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TELEFON 28

PARTJI.
m~~ 14 paidzłernika ~1926

17 osób rannycb.Kilka

,~agonów Zdrlł

Kato~ce 13 paidziernika .

W nocy z 12-go na,13-ty bm.,

zwrotniczego, takie ,~i~t~wnik parowozu i

okoio

godz. 12-eJ wydarzyła się w
odległo~ci]
km. od stacji Szarlej - Piekal'{Y (na. Śląsku2

katastrofa kąlejo"ra.

drużyna konduktorsk:~~~'peiągu towar.owego)
jadącego po hiewla~;~i!:~~nl torze.

M

Pociąg

Ciągiem osolio\V~m, jad~cym od' str()n~ Brze:

_........-:....-

~.

e

l

.IDOM

, Na chwilę przed starc®m' ,obaj kierow-.
nicy pociągów, widżąc mebezpieezeństwo,da
Ii $ygnaryh~wania. PonieWaż je-dnak odle::

•

iII

(Otf-łłasnego korespODdenła J\łRozwoju" M. )
Liczne pogłoski o- zmianach, jakie się

l parowozpOcJągu 9SOh9Wego ~kolei1y~ię.
i s~ 'u~Złt'ł5~oneł ' .,
.
nieznych były -:-,·jak się okazało, pł'zed~
" -:'~~1iłiSię, jeden'~ wagonow trzeciej kła wczesne. Planowane zmiany są dopiero' w
ty poc-1:ągu 'osobowego oraz bagażowy. Kilka przygotowaniu.
wagonÓ\V 'towarowych jest zdruzgotanych.
Z innej strony, do\viadujemy srę, iź o~
~Wskutek katastrofy rnnnycn jest 6 ' glaszane w pisn1~\Ch ,rzą aowych zamierzane
osob, z czego , trzech kpIejarzy. Zabitych
zmiany na placówkach z'agraniczn~ich nie do~
niema.
szły Ho skutku wobec sprzeciwóvr obecnego
. Katastrofanastąpila na linji
kolejo~
wej;omij~iącej korytarz bytomski. Ruch ko~ ministra spraw" zagranic,znych, p, Zaleskiego.
TaK n. p. wiceminister KnoU, którego
lejowy,po~:porozumieniu siJę z kolejami nię:::
mieckiemi, skierowano, chwilowQ na Bytom.

Z\l.rrotniczego, ,który, mylnie nasfą,wil
iwrotnieę zawieszono w czynnościach. Kon1i~
sja dyrekcji kolejowej katowickiej pro'\vadil
energiczne śledztwo, gdyż ","inny jest, oprócz

,

n=n'

Kina

·_Ii
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Ladawy.

PrzeJazd 34.

6454

Dzi ••

8,i&

Gdy' sława~~~~'" .ezęśeie zabija
(Miłofi

w tydu aktorki)

DIamat % i]eia
Cetły

kochającej ~iet1.

llHej$e..r.iIa wggystkie przedstawiema
ws~s~ie dni

we

fi
t m. lO Fi Hm. 30 gra "Im. 20 gr. Ii
e.
Nł'W"
"1

t

Młejski KiRematograf Oświatowy
cCd\\'tork'l1 dn. 11 do dn. 19 pazdz. r" b.,
Ola 4'0 '1"", ' ,k' 'JJr6mat ~$półelesny w

l .
i
I

a

Joal)<eb ,.wOlI,
luljUSH o..ana~ li

10 akt metU. Jllo~nej pom

rot gl, }. SMOS1iRSKR
Dla, p'.~,':,'emy'
mlodz..
•. ~ , ,t, vny Dramat
osnuty -"
J.lI. tl'akt.
tle

nI·

Wałki' słr%eleów alpejskich z przem~kNBi

aló

0ł}lategó nie uauwaj~ dawnyeh.

głoś~ była zbyt 'mała, nąstąpHO starcie t ,vsku

tek którego 2' parowozy. pociągu, towarowego

Kąfo.wice 13 pa!Ułziernika (pat)
,.... , \V uzupełnieniu wiadomości w' spra.
wie:katastrofy kolejowej na st~ S.zarlej-:....PiC$i
kary ekspozytura policji śledczej w Katowi~
cach stwierdziła ostatecznie, że
ranionych
zostało 17 osób, z których 6 cię~kó rannych
odesłano do szpitala, a reszta' udała
się do
domu.

MA

'

towarowy, idący ze stacji Szarlej
~skutek mylnego nasfa\vienia zwrotnicy je$! '\
ebal po niewłaśchyym torze i starł się z po;

r.

zamierzano mnieścić na jedne'j z plaCÓwek
zagr~nicznych, nie obejmie urzędo\vcania, jak
,
polski,:w-',:LQ~,
d;'nie, p. s.kirmunt, o którego odwołaniu ty:
lekroć dQn·iosily pisnla rządowe, obejmuje tę
placÓwkę dyplomatyczna ponownie Amb~
sador poiski w Paryżu~ p. Chłapowskil, który
obecnie baw! \v swoim pry\vatnym majątkU'
\v Poznai!skiem po odbyciu uprzednJcli ~
rad w Warszawie wraca na zajmowane ao~
tąd stano\vlsko.
J

f

p

uż

h

Przesłuchiwanie

oskarzonego .Bartoszewicza

lU DZIEN ROZPRi\.W.
Telefonem od wlas.ko~eśpondenta:
Początek o godz. 9 m.40. Sąd wojsko'>
wy nie jest nazbyt punktua~y.
Na \vniosek rz{:czoznawców inten"
dentó\v sąd zdecydo'wal powołać trzecieg,)
eksperta rachunkowego w osobie 'pOf. Tatal'::
kiewicza,\v celu ~zbadania tł~oratu ' osk.
Ba1'tosze\vicz a , n1ającego na C~ill "jrkaz anie ,
jż tranzakcje dokonane przez
.oskarżonego
pl'zyniosly śkarbo\vi Pa:'lst\vaz:ysk, nie za§
szkodę·
~
Przystąpiono

do

wyjaśnień oskarżone:

go \Y Kolejności aktu oskarzenia., PierVtszym
kolejnym punktem. oskatżenia>jest sprawa
niepra wnego udzielenia, za.liłc~Id Nadwiśłań;:
skitn' Zakładom ł\1ech arucznymza kadłuby

min zagrodowych, które nie zostały dostar#

czone. Barto5zewlcz nie przyznaje si:ę ,do wi~
ny. Udał się w tej sprawie do kom. Petelen~,
za, zastępującego szefa IVlarynaa1ki i zame~
do\\'al mu! że zaliczki wypłacac nie naJeży.
POl111mo to, zaliczka została wyplaconą.. Os;
sk:1Tżony zwracal t1'wagę, iż k\vota zaliczki W
wysokości 1-42 tys. zł. jest
bezpodsta.wufL.
gdyż ,\~edług jego obliczeń należałoby wypła~
cit 123 tys. Bartoszewicz przypomina sobie,
że po wypłaceniu kwoty 123 tys. zł.., Na.dwi:J
ślai:skie Zaldady ?\lechaniczne M
~danie

adn1.
że,

Porębskiego wystawiły

paświadczenie.

miny znajdują się w przechowaniu

Z:'~':

kładó\v.
Przesłuchhvanie

oska:r;~onego potr,"Y:t

jeszcze dziep. dzisiejszy i jutrzejszy. ,wobec
ogromnych Jtozmiar6w· aktu oSkarieD;ila;,

•

przez' rząd sowieokl, uezclwewyp:eW~e'

O~leDia.
lnn~ynle
zanieerbania propagalld!,

bowii\Zań wlozonych w układach
wych i zaniechanie propagandy
angielskim interesom. Rząd angielskinre

zamiaru sta\yiać przeszkód rozwojowi
alu',między \Vielką Brytanją a SoWietami ł
go 00 RosJi. Ang;ja w dalszym ci~gn' pÓd~ , pomimo' niechęci finansistów~ angielskich da
Lonaynt3 paidziernika (ATE)
ł)yplloma'tyczny korespondent ~~Tel~ ,trzymuje sWOli,dawny punkt· widzenIa~ iż udzielanlia kredytów Sowietom, handęl
grapbu D'aily" donosi, ~konferencja Cham~ warunki~m normalnych stosunków ~ między. między obu krajami rozwija, się bardzo
łierlaina z Krasmem nie doprowadziła
do obu krajatni jeś;t uznanie dług6w an-g'relskitCh myślnie.
k~nkretnych rezultatów. Krasm wyraził lżY.;.
trenie polepszenia stosunkow angie~ko
W
rosyjskich, które umożliwiłyby rządowi so~
wieckie1nU zacią;gnięcie w Anglji większej
pożyczki celem sfinansowania zakupów w
łlngielskim przemyśle. ChamberIain· zwrócił
uwagę na, nieustanną sowrecką
propagandę
przeciwko Anglji, która' w ostatnim czasie
W~stkie .związki narzekają na klęskę
wyraziła się w 'formie pomocy sO'wJJeckiej 'dla
Londyn "13 pa'idziern1ka{ATE)
rysuJąc w traglcznyc11 slowacn sytuację ~~
g6rnikow. Okoliczno&: ta niewątpliwie nie
Obrady kongresu partji pracy w M.aI';1 terjalną robotnik6w dowodzili~ i$, wobec z~;,
watwi Krasm{)wi jego, pracy w Londynie.
Krasin me przedstawił Cłiamberhtinowi żad~ gate wykazalyit polowniematerja1neangiel pel"Q.ego wyczerpania zasobów pieniężnyeI l
skichzwią,zków zawodowych jest n1esłycha~ w kasach związkowych' jakąkolWiek po~
Ire~O .pozytywnego ,planu..
LondYn 13 paź'dzkrnika (ATE) nie ciężkie"(}dy'" przedstawiciel górników, jest niemożliwa. Robotnicy, transportowi n~~ ,~;~
Ajencja Reutera ogłasza,' iż konfteren zwrOcil~,i:ę dJy,t{)warzyszyronych ga.łęZiprze~ tylko wydali rililjon funtów na pomoc "d~~',; ;~
ela ChamberJaina' z Krasinem nie przyniosła: mysłu <;zgorą.cein wez\vaniem o pomoc ~ górnik6\v; ale na\vet zadłu~y1i~ię o' ńąl nlUI~~:: ~:
;tadnej zmiany w stosunku rządu angielslde:: wówczas p~.d$Ławiciele innych Zawodó\v 80 tysięcy robotników transportowych jest" '1
bez pracy a 102 tysiące pracuje kilka dni'j
, w tygodniu. 45 tysięcy kolejarzy jest bez
pracy a 20ó tysięcy pracuje tylko trzy dni.
w tygcdn1l.L Związek maszynistów z' truOnó~
ścią może zebrac pienl1ądze na
pomoc dhi'~
swych członków, Stowarzyszenie kotlal;ZY".
obciążone jest utrzymaniem 45 proc. swych
lneetlł9iDe
lDÓwi e '~1Ił "IJeutsche A15
a
czł6nków, którZy są bez pracy. Przy
takim
Berlm 13 p~dziernIIia (pel)
polacy czynilFwszystKO, co ,tylko moglo' boł~ rozpaczliwym stanie bezrobocia rii.epodobna.
",Deutsche Allgemeine Zeitung" \v dłuż szewików dotknąĆ i, im zaszkodziĆ.
myśleć o wspomaganiu górników.
szej korespondenc~i z 'M.oskwy ocenia ~to~u::>
nek Polski do Sowietów na tle śvdeżo za~
wartego paktu rosyjsko--łite\vskiego mniej
więcej w sposób nast~pi!.Y4CY: Pakt litewsko:::
rosyjski nie ma' bezpośredniego. znaczeilia
(nakt6regokolwiek z kontrahent6w. Jeżeli
Komuniści crbrzueili swych
wyzwj&k
Cziczerin uczyr;dł lite\\rskiemn
prt'mjerowi
.ten 'zaszczyt, że odłożyl dla niego ternlin
Berlin 11 października (pat) , niśClponownie hala.~l1we sceny. Póseł korri~
~wegoUT'lopu i osobiście
przywitał go
na
. Diisiejsze posi~d4eń.ie. sęjmll-prusk~e: n1styczny, którego prze\yodnic.zący przyw~
idworcu kolejowym,' to uczynił to
dlategu, go poświęcone jest ~ieregowi spraw ~robniej łał do' porządku, odwolalsię do izby. prże
'aby, Litwa nie czuła się dotknięta, kiedy sanI ' szychy nie wzbudzaj~cych tak ~yweg~ z.ainte ciwko ',temu zanządzeniu prezydjum ...:.;.' -Izba •
€zficzerin witać .będzie osobiście 'pQlskiego reso\vania, jak ustawa o odszkodowaniach, odrzuciła· ptotest,"',vobec 0Zego posłowie 'k~
ministra Spraw' Zagranicznych na peronie mo której 3-cie czytanie:\tl'loZe się odbyc' ciopie:> munistyczni obrzucili inne strónnictwa ' stes-kiewskim. Stosunki między Rosją a Polską ro w piątek, stosoWttI,dtJ, postanowienia, re~ kiemnieopisanych wyz\v!sk. 'Vśród wrzasku
me. są znowu .. tak złe, jak chodzą o tern' wie::> gulaminu, wymagają~go" przerwy ,przynaj~ i l':isku prze'Szedł Lands tag do dałszy0Jj;.
'§Ci na. zachodzie. Przeciwnie, zauważyć na~
mniej 2-dniowej międ~Y drugiem a trze~ obrad nad postępqwaniem
gręmjutn
sę.
\l\7iet m'ożna u politY'ków rosyjskich ciche pra
ciem czytaniem.
rlzio.wskiegow Magdeburgu pock.zas śledz"
gnienre, aby niepQrozum~enia z Polską mogły
\V popoludnioWytfll gQazina.ch
sejn,. twa w; spraWie Sc.hroedera.
"
J;az przecież ustać. Ze strony Rosji nie' za~ głosował ,nnd rozdzieletiiem pro'w"incji Gór~
....
bra-kło - zdaniem korespondenta .dowodów nego Śląska od Dolnego Śląska..
SmALT RUAD BANDYCKL
tłobrej woli w ,tym kierunku, podczas 'gdy
Przy tej sposobqości wywolal~ komu~
Londyn, 13 X. (łf3J

. żąda

Sowj,OOkiej.

Ija

szponomicznego

Iyłnlrja aterialoa rO~nłDikó iD

bezroboeia..:y

it

go

Zeitnng*

Go

>

przoolwni'ków ,stek'jem

III
fiił

t

ienia, o(lkryiDa· Amery,ki przez
Z' ~jł św~~ ,!De ~ BaZIa", u..~d!zaneg~,'
d1~ upamiętni-eu:nia odIkirycia Amerytki p"zez, KolUL.1
ba, odbyt ,~ 'W'ClZfJtraij W ~j B'LslZpanji "t'3tZiar~ r
illIQCZYS.tości z '~dzila&ei(\ WS!Ziylstltich kJrd.S spoloc 4
llycn. W 00atir:z1e De la ZeI".2".iUlem w Moo.i~·Yeie. od~"h1'
!ts . sdę UJlX)lCiZ~ \:' 'V~ k!ró1la, krolQwejł .
oodfZlirny klróil1lłWskiej, r'Ządu, Jrorpuau dh}lQIDM.y~t;
~O', w SZClOOgÓlności prz~wiIci~li! paootw poJH i
łlIiio.WlO---aaDi~klljej. 'M,m. Wyig110lSił w.zemÓW:e..o
łOO'~er aprawm.gran:ilcmnly'CIh Yrunguas,IDt6-rtr
']lO~ - ~ SIt~unków_ ~ń!tkQ-alffi€>"t'~

~kioh. ~z.al1lll?~ł, ~ ~ h!iBi~.\j'
• Ame

Nążw," Ó()ic,~ ~,~"

ji

l
KolmlłÓa

~ " połuctniową." l<:it6re liyłrl)yjedmtaJKoparte :li~~
Dla kOlli\V1en.ansi.e, a na W\Ztaijremmyteh .u.:>21~lcl3JCh lS:y~n
paJtji.

Święto CllZlisiejs,loe - za;znOOzył mini;~teAl -"i~1l:)i
i:;,iwiiea"dlz'e'I1iem Jedności !D:lora100-j i solid'3Jr'!llooi.
łą-czącej

nas z. hr.rutni emi 'narod!ami, ~ wresrol}

.?t~z;e~ileim ,WliIwry w' światkinł:\ prlZłys ..ro{)Ść, ' ra~ t'
~1etrYJISilneJ.. PrzemówiOOlie :mtThiosbra' Y:GJI1.;,ruaaa. prt.y

Jem bUil"z1iwemi ()tkl~ omJZ oki!zyhJmd 'la
,cHłŚĆ HifJt7jpanji, Am~kt <l!r'&Z r&Sy,'bit~;z.pe.ń&kfr
amerykaiis'kiej.
. , , ' ,
Pa.~ ~l'ólewskiej mrrĆlWlno przy ,w~Jśclu ,do
t~ 'j;aili:, l po sik'O~ Uir'OlC'Zystoścli,gatowan~
~'0WIaI0~

W Livc!'POOlu Zldiamył s:i~ napad na bank; ""L"'tY
pO!Il1tina.jący mpady hailldytów aill.erykańskieh'. D~:
jOOmegtO·z banków 'lnajcl,ującego się 00. mud00.11l.y..
w.' on.eJ ' dlZlielni cy miasta w.szecll człovviek! który :J!J1t~
4

tY1\'1Stzy się; do loo.sy S~I'Zielił <to. k{\Sjere, c',ę2ik.Q!''»
r'lpiąc, a następnie rorwa\V'Szy ~wną. sumę pieni~
dlzy wyhiegI na '1.IJ:l'Cę str>relają,c belZoo1Lchlmt9 do
Uumu i PO!Jicji, która udała się za nj,m w 00ścig. Pode'z,as sibr~1.1niilly, ros!~.ał ranny : ećfe.n ~1l.,cJ
licj;8J!1t ,i, 2--ch f>fZoohodlnLów. Bwndyia :D.~;łMc~~
scl1wytany.

8\

grsza

Ił

I

81·

~~._ ,~ ~"o ~tWlł'
,

.'

.

Zwołanie

JJlMWohl")
13 JL

W~~Wa,

:nanxłtsam rOst:tZJi~n;ął· ąpMWę-poW<l~Otu

Nąejo

ex-ka~a

Sejmu na JOb.. łłł.

BUDZF;T' NA:Rtl~ t~1 )tĄMft OO,OWf
.Vi P1t~TS~L"fłl ,Y(}QUNit1. Vi IWIĄ:4Kt: ZT~ł1
tJliAZĄ(:' SIli .Ą.ln;lU1J~ FBD~l'lł~~'~ .'PLl
';IJ~ zWOLUJ~aY ~Jłl, NA ~G 'AłPI1';fffl",,~·

.

-'l.Je",nłczłlzbrodnłl~
Pr.z.;ej;ązdtąj~ey pl zez !$mhv: MęcIee<

W :\10.,'
Wl ł ęę \-Vschttdauej,JiOciąg, zd::wahcyd!o;Jasl 'l.
WiĆ·l,;! l;:)()bi.ęt~. ~tp.:r ~jne.zwiska UlE'. ud;tlo ,Slę . ;1'-J'
tyehez8.s ustalić." \Vyrzucila. (H'lla na ttOrr'.,. k-o-l>ejowy
Jakiś ~ldet,·który ~H)'c,z.yl, się

BerliuJ 13 X. (at~)
prf:Zle:u1wku p.oiY\<"\LiQlW.wl Wilhelma II. Na;fÓfil Dimr1i~t
. DziennUd nlęduieclge .zta.pEu~zają f'D'gi>(]i1k'OtIl 'ki - pi~ze .dziarmi k - wyprasza oomeswnowi'!!ł.C
;r'koby ekafasa11z \Vilhalmx;\v:ro'2i: się!io ri.'ąuu h i
w~lIcie rni€i3,za;nj e ~lę. obcych w jego spra.wy Vre~
le'fldersliisgo z prośbą '() .~~v{)knie pD\vrotu d.)
wnętr<Zne Niemcy w~.fą;pHy do Ligi .Narod6wj,ik:..\
Niemiec."V.()lSsi~hc Zig:';"wyr;:lża prż.ekOtnani~,że' pań'8tw'o suwerenne. ił istotą s.uwroceIUllooci j.esti
nawet gdyby rz~d llO:iand~kl ~,godzH siQ ni.l pu'
będiz;ie fakt, że kaJ;dy D.airM decyduje Q sWQ·:!n
-vo/ewnę.tr.znyeli""·sprawach be:z pra.wanUtSlanis. sh
W!l'ót \ViIhe1n1a, . to r2.8;d ~emiecki nle wyda ,:!'v:'$'
kei serowi pozwolen!a na.l'łirzekr{}.czen;·:~ grani~y.
:!l1Inych.Nrur6d nlemieeki sam ~zYgThie, C'l."j
Na-r.jonalistyczma ))elltscb~ Allg. Ztg: w~iaża, 0IJJ
chc-e poWł'otu vVilhelma d,p. kraju.
rz..enie 'z powodu protestU', tpolityków f :"cincustkich
i

plluasyp,ie.

po ł oZ'})a.koQi\Yian

1;otn.ikakt6ry,

t!

plliC,~i>

t)

malai

w nie-j 'zw~ki MJ:ecka. płr,i źefr...:~Jucj, lk.~~.o 6 l.'!ł;;'.
Zwłoki mj;ały {}Q.eięte 0d tułowia ręce
lic.}a v\~<z.ęła dochod~:&nie.

. i1ogj~

Ę:~

Siosunłd;JGBałkanaeh weszły

"

{

Dostojnik komunistyczny aresztowany .

"v€

pQlilC}a poLityczna s.regzto\vała
L'\VlOlW1:?
niejakiego Gri.fiela komuni,~tę. \\1 c,zasaeśled0tw ':.
cka.zało się, iż, G:i'::Uel z.ajmuje vr ldeJ.·a;~~ehji kom'
D,isty.cznej balrdzo lvysokiest.'łn{)iwjsJkc:, PO,dCZ1.6
iled!ztwa 'Uid.;ało sit! poliCji z.a·tr.zymać dir 19ięgo OS:J'J
JDk,a,

siud·enta

S'~red~.

Naduiycia.
Przyb.yły do KraJtowa .tr;zykomisj') ml:nist.~~·
luro spraw "'10ljSkowych, mająco za zad.anie, ~.
rue ri'nIS!POda.l'k,i· w fRbry·te Borek oraz wyśw]eltl~,

iI!

"Ił

Eakiet był podjęty pr:Lez l-.rze:ehf1<t"fłlce.go, c

l\Hnigter

S{Jfja, 1'3

s1}'riliW,~'ClZnych
z Z&glamęy" złożył
eie.kawe OO~a:dez.enie

x. (pat)

Buro".,,,,?, po nuwobec prz.ed!St~
-o r.nic:;dz,y;nal;·c-

",rocie S\Y-y:ITl
wfucie-li prasy
d.owej· sytuacji BulgalfjJ. )~hó;ter :':iwlel'uził,
7.e
dązenie dl(} utl"zym'ł-Icią,. PQk{}ju, juk rÓwf.i::ei \V-y;q
ki polityki bułga.r$kie.Ji~ĄI";uajqce do osią.gnięc:3.
~hliż:ania z sąsiada.n:.4" ~PottY'Jta.ją się z j0dn{j.myh~
l!t!m u.zuan!,em. W pmaJrolIi{lniu~ ze to pragnie. l. '?
!=JOkoj.u; j'est por\VS~GCtne,: Bul~ic,.;rja zd0cyd{Fl'~na j ~3t
kroczyć:n&lJaJ. tą. {l,l'<.gą;•. ,.YJaniem minisua, i~"
dtmt,

v.'Y\~"ołruny ostatnd~;~_~ęm,alrche RumULji~

Jug}

:;:awji i Greeji, zffltal ~~lz1}ny. i sto\6unki mię
,

PĘit'\\łIliYCh. s.z.czegółów, tyczących się . kawOwy~~l
'kon&elrw ,Mokka. RÓWIll'1e.2' badane zost.a.ną DlSiduty
c,~a popełnione' przyzru:n.ia.me glL'lIDtU. I{{}.misje :>-)
siadają cha.rak,OOr SlNl~z.y.

J

na Rormalne t(}ry

~y paOOtw.ami ba.lika.nlSlkJemi, po oopooviedJzi 'Juł.t
gar.s.kiej, uznanej za zarl.a.walającą, weszły ra Uę.!'
~r'allne, tory. ·\Vspomnifuwszy następnie o idei pai:i:tu

tałikailSkiegc, mill1f:ter zaZillacZ.y1:, iż ~:p.r:a.wa.· lo\.
Zll1iaJj'duje się w fazie dyskusji teoretycZiuei, 10021' U "'-e
ClZ:ywiSitni enJe t":!j idei w)'ma,g:l.,' przed. ,W:fHlystkie m.

pol1&pszania atmosfBti.:} 00 Bai:k6nach 1 uprzedn: ,,~
go mmtwienia spoTnych spra\v tak, ailly roikonviL,

nia D1IDIgły się oohyWiać w atffiosfer.ze w,z;u.jemn~..:
go 7j8Jufania. Mówiac {li dz:ię.IlaJlncici Lig.i NrurOliłO",.
mifnist~r dal: Vvw;raz sw', j niezł'.omll'ej wlau.'Y w .Pił-,
myślny r:o'zwój tej instytucji.

~

nl-r,

Stanowiska' obrońców Konstytucji
Pulk. Paszkilew1oz.' h. komemlant .3.2lk.oly pJ)łJ
('b~ye:h, został pl:2ieniersuooy Ql JaO."UBłaWlia
d)
~4 dy.w.plreh()lt-J~ P\it~.\Vi\eOOński, b. s 'el d.e.pa-.:
tamell'lttu pi'€IChot;~'.tniJ1. s.pra\Y w<fj~k.- do 'K<iiJ:Y':"
nas d\o 30 dyw. B" dowódJoo,' 28 pułku, piechoty w
Łodlzi pułk. S. G. A~~ wstał oddamy 3:
Q'j'!Spozyc}i SfF~~t.aPll G~nera.l12egO.

14..letnizbro~~nie ,vyra~a skruchy po·dOkonoo~in
Berlin 13 października (pat)
Okazuje s~ę obecnje~ że Karol 1'1iIler,
spra","ca okrutnego mordu w Oraenienburgu,
którego ofial'lą, padła para staru'szków' oraz
ich córka,licz.y nie lat 16~ jak w pierwszej

chwili podawano~ lecz 14. Jest on synem bu::
downiiCzego, i ~brodni dokonał
sltyletem.

,Kowywojewodapomorski"

ID'
Znaleziono przy nim ró,vnie± brauning.
PoaresztQ·waniu lVliller oświadczył, te
co

sięstalo, już silę

nie odstanie.

"Zamordovlałem i Cóż mnie
może. Zamordo\v'ałem

s\ve

spotka~

ofiary

bardzo

trafnemi ciosami sztyletem w samo

se;.ce~

Do;tyehClZiaSowY' wO)e,woda pamQrs·l.~i, p \v ~1I('h:)

;wlak, pr.z~l1ieffio.I1Y z.o.s.tał di(3kll"atem
'ą'tan ni~Y:l1JnY'

:}re;zyofnt2 W

ie [y oie [~[I a tOtrn

.

, Na. mi.eJjiS'ce p.\Vae.howiiaka. mi.a\U}"':'it!:~ 1~stal
Ci kretem pre~yd:e.nta ~~cjewod.a poiIIlQ'l':3. d(J'!:;i.~!tmr
't€o.r-gam.;zatD:r,· b. minister, gen. :Mlodz.l~n., w<:.li.1.

Nawet

Wjród' gradu dekretów
Jedlen z licz.n;rcr. dekret6'Y' pQ;j"r)5;any~h ~
dr..łU wczorajs:zympl-zez pr.e.zy,tl'Emta';
i.!iallUI ~ d".
Leona, Barańsldego naete.lllikiem de part a. ~ent;l 'llbrD
tl.. piooiężnego Ministerstwa Skarbu, a !l:dil1~leŚ
n;e 'komis~rzemBanku Pol~ki.ego.
Dotychczaso\vy k()misa.l'z Banku P'jhk' ego
!en. Szarski, z-o.stał i!1n)'TIl z dekretów tawies~o!1:,~
W

c~ynnościac-h.

Zniikapodałku obrotowego.
obniżony

Brak mu

{)'hr-oto~Yj

lna

jest już pr-:ygotowa,

jes7"cZi:> podpiSU mini:;f,ra-;.k:'rbu

do

nStrzetcau

~Uniste-rshyo SpT''<lW \Yoj~kowyeh p ·z..·gOt\}~1U"

now~:j

! i,Q;\y001 ID ludzi
USUH\'U

u~tawy;,}

Pfzy:;pos.Jbi:).lll U

v:'Jj·

e-z r.

ta

(ate)

tanie ustawy w 3pr i.\vie g61'llO--:-'Śląskh:d. Ust3.\\B.
ta. ma być Zl!'ea1izow:a~l.f:.U1, uhietllic am:Jil,lmji, ;6.-

Niemcy dta:ły w ez.a,~ie pleh:.g~ytu. Vi,T dysk;J~F
poseł nieIUieCid hl'~ Garnierllystą,pH pr!:e;·i\"\<~ko w~
działowi Górnega filp,ska
twierd,z~; ze byłoby {)
;~-iele potlytec~iej, g-dyby rzutl R~y 1 :1:.ąd p_'U ..
ski udzielili prz,'Tuyslo,\yj górnośląskiemu więk5,:ł~;

ką

••

!,\}'

Wcie5enfe organizacji P. W.
'ft projekt

n x.

Na dzis.le-jszem p08iedze!llŁl iJdbyło Się 3 ~!.y

7.;r11:;:''\vnia

"SH'zeIly\\-i"

~,\'ego TO

dm.ju in().OCrpo1iza{'j{~ PI"zy,:.;pG~obien:R wni;.kow~·1.
WS~tkięoowi'OOl !lUla o!'gani~acje P. \V, ZQita.;ll\
l'Czw1ązalli', mA cl'.,"nkiJ\vi ~ leh ro~tan3, automa-

tyemie w~i~leni d;l .,Sh·ze:1?&",
Usta.w'Q \1., w.nn:enona jest specjalnie

pr~e

ci'W' 7.wi~{)m.P \V w PQ2mni~kiem. ,S~ kołow:.
oru ..... liG ~ ~opnia, .. _~w hQia~1.WU.

W~roraj
~u ~t~10 h"zec,h bamlytów: RdV\~i h.T·ypci~,
Jen Szpyra i Franciszek ZagrotlIDtk, oska:.!'ż1Qnr~'l}
()! dokoI1aJnie vi
d·n~u 15 'wrześnla. br. !1a,pa,u;u 'pa
l:rl'nkQwego na mi0,3~i\.a.1l1e wlaśc~eaa;3t9palnj BD
Ty. Po prz.eslu-chaniu ;ś\viadków 1 'Słd}t~· ud \vyTO':
ska,zujaev pieI"~"Sz'\ch thród! oska.~nv '\ na k 1."1';

5<n::ierci: .. Zagrodnia z,::{Ś na dO'zyw'GiPnie
\\'
~~enie. Obrolley oskar.onyd! Z\vrócUisię d,; p. p.'c:
: J dłt11a Rzplit.ej z prośbą {} ulaskay.i!;)I1lA.

Wojewoda Bnhlskj

'pozost~łe

stanowisku

.

Prz\'bvl do \Varszf1\\"Y wojew{\(}n
KrahelE'kj". ~ Je{{'norzt'~nje wyjecbal z
udając sią .io Poznania, 'W'Oi;\\1Odannulsk,
co
~tWje~a. te narw2 po:zostaVY1Gny~$la.l na n\~''"l

ł~ s.n:owis'ku..

prreoi,y autGnom.ii

pomocy przemyst,we,j by ~'lpob1ec przB!Dik&nl.u >K& ..
pitału ang:el~ldego. Pr:o,jekt państ\V'Owy -- zrlam':ill
mÓlWcy - dąży dD bl,wot'~enJa pa:ństwa w państ.-.:vip,
Posłovd-e

wą,

socjalistY..:,j'ni wypowiedzieli

prz2dstawieiele komurJ<ietów za~ęli

się

za usta-

stanow;:3ko

podobne aD partji mc-miecko-nM'Qdmvttj! iwier.dz.le
jz wyod.>ębnlenie GÓrm.ego Ślfl(S!ka pog'O!l'ssrłoby wa
runki bytu rorom ~ b,ów.

!

Sąd doraźny
przed' sądem d"'raź:ny:rp w Sosn-:1\"'-

z Z-dl na 1 ~~ .

Qd.Jl<OŚ.ne f-oz.}}'lrląd·zeni.ę

net

Berlin,

j

Od. 1 lisL::;pad.u rb. podatek

stc ć

komuniści są

NIE

MOŻNA ZNALEŹĆ NASTĘPCY

GEN" SECKTA.
Londyn 13 paidziernika (ATE)
Korespondent 'dyplomatyczny ,,Dail~
Telegraph" pisze, że gen. Reinhardt wymie~
niany początkowo, jako następca po gen. von
Seckt odmówił przyjęcia ofia;rowywanego
mu sfano\viska ponieważ na jego korzyść
rozpoczęli niezręczną kompanję

francuzi
oraz niemieccy radykaU oraz soeiallści, co w
przyszłosci mo~łoby utrudnic jego stanowi
SleOi
szefa Reichswehry. Hin'denburg w
s\\"oim \v,,"borze !!en. Hevit'l kierowa! się ~
7.n;::'
~, z gen: z czas'ów 'WielkieJ
wo jurt jako SW~Ylll podwłaanym.

.-$Z

•

•

USUnl

•

dnyeb.

awócl1

sICa.za:nego ~. ulgą.
odbytych -jeszcze. lat osłiel11 1 eąU.
Wedlug:'dotychczasowego
b~neuit\
k~41
wyniesie
lat d~iesięć. Jeszcze ja.skr~.}'
ileb Karny r06yjski z 1903 roku został· przez
prawodawcę polskiego Vi! roku 1917c::ym zna:. art. 54 K~K~ z ulgi powyższej k(}rzy~t,t~ mQ spraw~ się przedstąwia" gdy np. W 'pr~." "
k~icie dopełniony j postawiony na PQzio~ gli jedynie .skti~ani na kary więzienia Qd Itt.t PQlttycznych .- po dwóch lita.ch ·śle
mie wymagań nowoozesnego kierunku w pra 6::ciu hIb ękaza1łi.· na areszt. nustrując tęJ!<lr~ ąpra.\vca zost~je ska~any 'po. roZ'ptawie n. 'p/
wie karnem t. ZW~ humanitaryzmu.' W obo~ mę, skon&futuj:etDY, że zaliczenia aresztu' Śled n~ rok lub dwa lata ciężkiego. więzienia. Są~;
wiązują.cych do .dnia dzisiejszego t. zw. Prze czego na Pocz$tukal'Y mógł w pewnych· okolI::: wyrzekł zatem karę minimalną dla tej k.at"l
pisach Pizechodnich ówczesnej Rady Stanu cznościach, po:dle.gających swobodnej' ocenie gorji przestępstw, jakiemi są zbrodnię, a. je'f
.wprowadzono do kodeksu naszego tak dobro sądu, oczekiw~ić -. spra\vca kradzieży, .przy~ dnakzaliczenie na jej poczet, często dwa .r.'~
czynne dla. skazaEych i tak pomocne w sku~ wfaszczeni~ . osZustwa. zadania lekkich usz~ zy ··dłtlższego· ód kary, aresztu prewencyjnłP>
'tecznej watce. z przestępstwem instytucje, ,kodzeń. ciała.. Lt.p.wykroczeń iub· występf go t. j. uznanie kary za odbytą, nie
Jak zawieszenie wyrzeczonej kary, uwolnie~ k6w. Kategorjęwylączną z możności korzy: możliwe. Tamę bowiem s\vobodnemu w.ln.
nieod kary w wYpadkach kradzieży lub mania ~ dobrOd'dejstvva: art. 54 K. 'K.stano1- nych omówionych ,vyżej wypadkach uznaniu
wi1iwięc oczy~~cie sprawcy zbrodni Moty sędziowskiemu postawił tutaj wyraźny p~
'Przywł-aszczenia przedmi<?tów o nieznacznej
wenl tego stant.l;fzeczy była surow~repre~ pisart. .54 K. K.
,
wartości., o He przestępstwo spełniono z nę:::
lizy, wreszcie liłwolnienie tymczasowe w wy~ sji,11a jaką zasługuje z reguły, nie mówiąc o
Tamę tę \vlaśnie zniosła obecnie y;.
parlkach skazania Ba dłuższe 'pozbawienie wypadkach ·szczęgólnych., sprawca ·żbrodpl. chwala rady ministrów, powziętą na 'wniosek: .
wolności, jedynie' WQbec więźnilówdobrze Il. znów n:ap~z~1dadach zilu~jemy .oma::- ministra sprawiedliwości, 1:l1ooą ~tórej pmewiane 3aga{d1.lietlłe. A więc np.. sprawca Z~~ pis art. 54 k. k. został zmieniony w sensię Wł,
sprawujących 'się. Wszystkle wymienione in~
lYOjstwa,
w. ·sprawie zawikłanej .pOd·w~glę~ dania sądom prawa zaliczania· aresztu śle~'
stytucjepolityki kryminalistycznej przepojo::
be są troską o los przestępcy, naturalnie fu~ 'dem motywów'~brodni, wciągu . .• dwóch . . )at czego i w v,~yrokach skazujących na ciężkie
kiego 1 który rokuje nadzieje zejścia z drogi oczekuje wareSZCle prewencyjłlymrozpra~ więzienlie.. Niewątpliwie, uczyniono bardzo
wy gł6wnej. W "\VY11iku procesu sbzt,uiy {ZO .. poważny wyłom w dotychczasowej praktycę·
"Ystępku i PO"~YT{)It:U do życia uczciwego..
Pewnego rodzaju ulgą .dJ,a przestępców staje na 8 łat~ięikiego ~ięzienia, ,a~~l sądowej, jednakże reforma ta jest· niewątplitt .
kategorji pośredniej t. j. takich, wobec któ,:; śledczego' zaHczyi! mu jednak nie wolnoJ fi wie o wiele bardziej. celowa zpunktt,l \vidze.
więc faktyczn:lę1,:Q ile sąd .zgóry ma··się Z ta:- nia nowoczesnej polityki kryminaHstycznej.
~ch dobrodziejstwa wymienionych wyżej'
lnstytucjfstosowane być nie mogą - jest t. ką sytuacjąla'lflczyć, wyrok dodaje do . lat
!W,,·zalkzanie ar~ztu prewencyjnego (t. j. za
R~mnOwanłeKęastytucji W Polsce. '
pobiegającegO oohylaniu Słę pods~:ądnego .od
czynności sądu, mających na ·celtJ. wymiar
BPrawied]iwości) na poczet kary wyrzeczo;
nej w wyroku skazującym~
'ObowiązuJący w D. ·KongresÓWce Ko:;

I

Sposób i. zasady zaliczania "prewencji'
. zi1ustrujemy na następującym . przykładzIe.
Podsądnym jest . złodziej, który był
JUZ po~
przednio sądownie karany, wykonania więc
kary t jakie sąd obecnie wyrzeka, za.wiesić nie
.:wolno; . na przewodzie sądowym stwierdzo:::
BO jednak,iepodsądny ten przebył dwa'
łniesiące w areszcie pa:ewencyjnym, otóż o
te sąd dojdzie do ~zek()nmlia, ~ ma do
@zynienia mez "przestępcą; urJOQzonym", jak
głosi. Lombroso~ -.:..... pr~ychodzi podsądnemu
z \lłgą, pewnem złagodzenie.m. kary, w posta:

ci zaliczenia Jla poczet vlyrzec~onej kary.:1;11
resztu z~pobiegawczego. Przepisy o stOSOWfV
niu .tej ułgizawiera art. 54 Kodeksu K'arnego,
'Cająey, Sf.łdowi prawo, nie· ~6bowiązek,
zaliczenia skazanemu częściowo lub' całkowi,~
"t:ie na. poczet kary czasu, .pr,zooytego prze~
:zen w areszcie prewen'cy-jnym. Z powyższe;:
:go prawak~zy~ta sąd po ocenie wszystkioh
'okolIczności sprawy; jeśli więc np. małoleb
hi, l~łetni złodziej po o'clbyciukary dwu::
miesięcznego· więzienia, zos.tał ponownie poj
many. Da spełnieniu·· tego ·9a~egoprzestęp:
stwa~ a do czasu rozprawy sąd:owej przebvł
phić miesd;ęcy w areszcie prewencyjnyms to
Są'~, wyd8'jąc obecnie, wyrok ska2Jujący p(id~
sądnego n.a 6 miesięcy więzienia możez1!Ji::
~ZyÓ skazanemu piędomiesi.ęczny okres aresz
tu zapobiegawczego, wobec. czego skazany
ma. do odbycla·kary jeden tylko miesiąc
aaty. ogłos~enia: ·mu. ~km, Na tym. pJ'zy::
kładzię wykazaliśmy,ae w sprawach .W}1łłła:
.ga,iąoych. ~rwałegośleiłztwawstępnegO
~wzenieewesz;tu pJtewency,jnego je~ . dla

oa

w

.

Jeszez~ e war~wskiej
,,RoZWOJU'f zdrua ~ wrzeŚn'ia· w go .ośWiaClczema

notatce p. t. "Czy Konstytucja.obowią~
je?" stwierdziliśmy, źe rozmQwy.telefonicz;:ne z naszym warszawskim
kOT'e'$pOnden~
tem są podsłuchiwane przez defenzywę wop
skOWą w Warszawie_ Ob~niew:związku .zc
sprawą napa.du na pos~Zdz1echowskiegO t~
jemnica stacji pods.lUcłlowej coraz" . wi.ęcej

·x",·

się .wyjaśnia.

.

W czorajsza "~~t~ Warszawska Po:::
ranna" publikuje na~:~jący list:
Szanowny P~~,;R~aktD'rzet
Tocząca się naj.~ach "Gazety. Wa.r~
szawskiej Porannej" dysk,us}a os.twierdzeniu
istnienia "Wojskowejs~cji pods1uchu'~ upo
ważnia mnie do zabrJa.niagł.osu vi· tej spra;t
wie.
.
.
,\V roku 1921 wjsęj@ie Ustawdda~
. WQ.w~wej, omawiając
?ziałalnoścII:;go oddzhtłu. M. S.Woj·sk.,.mię
dzy innemi ustaliłem:' ~··"Czwrne gabinety
runkcjonują na poczcie, .telegrafje i telefo::
Iłach. Szećdziesięciu urzędn1ków . zasia;d·a w
cz~rnym gabinecie poc~wYIrl, telefony są
podsłuchiwane i rozmowy spisywane
pas
mach papieru, poczem. rozsyłane rlO2JIDa1:1
tym dygnitarzom. W.Ksi=łŻce· telefoniczneJ
. st·
.
.
JeuJ,awnlony
nume,r83----,.87 Wojskowa
stacja poasłucllu".
.
czym. na Komi:sji

na.

.'

howej.

wynika WojsKowa stacja
porlslu,chu n je miala służyĆ do ułatwiania
b~dycldch . napadów..
.
Nie ~e,z zdumienia czytaĆ można by
1'0 W ,,Robotniku" z dn. 11 marca 1921 T. na'
past1iwY na mnie artykuł za re\velaeje 011
oddZiele. Rzekomi zwolennicy swobód·
watelskich wystąpili w obronie represji cYIrl'
~ych· V\rolności· osobistej.

oby. _

Rezultatem' mojej interpelacji 'w spra

wie Nr. 83-87 było jedynie to ±e w następ
nym tomie "Spisu abonentów .telefonów"
nie p<K1ano numeru W'ojskowejstacji '~~pod1ł .~.
słuchu.
.
. .',
~ąezę wyrazy glębokieg~ szacunku

Antoni· Marylski.
poseł 'na. Sejm.
,.
. \Jest rzeczą ogromnie ciekawą" że poJ.
dobnie jak WÓWczas Vl roku. 1921, tak i OM
cnie ,:.ROboh~ik:'> gdy zabraliśmy ·głos w tej
spraWIe, wda_ SIę w obronę stacjipodsłucho
~e!. ·~ziwić .to nikogo nie może,. gdy . zw~
zyc, ze stacja podsłuchowa· jest nietyle inF
.. stytucją państwo\vą, ile ekspozyturą partyi~
są P~P.S.

Warto. tu przypomnieć głośny swoje.
go CztiSU fakt, że gdy \v r. 1919 Paderewski
ł
zosta .premjerem., jego prYWatny telefon Vi
'"
hotelu, Bri~tol był pOdsłuchiwany!
Jak dalece różni się obecny ustrój we
. O&:c~~ na J?OSieqzemu' KómiSji , 6w~
~ymmlSter sp.rawwojskowych gen. '. :vnetrzny stacji podslucho'wej, od 'ówczesne~
~.snk,.~
..
tego punktu .~
..... ' .;'czył g0 .. __ .st wleru;a.lC
. :..:r.~ trudno.. Otoczone to jest
do,owski .co.
"'5"'-'-'
~... uwagi, że bezpieczeństwo pańM:W::t' gł
.. ębok. ą taje~ł :której r;ąbb u ...1.. lili."śmv..

ao

~ i&~'staeji podsłuchu.

Jal(.

~ te

JUŻ me,co,

y

'-'U

3

•

.,7

nr

1
1'7

w r

a',

I
ie wC/gÓle wi~ltg~~~~tnJ,ków skład-aia&ię
z oficerów żanćl;a,;tlll~.}i, re lllal}ad byl z,o.r~.:ród. zowany w lon.ie .~ll~m,erj:i i wy1kD!uany
pr.ooz źand.al'ffierję.'i~T,etJłaainej żnlld:a.rmerji 1 0wier.zOtIlo śladz.'twoLI)ość. że <10 dZll'ś dn5a 10.

Nie -arzymy"am!

Cała~: P.t~ffit·

polskadochoazitlo . prze::
min. Zdzwchow'skiego nie ZQstal1% "",yktyci,
konania, :Że sprawcy bandyckieg<i'napadu na
bo bile ehce:~ię Ich W)7kryć. Drgań N~P.R.
w4rs1t~wsld''f,GtOs

fic-&l"owie ,.. ~roo'ehodzą na, wtQ;!;nG%ci, a

śledztwo... nie moźe' S;ię jeszicze
kIJ.'e-tnym Vf1.'mk,fOOl,.·ljcl;(~~hwalić!
c

.CODZIENNY"plisze:

ZAł)rJei'$y głÓl3! aby viam, ludZ:ię majowi,
WOCZiYP"'\\'J.edzit~!;; że \vam . nie wie'!~yIil~l

\VJsci~ ro.zsie\vali
-twQ!l.".t'iepro\VlOlacyjne

w połowie, ~a

wieści

o .

pO'--

".

g.o..

gdlZie u'kar.a.ni za rzeUt{)(ffi& ~brOOnię?.
W 'l z.n,a,.ci~ '~'Pra \v:ców m.as.akl'yrooofJ~iezei
W f1ntu· hgo~jt1. rb., w hiały dEdeń wo'be.c
tysięcy śWlitadków dokonanej na ulic;a,ch stJoUcy przez u!Z.hrojQ!t1t bailldy pep.oosów. I g:d"zieź
są ,y\-")-:nrikJ.. śledztwa, gdzie oopoiWded!z.iia;1nośc1
gd$ie . k:a1l"aJlia r~zalałych ter.rarystówy ...
Wys.c.j1f} c2itery miesn.ąoe potra.fi1i więYJć gan
:Mal:cz~wskieg-{}, iehy ~o d:ziś - niebywała
rzecz VI s3Jd,owmdl0t",lie! - ' sam. sęd!2!iacbciał
~e ~~1nym i' w too. sposób .~~

i

i

.

-~

,"'

ia

k,Qll-

"C:hoćpmzy~nd jesteśmy iIo})e:~~..

t1JOIŚCJ.i! łotrZJyl.kówz ,,.G1oISlU P1'laIwdy ", toI.'óstlstnie.
klamiH:WIa i ()I8/1JC;~< m-pa;ść PMek~...

ińSłł~;'

go

Słpic iIi,

~(8rf.własnego

,,KuRlER

c

zamordować: ~eśniczego

pow.

Abramowicza w
Łuckim, Abramczuk Eudoksję w pow.

Włod2.imierskim. Dogzaluka S"Ymona w
po\v. KrzemieniiOOkiro Lachona
Pładona,
Zujuka Włodzimierza z pow. Zdolbunovv-::
t

POZNANSKI" bilansuje

przebieg docl1bdzeń' prze.ciw sprawcom na~
fadu na. pos.-Zdziechowskiego...
_'

mego, Kowalewską z pow. Kow:elskiegol'
Janczukowa z pow.
Kowelskiego, solfys~
Niema już IJOtl'łmbyspra.wy OWł}aĆ w lH
Zd lb
k'
M
weŁnę. Prz.es.zlotyd21ień już ~ od napaiłlu· wsi T ajkur.y pow. . o unows -lego. 1 :anlY,
Da. pos. Zd3lirehQiW5kit~o,· a władlre dutYlC~as
więc 8.wypadków skrytobójstwa, wzgl. usi~
nie ujawniły <XfiOOrów-bamd:ytów.
lowa.nego mordu skrytobóJczego. W niektó
W·Wa.:rsrzawie panujte oouT'fJOOiie.P1'iŚsa sOO- ruch. wypadkach zbrodniarzy policja wykry;s
łoozma <lUZo ' ,vie" ale pisać nie mOiZe w ~J.
wda OlOOalll&ka:.ty. Pódiaje prze.to Y\i®dl()m.JoŚ~i
la, W większości zaś wypadków ,nie.
alUlZjami, w formie, i.ntęrpela{!yj, zrupytati, c:sy
.. Jedno jest faktem stwierdzonym,. o
, prawdą j'OOlt itt<i;.ahy tylko uniknąć kar za czem J"UŻ ni~ałem, że nigdzie tak., jak na \1.;"0
stwierdzanie faktów· ~'Ykrytych i us-t.a1onyeh,
raby nie: ~aZać się ,DJaterror 'Le' strony ŹM}- lyniu i Polesiu nie jest szeroko rozgałęzione
daJ.lIll:e1'j\ wojskowej.
zdziczenie ludności.
Przyczyną tego jest
A przecież uduw;odn,ąi)nych juź jest kih
nrzedewszystkiembni.1: ośw~aty, brak kul::·
fakJtów. któ-rt} wł,ad;zom

~1ilil!Uy

były dać

możność ula'\'1lknia WiIIDy:ch w.ciągu 24 godiZl!n.

taikich .faktów nalety Jłl~e:cleWiSzy~tlclem
ten, Ze gen.. Sławoj-8kł.adkowski, który w llOiC
n~d u był jO'Slzc.z.e kQII1isarrom rządu na. ID.
st. "raTS-2&'W-ę, który w dwa dni patem awan
Do

sowa! na. m1r..astTa spraw \ye\v,nętrznych w
gabinecie p. Piłsudk"kie.gOt 'zna naz,"\':iska. dw5ch
ofOOer6w~· ndewątpliwl\t} uczestników napł.du.

Znać je m'l.lsia]]).oi\'i'iem 7.aalarmO\v,any o !3B.ps.dzJ,e, ki-edy przed 4-tą rruno przyjechaJ do

mieszltaruapc3. Zd:zi-echc\'\-'Skiego, Z8.,stał

je-

S'Z.Cz-e 111'2.ed ,dumem na uHcy tych dwóch {;l~
C\1rów p.'Ydszedłdn n;'eh, wzIął od nkh h

głtym~jf!! zapisał lla1)wi,sku
~w·, 'OO$wego notatnika

1 przydział {.fii - pU$cH 1ch
wolnQ. Trudno przypuszczać, by naz.'Wis.k tv.ch
ofio IQ,W ni~ za,komuniko.wal w:tad1Jom ~łed
~-- ceym. t:lemuż tedy wiad~~ nie R1resztmrały .:c\vyoh 'bficerów: nie ogłosiły ieh nazv.·~k pu-

~~?
'
.• ś~ ~taJ;o poWlie~ ~"llbl'ji
wojak_ej~ .80 w napadzie. &twierdził lo saiD1

pos. l:Uiieehowski, brai ~ał pewien WYOO
W <J:tł. ' . ~1i, ~~ _ da'ne,

~ odipo!wIi~OOt(

r:oobu k-o:':pDlrJllcyjMgo ~ piętnuje tW.r
ta.1r...ą i Il!i;koz.emną ~ M. cmtść ~_
tów ja,k-o OOZiC'YJerstWQ''.

korespondenta DRozwojuu.)

'1\'K-ówel, W październiku.
W ciągu jednego. tygodnia tylko kroni
.
.
, l' 40
d'
k
ka policyjna zanotowai.a. wypa KÓW ry~
mina1nyeh, z czego, nil napady bandyckie
SlpnliWiCÓW· 1l&paś:ci
na ~ sejmowego. A . przypa.da 7 wypadków,::reszta to kradzieże,
nam Diie cbodYli o fi&ylCiZlIlą o6oDę· pos1a. Zi:bt.e
..
17_
. ~ki~: wyłiie się i flnÓW ~ W2.T.'l podpalenia i skrytobójs,i!t:"a. Czytając lUooi
om w olrot Ale tu.idme o ~ ety11ti p:l- kępolicyjD.ą. O ile ma 'się możność jej czy~
bij~j,o SoJcIz.e:J,'IOŚĆ pu'Stępil"'~ (} UJem1.W..lŚĆ tania, zauważa się jedeii., charakterystyczny
o której móW:ic:iceeiągł-e i tak m~.
.
d
RoogWlWr w apra'Wlie na.paści ucichnie}
szczegół, a mia.nowicie, b lZO liczne wypa
nikt w t10 me uw~) że cllc.ec4e~~ć i
ki skrytobójstw. W ubiegłym np. tygodniu
1Jezn~idmęcie ~!Przest.aJemFW tQ vrię,IWJt.", śb'ytObÓjcZi} ~zwnO!de-w&no!, lub usiłowano

, "~..krt.
jest ;awne
..

poiC~oonięcWa

ństo D I'BsBch'j pPil

nie wi.e.1't'l.y, Haniehn'ego tgłllrStW!a o strzelani.11
dl() Wiilli. w Sul.ejówku IlIiIHJt ni,gdy. w.a.m ni~
mpoa:nw. I mkt 'OOIż. ~y meuwjer~, te
w przeeiąguośmiu dtnd waaiagenoi, 1Jam.OOr-inii, JA.~ura.Wrz.yi policj.ainlci nie n:l.P€ą znaleźć

my, "J~;~śmy m.U:M ~jlłiką. wą.tluc1:mą,

godnre:glO

honorowej, Związek· Poill~h KlQItpo.r~j 'AJmdemioeldch, jiaJkio ofię~ pr.mdjstaWl cił}1

LlSTY·Z·KRESÓW,W~ODNICH.

przegr&ny.p!l"OOeS.

~~ą ~.. dIDia 'lUl. łhień wfua.1'ę. i ufność...

\\"'ISlrelikie OiCZiekiw.am1ai i' II!iJe dJoIpUSZlCiZa. OOiwet
polemiaci 00 .dIo: :podstaw i llmIOOI&»erua sta...
w1an.~h· iM~cjJ. Uwamj~ wy~ ;wePOOQ.~go p. Slłłpio~_<) ;?Ja; ~ ~

w.

Oto. są. .przycz'y1lly, dla których nilot wam

i

staw Froelieh:

.

'tGłos Prawd1"o~łosił
przed paru
.dniami, że korporacje3kademickie przygoto
wują zamach na pos~14~dzińskiego i p. 9tpi
czyń ski ego; na.cze1n&gcl·;'" redaktora "Głosu
Prn.\vdy". Organ pi~ll~~ków 'donogil nawet'"

...

~ sk&:ndal.icmy

~-:

11" Da pp.,~:

"N

OlstI~1iWM1i1t

'llłał'~ka, .PHsut1.sKiego w 'Su1ejówku
(}skart91i:; o· to imiennie b. ffiid1:J.StNl.. Sm61:S!ki~
I'gdqJez' s~· wynild ślooZ1twa, gd,zie wil1J1:1,

w\illi

':,;

0adnYffi

o zaopatrywaniu się w bomOy g@zowe,o I~
.bacji,wynagrodzen!u i t. p~ Na te sensacyjne rewelacje odpowiada w "GAZECIE
WARSZAWSKIEJ PORA~N&{" p. ~.

1;"

tury.

. Każdy,

kto zna stosunki kresowe,

p;tZY

zna rację, że ludność posiada do dnia

dzi::

siejszego zawiele broni. \V każdej, na\vet
kl
najmniejszej wiosce znajdzie się za\vsze Ti
kanaście karabinów lub rew?hverów i obfi~
tość, może n!łwet nadn1ierna, amunicji, Po::
'"
dobny stan oczywiście nie n19że" niesprzyjać
lit

roz\\"'ojowi bandytyzn1tl"
St~d właśnie te liczne nap.ady

bandy
ckie, zdarzające się n~,emaleó~ennie, nie::;
jednokrotnie kilka nawet razyaziennie.
Rola prasy ruskiej jes~ w tych wypad
ka.ch bardzo d\vuznaczna. D'WUZlli1czna dla
każdego tego t kto" nieznając stosunk<hv miej
scowv
.. ch, przeczyta jeden .jedyny numer ta
klej gazety, jak "Wolia Na.rooa" lub
1Gr~
~

mada Ił.

Do J"akiego stopnia dochodzi SZOW~

nizm tej prasy, której w gruncie tru'dno pr&
są nazwać, mogą wyraźnie świadczyć. takie

. .71';'~
k
..
wypaUKi:, ja ! policja ooehflała karabin od
jakiegoś chłopa ruskiego, konfiskując
gOł
jego zaś, samego pociąga do odpowiedzial~
ści. Zwyczajna i pr;awnlte uzasadniona kolej
rzeczy. Aliści nagle szo'\vinizm p!laSy luskiej
robi z tego wypadku nprześladowanie ludno
ści ukraińskiej". W kt;ótkim czasie prasa bot
szewicka. robi z tego straszny gwałt, dowo
dząc, ze mniejszości narodowe w Polsce są
gorzej traktowane niż \v carskiej' Rosii.
Dro
.I
gą via Mosk\va idą potworne wiadom~i o
"ucisku i prześladowaniu" rusin6wua: Kresach przez rząd polski do Londynu, Paryża.,
i Berlina i wkrótce potem czytamy w: ,,Rothe
Fahne lub L' Humanite straszne rzeczy o ~
wym rzekomym ucisku, 'do tego stopnbt stra
.
k
1_')·1.:
szne, że samt ci, tórzy to Kiumstwo puśmLi
w świat, poznać go potem nie mogą.
I dziwna rzecz, -rem dziwmej~ te
trudna do zrozumienia. Narodową.
pr~.
polską konfiskuje się za fakty, Iaktyniezb~
te. lleż to bowiem razy skonfiskowane zostały "Rozwój", "Gazeta Warszawska p()$
ranna" ~,Rzeczpospolita" lub "Głos Nar~
du'\ podczas 'gdy prasa ruska, głównie ~'
łucka "Gromada.", stale pisząca kłamstwa, ~
zdarZenia z palca wyssane, ani razu ~ uleg,
la temu, bądź co bądź barbarzyńskiemu ZWjj
czajowi, podcinającemu egzystene:ję, kaide...
;gO \vydawmctnva. Słusznw też nał!Odowa
prasa polska domaga się, by nie stosowano
d\vóch miar; innej do prasy opozycyjnej f
innej do prasy swojej, rządowej.
Urzędy starościńskie
na K:1'iesacn
\Vschodnich niedosfatecznie pojmują swoją
tutaj rolę, źle ją też pojmują 1 s~y, kitóre
niejednokrotnie niezwr-acają. uwagi na takie
spra\vy, które podkopują powagę li zaumnie
Polski naz.ewnąttz ł El nie~dtnie wieł~.
kim głosem domagają się ukarania, sądu j
prokuratora. Nie może być mowy o pta\VOf:
rządności, jeśli się toleruje k.łamStwa il nie~-~
jednokrotnie złodziejstwa i ~ ~
'PailstW(t.

'Adam. ~ '(kekaWiL

'.JEi!ie.1li

obecnych czasBch zalr:)Źyć
lwy, tygrysy, 8łQ
_
- ~:nfłiJSd 1"OZi.PO~ć majilltkdem m:HJ-c-nowym.
~ pOIW~ć, iie l!mv ~uje dlz,iś (ltaQt<; 25 tY'~.
~. tyJiolż' .tygrY'S~' a.. ~j.e ZlWfGStWza airykan~, ~ ® 70.tys.uotych m 191pgZf OIka'Z1
TTlIe ~c tr.zeha~i'ć.m zwif1r~ę·a. A prm

e,rk

_

Ktoś oboow

wd~ej;Slki, posiaooj-.ący

one

~cYTku

.
WYLJskuje się prz.y tr.eSllI'IZIe :liWIe
~ć;
Gdy
poakirami.a.cz :lIWl~

~j.

w-ą{;

:OOib.

qp.

00 ~.a1:łda, wpu
sr.z;c:m· je 00 ldattilni1 sam Slj'fliiia w mej także i pai:irzy
.męm. to,
jak};wy baWiil> się ~ BOb.ą. :po. i~~
ezasJe ~e na. ~ku kawal mięsa; lwy rZUnY"1ą
się na Diie ~ ~l~, 8; pr.z:y pow'~;q ...~
r~

~

dwa, lwy

~jli Wt·SIłę oovv"ai,ja,j.ąz ~żte jUlŹ saq:n widQ!k
teg:o stOOika poibudzla. ]e dD lJatrd!ZIo . ŻYWYCh :ruchów

t~.

Pto!OOIn ~ się ~: dotst~~ mi~ na
~ tyCZ1OO, m.:k:ltór& m~ ~ biegae, ~y
IIllięso ~; w j3kiś .cms jt1ż ty1fko widok tej
.~
ma dlla. .' nilch Ull"QlKU, oobi~ją nawet

*

ilQe 'CtLujląc ~; ~, 2Jet się go ~ewają.
I d,!ziięki. tyIp. <hwu' prostym ~pile.rw:sze
fD~ej~ ~ w~. mów j'UlŻ Slą diO~e,;~prl!e 8Ią -]ut ~lBtwę.
Nie ~y W 'WIOOlf.\ by ~a łwów nlli~ za,W1i~ .~oo

sto

me

~~,.-owsrern, ezę'

JIecIZ lZt~i 'nitejedlen l"taik u§..
eiśnle, 'że PQS'kMIDJii'aiCIZ,jOOJili żywy wychodzi: mi~

w

~.

. Il!Ą

2)

- Paco, cudo moje. Paquita -'- czy cię
bUdzić,
Jej ręka, iiz:iwnie chłodna.,

wysunęła

się z Palców Pedra i bezwładnie opadła. Po
ciągnął cbąstkę.. Oczy w słup, blada, trupia

twarz

-na piersi krwawa, świeża rana.

Paquita! M'atko Bos;ka! Pa.ąuita.!
Otworzył okienniee, oczy jego błądzi'
ty be.z.radnie pO pokoj~po smukłenl cielę
dziewczyny, fysującemsię pod cięnką,koszu
lą -- szukał .j'akregośśladu
morderstwa, a.
szloch wstrząsał jego ciRłem.
. Padł liła kQlana, ukrtył' twarz w dl~
niĄoo i pomodlił się chwilę, poczem porwał
się rz; gl'Qchym jękiem:
·
-.. Zemsty! zemsty I Własną ręką uka
-

t'lZ'ę mordercę, klnę Się na. świętą Madonnę.
ZamkBąl

;OIkienruice,

spra'Ydzi!ł1,

czy
~"nie zdra~ jego obecności, aby nie mięć
czynieaia .ź władzami i m'Uciwszy oStat~

'no

m-e.

W~_~y dT3l1l12Jt rozegrał 'się ~ me>-

nrud. o.cea"TI. Dolly zaczynała się n1epok{}tić" ale.
(b ;
w-ała tego poznać po sobie. Po chwili 'głWr'D!gtoiJtl

~4~,§,Pilll Harringtoo::}.mr~c,zo.l:).y

zaooął mÓWIĆ

dta.'W1lY~

·e.tiase\1n' \Y Ameryce.

1).11 z~ę-k

ta~el"~;~ly Bęll. {),olly, pra]r,tykuJ'~' węz,yst
ki-e sporty, lifła z·a.chwyoona ~ pos~.ana!'~ecw...
negQ ,lnfmrlk:a, i· postanovvtiła pad lego. ~!lkiem
pr~~t 1\~ł~()t'Q.
,
H~ był dziec'~i.ea:n lWłQ.Jęgo q.jdoo
SprZOOh NQ.ł~IOOJniki na ulicach Br(}Oklynu i 00.
sam,. j~~~k{}, rozpoczął. W .tell a.~ób '~~ać

na'żyOie.'P~~tej. plizeszedil nauk:ę,· j.akQ l'JEl,'E;(Danik,
~pm:ę :byL. sZi{):ferfl!ffi i brał \ldzli·~łw liClWyeh

. ,wy$}c~~~lji ~hooowycb, wr~Gli~· ,~llotDli

kie:m..

fł,~~,. :W:~ł~go zdfowi~,ji\:~~ ~~cZiDlie .' ob:'

ciążony; ~;a,dclr jego SikoQtńozYł - śam9b6jstw-emfo1
ei~ .1ItmAW.W ~zpit.aiLu, jako aJk>OiłIDl:iik na ,dletHrimn tre~> Ale lotnik~ wiooząe <i tern, . uważał
na Sl~ .. 'i iZyit hy;gielli-cznie,:wteda~ wsk&hwelk
lę.karZ>a..

,

.,

Ule~}ąe' .proooom narze.cz()n~j,.·. ,21aJJIietał j-ą ,
~j,····W'.~ÓŻle POIwi~trnne ·i '~QmIł .w
prorw~1\\ . . ~olotu.

'.~ :qIla.~1a~ -=-". ~ę
poślubną sa.moloWm, lt~ór:y .. ~zie·

,~.emy p~ó~
my n3!pr,z~. prowad.zJiiIi.
--,Ali ;~ht.- >Ódpt)iWiadial~f~h~~l>olly.
W chWiil9 ~D,a;k ~j WWttŹlI+i~a:·· 2'.&<mlWO'Il/a
tern> że nai-~~ pilot()i\van,ia i'ł1iz:ie opom1e,.
W wigilję· ślubu Ina:o~i wsi:OOli . ' dQa.eroplamu

na zwykłą' prtzejat,dżkę.
Aparat wzhiłsi-ęOOtą~ ~~Ofą,potem prze
1eciaw'1S'zy ponad No"VV'Y'ffi ;TorklieJn1 akięrował się'

Ja
fI!lI

•

od rz.ee~y.

.

.

.,.;1

z&nie...j

- Co ty wygaaujesz, .Sam 'I"~ spy.tała.
poko.jo!lJa narrecIDna'~4
W (ldpowiedzi Sam wykQnał 1tillka takioo Ill4J~~

newrów, że aparat j-ak oszalaly wzbijał się, to;,:
mów (l'pada.J tuż ponad Wodę, aby w.z.1tć &ię w~
zygzak1Ch v; górę. Po chwili zaczął- Ha.frlP..g·to.n nu':
cM WEW&e'ty z Biblji,a kiedy Doillv llAWl>Ół ~~~
ł~ '.z prrera.ie:ruia, .spytała:
..
-Co .ty wyprawiasz.?
Poslvszala w odpo'\'vi,edzi:
.-, Trzeba nam wylą;dowaG na IOm1eKU Pana':
DYJewoxyna :poomała, że jej nairreczon.y d.ootałi
poon·es-za:n.ia

zmysłów.

.

Rzu' ila się na niego, ~hy z;liją6 'je-~o miejsce;
Clloc.lat "\"\iedzialą oo~rze, itsama me potra:.fi dopl'<l!WaiiZlićmamyny

POOi z,as

na

zadętej

W'yookościkilku

sił

- .Ęięrl:v.'~ę poobi€lrzam,y,

~ w SlZlpitątu.
Od Jmów ~00ZD!.hetjS1le są ty'gryaYI tylko
!l' ~]]ałt;wtl'e'j
robie ~ć, '00 da<tzą się. QSZ;tlm a'Ć i! roją St.ię; .' podchodzą "OOlżi ,wyłąezni€: niemal
I, tyłu. podre:zas gdy Jiew ~ sWę na ·tT0...~wnika,
który g, ~ZIił dlo wściekloścl. Tygrys boi

jed!y;nie s:trnżaJ.mz wężem, to też strurrriml WOiJ,y jest o1::Jio.k kll3łtilci pr,z.y ~u koniwzny.
,
N3jdogodfni/€>jszy ~ ~ystJmh w czasie tre~rxl'm . je~t sitoń; gndewa się 0iIl i staje się lJlie~cmny
~ wtedy, gd'Y się
g.tia!rzeć z.ac.zy-.
f!a. WÓWiClZlaB gdy w nrii€fvr'Oilli,c:zy w
pUJSIzC'ZY un;i1ro,
WW3lI"ZY&tW'a, ~oom.,. .al gdw WlPll<Ctnie We wścle

li!<

lem

CQ p~zyłainłuda narzeczona ~

. 1Jf~,

s'

Wl.

]f . I t

at

sLaulOWlą.,

poi;rzeba.
do'~ ~w 1 ,~k'UDÓ\v", Tf.'}t:: "Qpłe
k"U<U"}wów dlos~e InlUJS!i mieS!ZkalIllle i 2 d'O 40· tys.
ł&ot;yoh ~znOO. ~pa d2lcAkejów z ośmiu ~b,
~ym;Dtjle mimi~' <>kolo 16 .riys. uoty.c:h. DJety
~y porzą(tniej~o' Pffi'OOne1u W}1lJOSzą okolo
~ t;vi;. 7Jłotych da.:i~e; Pf~l});y z jęd.nej sto'tic.y"dQ dlrug~ej .~ m~'Z do 100. tys. zł. ..
J~ do tych zlruwrotnyQh oyfr dodać jesz.coo
W:yOOtkB.. na ogltoismnd!a, rok1aimy; wtedy dopiero ZirO
~ się, jwk ~oo kip&ta.ly ~ć trzeba w

eyriru.

jeszJam rne

~,$je .~~ :Qlie])eizipiecmynite>iy1l\:Q ,'. ~. 00t~
~~ta; , lęi~i. dla sa.mego siebie.

Pomyślmy sobie tSl"at7;,M }IDk' merklą ił
miejsc liezyć musi taki PiB':WSWI'zętiny c~lt!
b~ "z pitmięd:t:y za. bilety. m,etylko.. móc Ui.k~
gę zwti.erząt i ludz..i wyżyWlć, .lecz. zebrać 00 lhle
m nowe z~,kullY, zaIO~zc~dzać:tJlą. wy~k ch
;by lun wreszcie zebrf/ć choćby .maJą .su~ę ~
.c.uą. godzinę, która na każdego .' przycb~, ą.
..
hardzd-e.j na wl.aśeicr~ll3. cY'J,'ku. który
~,Yf.lY':ku

ląd.

walki, :taka

tysaęcy

ją dotkliwie w rękę. PUściła

nocześnie

str.ą,ciwszy

s:ięwywi8;mła D(ł

zne,tr6w, Harri:ogton

zupe.tn:i~

~iero-WIUlicęa

tWł

rów

i'e rzeczywi.. ·
kUka falSlZywycn rucl1ów, po kM
pOOi;.U·

stości' wykon.ała
rych samolot poe,zął "świdrem" łS'~
wiedJy pon':Mi wyhroożem.

W dół. Byli

W kilka chwil a '!"opla.n. spadi na plażę, r0zsię na SlZczątki.
HaT'l"lngto<u Kginął na mie~, •jego na.l~Zec:zo..
pr$ew.ie~Qlla do· SlZ.pitala mi~a, CLosyć siły,

bijając

na,
aby, . (\dzyskaws.zy

przytQmtI.OŚć oporwi.oo..ZJieć, 00
$'>!\o1'POCZ:?'ill wyzi(lnęla ducba~
.

m.-

li'

W;S'(#

W. Egi.pełe'jeąt )6.000 sam
_ Przez ca'ł:e

w.1.eki

wi~:Pyl.,nj~wy~l'(j~.
"okręt PUstyni'~ 1'{osi!

tecznem zwierzęCiem, jaJt'O

podróżnych icięź&"ynabarJ1z.6 CLSJelde(}dległO'
ś·', nie wymagRjflJC Fa' te u~łqgi ·nftlQ··~~a .Q1d' p1.-

na

stwor.ze;.ni.a.

Ale oWenie i :p;aP1J.stynipo,wial

«..tch n,(}wocwsn~,Jf~6ry mWliLczy} sdę' m;ę~y1n
neani i w tej ta.k*e~ ,tlvi~ni;e., Ea ctt.łikPlwliWe 2iilllńlOOlił
środki >komuni:k.a,JCjd.
.

nie spojrzenie :OO.c·~ię;wc~~, wybiegł z
domu.
.
Obok jego. clionia stał drugi,
a pod
drzewem, z papte3:ęęę~w. ustach sitedzial
Pelayo. Było to' PędrQW,i na rękę, gdy~ :mo;::
glibyzaraz udaim~"r~~p1 .w pościg
za
mordercą. Rana. była świeża.··~.~brodniarz
nie mógł jeszc~el)1cd-ąleko.

-

Palayo, P~~f' woją .p~q~tą -beł~

kota!.
spokojnie
- Zabita --,. dokpńi;Zyl
Palayo.
Matador osłupiaJ. .StraszD:e podęjr.le~
nie 'zakradło si~ do .jego serca.
- Wiesz o tem?
- Tak. Ja ją zabiłem.
- Więc musisz
umrzęć! - rykn,ąt
" PeCtro,
o\vinąI błyskawicznym
ruchem
płaszcz na lewem ram~eniu,. wyciągnął sztylet
Z za pasa i stanął \v pozycji" pojedynkowej.
, - Zostaw to,Przeci;wkotobie uie wy::.
dobętIę noia.

- Ty 'psiel - rzuc.U" ~.. 'wściekłością
Pedro i~ skoczył na przyjaciela.
'.

Dziś

w jedlnym tyLko Egipcie je':!,t .' oJw.ro

~m()dlOdów., podtrz}"IDującyClb,
~li~ ~j()cUle,glej$zY'ch
Zf!,kląjtkOtv

tys...

11

l~~~

ze
·kmiu. 20 tys. .
Wielhl9Jd6w st,racHo wi.s.kutek tego "posadę", •
c~rohi·ć, trzeha iść z pootępęm. który nie ~
środków komunil\:acjiz cmsów romantyzmu. Zzoe.,;
sa.t.l:l:wielhłądy los swój' znoszą podObnie z:n.aC:mie
ciarpHw1ej (ll\l wielu il1mych ,,wOOukowanych".

:;

Pelayo pOr\val się na równeuQgi, nagłem uderzeniem w ramię wytrącił sztylet •.
r~ki przęciwnika, chwycilgo w ramwna, pot
trząsnął i rzucił na ziemię. Potem podniósł
broiŁ, schO'wal do kieszeni i spokojnie odwili
zal swego konia od drzewa.
Pedro zastąpił mu .drogę.
.
,..- Przysięgam, !le cię zabiję .. Na Bogtt
i wszystkich świętych - dotrzymam
mej
przysięgi!

Pelayo spojrzał mu w oczy.
.l.- Bluźnisz, m'ój przyjacielu.
- Nie jestem już t\vym przyjacielem,

lecz

wrogięm.

Oblicze Pelayo zasępiło. się.'
.
- Jak chcesz. Przed dwoma laty rrud
leś się na byka, który pędził, by po raz dm.
gi wziąć mnie' na rogi~ iurato\vałęś mi ży,
cie. Dzis ja ci życie uratowałem. Jesteśmy
skwitov. . . ani.
.

ni6 -

-. Śmieszny jesteś. Umiałbym się br~
szyderczo odparł Pedro.

(Dok. nast.)

. Nr.

m

•

naw
Szestlłt\M:ka

Jest

041mę\lę2fPięc~riłe;j'azą;

aI~ tlziewozĄt.
Jedenaście tysięcy ·dziewcząt·

ten zakoo.hal się w ,nich na pierwsze "spe)jr~
nie. ~~nił .się z niemi, zWltal je w świat Da

w . Sta::

okręcie ~e.~~regO, ~Qt~.
.
T~ rok~n~ jest n~be~z,'
nym vv"iekiem dl-a drziewcgąt.
Szcząsliwe' i ~owolone lOOgą bić ·Z
nich te, które' mają mądre· i kochające mat~

uciekło ~do

n«chZj@dnocv;onych i Europie

mów rodzioielskieh w. ostatn.in1iroku, a więk
ąZQŚ~ z nich w wieku lat s~esllastu.

Nie

nalQŻy się' temu ~bytnip dziwić,

Szesnastka

jest

wiakiem,'~

gdy

ki do pilnowania. i prowadzenia ich pmez
ten nje~piecznY okres 2Jycla..

f

~iewczę jęst nięspokpjne i,nleza.dowolone
- apr~ykrzyly~ię jej r~eciY stale, a cieka..
wł.ą

nowe, pełne zachwytu.
Je5t to. c~ąs, gdy ~ysł dziewczęcia
»xzepelniol1Y jest niejasneroimyś1 ami j prag
nieniami, i gdy ona ma chorobliwą . cieka,,:
waść do życia.
Nie wie sama, czego tądą. od losu.
Tylko musi to być stanowczo nic podobl\~
go do bezpiecznej i spokojnej ulicy, któtą
: znała prze~ całetycję.
Cl.lce ona.,3miany i j~t' ,otQW~ do ~

wstąpienia na zakazaną ścieżkę
bę~2;astaoowi~ą .~ '" nad tąm, doka:d t-a.

,\rantur; do

I

W SEJMACH I NAD
Zebr'3.11 kobiet pl"acują.::·
cych 'p{)Utycznl~
emawialv
ostatnio w
Bernik' szwaj_~ dwie wymme działa.
czki: pani. Pl '.
a, członek senatu OZ~
chQBłową.c~~6· ... 1\dela Schreiber, dawna
c~ ~jęgo parlamentu.
PlaWnk9W~}ln:óvtila o pracach kobiet
Na jOOn

w

vrov{aam.
w sejmaeh~ Ref~9tka, która opierała swoje
Szesnastka jest romantycznym wie.,W'yWod:y na d~dczeniach Wyniesionvch
lclem dllit· dziewcząt~
Z ~echosł()w~,.. .erdziła, że rozwój
Głowy ich l'ełne Ją snóW i rua.'t'zell lfuneuts.rn~r k '. ixlbywal si~ bardw ~
Zdaje im się~ te są oOpOwiedńie dla. WSl&YSt woli i ~ trżeha
długolętnich' przygoto~
kich bohaterów w ~odnła6h.
wań, zanim doszlQ :łię do d~sie]szych wy;;
Widzą one hd'ęcia ~ bajki w katdym llikóv·
"
m,ł<>dzieńcu g napo~adowanymi 'włosami a
Masa1;yWf Pf'wie~ł .W r. 1914:. - les
la. \:;alentlno'. 'Modlą s~ ~d ·ołtę,f~em 1~IPJJle~ sęrQut le cprp,pągnonde 11lomme
gWiazd fllmoWyęh. i~~lmią ~ by lluu{ly zo dans la vie pubUquę - i słowa jego sprawdzi
stac stacja:wi' rih'hlnkowemi dla. pij~w i ły ~ię n-3. ~l'U1leie cze~hostowackim i borlaj
~łócz~g6\V, jiIrlah spotykają.'
c~y nie we wS$ystkjch krajach kuJfuralnych.
Qbdarza.jąwz ględami godJlych i nięgo Po wojnie otrzymały kobiety c4eskie prawa
anych: podobnie jak bohaterki z romansów głoso\vania i dzisiaj z zadowoleniem mogą
-mówią do kazdego chłopca: Ja muszę ko~ spoglądać na swą sześcioletnią działalność
chać kogoś, a tym, kochal'ikiem ty moiesz parlamentarną.. W SęjU1ie czeskim zasiada
być również dob!ym jak kto irulY.
kobie.t lOt a ~w ienaoif4} 5.Z wejściem kobie~
ty do pa:r]amentu oczekiwano cudu. Zapom
WAfjują ~il chłop~ąm.i" jak tp ~ę ni6 mano przecież, że k-Qh~'ij}.~ nie wnosiła do
wi, i nie wi~d~ą 90 ,ro~ią7 ni:e . wahają się
sprzedać swego honoru lub dzieWiczej sejmu 'wielotniegod~:wjgdcre.nja m,ężczyz~

'Par

skromności

no§!:.

za popular~

llY· Jednak przewyżs~la ~zeikiwarua! Ko~
bieta odznacza się \v '~.·ociIDie czecooslowac::,

Szesnastoletnie dziewc0ęta upajają się

kim zdolpościlaroi, s~jęul i wytr\\Talo&c.ią.

za

misę

soczewicy,

milostkalui. Szesnastka jest
D;.rm v.riekiem .dziewczęcym.

ła;twowiemym ,

. Praca C~choslo'\Yac~f!k- ct;>ką.zuje się przede~
wS#YStkięm Jako OWOQD1i

j

w dziedzinie

s~kol

ją znajomości :życia, którą mogłyby odróż~

nictwa) gdzie kobiety Oiiągn~y zmjanę usta
wy szkolnej oraz w ~ęazinieopie1d nad
maciera;yństwem ot dziećlclem do lat l~tu.

tlić pr!X\vdę

Praca kobiety zaźnacza .,Się również w kw'e:>

o

Wierzą' one wszystkiemu, bo'Dle ma..

od fałszu.
Jeszcze mniej poddają one swe miłost
ki próbie wątpliwości. Wlerzą l:łezwz;ględnie
"fł\t uczciwośĆ mężczyzn, którzy

remonję ślubu.

Wy
w.'

i

Ruch kobiecy w Grecji.
Wielką

BmlSac.ia w AteaJ.aoh, by10 wystąpien.t'1
p. Marji Cbrrisoeln. pr.red.aą.Jem okręgo\'\"Yill~ 1~~
obrońcy pnt'\~. Jes t 000 pi~rv;szą z kobiet g"ł;C
'kiOO. która zajęła się ad\vokatThl"ą. Pr1.emó·vi~me
jej cbrończe spotkało si~ z wielkim uznaniem fę
~Wl 1 .roopyłQ apla.uz u kolegów. W{}bec I}~W
OOow1~jących w Gracji, re kobieta. ~ró vnl z
pra;ktyka.

}. l ..iVO-

1:tobi6t pójd'?U~ k a

y

ją

NAR;()D()W.,

stji aHcohołowej.

Mównypi

slcQ~I~ swój rąferit slo

Weml:
'\Jęże1i nie daCie tych samych praw wa
szymkobietom, poniżycre. ie wobec was sa
mych i wobec waszych dzieci. (Zd~nie kow

cowe to aluzja do kObiiet szwa~ldoh ~
francuskioh, które ll-iemają jeszcze pra,wa.
wyborczegol' lecz walczą o nie).
Wykład przyjęto z gorącem U;Znamem
Następnie 'mówiła pani Schreiber o pra.cacn
kObid Md 1i/.~ojem ];'Owszecht;lym i . zP
dnoczeniepl narodów. .M.{)rwczyni·' rozpoczęła
od twrerdzenia., że ~ównym celem. wszystd

klch usiłowań kobiecych być powinno dąże
nie do utrzymania zgody między narodamI.
'V pierwszym rzędzie dążenie to jest właści
we matkom, wszelkich
narodów i ŚTOOo;ł
wisk, gdyż one t~i najwięcej cierpi.~ z powc
du wojny, gdy 'dzieci swoje posyłają na .~
leciwo łub ŚfIliero. W tern uczuciu ma.cie:rzyii
skiem rączą się wszystkie kobiety świ'ata ł
względy nacjQn~lne poróżtrlć ich nie mogą·
Mówczyni

wspomina

w~j~

scenę,

gdy pewna Niemka stanęła ood g~
bsmmezna.nego żołnier~ we Fr'anc.ii i zb
żyła wieniec. Obecna tam kobieta baOOLlska
wyciągnęła' do niej dłoń be1< .urą.Z,'y, JnÓwiąe:
opłakuje swego' syna, jak j~ mój dom'

.,Pani

otwarty dla pani każdej ehwllił<'.
Kobiety również i w Lidze, NarOd6w.
mają możnośC pracy dla spokoju. Powinno
to być ich usiłowaniem .najpierwszero, by
stara6 się wpływać w dUohu pojednawczym.
~-

Tem zakończyła Adela

Sch1"etbeT swe

przemówienie.

kobiety ameryka', ie.

)lZW!racamy się dirJ.
~ błaga.lr .eill, a.by~:~!
",--yl"mka1i swujego ~którry ludzkoo~ do
zguby Pl"O'wadzi, aby naai '.'~ł.owli~ i bracia, & w
~ł gó1rrllośei nasi sY~
byli na~aieni i"!3.
:.oajstl"'85Z11iws e pOkusy '1 ~my nie pat~yly 1.'.·1

mę

ll~y~ lllQŻte si~ zajmo~
ka~ką, pra.'Wdo~oonie wi~j
~paai~

. '

1"C'l1U',.'
.

J."łvvL.dJJ.'1.4CrL".I.

namawiają

Je do ucieczki ~ ninli, bez zajmowania się
myślą - o przejściu przez staroda.wna ~
t

'

~._
. .... "!'
..

ZJED.·
.. '

c

c'.'

ID!QC:U\-eyeh po~' 00 do vrystępku ;;0
Wad'Ząl na dusizy i ciala ~tę. ~w"nmy ~ię <iv
nieh.

\Vas"ego sumienia. C"y1tl.iml ...~ Vi imię :;rujno ;-.1negQ życia l'IOdzi,nn.,mWi~QD;ych na,qLitl1 i
zlan.... nyclI Bew. - N!I1' tBtlić ~o pl fl9tW!l: 'm
.~'l'Ał~ i DR rany Boga. tyktóry Was i łl.6S s~f będzie., na :M'tvi ",:ni·~

d'O'br€' imię
W3gO,

nak~.mioo

Waamj ~fdusz;y; która kied.:v"'Ś RS....,.. ~

prawied'łi'Wiolla łub ~ ~;

my Was i błagamy -- ~uClClie len gl."~h ~~
:tiwy i sta1>.eie w SY.:e!r~h tylch, ~ usitllą
gicb ,e oo.mjl()h i SwoiM b1itnieb podnos~ć i ~i4
cootr.:iia;ć" •

Z OOC:b\vą tĄ pnszJ:y koibiety w poob;Qd,zie p:"O'
oesyjnYID} przy J:Jdeiu dzwonów z lIo9cioiliJw WB.!I61
kieh w%11ań - 00 aoz.yniJru do $Zy1Biku i osiągnęły
to raz po r.lł!t., t.e ~yThka:r\f, wydawał lm do zoi~
57iCzeni!i caJy zapas &lJro.bolu.. P~j m.n:Uaet pr.a
ey manifestacyjnej »dwoiły wy~;iłkd w pracy mwiad&miejącej - i ~yły _~~i.,ks~ światową
a.bstynencką kobiecą - "~
wy Z\lr~k Kobklt Abst~-··.

•

j

Na wczoi:~zej konferencji u inspe~tora -pracy de0yzja nie

ULENDAB.ZYK.
~~:K p&~nikA "';'I{aliksia

P. Mo

. . ..: ' .

~J:A~B.Y

,,~ć".

Luna ,,K!iad"~

Reduta ;,Czarny pierot".
Grand-:Kda'lio ,,4-00 jteźdź.ców Apikai1.1p91'l] ':
~."Pa.t i Paiaebon jakobokaerzy"o
.
Czary "Og:nb1.;ypotwór".
~połlo "Pat. i Paltaeoon jako bokset'Zy".

p. Meysztow.icza.

carskich met«l

Delegaci Izby Handlowef
Lodzi

w aniu

wczorajszym przybyli do Lo::
Izby Handlowej w Budapeszcie
celem zaznajomienia się z cenami naryn:t
kach łódzkich.
, Węgierska 'delegacja interesuje si~ tył::
ko t<>warami wlókienniczemi, które
mają
na. W~ech.~lki·~oPlt. (u)
dele~ei

v.'1ci.e:le org.t~1IJIi:weji roootrucz.yoo i pI'aoownicZ.y~i
na.jm:ergle} mej protreiują.. Po :pOdpisaniu pcnty~
l
s:z.ego l''I'o,t{}kólu przeclsW;wiciel z.\v!ią.zku .,Praca:
1em podpisa:nla~tWy. CO' s;ię tyczy pr-a:oownik6w
pp Kazim,ie~zakoświac1e.z.yl, iż lliusi tę sprawę oil
11lIIlysłowycl1: i~le.faów fahrycz,nr~h~ p'l'lZir..mysłow·
dać do rozpatrzenia mbraniu delegatów :ll.brYC1:.1
c-y wyratilijut ',~~, s\anm\isJiO w pilsma.ch1 wy~
nyeh. Na ~kUJtek oświadc.zeroda Pl'zoostawkiel 2Jwi.\~
siosoW8iIlyc4d!Op.f;cll~ A mi:wn,:.wi{:le prze:myslowcy
su k1aS(}vr~O'{) p. Walazak zakomunikGwsł 1 i~ kt~.
wdaolezym . ciągu 'żgądzają '-się na u<hielenie p:ra
SQwe.y mają .juź 2JdeeydowiU1e stalIDwisko w tP.J
eowm.iik.om umysłowym i majstrem fabrycznym
!:'prawie, n:e chc~ jednaJk wytamy,\\rać się, loozi:l1ća
podwyżek:ilnlQyWid~J:n~. Z powyższ.Y1C1h })Owo· Ją· Di!1 dleCY1ZJę ~u "Pracal'. Na
konhT
Mw 71Wiąmu '~YS.tOtV\1~ uważają. za zbytoozne
r-encja ros.t.ała. zakoncrona. Jak si~. dowiadujem.tJ
WBr.leILkiIe . kOO1ąt-ęI1lĆjt\: Po odcZ,JltaniU pawyzswgo
po zeJ:XPi1nd;ą,lCh d'el!egafó\Y związki zawod<lJ\ve .mdet~y.
pi~ wywtią,m.ląr \~ę Qżyw1:01ll3. dysku8j&, w tmk~dl,lJą oda1śzej akcji. (V)
.
~

J
Pomnllf:s1l p# kpt. Ben.
w·ft,m'u17b.
mil D'a
....
,~

Łodzi
laik sję OOw~emy, słynny poota hlndUSild·~
uaglucly Nobil) RlaJ>indlrrunasth T~.()lre, któr,yw d!niu 20 bm. pr1lyje~ .·Q:oWe~r~wy,·ZlWwW
ta rawmet 00 ł..'OO7Jł, gdzie wygłosi <ldC1iYt w saibi
F1lliarmOIlj-i., Eg!mtycmy . gość·· W~ybywa W' ww~y
~ sywa i ~ilIOIWej. (~){}

l~UJlleiatt

~, d1ni!u WfCIWraj~ym Ur.7J1lld Wo;ilewódJziki 0ł!'xymał ok.óIfn.iJk.:Min.s>praJW wewn. W SprawU'Ł:
pośredndIków; mtylW8.Il1~h pr2JelZ osoby
zamt€lresoW~ w spr&waOO wojeilrowyeh. PolIl'ieważ pośredni
ey ci wytZlysku~ m>eświadio!molŚć lud2JkĄ, ~obim'l!ł-ł~

.nruwmieme opłaty

i ·d{):pusrozają się rozmaitego
SZlaIll1larU1w, okóLnik po100a ogłoodć, kto

~
Dl).L

w t:y1Ch spt'.am-oohpom

0-

ich rodJzii;ną. OkólniJi
OOWlOlmtóW, <Jik,aJ2)ują
e.y;cb.
W sprawac:h ilnwła
Jidz:kdlch u~ne 81\ 00 m;tJerwertjowMlia mł'IZą
ł1y 11JWtią'11k.ów mwa1idó~ WOIj'ennYlCh za ok:aiZ3JI'11em.
ą(lO~ podlpisa.nego PIm~ dam.ego .ezło.nilwa. tV

sobami zwiJnlter'eSlowa.nemi

i;

~ystk1i1Eml
pełll!Cli'a:rolcmlctwa
ssDron.

wymienia

Kredyty 00 roboty publiezne
'Wi amu ~jBZ)Wl UWZiatd WO!'.Jw6dlrimi '.

f~

!:

-fłIł&'ł do dyBPOPOZy.clj;i sumę
1itęp8:jąee fIOłIotty pQ;b~:

..

111,000 ~1.

00

na-

. ·.Ma· ~~nie- buldlotw1y gkm:l.a~um w Pabła
.•~ St,600 d. Ile. uJroń!ozeaie bud!olw J semiD8il'iUlli w Zgiert.u. 2&,000 zł. na budowę ill,l)łStu ~

r~;;.~}XIId ~~ se.OOOd.
'·;·~,,;dCfd,!.~ _ U

0l'aiZ

glr,.·1IiAO' ..

Da

,~

.

Pęczkqwskiego odsłonięty

M.;Ji~

·Su..

I

zostanie

cmentarzukatołic]{imw
Łodzi
. .

Dnia 17Q~~m. o godz. 11.30 w }{oScie::: szewickiemi pod VIarszawą (NieporętyJ.
1e g.arnizonowy~,'przy ul. .Św. Jerzego odbę
W walce tej dowodził po}:ączon'emJ
dzie się uroczys:t:~ ·nabożeństwoza spokój kompanjami5~tą i ó..,tą 28 p. Strz. Kan. i brat
duszy ś. p. .kapitana Benedykta Grzymaly udział w tej samej bitwie, w której zginął
Pęczkowskiego. W tymże dniu o godz. l~j bohater zi'emi Łódz. Ś. p. por. Pogonow·ski.. ·
n·a star,ym· cmentarzu Rzymsko~KatolickimM:amy nieplonną nadZiejęt,jz·,tk urOf
odsłonięcie pomnika ufundowanego . wylł\cz>
czystość. uczczenia pan-męci Ś. lP. kapitana
nie. przez, rodzinę zmarłego.
Benedykta. Grzymaly ~ PęczkQ~skiego
Ś. p. kapitan Pęczkowski zginął.sm1cr rodzinązoi9rą się równie*[i przedstawiciele
clą bob aŁerską w dniu 15 sierpnia· 1920 roku miejscowego spole~zeńst~~, dla zadokumen
w walkach 28p. Suz. Kan.. z hordami 'boI;: towania . swych uczUĆ p{\trjotycznych.

PO"

~

.

. . .. . glel dl ..

.r. i

Magistrat1ljędzle spro,wad~argpoojalnemi/ pociągami
Ciężka· sytuacJa ol',ałowa;[odz!/spowosprawie skierowani·~, do Łodzi oprócz

.
nor~

oowana całym szeregi~D):komplikacji na·ryn" malnycĄ. niewystar~zających ładunków spes
ku wewnętrznym skłonim'·Magistrat.. łódzkicjalnego pociągu t~~varo'wego z węglem.. fauo za.jęcia się tą palącą·Spt-aWą.·ChodzlFbo:; ciągi takie byłyby }według projektu Iruigis
wiem o zapewnienie lud~~ści dostatecznych. stratu, kierowane
Łodzi w mi~ę potrze"
ilości węgla na . zbłiżaią~f'się już o~es mi~by. Vl sprawie tej *a być podjęta vi najbliU
sięcy zjn}owych. \V tymif!~~11:f magifuat za~ sz~ czasie interw~ncja w\Varsza.wie. (e)
mierza zW!:Óclć się do miD..,komunikacji w
I

40

Okólnik: O pośrednikaeh
wojSkowych,

~jawa.ć

,

II

ol

11

IPrzyjazd Rabindranatha Tago·re

N:aWi()

;;po;rządm~odpoWirmtl ~ .•

tern

Wczorajszy numer .tódZ1kiego nIemieckiego dziennilia ,,FreiePresse" został skOBli!
fiskowany ~z Kom. ~ądu na m. Łódź
za pomieszcz~ie wierszyka o min. Meysz::
fowrezu· przetfómaczonego ze skonfiskowal"
~ego ,,Rozwoju".·
Pan Minister· Meysztowlcz strasznie
wstYdzi się swej przeszloąci~ ale nie
za,.

d~u

p-tJStilllOWiOOO

sprawa 5-proceIllWWej

Wiadomości bieżąee~

dzi

l:tórej

toli~ z posiedze:nia. Treść protokółu

msta.J.a

,.....--....(ł~

ęgi.erskiejw

C:;).'

podwyżki dla. robotników
już mła1lvw.ona i QbooIliie 2iwią.zkl przemysło
we cwkaj.ą na' ~ó~erue się d.a nich \vłókini.a.rzy, c~

No:wo8eł "Gałg.amarz ·paryski".
Resuma "Ofiara ~wa".
CorsO "Indyjski. grobowioo''.
Dom Ludowy ,tGdy sława mHoeć zabija".
Miejski lUnetn•.Ośw. "Iwonka".

pomniał

w loka.lu inspekt<l<raJu
lII-go~~kr~~';fdbyć się miała w-s:pólna kon

hrzrojf it rtvtl_
tel'oo.cja prredstaWi~eli związków przemJ"'Slowy~h. ki 'tzawod<lwe n.aj.h.degCtl.'yczniei protGSitulą p~i ocganiUłJC.j.i . z,aiwQ~wych. Prred:stawiciele p.rzeciwko cŻ!e.kcc;vaźeniu prwz prz(illlysłoweó<wil:Jgytiu"
. mysłowców jak hył({ do prz~wid·ze.ni.a,:na konIeejliHl'ństwoWelt jaką je9t lnśrekttorat J.)rBlCy, ~;pj..
.. ~ję nie'~bYU~'rr.ograni(,~j8jCfiiię je4yn;!6 dó
ry wpiel'wszym nę&zie lIlA obt)wd~ek ~ła.t.Wi~~,
pr'Żysła.ma pi§.~~tDotywującego ic,h uhwhecoo,M, sprawy wzajeIDIl"gr. porozumiooia s!ę lh~"·
wobec ezeg~· pr~tawid'€I1eZiVYi~1lk.ówzawQ(i{)c6w i praco,.-,uik:}W. Że p1"?;e1"nysło\Y'Cy pt"a.gr.t8, ro! .'
wy'Cn obradowald·L~;.;:;~ ~mi. Na \'''iSt~ple p. ins.pek . bić wspó':ny front 'robotnikó\y: prru:o'lvnik6w l1Jny,.tbrWoj.tkiewiloż ·'Wczyt.ał z.gromadzony 11 lIism1> ..;:h:i\vych i maJstrów! t tego powodu ełi:minu:!\'
zwi~ów. przem.ys~{',wych, w kwrem motywując
tych ostatnich z umów zhioro\vych. Przeciwko ta~
swą
IJiooberoo.oś4 j;?:przemyslQiwcy z.a.zn7.:~Lyl:i" it
h.iemu prow>OIkIDeyjnemu ~pvw{t.niu, ~&łIF1"

pr3.1Cy

W 11),0 WISJt A

Represj8sł.\

została pOWzH~ta.

w dml1W~jazym

.. (leMt- MWElIjsiki "Ucielcla· mi pr:oopiÓreczka".
1t~~opU18lmY "W-esele podczas rewolucji".

Cumo

Cczy r o

lilii

KR NIKA

...

~

II

I

•

CI•

do

;.

11 ,

•

I.

Wiek ,(Biecł.w'8Zknłaeb::~ąrednich
~ą~sięttQwf':~ ;;" tllr~:~ .,~<:; .. g~kolne

st łucji

;wygąły pk91~~.~~." ,"1:ym 'łl.~r~aJą, ił
ijQ pi~azęjkł~: S~~(lłi..Śl1ę~ęh, p:ry\vat$
ny~bt\lqgą byĆ "p:,qyjmQwa~ .W!k\) dąieci,

które lllcoo~~y9' i pó~ ,pok,u lup ni~ PIze~
kroc~ły II ,oku iWQ!łl,
, .
l}9 wyis~cb ~a§lllot(łhy6 przYjmo~
;walUt Ql'Q~iłe~Qdp~rwi~dllio stwrsZfl.
W w~~diłWh odęhyle~ia. od 'PQW~~
lej W~tlfłitllyQb firanie W~ękll 'należy każde>;
I"6.Ząw(ł 'uzf~kłlĆ 'pO~WT~lenia

na przyjęcie
łlziecka. 'Oql\aŚłlYch. \vladz szkolnych.
W tym wYpadku opieka domowa skla'1
"a poda.niedo odnośnej szkoły, któr-a prze;
~yła .ie zodpowiedniemi wnioskami do wl~
Lyzwierzchnej szkolnej. (Ul

N()weopłały stempłowe.
Według nowej ustawy pobrerane ,Oę(1ą
ba przyszłość opłaty stemplowe: od
podań
3 zł. od każdego załącznika do podania po
:50 gr., od rachunków opłacanych przez 'przed
l'ięruoroow, którzy mają świadeotwa pl'Zemy~
tdowe lub handlowe 0,02 procentu, od ra~
dtunków osób nie posiadających wsp(}mnia~
D.ych śWiadectw 1 ptoc. i odplenipotencji
3 zł. Ponadto ~chunki do 20 zł. będą "wolne
Oq, opIat stemplowych. Oplata. stempIQwaza
:'Weksle będzie wynosić do 50, zt. 20 gr. od 50
100 i ponad IDO zł. od każdej setki po 30

ZBJCh~ llli!&C!!'y{?li

e wypadlki
firmą

kwest i zbiórek

oozukQ:(f..
insty-

rÓŻllych

s.zczególnOo§ei zb~~1"anyeh jakoby na r~~u In,,,-ali:dów \Vojen
nycb. Ostrz€'ga się .
ubliez!1!(}Ść. 'Pl'zerd nte-

tucyj

<IDbroozYnny~~

oobożoom PD'pi.eraml0In,
się l'1IaljsikTuiplłJat

rodzaju

-$la,lew

~e;cn

uj.a"ce. da. wykonywa. ych bez.zw!oomie zailffi1ltual!Thi'S upraśtw, się

Kola.

Zwią1iku

wyeh,
(tła

że ogłQSmnie

pracowników

lnwa.:.

Htej Polslkiej w Ło.57, te-l-e.fl{}ll 2,7-00 o in
,~' ."

NaleiJy ~~~;~,'."~wiąze.k Inwalidów'Wl(y..
j;ennyh jest w ~,~o ~ j.ed>en, posiada w.e
'\w.z}srtktieh mi:astJar!;h, ,.
~1w;a i każd\a pub:tiema 00iQpk,a ~'na,
'e oboogo KDła mo-

1
i

wSróo ·płatni~

, .'

I STOW

Wykłady \IV

T..

tnstytat Nauc!.yłfielsk.i T
. S. f!. ~ W. poda
je do wda.d!omości, Zf. W dm:il 14 bm. l'Ozpoc.z.y· 't
p. Sl Bastgenó\\'n:;t. te współ
'alem ..>p. Z. Bą.cl
lrowlskiej j d/r. S. Bud!orws.ki -Lruzarowej cykl wy
kładów - Foomy Mu~~
(ilustracja mu:z.yCD!13.
i wokaJina), zaś w dDliru 15' m. roZJlOC~e się cyld
wykładów ),0 Fabryk aJCj i ]N ł6ki en" (z obraJza.mi
rniet1merni}) \vy.głoazQll)1ih ph-rez arereg znaID.ych ~:ł
.facllowych.
t
.z&-a.z,em })OÓal-i~ się qO\'l~i, re wykła.1
pt•. "Prz'ęd,mlIkietwo· ~1ooi]? im. Moozus':
~ nie p. i·nt. ~ki.
/

w

I
ZASILKł

t

ki.za III kwartał roku bileżącego wyznaCZQ$
nych 1l4t dzień 20 pa październikai dzień 20
Jistopada. roku bieżą.cego spowodują, oprócz
pttymusowego sciągnięciig, całkowitej kwoty
zaległej z4l1iczki za ten kwartał pozbawienie
w przyszłości ińeakuramych
płatników
wszelkich ulg podatkowych.
]..,eiy ?!,zeto w interesiIe płatniKÓw 00:'
trzymnnie wyżej wymienionych termmów 00
do uiszczenia podatku od obrotu. (o)

otrzyma mandaty karne

I'ame, oraz -na Od"wrotnej stroule
pOdany'
.Jest -~Tykaz przeIJisów, za które mogą bya
nakładane kary 'doraźne. K'8:ry ·nakładane
będą w imieniu Komisarza Rządu.
W związku z powyższem" KQ!ll1isar~
Rządu wydal polecenie, aby upowa.żnieni
funkcjonarjusze zaznajomili, się dokładn4e i
przepisami dotyczącej 'ustawy i rozporz.
dZe!i oraz z trybem doraźnego postępowania
karnego, aby zastosowanie go w praktyct
odbY'wało się prawidłowo i bez uszczerbb
'dla powagi władzy.
(iPf

zł.

I
rac _ni ów amys;.ftl••
Ss

oT.RZYMAli\
"

Ol BEZROBOTNI,

W celu ustalenIa kolejnOŚCI wypłat Z~
sUków bezrobotnych pracowników

KTóRZY.

WRZEśNIU.

umy~

wyro z wyznaczonych na październik kwot ODozny~
odbyła się specjalna. konferencja. Na k0nfe=
&
ot
rencji tej z udziałęm,' przedstawicieli zarządu
:·łI ".afl. Technlk6w
~U
() ~ioie 8----ej ~ w ~duszu bezrobooia i ~aniza.c~ ~P
!(lkalu, Stt;iw
ia Teehników w Łodłzi, PiDł. ',.
~iczych postano'\\1ooo pnę~czi6 dla tych
lw~ 1
~ p. im Mieczy-;łł1w UI'lJlińsJm PL
" ~ nauk~i do pr1i.· pracownikow umysłowych na' prowincji kt6:%
yTZy nie o~ali zasiłków we ~ W
""~Al

.,

"

my~:owy 00 obrotu za rok 1926, ii
nl00.ołlł
trzyrn~nie jednego z t'erminów spłaty zalicz$

Jlajbliższyeh dnia~h

W uniach najbl1~szych policJa rozp~
czme nakładanie doraźnych mandatów kar;:
nych za przekroczenia przel;1isów sawta!::
nych .i o ruchu ulicznym.
Kary doraźne nakładać mogą jedynie
ci funkcjonarjusze, którzy zośtali do tego u
poważnieni przez Komisarza Rządu. Każd)i
z funkcjonarjuszów winien posiadaĆ odpo::
,,""Jednie upoważnienie z pieczęcią i podpi~
sem Komisarza Rządu, w którem wyraźnie
jest powiedziane do jakiej wysokości odnoś
ny funkcjonarjusz może nakłada!c kary w

Dnia 17 pa:bd~iar' ~a rb. o gYO<k. :---ej '\We.;\>;
,. 1oka.J:u Nruradolw.! O :a.tliweji Kobiet ul. Moniu·v

PolJd.

.

I "

l Nar. O g.. Kobiet
:k.; 11 odibęd:zie sIi.\i Z
nie dla Kobiet, na kt-'}
rem PoollaDka Wanda
dtina zda sprawozdande ze
łiPw*J pielgrzymki b:. Lourd!es i fuymu. ZrurząJ
N. O. K. Ult~la n'i '0 ~braruie W~y8Ukie Koblety

W obroIJJie, mrówno wia&uegodobrego iniii€lllda,
jp.k również" dla uchro1Iłi€lIlda ,OlffiJamego &p01>&-'
czeńsiwa p:r:md wy,z,yskiem QSzUSltów ootr'z,tiOOnie n;'
niejsm -ogł:a.<3łZa OkTęgoW~ , Koło Zw.iązku InwaHd'Ów W>Oljen.nye.h' R'ZOOfZyp06pO'1tiJtej Polskiej w I.odmi.

~

B.

~tyki &ł\lltbolwej
państ'V'i'1Owych . ~o
~_.

mw8j

pra.ool'W'lltkÓlW

ZWIĄZKÓW

og.nJiw

Z
le
10.
,:Jfermin nie został prwsunięty

W' ~tru i~ceml

B/ZOZle pog~ła ich stan· sl~,

ZE

mkttrę IDOtŹil')JOlŚC\i prmci;wÓZliała !?J)lórkom

7M1i1ą7ili:ofWY"}A 00 ter.el1\ie Lodtz,i1
~7S!Z'a1r'że,{JIf;rnymiUjs wiadom()ŚCii, że·' k'we:lty 118. l"Zoor
Zmązku InwaJ:idów'Vojtennych pod roŻinemi
JlO"
sta~jEmi są ~temi w ~ zja.Wiiskami.

innych

.

~ków państwo

w wi.elu pun1.'"taPh ,bałrdlziej jew po:r6wnani'l
~ obaw1t\'ZlU}ąeą, dotrreboms ustawą
17 lutego 1922
roku. (V)

sW!OOch f~us'Zów~ąkwestpubt.i0z..

-..000---

lll6<OO. WdadiOO:IłOść' t~' przyjęli pl"3I'OOwn1<ey z ulgą,
gdyż D(rWa l.l.Sta.wa., mają.ca 1lOl"ffi'OWaĆ. Sltos.lJuki sIuż

rowe

pub1łC$l1~t IZ'ĄI)(lrn!G,c~ k~uni.kat6w vrprfll~e;
Oklt-ęgowę E-Óło Ziw;ja.i~ll lDf\V18iUc1ów WOj,eunych w ł.AJ.cllmod r:Z€iN'lgll łat nie uciekało się do

zm~jJa;nMt
nyeh i w

ao

k9l

w W~ ~Woota.

fuGoci

ków bŁędoomi pog~óąk3nJi o mającem rzek~
mo nastąpi6 5łkasow1Uli~względnie przesu::o,
nięcju terminu pobQnl.nadzwyczajnego 10-"
procentow;egn dodatlcq,,;jQ podatków i opłat
groszy.
skąmowych, M.i.$sterŚL1(:o Skarbu wyJaśnia.,
Za pokwiltowanie ()płat~ i.sbmlP}owa iż obowiązujący już ~~~tłnia 16 bieżącego"
w·ynosićbędzre 20 'grosiy.
miesią~ termin poboru}wymienionego
10
Pokwitowania d9 50 zł. Sl\ wolne od ~ proc. dodatku od zalegl6ŚCi podatkowych nie
płaty. (11)
. zostanie przesunięty i podatek ten pobiera::
By będzie nadal.
Pmgmałfmaęłn!bo-wa
Zarazem nadmienia silę w sprawie
spłaty zaliczek kwa-rtaJnych na podatek prze
wst~.mana
Do.w'.ilQóujemy SIlę z

':za. a.pro:tiaJtą ~jsoowego' ,~ .,

.na, ~OOZ ZWliqZlku InwaiL'i..
dów WV]enttliyoU. :p:lOW sie . odbyw;ać tylf1ro ~ zg&
·dą. i pod odI~alnoooil:\ wa~I1i~negQ qkrę~
gowl&gO K'Oła,>al WÓ~Z'8tS podaje si~ to do \1\Ii~

e badanie d()wodó\v u-

poważmaj.8}C:}'lCh ()OOI~
rua tvoh~. .
O wY'Padlkac:Q,
wiada.miać Uil"Ząd
o ;m !"ÓOOlllie do Ok
lId(1ł
\V.oj.ennyoh
dr..~. pr,7ljT ulicyGda
f(}l :'Ra.cję.

'\Vyzysku~R

że, !~Y'W~Ć $ię

BYLI PO.MIr{lĘa

ten sposób przypat.inie naPiotdtów

WE
995 at,

Radomsk ......: 760, na TomasZów - !2,64'.n
Bezrobotni pracownicy 'Umysłowi w Łodzi
otrzymają do podziału ~ 100. 710 zt, kt(),

Da

la wypłacona będzie

posiadaczom. ·legi~
cji od Nr. 912. Kwoty te zostały ~
wcaoraj rano, o ozem fund. bezrob.. 2JOS'tJ
powiadomiony specjalnIm te1efoaosramem

Nr.. 483

•

t
_ li

i~:YI"':AWYi

Wystawa Gospodarsko-

w

gieniczna

przBd s

Łodzi

l}ylQ do lnewidmniapof'rvod!zenie \VY5~i.
. , ~asta fa d!n!ia na. ~eń. Już całą Lódź Q!b-<~
_

py~,' Ż~ - na 5r.f.ystawie ZOJJ.alCZWĆ illCŹ(I1a Wi. ~
ioteresuj8pY'oo :utOpslZ!e1fl w wYJiedminie S<lspodat
• wa i, mgj.e'ny dlOfD.Owaj. Dla 0Wied.lZlają,cych ILi(~"
-Bl8Il8, 6!łIr!aIIooją jest możnoŚĆ próDo'\yania 007pm~.:
JJli.e wysbalwi-<mych 81 tykulów spo:iy\v·elyełl, kou-cel"
~try, :r.adlj.ofool k!no. Dmę1ci do.s.ko.nale zorg3-'
aiztowanej oottOłcl i prlzystępnej
c;~!lie
w'3jIcia (1~, ulg10lWy 50 gr.) WYiSta,wil, '. _\va·i't-a
~ 'r. do 10 rw.) ,jest miłą i dla wS!Ztystkieh pI'z.yst~p
~ ~ją, w-teź.,WBlZYsCy wmni iae z\vied·z,ic.

'rwiSEy.>dzie:n rozprawyprzeeiwLewinsohnowi i

łc

---000--

ZABAWY I WIDOWISKA.
Ań,łci

Teabu Miejskiego na nCzarnej
Kawie"..

.

W sofutę, dalia. 16 bm. o g<Jdlz. g-ej

w1et;:;t.
WJf-etęP. T-w<> Otyi'f. w sali Gr8iud-Cafe z wielkim wiecrZ!O!fen1 tQ-wa,r~im pod n&2iwą "CzM:a:i
K6IWa Arlys.t~"
wyłąc:7m:ie' za za.pros~rn.am;-.
WieC4Ór Ulf'OIZiIDailici(.ba;nci!DIg, n1€zwytklą Z;aŚ atrakcją
łlędą wyst@y naszyci' ruriystó,\y TOOItru 1\1iejskieg1!
~ ret. p. K. Tat3.ł"'kiewilctzelll i p. ZmoZf>..JIl na c:z.e'..,
k, ~h eleg.'lne1cim hm:nwem i doweipe'iJl:
JaIk widJzJian-y p!I'tZygotowuj e się istna rew}a mrt.r
mycma, bu~e8i !Dli€il:łych:aine zainreresOi\va.nde 2Jwla.~z
~., iż atI"ty'Ś'ei uIkIa~f!: się z a.ktUllIlIł1ym i OOW1;:n
wp&1nie pro.glralDllfW.
RówtDde hog!ato j ci!el.kawie pnzedatawJ,a SIi~
l:~ęść m11lz--yk~-w\)'kalna pod !}d:erunkiem
d,,"_

7:, By.dem. -

.W ojdysławs~im
W ClOOIl'aj ~z.~ł się wiJt!lki prooes IQ PIWpalenie skla..p.u przętWy brnei \VojdysI:aws:kieh.
Na łmWB oskrurżony.ch za,5i~dli: Szlama i
Abram Wojdyslawacy, Gr-zego!:r. Lewi:ruIDllu.'1., Sznt':ll
Ptasz:ruiLk i ES't:eręt Ptasznik.
Przew-o:dniClZ.Yl sęd\Z;ia \VitkoW3ki; ~karLał p:o-

ku-rat.or K.ryel1ówaki;.
Bronil{OIS'~4Q!nf'Oh

~krócendu:

Dnia 15 styozniarb. o gcdz. 2.15 po pótnOf!Y

.nam 7IalSZez-yt najuproojmiej prosić Q! :taska"\y.€; &pro
atowaJlie ti"eŚlCi fM.'Itjiikułu -zazmi€l9lZlezonego w Nr. 276
Jego poe2i1tnego orgmnu polCl:' tytuł!ool "My. pitełl'\:;'-<SZa

BrY@oaoo".

NiJtej pod!pi,sa'l1IY, wieścicie! restauracJi w Zgie

llie

był

nig.dy, i me' jlest żadnym

haka.tystą,'

Próc~ nielJli.ł.:7Wiska nli!cz ni€lmoolni meocn.a wspól-

.lecz :rOO:owH,ym pola.ki-em i katolUdem.
mieclkJego

by~y

pofał~>allW:

Ż~ :r6ŹlThlca "'''YJli()ISił:~ ·16.aH
aooku!'()1W1ainy

taJ:\:,

jrulro:fliilooyjna za1ieZik·aoo

nie

pl~y,z.nali~tv}ł{łr&zi\lc,

Z zemań Wojdy.slawskiego ootalono: ~k~~'
gi Jl.a.ndl'O'\ve były _Jikf.lyjne i nie były pnświadc s r
1'1e p.r,ooz Skarbo"':.ooć. K<S.iąż,ka ()ib1"~v-a "''lrelZ z
poOOtkami bi~~ą,cylini była Sf.a~'ViaD<a i ZiOO,jdo'Y:l.
. ła się u Le.wiIliSfOlhna.
Z ze;m1!afl policji u.struon~, że prz.ypo!Żal"le
CZlUĆ byłoW'Jpa,eh b€l1IZtyny.
Starsz.y pIl"zodto.wn:k
. Stas>iński ZlelZlJ.1a.j-o> że podcms pożalru na' pytMl( '1

Dziś

.~

w

te
mi·

k,]l;ka

słów vryj.aśniaj!~cych

tą dobrą opinję, jaką.

z.a 'WGze

Zgł;ertzu.

Uy"'Z!8jC wy;raI:'Jypmwdziwego sza.eUtnku pozootaję
z powtvZani'eIn Jói.!er Bae·hman.
~. 9 'WirOOŚDiia' ,19-26 r'Olku.

Pomieszczając lOjalnie, z zacnowanirem
~styki i orlografji ,oświadczenie. p. Bach~

SWtna, zwracamy uwagę~ że jest ono zbyte>;:
_ne ponieważ nasza korespon'diencja ze
2giel'za nie zawierała 'oskar!!leń po-d adre::
kem p. Baehmana lub p. Grudzińskiego lecz
~p. Reicha i Gutrzchego z których- ten osta
.~ ka2ał z kolei grać "Pier\vszą brygadę" i
l.,Deutschland, D'eutschland fiber NIes".

TEATR MIEJSKI.
~, I C0w.a.rt~k, \VZ11owi.e.nie nJi€'grane] o-d N-ku
lW:a:k~jk!omed;ji, Storana Ż-e:romskiea-oUcie
k~a mi pl'IZ!epiórooZlka" z Gzylewską. El'~g.n~w1ee
lnru, \VOSkGWllikiim w l'o·la;ch główl1ych. Heży.ser
'Vł~dy.w RyiSlZikłJlWski. Ceny popularne (od 50
~zy). ~U!kIa więcej potWItórz(;ma nie będzi'e.

A więc dziś o ~. ,8.30 wioo~;em .fJ:C1łiędt~·",
w' Fi1ha.f!mOiuji zaporwi,e4many. kOOllC{lil"% 'Zin~mi
tt:S~ pi.a.llisty R{)tbel'tr~ ~lisa~ W dniu wc<-"1'~
rajS1Zym anyStta kOOlcentoiw:ał'w Walrgm,~iez meb"
się

wałyan po\vodZte-1li1em,a~~ .pmSa. st!QI}:OOfina, WlYIl"iI:ia się w następujący~' {}> tym, ZiIlaIkomiityltll
8Irtyś,eie: ,~R(),beI"t Casad-es-us jj.es1; pianista. \VEipaHli--=tły, ud-enenie subt€;1n:e,tt.e.eił1nlik~. cud'OlWlli:L, Jaso.~,

pnzeh'zysta i nieS!kazMe1ina,~ -Qoomś wp-a1:ni.e I]~ły
chanem były wyk-olllE.,nem >bi~ utwory Ravel.a i,
Debussyego, takiej oiśm,flIw.aj}aJ'~ej ko1iOwyl3'~yilru' ~i~
sfyaszellśmy juz dai'yVtllo.-·
.'.
Bilety na cUzisieys.zv- ktan~1 spt'zediaje ~u
Fiłha:rmonj'i.

.".
~

ZE SREBRNEGOEWNU~

~~klJCła:łowej ~ -Mrleozy~ ~i~ez.

~*

Po wysluchaniu ś\viadk:r. Rutno,\ys!dego
posi;edzein.'2 {} godz. G -;'f, rUl.z,ni't~~.jąe.
s:zy bieg r-az,pra,"\" -m;. dzłdl dzisiejsz,y. (U) ~
zamik.nął

są!t
df,-,,~~

bogó.w" dzJe.1nie s.ekundowaNice Terry. \VartQ zaz.ns.-cz.yć, :m
jest, to'zupelnie 'nowa kvp}a. .Ork.ies.tl'a ś;"iśle dtostlJ,

'*, pn~cZina

sc<wa.na,oo .', o-braalu.

'

,

OFteJAlNA

z ,dnia 13 paidzbrtnłk~
WA1...UTY I DEWIZY.
DoL St. Zl~ 9.00

lJęlg·ja. 25i 15 .
Londyn '-'!In
Nowy JOl'k '., 9.00 .

Paryż 25.85
Praga 26,72
Szwajoarja 1'141321 l\'l1i
Stoklwlm 2'1325
\
Włochy' $.87 i pół. \

Am,CJE.
Ba.1'1k ha-:nd1.J\'lY 3,3t,; Bani~ Pol~ki 76,00: ~'l..::'
~h~il:40; ~€dn. ,ziem. \ pol. :1 ~> Zw·...
zarobk.
u.OQ, S?IeL~ 2;1 O; hlektrY\~,Zln'Y;I~ ~.1,OO; Cz-ersk 0.3łl
Ozęs~e 1.23; C~f...]tn\~keI41,Oi); \YYSOK1 2,90; Ni'::,
bel 2,~;
wa.rsz. TiYN. kOl).~lfl \,\,1"('-1-4
6/u
e,. Cnmi,o.·
o.
~;.. .. _(.v
...... j " ,
.\,..5 t ..
Sk11v,50;. _Liłlpop 15.75; :\ ','Ll:rZ€jÓ\~' 3.30:- Na.rbliD
1,16; . Ost,ro-wiec'~ie(i~~5; Purł:I'.'~'J.zy 025; R ldz.kJ 1.1'e;
Stwr~cfu?!\Yi:ce.., 1,113: L'r&US 1~5i): Z Letlenl iHT:sk i 12.51);·
ZaWtlIeiI"OI~ 15,(5; ŻY1'indów~1,r;5; BOl""knwski 1..~).~

p:

1JJ ....

,,4-CH 'JEŻDZCóW '.APOKALIPSY".
(Grand-Kmo)

NazrwiSikD RudQll:faVatlieawiloojest!lołS!ti&tec:~#
Rym ma.g.nooeIll przyeiągetjąeym tłumy. ",4--ch jeźf1ł..
cćw Apokalipsy" --, obr~QISIIluty na tle powi~z~
Vioonte Bl.asko. Ihanem 'był ,P~t aJe naj·
le.PS2ym kl"Ok.iem w ~]a!.1l!lym, poIChOćLZlie g.en};=tJ
nego, Pl'lZie!dr\YCz-e§n-ie zmwrleg!oWrtysty. - VaJJentinc
Siam zaliczał S\vą :rolę w wyśw&etJ.a.nyro obet"l).te
w Gr and--Kinie ohl"azi_-e ,do l1k'l<}Ie~y,ch k.readL

:n.~w . em w tym Qh11azieM.j4ł!Śmal w cał.ej pełni hl t
~ku talent 'tego gEJInjailnego .8ir'tymy.

JUłbro~ w sobotę 'w~ecoorem, i wniedziel~~vie- _ .~ ...~ArcY~ZielO B1aską

c~ W dailiszym ~ągu prwza,bawny .,Ca1y dz,l.eń
bfjz kłamstwa'~
'. , W robotę () g~ •. 3m. 00 na prZiOOs-tawiel1iu
- ~łI,leni po cenach. najniższ,ych (<lU 40 grOszy) poł'&Z'<-P~ ),RóŻJa.". Do roli Ozarowl1ioa Vi"7l'aca

mia.-ło· świ&.(lCZj-"'ć, iż fiłmapowy2isz.a
~jdowała €iię w k 1iQpo:tachfiT.ft1'l!SOiwycll•

r.zleIloomo

ltVAłłSZAYJSKA «:H'EŁOA

---000-

Teatr 1 sztuka.

z.nalazl lonty

na.f,tą·
Z d.al-gzy~h ze,zm111 ·oku,z:uje się, że w s.klladzi&
v\'ojdyslavl:skiego zu:tal~2'i{)n() ldlka pęehe:l'ly IlaIpsł..
niemych n~ftą.
. '
. vY pęchel'za:ch 2:nale.zionD lonty.
Świadik{}\vie Halperu.be-rgN' i Kut.:liVwe:ki zg.ld,
nie ze:ana.ją, że fir1na \Vojdyslai\Yski i Lei\vinBoha
ZlOOIlla hyła ze &'\vej oolidnośc,i. Ni>e zau;yaźyli ~G:
czas swej ooocno"ści krytyczne-gD Wiee-Z.()L~U żadnego
I=>Qde,j,1',z>a:ueg1o zae.howfl'1J.:ia sif; oSoka;rź{)[lyc'n jak rów
nież i
sp€lcyf.iic;znego z{\;pruchu nafty.
Śwla.fl:ek Kutnowski zez.na.l d'Oda.tkowo, ź-e 'Vii
d-zdal PltasZlllika podCZk'lS pożu11'U krę.cąeeg'J f~lę kołą
składów i OŚWii;ald.cz.ył~ ii; ·.viadic'mo mu, że "f.Jmm'\
ws:po.:m.niana pooJad\u:a krytyc·zn.i'<g'O W,ieC!bLlł'U weks~ t.
mi6 tys. zł ji'pl"{ltestów na ~t:m.ę60 t.ys. zJ. ":0-

~~

DZISIEJSZY KONCERT ROBERTA
CASADESUSA.

cal~
po~

i jutro :. \Yioooorem dwa ootflłtnde sch().;
w pOOjlem ~ooiu. z a:msza ... nW.esale

~0Zas rewolu,cj~t..

Bai tle r..tlItagom'Zmu pail"ty}ne.go ]Jiewnej c~ścl
well w OIWlejCbwili w:mojej restaura1cj-i gosci..
~,it

komeinda,nt Szwa~hDlc. ktÓI'j'

eone

,zi"mi~." ~IKo'Ch-aIliko~'i

TEATR. POPULARNY,
dzące-go

wtedy w.y;niklo, pow-

niOOla pl'lze-~Y3:Uw;ilrr:i,~ kupcami i lIczbie
pubHczutJśclą· Na f D zlJ raw E; plzybyło n.1\vnie2
ku s,pra1yozdu'.v:có·,v p:sm zamic-js"Cc}\yyc h .
Po pl'z,erwi'~ oti~. . d{)wt:j 2~:znaje komisal'z\V
hnyski, który u:".es.z;;o-w.al podsądnych. Do\yodzi

8i

Mu:zyk&lllt, gr~jący u mnJ.c p. Grudziń'5:1ki też
1est .~ r()łl$()w:i$yni poltlikiiem i .w cali) żalCboogo hymnu
tm~lci<eg{) :nie gra:! wopisanym prz-ez a.ntykuł
Niepoa'lOlZlumi~,które

ite i'ntel'tesy :firmy ,s-:.:tyw 'OOl~1

podpa.leJI1i~ skl&1u
uiZysJtan1a ,aElelku!riai'J:';j był{)lby oonsellSitml.·

bard:oo (lo1J,rZle,t&.k, 2e

nego.

'tbSlie.

janta jeden . ze st:'aŻoak(nv i dat :p!U po~w~
wa.lek Pl'z..ęj-:t;y} kiÓ1'a J;;yła. l-wz;:!syęou:,t ~!'Ut'\i''i'lJa
Po Z0Z11rt.nl;L·.'h .sla.l'szego lH'.w(t'\J\vll~ka
ski~Q sąd zal'i.ą(l~!1 2 go-d~~nną l}l':lc:rWt;.
\V dan:ll f{!-/nr:;lW'\' sala Sąd{rWil była

Za.wia~m4ooJJa,jP.ó1idu. prz.ybyla. na miejśee w y j

f

padkuwraz z.~lntiikłe-Jll I hryg[idy łNeOOłortY
skim, który atl'eaztto\'Y1l1 pod'~ądl1y-ch. ~.
Nail,eży~~~yć, że skład POi\-vy:bsil-ybyt aS!:'!>
kUlrowanyw TOWla;Pzysiiw1e AsejktlTiH~,y;jID,:jDl ,~OF.Ąl'
na &UiIllę 20 tys~tdf)IRró"Y.
Z k()jl")jt.:tnU~{ąg ootalo!wJ źepewne pooycje

się

W:lELCE SZA:NOW·NY PANIE REDAKTORZBI
W imię ~y, 00: "audlie.tm et a.1ltera pa.rs"

prZt)cknv:l1ji:ka gd,z~e ~ą k~ją:tkl. :Lmvin:sohn Qd
ŻE! się !3l1u1iI):. pl'~:' c:em \\\}J{~)'sław!iki "Pyt~t
j~-egQ z pDli;~j:nli:(,\V czy flr.a:.a ;,0 'l;ęt'
nie wYl>l{tea. \V I..l'r.kde teg') po<\3~1 d.Q

pa1troil ~1tc:yjnYPI~:Y'cJl{)dz.ąc ulicą P.i!Ottrkowską
iż \VoJdysla\ys.ki p.Kiczu:; ulresztv\Yl"mla.
staił zaaJ.rurm{),wa.ny po.źa.rem. skłooiu p~ządz;y breei
wał się ba-rd'zQ dwuzna,cznie.
W():jdysla;wskic:hpr~y ul. Piotrkowskiej 33.
Starszy topornik Kos z:ezna.je, że podczas. wy
Zaahurmo'WiruD.<DII 'od:CUZiial straży, kJtóry pr.z,y~l,~~~ucal1>ia pnędzy zfif:l.lazł ;-]pęcherze
In do ga-8lOOn1a'~!aTU, pl'zyczem stl1aż-a-ey SI..,rt';- 'naftą.
gki~ Ben i Kat/~(!ilti bańkJ. znaftą i 1'ę1llUbm1.
Te same zez.nania p{}t\vienlzają inni
st

tt::nvar.'
.
.
Na 'P1~oowo~ Sądo"'Yil11. ookrur~ni .dl) willY

Skrzynk:ado Ust6w..

~z.u

Et~!.

,"Vaa"S!ZffiVY} Pi:atr.Kon, Kest~..,:t)berger, Ko-~ylińsk;.
Kempner i WB~wrg-Br.
Poni;ew.aż tłu:' i szcz.egóły sprawy 6-4 jUŹ111l&~
n~. It'Zyreliflikom--pod.Rjemy \vic;c akt frSikarź-enia w

do-lrurów,

~

::liłlwokalCi:

.

Iballiemi1

mwruera-m.asęms,

cUaJą,ce-gc się wyzy1Slk:ać d$a,'" ~fekt.()I\YlIleg{} .
Si;N!a~JU&'Za. G8iUj.alnyreż.YOOI'Rex:En~ ZJdluinilJ"fl'}U1U;

":& . ~l!2lezJą. szoz6'gółóvv:i
ZfJa wlOuym dluż,YZil1.l

diosloolnalynir;Ywea:q,

.1J':.'n

e~huj~y;eh nbe1kiooy().bir~{~!i
t. zw. monumenta1ne. Całość u<1ana pod kążdvn

'V1gł4dem. Wy'ktC»:l.6IM sitol 'Da. ~\l7~ :PO

,

,

DOLAR W ~ŁODZr.

. (aw) Dziś'w ~wdzi'na.('h \ \Vi l.ornych dola.r
U:idZ.l ntOtow"any byt w oht 0(.; })~YWa;tnYm:

w płacelliu
w t-adanhl

prozy

tend~ncji slab~LeJ:

I"

\

nie.z-nac·

ydi.

•

9~09

oJj'l:'{)t::h~

•

I

WYStawę GoSpodarsko H~'DłenICUła
ŁOdzi
Al.. K~ciu5Zkl'73, .76,

n:

Koncerijf .~ Radło - KłłlO$

.
6.

14 paZazlernilta.

-

. ię

zymiasło.e zaw. Ł
:WEZMĄ vi NICH t!JZIAŁSZKOŁY śREDNIE ŁÓDZKIE~"i
.(C-S) DZIęki. porOZUIU16mu !derQwni

kośĆ siatki 2,30 dla.

października

może być

rb.,

odbędą się

w Łodzi .zawo:::

OGOLNOPOLSKIE ZAWODY LEKK.O~
TLETYCZNEPAN W .WARSZAWIE,. '
W Krakowie w tę niedzielę odhędą się

1) wymiaru

K6w wychowania fizycznego szk6l średtlich
łódzkich i warszawskich w dniu 23 tub 24"

wcząt;

-

6x12 mIT., 2) wyso;:
w ! 2,20 dla cizie;)

oi6ł~polskie lekkoatletyczne zawody pań,
Qrga.~owane przzz
tamtejszą Makk:abif

piłka

Wszystkie kluby krakowskie .zgłosiły liczny
zawodnilczek. M. in. debiut~ i
wać hędą ~ po . raz pierwszy na. zawodach lekł
koatlet~i Wisły i A.Z.S.~u Start· rekordzistki
światowej Haliny Konopackiej zapewniony.

graczami

3)
odbitą

trze~

dy międzymiastowe w piłkę siatkową mię:::
Ozy zespołami reprezentacyjnemi wyżejwy~
mienionych miast.
Spotkanie powyższe jest bardzo waż:::
nymposunięciem w sporcie· szkolnym. Łódź
która w grach w piłkę lsiatkową bezapelacyj
nie stoi wyżej od innych miast, m.a zapew=,

udział swv-ch

cim razemmusibyć~!
ponad
siatker;. lub oddana.. :...... e1nu (swemu) gra:>
czowi; ~) podczas-gti::przechodziĆ .z jednę~
go szeregu do· drugie " a czas dłuższy) nie
FINAŁOWE ROZGRYWKI O
za rozegraną o ile
wolno: .5) uważać p
MISTRZOSTWO. POLSKI,
któraś z drużyn .11lall
wagę conajnluiej 2
polsld
Związek Piłki Nożnej w Krako
,punktów.
wie
wyznaczył
rut dzień 17 pa.ździermka za;)
nione··zwycięstwo.
Vlarszawad,.!..
tego, nar-dzo po~
Jak się dowiaaujemy gra ta prowadzo wa~nieszykuje się );i',,::~~tym celu została. już wody o mistrzostwo Polski we Lwowie mię:!
Da:będzie według
przepisówusta!onych wybrana komisJ:.t.:~:~iłtzewodnictwen:i T.' dzy Pogonią a Wartą, zaś w dniu" -24 pS:!:f
dziernika międzr Pogonią a· Polonją
przez ~rganizacje nauczycielskię Warszawy i- Chrapowieckiego~ '~ 'li .-~
szawską.
Łodzi: Zmiany dotyczą:

w.

NNll3LlżSZE.

a' mistrz stw _

.E

ięcł'

<~ach.

PROTEST SOK~ ODNOśNIE MIERZENIA, CZ4SóW ·NA;<~1ECY.M PIĘ~

, -

.:Jak

BOJU.

.f~

.• :"

.•

się Clow1ądujemy w związku ~ bra

karni organizacyjnemi, j-akie mitały miejsce
PQdczas· pięcioboju pań o mistrzostwo pola
sk~'założył .SokÓł . dóP-.Z.L.A p'rotest, pmo
tywowany tern, że czasy były mierzone
;Wręcz - wadliwe,c 00. przy obliczan.iu miejsca.
~edł~ ~zas6w .mia.ło; .decydujące nieraz' znalIl
czeme. '. Tak samo, w- czasie pięcioboju pa::
Ji6w, ~ytęgo t~go ,snmęgo dnia w Poznaniu

me

uniemożliwią

atwi$;rdzenie

rekordu pol:::
skięgo, ustanowionQgąj~~ Cejzilka.
Czas
Cejzika na 1.500 mtt;~erwny był jednym
stopperem, przyrz~ldy ."
były ważone, oolc
głośei w rzutach mięrzohe
nieprawidłowo.
Decyzja PZL.A.. w tej sprawie dotąd nie
zapidła.

{e.l

OI'gaałzaeia . Ptłsk'

.

Zwiądu

PAi

KoszYKowaj

FORMUJE SIĘ NA: ~ LODZL
{C--:.SJ ł;o(l~, Ktma pmod:uje .~ jest- ser meczna zorganizowlUlia Związku, któryby
cem gier w piłkę koszykową i .sia.fkowąod~ regulował na. przyszłość wszys-t}{ie sprawy
czu,,;a oddawna orak regulaminów. i p~i;: związane'z urządzaniem 'mlstrzostw i t .. p.
Baw tych gier; grano 'a nawet rozgrywano zawodów w sratIqSw, czy koszykówkę. Na te
zawody o misrrzoętwo szkól średnich. to renie Łodzi .powstala j1;tŻ komisja. organiza~
zasługa naszych profęsoró\v wychowania· ff~ cyjna i zwołuje na dzteń 15, października o
zycznego - oni też dziś szykują "namSzki& go~. 7,30wiecz. w lok~lu Pólskiej Y.M..C.Y.
let przępisów, podług których graĆ będziemy Piotrkowska 89 zebranie celęm
powolania
Gry w siatkówkę i koszyk6\vkę .uprawiane Zarządu kt6ryhy podjął się zorganizowania
są dziś niemal we· ,vszystkich szkołach i stQl , na wzór innych Zw1!tzkÓW - Z,viqzku Pol:::
warzyszeniachkulturalno ---: sportowych..
f skiego Piłki Siatkowej i Koszykowej z siedzi:::
Wobec tego wywiązała Się potri;eba ko bą w f.,odżi.
j
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KLEINADLA

-W PARYżU.
W oifatnim turnieju tenmsowym fInał
gry podwÓjnej wygrała para KJeioodęl --'.
Danet -

Cention. 3:6, 6:l.

KTOWElDZm DO KLASY ;!ta
W

WARS'ZAWIE.

W naJbliższą niedzielę na boIs-1{u~ Isfry .
w \VarszaWie odbędą silę emocjonujące ~"
wody re\vanżowe o przejście do kl. ..A~' mię
dzy !,RaC!omskie Koło SporTowe" - Skr'a'...
Kto zwycięży wejdzie automatycznie do Id.
"A""

PRZEZ RADJO.. ,
PROGRAM. NA DZIEN u/X.
Godtz. 15 KomUlr!ikwt g()l5po~y; g .. 11 O'l'i.
c.zy;t pt~ "Za~adifii~nia Im"ed)"tu rolni~i,; 17,3fj
K-oneert popołudndowy z udZii.alm p. LeorpołdaDw}
raikovv-skiego (skir'zypee) i p. J Geibel-Ta:nna.wv
(śpiew); 19 Odczyt Pt. "MłlOdlzież a :tIclft.njciwo"
głosi
p. Fałkiewicz; 19,30 Ko-m-uIlliik;at ~J:
19,45 Nad Pl."Vgra!J1l !.Roza:naitośd~; 19,:j5 Piarrws-q-l
lekcja gry w szachy. \Vylklladowoa. dr. ,st. Kobrr;
20.3() KQThOOrt wiecZOTl1y pOOwięoony· muZlyce iran

wY

euskiej. Wykonawcy! orkiestra. r~kiJego Radja, w

POLICJA ŁÓDZKA WYSYŁA SWYCH NAJLEPSZYCH I,EKKO - ATLETóW
vV sobotę, ania 16 pazdziernika po bm. udział zawodników - poliłcjantów jest
grunto'wnem przygotowaniu się zawoonikó\v zapewniony.
Jak się dowiadujemy z ŁOdzi wyjeź~
lekkiej atletyki 'w Policji Państwowej w p<fl'
szczególnych okręgach, odbędą się w ~"arsza dżają najlepsi lekk o·-a tle ci, a mianowicie:
~~'()tganizowane-' przez Komendę
(~ló\vną- Szaflik, Hamerski, SInuko"\vski, Langer~ SyI~
zawpdy lekko-atletyczne w pięcioboju o w8szczak, l\1ikołaje\vski, JarO! i Kędzierski.

mistrzostwo Polski w Policji.
Dz1ęki .ruchliwości zarządu · świetlicy
N.F.Pl'" i prij usi1nem poparciu Komendy

ZWYCIĘSTWO

BuzeJęt hij~ parę
~:3.

-..oeo---

SP<YrKANIA.

Legja gra w Warszawie 17 -pazdz1ermj
ka zCra-covią, zaś 24 bm. z Turystami
w.
Lodzi.
'Warszawianka ma gmĆz Wartą w
dniu 24 bm. w Poznaniu.
Wisła. gra dnia 17 bm. z I.F. C.w Kra::
Kowie.
..
Bieg na przełaJ o mistrzostwo . Polski
otlbęazie się w Warszawie w dniu 3110 rb"

Pozatem sekcja koiarska Pol.. Państwo

wej w Łodzi rozegrała. misłrz?stwo klubowe
na szosie Lutomierskiej. MllStr~em zostal
Okrt~gowejdziś Łódż posiada dobrze żotgani Zalewski przybywając pierwszy do mety'"
zowane sekcje sportowe, tak że w dniu 16 biegu na 2f) kIm.

JJ(Jil,:v'i·ękSlZOnym k«n!"lecie, Jóoof Ozimiński (dy--rek~
cja), Stanisława· Kormn-SzYYlla:nowska (śpiew) i
FeNiks Sz.ymaiD.łOlWSk! (akO'!llP8d!laaIllOOt). U~

SalllJt-~ Dupa.rca,

lI. M().~ Debu.~ 1
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Nr. 7.
WYTWóRNm GILZ
KQŚciUSQ;ki 41.
SKLBP ZEGABMISTRZOWSKO" JUBILE.RSKI:
Jan 'Plttcek, . Brzezińska "lO telefon" 5Q--17.
INSTRUMENTY MUZYCZNE:
Bonlewłoz Targowa. 38.
WYTWóRNIE GILZ:
"Skała" Al. J{ościusz,ki 41.
. PRACOWNIE SUKIEN I BIELIZNY:
M. StalóWlI1a Si-enkiewicza 56.
SKLADY KUCHENNYCH. NA.CZYŃ EMALJOW.~
"E. Mam Spa.&lrobiercy Pło>trkowska.· 84.
PIWUBNIE:
~&joo Przejazd 35.

_

;,"Sliala ", Al.

SKLAD MATBRJAŁów PIś~nENNYCH I D&WDO.iI ~
K. Bogusł.a.~'Ski An.drzeja 3.
ZA.KLADY KAMIENIARSKIE:
KlimBrze:ziilska 108.
SKLADY PASZY:
()rzechowski Zielona 35. (Batuty)
JADLODAJNIE:
.

Powalski

Kilińskiego

60.
Piotrkowska 53.
F. Tomaszewski Skwerowa 10.
SKLEPY TYTONIOWE:
Sobczy:ńska. Napiórkowskiego 9.
ZAKŁADY BLACHARSKIE:
Sokołowski Kilińeki€go 79.
J. Kra;lkowska Koperruka 32.
Przybył Niska 3.
Melchinkiew: cz KiUńskisgo lG7.
Grędziński

FABRYKA PO~CZOCH: .
92.
FABRYKA "ORGANóW I KATARnmK~
K. Bassi Nowo-Ła.giewn-icka 10.
FABRYKA WODY SODOWBJ':
Piątooa.k Nawrot 92.
ZAXLADY KOWALSKIE:
B--cia Kędlzierscy Kni'ński eg.o 94.
Cźameeki ~wr(}t 80.
'J. Dryno;wS'ki· ~~nki.ewiCza 56.
Ja.błomki Kili'ńskiego

.

Ż~Ier \VólczafJ..ska

169.

Brvszev.-gki Pomorsku 80.
E\;ich Kons.tant.ynD\Vska Si.
Szymu1l:.:;ka Szosa Pubjunieka 4ii.
C"HRł\UCZNE

PRALNIE l FARJU..4.RNIIh
Narutowiczo. 24.
".
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBóT BETONIARSKICli:
Rakowiecki Nawrot 74.
SlU,AD OPON SAMOCHODOWYCH;
Sie·radzki Julju3za '4 m. 7.
MASARNIE:
Bryi RokkIllska 10.
Borkowski Rokieińska 10.
Rc.s.:iński \Vywka 18.
Kurasiński l\apiórkowskiego 7.
Fawłowski Napi6rkowskiego 20.
'A. Raksyk KiHńskiego 133.
Mus?;yński

Ke.nica Skwerowa 53.
SKLEPY SPOŻYWCZE:
Mertiin Nawrot 53.
PRACOWNIE OBUWIA:
Cieplucha Wyooka 26.
Zieliński Rzgowska 12.

HERBACIARNIE-JADŁODAJNIE:
·Szewc.zyk Łąkowa 22.

PIEKARNIE:

Z4Pf!dow.ski NupiórkowsldegQ 39.

F.

Woźni,akowski

Rz.go'iyska 78.

SKLADY WĘGLA I DRZEWA:
J. PaczesnV" Frallcisvkańska 50.
'SRLADY WÓDEK:
Śliwkowski f101kicińSlka 6.
KRAWCOWE:
. Falk:Owska S.ienkiewicza 59.

FRYZJERZY:

Bud.zewski Piotrkowska 54.
Radooki Srosa, Pabj,anicka 46.

Uilnlę

pianino m dot,rym sia.. potrzebni a~enci do sp!"zeda..
G.« do
nre. obra%6w 1 luster Targa-

n nie: Oferty pod, ",K.

Rozwoju.

4(44-11>& 12.

4108-4·

: 'pOkój un:ebltn:any
mebll • .miy, 1lidny,

n, z ałekhycEUo§cią da
~~~~~~~~5~~ Jęcia dla 1 Jno 2 panóW..
;::;
- lzańska 2~~ m. ~, of. POp.
Akuszerka PiVikcwa nrzyjmule lU p. eodz. od 10 f, i 5-1 pop.
M zamó~enia ,1\1\. PlotrkoW4:00- t
ska l52~
.
59\0-7 .
..
t:keje .Języka. pe!3kłego, frano€
_ cnsklego. aten. J€ckiego:i 1111
~iani5l(s rutynowany nauc4!}'~lel
te~atyki" cUa dorosłych", kC)m,
r muzyki (Peters, Konserw,) pietach
j oddzIelnie. Kurs po~
ndzieie lekcji na f(.rtepianie cz~tko\'\:'y.~
średni
i fWyŹS2..y.
K alikst Smiątkows-ki Zgłersk"

L

11-8.

~8

Maszyny do 5zyc;a zwyczajne
lłl tanio. LzęściłrerJtlrafljełP~r
ł( C Im}lski Plotrkollska 69,

la

Ł6dl,

Skład'

ul..

ŚW.

~ kle!) ~ze~nie:tY do ?prudąnia
u z ca'i~m til'Zijdzetllun. Wia·

towarów galanteryjnych·.

Bielizna. krawaty,

OOńClO:hV.

ska foetki i

591~-o

6496~

Andrzeja Nr. 3.

domość Złtlona

t ę'<3wiczki.

lig,

12,

sktadwęd.

4Oi1'--5

~ przedam

-\j

Ele

t

iiietkę.

II

amun.

t.

6453~

Aby !myj ść z pomocą szerokim masom luEt...
ności, ad&łela się w R2szem BiurZe codziennie z wy
iątlriem świąt od 1-2 00 lpo pol.

8ezł~atnfe~ Poran PrawnJc~

t-

sklep" VI dchrym p un'a
Weutuałnie przyjmę spóJ

Rzgomska 125.
,
4005-6

zafę. stółl krz~g. tremo, »łe
•S litniarkęl· bkJreezko, mIluy"
nę sprzedam. Gló~a 55, II. 46.
OfICyna prawa.
'4091-1

kupię .zglosłć się Rj1lek
M a~le
Bałucid Nr. f. u Sokoło~'-

I

Ski€go.

4D81.......1

~klep spożywczy

do sprzeda-

v JUC. Wiadoffiośc
18, m sklepie.

RoklCłń.sil8

4082-2

paez Zfu.e~ specjalistę <k~ Annaada Akerbel'ga ..
Płerwsze~' W

I

p

Polsce

[fi i UUłuSZli ,,81P"

w
Sprzed8mskleporazkolo»j.clny
2 pokoje

81 Ó jmieścht
lt k.uCblli~ Wiad~

"'W sklepie klj·
lonJalnym SieDnemtcza 15.

4114-1

~ez mebli" dlapojedyń_
osoby oZ li.)ygodaml
\\spOłne mejśe1e KOŚCIUszki 57.

Pokój

cZęJ

m.4..

4095-2

Wladomos~

w

SeminarIum. U.l..

PiotrkoWiiKa "ł-& 120,

4100..:.-5

