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lADNEJ 'PARTJI.
W~orek ~nia

2& paździerrdka 1926
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Wilno, 25 paźdzkruika (aw)
Nocy dzisiejgzej niemani spjt'awcy dokonali na
30m

_unicll dzielniCJ Zak:retu. Napastnicy

obM-władnhv

'.ą w~w:nika#

p~

odebrali mu karabin.

iłni

J

Dotycliczas Sell
padu na warŁllwm.ka" pil'zy wcjskowych &kiadach

'li

same-

taniu się skutkiem. pI'zypadkewegoV,,!:"Y.:!ltnałui prze ..
strzelone zostało wartownikowi ra.mią. PomocJ zdą..
łająca naodiiłas strzałów. nie zas~ala już uc~~gbrl..
k6w zamachu. Poczynione p032ukiwru:.ia !'eznUat~
me daly. Dopiero :nad ranem w pcbliżu ogrcdzenia

•

e

prochowni zatrzymano niejakiego Aleksandra"B16
k(}wskieno, co do którego istnieje podejmme, ił
blł jednl'm zUt:zesłników zamachu..
~-----

..

fttłWl

u'

dwu~h ratach, upadł. Rząd zdecy~ował się :nI
tomiast udzielić urzędnikom 10 proc. padł
wyżki poboró,v, przywiązanej do ~ażdej
2
.. na.ibI~ższych 'pens1i W rb. przy ~aliczeniu
wydatku stąt~ powstałego do budżetu, na r~
podwyzki
~Q2"7ł gdyż budżet tegoroczny okazał się zbyt
respondenta w\Varszawic (J,1.) dowiaduje:: ciasny. Pod'wyżka tapochłonh: miesięcmie
my, projekt podwyższenia poborów urzędni~ H,20 0,POOz!., przyczcm podwyżki 10 procentoa
kom państwowym o 20 proc.: w formie poży we dla podofl(,. dalsze 6OO~OOO zł. miesięcznie.
czki jednorazowej hezz~\.,rotnej,płatllej
w

od
Otrzymają

10 proc.

Warszawa 25paidziernik a(tel. wt)
\Y związktlz uchw'a1ą R.adY mlnl:%
;&lrow o podwyzce poborów urzędIiików o 2')
proc., które wypłacone będą w dwóch ra:
łach 15 listopada i 15 grudnia, dov/iadujemy
al
PliHt!··
\Ma&lV2%1i!W'F"''''-;;;:~15."~'l'<\:!,,'p'i'mM'jm!j~!mWi!a:"~ii@g.~."'tZ~'~iOIłI?!!!l!g"ri;1i_~""'"iP1l/lIll;l~m.'i1jlili!ili_1IiiR~::&m_ _ _ _~
~ę, i'e podwyżka ta obejmuje rÓ'wnież kor::
pus podofiC,:,ro'wiawodo\\'ych., Ogółu!? suma
~odwyżki tej wynosi -miesięcznie w budże;l .
~}e 8miljonó\v 200 tysi,·zy :złotvch oraz
6tlO
~sięey złotych dla "podoficerów. Sumy te
Konduktor
~sta'\Tione bednwbudżet
dopiero z dniem
ska 96, strzelał trzykrotnIe z rewolwerufó1O
Warszawa 25 Paic:ziernika (tel. wt)
ł~ ~osty('zni~. Obecnie z,aś wypłacone będą
W~czoraj o godzinie 9 lU. 50 wieczorenl
nież do konduktora tramwajowego~
Stan.il
lV· formie .bezzwrotnej zaliczki, gdyż preU" na ulicy Towarovlej przed domem Nr. 1 roz slaw~ Strzębskie!!o, lecz chybił.
~inarz budżetowy, ~ ucll'walony poprzednio
Spra\vcę strzató\v aresztowano. Mimo.
legły się strzały i krzyki: ,.Ratunku! Porno::
przez Sejmu pDdwY1Jd tej nie przc"-vvidywal.
cy I Zabijał" Gdy .na
nueJsce
przybiegli że strzelający Bednarski opowiada, że to ·b!
'\"K/ arszaw3'l5 października (tel. wt)
przechodnie i policja, okazalo się, że konduk la zemsta osobista, są poszlaki, 'iź Beiłnftn
Jak się w ostatniej chwili od swegoko::> tor ·tramwaj0WY, .Stanisl~~w Bednarski, \Vol:: ski strzelał na tle porachunków partyjnycJi.
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Cukiernie

j'

J6 Ja

Pfątkows~;fi8g0

PlacWolnośd Nr.. 4, Tel.. 35..&39

IlPiołrkowska

':, 26, 'tel. 36-33.

.

t·~~.b, "'illli'l'\l,~~~~,·

r~;ideiSki _Kine~;i~g;arOświatc\vil

I

Od ~ lOr~u dn. 26 do ano ~ lISiO~' ćL2 r. tj.

~~}~~

Nie grzesz, -m3tko!

Dri'mnt w9 ,.C21

1ti. roB

Dramt:t~_.1

'\IV

pl. rl~ary CaB'i'.

~~d%.Orły z Teksasu
lUf

eJ:

rdi

~ł.

fun.

NI 'X,

członkom

p

(iskarżonych. ozbroon 1 ę

ze b

"Czarna] Reichswehry"

skrytobójczych morderstw

.~

I.angsherg 25 października (pat)
chor. Rucholza zerwał się sądowy rze-C2o~
tu dziś przed sądem przy zna\vca płk. C;udowina oświadczając, wśród
sięgłych .pr()ces kapturowy przeciwko człon~· oznak silnego zdenerwo~ańia, że publiczne
kom ,,.czarnej Rcichwehry'\ oskarżcnYlu \V r.uztrząsanie stosunków: jakie łączyły w. l"OjIiI
reku 1923'0 popelrrienie s2;eregu zbrodni ku 1923 komendę 2 okr. Reichswehry z czar
~krytobójczych na s'iNych to,varzyszach.
ną Reichswehrął może
mie6_powame ~
Dzi~ rozpatrywano
sprawę oficera , stępstwa dla Niemiec
'? charakterze poł~
czarnej Reichsweh~y Allkego. "'niosek ~ tycznym. \Vobec tego zażądał on powtórnie
brony o tajność rozpraw trybunał odrzucił. poumościobrad czemu j ~ ~ "J§d ~.
Podczas przesłuchiwania l-go O$katjone~o~ spr~w.it'Rozpoczął się

Nr. 295
__'_'_·~I~'__________________________~~t~~~O~l~~·~·'~u~r~'_·~~~'~~~~~,~d~n~m~~:5~p=at~d~~~oe=nllk==·=~~:~__~__~~__~----~~~~_~~~~ry_n_~~_

że

iędz

Jest

k,veatją

niedalekiej

BerUn ł5pa~dzternika (ATE)
Na mlsiejszym posiedzeniu międzyn{t~
Ioaowej konferenc.ji· kolejowej, mającei na
eelunawiązanie bezpośredniej komunikacji
pomiędzy Pary~em a: Pekinem: delegacja pnl
a.ka zło7.vła wniosek, który zapowiada jak.
~ajdalej .. idące ułatwienia ze strony Pobki.
Połączenie kolejowe Paryż-Pekin ma prze~
:biegac korytarz -gdański. Koleje polskie za~
proponówaly uruchomienie dwuch polą~
czeń, jedno ma przechodzfc przez
Warsza~
wę--:Stołbce, a drugie przez . Tczew--Ryga.
11 pańshv,
l\-:llioqek polski zwraca się do

przyszłoŚ~31-

biorących uaział'w kotlferencJi~ aby

zobo::
wi:E!zały się do· jaknajdalejposunięty~h ulat::,

wień celnvch i paszportowych. Ze swej mO.
ny Polsk9~ ~:;2>POW!C1.da iupdne zvrolnien!e r~
sażerów, przejeżdżajqcych przez
kory tara
gdał1ski od fcrn.1alno§.d celnych i paszptJrtQf
wych, upn"!.szc:~ając je do n:inin:um, koniec~~
l1ych dla kontroH st.atystykI, vVładze polskie
g~~towe są udzielić podróżnym, udającynr
fi
tnIe
' "VIZ
· przesie z Paryża do Pekina 1. o~~'wro
je~dnychW w pociągach lub na granicy.
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rOCBS

.

panem \v
rozpraw

Bartoszewi~:iZ był wszeobwładnytn

.

XII

dzień

Warszawa 25,10

Wśród ~jba.Td;uiej rewelacyjnych oświad~wń
jllil to współol"Jka:rw'ilych, już toświa-dik6w w tym .
mnetrualnym !lroce.sis, było oświadczen.ie oskarżo

nego Ja.na BBiM'8'Zewic,zaw

chwlH~

gdy mowa

była

marynąIQe

o znalezd.eniu ;;i~ jeg.o w towarzystwie Ka.rola
s-załka Vi Hew ilu.
Prz€w-adnic,zą' y: Jak to p-2n kcunandor,
tylokrotnie pD,c!iCZ.aS prZi8i \VlOdu UPQil~C'zY"~'il'i,e
że rola jego.w kie'l'Q'\'V"'11ktwie mUl'ynal"ki WO'JeJluIl~J
oOg:ran ;'cz,3.ła się do l"OtU "pc.slaooa! gOI10a" IDkaja

do figurki nic nie @lalcZo...'1iC1ej" - ma o~h\,-:ag~ " .. ".,..,._~0"
·otT7.yrnd od min;,;tra prawo za:\N'.te:'ra.]lla!ii~
umowy z o.]:;.cGrn paiw~wem na ~'Zecz rządu
g-o?
Czy to IDc.żliwe?
StropIony n:;eoo i Z'asiko.{!;zony tam
mywać, że

Warszawa 25paid:rlerni'Ka (tel. wł.)
Na dzisiejszem posiedzeniu zbadano
(lodatkowo eksperta prof.Grzywo-Dąbrow~
!kjego,' któremu prokurator Rudnicki zadał
·kilka pytań dotyczących szczegółów eksper~
.ryzy: sąd·)wo - lekarskiej.
Następnie dodatkowo zbadano św1ad::

,D
,ł'

.

Z

I la

Pawło\va

Ceny miejsc

Da.

no~ci

i

szczegółów

owej nocy,

WSlvstłde

łJę.1ę

JeszCiZe

mówił :00. ..... ~~~.. ,"

Z

zel~mazi świradlm Leśni.ewSlkłelgo ka:pH.ll.r.a

v{rR.ckie" że sjJrawą

wynika)
zakupóvl

że Ba:I"to~,z-er.vi-c:z

za..'tl'Z,

~ł

wyłącz.nteon się b~7,::e

zdał(,.k.a szły

r<)'zka.zy

zajm

BaTt{)ł3ZewL~z..'l.-

Po południu rozpoczął w'ielką mowę , W postaci protok.u16w odbi{)lrczych n,ie;z.godnych
1
oskarlyCiclską prokurator, p. Rudnicki, a po r.zecz)T1,vis·t{)śc ią
nim zastępcy powod6\v cywilnych - rodzi;:
ny zamordowanej
Michało'wskiej -adw.
Berland i apI. adw. Potok.
P6inym wieczorem 1 'jutro zrana wy~
głoszą mowy obrońcy Królikowskiego, adw.
PaschaIski i apI. adw. Ruff, poczem nastąpią
repliki stron
się

w·

spodziewac

~rodę·

Tenże świad€lk

był

"nic nie

st"''1i€lrdm,

ZIDacz~cym

że

BwtcsZ€,wioz

piJolIl1ci"2!Ill" w maa-yn.a.rce,

był decydujący, a nawet ofiee:rowie U-l
na ws'zechwladz;two Barw2!z6Iwio:M.
S!{)\,\'em Vv-s·zy.st;kóe d()lty{!hcZl&..~we us<ta.lenia
osk.a.rż.-onego niG utrzymują się, dzięki tym ,świa;d-~
koQllll, k,t6rzy na krótki· dySt.'tTIS .IruileJli mo2mość Pfq4,
patrywać się nadużyc:!OID BaT'tO'::iZewkm - StachoQlWloi-'::
skiego i meldować w cza,s·ie oOupolwiec1nim, gdzie mw·)

ale

głos

jego

ż.aJln1i się

leżało.

:> '. ~

Dzisiejs'zo b31da:niJe świ-ad;ków od roz.poci~'!~
rozprawy, odbywa się na posdedzenlu taj nem.
,1;;

::~1

gf•. 1I m. 30 gr. III,m. 20 gr.

Zą,d~.dde WS%~jl;e

Krajowa
: daw. T..WG

Nrll< 12 biJ

"'H' o

18

Hurtown~a

Herbaty
SzusniUn Sp,

W'ars:€'a'lN'l~. 11.;)dli'W,-~

J5. Firma Ę~7.. od 1840,
na 1.6di

Przed.lllawlcSoł

,

PrzBJazd
1.. 46.,

4

Komornik . przy Sądzie Okręgowym

ZWIJ gÓfnlk~5w

n'ie \volno

na

p~?zema\vinć

w~ecac

Londyn.2S 14 (pat)
odpowiednio do tego Po~ta:ą.owienie.ro21Sta.'Wriłapo.~~
Sta()1'l(}jsllii1l"8>, ~j~ , runki policyjul::. w miejseowościa::h, w których 00b1~~1
Sł~ na
ustawie o pełlnomoonicl;"118JCh M,tllz.wycz,ajwały się mC<€Ittngi. \V C8Jlli)(lck Oha>S\.~ furukejtQID.8.lNi;~
nydl, zabron ;ła sekrertarrowi gan~mu z.wiĄzku
jUBze policyjnii. nle dopuścili d'O gloo.u C'OIOkta. i jegę~~
górnikó~ Gookowi 0d*e.Z wybi\tnym~om !lwią.z
tow&r.zyszy.Nale.iy zalZID:a.czyć, iAe taJkie Sta11iOlWiSllm~d
ku wygłaB1.ania. pr"Z€!mów.ień na oobrruniaeh public.z.kom~'l1da pol:ilcji zadęła dopIe.ro po uj8Jwniooiu _~"I
nyeh, unąru;P:ny; h w b.rabsrtwde Staff()ll'l(lahi!l"e. Kod1ilwej atkeji, roz.wijaooj Vi eiągu kil!ku()strutnioli}~
me.nda policji JIa'WiIa~ o swyoh mtencj8lCh jut
przed P'8Jl'U dniami Cook.a· i mnyoopr'Zlywódców 1

dW. przez Cooka.

.

.'

'

"l "el

~ięst

ł
w !.odm;

JAN RZYMOWSKI, zamieslkaly w ŁOO:zi przy uli~. Sienki-erVl1.1Cm 67 na zasadzie łlirt. 1030 U. P. C.
~oglas,za:że w dn;:u 3 listc'pa,oa 1926 r. 00 gGdzi:ny 10
:rano w Łod21i przy uLicy Za.ks,\tnej pod nr. 85 od)),ę
·(kole SIlę sprzedaż z ~u puhlioznego ruchoIru}ś
,c·i~ llaile:tątcy~h do firn1y "Ludwik Domanowic.z i
Rl!~hli ~~.., .składających się z IPebH, ma
~~ł oogieł ~wanych 1liaSlUmę Tl. 77120. '
Lódź, ~.. 25 paździo0Nlika 1926 T.

..

tern

dni

!

:

{I

ryna.rki, który :pI''Z2Z. czaS pewien z,astępo.W13.1 D~.d._'_
szewiooD. w k1er'{:nvn.ictw~e ma.ryn arki , w okrqsie
s11, gdy ten hy" \'vy'::'k~le.g{}·N'a.ny na "ć!,;;'ic'~GI1~a
\!tal i nawet

Sekretarzowi

w

gdyzostala

zamordowana .biichało\vska.

~;

doon:i.u taj nem.
, Tych (),bietnic m1e1iśm1y już baJ.-dfro. wieJJE~...

wszystkie przed5tawi~nia

we

• mil

1 Runjcz.

Tak

dokładniejszego wyjaśnienia okolicz~

celem

BartvsZ!ewiez,zr\VycZ<Hjem si\yolm

cz;a OOZ ch'wj,lii n.~mysłu:

k6w BrzozowslGego, Świderskiego i Bobiń~
skiego stróżów budynku nr. 35w Cytadeli

VvyrQku mo'ina

W rotach g16'~nyeh sA:9J1nł lut)ki res5jgel1

Tatjana

osk3Jrżony

mozna się spodziewać jutro
VI dziań rozpraw

Wyro

....~ JAM BUKOWRL

.(1

rlip·7.D'r.n"~n' ft~160i
uli. ~1J~Uil~ ~~S lIqll

PośwIęcenie krzy~a~a rzymskiem
Rzym ~ pddziemika (pat)
\Vczoraj wieczórem odbyła się tu uro~

czystość pl"zeniesieniaKrzyża Świętego

do

Colosseum. Po pobłogosławieniu krzyża, ·ma
'jącego 8 ln. dłuf:!" . o.ścL, kr7V?
.te·n· p~s.niesiony
-J'"
został przez tłum· wiernygh _ a:mnę. Col08~
UJ""

........

~

qolosseum.

seum zapełniły aelegacje stowarzyszen i
my wiernych. Plac oświetlonv bvł
niami. Przyjęcia kTZYŻ~ doko~al .. O'ubern
·Rzymu't Grono pań zasłało krzvż b kwiata.iii~!'
T Troczvstos·c·
'
1.,
..o.~\
'-J~.,
zakoncZya.a
sie odśpiewaniellI
Te.. O@um.
~
M9

).&.. ··205

a
I
--

II

I

I

du'a aG

1~3.iiir~e!'n:ni~

(Od

'Prled
~iłrdzśhia VII

duj,}

~łqa,dz:ś
. . ~eil 30

ag

Da
~

dflLen
nowo

Chliu '2.if b. ID. i najNi;i;i;~H~go po~
b. In. KttlleelarJa g{lljrnfnnl l'f)~

su

W~tj'dti:icli IkJ;sló,,' za·lJl'iG~~zenhi, h)
pri~}'ji0dwJi WJ \Valszawy, gdyż
ten prZt\}',j{tzinnc jost :Pk.,J.;V\'\!\1Z8 t"Kl'!l!·ie.tlz~
otwanej E'>BSji.Z'J \'ii·:;:.ględu 00
ź.fi tlie~

b. tu.

to.

liItet Ó otwarc:n -::eE'jiu;\:r,ze

d:tl·piet·<J dnia 29 b. ID.

mpros~nl:t Ule mają cht:łl'n:ktel'uuficjnlnego ził/"via
dOlUrlenia (} pot.ied.zehJu, lN:.z są jfu{lY11ie f;:i.'yvmtrrem

z,a,p.ros.zenie:nl mHrszaL~~1 Sejn1u do PQ,sló\Y,
pt'z;yDy·cia i'Chw <Illiu lylli do \Vt.H"S;ZU;WY.

Proces o
w cZOO'aj w

celem

§:!~ne~~stwo

Sądizie

Ape.lacyjnym rOizpocz.ą1 się
trzydniowy pro.ce:s Wi.ncent.ego IlilJ.1icza, skamanego
za S®pieg,u,stwo pl"ZE'.z Sąd Ok'l"ęgowy na s.z,eść lak
ciężki.eg'o· więz.ienia, 0ra'Z tmVft!1'2.ys:Z;ki jtl:gQ Stokowsikiej~ sik..azanej na c·ztary lata.

Zgon Marja!li~ [!,uttJ~etk5ego
Onegdaj w Kl'akowie zmarrł ostatni członek
Rządu N&rodio.wego 1863 roku ś. p. MM'j'BJn Dubieclci.
Ostatnio zma.-rfy pracoiVval '\" zakre;:;ie historjd
i historj.i lit.eratury iogros;:a '\viele prac eennych w
tej .<Wiedzinie.

Pcsiedzenfekupltuły

orderu

,.PG'onia Restfituta"
wc.zomj o godz. 5-ej miin. ·15 po
~ di"ugie .I

~

księZna Olgierdowa Czartoryskat Jtsi~na 1i1-brechtowa Radziwiłłowa(córka znanej. ~

marsz. Piłsudski. (-,puścił. \Val'szaw~
rldając
się do NieświeżasńffioclioaelTI,
mimo, tz
d\Va specjalne \va.nluny salonowe również ze

stokratycznej . rozdinY;angielskiej.
'
premjera.
\lak przewiduj~, wizyta p.
upozorowana aktem deklaracji sarkofagu li.
adjutantą marszałkas ma na. celu zjednank
sobie sfer arystokratycznyell i jest jednym
z dalszych kroków na. linji szukania mocnego
oparcia, po której idzie rząd obecny. Akcja
przedsięwzięta obecriie zamkną~ się może 'W
l1hvorzeniu silnego stronnictwa konserwatywnego, które mote mieĆ decydujący· wpływ
,przy wyborach do Izb ustawodawczych.
Sama wizyta w Nieświeżu t ze względu
na wspomniane wyżej koncepcje, wywołała
w obozie lewicowym silną, konsternację.

ezłoIllk,ffiVli.e

~ Ił.eez.yi1S!k.i..

poświęceniem ·pornnBka
ł.p. gen. Zielińskiego
),Głoo Narodu" piSiw: Uil:"OO~y51;OŚ!ci pOO.",,~~ee·
pommka ś. p. ge-n. Zie1iń~iego z.a1m~ojon.e s'ą Da

Przed

~'Zl\ sikJailę.

V śród. ll.-czeSJtl'lików w.t"OiCłZystości spt1-

d!2jewl3illY jiest Hewy napływ ofreerow.,legjoIlJOwyJC1h

2 brygady 1egj.onmvej.
Of-iceJrowie czynnej służby
c'hC3JCy wzń.ąć udzial \V Ull'OtC1ZystaŚ:c.i ()itrzymają bitety ilvolnej jal!łrly do Kl'ak(),Y\i"a--i ~PO\Vll'otem dio swych
. miejlSlC. ~1f.'Olj.u.

Wicepremjf.!r pobiera iedną pensję
\.;

ia'

W<lbec me!zgtl,d.nych z prawdą wiadtOlXIlOs~I: j'11;,k}~Z:,3.ly sifi na lamach dzieIllIll;'ka "Rz,t'czpo·".
l.aikoby p. wicepremjer dlr. K. Barlf!il pohi0;r~~

d<:

miał

8Ź ez.tęry pe>ThSje, lł})OV'f1a.?mieni iesteśmy
sfwie1'dzeria, .t~p. wiccpremjel'O:.vi dr. J{ BartkiwI
,~k kr..żd~ml1
Zl:eE;,ztą min,itStrowi TU, .. t.n'! ',"',nemu
prz.~ługuje

jet}nie

upPBaźooie

mi11ist"'loral nor..
vV;2;zel:kie~nlle \v adomości
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stlWę 'ospodarsko~Hygleniu:ną
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Łodzi.

,

Al. Kościiuułd 73, #5, 77.. ł! T&l'gf?zemieślnlczy",
R_dio-K~-Wej~die 1 zł... ,-Pożeg~alnekoneer
ty ori.iiestry St. Ncmysrowskie:;; o 30 ZlX' 1 Xl rb.

Komo.rl1'Lkprz-y S:-',iL:.ie O,kręgowym w Ł'Cid1Ji l
JAN RZYMOV1SKI, zaElieszkały w Led'zł ,przy uliSiOOlld.e-v;;i.cza (}i'118, Z;l,sRf.kie ali. 1030 U. P. C.
ogłasza~ że w d:nlu 31 ilbw,p:.'!da 1926 l'. (ld.gcd:dur 10
rano w ŁodZII przy ulicy Gd:::IIJskiej plX! nr. 72 od1Ję

er

LIma s.ię.spn:edJS.i z· pf'Z~{.a.rgu publ1~Zi11egG ruc,ho!llQś
ci~ nal~iaevch

dJo

AI'O-lliB

BerUnera

z mebit Q,,Sz;Q.CVfI,vanych na sumę
Łódź,

ł265

Premjer wy}ech:~l \v fO\\iarzysłwie hr.
Broc.holskiego., mjt. iJrist 1"a,hr. l\lauryct~go
Potockiego i dyrek~.)a departamentu poli~
tyCZ! ego MSvV.~ p. ~wia1E:kiego. 'Urzędo\vc
m6wi się, iż pl"em:fer -- :narszałek wróci ju:.:
tro rano. Nieoficjalnie dowiadujemy się, ił
pobyt w Nieśwleżu potrwa dłużej.
Vl. Nieświeżn oczekują przyhyciamar:::
szatka specjalnie zaproszeni arystokraci z
Poznanskiego, oraz Małopolski, a
również
skoligacona z domem Habsburgów z Jywca
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szystko dla

LwÓw

"
25 .paZdziern.iIia
(Pat)

Według doniesień dziennikÓ'w, wczo;:
raj odbył się tu
sali rady miejskiej tłumny
wiec zwołany pod hasłem protestu przeciw~
ko mk.usomniemieckim na G. Śląsku i w
Prusach Wschodnich. Po zagajeniu wiecu
przez p. Rogo"Nskiego delegat ZONZ. z
\Vf.frp.zawy p. Lenartowicz v,ryglosH dłuższy
refer.at o sytuacji na Kresach
Zachodnich.
Następnie rozvrinęla się dysku:;ija
podczas
które j szereg n1ÓWCÓ\V zgodnie podnosiło ha
slo "wszystko dla Śląsku';. \V końcu uchwa~

w

j !=:kiadających

1610 zł.
dnia 25 paźdri'I::'1'ni!ka lfJ2.Q ·r.
Ke;mn:~Uu .JAN nZ1tMGWSn

hasło

Słąska"

łono o'dpowic'dnlą r-ezolucję i wysłano

felo.
granl do posła polskiego na. sejm pruski Bar
czc'\vskiego, wyrażający mu hołd i uznanie
za obronę praw polskich przed nkusJiUlll
gerru.anizacyjneml sejmu pruskiego oraz Z$ł
wieraj:tcy za~hc;tę dla polskiej ludności po:G
g ,'::lTIlCZa Pros Wschodnich i Śląska Opolskie. gopozbavtionej polskich szkół i iDnyćJl
praw kulfuraino - narodowościowych
do
wytrwania ,\y 'walce o słuszność i sprawiedli.
WO~{ iJraz zapewnie.jący że los ich obchodzi
żY'wo cały naród polski. Ó

..

OISCB.
śnj~żna utrudniła

Zadymka

fucl} kolejowy

Warszawa 25 paidziernika (tel. wł..)
Pierwsze· oznaki nadchodzącej zimy
śniezyce i przymrozki dały się już we znaki
ca.łej poludniovto wschodniej połaci kra~
ju. Według iri.formacyj' Pallstwowego Insty:::
tutu.zvieteorologicznego
dziś rano
padał
śnieg· w Pińsku, \v Zakopanem we Lwowie i
w Sarnach. Pokrywa śnieżna leży wszędzie.
w talutych okolicach. przyczem. najgrubza
jest kolo rrOIDa§ZO'\V2. Lubelskiego i w Bialo:;

ty dziś wiadomosci o. sniiżycacn, JalOe nawif
dzHy znaczną część kraju. W dyrekcjach . b
lejowych warszawskiej, krakowskiej 1 kato.
vdćkiej wczoraj i nocy dzisiejszej spadł d1J$
ży śnieg i przez dłuższy czas trwała zadym.
ka, utrudniająca kolejowy ruch towarowy 'j~
osobo\vy.
\V skutek tego szereg pociągÓw osoHOt
\vych i po~piesznych przybyło na . miejsce
przeznaczenia ze znacznem opóźnieniem.
wieży.
N a tęrenie dyrekcji wileńskiej spadł
wczoraj rowrueż· śnieg, jednak niezn.czny j\
Warszawa 25 października (tel. wł.)
nie spowodował powikłań w :mchu kolejoDo ministerstwa komunikacji nadesz;;: wym..
ll>

łIOLANI)Jl\.

Oij}l!CSZE~UEB

,tlił

odeszły.;

poiŁ ~

mpitilly. Na posie
(h-om k&pituły pr:zyjecbait również wojewoda W'Ii..,
~ ~kd~ Ol"ai'Z h. minisbelr ro1niWtwa. d!r.

•

sta,;::ji

kolei ~e ·celem . w.a.tw1Mia

wuyscy

M.)

Na WIelkim wiecu wszyscy mówcy podnosili

wniosków na ~nia aro.'are.m Odrodooma PoIir:
'ski, .k'Itótre nastąpill jalk ooroemUe dnda. 11 li8roiPQ~.
PosiedlZe1liekapituły
oob'yło się pod p~nic
.en k.a.nelarm prof. Kochanowskiego, a wiZ.ięli w

mam

Vf{3S[;łe~O koreSPłH1Cirenła ·;tRozwojłt'

j

VlarSZaWa 25 Października.
\Vczoraj o ~odz~ :3 popoI.
prelujer

w my~ k.uilft;:1·endi l~'e'Zt~a· Uardy ltt,łtl;i>3f1:r6'w
J Mal'$zaJki:?m Ha,Uj}~ID i:l.tl:V-O'1t,;jedZli1l1i.:go dekrciu
ł) óf,Wft.reltl i:'i6:5j1\V

.itr f.liJ[

Oszezędn.ysposób podróżowaniatw.óD0y,~'sa_łi,mor81

(TelefOl'lem Oi~ włas!;.t;~o k~rCSłJOn~e~tta.aRu~wohl'LJ
\\'1'a!'~z.:t~;:!a,

iró~

NIE POZ\VOLI UCIEC
EKS Kl\JSEROWI.
BerIin25 października (ATE)

Korespondent ,~Boersen-Couderu
z
Hagi donosi w dodatkowej informacji, iż b.
cesarz \\' ilhelm zobowiązał się zawiadomi~
rząd i 'władze holendel'skie .o każdym s\vym
wyjeździe 'l Doom. Dotych~ b .. C~ 'Wl

, pełniał śc.iSle swe zobovnązanie. Gdyby je~
•
nak pry'watnie opuścił Doorn bez
wiedzy
wt::ldz holenderskich, potrafią one temu przeszkodzić, posiadając dostatecznie liczną i zaD
faną ślużbę bezpieczeństwa, która. nie dopw
~ci do tego, aby Holandja naruszyła swe ~
bowiązania~ które, ."dalą państwom. En1eną:.

Nr. 29"

tac,

"Pro

ta

HumOrg~rtR.

Kowel w piźOzlerniku.
RozPorządzenie p. ministra spravr wew
_trznych, general~lekar.za S1awoj~Sk!adk()
_skiego o przyjęciach interesa~tó'7 prze"z
.tarostów, ma specjalne znaczenIe ?l~ wsze~. .
ikiego rodzaju utopistów, awanturu1kow, agl~
tatorów, komunistycznych i pyskaczy pa.rt~.J
DO;:wiecowych z pod znaków "chłopskIch,
ruskich. żvdowskich i bolszewizując~komu.~
nistycz~ych na Kresach Wschodnich.
\Już dziś wyobrazić sobie możemy, co
alę dziać będzie na Kresach. :Już dziś prze~
widzieć nietrudno, jalc ta władza polska na
Kresach Wschodnich w osobach panów sta::
rostów· będzie poniewieraną i jaką marjonet
. ką będzie w rękach wszelkiego rodza~u ł~.
trzyków naganiaczy komunistycznych 1 S'LU::
brawców z pod ciemnej wody!
Lepszej broni do rąk, to nieszczęsne
tozporządl.zen~ min1stra spraw wewnętr~
nvch·
.. , nie .mógł dać komunistom· w· PolsCfJ
nawet rząd sowiecki.
Bylem świadki~m identycznego rozpo
rządzenia za czasów Kierei !ńszczyzny w CH
s-tr.ogu~ Biedny "isprawnik, który,w myśl tez,
i

go

rozporządzenia. mus~at przyjąc

od kaprysu

kich interesantów, praco\val w pocie czoła.
16 godzin- na. dobę, aby.. przyjąĆ wszyst~
kich, kto ~ylko się zgłoslt, to znaczy . około
500 osób, Nie mÓgł jednak, h:edny, wydążyć
'ju:tpo tygodniu, to też wYJ"ótce dyroisjQnoa::

wanogo.
'\rVynika więc z tego obecnego rozpo~
tządzenia m~nistra Składkowskiego, że albo
kierellszczyznę, a po~
1em,.> ·a1bo rozponządzenie to dąży do usuni~

obecnie przeżywamy

$}iawszystkich ~~błagonadiożr~y~h .staro~
stów, wyższych urzędników, nie oszck-ędzao:\'
~ąc nawet b:ednego wożnego, który, wrazie
niezbyt czcłobi\tnego ukłonu, złożonego piet
.wszemu lepszemu oczajduszy, mQże ·wyle~
e:ieC z posady.
.
.
K ierenszczy~nlane fu rozponądzenle,
specyficzne znaczenie nnt, jak to już zazna
czyłem, dla Zilem Wschodnich.
.Nie trzeba dowodzić, że posłowie :rus
f:y~ leaderzy Chłopscy, de.m.agodzy, agita~
~zy partyjni, wie~mie pretensjonalni żydzi,
proświto'Wcy ruscy, przewódcy komunistycz
ni, będ4 stalymi gośćmi w starostwach, usta
wiczniesię skarżąc,. sta.le narzekając, a jeśti
~tarosta nie zechce za.lahvić sprawy po my~
li petenta, polecą skargi do samego Ministra
i "tskigoj, poleci precz na twarz".
Już ·dziś starostwa kresowe, a niety~
ko starostwał bo. iwojewództW'aprzecięż~
U? Si~ pretensjami różnych· demagogów, .tuź·
'dz1:~ handy komunistyczne żeruja naorganiź
!nie naszej adm~nistracji kresowej, odgraża
'jąc się interwencją Ligi Narod6wf szkalując
tę administrację w najpodlejszy sposób tak
.w prasie swojej na m:ejscu, jak: i w ~
mach zagranlcznych, Polsce wrogich t proszę
sobi€ zatem wyobraz1~ 00 się· dziać będzie,
8'koro dano imw ręce broń tak potężną, jak
możność wyrzueenia. na brak każdej. chWili
~go czy owegóstarosty~ który już wtedy
Ue.będpe w~ od ~i władzy W1Żfizcj j

r17:~
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chrwm.'shi
nodnosi glo,vę. BaJt
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~
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QW01'\r ';:';f' "i.~~1 i'l rOlni.KU ~'l PO!.~l'>.iCH Slę UlOt'
•

d~'c~
-J .;.

J·-d;i;ytek

duje, J a "i~h
staje się fupenl bandy,
.
,
~lK cr.·os+y·'-h
na~
f
Łów lub n.,arq pozaro'\v, t h._
z~ L_'.... ,
WAt TIq?:bvt f'ze,·,tvch. Kresv sie
zaczynaj~
palić. "~~ie.J o ;e~~ !::aidy} kt~ w';~dzieć chce.'
Nic wie t'".llko rzad, ho n~e c.hce v:iedzieć;
ale wbre~; vlszdl,~iej logice za~trzykuje spo
leczeilstwl1 :Js1?okojenie, s~1dząc może, że
'i l '
k .aj" ~*'
~.
wsze~l~ielnir _:.r
r(emun:,.LCr"~~ml uspaA:~aJ

wyleci z posady, dymisja; zez'\valając, pastą
pi wbrew ustawie o zgromadzeniach politycz
hych; zezwalając ł kople przepaść, kopie
gr6b .dla polskości, przyspiesza "dzień sądu
'dla' Lachów" , otwiera szerokie pole dla dzia
łalności wywrotowych.
Czy to jest logika?
Czy to
jest
rozpOTzqdzeme członka rządu "silnej ręki"?
Nie! Potrzykroć nie! To jest dezorganizacj~a
apaDatu administracyjnego, to jest bałagan,
bezhołowie i stwarzanie stanu tymczaso,vo~

e

cemi ~polecze-{lst,vc napraw·dę uspokoić po
- .
trtlH, a zbrodniarzy ;~D1US:'"..'1uO huezczynnoSCl.
I brnać z jednej nielog1czności "\v drugą, wy

daje ~oś w rodzaju kie!Jsk:ej hUAo.oreski i ()&
t11asza urhi et orbi 'tN 8G~CnO egzemplarzy,
daj~cspot0czeńshy.u lekcję dobrego tonu
jak ono się ma zachovlać przy wejściu pa
na sta.rosty, w czasie rozlnowy z nim i t. d.
A cnła koncepcja tego
htunorystyczne~o
rozporządzenia, zasadza się na jedne-m:
Pr!os.zę wstać, pan ste.rosta idzie!
Adam Grot CzekaJski.

ści, ruepewnoścL

Dziś już agitacja. wY'wrotowa nie ;po
trzebuje na Kresach podziemi,ni·epotrzebu:>
je s'ię· kry~, niepotrzGbuje
konsp:rować.
Dziala6 będZl:e otwarde na mocy zezwole~
nia staro~cińsk:iego, kt6zego ten .ostatni nie
wycW.c nie mo±e.
II1II

Jbez wiedzy

wszyst~

\)0

.,.1\&
.J v'~

tłunlu, od agitatorów.
.
O tern, by starosta nie zezwolił na ja.~
Idś ant ypolsld, czy antyrządo·\vy "riec Chrac
kiemu, . Paszczukowi lub Bryło'wi,
,vog61c
JUŻ mowy być nie może. Jeśli nie zezwoli,

a

U!!tawa

prRgO\V~\6 przy~otowana

zrzeszeń

dziennik.

Nie ulega żadneJ· wątpliwośd,że w kq śd, aofvczacvch dzlała.lnośc!'\vładz państWCJi'l\"
fach biurokratycznych przygotQvtyv;ano za wycn. lub za ich znievragę.
mach na. prasę W postaci wydania ustawy,
W calem przeds~ę'Wzięciu tkwi !ednai
któraby wlożyla na nią kaganiec. Aby zaś za.ozierzysta drzazga. Zniewaga władz pa.ńł .
stwowych! Rozszerzanie przekręcono wiad~
~niknąć :roztrząsań sejmowych, wsze~h
krytyk i pogrzebania przedłożenia, zarolerza mości! Pod owe rubryki da się wszystko pod""
no nowotwór ogłosić w drodze ro~porządze ciągnąć, gdyż ściana oddzielająca te pojęcia
nia Prezydenta Rzp1itej. Nikt dokładnie nie od całokształtu zagadnień jest bardzo cienwie, co wła~Ci,,"ie usmarzono, albowiem prze ka, ledwie dostrzegalna... Zachodzi zatem
zorny micbałek ul'żędowy zakr:ył twarz d~ poważne nIebezpieczeństwo wyłączenia. kar~
brze maską i trzymał tajemnicę zaszpuntowa . dynalnych rzeczy z. og61nejustawy, wprowa
ną. Dopkro W ostatnich czasach ..zaczęto "!Ii'
'O.zenia ich w życie w drodze rozporządzenia
j)Iwe pmebąk'hvaC o skrytym sztychu... \:.
i przesadzenie gwalto"\&'nym skokiem pnePierwsze pillsma z lewej strony no~ szkód, gromadzących się przeciw zamach~
nIc
wały w formie pogłosek bliski termin tlarZU wi na prasę. Żadna absolutnie nowość
cenia ustawy, jakby VI chęci w"y"Sondo·wania Powinna być wprowadzona poza plecami
stanowiska papierowego mocarstwa. W oc1: zrzeszeń dzilennikarskich 1 z omini~ciem tepowiedzi zerwała się 'burs. LWowslde Towa renu sejmowego..
rzystwo Dzienn.ik:arzy podni03łQ ~~'1ny proZłdste, przQWIWenia. ni~kf6rycli .({diw
test przeciw regulow.uiu spraw prasy bez łamow pra.sy są widoczne, każdy dobt'ze i,u
udziału zainteresowanych. organizacyj zawo- . czci:wie myślący dziennikarz pragnie ukrócedowych; a wślad za niem poszły zrzeszenła nia rozwydrzonej samowolł,. szto-ooująceJ.
w innych dziohllcaeh. Społeczeństwo pojęło, się nieraz przeciw interesom 'państwa, .ale
fe ukladante para2Tdów .dla pmsy. bez jej trzeba to zrobić jawnie, z odchyloną przyłbi
udzie.łu, rady i wskazań, jest. czetnś zgoła ~.. i z wiedzą, z radą zainteresowanych. Ina.
niepoważnem i ruierzeezywistem.. Autorem czej krwią pokoleń i mozołem niesłvchanVJll i<~
projek.tubył podobno p. Grrzybowski, szef
zdobyta wolnośĆ opinji publicznej P6jdzi;
biura 'VI Prezydjum Rady Ministrów, zaufa obrmę, zaniknie krytyka i . społeczeństw
ny wicepremjera BmIa. Krzyk powstał 2a:> ~ostanie sję do maglu biurokracji, która u-"
n1tdto duży i zastrzeżenia zbyt widoczne. Na wolni ona od bi;eza ujawnień na szpaItaoti
Itąpilo cofanie się ~ krewką próbą U~l pism, zaemie je wciskać w swoje karby, al :~~
d.zen1a ł.ycia gazetom poza~. Obecnie do reszty zdusi wszelką sWQ~. Bo .pó:l\;
mówi· się jU~fże -towarzystwa dzie1lll1"karslcie wsze CZab~ można było zauważyĆ walkę· mł4,~:!:e
będą wysłuchane zanim projekt. wejdzie na Ozy rządzącymi i rządzonymi, a równow4.
.
Wla!~Ciwe. forum. Teruaasadniaja tylko i . ukojenie mog~ nastąpić tylko wtedy, g, ;.....
zainterL~O\Vane ministerstwa' ~ezelri.e zas1bs oba te czynniki przenikają się wzajem.niet~i',
dy. hiatomiast odpowiednie ezyrmiki głowią idą ręka w rękę.Zwyclęshvotylko jednego'
się nad ustawą o karach 'za rozpowuechnia~ ~ nich QZnacza _Z&wsze klęsk~ powszechności
..
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amy4łonyoh ~ ~~

.wJadomo
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~ o~ro.t' ~Vtbte&, dnia.
) 1

ł
bierze w lab

Dr ma~gogia
o

niespodziewan:\B

odehrał

Taktyka - zgoła meksykanslia. ...
I zastooawano te ·twk.-tykę w Wojewó{lJitm.,
l1oIoorskiem - \V dzielni·cyo wysokim ~~
mi-eżycia,
spo,r€wnego, gdzie społoooońst'WO
ooz względu na -pvz;ynall8:2:ność nal1'od()wości()~
umie szanQwać powagę -i godność wy:t&zego u,,;

"'W3 pl'{)IWad:zenia

się

l~zęduiika

pe\v.rH}ści

I!;wego s.Ut-

z

m~iG2,zkania,

panstw1Owe,go.

Powaga tapmez za,stooowamłe do p. Wa...
chQw1ali,a metody m-ek:sykańskieJ oosta..ła. ~
nie gru})o mich wdana na Pom!()'l'w.

I

Budapeszt, 23 października.
EPILOG DRUGIEGO "PUCZU"
CES1\RZA KAROLA.
Przed sądem karnym w Budapeszcie
toczy się obecnie bardzo ciekawa rozpxawa~

<

Jak _ \vj.adomo t w r. 19-21 przyjechał do Vv"tf:;f!
gier były cesarz Karol z zanliarel.'ll ponow::nego wstąpienia na tron węgierski. Jednakże
planu s\vego nie zdołał przeprowadz:ć. Rząd
węgiJersk~ wr~az z reg~ellteln wystąpili z całą
energjąprzeoiwko - Karolowi, którego z roz
kazu władz budapeszteńskich internowano

<

i)jll~

pasrtyj1ooPPS. i centrale jej bojówek, a
skład:ki 'o}.l:laeane prz.ez ogół roootników -tra:ktoIwane były, jak - rundus:z:e' partyjne,pTize:Z!llal"Q

~_ utr'?'y;mallie

J

II

strony "Viedni~. Istotnie dzJalalność ws'z;"lkich instytucji społe.c.znych oo;rdoo była wów
· c~ p.i;,zez C!Zynnikd admiil-IDstracyjne skrępo'wa
na. Gdy·. jednak .. rządy austl'joackie upadły '{j~
graruc.zclliat.e zniknęły. Co. się wó'\vozas lO-

c~ne

I

1WW

LISTY Z NIEMIEC.

c,zasówaust:j.a-Cldch &vcjaJiści tłumaczy-A
si.ę - zawsze utrudnieniami i przeszJ..;:o.c1ami ze

na

paźcuderrrd[",
*

--. lakD\n,iczne żą}dar1ie
celem zwol
nienia tego lokalu dla. uovromlanowane;1;o
Wojewody PO:!1l.orsl\J:e:go i to wkJśnie ... p. MfudZianowskiego.

l1a!l'oOOw.:om. I lUk
na 9 mandatów w
~~rz~i.zie·ka..6y -ehoryeh na'rudowey zdobyli 7..
.ł?{)doł.mie \\1'pacUy \vybo.ry w vV ad.Y.vlc ach, Kę
ta-ch i innychmiejs>cowościach, w -których -P.
P. S. 00 lat wielu r.zą.dZ!iła niepodzielnie. Ma
· sY'robotnioze, -k,oore PPS., tyle lat wod'ZJiła -na
swym paSkripaTtyjnym, -pI'zekonały Silę wr~sz
· cie, jaika - jest gospodarka SQcjalistów. Za

6łi~

to

..

7

l'ażkę PPS. itwyc,ięstwc
n.a.przykłacl.w R!Zeszo\vae

z.amieniły

"łittt'r ńi

:li

Przed otrzymaniem bowiem jaJdeg.o.hądi
dokumentu urzędowego o zast{)&OWanlfu \V ,:;\.'0;sunku UD!l :rugów rządowych, p. "V'achowlak

I w ty~h'wla~nie nk1js~lnił:jś:t.rClh i naj~
st&r31y·eh tWim~za.ch PPS. ujat\1"1lia się -obe.ctlJ.e upadek jej Wp1;\'/óW. Ś\viadcZt.'l: o tern niedawno oo.bytewYhory do kM chorych w Mało
po.1śce za c:hodni.ej , które p!.~zyni'IJsły ciążką l}Q,

Kasy chorych

r"

oba.wy jaikichbądź _00 <lo
l1owisoka. ni,espodzianek.

upadku\vpływÓ'wP.P.S. vlśród s~e

ka;za.ło?

-

r

mkich maS 'pisze:1,GAZETA WARSZAW~
SKA PORA.NNA".
-

"1f2'

agitatorów i 'ł'QIZSlZa!:"1.i1-

wpływów
pM"tyjI1)l1C1h. RQIZ1'Z!UIDa, lteik.kamyślna gOspodarka p:eni.~ma ,i nioolQlttżna s,d
onisibraeja' kas cllOil~ycll, obsadmnych prz6lW'\ż
nle- działoommi.z P. p~ S. otwoo!1.lyły Wl""teSlW.ie
~.długo. ba,llwID.!UconY'ID ma.Sf.ml i :Iig<l!t;J-

me

\V kła~tor.ze

Tyhallyskim, a

wał~ soejallatOtmklęsk.ę.

!Jedynie

Ponieważ przewodni.czący- postanowił .U"wzglę
Gnić zarówno iądanie
Kovary'ego, jak i
Kordy, i weZ'"Wać wszystkich wymieniionych
świadków,

rozprawa została odl'lOCzona.

następnie wy.'If

.siedlono· z \Vęgier.

ociIy

ra.kterze ś'\viadka przywÓdcę
HBu<Iząeych
się \Vęgrów" Juljusza Gomboesa, który zez
Oskarzony
nanie jego może potwierdzić.
'dzienniKarz Korda wniósł o· wezwanie w_
charakterze świadków całego szeregu wybit
nych legitymistó\>v, jako to margrabiego Pala
vićiniego,Andrissy'ego, Ostenburga, Stefa=,
na Rakovszkyego, Gustaw"a. Gratza i innych.

"BUDZĄCY SIĘ WĘGRZY" ..

legitymiści stanęli

na stronie
.zajęli nato::

'Jeden z przywćdcó\v związku "BU1
:dzących si~ \V ęgrÓ'\v", Eckhart, oświadczył?
iż "Budzący się Vi ęgrzy" zamierzają w naj

Ka.rola. "Budzący się W ęgrzy"
miast wobec planu byłego cesarza _e:fanowis
,'_
lewlc()\vy .. "KURJER'· ',LwOWSKr~ ko negatywne; a nawet usiłowli zgładzić. go bliższej przyszłości przystąpić do stworze:::
tak: określa _obecny skład Sejnlu _i' stosunek ze Ś"~"'la.ta., Jedynie _czujności legitymistów na ńia organizacji faszystowskich. Nowa. o.rgani
zacja nie będzie ,,"prt3.wdzie nosiła oficjaI~
leży zawdiięczaćże plano\vany zamach na ży
Jego do spoleczeilStwa.
Skład Sejmu' obOOnego me ~1il(;ł'Ciled:la
cie Karola nie doszedI do
gkutku. Przez nej nazwy "fa.szystÓ\V''', gdyż będzie to orga
nawet VI przy):ilimn.iili nastrojów nurtuj~ych
dłuższy czas sprawy tej publicznie nie p~ nUzacja naw skroś narodowa, a dlatego
~ństWo. ;....;. Wybrańcy zlekcef~va.żyli -5('kać chce wszelkich słów obcych, ale statut i
ruszano,
gdyż legitymiści z pewnych wzglę:>
bie wo1ęwyboireów -w sposób li'iUipełnie bezieexmoonja1ny ii <
ni~ _<~* tIl.la< głOOZOOle w r0dów nie chCieli kompromitowac swych kole charakter nowego związku opierać się hę.:
ku aikcjl,_,wyibOlOOzej _pJ.'lOt5Tamy i .hasła. &ę gów -z obozu "Budżących się W ęgrów"~ Juz
'dzie 'v zupełności na wzorze włoskim. "Bu
stoklootć czynili pr.zes1roki ~z loolrfk.>Od:om.ne.
.
'dzący się \Vęgrzy" Występują zupełnie 0To ·tet m€tyle z won wyborców, ile skutk.i~ się zdawało, że sprawa 1.tsiło\vanego zama
. późnJiejseych pl'Izes-uni,ęć ookonanych na -\<~r'6
cbu na życie b. cesar0a poszła \v zapomnie, twarcie przeciwko systemowi pa.rlamentarna
nie ~r:ł.aa:.iwi!1t~lym mleżrue od mn1lennYlC!h nie, kiedy
zupelnie'''-- nieoczeld wanie uka~ mu .i chcą sprawować dyktaturę w państwie
kOiIlfig.lll.Nl!CIji,kOOlsjuKJtur _ poll1tyc2ll1YCh, Sel"l1
zsl się w piśmje ,,Reggel" artykiił piÓra zna
Podobno rząd węgierski popiera plan~
Z1Wa-rł się· 'W' d'Wl& ZiWla1QZa)ące sdę kJra,ńOOlWo
.. snbie pr.zeCii.WiIle hL'OJ.d.
ne~o hdziennikarza Kordy, który bez żadnych "Budzących się \Vęgrów", akceptując -bez za~
D,zi.ęki. elastyc1znooci swego p.l'<>g.r.amu i lisi .
ogródek oświadczył, iiŻ przywódcą owej gru strzezeil icb program polityczny. OświaClcze
dla.jące.j tamtyce, zdołała pri1wtea pnz.ykać
dO sweg-o rydw{tnu s.klromne &iły SitrQtnn;1i~tiW. py budzących się \Vęgró\v, którzy mieli do file Eckhar.ta wywolało, rzecz jasna -wielkie
uwa.Ż!ając:h Slię.za centrowe, na lewicy mś :10<konaĆ zamachu na byłego cesarza, był Oto::
zainteresowanie w węgiersldch kołach poli."
k'OlIl.ała się r~'illież konooHdaeja lUl~:1ottl;(\
karKnvary,adjułant
znanego
Hejassa
tycznych, ~dzie w szczególności żywo komen
cbodzetC1Ch--stl'1Qinmotw.
Kova.ry oskarżył na skutek . tego artykułu tuje się stanowisko rządu hr. Bethlen:a'do ta
.zą.~yćj~d1iak trzeba, ż.e w- lonw i)ib,U
tych wieilkilch stoja.,cyeh pr.oocjjw· sobie bio- -. Kordę' o oszczerstwo~
szys,t6w. -V/- obozie 'demokratycznym cał«
ków wre.w. oolszym ciągu 'w;aJlk,a, mniejs,z,ych
W tych dni""ach rozpoczął się przed sprawa wy\vołała
wielkie podniecenie a
girll.pek -i partjli;-tak 2ie dzi.a1Ja-lność tych bIDsądeln budapeszteńskim (ci:ekawy ten pro:, przedstawiciele stronnictw: lewicowycli 'żąda
k6w jest z.av/sze wyIl!ikli..em kOOlprOID!$',\.1,
Spy,zęcZlIlych -, ozęsto interesów pU'rtyjnY<ch
t.
ces. Kovary twierdzi, że aresztując byłego i!1, by rząd odpo\Vtiedzial na. (deklarację,
ni~Naii:ko i -Qao.ti:st~ch.
'cesarza ,!Spclnll jedynie. \rozkaz 'dowództwa Eckhar1ta.
,faszystów. :Żąda on, by Sttd wezwał w cha~'

88jma

eczeńsłwo
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. .~.-m~~~~~&L2~<,~~~~~w~·Ra~~~ru~~~~"~.i~'~*~~Em~~"RE. . . .~. .am~geRE"~
_O sposobIe, usunlęda. b. \Voje\vody CtJ~IOS.t\..
Jabłomkiego, rocz,nilkal89"7,~egIO Da ~
nie tamto gminy.
i\\lachowiaka iobJęeia stano'ltViska przez n~ ~
H··podpi&·
~ego woj. ]\1łodziano\vski~go pisze poznań~
Qd}IDWłedź -~ Um.ędu GmmyDob...
ska "PRAWDA"'. .
Dob... tLX t926 lf. -

Gdzie

!

\V dn§.u 8-ym bm. p. Młoclziianowski, 1Jpus.zc~:t
jąc stolec mil1iJ2terja.lny, jĄka ex..Ił1inlster -my
skredy:i{)VIt'1any prz.ez. votum nieufności se.j-

mu,

nade~al'

żej

li Woj8iWO(l. \V3.;CbOlwiaK:o·vi

w którym na.l1mdenia, że bez wsp61p. . . d
cy p. \Vaeh(l,wiaka byłQby fiU t'l'udno wy~vią
zać saęz abowią.zaiów "mill1iska i wyra~a
p.

li!St~

WachQ\via·k,o,wi '"s~-ezerąwd;~ę0zność
drMI- cennł\.~pmcę paiis.twową....

A

•

TEGO NIE WIE MAWET URZĄD GMINNY.'
Ozytamy Vi "Słowi-e Pomorskiem":
Nade.sballlonam odpiS dwuch pdsm, które poni
cytujem.y.
O ile w pier'wszem z nich ~hodmi

:OCbajesię ~-ykły lapsu6 ooJami (opU&~zonQ 1 łub
2 "W-yrazy) o tyLe 2-gie (odJpvwiedź) u:watać ooJ.eży

za kuri-osUiIl1.

L... 1. IX. 19-2.6 r.

7K'lUl(!"';

'Zda,waćby .ł:)1!ęmoglo, _że po od~ł'Nilliu talciego ~ś:WiadecJ~" . z rąk p. Młodizian:)W'- '

Slki-ego p. W.aeb.ówlaJk może spokojnie spra!WOW&€ ~ ,,~&~ ~ 00ł;

L.... 162S/2S,

Do

:

~ Gm.~,ny

W Dob..~
~ O~,_ i-~ ~~~

Urząd

Gminy

w Dob...
L. d2. 1146/26.
i>
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Na tam:, pisroo 2 dnia I.IX 19'26 f. 1. <k, 16M'
26 ko:n;.unikuję, że. tut. Ur.zęd'0fWi G1.ll.iDy ~ ~'
Cli jest ~I.łlainy.
Wójt gminy Dołi ..
(......)

podp~

SGk1'~"

leka ś iata.

atsze
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Henryk Ford o zasadach racjonalnej organizaeji pracy.
W "Da'ily Chronicle" T,ozpocząl serję
Irtykuł,ó\v Henryk F o r d . .
W numerze bieżącym podajemy d\Yie.
tasady organizacji, które dały Fordowi sla::o
~~ i maj~ti!k.
Ford pisze:
W paidziemfku 1908 roKU zbudowa·\
lem pierwszy samochód. ; Czwartego lipca
1924 f. wyprodukowałeln już lO.OOO.OOOf a o~
hecnie przekroczyłem już liczbę 13 miIj. W
fahrv kach moicn zatrudniam 200 tysięcy lu:
gzi, a sprzedażiloraz obsługą, t.zw~ stacji
:zajmuje sit: inne 200 tysięcy. Jeżeli do fego
(lodać, że pewne części do moich samocho:::
(JÓ\\1' robione S{\ poza fnbryką i że zatrudnia;:
:ją znowu około 200 tys .. ludzi, otrzyma. się
imponującą liczbę 600 tysięcy ludzi, którzy
~yją, utrzymują się tylko dZlęki wyzyska::
:nin idei jaka pt}"\vstala w mojej głowie 181at
łemu.

:.Jest to naJlepszy argument przecIwko
temu, że życic dz~:siejsze nie shvarza okazji
zrobienia fortuny. Okazja taka trafia si~
zawsze; często pochodzi ona od- innych, czc
sto stwarza się\ .lą. samemu.
.
Ludzie dzielą się naogÓł na owa typy;
'pierw~zy typ . .: ... to pionier pełen inicjatywy;
Orugl typ· - to zwykły prac owil5.k, czło=,
~dck, kt6ry idzie za pługięm. Otóż· ci pr;aco~
""nicy zarzucają pionierom, ze powodzenie
,we za wd7iczają oni jedynie szczęśc~u, ktD~
i!e. nasunęło im okazję do zrobienia majątku.
(.Jednak nie jest to słuszne. W . daw:::
nych czaqach na każdą taką sposobność wy
. padało paruset ludzi, dzisiaj każdy czlow lek
.ma pareset sposobności.
Główną· zasadą powddzenia w
ŻyCiU
~~f szeroki widnokrąg, jest daleko idąca wi .
zją pewnych ludzi, którzy si;ęgają \vprzysz
ło';~ dalej t niż całe ich otoczenie. Prawda,
ie cz~sto .ich metody są niedoś6 etyczne, je
(lnak w żadnym wypadku n~:e mC'źna ich po
wodzenia przypisywać tym w Iaśnie rueuczci.,:
metodom.
"Często ~lyszy się ludzi mówiących o
l\;:obie, że byli zbyt uczciwi, aby osiągnąć
powodzenie-. Jest to r:aczej rodzaj samopo;:
'cieszenia, które jednak wcale nie uspra"wie>
tdIiwia ich niepowodzenia".
Nieuczciwy człowiek czasem może o~
siągną'ć powodzenie, ale tylk~wtedY7 jeieli
praca jego i to, co daje on z siebie, są zna:>
czme większe, ni'ż jego nieuczciwość.
Życie nasze idzje tak szybkiem ten1~
pem~ że' cała trudność polega na .znalezieniu
pewnej równowagi pomiędzy róźnemi jego
p-r-zeja\vami. Należy Włęc znaleźć stosunek,
laki powinien istnieć pomiędzy pożywie~ .

ao

]4
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N~e dalej,. jak kilka lat temu przedęt
~ powracał do domu późno ~ był

plac"
za mała pracę, ponieważ w tym 'wypadku
wyprodukowany przez niego towar będzio
drogi, a przez to b~dzie on nie dostępny ma
som robotniczynl.
Tak samo n~e można dopuścić, abl1
zyski. łJslilgniQte przez obniżenie kosztóW!
pródukcji, stawały się udz:ałem robotnika,
ponieważ ~Ntedy nie można byłoby pr2epr~
wadzić żadnych ulepszeń. Cena nie byłaby
niższą, konsumcja zmniejszyłaby się, a cal~
przeds:ębjcrshvo mUSiałoby upaść.

Z tCf!o wynika, że zysk po'\vinien łśa

w kierunku obniżenia kosztów i korzystać.
tego po:winien
przedewszystkiem konsulII
men t.
A więc, dz:siaj przedslębiorshvo op'!e
na wysokiej płacy oraz najlepszej ob!Ś
słudze konsumenta i tylko takie przed$
siębiorstwo, kt6re wpro\vadz!ło U suebie te
rlwie zasady, .n10że \yzraStać i rozwijać Rie.I tylko tak:e przedsiębiorstwo, które da in,
nym możność radowania się życiem, może
liczyć na szer,okie .poparcie i na duży roz~
wój.
s'ię

ra
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I
. ZQ3komjty

przemysłowiec

we ·własnyoh gzkt)łach
faf howrów ,ijo swych ł·'· bry!~ .

kształ{~~

6

In:iynJer

St~

od roku \v znanych zakładach .automobHo~
wychForda w Detroit, podaje interesujące
szczegóły o organizacji i. działalności szkół
założonych

'przezwielkiego przemysłowca.
Kandydatami do szkół Forda muszą
by~ fachowcy z ukończonemi studjami teore
tycznemi i praktyką, gdyż takim tylko szko
la przyniesie pożytek· oraz jednostki silne
f~zycznie. "Stalowe nerwy, . silne mięśnie,
zdrowy żołądek, zdolny do
wy~ trzymania
kuchni amerykańskiej, P1'2yzwyczajenie do
stania w jednej pozycji przez 8 godzin z jed

k

już uprzednio. w chnrakterze sprz~
dawtJ(.w fahrykatów Forda i przyjeżdżaj,
do szkol Ył aby pogłębić swe fachowe wiado
mości. Z·ad::tniem bo'\viem "Ford
Ser,tce
&11001" jest 5tworzenie w każdym kraju za
wiittzku grupy praco'iNnikÓ"~Y, któr.zyby dokla
dnie zrozum:.eH zasady i środki techniczne,
na jakich op:era się noWOczesna produkcja:
przenlyslo,va. ··~letoda nauczania polega na
tem, że student przechodzi kolejno wszvst"
kic dZ1ały pracy i nie może przejść z jedne
~o oddzhtłu do drugiego dopóki nie opanuje
zarówno co do dokładności, jak i szybkości
zadanej mu pracy.
N.Q.rmalny czas trwania studjow v.Tyn«t
~l około 2 lat. vVarunki placy są dobre. StUl·
den~ .zarabia ~~to, co nOl'maIny robotnik.' \Vy
nOSI to w okresie pierwszych 60 dni po 5 do
larów Za każdy pełny &mio godz. dzień prat
cy na stępnilf> aż do końca kursu po· 6 d()Iarów dziennie.
Do wykształcenla kaidego studenta
Tow. Zakt. F orda dokrada okoł~ 2.000 do~
larów, dla nich utrzymuje. się cały sztah in
~truktorów. sale wyklada:we,pxzyrządy} mO
dele i t. p:
.
. ."v poczynanl:ach tych nietylko wzglę'
dy ldeowe odgrywają rolę; W najszerszem
_<.ujęciu szkoła ma na zasadzie podn:esienie
kultury przemysłowej na .całYlu świecie..

Borkowski, który pracuje . cowal1

ną tylko 20::m~nutową przerwą, zręcznosc
w ruchach, dobry wzrok~' - to warunki, któ
re winien pos!ladać ~andydat do szkoły
Fąrda.
.
\V szkołach tych kształ~ się okole
4.000 uczniów i studentów. 80 instruktorów
stanowi zespól wykładowców, a na wvdat~
ki, z\\"i!iZane ze s;kołatrii, przeznaczon; .jes~
5 mlIj. dol. rocznie. Najważniejsze ze szkół
są tó: szkoła rzemieślnicza, szkoła termina:o

torska. szkoła stenografji,oraz szkoła tech~
n-ologji, której oddziiaiem. od niedawna jest
szkoła. obsłl1j.:!i, przeznaczona przedewszyst~
aiem a wypoczynkiem, bo dop&ero wtedy ·kiem. dla cudzoziemców. (posiada ona obec
:można będzie otrzymać komfort życiowy i nie zgórą 400 studentów, przedstawilCieli 29
torzy~tac ze wszystkich dobrodziejstwCjT\\TI narodów).
.

krzywdy~ ljak wyznaczyć mu '\vysoką

l '

wrm

~eji.

N'e można uczyniĆ robotnikowi w1'ę:ksze}

tak zmęczony, że nie pozostawało mu nic in
nego, jak zjeść kolację i udać się na spaczy
nek.
Dzisiaj warunki się zmieniły.. Dzisiaj
ma on mozność po powrocie do domu prze
brać się i pozwolić sobie na pewne rozrY\VkI
Można osiągnąć jedynie przez '''''Pro~
. ,vadzenie w przemyśle specj~lnej zasady go
spodarczej.
Przez długi czas przemysł zależał od
trzech czynników: kap:tału, pracy i nabyw:
ey. W związku z tern utrwaliło się przekona
nie,' że kapitaliści, którzy dQstarczali narzę~_
dzi i suro\vców najmov.Tali robotnjka za naj
'nl'iszą zaptatę, a otrzymany· produkt sprze~
dawali publiczności po najwyższej cenie.
Obecnie jednak żadne duże prze&,;:
sięblorstwo nie mogłoby egzystować na ttj
podstawie. Dzisiaj panuje .inna' zasada, a
mianowicie ta, która została przez nas zasto
sowana w 1914 r. Polega ona na tern, że ro
botnik otrzymuje wysoką płacę, to\var zaś
oddaje sję po możEwie niskiej cenle~
Oczywiście, wysoka płaca musi by'Ć u
sprawiedHwiona wysoką wydajnością. Nie
może tu byĆ mowy o jakimś minimum płacy •.,

\Vstęp do 'szkoły jest niełaf'wy.Przyj::
mowani sa urzedews~.Ystkiem ci, którzy pra.
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\Vtorek,dnła ~6 paŹdZllłfnika.

I

l1l!i

olka' ZE złoozisjoml
Kartka. z

Ustl' pasa,że:rów, aź

OiL1łi"i Innśei

1edn~ .z OŚfDdk.ów de walki z mjędzynalo
złodziejami j~;st Vi,; ~edeń,Ze v.szysltkh
&tror. świat.a n.a.dch dZD. te:egrarr.} o zbHJdnlach; ledwo' zdołano Mtatnic""anQi.<Hvać. już wpływa nowe

Df<J1.

dot.ui.ee.jooie: .,W h<Ytelu Be-rlillskim w.elka kl aj,?.it;ź,
kufer z koozf;a\Vll0ściami, w3.rtości 100 tys. d-oI. Kto
łllirawcą.? Jooe-nodcisk palca 'prz.esylamy Jednooześ

stron - bo i z Aten· i z Konstantynopola - Hs.ty
go( ńcz.e. Na ok"ęcle prz.eglądają baITd7)[). dokładnie

fi;,2{

dowymi

z.egóły:

jak i c..o

kradni~

dany

Właśnie

wyrusza

OkI·~t

,

daltę

i mii-ej&ce rur<Jdzenira.

\V~ZllWt

7

'i

,celehy Slzlcz,ególnie, OlmlZ bardzo
odcisków palcÓIW; poza tron są tef!

opis

•
I

W d'8..!llClngach, paryskieh na M>OO.ltma.rtre robi
la n-iedawiIltO nie7Jwykłą ID1'>QJ1'ę tanc€lrka, Loonja
Boymd.
2'e;rahna jej kihi'ć priewijala się wśród fraków
i ąID<ok:ngów, - a jak oka w głowie pilnc)"v.a.ł ją
dyrygent jazzba.ndu. Jose Gouche,r, mul·at afrykań
sln. OOOVl->1f\Jz.ki t.aal.cerkinle ograniozają .::ię jednak
Q{) p1"zE"tańczenia kiil.kudzEesięciu... kilome.trów dŻien'
nie. gc·epod.a.rze wj-inagają, aby tancerka' 7Ja!chę~
la swych parlnerów (Lo szampa,na.
L€J{'Inja. spełndała wrośniet.o zadalnie.
Gdy pewne.go r.aa;u <odurzył ją mocny trun~k i

wygląd złodzieja,

dokładny

; J

il

ta· ITHejSlCowość stała sdę amerykańs·ką R~wtierą.

To

i

AlespekuLaej'a (}ZlaSem dJrogo kos~t.uje. Już
Davis stracH ,część mająJtku,bo ama,tm-ów na place Jego zabrakło, a kUJt13,s·tr{}fa wrze,ś
mew d{)Nla go ca.lkowkie. \V l:.~róży do Eu;ro.,.
py (j€'clJaJ: I klasą) r(}Zi\'\'l&Żyl sytuację i w;dJ~,ć uląkł €.iię życia w nędzy na nowo, po zakOStZit1Jwaniu
vrs.zystl'l. ~ego, 00 na Z1':',erni, pieniądz dać m{)że, uląkł
się i rl:uc] , do Oce·u.nu.
Okręt zatrzymano i szukano ciała całe godziny, l C;2 go- nie znaleziono. MiljoiUer nędtm:vz stanął

pv2iedkat::tstirofą

sąd!Tle

boskUm.

r

h'P

l1!iej€<~nl

jaskrawe stroje,

uczeni,

lit,eli·ac.i~

są lekkt(}l!Ilyślne

i

awantUf!'niCiz,e.Ul~odzQlThe

za

w lipcU:

są we~ole,przep6

i strojami. 8ierpniówki muszą
być mOOD-O trzymane pl'zez męż'czyzn, bD mają 81\:1·)n
n.fJść 'do
roz:rzutnooci i lekkomyślnego życkt. Ko,..
b:eły
urodwne w ·wrze.Ś<niu są poważne, dyE.tyngowana i odz,naozają się Q8Jz'c:z,~dn(}ścią. Córki }esieni
:ruź,d·zierrui.kmvej są mr.łe w ohejśc:'ll, a:le ba.rd!z.o ga~
c1.etliwe,pelne fantazji i nieGbrczalne, prz,epa.d1.jąre' .2'i'1.. towarzys.tw-eID męskim. Cechuje te kolHaty
le kkomyślnoścć. blak odpowied.z,'tal'nośc;i za czyny,
C€Znlyślność, lubią, żyć b~z troski i um.al"tv;..iel1. 'C'rr\yażne. i d-ohre są z natury kobiety.ur(}dz<lne IV lisropadzie. mpalają si~ łatwo. pOJtraf'ą dług.o się
gniewa~ są wzoro\vBmi matkami, zd-olne koch.ać
do śzal.efl&twa i· być \iV~erne... aż d.o :mud.zenia. 1':0bje1y ,:grudni!pWe\' przepadają za ko:mmvnem: Sit.!"O
j:>tml t pudrem, szminką CZ{!~to stają f'.lę rulnJ) męż..
c7 yzny. Qgl'omn:e f1ibią nieb::'zpieczne przygG-dy ma
IGf..lile, mają· w sob.le coś de:rnoniiC1znego.
dają

g,łooyc,Z>aar.i

. .~~~mm~~~~~~"dB""""BI

J

Tancerka nie mogł1a :lJDj:eść tej obelg;i. Podbied{l rc~wścieczonego mul'a,t.a, wyrwała mu z kle
Ezeni rewolwBll' i celnym strmłlOOl1 w sa.mo saree po
loi!yła. go trupem.
Przed sądem parryski·m stanęła ()iSka;rż<IDa o ~
bójstw{) SIwego męŻla. SUSZ3jc koronkową. ehUSlte~
~IłyW'ające z OClZU łzy, po z.ęla o,powiadać ],osy swe
go życia
Blowa. wrodlniruI'lki . ''W)'V.'.ołały takie ~.
IŻ aUllytocjUill wybuc'hnęło plaeze.m, a
nieje~
sędJz&emu zal{xęcHa się łóza w ocZta.!c.h.
li

bito; kartoVVIaOO, Wlres2jC1e uCii.ekła
mula.ta.

ludźmi

llJa

uM

zlRślubdła

MałżeńsiM'O trwało krótko.
Zni1e\\'l3.źył ją; była pij:ana więc popeiłnli[Ja,

zbro-'

dUię. Loonja Boy8JI'd p.rzekonala sęd!ziów 1 ~ uwolniolllą.

ndoozc"ęśU'Wlej

Losem

kobiety

mjęlJa aię

jedinJa

z ooecnyeh na rozprawie fi1ain.tropak.
go kawałek d.tr-ogi, gdyż nie ma piletndędmy
tram'waj, a pl:echorta.; iść nie może.
Szof<!W zgodził się bez namysłu. W ciągu j&.:
dnego dnia 14 razy pOlna \vi,ał proobę i 13 ra;zy gl6
wysłuchano. Odmówiła
tylko jego prośbIe pewna
ci; ,ma, zmjl6!rzyvv;szy 2iebr4a.ka lekcewatąoom s,pof<'
rzenlelli Ńazajutl"z ~cbrak wyszedq na drogę, p:t'IO
wadzącr., do Leverpolu i PG'Pl''OOił
przeje.idżają.ręgo
tamtęd.y szofera. aby go. zabrał Zle sobą. Soofer nie
odmówił
~ kulawy kG.1aka zmjetnd:aj~ 1tilkakrot~
me s8JffiCl.Chody dGltlWl'1 tego $almego dnia na mieją
soo pr~e'zIlaC'zenia. PlrZiebram.ym robl"ak.i.em by! l()ll'>l.\
który t~'-iel~d1z,H, iż szofiemy mają. dobre serce.
pod~1ózł

n~

zw~erzęta p.łaczą?

WZRUSZENIE LWÓW I HUMOR NIEDŹWIEDZI,
W wologkzny'll.1 ogrodzłe w· Nowym J()Il"'ku ~
l"Z:ąIdzono wedle don'te;sień "PhYid,c Magal1l1ne ! k~
cert sy.rrif-ou!lC'zny dla d.z.ikkh zwierząt.
Sk{)·l"o zagran{) marsza 2'ti.vieipzęta moono, zaJlliepokoHy s.ię i ok.mzY'\v:aly z,n'lec.Jerpliwienie.
Powoli jedna.Jr osl.v.ajały g:ę z mUZyką, a ~
g,tępnie za,c~ły
na nią reagQwać.
Dwa Iwy, k,t6rym l"z,!l,c-ono kawał lDli.ęsa pil"Iz,ęil'
"'lały j,edzenie, zmrużyły oczy i
uważnie wsłuc:bl
w<ały się w muzyl{ę, sl<yn podniósł trąbę do g6:ry;
a z -oczu jego padały łzy.
Tygry""v i Wl1!FJ ułożyły się 00 ziell'l!i, ~ w tO"
c~c:h ].c.h \~i.a.ać było SllitUZj,a,ZID..
Sl~oa:o za.g.ra.llo walca Straussa, lew począł Wf'"
machiwać . w tak ogOlnem, a dwa ·niedźi\-'liad.:ki w
wal<!{),\yem tempie ma.~,zerowały po klatce•
Natomiast ma,rs.z żałobny Chopina s.PO~'WIał
niesamm,\'lite ryki ?JW'iel'Z4t~
.
ł

PA!TIĄTK~
Niemieck~eril\."

NA

jwłni..
On:::CRYCIA KOPALNI SOLI..
mL::. ,"!tec,z,ku Luooeberg przyp8Idł

w udzia,!e szczeg{lr,ego rodzaju zas'zczyt, a mianowicie \~,izn·esi;:nle. J'~.JS·ągu - świni. StałO' się to z tego pow{)du
że f en czworonóg odkrył prz.ed kilku
laty w ciągu PJ.9iZLkiwa.nia poży\'\'11ych korooukóW
-:- kopalnię &oli li krańc6w mi.wsta. M'a.sto umiało
t.o odkrYCie wy'lvsluić z korzyścią dla siebie i (Hat0
go to \vlnśn1e WZT ~e~lono na głównym rynku JIlia.s-ta pożytecznemu z,Vtiel"Zęciu t:1rtystyemie wyko()C8iD;J
j

W.. londyńskim klub~e automobilistów sń:ala~ł
~:.ed miesiącem nieH,y1ł~
~,::md p""l'~ęlZ\" d '~'J'
In", lordami. Jeden ~. nich utr:ZJ lllywaJ że swferzy
namiętJ.)Jie

~

ŁZY ~ŁONIA.

FC~~'"mB"Emam~BB~~

najmiłos·e'rni,ejs.zymi

Oeeo:

~li{'zeik.

(zy

lTtyOO.L Ubecni,e v. ielkie zainteresGwanie \vzbudr.Jły
w,Ameryce €pO':Jtrz.t;i:eni,a pew'fiE;·go HoI ell ch'a , który - jak twierdzi - życie poświęcB: na bada.nie dla.
rakteru ko,biety. Dowod·ri on, że mIesiąc, VI ktbtym
cdowiek UjTZY §r\.V1iaUo d'zj,ennĘ>, ma .de'cyduh.ry
wpływ na j.ego charakter! s>zczegMnlie płeć piękna
i sł,a,ha wykaz.tUje pod -tym \"i'zglęctem nie.clmylnece
clJv. KiJbieta uroo.rona w s.tyczniu hęd'zie zD.aJmmitą
gos:podynią, 'Ul'Ctdł~OUlą \V lutym ~ będz~e doskołnaI:ą
żoną i rnatlUl,. Iicb'eta "illa;l'COWa" je3t krzykliwa,
gadaiLiwa. pilna a ZaT8.ilem niedbała. Kwie1cłeń wpJy
W.l na zmj,enll-ość usposobienia k'obiet. Są 'one niestałe ' zdrad1ilwe jek ko,bie.ty .uroc1zone w mareJ,
pełne kap'rysów i niespokojnycb
zmian w na.st~Xl. iu Komety urodrone w maju są rozko:::'zne,. kochHwe, łagodne i majq duź r skł-omloś'ci do piękna 1
sztuki. CżE!'rWCO\~le n:ew:asty są g'\vałtO\vne~ lubią

S4

młodlzieńca 2i za
mąż i wymierzył

d(J<]QXÓw

dl

188.

s.ze·pty p€lWneg-o zlot~mo
w.s'zę.dl d.o g.abinetu

gła

.

:Ml.ami I'Oili'\\rijało się niebywale szy])ko, pllalOO
były nJepIDawdopod.obnie drog'l8, to też
Davis z,gwrmał milj>Q\Il. m miljonem. W krótkim' czasie wstał
prunem wiel1ciej fomuny, {)b1iC'~a.nej na 40 miljonów

na,

jiego wielkiego bog.actwa.

krzycząeekol~y,

onji

strzałem

mulata

3nu,-

cę

ogromny okrt}t ',;Maj,est1lC'\ id:ą:cy
I New Y{)t1'lku, przybył przed kUku dnia,mi do Cher
burf. J, (Francja). Na okręcie tym' zginął hetz śladu
jeden z pasażerów; okolicznoiŚCli, towarzysz.q,cetemu
wypadk.()wi~nieudało si~ Wyjaśnić.. Nie3twieNlw~
no,. czy te bylmord, r:z.y saID{)bójstwo; . zdoła.no jedynlit' ufewn:'ć si.ę, że z.agin:ony - to znany miIjooJle!' amerykański,D. P. DaviB. z Miami.. gdzie '\vłaś
moa oil"ka.n poozynił tak s.tra.szK we SpusitUszeni a.
Telraz nat1eszły sz~·zeg6ły, ś\".r1alcz8tce. że Davis popełnił sam.o,JJ,&jstwo. Był OIn ba.rCLzG bogatym,
choć zaczął karjerę jako chlo'piec. sprzedają.cy gazety. Powoli udał{) mu się nabyć kafwałek ,la,euna
Flotyd2l~e w ok·Q!lici3Jch Mimn.i - i t{) w czasie, gdy

nad, tern

męźa

•

Całażyeie była Pl''Z,eśladowanem stWtQ,l"Zdelni~

Świ.etny i

Gł{)wiIisię

c,zułe

głtOd!rono ją,

Ostatnie chwlle miljonora DaVisa

był poo·zątek

f(;-'r, wysta1roza, by wykryć z,lodzieja amerykańskie
g('l. który operO\'m.ł w Berlinie, a chciał na Sioo.tkU
włos:k;m ueioo do Egiptu!

Tancerka kabaretu na Monimartre zabija
z r~wolweru

1

i D.3JZ'W!ikoOi,

czy nooi

z KCtTh'3tantyno,pola do
z dwu

l'lie· .telegraf:cznie ".

fmię

złodziej,

itp.

~leksandrji,gdy jego kapi:ta.ll mr'zymuje aż

(Telegraficznie· przeE'yła g,ię za pomoeą umó1riooych znakÓ\v w"'ór odcisku).
Ki€lroj~'DJ.k biura wiedeńskiego woła: ,;do Kopenhagi"; bo tam właśnie w świai-owem biurz.e roo:
i'Ozoo,wczem znajdują się odcieki palców \H"zyst.kieh
lwi8.towych z,Dl'ocinia.l"zy. Ledwo za.oząl pl"aeować
aparl1tt telegrafic'zny, już ko'penha.ski urzędnik poUcji przegląda albumy i czyt.a: .,Sm,it.h ufoa'ZIOny
296 1890 w S. Franc·sco. nazywają g.o też Doosner,
CL.ałl"les, Jea,n lub J-o,ge de Braganza, ma.r[,'rah:a de
l':amal.icao: r'Z!ek-olffi.y syn naturalny k,róla pOlI'turaIski-ego i zamje!8iz~ałej w Pa;ryżu Maa"ji M'ute :vo.
SłYnnY' n.iebieJski pta,k, zł-od.z:iej i OSl.Zus·t -'\' Te wlia
Comooci idą dla \Viednia, który 1'0' syJJa je is!kr-owo
de. wszyg,tkich sl/;-o1ioc świata, pro,szq,: o Bzu;kanac i
ar.ooz,towanie .z&o<i'tieja! Telegramy te zawierają:

wreszcie znajduj.ą na. me; klQli
czyj rysopis ni.eco oopowbadJa zawar~ym w
liście gOllczym sz,cz,e,gółom. Osobnika.
tego długo
jakoś znaleźć ru·e mQ!żna, a13 wJ'e'socie ktoś OO!C1Zyna
z nim l'ozmo{vQ; w trakcie ro·zmowy chwyt.a go za.
l'ęli r i .s.twierdz.Qt ~e są na niej ślady tatuowania. O
1M:6rycb właśnie, w liście gOńczym jest mowa.
WYlfel"ać się nJe.ma. rofJeden l1ie wid-oczny od
f'isk palca na. podsta \vce, gd;zi,e s1a1s.kra,dZiiony kug()Ś,

w AngljL drugi ,

i a.wałtowrtlie mpnzeczyl tern U ilwier-

załJżyl:i się o to, który Z nich ma
Za.krad stam~l. {J 250 funtów. \V klka dni
potem rjawił się przed kluoomaut,QlnobHstów nędz
Illi.e abrany człowiek, kulejący na jed'ną nogę. Zwró

dz.e1J:iu. Lordo"\Vie
rację.

ci!

się

do jednego

$ przejeżct.z.u.ją.cych

s:Zi()fer()\v. hy

pomnik.

'
~

•
Teat;r Mi-ejslili

"Róża"

Zjazd N. P. R.

l

Tea.tr PQpularny "Ach, te pensjo na rkl ',
WIDOWISKA ..

·odrębnych" ę,gan~za[yl"
".- ..
ci
paf.stwo'W)'ch,
jakie się wyłaniały
\V nie'dzleIę rano rozpoczęły się w sa

Nowości ;,Galganiarz paryski".

Reglll"Sla "Ks!~żnj~}zka Cygańska".
Co.rso .,Indyjski grobowiec".
Grand-Kino "Hrabia Kostja".
Miejskd Kin. OSWQlatowy' "Nie g!'lZ;esz.~ m-atJko'\

UlI

państwo\vośoi polskiej
\V dniu 26 10. 2(j roku (wtorek) o

P wiecz.

odbędzie się w "sali posi~
dżeń" Urzędu, \Vojc\vódzkiego w ł.odzi po

siedzenie Komitetu óllchodu 8;:ej rocznicy
odrodzenia pańshvowoś~i polskiej,' wyłonio
aego na konferencji. w dn. 20 10 26 roku. .

Zebrania kontrolne
w dniu diZisife\jszym \V1inni stawM się na. zebra
"t1ia ktQlI1itlroln.e mężczyźni oostę,pujących ·l'QlCzników:
HOtCznik 1892, w lokalu komisji Nr. 3 (Konstan
ty.n(}\Ysika 81 kosza,.: y) l{) !1aJZWiiBikach na liteiI'Y J.
Roczn/k 1893 w lokJalu komisji N/r. 3 (LeSlZno
Q kos,za,ry) o nazwi6kach na łiiterę J.
RiQIClZlIlik 1894 w loikalu komisji

Nr. 4 (Kioal-

SIt.a;nty;no\V1Stk...a 62 ko&Zall'Y) o na;Z!WilSkooh na lite,ry
Gr do Gz.
'
Roczmk 1898 w ,lloikalu kQtm.isj1 Nr. 5 (StkladoWIa 40 loos!Zl3.:ry) o nfliZlwiisk.ooh na liltEllI'y Gł' dJo Gz.

W dn!lu wrJisiejszym rolCtZDliik 1891 nie staj.e na
kontnxJ.lne. (bip)

'lleIbrama

.'

me, je.~li

roiku

poborów dla wojska

te.I"lllinie płatnQśCli uposażenia fuIlikpaiJBtwoW'y'Ch· 1: wojsm za mlesdąc li-

I

Q

bl:e~

,

PIi,e!l"W'8'zy LIstopada wypada w l"Ofk.u

bieźaj,ym

ktćlI"y jako d:zlień Wszys.tkichŚwię
tych woliny
od 2.iajęć sluzoowych, zaś dzdJeń 31
paźdlzieil"Dika przypaAita. na rhiedłZlielę, wobec teg.o wy
pł-a-ta pem1'1 za liJst{);pad nastąpi w sobottę dnia 30 b.

w poni€ld!ziialek,

test

ID.. jaJko w najbliższym dniu, pOł"VS.zed!.nillm.
d!ZIa~ymte;nmill ptattllloocd. (U)

"Dzień oszczędności"
Jalk

ro

si~ zważy na :warunki! koniecmoś~

i urzedników
~J{)InaJrj.U8Zy

kazdvm stronnictwem; .które ponad dobro
pfl.rtji przedkłada dobro panstwa.
.,
Reft>tat wsptnnniany posła Popie'lt
wywołał burzliwą dyskUSje w któtej zabrał

olI;:
cjalne stwierdzenie stosunku oddziału łódz
kiego do naczelnych władz stronnictwa.
Mówca
Obszerny referat o sytuac ji politycz:: głos m, in. wice prez. Wojewódzki.
ne} wygłosił pos. Popiel. Mówca scharaktery "przeciwstawi} się poglądom posła lvlichalaka
zował istotne podłoie społeczne, polityczne i oświetlającYln pewne fllkty Przeciwko Uśtu.
gospodarcze przewrotu majowego oraz sto:> wiwystąp:ł ró\vnież energicznie poseł \Vasz4C
kie\vicz. '
sunek N.P.R.
ID'arszałka
Piłsudskiego.
W repli<;!e s'wej poseł
1VHch.al~~, o::
Stronnictwo to stało w pierwszym rzędzie
na. stanowisku pallstwowości i dzięki tSrkfe:: świadczył, iż 'pom,imo chwilowego .. zw-ycię:.
prżetwie
mu {)bywatelskiemu stano\visku nlogło nav stwa elenlcntów lewicowych nie
on
pracy
wśród
robotników
łódzkich'
w ·ra$
stapić szybkie stosunkowo uspokojenie un1y:>
mach organizacyjnych NPR.
słó\v w Poznanskinl i na Pomonzu. Dzisiaj
dyskusji przystąpiono 'do gloso"w:g;.
N.P,R. reprezeiltuje w pierwszym rzędzie
nia
nad
rezolucjan1i,
w wyn 7ku którego\vię~
interesy szerokich rzesz lJracowniczych, w
obronie których prowadzi na terenie !tządu szość uzyskala deklaracja lewicy o dokonai sejmu energiczną~ a;kcję. Obecne swe sta:: niu liOzlan"lu.
" Po całodnIowych. ohraiłnch \vo'jew&łz
nowIsko do r.ządu uzależnione być mus~ w
pierwszym rzędzie od zrea.lizowanii.a calc{.e,;- kiego zjazdu NPR:. obradowali w niedziele
go szeregu postulatow natury gospodarcżej, p6'inym wieczorem osobno przedstawiciele
bez czego poprawa sytuacji na.jszerszych obu ,grup. \V wyniku swych obrad grupa
rze·sz jest nie do ponlyŚleni'a. Opozycja.,:Wil czlorikÓ'w stronnictwa z pos . .lYlichalakiem na
czele postanowiła w dniu dzisiejszym dok~
stępJl'1ąca w Poznaniu i w Łodzi nie wysunę
nac
wyboru nowych władz łódzkie} organi.
la ~adnego realnego prJogramu pracy twór;:
czej. Poczynania jej zostały z tego wzgl..ę-; zacji NPR.\V grupie, tej pozostali, m. in.1
du na ostatnim· kongresie partji scharaktery ławp.icy Hajkowski i MuszyD.ski, ci. in..,
zowane j~lkobezpłodne i jałowe, przemijają
Oprócz wiceprez.
Woj e\vó dz:kiegoł
ce wysiłk.i.Ca)y szereg zarzutów, wysU'wa~ prez. FichnY1 posła Waszkiewicza. za op<ny'- _
nych kierownictwu partji przez opozycję, a ~ją stanąĆ ma związek "Praca", który
śt~
dotyczących rz.ekomej współpracy z elemen
nowisko swe zadeklal'uje w
dniu dzi.siej..
tami prawicowymi, uważać należy za nieiSto ~.Je}

SkaTb()łVrra otrzylIna.ła.· QikólDiik z MmitS~ter

.WJ8. Skarbu

przed

ao

, d ,,, bil "
Wla omnsc~ tezące.
'Osma rocznica odrodzenia

Wypłata

ChMuch

zdu NPR., na którym Ilastąpic lńhllo

~poll0 l;PrZy kom~'nku'"

•

.

li rady miejskiej obrody wojewódzkiego z.ia

Dom LUdowy ,.pogromca OOlI'c",<:kIeon "Przy kominku~'.
Czary "Cowboy i księżnic,zka"!,

•

...

Zekotłuył si~ rozłamem .. I;)złl. dKoHstyłUl,łJłł s14· noWi! .ł.dIe

"

taS1nO "UU.CzniC8.".
Lu!llJB. "Wesoła wdówka".
fteduta !,Kllirjer CSirski".

łIItIo!pad

't·~"

Sensaeyjna mowa posła popiela ó pr~ewrocie majowym
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W11adOIDO

w

ni~dmi'€'lę

poprze-

w Lodzl

dnia 31 D.: 1.

odDę

dizde sIę w: Łodzi Hn~ie:ll oo2iez.ędnoścd"kw,w.go zorgta.DJitz,oWl3.niem mją! si~ specjalny ·komib ,t, maj~cy
~ PQilnocą lOdoz-ytów,
od:eqjW ił zebrn.ń, propagować
Ideę oszczędJnośoi wśród naj'SMrSlzych w.rurstw spoloozeństwa. W zw1ątZlku z tern, Urząd. "l()jew6dlZik~ w
ltod!z.i, na. .skuttk otrzyma:nugo O'kólnrka Mi:DlisterJtwa. spra.w wewnęh{'IZlnyeh, polieieił władzom admmi
'łtracyjnym podjąć staiJ.'ilillilta, aby propagaooa OOIZcsę
d:ności diQlzn2;~'l ze strony WllaldJz Ilia.jenerg.iomi.ejstZe~
go PO;PWl"cda.(Wl.
.,
..

Ukońezpnfe

robót publicznych

,w

OOIta:tnicn tygQld'l1;~!a.cłi wydZliał budowdoo.t
łnaglstroJtU począł ukladać nawy b:ruk dwewni.any
tła kaIku odeinka,ch·' ulicy Piotrkowskiej.
Roboty te ZtCiSianą, jednak ooecnie plnZel~Va.'1lJe
ą; roze WiZględów ,atmoo.fełfYClznych.

Szkoda, że nit' popra.\v1<JfIl!<} hruków Ilta tjlCh ui

lioo.cll, .gd'Zie Jak np. na Pr:zJ€ijam, PilQlÓI'lkowaktej
?liIeiI.on.elJ. ~d rono robot y ka.nalia.aJc.yj'ne.

RÓ:wnl()lC1:~i'.fĆrrie przGrwane ~ roroty pro~ przez i';·:·:-:'~('!?ię tramwa.jów miejs:kdtch Pl'fiY
~me sr.~:::'; . ."
na. ul. ~eJ (biIp)

ci

. POMIMO, zE PRZYJE1;DżA ']ĄR6:tNI DELEGACI •
W związku z .wszczęta przC2 Urząd nieważ ,z~ówno Urząd
wojew6dzIO jak ,.
wojewodzki w ł,ocIzi interwencją w Mini~ związek przemysłu włókienniczego.
użnali.
sterstwie przemysłu i handlu w sprawie kata sprawę z~ niecierpiącą zwłoki, w dniu dzi:1
strofalnych skutków, braku węgla dla prz,e::., siejs.zym przyhędą do Łodzi' d\v'aj delegaci'·
mysłu lód zki ego, 'dowiadujemy się, iż zwią~ . Ministerstwa komutV?kaoji,
.celem rozPa~:·
zek przemysłu włókienniczego zwrócił sj~ trzenła na miejscu tej sprawy i obmyśleni.i, .
rownieźdo rządu, wskazując ~ jako przyczy;
ny braku węgla - brak należyrtej komuni~
kaeji i dostatecznej ilości tr!ansportów. p(p

~rodkó'w zaradczych dla usp~a\vn.ien1a komu
nikacji transpor:tów' węgla. (w)

~

, i

li

lłnl .

ROZP9czI(TO eRACE PRZYGOTOW. -\WCZE
.
•

Obecrue są dokonywane pomiary na
u1. ZieloneJ' od ul.
w strO~'l
" et

Mu.simy zaznaczyĆ, iż nowa

linJQ

bę- .

d·
. 'I .
d
d'
'
Złe \V161Klem u ogo nIeujem dla mieszkań~
Pl. H~l1era przez
Mie-j~ cówł gdyż ulice, znajdujące się w pobliżu P ••
skich, gdyż na ulicy tej. na wios~ę zostaną HalleTa są pozbawione' komunikacji tramwBP
rozpoczęte roboty· przy budowie nowej linji jowejt jak również.. przez pobudowanie tej
tramwajoweJ.
li~ji otrzyma k{}mullikacj~, WOjąkowy Klub
I:mjaw~P6mn1an'a Dędzie,aocho~, Sporl0W)'" na którym 00 ,~liedzielę odb~wają
ao· Pl. HaUer~ ewentualnie do '$arile,gotoro' się zaw9dy sportowe; na które przybywa wie '
kolejowego.. '

,. . . .

le i»ubliczno~i.. (u.)

,

- -

~

ukcja przy robotat,h

kiln(;,lizaey lnych
WiJ\Dec ~blitającej się zimy i naesprzyjają,cydl
warunków atffi{lSfeł'ycz,nyrh, 1'orn}ty przy Dud()v:ie
wodociąg6w ikan<.li.zacji mają być :z: dniem 10 listopada br. WSi-H,ymane. Dotyczy to prWdews;,zystkiem robót z.iemny h i mu.rarskich. Znaczna. l~czba
t; pośród z.red:ukO'wanych robotników
otl'zymywać
bę4zie przez okres us,t.ftYłąprzewidziany zawr:::ogi z
J;i'unduMu lreZ!1Xibocia.
Tyczy s,ię to tych z pnśród
l"IJbotD:ikćw s-ezlJuowych, l"tól'ryprzepraco"""",;:!.li najm,nlej 20 tYicdni w dągu roku. VV c2.a~ie· z.imy prowa,drone . hę4ą w dials.z.y\1H ciągu roboty, klO,nS€!Wacyj
n-e;jak rÓWll!('ż takje~ k.tIJT8 \v porze tej m,o'gą byc
wykony\vane, jal-: ~:-uc,z.e;l.ie kalui,ę.ni itd. (\v)

W uz,upell1ii~Iliu \v1adom,(}ś·~j o dewrus!f:oWaiIlihl

lasów

Lagiewnick:ch

bależy' c1od,ać,

prz.ez mag(s.i.rat

m.

Ł,odz<i

~f'

s ... 61ni!kiem mag'sltraitu do lasów
1agiew'IJJckich jc-st ni-eja...1(j p. WiHiau-n. Grossm.ann
(p~>c,trkoW8kl'l ~)U; który l',Jy,.'nież POIl03Q odljOwiedzi~l
noM za wyręh la~ów, pon° \-va.ż eam wyrąbywał la~
'8y Lagie'wuickJB w ubif.lgly·~h mdOOiąCiiWh.

Biedni

skorzystHlą

laik wiau4JmO Il:łla.gliStrat
k6w miejskich ka, y pieniężne

ści&ga od pracoM1i2'Ja rÓ'i.l1'S:g'o rodzaju

prZewinirenia.
Obecnie. wyłOIliiła. &ię

kwestj;a

zUftytkQ!VVa.nia

tych k'WlQlt. llłl., jakiś cel i oto w~dlz.ia1: opieki Spol€ICZ-

nej wySltąpH z wn~: sklem by sumy te prre:Z[1ac~yć
na zasiłki dOlI"aźne dla n.ajb'eCLniejsa;ycll.
. Sprawa ta

będzie

prze.c1mi!(Jtem obra,d na

,i:ejezem. pos!iecl'zen:u kD'misji s'ka.rbarNo -

d.zi~

budżeto

wej, podez;as sy{'Z'ergólowejdyskusjj nad zamie,rzern.a
mi'skwrboiWermi za,;:ząiLu 111i.ejskiergo na r. 1027 (ip)

W jmię'Zagro~ołlej

mor3InośC~r"

KoimdBja ooy):' rujQ'W'IO _ saniharl'napom!MJlOlWiła
OOkcmać .pNlesug:rl~·.ja ~, w. który&! nocne HCÓry Koo-yntu" lJloa.ją pra.v;o klrążyć po u1icacli m1a.Bta,

'f'e wzg'JE}du na '00, iż!{) \V'Cz.e.snVoh gooz:maeh m!o~
&.ież amo1na ~uj(l się j~ na ~ i ntie..
l1!DiikDli~ spotkamia z kobie.tam.i 1ekk:ego ::f\OIWtl.wywierają na. nił\~njw:pływ. ,i), .więeu

B. STAROST.ASJ.,UPECKI

VłYPROV1ADZAJĄC SIĘ

~iIESZKAI\T1E

z

ZE SŁUPCY OBRABOWAfl
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH·.
\vołyńskim Dlaczego .ukrywa p. 1V1echa sanatora maral,

Jak wiadon1o 'wojewodą
Mech starosta Slupecki. Nie' ·wcho:-:
dziulYW to za co, boć pl'zedeż administrato
relU był bardzo2łYlll i nielubianyri! n~PJłet w
takiej dziurze jak Słupca, czego
dO'wadem
może hyć. fakt że Sejn1ik ofiarowal muza,;.
ledwie 10 proc. poborÓw tytułem d:~datku
podczas. gdy wszyscy starostoYłie bez trudno
ści mają uch:walone 75 proc. Lecz n1nkjsza
. o to. Czas pokaże. ~u umie p. Mech, 1 Ja"
kim będzie wojewodą. Jednakże nltlsimy' po:::
mówić o jego grzechitch$ które już
zdążył
popełnić. Otóż p. Mech wyprowadzając
się
ze Słupcy. zabral nietylko wlasne rzeczy ale
także rZ::ldov,re.l\1ianowicie za pieniądze !'Zą
. dowe urządzona zosJ.Łala w gluachu
staro~
st\va instalacja elektryczna. P.
Mech wy~
jeżdżając poodcinał sznury instalacji tak ze
nowo mianowanysfarosta nie mial do czego
wkręcie lampki aby mieć światło. Fakt ten
oburzył wszystkich .W mieście a na wet
p.
starostę Łopuskiego prezesa Z\v. !e!1j0nistów
na okręg ł6dzki czo\vieka z tego samego
obozu.
W'~'·
C1eI~a\Vi jednak jesteśmy czy p. staro;:.
s'ta mimo .s\vego oburzenia i przed'::ta\vieiUa
tego pojedynczym urzędnikonl w
vVoje:f
wództ \vle i· w Dyrek. Rob. Publ. złożył od;:
powiedni protokół do swych władz celem
rewindykowania mienia rządo\ve.'.?o. Jeżeli p.
Lopuski dot~d tego nie zrobU tO' dlaczego?
zośtał p.

nego czy dlatego i za to że został starosłą,
Czy może' p. Mech .provu!dząc sanację osób
uważa że należy przeprowadzać tak~e san~
cję rzeczy skąrbo'wych zabierajf!c je dla sie~
bie. \Vnlyśl. przepisó'w instalacjaelęktrycz..
na jak każda inna wykonana n~nvet przez 10::
katora stanowi własność właściciela domu;
zabraną być ni~ może pomija<'t
jąc że stano\viła \vlasność Skarbu. Zabr:anie

bek jego zgody

czę~ci instalacji stanoe
za co p. Ivlech powinien

zatem przez p .. l\1echa
wi

zwykłą kradzież

odpowiadać

przed sądem.
Dihvnem w iej sprawi(~ jest zachow8&ł
nie się p. starosty Łopuskiego któr:y w eza.,
sie przewrotu majowego należqc ró\vnieź do
obozu sanatorów' chciał członków Rządu
Zdziechowskiego, \Vitosa. Kiernika i jnnycn
stawiaĆ pod mur, a obecnie, sprawy p. l\iet
cha chce chowaĆ pod korzec. S~ldzimy fe
Pan wojewoda zainteresuje się tą sprawą a
zwłas:Lcza. Dyrekcja Rob. Puh, która. ma od~
dany ~. sobie w opiekę majątek Rządowy'l
p. Ivlechpociągni~tv zostanie do
odpowi&a
d'lialnoc3ci kLlrnt="j. l'Ue pO'winny go 'Uchronił!
na wet bl:izkie węzłypo,vinowact"va z p. matszałkiem Piłsudskim kt6ry jak p. Mech twieiJ
dzi jest chrzestnym ojcem jego córki. '
Nic dzIwnego
został woJewodą!!1
(-)

ze .

,

~

'dmania

(..hwał.a komisji .brzmi, iż

kobietom tym wol1l!O ebo-!
'dać po mieścde d-opiero od 9-ej a me jak ooty:ch\'ma!S od godziny 7-ej VVilOOZlQirOOJ.. {wl.

....

,W··ObfOnie s~7y~~b int~resów
'Jak ,si.ę d'Ow1adujemy, itrobni kupcy irzOOlłeśl
,Diey pootan:owili pot\,-jOłać do· życia oonilralną' orgaru
za.cję dirobm:il-kuplocką, kltóra będlZie miała za 1.IDoo..
nie obronę i;n!tel'esów szerokich warstw dJrobn:;r-ch
kupców, .r.omłjauych przy udz.i.ela;uJu k.ooytów, a
oooi!''CZlOIIlyeh :rćtnemi św!itadicze.ntami. RooUmeja: te
go pl!wu ma się zająć \vs7;echpJłlski zj8Jzd drobny,ch
kupców, kwa.'y {ljdbędzie się

poc:WJtka.C'h prz;YG.z,łego

mdesiapa. (w)

Największ& t~ansakeja

eksnortowa

OD DNIA DZISIEJSZEGO GROŻĄ DORAzNE KARY~
KOTI1isarjat Rządu na m. Łódi' podaje jusze policji państwowej stosować będą kadowladomościpubl:cznej, że funkcjonarjti~ ry administracyjne za przekroczenia przepba,
sze policji' państwowej otrzymali już potrze sów sanitarnych, ruchu kołowego oraz za
bne bruki· i formularze
wraz z upo\vaż. n~eza1nykanie bram w .ezasi~ przepisowym,
do nakładania. i ściągania kar w trybie pOr: . przebieganie i stawanie na jezdni, czepianie
str;po:waniadorażnego za pomocą mandatć·w
się tramwa,jów i t. p. wykroczenia" zakre~
karnych.
ktbrych stopnio No będzie rozszerzany.
Od dniadżisiejszęgo więc funkcjonar
i

1

Na skutek dłuższych pertraktacJi pomi~
Nowa ustawa o warunkach
firmy ,,,Scheibler i Grohmann"
II przedstawicielami szereguwieIkich huno,. ,
DfiJrnu
~ni .włókienniezych w Galaczu, sfinalizowa"
~ DQtS in.fQr.mują zvdą.zlki ~ów umy
ba zostala umowa w sprawie znaczrueJ:' słow)'lCh, p'oojek·t ust..1:wy o wartID.ka.ch najmu pmoowników umył!ławyeh w najhlitaz.yeh dniaeh ~
$zych zam6wień manufaktury łódzkiej dla ~.e
juŻ·~owa;fiy.
rynku rumuńskiego. Część zamć\vionego to
Das wymówi:ellta pracy ·ma zo,.ąt.ał jesą;cz-e je\'latu w liczbie 8:;iu \vagonów og61nejwarlo::. ,dTh!1k definity\vnie u.-stalC'ny a to ze względu na istlli-ejącą rOlZbieŻllOŚĆ zd.~ń cZY'!1,uikó\y mHHodajnyeh
sei około pól mi1joua złotych odtransporto co
do z.ask)S'cHV'Snjaw tym wyp.<.UIku ustawy prusWana została w dniu wczorajszym do graru~ kiej iaUiSt.rjac1d<f'Jł 1j"J'Zfdęd.nle poota.no~ienia ooocneoj
(łZy dyrekcją

~

rumuIlskiej.(E)
SciĄgSBie

i

wia(i;,IDo ob:,..;:;nie ohowią;mjąoa ustawa
~v:iil.'uje wymów':enie t>rzy:rnieslęeme,
po<!c7.•a.5
gdy ustawa' J)t'\lskai aus.trja.:..:ka ~w:idulą .wymów1eme ~ygodD:O\Y"e. ( U ) ,
jaJ(

gront;)wpg'O

B1l1j8tkO\VPQ"O porhłtku

Wszy&tkie urz.ęd:y s!luuroowe otrz;yroaly z Mo
Horosł<ony mptporolo~lcznĄ
tterstW$l. Skltirbu iootrwkcję w sprawie en-e-rgieznego . Od ltilkłl d<ni w całej Po-lsoo z wyjt)..fikilłID te~ąga.n.Ja podatku obrotowego, podatku gMIDtowego
rj~jównajbaTd'Ziej na połudnje wysuu'.ę.tyeh J)'$~.' mają.tkowego.
nU.;.0 pogoda rmienna i c-hł c--d na..
Nie.d(}ltrzymanJe tetMnin6w prz8I>iea.nych poo1JąWa.rsmw.skj InFtytut Me-toorologicr;ny pn·"flO
g.nd,e dla plaltnik6wpodaf.ków prZle'widzi.ane ustaWi()-'
wia.d.a M najbl;t&7e dnie po-ąoo·ę zmie-nn4, chł~dną
WIo kary, jB.k również i to. t.P opitlSza1i Dlatm.cy &tra i dtdt~ jn,ką mamy ob-oonie. Po kiłku da(ucŁ: na
~. ~llde ulti ~4 ~

•

~pł pni'\\"itopodQbme 'Vl~n~

z.imy InQżliwy jem
&toaunkowo wepłej .~y. (o)

Rrized DJa,Sit.aniem
~

7'j;~zd

~4~

delegató\v fabrycznych
\v Łodzi

W dniu WC1iora.jRzym w Domu Ludowym 0fJ..i
Ch. D. 00 którem przemavĄal łnw-n:k KulaJllO'\v:cZ na temat:
:,0 ogólnej
s y;tua,cj i politycznej" z;aś ~eł Harooz: ,0 zagadnie-

było się zehram~ dS}{lgatów

nilf!.eh e1:oThiJJmkzny-ch w d,nbie -obeeooj".
N&~.tępn.iB

p. Ph~\viński ~komunikoW'ał sebru
b.w lokalu Chn. Zw.
Zaw. Hob. FrzeH' \V16kn, odh~d.zj.e się zja.M, w kt,ó.;
rym \v:e.z.mą m}J':la.ł delegaci Chr:.. Zw. Za\VlOd. 4' cale]

nym.

że ćn:a

-;

!i;::ł,0pil.d;l l'.

~ypoopo1itej.

Fabrvka

~rrnste

f EniłAf rn97;vła

ZgodniB z lQbt,~tnką m~!rtiBterstvva
boodlu dfmą UT'7'~(k;wi wojewódzkiemu.

prnem)'ilłu

t

w dniu WCIW

rajEPlym TI2,do5Ziy do Pahjan'c pi€1I"\\'m8 t~y
dl1. pnemysłu ..
N~ty~hmi;fl~1; po nfld~jkiu tra.~u W'UCh!3
m~().na zo...ąrfsła IN:lJX)'wr6t ta.v17k& firmT .~ •
Eooer. (bip}

węgla Y.ryh:eu~~e

RlÓIC!ZM 1003 zostarue calk{jwic'le we w;-;zy":.,~ ~j8JCh z.wolniony' w końcu lig,topada 1''0 (o'

Za zabójstwo l~oI1fidenta policji.

~ooi'informac.ie O podatkach
Minisfem.-Sltwo

Skał'bu za1"Ząd:zilo~ ażeby w pIZy

litości ceLem um-o'.Miwien!a płatnikom udzielam'u na
·Jetytyeh wyjaśnień, władz,e skarL'1J1ve przyjmcv,aiy
i \ld.gje1a.ły infolI'macji ustnych w sprawm:h dcO:tyV~ycb. OOflO't6w na podstawie kfól'YCl1 :na J~yć opaT
ty ~T podatku. Na wszeHd wyp:l(lek J::nf?l'maqe U~ Ska.rbowych ni,e,moga.: być uc1.:liI;;lalle
na ~e ploomnie:.{o)

N.~we

b1lety banfro,ve 20 zł,

- Pr.zOO. kilku dnjamizo~t3Jy wYPuBZeZ{)!fi·e w (lbieg bilety bankowe 20-z1Dtowe n··ej Emisji B z ds-

.. 15

łapca.

1924. !'oku.

.

Rysunki, tekst, podpisy j wym;l!a~y obr~z.u~,bl
kłów
Em. D są takie same, jak bIletów 11 Dm.
&, a rÓŻnica polega na tern, że:
1) biiLety II '.illmls ji A ZO.&jały wykonane na pa
)Iiene gła.dikim, kremowym - bilety zaś II ~m. B
. . pa.~ bia.łym., lekko l'yp:sowa.nym, takIm sa..
m.ym, jaki ·wsm! użyty do dlruku hilet(}i\Y 5O-,złot.
2) biolety se!l'ji i cyfry rrHlmeru si.!3dimlorcyfrrowe
• odmiennegD kiroju, w.iększe niż na. biletach II
ba. A. (D)

n

Zasiłki

dla rodzin osób

powołanych

na

ćwiGzenia

Wobec liczny.ch m,pytan. w kweSltji wyplaty w
roku bież:ąlCym m,siłków dla H)dZl:':il' osób powoła
nych naewi.czenia wojsikowe, wyjaśnia &i:ę: Moc Qbowiąmu.jąca us.iawy () zasiłkach wtQjskQwyceh :

dnia

'22 ma:rcs 1923 roku wygasła dnia 31 grudnia 1925
1!Otłt1l.' Dailsm proloifigata tej usta:wy na roik. 1926 mile
'jMt ~yw&na.. ProjekJt zaś n{)IWej Bltałej ustawy
G lf8Si~h dla.

rod.mn o8Ób po\VI01anych na ćwde,;e
z ml{}:.ż,e.ni~ te normalne ĆwiClOO
ma ~SIt6w stanowia. ~'zy cią.g (JboW1:ą.z.1rowej
stużby w tvojsku frta.łern,
nie przeWtiduje m ll{)łl"
malIJ.e e~nlia ~yiCh .za.s.ilIków. «o)

.,

WW~

OSObi8t~
Pan J ćlZ..e'f Vl3JliC'7.ak, ł.odJzia.nón. ukiOO:'iczył w
ty:c:h dlniaeJl VV. . yd'f.ilnł Prawa i Nauk. PolityCZtD:ycb. Ułti~ Wa.r1illmwskiego..
--oQo.---

i polskie morze
powyższy temat wygl{l!S:i . proł. KO'll.ISd:alThty
~ w najbliższ.y Clz.warte~ odczyt, ilus,Urowa:ny

•

~ świe.tlnymi.

Wstęp za OpłSitĄ 50 g!"QSlz.y, dla
~j. bezpłatny. Odczyt odbędzile saę

.
czlDGJików P. T,

dn. 28 b. m.

Q

gadiz.. 8,15 wiroz. w l-o.kalu Tow. :KJra.jozna\v-cz..ego,
(A:. KośeilllWci Nr. 17 om cyna II piętro,).
--_._~---:-

Sąd ('kręgowy

w dniu wczol'ajszynl spra'\vę Jakuba H(·rt.zn
Szląckiego za.zao/JjslWo

R,tlra!a \\:itkcw;::
skiego, byłego ('zkinka partji komunisiycz::
nej, anastępllie konfidenta poBcj1 i glówne#
go świadka w pro(!.:;sie Zwiqzku IV1łodz,eźy
Komunistycznej "Igra".
Jakubowi Szlęckietilu 17 leltl1ieI11U, z
zawodu szewc()wi, akt (Jskarj:cn1a
2.. arzuca,
że dnia 6 lipca

rb., podczas toczącego ,się pro
cesu Zw. Komunistycznego ,~lgły<', pragnąc
pomścić się na Witkowskhn za złożone prze~
zeń przed sądem
zeznania na niekorzyść
członków tegoż z\viązku,

(Na.de.s1a:ne)"\V

pełni.

powod.renla zaczyna t;rze-

ze w"SIZti>chmiar \Vystawa
Gospodtalrsko - HygjelllicZillta, Q k:tórej
mówi cale
miasto() z du~em U'zIlaniem. Świetny ze,spół {)il'ki€,stry

\Nitkowskim z zamiarenl zamordowania go .
Po przejściu przed tunel kolejo\vy, \y
pobliżu dworca kaliskiego~ Szlęcki. idttc
wciąż w odległości jakichś pi~Ciu
kroków,
wystrzelił dwukrotnie w
plecy WitkOW;t
skiego.
\Vitkowski, w pierwszej chwili nie czu
jąc jeszcze bólu, odwrócił się po za siebie i
spostrzegł nieznanego mu Szlęckiego,
mie~
rz~cego do mego poraz trzeci.
Na odgłos strzałów przybiegł kond~
kto!' tl'an1\vajów elektrycznych, a w
kilka
sekund póiniejdwóch posterunkowych.
Posterunkowi puścili się natychmiast
w pogoń za uciekającym Szlęckim iw kr6t::
ce przy pomocy przechodniów udało go się
zatrzymaci ares~towa.~.
Zapytany przez jeanego z funkcjonar
JUszy, czy przyznaje się, że zabił
Witkow~
skiego, odpowiedział:
,.za.biłem prowok:a~
tota".
Po przewiezieniu Witkowsld:ego Go
szpitala i dokonaniu oper~cji: Witkowski w
kjlka dni umarł.
t
Na rozprawie sądowej Jakuh Szlęcki
przyznaje się do zab.ójstwa vVitkowskiego.
Świadkowie w swych zeznaniach
pp=,
twlerdzają okoliczności zgodnie z aktem o~
skarżenia, z' czego wynika, że oska.rżony po
dokonaniu morderstwa usiło,vał zbiec,
Biegły . doktor
Hurwicz zeznał, że

~

aby umilić Z\wied:zająeym in\teresują.cą
po halach wysta-"vo\yych. Bilet \vej,ś .,

caJy

dzień

do "g-cdz. 10wi8C,1::. tylko jedi0n

rioty, ulQorwy 50 gr.
-000--'

dm.

W próhwC:h
Udlzilal

Dziś, v.ic,l'ek l po nu 19-ty j o3imtni I)l"\Zed zejściem na długi Clzas z rdisq..a ,.Róża' 2elr-lJ!ffiFlJ\.iiegQ.

Ceny popularne;
Jutro, ~ r6\\'llIiet po raz {)statni "CMy
6Eień bez kIa.mstwa".
W e~bsk na. pil'1OOMtawieniu po cenooh z.nitonyeh ,,Balladyna".

TEATR POPULARNY.
'ł"Aeh

ruebywalem

poWQd:Z€1'll.eID

arlyatYCZiny 'reawu.

Z MIEJSKJEr GALERJI SZTUKI.
'Vyatawa MJis:r"':w Mwla1l'lS;f'- POI1sk. w Mi(~js.kJ'ej Grullel'ji S.'lltulki otWfuŃla będ~e j~ tyH~o do
końcil bież.ącego iy;godiWą.

mo

-

a

hh~1'ze cały zespół

mai1cy".

~ ID&tała kilku ee.nnernli. dmelmnd W~pilalńskJiego, Wyc:Y6tk(}wskil~O i Ma~ego,' ~ ~

TEATR MIEJSKt

Ciear~ się

piękny meił.odTailIliatt l~waj.

W os'tatmtch dniooh Wysta.wn.

1 sztu s.

operet-

te pGnsjoo.a.rki'4 pe;l,na, z.droweg(} humoru i
.~ ~ P.O'~ ... ~, t1lk.o kiUm

operacji.
Ptokunltor dl'. b'la.rkD\\TSki
,

•

z W8Jl"SiZla:wy.

NINKA WIL11'JSKA ,PRZYJEżDżA
DO ŁODZI.
(NadesIa..~:~) \V nadcho<l:zącą SQ,boltę dni<a 30 oraz wnieruzklę dnia 31 paidlzJernika o god~. 4--ej po
południu orlbę~ się' dJwa prmdsrl:<aWiielnU:aWla dwieci
z' ud.zi.alem ulu14renicydziteci 10-'ciQlefJl'..iej {lN,ystkii i
kl'asyc'zjuej ta'l1JC~rkd Niniki Willlli::6Sik3ie1, :z.nruk.om~tego
h';>jkopitSar.z·a Benedykta HerrtJza. ()!I"WZ artyls.t.ki t.e.'1.tr&. v. waJl"~;awskich i &'U.fio!rkł 'l9lZJtiuk if,ewt.rolnyoh di!a
dzIeci WIl1iBidy Tata\: kiewlL1CzóWI11Y. Na p.rog:mm. z!OŹf!?
tlł\} 'llilsi®'tlijl3.rCe 'kornedyjikil1; {"C:Zleil"\i\ilOll:tY I{Jal.P'tun."ek"
bajika lioOO1"8aO - mU!Ziyv~ !Ze ŚpWW.aml. i tańea
n1d, w a-ch ruktaeh. nast~pnie ~i1Y Ig:IliaŚ" w l-m
~~~i~~

•

i",

1·

...,'.

l'ozpOCZttł
'e ni~'".,;,pń...
tJ1I'

swe prZC1l1ÓW1Cnll' orrVri:10CZeH1t:ffi. z ~

raz' piel \YSzy sąd n1.a do c.zynienh1• z podób,
1

J:,-,t"<·.:t·'!~i
..
r,\.h
. l.,:;."i.:.Jik l",i""'.Ol'lr11
n .nffil'
L.!rdi. _

. l
szexiCg Ja;.

............ "'-

r,~'

.Ł:.l1g1a,

·j

...

vn~ka;2Hie

i" . -.. -~.~
l:)ot\vhd,

'

..

l ..~ ,'.t'I

o.T

ichćałv
J

~ 1:~'i:::kil:itYa

J"H":\.Je"v.~

..... &

'

1~

innychd
_
\rc ,vszystk~ch tych procestlch oskai~ł
ni usiht.14 dovdeść. że 1.1Jol"du dokonali z po,
budek politycznych a
więc
szhtcnetniej=
szvch odordvna..rnego nlordu V{ innych 00la;h jak to :m~l lniejsce. rÓ'Nfllez i w sprawifJ

niniejszej.
()brońca oSKarżonego adw. Honigwill
z \Varszawy usiłuje z-bić twierdzenie proku::

ratora jakoby Szlęcld działał z polecenia par
tji i z prcn'ledytacją dO't"yodząc, że
działa.ł
on pod ,vpływem silnego vlzruszenia ducha\vego i 7. pobudc-·k wyłącznie osobistych jaK
to shvierdzają już okoliczności poprzedzają_
ce fakt zabójstwa, wobec czego zbija kwa.llfikacje czynu podsądnego z art. 453, dow~
dząc, ze mowa tu być nloże ,jedynie o artykule ·1-58 cz. I a wi.ięc z pobudek czysto OS~
bistych.
. \V kOllcowem swem przemóWiemu
wskazując

na młodociany" wiek oskarźonego

wnosi o jaknajłagodniejszy wymiar kary I
przyzn.anie mu przytoczonych okoliczności

łagodzących.

·':!i

. Po repHce prokura.tora prostUjąceJ
twierdzenie obrony i zrunkn:ięciu przewodu
sądowego sąd udzielił
ostatniego słowa 0skarżonemu.

Szłędd usiłuJe

zaprzeczYć twier~
dokonał zabójstwa

nIom prokuratora jakoby

jeszcze rQZ, źe
działał jedynie pod· wpływem
h a-nieb nej
zdrady \tVitkowskiego jako swego protegowanego a więc za którego czyny czuł się
przed partją odpowiedzialny mOl!alnie"
Sąd po 'dłuzszej na.raOiie ogłosił wy'l.
roli, mocą. którego J akób Hersz Szlęcki ska-

z polecenia partji,

dO'wodząc

zany został na 1~ lat ciężkiego więzienia
oraz pOkrycie ~osztów prowadzonej rozprawY sądowej ..

St. Nemy\Słowsikiego po. krótkiej . przerwa c. lXHVl'asoo

cia

udał się vrśladza

'ol
.
k"orllę czne l

po

rozpatr)~\;lał

Gcspodarsko-łU$f!enicz'na

eizlrolęi tyd;z.ięńu(l.a.na

tlla wy~,
pvzecll.adzkę

w torlzi

śmieic nastąpiła w~kutek zapaleńta ~wnej

WySTAWY

Wystawa

ięź

t

Zwolnienie rocznika 1903

lul

ny, wiła8D.:e opo.w'iadiamJi.e p. t. "Bo!]} ma S!zlk,a;d.atYlll~
Op!Jlwl-e dzieciom. Benooyikt He.rtz i w!l"eS7sCie N!1nb
\Vi1ińsika. Qdtań.c'z.y nTaa1liec z lalką.', "Tanliec miQity~'
OC.aJZ Mo8JZiUye.k "Vie:11~m.,,4s!lti1e,g·o. P'l'zviCt'zd Nh1iki WBili
skiej do LodZli sp!l'a\vi nde~a.wod'n1~ ';na;Siz;ym. milusiiń..
sJcim nWma:łą uc.;1€1·hę.
,-.
----Q~

PRZEZ Rf\DJO.
..

"~!!,!,!!!~,,,~:g:..:.?~---= ~-,,:~.lIJI:!

i

PROOR..A.M NA DZIEŃ

as.x

lł2tl 1"

tGoi'..uz. 15. KCl!l1UIlikak goo.pOOt\lrcz,y; 17 Oth::z.;ri
Po t. ,,.ROIZwój te.!yrorj~lny PaIlB:tw'n, PoltSklego" wy.
głosi prof. Henryk :Mogcickd. 17,30 Koncert pi)polU<ł

dniowy. f1) JMl Strauss; b) MOl1iCkton: M8./l'IStz 2:oIDdrer

m

19 XV wykład z. c.ykiu 'JP;Jleka fi.l'O!zQ·fja n3rl"O'f
dOiWif.t" \vygłos: prof. \Vacł,qv\~ Mi1esJci: 19.30 Komu..
nilka,t l'o111i~.zy; 19,45 Nad progiI'G.Jll R-,:}z<i.naitości; 19,~
I-szy OOCZiy,t z. cyklu ,,0 Ir1U!Z>yc'e s.ym:fmuc,zl1ej" wy..
gIiQBi pro!. StaTlisla.\~; Nd€twi.adJl)TI1Giki; 20.30 KOOlcerł
WliOC.ZltH·]ly (sym:i:oTI/iJCzny).
Wykon&\ylCv: Olrkies,ti-a
symfonbzna, Bt'c;uisł.aiW SZElr!.3 (dy:relkcl~), Józef OzimillSki (Skrzypce); Haydn: Symhnja.· G ..d'urr Vłr-yko1lt
na. orkiestra; Lało: Symfou.ja hisZpafwka wyk-o,na
z towa.rzyslz'2!niem odtiestry p. J6Z'eof QZii!!ll!l.l'iski. Na
zakoń.c\ł;en1e sygnał, CZMU. Inf()U"ffia.cje p.rasowe.

-~

n

I
.
llagistratm.Lcdzl, Vłydział Podatkowy ni- 16:.) Ro:ze,nbl&t Sp. Akc~s>Ka.rola 34/36, towar.
bielszym podaje do wiadomuści, Źi; w dn.~a 4li~to· "16tL Rajs l. Cegielniana 3;1l:teble.
pada 'między' godz.e rano a. i po p;;łiU~ni;l·OJ.hędf 167) Ri:oga.rt l. Al.MaJ~7! meble.
IliQ ,przymusowe U\Jytacje u. n~żeJ wymienIonych 1(8) Roz.enM. CegieJ.~i42, m€ble.
1)$Ób zantewpłaoone podatki::
lt)9~ RorenbLa..tM.N84'u4.ow'iom oo,meble.
l'JGI Ruprecht. J. P~~f,ll1ll G3, mebl-e..
~~) Hofma.n S. Pl. WoLności 11, m~le•.
lV,l) Renert A. p~J;iĘiana 31, meble.
~; lIalpea:-n M. And!Fooja 64. meble.
1':2) Ruas B.Si~e~22, meble.
l'B, Herszkornt Kamienna' 2 mebie.
174~ Roz.encwajg1_. Cegiel1J;i.ima 54, meble~
. rllf) HejnZleI. Pr.zędml.n.:l2,na 81/23,ma/iizyna dQ 175) SZV'VlRrC A. AL lMa.ja 29, mehle.
szycia.
1761 Szyker s. ~ia 46, meble.
SOl Hero Sz. N.-Cegielni.ana 7, m-eb1ę.
171) Senatoir A. KUińsJdeg,o 16, meble.
E2~ Halpern M. Ceg:elni~na 51. ~ 'cl>1\6
1'" E) Skoraaiwki l. "KQn&t.aritynowslm. 31, !neb1le.
$iI, lkkeB-cia~ ŻerorriSlkie.gD 3, meble.
17ł) Sym'ChorWi;z Sz.. G~~a 27, meble.
~: Jakurowicz S. \Vęgl<Hv'El 10. meble.
1Er.) Skulski H. Kami~ 20, meble.
R,j JookOOi'V'::CZ P. Rokidńslm 51, sweter.
leli Szmulewkz Z. WltlICihodalia. 27, meble.
f.6} lakttbowi.cz S. Węgll(;wa 10, meble.
lf~) Sz1varcbergM... Kón.-~ntyno;liska 29, meble.
87))' J;a.nire J. Andrzeja 24. obuwie.
18~i SzperHn.g, D. Poł~i~'6 9, mebie.
88: ],el1uowicz .8. M. Pil",l.!)Xtwicza 14, mebh:-,
1~:.4' Szwa.rco\l'iSldW. :Nuutmviero 36, meble.
SS: JookO\\'1br:z 8z. Zachodnia 68. meble.
lf.f., Siloorg M. Narui.'.Qi\rv1qz.a 35, zegar.
~Ol Jooke R. Gdańs.ka 22, meble.
1E-6} . S7)wareIl.18.n B~ Pl.Wotnoścr;3 meble.
~tj Kuro M. Szkolna 8, towa.r.
187, &cze~ki D. Narutow1cfa 11, tQWaI'.
B2) Kltajner J. Ogl'Olllowa 3, meble.
1~8} 8lłtyft l. Kami.eID,l)iIa. ~ meble.
9~; Kmkowski S. \V schodnia 31, meble.
lf9) &.1omoniOtWi~ Ch.:p.olud:n.knv.a2.o, meble.
94" KilbeJr!t A. Piotl"k()lwska 17, meble.
lrO) SZ!f..eige'J."T. M •. KOOOdu~ki 70, mcl>le.
{.ó; Kamm M. Nowomiejska. 2, rowa.r.
*1) Sa.ytt H. Now~ejaka 28) t<J\var.
~c6; Kwaśner!. Ka'I'ola l1l13,maszyna do pisa.nła.
1~') S'ilex1ng01' M ... Kamienna p, mehle.
S'l) I{arnrad H. Zgierska 74, meble.
l08} S2ł"tVairoow8ki W. N:aruWV.'ii<e1A<t 36, meblie.
18; ~Ka.han B. Pl. Dą.brow.sldego 4, m~J>le.
1ft 4) Szt8il."nfeld. P. ~lnia.na 12. man1e.
OO,~ Koo D. PcludrritC1\'a 24: meble.
195)· Szefnoc B. ~1.Q. 6, mehle.
ł(;f'} KrakO!\VSki B. PoJudn'o\\'la 36, ~ble.
100) ~ 1~~ego 15, meble.
101) KaJrs:z, T. Zgierska 104~ wwar.
lyj') Sta.ro:6ski, Zam.~ 11. lustro.
lufł~ Kotek J. At I Maja. 41, meble.
198) S.z1ooberga, SS-wie,~ l?:oork>{}\yska 201, zegwr.
iW3) KTCmlzylbelr J. Cegielniaoo 42, me.hle.
2({») StlIJerr N. Sienk16~26, m{~ble.
tUU:} Kmc G~ Cegielniana 44, rOOihle.
~%)

201)
202,

nl~

Litr-m.VBki Sz. Poludniowa 88,

2(3)
2('4)
2f'5)
2(6)
2fJ7}

112i

Laj:zru-mvicz H. \Vschodn:ila 1, to'w~.
Lichtensetajn' L. PLoirkO'WSika 66, mebl~.
LefwiiIlSon Sz. Cegie.lniana 2~ meble.
LaIldau H. ~~(tlniana 22, meb! e.
Lew~ A.. 28 p~ Sltl'lZ.~'
JllIeble.

KonW... Gdań&ka 35, meble.
!(.f() Karg.er S. Z1elOOlla 38, meble.
107") ~zub. M~ Ki.J.ińaJtiego 34, n'leble. '
1ti8) Klajlerer M. Nowwegie1PJaua 38, meble.
1~~ KQfll 1. Gdańska. 67, meble.
lt~~·

tli)
;,11;')

':116)

117) Lewlto.wicz ·A.

l.1il"'Z.ą~niie mUlr'Et

K~ty!l'li()wska

9,

20'8)
2(9)
210)

21.

m.eble~

118) Lilpskier l. Ceg1elLndana 51, msbl~
119) LitChtEmbelrg 'l. Piotrk.a:wam 43, me~
1~(J) Liclrooribarg B. Pibta:-kowsika. 64, meble.
.121) LehitnJa;n A. PiotJ."lk~ 79, meble.

122) Lehmam' J. PiotrkQ"W!Bik.a 79, meble.
123) L~ S. P1o.trkoWBika 54t
124) ~ .L. PiciLl"kowSJka 11u me:b1e.
l~) Lubińska R. A. SkwerolW:a 6,. meble.
126) Leoor, Sahva i Unger, 'VólcZiańBka 27, meble.
'127 j Licl1t~jn. E. W Ól.cZlIH1..s.}{a 52, mebl~.
l28) Lit.ma.n J Wschodnia 15, me;}~e.
129) Langn.a.s E. Karolews'ra. 11, mt'hle.
13'0) Lewi Sz. Zawadzikfl 20, meble.
'1'1) L'lndJa.u H. Za:wada,ka 40, m€,J:ue.
132} Łęczye.kil D. Liv-owa 2:7, meble.
133j ŁódzĘi .H. Pi trkowska. 22 meble.
134} Mark1J.Ełfeld W. Cegielniana 114,.mehle.
l~n) !.fa.hlspeis, Kamien.na 7, m~b18.
lW) Ma.j~yt. P. Cegielniana 52, meble.
lm) Mihl~ H. L~zno S, ~a ogaiuo1;orWiM4; }OOi4:
~

1~9)

,1t'kt
156:
::157)
l~~

W!Mcl1iw1kerB. Pi(},trkai\'.I/ska 59. m~ble.

226)

Zduń"'ki
Żytnicld

224) We.gnea' Z. RoądciflSka 53, ffi:1S1ZYna. do pisanła..
225) \Vajntraab CH. N.-Ceę~ehó1TI.a 241 meble.
~7)

I. K1Hńskiego 50, kasa..
J. Połudrn>Cli.78 15, m.able.
Zi1ke A. P1otTkow~kA 17'3, tO'\V&r.

37:
38)
41}

42/

4.3\ Kon B. Poota 13, meble.
44;
40

Kił;ński~go 109, pia.nd;oo."KI,ajd Ch. Zamenhofa 4: m-eble.

Knapp W.

46, Klauze. K. Ta1"g-ulW'3. 57. mebl-e.
4'i) KryłowieckiL. Al. Koo.cius'zki 53, meible.
4f') Lewiński' SIt. PQdleśna 28, lU8tro.
51) Lehma.n R. PiotrkoWiSlk.a 192, mebLe.
~)

Lichteniold' Z. PiotrkOlWBike. 182, k;asa. ~.
maszyna -dio pisam>8,.
~
La.nd M. Br~ra. 18, meble.
'oJf)" Liske i Keilich Sie:nJriewicm 165, biUll"ko, ~
f6) M1ncG. Piof:,rrkoWSlIDa 191, mehle.

57) MaZUd'lkiewi-cz M. Rz,gmY:Sika 1,mab1t...
56') Matz C. T&rg'OlWla 32, pianino.
60) Moliflski F. An&rreja 9, zegar.
62~ Mumcka A. Ta.rg<JlW8. 11, krede.na.
b3) Ma:rsz.al 1. Fabrycma 7,mebl:e.
fUJ Ma.r'IIlillrowa M. Cegielniana lO, m-ebre.
65} N()fW.a,ko'WSkł 1. Nawrot 99, meble, sega.r.
00) Ostrowski, Piotrkowska 275. pia;~ ~
67) Pobl F. W'<Xlna 15. fort.;epian.
68) Pohl- F. -\Vodna 15, 2 szafy.
(9) ~ągowski K. l{opea:-ndka. 33, meb1e.
70) Pal'lz8oczew\Ski Sz. Kiliń_lkie-go 127, meble.
71) I\able F. PiofirkQVl.'Ska 200, ka.napa.
';2~ RadO!Szycki F. 6-go Sierpnia 7~ meble..
73) Raschigowa l. Sil6.'n:kieswwm 10172t meble.
74) Syl1xmn1a.n Ch. P1~z.ejMJd 40, dywan.
75) &.z;pajdel 1. Nawr{}l!;7, pianJno.
'16) Sz.run..i&WSkl C1:. Podleśna lO, mebl>e.
7'4) Silberspic 1. Piotrlro,vska 2ffi, otoIIliEhna..
- 78) T8.Il'C7łyńs.kj K. Koperni~a 45, biurko.
79~ Tau..~ M. Sp. Akc. luljusz,a, 6/8, 2 kasy Ot
gni>o'brwałe
..
.
8(l) Tulsko, PiOltrkofJlWSka 275, meible.
fi) Tabaili:manS. Sj6roozk.a 1, m~ble.
8S} W'iśli,oki Sz. Ka.ro1a 8 pianino, .meble'<zeg!alr.
~4) \Vutk~ A. PilOt kOlWSka 157, 28 chustek.
f.5} \VojdyslruvvlSJti 1. Tow. Ake. Pioill"k>OlWSka 21~
4 biurka, k<mturur. regar, maszyna do pisanlla..
00) Wolski A. R'ZgQlwlSika 47; meble. ma.s~i 4lo

szycia.
~l

~.al;

Win.ter i S-ka 28 p. Sltł'z., Kan:o\V\S:k1ch 41, liQ;-.

gf.)
92:.

~)

ZdJ1.Łl1stki l. M. Kilińe;ki~~ 50, meble.

\Vl,:d.arski P. Pioirk'O'WS'ka'. 113. lil.lflltro.
Wa,jsn.lan A. Pust.a 11. meble, z.ega.T.

~9)

ko..~.j)hila.

~

-J:>n;ytyecy· małż. Al. KJościuszki 22, meble.

l"} Ridl.tar." ~ego ~ ~

)6)

Golde Br. Zamenhofa· 6, pianinoc
Gesner O. W6lc,zań,ska 109, meble.
GesS'I1& O. WóI~zańska 109, m'eble.
Goldte Br. ZtaiłI1enhofa 6, p:.anri:oo",
Rok J. Kątna.56, kredeDlS.,
Herc S. Now()tl'!egielinia:na 7. meble.
Ha.man. małż. Ta.rgowa .34, urząd.z.e.nie, SklepU.
Lttwin H. Kopern.ika56J58, 500 chu&tek.
"Je.dwab" .Sp. Z <lio<YT., oop. Piotrkorwska 121l
:ma.s.z.yna do piSt&ri:a.
Ja.kubo\viez Sz. ŻeromBkie.go 39,kTedens.
J.aNoii M. Zamenhofa 13, pianino! meble.
Kupiń8'ki Fr.. R{);kich1ska 47, meble.
Krumholc M, Piotrlwwska .1ł5. 1OOble, 2 kome!

100%.

fł..tą

rano,

po południu.

\Vajsman A. Pusta 11. roe.ble, z.egar, ~
Wi+czykG. ą"enałorska 28. 3 II;\<ł"3.Zyny.
~. Z. NoWógielniana 37, meble.
00'. Zale"lvskJ Br. SC:SI1Qowa8, m~ble.
94~ ZylbeJrberg N. Sie/f1kWwi.cm 74, meble.
S5} LewinSz. KiHllSkiego 86, meblą.
f6} Ebr-~ H. Iill.ińslciego 150. meble~

.A:bir'~ U•. Główna 65. :r;n.e.h1e,
2} Au.m8In 1. NOIW'opa:ńsb. 148.;1 ~ dio p!-

Mililad Sza M. \VoohodID.1a 21.. meble..
N~ I., GOOńska 31, :rn.eble.
Neuehausa B ..,KilJ:I'1sdd,eg.o 4p, moole. .
".
Najmark J~ PtOłudrnJowa. 12, szafa. kred.ens.
Opoezyńska' S. B. 7i.orurkowsk.a 33, mebltl~
OBItrowieek1 l. Soma 11, mebLe.
OiaB' B. Pro~ 7, Slmfa.
P.t'Ia.js l. Kamie:IIDR 2. meble.
Pa.jęfśki ·liI. Konstalltynowska, \W, meble.
Pa.jas D.' .A...~&reja '29, meble.
Pakułia F. Dolna 6, me.ble.
Pa.nt~l I. Piotrko\Y51m 152; meble.
Pi't.lrool E. NaJrUltm'tiJr~a 21, towrur.
PrzybyLW. NowogroEh.ka 11, meble.,.
P!i~owelti A. Cegielniana 25, kasa ogniotrwa.

Pi01JelWi:\ki L Wschodnia 18, meble.
Rozenbltmn N. Gdlal~ka 31:-a., rooble.
Rep8Zltajn, L. Piotrkowska 90, me.bk
1~) Rozooberg M. OgrodOWla 12. meble.

32}
3S)
M)
35)

hr,

Hsłopatia rb. m.ięd%y

.
~

~·ała..

28)
29)
20)
21}

22f)
229j ŻółtyA. Ceg1'6tnilhlW 28,. mebLe.

W dniu 5

Go.rzyekiE. 2Akt\!tna 78, lustro.

m) Gittel' .H, Kopemika 26. pil!illli11lO"
27j Górski i Śpie.wak., Pi1()ll;.l"k()wsk,a 254, kasa

t;

ła, biiW."ko

159)
21tlO)
161)
lm)

223)

"'tą

141) MyBliJJorski D. Hokici.OOka· 43. meble.

'1-50)
~5k)
i153)

211)
212)
213} Winell' L. Cegi·em(a.na 23, mebl.e.
~14,ł Wintetr 1. 28 p. Sltr.z. KaniOl\vs.lti>e;h 41/43, meble.
215} Wilke E. Kopernika 36. m,chl.a.
216) WM"dygier H~ Kamj.enna 1, ID-eble.
217) Wajkoolflaz Ch. I\ons;taJntyno'V\1lSka. 90, meble.
218) W~eygsteu- C. Kiliń&ki:e.g"o 44, meble•
21fJ) wnuś 1. Zawadz.ka 3, meble.
2k.OIWygOOzUti D. N.-C-egielndaoo 52, meble,
~1) Weber E.Że1"OmEikiego 46, meble.
~n) Wyś1icld L~ Że-r.omffidego 54, mebLe.

l'IQlwaga.

;138) M~6lZeW&1d st. Sie1Ili1ti~wieza. 53, m.~.
ltQ) Maj~~. Polud.TIiiowa 6, meble.
14(,), Ma.tu·.'ak M, ~>& ~ w~. sao kg.
142)
143)
144)
145)
146)
H'I}
l4Sj

SilbeTbergM. ~na.7: Wvi.'!8.r.
Sz.efnerR. W~choolDJia 29, meble.
~,Al. I l-Iaja,7, meble.
8za.tan I.Kmńeki~· 60. mebLe.
Smn.ul~ M. Zielooo 11, m.ehle.
S1tller i Bi~'t9JdJ" Cegielnl:a,na 80. towM'.
Tajtelbaum I. N8.TUttowieza 32; meble.
Ten-enbaUlmJ. Al. Ko5clu:tZld 29, meble.
Taub R. PiQfll"kow'lSika 22, meble.
TIngel' W .. Pi.oLrkoQlW'Ska, 79, meble.
U~hs M. Pic"trk){)\·.~a 97, lustro.
Wyoocld '1. Za.kąJt.na 1, meble.

26)

Ś)
4)
5)

~~&.
Bemsmtajlll L.GłÓlWlna· 6, 2 ppe.lta.
Bia1er T.Kilińsldoego 00, meNe, dyWlrull..
Betker A. Lelewe1a 9, sm:ila.

. 6) ~ O. Kope!rntk<& 25, ~~nj.e 9klepu~
1) Błe1V'8f;. Łódw Sp. Ake. Rotrkowska 265/267)
md~ uochwaJ.ka..
BuekA. Podleśna 12, bitW"ko.
t) Bajer '. J. Fabry'CZoo. 5, kredens.
iD} Beck ~E. Slowi~a. 15~ hiur1ro..
11) . Bi&lerT. i A.. KM.1~ieg;o. 00, ID:eble, m~

8)

do B\Zycla.
:t2} Beik F. i K.
tS}

-"
15, meh1e,

8łQiWa!ltń8kia

Cederbaum ·M. N{)IVV~e.łni~

'28.

~.

ga.rderoba.

14) Cukier M.. Juljuem 15. meibIe.
1:» . Cytkiewi.oz G. Gł6·\yn,a 34.Ir\Je.bI~.
16;' C1lkier M~ J. Ju1jlllSlm 15, '!Ileble, pianino, zegm..r.
17~ Da.widmvdCAZ P. Now07ialrZ~ka 7, IDP.1Jle.
lS: Da.,widowicz P. NO'W1{)ZlWr~a 7,m&b1e.
. 19) Dietrich l. Ta:rgmva 14, fmafa.' ,
20) Ende E. Pi«rk{)IWSka 108, kasa, iJ.gIl:Qtrwała.
22) Faj:nbu.slz.a.k A. NO'\Y"!()C~iełntana 17, kredens.
23) Fiedler H. pj()ltrkowaka,. 128. meble.
li) kjirImm H. ~ 5i, 20,·~ U ~

GIEŁDJ\
i:

dnia 25 paidziernika·

t_

OFICJALNA
1'..

WALUTY! DEWYlZY:
DoL Sł.Zjedno~e.h 8..00

Belgja 25.3a
Londyr łl,Qt..
Nowy Jork I,M
ParY:r! 28,10.

Praga 26,72.
Szwajearja 174..11..

- Włochy M,65..

AKcm
3.35; Bank Polski 85,00
...... 86.00; za.ehodni 1,40 - 1.45t Zjedn. zimn. pol. 1,00;
Zw. sp. z<:lroiJk. łUN; Cerata 0,50. Spi.ess 3.00; Siła i
światło 25.00; Chodorów 123.00; .C~stooioo 1.00; ~
Bank handlowy 3.30 -

chałów 0.27; Firlej 0.46; Łazy 0.16; Wysoka 2,80; NoM
bel 2.40 - 2,50; Pola'ka Nafta 0.36, .~;i l6.OO.

DOLAR W WDZL
(A \V) Dziś w godzinach "ri~ dioii&r.
obrocie· pr}t'w&tnym noto"''l&ny był:
w ~u 9.01
'W ~ tAIł'-;

-SKhADKUOHBNNY~H

WYT\VóRtilE G!LZ

Ej}IAL.J(:r~VANYliH:
E. Adam~ Spadkobiercy, Piou']m\vska 84.
SXLADY NASION:
J. Skoras'ńs:ki, l{onst.antyno'iyska ~17,
MASARrnE:

~ła",

Al. l{(lścius,zl~i 401.
SKLEP ZEGARłnSTł~ZOW3XHl
la.n Placek, Brzez,illska 10 telefvl1 5{;··-11.
ŚNlADAJ?UA, OBIADYi Ec~,urJ.·,":;"''''''''
SMACZlq~ I TAIUO:
K1lińskiego 12;1 bhlel
INSTRUMENTY .. ""'l!'il?1":TIFI",~"',n:,,,.
~. Bom.iewicz, Tal'gQ·wa

-.

NAGZYN

J3,l1

SŁatkie,'\vlcz, C~ło.d:na

1i.
SI{bEPY" SPO*Y\VCZE!
W. Ba.Iasiński, Targowa 67.
Spychalski, Wysoka 16.

17.

KRAWIEC:
lq,n

Wawl~z(H:ik(;.w.gki,

•

E\'\iiatkowisld, Łagiewn1cka ·18.
"iiVYT'\:VóRNEE CUKiHJ\V:

,SKLEPY GALANTERYJNE:
Główna

rt..'~.

:r

&KLADY WłtGLA I DRZEWA:
OZimek, Al~kSia.ndiNJIW'Ska 43.
HURTOWNIA WÓDEK:
Heleniak, (Partria), Brz,ez:l11ska 39.
Czeo.npik,

{;-'l,

']HLlYt..lCZNE PlL""-LNIE I AR~L'\ltmE~
Durczvl'jskL Hl'z;e,Z'ińsdm :" FHja -Pomor~k:l Z9.
~
. SIU.z..llJ} PASZY:
K3lOz.ma:rek, Brz..ezJ.ilska 106. ,
Buda, Zg:,erska 79.
ZAK.ŁADY STOLABSJUE::

B:J.:Soo: Abksatr1dryj,ska 29.

PlEKAI{NIE':
~wł()wmti, Zgie.rska 77.
'Krrusz, Brzezińska. 68.
.
~pędowSlki" Bałucki Rynek 3.
lVw.zma.rowski, Fra;ncisz.kal'iska 52.
~ki, Ma.rys.ińska 9.
'PMałowski, Zgierska 57.
Kotliekd, Zgi~rska: 111.

'rf""l>~"-"
11.,1 .. /~:::!C,~.:~l~r...'-

I'
PRACO"Ni~lli OBUWlA~
Zi-OJl1ek, Seun,t,o,rska 8.

Zgiersika128.
ZAKLADY KOWALSKIE:

14.
Bajer, Rzgowska 63.

5G.

SliŁ..4.DY {}1':J:8LJ\.~4}·~V I DET]~OCJI:

1l~ .1, "l
Ltalt'\~"fł,I13~a~

Zieliński,

rJ'óźwiak, ~ia

Drynli.('H~'~iivi1~~~~:~·~l~Za

GOl'z.g{lY,;Gki, ul. ]'\'!~{rY3i:;\sta24.

Biernacki, Ogr-odo,wa 52.
Drue.nialt()!Wski) .6-go Sierpnia 10.
KQPczyński, Fral eią,zkaf1s1i:a, 47.

38.

1?iiABOV/ln~.s KOSŻ1ti{AR3KE:&:
1..eVi.'łHll1!fJ'YiSki, K:lifl;'.ldeg·o H.'!..
r\:u~r~I!!t:

S,Z.arllw \'Y-ski, Ki1i:ński~go 153.

WYTwóRNIE OBUWIt,:
Połowski, Oblęgorska 5.

~~~~~~~l~~~~~.~~~~~~
"'2::

Kilinsktego 135.

Ił

Anons:

w

następnej zmianie
a~p~aiIW

I
I
ł
(12 tlbikacii) nlawalnr h~it ~51 f,rl.yimie kH,a
Z'O~N)dhi€m ~\ dctTIóm lalw rzącca Z8 gra..
pietJl)~z{'f'zedllY m pODl:;.cie z:;} lem \i);ynr~grodzanhtm od t U.
raz de aprzedanis;. \!liAd. u łt stopad& Otelly pod .. Rządca"
Sadowi-.:Z8. w~f('hllriie War.. do Rozwo~ao
4261-1

D•
VI

omd~UPiębO\.t'1

Ak densowa
,
\

--

w$aleUde robOty
~rukariitwaJ

w

PabJanic'~l:h

,u_skiffie
~k:lep d.
".J kOWil ł

"

4188-2

wchodzqse
Jak, łOI

15,

Ce!ltJ t~rdz@) p..zysl~pna.

lłień ~f

god%.' 4-6,

IL"!

suka

N:.. f'04

kotcu

Posady i

rę\!Zr.le i na SIlę dek ..
~~a tryczną wyrabia fsbr) ka
B. Kapcz,jńsi{lego. Pcdrz~etna

6:64-1J,f(agle

prate.
ZE

5~5 Ce:i' konlmun::!yjne. Fir...
ma egl.)st. od 1889 roku.
4.cc7-i':

do jes,iennego wySliewu, ~'narzędzia i

J;TZyrzą,dy

(ogrodnicze) polecają składy:
La JAsmSKIEGO, prowa.d7.one od 1870 r. w
ezycY. Po.z.nańgka 30, i

"-

-

w

ŁI~r

Nauka i wycho,wanle,

Lodzi~ ul. Andrzeja 10.

, płg:lkl
I

lłegllmJe

elę

I

O

.,)Ja pR~er.tor6w 15' p~ ~.twa

6335

agłnE·tatrZymiesięcl. na

MSClernia. l!IPrcmu:::t161\.IHnsuJe- czarny. O:1pfuwadzłć za z':rratem k,,~ztów. Kantg.r ut Łts
go Nr 93. '
"h44-'
cz;y ella :;C', St. Piołrol.ysk.
kazYłniedo aprzedanIa, oto
4.~64-5
manh kozettł.l. krzesls, ceny
, ..
mskła. m Uk~aU%,ie. tapit::erskiem ~IBd, chodzi sroiiS zima:50 proc.
Karola 1~
4'47-4\1
1\1 50 proc. clcrp!& zaoszczędza
rOlk~ do zakle oni..
aZDsr-e
,!jtkiesza na ii$ach m dobrym '.iRan i drzwi. t OtCa. firma K.
d stanie ilisdrogo do sprzeda. B.:gus'c;IDski. Lóaz, UJ. l\nał'lt&a
nta Wiad. ul., l.IgrodoWa ~8J m. la łi ó.
4\ 19-5

'laChunID. koperty i IlftJdady tyS'oardk4w

~

·
Z

sprz.dania lf.tnt~a .t!rasy wikzej. "cb i
fotogr&fi4:Zny aparat. me, ogon na Śfod!!:a i

lU/llt1i\ą,

znane cd 160irdru..
kl6c'lek, (!lu cnta (:d reułUat:9zmu.

clfl'PieA ~~tr~t), Ju!d~crn€j dylcś,i ~rtre..
tyzmuf nOEf zeń krwj (O glt \\;!. ttś!nlerzł'i}ą hemoroidy, CJ.Sł.fC%ą kr~. C ~r3V 6p.ICllnośt:'ifld
.de estrukcji "ą la;~odlr~m ś"odktem pntC~}M:"
clują\!)m.
-' Ui1cie 1 co 2. płgulek na noe,

~i8nista lutyno ..any nauczyetel
~ muzY~l (Patera, Konsęc~)

t:dzicia ''lekcji na f"rtenant€

h aliliit Swiątko~ild Zgiers!"
H-8.
3920-1

Kupno i

sprzedaż.

Dr. Leon

Zł31erowic="

Cena puLL D. t,S5 "irovu apteki
Kurt:zWlkJ, Tuu}tisld. W6t'B;j;łl~a Trębacka łt
"'dać." nktekacl1 i uZ~dac.h a; lI~konnlk;emi6
6291WS!t1liii

_llMiu

~......,..,.

"

..

~A
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