}

jest

prześla;clowa

l~~z

p.,lityk;:.

niemI
\y

byli

\\"ładz.ę,

Il<lW-e-j myśli j.est coś
.\V1'{;'gU ludu".
Z'wtasooza

nią ba.nalrJ:C)ść, pO\V15ZednilOść jnonotcnność

POjęłS.

I kaida myśl potrz()huje dużo czasu, by
weJsc \Y życie. aby ;:!ię z,banalirować, zcz€<r~
st\v,le-!': i sta{~ sip. saJna z kolei pmv'SzednJ.ą 00TIJ.lnnScią Tl'Ojęi~

gl'oIuadny.ch.
'
poza, w kitórą SIlę ooierzepra
3U antypaiist\YQ\va, poza obrony kultury, ś'l,vi~
te'go prawa, ::,wlel::go staną ta poGa będzJe
Dlatego

też

kłamliwą.

Ag.i;tacja bolszewicka, na naszym
terenie nie jest :"wieży-:m powiewem myślo,wym. lecz kłamlh"ą reklamą idoologji, która
tam zbankrutO\vala doszczętnie.
Ci, którzy
8zkodzil llailstwu przez a.ntypa1.1s.t\lt'iQtwą' pro~
p':'lgand~ lepiej
Slię m<och ni€
powołują' l'll&
5\YDją ideę. A :;lzantaZyści f~'i talkże się
będą

bl'OiI1ić

fraoosami

o ucisku

myśli

ludzkiej?
się gJ.zie skryć. ~,Jak ŚW. J3Id\,\'liga (15 paidz.)
kuropatwa Jr~l{] 111iga". ~ka się jeszcze m. s-przę-
tem r.jeki.Jl'yeh okopowych płodów, gdyt "św. Ja,
d:wig:'l_ de- kapu~ty miodu daje" i .,po św. Joowi-dze
t:łodycz \y m:trcl!e'.v jdz~e··. Ale i tego ni~ zostawia
s.ię długD. ~,O~~vło św. Jadwigi - wykopki 3a wyścigi". A 19 p:.> ~dl, ffi.·l.\viano: .,św. I.uł~sz, C2'€'go
szukasz'? Rzepy. -- AlOOś jej to v. Skl0~ ~1epy?
Chrb,~ IGszcie roś znaleźć. tr7..eb& S1i~ udać do
I[l~u. jaku
.~pu ;,'S.
są dojnm..1e gNYDr

niema

rydze",
Naw.,·' :"1'a\\"3o
wa ...

idzj~

.. 7.iiłknie w p';)lu

chudo - Nie
ijzsmon z judą... "

-.000--

w4ł&Ołai.Ć

wcif\!
to gpn.

u.

Franci ek
siad
Cały SWłaf:' Katolic1H ooonoazl w roku

weń skonu,WIe~O ~wlętego~ JaKo Swlę~

Meżącym uroczyście siedemseitną rocznic<tWielkiego Świętego i filozofa
ubóstwaSłudzy 'ptękna, poeci i artyści, złożyli
:Sw. Franciszka z Assvżu. Polska r'ówni~ż na grobie ukochan.ego· swego patrona nietyI:::
bierze żywy adzisf w tym hołdzie. \Vszyst~ ko daninę swych talentów, ale i naj czystszą
kie miasta, nawet większe paraf je wiejskie ofiarę sereza wszystko, czego ich 'nauczył i
urządzają na czcśc Św. Franciszka uroczyste
co ,im pr;zekazał.Bo Św. Franciszek, był źa~
obchody. Nie pozostała w tyle i Bydgoszcz, razem ~elkimartystą...,poetą, który calem
w której zajął się' urządzeniem uroczysttoś~ 'sercem l!liłującetif ukochał i odczuł, jak nikt
ci franciszkańskich, dyrektOT III
Zakonu może przed nim l nikt po nim, na!tlrę. Nikt
Sw. Franciszka, ks. proboszcz Skonieczriy.
tak doskonalenie zrozumiał i nieustoso;:
W dniu dzisiejszym, jako kulminacyj=- wał, \V życiu-ewange1iczny~h '\vskazanBos~
nym bydgoskich urocżystości, uważamy SO~ kiego N!l:uczY'ci~la, jak ten uczenwybrany,
.bie za obowiązek dac krótki zarys życia i
Chrystusowe
ubóstwo,
wyrzeczenie 'się_
dzialalnoŚ'ciŚ'\v~ Franciszka.
wszystkiego, 00 ,świat zwykł cenić: dobroć,
Św, ,Franciszek z Assy~u,
nazwany słodycz, pokora,cierpileIrie w Sw. Fr-ancisz
przez ojca S'\vego Fnmcesco, ponieważ mial ku najdoskonalsze znalazly odbicie; nag~
matkę Francuskę, a
własciwie
Giovanni <Ią mu były. stygmaty świętości~ otrZymane
Bernardone, urodził się w Assyżu w roku 14 września 1224 roku na górze Alverno.
Pańskim 1182. Z,martw wiek~llat 44. w paz
Umiałyoeenić wielkośĆSw1ętego nje
ozi;erniku toku Pańskiego 1226.
tylko, wiekip6~jsze,. czcili Go i 'wspóIcze
W 'dwudziestym piątym :roku życia, śni, czego ftajmpszym dowodem niecbajbę;
~0Wt'Ociwszy :do zdrowia po ciężkie j choro~
!Olzie obraz pogrzebu, ktmy podaj~my ~
bfe, kt6rej si'ę na1)awił podczas
wyprawy za aZlejopisem:~ św. Franciszka, Lafenesfro.
wojennej przeciwko Perugji, rozdal całe mie Czyttamy'btm;
me, ubogim i poświęcił się u-słudze bliźnich
,.,WieczQ.rem onego dnia, Vr, ktÓT'Ym
W szpitalu trędo'\vatych.
Następnie, otrzy~
odsze"dł do ChrYstusa święty Fran'Ciszek, złe
mawszy od opata Bene'dyktynów na, górze
ciało na 'dach' klasztorny mnóstwo jaskółek,
Subiaco, u stÓp której leży miasto Assyz,
ulubionYCh ptasząt jego~ mimo, że
będąc
kawałek gruntu, nazwał, go Portiuncula, o~
corkami słonca, ,obawiaJą ·się zazwyczaj mro
B11adi lam i założył' reguł-ę Sw. F~,anciszka
ku. Trzepotały skrzydełkami i pny§piewy::
Braci Mniejszych, czyli ]\tlinorytów (Fra:::
wały {Hugo na swójsposóh.
Niewiadomo,
beg Minores).
czy s~ę smucih~; czy radowały. Może żaL im
Żył i umarł święty FrancIszek w epo
było, że zostały' osierocone, a ,może &kładaly
Ce krwawych walk, tOCZących się pomiędzy
hołd ojcu swemu, wstępującemu dochwa:::
możnowładcami l\talji~ wśr~d szerząooj się
ły wi,el.--uistej. Zachwyceni tym świergotem
tłemoralizacji 1 przekupshva, chchvości i o:::
nocni str-oże miasta,zwoływaIi się wzajem,
g61nego rozlu"źnienia obyczajÓw, kultu pięs
słuchając z lubością . wielką. Tymczasem
ei, b'rutalnej przemocy i złotego cielca. Zu::
spieszyli zewsząd bracia, i synowie świętego
pełnie Jakby w czas'ach nam wspÓłczesnych.
na obrzęd pogrzehowy. Z
przerÓŻnych
W atmosferę współzawodnictwa i nie
miagt nadciągały prooesje tak ze przez całą
nawiści, , pożogi i Ęrwi padły z us:tŚ,v. Fran
noc rozbrzmievrały 'pleśni ndebiatiskię, a
ciszka gorące słowa pokoju, miłosci, ~eba"
mnóstwo świateł cz)ry.Ulo okolicę czemś, ni
czenia i milosierdzi:a; ich powiew dobroczyn
by wielką strażąaruelsk.q..Wc~snym l1ln~
nydotarł do' wszystkicn zakątków \vloskiej
kiem nidc.iagal ~ Assiiu tłum dosetojników
ziemi i stal się natchnienie1n przywilejów,
~ duchowieństwa, a cl~o zostało
2abran~
które głosiły konieczność orateT'stwa i spo~
reczn~go współdziałania. Syn Piotra Bernatj
done zbudował pddwaliny wielkiej demokra

to narodowe.

~

iji włoskiej.

ulego, postanawilająoy Ctziefl ~ p~dziernika:,

HU1VIOR.
WLAśNm. DLATBGO.
-- 6 panno Jul}Q;! . błagam, prze&tań

pami

śpieIWać!

....... Br0eciet mów:iłeś ~ ie j.esheś muzykał~
i ];uJ:)jez śpiew...

fi[ Din

-- Włlalmtie d'1a~o•.,
DOMYśLNY.

-- lnajie mi

~ylła

S!ię,

:00 t€tll pwn Ignacy to

mm~iait

U!in:l.'!ze:C.

-- li, skąd '00 ~~~,
-- Bo WłfidmiałeID1, jak 'go wOOili na

~t8;rz.

&ltotNA ,lJiilelA.
,~z mówcóW gzt"i>mi{' ~jIOOWf
-~'uU~

~~'.~

..

~

'f~".""

,OH·

hymnÓw i gt'ztno.

łY'Cudowne ręce śWiętego,

przY'oidobion~

,(J.rogocennemi!klejnotami i połyskujące oil
~Eeł. W chwili, gdy zabrano ciało, z-amkn~
• tnę ~elazna .krata okna i nigay już nig tfl,
~h.ylono jej z po~roau f~kiej ia.loby. '''leI.
kąc,2ulościq przepojone były skargi i zaw~
dzenia córek. niezmierna też' boleść odczuWtt
H ~ynowje święteg\ Wszyscy połączyli się
w ogólnej żałobie j:nikt łez nie mógł pow#"
strzymać, słysząc, jak' gorzko płaczą anioły
,,1"łum dotarł w końcu do miasta i zło
~ono ciało Ś\vlętego z wielką czcią i troskli_
wośCią na onem miejscu ś'\\iętem, z którego
oświeca świat, czyniąc ustawicznie niezliczo
11e, a ooraz to nowe cuda ku chwale Boga
Wszechmogącego".

II

*&jmMomiR'y

Znalbnnfy
~figrJi,g.x;ł. 'Cłle~
sterton' w '"Times'ied ' LOhdyńsldm uezyniI
wielkie wrazenieal'b m.tytułowanym: "Ola
caego jestem katoIikiem'\DowodZi 00., ie
'~prowadzili go do tego protesfuntc.y prze~
cf.wnicY$ których usiłowania. by obalić katóli
cy m', oraz słabość argumentów' ich i "dowo.,
dzeń zniewoliły go do stuajo'Wania katollcyz
mu i przekonania się o jego pravidzleistót~
nej. Dalej mÓwi, że SI}ł~awa IrlaJ1dji,' D?limo
że sam on nie ma ani luopli krwiWandz~
kiej -:-,' nawiócUa go teł· na stronę atołiilY~
zmu. Mr. Chesterton przepowiada dalej o:::
Jlron:my, rozkwit sltarych chlopskicłi ,krajÓ\V, '
~k~nionycli _'!' religji swej lWRsdości.

~

aZ"'/lęltu

cie trąb. Każdy ż ors~aki.1 niósł gałazkę oliw
ki 1 ,lub innego drzewa' i kroczył powaŻllie,
pośród migotania niezdczonych świec,śpiQl
wając ku czci ojca, jak przystało synowit
idącemu za zw~okami rodzica i barankowi,
st!lpa jącernu za pasterzem, który był past~
rzem ś,viata ca~ego.
"Dotarłszy do mIeJsca, na ~tórem Zl~
szczepił latorośl zakonu
Ubogich Kobie'f.
złożono zwIoki 'w kościele św. Domjana, w
k{(1rym przebyw1ały pozyskane dla Boga &:fe
wice. Ohvarto 11ilałe okienko w murze. ptlZez
które służki boże przysłuchiwały sięzazwt
czaj kazaniom, wy jęto też żelazną krAtę, li
brada trzymali długo podniesione do okna
diało śvtiętego, wyjęte z trumny. Zja,vila się
bIogośła\vl0na Klar:a., "wrazzewszystkiemi
siostrami, by z{)haczyć Ojca swego umUQwa
nego, 'który nie, mógł juz przemó,viĆ i nie
miał przyjśc do llich nigdy~ albowiem od. szedł gdzieindziej. Jęły wszystkie wzdyob.a~
jęcze~Jłzy ronrc.
'
,~W końou atoli uczuły, że dzie~cZ4
skromnośĆ :nie pozwalana tak wielką al#
łość i nie przystoi smu~ić się śtrdłerclą tego.
który miar przy~,vem łożu chÓry anieIskje;
a zjawieniem się s\vojem rozweselił' świę::
tych l przyjaciÓł" Pana ,nad 1?any. Wahając
się pomiędzy smutkiem a ra:uością~ ucałowa

$

.z

To tel dZIsiejszy rzą'ct ogłosił &;ki-ef
kr'olewski, kontrasygnowany przez Mussołi~

ijo' mIasta p,rzy

~, ~'·awto~ ~itW~

ł

'I

DfśfIR a'łlgielski

potęgę przyszło§cl w sol).e.

Widzi on w odrywaniu się od ,katt;)U,.
cyzmu i' dążeniu do wyzwolenia. się od wszel
kich więzo,v, ruinę przyszłości na tle chaoSu
i, zagłady,; Wcielonych jui Vi
bolszewitm.
Chestert9n przytacza dalej, że gdy 'v Al1gtji
wykazywano ongi antagonizm między id64
kl'aszf.OrllA a życiem rodzitmem, to dzisiaj
bolszewiźm dowiódł, źe przeciwleflstwa nie..
ma lżę atakowaniu kościoła jednocześnie
towarzysżą ałaki i niszczenie rodziny i IYł
cra. rodzinnego. Gdy jedno pada to i dtU~'
idzie te~ w ślad za nim, Życie bez wia.r,1
dogn1.at," wsze~iego -- zaQada. się i rt1l~
~je . .v f~roch~

Nr..

~

i

~.omł i ~ł!ć Uli OOIDą ~
gĄ,ltt~ prz.~.
.
OOzY'W'.!ście,
takie wy;prawy, a ł1lrząd2Jł icli
Wald' w ciągu pa.rU mi:esięey aż 22, Die'~..awsz-6 pcie-:

. ścOODki,elega.::ncko, się,

C'lt~Hy

gladkQ; ni~' potłukł' B:fię ba~d!zo i leżał
ThieprzywlIhlJ;Y, to 2IDOWU lvypr3iwa kot\czyła:
,s'ię me.zwykle kQIlliClZrue: kiooyś 1!P" naładowaws~:
WtO!rek kos:Z';.ow:nośdami spuścił go na pasie, saIm:
zhśv!ys,oodł na dół po seh~h; jakieś było j<Sgo
długo

PM~n:mn' pliuiiok~ji

w llam~gu na &cnyl

,k.u 1~ ip0ó8!Vtku 1925 rokU' Dyl lalriś' tajemniczy

wacz.

~.atnV\WICzłl1dr~ający

uprzejmie nłaska.wą pa. ""tylko" brylantowe pi8rśi.:lonk2 Z p.alc6w~· 00 z. ~y . rezygnuje. Dama uczyni1s to ze&pooj~l,~woliła zlodi'.iejowi przeSZiUk..aĆ szafę, w której i.IIic ńie było i zaprotestowała wtedy dopiero, gdy' Złodziej zami~rzał iść do
sąsiedniego pok<Jju, 'p~c go, by nie bt"Qz.ił }ej
męża, który chOlrY
~. i:ąę, serce i mógłby dostać

tl06konałą znajOOlooć

tere

nu i ~ dosUłj~eysię du okradanych ,mieszkań po

~1lach ,ć~y rynoooh. I nigdy nie doWiooziaooby
Się Q WQ1syg.tIHt:h jego spra.wkach!gdyl}y nie· fakt,
te jOOnak noga mu 'śię powinęł.a~ wstał, ar€smowa.

ny i _ś' sam opowiedzi.ał o wazystkiem .. ~·1ieji
hambu;rskiej.
.
W zimocwych miesiącac·h 19"24 i 1925 ro'ku Z\VTa
cał uwagę w Harpburgu. w najlepszyoh k.c·iach, to~
wrurzyski.cb· baroro elegancki młrozienloo, ktbry
\.v&zystkim prz,eilsta\vial się, ja.ko współwłaściciel
wielkiego rnaga,zynu jubUt3'rskiegQ z Berlitw." VQrreatl. Mi,ęs.zkat w ooj;:liro2szym OOtelu, uc:zę:'OOZa1
do uajoord!tiej . z.amkn:'ęiych klubów, ~-- Q{j·k!tórych wprovradzały go przeważnie ?iajęte nim. panie.
JBiko doolronały tancerz, świ.etnie mówiący i
JIO@.laoojący doskonale maniery, VQ!TOO.U był WpN·st
rozryw8.iI1y, przez wszystkie pruuie.
.
Niiktby się nie oomyślał, że ten człowiek o
~al(}netn potWod~eniu, to me bogaty junileT bediń
ski; let'1Z . pospo.uty ~1adni.k piekarski ,FrYde1'!k
Ten mezróvv-nany mistrz włamywaczy wiOOzi.ał
doskonale, że paru. e 1>0 halaCh, koncetta.eh czy tea;f;ra.OO
me chowa~ głęboko· awyeh kJo~towno
. ści, leaz kładą je byle gxlzi-e w sypiaLnym pokoju.
Zawsze też polOlWał 00 sypialnie i zawsze dosikonale
traiiał. Oto j.eIdIna.
z .jego ni.w.wyklych, przygód.
Wrm bogatego bardżo kupca, p. B., spała W
p-kQju na. piel'WSZtml piętrm ~ włas.n'0j willi. o-

kno byto'Otw3Ir.te. Wald po murze wdirapał się '<W
poko1u i gdy j1ifi; struną! na, dywani.e, dama się ,Qtbti-·
~ła .' lOOE wi~.zyć ni-e oocinła włM:fiyro oozom.
'Fvzed nd:ą. &W ~ elegancko tlbrany, pię
my i młody mttźer.yZlOO., który pl.;,zoost.a;wH się z

-

S~ndykat

bezlennych mQ2tzyzn.

'PRE2·RSOSTWO BONOROWEOFIAROWANO'
PREZYDENTOWI FRAN6JI.

J~lei1 z wybi1.nycn fxancuskch d.zi.snnikM',zy:
poBtm'Y'ł'il
oo.l~Yc, syndykat he2iŻenayt.r:., m~ż
czyi.u, JH6rł1 g<' hon~e prezesootwo z...'ł.{)~a,}oWal
Ptrezyde'Ilttowi R~~politej. Doumergue J~f.~ 00wiem, }ak wiadómo" sialrym ka.wa~rem z g~ębO
kiegó przekOOh.nia. Pre:zydt+ńt, pO .nMfiyśle, odmówił

tego mszczytm.,
hasłem

,uwata-lltąiC,

te
ooilludnienie. F.rancji.

byłoby

10

spr'ue~me fi

i
Nareszcie wybiła druga goUzina.
- Bogu' l1ajwyźszetnu dzięki .-- ~p
Pedro Benanrn. i powstał, aby pożogrulc

nął
się z przyjaciółmi -

dłużej już

me

tllIiial:;

bym ukryć swej niecierpliwości.
N a prośby, by pozostał jesZCZ€ł oopo
Wiedział:

- \Viecie przecież, że o szóstej będę
juz na aren ie - muszę przedtem wyPocząć
i zebrać siły, aby nie wygwizdano niezdar::
.

nago 'tOrreadora.
Zar.zucil na ramion.a plaszcg ruchem
pełnym przedziwnego wdzięku i swobody ł
zacząI się przeciskać między stolikami tawer
ny, spotykając po drodze spojrzenia pełne
hołdu. ,W drzwiach odwrócił się i pożegnał
W~zystkich skinieniem ręki - wybuch o::
kreyków i pochwal pobiegł w ślad za ulu:::
bi«t6łłłm tłumów.

. Lekkim, sprężystym krokiem
Izl&: Calle de la Sierp es i na Plaza
liku.

00, by mu

fi

ataku.
W l-oZInowieda:i:o,aWytJ.'&zHa zd·z.iwieni'e, .~ tak
elegancki mtod.z.ian, jes"",:ordynarnym włamywa
czem. na co zOOd'z1ier~~~;edział~ z'e kra,uThl;e z
przekonania, 00 bogłL~:;i;me potrzebują t'CLk \viele.
Pryytomnooć l.lffiysłu ji' ~'~os6b obycia owej damy
taik jedina.k Zł~~j8 :~yły, że zw;rócH jvj pier

przerażeme, kiedy 'whaezył, ~ j.egQ worek (»~l
nie stuk:I19Jw nos śpiącego na. ła:wce pod -willą
nocne'go stróża; pon:iewaz szmer stróża me zoo·'
dzH,więe W a,.ld s~ybko się ~i:ill Wlf.a,z z.e' zdoby·
ozą bez przes'zkód.
. '
Najbardziej przyk!ra. ze wszystkj{';h a.wa:nturtego· ndezwyklego zJodzieja jest ta, te mkoehała
się w nim bardzo ładna pamta re ma.nej rod\zN.'lY;
1J'O'2llla.ł.a go w dancingu (k()go, 00 ni,ema. t€ll'QlZ w
tyeh daillcingaeh). {t()\viedziała. się z cz.a.oom, jaki
t1Th żyda prov~rad;zd, bła.gaŁa, g\), by się zmienił" by
zaczął pro:wadzi'Ć żyeie .uCZciwe, :h3oz beskuteC'm1e.
DzJś on siedzi w więzi&niu, ona płac2'i9: »ad
teiIT.l, że jej listy mił<JSlle eJ;ył.ać musi pol1cja lw.v. miinalna.

W Gu~ fr~ ~ niedaWDiO zesła.niEC . na dOlŻy'Wotn~.e~ty, Jan Rouleb~t, który
był i~tnym asem l1clelV,&t\,ia. "\V przeciągu 35 1aJt,
k.tóre 8pęd.tJił na ~.anm; .,z. makilli pr-rerwami t Roulebetuca:ekał 83 ~y_ ra.z,y
i za kaźdym ra:zem.
wpada.! w ~ pośe::gu,'~·wyjąt.kiem oetatn1ego ra-

r6lZ.p()ez.ął rozmyślać md p1~~. loot·~
m'ooz.tą zwykła
g'O;l'ączJOO., której uletga:ją m.oona.f

dobl'ó~tme }1O\H'ÓCi1 do Kolooji
Krurne-j, 21 kitóiraj udekl M. liilka tygodn:i Pł'z.edt~IlL

k.f,!'jr'03

klieó1toWli Wii;n:yeh

ocala.l:e, Roulebet

wsa.ysc'Y zesla:ńcy w Kaje..I1I1i-e~ IJO!lD.imo, it w~
dobrze, że .czeka ieh jeśli nie kula od ści·gają;eyoh'
ioeh strażników:, tO śmierć w dziewiczych lasach z

cz.y w szp.o\llaoh jagua,row, bądź I]];a.IDOI'2JU, na:
zapuszozają się ne wielkiej łódce$
Pie..:'\vszy raz udekł w dwa miesią,ce po Pl"ZliYVii 16ku 14391 R()ulebet,~wczas 18-1e1m.i ohło byciu, po to, żeby VI tydzień potem wstać .schwyta
nym. Odd:ąd uoiekał 80 :razy, za koodym :rEtllDm do-pak, ookArrony był () w8~dział w obTabowamu
stawał się z po-wrote.m w ręce strażalików i , . katBa.nku na. prred:rnieściiU BOrdeaux i z.a.bi,ciu kasjedym raZie/m jego piOCWlOtoo. kara 1'O-\etnia ~~
m. Pómimo 8woottnej ~ny jedn.egQ ~ słyn
~ się
o lIDwe 1&ta
.
nych adwokatów paryskich, (RouMoot poohoomł
z =:możnej rodzdny :tniee:zczańBkiej w Paryżu),
W'les.z-cie przed 5-CłU laty ude..ło .mu 5"j:~ sell1l"ó
gdide jeg(> ojej;ee był diOSyć 'l\"Y$okim unędl!l!Ekiem
ni.e na statek holenderski i wrócdć do Fram.cji.
w jOOnoem "z",mmisterjów). który zbiJał akt' oskane mrwnzym jeg.o krokiem było oo.nal-ezienie BElil"Iloc
n14ł., twioerd'Zą>C,
ż.e śledZltwonie
udowodniło
jego' da, któl'eg'O cięrl;ko ranił. Pomimo, że jegc' otiwra

au, ltiediy seom

. został

sika~my

kO'n!kretnyeh faktów, Rouleoot
na 10 lat oosłania do Ka.jellirlY.

młody Wiek uwolnił go od kaTY ~mierci.
ROIUł.ebet ·tw~ził 8t.aJe~ ż;e j€6tnie\vlinny, i że ska

Tyilw j.eg<l

m.niy został 00 ekutek -cbd.ązQjących go zeznań nie

jakie.g() Ber!na'roa., któremu publicmie na :t"OO,p.I'awia
1.»pi;z.Y5iągl zemstę.
~ybyciu

.

ua miejsce

głodu

do Francji . zabij-e Bernarda. Za trzeciim
ciekł
e!ilę

br
z.esłarua,

Boule.bet

mów skazany, tym razem

ZOlSItał

na d!OIżywortThle ze·słanie.' Po powrocie do Kaj,e11.ny;
ucieka! jeszcze d11\'a razy, ciągle z my-ślą., że W!r'ÓCi
l"a'ZOOl

u·

do Gujany holenderskiej, gdzie przypadik.iem
dowiedział!() śmierci
Bernarda. \Vted~ db-

wolni€J.X.~wiI'Ócil

J!l:o

k<>ioo.ji, gd!!?iie nieda.WiD!O

1ł

mart

f!

IRNESTO Dl CALA.

Wfłiadł

l{}

P..o

1.

stitusiOn

'n:łJJ"{]ll!;U'

nią"

do

pr2e~

Cun~

ezekającego nań PO\YQ;

cy i rozparł się wygodnie na poduszkach.
.Ręką przycisl1ął pierś, aby, wyczuć szelesz::>
cząCą k'ilrlkę papieru. Om~ło nie oszalał z
ra.dości, gdy mały chłopak. dał mu \yczoraj
po walce byków tę kartkę. w zielonej koper
ew. 'Xlltychmiast kazał zapalić naj grubsze
świece przed oltarżem Santa- Virgen de la
Paloma. Przyjaciolom wyprawił ucztę, aby
ł?WSzyscy byH tak szczęślivtl$ jak on. Jedt;n
tylko Pelayo dziwnie koso patrzał od chwi~
li, gdy zauważył zieloną kopertę w rękach
Pedra. Ani na mszy porannej, ani w kawiar
:ai nie widział dziś Pelaya.

rzał się dokoła,

ale jeźdźca nigdzie nie byłn
Zsiadł z konia,' przywiązał go do drzewa. i
pośpieszył do ogródka, otrzepując po drodze

swe ubranie z kurzu. Zacieniona ",inną lato
roślą drożyną debiegł do domku i :tapuszćża.
jąc się w chłodny, półciemny kory;bttz, w:
dośni e szepnął~
- Nareszcie ...
Przystanął i nasłuchiwał. Cisza
niezmacona. Dlaczego Paca nie wybiegła?
chyba usłyszała tętent konia. A może ocze.
kuje go w s,voim pokoju? Przeszedł kueh~
.nię i stanął przed
bronzowemi drz·wiamł.
Pedro dojechał do mQł~, rzucił woźni . \Vyciągnąl rękę ku klamce, ale dziwne ja..,.
cy jednego dur o i, kazawsz~ Jnu czekać 'wie kieś opanowało go przeczucie. Opanował się
cZorem ruszył do Celle de ~n Jacinto w i szarpnął drz",..t
stronę Trian~. Przed małyn;fccdomkiem stu:.
Odetchnął, nie idając sobie jasno spra
nął, gwizdnął trzy razy: ~~ótce otworzy~ ,vy, dlaczego. Paca leżała rozkosznie wyci~
la się brama i stary chłop wyprowadził osio gnięta na kanapie. Lewa ręka opuściła. się.,
dłanego konia. Pedro lekko wskoczył na o~ twarz dla ochrony przed moskitami z.słoni~
~siodł:1nego konia i pomknął: wiejską drogą ła białą chustką. Zapuszczone żaluzje llapeł~
njaly pokój zielonym półmrokiem. Na słołe
naprzód.
Karv koli: rwał z kopyta~ jak gtJ:yby' stała butelka '\vina i talerz z ciastkami.
stęSKnił ;ię do rozległych pół ~i łąk, pachną~
'Yidząc,
Paca.
zrywa się ~
cych od kwiecia. Zdała Perll"u zauważył ~ py! aby zarzucić mu na szyję SW~ too~
koło kanapy
i ~UJą~
bloczek: kurzu i je~dca, zjeżdżającego z pa~ ramiona rn'zykleknal
~
~~
.
,górka - ~y. dojeechał do pagórka, rozej:: jej r~k~, sze~!

Toe
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j ebor bie

tryb z
NajczęścIej

otłuszczenie

powstaje

g~y człowiek spożywa w~ęcej poży:-:

serca,

.wieniia~ niż zuzywa go, czyli spala w ustroju
l

przez

ma

pracę.

Do .chorobh"vego

się tłuszczu

przychodzi

"*

nagromadze~

zwłaszcza

wtedy.
gdy pożywienie składa się z wielkIe j ilOŚCf
potraw mącznych i słodkiCh .. Zapadają prze
to. B4 otłuszczenie serca osoby, które spoży
wajądużo chleba, ciast,· kartofli, ryżu; ma
bronu; legumin·i octikrzonych owoców.
Także obfite .spożywanie napojów alkohol~
>:wy~h U1altwJll. powstauie o.tłuszczenia. Im:
.2ftŚ mniej taki.e osoby używają ruchu ciała
lm mniejpra.cują, tern większe zachodzi nie
bezpieczeństwo, przeto i spoczynek (siędzą'
~ tryb życIa) ciała należy' do tych czynni~
ków, które sprzyjają otłuszczeniu serca. Zazwyczaj w takich .razach nietylko mię~
sień sercowy ulega chorobie, ale w \ całym
organiimie rozwija się nadmiernie podśdól
ka tłuszczowa; człowiek staje Się cały tłus~
ty, trudno mu porusza(5 &tę w miarę zaś
wzrostu otyłości, coraz. bardziej pragnie on
§poezynku ciała, a to znowu sprzyja daJsze
8m wzrostowi tuszy.
'.
!1akne* więc zmiany dokonały s[ę w
taktem sercu otłuszczonem? U ludzi zdro~
'\Vych spotykamy także tu i owdzie na po~
Wierzchnii mięśnia sercowego cieńki pokła'rl
tkank'i tłuszczowej. N~ sercu otłuszczon~m
ta warstwa tłuszczu grubieje i znacznie sle.
rozszerzał ai wreszcie ODejmuje oały mię,;
.ń sercowy niby torebka tłuszczo'wa~ riię:::
'faz . więcęj, niż na palec' gruba Rzecz jasna,
lew takich warunkach serce w mniejszym
lub Większym stopniu doznaje 'przeszkody
w wykonywaniu ruchów.• Gdy mięsie1} takie
~o serca przekroimy, to przekonamy się, że
tkanka tłuszczowa wnika także w głąb sa~
mego mięśnia, przenikając go tu j ówdzie
'tro t.. zw. śródsierdzia. Widocznie więc w
lli'ektórych miejsc·ach zanika tkanka m[ęś~
,nowa, a w jej miejscu wytworzyła się tkan
b. .tłuszczowa. Z tego oczywiście powstaje
Uiebezpieczeństwo, ze mięsień sercowy nie
'Sprosta swej pracy it 'że' przyjdzie do nJędo:>'
mogi serca i jej poważnych następstw. Nie~'
bezpieczeitstwo to
jeszcze ~ię
zwiększa
wskutek tego~że często takż~ 1 "vłókna mię .
snbi. sercowego brorą udział w stłuszczeniu.
O.tłuszczenle serea jest więc po\vażną cho~
ro~ą, którą należy się starać usunąć jak naj
t

wędzej.

Otłuszczenie serca można wyleczyt: ,
ale trwałego skutku nie osiągnie sie leka:rstwami i kuracjamidomowemi, tylkc~' prz';z
rozsą dne odżywianie się 'i odpow!:edn 1 S1JO~
sóh życia. Dość. pożywienia trzeba' tak ~'d'
mierzy<5, aby ustrój przez swą czynnosc
mógf zużytkowa'C. Należy' unIkać potraw,
które mawiają tw&zenie się tkanki tłuszczo'
wej, a zwłasZ'C2a potraw 'mącznych i słody~
czy. Natomiast można poz\volić sobie na ~:'i
ływan'ie w miernej ilości tłuszczó'\-vt iak
§!niełany, masła szynki, kiszki wątrlobla~ej
itp. gdył tłuszcze zmniejszają apetyt i prag

w«-

nien1e, kt6re u osOb otyłych są z'wykle żWię nycli są także w stanie. w korzystnych
kszoIie.Wzbl'onione natomiast na.pojealkb runkach zmniejszyć dolegliwości Qtłus!e"
balowe, 'a mianowicie piwo, szampan i słod . hego setca1 alechodż:t tu po najvvięk5:l.j !
kie \\ina. Do tego zalecić trzeba choremu, a.: sm tylkO" o przejściową poprawę, gdy ił,.
'by codzięnnie ftzyweJ dostatecznego ruchu. kończy kurację zdrójo\yą lub przepisane
a najlepiej przechodzki po 1-2 godzill
katstwa, 'wracają stopniowo dav. . ne przy"
dziennIe.
..
d!ośCi i niebezpIeczeństwa.
dr. M. Ct
Lekarst,,:!,- i kuracje u wód minerał=-
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oks n, ontytohs OJ, aoatk!J ,.
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się

zapobjegachorobom

Są środki zapobiegania choroby zwa:::
neaitytoksyny .,-- .działanie którcyh jest
następne. Niekt6re bakterje W)litwarzają,
toksyny, substancje trujące,
chemf~znf.e,
bliżej nie dające. się
określić,
zbliżone z
działania ~ do' .jadów żmij. Z hodo'\vll bakter
ryj,blonicy, (dyfteryt), tężca (tetanus) i in~
nych, można te toksyny oddzielić i zastrzy
kujac je zwierzętom, najczęściej koniom, o;:
trzymać z ich krwi inne subŚtancje, które
zobojętniają Jady bakteryjne inosią naz'wę
antytoksyn.
Substancje te można. zaslosowaĆ do
zapobiegania i leczenia błonicy i •tężca, o
ile choroba nie jest zbyt daleko posunięta.
Skutki leczenia są istotnie zdumie\vające l
niezwykle' szybkie. Podobnie I~yć można
ulk!!'szenfie żm~ji, zaetrzykując antytoksynę
przeciwżmijową, otrzymaną przez wstrzyki::
wanie jadu żmij koniom w dawkach coraz
większych, aż surowica krwi nabędzie dosta
tecznej siły.
Toksyny działają zabójczo w daw~
:kach l1liezmlern~e małych; \Vystarcza 1.000
częś'(: cm., sześc ił nnego płynu, otrzymane::
go z hodowli bakteryj, ażeby zabiĆ świnkę
mOirską. Suro\vica zwierz~t uodpornionych
przeciw to~synom ma
działanie po 1.000
kroć potężniejsze. Jeden cm. sześcienny I· t.
j. 20 kropel takiej sur:owicy, zobojętnia 100
a na\vet 1000 śnlier.telnych dawek toksyny.
Dla zapobiegania błonjcytam, gdzie
ona już panuje. ~"Ystarczy \vszystki~ oso~
bom z otoczenia zastrzyknąć po. kHka .kro::
pel surowicy antyŁoksycznej, ażęby niki:
więcej, nie zachorował
pomiIno zetknięcla
~ię z osob~ c:horą. )est ·to ważne, przy błoni
cy w internatach z~łaszc~a, gdzie jedno
chore dziecko może kolejno zarazić Wiele
1

innych i choroba

ciągną<: się będzie

bez KoM

ca.
Ale surowica po zastrzyknięciu chrOit·
ni przed zachorowaniem tylko przez' owa. ty

godnie, .gdyż otrzymana odporność jest t.
zw. odpornością' bierną.
Dla otrzymama odporności. cgynneJ
chroniącej na czas dłuższy, amerykańscy le:karze, idąc za wzorem IiiemieckilIIl w osta.'
nlch czasach stoso\vali mieszaninę toksyny·j
antytoksyny w szkołach amerykańskich. led-.
nak metoda ta jest niekiedy niebezpieczna~
Już przed rokiem badacz G. Roman,
pracujący w Instytucie Pasteura w Paryżu
stwierdził~~ ze dodając do toksyny błoniczej
nieco formaliny i trzymają ją przez dwa ty
godnie 'W ciepłocie 37· C., można otrzymat!
toksynę zobojętnioną, która' nie zabija zwie
rzęcia nawet w lOOO:::krotnej.· ilości, na:tomiast je uodpornia przeciw chorobie. Nazwal on' tęsubstaricję anatoksvna. Dalsże ba
dania w In~ytucie Pasteura i ~inrie wykazały
że można za pomocą anatoksyny wywoła(!
trwałą odporność przechv bIonicy, bez na.j~
mniejszego niebezpieczefłstwa dla zdrowia
osoby szczepionej, przytem . odporność. ta
trwa. bardzo długo, bo przez kilka lat,. a
może :i dłużej.
"'sttrzyku]ąc 'właoolwą
anatoksYllctt
można otrzymać ró,\\'11ież
zabezpIeczenie
przeciw. chorobie t,ężca; gdyż toksyny tężco
we można za.mienić na anatoksvnv teżcowe
.Okr~ymano również anatoksy~y ~ p;zeciw,,:
żmijowe - .. zapomocą których można b~
dztezabezpieczyĆ się przechv ukaszenioIIl
bardzo jadowitych podzwrotniko\v;ch' żmiji
okularnika i grzechotnika.
\

dr. M. G.
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~;Łodzi

E <łVvarda.

"BAlI.

rt~ MdejSid ,i!lóta''.
tleatt Pópulalfiy dWę&ele ~~.s tełt~ltroJr\
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casł'110 ;;ZazdTUśe·~.

LUna. ;,BezwstyiM
RedilM ,;Cza,rny

k-óDH~m".

'\

pi~f(;jt...

I
towarzystwie eskaofY samolotów.

W

Diiś przYlatul~~~;~ PoznanIa zdopywca
świett;lego raidu .~uu;lp~Wietrznego

\Varsza~

CłamI lÓń6 "P~pńy t!ltti-za~·'.
,~t i Patac}1on jako 1tok~z.y".
,jOgi!tgf-J tmtw~'\

Budowa kana . ji \v Łodzi ma trwać 40 lat, a kosztować
240 mi1iOlów zł~ Memorjał niemiookie:h faehowdó·w

Wi\domości bieiące.

Magistra.t ł.ódzili:i ~* lW:rnHet DUdowy KanaHUllCyji· o.trzymaJ obaz,srny fachowy memorjał w"
spra!W.iJe ~wyQ'h··· wyników robót·lmIDa
lWacyjnyeh or-a·z widJQ;k{fw,. J)a przyszlo-śC. Meroor-

Frzedstawlciel "Sovpoltorgn"
LOdzi
-

jeJ:

too

2iłOiŻony

~., ~z ni.emie~ką

&półk~

wczorajszym przybyli doLO. dla budowyk.a.ooJi~Jd l wodociągów p. n. F.
<Jzi przedstawiciele ,,80vpoltorgu"· celem za Hol~ Wie lfu'a-tIlfkfrtlq-ele.
2tlajomieni~ się z cenami n'a łódzkU rynku
W memorjale tJIill;~.~mtirol1O na wstępie, że
Ulll

ma
_ n..:·J:-1.ri..·........ i zawi~zaniastosunk:ów b1;tn~
wU.I.UJ..Y

aIowych
mystu

łódzkiego.

do magistratu

".l-!u

ńrudoo hędzille lBysJmć~Y'CUię
~-8Ch,' kt{>mby

zagNłJnItZll12t

umożliwHa

na

SiZybkie .zreali!zolw8lrne projekt6wkanaUzacyjn.ych i wodociągowyeh. Wysuwa.aię·i~li\vOOć odd-a.nia wy-

dogod.Dyoo

"t

Z ~rzedsta.wicielami

łotnjczego~

będzie jednocześnię mee

la . c~rt~ kanalilBl iRa

._---(..,~.

W

odcut

--<000-

'Apollo :,Pat i Paitachon jako bokserzy".
Nowośei "Gałganiarz paryski''.
ResU1'Sa "Ofiara 8zal~ńsltwa'"
Ool'9O "łndyj~ki groOOwiec".
Dom Ludowy ,!Gdy sława miłość zabija",
Miejski Kinem. Ośw. lIIwonka".

W

Dzisiejs~

wa~,-Tokio-WarszaW'łł::kpt. Bolesła,v Orlin mentem złożęnia hołdu świetnemu lotnikowi
ski. Kapitanowi Ol'lińiĘielDu, który dziś wie~ przez przedstawicieli społeczeńst\va
łódz:>
czorem .wygłosi w sali Filharmonji odczyt o kiego, (ę)
swej podróży, towarzyszyć będzie z Pozna~'

'Otie6.n
Cmrt

ma esliapra samolotów· 3 pułku

wielkiego prZ~

1ooInaoia

łfCh

pra.c ~,biQ-rstW1l z waa"Unkiem

wat 00 Dud:OwooJa jest OK. 200 klIn. - roooty potf:'"
wać mogą du 40 lat. Równi;e:z i Wytyka koomów

n,;asuwa poważne refleksje. Dotąd wy-lano na ten
oeil- ok. 10 mi1j. zł. m. którą to kwote wuaow&nO
okQ1o l() kIm. kanatów, a du budmvaa1ia je\Sit ok.
200 kJm..
.

Wediug dJOitychem&Owy.ch wyda.tków .?J."'Zeci~t
1 klm. kOiSlZltuje 700.000 zł. Ci) poc1:nie&i;3Iil>e cały
kOOZlt do olbrzymiej sumy 2-40 milj. zł, ':'>G przyczym
się do wydatnego
podrożenia
wody, wsk.ltek cze~
go miasto 00 urządzenia tego nie oSj:'~lliez:~g..
ków, lecz ponosić będz;iłe S'braty. Najcieka:w.s.zą OlZę":
ścią memorja1u. S4. Wl1:iooki
w spr3,'wle {otyehc;za;sowych błędów przy budowle kanalizacji. PoKrone na Piotrkowskiej po obu stron8ich kanały
winny być przeprow.adzone nie Dla }ez4ni leoz na
ohodni kach. Uli-ee hędĄ wielokrotnie rozkopywane,
ponieważ
pominięto
zupełnie konieczn~ wbudc
wania W'Szystkieh rur i kanałów w{)doeiągowych~
kanaJizaeyjnych i filtro\v'ych dQ jednego dołu, aby
uniknąć powiór:nego rozkopywania ulic, 00 unieIIł(t
źliwia u.trzymywanlie bruków w po-rządl~ll. Poza tymi
racjooalnymi uwagami, memorjał zawiera SZieT€lg
zrurzutów nieistotnych, wSka-z;ując np. na brak f~
<>hQWCÓW polskich w tej dzioo'Zi:nie i ieh
ni 0000 ta,teewer - doświadczenia. (E)

ni;e

"Sovpoltorg" JU* nieJeCłnofrotnle st~ jednoozesneg<> S'f~{}~ robót na dopowiec1ni~
rai się za.wiąza.ć stos·unki handlowe z wjel~ dogodnych VWlirunkaeh. ~ą możliwośei::t -zy:b1~
s I · d ak
st tni ni
S®ego wykon&ni'B. prac ~izaeyjnyeh jest
A.łIW przemy e~,. Je n . ~en
a. . ~~: wproW&d:zenie 10-1etnieso ~tku od kanałów. \V
pełnli(go zaufanul. do powyzszeJ
mstytuCJ1, illteTesie miasta lety l"Ó\~t, aby całe u'l"Ządoonie
ponieważ takowa jest ·To"f"~0mAh
w IIł()J'lliwie najazybszym cza&ie zostało wykonane.
cYPtetn dla h~dlu - RosjitSowieckiej i Po~~ ~:oo=~ SP~=n:ro::~;'Y!~~
ski i nosi charakter instytucji półurzędowej.. W pierwszym ~e chOOzi tu o niedost-atecz.ne
'n1
. . . . d·..· - d
k tku co do gw.ruraneje jakie .miasto może da ć za ja.kość wyko·
•yv razte me O]SCla :O s U
. . nanycb pr&C, gdzie urzą.<1 en1a.1 winny runkcjOOlO
cen, przedstawiciele "Sovpoltorgu" 'udadzą wać " bez mIrzutu. Za.sadi!"u,czym mOITMntem jest
się do Bielska celem riawiązan~a stosunkó\v. mas bu-?-owy w Ł~dzi. Y'. ciągu 2 liŁVt ułot'O'110 ok..20
.L--dl
.h t -J,......
k". et
.(U)' klm. WIększych l 'JllIll16JSlZ.ych ka.nałów, a:po!llJ:6uau 0'WY.C Z amt.eJszYm upIe wem.
-00&--
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Wypłtlta
~,

pensji 'ła'Mder
Virtuti Militari tc
-

Ile wydano nas~portÓW
.zagranclcznych w sier pni n
Na. tm-eme Wojew~a Łódlrudego w m.ioolą
cu sierpniu dotyc~ce władze wydały ogółem. 98.9
~&w na wyja2Jd mgra:nicę, z o.reg-o:
Paezpol"tów n.or.ma1nyeh po 500 ~. - 142, . ulIDW'Ych, przemysłowycb ~wycll - re,. wie..
lobocnyeh - m, 5~jnpch, w oolaeh ~
. . . ., łowa.m;~ osobie Obolrejl UC'Ile&iDic1Jw&
w ~~ i ~iaeh mi~wych ()tl"M
W oolaeh społeezmyeh - 47. w celach faHI1i1ijnyeh,
Csobi~tyeh, w Ilagłyoh wypadk&ch i tp. - 23, etnd~1iDt&h ~tDy:ch -

Tylk O do
W związku

o

.

iJak się 'dowiaduJemy, czwarta fata;
pensji za "Virtuti, Militarr' wypłacana ,bę:s
<łzie l~go listopada o. r. Pozatem l~go listo pada zostanie wyplaconazaległa rata za rok
1923 w -kwocie 300 złotych na OSObę4 _(V)

znG
Na

00

ma

W 2JWli~u z mkOOOZO'llym obecnie wymia:,;
rem poda:tku dochOO{}wego za r{)k podatkowy 1928
i rozesł.aIDi€iIIl do płatników naM.arow płatniczych,
prz~y (, niektórych prelr0'gatywooh, które
pr~yaługują płatnik{)[Il w trybie postępowania 00~ego.' A m}.a.nowiei~ w myM a.r.t. f7 ust. o
pod8.tku dochodowym płatnikom służy pr:l.WO proogl~ia. w kem.001&rji komisji 8ZaeunkowsJ aktów,
dotyooą.cych opodatkowania jego ()S()by. W t:.m wypadlku, gdy suma. dochodu podia:na pI'7Je'Z pla.UJ!ika. w
ze.maoiIu. BO&taita przez komisję 2'llD!-mOO.'lJ., lub płat

nik
wi

zam.i~a wnieść odwołanie ~i'W \i1"ym:a,.J."(}-

podatku, k<>misja szaeunk~ ,oOOwi~

W

w rekursie

prośbę pis'9mn-ą pod~tniEa U!d2iieliĆ mu na; ~
koszt - w terminie tygodnio''\vym od dnia zgłosze
nia prośby - oopis UCLW.aJy swej w pN€Almiocie
określenia dochodu i obUczenia poda.tku~ł'k ró.
llierż oopisu P'l'-9t{lkuló-.l'j
:Dawierający.ah
l~·xnania:
świadk6w i
znawc-ów--biegłych. Art. 00 t9jUSW.
wy wyrainie głosi, że gd.y pod:a;tnik wy.,:: ~ża ty~
czeni-e zł{)~nia u9tnych wyjaśnień w 00111 ubaSad...
niema. podniesi()Ilych w odwołaniu m:f:-ZU~ów ooJf>
ży go zawiądomić o dniu posi~a k{)lJl,sji·przy
najmniej na 8 dni pr.aed l'1Q!Zpoo:uę.ciem tf'goi. ~
dzEmia. (o)

na:

}e6t
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iny belwyznaniowej

:ooey

Z opraoowanJem nowej u
czasie pracy w zakładach handlo~
wych i przemysłowych, restauratorzy wy9

staWy VI

" stlU dtJ· Warszawy obszerny memorjał. W
meinorjale tym restauratorzy uzasadniają
konieeznośezamykanią wszystkich restau:::
racyj l~() nę-du o gCxk 3 w nocy, rr~go rzę
cłu o l~ej VI nocy, l7ez jakichkolwiek przy~
!łrilejów Gla ducjngów. (V)

W sW'olm czasie zwf60iii się

uo KornI

sarjaiu Rządu niejacy Dawid J&9łoński i
Aleksander Ostrowski z prośbą· o skreślenie
im w odpowiednich księgach" dotychczaso~
wych wyznań jako obecnYlłl bezwyznaniow
com. Komisarjat Rządu odmówił tej prośbie
ze względów zasadniczych, w:ohec czego wy
mienione osoby zwróciły się rekursem do
Ministerstwa spraw wewtJ,.,ktćre załatwiło

ich ~ przychylnie, ło1eea~~

~

oapowleonlą adnotację

w aktacli według iys

ezebia petent6\v. Sprawa ta jestniezmie~
nie charakterystyczna, lecz zasadniczo nie
rozstrzyga kwestji. Jakkol"iek bowiem kOD
stytucyjnie wolnośĆ
wyznania i sumienia
istnieje, to je.dnak mema. ofiCjalnie gminy
bezwyznaniowej i nięma urzędnjk6w sranti
c'ywilnego, którzyby prowadzili
~
ków takiej gminy.. (V)
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Zwalczanie dro2yzny

IiI! yile lo~tonie ~o~Di~ana1

[IY U

Dz)ś odbędzie się deeyduJą~a konferencja .

.,~

·w dni~ezorajszym insp. pracy p~
Wojtkie~:~cz pr~egłał 4 związkom przemy:::

my~f Gdyby więc ,,~dfddze lcdątprorrlist\ iit:::~
t1ńlO si~ załahdf s11óf e porlwyzkę E!bi rlf~f',i;~

slowym i ~ związkom pracowniczym (tbboti
nik-ó,,\ praco\vników biuro'wych i majstrÓw1
pismo, w kt6reni prosi o wydelego\vamc
swych przedstawicieli na konferencje
tf(i~
być się dziś mającą w sprawie ostatecznego
załatwienia sprawy 5 proc. pod,vyżki w prze

sirów i .pracowników bitiroWrch -:.... P~rlP~..)
nie tim()"\Y37 zbiorov.,Tej ,nastąpiłoby juź rl.ti~:~ .

oKólnikami

siejszeJ wspólnej ,kcnferencjL '. PodwJ!dg,'
plac tgbti\,t!ai}'\v:Haby od p6niędziałlbi łe~" ~
·~tJdhia, \V kteryfu tin1@\Va zosłała peiJpł§i11
f. zn. od 11 bm .. (eJ

~~.-

Yl GmU dlzisiejszym powTooa z urlopu wypo-

gze

cąnkowego
~wame.

Uj

dt

wojew. łódlzki p. Jas;zczołt i obejmuje
W zwią.zku f, tym powrotem spodzi6
~ jest podjęcie energiezIlęj akcji walki z dro~ Na
~e
OOTZy1I1aIlych w mjn spr.
wevłn. podczas swego pobytu w Wa"rsZlawłe instruk
ą
eji p. woj ew. J~t wyda okólnik do staroMów., domagając się współdziałania w tej q,kcji, ma .
jĄeej·na celu ra.c:j.oroa.lne a,prowid{)fW3!me Lodzi. Pod
~e ~ również energiczn-e za;rzą.dzenia w kie
Minister Skarbu rozesłał ostatnio do
.nmku zmniejsmn.ia cen 81rlykułów pierwszej popodległych
sobie urzędów specjalne zarzą:;
h zeby, a przedhszystkiem CelU w detalu. Wreazdzenia,
tyczące
się...,egzekucyj -zaległych pO::>
de U~.8ikme zOf3lt.amą środki w kiierunku '~pew
Ilitmia\ Ło&Ji dost.a.ttOOZlllych ilości węgla i walki
datków bezpośrednich i opłat stemplo,vych~
la spe1wiec)ą. ~ (E)
, w którym, wyrażając uznanie za l1otychczu:>

O

'

on

Ił

Z ca ł SUrO.,oscI II
Minister Skarbu do urzędów skarbowych w sprawie egzek~Ji
.

\

Udogodnienia tramwajowe
Ożywienie

i handlu sl"loV\-cdio-wało
f.rakwencji w tr.amwaj'l-ch lód'Z
kich. Ma· Iiio miejsce 1Jwłasroza ra.no i prZtP.d wieczorem, W okresie opUSZC:mlnla pracy przez robotników
i praoorwników. W ceiu uniknięcia .tłoku w tych

w

pr.zemyś.le

'ZDaiCZDIe zwJ.ę.kszEmie

~ ~ja.:K.EL. w~· na miasto .t-iO-

eiWi po By -wagon:y., (E).

~~

Trup' w

ustępie

P.m!ed kiilku

dlniaJmi właściciel ·domu przy ul
s.~ Dr.13 w Łodm Antoni FIUlfozak wyłlI8ija) 00 w~enia śmieCi· i niecz.ystośdz <101u
ikloa.c:znego IDiesZikańca wsi Dąbrówka S-uS!tawa

Kiblera. Kib1l€lr podczas oez.ySiz.czamja ustępu z&,.uwa
iył pływaj8J. .e tam dzieoko. Po
wyłQWlioo.iu trupa.
dlziooka ok.amlo się, te jest ono płci m~skiej i
m sączy mu się jeszc~ krew z. noSa. Doełudzeme
w tej ~ prowadzi poi!iCj:a. (Q)

sowe dodatnie wyniki egzek:~cyj,z
uwagi
na stan kas .państwowych.1 troskę.o zapew;:
menie pokrycia·' potrzeb budżetowych do
końca r.b .. wzYwa odnośne czynniki o dolo:>
~enie wszelkich starań, aby w ókresie do
końca roku·' bieżącęgo akcja egzekucyjna by
la nadal prowa:dzona z ną1eżytą energią i
I

intensywnością.;

W szczególności Minister zwraCa· uwa::
by przy czynnościach egzekucyjnych od
n<\Śne organa przestrzegały ściśle obowiązu::
jących przepisów, przyczem . egzekucja wi~
gę,

na obejmo\vać 'całokształt zaległości, doty,''::
czących· danego płatnika.
"'
O .ile~tnik ~ie dotrzYlna któreg~
kolwiek z terminó\v platJlości podatkó\v od;
roczonych ze względu rozłożonych na raty,
winna być egzek,vo\val1a całkowita kwota
zaległości, przyczem nalezy zwrócić specjaLr
ną· u~"'agę na terminowe uiszczenie zaliczek
miesięcznych i kvvartalnych na podatek prze
myslo\vy od obrotu na rok 1926.
Z uwagi na przypadające w ostatnim
kwarlale r. b. term,iny płatności II raty po
datku gruntowego za rok 1926 i podatku do

chodowego na rok 1926, Minister \vzywa U
rzędy Skarbowe do wdrożenia
planowej
egzekucji odnośnych zaległości bezzwtocz~
nie po uplywie terminó\v płatności tych po~
datków. (P)

J .
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ptl".zy Kasie pr:ned .od'C'zytem.

Pozostałe bil.aty do nabycia w
monji, {po. cenie od gr. 50 do zł. 3.
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Kasie Fi1hal'-
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S
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HERSZT ZOS-:t;M; .SKAZANYN A 6 MIESIĘCY WIĘZIENIA..·

Orlfńikiego W FilharmonU
Na lawie oskarżonych w dniuwczo;
Dziś, w środę, dnia 13 bm. {} godz. 8 rL,~n. 15 .
wiec:z.ór w sali Filha.TID.onji ul. Na,.rutowic~'1, 20 wyrajszym zasiedli fałszerze 2:::zlotówek Feliks
głosi nasz bohaterprZioo·tworz,a "'odczyt 1'1
"Mój
Juszkiewicz, Józef Wąż, Zofja Juszkiewicz,
lot z Wamm.wy do Tokio". Będ:Zlie to dla szeroStanisław Walas, JózefWałas i Józef Ła~
kich rzesz miasta. niesly.coollla rutJrakcja gdy się
morski.
.
~waźy, iż wszystkie większ.e mia:sta Polsk: 21aprosiły tego ulSkr.zydloilllego cził:OIwli.eka do i~n, go tour
Urząd Śledczy m. Łodzi był w posła:!'
nae odczyWW,ego po całej Polsce. Pokup biletów
daniu poufnych Wiadomości, iż niejaki ,Józef
jest ogromny stąd też pożądane'ID. hyłQb~' zaopabrlzenie się w bHet.y wc2leśniej celem ur..iknięcia . Wąż pUSzcza w obieg fałszywe ~złotówki~

Odczyt kpt.

'ścisku

z

TOWk

uperowego

Nioodrwo1laJn.te w SQtbotę d:n:ia 16 bm. o godz. 9
wieczór ~dJzie s;i;ę w l{)1kalu Grand- ··Cab wieI:
Ki wioozór 1:{:rwtwz~s.~i pod n&zwą "Czarna }{awu"
a:rtyst~m1a-·Da!llc:iiI1g.'Vstęp wy'ł~zni ~ za Z3pro
s,zeni·ami. Program wie-CZ/OIru doborow iI i obfity
fJbejmi,e pi·e:mi wy!kDtnane przez pp. AndL'Z(~jewskąt
Dolską {)lI'3Z B·u;kowieckleg{)1 ("OO..ryton)
i Kergera
(tenor),
S,ensacją wieczoru będzi!e kabaret 8If,ystyCz,ny
produkowa.ny p.rzez artystki i a;rtyst6w Teatr~ Miej
,~kiego z p. l'atwi'itH:!wicze:fti. i Zniczem na C'z<!le.
Jak się dowiaduiamy na wspom..1haDY wieeror wybiera się elita Łooz.kiego toWa.rzy9r.wa prag
nąc poprzeć gor1ne wy-silki Tow. Oper., któr~ wieezQ.i' ten org:'m'tzuje. POOltad~. program . sz~ aJbrak
cj! i ni~k.

działu Juszkiewicza dwie foremki dO odle.
wania 2-zlotówek.
Wszyscy oskarżeni jednogłośnie zezna
j~, że bilon powyższy dostali na Starym mieście od nieznanego im osobnika, który sprze
dawał
monety 2--zlotowe fałszywe za 11
złoty.

Oskarzonych 'bronią adwokaci Diksztein., Dobranecld, DUSZY{l~i, Frydnlan t FOl
rela i FiUpkowski.
Sąd po prze}J1ówieniu prokuratora Fał;
ta i obrollCY oskarżonych skazał herszta ban
dy Juszkiewiczs na 6 lat ciężkiego więzienia
złotówkami.
z pozbawieniem praw, Józrfa'" Węża
26
Wywiadowca. policj1za.trzymał Węża
puszczanie w obieg. fałszywych
dwuzłotÓf
i' Piotrowskiego u. których . przy rewizji Oso:=
wek na 5 lat cię~kiego więzienia z nozbawle
bistej znalazł fałszywe~ monety .dwuzłotowe.
niem pra\v, Piotrl-{rwskiego na 3 lat~ eięzkj&'
Na śledztwie Wąż wyjaśnIlt że 19 mo . go więzienia, Walasa Stanisła,va na 3 la. 4
t
net l-złotowych otl'zymal od
mejakiego ciężkiego więzienia, Zpfję JuszkiewiCE na ł
FeliOCsa Juszkiewieza, zamieszkałego u
La~ lata ciężkiego
więzie~ja. z
pozbawienie.
morskiego.
,
praw, Józefa Lamorskiego z braku dowodów
Policja u<łała się Cło mieszkania Lamm:" winy sąd unieWinnił.
sk"
d
lego, g zie zastała właściciela domu i maI
Po odczytaniu Wyrókti na s~li .,......, "",.......,,.
żonków Juszkilewicz.
rozległ się krzyk matek i żon
Przy osobistej rewlzJ*i nie znaleziono
po~zem wszystkich skazanych zakatyęłl
f
.
przy nich. alszywych pieniędzy.
'
.
kajdany ~olicja. odprowadziła CiQ Witłłił~
W. toku .~. ~, że Walas w1~ przy ul Kopernika. (u)
wydelegował więc Wt obserwację·' jednego z
'wywil8.dowców na ul. Targową, który Sl-\ot~
kał tam niejakiego Piotrowskiego i Węża Wy
źej wSPo~niani zachodząc do paru sklepów
po spTawunki płacili
nie ' fałszy:.wemi 2--

za

1. -, -

Teatr!
;~

derzenia
NA~

;,

i'EATlt'MlEJsn
WdoWl61de "Uciekła DU lIrzepiórfc?ka"W CwWa-Mek, tj. jutro -ną _ -przedStaWji!H~U popu
laI:mooi Ella' inteligencji ptocuj~r 1 sf:e: 1,raoowtrlczych wIZnuwiuna bą-ttżie w T~.attUł Mlejshim -nie
~na. bHsk.<Jod l~U makoblita komOOja t~'cy
"Róży'" Ś1iefMla ZeTumsldegd 1JUcie.kl&-miprzepió
r~2ik&". Vi fotach gł6wnych pp.: ~leW",ł&j Horecar.a) Krastlowieclti (Pt'Eełę<!ki)ł ltHs~WBkł ,Grolie-

ki, WóSkowski.

ce.ny

cej

RetyserjaWł. R1s-zk~Wglti~~o.

p<)IpUln.rn.tł (Qd 50 ~1).

~&

wię-:

ptIIWióifil9d1ia - me będzitł.
:o.z1ś, ś1'bda, po
ootatn1 na. Wie-C2X~row~m
fltrredstawieniu "Róża"; -Ceńy p.o.pUlarne.
;
JUlta'O - W'~oowienie "Uciekfa mi p1'20pi~tooka:ł
r6w-niez:Po cena.ćh popu,Iarny.c1i.
- \V piąt'ek i SOoo,t,ę Wi~<cz(}lrelD. w dlalsz.ym cią
lU "Cały d,zień OOZ k~a.mst'Wa".

raJZ

TEĄTR POPULARNY.
Uziś,

~

w .ą.ru·u

J';;:L,

ojoz
UCIERPIAEW
'

wlrorą.l~~·Ó g-odJz. 4

popol. ulica
wid~.katas1:.rofalllieO"o
zderm
. . . ,. _._.
b

Piotrkowska.
była
•
me. woou cif;ŻaTOWagDZ;;.~<rn>Emlt,ra.mwajQwym

która cudem m;etJ!LQ.al-od.!~taię bez Of!a;r,Za;jści~
miało przebieg

uasttW~rJ

Na od!ciuku ul. Pl?U+tow:SIkJej międiy Cegie:la Zaw~~ pra.w~c$.roTIą ulicy", stroo.ę
Placu \VolnQŚCii· jec~> ._,~ platfOTffia, wi{)lZaca
z dworc.:_ Fab~y.czn~łUł;J;gdziesijąt sku.tz-yń szkła
.

maną

butelkow'Ogo, pr~ZlQiIl-egD dla handlu win Fe-1ixa.~Niedaleiko za p;lat~ jechał wóz tramwa
jowy nr. 41 z wozem pr:~~~ym linji ,,4\ w SI11Y'bkim tempie zdą1ajĄcy 'ltll~~-,PomGl'skiej.
Gdy n1.eili:vleko ws~i"fi,nego składu win pltaAt
forma, cJhcą.c wjooOOć W .mę domu 1lOO. nr. 20.
za:toczyla fuk i ozęŚCi~f. znalazła ~ię na szyOOICh 'br8,mrwajawyM~;~ Til'a m wa.j u, Jóź
'wiak Józef~ woboomoo~~an~ Z\vrotu platformy, nie zd,afoył IW; k'$~r' me.trowej p'l'z.est z.eni, dzielącej tramwn.j~·~pl&tfQTmy, zahrurnować

Ś'l'Odę, po poa:udniu (pocz. Q f:~~. 4-ej)
'" stylowej wystawie d1a.· młodzieży sr~ół śred
nic.h przedstawienie ~tuki Feli'ńskiego JjBl:lrha:ra
ż-ymy nieskazitelne>td~~OOCi. Natom'18,st strona
~d~wiU6wna'"
Rozbudowa sceny· 1 reżyS>fJT';a
duchowa itTIloorpri}ltacj1, l~enie treśei oot"\;Yarz.a.GWidona Trzywd.a!r-Rakowskiego, krli-]l~j" tuż przed
nego utwOO"U, sJ:OWleiIIlOO ..~yśtko, co otteślamy
8pektakl~m wygłosi ooczyt o Felińskk>.l.
Główne
role· -sPoczywają w ręk3lch pp~ Bronows,1i.iej, Brrund - mianem głęboiki.ej Kultut1{w;.ycZlIlej, - to jUż słab
sza SltTOOJa wielkiegó ~lMl.tif;1Płooego skrzypka CiZeS
t6wny, Wern1sbwny, Trtyvli,(I~"""'Rakowstvego, Bieki sgQ , który~t~ ~~.~łesz.zenie w sym pro
AooĄiegoi BolkowSlkiego.Ni6Wa;tpIiwie inicjatywa
gramiek(}DJOOiI1;u d-d:1llJ." .M&~ i Cia.oonny Bacha
..-tyiowyc.h przediStawioo dla młodzimy s,P<l·t':r.l się z
(na.j'D.i~rZiel:mdej z ~~ później ekspery..
cgóLooril tr~naniem -i po~wzen[em, tem.ollrd2:iel, te
mooWJną.e. przez Sc~
a-kompanja;~enJteIID
~yTekcja ·Te.atru i .2J8ISIpół artys1.yc.my w!otyb Wiele
fortepiamowym) dat-M'WM· ~ażnych dąinoeci w
wysiłków·, aby.· sztuka znalazła na. nagz·}j scenie
ki~Tllll1ku udruchQwi-enia,:f§V@'j sztuki odtwórezej. O
pcrpu1arnej na.leźy\tą oprawę srlyst,y~ i dekora..
He Więc m1l&rpretacja . ~~ a. zwtaszeza Bacha,
cYJńą..
ndle zdołala. Wycrerp-aćOOit~: głębi treści muzycz.nej,
. Dtls w środę Wi~.Mrem, jU;fnoo w Clzwa.rtek
~t0j VI ńa.tohnion,yeh'!OOmpozycja.eh tych misf pttjutrze wpi~tek}o$t3Itni.e trzy spektakl~ W':~
.
trww
o tyle wykoIllBi1.1fe k~rtu Ernsta porwało i
"Wesela ~aś rewolueji".
~I'!QIWiało s1:uchlac;zy. Niemniejszym :::n' &t:':'W!ill oka.~
mI się Prlhooa w drobniejBql(}b utworach, wykona.
ny{)b ·w dlrll€'iel części Qbf1fię,gO programu. Tutaj

w

wczas W3.t,~ w"peruym biegu i całyrn1!m~
~l na w'Óz ~wy.
,
Skutki 7JdJe;:rWI1ia. były f,atalioo. Woźnica pm.t,

fulIuuy, Ur.betB Józef, sHą :M1er-.renia WY!l"z.u ony '1.&
Blml zkozla na memię i dt()lZDa! ogóln~go silnego
potłuez.e\I1ia n6g - i pleców> rDlZpęd:oorny za.ś trBJllWai
pchaJ: pr.zOO 90bą cię,t.k,ą p1atformę, wl{)łk~. up:w.łe
oo.zd'emię k>OO1ie niemal 00 z.biegu Piotrk<l'WlSkiej j
Południ>Q!Wej.

RÓWnież

i.OOz JD!OlI;o!rowy ucierpjaJ:, . &i1ni~
m.e1'\z.em.a wygięła mpelnie przednią;
Ś'Cianę pomostu tramwajowego, wyrywając '. z osady·
dNifJd mooię.źne orB,iZ tłu~, proodnie szyby.
Na s:Y;eZ/ęście ani m<Ytorowy, amdnikt. z pasa.
mo:ów jadący.ch prz-OOmjm, pomostem nie ponieśli.
S!Zwam.ku, a po kilkunastq.minutowym PQlS!tiO·ju, w
cm&ie ktÓlregQ' paUcja spisała:oo. :u:lli.ejseu 1~to
kuł, f.eralllia ,,4", j~rowol'8Ż . nagroma~e . za,
nią w międ:z.y!{}ZlSJSi~ inne t ,a1nwaje, ruszyły w d.al.
~ d':Dgę W stronę Placu. WQlnOŚ<Ci. (P)
gdyż

_m(l~

AKCJE..
. Bank uy.$Qntowy 7,75;h6indla\V"Y 3.3:5: BftiI:Iil
Polski 73,00; TOIW. s:półdz. 70,00; Zw. sp.· zarobk.
6.00; Kijewski 0,16; ZgierZ! tJ.OO; Si·ła : ~Wiat,:l1@
~.3,OO; Gbodorów 107,00;
G<rslawn.ee. ł-O/:O; . ~{i'Cw
łów 0.26; W1aO."SZ. Tow. f·abryk cukru 2.55;\Vysok&
2,90; Noool 2.25; WSlr.sZ. Tów; kopa.lń w~g-b 65,~
DOLAR W ŁODZL
(aw) Dy;iś w goo"2J:nach wiecrorny-ch oom "
obrocie pryr\vntnym DJOWwt3.ny był:
w płaooniu
~.13

w

żą,dtainłu

-..oro-we

w oołej pclni i prr.ę-;pychu olśniewaj~ poPI"'OStu walory swego nJ.e.y;~oogo koncell"tu. Czy
to w pi!eśni M:end:e],sgoooa,t$y w czal'uj~ym nokt1:łnl10 Qhopima., (Z8Iaira.nZDW&nYm przez kol1!Cart3.ll!ta)

-

wY'l.oo.!za.ł

~11W'e8i7JCie w bły&kotLiw'lem i najeronem. niesły
C1hamam'i ~iruni "I pBIlpiti'" P~1njego, ~i~ ŚWlięcil Pr1hoda mełuwne triumfy. Przyezlooć mś pokaże,
czy ten świetny ze W'S~ D,liar
'WiInUO.Z potlra.fi na skrzydła.ch 0wego "\V'i-elkiego ta1entu WlMi~ć się ku najwy1i$zym eZJ18ikom podniebnym absoltutnej 8:l.tuki.

ZapoWi-ed;ziany cykl "k<Jll1-cerrow mistrZO!W·
stsa:wrwi \(tla· meloman5wŁodzi pe·w,ruą pooie-.

sOC~h"
ehę

w

~ch,

Łódz.ka

Orkiestra Filh:rurmofiuaD.SOiWy-eh i na skutek potał(};wania god!nej" indolencji magist,'atu łód:z.
kiego, nie m-oze d{1;t~id jeszez--e podja.ć SW1ej dizia.ł:al...
nołci w ~i~ wieldtiej muzyki· symfonicznej.

ni~

gdy

pod pre&ja.

ńrud..nooci

hU·

PRZEZ RADJO..

1ł.14
~

co DE.MPSE'Y MóWI O SWEJ POR.AżCZPorażka Dempsey'a stała się sensacj~
jakiej Stany Zjednoczone me miały już o,d
długich lat, toteż ciekawe sąe osobiste \vYt~
znania byłego mistrza świata.
Dempsey, interpelowany o swe ""WI'~
źenia H ~ spotkania z Tunney'~ wyraził: si~
-- 'Przed Tunney'em stoi otworem
świetna przyszłość. Nikt nawet wśród zna~
ców, nie przeczuwał tej ogromnej bojowośoł
i świetnej nad wyraz techniki, jakie wykusl
mój przeciwnik, a najmnie.j już łpod~ew*
łem się

tego ja sam.
--- Porażki swej uie

.
mogę

mczem HUf>,

maczy6. W szystk~ 00 moglem dałem z siebie" lecz na każdy mój cios i akcjęottzytny~
wałem jeszcze szybsz8e i skuteczniejszą
~
7

PBOORAJI NA Dzmł. i3tX.

MUZYKA.
~b:. $

ta

Wkcnserwiłtorjum mdZ. Hli Kljeftskłei.
W Konserwatorjum muZ. H. Kijetlskii&j TTaugutta 9. tel. 30-86 od

obejmuje
kJta6ę sklrzypooVi"'ą pnf. B. Lewmmtein, 1lQZeń slyn"
llJeIg'1 Au.era, laull'eat,a (ziłOlty metlaJ.) K()nSl-~!'\latoo-j'WIl
petetteb-wrski.eg{)} b •. prot~ ~t'\\1&tOlrjU!ID w
Charkowie.

15 paidziernika

~

ni-Kreisłęr:

m&-

celów artyst1(l;~yck
~ś'Wtadomą dyrekcję k{)t:!1:.ce-rtową Allt9&l. Str&ucha,
;~f\ tnę nstalons: jut i najzupeln1e:j msIUŻOO1Bt 1"16PuU\eją. O-ilb}tte ooiqd w bieiąC}'1ll aero-me KQ.Uoor-·t1 1- oyJdu ,,ttJ.1&trro"\\lSki-ch" (Didur, ~ri, kWlM'tet
~enski. Vasa Pl'lh(}da) śWiM<:Zt\ ~Jwy.rn-orwnieJ,
te _~j& StmuC'ha dqty do aa.oh<1'Naa:lla w~ilię
tej 'WitUki@j linji &rtysty'Cz.n9j. ja.ką sobi~ ud ro~u ~lna. Ostatni konc~ ll1t1 :ttóry'm wy...
sf9ił.-

nrehliwą

gIrAID "R!J'.Smaltoici"; 19.55 .Od'Gqt p. t. ,'Epoka
kla.1.niOOJla i bron.mwa" ·wygl'OOi p. Lech NjElrrlOj~w
slti (z ~a1U: HliBtorja sztuki); 2tl.30 Ronc€lPt wiec.K(lIN}y. WykonalWloy: orkiestra. Polskiego Rladja
POO d:rr. prof. J~ DworakowSIDi0g0 ~ 'Vi _ Woch

(6knypoo). Rooslni: Uw~~ fkl opery
.,Wl-oo-*a W Algierze" wykoM ~1ti~~a: Ta.rti-

Va·ss Prib oda
IV KONCEBT z CYKLU "IUSTRZ KCJN'tr".
"Kone6rty Mietrrowskie" ur~ ~ł

p.:a.

ni~

ZIALI KONCERTOWE!.

Im1tl1'D.ie

~

gospo~y; 17 Program
tRa d:ill.eci; 17.so J~baTI.d;; 19 ~fiyt fd. ;Wielka
myśl pr~: myśliciele pT&w.a· ąw.iln-e.g:ó i karnego" wygłosi
1. Kaehel (4jkI:. ·z3.ga-dnienia
prawne); 19.30 KOOlunikat rolm~r; '19.m Nad pro

Gat'tz. 15 Kmnooikat

I+r

i swych

jut dzJś skrzypek Vasa PrihoOO, d3ł

~.
~i, f;UCw1nie Wfpa1nia.jącej słilę
FiJ.barmQłlji"WJB!)ką skalę l\~ń i emocji artys.tyc~ych. O ~eh mist-r~1tieh Prabody motfil. Uótko. ~f} te ~ły oM :tI1-Ot11:we VI'!.

W4rj~cje na temat(!or~ll~{} Qd~!TJ:'a,
p. Woohniak; . a) Beethoven: A~l() z symfonji
IV---..ej; b) Brahms: Tańcewęgl~le wyKona (JIfkie:Jtra; Bitkrt: Fańi{ltja z Op. ~~Wi8.·~z'ł;\ peret'
wykona, orkitestm; Sara~tLte: M~~~itf,,e e,gR~sIde wy
kom p. WOCh!lia;k; a) Musso;rgsłt:· .rani 'c per::ki;

b) So~:

M1M."M.

!!Dypl()matta"· wrkQna tl-rkiestra.

-----000------

.

WłISIAWSKA GIEtDA W1fł.łA1LNA
z. bła 12 pn:ł~a..

WALtrtt I 1l1'W·DY.

not St" ZjHU. 9,00
Londyn

ł3,71
łaM

!rowy Jork.

);Jary! 2$..12

Szwajoarja 171.3&
Do. .

VI

obrotach ~wyeh &13.
' . .

'IIi"

powiedź.

Totalizator, czynny w czasie spotkaniA
obrÓCił sumką 1 i pól miljona dolarów! Za.
kłady, które przed spotkaniem przyjmo"wA;l
no w stosunku 4:1 za Dempseya, spadły już.
po trzecim starciu do 12:5, a w ostatnim pll
eona \v1ęcej za Tunney'a.
Ze s·wej strony uwaźa Tunney, iż ó
wyniku walki zadecydowało uderzenł~ VI
szczękę, jakie udało mu się ~adac Dem1Jscy'ł
owi już w pierwszym starciu•.
- Od tej chwili -..
się TUllb
ney po \valce - ciosy Dempseya był}" tak
nietrudne do odparowania, że chwilami zapy
tywalem sam siebiet czy teź naprawdę Dem~
sey'a mam naprzeciw siebie.
\VidaĆ trzyletni
W czasie króre\
go Dempsey nie rozegrał ani 1e(we!oo no~wru~
niejs2ego spotkania, zrobił
Spotkanie rewanżowe
ktowa.ne na wios~ roku ~~deJ""
>

•
p

DL

I

UJ

I

Nr.. 7a
WT.tWóRNm GILZ
"skała", ' Al. KQśCiuszki M.
'SKLEP ZEGARMISTRZOWSKO JUBILERSKI:
łan Placek, Brzezińska 10 telefon 50-:-17.
1NSTRUMEN1.rY MUZYCZNE:
Boniewd0Z.. Targowa 38.
WYTWóRNIE GILZ:
"skał:i" Al. Kościuszki 41.
PRACOWNIE SUKIEN I BIELIZNY:
Mo Sta.lóW!Ila Si.enkiewicz.a 56.
&LADY KUC'BENNYGB NACZYŃ EMALJOW.:
E. A-daIm SpaA1kohiefcy PirQltrkeweka i4.

ta. pędowskiNapiór~k(hyskieg-G

K. BDgusławski And'rzeja 3.
ZAKLADY· KAMIENIARSKIE:

~eller WólcmńsRa laD.
ij-l:vs.zewski Pmn9rskit 80.
Ewic1ł . Kgi!łsta.:i1trh{J\YsKa M.

KUm Brzezińska 108.
~SKLADY PASZY:
Orz€ch{)fW~1ti.: Zielona 35. (Baluty)
,JADŁODAJNIE:

PIWUltNm~

Szewczyk Ląkowa 22.•

POŃCZOCH:

Jabłomk[ Kiliń&kiego

92.
:FABRYKA ORGANóW I KATARYNEK:
K. Bassi N(}wo-Łagie~eka 10.
FABRYKA WODY SODOWEJ:
Piątcm.k Nawro·t92.
: ·ZAKLADY KOWALSKm:
FRYZJERZY:
lł-eiaKęd:zier&CY KiloińSlkiego 94.
BudzewskiPiotrkowska 54.
CaJmecki Narwrot 80.
Radooki Swsa Pab}anicka 46.
l. ~kd Sienkiewicza 56.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:11-.·_ _ _
, .1__

llItra_Wi(łI,

MA.gJUłNlE:

BryI Rokicińska 10.
Borkowski Rokicińska 10.
R-osdński \Vysoka 18.
Kurasiilski NapiórkO\vskiego 7.
Fawlowski Napiórkowskieg1.Jo20.
A. Ra,ksyk KHińskiego 133.
F. \Voźniakowski Rzgowska 78.
SKLADY WlłGLA I DRZEWA!
J. Pa.czesny Franciszikai1Ska 50.
, SliLADY WÓDEK:
Ś1iwkowski Bokiciiiska 6.
KRAWCOWE:
Fa.l'k>01Ws.ka Si€!l1kiewicza 59.
_______________________

l

tzet!\l.':'Z.Y 40
Sklez 0.,:alc.'m
Zielol't8 12,

,

I

4057 -4.

~Iet

12Ą

-4OB5-6
[, zafę.stół; krzesła. Utmó, klie

.,'1

*-0:

Dut~no'fl1any mozykl kier<R'ł1H1:'
~l orkiNJtry udziela lei!ojł IUl:
m~tromeatu~h dttyeh i łl.nt~;;~
tych 170 ceaJe prz"stępsel ..
PrzędultllłltJa

46

25
4c23-3

Dl

przyjmę

nieu:~. Rzgulł)ska

J"
KołcluSBki

nAJ'" ,

WiS"
sdi.łd węd

P1"Zedsm sklep 'VJ dobrym p llnk
S
,
",,, ntllacB1B
sp61
.

,Drukarnia Ak densowa

Al ..

sprzedp.niB

(ir,;:ądzetdt:m

~\il,ęm~

Łddz,

39.

Siymań;ka. . SzosaPabjaniGlt~ :ł6~. " ", '
CHEY.lICZltlE PRALNIE I tABBIAMUh
Muszy:ó.ski Na.rut<J\tieł:i 24. .' .' .'
. ...... ...••
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BETONiA:łtSIlllt
RakowIecki Nawrot 74.
SKLAD OPON SAMOCHODOWYGH~
Sieradzki JUljusza 4 m.?

Kemica Skwerowa 53.
SKLEPY 3POŻYWCZB:
Mertin Nawrot 53.
PRACOWNIE OBUWIA:
Ci~ucha. Wysoka 26.
ZielińSki Rtgowska 12.
PowalBki Kilińskiego 60.
Gręd:ziński·, Piotrkowska 53.
F. Tomas~ski 8kwe:rowa 10.
SKLEPY TYTONIOWE:.
SObczyńskaNapiórkQwskieg.o 9.
ZAKŁADY BLACHARSKIE:
Sokol~ki KilińBkiego 79..
J. KraJĘowska Kopernika 32.
Przybyl'\ Niska 3.
MeIchiIlkiew cz Kdłi'l1skiego 107.

t.jda. PrzejalZd 35.
BERBACIARNlE.-JADWDAJNm:

F ABRY.KA

pmKARND1:

SKŁAD KATEBJ4Łów pIśMIENNYCH Ibg WDUilI

młodA u;zcł~2!I

Potrzebno
ezyna ul 6-go
21.'
Ul

dzle1l
SieronM 2it
406'1-2
i

~ liZniarkęt blure~zko.mllS%J"

nęsprzeaam Głó<:Nna

ot e~na: I:łrll'l1i~.

41.

F

III 46.
4000-2·~·

0i(;gr8[ie2ny~aldad. 40 ,przealimI! 2.8. 1500 %&'. .& eptlratp

mi i

PrzyJmuje wuelkle roboty wchOdzące
w zakrss drukarstwił. Jak toc

55

ilrt~cbeałem,

Ofel'h' pcd
t

"Foto$1rałj o k. 4 . 8 6 ~

hłankłetyll ~acht.młciJkopeńy i _ład;, tygodraikAw

Ceny bardzo
~ ~m.ll'ałoŃw

pręal,pne..

16 proc. lUdąpdwa

S

Pł'J:edam unądzenle. biurowe

O.l'a%

S!{.łepotie r!adsjąee

się

dlł1

. składnic. &zaf)1. .k.ontui.'lty
szklane, 2 t'Ol~agl i t P. UHc:..,
udłl:J\lk.a Ul. .
'097-1

25 nyproc.łanłeJ
poleca fąbryc:z
skiaa
Z:eiena

sprzeda!:

kupuJe sił: Dallep

• najtaniej w znanej "
firmie
ł~

J.
ł.

G D t, ul.. Cegiełnlana 21.

t

Duty wybór obuwia

męskiego·

re.

lU Qler ty

~

•. damskie-'

go na jesieii i na zim,.

6467

smeatró~

11..

'

S

De

mkjs:u.

zafę

MŁSJ.Ynktj

4HJ3-1

rutyno."'1

~ana.

sknńcz.11

kons~rw).

poc:enie pnystęp•..~~
Wiad. Nawrot 21. m. 1 i, 84 . e;j

4-5 pop.

4~ll

..

POk6j .bez mebHxdla
cZęJ

POjed~d~':1

o30by.
~godaml}i
wspOlne mejśeut KOśeluszkl 57.'~

4095-3

m. 4.
u

»iłem ks do I 'klasv Jł'
1 95:'J);~1.
14<ej PoIskiel p'

W01i?Ej Lcterji K1c.sowej

~y w KOLekcJe 4U~ Wacław
)2mski..
4tk8-i

do elektryzscji' kup~,
% ceną

pod ..K~ K. t o .

ao

koz~oju

4017..;....a

do sprzeaenła
Sklt:z. p . aełllicld
Szola
80.'.
4028-2
eale~ Uł·~enii>m·

PabJanłeka

4100-2 -

D01!lUa badke drem..
S. pr~edam
Illaną PI%J ul. PIęknej ~5,

W UlI:IOwo§t
8tół: .. krzesła,
iremo.
biurkof blę~~Q1ark~. ma~zy'
nę sprzec1llmUłówna 55, m. 46,
ot,cyna pra..a.
4Q~-1

~

1ł

uddela
l ekCji muzyki
nauczyclelka

kuszerka PipikC\\8 przyjmuje
A
zamóWIen!a ,d. PIotrkowska .. Z'Jl.
00&0-7
fi!

ianista tutynowany

P
muzyki
!J cia

(Petera.

nauc~~~iel

KonserJf.)

dz~
l~kejina f{; rte pianie
K aliłist Smiątko~ski Zgierska

li-B.

3920-8

Jó:;ef zSZubi1
S ko~ron
liJojskowll uWdaoa W

U. Ostr?miec wyciąg z

lundnQś';l gm. Kurozmęk,

ct,eetmo

Kom.. m.

sklepowe
ł.;~ Ozt f.

lił)d.

'Dr. Jan

obrowol

p

.

