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, AL KQ'd"$~ki41

ł ttCi3dłC$~ $,,~$~r)

.

ł:.d2b} .~~. ~, ~,.

N~e!ytc~~ póC$ło__
()~łłłeona 'ryczaUem

~d.. p~flmui. od 11-12
Art.. j listów anonimowych
.de umie~~a się.

ł
,"

O'dbył się

~ ,
'
, - rzesni z powodu znluszania ich do modle~
nia si.ę w ; języku niemieckhn.
l\liasto" b)~łoudekorowane flaganli
i
eielelfią.,' \\Tśród uroczystego nustrojuwyru::
szył rano, pOGhód do kościoła fa;rnego.
ko
~ciole mszę, ś\vięta odpru\\'il ks. La~kd-wski,
prcbo8zcZ z Kona:rzo\va, jedell z organizatl:o:=
rów ,~trajku,' dzieci z ·przed 25-C1u lat}.
Kazaniewyglo.:sił ks. prałat Stychel.
\V ut'oczystościw~ęlL udział: wojewoda
~n",if,l,sk,i Z ,szefem, biur,a prezydJ'a1nego WO;J'. e'"
,\V"

,

'

...

ojczy

stej. 1901-192ó~·.
.'
'
Na 'rynku odbyła 'się"'defiłł\dafpochOcl
du przed n~czclnenrl władzami i grupą b.
uczni szkoły wrześnieńskiej z pNed; ,~:h:
lah". l.1cżestników ~ 6wczesn,ych
~pad,ków~
Defilada odbyła się przydZwięKach ~rkie"

burnl'st
l rz
m.
p. Soltys~Q;, ,ezem \vojewoda i
kurator okręgu;. szkQ,~l1,l~~,',lf,b; dokonali odsłonię stry 6d5 p. ~~Dzieci kszkolue przede,filował~
'"
"
przy: ' źM~ach or iestry' szkolnej.
cia tablicy pRmiątk{J~t Z. napisem ~ -,;PolacYN,a zakończenie odbyła się akaaemla
nie zn.pominajcie, żĘX~},i;c,zasie niewoli ,vróg w sali p. Bartkowł~a, g, dtie· wystu, cl"lano szet'
, ,
(Jdwit?czny katował ~t.f·~Zie.ci'Nasze
za ich reg"
prze-m,ówień.
e,
'__••E.. _ _1\\m!II5lI!B_~mt,'."_~W!8El1"~"it~;B~tIilIIiIIiIii!ii1WBaaRlD1liiDllllll_ _IlB_ _ _ _ _ _- - - - - - - - ,n,]

~:rześni,

r: ,

~

.. uli a ater" IDn:la Jra[~.

vv.

,

'

gorące przywlązarue,ao,Wwy i, 'm{)w~

wczoraj we Wrzesnlr\

\Varrzaw~' 24 paidzierllika (pat),
J
Dzisiaj odbył' sk~ tutaj uroczysty ob::chód '25~letniej 'rocznjcy pan1iętnych wy~
!)!lClków męczeńątwa dzieci polskich we

';

...

~~[~Ó~ r~[lDi[y tI~rl~i~1 am·
,

~

',' : "

L'&Iłiled;Eiałek dnia 25 p azdziern.łka. 19:6;:' f.

.U'."'"

r

,'I ,~'-; " "; " , "'"

,

K NIEZALEZNY ODclADNEJ>PARTJI. ,

ł

Inauguraeja n~~·. w roku akademickiego

odbyła się

w6zoraj

warsza."Jó;Jł października (pat)
&Zet k&ne,elarjicywilnej p.Ca"r,prZiedstawl.lctele
DDJia 24 b. m. () go~~,'l~"::ej w południe, w wieI
władz państwowych i S81m(}r~ą<k>łwyeh, woj8kowoś~
k:e.j auli, uniwe~ytetu wa,~~~lklegooobyła się u-ci, świata l18iukO'wego, mlod:m~y aikademJcltiej, cę ..
r'O~2'ystQść, maugUlI'alCp n
u akad€ffi1cki~go
ebów i szerokie,h sfer, społeczeństwa.

•~\ ództwa, Mórzyckim, ,kurator poznańskiego
okręgu
sz~{)ln,ego'- , C,hrzan,ows,
ki, ,;\P,(iS~\Vi:e.",,~,::.ar"~,"""~,
':;~~,·1.,(~L'?;.~~,~M
ótość ~ ,~:.E~"
~~z~.;
. ",;,. , : ' . . .
.:
,"
CI SWvJą 'lJiijecnt:5sc1ą"t •
SeJnl0Wl 1 mleJ~i.'OWl naczelu!cy władz.
, M~śc;ic.kJ <Waz w zastępSi'twie kaI'dyn~1a Kak()wski~. Po nabożenstwiepochód udalsi;ę przed go ks. prał<Wt Fajęcki, pi~\\;13'Zy pl'ezeB Sądu Najwyż
dom, w którym 25 lat temu mieściła sic Slego Wl. Seyda,. r~lliito:r'łW:ie ~lit.c~hniki, wyt.'3IZej
A

'Po

•

sZhola.

x.

l szkoły gIowneJ
gaspodai~twa
b. pre'.lljer prof. 'Vtadysł;atw Grab.s.kj,

sz10ly hamdJ.o.'We]

' w1€jsikieg<>t

_ _ _ _ _ _&!I!li!\II_ _IIIIIII_r:ail_ _ _ł.iIIIIIIiIiII• •_ _ _ _ _IIIIIIlIIIII_ _ _---u:~mmtumt!llllS!
....m!_IIiIJilIIl_lllBlii!iI!iiIIIIł"

Trzęsienie
. Aleksandropol

ziemi

znikł

MOSkwa 24 października (ew)
\\'r dnht 22 bm. o' godz~ 7-30 rano" na
()bszarze około miejscowości , Leninakailsk
(dawniej Aleksandropol) na Kaukazie nastą~
pilo SIlne trzęsienie ziemi, ~tóre t:nvało oko::
łCl

3

O"

iiI

ł II

są

Erywa~.

st()sunkowo

harer

dzo nieznacżne Z tego względu, iż tuż iJO
pierwszem uderzeniu podzietrlnem milesr·ka-l"
~hroni,ąesię na

place

Skutki trzęsienia ziemi były straszne.
Tegoi dnia, wieczorem' odczuto wshzą::l
\Vszystkie' nl{'mal domy w mieście runęiy
Zglnęło okolo 300 osób. Run'€;ly row~ie7. za::: :śnIenie podziemne w Baturnie, ,trwające oko
budo\vania ,~we . wszystkich oko1i~znych l~ 10 sekund. ~wem~~. .aR. .ma. . . . . . . .~'wwma
••~. . . ..m. . . . . . ·.. . . . . . . . . . . . . . .ae. .am~. .~. . . . . .m
\

': ieszana •korni· j
WYiaśni

zatarg o

śledztwa, wypadek przedstawiał się zgodnie
~ opis.ami. zriwartymi w dgiennikac.ł);~ ti~ k~

komendant stra'żnicy strzelH; tnykrofme do

obsługi pociągu

s.woją władzę

i doorojeńs!two rektora w,ręce Ga..
reikltora pro!. d~m HrylIlIi:ew1ookiego, ?Jaś, nt W'!
s(nat przeje) wlOOizę od dlOltyełw~
.
N8JSttępniie pl'1Wlll8.wiM prrtedstaw.ic.iel stal 8$ftJ
mJo!dzieży akadle.mi.ckiej, prezes Bratniej
POIllocYi,
S'tud:e'ntów uniwersytetu wairszawskiiego p. Staó ~v~
kllWski, pr.zyrżek;a,jąc w imieruiu kolegów niremD\i~h
51y ni:t w la.tacll ubiegłych Ziapał W zdobywaIilitl W1!

Wf go

dry pod świaiłem kietOOWlDlietwem pr()tL~'IDróW'•.
Na ZJakooozeni~ chór ak.ademilClki.ego 1('O!3
Zj(;znsgo pod

IDU"

dyrekcją prof. Mas~() odśpie-

'\l!PI "Gaudoom.us", a ocJtiestra WaArsmwski.~) '~()D"
serwat1Jil'jum IDuzyC'znego ooog!I'ala lDM"B:Z li ~Eł

~SIn

wiek'u w Opa'lB;COWi81niu proi Wooryka. M.lcer.~ ,
W ten sposób uniwersytet ws,:rSImJWSllti l<rZj:l()cząl no'wy, a 12-ty Qd ohwi1iswego WZiD.Oiw.iJ.~ ~()lr
a.k~ demicki.

_IW

M*

w

NAPAD CHINCZYKÓW' N~\.
POSTERUNKI FRANCUSKIE..

osŁtzeliwaniepocittgu

Wilno 24,' pazdziernika (aw)
'Itr sprawie. ostrzeliwania pociągu pol,.
sk!ego przez komendanta strażnicy sowiec~
kiej dowiad~jemy się, iż ut,vorzoną w Z\vlą~
zku z tern została, P91sko -' sO'wiecka mie:::
$zana kOIl1isja' śledcza
\Vedług dotychczaso,vych - wynikÓw

tych'

za!

wsiach. PołączenIa telegraficzne z
niem zostały zerwane.

, Straty w ludziach

~~~yclvOza&()~1,~' ~f. P~owaki .dc,ą

LłJl,,-9J-;~J.~ *'P;a'~u~tUt z dt'&iał.a.lnosm ~1 za
rok ubiegły, wLSikaz,ujł\IC, jak mimo
diąkłyc.:b
zmagań się z bra:kiem iiunduszÓ!W' - pr81C!a' nietyl1io
n~e uetawał.a., lem prz,acłwni.e, na nietkt6ryc'h «d-i'
dZiałach rotZwMała się., Tak np, na wYdŻi18iLete),1Oj"
gji prawosławnej obsadlZlotno kilka k8Jted'1', a na. wyJ.'
driale filozoficznyrrn roop<llClZ~to studja p~c~
Redukcja jednak -ni.a a8lZcz-ędlZlila i tej pll9,.cJ.w,;
ki Zwinięto z dotyehooas istnieją;cycl1, 3 k8ltedl"'Y1!
SB reślono 6 etwtów aBY1SiOOl1!WW oraz 4 etaty pen:3OOe"!
lu adm;jnistracyj.nego.

, Po sprawoz,dJamu reł1dorPiemo.wski pWs~m~

z powierzchni ziemi

cyopuścili miasto,
mrejskie i pola. i

m~nut.

J
a

~

0-

polskiegoi~pocz~m,

po za,
trzymap.iu ,pociągu, zmusił 'prójyadzących po
9iąg funkcjonarjuszy do' po,dpisaniaprotokó::
lu o' nieznanej ,im tJ;eści. '
Winny podaje jakope;y6d, strzelan:rr
do pociągu fakt Biezatr~~an,jlli ~ przed
stra2ni ca dla' zmian! ł;~m;wojłL

Londyn 24 października (pat)
,$unąay E'xpress" donosi z Szangh~
ju. że powstańcy usiłowali opanowaC fran
cuski posterunek policyjny w Szanghaju. Po
gwałtownej walce powstańcy zmuszeni ZOl
~tHli do ustąpienia.
'
.

OFIARY HURAG.ANU.
Paryż 24 paździerrika (pat)
'lLe Matin" donosi' z Londynu~ żq
przy rozhiciusię wojennego statku angielskie
go nValerian" w pohlrżu wysp ~~ti
zati."męJo 90 ludzi.
"

-

i

Odznaczenie
B. eta.rosf-a słupook~: obecny wojewoda wołyń...
"6ki, otrzymał honorowe obywatelsMy"Q ID. Pyu:lT, J
WCjewódlz.twie łódzkiem.

chory

J. E.

Z Wloola'Vir'ka donos:l;ą,

y

nek miasta

że jiUŻ od dłuiar~:.go

~~8&U niedomaga J. E. ks. biskup Zdzit{}wiecki~ Przy
~yną tego są dolegiiwośei sercowe. Sprawaml dye-'
,tM.ji mjmuje się wika.ry jen. J. E. ~. sufragan \V!

Bal'c%;lona, !U
([Jat)
W dniu wcrorajszym odby:3. się uroczys:J.FĆ"
li6 której burm.ietrz m. Ba,;:'celcny zsx\'iadQ!mit króla () ofiar" w'Rniu mu nrzez m:asto w5panialr:go ł ł\
łeru. którego kOSzta bUd{}"YY pc,kryte znl::taly z f-1Uduszów, OSiągniętych z SUb3kl'ybcji publicznej.
W 8ubskrY])'ji tej wzięli udział przedsta:viC:~le wsz}"'Stkich sp0I,:czny~:h. klas miejskich.
1'0
~krie ofiarowaruu i pl'zyjęci.a prz::;z króla r.a.łacu,
król przyjmoW'64 liczne delegacje- a m:ędzy 1nI1€m~ delegację r-o-ootników, którzy braH udz:al w 00-

dowie pałacu, d:dt:kując v;szy'3-tkim za \'1'E'panialt
doVtód mH-ości l przyc;;lqzan Ci do tr;::;nu.
lIl'l~ryt? 2' paź~lziernika (pat)
l'\.ról podpisu! w Bar;,-;.::k:ni:? d:·kre.f o ZWOhti64
niu do d0-m;~'",y p:;tcr{y'y"',,-ych 19:::& L! znajdnjący{'h -~ę
w garnizonach krrrjc·. .'i'ych. 2>.voln:enie to. dok·1na...
no I;~! pare 111IesiĘey przed termInem śiviadcazy o
sp::koju w· e~ły'm kr2.ju. Drugi d!?kret lirólew",k: za,.
t'tV1€rdza emisję ~Z5 miljonóyv pre;etó . .v, przszn;łc~
nych na \vykonan!e piervfs3:::j c:z~fk~ prJgraznu [",;)Ił
bót publicznych, ustalG·nfg-c dekretem z d. 19VU .b.

uwc.mrek.
P·ołączenj'e

znów 'zosta~y przerwane

c

Włoelawa.ki d,ziennj;k . .słowo Kujawskie < potą.ezylł się z warsZiaw.skim ~7Pola,kiem-katolikic;m"
drukując dla. 'Vlocławka t.ylko jedną stronę. \Vł~
~e:wek roala:zł s.ię beiZ dzjennika, całkowicie mu

.oo.dan.ego.

handl>owych .po18k~}-niem=eckieh naEt~.Ha :przerwa~
ostatniej konferencji delegat Polski :Marehl . n.v~;jr: oświa.dczył strouie ni2'mie·ckiej. iż Polska zgadza się na uznaniie pra\va dla osiedlania niemia.IJ-

~a

Wcroraj w kat. gnieźnie:ńskiej odbyła się u.t~
tiySt.a konse.k.ra;cja ks. d ...ra LitSiieckiEgO na biskupa.
Ka.too,f'ę wypełniały tłumy pubHcznośe:i.
W
Jwiąty.ni odcz:y"1an{} bullę papieską, nL.S1 ępnie po tlJ'OCYystej m..~y świętej ks. prymas Hlond' dvk()on~ł
t'eremonji konsekracji, poczem nowo - ko:nsekrowatly biskup Lisiooki udzl:elił bługosławieństwa wi:'3rnym.

\Vc~roraj przy udziale licznych reprezenlantów
:w~adzi

licznie zebranej publiczności w bazylice 8JJ;ellikatedralnej we Lwo\\1e odbyło się żałobne na·

oożeń.-.<:d:wo

ll9iUn, 2': paiarl~rnika (ale)
"WeJt aro Aber",l' ue;;;usi, iź w rokowan:ach

m spokój dus~ ś. p. Sohińskieg(l.

Jubileusz
VI

w

Wugim dniu urocJZy.stości 6O-cJ.olecia <istnL~
a.k.ademickiej Bratniej· PomQcy un:wersyte.tu Ja
iie<llońaikiego o godz. 11..,e,j przed południem uczast1Aicy zjazdu zwiedz ·,hl urząd renia towarzystwa, o g.
'l2.-e.jod.hyla się uroc,zySitOść p06więcenia d!rugil:~go
!domu akademickiego w Oleandrach przez ks. me
tropo;Iitę Sapiiehę przy tlidziale przedstawideli whdz
łlja

Ć

"Nie

kkb kupców i prze-myslG\Yców. Naf{)mias-t nie rr.to4ł
Ż~ zg0j,z:e się na o;;iedlanie
ni2m:e--:::kich duch .'Jvv"·
u!.cll. P·nnie ..vaż delegacja pje.miecka żąda stn '1<JYN. '
czo ogólnego) li-ra\ya Gsied1:;uia r:awet na ~nne k.'~tQoól
gode; rokO\vania utkm;lY na mart wyro punkcie.
.

e"o" na of:arowanie iedntag'o guldpnn

Berlin 24 października (,ATE)
Szereg osobistości znakomitych oraz
arystukracja z otoczenia b."króla, jak rÓ'\'l::
nicż kJkulll1.::tU Wyi~2Zych wojsko\vych i by~
li ministrowie ofrzymali w inlieniu cesarza
WIlhdrna zaproc;zcnie na polo'\vanie d\vcr~
skie dQ zamku Rominfen. Zamek ten na. mo~
cy układu mająfk;;s\vcgo, który za;.varł rząd
pruski z donlem 'lIohenzoUernów; zwrócony
z05tał rodzln~ cesarskiej. Przed wojną w do
bruch Ron1.111ten urządłano \vielkie polo'ii;v8
ub dworskie: .. \\'śród zaproszonych znajduje
Q

się hole.nc1er~Id ksfq~;:ę·-n1alźonek.
BerEn 24 października (ATE)

Rada miejska holenderskiego mi~~tecz.
Ku. Yn:ltlurk3n która \y czasie \yojny naz\vs.bt
głóv;,il1ą uHc~ i111ien~ern cesarza Vlilhelnla, z
okazji plę-ćdzies1~clolecia rocznicy założen'a.
mhiSht, z".vróclla się do sIedziby b. cesarza w
D00rn z prflśhą o sub~ydjum na uroczY'3toś6

~kskajzer odpo'Vyiedz~al ,yłasnoręC2'nynl'li~

st(m, \y którym oświadczył, iż Jochody jeg•.)
są tak nikłe, że nie stać go na\vet na
ofiarę
jedne~o guldrnaholenl1e:rskiego J

~ywi1nych,

wojskowye.h i uniwersyteckieh.
O godz. 16-ej odbyła się uroezystość wpi::ywa-

Dia do(} kBięg! pn.miąrtkowej tovv~aTZY's<twa.. O godz.
odbył Stlę mut w sal~h kasyna oiioors1ctego.

~'1

Pary~

W poni'edzialetk,25 bm rozpoczną s3ę w \Va.r.na.wde rokowania po~., <::!QIwi!ook~ :w sprawie pak

tu ;Q·m~esji.

24 Paidziernilia (pat)
Korespondent "Paris 1~ idi donosi z
Berlina, że według otrzymanych z Moskwy
wboomości, na granicy sowiecko - romuń~
H

.skiej aresztoyano i
\1lcZQ.l'!aj podpisan&

została

nominacja p. Góry,

skarżone:

rozstrzelano 3 osoby, o~

Paryż 24 paidzii;:fnik a (pat)
;\'ledlt1~; doniesieli z -Leningradu, szaj-

ka bandytó\Y - kobiet \v w:eku od 19 do 11
lat rozsiewa panikę w okolicach miasta, n~
pada.Jąc na. osiedla zanlożniejszych chlol?ów•.

o szpiegostwo na rzecz Rumunji.

datY'Cihezasowego prezesa b:·,alO8!toeki.ej izby ska.1'~
\to.wej na ~m:i.nistra ~rbu.

ID

Pozatoon miaDlQwa-no dy.rektorem monopolu ;;pi
t"ytUSQf\VCgo p. Kurcz.e.wskiego, b. dyre.kti)T3. girn.'1.ar;)Ulli. wPabjanicaeh, b. asystein;ta politeohThtk1 i umędlriika akeszy w
RoejL

Pisma tutejSiW don~ t2 miastu Lwów prz,e
.kazaną być' ma bibljoteka po śp. JameKasprowiW!U. Bibljote:ka ~ mo.wna z 5 tysięcy dz:.et przedbtf.twia. poważną. wartość. Zawiera on:a cały s~
r&g starych wyda.ń Pisme- Świętego,
!)ik.a '1:y bibljogr.a,f;ome.

Blbljoie-l<a ta

PI'ZeZTh'llCZO!H\

oca1. l"md7{;ie

zootała dla Lw{)!wa
1vdową po zma'1'

I

łf

Dekoracja sarkofagu b. adjutanta
WilnO ~4 pa~dzier!1ika (aw)
W aniu 25 bm., w poniedziałek, przy~
6ę'diie do Nic-świcża premjcr, marSz. pnsud~
ski, celem udekorowania krzyżem. "VirUutj
Militari" sarkofagu b. swe,goadjutanta, ks.
Stanisla\va Radzi\-vJła, poległego podczas

walk z bolsz4:wikami

łym

Marsz. Piłsudski przybędzIe w towa~
rzystwi:e swego adJutanta t ·Rem1gjusza hl".

względu, iż
ZI8A1v"SZIe· ZiQ najbliższe

poecie z tego

tal" Lvrow

KM:prow;'cz uwasobie mia.~to.

OGRANICZENIA WĘGLOWE
W.·BELGJI..
Bruksela 24 października (Pat)
R7ąd wydal zarządzenia, ograniczaj4c~
w}-~óz we€!la .do ilości niezbędnie
potrzeh. .
ny~h, aby uczyniĆ zadośĆ
zobowiązaniom i
~wencimn z. krajami ~dniemt

Grocholskiego, oraz

WT.

1920 pod

Maliną.

po porozumieniu wlad'z miejskich z

~nistra

Meysztowicza.

GÓRNICY ANGIELSCY GODZA

SIĘ NA POROZUMIENIE.

'

Londyn 24 Października (pat)'
_
\lI wygło~zonem wcz01'aj przemÓ'wic~
sekretarz federacji górnikÓw Cook ~
h"~ł, iż
~~ się DQ,

mu

MarSZHłita

Akt oekorowania odhędile sIę w p~
dZlemiach w grobowcu książąt Radz~\yLg
łłó\v, gdzie znajduje się okolo 100 trum1en,
zawierających zwłoki członków rodu Rad~
willów' ,dokonany zostanie w obecności
dwóch przedstawicieli arystokracji polskiej,
Janusza ks. Radziwiłła i Eustachego księcia.
Saplechy.
Marsz. PiłSUdski zamIeszKa w prastarym zamku nieś~'1eżskim.
~fstrzygnięcie sprawy płac przez sąd
rozjctUczYt OUiZ wyrazU gotowość do
podjęcia

rokowtUl z rządem i właścicielami
kopalń,
jak również zaakc(opto\vania projektu reft.~
reudutn ggfll:ków W sprawie 8-godzinnego

dnia pnicY~
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~zycie

'bulpt::"ii' dla Pc

An~ypolska agita
Kawet .W

paidzi~itiu.

lakierni droga,ml d~ią' Niemcy. do
oderwania. od Polski
Hkorytarza gdań'kie lt
go~', d~
s!oś6 :i

jlkiegostopnia rozumieJą donio~
znaczenie :tego lUlSgego .,Qkn'a na
świat''', świ1td~zyć motc propagand$.. iah w
:Ameryce i Anglji, upl'a wiana zwielkimspry

tem i precyzj •.
'V ChicagO' wychodzi ogromny, lak na
nas%e stoSL"tnki dziennik, o__ setnotysi.ęcznym
f

nakładzie, pod

nazv/(t
,tChicago Heral!.d
Exam.lner • Pismo to znane jest ż tego, ze
pozostaje na usługach Niemcowt uprawiając
pr.zeciwpolską agitację. Zwłaszcza /w swych
wydani'achniedzielnych poś~tęca onq jes-łli
nie naczelne, to",,,,· każdym razie jedno z
głównych mIejsc,
artykułom
podpisanym
• przez' główne figury polityczne niemieckie,
których zadaniem jest urobić w
Ameryce
opinję nieprzyjazną Polsce, a zwłaszcza st~
la się przekonaCS
społeczeństwo amerykań,;o
$kic, że świat ponosi wfulką stratę z powo;,
au oddzdelenia Prus Wschodnich od Ni~
miec i, że jest rzeczą najzupelniej
naturak
oq, i dla pokoju. europejslciego konieczną, a
<na. poprawy gOspodarczych stosunków w
Europie bezwzględną, aby został zniesiony
u

'1i "iemiecrhnieą.
f

łyn'l. ola tych krijóW1/'"
interes. Jeśli
zobaczą, źew, G.(h,'11i:;,~?~staje wielki

one

port
polski, to natychmil1"" ~··,,~wn[oskują)że
z
Polską będzie mo~··· tQwadzić duże intere;
sa, jeśli .duzyport'Po:WSlt'aIiie, a więc w ta>
kim razie Polska maąłU$Zl10ŚĆ, że "korytarz
gdańsld" jest jej pó~Hny. Jeśli zaś Polsk:l
\v dalszym ciągu jaJ('ą~tąd, posługiwaĆ się
będzie' Gdańskiem i I>o:r~ami niemieckiemj;

jak. Szczecin,Hamburg"~~IBremen, zaniedbu~
jąc własny 'port w
Gąrru, w takim
razie
Anglja i Ameryka Nie~:com przyznają słusz
nośtS, że korytarz jest,Jlłia Polski zbytecznYł

więc "dla świętego spokOju" Niemcy mogą
go sobie zabraĆ. ".
.
.
Czy tę mąch':ą:tatlę' Anglika rozumieJą
u nas ci ludzie,któmY)QJJ.lszą ją wzią'ć pod
uW'agc: - me. wiemy,,:~widać z nrozego, by,
z rady tej skorzysbic"\ zamierzali.

Kanclerz

Mar~:\ W •. ' "wywiadzie"

powifl'~i mi*y ...... wier~zami,ze "przy pOIł
sklej· st"aram16ści" ąlugo' Jeszcze trzeba poczc
kać~ zanim(;k~ęty, transc.-atlant-yckie będą
mogły' aVlobqdnle. przybijać do portu w Gdy
ni, zabierając i wyładowywując towary i, Źtl
z tego względu Koniecznośc życi'Owa wymiV
ga, żeby l'Jiemcy dostały "korytarz gdań~
SI,.
k "'·

f·.

... ,'~

Nasz rzą'd t"becny, jako teł i dwa poprzednie, zajętv jest rugami! i dezOrganjll~
cjąadministracji,
wprowadzając w .. nasze
zycie roz~ardjasz, umieszame' l
chaos.
Przy takim syst9D'ie rządzenin państwem' J,a
p;?waine myślen1le i na: pow4Żn4 PM-C~ cza.su
nIema.
l\.' Niemcy nie zasypiają gruszeJi w

popIele.
A'dam Grot Czekalskj.

swym
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M~\y,a. V! p~dz1erniku.
Z Moskwy nadchodzą znów sensacyj
ne wiadomości. Tym razem dowiadujemy S1.'ł

"Rozwoju".)

JI-

komitetu centralnego partJi co do niepooe}~
mowania dyskusji w stronnictwie, 4) Opozy
lluż ód szeregu fygoom ,ruemaJedńego
cja zobowiąże się przerwać niezwlocznie
~'danianie'iłzielnego tego pisma,
któreby o 'kapitulacji opozycjl;'-;O\ oświadczeniu Je l swą działalnośc frakcyjną, 6) CKW. ząda, by
sprawy k~ta.r~a: nie poruszało. W
ostat~ leaderów Zfnowje,.wa, Pjatakowa, Sokolni~ opozycja komunistyczna zexwala wszelki
Diem,wydaniu(z końca wrześn1a) zabllera ko\va., lJToćkilego. 1 ~wd6kimowa, że rezy'" 'kontakt z renegatem Osows.kim, jakO tez z
Iłos na ten samteDiat· nawet sam
kanclerz gnują z d.Uszej walki przeciwko centralne:. leaderami opozycji rob6tniczej
Medwidi~
Ma:rx. Oczywiście robi to pod pokrywką wy mu komitetowi wykona\VCZelnu stronni~twa. wem i Szljapnikowem, występują.cemi ot.
\yjadu; przez siebie własnoręcznie napisane~ kOlnun):stycznego. Okres .otwartej walki o,~ warde przeciwko Kominterno,vi, 6)
Piócz
go, przygoto\Vując opinję publicz:!:!ą W . .Ąrne:: pozycji z t. 'Zw. "ofiCjalnym kon1unizIDem
tego opozycja zoóowiąże się do zerwania
ryce do mającego wcześniej czy pÓźniej nie był zbyt długotrwały, tern nie ID11iej stósunków z organizacjami zag$1liicznemi t
zajśc faktu,' że korytarz ten będzie miesi{)$: przedstawiał -on ·grożne
niebezpIeczeństwo
prowadzącemi pod przewodructwem Korsza,
ny i dostanie się, rzecz prosta, Niemcom~
ula większości komunistycznej. która
też
Ruth Fischero'~łirej, Urbansa i Webera polity~
Z tej ustawicznej, nieus~ępliwej a nie zawahała się przed zmobilizowaniem ca~ kę skiero\vaną przeciwko' ogólnozwiązko;
sprytnie prowadzonej kampanjiwynika t że ' lego aparątu państwowegorby od opozycjo:: wej partji komunistycznej.
,.
Berlin przygotowuje się już do r:ychłcgo a, nistó'lv wymusi3 choe-by formalne przyzna
Le,tderzy opozycji
Komunistyczne]'
tak u na korytarz. Jakiego rodzaju będzie Dle się do popełnionego błędu, tj. rezy,.gna:: po-dp1saH wszystkie warunki za,varte w ulti..
ten atak: ayplomatyczny czy zbrojny~ rzecz cję z i,ch dalszej akcji. Jeżelf-- Zinowjew i mat:..lm. i wyd~li :deklarację zgodną z treści
mniejsza. Niemcom rozchodzi się o to tylko, Trocki zgodzili
się
nawet
z dal-:= ultimatum. Zdaje się, iż centralny komit::f
aby ten atak przyjęty został, z\vlaszcza szej swej akcji zrezygno,vaĆ, to nastąpiJo to wYkonawczy nie ma. do opozycjonistÓw Zb~7t
przez opinję angielską . i amerykańską z na skutek oświadczenia Statina, któ1)l' zapo, wielkiego zaufanila, gdyz pćimimo ich dekla:l
mHczącem zezwolenienl. Przez \v:udąd na to~ wi'edział, ··że centralny kOlnitet wykonawc"l~~ racji o za..niechaniu waild
frakcyjnej, m~
propaganda niemiecka prowadzona jest wy:" stosowac bedzie wzgl~dem opozycjonistów slGiewskaKomisja konfrolna. rozesłała. GOI
tęzenie w Angljr i Ameryce.
Kontr.)}
jaknajdalej idące repr~5je. Wiedząc, iżw da wszystk~ch okręgowych komlsy·j
\Vybitny pisarz angielski p.
Robert ne j chwili lr.uslcllbv ulec przewadze więksl.'·) nych okólnik, nakazujący stosowa.nie w tta.ll:t
Machray, odnoszący się do Polski życzłiwie, ści, opozycjoniści "rok-li z:rezygnowa'ć: nara: szym ciągu represyj' wobec opozycjonistów.
zje z aalszej akcji.
PlenU1TI moskiewskiej Komisji kontrolnej za~
wielokroć pisał o tej propagandzie, zwraca::
Centrala komuntstyczu1.dóręczyla nie leciło 'prÓcz tego wszystkim członkom mo~
jąc uwagę ~pinji polskiej- na te podkopy
Niemcow', ale, niestety, nikt snać na fakt dawno leaderom opozycji ultHnafum na5tę:: kiewskiej organizacji part"yjnej, by na (izift$
ten uwagi nie zwrócił, bo jak dotąd żadne pującejtreści:' 1) Żądamy., 'hY'<<łpozycja ot~ la1nnść opozycjonistów w 'dalszym ciągu
p O:dp:orz:ądkowuje , zwracano baczną uwagę. ·
z pism pol~kich w kraju glosu \v tej sprawie warcIe ośw'iadczyła, iż
{Jrzędowa ajencja telegraficzna tzątłtt
zr..brałó.Pan Machray, pisząco tej prO;t Się wszystkim decyzjoll1 14."z}atdu stronni::
i
ctwa
komull
stycznego
i
cerlfrsJnecgo
konli~
sowieckIego
"Tassr:" rozsyłając wiad:omośc
pagandzie, zwraca uwągę, zcJedynem skute;
omem lekarstwenl na tę propagandę dla Pol tetu wykonawczego, 2) Kierownicy akcji o~ o kapitulacji opozycji, zaopatrzyła. Ją w rut$
jest jaknajszybsza budo\va portu . vt pOzycyjnej mają stwierdzić, iż ich robota stępującą nad: wyraz ch5łrakterystycZllf\ illP
Gdyni.. AnI amerykanin, ani anglik - po",ia frakcyjna była niedopuszczalną ·c j ;, hłędną z strukc}ę? .. Komunikujemy treś(S -deklaracji
. da pan RoberlMachray,'- nie zrozu~c punktu widzenia 'interesów, partji" stanowiąc opozycji. \Vydmkować dopiero pD otrzymaIlgumentu pQlskiego~ że Pomorze jest pol~ gro~ne niebezpieczęństw;od~a.twÓrozej pra:: nilu wyjaśnienia centralnego lOOmitetu wykOl
skiem, że na.leiy się Polsce~ gdyż pod wzgl;ę> ey stronnictwa i dla rząau sow!:eckiego w nawczegoi ' które dodatkowo 'dostarczymy, ł
dem przYĄ91einę4ci narodo\vościowej tak Vl okres:c odbudo\vy pallshva",3-) Opozycia które um.ie,~f;ić należy lłrzed 'deklaracjf!opo"
AngIji jaki, wAmery~e sq bardzo eIastyczi' przyznaje, iż ~wq akcją w.MQskwie i w I,es: zycjf'•
be pOjęcia. "~m Argumentem ~łrOlum.fa~ . ningfadzie naruszyła decyzję . 14. zjazdu
II

~oryfal'z, gdański".
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dZIeci? Organizatoro\'Jt:e

kongresu chcieli

!wrócić uwagę bogatych Je1nkesó'\N na amer1

kmlskie dzieci cudowne 'v nadz~ei~ że cechc4.ł
oni hu p0111ÓC. I rzeczywiście cel kongresu

Pod protektoratem 9-letniej znakom
Od czasu ao czasu zJa'\vila s;ę w st~ jeona. 11'-letnia ts.ncerkę El~bietęRe1iefit

l'eJEuropie na estł-radzie 'koncertowej jakieś

po częś~i zost1ł spełniony, gdyż b~]gaty miL.
jnner n{'\wciorski ]\la::ph'=l'~O~l
m'hr1adczył
~
t
,~
1
"
t
1
•
:1
~11it'n't
b-,",\~~"Lem
11~
goowosc KS1.;;i,tCenla 'V!a:".:!; ~'<
,h'_.;:>,,-!.

dwunastoletniego poetę Jesna \Vilsona.

..
llrócz tych .,Koryfeuszów" zn~jdOW:4t)
cudowne dziecko, które czaruje :nas grą na
skrzypcach. To znów uśm:echa się do
nas się na kongresie kilka'5et dzieci cudowny~bl nnjwybibJ.lejszych chded cudow:nych. Pra\\dł)
uroczo z płótna kinowego jakaś inteligentna które pod innemi względami przewyższaj~ podoLn1e Za pr'ly!.!:hldem ]\Jacphersona póhi 4
r6wn!eż inni jeszcze bogacze ShlUÓ,v Zjed.
i rozumna twarzyczka. Zdarza się równ.ież przeciętne dz1eci "'-tV S\VOIID wieku.
Jaki był cel tego kongresu cudo'wnych nocgonych.
czasem, iż czytamy wiersz, pDpełniony przez
S--letniiego bębna, a odznaczający się przed::
wczesĄą dojrzałością ujęcia
artystycznego.
\V przeważnej części wypadków są to wszy
stko obiecujące z'apowiedzl, których
przy"
szłość i późniejszy rozwój cudownych dzie .
Nowa manja ,napadła Amerykę
~ wcale
sprawdza. Dlatego u nas nie p():r
Inne są cwiczęnia. wykazujące stopiell
'IV Ameryce po manij krzyżówek zap~
'ŚW1ęca się zbyt wielkie, uwagi
cudownym
nowała
teraz
moda
t.
z\v.
"Autotestów"",
sIu
zuolności
orjentacyjnych. \Vygl::1da to mniej
azieciom, zyrla.szcza., że nie posiada ich Euro
zących
do
badania
inteligencji.
Nie
jest
to
więcej tak: ,Jan jest starszy od l\larji, KazLr
pa zbyt wiele.
Inaczej- jaK się zdaje --- jest w l\.~ jednak błaha tylko zaba'\vka. Twórcą ĆWI? mierz jest fll10dszy od Zofji; Karol je~.t r6~
mer:yce, w której wszystko obliczone
jest czeń 1ego rodzaju jest znany psycholog Ca:: \vieśn:kiem lV1arji, ale starszy od Zofji i t.d.."
na wielką. skalę, wszystko robi się \V sposób steli, były asystent słynnego \Vundta. "Au~ ~ Pytanie brzmi' "Czy Jan jest młodszy; czy
totesty" zaczynają się od naj prostszych ĆWI:lł starszy od Zofji? Czy Kazimierz jest młod
rekordowy.
I tak nIedawno urządzono tam kon::t czeń, polegających np. na wykreślaniu wszy szy, czy starszy od Karola? i t. p. Ć\vlczenie
gres cudownych dzieci. Na czele tego nie stkich r. czy~wsz)7stkich e. z danego tekstu. to sta je, się trudne, jeśli rzeczY'YI,5ci e chcemy
z"rykłego kon~resu stoi
9--1etnia Karolina Szybkość i dokladnG3ć~ z jaką się wykony:" \vycbrazić sobie· te różn~ce vtieku, podkłada
,Bixd, fenomen w swoim rodzaju. Dzie'VIrczyn wa daną robotę może słuzyć jako dowód j:;iC jakie~ bta pod dane osoby w szereg wed
ka ta wygłasza wobec licznego audytorjulTt stopnia inteH~encji jednostki. Dla badania ług wjeku' Jan, b'iarja, Karol, Zofja.. Kazi~
zn1ysłu obserwacyjnego wykonuje
się inne
mi erz. Ten n1echaniczny
~posób pozwala
fm~wy~ zdumie\vające wpros.t bystrością j
swadą oratorską. Wśród
tych cudownych ćwiczenia. Pokazuje s~ę danej osobie obra~ tworzyć jeszcze dłuższe szeregi i da\vać n~
kilku::: tychmiast trafne odpowiedzi.
iłzieci należy n. p. wymien~ć l1-letnią córe~ zek, przedstawiaj4,cy jakąś scenę~ Po
minutowcm
przyglądaniu
się
temu
obrazka
ezkę poetki Anny Austin.. Dziecko
to tak
7,;'achodzi więc pytanie~ czy c\vlczen{e.
Je.,.r;:f doskonale rozwini.ęte, iż zapisano je na wi, zabiera się go i wtedy dana osoba ma które dobrze rozwiązujenlY tylko wtedy. gdy
~wersytet. Najmłodszym
uczestnikiem odpowiadać na pytąn~;a, tyczące się szczegó~ nic przy tein nie n'lyśEmy, ni0że byĆ
prót,ą
kongresujest niejaki Bobhy Konvolas z łów obrazka. Zdawałoby s:ęt że nic prostsze itltdigcncji? Jest to tylko próba umiej~tno
Brooklynu, który sprawił uczestnikom kon~ go, jak ze słusznych Odpovliedzi
V\.Tywnro:: ~ci bezpośredn~ego zatrzymy\vania. Jaki zaś
gresu niebywałą ucztę duchową. grając im :iI,'{ować o zdolnośc1ach obserw"acyjnych da. jest zwIązek tego daru z inteligencją, nie
nej jednostki. T'ymczasem głębsze badania wiadomo. Przecież ludzię obdarzeni zdoln~
'szereg swoich własnych kompozycyj.
Dalej nie mQżna pominąć Juny i D~)~ psychologiczne \\-ykazałyl' że tego
rodzaju ~cismi pam1ęC'h)\vych rachunkó,v. nie są je4
rydy P etterson , sióstr~ z których jednu.liczy p-róby in~eHgencji są dyletantY2111em~ Odkry:: nocze~nie '\vielkimi matelnatykami.
i), a druga 1lat+ Damy te pO'i:adają wybitny to mianow:cie, że istnieją typy ludzi, któ::
Związek, jaki zachodzi między praw_
.lent tteracki i są autorkami kilku udatnych lZy nie odznaczając si~ wcale inteligenCją, dZIw~ inteligencją a tego rodzaju poszcz~
.owe! i opow:adań. \Vl'eszc1e w'ymienimy je posiadają fetograficzną zdolnośĆ ,zapaml'ęty;; gó]nemi zdoinościanli, nie jel)t więc jeszcze
)%cze lO--letni;ego kompozytora Daniela Far wania widzianych obrazów, czy powfąrzania zbadany. lvlimo to "autotesty" stały się ulu"
przeczytanych zdań. Zdolność ta jednak nie bion~ zabaw~ amerykańską.
za.wsze idzie w parze ~ ogólną inteligencją.
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Sensacyjny prooes paryski

: TA.NXBsI SĄ lłJEWYCZRRPANI W POMYSLACH.
OhcenJ.e OOJJ;yw'a się ~ jak oPOf\vdiada pa:ryS!kl
nEx~i<Ql'l"" roZ'lłi6rka kamień po kam!€'niu je'"
onego z na.jpiękni,ejsmych ':aum.kbw bucuskieh, ro~ mA ~i $fł ~ num.erow8,;M. u~

mies~ w ~e.oh i ~ do AmŃ-yk.i,
00 pmwl1mW. ~ ame:rykański-eioo mohcial·:
ten pod :ręką.
C~i tu o wyota.wiQl'}:Y :za ~w Lud'wika.
"tIU fi3!l'n9k Cour'C9łles, l~y na. ~ w~ej
'Z Les Ma.ns 00 La Fleeh.e.
Zamek t~ ma. stanąć w postaci pier.wotnej w·

lo

się pomada.ć zrurńek

,?,kQlicach Nowego Yor~ll. Dotyehoo8t'S powędrowił.ły
JUŻ za oc~an ws~e boazerje i rzeźby ma.rIIHl~,()'Mi. OOjfJt.e _

@.oia.ll

mInku.

~

nanlli

ŃmZWYXLY WYROK W SĄDZIE SZWAJCARSK.
• ,Na ~ statku, który odbywał prse.,;
. \·ja0dJZkę po j.em~ BodeńaJtiem, maj,OOwa.~ 8lię p~

ira. .na.r~yoo.

,Jak to często byw"Rmi~'Zy mkoe'oonymi, lliL,nec:roni .podd6cili SIi~ fi. pełen t.em~tu rolo.dtJIienjee ~ł do 5WejDJail"%eCZonej, &. pot&m m,;.:
,,"pniJ: sdę sam wyat:rmlem li rn'WOIWłlMl: .
.
Rany nie były ~tkie, nM:"1JOOzeni ~i
.~~f, pr~iI'l 9ię, ta; 00. e2JaSU tego !t~
_.wypadk.u ~ .PO':k~. ~.,Wł~ . ~
~t'{}IO~
•

w

tych dniacli ~ się

"fi'

P&T1'iU

:wit:mVY<kły

Pl~.es~
~wie

który zgrom.ad~ wy~e plęć piękną. i lo
same eLs-gamrikie dm:ny. Za:ró"'Wl{) (;Skarżona,
jak oskaortycielka, a nawet ad'WiOlkatka były płci żeń
mej. Spra'WG. ~i:&. Bi ~ m więcej, tylko

o...~ i~.

.,

Pani Z~nna Barant ~a ~ pair'U laty
trinv:i>elki salon mód i ffl1kie:n w ruz:elmcy parySlkiej
Cit.e. Ale intp-rf':!'! uh: swedł dIo~. Nlere.z p!"1JeZ .ul
k& dal nie '\\idae było klijenłikL Do fl'tlO.jomyeh pa
Di Ber3lnt mJe~ ~. pmvden . ml(}(bl~nioo F~B1s
Me:rl~nd! właściciel MAdadu Opty13lZl1ego; Pani B+
ł"mlt~!a mu się ~ na brak ~
sv'6glO :m&gs..'ZYml i Jla'W10t ~ mu si~ łi& mmierm skl~p 7:W'~ Optjlt ~'8ł jfł 00 tegQ m
mil&trn i obiecal ja.koś bi~ ,~M.
I l"Ze~i& w knkA d:rri ~ ~ pani B&ra.llAs
PQd6J."llD0k. Było ło· duże ~
Wy.-

W

gląd. Od ~wili. Y8.iw!ieszen~a ~a tego
~
me' MCZęŚGl'B mczynało się uśmiechać 00 kna'W(}()o!
'wlej. Do. s~~pu jej zgła:s<zały się ooro,z liemiej daJmy;
p~ze\~a%n:e osa'b~ tęgie i kupowały u niej 'sukmd~
W .dmalrłl-ey bowiem. zaczęto sobie opo'W'ia&ć, it sulw?e .~ ~agazYI1u pamJ Baral1t P06'ZCzupla.j~ i wydlU
żalą lmJę.

Sekl'et ~lega.'ł 11& tern; te IU8tro, przy<!lane
:pne& ;,ptyka. spraw'alo złudzenie jakoby ~]~da.
~ea Się w niem oaoba była &l?C'mlplejS!'.ła.
.~zes.zlo PÓł. roku, ~m OSQJ\1kiw~ klijmlf"!
k: ~Jento~Yały SIę, na emm poJ.~ tajemnic&. Pl
m Barant l roooydowały ai~ mskartyć ją do eądłt
1 U$ro p.rzyndes.ionQ na. sprawę i sędZ!la pnJe;kotta'W'-!
azy się (} prawdzłe Słów oskarżycielek skaml wlał
ciei1&Fkę eza.rOOzdejskiego ~dła' na. 2 tys.~~
~k.wry.
' .

llleliuóry.

AALENDAtlztt.
Ptlnied~iale·k: 25 paźdż:erIrlka -'- Kry~pina
TEAT8Y~

'tootr

~Qzłamuw

MiejBki "Całyd·zieńbezkł.atliJJtwa,t\

rreatr Poopula1'n'Y· "Ach, te

;

.i.lastąpU ,roZłam wśkll

J)eiIlsjQu,atidf

bari1z.:ej radykalnie -. par-tjiz poa. Ci ..
Ettk~emi W
czele~ Jed:nym z głównyrn motywó
btt:lno'\visko Za-rządJ.
N. P. R. w
ma1owego i stosunek
~tgo do (}·soby
Jeden z wie!."nvcłl i-iartji ClZł0i0k6~
Michalak ogla'ł7..fl.
li,.t (HWarty 00 Cz~~~OOlvlt~N. P. R. z którego podajeroy
ustępy.
7drady p~l
.do rządu Witosa. me po
pl'lrU;Mr:iy żadnej~
z nacjonalistami? A
przec5e' poseł '},tIarek
chci!ał w dniu 8 maja oprzeć sdęoo
żydowskic:h,~ n~e
ffi1eckieh i ukraitisltic:b
im bylowolno... Powie
· kt(j. ze N P R
y robotnic.ze? UkŁcLd

WID () \V I SI&A.

CasiuQ

J.11jc~ruce".

1.\1l1.a ..'Veeoła wt1ówka' ,
Reduta ,Jturjet, Ca.rskl''o
O}lai'.G:-Klno .;Ne!'Ou'\
Odeon .,Przy kumillku'*.
CMry ,.Cowboy i księ~c.zk~'.
~PóUQ .)Pr!iy

koru·nku".

Now<>ści .X'iałganiarz '. pa ryski".

ResilI'Sł1. .)Ka1rjera ChapIina".

CorsO .• Indyjski grobowiec'\
Dom Ludowy
Miejski Kjnem. Ośw. "Marja AntQ~n,a'\

czt-e!J'ech str-o!Il.ruiotw

z dnia 10 maja ().

· :pieral Siłę na
usrf;a,w i świadcz.~ń
robotniczych,
ujawniOlOO, że w lipcu
, r.b. p BrurWl
. tanowi w prowad:z t,·
2'f
nie w drodize
dn1.a pracy.
Zarzut OO&tal
jawnie i gl'lJśoo) Et.
p.Bartel... nie ź;a;I)~~~~,ft
Dalej .
OOOZICzepierńcy, że w ma\Vedług informacji ze 'hódet
miar~
ju r. h. wl&iz,e
poczy'IlJa,ń Marsw-:
, aajnych,eg~ckucle podatko\ve rozpoczęte kra PBsud8k1egOJt
'\Vas, roboo~arze,
zostaną dopiero Vi połow.ie listopada. W tym
2ibroić . W
, jak to ZT-ohili loWas La walkę brruio. okresie bowiem przypadają płatności najbliż tr.zyk: z P.,p~· S. i~
bójczą? . Mie1i00l1
"ręce w krwipo1.skiej?
szych rat pocIatku dochodowego, a W koń~u SltaUnitł:ry NPRQt~l\s~;
jeszcze w takich wal~3ździerniKa podatku obroto'wegoza III-ci
kachudz.ialu • nie. . ••. .' . ,~. m.a wezmą.. I za to n~8
n~ktnc}.dwy me~~.f..~Bo- ni.\} po.mogliś.my Ma.l\
kwartał. Wreszcie w końcu październ:ka u~
PH~lldskemu,,·a1e rn~_J~1iśmy też JdwetoW'pływa termin pb.tności nowej raty
podatku com pozuańsiltim,. WJ;~f)lie stanO\visko NPR w P<r
~nani"U: i:oo J?QIl11orzJl..i:~~:'ęlo r-omzerzenj,e 2dę
majątko'wego, tak iż. drobny handel obowią~
w&lV\t1l1ętrooyeh i~~kJ nam - nie dOsz!o ć10
·zany jest pokryć w całości (łącznie z dotych wa~k
kr\\<2.wego od.u!..U~::tosam p. Bartel, p. RaczasowefQ.i ratami (wYlnierzonymu podatek taJ i inu.i1·~;c':~
majątkowy, bez zwyżki
kontygentowej,
NB-StZ Sihosunek
d'()~du Ra.r-tel - P:ilSlUdski
handel hurtowy i przemysł w tym terminie polegał na uczciwym, ~~wym, pa;ńs.twoQlW'ym pun
l<de wddiooma... 1-0 Przyw!.r9ci,ć powagę I{omtytucji i
uiścić ma (łącznie z dotychczaso\vemr rata~
prawa 2--0 poznać program rządu i 3-0 ooieimde od

Władum(lśc~ b!8ŻąCe

. EgzekucjA podatkowe

a

mi) połowę'pod,atku majqtkowego wraz .ze
zwyżką kontyngentową. (o)

-Telmin deklaracji o obrocie
przpdłnżony ,
I\1inlsh:rstwo Skarbu przesłało·w tyoll
ani\ach -do Izby Skayhowej zarządzenie, mo~
cą którego termlin składania deklaracji
o
brocie przedłużon.Y zostal do dnia. l gru~
n.i~

rb. (o)

Ob.iólr Prezydenta Mościtekięgo, ~ kt6rympa.dJy i na.e.ze glosy. przy\\'TÓClłsr'l.i06unki prawOIr-ządrl!i;).
Nn pr1Qgram p., BarllamusieliśmYC'Zlekać b1iSlho
dwa mlemą,oe. Gdyśmy go PoZlnali - głosowallBmy
W końcu' ooorwre m· budiB>tem i
zmianami KO!D....
stytl:-e.ji. .Odmówi!: śmy głosowania mo·· pełn~,e
Lwami, ho g;ro.z.ily one U&ta.wom robotnd;(!jzym.
Qyyto .był ja -my, uczciwy, lojalny i pańslbW10
· wy srt~uook? C-zy p-a,rtj!i robotniczej woLno było poł.tęl=()'V'laĆ inoow-j? Osądźcie roootmcy samdl
A potem ooek,a!hiśmy na. CIZyiIly._ I cót się ,oik;,~

za

~.'l Po ż.niwach ~ła się dJr.orż'y~

-

podwyżki

a

rząd

oboe
Za.a:rLiast
'cigaćkJo!rupejonistów ,łapowników i zloozdei "l'"Uld zeezą,J rugi urzędników ada:nd:ndstrooyjnyeh, liiby
~l~ UIrlOOIlić w kraju prze{l Wy'bor-001li:. RuclJ bud{).cywał

Pracownjcypań~twowi 1iądaJą

.

!rl'(tgll."amu· tJS.1;oolun:korw.ać· Silę.

wlany

rowkom i

spadł.

Na

Ziewala!

na wywó..

mooa!

po-d'ivy2;kę PQbotrćwn.f.ie~kich 1ina,-

la'rly się fundusze, ale dla k0<1e:larzy, pocm()IWWW,
Jak wiadomo, w ubiegłym tygodniu nau.czyieli
itd. - p1emię-r.lzy r.ziW.n~.e rota!. Nato;.
nastąpiła fuzja związków pracowników kole .IrJ.~ ~t zacZięlW' I'OlZwijać... . S troolta , .pra..~ rządową,
jowych i pocztowych i nawspólnem zebr~ ZWląl.etlt Naprawy Rzp1:itej i t. d. J;)o:rząrl!U W!Mzli
typu Rae;z~· }deys.zto.wiozów,
niu wyloniono nowy zar~ąd, składający się j konserwatyści
t d,
z członków obydwóch związków.
W dniu
Czyśmy mJe.ld lo wszystk0~bwalać? C~
wezorajszymodbylo się w Łodzi pierwsze lić·tsk mogą tylkO' lu.(bie mletni·~\~m. węzła
posiedzenie nowego zarządu lódzkie:go .o~ . mj k{'ThSpl.raeji. 'Istotnie ni-ez:a.l~:). U!C~iJWia QI"ga~
nizacja :prolcl.arjacka mus.i. g;kooz;y~ć z.eswe:go ~f'a
działu związku, ,na' którem
postanoWiono wa Jcrytyki, bo to jest jej pra.W{), t~\lV'l0t oomviąz.ek.
wv:;łać ~!ZlŚ do wkepr~mjera Bartla ObSZerlif GdyŚ1ily .byli w rząd-zle SkrzyńGkt~;: to właśnIe
premjer za woaroo &stał od . • ~ najSlU~Ą
memorja,ł. Memorjał ów zawlerać będzje se:m.
k.t'ytyk.ę. Wla&me p. ZdtZtiech
. ~
ykOlW'aliśpostulaty materjalne dla polepszenia bytu my ,_ "pa.rytet gospodarczy'4
oski ego
~m hiak programu robót.
miel'śmy nkolejowców i pocztowców. (w}

ny

OOwfJ.lać

Obnizfnie ren na tOW8ry'

białe

Na rynku bawełnianym
liurlowniey
obniżyli ceny towarów bie.lych i sprzedają ta
kowy prawie ,wylącznie na weksle. (u)

Svznilły W

ru°:,hn

kołor~;7Vm

,",1adze adminlstracvine opracov,raly
p1'%episy normujace svgnałv ostrze~awc?:e w
luehu kołowym w Łodzi. Według przepisów
ł1dl.

Jako

o

d.łwię1towy ągnal

.ostrze.tZawczy

za.ufaoLe'min. Sujk'

m

tępienie

~zkół po1skie~ p. 1flodziano . - 'Zla droży
~ę, 8100 4Memu wres:ooie r~~.-.kpiny z prc-

le~iatu i za całość jego gos . ". ~ '.; której d'Xiś
'W} łatą takie kwiaill, jak tajnę.~:;:~~hty ~na.
tora." &rtla Z,· pp. Ba.rcińBlldlmt).'~5aa.~,
i Po" d,:"
. ...
~-.

,

. ,..

.

~

-

-,

:ttni1Ukłh$i~~();~~~41Jimt. d~sńpracy.

Ja~~:.W;a;s; ,pj"trunl;' "robo.u1i.cy, ozy VI WaAOO'j
tWla:t\d~j~~~jóąlo~ęi ter'~, Qdczućjakiepo-lepsz.enJe'll

*

Czy- rr~i8.('ię; ~~·'.eth!l.18lJ? Czy nie grmą Wam
dukcje ~ \ro~;pt~hliOz.nyeh1e~YrlZąd pomógł Waan
uzySka.f . P9;dwyt~ . •ro~ów, wyrównulftiCą skOk
dro.żyzny<! Cz:y widzdeie .sanację IDOra1ną w czynach,
gdy ~krzyazan:t ~apa,wThicy i korupcjonjścd !1JadJ:J.1
na wol1n.ośCd cJlodzą2;CzyrozWią.za,no Wn· pTwgniły
i . sp{}ni~'łĘl!rMly Stjm,' rebyściemogl: w nov;'ych wYJ
borach 2Jdooyd'QlwaĆo po1ity~pa,ń&twoiWej? Czy na
:.'nie;~ce dav.-'11ego pa;rtyjnlet'V\tdi n6.~ przYszło
nowe,
z:u<hwałe p8irtyjni>Dtwo'
.
' .
'
Pp, Ciszaki,RadUccy, Simony 1 ilnm, który
w llaBUj czarnej roboQle ood.a,.wn.a nikt nie widz1a.ł
Z!a to oni pokłóCili się o })OBJe,dy. jak np.- wygimny PJi
M~tw.a. Pracy Simon:-t lub Q m.a.ndaty ~gkje, ., jak.
ten' tel'rOł'ysta Radlicki, albo Q inne j-oozcYJe Slpr.8lWki, jak nprz. przyłapany 00. koil'ZY1!,tallAu z pienię
dzy ohszl8.rnic-.zych .dJa walki z ref.oow:4~ T01Iń-:
CZ4i!;k - pokłóci1i B>ię z namJ, a potem s.korzys1Ł.aJj z.
:pr,z.ewrotu majowego i ,pod pła5Z1C~ykJem,~
Józ.efa PilSudskiegohajdal po wlacLzę wpa,rtj:i, pÓl
lIDiSz.tzyty, wpływy, mamdaty i posady...
ROhotuicy! Marszą..łek PHisucIski o mich SIWOi~h obrcnCla,ch i a:pootoła.ch lJO'wioo-zdał,w to ~
,;W'S2Y, które mu kołniemz obl~łyl"Ma.raz. PilaudSlq
powinien rozegnae na.. cz.tery w:Latry -od sdebie
zgraję karjeTOwiczów, ~ypędk.6.w poiliiiYCZiI1~ch,. BiwaD
ma? Lezą mu bez mydła, chwl9Ją. i kadzą do obtzyturmków intrygantów i osoo~oow. Cóż <mz lllicli'
\ m.a? Lezą mu ooz mydła. Chwalą. i kad,z,ą, -do. ob'1."ZY-i·j dliwośej. zaśmi(1lCająmu jego ...,1"ogę, kiOmpromi.-tuj~·
najt~ęśei j:. brzyd~. 6,ię nimi MtłIf'Szalek, ho Mya~6
musiałhv sli~ kaMy uezciwy człow!,ek, P:r;z..ciet <mil)
żyją ~i;f;yczl'1ie na jego raehunek: taiłti R~
kiedy z pałką 'wlap'e napadł w dniu 18 maja_1

on

t,

llt'E-i'i4 d·rlłk.alrnię W~wBką,powoł:ywał BIię

Marszałka P.1ł8u.dWegn...

-

,

,

wolno' jest kierowcom"JJ\~h~Q~ używać
jed"ynie r(cznych trąbek ,Q:,~~,toniet m()$
tocvldistom Z{lŚ --- tr~ooli';&\~s(}kim łonie.
t Ji~anie innych sygna·· .'; '.(~zdld., syre,.
ny pi~:tczf.!łki, klaksony) -~\.:~iedopuszczalntl
Sygnał winjen b,6. stoso,waBtYJedynie dianie

NPR me.kl~

Piłsudskim..

My nie naJ~Y1Illiy do Fmt:lI8ÓW

t

IŻ rui;

:tmzecI'

poiłlitYlClml!YlClbl:

'I

me potrta.:f1hmy. .A1l:e illla!SI
w Sejmie UBtaJwodal'\-VOil
e~ byliś:my P'O' slDronie~()~,endan.ta. .Na.wiEltw ~·r
płas.'tczyć sd-ę i lizać butów·
lu<hie byli W' I Htyg:adaJi.e;

<fzle kadł1i.bowym SkTzynski~ gdy Jut .pepooy
ei~kli, !1aJ8j

ministrowie __
pne.forrowali UlS·tarWfę g.eIIl.

Chą,dlzyńslci

1iH}

i la.nkOlWsld
żeligowskiego -:- o or~.

n:zacji władz Wł()jskOlWYch, kt.ór!a ~liwiła ~'
MaTeZlałka do ~yn!Uej ~by. My i· ~ umtemy od'.(
f0żn1ć :Piłsudskiego od gł()'fY tępych, WIa:roho1!SkiCll
pHs.u-uczrków. I cow trumm'leSZtą m pdłs.udclzyk ~
ki. C~~-'OO.~!· który }rio<wę .żyCIDa.W ndem:ookliej ~
Cji m~dZlM, a o Pdl!Btoo b&rdmo na meto SiQ,.ioa4r
um. .ał<',·
')

.1

A ~jego me damyl
PaJr'tjS. ~ ~~
ni;e. s21n.ata. ani wiecheć, ~Y' komu mm 1i1laiń9kiJt9j

truty

puoown,ć!

swoją. roi1ę Pr~nie:

My mamy

pelit}e2oo i cele; my mamy 8WÓj boo<:xr, honor
Z8J.eZJłe.j .narodowej OI"gIani'OO.lejj roOOtndozejl Będ~l
my pr&OOlW'aćl jla;keśmypra.coWJaJ1 ~ dla dobreJ

kraju. narodu i klasy roboif;ni.oz.ejl
Z przytoownyeh powyżej względów

~I

. r.Mm,· że s:ę do .W!e2mi:11'Ua Za.rzstlu W(}<j~egO'
, jako TIj.eum:sadnionegopod WZiglęctean ióeolwym aJl.·.
b01.J-\ra~'Dego pod W',z,gl~ :for.malfn'ym -

me ..,
,

stosui~

. Wlłl'!lly
.
PozoetaJę

~

~wej

.:NPJL,

I

~(

j31 wbldwm i ~j'W!ejJ n;etalnej. 1oo!nse:~De, 1
jej poJitY08. Wi:OO"Z~ w ~ pr.z~ć: N~;
Ril'cbR~)'botnjozy W Poł&c-e

to wielJm i

l'QSID.ąOa 1JOo!'

tęga.

Oddala ona jut i odda nd,erm.z jootz.oz,e ueilugf
sp-raw~t} Państwa, N~u 1. Ludu ~uj~. Tr.§!
ba jej ttz'ś bJ'lOOlić przed m.leW'E:ml dlemagogji i a;ą
OOJl"chji pól ityczn-e-j.Będ'2.demy bronić NPR-u pmeł'
~oz.hidem, będziemy go roztWija.ć j ~ać!
la bę-dęro robił lllW dla jakiejś k.aJrj~! je_
<tłl,~gn,

a.by mchow~ ~ 'fi oo.łośclto} ~
00 SOhle &a.m stw()~łd1a. 9'W'()}aJ m.Uki 6byw&~·

s1dej i obrony Spo-łf}CZino-pod.it~ej. Niedaleka ~
~t J~a.że,żemieliśmyi

memy

ra.tNl

WALENTY IUCHALAlL
Poseł ~ ł.ódł.Ikł.

I

. .

partji

-~

m:r

4

zhędn~l1() oRtrzeżenia osób pieszych i po~

z6w. Re.. 'wt.fy '\\<nny być zaopa1tzone ..
sprawn;e dzałające ha.mulce, latarkę o ~

barwnem ~wietJe na przodzie i dzwonek S-y'J.
gnałowy. lfżywanieinnycb sygndów. ,jest, ~
rowerzystów wf:b:ronioft.e~~ ("'fil

ł

•
I
Stan bezrobocia na terenie

L

redukeją dni pracy
'.:.·~w:ladUJemy SIę z zupelnievf:.arygod
aeil<> 'Zro-dła, iżdobr:a koniunktura ptzemy~

Przed

'słu łódzkiego, zaczyna się stopniO'wo załamy
\w~. Niekt,-lre fabryki zmniejszają tętno pra

cy i noszą się z zamiarem zredukowania dni
~acy' do 5 w tygodniu. W pier'wszym :rzę~
tłzię aotkrue to przędzalnie, a w konsekweu
ej r6wniez' li tkalnie. Są to smutne horosk(y.
py (Da.. ł:ofizi, prze;,nęczonej długim okresem
astoju!. '~w) .

Emi~aera do

Palestyny

Or~zacjeły'aowsk'ie otrzymały

za;:

waa&mienie, iż do dnia. 30 listopada rb. hę:
Gzie mogło wyjecha6 jeszcze kilkaset robot~
.tkOw: żydowskich do Palestyny.
."
Pierwszeństwo na wyjazd mogą otrzy
.~ w urzędzie emigracyjnrm męź(}zyŹ;D.i ma
~e:y: mniel niż 35 lat. (ul

-

zmniejsza

w o'S-tatnim: tygo'dniu

sprąwozClaw.

weOlug aany;ch urzędowych, mt.stąpilo
tłalsze zmniejszenie się liczby beZf;obotnycli
04,599 osÓb. A więc w okresie czasu od 16
Go 23 pa.zdzłernika br. liczba nezrobotnych
mmiieJszyła się w grupach: włókienniczej -"
., t588 osQb, budowlanej -- o 752 osoby. me
łaloweJ'
o 440 osób i t. 'd. O'gółem liczba
ezynl,

;;....o

amu

JSezrobofnyeł1

wynoda: w
23 pt{idziemie
fa -- 206,629 osób. 1i's.jwiększe zmnłejszenle
ilości

bezxobdtnycll na terenie· łlodii,
sza, Sosnowca tf woJ. ślą~~o. (woJ

ZE

Na .terenie Panstwowego Urzędu Po::
średnictwa Pracy ~ Łodzi (m. Łódź, powi~
ty~ Łódzki, ł..aaki, Łęczycki, Brzepińsk.i ł Sie:e
radzki) w dniu 23 X. 26" r. było zarejestrowa
nych 37,225 bezrobotnych 'w tym samej Lo:::
dzi 23.990. w Pabjanicach 2s584, w Zduńskiej
-~\VohU 197, Zgierzu 2 583; Tomaszowie -.Maz.2,368. Konstantynowie 149, AlekRPndro
wie 31, Rudzie - Pabjanickiej 323. r
Z zasiłków l{orzysta.lo w ubiegłym ty
gooniu 29,202 w t yJl1 1,984 bezrobotnych bra
lo zasiłki ustawowe z Funduszu Bezrobocia
1

i

Zi,218

Ka1~

beztobotn~cłl

zasi~ki doraźne

Skarbu Pańshv!1 t w samej Łodzi pobierało
22,,129 bezrobotnych 2lSilki: 1:379 z Fundą
sz~ Bezrobocia i 2l1, 750 ze Skarbu Państwa..
Prs.co·wnl;ów un}ysłO~i;yych brało Ut
sUki: 3,268 \~ tyn1 l.istaWowych 172 i dora~
nych 3 096.
1
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PosmaK goryczy

~

pozostawał długo

po zjedzeniu zupy.

.,ty

C\i.es:zą s.ię

Cenalle i mlk

po,żą;dane

w

Łodzi·

scami dla ~obotników różnych zawodów.

broniła

aresztowani.
EnergIczne dochoctzeme'w foKu, {w}

a w tym rodi:u w:he1kim z;a.i.ntereeo-

\1M.mem ogółu s~mtwa.
Wejście
Wł;~d.

na jeOOn OOO'Myt 1 zA. ~nt
3. .

W T-wie u~ozw61"
We wt.olmk dn.. 26 b. ID.. W Sat1li Majsbr.

Iioa

Odczyt

Fari~·.

pay uil żeroms!kiego 74 () gQ!d;z. 7 m. 30 W1IOOZór 00.
ltęd~ się lOIdcmyit ~ ~ i sympatyków T-wa·
}Iówd;ć będ:Jie pąilii posta.nkia W. ~ na "OOim.&t

.. ,Gum

w ~ lbulr.(1Jeg".

JedJJJoweśIliie będą wyświetLane

pr~ 11 wt~ilneg{)l $djęciaz

eea we

cudo:wJlego miej-

F~.

O Jłmne~~e prosi ZalIvąd.

. Z Koła Młodzie!y Chrzejt. gem~
w c~ dnie. 2S pafAJmieI"J1dik.a o g.cKtz. 7
w.

·~li ,~Doonu Lud'O!"~"

rebmme

Koła.

MlodlZiiety

,
IZftO

iBr
Złodzieje

zabrali 60

Przed kilku ClniaIDl nieznani złoczyńCl'
cy zakradli się do kantoru fabryki papieru
,,3teinhagen, \Vehr i S-ka" w Myszkowie,
gdzie dokonali rozprucia kasy ogniotrwałej i
rabunku z górą 60,000 złotych 1 przygotowa~
nych na najbliższą wyplatęd1a robotników.
Po dokonaniu kradzieży
złoczyńcy
tanecm,ą. Q baax1.ro \lirOIZIID&ic-onym. programie. Szcze, góły w &fismcll.
,
Teg<Xl"OCZiOO zaba.\Wł,
będlzOO niJawf\jtpliWie ia.k
jaik w roku ubiegi)"1D. miłem i wes>oł(3!m mkoń;c;ze..
niem ~u kolair8.".tiego.
--(}Ckt---~

w.

P\rzej13.'7ld 34 .Q!dibędziie ~ię
~ijańskiej Dem~.

-----....gQo----

ZABAWY I '\VIDOWISKA.

Zabawa Z)MiC Marynarzy
N~

s'w.f!Sldia,tlllltamy "WSfJyafJkieh CIZłOn
.ków lOOIrynany Rezerwy jiWkQteż i osób ~YCJzących
'3obie być na pierwszej Vilia1k.itllj z,aba'Wii-e "k1J1100~~jJ
f.flająooj s1ę odbyć w <.in. 30.10. 26 r. () g<JCz,1:Llil.e 8.;}O
i.1fifiCZÓIl' w lok.&lu HandlGi~V"'ców Pol1:ski'Ch ul. Pio;.r~
kowska. Nil.". 108, w bUmy wejf.:.cj{}!We są d'} I1c'lhyda

wd21i6DlD.ile w Sekretarjacie od ~ 6 - 8 wieezór

ul. ~C!Z!a Nr, 3-D,

Klub Komifski Podoficerów i Ul'zęd!niikÓ'w DOK
fV ~Stari" z oka'Zji mk.ońezenia seWllukclal'skiego
~ dnia 30 pafd:ziernilka 1926 r. w od:n{)i\vionej
: pięknie udekorowanej "Białej Sa.lla Hotelu Man..
-ftkt., ~ a ~ej Nr. j5 ~ 1iQJJaIrvę

Otwarcie seZlJnu Orkiestry F.lharm.

IS

tysięcy złotych

zbiegli bezkarnie. NadmIenić należy,"fe paplermat'W Myszkowie
pracuje na
nocną
zmianę, lecz złodzieje pomimo ci~głego ru-

chu przed kantorem znaleźli sposobność pO'
tak zuch\valej kradzieży.
Śledztwo pol~cyjlle w toku. (o)

pełnienia

W wydawnictwie tem, w ktÓtrem znajdują ~~ę
wybitnych Uwra,tów i poublicys,tów, za,;,YJ "ty
wstaiIl.ie dorobek ku1:turailny 5-1etnieh wysi>łlków w
d%.iEd.zini.e teatru w Łodl.zi, w okresie dyrekcji dyr.
dyr.: Bar~"!iJński'&go, ful,'Z. \:VrOO7lyl1skiegD Oraz &zyff:IIł8ml i G<l!rc;zyńsk.iego.
al ty.k.uly

hudóQIWywama i tworzE~nia 110>wycll wartości 'tV dz1~

d!ziinie tea.tru.

Odbyło s-ię pooiectzeme ZarZĄdu' Ł. O. F. na
któT'eID uch'Vl-';3;łą Za.rza,d.u pootano()lWijono w!OOIrem la.t
ubmglych:powierzyć ~WJJiClbwo se:zoo:l.U p. dy;r.ek
tcIroWli Alfredowi SttrauchOiW'i, PirOOe ~gotowa,.w~e
są już w pein:ym toku. Zes:P6ł o.ritiiesky s1dald!a~ ,Ju~
będzie z nRjpJ'izp.dni~jS!Zj11Ch sił mUtZyoznych.. _ Łod!J;
powołani będ.ą w celu niezbędnego dokom
pletQwQJIlia ork' estry rown' et mh~rmOO1icy w.a:rsza;. . . .
scy. Koncert ina.uguf',<'locyjllY pod dyrekcją Grzegor,?.a
Fi:{ ełberga i.z. udziałem Ś'"wwf.nego wi-oloncze.list:,
Emt:mu~la F€lUE!iI'Dlana ~ie się w :poodedzJ.a.łck
dGia. 1 listopada..
,

Album Teairu Miejskiego

4A

w

ŁGdzi

Pl'tZy wyda.tnem wsp61d"Lii:ala.niu dYTakcji wa
fru miejskiego ukaoże goię ndebawem. Iuksusow.e. boga
to iiu:sflV-wa·ne WY&. iW:n~U;9ifo 1). t. 4lbuan ~

......

"IQW!It'

Teatr i szt

"dJł.

a.

TEATR MIEJSKI.

pn,yczem

1.tftajsk.. m.. ~"'~

"

Album Slta.nie &ię ciekawym pl'Zycz~"'llik.iem ~'O
"hiBotarji kultural,nej Łodzi w okref;lie IDQ!zolnego ,xl.

MUZYKA.

Zabawa 5-{lubu "Startu

q.

go razu po.szłado drugiego zięcia r zw~erzy
la mu SIę ze swych obaw.
Ten zameldował o powy*szem poliCji,
zas 'aochoUz€nie policyjne dalo
sensacyjno
wyn.iJki. Staruszce d'awano w zupie arszennik,
przy rewizji osohistej w kieszeni . Murasa

----000---

00.-

pr~

osobliwy znale~iono opłatek, zawierający spor~ aozę
obiedzie:· śmiercionośnego proszku. !
Muraso'W!e, mąt i tona., pOOe~
jeszcze
o wspoludział,· w dniu wczorajszym zostali

się przed straszliwym domysłem, aż pe~

~d·
ea~y w Poih3lltiej YMCA z Cyklu pierwsrorzędnych
których w bieżącym pół;roozu 1926-27odibędozie ::..i~
osiem. CyJd rOZlpOCDe ~y pro;fesor dr. J&'1 St.
~ :z ~.a ,,HdstoIrią (lllaJ21wiiak połiWcl1" i

straciło

do ptitcy 349 r<)botnikó\v.
Urżad rozporządza 71 wolnetni trueJ

. Cykl odczytów vi Polskiej YMCA.
w dlniu 30 i 31 D. m. przypadają pierw';9lu

~~<'.

u1v. . iccąvm
h:o'odnltt
~...
'- l!1

na terenie PtJPP. w Lod:~! 530 bez:t\.~b{;tnycli
otrzymał"o pracę 1,?50 robotników, w~·slano

aresztowano

\Ve wSI Konary, pow. brzezińskiego
wykryto onegdaj .wYpadek usiłowania za.~ru~
cia teściowej, 64-letniej staruszKi, przez zię
Cia. A mianowIcie, niejaka .Qup,owa: starusz
la. w podeszłym wieku, mieszkająca u swe!>
go zięcia. Antoniego Murasa, zwróciła w os::

tatnicn 'dulach uwagę na jakiś
smaf zupy, .podawanej jej przy

tydzfeń

ze

WJnowajeę

Staruszka. przez pewien czas

--000--ZWIĄZKOW I STOWARZYSZEN..

za ostatni

Zięć usiłujsotrućsq teściu

się

Liezba· lrezrobotnychjeBzeze

P.UrtP.P.Łódź

•

,Carr

DZt6 dany b~dz:t: po t?ana.ch zniiouri;h ..
dl ;(:(1

0;;.'2

kła.mst\vu"'.

TE.l\TR

POPULA..RNY.

w ponioozialek wieczorem 2"'@ie w biA
sezonie przeds.ta.\'Vi.enie dla tlr.t~ roOOtniczj'!C,}l. 1'0
Dzi~,

sa

Ciłl:HĆh najni:hlZfeh 40.
i 80 grosZy. Dana bę
przewyDo.rna i arcym,iłe. operetka .~:Ach te pan$~
D13 rki" p(:<łna r zaru i lWOku. N'ajniź5ze c&ny bH~f.6W
Itmoźliwiają k rzya-tanie t rt!t.ry\\<k;. watratn,e.j !la~. naibt1.rdzit;j nIa:uuilOtrrym.
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(Nad.) DZ,lŚ o g. 8,30 wlecz. odhędziesię w F11l~
zapowiE.dziany rocHal· fortepianowy Ale.k
landra BQrowskiegD. Artysta grać będzie w Łodzi
t~k(j jedE1n raz w seroDJle ~ieżą('ym. i wybrał pZdy
,Et swegoOOgate.go. f3pertuaru. Zainteresowanie Kon
~tan jest wielkie.

b~jj

~Oo---~
Ił

Cle s

--

rt

1!I!!Ii!i

'nz""-tr,,,,,._ł

ski lpc przerwie ŚUw:ę,:~>
na. 12proce1l!f;1'lJit;"z.nie. ło ile będę musiał oddać p6
.
Przefunec:z z·· p!}w~,niepog.ady nie odbył się. , rok.u t
-.
. '.
ER.
·..-200złotyc b
~ ·N:eum·ff.'z Uczyć bałwanie t
wYNlKIt{ĄWODóW•.
~Liczjć 1.0 ja~umie.m, tylko pan profoooc.niI
ZAWODY o i'nS~~~~T~VO POLSKI.
Z4a. mojego ojca.
POGOŃ -, PGWNlA. 1;0
DOBRA KROWA..
B?jcie ·s1ę·.Bo:ga, goSpodarzu, krowa, którą od!
L. K. s. m '. • ~'BtrRZA .3:0
was 'wynająłem mJe:ka nie daje wcale...
Mi8tr2J{)l$t,*~ klasy C.
- Al~ wiru>D.a za· to jaJ\:, pies.••
I
L. K. S. II
W. K. S. 3:3
ZNA' SWEGO TAT!!.
Mistrwetw{) kl.aey B.
Ojciec: Sru}, 00 ty byś zrobił, gdybym tOOiE9
(lał 175złQtych?

G. M S. -l:'U.KOACH 3:0

;'-&9'LS. LEGJA (WARSZAWA) - TURyśCI 1:2 (1:2)
!'
Niedziela po poludn.lu; boisko przy ul. \V'Jd~iJlej. Pooejący 00. rana śnieg z dC'szezem zam:enil bo
~!:skQ' W błotR..sty teren. Przy takiej niepogodzie fa,"'llatyków piłki nożnej. zehrało się około 15GC1u.
t:
Śmiało m{}żna po: ..vied~ 2Ć . że z\Yycię,st\yo ~.<tla

Srul: Jabym ich najpierw przerachowal

Zawody IDwarzyekie.

--'-

..~,..

~"lI'U'1'Y&tów wYPlacował La~s. PUk:' wprost'niem6żli
~ •. JiVe do obrony stawały 3-ię jego łupem.

:tIU ROKRACJA.

DAIJ.lA.
Którego dzisiaj mamy?
-" Spójrl On gaże>ty, którą masz w kiesz,em;.
- Kiedy to wcrorajsm.

~"

,Zwycięstwo

Turysww niezaz3!użona.
".
Legja powinna była wygrać z rożn:icą3 ...... 4:
~]iram€k, jedynie niedyspozycja strzałowa Ż~udy i
$;łfubra gra La...qga nie pOlZwolHa jf30j na to.

ZLe=w

t

..r-SII;I1JI!-_ _....._ _ _ _ _ _.._I_ _
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_ _ _ _ _ _ _~ _ _ _~~~",:,::"",.~:,::::;;~.;;;,;,;"",::,;",,:;:~::,:::::::=~~

·KONCERT ALEKSAND112t .
BORO\VSKJEGO.

~.

'."'"

"d(JZWO~Ptm1e6ztJ1,.k,
d. 25 PaźdZiernik. -Hl

Więe· jeśli

ZNA QJCA.
twój ojedoo pożyczy mi 100

- Szafa l· f ktami jest przepełn!óna, . p8lnlP
:tadoo, czy nIe mdnaby spalić S\tarych aktów?
- Nie m~Hl nic' prze.ciwk.a temu! Ale ni.ec'3.
pan nie zapomlli ~I()irządzić z nich odpisy l
/'

.sędzia:'

Wi~c się pan pr~yzmajesz

-

Cóżby
~an sędzia

OSlka.rz.ony: złoty~li

-"

~

NIE UWiERZY.

wiOOiziaił

"nie",

mi

do

~

poonogło,gdfbym poi

mi i taIk nie wierzy.

tir;

~c

Magist:rat m. L~dd ...... W'j 1rlał Pcd~tkow1
pudaje do. 'iN .:adcm_ śCi, że w dniu 3 lisb
apaclą r. b. m~ędzy god~ g-t,,!' ran;}, a ! ..t·i P;! .połn·
~~~Df~Jęzem

I!l.Diif'Odbędą się przymusowe licjr:acje rnChtiMOści
~ł)~l..wymieniGnych o~ób za mewpłaoone podatki.
~7 1) Aj.zenbuch H.,Pieprwwa 6, meble.
.
~;".An:lIwlt A.I.No\\vomiejska 15, kred en".
łLAmzelt L. Zgierska 32 mehle.
~.,. '. Be.rlin.e-rSz., BrzeZlillska 69, rr~eble.

Pl
.

9'

~Ó)
,l1i
l2;

Bełter

A., Pieprzowa' 22.' meble; ze.gar.
€<rkowicz D. Zgierska 28, meble.
lau L. Mar}"Siil81ka 4, meble, zegar.
uh1ego Gus.tawa SS-wje, Aleksandrow$k:t 41,
kasa ogniotrwała.
Butersznit M., Bazarna 8, meble.
Błoc:s.z· St., .Brzezi:óBka24, me.ble,
B:-ew8ir B. Północna 20, meble, zegaJ:'.
B.raw8!l' B.) PÓlnoen,a. 20, maszyna do hlLyci,a;

z,e,ga.r.

~rędeThS.

Bocheński

J. W~ 3; meNe.
Chmielewski M., Lagiewnicka 26, meble.
Chinke .E. Wschodnia 18; m-"ble.
Cukier Ch.) Pl. Kośdelny 6; 200 pcz. p.tpit,rosów
ChaMński A., Cme.ntarna 3; meble.
Defecińskl J. Franciszkańska' 61, >QiOOmruna.
.Erdynas.t I .. \Vs·chodnia 4; SI:LaLa, kredens, ir~_ mo, z.egaT.
'etlV"Estus R~. Pieprrowa 18, mebl~
,_ . Fu.:ks S. Zgjerska 52, mate;rjały p!ś'mi enne.
:,: Frlden.-'3ztab L. Brz.e~ńSlka 82, m-ehle.
- Gołąb R., Pieprrowa 11, m:eble.
26) Grundmall J. Pieprzowa 16. meble~
~~} Grylak H., Pi.eprzowa 20, wa:rB\Zlt.ręczny)~gar
Grynberg A. Nawo- Targow.a 14, mebl'E).
Grosberg G. Jakuba 6, meble.
ifł,jJ~;~rV'flhSlUm M., Jerow<limska 4; mebla.
Gryns'zprun H., P'I>IDorska 18; na.czyni/-) kuchen.
Gittis i S-kaPomorsk.a .98, ma6'zyna' do fJ1!aDiia,.. 8 biurka..
-Gelhard I. Nowomiejska 9; .mebl~.
:~ryns~IH}n H. PomDlrska 18,. meble.
Goldber~ B. Dre\"\~oWSIka 8; meble.
lleller G. ZawiS!Zy 3; tremo.
H~hb~ 1. Zgierska 22. meble.
Hó:f:Inan S. Pl. ·Wot\.ności 11; slZ,afa.
HeleniaJr \Vł. B1"ze.zińska· 39; m·eble.
Hoohman s. Krótka 5-7 (Bałuity), m~b1e.
HH-er Ch., PomoI'Gka 93, meble.
Igieł Sz. Dre.wnowska 16; maszyna do 5~yeia.
Jó.zIeforwicz, Magistracka 2, meble.
Jaamski I.żyŁnia 10, urządzenie. sJdepu. "
Kożu.szek F. Kielbacha 4, SlZaIa.
I
Kaszub J. Brzezińska. 79; .:maszyna do S!liYehL
Kaliski l. A. Kośdelna 5,mehle..
~ F. Brzeziliska 68, meble.
KiM i Fig'ZleI\ Karola 9; wars'ztat tkaclki.
KiI"IlWJtajn M. Północna. 5;5 sW\,. wW3IfiU
Km I~ Pomorska. 67, meble.
Kmkowski Z., Pomorska 69, me.ble.
K&rnh1um I. Wolbotrska 12; meble.
"KMp.iń&ki St.. Zgierska 87, me.ble.
Kuc W.,Cymera 12-14. mRszyoodo p1sant~..
Kitna.s· E., Sierakowskiego 261 maszyna do szy-

cia.
Ki'l's'Ztajn M. St. Rynek 10.meble.··
Lipazyc B. Wech,'Jdnf:a31; meble.
Lewkowiez S. WeAOła 4. ~ble.
LWw L. W~DflI. l-ft* '~.

L

62) Lubochiń8lki Ch. Plodrzeczna 11, meble.
63) Luksemburg Ch.:, .PQIDQ!rska .13, meble. '
64) Li,tro\Wki Sz., Porn~a 60 t meble.
65, Lubochhiski, Ch. Poorwczna-ll, meble.
00, Lewandowski St.· Wroeław8:ka 8 z-egar.
(7) Markowlc:zM.' N{)OWaka. 17, szafa.
6S) Margulis Ch. Prwjazd .39; szafa.
69' Mydlal"'Z l., Francisz.kaflska 20,. meble.
'lu) MiI.gI'!A.TD. •S., Now{)l1'!1iejtska 34, kredens.
71) Musiała Wt SS~wi.a Aloeksand'I'o,vska 49: meble
'i'2J Mikh L. Konstantynowska 7. me,ble.
73) Nojha:us' R. NÓ\vomiej~ka' 3D, 2 szafy.
74; Nowak M., Wschoón:a '22, 2 szafy,
75; 01szer M., PQDlorsika '67, meble.
76) Pindek H. 1. Franciszkańska 4, meble.
77) Perlberg S,) Magistr.a.eka 21. meble.
78) Pinez.ewf\1ti I, Wschodnia 16, m.ehle.
79) PaJkula. F.) Dolna. 6, szafa.
8P) P~i l i KieThaeha. 24, SlZafa..
81) Pomianawsk.: St. NaV"vlI'ot 63, lodownia.
82) PatykomkiF., Piwna 13, szafa.
83) Piotrkmvsoca S., Zgierska 44; meble.
84) Rajnglas M. Drewnow,::ka 9, meble.
85) Rooea1blum D., Kielma 6; maszyna d'O 'szyei~
86; ROlZenblum S.~ p.omorska 4; meble, towar.
87) Rajter F., Al9tksamtirowska 47, Blzafa.
88; Rózha M. Dre\vu,()<wska 1S~ szala.
89) 'Rozenblum S'z. St. Rynek 6,mebl.e.
W) Rajsm.an A., S7.kolna 17, meble.
91) Szmulewiez R., Woloorska 16; meble.
92} SltoTUpa A .. I. Pl. Kościelny 8; mąka, szafa
.
93) SzajlJlrolk S" M.' Zg~'erska 10. meble.
94) SoOOdęwski 1. POillQlł'ska80. ID'a.ble.
95) S~wski W. Krótka 12 (Balu t y}, towa;r~
96) Skooorwski H. NQt\von:riejska 29, mf>b'le~
97} Szymańska' E., .W&c.hoonia 24, meble.
98) SzmuletWiez Z. \Vschodnia 27;m·eble.
99) S.zlenczyńskl M., NoW'O!mie.j&ka 20; meble.
iW) Szlagm,an M. B.) Za:vi'Il.dzka 26:· :tneble.
lDl) &Jtajnsznajder A. Półooena 12; meble•.
1~~' Szurek M. P61nocna26; mebie~·
103j Sza.Tfh€il'C B. Północna 22~ meble.
104) ZyThOO"S'Zt&jn l. Szkolna. 30; mebl~
1(:5) Tohjasz H.! 2,gleTSka. 12; meble.
106; Urbach l. M~ ~<J!\~Qmiejska 11, 82'»\fa, rowwr.
107) WajnkJra.nc E .• 'ler»zrlimska 8,2 ~y..
108) Ułanski F. R. Brzezrńs:ka 40; mOOl~.
1(9) Wolkowioz A., Nowomiejska 6, t-h~.
110) Wróblewski H. W alibO!l'lSka33; mebl~.
112) Wajnen-t 1., AI\::lkoondJl>owska 89;, m3bJe.
113) W BJg()IW'sb S., Brzezińska 2O;m.e.b1e.
114) Zyser Ch. NQWIOI1l1jejska 29;'IPoolę~.
115) Z~W'Ski Al Poorzeczira ~9; . m~e:
116) Za.rWW'atki I., WPomorska 2;ID€lJ.1?
117) Zrurzews.ka . B., POllt1or~ka 3; .mebl~.
118) Zysma"1 A.. ' KO!\VotargQ1Wa '14, ID'Sbl.e.
119) Z&li.gm13Jll H. Al€!Lsand~ka 10;, meble.
12fJ) Zylbe~ Sz. }Hyn8J'Ska 14,meb:s.

121) Ch:rmoowic,z P., Pl.
1;'2)

• 0, .a

1)
2)
3)
4)
9;

Da1man L .. Pl.

Wolności '7}

Wo,loo&cł

meib1e.

13;' wóz~

W-dniu , Jhłopada J:. b.· mię~/ Rod%. g..U~ :fa..
czwartą po południu:
Ajg-er D., Wschodnia 14:~ble.
Ajlzin.eT 1. Na;rutowi.cza· 6, I:Q.ebłe.
Ajlmszye A.. Połudn'QWa20; meble.
AjehIetr 1., St.Ryn~k 6,to*a.1'.
Aj~ M. Za~·1i,·m.eble.

6)
'l}

Abramowiez L. Zawad'Zka 23, lu.stro.

8)

Bożechowski

9)
10)

1l}

12)
13)

14)
15)
16)

l8}
19}

21}
22)
23;
24\
25)
26)
~7)
~8)

29)
Só)'

S1)
32)
~~SJ

54)
i>5)
fu)
~7)

S8)
3P)

4n,
41)

5e)

58)
5P)
61)

64)

05)
66;

fA)
6~)

6f\)
'70)

71j
72)

Brener. B.,

Południowa

10, kredens.
J. Cment·a·rna 3, meble.
Balm.an. J. ~iotrkows;ka 37, towar.
Borns1Jtajn J~, PołudnjQ\va 13, meble.
Birnmtajn i Sel'e.jSlki, ·Al. Kościu~łZJti 39, meib~
Broeka'H ,. Gdań.~ka72;· fortep.'e.n.
Beter J. Aleksandryjska 2, meble.
Bend:kQlV/ski T.) AlekBanctrylska 34, 1.lłrZlądtz~
sklepu.
'
Bławat M., Cegie'ln:iana.l1, mebl~
Braun J'., PolT~dniowa 9, meble.
Bryez,kows.ki H., Cegielniana 52; meble.
BOI ThSiZ>tajn L, Cegielniana 50; me.ble,
BerLI!1&J: M. Kamierma S, mebl-e.
Bajzel' Ch. Narutowiom 29; meble.
Bergman E., Lipo\'V'18. 12, mebla.
Bajzer Cli., Nairukllwicz.a 29; meble.
Bo.nik J., Narutowi~ 18-80; mebJa.
Blawa.tR. KilińSlkiego 30, meble.
Blumenfeld M. Piotrkowska 22; tQtwa.r.
B.iland-ea- I. P:lramQWi.eza 14, kredens.
Braun l. 'Vschodnia 55; me<ble.
Buchbilld-er T. Zachodnia 31, meble.
Ciesiel-ozyk M. Ki1ińElli:iego 63, meble. .
Chodkorws}ti 'St. S;enkiewicza 25, toWalr•
Cytki-ewicz G. Główna 34, meble.
.
Cy!f.ryn T. WolbOl1"&ka .44; urząii'zenie mUMi.
Cuki6r M., AL. I Ma.ja 45, meble.
Chorndacki D.; Andrwja 37; meble.
Cemporek J. No.wogrodzk,a 13. komoda.
Dz.ialoszyńska,· E. Szkoitna 23, 2 klrmesla.
Dobrockj'J. Pańska. 54;' zeg9lr.
.
DawiLd.mvlez l. PiotTk()fW\~ka 19; metble.
Dimant1L ŻeIromskiego' 67; szafa., ~&r, kJr,i,..
d-ens, stół.
.
DiiSlzkin 5., Pio:Ł:rkowska 8, kredens.
Dobreeki łI., Piotrk~a 59; p~.
Degellsz.t,:lin J., ZawadlZka 25; me,ble.
Dolirzyński M., Narutowicza 38; meb1e.
Edel~~tajn ,R. KHlńsliiego 25; meble.
Eige-rowa P.~ C~gf<olni~na 25, meble.
Fa1cITI..am L., KOIWiUł;utynowska 44, meNe.
Frl+.:-de A. Ę.c~nstal1tynowska 9; meble.
Fasi.a.g L KiH6~Jdego 49; meble.
Futennan F. \Vsehodn';a 45, meble.
Frankentaler H., Południowa 32; meble.
Frajm.a.n Sz. Cegi~lniana 41, meble.
FiazeI' D., Cegielniruna26,mehle, maszyna d'a!
Slzy ia.
Flaka. O., Zawad:7Ma 40, meble.
Goldbetrg Sz.. Nal"U~{}w.i-cZia 50; ~
GiUE,OOrg. D.Południ<JłWa 36; kred.ens.
iGo1:loorg J Gdnńska 31a, SIwa.
Grynbal:ill M. Al. I łvIaja 2, kanapa.
Głow~ńSt~d 'L.~ Pat~;ka 85: biul"ko.
Grinberg Sz., Cegielniana 66; meble.
Grynb..'ł.UID· M., Al. I Maja 2, meble.
Grynhl}rg J. M.; Al. I Maja 21; mebl.e.
Gr:rpJJ,amn J., Al. I Maja 53; meble.
Gaj ias A. M. NowGmi{';jr.ka 20, towar.
Gf'duld M., Pi,o;ij"k{,i\VRka 85, Uin.ądZ. reet&W"•
Grynoorg Ch. M~ Norwoeegielma.n.a 7; 7Jeg.M',

krcd",ns.
M. N~.,g1elni&na 84; roobl.e.
74) Grynsztajn . M. Gd>Ańtą!k$ 31; meble.
75) Goldoorg H .. 6-go
33; ~
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