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arszałka,

Czy tak mu będąwi,epni jak ich pz~zodkowie królom pol ki
'Warszawa··.r16 pazdziernika (tel. wł.)
wHłÓ\Vj wsrod •nich sKromna, drewniana tru;;
O godz. 10 In. 5 rano specjahl',m poci',t· mna z prochan1i rotm. Stanisława RadzlwiUn.
giem na d\vorzec,Glówny powrócił Marsza:;
Trudno opisacniezwykly nastrój; jaki
ł~k Piłsudski wprost zNieświeża.
'
zapano,\vał w,nlrocznych podzii!Illiach kościo
Przebieg podrózy p. Marszałka
by] łat gdy Mars,alek Piłsudski przyst'lpil
de
nast~puj~oy:
dekoracji trumny orderem ,,\lirtuti lVliditari"
czwartej ". klasy.
,
W PRODZEDO., NIEśW:IEŻi.~~,.
Na ręce księcia Albrechta RadziwiUa
V{, Dieązielę o godz. 2 min. 15 p. Mar:; Mal'szalek złożył dyplonł orderu.
szalek· wyruszył z v.,' arsza'wy a1.1tem. do ·Brzę::
Po opuszczeniu
l)odzk~l11i na placu
~ia nad Bugiem.
, pr2'.ed ko-iciolem, l\1a-rszałek Piłsudski przyjął
Do . B~ześcia na'd Bugiem przybyto do~ defiladę szwadronu 27-go . pułku ułanów
piero o godz. 8-:~ej vtieczor.em, a stamtąd przy diwi~kachma.rsza pułkowego.
o 2 w nocy ,vyruszono do Nieświeża, a" nt~
czej do stacji florodzieje. Pociąg przybył tu
W ZAl\tlKU.
Po "defiladzie udano się na zamek. Tu~
około 9-ej rano.
prastarego
Na stacji IIorodzieje oczeki\valy M.ar;>: taj we \vspa:nialej sali jadalnej
zqmku około 70 osób zasiadło do śniadania.
szalka tłumy ·włościan.
-Zacz~ły się toaSty.
W imieniu wladz powitał· Komendan~
Pierwszy powstał z ł\ieIichem ordynat
fa wojewodano\yogr6dzki Beczkowicz.
Vv" iml~niR rodziny Radziwiłłó\v wi~ nles\vieski~ l\lbrecht Radzi\viłł, wznosząc
fal ~larszałka Piłsudskiego Karol Radziwiłt, zdrowie Dostojnego Gośc;a i dziękując l\'lu
były rotm'istrz 12 pułku UhU1Ó\V.' Ordynat nie za zaszczyt odwiedzin.
świeski Albrecht Radziwiłl z po'\vodp chc·~
PRZEl\1Ó\VIENIE JANUSZ~<\
roby nie opuszcza zamku.

z' kolei

MARSZAt·EK P1ŁSUDSKI
\VNIEś\vlEZU.

Po przybyciu doodleglego o kii!kana~
scie kilometro\v Nieswieża - IV1arszałek z too:.
cz~niem uclał się

do parafjalnego

kościoła

na

uroczprste naboże11st\vO załobne Z~1 duszę :3.
p rroi:' Stanisława Radzh'viUa,b. adjutanta
Naczelnego Wodza.
'
Przed kościołem stal wycią gnit; t y sznu·)
tem szwadron' honorowy 27 pnłku ułanów z
orki~tr;ą i sztandarem or~z przedstawiciele

rodu Radziwiłłów z ordynatem nieświeskim
na czele który z trudnośch! .zdolał 'pode jśc
do f\1arsza!ka, . ,..:. by powitać go iprzepro:::
y

Sić, że nie mógł go osobiściewitac'na stacji.

PODNIOSł"A UROCZYSTO~Ć.
Po nabożeiistwie wszyscy obecni

szli do podzieuli. kościelnych,

R..t\.DZI\'VIŁŁA.

przemówił Janus·z Radzif~yiU.

. . .:. l\ly, oby\vateIe wschodnich rubieży
Rzeczypospolitej, Tobie, Panie
lVlarszałku,
Twemu rozumowi poIitycznelnUt Twej dziel:;
ności za\vdzięczanlY szczęście należenia
d,,)
Niepodległego Państwa Polskiego.
- Kto wie, co z nanli by było, gdyby

nie Twa ,uparta wola zakreślenia szabla ta:"
~i·ch) '. a' nie innych Qrarlic polskicrI.o 'llsch~odu.
-:-' 'RozUllliemy to: umierny
ocenf,3 i
oadź pewny; Panie 1\1arsza!ku, że ,~y;
mia~stwo' kresov.'e,

gotowi jesteśmy śpieszyc
Ci t pomocą w wielki'eJl1 lwen1 dz:ele utrwu!'
lenia pal1sh,yowości pokklej .i 'wzmocnienhl
autorytetu władzy'\vykonawczej.
ODPOWIEDż

se~

gdzie stoją

trumny. zgórg stu . członków rodziny Radzi~

z.ie..

M,i\RSZAŁKA~

Powstał ~iarszalek Phsudski.

Kr6tko
podzięko'\vał za
przyjęCie~
toast
pomyślnośĆ rodu Radziwll

wm~c

=

,

,.

d

III"

łów, ktory cd wiekó\v dawał Polsce mądrych

dOr'adcó'\v, dzielnych rycerzy, a ostatnio pO.
ŚWięCIł

na polu bitwy bohaterskiego rtm!Sta
nislawa Radzi,,'viUa.
Przemówienie 1.1Vlarszałka Piłsudskie~
uczynilo nlezwykJe \vrażenie \vśr6d
obecnych.
,Nast<;-pne toasty pokrywa&v.: nie mi1kD4

ce okiaski.

"r:rv

Toast Eustachego Sapi~chYł zaKollczOt
~y okrzy kienl: "Niech żyje Józef Piłsudskił;>
wzbudził huragan długotrwa.łych oklasków j
okrzyków.
Około godz. 3-ej po pol.
Piłsudski odjechał

do 17

Muszałek

pułku ułanów. p~

tem bu\vil czas jakiś w ratuszu, przyjmując
delegacje.
W zruszające było powitanie ·'dziatwl
szkolnej.
Dziewc~ta mlo'dychoddilał6w· sZKÓl

powszechnych odegrały obraz "Rusałka"
a
młody uczeń wygłosił ptzemóWienie; w kt~
rym rzekł między innemi: ,,Dziadku! Dwa . nt.
?;Y .1U:ł: wielkie szczęście miałem w
życiu.
Dwa razy widziałem Cię w życiu, raz w N~
\vogr6dku -' drugi raz w prastarym Nieświ"
in yrych chwil nie zapomnę do końca tycia. ;
\Vzruszony
Marszałek - serdecznie
nC:;.1.townł rozpromienionego chłopca.
-!

łs

OBIAD '\'fv'r ZAMKU.
O godz. 7-ej wiecZorem odbył
ohiad w vlidki~ j sali jadalnej zamku
~,wietIe ~wie~ woskowych.
Do siołu na honoro\vemmiejscu

sio
pr~,
2:$

siad! lVh:ttsj~alek Piłsudski w sąsiedztwie 9,
Czeh1:ertyń~kilej i ks. Karoliny RadziwIDOf
wej.
Podcz~'-s obiadu nIe \vznoszono toastóW·

Po obiedzie sale zamkowe wypełniły
sie go~~nl! rautu, których li-Czba sięgała ~
szto 400 OSt·Jb.
O północy ]\hus ek PilsudsS o'djOt
chał z Nieś\Yieża do oczekui!lc~llo S)lecj~
go

poci~gu.
lTL

--_':??=="f!
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PQdejrza.ni świadkowie starajl\ 811\ "wybielić'" oskar:2;onego. '
"
XIII dzień rozpraw
Warszawa 26' paidzierru1ia '(tel. wl.)
SWJADKOWIE' A WSPÓŁWINNI.

Na osta.tniem poseiedzeniu sądu dwaj
4Wł~dkow.ieł - pp. BryI i Roszkowski, stara;::
l,sięze2l1aniami swojemi oczyścić z za.rzu~;,

'Św1aa.czvona ni mnieJ ni więcej, *e p.
. RoszK:owskisklaniał ją do fałszowania dO~V9'
du,mianowlcie kazał przekreślić Słowa, że

wplata została uskutecznioną nie czekiem. I
gotówką. Oprócz tego i inne jeszcze zmiany
kazał ,.ksiażkowo" pr;~ercbić. A. szło tu (J
zaksiEtgoYv~nie 10,000 7'lotych na dobro kOItl,
Hartoszewicza.
Ale, teraz mam 'już nauczkę - dodaje
świadek naiwnie -~' że trzeba się zastanawia~
~ad tenl .-- co kqże czynić dyrektor banku. ,

łów oskarżonych..

, .,_ '
Vl czasie zeznan tych śWladków prZ'e4
woanicz~cy poparty przez wniosek prokura?
łorit;. Da wstępie badania podkreślił:
"s-wiadkowi~ mogą zrzec się zezna,va~
tria, gdyż są podejrzani o udział w spraw1e
lllniejszej, a właśchvie W sprawie ba.nku V(.

Gdań"kiego, nabytego przez .,sla.wnych'~ dzia-

łaczy Ma.rszałką

i Erbsrleina".
_Świadek BryI wzięty.
w krzyżowy
ogieti pytań kto przerobił słowo ~,akredyty::;
wa"na 91zaliczkę"; daję zna.mienną
odpo::
wiedź, wywołuj!lcą poruszenie VI sali:
,:Jestem przerażony - mówi -'- bo pod
,is mój~ a jednak nie ja podpisalem, albo po::prawia ,się il dodąj~: zdumienie mnie ogarnia
iSkąd się mój podpis w-zlął~na. tym
doku::r

Z braku

\V

nie moz~my\vysyłać \!vęgLa da SzwajQarji
i J)anji

Katowice, 26,10 (aw) -, S!owcom śląs!k5m nie Zlflleży, z tego prooiego wzgf,~
\ Od wczoraj rozpoczęta została wysyłka tranau, iż Anglja !Ki·cz;ynHa z.a.móvv.jlenia, (}bejcrnuj~
s-PQmw ,węglowych na pokryci.e ~po;trzeb()W!aIJjia.
dłuŹSlzy okrels czasu, a przywro, d'Ot.ąd przez p~
w Kra1u. Użyf1.> w tym celu w'"S.zystkich wagoo.6w. - mysI Ślą&ld nie wyke.'nao:ie.
jakie były do dysPozycji, ilość ich 1est· j,ednakGIWm
Ja.k darno.sz.ą w Z!wiązku z tern z kół zainte,reso
ruwy&tarc-zającą.
Pogłoski, jakoby przemysl g6rwa.nyc:h, na.jwieksze.m utrud:nienil€m -w n{)Jrmallhef
noslą9ki rozmyślnie pomijal rynki wewnętl~Z'ne, dla. dootawie węgLa je~~rt bra;k odpowiedni·ej iloŚci wagoteIn obfitszeg<> mopa.trz{'lnia ry·n,ków zagranJlCwych
nów~ skutkiem kt6.rego to właśnie braku Fol&k&
sz:cZlególni-ej Anglji, są p.rzez sfery przemys.łowe na
zmUS7s'Jllą była odrzucić Z'fbIDówlenia. na węgid, dos
Ślą."j.ku demen1ivw'ane. gdy~ - jak' t:wierozą na
vlyzysk.a:niu BtT~,iku wr;glow.ego w Anglji przemy"

1Uencie" ...

Na to prokurator mjr. Rudnicki spie:l

bY z
.

odpowjedzi~:

."W tym banku działy się Jeszcze inne
tttumiewaj.ące rzeczy".

będz~e ogłoszony
ialw południe
VII dZl p ń rOZOfaw

·Świadek:Nie· cnciałbym rzucić podej~

hell '- na kogokolwiekbą&L ale\ nie jesf wy
tJuczonem,ie tu tkwi ręka Erbsztelna,!
Po ch(. lU cofa się: llIe, nie, to nie Erb~
_tein. Jestem\silnie .zdenerwowany.,."
I tak dalej. i tak dalej..
\V kO(lCU prokurator występuje
z
(Vmoskiem by sąd powziął decyzję=
'Czy teraz "zająć S!ę" świadkiem kłó~
łĄcym . się z prawdą, czy też później poci:ag"
~~ć go

do

odpowiedzialności.

CZŁONEK

OCHRANY.

Dowiadujemy się dalej z zeznań in~
ftveh świadków że w biurze . Marszałka i
frbszteIna bywał niejaki pan Rac, członek 0:=
dIrariy rosyjskiej. areśztoV\'Tany później za
8zf'iego~two, nc:lstępnie ze wielu polal-::6w do~
mało niemaJo lrszywd od tegoż
pana, że
wreszcie do- hiura. l\1arszatka przychodził pr-s.
wie codzień i to, wieczorami sam komandor
Bartoszewicz i pro.wadził z panami Erbsztei:::·
nem i]\1arszalkiem dłuższe poga,yvędk.i w ję..
~yku rosyjskim.
\Vczoraj tylko raz jeoen oskarżonego
Bartoszewlcza opuścił tupet gdy była mowa
o·' podpL'1ie i poPTlawCe na liście gwarancyj~
J

-..;"""'"
Ś~iil'dek N ataJjf,t Goldszłein, urzę~
e2ka b. banku\Varszawsko - Gdańskiego
'lJkłada .nader obciąŻA jące dla wice-c-dyrektora

Warszawa 26 Paidzier-nika'(tel. wł.)
Nareszcie ukoilczono.wczcrajprze\vód
S=1dowy t. j. badanie podsądnego, świa1.,.ków
i ekspertów.
Najbardziej charakterystyczne chwi::

te, o

dram:ltycznern napięciu dalo kOllCi,)\Ve
pyta.nie przewodil~cz:lcegoł zwrócone do o~
ska;ione~Q, kiedy by"la Vi Cytadeli zamordo
wana l\lichalo\vska?
\.)skarźony odpowiedział krÓtko: ,.nie
patniętalu{', a przecież, sam nie
zaprzeczył
ani razu, że zamordowana u niego była; na::t
tomiast z przewodu sądowego .wynikało ja~
,sno,że musiała być albo w niedzielę 22 lut~
go 1925 r. (Kochanowska stwilerdziła kafe~
gorycznie, że to ona była), albo w niedzielę
c;In. l marca 1925 r.Dalszy ciąg wnioskowa
nia byłby, je~li była l marca, to nikt inny.
tylko Króliko'wsIci był spr'awcą morderstw'a.
Ocz'Y"\viscie me ,są· to dowody, tylko
poszlaki i to oparte n.adomnieman:iu. przeIllÓ
wienht stron będą też oparte jedynie na t~

kich pOSzl<lkach~
: Prokurator Rudnicki postanovdł W.
s'\i\r:ej mowie oskarżycie!sk:ei j ;;dn'l tezę zasad
Liiczą - ak\vcstję motywów i PObltdl k pozOstawił do rozstrzygnięcia są.Jcwi;· uzli.aląc~ że
luoże tu' była i zbrodnia z chęd zysku, 'Śle
mogło też być zHbójshvo v.' lln~esienju (zrt~
na:porywczość .rl1icl1Ało\YskH~j. klótnia i bój..
ira), a nie bez podshnv byłoby przypuszcze:lil
me, żę KróHko,ysk:. S~In {~kiJ.·nista; zatruł
tym narkotykieul lVlichaiowska, gdyż prag~
n,ł' pobudzić jej z!nysły.
Po\vód cywilny apL ~ld\\T. PotoK
pQsl
.pięra ł akcję cywilną w wysoko~ci 1000 zło
tych strat moralny<?h i lnaterjal11ych~
Obrońca
KróHkowskie~o apJ.
ndw.
Ruff wnosił o calko\vite uniewinnienie po~ _
Rądnego~ uważają,c, że jeśli są

wątpliw ~ścl

co do winy oskarżonego; należy jf.) .. , tłutria
cz-yc na korzyśĆ oskarżonego.
Wyrok będzie ogłoszony w środę Q1
godz. lp. p.

llym.

banku Roszkowskiego t zeznanie.

podburzanie do rozr,uc'hów
W 6rÓd obradujacvcłi wvwiadowcy poHcJi po1ityczn(!j- zau.w~ż;li .dw~ znanychkople w. pobliżu mostu Pon!'8.towslciego zebrali 'munh,tów: \Vładyslawa.Ołdaka(Karmelicb \
$ię w liczb~e 15-tu. Uele~ ~obo.tnych 5) i Izaaka 'Goldkorna- (Pomańska7).,
_W~
Obadwaj wymienieni \vygfaszali mowY
Tęmatem obra,doyło, niidostateezne '~odburzające, wobec czego zarówno ich, JaK
wynagrodzenie hez~obo:tny.ch zaj<;tych na l()1J i pozostałych uczestników. wiecu zaareszto~'
botach miejskich.
. _
'
rwano.
,
Delegaci postanowili wystąptC z ~ąda~
·S{frnwę przekazano sędziemu sleaC~
litempodwyzki płac, on\Z zagrozić strajki~em
'II. . . . _.~ . ~~
\Varszawa 26 paidziernika (tel. wł.)
WczoI'aj po, południu na. Saskiej Kę:::

Nr. 196
,z4-v

~~!"7:fP"""'-irt

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

Mql

<..

u.
Przemyśla ~alane\r

Ulice

Kilka gmin" pod .wt)dą~ ZasIewy jesienne

l1J.fłl~e•. Od 'włQsnegc k~respeu4ellłll "BoJwoj.~
'Wal'~ewa~

.

WOjewoda
w

Woję\lVlOdą

znlszczone~

dnia 26 paidtierntka.

P:rzemyśIJ 25.X (pa.t)
w dr" 25 b:m. wynoslł

stanisławowskI.

Stank5łaVt1JW119

~ł9W*i: by~y lAłt~z4dcR ziem

Are5ztaw i n!e

ln41 2:~gtać Jer'zy

wschodr;5<!h.

fałlZerz~

ZosUtłIM;'esrttowany

i l tlyWiezU'my pr~~ Pf·il,F
ctł' ~fl-SkC\d.1O \Va.r~.zJin"Yy Pi<lU' Zej<le, faJSizefz
świa~tw wywozowyeli llawe.lutę obcą. 'lal:;: 4ottąd,

lmtalM<J) fllłszer~t'W!9. aiQgają 1.mHjona zj.otych. V/iQ
_ ilettcte prO\Vrulzą energiczne doch04zeni~

Poziom. wOdy. na Sanie
2 lUetJl:y 10 cni. pftlUu!stannoxmainy. """T rejanie Du..
bieniecko San wystąpił z brzegów ~ zalewając miej ..
scami qm!ny, położone nad Sanem, a mi~nowi&le
BachO'Qo. Nieutnł.wa i Inne. ;Easlewy j~3i,;mne i
ązęś6 OkQPo".dzuymstnły illl,iSŻCZG4F:. Ponadtil nawie
~nf! zf)stałlPowo~ąpl!!L Ruszelzzyce f. Chałup..

ki lIed1ćkle, półołQne. W powie.~ie 11l'zemyskim.
Weto raj ,o godz. 20-eJ ąan począł gwanownig przy·
bierać. O godz. :U-ej wystąpił z brzeg6w~ at 1) godz.

22 mektóre wice

PrzemJśla

zost.lIy zalane

wojewódzik.iego, poczem udał
alę S3.lllochcdeim w ,t.O\vJal'zystwde p. wojewod.y Bniń~
*ieao do powiatów wojia.wódz:twa pO~ki~

a

która przedwczo:raj w zagłębiaoh .W'ę
gloWlycll ubrud~J;'ała ruch węglowy, ustala, jooookże
w dniu WlCZOl'a,j;c'3zyll1, vvskutek oowilży i mrozu, w
. d}'1I'ekeji Katowickiej l Kl'akmyskiej wyt\v'Or-'zyla się
u.trudn1a~a pr~ pmetQlwwą

na:

stJa.~

~

rogrzeb . ostatniego

członka Rządu

dnia 2:1 li m.., o god!&. la-ej odiI::Iędzii.'l
~mb ś.. p. Marja.na Dubiooltiego,
~ ~. 1863 T. oota:bniego cz.łool:ka byle~
SlO l!Z9Au D!MIOdow-etgO. W ~zebie weźmie udział
'WIQIjako, M6re odda. ~u 00n0ry, prmpisa.ne
.\~ ~dIjum m.. Kirakowa. i Radia Miej*'- Na 8'l"6b «1&. ś. Po Du,bieekiego: m..iMto oam:rowaIQ miejsce w 1ej ez.ęści cm.entwrm, .gdDe 8~ją
MOIki uczestników powSltalP..;i.a 1863 ltQk:u.

Vi.

8rodę,

w Klrakowde

StabilizacJa urz,dnikow
WD&jbli~ .emsl:e będ!me podjęta na OOWl}
. . sV.i8biłizac:ji ur~Ó!W pa.ństwowych, wstrtzy
~ 00. lti~u mieaięey z.·:powudu przeprowadzanej
~mcj.t.
C-elem nadania aJreji tej 8 ybszego

tempa., PiNaJydjum Rad~ ~!fÓW Qlpra1OOJwyw& zaw.ądzenie, mające
~i

ł
ańs

m cel'U uproSlrezeme strony

Walszawa ~ paidziernika (te1'.. wtl
Gubernator Harding w towarzystwie
wiceprezesa BaIL.lc~ G0spodarstwa Krajowe~
go in:ł.Ossowskiegoi przedśtawiciela Euro~

pean· Amencan Corpora,tion,
ob .!cżdża wszystkie centra
Polski:

Narodowego z rTI863
się

web ..

stabi:limeji

Po"dióż swą

inż., .Martiniego,

przemys})wC'ł

w

odbywa gub. Ita.rding

salonce, zaofiarowanej gościovil amerykań.~
skiemu przez Rzad polski.
.' Podróż' tn. .będzie trwała do listopada.

W

lr4
Pod\vyżlrę

Warszawa 26

cz

~

l"ł!d

t

specjalna kmn1'S1ja, ix>vv·,o}::UM.· do

rozpa;trz~ni8

i wskazaf1 ł,'fOf. Kf}mmeTfwa.
W zw:iązlp,'l, z temlOOStal specja1nie zaproaz,OJ1Y

K\fu,kQi\Vta prof. J.

l{;rZiyż~now&ki.

~. .~IiMJ!ii= ?Wi JtiiiWf..:,

Kino -. ' 'rh LucJoww.1
Pr%~jfl~d 54.
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1~,~
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sercu

Wrolechstlthin,eh !§ynnł illt}ści tesyjscy

~,.

}.!
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Tatjsll& Pawłowa l, Runicz. f~
eeay miejsc na wszystkie przedstawienia
we wszystkie dni

i

~

I •• 80'gr. lilii. 30 gr. lU m. 20 gr•. ~

cja

kapitału

zagranicznego..

łlłlJI

stosowanoby od 1,Jistopada

pa~dzierni!{a (teJ. wł.)

Michal'Sikim odbył minis!l:er skarbu p. OZlechQvri~
w spra"wie utWQl'ztmia l'ady fiTIla.!l1Sowej, której
prZle\voQ.'1ictW(},O'trzyma.lby pCt~. 1\:ncha,~s\kL
.

~cę

Harding za.miierza :rÓwnie! Zwi~ł
Polesie, co do którego tak cieka'
we'projękty przygotowała przed paru miesi~
eami komisja Ligi Narodów.
Mimo, że pobyt gub. Hardinga w Pole
sce ma charakter prywatny, finansista am~
rykańąki interesuje się przedewszystkilem z~
gadnieniem, w jakim kierunkc i w
jakich
rozmiarach jest nlożlhva w Polsce in\vesty.

t t ni

sprawie reformy rolnej

Rozpałł'ZeDłewnioskó\V Kemmerera~ •
,v Mj!niste:fstwieskarbu rozpoczęła wczoraj

Gub~
dzić polskie

Pugło! i Oli ierlOnei IO~ yi[@ [eo

Vi kołach bLsko stojących l\1onopolu
Tytonio,vego, obiegają' od wczoraj pogłoski,
w CttOO"31j~ Wf 1v~teu.,twie Ro~iotwa oobył ~ że z dniem l-ym listopada ceny wy-rObÓ'iN
mSlber Ni-e'm,bytQwsiJ,ti dłU:i)SIZc'1 l1ruradę z przedstawl- tytoniowych maj~ być pono\vnie podwyższo
eieJami Z!iemian ws,pra.waeh, doty~cy:c.h reformY . Ile o lO proc.
JOinej.
r
' Zaiste, trudno w to uwierzyć t \Vszak
nie ta.k' dawno nlieliśmy już jedną podwyżkę
Nowy witerilin ister.
\Vcroraj no.wolmi8lnow.any w.I-celDllnl:st€T skUirbu
cen wyrobów tytonioVtrych, czyżby lVlo110PO!,
Saratow.slki, objął urzędowante.
.
zn6w chciał "uszczęśliwić~' biednych palaczy,
któr.zy i tak są doprowadzeni .do rozpaczy
Projekt rady finansowe~"
niesłychanie
niską gatunkowością wyrobó\v
"\v dniu werora,jlsz.ym dłuższą n.a;ra.dę z r;oo<lem

.arady

da zaczęła opadać~ Obecny stan. wody wynosi 3 mea
try 20 cm.
"

Tymczasem bada, nasze stosunki.

Snieiyce ustały.
Ś,nie>źyca,

lttll!ra.

O
ktrowni z powodu.. częściowego zalania wodą niekłó:rych jej pomjesz~zeń.. Ofiar w ludziach. nie było.
Akcję l'atl.lukowąpoojęłV władze cywilne i wojskowe przy J.l~m.ocy oddziałów saperskiob i straży pa ..
żarnej. NajwyżsL':y ;podom wody wynosił' metry 5ł
cm. ponad stan normalny. O gok t-ej w noC}' w~

wodą..

t

mSJ.łekeji ulZędu

goboaiedź,

kien,

"'Pp·@

SławOj ..SkłidkoWski VI f oznan!u
D1Z.iś J"M),O pl"zYbyl U'9 POZil1arua St.'1lmol<J;t0m p.
mirn.is-ter Spra!\v \Vewnętl'znych Skład:lt.{}lWski j doko

f4inft

MI

.ulicaCl1b1iżej połoŹOD.1Ch rzeki woda dosięgła łji.
at· mieszkaney schronili się na dachy domów.
godz. 23-ej miu. 36 musiano wsb:~ymaó ruc~;, elłl&

Na

na~'lego

Monopolu?
PrzYPl1ŚĆnlY jednak, że palacza można
strzyctz, jak się da,każtlc mu palic, co się
da, i każąc mu płacić: ile się da. Ale prz~
cicl pamiętać się też godzi o drożyźnie, ktÓł
rej s~ę chyha. nie zwalczy podnoszeniem cell
na wyroby mor;opoló\\Y państwowych ...
Pogłoski o zamierzonej podwyżce ceft
tytoniu SH, rzeczywiście tak
niepo~ebne~
że fllamy prawo zapytać dyrekcji Monopolu
TY,toniowego: ile w tern prawdy?

b

oni
II

Demonstracja przeci\vko "Dziejom Grzechu" w Teatrze Polskim
w \,tarSZR\Vle
Viafszawa, 26 paidziernfka (t0I· wł.)
Teatr Polski stał się w poniedziałek

teatr. Z!tw~zwana policja. dokonała

9'.lere.gf

afe~zt;)~Nąń wśród pubI1czn~ci~
.,
lllanifestacji przechv·;
Trzeba tu do"dae, 2e jest to Ju~ aru!:ł1I
kowystawian:m przeróbki scenicznej "Dzie:: z rzędu demonstracja. W ubiegły
piątek
jów Grzechu'" Żero111skiego.
przeciwko. "Dziejom Grzechu" demonst~
-\V cza~.de jednej z drastyczniejszych Willa. !"11 łodz:ież.
scen, rozległy się na sali g\vaHo\vne gwizdyłI'
ikrzykj protestu, które spo\vcdo\valy p:rze:r>
MieJska Kinematograf Oświatowy
wenie przedstawienia. Gdy w jakiś czas po
Od \\'tolku dn;, 26 do do. 2 listopada r .. ba
tem kurtyna poszla znó'tN \V górę i aktorzy
Z~\~~
usit:>wali przedsfu\vienie wzno'\vić, demon:::
Dramr.t ~ 9 cz, W roli gl. Mal'Jl CaI7m
stl'acja rozpoczęła się na no,",ro; a na scen~
pO'iypat ~')'i~ z galcrji grad zgniłych jajek.
J~~z. Orły z Teksasu
widownią .żywinło\'ilcj

Nie graesz, matko!

"'iębza ł}Zęś6 'publiczno~d

Quuścih,

Dramd

1» .,

c% w :roli

~.

rOll MIX.

y

'y py pokojo1ve?

króle' kie
rata

iłsu

i

mitr

e
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ctwordde n.ijmększycI1 wrogÓw 'Polski 1 wy~ sklch). >\rysfokr;acJa ta Z~1\vsze lojalna V{Ob~
. siły i, przemocy nie zdobywała się na ofiar}i'
Duzo dobrej woli i samozaparcia. si~ rzucając pienilądze za granicami kraju.
Rola arystokracji polskiej w e7.a~'le TOZ dla Państwa jeżeli to nie leżało 'IN jej intemusi włożyĆ polska prasa lewicowa w ko~
biorow
Polski jest dostatecznie znana; Zne: resie.
,mentąrzc do po::lróży marsz. Piłsudskiego na
Dla.tego gdy 'dzis:a,j zjechała się na Z~
~eświe~ki zamek, aby podróż
Marszałka prze dawała 'się za rosyjskie ruble K,atarzynie,·
zaprzedając
kraj
ojczysty.
Po
rozbiorzeniemek
kresowego
króUka, i\ibrechht O) księci.
przedsłil:wie jako chęć udekorowania sarko~
przyszło
na
nią
otr,zeźwienie.
Polskie
kamer:,
Radziwi:Ha
magnaterja
polską~ aby
zloiya
łagu ś,, p. rotmistrza Stanisława księcia Rti.~
ge:: hołd niekoronowanemu królowi Polski a vbea,
lłziwiłła(~ l\1alo jest wPolCJce takich naiw:: 'junkry na dworze rosyjskhn,hofraty i
heimrafydworów
austryjackiego
i
pruskiego
nemu naczelniko\vi. Rządu marsz. Piłsudskie_
nych, którzyby:; choć pO'wierzchownl:e znn.
ląc charakter p.l\larszalka, posądzili go (} rekrutowały s.ię'głównie z szeregówarysto,:: mu, to nie dlatego teby ,chc!2.la mu jako sym
bolowi państwo\vośd' polskiej wyra.zić swe
taki sentvrnentaH7ffi j; uczciwość. Ten sam kracji.
Ar;ystokracja
polska
spodlała
mycz;:;
l1CZUCl!1 i by z ninl przystąp:~ do pracy
dla
. Marsz. riisud.c;ki który nie uważał za. stosow
ne by~ na. odslonilęciu grobowca. dla Niezna niei moralnie. Polską )można hl nazwac ra~ kraju~ lec2; dlatego, że będąc zagrożona usta:9
nego Żołnierza, na rocznicy Cudu Wisły i n~ czej jako' określenie jej pochodzenia·-j przy:. wą o refornlie' rolnej w swych pra'wach posia
narodowości do dania., drż~c o s\ve latyfundja chce
zjednaa
rtziewiędziesięc1u dziewięciu tego rodzaju u należności państwowej niż
. rocZYf.:tościac;h raptem wyjez&~a na dalekie któreJ się poczuwa. Przebywając przeważnie sob,e niehezpiecznego ~,demokratę" i VI ten:
\
Kresy aby uczcić pamięĆ swego, adjutanta., zagranicą. Za 'mały, kontakt miała z krajem, ")posób ocali~ dobra ziemskie.
sprowadzający
się
do
odbierania
rUbli
Illitrek
Zjazd
w
Nieświeżu
ku
czci,
n1arsz. Pi!$
llaw1lasem nlówiącdoś6 krótko mu 'adjutan
czy kpron z dóbr' przez Ulą posiadanych.
sullskiego, jest jednocześnie kongresem m~
tującego.
Zpośtód polskiej arystokracji
bodaj narchlst6w odłanl'U wileńskiego. Republika.
I ten nagły przyply\v pamIęcI. PddrÓz
nie
na. grób adjutanta w sześć lat po jegośmier czy nie najbrzydszą kartę pos~adają Radzi:; nill.,--demokrata Piłsudski może nawet
ei. Jakgdyby teraz Minister \Vojny i Prom wiUowie, tak za czasów pr2edl'ozbio:rowych~ jeqt takim :rażąc:ym kontrastenl wśród tych
które:
Jer Gabinetu Piłsudski miał wi~cej ,,"'olnego jak i czasów najazdu. W Rosji zrusz.czali;vl umitrowanych żubró\v li1:ewskich,
czasu niż Józef Piłsudski ,Marszałek Polski, NIemrzech zgermanizO'wan3, ztytulu ich po::! 'wdąż tt';5kni~ do tronu i przedpokojów kró"
"M stanie nieczynnym.
krewit'ń.,twa zI-IohenzoUcl:nami. są dziedzicz l~v.rskich. Nie można
ręczyć 'czy pewnego
\Viemy~ że Mar&z. Pilsudskt nie bawl nymi członkami pruskiej Izpy Panów; w Au::: dnia n:e spotka nas niespodzie'wana wJ.ndo:;
się w czułostkowość i niewątpliwie, jeżeli po~ sfu.-ji noszą wysoki tytuł "Durchlaucht''', Ni~ mc·ść o zlnianie zapa.try\vania marsz;pnsud~
Jechał na zamek w Nleświeżu, to cel jego ma jednego "\rsokicgo odznaczenia najezd~.!ikiego na k\vestje formy ustroju polityczne.wizyty byfnieco głębszy mi chęć dekorowa~ ?cy któreby nie uwislo na piersi Radziwił:: \l!0 paftstwa polskiego. Nie od rzeczy będzie
nia jednego z radziwiUow. sarkofagów, cho~ Mw.
zaCytow:.tć u<,;tęp z artykułu b. członka Rady
ciaż \Y nilu leży. może> nawet naj dzielniejszy, ł
W Polsceoplnja () nich jest ustalona. Stanu (z (:zasów okupacji niemieckiej) Wła:z Ra~iwiłłbw~ ,
N~jlepiej scharakteryzuje ją popularna ano- oysla:,va Studniekiego pomieszczonego ~
1926 r. p. ~
Na historyczny zamek 'IN NieŚwic:Zu. rtdota z C2'as6w okuptl("jiniemieckiej w Po19 "Rozwoju" z dr!ia 21 marca
~tory .widział niejedną ukorono'waną głowę sce. Jak wiadomo naczelni\kiem milIcji miej.: .,Dlac;!e~o Polska powinna byĆ monarchją"c
P. Studnicki pisze między innemi\!, '~ lochach, którego niejednaspadla ,niewin:1 skiej w \Varóza.wie był Franciszek RadzhviU
nienaj!1orszy
i
może
ns.,vet
nie
najgłupszy
z
W Q\k.!resje pierwszej 'Rady Stanu na jOOil;
na, głowa, zjeżdżają się z głębokich puszcz i
Radziwilłłów.
FrUllclszek
Radziwiłł
(nie
ńblir::
nym
z po!Ufuy'Ch jej POSiOOZleń, gdy omaw.iaro.o
ostęp6vt żubry i mamuty ]ltewskie, mało
Zft}~c 'widu innym sanatorom z doby obec;::
&pra.w~. iIDCllrurtchj:iw Polsce - a wt9wozas i
polskie i wielkopolskie.
nen
należał
do pruskich aktywistów. Kiedy
soojlaJlista Kunowski . i ~yscy lewicowcy i
Są to p!lZedstawid.ele obozukon~erwa
wez.yscy prawd.cowcy, wszyscy wogóle cmookO'i
;fy'wnego IW Polsce, arYstokraci, m'agna~rł Polska została przeż kuzyna Radziwillów,
wie Rady Sm.nu byliMV'<l!le.nnikam1 m(l'ilaJrobj~
Wilhelma 11 I-Iohen zoIIerna obdarzona smut:::
- Pllsudaki dowOOtzal, że PoI\S!ka po·trzebujJe
~ielcy obszarnicy; a jednocześnie przeciw~
króla. z obced dyrlaStji, lecz 00 mUS/i wuć 8!ię
aiey istniejącego w Polsce ustroju - monar~ ooj pamięd niepodległością Franciszek Rtv
Cłziw1łt ritzeD.IZ innyml- figurantami
został
Po]akięm, zn.aiS język pol$ki i być wyehoWeH .
ehi~cl •...
nym w Polsce, te trze.ba. więc dziecię z ~
Na k~ia'żęcym Zamku w Nieś'\,,'ieżu od wysłany przez aktyw.istów do Berlina VI dele:r
dynastji poWiGlać na k:rMa.. Byłem w6wc2i8$
bywa się zjazd polskich monarchistów na ~Acji, którami~ła podziękować Wilhelm.owi
:la
o.fiarowaa',
Polsce
"niepodległoś6".
przeciwniki~m
tej idei.
łtóry pt':zvbyi Prezes Rady Ministró'\v-RzcO'
Kiedy
FranclszekRacbiwm
dowiea~ał
-,
.
~;\
więe
jeżeli;
lnarsz.. Piłsudski zgauzal
czYPOSpolitej Polskiej,
Milnister
Wojny.
slę o swej zaszc4Yf:nej misji udał się do swes:: się W roku 1917 na monarchjęw Polsce 10
tnarsz. J Piłsudski..
'd1aczegoby nie miał się zgodzie na to samo
Ze, nie jest to przypadKOwy zbieg ok J~ go krewnego, ówcześnego Prezydenta m.
lIT
Z'
"
w r. 1926.
.
ticzno~ci iże zdawna było to spotkanie przy, n aTs~awy ,dzislawa kB.Lubomirskiego aby •
,cre.ieH 'd:zis 1eszcze nie aowiemy
sii&s:tę pochwalić. Wysłuchawszy nowiny Lubo~' . k
'gotowywane, o tern chyba nie trzeba
za~
. k·
k '
Ja ~ie uchwały zapadły w ponurY. ch komna.e
Franiu!
-"
p ewruać. Już kiedy marsz. Piłsudski wy\VC l;:!i ~llrs l rze OlUO powiedział: "Mój
sowa[w Droskiennika.ch sygnalizowaliśmy Historja mó\vi że Radziwiłłowie byli albo tael! nieświeskiego zamku i czy została prz~
zdrajcami albo głupcan1'iTy chybazdrJaj'cą sądzona forma ustroju panstwowego Porski
trrf'.tCzystc ,przygotowania na
nieświeskim
to jednak s~·
m fakt spotkania 'inar·ild bo.t
•
d '
Zamku. Cały Zamek gruntownie oonow'iQn:o nie jesteś".
Jowca- ,e o ~ąty - repubUkanr:ina Piiłsud
nkzem na przyjęcie·· monarchy kładąc
Tyleaneddota.. Prawdą na:tOmT3St jest skiego ' z utytuło·wanymiprzedsta.wicielami
wiele obr~czkowych· i r:ieobrączkowych duk~l~ z;e olbr-zynlia wl~ksztA~Ćarystokmeji polskiej, myśli' mona.rchistyc~nej w Polsce jest dost~
'ł6'w t które głębokI) zakonane w
~'
z R~dziwiUami na czele wydala z pośród' si~ ł.'·
•
czaSÓw księcia Janusza Rad2łIwiUa - idrAJc)' bi~baTd7.owieluzdrajc&w: i'~ ~j .. e<:zrue znamloony, aby aie.dał do myśleniII
po pne: R&dziwiłł6w -, targowl'·')Okich d~ /}.upOOw..
.
.
=tkim<~~.
~kały Błę 'jednego Radziwiłła lojalnego W(Jef
'.,. ArystokracJa polską>oCłla&, ~e'
AIystoEraija,,~sko, - łłtewska, kt&
bec rządu Rzeczypospolitej,.
i fizycznie(wsktłtek łąozenia, się w związki ~ą pospoHcie nazy"ra 'sięiubrami litte\vskios
Nie n~leżał.oby wyszydzae naszej tnftJJ małżeńskie z btsldmi krewnymi) b'ędąc ~ mi nie" powinna byĆ przyr6wnywana, do pięli
Faterjite ~ lojalnymi wobec obecnegD RZ'l ezej arystokracją :międzynar0dową mż ' pol~ mego 1 dumnego
krOlewskiego- zwi~t'zęci.
€lu Polskiego, gdyhy nie te brzydkie rcmim~ sktt szła zawsze po linji na-jmniejszego op~ lecz snadniej powinna otrzymać nazwę psó1lI

Lódz, dn. 26 paid~ernika.

"(I

werl

p_

~je k:tó:renaln się nasuwają.

fu stgrlljąc się zac:hować swoje mienie mniej

pokOji),'hrycht które łapęsw~go pana; uzbr~,

PoIs_ arysłokracjanabywała swe·~ od m~go ceniąc. ·godnoŚĆ narodow~ (Do japa w pot_~~Pl.1iż~ ~.
MY na ~. dwo~h. u1łfuiąc; ~ Jit:~.wY.t~ ~ roddu, Za1oy. ł

- '",

I

tobia nadziefa,
.jt

pnsilkwHnht i

ter~tzydGWBki ~2rtłtHll

ń1i ·p1sze:
..
l\hf:bast,[lroltb oiY'i'ol'zr Ć tlUt ~~'[l(h;\'

Słęp ~lQ i;thł}jttro\-Vft~ith l}lł'zęde\\' ~. tlopUści!::

V.,,-'tt!6;

źf:.

4ó\v ~lÓ \ii5ffJIItieg{i. lodzi:lJLi l'B'Jjó·{ lntIriiezhyeh.
Mlłil roJJ;lfi różllIe iIliętlzy żydefU a cIU·wśC!lfH1J.
~1 P1(,zf' l'Old~iHYtiniu kf:incesji, hie \\'yf'zfuca~
źYd. l'o};Jti rukó\.\·, gcly państwo o.])ejllluje pt~zjed

o:c,zekuje t't:!gn 00 Ps;l1a a i ź.yd:.zi
W Panu, Panie :Mall'.sz:alku. pan

"DZIENNIK WILENSKI"

\v

ar:tyku::

te p. t. ,;Pod' znakiem bandyty" na ll1argine
ele szeregu incydentów z ostatnich czasów
Jak np. napad na pos. Zdziechowskiego, po
grzeb bandyty , Zi.elińskiego, wysrawienie
. ,,Dziejów Grzechu" w \V~1rszawie dochodzi
ukich wniosków.

ao.

WBlZystkoto pil'8.Wda; pl;awd,ą jest t81kże;
te całą tą. alooją dem()i1".aJ.iza,oyjiJ.lą ltierruJe 004kiem świadiOmde ręka zbrodJll!iCiZa, kltóra na mo
l'oonym mzkłaJcliZlie rasy a:ryjiS:kiej p!l:agrl!ie hud!o-

swe. pa:wwanie nad ś'\viateIn, paal'oi\Y'laInie
7łotc;go.
Z drugiej jednak strony. irrest\Vli-rilZlić i .. naleiy pl'izyznać,:be oo.ly ten

wać

e.1Jelea
bę.'

brud

nie j.~t ~.

z.eW~tl~Z.;

Dzemś ni[Hr~UCo.nem nam tylik.-o·

z

e:zrujoermy s,ię ':ul1ak()!1Iliicie, . ~e szmaty ryDiElZitok(),we roz'Chod!z.a.: s.i ę
w se'tikaCll tys. egz.emplaJlV.Ó.w, J,:):I'IZi!r"'lliOS.ZiąC wyd.awoom swym oltll"lzy1IDi.e . zyski, że kiillematograty wy;rastają j.akgu-zyby po desiZJC;Zu, re
"Tearor PoJ.s:kl" 00 "nZiie:jia,ch Gr.wchu" jest
~any do ostatniego TEuej.s,c.a;że nagość
. tylko iheZltVsityd .popla!oa d!zJś na scenie, gdy
p'OlWlażlly . dramat, O!Jer'i1, dobra ks.iążlm, czasJopilSlmo, pl'ZyU'iJfSlZą straty,; ~ że ba.ndytów cho"\vają, j.wk z.bU'\Y>c6w OjciZyzrny~ a ludz.i,e zaslu~e.hi,
lDwraai, a:riys·ci, uczeni, um'er<Jją z,'głon.u lu])
diogory\ya,ją w Ptlizy'tulka.ch dla D2Zckl-1l1illy·ch.
ze w· hl'udzie

t~Tm

będzie

HGŁOS

CODZIENNY

Prace około bu{IowyolbrtlynlieJ spalar
wPoznan1Ju niedługo
dobiegną
końca, Będzie to pierwszy tego rodzaju za
kład w naszynl kraju,. którego urządzenia
mają na celu nj1e tylko czyszczenie miasta,
lecz także zużywanie . . śmieci i odpadkó'\v w
kierllnkupr~1ktyczl1ym. l\-liędzy innymi sp a:::
Iarnia przetwarzaĆ będzie z śmieci kami:enie
brtlkO'we. wyh'zY111ale i -odporne, jak kmnie,;
nie naturalne.
Bardzo znaczna ilośĆ ślniecI i oopaCI:=
kÓw najrozmaitszegorodza.ju, które miastll
muszą usu~Tać przez wywożenie, już bardzo
często były powodeln projektu wyzyskania
korzystnego conajmnieJ części tych odpad;
ków do wytwa.rzania sztucznych kamieni.
Jako przykład cIa takich projektów n10g1a
służyć skan1ieniała Ea:W;J \vulkanów'~ Rozto"
piona i płynna la·wa bl'dzo pr~dko ochładza
się na powietrzu i wyhilarza skorupę ochron
ną, wiktórej wnętrzu jeszcze długo panuje
stanplynny. Podczas powolnego ochładza::
nia siG we,yuętrzny płyn Ja Vl~,7 k:'~epnieje i
krystalizaje s1ię w przcciwstavde:niu z po~
wierzchnią; któr~ łatwo '"vietrzeje i podlega
pr,ędkien1.u rozdrobnie'niu. \Vnętrze
lawy
skrystalizowanej p:rzedstavlia się jako 1"0'
śmieci

W przededniu otwarcia Sejnlu tgkie
obawy i daje r,ady Sejlllowi.

,vanego do brukO'wan:i:l dróg.

&

wyr"l~ić~

Wszy'S-cy przyfo.mni 'zd,d,ją sohif' diJiBlwlllalc
z teg-ó, ż.e rząd nie uniknie krytyki.

spl'a}vę

kamien~e

sztuczne

dzaj kaU1iel1ia bardzo 'tnY<:11ego i

OrgaiN.P.R.

Pi~sud,slki

najo()c.zy~;lI,riści€j 111~

chce tego Sejmu' rozpęt1z.ió

- to k-oil1i€c-z.ną.jest . r.ze,Clzą ułoi:yc z tym par
lamell1\te-m. jałtiś itlio;żłdW1,znoony modus viven..
{H. 2Jwłas·z;cm, ~ I~ t-0 kategolrycz,nie twist.
(mimy - my, .~decy~vand. ~WiQłOO1l1icy r(}zwh~...
zaillia. obecnego SejmU '- prurl1łlJmemt z r. 1922,
jak świe!.a pr:md zgaśl'1ięe.i!ffin~ odżył, odirodlUi
Sli.ę niejtlliko i <OIk!l'z,epn.a).

ie i.

Poznańska spalarnia śmieci i odpadków ulieznych wyrabiać
ni

Pod Zftaltiem· b-an, ty

l\Iwrsiz.

parlament nieZOOlt'ał r<lizpę.dZQił:Ly (mimQ nde.
ledwie SipecjaJini,e.na . t~n Ciel uchiW3illOOe.j .si<h
.s'oJ\.yy:nie zmtany k~ty,tucji), li skoro· f;ząd jak-

mi ni ztnz

siąb:i!fdlt's{,wa j Jahryki i IXJm6c \ve.i.ągnąć ich do
fabryk J Wielkiego ijlzt:mysłu; ledn-effi sło
wem - stw>QQ'zyć dla :1;ydów iilUle mo:żlhvości,
a. wltedy zohaczy'cie jaj;;. żyd'Oyv'ski dl'ohny han001 sJ.ntrczy suę, ja:k' zli.l{!aśnfro sam i plizyjmie
normah'":!,c fOI"l11Y.

Świat

nie z przekonania.

chyha czas ZQ!cząć myśle~ tl~ezwo..~t jGi
vdęe ohyba oms zOil.'jeIlltować się, ze SlkOl"O

IUhi lititić tU\f.ed\\.iJiltów, ma ich i .będ!Zie ich
rhial: cala l"Z.eiClZ ... wwm, any Zillóvi jakaś psy~
e~Qfa l1i~ piCl1hęla OO'li sf;:r{}l} do jal~i,chś sza
liellshv ~zy elksrt1"a\V1a;g';a;llcyj!
Aj Iti estety, nie jesteśmy p;j}(l tym wlzglę
de~l bez obaw...
Po pięciu miesńąca ch c.l'y majoQ.wej, Jest jut

d,,-

całą na-d1Z1cje:
kłada:j~!

I

Ale te,go nie nal€Yly fu,zUln.:ei: źle: sam M.al~z.
PHsu;t1rsk' poga.rdZiałb:y,. iakbn Sejmem, któTy
na sam \;,,'itlok na trybunie jegD Siwego muń
{turu i !l.Hfi-troszdnych br\\'li - w popłodm tuliłby głotvy w ralh,hJin.a l g1{lSQ.lvał z tChÓI1~~{)lBlt

,

wleg Póls:ki, H.=
Asz \v~,NI1.~%Y~l
PłZI:GJ...ĄD~im·j; uglQsH list ol\vhjtty dd
fIłarsll~ .PHsudSkiegó; '<~: kfł.~r·~1n1 ini€Idty lfnle~
Znany

II

często uży:::

Chodziło

za..
tern 0 to, aby naturalny ten proces przysto
~
~
1.
•
•
sowac <1(\
wyC\Varzanla
SZl.ucznvC'h l(mUlerl1.
Po długoletnich doś'i.via(kzeni.lc~ udało si-~
wreszc:e wyhvarzanie .pro d ukt,,1\v \vysok f );:
#

' ' ; .

-'

o granito\lvej

tr\vałośoi

cennycn z oop:a'dk6w.
Ażeby zapobiec rozpraszaniu się śn1ic
cll1riOhnych, odpad1..'i te powinny być !Ol'IDO
w'ane w cegiełki przez brykietowanie. Cegięl
ki te prze,tapia si:ę w piecu przy domieszC{;
Ś'rodk6w topniczych jak wapno, piasek U.p,
PiectakL opala się koksem przy temperatUf
rze od 1600ai do 1800 stopni. Potem nastę
puje - 'v ten sanl sposób jak przy piecach
wysokich - spust materjału płynnego .do
przygoto"wanych \v tym. celu form. Po· tej
'dokollczonej czynności następuje bardzo o~
sfrożne ochladzanie, tak ZVlane tempero'wa
nie, używane także w
odlewniach iclazn
ZwIetrzeniu powierzchni zapobiega się sztUl'
cznie przez izolację fonu, w których się od:..
bYW9. auton1atyc:zme :proces
krystalizacji.
Płynna lllasa skrystalizo\vana ochładza się G
strożnie n~ temperaturę aż do 50 stopui.
Produkt kOllCO'\Vy przedstawia się jako 'k:alniel} skrystalizowany 'dokładnie, ~kazuj4
cy strukturę i wygląd bazaltu. Przez dobór
odnośnych fonu można oi:lrzyma'(§ kamienie
do brukowania, płyty do wykłada.nia chodni
kó\v, kl'uwi1111iki; kamienie do otaczania szyn
kamienie do cokótów i płyty do wykładania
"\val'sztató\v, fabryk kwasu, am-oliiaku itd. '
Z .dokonanych badąń i do~hvia'dezeri
wynika, );e wytworzone '\v ten sposób kamie '
nie sztuczne co do ci:ężaru, wytrzymałości
na złanlanie, zużyCie i odpornoś6 przeciw.
d7.hłanion1 111rOZU są takież, jak kamienie nA
tura.1nc. granit i bz-zalt. Dalsze strony dodat
nie tych kamiel1k sztucznych polegają rut
Ich oclporno~.d. przeciwko działaniu KWaS()'\v,
i wysokiej tenliler:atury. Za.wartośĆ siarki,
jak przepro'wadzone badania \vykazały, \vył>.
nosi 0,31
0,52 proc. Za\vartośĆ ta, poch(}
dzaca od i)1'arczyktl żelaza, znajduje się Vf:
rozdrobionych i odosobnionych partjach ei
lej struktury, nie ma żadnego wpłYWU1.1jelu
nego na jakości całkow~tą· kamieni} sztucz:~

ao

Rządo,,~ypfolekt

zmiany ordynacji \vyborczej

Przynajmnlejsześc~oklasnwe wyklztałci!niebędz!e mi~ł przyszły
,.KURJXR POLSKJI::' DONOSI:
PRZYGOTOWYWANY OD DŁUŻSZEGO CZA~
SU PROJEKT RBPORMY ORDYN1H,]Jl \VYBOR·
OZll ZOS!J.fALDEFI1'-Jrr"i:\VNIE USTAY.JONY riA
KGNrERf.mlCJ'f l'&INH.rrRóVi RES(J:ETÓ\V. FOLI"

TYCZNYCH.
PROJEK!f TEN NIE PRZEWIDUJE ZMIANY
ZASAD SZEśOIOPRZYlViICTNIKOYilEGO
GLOSO ..
~ANIA, A JED1fNIE ZNOSI ZAS·A.DĘ L!ST WYDOI{
OZ10H, .V/PRaw ADZAJĄ~SYSlJ:EM:' ZGLASZAIi11A
PO.sZCZEGÓLNYCRK.ANDYDATUR.
GLQSOWANIEODBYWAĆ SIE BP,nZIE NIE
BA ZAsADZIE LiST LBCZ. NA ZASAnZI~ :r~iHEN
NtGO. GLOSOWANIA NA KAI.J'DYDATURY I1lJDY..
VHDTJALN&

pele łIł

POZATEM PRCJE~~' R;t;ĄDO"\!VY Zr;UANY aR
:FRZEVIIDUJE DALEliO
IDACE PRZEKSZTALGE1TliE OK1UeGó\'"v WYBOR·

DYNAGJI· WYBORl~ZTIJ

';;lYFORCZA ELl MIEć
NA CELU W lnERl.:VfZYr~1[ RZ:?DZIE NIW'ELOV1A

CZYi.Ut. ."GEOGRAFJA'"

NIE WPŁYW6vV KuI0JJ:t;JIB~'YGZKYGli V.! OŚR.GD..
KACH PRZE1ilY5!~()~VYCJi:;: PiU~~,Z SI{OI~Eli.:;rOV.jA·
NIE OKRĘGÓ'~iiJ M!EJSKICH· FR~IE:I11YSŁQWYCH z
MlEJSKIEMI NIEP:'iJZ:r;]lI1l~ŁcOniVYr:n: I \VlEJSK.'E
MI, CO POŚREDłUO UDi:iRZA TAKŻE I W PART
JE \VIEJSKlf:. GRAZ OSI::AEXRNrE '\VPŁYWÓW
MNIE.iSZOŚCIO\VYGH NA KRESACH WSCHOD~
NICH.
PROJEiKT IJ~EN 1rVN!ESI01-,ri !~A BYó NA RA..
DI; MiNISTRóW W _KOŃCUPRZYSZL&GO TY..
D

nych.
A
GODNIA.
JAKO CENZUS DLA. PRAWA BmRNEGO WY
BORGZRGO. \;rYMltGA1~E MA BYĆ- Wl'KSZ'.fALCE.
NIE PRZYNAJMNIEJ SZEśCIOKLASOWE śRED.

:NIE LUB TRZYLETNlli. PRACA NA STANOWlS..
UCH RZĄD3ViYCH, KOMUNALNYCH LUB SPOt
LEDZNYCli. SP\j:ał~Zrt2 JZST~ CZY LATA PIASTO ..
WANIA rU!Jl1ATU POOEl;SIHEGO UPRAWNiAJĄ
no WYBORU \\rEDLI: l'iOWfi,J ORDYNACJL
PONADTO PROJEKT PR:~ E'WlnUJE POWBI:
NO, tE KANDYDATURE PGSŁ,\ MUSI PODPiSAe
~TU
-.-

w-uT\lOR;f'I!ł<.'i!'Y!,
~&'ilr~r.:~
ń-Xr:'f.".-.n
L.D
'lt'łJ ~'\I
U ... d.,,lV.,ol;Ji.;,J\"'1['",J
SJ._ .... ,:......:.~~,..~~lI

~~

"

..

..

B

na marginesIe miedzvna FIUlir~w~
Pruryz, w patdLziiel"I'.tilku 1926 r.
oibecnle w P~yŻ1l

,jJ'

D'ZIięk:i odbywającemu się

Między'IlaJ' od:o.wemu Kongresowi Kil1ema,t.IJlgr.a łl-c zue-

mu

mamy sposobnoŚĆ zapoznać się . bliżej ~, .nieały

C'baiDde

inrooroo.uj~m

spra wozdamem,

Zr.l:OZlO:::ea:Il

pl zez znanego pis-arro Valoentina Mande1st?lmma U"WIl
~kiemu Miniete.rs,twu Spraw Z:.'1granI.cZUlych, a

"'EB.Stumującemu wyn1ki dokonanych ,?so~iście badań
te:raźnlejs-zym stan&ill amel'ykailslk.eg.o pl'1Jemy
filmowego. Można śmiało rzec: że spostrzeże
nia i. dane cyflOOlWe, n>8Jd~a.· sumiennie zebrarne przez
tego autora, będą.~ poniekąd dla. cal~go s.zere~u

n.a.d

r

GeJu

'ultr~fi

dleleg3.ltóvv prawdiZli.wą reyvelacj~ sens.acYJną" srtaUOil,:lą

Z3,sadniclzy wątek. toczących SIlę obroo. Stany ZJeq
nr ozone, uchodz.ąee sihJJSiOOi e za DJajvvi ękSlzego w świe
cie producenta fHmowego, są krajem, w którym
s®tuka te SItoi na najwyższym pomOlmie, jeśld· nie
artystycznym, to w ka.żdym raz!ie dlDsKonało·ści
techllliezne:j. O dtGsti3JDliu s;~.ę do New--YoTku, Los
J'AngeJ.os, Hol1y-\voodu, wJZiBtmi Obioc.:anej SreD1'Il1e-

l

le;..o.wych.
lekarz siwo.

lub silnieJsze, zależnie od tego" cZ.y dokonywane
tylko bliskie, C'zy też bardzo bliB:ki:e, pod
C'zas któcr'ych artysta w ciągu kilku E€.kund musi
znooić nieZIW'Ykle S\iln.e św:irutlo.
. Cz-y tego Iiie'bezpieczeńst,wa nie można uniknąć? Dr. Loo j.est zdania, że można dzi,ałanie pro·
mieni jeślini'e całkowicie U&unąć, to przynajmniej

---:- te..'t!trooh, '. bi'Thrach, pa'Q:,:o\v"nlcach.

OOn:nIte1iSID tdiająstaJ:e ~e111i.e

}:;owiada ten
nieh6lz,piecZleii-

zdjęcia są

budo.wla.ch deko.racyjnych etc. - ' diooię.g·a dZi:Ś clblI'lz:y
miej sumy. jednego md.lj&r<1a doilarrówl SaJe tookaJ
:00 StaOOw' ZjoonolClwuycl1 w iJOOci b1iiSlko
20,000
melą tygodnii(}"liQ. od 80~u 00 lOO-u ll1IilJonóiW w:i
<llzów. Dochody.~ :pll"zetdSftaJwtheń w cia.,g'U 1925 romu
nie

Każda gwia·zda filmowa narożona jest na. to .samo

L'z1wną Il-e.rwO'wość : pobudliwość, ja;ką mają
al'tyśei filmowi, dr. Lee pr.zypisuje nietylko działa
niu g{)irątC€-go gfotka Kaliif{)ll"Ilj.i, .lecz . w LJll8ICwej
mi.er~.e także .owym p.ro,mieniom
Uil<trafiole.towym
lampy Jowcr&.za.
Dz.i!a·la,nie promieni j,~t sła.bSi'Ze

d.zj,w, moolI'iwiony przymielS'Ziką" łatwo Ziroz,umia.lej
wwdtrości. Ogólna suma kapitalu, .iJnwestoi\vanego w
pl''2jedSliębiooSJtwach, 71Wd~m'l1ycl1 hez:pGśtrertlni(}, z pro

wyruooly prwsiZło 700IDi1\jooow dds.rów.

bardz·) złagodz.ić drogą. o,slabienia za polffiO,Cą ~r~ł..
nych r:auce środków tych wszys,tkich P l'<lm.ieru, któ
re dła zdjęci;~ f.ntograficzrre,go ule są :.tie,wędne.
Ż3Jda. (eż ów' leka.rz., aby zdj·ęc,1a bliskie .zoota.ły pra
\vie z2.kazane,
To szk.odli\ve działanie światła filmowego- nie
zos.tal0 d,Q,tąd 2,IXi'21t.l'zeżolIle tl'zebahy \yal!}C doikładn&o!
mu pc.ddać je badaniu. Wiadomo jednak, że s:~ln9
promienie Ślwjetlne sprzyjają gromrud.z.eniu Slę tłuA

cz'u u artystów•
JffJ!t rż.~zą ogól:n:e ZU"laną, że np. pr'IZ,j podpi;;'
sYWA.!:hl k01l1t.rruktów tilmowych z a;rtystkwI.tll zaw..;.
sz.e Zl~' mie,SJzlcza się w umowie zastrzeżenie, te wa.ga.
artystki nie może pfizemroczyć 65 kg. WSk'ltek tego
warUll1iu już tuztiny aklto.rek muElialy raz JHZaW~Iz.ą
Ml"Zi!ICH~ z.alwód swój lub też prZ!ejść
do kategorii
tych, któłI\C grlają role matek, bo ich tuS!Z1l:L na wy..;.
s.tę.po\va..ru,e w roLi ama.nte.k jllli; nita po·Z/walala.
3M

'VY'f:\v6tr-

235,000

ch.

Tak twierdzi' dr. Lee
Lekaa-z teiD. - to dr. Lee z Fl ()ryo(]:y. T\vierd.zi
(1'11, re ValeIltino padł ofiarą swego ~wo-1u, , gdyż
za. ,długo przebywał w praco·wui filmowej. : r.u8irat.aJ:
się na GJzd.ałamie. niebezpiecznych promieni ultrafio·-

go ekJrM.l~ ŚI11& 'Wł&zys.tkie em.błl'jooy gw~a'Zd k.tiJnema
to.glr.afilc zny;ch.
"Vyjątkowe sta!no1\y11s,ko, z!3.:jęte }}l'zez Amerykę
W d17iedzii.nde ki'il'emattQgtranozn.ego przEHp.y3Iu, tłu
maczy s.ię w zl!l<ucz.nej m.ielltlie rzeciZowe:ń1i danemi~
które, podaille do publicznej W-rr.OOQilllOśC!i, &:Jęki re. feTa,.'f;,o.wi Mandels.tamma, wwUJCl,zily po'wszechny po-

uUllroją :tlilmową

~ ~~Qł

f'

,

.A

lu-

ktÓ!ryeh ExiSltrollcJnhl1imum ~awd 5 d~
Zl1IamLetnJne są cy:fir'y, d'Cltyc:ząoo kosmtów produkcJi, a waha.ja;oo s1ę ptI'IZy z,Wyklym ohm
(lp ioro,

l"Ów dtz.iOOlllie.

ae

poo:niędl1;y

'f5-ma a

lOQ-ma

tys:iią;cla.mr..

Film., który mówi.

dola:r"ÓW

200-300 tysrię-cy dOlI.
l SIUJlIl. tych pochlamiają gaże atr'tyst6rw 25 prQiC., 10
jlIt'Ioc. pelllSje f'Otvgr,rtafów, 20 proc. kQSo1lty ogól11e, 19
p!fIz;y l-epsz;yrc;h

roś lrmclęt.me

~. Slpo!r~i'S

deiliOlraJC}i, 3 proc. k'CliS'tjlumy, 8
,i>IOO'C. przejazdy ttrupy, 5 proc. b'l!ol1!ki fotogaf!tClZlIlle
1Olta.z .

10 proc.. wyIlJa..g.l."Otdtzenlie auton:ikie.

}usz

pł.la.ci się p!l'IWclętme dio

Za

SCematl'

eJigpoot

Na~jpI"QIS\t,gZ,ym

A1llShralje. 00 pll"IOO. SVi;looch kifn.orprroglmm6w, Fmneja 75 proc., Niemcy i półlnOCJli'l Europa do. 80

lJfrOO., tylet pra.wie Amerytka Południowa itd. C.
LOOUIlJJe, :pIł'eZ~ potężnegO HUllliwSJ.'ISIalu" i W. Wag
h-ef, kiel"'O:w.ni\k znanego t~mmtuH; przymllali
obwBlroie, te. eb']:JtOO"t, st.alOOw1;ą.cy obecnie 25-30 proog;
ogólnego oQ\brloltu ro.lZltlleIgo. ięsrt j'UŻ jedynytm badaj
~~ dochodu;~tę 00wd~"ll z.ysków poohł'M.llial
'ją llliePifOIPO!re:kmahlie duro wydat.ki, Jn,zpOOredrue .i
~ru:na..

Za. na.jpo1W!a.ŻDdt€lj$Zych awIOłiClU k<mkwrelDltów
· łłlWa.ż.ajĄ Am('J['ftka.nde Nieme,ów, z którymi walczą
w ten sposób, że 2JWaltaj.ą do si~lJtie oopol~viedID;lo
·W'yOOlkiemi .gażami ioh najwyhltillilejszych a.-' yatmv i
~ysiel"ÓW - e;k~ja taproWl3:drona joot p1aJllOlWlO i
i so.JidaJrni,e polEli ~..i .Sliła.mi dol3JI':o'wyeh poteruta
·tów fłil.m'O'Wycll Zdaj~ I{}.mS!Chi~,s;pr3iwęr6w'I1tież z
\ W2'U'a.sta:jącej w E:urropie nioohęoi do novv'l(),j()Q'S[kich
! ~a..zów, S'pOwooowrrun.ej obn!iŹeni,etm Siię
po!ZlioID'ua.r
1~1JIlego, wyjałowiendtłl-n wyobrazni re:żYseTSkiiej"
!płytk& flr~ą mamderyozną; dootOSO'Waną d.o um~
!\lVIf)8ci t&mtej~j, ;'lęcz nie odpowiadają.cą nssE.ym
~{)tIn. .1T.zaisadn.ionym obawom pOHuki Dla
tak· cennym dla Sta!nów Zj<etdnotCZloil1.yc:h rynku 9'l..lTO
'PejtSlkim., przypi~Q.Ć' mleźy. mło~nie w HoU)"WIOIOd
oPOOtoplay Loogeu'\ciesząooj s'ę poparciem W&zyst
·kich ~ pnemysiu j _uki k.iinema.~CiI

i lJlaIj;da;wntiJecr!szym pomysł~" by

strzały re'W'olw~I"Gwe, śc1gaj ą.cych·

{!łbr&z6w

ł

rupialI'artom roję~. Ni'eiII1Iliiej skomplikowany apaa-a.t,
pWE\!(llZ'ony z apa:ratem dlO reuoofWiarLia, r€'pl"1Oon.lik'lljQ
Z&11/Ol00IV/:a.ne pCJc1cZ!aJs zdjęć d:im:i.ęki.
. O dJo.nioslości '\vynaihalZlku trudno nrur.au.ńte '( ~ ~

rozmów

lo msi<:oowamie gmm(lofiOlIlJu. Pomysł ten olm:zał się
r..iidootu:rmym,. gdyz ef€łkt był tego rodmj~ te 0br~ . !lfp. ukamy-wal ZieJdńskiego Si1edZflJoog<l w h.aj~
da,Il!k6;c!h na. Pa.wiaku, a w g.ram()'f-o!I1i:e r<J\Zlegały mę

bli!skl(). 85 ptl'oc. - silmncent;r!Q!Wana jest w :rąktWh ~iu wiellkieh .firm, bę
d9JOY6.h jedDlO~ w,if~elralIDd' ni-emal WtSIz,yst);ioo 'OOa\ńr6w lGinem.altog!rafilc.mycll i61:snffiejącyeh w
Strunach Zjedn<>!("lWtI1Jyeh.
Silną i jedJn{)c~śnie, a1:abą SU!'IOłIlJą amJ.eIlj1lkaiD..lSIkieg.o pm.emysłu· m\lmowego jest, z punkw wtitdlz:e~wności przedtSi!ębimSltrwa,

sposóh połZ\YoiJj W1bdtz:owisłuc:hać łÓW
oohatel"ÓiW ekranu.

nież

~ć ,cąłej prodUIDO:id -

m.a

.O.st..rutnim, IJlajgłośl1iejSlzym wyrrllf.;lmzildem Jest f •.
zw. Vi:taphoo, któremu fH'molwa pr'lliSa ammyo!

jakiikol"Wile:k

10:000 c1oltarow, wy\iW.a1dfikowa\Dii j€.dn.aik i maJni pilSalr'..oo cltlI"zymuj ą om
Bean m jooem. t:tw1Ór 00, 10,000 dolrurów! Z~ą

do i!Dlly.c:h części ŚlWiarba, stlale w.m"'.alStł1a;j~y i ... 00m.z więkB-ze trudności' maj:ąey dOI 1;w.alc'mnia. Jesz
«!1ZJe w roiku 1ł~łymsproYV'1adzlały stla.InItc.'"td: .A!nglja

StojC\iC na określeniu, że. film. to· teamr bez słów,
wjclu Ludzi próbowało i probuje wyrównać ten
.,braik"SlZtuki klIl1!00l3.ltogTafic:zne1j. Nie będzietnly na
tern. mie;j'oou l"!Q11JStrZ!ąlSaitJi '?'Ifljgadmiemrua, czy :ffilmOlW!i
wystarczy muzyka, czy zySika on lll;t t€'ID, jeśli w

,

Zi~1illski egtO' 'p()Iii:c
jruntów. To wybieganie 11lib opóźruiianie się głosu w
sUoofUlnku .-dio .N!chów :mogło 'I się przydać w f8iI'iSie,
d'OdaJąc OOi\ve rysy kl{);TIl.iizmu,
ale woo.stJrojowym
dra:mrucie wybucby śmileoc'bu lSąef-ektem nd.~

d.:lJlym.
poszły w
dśwtlęik6w

Zatem. wys®lci wyo:baJta'ZOOw
ku

synchl'lOO'.1'C2lI1:eg'O B.~a.

iii!!!

~--I-

kieruni

ł"tllcllru~

II

ka':Th..ClJra poświęciła

wieJ.e miejsca•

Vitaphon też jiestt Ołdl:rnlaną f>OIThO.gl'laf.U, połą
CZIOI1l6 za P0ID.lOI_ą skomplikolw31ne§o moohani:mnu z

k<.lil1lkiręrt:nieJStZ!6:grJ< porl.v1ed:zieć. Nie uile1ga' jedna.k wą,~
pliWlOśei, re pI1ZY1'Zifłd ma oonajull!liiej prmd sobą. jeO::tZiCiZe wide
Uk:':płS~Gń i ,prób, (li reZ!ulltruclie którycłi
wYPlOIwiadrunio IJ1"Oil'()ctw
jes·t wlSika:zane.
Th.q;WlDliejisz;ym, ale też imn.iej ztaJdlav.nalinli:ajBr
cym jest po'my~ł De Fore.slta. P'tooJo. jtedna z wytwór
ni amery1kańsffdch r.OlbHa pl'6;by z wyna.J.®Zkiem De
Fe I"€IS'ta w k,illl€>m:a.tQgrafach, ale jlUkoś ci.cho o 1"eoi
2ultach ty-ch prób, co św1rud-c1zyl>oby >o:ilch D.tie.PO'"
wodmeniu lub cvnaJm.nie,j !f1iedosta:tecZiIli(}ŚCi.

me

•

razanmu

OnO;(~'U

'"

mun uru

OjSi~tOlAfe

protestuje Francja,
Generalny J{oosu1 francusKi w New~ przyozdobIone wszystk'.1emi nonoroweml o~
Yorku złożył na ręce pana. burmistrza New- źnaczeniamL
Yorku oficjalny pxotest przeciw dwUID am~
Rzeczpospolita Francuska widzi
w
rykańskim filmom "The Big Parade" 'I ,,Le tem obrazę honoru munduru. swego żołnierza
Beau Geste"" .Akcja w tycĘ.fH.mach rozgry~ Gdyby protest generalnego konsula nie po~
wa się w czasie wojny" światowej, na tere~ skutkował, francuskie ministerstwo spraw
nie franCuskim~
za:granicznych zdecydowane
jest wystoso~
Protest ten wymierzony jest głównie . wać przez swego ambasa.dora energiczn4
przeciw ulicznej reklamie, zainiejonowanel notę·
przez kino ~łCriterion - Theatres~" dyre~
Nale:iy przypuszcza~, iż' rząd waszytli'
eja~tórego 'Wypuściła na' miasto statyst6w gtonski zmusi wspomniane kino do zastos~
odzianych we francus1dłe mundut1Y wojskowe .wania się do iyczeń ParyzL

•.RUz.WOJ" SrQda~dll~Z,. pAździernika lYb...

•
Niedawno zmarły ~ybitny poHJtyk i
dyplomata angIelski.., \V swej b<?gatej karje:.
rze zajn:.ował też czas jaklś jedno -znajwyz
szych stani J\Visk 'w impcrjum brytyjskiem:
be)' ł 011 mianowicie· wicekrólenl Indji.
21 paldz:ernika ukazała się 'v Londy::
nie książka pod tytułem HKartki z notatni~
ka wicekróla Za\viera ona .poza . mnóstwem
ei:ekawych szczegółów politycznych bardzo
wiele anegdot i życia lordaCul'zona z tych

ogromnie~ wdzięczny t

bo nie potrzebował na
ra.lać się na wpadnięcie do rnol'za.Z . osób,
którl.!przybYły na powitanie wicekró!a~ nikt
~ię tej maskarady: nie domyślał.
Kledy .indziej znowu bawił lord Cu-:
rzon\v okolicach. Lillgah, - małego miastecz
ka nad Perską zatoką.. I tam wypadało wice

królowi odwiedzrc miejscowego 'dygnitarza,
gubernatora wielkiego obszaru. Lord Cu#
rzon jedu8k nie miał wcale ochoty go o~
wieazać,·· wysłał więc swego lokaja. Oczywiś"
ciel ~łużący wicekróla został przyjęty z
wszelkiemi bonorami, jakie należały się je;;;
go panu.

H.

ilIlil

m
W"yn:ł{iostatni6b

właśnie (,2'asÓ\\".

badan .

Lord, jako \vicdnól 11o~1adał lOKaja
Różne są. teOit'je co do zaludnieni:a ś\vdata, a!\3
,P!I'zed wojnąwYTIosHo ono 1.700 miljlOOlów lurJ1.;. Cly'
przybocznego, który :nigdy go nie opuszczał, dotąd najwiięc'ej wr7!aWY· wyw-o-lałsławny· Ma.lthus. _Hość' ta zmni \}~zyła się po wojnie świuw1we.J? S4
\VystąpH on prz«d 130 laty z poglądem, że pooiekraje, w któr}{:h ludność uległa z,na,cZulemru :- ~o~ml
to\varzysząc mu \vszędzie: Vi podróżach, na
w~ż z.d>obywa.me środkówwyżyvvilEm&a mis pos-tępa
k'OlWo z-mniej'i3!f,sniU; do mch należą Fr=t!lcja) '$, bie.
:wielkich przyjęciach, posłuch~lniach. jaki·ch je tak szybko, j&k WZll'a:sta ludność świa:ta, wiĘC przedew&zystk~ .. rr ZłaŚ .ROisja. \V inny3G 2,"'01-VU -wicekról udzielałfttp. Lokaj ten był zawsze kaźdy . paw~nien wmteresie Pl'zyBiZlych potk{Jie-ń np. w N1€lillc'ooch -,- przYfQs<t -obe,eny hl"lt -oś~; nf~
tell,· hy. nie sikaiZywać ich na bTaki m.a- jest tak Z1'.rJ3.iCzny j,ak to· było pl'Z,ed W-/?JJlfł,.
,bardzo strannie i elegancko ubrany i posja myśle.ćo
terjalne.
Gdyby j.ednaik należało dać wyraźu9t oopo'dp.ł zalety towarzyskie "W tym stopniu,· że
Pogląd ten stawał się z gJfUD.itu fałszywy, ClZ9
wi'edźna pytanie, ozy lucmoś,c,j 00 CH,łyro ś-wiecie
trudno byłoby o większe VI tym kierunku u go na.j·l.eps.zymdowoo!9ITl fakt, te gdy Maltthus z tEl: przybyło w pOll'ownaniu Ze stanem· przedwojennym,
toorją wystąpH, EUlrOpa liiCz,y~a nie:pslne
dtwieś~ie
c..zy też nie, - tl'iZ.ebaby ol1[:mvliof'dz~eć. że ziemilano
zdolnienia.
miljOlllGW ludnoBci;w SIto· l<l!t późni,ej - liiOzha ta UI"UIS
si dZii!&~aj . znacznie ulrue-j ludzi, niJż to .mlmło .miej
Pewnego riazu; gdy wicekrÓl z zoną u la do 445mi1jooów, a jednak ka:żdy zył przeoięt Sice w r. 1914.
NajwJęk,s.~ą bo-daj,że U3.iwet jedy;ną w t'1.lll.
Galii się z wizytą oficjalną do stanu .Cochin, nie biorąc o wiele bardlZliej dO·,3\ta.tnio i ·wygodnie,
mż to było ZIU czasów Ma·:'thus:a.
Ylzględzoie - winę pontOs:i Rosja wwie,cka. Jej straW południowej czę.ści Indji położonego, i
Obecnde tez cOir'azbardziej z.ysikuie na - POW'1
ty oolwte,m -ablic2;ooe!Są na 20 do 50 miljoin6w lu
idy nn.1elało opuścić okręt i udać się łodzią dlzie i,nna teorjq. kt&rą już \y nale'Ziem piśmi.e QlIDÓ- dali. Tenubyt,e:j~ l'udności odbił sdę na ool{JkSlZrŁM
d) brzegu zceremonjalną \vizytą,- lord wiOiIJJO, głosz<voo.. i-ź ziemi;a ~ Wi&~e będJZiie w 8ltalll:e eie zaludni,ania ziemiool'dzo ZllJJRC2JnJe; noo'gól jed..;
wy'Żyw1ć każdą., choćby największą Hlczbę lu1'?i. B(;
nruk nie należy są.dzić, by licZlba lud.Z!i w św:ecQ&
Curzon nie zdradzał po temu najmniejszej , zaroby prZy.riOlOl są-n:emal niewyc..wrpam8 i umy,::;ł zmni-ej!sz.yla się ba.roz~.ej,nlliź o 1 i jec~ cZJW!artą
ochoty. gdyż morze było tak \vzburZ'one, że lud!mti w wal.c<>r() chleb s:t'\.\"3Jrz.a pcpro::.tu C:I:!.t,
p.r!OiC. w stosunku do li.oo-b z 1'. 1914, wyli że nie
spadła
ona· więcej, niź () 21 mlljotn.
Jeś1ich(ldzf
o
cyfry
Z3JludnieThiia
ws-z.ecn~wiata
pudróż łodzią była połączona z bardzo d!l~
liem ryzykie-m.
I gdy wicekról biadał właśnIe naa
tym, jak to człowiek nieraz od drobiazgów
Jest zależny i .nigdy nie może być panem
·s\vej woli, -'- zauważył że łódź, któf1ą nltd
N8;j~taJr~.zą republiką w EUl'{).pie i najmniej
Slt-eJrZ, naZiwisJriem PetTe FIolnt Altimllir.
Jak,o- wylJ.a:gr(lłdz.eru~,e ~. spra,wowUlllie naj'Wy~
rje~ha:Ć, odbiła od okrętu w kierunku brzegu sz.em pańS/twem na ŚWie.CltS jest AIidcll'a,kraik po
lomny w· gÓlraGh Pire1'1ejs1ci>eh napogran':.cziu HiJsz
szej godności w pa.ństwiepohie.ra on 75 :fu-runkÓWi
i :że siedzą \v niej dwie osoby Potem. dopie :pam}i i Fll'aIllC j1
rocZ'nej pensji. SUllI1a ta. mdow.alago w zupe.lności.
ra- okazało si~, że był to loka j •\vicelCróla \P
PloIt·ęg:i eUl'Ope}2kie pOizostawHy mu samod2f..e.l\Nie lri>czy hCilWil'ID na dOChody, plynąoo ze siktrurbll
raz pokojó\vka jego żony . Oboje odegrali ]]OŚć, dosZ!edłszy do. przekonania, tż ,,.n:e opłaci państwa, leDz c1ągn:e zysJci z trzód,. które .WYl)~
shf' wojo\vać z. góralrumi, mi.eszkają.cymJ. w !lioo.o
Ją. . .v górach jeg{, dzCeci.
role swvch chlebodaw"ców i przyjęci 7.ost'ł1i ~pnyd1 góll'Ut h i wYPu-2!ują::ymi tl"Zcdy.
Republikanie me ~ą eUll"opejlSliUe:go ~:
P.rozydenwm Amlory· jest oboonie· 55-letni. par- stępu~
Z \~ielki~lni honorami: A lord Curzon był im
T

7

ca rue zaw":erałą dlań ani źdźbła bohater, pogody, bo wtedy dokuczają rany.
1
stwa lub grozy.. Nie widział też VI nIeJ nic
Raz podczas oględzin owych błizn.:
. romantycznego. 1:'Hc - . prócz jednostajnej twarz pogromcy lampar,tów zajaśniała naglę
szarzyzny· i nieskoilczonejnudy.
jąkiemś wspomnieniem. Zrozl.uniałem, żeicl.
Spojrzenie - mial rozmarlZone i· pełne
Lwy. O tak. -Walczylz mmI. D'~ raz właśnie chce· mi coś opowiedzieć. '
. zadumy, glos smutny, rozkazujący, a .prze:. biazgl Należy tylko zachować zimną krew.
- "Przypuszczam, że słyszał pan jut
j~.
cież miękki jak· u dziewczyny, brzmiący gł~ Każdy mo te 'walić lwa ile chce, mając w rę o pogromcy lwów, którego nienawidził
boką melancholją. Trudnił się p Js~rami~ ku· zwykły kij. W chwili, gdy lew zamierza den (!zlowiek?·· _. spytał, zaglądając trosldi
niem dzikich zwierząt, chociąż trlewyglądał skoczyć,zadaje mu się . mOcne uderzenie w wie do klatkI llaj,)rzeciwko w której.leżał diQ
na to. Zarabiał na życie, Występując w nos, gdy jednak bestji uda się rzucić ku cdo ry lew.
nB61 zębów": - objaśm1.. ...,- ~;Wilęc ---a;
cyrku z treso\vanemi lampartami. Zimną wieko\vi., ze zniżoną ku ziemi - głową - o,
ciągn~ł dalej najważniejszym momentem
krwią wywołał \v widzach dreszcz -zgrozy. Po . fwówczas trzeba zastawić kijem nogi. Kie.~
. bierał za to od przedsiębio~ców 'wynagrodzc dy 7.wierzę dos:tęga nóg- cofni\ć się i znów w występach pogromcy lwów bywa włoż~
f)str:> bić, celując w sam nos. Otą wszytko.
n.ie głowy· do paszczy zwierz(Cia. ÓW czło
nie odnowierlnie do niebezpIeczellstwa.
Z
zamyśleniem·
w
oezaćh,
miękko
ply
wiek, który nienawidził pogromcy," zjawil'
Jakem po\viedzial - nie \\ryglądał na
pogromcę. Szczupły był bardzo i mizernego nącym głosęm gawędził· ·sła'''llY pogromca o si<t -na każde PTzedsta.wienie w nadziei, że
pan",\vyglądu, usposobiony zwykle raczej posęp~ pochodzeniu blizn, którychruemalo miał na kiedyś ·wreS7.c1te lew zagryzie swego
nie. '\V chwilach weselszych, kiedyopuszcza ciele. Jedne ś\,ieże jeszcze, drugie, dawne i .Gonił WIdowiska zawsze i wszędzie po ~
okropnę. ~ajgorsza została na ramieniu 1'Oz !ynl kraju. Tymczasem la.ta szIy. starzał sił(
ła go .zwykła ponura zaduma, pozostawał
jednak łagodny i spokojny smutek, znoszo dartym ongi~ .do kościprrzez· tygrysicę. Miał on, starzał się pogromca ~ i lew. Nareszcie..
iC1 na kurcie duźo starannie
wyreperowa~ pe"'11ego wieczoru, Medząc "fil pierwszych rz,ą
ny bez cienia goryczY.
wyglądało jak dach, ów człowiek pele:p. nienawiści ujr-zal
Kiedyś, po bHższem p0r-naniu, opąwic nych dziur. Prawęramię
dziiał cóśniecoś ze swego życia. .Słuchając, pzeptlszczone przez młocarnię. tak było po ·to, na er) czekał tak dIugo. Lew ~gryzlp<ł.
stwierdzilem, że zupełnie nie pos}adał wyo~ szśrpane prze kły i pazury. Traktował· to gromcę. Zamknął paszczę i ...... Die było p~
~l
br.nźnL UfcktoWAi ka:rj$.t4. sławnego cyrkow ,ws2Ystko lekko, skar~~siętr1ko na zmia.n~ ttzeha .:woł" .dokt()ra."~
JACKI~Ol\DON$i

OOOWtadan:e pogromcy.

1)

Nr. 296
•

"

1

e

I A
.

S{Lbi\ł.1ty~

W·zwi:ązJiq

TEATRY ..

JeatrMi&;fg:KJ 'lCały dzień hez kłamBtwa",
P.wulamy ,;Ach, te pensjonarki"
WIDOWISKA.

'-tr

, ~ino. ""UOOznjca"~
Luu. "Wesoła w4ówka" ,

lle4uta. "Klłfrjer C8lI'Ski
Dom. :t~ ,?ogronlca
..0die00J. "Przy kominku".

se!1'c'·,

Czary "Cowboy i księż,n-iozka".
:,&l.y kom~nku".
Nowości "Gałganiarz pa.ryski".
Resursa "KsiężniIC2kaCygans'ka".
CorsG "hldyjski gł'obowiec".
Gnt.od-KIiloo "Hrabia Kost.ja.".
Miejelci Km..OSwUi3It9wy: "Nie gtl'Zl6$Z, ma·tiko;\
~po..

im eelu

2

Ol
Komisarjat

••
Rządu

niaJącą SIę ·r6wnież··w powa~nynl stopl1hi d,Q _
drożvznv sr~)dk0W op';1łowych~ jest Itł.kt 1 iż

Kompletnym bnakiem wq

gla, a co zateul idzie, mnożącemi się w"ypad~
kami lichwy węglowej ~ KOll1isarjat Rządu furnl~ni" Źl:1 Q :,1ją za prze\vóz
\vęgla od uieE;
wydał bardzo surowe zarządzenia. w kierun~ śWiaaoluych kon.sumentó'\v horendalnych c~fi
Ku z\"'t'alczania nieSUll1<l,cnńy ch pośrednikó\v i gdy tynlczas ern t\n.leiytoś~ Z:l pr~€\V6z w ift!:
s,przedawców.
Ił
na wynosić rnniejwięcej 25 do 3D g:roś.zy 'Jt~
.
Dla ol'}entacJl publicznosci zaznaczyc korca.
l1ale'ży,że cena w~gla w detalu przy sprzeda
J~k sic dowiadujemy, cele111 'u5talei'iia
. ży na cWiartki,nie powinna przekraczać su'" taryfy prze,,;o:lo\vej. KOlnisarjat Rządil prże
my zł. i 45 za 25 kg.
slalodpowiedninl władzom odnośne
\\łfiiQ~
Niezależnie od tego Kornisarjat Rzą"du ski Vi tym kiel'1.1uku, by f'ilagistrat ustalił; po;
wYGał zarządzenia, mające na celu umożlhvie dobnie, jak dla dorożek - jednolitą
taryfą
nie rowl10miernego rozdziału węgla między ,za przewóz ciężarów. Zarządzenie takie pl'iy.
ludność pr,zezkupców w ten sposób, że prze czyniłoby się niewątpliwie do ukrócenia wy,
dewszystkienl powmna być obsługiwana kli~· zyi3kU niesUn1ienllych fUr1l1un6w, a tern S~
}entela, kupująca drobne ilości 'węgla.
, mem i do zrnniejszenia drożyzny węglaw
Bardz'O waźD.!l okoHcznościąt p,rzyczy:: mieście. (p)
'

CI.

'fi

U'·

Jakie ząrządzenia wydał

ULENDABZY.K.

~.. 1'1 '~Z,iH\I],ka -

"

bawił·

w Lodzi

P. Harding

.W ubiegłą sobotę bawił w Łodzi guber
btor Federal Rcseil've Banku p. Harding. W;
Iwiązku z tym pobytem ldo\viadujemysię, iż
podczas r.ozmów z przedstawicielami sfer go~
spodarczych oraż dyrekcji Banku Gospodar:::
,twa Krajowego porąszana byłąm.
spra
wa elektryfikacji okręgu przemysłowego lódz
kiego przez amel'ykaliskie konsorcjum Ame::
Bean: ~ Earopean -- Utilities "Corporation.
Konsorcjum to złożyło w swoim czasie w .
min. robót publicznych swe projekty i pla,;
ny,kt6re niebawem mają być zatwierdzone.
Chodzi.ło. więc Q ewentu~lne przyspieszenie
tej sprawy ~ OiIllQWienie podstaw
finan.łi)::t
. JOwyeh. ~e)

m.

'Zebrania }[Ontrol:ne.
'\A/ dnłU azL~Iejszym:wInnl stawi~ - się
na zebrania konitrolne męiczyźninastępują:::
cy,ch roczników;
.. Rocznik 1891 w lokalu komisji Nr. 1
JK,onstantynowska 81 koszary), o nazwiskach
&a litery Ka. 'do Kd.
Rocznik 1892 w lokalu komilSji Nr. 2
~onstantynowska 81 koszaryJ o 'nazwiskach
Ba. litery Ka. do. Kd.
Rocznik 1893 w lokalu komisji Nr. J
(Le.szno 9 kosz~ry), o nazwlska.ch na, iitery
Ka. do Kd.
, RoczniJi 1894 ~r lokalu komisji Nr. 4
(Konstantynawska 62 ko.szary2' a nazw'iskach
-aa litery· H. Ch,
Rocznlk 1898 w lokalu k01l1isji :i\.Tr. 5
~SJ.(łauawa .40 koszary) o nazwi'skach na li""
tery ki. Ch. (bip)

Podatek. m'81ąt"kowy
Izbaskareowa praypon1.ina, "fe z dnienl
1 listopada władze podatkowe przystąpią do
pr2ymUsoWe~o wyegzekwo"'\vania nieuiszczo;;
nych do końca pa,'.~dziernika rb. kwot podat
ku majątkowego przez płatników I i III grtl:
py kontyngentowej (rolnictwo. drohny haQ:;
'deI, wierzytelności pieniężne etc.), całkowh
me wymi~rzonego im łącznie z dotychczaso;)'
wemi r'atami tego podatku be~ zwyżki kon;
tyngentowej, Qraz przez plablikó\v II grupy
(więI{szy pr.zemy"ł i handel) -,.. poło\vv
Pl):;
lłatla.t ~aj4tkowego wraz ze zwyżką kontyll

~ p~ ~j4·'b4dde za&to

i

~

.
i
ł ie zi . z r ni
Fabryka Scheiblera
staje z
Pozna:ńskiego

i

..

brał{u węgla.

PomImo energicznych wysitk6w 1. kilkfL s WyUL robotulkoll't, a wśi6d fabryk zagrożo:t
krotnej interwencji związku przemysłu wł6 . "'nych możliwością uni:eruchom.1enia znajdU:J
kienniczego w pailstwie polskiem, podjętej ją sie llaj'większe f!icr.'rn1Y przen'1yslo"ve, ' jak
w min. komunikacji oraz w min. przem. i
tow. ~lkc. 1. K. Poznański oraz Zjednoczone
handlu· - nie udalosię nara.zie ~ażegnftć kry Zakład y Scheib1ler l Grohman, W dią.gu
zysu "węglow~go w przemyśle łódzkim. W dnia wczorajszego nie przybyła do tddzi za
ci,ągu poniedz.iałku 'i dnia wczorajszego iloś~ powIadana konlisja specjalna nun. komuni~
reklamacji, nadesłanych przez poszczególne kacji, gdyż jak się okazuje według informa
finny do związków przemysłowych, adono::: . ej i, tutejszych władz kolejowych, zakończy
szących o zupelnym wyczerpariiu się zapa
la ona· swoją działoJnośĆ już w ub'. tygodniu
~ó,v węgla w fabrykach, wydatnie wzrosła .
.i przedstawiła na podstawie p:riZep:rowadz~
Szereg. fabliYk mniejszych i Większych nych badań szczegółow1 ra.port w Warszawie. (E)
u.<,kutecznił już ~wet wymówlenia :w~cy

r

I

II

RI

U obrołowe· O
DTobBe kupiectwo. łód-z-kie i wielcy ·hurtownIcy

po

VI dniu wczoraJszym odbyła się kan::
fcrencja drohnego kupiectwa lódzkiego~ na
kfór!ej omawiano wyniki odbytego w ni,edzie
lę z 111jcjatywy centralnego związku droh:: .
n.ych kupców w l'olsce, zjazdu w \Varsza
wyłącznic'
wie. Na zjazd ten, poświęcony
sprawie ryczałtów podatkowych przy poda.t~
ku obrotowym, pr..zybyło ak~ 70 dĘ"legatów
z całej Polski. \V obszernej dyskusji cały
sZereg nló"'NcóW i referentów wskazywał, iż
wprowadzenie w życie ryczałtów prizy podat
,ku obrotowym nie jest narazie dla życia go
spodarczego pożąda.ne i wskazane. O ile bo
wi~m zasadniczo illicjatyw"ę :min. skarbu \",l"
. t ej sprawie należy powita6 z uznaniem,
o
tyle z: u\vagi na nieustabilizowane warunki
refOr111a ta nie przyniosłaby rzeSzon1 drobne.
go kupiectwa żadnvch realnvch korzvścL
ZasadniczYln szkopułem jest fakt, iż
l:ata 1924 i 1925, na podstawie ~tórsch ryczał
ty m~,ją byĆ
latami anorlnal
. ustalane - bvłv
.... ....
nemi i dąne statystyczne z tegO' okresu są
~~

.

t-:

..

sowanarównie* "'\vzgłędem tych platnik6w,
Dl a ją,tek
cszacowano nie WyŻł:.I

których

101)00 zŁ, a~v obowi~ b-,łi W ter.mi~

nie'do-kła"dne i nIe odzwiierciacUą

istotnego
stanu rzeczy oraz unielnożliwią lub utrudnia,.
dokładne określenie sumy ryczałtu. Z tych
względów

uznano w wyniku dyskusji wpro..
wadzcniery\!.zaltów za n.iepożądane dla dra
bnego Rupiectwa..
Na odbytych w tej spnl,wie konfere'n
cjach hurtowników ł"Ódzkich uznano ró\vnict
l,iwprowad'!enie ryczałtowego pod$.tku 0brotowego nie odpowiada interesonl kupie;;t
ctwa łódzkkgo. Przy eln styczności rozpo
f2'fidzcń o patentach większość kupców" pa
siadających dotlldświadectwa 3~ej kategorji
zrnuszoną będzie wykupywać przy ryczałcie
-II. Z drugiej strony zwiększy to raczej,
kwoty wpLtcanę od obrotu przez poszcze.
góhiych podatników, ponie"'\vaż ilość _paten,.
Łów YI ciągu b. r. się zmniejszyła, a ogólna
~uma, jaka ,,,inna wpłynąć z tego podatku
"powstanie bez zmiany. Dążeniem kupiectwa
Jódzki'ego jest raczej p,rzerzucenie poda,tlwu
na importer~ i p!iZelnyslowca.
(E)
nie dG k01Sca pn:i.dziernika wpłacie we wszy
..;;;tkkh grup':>,ch l1od:1tek n12t~1tkowv 'lo wyśo:.
kotci POłO\\Ty wymier:WAych im kwot. (blp)

,
Kierowcom samochodu nie
\\'olno padć podczas .jazdy
Władze

administracyjne \Vydały roz .
porządzenie, mocą którego zabrania slę kie"
rowcom dorożek ,sau1ocnodowych (taksówek
palenia tytoniu podczas jazdy. Winni niesto~
sowa11ia się do .powyższego przepiśu będq
karant a· naw'et w wypadkach kilkakrotnego
przewinienia, pozbn-wieni pra\va jazdy na
przec:ąg dwóch miesięcy. (w)

Budowa· kanłiłu wodnego
Gopło - WHrfar.
Za kUka dni ma

pf'z:yjechać Uet ŁodlZi

iilli.

M~e

r.zyńsiki, który będzie z.f:l·biegal u władz m:ejscowycll
O propaga.ndę ipopularY'z:oiwaniJe idei budowy J."og

wodnych vi Polsce.
Inż. Mierzyński czy!1Ji usilne s·ta.raiIllia, aby d-o·
p!1XliwadZić do skutku rozpo1częaie budowy katualu
wod.iI:u go Gopło - W ~rta, łcyczącego Zaglębie Dą
browskie z \Vielko,polS'ką. K'anal ten szedłby pd'ZWI
Jti-ll'Yooll'jum' w{)jew6dztwa. ŁódtZtk:iego na dyst'l.UlSie '
kiilikud!ziesi.ędu kHO!IIletrów. W z'\V-uązl:.u z tą bU:1{jwą
mogłyby znale,źć zatl"udnieznie liczna l"ze&z·e DeZir0b.
Z tych przeto wzglę.dów żye.zyćby na.leżalfl, aby star

powyżsm uwieńcz<Jue

r8lDiia

pom.yślnYIP.

C~tocho,Vtlle.

0'''.

~

as

o,bocmJ;e w t.ej samej sprawi'e
(ój

Urząd Wojewód:z,ki pol€>C~ifJ{omisarjatowi Hz.ądu
wycLać zarządzenie, aby właściciele wałęsających si~
lIsóW byli poe.dąga:ni dQ suroWIej oopolW:JeJd:z.ialności

....;. prmwi.dziana jest kaTa do 1,000 zł. ora.z are.szt psy zaś wałęsające Siię były oodziea:mie -wyławlane
"{lIl'mZ ,CfzYŚoCici ela.
.
W ootatnjm~rta.le wył(JIWiopo i, ZG.ibilto po-~:riY'ch Q za.rażeme psów 59; kotów 8, wałęsa
jących stę p'3ÓW zrubH>o 2. W tym~ okresJe wruęsa
i~e się psy pokąsały 3 ludiz1. (P)

. alknz

Ze:~"Tti(~O\V Żt,hr~fet\Vem

\Vna.jblizszym ezasie,wznow:iĆ ,lllJt
JWą uziałalność "Towarzystwo przeciw żebra
eze", ktt>rego zadaniem będz:e walka z 'tą
plagą naszego miasta. Działalność towarzy~
stwa polegac będzie, na dostarczaniu żebra~
kom pracy \vzględnie umieszczaniu niezdol
nych do niej w przytułkach, oraz naprzeciw
azialaniu' żebractwu xawodowemu. W 'tym
celu towarzystwo wypuści specjalne . bony,
które zakupy\vać będą mogły osoby, rozda~
jące zazwyczaj jałmużnę.
Obdarowyv,rani
bonami żebracy, otrzymają w to,varz~rstwie
gor.:.lcy posiłek i nie będą się
naprzykrzali
zbyt wielkiej liczbie ludzi, jak to' czynij za
wodowi tebracy. !w:l
f

nieumiftjętne

Rebabilitr:eja sekwpstratorówKasy Choryc,b o
. VI !pcu tIwafeekwestratorzy Kasy ·pra,vie sąaovv-ej, iżo żadnych naaułyciaclt.
Chorych Tadeusz Jordan i Zenon G'abrjelski lub rozmyslnemi.t działaniu na. szkodę płatni
dokonanłicyt:;l.cji w' mieszkaniu LejbaHan~
ków ze strony sekwestratoró\v nl'e magk,
delsmana w PJeksandrowie, który winien hyć mowy. N·ależności łódz. Kac;y Chorych
byl łódzkiej Kasie Chorych znaczniejszą su w .Al~·k~alldro""ie nie były uporczywie placQ
m,ę pieniędzy. Handelsman oskarżył obu \1:: neta z drugiej strony Kasa nie miała specjał
rzędnik&w o naduZycie_ oŚwiadczając, iż fi nej instrukcji 'dla Jicytatorów, którzy nie
cytacja ta nje byla ogłoszona w dziennikach mieli o~uwią2'ku sprawdzania, czy' egzekucje
Sprawa tat"ozpatrywana była przez sąd ').j zostały oL!loszone, co uskutecznić vtinien sp~
krQgowy w skladziepr:zew. sędz. Kozłowski~ cjalny referent egzekucyjny Kasy. Po prze~
go oraz sędziów Jurkowskiego i Kurcz-y,ń ~łuchannl świadków sąd wydal wyrok uni~
f..k:egc,. Z '7~n!111 świadków ustalono na r02 winniają,cy obu oskarżonych.
(E)
~

..
ł1Hlon BtO tySięCy złotych

w przyszłym

.•

Wystawę

NBreSzcie

jpiłen
roz~ad
,
'

ZarZĄd

Funduszu Bezrobocia otrz)-ryna\
do zaopinjo'\vania projekt utworzenia. W8r~
5ztat/hv pracy dla bezrobotnejinteHgencji.
Projekt ten przewjduje m.in. utworzenie cen
uaIi kolportazu k~iążek z agendami na ca~
łym terenie'ps-ństwa. Powołanie"

do

rozbudowę

życia

prolektlP

tej organizacji pozwoli "na' zafruCInłente pC$
kaźnej liczby bezrobotnych pracowników li
ln.'ysło\vych. Rola funduszu bezrobocia pole>
gać b(,;dzie na udzieleniu potrzebnych fundu
5ZÓW oraz na współdziałamuw zakresie Of.
ga.nizacyjnym.
(E)

_"_'~IS

Vl związku z nłediielnemi obradami

6ospodarsko..HygJeniczną w wojewódzkiego zjazdu NPR..Jw dniu
Łodzi

Al. HOŚCłumdd 73,76, 77. "Tf,r~ R%enJe~lnicży"
W.'''81 d,,- Pożf'~f!ałne toncer·
b .~ ... Jł~w.łelil.łJ 10 (\1 X l Ja rb.
Radło- KłDo..-

na

t

mat

~~

Łódź

~

wsitakfwanle

tramwaj przy 'ul. PiotrkOlWEkiej.
' .
Skok się jednak nie udał, a wóz tramwaJłO~Y
W pełn,ym biegu wlókł ni.efOiI'tui!illegi.1' ak'robc'ltę p.t"zez
ltilkanaś(~ie }{jf'ok6w. Mocno poturbowanym Harer..:
manenn :Laję1Ja mę połiicja, która o zajściu spisała
}JIrOItokó1' i skie;rowała " go do Kamisarjatu Rządu.
KomiBarjat w czynie Habermana dopatJN.ył się
Pt'W'kroez.enia pl".2)epikÓ'W o ruchu u!i-cznYID, i
.. wskaikiwamle do tremwaju w ruchu sikaamJ go
aa t;r.,. dm ~względnego ~u .za. ~ na

otrzyma

tygodniu otrzyma Łódź 'ru(Ż . projekty budowlane miasta orazspraQ
Ut). cele .r0zbudowyz wIt. skarbu 1 miłj. H:O ' wa budowy baraków dla ekgmitowanych
ł
ty~.z1. Suma ta t1zyskan~' zOiStala dzięki sta=, , bezdomnych, o co jut dawno . zabiegało' tl,
l"aniom komitetu rozbudowy i towarzystwa władz miejskich i rządowych tow.arzystwo
l/Lokato!"·~. Po przekazaniu pieniędzy odb 7
ul,okator", na.. który to 001 wstawione zostd
dzie ~ię specjalne posiedzenie komitetu raz ly do pretminarza budżetowego n' rok 1921
budowy w cdu dokonaniapoclziału tej sunly. p~wne kwoty.. (E)
Nfi. posiedzeniu tom omawiane b~dą rówf&

Pl'ized kiłku dnilami niejaki KIO!pf';l Hah~,
24, zam. pny ul. Zgierskiej 82, zawodu ,1m:-awiee 7 z pośpiechu usiłowa! wskoozyć w pl",zejeżdża.jąey

re!damarja nie uwalnia od stawifonnlct\'Vn

\V czasiepowoł,ywania pobarowych nie bez rezultatu, wobec czego winni oni bez
do służby w wojsKllsłalem zachodzą wypad względnie ata wić się \v wyznaczonych im od
ki, że po\vołani 1 względnie ich krewni, po o . działach pod rygorem skutków prawnych,
trzymaniu karty p0'YVblania do st~nvienia się przewidzianych wart. 115 ustawy o powsz.
w wyznaczonym ,oddziale, wnoszą wszelkie obow. służby wojskowej.
t!o rodzaju podania do władz
adłninistra
Zwrócenie doręczonej
pobarowemu
cy jnych i wojsko,,~"ch" z dołąc.zeniem otrzy liarty powołania może, nastąpiĆ w
jednym
manych kart pQwolania, ''Uchylając się \v ten tylko wypadku,
przewidzianym ,w § 443
sposóh od sta'wiennictwa w wyznaczonym rozp. wykon. do ustawy g 'powsz. ob
sIu
terminie.
żby wojsk.,ł. j. z powodu stanu zdrowiał
Jak nas informują. wtadze wOJsl(o,v{;~ stwierdzonego przez lekarza powiato,vego,
postępowanie takie nie jest zgodne z istnie lub urząd zdrowia publicznego.
iącemi przepisami {dlapo\vołanych pozosta

jaknaJrychlej-

Pilnni(~ie s,~vcbpsów

Za

Spóź[~iona

skutkwm.

Inż., :Mjerz~n:iS'ki

bawi w

zostały

I

wczo~

rajszym odbylo sję posi~enie ~~dy pol
skich związków zawodowych? HPraca". Po
burzliwej dyskusii; 'W której ,udział brali kie

rownik zwi~zków p. Ka.zi~ oraz

pfe

ze& pos. \Vaszkiewicz, polskie związki zawO
dowe '$Praca" postanowiły zgłooić swoje
przystęp1enie do lewiq Nuooo.ejPariji
Robotniczej. (w)

II

ł

Ku ezei Jana Kasprowicza
Dziś~ w ŚiJ.'.odę, od1J.ędlą sd.ę () godlz. 9 r3.J.l{)

dla
~eży SiZkół średlJlich nahożellstwa żałobne za S.
p. Jana Kasprowicza w tych k()ścio~aClh, do kt6ry ch
-młoo.met stale chOOw!.

a

O godz. 10 rano OObędIzrie się uroclZ'yst:e na,.oo··
ł0ństwo w katet1rze ł w którem Wemlą ud:zriad: deleS1l.1
~jewliadJz, Sltowerz.yS!Zell, cechów oraz S\Z:k6ł 2',!e 5,ztan

BezsprzęcZn1e najważniejszym czynl1iś

kieln istnienia i rozwoju kazdego spoleczeil
.stwa jest jego młodzież, której wycho,va~
niem powinien się cały ogół intereso\vac.
Nie moźna niestety tego po\viedzicć o na='0ldId& hołd Kasprowiczowi na. Aka·dellllji urocz.ystej
szem społeczeństwie, ani też o czynnikach
w 93111 Filharmonji.
,
---000-----do wychowania młodzieży. pow-olanych.1vli::
mo kilkuletniego bytu pailst,vowego, mimo
ZE ZWIĄZKÓW ISTOWARZYSZEN.
doskonałych wzo·rów, jakie
pozostawiła
Do Akademików Łodzian
nam KomiSja Edukacyjna; sprawy szkolni..:.
w z.wd,ąlZJ5'u znadlChodza;cym V~tym "Tygo ctwa pozostawiają u nas jeszcze wiele do
dm.iem Akademika" WtOj!!wódlzki Komirtet PQ,mooy
życzenia. Obser'watorowi łódzkiego szkolni::
·Mlod;zilleży Akademick:iej ZWTIB.ICia się z apelem do
wszystk.icll pl'lzebywaJ~y.ch w Lodzi Akadem1,ków
ctwa D.4sunąĆ się muszą niektóre \;l'wagi w
~k) o 'WZiięcie CtZ.ynnego udz.ilBłu w pr~ach prz,ysprawach obchodz~cych bardzo blisko cale
O godz. 4-eg po'-połud!nti:u mloozioo na.swa uczci
\lll"ooz.ySltym obchooem wieLkiego na.s.z:ego· poMę Ja·
_ Kasprowł.cza.
O gdz, 8~j WiCOO1"l6ID oole nasze sPOłSC:Z€11StWO

"Ty-

f'Odnia~em1ka".
~a. silę, że pr;aCIll

t(JidJbyia w ŁOdzi pod~!OOlS trwania lJTyg<ldinlia" hęruz.le za:lilC:rona
przez
.,Bratnie Pomoc.e" re posrozególl1ych uczelni{!ch.
Bil1J1'l() Kowtetu WQije\'V"'ÓÓ'Zkiego, POln. MI. Alk.
Jnieśc.i się VI gmachu \Vo01ewódzlbwil), ul. ZawaQlZlka

JA I pOIk. 21 gtl:zie

m.łabwia

wsweIJklie sprawy:,

piaty do "Tygod.:nil!.\ Aikaldemiika" w ~e UJt'I~
ma.. od godlz.
pp.

g-a

~

PDCZYTY.
Poiska I polskie morze.
pan ~'Zył.ator - Km1stainty
~ WYg'ł<1WW p:i8;teik din. 29 b. m.. () go{bz. 6 p.
p. w aroli. Miejweg;o. Gimtn. im. 1. ~kiegQ Sien
kiewicza łI· ~ZJ1 HuhoWmtJ' Ucznem! i p~
m.i przezroeuw. Jmety VI .me 1 li. ila domdfeh
Pod tym

1 30 gt.

tytuł.em

UlCmi~'9".

~

-Wielki koncert II Handlowców
Polskich

w. Dtiledzlię}ę dmlla 31

b.

ID.

H~ll1dllo!wlcy Polscy llT~ją

1'łka 108) "Wielki KlO!D.iCeTt".

w

społeczeństwo.

Pierwszą sprawą

jest wielka ni'e\vspół
jaka istnieje pomiędzy szkołami
pańsłwowemi i samorządowemi, a szkołanu
prywafnemi. Pomijając na razie kwestję nau
czani:a. stwierdzić można olbrzymią aż do
paskarstwa drożyznę nauki w niektórych
szkołach prywafnycli. {Jełeli bowiem roczny
koszt, jaki ponosi państwo na jednego ucz
nia w szkole państwowej wynosi, a. na.wet
w szkole o małej' ilości klas, a więc o dużem
obciąieniu administracyjnemiokoło 300 zło;~
tych, to w szkołach prywatnych preliminuje
się ten koszt Da około 1000 złotym. Ale bo
miernośc.

godmilnie 8-ej wiecz
swej Siali (PiotTkQW1- .

Q!

~g&m ~u ~e· P(iWt.ól~.a.IDeirn pl"O-

~ »K.()IlJjCertu - Otw~~ 2i din 2b. m. a więc
eMa-y HandlOlW!elÓw pod Gytr, T. Ryi1e!J:a, baiLet ukłla

dIu bal:etmI"'a Moaj:ewi!:k[e.gn w 'Wtylrolna.niu Ma.jew
skir-Gkls, J. Krygier (tem.otr) tQlr8..iZ 3lrtya1.a T€ła,uru
"fie.je~ p. M~

iWijiid'*'

MlH'

prywatnel

uwa.żalmy iZ8. ooowi.ąlOO:k z.'Wil'ócić Ui\\<1a-

na C-ZięŚĆ zpo:m.dinliętych, ponieważ zasJ:ug>u.ją· na.
t·o w zU!p e:ł1WŚ'C\i
.

(::c'

B8I!'IC1zio. c' ('ka.rwie pliOOdJsta'i\-1i;a Si~ p&wi.loni:k
e.k-oI1st"ruoW:3.iUY w fOtrlll:iepędzla.
Zgtr'omad'Ziła w
r.im swoje ekspc~tYZiIll1na pierwSl7Ja faJJiryka pęd?;U
i szcootetk w Łod>Zi B.. $ZYCA. ZasłUOO1M. ta.fiImna
załoW!na w roku 1853, l'llBJież,y dla na:jstwl''SzYlCh z tego
~ju pmedsiębiomtw wmju.
ZMmJaiClzyć należy, że ta gałąź pnzemysł u w
PolB.'Ce jest namzie dJoiS.yć muied;OOJn,a. Z u.z.na.n-iem
wJ.~c trlzeba podkre;ś1ilć ~ fa.bryUia H, Szvoa (Zie1oDJa Nr. 14) nsetylko sumier..nie zaspakaja,' na,SiZ-e w.eWlIlętJ:mne w tym kiell"umiku Zlapotroohowani,a
ale i
~ repl'elZe!I1TUj:e rmzemysl polski Z/agralu;;cą ito
tltt:et:y11ko W Europie, a,ię i 00. T)1lD!kach aZljatyekich.
o ja.kości

ze

ze

same zrobitl.

A. B..

tak
niewsp6łmieme liczby, jak 400 'zł~ tv
szkole państwowej) i 2000 złotych '(w szkole
prywatnej). - Taki sam stosunek istniej.e
pOmiędzy poborami oouczycielitych dwócll
rodzajów szkół. - Są to skutki urzędowania
t. zw. komisji ';"..('ju, Kfórej uchwały trzyma
Ją slę

dotychczas szkoły prywatne. ł.

Dru~ą sprawą, jeszcze ważnieJszą
naszej

młodzieży

-

TEATR 'MIEJSKI.
Dziś, §lwa ~le wioowrawe Pl'l'l.eidsta.wJ.es
aa:neryk~
~

nie· ,k::a~ k.ro!tocJ:lf~
dmeii ])eiZ kłau::lwtwla".

szkolnej

.

~

• Ji~, w ą.7vairletk po mz p~ na ~
9~4U po C€n&cIh, P'O~~oo ~ 'ę'"
~ ,)Ball~dy.m. '.

i ..

derzającą każdego. nawet przyjezdnego, jest
zachow.aniesię

tr i

r

TEATR POPULARNY.

~ś w środę, jutro wC'ZiW1artek i pcJijUltl"1J&W
piąJtek, .:aieodwol8illnlie ostatnie tirEy ]Jim;e~w~
PImW'I~ ~etki "Adl., rte pemsjQD.ti:·~lr~

E

\Vy&W1a! której tIrwIaID:ie ptI"ZOOłUŻOoo -o t yflz,:efl, ściąg.a w da1siZym ciągu a:.zesze ciekawych, co
.; v'dudcz.y wymownie 'I) j.ej &'tirBikeyj!llej sile. W 11lteli :~: elnym numeTZie IlJaSZegO pism.a. przy tO!gÓlnym 0p:>,i e \vrr'aż-eń z "Wystawy" omówiliśmy ju.:2: 8ze.r.eg
. ,iinx!" k!wr:e wystialw.iiły na niej swe ekspooaty.

ŚWliJadczy to d()hitnie

W

dzica.rni,

ottzYJD:aIąY

GO BIEGAŃ::HUEOO nl't} potmzebUd.e rekl!amy. KIa1.tdy
rem j~ ~e i sma:k.o
w.iite C\Zekolady- _
,;Zaikopi.alńska.'·
"Des~H
;;~" "Omoohowa", 1:i/k.worY, pra.Jń:nk:~ i.td. które lniWją wŚi.ród; ~w opinję .~ polIliiewo8.iŻ me ulSltę.pują.
00Ie 'W' memm. na.jwy1tworniej-

lJoldJzjanirIl ZI1IfLQobrze i

Obecnie

ctikierUladr i restauracjac 11Ie Z zo,
~tl1i z -kimś z rodziny. Kto wie, 421
lliespotkanoby rnlodzieźy szkolnej i na tloCJ
nych d:1nciH::;~lCh. A już ,\lllprost obur~ająceUJ
jec;t bezczelne ibe,'lkaroe palenie papieroSÓw,
w biały dzień na głównych nlicach przez ucznió\v w czapkach szkolnych. Lubuje się VI
tern Z\V!i.lszcza 111lodzież zydowska. O Z~
chowaniu się na ulicy uczennic także wiele
możnaby powiedziec. Młodzież jednak wie,
nikt jej nawet "uwa.gi na to nie zwróci,
dlatego ~wobodnie iidzie za popędenl mto:#
dzier.czt-:go tenlperamentu i fantazji. i\ co
się dziejc.. z używaniem i nadużywaniem at.
koholu przez n1łodzież szkoln~~ oraz o jej
życiu erotycznem, to najczęściej wie tylko
s::una mlodzie~ł nieJtiedy tylko r.odzice i lekarze. Słowa ·te nie są wymysłem i każdy, kto
by się zainteresował sprawami m1odzie.zy,
m6głby sLę do~ łatwo o tem przekQna~. Ił.
szko·ja,
tak mało ludzi się tem inlteresuje_
bo władze szkolne, choĆby nawet uznały za
wskazane wystąpić w tej sprawi.e, nie wiele.
ce,

zestawiając poborY
dyrektora średniej
szkoły państwoweJ z poborami (fyTektora

~

SdEM

w' mielscac!l publicznych .. POlnijanl nieoo2WO
fone chodZt~nie do kin na filmy nie naukowe,
orazl ' drltcatru, ale już na porządku dzien::
nym spotk~lĆ. można uczniów, ba i uczenni.
,.,~
h ·

teZ

takiejże szkoły

Z ...~AWY I WIDOWISKA.

I
odu

o n,aszem szkoln:ictwie

ftW~

'dM-ami.

§OItowaiwcgych oratZ podczas StaiłD.ego tl"W~

d

!B

produikoiWU-

ł},ytCh W}'1t'Q'bów ni€!D:l!l:1i.ej I{)I prawej eltyce i sun..iel11.łJO!Ści jej właściCIela, kt61'e,j nagu~odą jes;t oot.a:\\."u.cmy
-na. ciągłyclł zamówienia'ch{)p~l'tv rOlZwójfiirrny.· A

~j dyploon na Wystawie GospOd9.l1'cooj \\" 'I..odzi -

a .. aa os$a.tn;!ej :medal złoif;y.
.
~ fabrYM ~~.i ~rów ~~

S!Zy,m wYli".oDom ~rym,.
StZają

przeciWJD.i.e,

P'l"Zewyt-

je Si\V1Ojq" jalloością.. Ś~ (;) t:em lZtł'Oty me
dJal jaki fllI"ma ta otrtzymałIan& międ!Z:yn:aa.-odowej

cy do p. LEONA DEMBOWSKIEGO, Wiłlaścdlc;l'ella. fa.;
~ maJkJ~ów i młyna W!1:I:l'C-OIvreg'O. :&-1.a.klair<hl1 tej
:ij~y~ W)'l'abiany na sposób włoski opanoiWla.ł z ł6~Woselą:n.ae:z ryl1lek z dlwOOh wl'ldględów. Po pie;rwsze .
ze :mm-Y.ka pOOi(?·bIlta jest w wojl?i\v6d1z.twioe jrona., a
P<> cl1rutgJ1e, ~ ten, kto \rIa:Z ISlpróbotwJaJ jejf8lbrykatów

ten ~ta,n]16 OO'Z'aWSlie jej k 1 i € i l l l t e m . FID!m<B. ta. opiera. &we powOOlzenie nie 00 re.-

kla.mie, ale metelnośc,i i doo.łooci o zdrowotnoś6
w Rzymie W!1:. 1926, gdl2lie a;na1iIzachemi- . s.w~cJ? prQdl.1k,tów, a () uznruniu, jUlkt0 z(lobyła 0118
Clina c.zeik-ol.a;dy ml·ecZlJ,Wj W;Y~a} że mw.iera QiIla
sobie w~pnym bojem śwkt!d(!z.y srebrny ID.e{}ral na
.aJ; 98 proc. skła.dn&.ów ~ch. R.zeclZ jwma.,te
wystaW'~? w ~~tochor-Nie, a OSItatnil{} mooal złoty.
j m OooDnej 1;\l ylSltaiwie ·m.s.łu2Jo«lla pier""'S'ZQiJ:"Z'E}dtna ta
.
Wlełką TOfo ll-o.rodność zaohs'el'w{)wać In-o,ź,na W
nawa ()lj;it'lzyl111::tł:l meciel w. diOM'ód wmania dIoskonak1Ot.S1ku wyt,vóm: Wyl.f;O>bÓw Ch&.llk.Eluych ~)LAPOu l\L
łOOei ;iiejfamrykaXów.
Opw1a, (Wa.rsza:va). Ruehliwa 1a fh'ma, wySlt;awiaj~..
W dł'Medziną ,,'OOi i ~tów ~i n,ag
CIa ezęsio. a"''OiJe eJ$ponruty. iDJlli \VE!zYBtk~® wyS!tagus1Joi wt1'1ie U1~zą.dZOOly· k.ios~ :ooJ:~cy dD wrytwórm.i
h kira.J(),wyoh, zdobyłJa j,YrL robie to umMl'iB . _
wody Jrolnńaki(~j,· perlum i lwimlaetyki ,.JWO« (PJołIr J~ wyro.by jej w zupedJnOOiei Zl&Sl!uguj"ł'
kowska 44).
, ~ajba~zie i uwagi gOOJny ~ki sViiej sj{uie.
Spe.cjaloością wgo· d!aIbtnze Łodi2HIWlOIn ma.nego
CfIDOoSel '!' d!lla~an.iu jest pł}1ll llBeJkoli" ni:szClZąCy
prZledsięhiQTS1;'Wia, m!orooog-o·w l1". 1913 jest WlOd!a
radykąlme od'ClSkiL, n3lgni.oruki, hrodl8Jwlki i stwał'd..
kol{)łfulika kwillaiewa "E:ros" osiln:ym, a. suibtemym
niania skóz:y, U$UV\llftją.cy v,.;,s.z.ystkie te oolegHwośel
l'ÓWlłlOIOZeś.ni!f~ z,a,poohu nile ~~j.ąeym ł;rutiwo, nie
już w przeciągu kiJJku dni i to pod g)\\'liNłiłllCją. GOli
ustęPl1j.ąO& nkllBrU fQlbryka;tom w.jbtalrdz,i{;!j :rekla~~yniom IX>:l€iCa.m,y low€ll'salny klit '"Poloo1{'.... tej'"
I1l()rWI~, a PClvu1Jamym dda. jaJoośdi SlWY.cfu wyro..
ze f:llrmy k1&Ja;cy świetniiE) !SlZlklo, porcelanę, ia-ja.mJ
bów f:vrmOT.!L DalejmyditQ ))~"ohTlOlllitąle{ł skó~ 00
ma1'UlUil" i tak dalej z 7Jalr1z.iwJaJą.oą. trwałością., po.S'2XI!ł"sitk:OOci . i .IJla!dąjące jeJj ~ć i. blla.ł9Ść,
dObnie jalk i drngi śroOletkspa;jaj.~ .,słoń".
Nie.;
ormIZ WYOOrr,y~ gWa!rOOIDWWDIY VI swym sku!tfkt1cl1
mm.iej :radykalna w &.wojlQll d!iafumiu .'jest pomadka
l,,,,,,,,,,",,,
Ti' ... ",S" 1),1. 1m
.
~1
~",.u.: ':L:.>L v
.J;'.Zec1W.
PlIt\g'OOl,
prys2CZOlll iQfk"<OlLedo wywabiania pbm "P1runex" ,która ma tę
mznle lito.. FIH'llia nJ:uno" biocąoo. Uldz:i.al w Trur.g.ach tOOeiiow.ą zaletę, że OZ~1J0ząc, nie ruszc.'ZY przyt_
H
LWlOIWiSlkich .i "PoZinańskich; oorzymywrua tam sta~ligdy mruterJału jak iIQ ma- miejs'Ce, jeżeli po.słuł'I"
le odJz.nflcz,e.nia, któri8 ją i na osta!bni:ej wysta:wie w
Jemy się iJmemi ~, a nie wy~ ~
:Potrmie medale.., nie minęło.
I~ JA.po'\'
Lmpo.nUją,(~i Pl·~~W1ifl..i'lIi-ę ~lo<n~.
;
$
.8rr ' N '
wystfrtY~ie

:vae

w.

II
"REWIZOR Z'PETERSBURGA".
(Z,;ad,) Słynna kon:edja 5-akt. wielko śaty:ryka
fOi9Yj~ldeg{)

}.;Ei',daja Gogola .•Rewzor· ,deus. będzi-e
piątek w Teatr2<€ Miejsk}ill, 'jako
BżóstJl prcmje ....'l, se·zónu. Genj81ny ten utwór, za\vsze
akitualny i źyw(}tny, pelenkapltalnej W'€TWy komicz
!lej i goo'zY'S'tej chM-akterystyki Ukaże&ię, wD()wyeh
styltOiWych dek\)j1 Bejach KOllstant.egQ Mack.erV\cza i
VI k-ootjumach z Teatrów Polski.ego i Narod'Owego

w nadchDdzt'\(,y

\V Vlarszawie. Reżyserskieopra<,Q'\\'i3.1!1ie VlłarJ,ysla918. Ryszko\\"Sk;cgo. Ogromną chsadę świe'tl1egÓ' dzie
lasooniczn.egf' składają panie: Dunajewsli.a,DZi:ewołlska, Ja.kubi ńi2ka,

Ł,apiiiska, '\Vyhrań3kae:rac

pp.: Bi-elkz {Z'cmlul1ika}, FabiEiak; Grolicki (PoczmiStrz), Guryn{~,vicz. Jauv'\vg,ki (Horodniczy'; Kallin<ms.ki. r{ielis ~'z;rk, Kl1sZ~;;Y\-'3ki (wlzytatorchłopów)
Łabędzki {D zd6!'żym0Tda) , Krzem:llski,
M'I'oziński
Ljapkip. Tjapld.n), SZla'rurki, SzułJert, (Służący Ospin)
WilczJrowf',ki (Hobc,zyflf3ki), Znicz (Dobczyńsl;:i) i
IMembinski (Chle:::takDw).

Kas:.a

zama\\':ań rozpot:!Zęla

. Si?b'Z8nh3··.:red~ Orlp8 "fioz~oju~ na2 miesiace wiezi~nia.
B. R.ED .. ODP.P.:WAL~ER ZOSTAtNĄTYGR.M.IAS'tOSADZONYW ARESZem.
WeZOl'ajw Są~':,Okrągowym

PRZEZ RADJO..
PRO:.u~}..!fNA DZIEŃ' 2'1 X.
Godz. 15 Komllnikatgospoda,rczy; 17 Pr{lgram
dla dz.ie.ci; 17.31 Ja.zz-ba11d; 18,30 Odczyt p, L ' "Ga~
-w'wnichvo Polsk:e, ja,ko czynnik pGdnl:s:e,nia kul,tury kiraju" wygłosi p. I. M. Hif5!zel; 19 Odc::yt p. t.
"Rozwój terytorjaulIly pai'u:.,twa Pol'-'k'ego" wtygłosi
prof. Henryk Mośc.i'dd; 19,30 KomunIkat rolniczy;'19~45 Nad program "Rozmaito'Śei"; 19.55 Odczyt p.
t; ..Fidjastz iParteonh wyglnsi p. Lech Niemo.j-ewsld
2O~ Koncert wieewtrny; "~Opwetka klasyęzna ". Na
'Mkońca;enie sYIDlałC'Z8's'u i infOlJ:".illaCja prasowe.
,
.....-..000--

ny to jednak

HOłandla 3~O.80

i

pił,

28.~ł

Praga 26.72
Szwajcąrja

174.01, 173.90
Włochł U.05
Wieden 127.25.,

Doł.ar g()t6wk-owy Vii obrotach prywaljycb
9;01 i p6! (-c,br-D!ty b. malIe). Rubel zl'Oty: 4.75 --44.74
i{~~ty male).
'
AKCJE..
Bankdyskol1!tQwy8,25,; handlowy 3.30; Ba,nk

Polski 84,00; Zw. Sp. 'zar{}hk.6,50; Cerata.;- 0.66,
h..Jewski 0.18;Spie,s.s 2~9n; Cz~rks 0.36; C~~tocicE
,1,:.'-0; GcsiawJeH 43,00; l\-Hc.}};ałów 0.27; W&tsz. ,T<Jw
fahryk cukru 2.95; Latzy 0.15; Wysoka 3.00; N ,bel
2,70; W'aJ.'f.Z. Tow. kopalń \\'ęgla. 76,00; CGgie1'3tU ifi.CD
Li,ipop 18,00; M{)(l['z~jów 3.6~.
DOLAR W

WDZI~

(AvV) Dziś w godzinac,h·· wi,::!czornycn q·;).:.ar w
~r{Jcie prywiU'J2ym ll<o{.o.wany był W jralv:'l,Ącjac:h
9.02%' pr\Zy t.el11defi>~ji ut\l'zymanej, Qln'olach n~fl1:ych.
".~~"~~-

'

KomiOO:'n:ik przy Sądizie okręgowym wŁo<łzi"
,.JAN RZYMOVVSKI, zamj,elS'zkały w 1'~odz.i przy ulicy
SienkiewiC1Za 6700. zasadzie a.rt. 1030 U. P.' C.' ogła.
SlZar , że w dniu 4 l1:sropwd,a 1926 r. ()td g-o.wziny 10 rano w Łodzi przy ul' y Zaką;hnej •pod Nr. 85 odbędz.i.e
się s,pr.zedażz pr:z.eta.rgu publicmegoruchQmości,
nale~a.,cych dó fi1'my"Ludwik IJ.om8ln.OIwi,ClZ i Ru~hn
DoonaiIl(HVwz" i składającyeh się. z m,abB, maJSI.'liyn i
cegieł,

oozac{),wanych na

Łódź,

sumę:d.

77120.

daJ.a 25. ~dziernika 1926 r.

KOMORNIK Je RZmOWSKI.
te

-

c.rł
f5

szenje~

KomQlroik przy Sądtz.ie okręgowym w Łodlżi,
.JAN RZYMOWSKI, zami.es'zkp,ły W Łodzi przy ulicy
Sienkie\\>iClZa67 na zasadlzie art. 1030 U. P. C. cglaBlm, że W dmiu 3 listopada 1926 ,r. 00 gadziny 10 reDO w Łodzi pi~y uldey Gdaiiskiej pod Nr, 72 odbę.;;
się spl"z.eda7. zplrzetargu pub1ic~nego ruchoo::o,.
Śel, nal~ych do Alroo.a Berllnera i, skłill~j~ych
s.ię z mebli, 08z.aCQW.runyc[h na Siumę 7i. 1610.

d!ziie

LÓdź~ ~. !5 paź(Lziernib 1926 1'.
łllIJi

__•

__ '& BInMO'W81I&

ucieciki .lego . ~komę\go

za "SłosowLie

i

w areszcie z DOIt
torYOZł'rmibandyfami iopryszkamł z ohwilą zł~

Z'Wi~ .4~z.y

ló&Jtieh w

dmą
~~ po

Jn3,

ma przez wydawm.cłwo dzion. "Rozwój" kaUCji p.
Walter zo.stafnwolniony.
Przy spost'lbnoś~' przypominamy, że skazan,
w trzydziestu 1II>ypadkach na karę więzienia redak..
tor organu "sanacji moralnej" "G~o.~u Prawdy" 1L
W. Słpiczyński do tej ohwili u!e 6dsiadywal ani jednegó wyrokllli pomimo, ze nawet ostatnio· wyrok

3

rej niema

nad k!łóry

looIm.

ZaJrządu

Na

przez

zatwierdzony przez
oddeeyzji któ-

instytucję,

apel~cji..

słuźy ZW 1 łł'Zek

~ym··~t..

1100 ć., beiroJ:yJ;tny~-h,

miesięcznego więzienia zosłał

Sąd Najwyższył. j.

nat;>,~hm.iast. (J-

co

przestępcy.

pcknkug~dzinnemsiedżi&niu

Drukarzy

tCwego Zvviap;ku.

wbra,.ni:uZ!ruJ.'l~ądowem

obJ."a:du}e

Się ID. in.

dlad:o "Ziait"Qlhić na lelwlQo", Gdy:łl
OtÓŻ ~botni, którym lm.prylS kv:l'q~Ó'w proou
j:akoo .i~j W,V'stawIć sobie iakt, Żie. POIZOSta1i ozłOO
ii\iCYch ooebNił· ootaJtnią .deskę . ratunku, to jes;t za km'dJe Z:8irzą,du tolerują~ w llIwymgroo,ieezlowiek&,
pomogę dOlI"aźn'q., -kt?r:r"iin "k{)!ezlzy" pr8.oCujący
ktt"1'y - powiedzmy c1elfilmtnie -- um.i!ał "wzi.ąćHs
k3JZald pójść pnM,;(}I\>YtB.C z łopatą, ci "kdedJzy'" nie
k8sy ~iązkOlWejoiłw,IQ 350 złotych dla S\WyICh (lsobis
pomni tego.;żeieh obecne -sfsnof\vH',ka kh \vaI'UIllki
tY'ch celów· ze szkodą dla ogółu. Ozlon-ek 6w podlo-I.
prncy i piaJCY, są wyczyn.esn oo.bgo zwi~u, ws~ lmo ,,spl(ł,oo," t.o, 00 "w~iął" i nadal ~iada p!M.iy •
kich kolegów -' i obecnieni€pl'acują>cych - doprł()
lOOlym stole p!r('lZydjalnym. . Si-wierd!zjła, 'to komisja;
\VlB.ld:ziti 00 t&go,~e ei włtłlŚnie, hezroboltni, czu~ąe
rerorcyjna,do,wied-z.ieH stę C:Zł<liOkowie, było specjaa!
silę te..k erod~e p';)krlzy·~idz;(~.n,i J tCpug'ZCZanil, po{]m.ieśli
De ze.bl'\ft>r..oo i ,",'końcu pcf,lJosialo na. tern, że ,~3
knzyk:
, lOOTIlyłk.a"że mz j-es.zcze'na.h",źy ro OOaooć. Co
Zł).;J.lutofwa.Ii się.· Vlysfl.\pUi :z.hio-rol-;-Q do ak cjd ,
zba<l.3,ć? - Chyba to, że nie "wzięto" 350 złotY1C'n
mając.ej im dać pi!."R>Cę, Pl'<IpooID'Ując niżs'ze warl.m..1d
lecz "trochę" więc -j. 'Są nam mane i inJDe "pomyl
~a.cy, T~nie spoc'l1:.'ie·\y;aU s1:ę ptra~uj.ąiCY koleki" ka~)era, na 00· mamy oowody. (A-1'owa tu Q by..
dzy. PU.WSlt&l pe-wneęo :roo,ze.ju feru1ttmt w zwi~zku. .lym k-aBje.rZJe, a oJJ.oonia a.seoo:m:e).
Skońe.zyło się n~ tern, że akeja ooZlI'l()1oomych
JaJdemi środkami operruje zwUa;ook, chcąc Il8
załJamMlła S!ię. Skutek jednakie był taki, te kole
sWOIjec:u po,stawić, . ni-ech pos;fużyf3!kt, że czł-onkOJ
d!zy prneuj8.!2Y słą tego iuktu, zffiUlS'ZIe!r.ui z':lStali <:li) 'wie Z";iq.Ziku tak <1al<ClOO się "zaJl'OlF-nieJ.i",. :re pr~
pltacenia. 8 .pNH'. 00. z3!l"'C·Jyku na rzooz z\~~:ąvk'U.
lruty wJ8:molmraH dTl.lka'rnię "Rozwoju", N~z,v/;,i/SJk~'
Jł. q:\fQootni z jed:ooj strony przegraLi z drugiej
są nam znane. Sr<1'31wa "R(}!Z\.VlQIju" Slkończyła siię na
!",3dinakw od~ ~E wie.lki sukc,es.
tern, że nawg<> nie wykryto. Dziś je<lln;a;kże ~
Oztet1"BlCh cucnków, któl'!Zy pierwsi um-:et; !il'z,u
ś"'i.adików jOO!flB} i dlf'Ugiej spra!Wy.
cić z Bieme dyktaturę z;wl~ku,którxy- p1-el"wsi Wy
Nie. wątpJ.ę, ze łódzki :z;wd~ dlrUJlmrzy· ~
siąpiLi z W"Epomnianą a.kcją -- wykreślono z Oll.'ga.
te:.ż roś do powiNIlZ.oo.ia j chce oozyścić sdę z ~
ni'zoojiJ i tOgł~1{\'oo w·cl'gani~ mW<ld.cwym, z"m!~
s'zycllZ1f\lI'zut.ów a vv'4.ooCZla;S· w oopowi..edlzli.' ,,~
C'Z;B.jąe 0n.Leh €>beHyv/e i l1WłafłZlC0aj~e. c~i n--:-.tat
my coś !lQwego".
'k:i. Sprawą tą re.ją! sfę już Urz.ąd I~{urators;;"i.
FrancIszek LhlsOwskl
A .tarom:. przyjrzyjmy s.ię poSIZCzególnym ClzlooURI~z.e'2JiMka Nr. łO.

,Ind

L.ondyn ~,~
Nowy Jork 9.19

sąd 11%11211

Dla
kim' e:ms.ie

B,ru@ja 25.15

Faryż 28~rl7

pnez skazamI
go katlcji, .tu· .jak· gdyby zachodziła' ewenłuainoU

stasji 'Lódź~Fi;tbrycma
(za kt6re jak wiad6mo w ubieg!ymtY90dniu Z03tal
skazany .naezelnik. depałąał miesiące więzienia).
Sąd odrzuc{ł wszystkich. świadków redakcji "Roz..
wojn" którzy m!ell p:rzeprowadziódowórl prawdy..
?-ia skutek łfl90 redaktortul~owied'dalnJ "Rozwoju'·
p. M. Waltel'ZO$tat· skazany na 2 m1~siące więzieDia.
Pomime~' i&sitazaneblu pl'Zysłu~rQ.;e al!el~cja,
w której spodziewamy ś~ie ms~~u~,ie. uniewinnio-

---o(~

. E wda· ~ peZdrlG~i\3. 1915 1'.
W ALtr:.ti I,DEWI2~Y.
DoL Si. Ziedn. 9,00

saiizić,· w· ".i~łtin do czamt zlożenia

wa:rgztaUa~b' meeha~Jieh·

J;eltów.

,Yl-Ałł$tJnf~'StV'

się

DyreluljiKolejowej .P.Jll:R:~D~kiego r~aakcJi s.R~zwo..
ju" za 'pom!eszczenłe _domoś.-;i l) nailn:l:ycia~hw

m-

jut spr.wda2

odb~tła

Slli'fłWa wytoomnap:tze~"'~>pl'ezesa Wa~awskiej

();pWku~

i iJJ.>ald tern, ile by

macO>SiZCmU•

sdę

w

PR A WOI

SĄD.

Został 8k8z~nv
ł.ódzki . Sąd· OkręgowynoZpatrywał ,w
dniu \yczorajszym sprawę St~pisła'Ya. J:1błoil~
ski ego oskarżonego o zah9jstwo Józefa Do::
bramck':ego _Jak wiadomo' osĄarrony J~
błoński zgłosił się w sierprifu do włascic,~ela
fabryki DobraniekIego zprośb.ąoprzyjęcic
go, do pracy .gdy Dcbraniddodmówif Jatłoń
skiwyjąl z kieszeni rewolwer i strzelił
do
Dobranickiego, kładąc ,go trupem na miejscu.

Po zabójstwie Jfibłóńskioddal się
ręce

w

policji
N" rozprawie. oskariony·~'przyznaje się

D& 11 la t cieżlciego wf ęzienia.
00 popeinien:a czynu .dowodzi na swoje U:ł
sprawicdliwienje, że do morderstwa skło~
ły gc, trudne '~larunki materjalne. j
Prokurator 2abiński, uważając 'win~
Pods~ldnego za niebudzącą żadnych
wości.

wątpl~

wnosi o zasądzenie kary w myśl a.~
tykulu 453.
Po przemó'wienlu obrońcy oskarżonego
mec. dr. Fichny sąd ogłosił wyrok, moc~
ktćr~go Stanisław Jabłoński, lat 22 skazany,
zostal na 11 l~t ciężkiego więzienia orQ iC!
krycie kosztów s~doWf.cb: (u)

•

Sb

Nr. 13.

lIInI.

"Ska.ła",

Al Kościuszki 41.

EMALJOWANYCB:
E. Adam, Spadkobiercy, Piotrko\\'Ska 84.
SKLADY NASION:
J. SkOil\a,siński, Konst..'łIntyI1óWlJk't\ 37.
:MASARNI!: =

.

SKLEP ZEGAmJ!ISTRZOWSKO JUBILE.RSKI:
Jan Placek, Brzezińska 10 telefon 50-17.
ŚNL.t\DANIA, OBIADY, KOLACJE
SMACZl~E l TANIO:

~{)WśIki, I{iHńskieg.o

Kiłińsldego

123. bu1EJ1t Resursy.
INSTRUMENTY MJ1ZYCZNE:
F. Boniewicz, TargoWia 38.
WYTWóRNIE OBUWIA:
P6łcwski, OblęgorsM

Bl~ki,

Rynek 3.

K~:zmarowski, F'rrunciszkańska

.

SKLEPY SPOŻYWCZE:'

&

111'1

f"

c:z ni·
P

potk6j13) po iQ!dbiór tYICh~ w piWeciWfDlY'lIl M~
~y pł.mtni~ będą uwdatne ..

VI piermi&~n.ę_}' ID PllJl'k~i6 ZA
r.az d~ apl'z~dani~. WiAd. u B.
SadeWi.::u Vi ~hlmte _War.
ull_kim.·
.4l88r-l

~y T. h, W ciągu 14 dmd od dnia. WOOęc1ZEmlla
n&ka.m pład;ni<llZ6g<J>, .za III k'VV1aria.-ł dtp. din. 30 Jiistopa
de ll".b. ~ z-a. IV kw~ d!()t <in. 28 lutego 1927 ll".

kazyjnie de
O
maa}.
nls1ne. m

do piś
mitmm.ego pow1aJdJolmliendla WyOlml&łu Poc1aItkowego o
WB~ mrl:~ ~

tim.j~ ~ ~,

w
w

eWągu

roku, popme
caaynszów

'wysokości

najmu woruchQ'IDJOŚci łub częścl, me podlegających
llSItwwie 00 oOCflltr<m.ie lokaio!l"Ów; w wys.okośoi pt'l.'\ZIed-wojemJoogo, pod:sttaWlOlW\eig!o loollI1or:nego z 1924 r. d!oko
nattllego ty1lro na podsta.wie lJ.'IO:lStir~ygIllień, WiZglę
dnie ~ńU:r7lęd!u RoIzj~ dl() s}'l!mwna.jmu
w B6;~fSk.aJch ·osó~ ~ytlruj~y~ll dane rokale; w
.RIośei <m.jmowanycll uhlkia.cyj lltp. ~ na.jpó:hniej Da
15 dmd pry;ed ·upły.wem kaMeg.o kW"lalI"tału, :P.nYl'zeID
j~ ~ !lmli6lt1 W wyi9Olkiości ~u
~ być ~ona

oo.n-OOnem.i

lltAGISBAT

D1.

_

Karola

l.

4i!41-5

Jan

hm-iel

-. PiotdtoWska!CO, feJ.. ~5-35r

6!Sa.........

Dr. Jan

Ró2:ne.

D~browolskl

4,64-2

I

'A

1\
25 proc;:. taniej' PO.leca b
.Me
II DI}uny sWad ~weatrć.
Zitlona /Ii 11.
. 4285-4
~pt&edamaki~p n:f;i..lc. 2.1

~ ~) Z uafłd%eaiem.

(fil..
RloJ).aa 15

ł27J-4

f'; O sprzedania ~rDtt lany piekar
1 Ai &>ajty ul. l<%~l»ska
lit 75J (piekaraF
4t·76-i

U f:kt

Posady- i prace.
zaotiatD'l;. at:le.

LODzt

pokce WI !fał» PO e....
.,
gołówkom,ck
"

ceny

Ulkł«a.lłlpi(~ersidem

ddkum~

~ . . 25 ~a 1926 1".

rocblJu

aprzedanls,oto<

k.uzetlu~ krzeSła.

w~

~ieIkj~o

blźuterlę

-

PotnaJdw 'za~ S!ię, Ze prz,y.pa.;dJa.jące do
uiaooiZlOO:ia~'Wotv PQlda,tIroW8, naJeży W!1liie\Ść dł() Gt6
WInej :K"&sy MiejSlkliej (Pla:e Wolności 14}:m I i II

meruooołllllOŚci

4~8!-1

D

dJortęeZlOOle.

pod ,rygorem, m,w.aJl"tyttn

cukier.fa,

zegarki

l

::me ILitlOde.brane

W'ła.ścilc&eli

4~10-1

T

me

Wl2;ytW!a

uJ.. Kopernika

~nło na "Jplatc: obaVile ul.
ehor.. skórne i wenersCZDIł.
P.otrko\f.ka 8'1. m podwórzu od g,5-7. 'W nłedz. od 10-12
. 1łl wej4cie
5359-1
al, lWt1rzeja 5. od S. 11-12 i
~przed~m kaletkę pewóz paro
od 4-5 W leelmcy. Ztlehod ..
CgJnt
..
ta
łrzymiesięcHU~
su]u
" konny i Inaly pOWOzik l»S;Z}st
nie 21.
657crasy
wHcaęk
'Web
i
sic:
Nt.'
..
ko" Qobrym ał6IUe RadwaAmSJ
ogon
na
środka
i
.1
kotcu
ska.Ni JO,;
.
4162-1
czarny. Od,rv~adzł~ za &:'\1: ro~
om dftpięnomy (t1 u)i~~ii) lem· KGizNw. KaRter ul ~
czyelu JO, St. Pif.lUoktski.
Vi PeJ)Jtmtccąh z ogJ'6dkiem

Wobec POWYłazego W'.iiY'WIa mę WSZlystlcich tycl1

gi~t :ql. ł..od:m

Łodzi

"'

Kupno i. sprzeda!.

~w pa.ńst'WfOiW,eg.o potdJa;tku od ni-eroohOJllłOlŚCi,
którzy lWikilJZÓW pm;tniCl~ch
~zym8;lfi,' by w
prekJ!uzyjnym te.rminJe do dn. 31 b. m. zgłooiild się
00 biura. Wytdmiaru. Pod;aibkl()lW!e@O (Pl<8lc Wol.nlośed Nr.

aJI"tj"'.kThJ.ie"

40.

p, li 31.

ianiU.Ii rut)'noWl.my naUC 4Y4!.iel
. mnzy.ki (t::~te1"8, Ko..Ds~r~.)
IJd2icia lekc11 na fet:tepnmle
K altkst Swjątko~ki Zgł~r.ska
11--8.
3920--1

~

R6~e w myśl eri.y'kułu "wymileniowstępie usta.rwy z dnia. 1 kwiet.nlia 1925 lr. Mia

]\i

c trlebn:l!.'lutąea Narutomicza

datku na r. 1926 tooZ!iaż ozynmośCJi ro.oosła.nia ntadm.
row pmtnilQzyoo ~y, w~ dn. 15 paźd:Ziii9rnd;k;a T. b.

BEl na

Teppe m

wychowanie.

.

br Z I
.Ił

uuą4zenia
~rzeU)al'i

do .
o·
" .
central.
MONTER
nyell potrzebny u· iOL J. H. B

Inla

MagJSltirat m. LoO!z,i w wYlkonamu posta.nowtień § 11 (Ustęp wzeci) Rooporz.ą<Lzenia PreaiyOOD'łIa
Rzooztypoi&poJJltJ.'}j li dnia 17 ·czerwoo 1924 r. o wy~ i pod;a.tku 00 ndierueh'OflOOŚC!i (Dz. U. R. P.N.
5-1/24 poz. 523) oo;a'zzgodnie z u.sł.lawą z dlruia 1 k:W1ie
t<nia. 1925 r. o' przedłużeniu lllOOy obowi9JZ!ujEłlCej Pl"ze
pilsów o wymia;r;ze i pobo!rize ~oż. poootku (Dz. U.
R. P. Nr 43-25 - ~. 296) ....... podad,e llihliej!SIZe'ID 00
ptUtbłieme} wiaoomoOOi, iż ~ pomieridooego IX>'"'

,

lV. Balasiński, Targowa 67.
Spycbalski, Wys'Oka 16.

JmAWIEC:

"'. ~nf W4i\'~WBki. KHińskiego 135.

a,

t

Staikj·e:vv'iez, .C'1łoona '11.

c.zeanpik, Główna 1'1.

9.
Pacało",'Ski, Zgierska. 57.
KotliekJ., Zgierska 111.

S

WJtGLA I DBZBWA.:

SKLEPY GALA..NYEBYJtU.:=

52.

Sullński, MaryS,ińs.ka

2 -

PltACOWNIE OBUWIA s

Ziomek, Senawil'ska 8.
..
ł1HLmCZNE -PRALNIE I "EARB~ARNm:
_.
DUtr~~ynski, HI'ooZliilSka 5,~ilja Pomol"!kll ~
SKLAD PASZY:
K~6k, Bl'Ioo1Jińska 100.
Buda, Zgi€lr.Slka. 79.
ZAKLADY STOLARSK:tE~
Ew.iJaJtkmvski, Lagiewnicka 48. .
- WYTWóRNIE 01.1KBeW:'

bmmek, . AlekSandrowska 43.
-HURTOWNIA ,WÓDEK:
~a;k. (PaJtria) , Brze.z:ińska 29.

Zgioo.''Ska '7.

ł*lWlAR~i1!:

Radtwanska, ul. Zglerskn. ~4.

Og,1.'9d.owa 52.

- lKLAJ)y

.

SKbADt OBRAZÓW I DEWOCJI::

153.

Z,gierska. 128.
ZAKLADY KOW ALS:KIE:
~! Abksandryjaka 29.

K'rosz, BTZleziMka. 68.

i

,

Dl'ynkm",'slu , Sie<ukieWj,ez,a 5tL

GCf1...g'm,Yl3ki, ul. Mat'ysil\ska _24. ' ... _

Zieliński,

6.

PIEKARNm:
mpędowski, Ba.łnciki

KfJ~N1:A~
Taiłl

DdeDda:kowsiki, 6--go S-ie!l'Pnia 10.
B.:opezyński, F'mr_cisaka,ńsika 47.

1óźwiak~ żabia. 14.
Bajar1 Rzg,o.wska 63.

Pawło.wski,

PRAGO'WNlE :KOSI'tKARSKI!:
.L.ewałldoWs!{1. K~Hl15kit'g1J l~.
.

SKbAD KUCHENNYCH NAC2YB

WYTWÓRNIE GILZ

rzewka. krzeWy
. ozd-opnt polecll
D

szkółektiteiń,kt

Z~ro.ielł

olfocoił1e )

z

~ł1\Snyc;~

Lćdj.

l1rtss·

4ł89-S

.')
/

J

~

=

PR':EZYDENT: M..CY:N-AiRSItI

ale

-

\

PRZEWODNiczĄ-CY WYDZIAŁU

PODA TKO\VEGO
·l KULAMOWICZ

::

:: ':

~.: =~=:=

~

;. ;,

'!I

~

~

=::_

. CENA OGrl.OSZEN: PII'!ZJed tekSttem 30 gr. w tekście 30 gr. za teka4 em25 gJr.;~~ne '1 gll'., wśród d!rotbnych~ 10 j nektr()iliogoi 25 duo'. k-omUID.iJ.t1łity 2) gr.
za ~ miJłmatrowy lub jego mi ejlSlC e. Dl'Qbn.e ogl<O!SmllWa DeZltermioowe 5 gr. m~; duże litery 5Ogu".;natj!IIlJlliejS'.z;ę oglOOlOOnie 50 gr. Drobne ponad
20 ~w - Vi'ytl"az 10 gir. OgloSlzem.iazamiejBOOWe 50 proc. dr<l'oo.j, ~:l,OO proc. Stronica PJ.'IzOO. .tękSlOOm i w tekśoie poo(Lz,ielona na 3 łamy, mtekB.
tem i w tekś:lie podibieliO!nJa.n& 3 łamy, ,za ł.elkstem ll!a 10 łamów, AkeydelDSJOwe i ~jlIre ogłoszenia: 50 proc. diroooj. Artykuły bezoznaca;enia hOlłOO'a.r..
jumuwata il"lEd\k,ejIQ.·m boop~. OglolSlZeni.a. pmyjmlllje si.ę do gtOIdiz. 7-j W., po 7-eJ 5O,prob. dro:Łej. Zat~rminorWe wychodzenie ogłoszeń aómind~tra,.cja We
odpowiad;a.. K.amda ,nowa podm.y~ obolwti~jIe jW; P-IlDeIdi«n Pl"Jłyjęte ogłoszenia bez up1':z.edDiego. zawia: domiien.ia. "Ro!zwój" mama. zamawiać w Zgi~u u
p. Laeba., w Pabja~h up. 1Aitorr.SłItieg-o ul. 7..a.mkIowa., w Wail'5!Ja:wie Bra.clra 5 (Inf•. PImBowe.Po18k&), w 1tI'ak()lWje RYlDek A.-B. (Księg&rD!ia, K!~..
f..

a.1tiego),

.~

'W

K:lOfW'lu S&iowa 4

NjgPOiQll. i

(Wołyńska

AjEWJCja

Pm.~). Adres w PCJ9:"ruOOd,_·_k.....u_dd_ltm
....._n
•.._iIe....-;....;l,5O;_
....;.._Im_·eati..,·....;;ęctI_m_·:G_-_30_71_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,..."""_ __

~ ~ l'~ ~

"Yi . " _ .T~c..~ -

_

~. ~~ .Edfmmd.~.Bart,~

