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przymusowej nle

mówią o
nowym projekc;i,ewielkiejpoźyczki z,agrani~
eznej dlaPolski.l\-la ona być w ten . sposób
zrealizowana, ·.że magnaci polscy dadzą· sWOP
. je maj1ltki pod zastaw pożyczki, .którą sfinan

i po

mająt

raz

b

mUS01Ałęj

bęf.łJe~udirelone bezpoŚreil

POŻYCZK!\ pO'Wyz~Z!l

sewalyby banki francuskie; angielskie, me-.
miępkie (?) i amerykańskie. Również wielD
kie)~fpitały złożone
bankaC'h zagranicz,: ,
n:Yob'·~pxzeg· lllagna,fó'\v palskichm'ajq·częśclo
wo·wziąć.~af w"pokryci~ .pożyczki. .
"
Za~~dni~; 'wa1'U~nłdem-' PQiyezil .1łl ,.

arcelaoji

sowa~' się 'p. Haidi'!1g, prz·eastawicwl
ban-: "
ków amęrykańskich, który obecnie' ·bawi,w.
Polsce. \v Cny sądzą, że banki angielskie
nie powinny' daĆ się ubiec kapitałom ame1"ye'
ka,ńskim,-w przeci'Ynym razie stracąrQ'z na
zawsze. rynek
dla ~ndlu angielskiego,
.. _ .polski:
.
. ..

nio "ła:ś.cieielommają~ów, lecz ma. być da:ne pr:ze~ rząd polski,grupom finansowym Z,l,
granicznym, które. udzi·elą kapitałów odpo·
wiednjch.
.... ,

Vi kolach finarisowych City

zasta

ma iówwe·z inferc

~_.

w

~h·ielonej pód zastaw majątków ma być za
wieszenIe działania ust!ł.WY· o ;reformie rolnd

nad temi posiadłoścl'ami ziemskie-mi,
wezmą udzial

w pożyczcezagl"aru:cznej

Poręczenie

Polski.

ktÓre

nie wykonania

iłfa

parcelacji
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WilnO 27 Paidziefnika (teł. wł.). " grup' polityczn)';ch. ZJazd 'mial, cliara1Cter r~
wileńskie O'rganarystokr~cji
dzinny. Dwaj naczelnicy wielk]ch rodów lit'"
ktÓra brałaudzial w ·zj \ździe w Nie~wieżu tewskich .mó,vili o rodzie Piłsudskich ,który
pisze:,
_
ucierpiał' ogronlnle w czasit} powstania JÓ2ef
Zjaid nieśwIeski był dramatem, kfóry Piłsudski byłglowąwalki podziemnej przerozegrał się na sali zamkowej. l\liał 011 ciwstawiając sIę polityce realnej,prowadzo$
trzech
aktorów. Byli nimi z jednej nej przez
litewskie. I oto, aby
strony premjer Piłsudski, z drugiej pp. Ja~' t~odkreślić dawną 'tradycję Htewską. Sapieh2t:
nusz Ra.dziwiłł i Eustachy Sapiecha. Nie b~r:;, ,wnuk powstańca nad którym zemścił $ę Mi..
ło tam walk >partyjny~h, targów per'sonal~ kGtaj l. konfiskując jego dobra oraz ks. Radzi
nych, intryg sejll1ówych, czy 'obrachunk6w \yzU znale.~lisięz Jó.zefem Piłsudskim w jedP
wyborczych. Zjazd nieświeski wychodzi da:;. nę'j sali".
leko .poZla ramy jakichkolwiek p:rojektow
'"Słowo

H

głównych

miejsc na 'WszystkIe pr2'edsta~ieRia
we l\Iszv,tkie dni

I m. 60 gr. II m. 30 gr. ,In m.20 gr.

spolecZeństwo

yal~t~iłln~~ i . ł~lY luól~ lkij klr~ne l

~

~

Oświatowy
Oa '\1. tOłku dn. 26 tdoon .. .;::Hstopaaar. b.

Nie grzesz, matko I

ntbDUlt 1'ł

9 cz,

11

~~~:r..Orły
, Drsmft
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roli gL Mu, Cur",

.zTeksasu

1 ez w roli

I•
Cukiernie

65ół-

Józefa PiątkowsHego
Plac WOłnOKI Nr. 4, !el. 35...&1.
Piotrkowska 26,1 eI. ....33.

mó\vią O zjeździe w:Njeświe~u

'JVal'sza:wa2'i.l0(te!. \VI.)
Korespondent llowł?jm:s!dego 'w:eUdego rlz~en"
l'Jka nTimes" wysłał o~:romną d9lie8Eę; wld6lej wy"
.' wodzi, .iż zjazd w ~ieświeiu jest .·~j)l)wiedzią zmia'
IT)'

~ł. fUl1MX

.

~

Cow A.meryce

, lIkielski Kinematograf

~~~~.

trzeehmagl1acftich .rodÓ.w ,

ustroju Państwa..

.... ." ..',.

Wywołało to w kołach P..uli~cz~Jeh; i

wa.. giełdowy'ebw Nowym Yorku eglom:ne wraż~
\Vl1słanozaraz depesze df}· Warszawy o .bliższe szcze
~'Óły
~:

zjazuu

agencji

~v{,zoraj

.'

finanse-

.

da,

nieświe§kiega~

amerykańskich

a przedstawiciel

w.

Warsz~Wie

jed"

oł.rz}tm_ł

radiotelegram z. zapytaniem, uy to .pwnll1-

że Marszałek Piłsudski

chce

się oglosię

kr616l1l'

,l{,

e~Ianra[i

"

anI!ullla,.
.4

gruntownfe odnowiona pod Dtiwym'· zarządem

etwiera w czwartek dn. 28 bm. og, 7-eJ

5.8·1818

dla SZM. Pubilunośd.
Z powalanlemJ•.• PETRYKOWSKl.
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Kr~ków 21 października. (tel. wt)
Krakowie padał prze:z ealq dzisiej~

aq noc

gęsty śnieg,' pokr)lwaj~c całe miasto
grub~ warstwą.

WYLEW STRYJU.

Stryj 27 października (tel. wł. )
Rr:eka Stryj wezbrała. do 1 metra 70
em. ponad stan normalny. Zaląnesą
ł./~gi

nadbrzezne, park Jordana

droga· do parku.

j.

Pod wodą stoją: Targowica i domy na drodz.

00 rzeki. Woda dochodzi do

1.11..
wódź zerwała. Ja.tnacze lodów.

1

•

Ila-,V8łIIICe
ę p łu
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aGt:

~wie nl\,TwezeŚniej wieczorem dn. 29 bm .. ra.) str~szny orKan. Dyv.;e V1IOSk'i zośfafy
przyc.zem stan kulmjn~cyjny osiqgnr.e przy"'. szc.z~tnie przez orkan zn:szczone .. \Vszystkie
zburzone,
pus~czalnie 390 cm. (co . nieznacznie
tylkJ d~lny "y t y..:h, ,w!cskach zostały

prżekl,"oczy stan, osiągnięty przy wezbraniu Lud.no~ść !?chroniia się do pobliski.ch winnie,
\V Budapeszcie
sierpniowem rb. 383;
przy tej wysokości Ofirar VI lu3ziach nie. było.
woda. nie dOt'ięga jeszcze korony huhyarów)· od rana p::~da gęsty deszcz, przyczen'1 terrip~

poczem 30· ItJ. l'ozpocznie się powolne

ra,tuf(:t, ołmiż~!ła się o 2 stopnie.

. opa~~

Lelewela. Po

IHJRZE W SERBJI..
B12!ogród 27 Października (tel wl.J
W-:zora j szalała _nad
Monastyrem
g'łJflałicwna burza, która
trwała wpra'wdzie
tylko 10 minut lecz \vyr:ządzi:ła n1'inlo tt' alit
brzym~e szkody. \Vielc donlów zostało zbułI
rzonych. LUQ110ŚĆ ogarnęła panika.

ORKAs :r-IA \Vl;GRZECIl
Budapeszt 27 pm~dzie-iinika (tel wł.)
W okolicy Pięciu KościcłÓ'w szalał wezo~

W TUTce nad. Stryjem rzeka {Joslę~ła ()
~etrÓw ponad stan normalny; i
~vy'rz~dziła

dochodz~1

d9,6.

.
Przejścia szczytu fali w Toruniu nllle~
~y oczekiwtlę 1. 11, w godzinach
POPOh,l:l~
!ll.cwycb.

~ie.

:wie1k5e szkody.

"POZIOM WISltY POD WARSZAW1~.
WaTSz~wa 27 p.ażdziel'ni'ka (pat)

Z nowodt1. bardzo wydatnych opadÓw
w gDtslciem dorze~zu \Visły (w ,"Vieł 1 1 puak~
lech około 50 m. w. 24 h. można oczeki wa'ć
W najbl12szych dniach podn!esienia sie 3ta::J
IlU wody na Wiśle pod Warsza.wą. Na pod:::
stawie otrZY'l1anych dodn; 27 bm. wia:Jm)~
~l, kulminacji m'flZna się 8podziewa~ tv \Var

wvbnoh

18

Krajowa . I>lnirłn'~'łi!ł
.... daw. T-WG M. SzumiUn Sp, Akt.
.'W W.anzawie. PL'Jdc1iiJ1;; 25, Firma egz. od 184.0
Pmed.~deł

P'lZ ej łlZd

~ nisław
Telefon

.Wystawę

i..6~

na

4

1·0{6,

nazwo..

.lU POY;TOJE,l\TN"1lM, MA D'JJtlA \VY!..,OltIy: ANGLJA.

uistYCt.2mej rozpoe~a się o godzinie· 6":&j wUeczW'€IID
Pc..li3iOOIZ.e.nis wetało otwarte przez Jawk<ow.a, który

I CHINY. \VTYCH D1]V6CHll<U!J1ITACH' ŚWIATA
'rwonzĄ
SiĘ
ViTYF ADIU·O NIEOBLICZALNEJ

1..8.proponował

DG~'l)EŁO~[;r.

uae:ć

:p:r&12

Dz.ielfiynakięgQ. Następnie

~dg1de ws~ę'!'lzia uar.ł' Nr.. 12 lub Nr..

S"ABILJ,""ZAC,1A KTóRA NAS'l'L\P!Ł:A W

•
_Hoskw8, 21a11 (atę)
0g6lno - .związkovm, konferencja pa;rtji kOillU-

peWiita.nie,

przy~lf4\piono

pamięć

dQ. wybor'u

prez;ydjum, w skład któregow~o 37 członków.
P.a przyjęciu porz;qdku dziennego, wygI:QS!ł wielką
rrogramową lll<J;węBucharm, kt6ry wyłącznie po.l u&mł oo.gadn:enia polityki międz~"'11&r&dloi\Vej w
zwdą.zk;u ,z polityką p8iI"~jł kt'}IDulliS'tyez:uej.
Hllskwa, 2'iJ\J (ate)
OlbIP.z.yunla1XllOwa Buch4il;rina, wyglo~'z{)ina na
piel"wsz-em posioozeniu 15-go kOllrgr8Su parI'ltj'i lc-a,murilStye®uej,zaiwie.ra jeden najważniejszy rys charak.t&ry'S:tyez;ny. Buchfwin .prawie zupełnie nie wspo
mina! () aktyW:!1&j polltyce pa.!"łp komu-n.isty.cznej·
p.oo;.a g.ranieami Roojt· Na;t()'mia~.t ze. SIZ-C'".lc"gólnem uP<l'dobaDjem~zymuje się nad· wypa.dkar-u.: r.hiń
skiemi :i strajkiem. angielsk:m.
W przemówieniu
swem Bucharin stwi€irdlza, tE 2ACHOl')]"i'TA 'eUROPA. I P:RZEMYSL ZA.CHODNIO EUROPEJSKI \VESZIj;Y W OKEn~S STABILIZACJI, A :KAPITAJ...IZM
WSZEDL W NO\\TY OKRES :ROZl"VOJUi KTÓRY
MA W ZARODKUPONO'tVNY· '\VYBUCII WOJNYa

'oSpodarsko,.H,Olellłt~!:na VI

lTIoo!!\"-ws, 2'i~1' (ata),
Siwem 6'1>.'81)'05e w sprawie stcsunkó\-v mię;'
1zy;na:ro'dowych Buc·ha:rin wyg'looU następującą ··uwagę IQ Chj,un,cn: W Chinach rozwija sdęprZeItlys~
) lk·Ść pl'>olc:hl'jus-zy w ohecnejct~wi1i V'l prz,em.yśb~
<.!f.)S.ii!,g'a ju,±' mi1jon lud!z.i. looust,rjall:iZacja Chin wy-wti~'d(}cydujrj,cy \vplyw na r()Zwój wyp.a.dków; Chi",
ny posiad,aj.ą 8ivoistą st:ruktU!r~ r01lnic;zą. nrobna.
własność włościamka
sta.illO'wi 50 proc. g'Jispodar~
siwa a Zit1a.jcluje B-ię w posiadaniu zaled\~lie 16 nroe.
z~emi. Sprawa rdnir.za. w Chinach jest jedne~ li
najpowa.t!1iej::,zych zagadnień wewnętrz.ny.ch.' Wł'OŚ
danie" cn,i{j\scy są llIajba:rd:::iej obciąźeni· :podatkami.
Ihskwas 27,10 (ate)
_Mów,i~c o Si'O:=:Fu:Dikaoh niemieckich, Bucharin
ol5\"iń.dczył, że Niemcy COrl'az baTdzIej ZD1.terniaj.ą Sl~
ln1'PB'l'JalJ.stycz.nie. ,Niemieccy ooiCjal-dem.D1k.raei wysunąć mają wniO'sok Q r,e<Qil'3'auiza,cji prz~JI.n.Yfiłu na
nowych l~dsta;\Yach, \yykluCizającYCih mo ź!iwoś 4
konfliktów w:}j(;nny.ch .

,,1/

I

ŁodZI

,Al. KoftiUAki n, 75, "17. fłTar~ R%emlethie%ty.lII
WeJ'. .. :a-L-- (1.l1~;o.;r 50 g.,) - Pożegnalne \r{)~ce(
;~, orkiestry St. NemYfl~O\ftk~::& 10 31 Jc, l Xl ń..

-Będzie wyda\vanyw l~orwegjtt
0sJb·· 27 p81dziernika.
Pomimo

z·wyeięstwa

J1rohibicji rząd l1orVtr esk.i nie wprowadził Z-U~
. pełnej swobody spożycia napojów alkoholo
;wych, lecz :wydal sze;l;eg daleko idących ogr,a

nlczeh.·

,

.

Spl2'eoai alkonom . odbyWaĆ sit:. hę::
u~adzie legitymacyj z fotografjami

azJena

które wydtlwąne ~dą

tYłko

m«~zyznom:>e

Każdy męzczyzna' może nabyć 'tylko

przeciwników

pełnoletnim

oznaczoną ilość alkoholu 'rV cl::1gu tygodnia•
W razie nadużycia alkoholu karty będą o~
bierane.
"W dni przedś'wrąfeczne, w ani wypłat
sprzedaż alkoholu jest zabl'oniona.
Napoje alkoholowe obłożone są Da~
dzo \V'ysokim podatkieme
15&k ;"

Oskar~ony·

.

K

WarufAwa, 2?510 (tel. wł..)
(WYBOX)
Drlsmę ·1-go· sq;du.~owego zapełniła pu"

b1kzność pc

hzu.:ti.
.
O godz.! mm• • sąd &krępwy ~ wyyok
Skwmlący Franciszka K:rGltk~o~· hli . "' 'Da 12

łet~ . . .~ _ _ *'_."'.~

Mi'f,~llf Da

'Bij fi?

12 lat

więzienia

.Har!i 1\!Ueh~owskie3J zasąib:ając od ~ego 1080 "
l:ffułem odSruIatWwarua Da rZecz rodziny MłchalolV"
skiej.,
.
•

Po og~nsUDiu

dzIał:

,.To jest

wi.nn.EI"

wyro:kus 11:róUl:m,Jski

k~zfwda, pI'mlZ~ s~du

... .

pow:i..

iesie:m Jde-

J_

".

.

roi.

POCBS

Przewódsąd()'łtwyłąwi'a dalsze sprawki kf.łD1.

fi'lI_fiBUl t;;4 wtftSiU~!łf) kttle~pGndnła jJBÓlfthlliJ

WatHa~ ~l'~dZierńika (tel•. wł.)
Flętn.asty .~i!~~praw o nadużycia
w marynarce WOjlnp..J rozpocz~ł ruę od
przem6Wtenii PfOku5totamjr. Rumhlskiego,
który pfopollował,
!'łuli sądow'ej Usunąć
tod~ittę 1· krewnyohktlm. Bartosze'wi'cza, p~
niewat Wc.zoraj .Jdulylsię wypadek, że'
praca prlesluuhtlDiem·· rejenta Bykowskiegu,
syn jegQ, siedzący. z pal?ią Bartoszevv'iczową,
!dawałmu .-wedługzeinań wożnego sąd~·
wego Stanisława Warzysza -. wskazówki co
do sposobu zeznań.,· zależne od zeznań po:::
przedniego świadkA.
.
PrzewodnicŹąeyzt:rztldza nlewpuszcza,:,
!de i mew-ypuszczame publicznosci do sali
sądowej w czasie zeznań ś,viadków, a tylko
po ukończeniu ~a.

\f'At'SDWI,3B .• pa~4j{ J,.ft!~fl

P. Marszlłł ek nil w,g'Gli aXjJOse
Na tnefvy"st.ettl, t!§Obatni~ poiłłe4~~nlu· ~ji ~J
1X4\yej ool;}~lzie ~ię pl~rwM:ł cty:tEttrlE! pf,lhllińarftU.

a",

iud2eoowegó.
Na po~ietł!zOO;h1 terb W1głooiprl~(ji,,~.n~@I mi~
ililttrg.kM'llti p. Czecln:rr;itH~.

P. pram.jOO'

m&r8ułM~ PiłśU~ki

M'.ł a z ci~:kaw{J~citl

z zu,ptlw,:a;{i:i-

całym k'filju tH}fte.Ki "·lłn~ :ttro

w

Wfł UJt w)~t~pi, udkkdf.j!łc to tIG lM&' ~p'~bi!aifCj

p li ~ICratzlwski

ultępuJe?

W ~wl~ku Zef.)a.M0mw ~i~WiD1.U l'Qlzes:.&ły
p~kl, itp. M{Jł·~WSki. w etJasie najb~lt..
JWym zgłosi swo.je wysił4pienie z r,ządlu, zaś· P. P.· S.
IrÓWlDIiti w ozasie ll,&jbti0Żi61&)'!m, WiJHeslie d.ę N.ądu

, ti'f;

.
P. Moracze\vski mia.ł oŚwladczyćpfiZywód-c')1'1
_ego Sltronnic't\va, li. zost.a.l poproot.u "ua.')1 aD.y.; '!

Sp.terpela-cję.

Zmiany na stanowiskach wOfewod6w
POOlpmny .dZJisiitj· został deikret dymisyjny dla.
wOjewodów: lubelskiego i- stanisla.wOWBkiego t. j.
Jl!P; MookaJewskiegQ idas Logas·.a~
J~śnie podpisaJJlO nominooj~ P. R~;lli
a&eWskiego, h., ~Y. lódlzikif.!GO, na :W9)eW~ l\l'"
.

~~-

-.

~.

.' ~whldek .Stanisla.w
Dłużniaklew1ez,
"ktory jako kurjer konsularny jechał na stat~
ku "PQlonja:'w\foku1919, zeznaje, Ze reemi:t
ttrancl ,;nib~to' jezdzilli za darmo, al. vi · rz~
Cl'ywisto~ci pla.cili. kOlll~ndzie statku jakoby
za. "prycze" po 3,OOOrli'f to. jest sumę od~

Choroba woJewody MłodzłanowSklego

D_

Wo~ Młodl2Ji,a.nQwakJi

Za walk,
~ . policji

W~wie

wiadajqcą mniej wlęccJ5QO zl. Sum~tau~
była ~rze:z ree~ntów za za:płatę za

Lana

przew6z~

.
Statek był statkiem przeCIewszystkiem
towarowym. Re~tn~ltAUOi byli' "dodatkiem".
Kom. .Bartollewl~zj który by} kapita::
nem 5ttatku, woził opf60~·.towarów właścicie
Ja statku i swoje tOWttrYtktóremi po drodze
handlował~

W r~ 1920swl'adek pozyczył d'd łaman

aora BartoszeV\.1cza sumę w markach, warl()$
'ści około 1000 złotych.

Połowę świadek Oddał :Pieniędimi.

Barto~zewicz:Jest ,to nieprawda. Pie·
nifłdze podarowałem .świadkowi.
.
ŚwIadek' Dłużniakiewicz: nKom'anCłor
Baifoszewicz jako resztę należności zabrał
mi ostatnie futro, które leżało na przeehOJ
waniu u Chowanczaka".
Barfoszewicz: Tego me pamflcfta;m;..,
\V dalszym ciągu rozpraw zeznawał fe

mart'oor

Bereśniewicz.

re re fi [1101 pra[

mmem,ógł.

sropn1.

Z· bandJhl.

.w

rtoszewieza

et

w kilka dni po c-

:&jęeiu·lH'zęoowania W Toruniu cięiJro
VI ,ooey ~. <J..oehodzH.a do ~

OiBOO,Bj

pn~sta'Wlila

!f.omj8all"jaw,wi R~u' doodlznaki Krzyżem z:l.sługi
wywiadowców 'WIa'rSzawskiego ur.zędu śledczegJ, lP.
l)ewyka i Bogumam zasługi lłołorone pr.~ ~lkW'.,..

Moskwa 27 pa~(]ziernika tteJ. wł.)
Prezes GPU. Ukrainy sowieckiej
'\v
~p bandy ZieliDski~
Charkowie Wa.licki· zakomunikował na posie
~dzeniu
rody' komisarzy lud9'vłych ~rajny.
Podałek, obrotowy nJe Obniiony
'że
GPU.
wykryło' wielkąrozgalęzioną pr~
Zapowiedziane w ubiegłym tygodniu Qbniż~
Dk od d'I):ia 1.1istópada r. b. s.topy podavk lobrotoci,,'sowiecką organizację
ukraińską" która
wego w handlu hurtowym z 2 na 1 %. nienastą.pi.
istniała i dzialała ha teren:e gnbernij w'olyń:
Obniienli.e t-o od!r'OOZiOne wstało 00 1 8!t1'Cmi.a
. skiej, podols~ej, kijowskiej, pOłtawskiei i
;1'.0&\1 p.nz)l&Złego.
ebersońskiej.

CzłonkowIe ~organizacji utrzymywaR
rzekomo ścisły kontakt z erriigracjąuk:rajń.,
ską w Eur,ópi:e zachodniej za pQśrednicŁwet:n
rumuńskiego sztabu generalnego.
Centrum organizacj~ znajdowało siQ w
Kijow""ie.
Składając ·to oś\viadCZenie

Walick, ZSł·
sytuacja polityczna na Ukrainie'
wymaga od GPU~ zdwojonej czujności.

zna.czył, że

&ub. HardIng \V Katowicach
Dziś

ranQ

przybył

z PQiZOOJma. do Katowic ga-

ner alny gu,be;rnato!r "FederaI Reserve BaTl..k" p. Har"'!
~!jiDg, poe,zero, po zvvioozeniumi:a-sia ipo!SZICzeg61sy .hY&kładów r.a\Zemyslo:wych. udaJ:· się wOO~Ot.l"em

~ K!ra.ko~

Prawica NPR -n

Poseł ldziechcwski VI Toruniu

rozpęlziła.

Toruń

27 p6zdziern)k:a (sw)
W "dniu wczorajszym poseł Ciszak z
NPR. lewicy zwołał 'wiec NPR~, Przywódca
p.
Państwa",
NPR. prawicy tposel Pawlak, or~z prezes rady
Od'czyt zaJnicjowa.ny rostal prz-&Z. pr.zedSt&wimiejskiej, Antczak, przybyli na. salę w oto::o
delii miejsoowegoodd~l8.hl Związku Ludorwo-N~~
oowego. Po <rdczyde cz.Ą"tnkowie i sympatycy S'bronczemu swoich zwolenników .poczem ~ pod~
mcmwa Z•. L. N. zg<rto.wrui ~clegentowi bunz.1ilWą tr . czas przemówienia posła Ciszaka' ~ spo\vodo
'\1WM)ję·
wali zapomocą gwizdek· i trąbek automobilo

. w

poseł i b. minlS'ter skarbu p. Jerzy7..d,z.iecho~'Ski wygłosił w T()[,l1niuwSal~
Dworu Ar-tusa odczy,t
t. "F unć!.am enty potęg l

wiu weroraj;szym

w1ec lewiey

tej~e
wych takle larum, iż. wiec musllat
Warty.

fi
by~ pr~

~.:

I

poseł Ciszak' zwołał w kilka, go.
później wiec następny w innym punk-

Gdy

dzin
cie miasta} opozycjoniści z prawicy wyłam.
li drzwi i rozpędzili wieC ponownie.
Poseł Ciszak wyjechał w nocy do Gm
dziądza,' aby tam wiec zorganizować..

Min. Czethowh:z pr~gnie byt wydawcą
\V kólaeh l!QUf:yc:mych ro'Z,egzła siępogł:.oska;

I r[IU l

te mi.nlGf.e.r C~WChOi\yi{}z . z,;t..Tódl się d>Q\\ydJ.wców
,Kurjera Polsildego" z p'rQPozy:cj.ą kup.na tego pIsma. "

Konferencla
Woror-aj

w połudnIe

rządowa

odbyła e!ię

Nowy

w BelW.ederte

k\)nf.rt:>!lcja t udzJel€lID ptómji;lifa, WJ!c01xrem}.~
flUm.ł~ s'kiU'D1'1 (l-:ooho\,'icM.,

Odłoźony"wiec urzędnikó\v..
2'Apowiedsziany na \Yborek 'wiecurzęc1ni!k6w

~WOWYel:ł ~y ~al d~ n.i~eli~

rf edukt~ll bud!etłl
~>)

Bua!etna r\)k 1927 pl'zewiduje tia ~11~j~ dla
lli4;Ilf.lly.ci eli $24 11lilj(}-n~ źł.; ~amłast teggł'~1C'~~ ly c h 2.5.
S»oW;{ldoWil.:tW w l~t Ólkują >Qalii!~'Ul!ości'O'wą r~l.u.
1,_'1
'~-~,n .'I1IfIii

senat

p~ystępuje

• 27 lt (pat)
Gu,:ulsk

i

i

Na dizisiejSlZsm )!OSi~eniu sejmu. gdailskiegu OOkQna:ll0 wybor6vf uzupe1n:iaiBtCych .. 00 .pre.zydjumsejmu. W miejsce w.i,c~prezydem.ta..spjela, któryustą:pH z.e swego stanowiskliz powodu ga·taJrgów
z komunistami, Da ał.a.nowisiki() -pie'l"WlSzego wi.ceprezyd~ta

wybrano socj.aJ.delIllO<kr3i~Gehla, ił, na d/ru-'
gt~·...;.- centrowca Neuba.uetra.
.
.
VI dalS\Zyn1 ciągu posiedJzenia dokonano wybo
ru czte-l'echsenatorów. parlame>n.tarnYQ.b, .zapropono
w.a.ny'ch przez nową koalicję, zł.aroną z nacjonalis-

tów,

libe>r.a.łów,

centrum igrnpy

04 ~1l

urz~nitzel.

W .~~IU~i iłią po-

do prHy

słowie polscy, socjaldemoktrooi, komuniści, ·Diemiee-kD-gdańska part ja ludowa i nł\lrodowi SOCjaliści.
\Vicepl'ezyd0nltem senatu wylmany lO9le.ł ...
C'i~lista ni emJiecki Ri~pe.
Następnie wyhra.no 1s...tu ~w. Zatprsy-

,,'ęte.nie IIDWQ

wybrar""J11Ch9&nat<JIrÓW

na posiedzen:u jutrzejsmm, w

~ie!Jię

'piątek ·SŚ

presydem
senatu wyglusi expose prog!raJmowe.
Przed pfzystą.pieniem do poriądiku diaiennegC
L.a,brał głos były wiceprez.ydent senatu, poseł ·.naejo-nalistyc~ny

Zi ehm , kl1óry

nutu przemytn:ctwa,
PQIlów w.a,z F.x.ez

ueiłbwał ()(}Zyśc'ć się

z sa

u~~ ~ ~·k.1-lka

pr~

•

,-

wilne· .

anik od
p. Isudski
tbdZ, ant '27 p a'zdzier;nika.

JjjZ Zi

r;iadlde 'wypadkI

płaty. Ma.ły pn:ykład. prosty ślusarz kolejo.:s
wy }!I uszyński mial o&\"v:~.gę CYWHllą.
pod
C'!9.S znanego procesu nadu:lYc kolejo'\vych W
Łodzi

oskariyc swych szefó\v. Jeden z nich/,
Ostrowski. został wtedy skazany na cztery;
miesiące, ale i ś\viadek- niedługo potem
na
d~odze legalnej sh'acil posadę. Również pr8.$
sa, której święt:rm ohowiązkiem, jest pDdobne nadużycla tęp:ć, bywa często za swe re.
welacje pociągana do odpo'wiedzialności.
W z'wiązku z nieprzychylnem, opozycyj
Denl st.anovliskiclll niektórych
narodowych·

·pisnł

wobec rządu, vlprowadza stę z ul"zęd\l
pewne terrorystyczne represje; aprzedęwszy
stkięnl konfiskaty. Przebąkuje się już' o dal
S2ych ol ostrzeniach, choĆ włożenie kagańca.
na u~ta tych, którzy mają wołac,
jest ez~
nemeo na imniej nieetycznym l tchOmliwym..
lTełeli bo~.em jednej. stronie me brd
na cywilnej odwadze t aby przeciwko pew1:tt
nym inO\Viwjonl "sanatoTÓ\V" "'głośno P'Totes
stować ~ to i dru;4a strona mice powinna n~
tyle tej odwagi, ażeby zarzutów wysłucha~,
a n~e brutalnenl ltderzcnieul pięści wtlaczat!
z powrotem pólzaczę,te
zdanie w
gardło
przeciwniKa.
Miecz.

1yjaf
Co ucbwalono

Dl

się w ems.i(ł jego połlyiu w ~1'iieśnvietu OObyd
z:jam. wielkiego z:iEmiaństw'a ze wS\ZyGitkkh dzielnic
PoŁski, k.tóre wa,pó~~ez p. premjcil'ełIl zastan.a.wia6
się będUe n-ad położenieJm P.aJ:'5ki, i nad st'luowi&!
k.i$m, ja.kie nw. mjf\Ć z.iemri\3Jństwo w obecnej sytU=I
ac.jL Wii&dOT:.1JO\Ś.C l () tem (}DudJzHy w kołach politY'-l
c.myeh wJ.-ęlkie wTazen;f.e, wi.a(l{)!IDQ oowie.m, M w.

Qo;m.uk!rolews~.dego. P.adoboo:· . . teJką kónce~j.ę jest
~ A~lji. N8 regenta. byłby pOIWo1allY m3~łek
Pi~ki. laik. słyohać,' ~wi~e ~ ~ tem plany te~~y}ne.

"1Jtki~mnowaeje wproW'~ podhasłem.

)fsanacji~ pr7ez Pilwdskiego.,

~7eh m&tlf(j.wt~ li..

~

:ws1ły&tkiom p~m }era'

BarlllL
Obecnie ta~władu r:a ~a" Się

lkończYła"

.p. ~łek, odb~

W ~Jt\t

Ji

..,~~

i

~ośĆ za wludzę osobiści~ mianowawszy $ę

wkońcu wła~~ie~jerem..

nejo~wagi" At aczkolwiek p-an minister woj
)ty ma 'fiN tym kierunku trochę już nadwątło::
M ~eputaeję, to niechaj pooieszy się 'myślą.
ie iregzta. społcc~stwa polskiego nie grze
Szy. nanadmłar cywilnej odwagi,aeikol::

~ek;: me brak. jej bezczelności ..

I idC ftap~.,.kła.d

grUpka ofi~erOWł .&6
*~ .a~ ~ mi JtOs!a ~~

.

monarc.hizmu".
W JLaMym ftae ,o,tów~Ja,Zd Nieświesiki pr'I41
got(li\'\~ać coś· rel1drJO d{mitOiSleg-o. Ji.{()ltem.y s.ię liC\Zy6
mwet ~ lW'wym z,amC'.cD.em i wpl"O\\"'adz.eriiem monar,
ethj;i Y! p<fJ.sce. Toby poolł'~nęło :z;a. sobą. U!t.WOI'zetnie

~icjszy ,.Kurjer W~mwaJti~· pt.6!i»: ~w~
~1oe~ jakie w· kcl:a.eh ilbJUooy$ 00 m:ą,d:u k~

~xy tf.'rmin kos~teln nadwą.tlonej skóry· barł~
łnwej, zdecydował si~ objąc 6dpowiedzia1~

.- .
!Jest in ~wnegorodzaju .rebabiiitae}«
~c tych, którzy zarzucali mu brak cywil

~jektoWl&Ilym zj.eźd'3ie jea.t-więksZ!Cf>ć ~~ennilków

'.

p~~~~~-~
~ mi~ ?,.{~)'"'39tOiW~ .~ _
. . ~e

P-

~~ Pi~kiecc,

Ueiekli
Sekcł~

IłId~ji ~Mltaoo.OOl!i.emymi, k~~

ier:

ri

:p9piuan,m. ·de-lal:&1e

i li

sMów". ·

.11"-

Z

sI

~" w :Po1s06.M in n.a:raz, jak bemba,. wiaiirmOść, że at'ą
Wsk~p Kowal~1ki ikill->:u inLye!l bl.skupów ma:rjawio
ldchrazem z SiGsb.'!:yczl1;'.8mi czmych.n.ęłG pcciehl1
:cagl'ą;m~ . l1~lek1i 131i);1iBd \1·1a~mi ptultrttało:f-

"ze 'WXglę

..t~ a:rrcYbiskul1 . maria.wicki~ KowaW. W cza..
ski iGlGwlzyt uystowałymulrompanjilll Stne1ea.
~~. _Pmri;f' ~i!lfJwal się ouoy"Qł.e au~_ ~~. J:
~.~

r

ISgTlnieę

Gl,. pat.;..słWGwychlt Prz& łyrektOl'ft Dął. Wyznań p.
Qkulicza, !akos mimo .~owego popa:rc1a me ];JOe
. wodzi sią. Lnf,.ID.~ść nawet· oi)ałammoona e>h:ullmvo:
po Cłtteiwiemu dObIera się de skóry .swJ'lCh "apG~ dW9m.a mmąw:ięeeJ Ddes~ cAy..
wał .... eh!ud 8i'ii'y~h d:uszytzek w :M.ińsku-Mago..

zamku

ma.

,

jej op:nja i głosy prasy, który za wszy

Jt\z~f I !

W nieś\vieskhn

4

dorozumiemy się zaś. łatw'o,łe
prowokO\vaną eiotką była. praw1c:a naw;;

skonlpromitowany prze!

I

?

Kazi~m"

że

nie\vinnł~;aby dla osk~l1·życieH,. zgotowao
potem drogą d~misji i represji ~)dzień .rZs':<

łoiła skórę bogu. 'ducha. winnemu KazikowI. '
L'!/t'mVSllO ):Wywuad todztem.nr ~'
podczas gdy Józio chicho:ta1 Złośliwie 'dobrze
~~yi.a.qujemy S.ię, 1ie ~iz;ft;Cj.am()i!la.rchisty
skr)>iy za krzaka~ ..•
oona :00. jednern, z ostatnich ~iedzeń porwItięła p.ro
Wiemy ·OOłmre', lito. Jest tu J6rleln, a jekt powołania. na. klrÓ1a. polskiiego, eU-Qlwle<k& z alllIg.

vrinil""

Vftł

4'

włRsn~lch \v~półpl'a,~ownikó\v dyrektor, przy;
pomocy dohrych adv/ttkałów i pobła,żliwo4Ci
s~dzi6\v zdoła się od słus;ttlych zarzutów •

•

}ero schowu\vszy, zaczął bombardować oknaf
~mku nlc;sympaf.ycmej. sobie ci'otki Ziry.
.kowana niewiastA, OOprO'Wa.dzOM do ~tocz
acści, WJ'P«dała od O!U8U® eza~. ~"
iłom i w ~:tnJkiw~u p~otnego·· figla:rm t

00WA.

-

noszą i rtas'le SqUYł któl~e, śrogie dla mah.lc~
kich, okazują czę~to ~byt \viele pobłażan~.
dlś dostojttłejszych przestępcó\v.
Nie s_

l

tą

5

wskiego, llie zdoby.ła SIę pótłm ł . . na oowagę ta}emnrćy Ś'lve fnta!ne odkrycie. Whlę .fu P5

i

41 '

~j

SIC~ 1gm,

~~1m~J
~
J

frzyJ!lzU marszałka Piłsudskiego . do ażeby pubHcmie włoiyć swoje a:rgumen,
Warszawy Vi! pamiętne dnie majo\ve porów:: ty, a, podaw~ 1.l6zwiska; płzyJą~ zit ~'i'~6j
, aywali lewicowi entuzjl'ci do wjazdu Chry ~yn odpowiedzialność.
. Te same groźne' objawy zaniku tak
&tusa na o!;iołku w muty 1erozolimy wdniu
niedzieli palmowej. Actko1wick kwestjon~ pleknej cootYł jaką jest odw~ga cy'wi'lna, 9'1)
jemy·. z calq stano\vczością rolę Pilsudskieg,) senvujemy· wogóle wśród wszystkich pra.wie
jako zbawcy, niemniej jednakowoż powyż~ klas sooleczeństwa. SpodleHśfllY. Zattr~.1kamy
'sze porównanie ma pewne uzasadnienie albo usta i oczy na wiele zła, Jakie się oorazczęś
wiemchociai nie było wtedy 1\1.esjasza, to ciej przydarza. Nie jest to jednakowoz .epiCl
znaczy głównego bohatera, nie b:rikło zato demją p5ychiczn~, ale raczej wypływem
",ni osiołka, ani Jerozolimy. Tym osłem, n1~ ciężkiej sytuacji ekonomicznej i chroniczne:,
kt6,rym Marszałek wjechał do Warszawy ! g() kryzysu, nękającego Europę, a przede.:::
ao wład2Y, byl nie kto inny, lak premjer :wszystkiem . trudności zdobywan1a stałego
Bartel. No a Jt:1"'ozolm1ę reprezenfowały 8:i zajęcia.. To też czynIDk.isprawiły,te' zmienił
nadto bogato N,ale-wki i Sanhedr)~ "Koło się kompletnie stosunek szefa do pod~ła~
ne-go: pierwszy schamiał,dnlgi się spodlił.
.zvdowskle" ...
~
Piłsud~ki'cmu n;e zabrakło bowiem na Drżąc ~ myśl o raożnpści zredukow~nia,
60WRl1Ze: żehy rzucić rękawic~ swym polity zgina: się coraz niżej pracownik przed swym
pryncypałem. pozwala sobą pomlratać, wiec:. C'lUylD niepl·zyjac1o!olu. Nie "vahal się, l.lną"
iizając zaulach stanu, ani nie cofnął się, by, d.ząc dobrze; że, jeżeli raz znajdzie się na hru
(}fiarą setek istnieil bratnich
plany swoje ku, to minie dłUgi czas, nim znajdzie się,
Chociażby najlichsza posadka. Stąd poły1{a w
prze.prowadzić.
A Jcdl1akowpż w ostatnIm roonlencie cichości niespra.wiedlh\"ą wymówkę i zamiast
.wielkiemu t!ewolucjoni$cie zabrakło od\vagi nle'1dedy trzasnąĆ drzw~ami i· odejśĆ na. znak'
'o.-. eywilnqj.
protestu, pochyla. się w rezygnacji jesz~z€.
I zamia-st Jak to prorokowano, ohJąc ,ni.~ej. Cierpi przez tę poniewierkę zraniona
$mlo1<;tne dyktatorooerządy, CO byłoby koo. godoośC osobista. człowieka., l~ł co gorsu
.kwentnym. wynikiem "}ego. przewrotowej ~r moralność ogółu.
akcji~ P~udski1 wystawiWSzY rut czoło fikz:
Z<1arza się bo'wiem często" te pracow:t
oyjnego gabinetu· oddane sobie' jedynostki rucy ID..,'itytucyj nawet pa..(istwowych zda~ą
sobie jasno sprawę z nadużyĆ,popelnianych
~łwladzętę sprawować z ukrycia,
. Pr7.ypomina się biijec2kao d\~óeh przez dYl'ekcj~. Ale, zamiast sprawców zal:!
chłopczykach, o . niegrzecznym Józiu, i o po denuncjowac przed policj~ biedny ttrzędnk
tumy m KB'riu. Józio, p.oczęstowa"\vszy ~ryz::: czyna, drżąc na myśl o moq~("ych ~o potem
kjem f t z~dzonego jtt.bluszka Kazia, kaZ4d spotkać szyk.anowaniAch,· obowa głęboko w
mu stanąć przed. krzakami, w które się· po,

"fu
,

l

~-

. nrCI

.

.JaR· ~oom9, Kowalski i Feldman sto]4 p,a.
łłfzn tem wjmu&zruda pienię(lzy (ld swyćh zwlaien;'
illikó\V is:zedtmia u.emGtallulcji WŚl'ód Ió)l9tbieJi
pt:tez nl'ząiiZen~ ł. zW. "ślubów mi~tycmyehiK.
.. J Oia do lH;iej o'hy&)i Vi swyeh śku~kacb dcpfł
w~ ,opim:a1i1łr ś&rd.8l:ą p:tw dYIDitar~:v ~

...

.wew,.,,,,~

_.~

, prlSy
"Swobod
Swoboda. prasy

\\T

mieli dość s1ów po;f~pi,b.l1ia cHIl faE.zyzmu, obGlC
nie c-o,raz częściei:~V\o,?łują.
na plI'7j"kliad
Mus,soli!Ulego i fas.~YGtO\V, Rby pogodzić opiinję'z sysrt.emem,. ~'lti~jioi\Vaoflym po pr.z;eilVI}.'O-

Polsce" jes·t bardzo

JCul10&trooll!t i dotyc'ly tylko lewej strony,
~polec~eńsh\'a.>l)odczas gdy prawa znajduje
tię pod silnyn1 terQrenl. 7)GŁOS LlJBEL;;:
jła"

cie, ahy mu dać iw}rą.§:popularną nm'>llQC'Zesną

pisze;
Nat{)u1i:a,.st nic\y,olnD iii~ :IN P:olBee \vypewiadać m12trz·o\vislcwa pisal1:Ego, Als1\:sandtI"o\vi Ś'i','ię-tochowskiemu) nestcrGwi polskich pnlJlicyst6w.

Ka indeksie znajduje

się

twÓr'GÓWl.Ail~ldej myśli pa:6.;;.i\vowej,

me po,rue.'\Yieraooj 3lrmj'i,. W;YQaJl~ł :fiabl"yK& z ~
kOIDThI1istbvv', srof\vem, miwf wy,m~ny, ogólni~
wiadJo.:r,;n.y program spqloomy i p011ity.cmY1 Vi
j.mi~ tego progI'i11!IDU ofgarnioował luasy i szoo.ł
wła.({jzy..Maa-sz mRzympoł~tył

kres trzy

Letnim.· walkom. hratobójicz!ym, kitóre ~a.wHy
\Vło.chy, a był polCfza;tkiem l'OO;t>gamizacj.i wS~ch
st1xmnej admi'lliis,tmcyjne>j, gospodarozej, szkol!
nej it. d. Nie .J>T'ZeSądz:ając,ooy ta r~i..

s'OIc'jaIis.tyezny i llalcjQi1l8,listyczny. Z'\\>'1!'iacał się

żywotną, trwit;1ą,

przeciwpróoom

zan~rchiz;o;wRnia

z,o'\vaiJ:ua 'WlocIl; . W)~t.ąpU do

je,deill Z
Z~~unt

do

fi.l'll1ę· ·'D(Hvod.zą j.edn~Jrf,em samem, że jest
im z.uIJ.ebllO n!ieznanQ I:Vni g€l'lBZ,a, faszystowsikiego :·uchu,. ailli j~QprzeJ)ieg, a,ni do.tych
czasowe wy.nikj. Włoskifas,zyzm mial od sa
mego początku~i1l1de za,ry,Ei()ąyany front łVnty

i

zacja

się

na

dłuŻ&Z~ metę

WaJwi,eitJIIlą,

nalJe!Zy, ~e ma
Bina pe'\v:ieiD plan i że ten. plan gQWwY iSltn.
zanim go Wp~l(),wa.dlZOno, owy ·OOrZlUOOl11o.

zhols'Zewi

\yalkil w

okaże

obro~

--'-

stwie.rdzać

,\V\iisilewskl. Jut.ro przyj.c1:zie kolej na HomaLISTY Z KRESÓW~
113. Dmo\vsklegv, z kolei
na inny'ch. U(!Iic.hIlS,Ć rnfł.j~ ludzie, którzy w czasacll' na.jsToź
szeg{) ucisku zaborców huc}ziL myf;l narodQi\vą,
wydlowyw·ali S110IeCZel1St<,vO, podtrzy,mywali w
niem ~'iia'l'ę w paii.stwU\V'ClŚĆ polG·ką .i czynnie
w oclbuCl:o\vauiu jej wspó.łp,racO\vali. Zastąpią'
Działalność bił słiłrosiy słup ecldego p. Mecha na Kresach Wschodnich
ich ludzie o Qdc,zucaem(wa1ności, jaką przed .
stawia p. EI}ff'etnbel'gi pubUcysta w rod.zaJu
(Od własnego· korespondenta nRozwoju".)·
p. Stptc.zyillsikU;go, który nie posiada ImJitury
KO,wel w październiku.
.... Nie, dziękuje za. to panu WOJewo..
i ,Z;I'{)1zumiel1.ia tradycji, ale rOZpOrządza t.aką. do
z-ą tupetl<, że pokryje
c.ałą s'wą ignoll'all
Dn'ia L9 bnl. pan wojewoda wolYllski aiie. Pojadę dQ Wars~awy ale sam. Zazną::
C'$ę w rzetC.za.ch, {} k.tÓl';rch mówI i pis.z,e.
l\1cchwyjechal do Warszaw~. PQ co.~ nara~ czam jednak, że p1envej pana nie
będzie,
Nowi ludJzie\v noQiwej Polse!e, 001 z ok:re
zieoficjalrue
nie
witadomo.
ni{ID.
ja
się
stąd
ruszę.
su saJl3ICji llloQ,rallUej! TyI'ko oni mają W.olllO.§Ć
Jednocześnie z jego '\vyjaz'dem: do sto;
Tak sobie opo\viadają mięClzy sol)q
glosuJ Hasla ich są ZI:,:me:
pre~lz z r'eligJą;
pirecz z po!~zuciem moralności w ż-yc,iu publicz
Hcy.rozeszłY się po·'Vołyni1.1pOgloski, powta urzędnicy,. a 'za nimi w głos cały ogół v .kt&

•

tern

Ży;oie pOll.itY'lC·z.ne

nem.

w

ogromnie uproo'zc,ZOIl!e-!

rzane nawet przez osoby urzędowe, żewo:>
je.woda l\tlech rua ustąpiĆ nliejsca innemu
ł)s~QitoroWi'"gdyż . jego rządy zacz,ęty przy~
hierać formy kompromifujące. Bo ptoszę po:::
słuchać: .Na osierocone staro siwo \V Dt1bnie
p. wojewoda Mech noniinował aż trzech lu~
zaobywant'u pr,zez
lTIonarchistów Gzi jednocześnie.
Wobec
tego. wszyscy
polskich i o ugruntowywaniu ich wpływo-w. trzej starostowie, ja~y silę unlówili, zwrócili
~tsze nGł.. OS CODZIENNY""
,się do l\1inisterstwa-Spraw
Wewnętrznych
\Vpłyvv'Y" po'Htyczne kO\ls-e.r'wa1iYWillej SiZlach
z zapy~aniem, który z nich lna objąć rządy
iy, uoslZącej . . mp.az-uehą gQ,tOi'we manu!festy ()
w s:tarośtwle dubieiiskiem, gdyż w nomln~
restj'iuoj.l moowrchji w Polis,ce wraz z warun
ejach ministerjalnych nie po\viedziano
kto
karni konkursu na. posadę "poma;z.ańea, B0Ż80'00" 2'illooooie w ostwtnieh. Cłz·asach wzrooly. W
ma
z
nich
byc
nadstarostą,
kto
starosf~,
a
J' t 1\[
rządzd.e ..,... oookzre1zyglloQowanego soc]a 16 ,y~ ~'I o
kto vice-starostą?
l'aewwSlkole,go - zasiadają nOQ;{}il'yCZll:li diZliaita. NJe mniej oryginalne jest z'ajśde pew:::
c,zemQna.rchi&tyc.ooi: M ey'szto"\viez, Niez,abytow
ski Staniewicz; Odhywa się ID'I)'zolny ale nie nego YJyższegourzędnika z p. wojewodą łt~e::
be;sku,tec,zny' proce:s konsoHCLolWRinia elelTh~';
chenl, o którynl to urzędniku,
człowj,eku z
tÓw monm:.cl1istv-czinych· w polSIt.aci stronnICtwa miod{l;l~t(}il)oser·watyw..nego) ()rpRl'tego () zole..:
pelnemi kwalifikacjami, od urodzenia Kre~
IDlal'!stviio kl'Ei35}We WHęilS!Z;C!Z'Y~PY i Po\Znań
$Y \Vschodnie zamieszkującym i doskonale
&kiego.
znającym życie i stosunki
mleJsCO\ve,
p.
Mech wydał opinję dysk\yalifikującą.
,
Kiedy ów urzędnik dowiedział
się o
O' DitSzeJ prasie rządoweJ 17 "Kurjer: t'eJ opilnji, zjavda się u pana wojevlody l\'le~
rach Porannych" '1 "Glosach Prawdy", któ"~ cha iw sposóhbardzo liprzejmy, tonen1 SpC
,tt;raz 113
zachorowqły na faszyzm. pisze kojnYlU, zapytuje{:
Iza. l\'loszcze!i.ska ,\y "KUR JERZE \v AR~
- Czy p.rawdą jest, panie 'Voje\vo;;
SZA\VSlZIl\rl"':
CIo, że podpisał pan ll'lOją
dysk\valifikację?
l\'

Sej-mie ni€! będ:z.ie się odpowiadać na. int'ell'pełacie poselskie, wogół.:;
dyskooji j.aik DJa,j.,
mniej, g;dYI \YSZY'§t!J,:9. ma iść wedle !'o!Zkazu
z gQl'Y.\-

ona

o

l

1:),

' .

•

gk

l)unlit',vFll majem

~1ł1_1Iili1I"".lI/lIII'Jiil!ilBlllliBlllillliill"!1!iIIji!ImII_ilIlIIIi_,~iiiflIfW§

nie,-~#~7ilzDaczyć ll1USZęJ ż00,bsdutnie
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Fis
VI
Utworzenie nowego stronnictwa
za;:hDwa~vtZego

Po wyjeźd2:ie .rllar§z~łka PirsudsldfJgo do Wal'
szawy,
pl':Zetłstawiciel~ rodów magnackicli w
ł~~ Nieświeżu odbyli t12.isiaiplzed po~udniem i po po- .
łlUdniU narady dla ust&łenia programu akcji w
11ft
t~iispl'awie Grgani.:laeji ie~l1c.litego sttc;unictwa zacbo..
'. wawczegu~ Goście RadziwiU6w opuszezają już za..
m.eknieświeski i w:raeają do sV'iOich l11fijątków.
Wśród uchwał, jakie zapadły na zjeździe,
zwraca uwagę decyzja odl'lYo1ia w najbliższym €za
si~ pl'Clwdop. w pierwszej polewie listopada br. \\1el
kiegozjazdu zIemianstwa w Wanzawie,. celem
pl'Gklamowania pi'Ggl'amu nowego SUOJuliistwa..
,.~

ni~

IDtl.nl

zmnilaru robić sksndł~lu, pragnę' tylko wie·,.
'd'lieĆ, czY to pr2~wda?
. - No, niby - odpowIada vv'o)ewoda

1

r__

ale ...

- Panle WO]c\vo'do!Bylem ufzęanl-::
kiem przy czterech gabinetach, przy kilku
ll1inistrach, byłem tu przed panem; jestem i
będę, ale pana, panie wojewodo .tutaj
n1e
będzie. Bo ja znam Kresy lepiej
od pana,
znał~m 'je już wtedy dobrze, zanim pan' Si e.

tu zjawiL.
-

Ale~ proszę

pana, . ~ przerywa

W(P

jewoua Mech, -- ja tylko, ja tego... poje:;
dziemyraztn~ do WiV-SaaYril jafŁam
~obj~
wsz:~stko.~

ta.tniej podróży do V\l arszawy" - oplnjuj(t~
że dymisja ,kilkutygodniowego
woje~
wolyńsklego jest jakoby Przesą'(Jzona..
. Z tego wszystkiego jedno tylko jest
pewncffi , że zam.:ast davmego wojewotly Dęb
ski ego, -człowieka o silnej ręce idoskonal{,1Ś'
iloadmmis!:ratora, Wołyń dostaJ srłabellSZfl,
~zło\~ieka wł~snego bojącego się cierua, ni~
też dZ 1 wnego,że wzrost bandyfyzmuw.)S?
fatnkh
tygodniach przedstawia
objal<'
.wprost zastr r.:aszający•.
\V ciąż slyszymy O &llnycn
gfowacłi..
sllnej ręce i t.p. frazesach, \v
gruncie z~
ani jednego, ani drugilego obÓz t. zw. nsan~
cji n10ralnej" nic posiada. RepTezentują go'
natomiast lud2f "kierunku optymistyezneg~
kierunku radości tWOTzerua n-Owego żyda"<\!
Doskonałą., jakiej 'trudno iądać, Chata'
kterystykę wydal o tym obóziemin. Skła~;
kowski który potępiając fa.chowoścJ zna:j~
mość ustaw i·prawa 'wogOle gloryf.itkowal
natmniast partactwo, nieuotwo mów'~ąq!
- ,W admi\nistracjl
naszej wre.,
\valkadwu kierunków, dwu świaŁopogląd6w•.. ~eden kierunek nazwałbym kie'
ruukie..'I11 doś'wiadczonych
pesymistow.
Są to pl'ze\vażni!e dawni rutynowani
U/'JI,
rzęclnicy pań5tw zaborezych, pieszczottii
wIc przechowujący w zanadrzu kodeksy

usta,vy'i prawa, które po' ,ost1tly nam

Niech-wie pan...

-- Więc prawau?
- \VłaśC hr\7'je, tó uważa pan... praw'da

rYł WląZąCwszystkie "kawałki'" wojewody
.1\lecha
.
w jedną całośĆ i dodając je do o~

~

ko spuścizna po tycn państwa;m" ~.
ki, znajolności tych przebrzmi'alydi posb
l10wieil i usta,v często godząCYCh w
teresy ludności Państw~ Polskiego;(Jz.lę
ki praktyce rządzenili. z· piedestału blurka:
zapomocą schematów. i papierków, 1tZUł':
pują sobie przedstawiciele tego klerua
ku, nl0jem zaaniJem BreSłUSZDie, miano

m

raChO\Y\iCÓ\V ...

Zjawił się.BOWY

kierunek

w adn1 i nistracji, kierun~ opitymimlu,
kierunek radości tworzenia nowego iy,
~ia, .równoległe z potrzebami ~ ł
Państwa.

Nr. '2!Ji

IIs:ROZWOJ'· Czwarfek, dn. ~ pafdziernITta
11

Listy

Z

F. S. S. RIO
e
!"
i')
n"\iOZWOjU
II

n.ajrozmaitsz~
cent. to Wr,. 1924 otrzylnamy 178. w" roku slycha'ć od czasu do czasu
1925--217 a w r. 1926 (do października) 383 "rzeczo\\re" uwagi, -- VVidzisz; uderzył gQ
ekscesów chu~ańskich. Jak z powyższego w oko; '-powiadtl. jeden z chłopcó\v, podcią.
wynikat rozwój chuligaństwa przyjuulje roz gając spodnie, - a trzeba było między ()jł
czy: wtedy nic by nie vIidział. A potem k();-.:!
miary wprost zastraszające.
Z poszczególnych rodzajów chuligań;:: lankiel11 ot tutaj", - i przytelll mIody oby"
stwa najwięcej jest uszkodzeń na ciele (87.9 watel w~,kazuje na żebra, - t,.l\ u nas bywa
wysokim
proc.) Bardzo liczne są również ~ wypadkj całklem inaczej" - odzywa się
dyszkancikiem stojąca obok chłopca dziewiC
gwałtu na osobach płci żenskiej. Nie mówiqc
'IIJ nilS, brat Pietka, kogo spotka,
już o znanych. wypadkach gwałtu w lenin:: czvnka.
.gradzie i w Charkowie, Sergieje'l;vskij przyta każdego w ucho grznl0cl; a potel11 dopiero
T. Stelmacho"itvicz poświęca swój artykuł cza fakt dokonania gwałtu na nieletniej miedzy oczy".
'\7 l\loskvvie i w szeregu miast prowin
procesom sądowYm przeciwko chuliganom. dziewczynce w NiżnhnNowgorod:rie, gdzie
Z naukowego punktu widzenia
rozpatruje 14 chuliganów zgwałciło bezbronną dziew';: cjonf~lnych zorganj:zo\vano specjalne' druży/lll
czynkę. W powiecie Pawło'wski~ również ny dla ".valki z chuliganami. VV "chuligań::
chuligaństwo profesor A, Tainin. Prócz tego
majdujemy we' wspomnianym numerze "O::: na nieletniej dopuściło się gwałtu 12 chu1i;: .skirn' numerze,,;OE.:oiika" zalnieszczono rów,
ganów. W Rostowie
szajka chuliganów . niei' fotografję dyżurującego \v nocy rob obi
gońka" cały, szereg artykułów z życia i dzia
nika, ktbry na każdy alarm z ulicy . pośpie;J
łalności 'chuliganów. Na wyróżni'enie za sIu: ' zgwałciła dziewczynkę Suchanową,
Znana. pOwieściopisarka rosyjska, \Vie szyć lna na p01TIOC zaatako\vanym przez chu'gują artykuły Zalicza, Rechta i Niewiadon1
$kiego. Materjał literacki uzupełni.ono infor ra Inber, daje w swym artykule jaskrawy o~ liganó\v przechodniom.
Z artykułu przewodniczącego moskie
macjami o najbardziej typowych i jaskra~ braz 'życia na przedmleściachMoskwy. Na
ulicy
ł,;osinoost1"owska
'przekupki
przedają
\vskiego
sądu gubernialnego dov:tfadujemy
wych .wypadkach chuligaństwa. Numer koń~
jednego
ery się artykułem p. t. ,,sport w· walce z chu na straganach o'\voce i ryby .. Dp jednej z się. iż \v sm:nej Moskwie w' ciągu
mieSIąca sporządzono ponad 5.000 protokó,
łigaftsiwemH, którego autor dO'wodzi, że :roz:: przekupek podchodzi jakiś podejrzany jego~
w6j i popieranie sportu powinno byĆ· jed::: mość. ~,I1e kosztują ryby?~' Przekupka pelna ł6w w związku. z ekscesami chuliganów. N.
nym z ,glównych środków w walce z chuH., trwogi, spogląda na podejrzanego kupca.. VV "itV gubernji moskiewskiej w ciągu pier\vszycn
tej samej chwili dochodzi do niej jakiś ilnny trzech miesięcy: 1". b. sądy rozpat1,'ywały po
~ństwem.
"C:'huligansld" numer ,;Ogońka" slu:: kupiec, a chuligan korzysta z tego, by pr:ze~ nad 3.0130 spraw przeciwko chuliganom.
. Nader trafnie charakteryzuje chuligan
żyć może jako cenny nad wyraz mate;rjal wróci~ cały stragan. 'Ryby i jabłka wpada::
6l;t stworzenia obrazu obecnych stosunków' Ją -do błota, przekupka lamentuje, - achuli stwo profesor A. P., Trajnin. ~,Chuligaństwo,
w Rosji,.
gan się śmieje. A jego koledzy, idąc za przy -- pisze Trajnin, ~. ,to ślepy wróg społec:zei:i
Wybitny członek komisarjafu spra\V" 'kładem swego pro"tNodyra, przewracają wszy s.twa sowieckiego". Profesor Trajnin konstawewnętrznych, t. j. tego urzędu, który po~
stkiestragany, rzucając w niewinnych prze~ tuje, i;e chulig.aJ) l~t',; rekrutują się przedew~
, WInIen
prowadzić walkę z chuliganami!
chodniów jabłkami i rybanl1. Podchodzi mili szystkiem z robotników i włQścian. \V.Lenin
stwierdza w swym artykule, ~e chuligań", cjant. Chuligani widząc, iż jest on dośĆ gradzie na przykład 62 proc. wszystkich are
stwo, nie baCZąC na energiczną akcję miaro słaby. rzucają się na niego, a przedstawiciel szŁowanych chuliganów skJ ~da się z robotm
'rtajnych czynników w kierunku zwalczania władzy po chwUi leży wblociez rybami i ków fabrycznych. "A dl~ttego, -- kończy
tego groznego objawu, stale się rozwija. Jeśli jabłkami. '"A najmlodsze pokolenie, - pisze· ,profesor Trajn1n, - należy uważać chuiigan
lat 5 do 10, z stwo nie rylko za wc\vnętrznego "''Toga so\Viera Inber, - w wieku
~a podstaw~ dokonan.ych w r. 1923 ek.sces6w
palcami w ustach stoi i przygląda się z bacz ",.jcckie~o, lecz i za \vroga wewnętrznoklaso
ehuligańskich w przemyśłowym okręgu Iwa~
ł'M)W~.'-\Vornieseńskim przyjmiemy 100 pro:::
n~ uwagą ekscesom chuliganów. Przy tem we!!o",e_
,..,
.', G apOle
Moskwa, w pazdzierniku 1926
Mosldewski tygodnik ,~Ogoniok" poś~
Więcil swój ostatni numer wyłącznie spra;
:wie' chuliga(\stwa i jegJ rozwoju w Rosji so::
Wieckiej. "\tVszystkie
ilustracje i wszyśtkie
artykuły dotyczą jedynie chuliganów, i ich
~~:alalnośd. Członek
komisarja.tu ,spra.w
wewnetrznych
Sergiejewskij, ,opierając
się na urzędowych danych statystycznych!
pisze o walce 'z chuHgailstwem. Przewodni;:
c~~ący musklewskiego sądu gubernialnego A

P.K.
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się opatrzył, został otoczony

IACK LONDON.

świszczącemI
któremi żongler przy~

powietrzu no.zami1
pir1ł go ~o desek tak gęsto że poprzebijał u:::
branie, a niekiedy i skórę. Towarzysze po?
~wiadający błysnął
paznogciami wyrywali ze ściany jamy noże, żeby uwolnić
palców w sposób który mógłby wyrażać z~e;; ofiarę, była. bo'wiem zupełnie unięruchomio;;
cydowanie) gdyby nie był tak hardzo smu~ na., \ViadnIDoś6 o tym wypadku rozeszła się
tuy.
dokQl~, jako !4rożne ostrzeżenie.
nOpowiem teraz o tern, co nazwałbym
,~Odtąd. nik't nie odważył się zalec,a~
e1crpliwo';ckl·· -- ciągnął dalej. - nCierpli;; do Jego żony, kobieŁy dość lekkich obycza~
wc';ć byłaby zresztą w moim stylu. Nie była
j.j'w,ale ponętnej. Bano się rąk deVilla.
jednak ~ stylu mego kolegi; małego; suche~
"Był jednak człowiek imieniem \VaI:.
go, wygolonegoPrancuza - połykacza no~ lace, który nie znal trwogi.
i żonglera.. Nazywał siięde Ville, Mial la
"Zza'wodu poskramiacz lwów~ uwa.;
\:tną żonę, popisującą się skokami z trapezu, za.l '\1\ kła(!anie głowy do lwiej paszczy za
~a wieszanego pod kopulą cyrl<u Robiła przy szczyt swych pop:lsów.Nie bał się robić te~
~em pilękne salta.
go z innemi lwami, wolał jednak używać w
ttDf< VH!e miał temperament popęoli~. tym celu "A ugusta'( - wielką; dobroduszna
.., , '
'l
• k ,.
wy 1 gWEhtcwnYt
Ja" Jego ręce; ręce zaś 0-:: bestj~'1 dającą 'się łatwo opan~wać.
.
we posiadały tiką gibkość ruchu, jak ćhwy
..'
,;1\1 ówiłem, że\Vallace - zwaliśmy go
ty tygrysich łap. Pewnego dnia· bokser za::' królenl WaUace - nie bał się niczego, co
pr~)Sił go na żabie udka"
czy inne podobnl~ ~ywe lub martwe. Był królem Raprawdę, nic
swiństwo, De Ville uczuł się dotknięty i w z pozorów tylko., \Vidywałemgo pijanego
oopo wie dzi szybko acz łagodnie wepchnął' .lak 5zed~ do lwiej klatki, dla głupiego za"
boksem. do w-ylo2onej c.hoiną janlY, W której kła(~u i ba zwie:rzę bee lBjlosiel'dzial~ WalU
Iwicął' uutf ,'~m."Ztw.im biedny bokser, pięścio prosto, W ~

pogrocy.

zy

,'w

~,.Pogr()InCa

odwr,kil się szybko, usly-:

S~M;\\';szy jakiś nagły hałas. Małpa Tezyduią- .
Ca w dużej klqtce, podzielonej na
kilka
rnniejszych, wsadz]a łapę do przegrody wił
kał który uchwycił lapę i
chi.gnął z całych
sił. ~amię wydłużało się, jak rozciągana gUli

n1a, małpa "wrzeszczała wniebogłosy. PO:l
gromea podszedł szybko do klatki i ostremi
uderzeniami tr'zynlanego w ręku bambusu·
odpędził, wilka. Poczem \v,rócił z ponurynl
choe pełnym p;rzeprosin uśmiechelll i -:.- jak
by nie hyło przerwy ciągnął dalej.
.,Pani de Ville, rzucała ku \Vallace'o8
wI powłóczyste spojr len~a, zaś król' WalIa"
ce ch~tnle spoglądał ku niej. Zato de Viller.
pochmurniał coraz bardziej. OstrzegaliŚmy
\Vallace'a - jednak bez skut:ku. Śmiał się z
nas, jak ,śnliał się z deVille, którego głOJl
wę dla z>łc'lepki wsadził do kubła z kIaj:,
~m.

, 'tDe ViUe nie _oKazywał wIelkiego roz,
.'drainienia. Próbowałem go trochę wybada6
-ale był zimny jak ogórek. Nierzt1cał też
żadnych gróźb. Dostrzegłem jednak w jego
spo,jr~eniu błyski, jakie często widywałem

" ooueh dZikich ZWierząt.
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N aj wybitnie jszymzakładem wycho~
wawczym dla dziewczf\t \vParyżujest hez~
wątpienia. "Lycee Fenelon". Do liceum tego
uczęszcza około. 1,200 uczenie, Kierowniczką
zakładu jest panna Scaron. której zasługi na
polu pedago~iczheln zostały przez rząd fran
cuski wyróżnione przyznaniem jej Legji ho:!'

mrowej.

"

"ek; dn. 28 pazdziernikSl

,

ków i rodzin d{)br~~.sytuow:anych. Nauczo~
ne smutnen1i d01\łi'łlOczeniami ostatnich lat,
chcąslęzabezpie~Y,cilba
nośco

każdą

ewentułtł~

Pe'wnegoraz'ąjeden

dała:

.

,

z

Kiero\\tniczka liceum odparła 1 Ze nIe
wldzi,aby jćdnaz tych 'dwóch możliwości
była lepszą od drugiej· i z uśmiechem d.o-

przyjaciół pan~

ny Scaron zauważył:·· ,
- Dawniej· ~darzało się) że mąż utrzy
my\vul się z pos~d~źony, W przyszłości nic
jeden mąż. ma .. mq~ość żyć z pracy swojej
żony. To byłoby j~szcze mniej honoroweul.

Niedawno literat Paryski N. Frautel w
czasie odwiedzin u panny Scaron,zadal nie:>
Uy.skretne zapytanie:
.
- O pzem marzą dzisiejsze dZlew~
ezęta.?
"
Otrzymał na to oopowiedź:
~tatni
mody
- Ma~zą o tern, aby stać. si:ę dla sw"e~
go męża podporą w walce o byt.
Re,volucja mody dotychczaso,vej, naj
W ciągu dalszej rozmowy. ta dośWiact noWSza sensacja. P,al".y.ża podniecająca \VSZ.y"
ezona wycho'wawczyni dziew'cząt. wypo\vie~ ,'3tkie pRnie oto: rohe~culotte. \Vprawdzi~p0
działa następujące poglądy i obser'wacje:
mysI ten nie jest~pelnie nowy; pamiętan'I
- \V spółczesne dziewczęta wyzbyły jak na kilka lat 'przed wojną usiłowano ta~
SIę tych złudzeń, jakienli żyły ich
matki. ką sama mod'ę wpro"vadz~ć; jednak nie zy:.
Wiedzą one dobrze o tem~ .że \varunki ·.gospo
sknła sobie .2},wól~~niczek) i po kilku tygod
uarcze tak się ukształtpwały, 1Z ciężar ich na n~'ach przeszła dOW$pOlnnianej z irQnj~
ramię jednego tylko człowieka jest zbyt. wieI trarlycji. Kiedy VII jędnym .z miast polskich
ki. PrzygotowuJą się tedy, aby·· w małżeń:: pewnego ",1eczora p{)jaw]a się w cuk1erni
stwie współpracować przy utrzymaniu ro; jakaś dama w .spodniach niedyskretnie wy::
CJziny.
gladających z· podł1ługiej jeszczewtecĄy - I
Bardzo popularnem st-ało· SIę wostat,.. ~ukni, została srodze poturbowana. Dzm mo
nlcb latach studjum farmacji. Zawodowi ap da tama większą rację bytu i c:eszy się, we
tekarskiemukobieta nloże się oddawac n~~ dle donies5eń paryskichżurnaIi, bardzo wieJ
:wet w domu, podczas gdy .jako lekarka· ska kim po'\vodzeniem w
Ch:cago, Bostonie.
zana jest na to, źf, Dlusi przebywać prawie Londynie i Berlinie, .nie palą się do niej na
cały dzień poza( domem. Przytem ·latwiej tOn1iast Paryżanki.
'jest sporządzac lekarstwa, aniżeli leczyc pil
Wytworny salon
kra'\vieckf. pisze
G-jentów.
Champs Elysees, był pierwszym kompozyto
Uczennice moje ostrZel,gam ruer:az rem tego cudu.
przed obieraniem zawodu lekarskIego, bo to
Oto model: suknia z czarnej crepe ma
jednak ciężkie zadanie dla· kobiety trzymać
.w swem ręku życie ludzkie, chociażby tar~·
ka. była miękką i zrięczną·
- A studja prawnicze.
--Raczej to. Wiele kob'iet ·sfuCIJuJe.
Ohara~,ter
prawo, nie \v zamiarze wykonyvrania za~;vo;
Ogr.<JirIllIlil?< .wta~nym ezy!OO~ki'OOll w 1l3;S·zem ~r
du adwokackiego, ąle w celu otrzymania po elu W&Wlllętr'z.The[t~ są OO'l"Wy. Są one niejako zwier.
sady w administracji .pm\Gtwowej, albo. też ciadłem. ~ego u-sposobienia. .
Wetmy dla p ·'Zykładubal.""Wę bia.łą,' Jest to
w biurach jakiegoś 'wielkiego przedsiębiot'.::

krzyk

- \Vsp'ółczesna młoda
dziewczyna
pracowniczką i pomocą
chce by~ dzielną
dla swego męża, nie chce pozostawać· wyłtl~
cznie na jego utrzymaniu Czyżby dzisiejsi'
mężczyźni mieli być mniej ambitni?

.i

su'knia soodnies
ron 41uin, długie rękawy o wąskich manszel'
tach z złotej ta'śmy;suknia kończy się 5 cm.
poniżej kulan i jest rozcięta dyskretnie na
przodzie na 30 cm. W ciasie chodzenia nie
widać zupeJnieukrytych pod suknią spodegd~i
nek. Stają się one widoczne· dopiero,
strojna w nie" dama usiądzie. Są one uszyte
z tej samej lllaterji co suknia, a krój ich
]lłrzypom;na spodenki,
jakie noszono w
XVIII w. przy gali. Spodnie te zq.obi taka.
sama .zlota borta i zapinają się one ponad
koląnem.

\Vrażenie jakie

ma' być bąrdzo dla oka mIłe i wedle zapeW$
nier. wynalazcy j,Tobe::culO,tte" będzie trium
. fem dobrych obvczajów. Panie nie. będą s~
już obawiały nic dyskretnych spojrzęń WSLa~
dająciro tram'\vaju lub wchodząc na achady~ nosząc dziś tak modne, krótkie suknie.
W· Paryżu powstały już dwa obozy:
jedni zacl1V\'Ycająsię.drudzy się gorszą. Cze
kajmy na rozstrzygnięcie walki
.

kob1ety

ha;rwanajbliższa

do BwiaHasknecznego, W~;Taża się
w i.ej ehaTakteroo ooś na.dz,ie:mski~g{)., boskiego!
Studjunl historji· poc·iąga naog61 mnle] SZlcZęś.cie, niewinność. c!zyGtość, b.la:s;k! 0.0 barwy bia
kobiet. Również języki klasyczne znajdują łej zbtIrona jest jarno ż6łta. lęS1; ,ro. symbolem powC§ród kobiet nlało zw·o:enn:czek; Studjum godnejmdooci. Prz.echvieńs.tw.ediiJ:m·nvy wHejjoot
nowożytnych języków otwiera szerokie ho-; niebieska; ([.ro}J.fia jej d.omiesu;ka; psuje ca~ko""icłe
rvzonty ztlTobkowe, ale języki lclasyczne t hi~ . ŻÓłtoŚĆ, pod.cz,asgdy d()mies~aezerwol1Jego ją tyistorja. nlutc:matyka, to studja. które rrieda~ ko .podnooi.
Cóż Qzn3lcza barwa czel"\"~0IIlia.2
j~ chleba.
_
JJ8Si ona srmb lem S1i1y'· ~ei(}we.J! Sy"11.nbo{em
Istnie.;e Jeszcze wiele innych gałęzi ~ca. WyraŻ8.'ją srl,ą w n~eJ:~ało€ć, pełnia i
wyższego· \vykształcenia,
z~pe'\vn~,ających
Wielk(}ś~; w istocie jej jel5t c~;po.tężnego i grc'Źne
. kobietom zarobki na przyszłoś'Ć. Szcze~óh go. Czerw{l<ny jest najba:l~}ej krzY"Czą.cym z kol::Jnie sztuka dekoracyjna jest bardzo ,vdzięcz:'l rów; OZil1aCza on; ll1ilOŚć,. n.an\iąi.I~}'śC i mtyslc\·..·,""ść.
nem i odpowiednieln polem· pracy kobiecej.
Oslabi(}ny prze i.. św:a,tlo, ~ien~a s4~ w miłą i

stwa.

~ Czy młode panny s~ pilne? .

-

Nawet za .pilne, Trzeba czasem·
zwalczać u nich nadmierną pilność ze wzglę
dów zdrowotnych. Rzadko k~edy Ulnżna się
U dziewcząt uskarżać na zaniedban~e nauki.
lJczt'nnice liceum rekrutują s'łę obec
~e prze\vainie z córek· wyższych urzędn1-

nt-ewmną oorwę rożową!

Błękitna b8;r",;a. n~t{}lIDda;st~symbolCtfi r;zyf
SJto.ści i SP{)k{)~lU. W istoe:e je,foonalezć mozm: t<r
wag~,

godność.

~~t.rze.mh~źr wość

łagoonoŚć,ro~~,

i

sikromność

wi~rn.Q,ś6.

Zielona ba lwa jest:pQ.ł~naem błękitnej i
o.no, symhol.em. tęsknQlty i .nadziei. Gdy
ma. odcień i&ify, ~.lilMXtrośc' i .p04s~
żółtej.·· Jest

spra:wia taka suknia

8

ba.fWY

Barwa sm,ra jest d;ziookie~ klasye.mycl1 brurw:
i cz.airl1ed. J0S't to koloc mepeW1ll00ci i :ow...,
pienia.
Otóż zauważono, it kalŻ'liy" .czł<YWiek, a ZJWł~
białej

s'ZC'Za kobjeta, wyb'e'!'&
biooą

barwę

sobie podświad()iIllfte na u11l
naJwięcej· od:poiWli.adR jej

tę, która

ch3irakte·rowi.
A \vięc k{lbieta, kióra chętnie ubiera się w iiół
to~~{elor.ne, lub I!.omarańcZlQJwe ba:rwy, ma z peWlllOo'
śC'ł.ąeha.rakter kł6tUwy. Należy unikać tyeh, które ~ubią kolQt' fjoletowy lub noseą łiółlte kapeilu--Q.Ze, takle tych! ktÓire Ul/WSze ubierają się czarno.
Kobiety, ubierająoo SJiiE} biało,. nie mają Otkireśło
nego cha.rakte-l"u· są one bez wyjątku k<>kietkami.
J"fJsnorÓiowy . jest przewatńie najbaH"l12;lł&j uluhionym kololl'&L. kobiet, ktÓ!re przSIDl'OOZyły· 25-t1
[ok. żyia; są to jednak osoby, obds-rrol1e weeoł~
i p.o.g'-oQnem tls]!\"1P.ohieDJiem.
B~ę·kitno ubie,rająsie

w

młooości

komety ła

godne i Clzyste, w p6tru,e.jsa:ym wieku, pos1adaj9JCe $i
lę moralną.

. Kobiety o temźe mPosobieniu, gdy są smut~
l:ub n~ es-zezęś1iw<c ubierają się w kolox perłow<rSiZa
ry. Kolor lila właściwy j.est k()bi~, których p~
llJQ'ŚĆ już minęła.
.
Taikfl jesf symbołi.lta ~.. Na:lety więc pil..
•
~ wfbolr&e ionF·· UW~ as. 1Iot- ~

Ifił

t rz

ilj·

I

12 kolów

.. asz
Gza my

E
Kwestja , 18!k w ~1}ZIi&nitl robić mHjo:ny, nie
uW'Pja.. Potrzebną jest jednak do tego l)OmyIiłowość i pęiwna doza s,~cz'ęśda. Pondżejpo!dajomy
.JBrę takich I!'l'z,y'kładów.
.
Pil"zed .wojną (}Idsiad~lwał w· słynnem amery~

kall:s!kiem wi(}1Jieniu stIl€' Siiulg"Jliejaki He:1sitor Hol
iI1ns, ka.Irę s.ześcioletniego{) więzdenia za' napa,d rałłUlll!kowy. Rol1i.na spt'BlwlQtwał się balrd'zo dKl'brze, wdęc
~ pewnym omsie
powierzono mu piec·zę nad ma

plZ-eirwać

pracy,

z;~ił $ię

l',ządu więZl1e1łl'10go,

4

którychby;~rudniać

Mięc1zy

posłanymi

d;}'irektof . t.1mJ:ni dto Zla-

prośbą

o

pOQła.J.lie

mu

do fabryki

ja-łQwym

tryhie

było

(Ha niego

C<lfWper•

rO':zry\vką,

życia wtię'Zienl1egoQ. Po\yołi

glowie CO\Yi1N'O, PQnlysl lriaS~)rny d{) liaft0-'\Vfi,n1i.łi

P.omysł· {)~znł ,-,,;,ę p.l'u,l\,trcznyru. znalc:ZU r.:.ię ludz~if~t
lctór;zy dD'IlOI.t1og1i więźnio\Yi do urze~zy\.viSitnięllie
J;. go planu. Re,zultate,m' hyla pokaźna suma pie..
rriężrna, która .\V de'pozycję jednegtl z hanków lon..

mógl w miejsce l'Gbot.nikórw.
więźniami był tali:że

Ch{)~enje

\V

więźni,

w
poi\1'JS,tal

dyńSikich cz.elmla, aż jej \v!a,ściciel Q,p\lś,t;~i wil(~ieni~

..........~1i...jilll@ii"f*il\~"ji.ą~

f'Ne

$,

njoo

Bsełs,hłópsbVdzis' haszto alu

gazynem zakładi(jwym. Funkeja ta oOłJejmoi\vaJa takłe mdJailld.eoch!rouy magaa:ynu przed plagą aZlc,zur6w ITz.ebiegł·1:' te rliwiel.'Zęta. omijały ws·zlelkie zafM.aIwdooe puła.pki i szer2lYly wzapasaoh ll1agG
sułtan marokański będzie zenlł
syna~
zynu ogr.oo:me &PUlstaszoo.i.a. .
,
w.ielce
kWlSzJto.wne
turba.ny.
O p(}łąo.cy panna rolo
Suł.trull marok~j, MuJa.j Jusef, ż~Thi w tyc,h
RoIlials pr1."O'Wwd2lił· dlugo i beZ&kuitewnJ.e Wlrulkę
dla {)UP1'{)IW81dzo.n.a w ()!l'sz.al\,u, wejdzie du ko.truia
dnia,ch swego syna z córk~ paszy z Ma!l"a\k.a.'S,z, el
se ~CZ'lllr&mf. W!I'!'"'8'zcil6 wpadł na pOIIDysł i SkOiflGlauj-a. I I1iik1QllI1U mooe w Euro,pie nie pr.zyszloby ty, g.ćLzie na nią oClzlekiwać będ;zie małżoneli. Po
&tr.uowa-ł nowy ty,p łapki.
zamk'l11ęd.u d1rzwi,pl'zez całą noc
w- sąiSd'edniej
dio gloOiWY zajmować się wypadk.aJill.i r<Jd!zi'nnymi
Nowa łapka. byla tak UIliz.ąctz-ona, Ze kuroował w
sai~ będzie przygrpv:ala oll'.kie-stnl a liczne panny i
s u łita.na , gdyby me baj ec ZII1e wprost sUill1y, jaikie
niej slimy pta;l elektryczny, kt&-y m,bijal Ziuajdlukobiet.y,z f'l'aucymeru wydai\V!UĆ będą ok'rzyki ras!
plOlQhł'OOii.e tQ woOO&le. - \y tych ciężkich cZJwsach t.alk
jącesi~ w· tapceZ'Wlierzę. Miała wygląd małej
d>OfS/ll.e: j u ! jlu 1
przyjJe~e .' cz®sem dowi~dJzieć się, że iętnde.ją 111brozułki, lilIapetłJniO!DJej smalcem.
W krótkim C'zasie
dJz:ie, kJtórych stać np. na kupnQ .słodyezy, ciast
.\V niedługiiffi 0zalSiie' po w:9!Selu młcldych, idl
Wytępił t,e.ż .RQUins YłsZlYstkie sz,ozury-. O \vyna:lazku
i lruk()lci Za nliljon SIto tyslę,cy f!'ullk6w, l1liie wlkiZt) -ojc.Qwi.e, suHan Mulaj JusiS'ef ora.z pas'z.ael Glayuj~
tym d'OlVr'ł€KWial się o,ytPekt{)1r włęzitmia i postall~al
jŁl!C .w to sorbetów i' !()idów, na. . któro \Y1yZil1a,czowe}dą _ równie2 w ziwi~Z!ki malżolls1kie, ja!k{)'źe oby,
B1ię Q to, 'ż,e p~bioo."Sif:lWla ma.gaJZj"UOW.e odkupi1ly
no odrębną pooy'Cję· trochę skrom-niejStzą, bo t-yltko
dwaj postradaLi S'\ve "p i enVS21e" żony.
fiL ~ pie!Dli~eten, taili: wa~1:y
dła nich w·y.n,a\VdoiWieil:stwo (na sposób tamlt€ljszy,
wy",
l!aizek. . '!)Ii Rontn~ R<QlIH:rJiS oJliQiŚ.cił więzi~111e jl2k.o
100)000 .fr. UlubiolllY przysmak ara.bski: he'.l~btam z
n::Jiętą, będz.ie koS!Z!t.owała 300,000 :!T. Spra-wiedliwQść
kłucąając ha/Ternu) dalo slę poclohao l3\zczeg'ó1nie we
bogwty ~ek.·
znaJd pas1z.y MarakeSlzu, po s'ura'cie ubós!iwi.a:nej W ..
mte!l."e8ująoo, jJeSJt l'ÓWme hiB,tOl'jta. mrus.zy[lfrStty
naika.zuJe wyznać 1 żeDJie będą zapomuiani.żebracy.
ny z Eia·u1mzu. Była ona cud>QJ·.v~l1e;j pi~ik.'l1lOg$ci, a
T!Iooycjolli8lllny kus-kus dla dziadów, którz.y . już
koa:ej()w~ ,Williama LangfHsa. Lam.gfHs Slp.NJ!\ovahistolr.ja j.ej. małżeIlst:wa z el Glia.yu1em. ms.ługuje
t.W'8IZ cifk,oną z całego MaJrOlkka do IvIa.ir,rukesz na we
~ił
pmelZ swoje niedibalsirvno
clęZką
krutast!l'lOtfę
sele sułtańlsJdeg'o By-na; poohlonie nie mniej, niż
na ()~p'QiWiiedZ€JIliie. Pi'ZOO ldlku l,aty pasiz,a. ba:wH 'na
k{)J.ejlOWf\ li ~ł' Sik.ałoomy m. ld,J,ikuletnie wdęzien1e;
kUll'aeji w Vichy, gd!ziie ()sroro pl'!zegrywa.ł w klasy:
600,000 !r. Nie wiaillQmo, C'zy tak dużo je6it ~a
ZatrudiW!fJ\OO go j$o ta1cbowcR w odJdI2iiaiLe maszyno
dów w MialrOIkku. czy też mają tak dosk()lI1aly a.petyt.
ni,e w "Slz.fil>\:;ncle fea;a". "\Vt.ed.y postan.owił spróbowwm . 'Wiięzien~a w Omaha. WkoU:Olwł1li \węzJermeJ
O wiele Wflęoej, niż jooło, hędą kosztowa.ły sa
wać Slwzęścia w pryiw:a.tny;ch pa.rtjach w
,;ec61rte".
tmajdic,fWla!ły się m:ł>Olde koty, z iktÓlr'eroi
wiięZl.i.eńza
m.e l.}!OOlCZystoścL jak iluminacja, polCl1ody itd. I tak
Z~ p€'fW1l1ym tur'lde1m ta.k mu się' poiS0C 1Zęściło,
te
w.atrł w.Wlk~ pr',zyjaźń. Z. nudów, poc.Ziął Lrungfils
np. siama 'iluminacja p00hł{)me t1'IZYmU[{)IThy, powkiróttoo tamten p.l'zegrał 800,000 fr. i' OŚWiia:dczył, że
łtr~ć koty, i po kirÓltkim emsie na'UJc~ył je róż
nie ma więeej p!enięd,zy. Dodał je:c1:nak. że moze z..'1.
chód nocny 800,000 flr., zaś po;chodnie i Ś:wioec.e do
uyC'h SlZltrUlk cy;rkQwyeh. W maE!Z.YfD.iśeie kole.jowym
nd:ego 200,000 fr. bJ o!ŚwieUeme fonrbau 200,000.
gll'ać {li... żonę. Pasl;;a przek!Qilla'v/Sizy s.ię, ile struVtka.
tiyłWlidiQc.mie .utajony talent w tym kJie'runku, bo
P()dBJrulJJki. które r6tni paszowie i dygm.i,t,~nz'8
jest Cu:cll{)WllH.~j pi,ękno'ści, 2Ig'odzH się na grę:' SlZiC.ZęŚ~
w kirót'kim. c-mstie, ~ sobie trupę,skłaili1ją.
~ańsey zł{)tŻą państ·wu. :n::tlodym1 ob1dIcmj.ą na
eą· się .z dwU!łlGlSltu iklOt6lw!. j~eU jedno z.ezwierJZą.t
cie mu slu.iyło i wygrał. Jako ele;ganC'Jd Ciuówiek
:w miJ.jQfIlów.
~{), stasraił się UmgiiiJs (II df.rUigU€:, ta.k, ~ stan
()dlIruJ.wdl j.edl:rtta.;k przyjęcia wyg;ranej i d>OiPWll"O
~pybylatale IBaleh{)iWtllIny.
Według zWY.eJJ;.ju norw.o:ieńcy nie wid'z,i.edH się
W}Tfl'aŹlI1e nalegaOCłie ~ony tl11~k,a-, kt.óry podoibno maI
d.oltyooezas. Rano wd!x.ień ślOOti liczne służebne
tretowa.ł ją, z.g'Ooc'!iz;H się na pl'lZlyjaZ'Cl jej do ~"ara"
Kiedy LangtHs w rrotku 1913 opll'Ścdł wię'2lienie,
rozpólCZIlą .od WCZ€!SQlieg~o rana roaletę P~11Y mlokestż. Pochooziła onp.. z K.auka;zui tak pQ;&hHa serDie cw1mł ófugo na sukoos siWej cichej pu-.acy w
00j, 00 jest !'!reC1Wg wielce slkofIIllPHkowallą. Rów'no
ce n'Owego m.a1żD fnlw, ro po jiGlj śmie:i."ci nJ.eUJtuIJII1y
WlLęz:iemdu. ,W,.tmy tyg>Odnli;e po opu/SlZtC,:reniu murów
cz.oonie
:tiryozjer'Zy"":"artyści
zacbioll'ą
s1ę
dl()
gołenda
w
żalu ntakaz-al pO'wslze'chną żalo}Ję na :te1rytoll"jun1,
:w1:ięmem1ych, Zija.WU Slię IflIJ.ipresllirjo
i Izaamgatowal
które mu p.odlegu.
głQw'y pana mo(l·eł'go, aby mu następnie mlożyć
go' d'O ~'W w jednym :li nrujwięksZlYlch teMrów rownaitości Vi' st.. Louis.

s·wago·

Jak

m-e

m

GaUJB.milooięcz.na pobteratna pr;zez . LamgfHSa;,
pm;ewY~2illJaCml!ie jeg.a ~Cm1y ~ibek ma
'81yni·~ty

·r

produkcje frupy ko-

,kolejowego. UdJa.iIDe

t"ÓIVr\ ~aUy ogó1ne UZIOOiDie. Szemetg .podróży aJrtty~
styczn~, pnzyniós8: byłem'Uwiętnd'Owł ,taik mooz.ny
~ łe~ekllpj SIOIbi-e ·ma.Ja;tek ·ziamskl i
:t~1e ~ za~ywa.jąc polWSZoohn~go powaumi.a.

Haft malSlZYDJOlWY, cietS)ZB;cy się wś<ród śwdilita
komooego talk ZlDIawnaIIl wzięci&lll, z;a;wxi!Zl~ę,czrumy
t6wnieź wyu:lia.1aalli:0!Wi Wli.ęmia. W &11lgie}ski.e.j m:eJj~coVv'olŚCi Ch.e!rbQi'll1e OIChsiiooyWl3ll n'itetj<;l.Jki EdwM'ld

Cowper
tkalni

kairęw:ięzienia,

wyhucl1ł

za

zą,bójstw-o.

peWlIlego razu sltra.,j'k.

W, jednej ~
Nie chcąc

W Ka,.1ku:de

•

iii

OOlj:ałyamiej\$lzy

orzq U O ·Głali?

Istnieją rozmruitegatllIDlki donzuan6w. N-ajgiOd'
si z nich to struno..wczodorumani wli.!ejscv. J€,st :iich
mniej mż donżu.a.nów m1ej.skJioo, ale Slą. 2la to· zna.
C'ZIllIie gOlrBi i bruta.i1InJiJe,jai w sf\<v'U-1ch meltocłach. Tifl.~
or

k. W~y d!oitWu~ wiejskii glra/SlOwal w pobli.in
Rz~u. Był on z zawodu leśndozyrn}, luniał pOlIo
wam e, me i1!a.. •• młode i pr:zy.soojne '\VłooZlki. PJ'ze.z
długi czas WJi.oda:o musdę d1osikon-ale, a ()fli.ą;ra jego
P8ld!ł!a cała. litwrrja łaJt'w()!wliemyeh dziewCZł1Jt. D:zban
łedtnrak tak długo wo!ięnos}, aż się ucho urwie ...
Uwagę c10ruiOOloo, 2iwroc1[a pr,ześ.lrlCizna Giuseppa Fanel1i,sierlod.a, żyj~ pkld opie-ką sędziwej· bab
flit. Piękne i cll'Oltliwe dlzi:e~ było uh.l!bIi€tThic8t Cia;:
.lej wsi. 'fen. ponętny k~k skusił włiaŚDJ1iC&tare;;
:gr,z~ka.· ~z8Jł

·zM~ć· si:ę

:W-':'loet1nti>e1 pięk.ności W!ie}sk,i~j.

do

młod!Z1ililtkde>j1

OtNymał jednak. ocl
,~ę~kle "~ i energ1ic;zna,' Zruniast

_~·~·.~.~......l!to.""""'e.rld'lt!'Vl>
." . , ,", "," ,. .k!?3t~~~t.. ~~~!

za uwiedz0rrieGiuseppy

I1ą.

Plrzeioiny kajpry.:; z:a;mooIl!1ł się w gw altQIWllą,
g'oJ.'ą.cą . narUi(~il!llDŚĆ. Od dluwzego cZ!asu śledz:I Fe!rl'allld -

fi

Polskę

obecnie mi9Sl7iloo..

faJtir, autor wielu dziel, Ozoo-Mrudlga..rd, który 00
P'~:ęć ·lat ogłasza w prasie swej nadizwyctaj ilra.:l~ne
p:-zepoiWlioonie na J.JIl.~':'}'StZłOŚć. PaQ'ę. tygodni temu fakiil' tew. ogłosił właśnie s-wój oo.jlliOWlSlzy 'hoiro&k'Olp o najw.aźniejs,zychwypad'liac>h w 1927 roiku"
\V €dług Czao-1M:adga'l'i, \y lutym. 1927 roku w Tul~c:jd

.lffZy~lł

1!iI'

I

. §

Don~nan 0(1,

*

dni
I
t
indyi
lr
Dobrobyt czeka
VI roko 1927
II

ta.k'3\lĘ nazywał leś.rui:clZy -

S\Yo/ją sa-renlkę,

czekają\:· tyLko .odpo:w1€'d!1łlejchWtid;f'~ Dziewczyna
jednak miała się na ostroooDśd i unikała leśnle:OB
go jak zarazy.
.
.
Pewn;eg:; razu z!u;uWJ1Żył' Fenra;ndl 2ie bPJbk.c't
GiuSieppy opuściła cha.tę, pozoota;wi·ają.c w l1liej sa-:mą wtn:ucZtkę. Citch'acz.em t&ly ~lm'adl się oonŹlNm. d<o eha:ty i mhno. ~e;go I(),poo'u biootn'8
daJie.vfC:wzniewolH. GiUs.0p.pam~ :tądlZą 2if!!msty
choć ,m cenę awoj.ej ha.'1by. Opowi€:d~iał,a o wszwst
ktiem. miesZikal'J.,C.Qffi W11oIsk&. PtostanowHd oiDd vatz
na. ZWWBZe .ooebmć ochotę do· dalszych polowań.
Kilk.u mł'Cldyeh chło,!JiaJków udało- &ię wDooWlr.em na
leśniic.zówkę, .oh0lZwładnifoF~.a1 :aw};a.;zało go
~zaPl'kowało do płócieImej pł~y ..' i zą

~~.~ ..~~-~'~

r.ząd obecny i1 u steru włMzy Uika.ią sifl
pl·zeds.t8Jwh~.ieIe kousel'w.atY\Vfllylch p.UJvtyj. Na uli~ 'I
CaM Angcll'y i Konstanty.nopola. ,d'Ojdizie do T,vlększe
~o 'l"'Ozlewu }{iI'wi. P:rzeciwkQ HOSłji WyiStąpiąz je...
dne.j s.łJrony - Ch~ny, z ICLrug~iej -- .ć\:ngl-ja. \y koń..
<!u 'te} lu ótkotrwiałej wojny w Rosji dojdzie do za
burzeń) l'o.dczas kt6rychz.gi-nle pit~ciu pl'z:.....yQd;ców
N!is.zewiz,mu.
.
Z Ff..r(J:stw azja.tyckich na cz{)lowe mJa,jsce. w'y"

ll.PQld!nie

sunie

się

Afg,allistan,o

ktÓl'Ylffi

będz.ie llużo p snł!\

prasa €:Ui'opejs·~).fl.. HUll'agtH.1Y i· trzęsienia zierrii n,s,"'J
wiedzą Borneo i 8ł1ma,t·rę.· ,V lipcu 1l:127 foku Eheo
pa będziE'- świadkiem w.aŻ'nyc,ll wypadków pold1;V~~";

nyoh we F1rancji. W sierpniu zaJmą uwagę cał~
go Ś\viata wypadki w His:zpanji. .zwJększelł1:ie d{)loó
broł}y.tu CZfriQ:-Mutlgal'i przewiduje w· dll'Ulgiej
polO
wie 1927 foku w Pot::;ce w Czechos.łowacji i But"!
gRl'ji. Wpielr\YSzy.ch dniach września wAmery.
ce ZCiM.alllie ,z8.i!'ejestl'uIW;any ha'l'dz{), \vażny wy,nalazek
\V d!zietdziifi~e lo'tniclt'\va. W paździel~niku 1927 Toł{u
l}I'ze'ł,~i.dy:wane są ne-we kolo-njalne. \vojny W Afryce.
\V g~rudniubędz,iemy śwjad1mmi \vst:r.ziąsówpolitycz
n~"eh w Indjacl1 Angielskich.
.
~,v,z;ni'€S[Qlno· wysoJ.d .,pal i pl'zywią.zano {lon nr .1[4la.. P'l"'Zez k.ilii{a dni wisialtak .w znacznej wyso·ko

śCli..

~Z~WiOI.ypoiywieil"1:a, <1l'ęc'z~:)ny

w potokach

pl>luc1n1owtego słońca &zalOtuem prag11liooiem, derpią

cy Sttras:zliwie ~powodu sznUT6w~ wŻ€T'a1ą.cych-się

w Ź:yvle cialo - Z110SH straszU",~e -kałus'ze. NawpóJ
. um~k~~ zdjęto go po lOJku dma'Ch :; patIa.
.
~

. .-

1St

roca" niłzgłoSil
akcesu
I • .,ic

ItALBNDABr11t.
~,,~M'te<k~ 28 pa~i~ka -- T~Y6ł1. ,
TEA'!1tY.. .

lreMr M1ejs.ki

w N. f\

~,BaUadyoo"ł

rI':e&1ii' Popul6a'l1y" §1Achl

, ttj,

~j{lR,1d,i:

W!D(lWIS:lA.
tMlm ~~Uljomic8'.
Lw>a "",'I'eSoła. wc}ówka".
Red'U1la <,KUll'jet Carski".

Dottu LUdowy
(}floon

,J,j.gl~mca

lVVObeC

*c".

kominku";
Ozary' ;~Cowboy i ksfętnI0zka".
Apblilo.,Przy kom:nku".
Nowości .• Gałga.niar'z paryski",
Resuisa ~,KsięzIlik,zka Cygańska".
Com 'l'lnd~jskj grobowiec'"
G:ra:nd-.KilIlO :,H:rabia Kostja".
Miej~ki lUn. OB\viatmvy :,Nie grzesz. matko",

żadnej

ezciś.

bieżące

p.

O~ółook:rnjowym, -

dniu

burzliwej

dy~ktlsji,

zaś

nt&łNL

i

BBtongresie

ny robotnika '1 będzie. wykonywaĆ SWą' pl.l

wczoraj:;1

cę dalsza wed!ugdotychcz·aso,vego
prograq
lnu. L)alejkierownictwo związku zaznacZy$
ło~ że z\vlązek wspomniany nie popiera ani
prawej ani lewej strony. NPR-u.
Co sie zaś tyczy sprawy rozłamu w
\Voje,vódzkfej Radzie NPR.ll.tO takowa za
staJ!lc dopiero rozstrzygnięta na kongresie
ogólnokrajowym WilIl10mnianej partji, który
odb ;;dzie się w niedłughn czasie w Warsza~
wie 1 ław dopiero sprawy' powy~sze zost~ną
rozstrzYf.!nięte i wszelkie
nieporozun1ienil1 .
będą usunięte. (u)

Związek

:,Praca" niema, zamiJlr~ ,w 'sprawie
powyż::
s7.ej zwoływać żad~eg<!? posiedzenia,
gdyż
jest apolityczny i nie·wtrąca. się w żadD.f:~
sprawy polityczne Na1',odowej Partji Robot?
niczej, lecz' słoi na stanow~ku jedynie obro::

- - ,-()O'J!---

Ku

ukua.rli;\,slę w

II

B, oostanie rozp

SZYJn w piMmaĆhWz,li11ąnld jakoby Związek
"Pre.ea" ż!:!łośił swólakces do NPR. - iewh
cy, kiero\~nictwo wsporofiianego związku wy
jaśnia; że. w sptaw.ielej'nie odbyło się żad~
ne posi€dzenie RadyPo}skich Zwli\zków Za
wodowy...,b wobec czego równiez nie
było

.,Frży

Wi ad&młic i

~. •

II

~

Sd

JanaK88pro~

'I•

Wororai, IQ godJz. 9 lWl() po~ta ~i&tw8.
pDIW5IZeeihnych iŚ'rOOmich na na.bożeflstwo
żałobne ku Cl'bCi śp. Jooa KaspWlWlCZia, ,1.1iI'z,ąd:rone
sialramem komitetu Qbyw.wtelS'kiego pod przevrodnllc '
w z~ku JJ e~sty:mi 'Z8IPyt&ni&mJ w spratwtie ,stw1eil'dz'1.J~y i~b stoounek do WoOijeka. Or&z WiBiBJ-'
twOOl wojewody Jaszc>z.ołta. O godz. 10-ej rano odot r.zyma.ni a oowodów QI9Ołbistyoh pod &dresem I"ÓŻ sey' książkę' meldu.nkovvą, wkt6rej oostaje {)!d;~
było ślę
wk.a.tećil:rze
1.llIXJ.c;zyste naboż,eńS!two, na.
Bych urz,ędów, któq'e m.e mają nic w.spólnegiO z : W&ns, że peteui otTZymal dowód {);8Ob~sty.
które' pr2ybyli liiCJZfOii przedstawioiele władJz rzą:do
wymiaJ.em paBE})OO tOlwym, .Komisarj&t Rządu wy~PD1e KomiSStrjat Rząp,ll wyjaśnia, ~ ~
:wych i kom'Ullla1nyc1h, wojek{l!W()ś-ci 8161r a;rtystyoz
wolno jednej OOI(rbie pQl$iad·ać 2oow0d6w{)lSi()tbi
jaśnia: aby ~,zyma:ć oow6d ()SOJ)i5ty nal&ży w
RyOO i li1t.er:a.c-ikich,· Zll'·zeS;zeń kUlturaln.ych i orgasłych, w l".a.iZłe zguby
dO'WOdu {)!SJ()bimego należy OJ.
biur.'ie' dow«lów, ()8{)<hi-st~h (ul. Z~el'OlJ.la nr. 8) zło
JJJlZacJi społ.ecmycll. O gor1z. 3-ej popolu1iu1iu o:dby1a. żyć: wyciąg z ~iąg .ltd' l t1ld.oości 2) dowód toż głooić () tern. w p1sm.a.eh, pnze.z 00 dowód iOOtaje li-'
się&kadem}a
U'l'oozysrta dla mł~ieży wieeoo...
SlaimQŚCJi, wydany
pl'z.oo Kem.:sB:rjat; PoUeji 100
lliew.atniony, a Komiil3lQl1"jat Rządu.. pocwyżaZ$i}
retm.· mś wie~k~ atkademja' żał{}lbJ:l.aw sa1'iFi1bwrlegitymooję pa.ństwową. wyt9ta.wi<mĄ pr~ ja.k1iś upodsta;wie wydajf: ~ tbwM, (o)
łł!~NadtlO m~mi witm.ł 'pr~wie OOkumfmt
~"fEł

00' tffiebazrobió, aby

SIł.kół

eOe
'JSik nąIS iinf(l!l'm;u~ władlw Wl()jsk()we,w~y&cy ezę
r" gowi~wy i p gpo>1itego, rua-z.enia, w razie wy
1arom s.agram~, nie mają obowią.zku ubiegama. się
11 władlz
wojs]roovtyoh o ze.zw.oleoiena wyjruJJd, za.gra:ni.-ę, muszą jedmak owyjeźd.'zie z.acrneldow,ać ooobiśeie Lub

lietem poleconyunK:oU1GIlidJantQl.wi

w.ła~

8clwaj P. K. Ue

Wynagrodzfe

za Diewykorzystanie urlopu
Wobec l~}1lCh ~TgÓW właścicieli p~
li: pnieownikami w spra.wie -.p1&ty'.

Inspekcja wojewody w
Wdntu wczorajszym p.
wojowoda.
ŁJas7-czolt dokonał
inspekcJi .Xorrllsaxjatu
.Rządu na m. Lódź.
.
P. wojewoda, w towarzystwie srekrc
tarza osobistego p.
Rosf.ckiego, zwiedz!l
.szczegółowo wszyśtkie oddziały Komisarjatu

~

~ się Uy1Q.pu,

&w1adujemy

1J.ię, iż

grodzenia go s;rec-ja:ln~e za ~ prz,epra:-'o'!any w
okresie na1eŻi1lego łłl'lopu, w w;yplld~u JeślI pI"alOO

W'D:ik z url{)PU' nie 'chciał s.konystać. \V, wy p~'Gku
jrdmk, gdy pracodawca ~Iarn z,,'łźądal ~:p:€lc~en:a się·
przez pra,cowmka url1)pu, obowiązany je&t btwJ\-'i:!zg1ę
dtnie .p.racownika tego wynagrodzić. (w)

tUl zebr~nia.

w dJndu juibrzejsa;ym wl.nmi

kontrolne .

sf,a,wić się na ,~bra
,nis kontrolne męrez.YŹ·Ilii oo.stępują-cyoh rocYJników:
J

·RQC~nik ,1891, w lokalu komisji NI!'. 1 (K()IllSIi:,an
~ynQIWSka 81 k~ry) o llaIzW'lsk. na lit Iro do Kp.

Roczn. 1892 w loka:lu komisji Nr;,- 2 (Kon..%a.nty
81 k~y) .0 '~iak.. b. litelry KG do Kp.
Hoein. 1893 whWu~ji Nr. Sf{~ 9
kOOWJl'Y) l(} no.z'\viekach na. Hrt~y Kc do Kp.

".

Komisariaćie Rzą'=J.

R7.ądu, tnformując $'fę u poszczegÓlnych kle

rowruków i referentów odłości
wpływaj.
cych spraw, w trybie ich zalatwiwda itp•

Inspekcja, podczas której oprowadz'"
p. \voje\!ltodę p. Komisarz

Rząd;U

trwała blisko 3 godziny. (P)
.00

Iży~

.

!

Z

Po

a.

Jl!f

ł,/)rlź

m

na5'vyż~?;e

\\."edh!g ostatnich obEc.żeń stntystycz~
nYl'h,dł)tycZących kosztów utrzymania w
Łodzi VI porównaniu ze stolIcą oraz ~ze;re;l

giem wl.,kszych mIast polskch, stwierdzi~
należy, .te w październiku Łódź stała na pier
WS'leln miejscu po V/arszawie. Wzrastanie
kosztów utrzymania w Łodzi ~ozpocz~lo się
w ~ierpnlu. i stopniowo Wzrasta.. Wskaźnik

~kt\

noc~m., 1894 w lok. komisji Nr. 4 {K{Jllstarutyno
l'V'f!ka 62 kooz,aa'y) on-a.zw]skach na litery !ta :"'..0 Kd
Hoe~n. 189-8 VI lokalu kO'Ibi:sji Nr. 5' (Skład{)Jwa
_~) e MtlVUł~h Dalii. Ea do Kd.(~ip}

o k.onłynuówanle robót
pubłi~~zny{\h

w

dniu wCZIQlNtjszym udała się do urzędu wc}e!Wódz.k~eg{J delegacja uQzona z przoostawideli zw.
ln actil\Vńiltów N'.&8tytucji utrytet),zoośei ptibEcznej w
łttAt łDlUltt"wel1jow~ ó przoołuten,ie robót puhlic~
ny,ch, którydh ~ih uPiyVm w sooo~.

POi!liew§i p. ~'Qj~wóda nie był wówczas obec-

a: priylJy\?ia ueleg.aćfi nie b'ylo poprzednio ~~
anOllooW'ins, kÓihf~jł , flłe odbyła S4ę ł Wy~M·
"'na. zootam 00 ~. 4li1MJ.y W połud.n.lt\. '(bip)
f}li

.-

mewy--

'kQrz~e uirłopu pr2.M ~wka MimO ,pr:1JtliJ:
S!ię nie 8otwarz.a. dla. prs,cod&W!Cy orowią.zkll wy;na-

Jutro

jeotrzymaó

utrzymania wPo

w'zrostu za wrześieilwyniósł dla \Varszaw}}
3,4 proc., dla todzi 'za.ś-3,3 proc. Wyż. .
od k('~szt6w utrzymania w stolicy są obecnie
,vska~njki tvlko~ w dwuch nuastaeh: Kiell
cach iSosn~wcu (p~ 3,5 proe.) NajtańszeDf
m!.fcstcm w Polsce .~ d~~ K.atowice gdzie'
wskalnik wynosił' ~l proe. i Po.znań-o.4

proc.

tE)

~

"

"
\" dniu ,,"c7orajszymir~zęła
dzLłłalność po\vołana

prz.ez

swą

p.wojewodę Ja:;

komis ,ja. do reorgańizą;cji władz ądn-u
ni:;tracyjnych II i T instancji'
SlC lolta

,\4/ skład komisji wchodzą p. w1cewołe
woda drOssoBńśki oraz naczelnicywydzia<
łów pp.: sanlorządowego --:c Zakrzewski. zdro
wia "':"dl'. Sk81,,:k1~ bf"zp'ec~eństwa '"'- BielcC;r
ki i arlmini~'h·l1cylnego. Kfilayzewski.
Zadanłem tej
kómł8ji 'jest, ,,' tny~1
/'

.wskazać,

zawartych .. rarządrtnltaeh ~

stro.·Spra\\T Wewnętrznych. tudJJiet ze wzgt.du na nowy statut organizacyjńy Minilte1'l.
stwa, Spraw \Vewnętrznych, dQstosowttÓ Z86
kres dZlalan;a Urz~du WojewódzkieSlo i ~
rostw do zakresu d:tia;J&nła~eOrganizo
wanego 1v!miRterstwa Spraw WewiętnD7cli
Reorganizacja dotyczy przedewszysb
kiem 'V.'Yd71: ałów bezpieczeństwa, ~djalt
nego i a.dministtacyjnegolt (Pl

~wy

w~

·8tarosia

Sieradz'u

Na mieJsce p_Kaliń'sldego; , który
prz~'Ony został do Urzędu Wojewódzstarostą

kiego,

w Sieradzu mianowany

fał p.iMałaczyński, dotychczasowy

z6S!I

kieto\V"

tik starostwa we Włoszezowej.
. W ten sposób wszystkie sfar0'3twa na
terenie Województwa ~ódzkie1.!o, obecnie są

~~neł'W"

"

Mi11StO Ld'di"

~. :00. oot.affinoiem po&ied.zeniu uchwalił

IaOpl~&ć przychylnie wniosek r. GrzegQlI'lzs,ka
i:kJoL w sprawie ~Q S&:mQłotu .~){l na.Z~
•Włł: ~ Lódlź" i iWWeśó . na . Ha,~ę MIe.Jską li
'WIIIt.&wie.nie na. ten 001 dobu~tu mla.sta na mk
Uł27 ~ ~ ~oty<Clh<

~-y~kf et1łl

.

'i}ftlfl.nie będ_~ie

W ni~C}ifłr dnia 2łpaźdzrłłort!Wrfl, fi 1t, W lokalu ZW!ąllkut~WQ _ Naa'{)ió'krtv12gQ p~r ul. Na'"
W'OOlt ~." tut.lKl ()~yl się Zja.zd Ita.tly 'VQjew~"
ldej Z,wi4ftu LudóWtJ-NrurOO>ów~ó.
O godz. 10 i' pół rafio, w ob91c'~ci. stu kilku-

ł

Połsldc:h

~em,

~ od

~ ~0W'a}

tlga Morska 'I Rzecma.
~ Ligi ~ej 'ł &oomiej ~ial
'W ł.iodd ~y:vva mnli~m fifWiyOO CTJOO!kĆiW 00
~ł~ siję do. ~ 1 ł15to~ br. po ~iór
-tlleSi.~ ,~Mor~ ~ ~y ul. .P.f')\ir~ ...... ~ będrń-e przypadające k~

s. .

Z

go termin

młegle ~ mięsi~'

ktore

deklaracji o obrocie prze
dłużony został do l grudnia r. b" ponieważ
termin ten mija, jak już za.znaczono, 'dopie

10

15 lutego

przyszłego

roku.

(E)

I11III

,Cia

Zsrzą(J

rozstrzygnąć wojewoda Jaazczołt
Funifuszu BeZ'robocla pl'Z~ szu Bezrooocla. Wobec tego

sIał

obszerny raport do min. prat?Y w spra~
wie zabu:gu z m'agisbratem o ubezpieczenie
.od' bezrobocia uHższych funkcjona:rjuszy.
Min. P.r~y przekazało Sprlawę tę min. spr.
wewn., kt6re powiadomione zostało jedn~
cześnie, iżcaJy szereg przedsiębiorstw palle"
stwowych i. ~rządowyeh uchyla się od
~~eDia ~'ych ~wników W Fundu

(»-

~

Wielki, koncert II Handt Polskich
w DIiOO.z;ie1ę, dlnia 31 b.m.o godzinie 8-.ej w.
~y Polfllcy ~j.ą
~ :wg) ,t~ K~u.

w swej saH (Pi{l,trkQIW-

~ ~ łlędItIie. powtórzoo.1C~

~

I'ra.mu "KoncE!d'ltu ... , ~ia." z dn, 2 b, m. a wlięc
chóry Handflow.ców podi d)'lr. T. Rydera, baiLet uJdaW

wykoThaniu Ma.jawslc1b
aIl"tysta Tearoru Miej"!

«"aZ

~il.
_.~

WYSTAWY

Jaszczolt na podstawie otrzynlanego'\v ,tej
sprawie okólni1ka prześle do Warszawy nl:I
port, dotyczący tych uchylających się przed
siębiorstw i mstytucji, które na przyszłość
majdowa'C się będą pod ścisłą kontrolą urzę
du . wOjewódzkiego. Kontrola ta obejmIe w
pierrwązym rzędzie magistrat łódzki.
(E)

UPGŻyZRą!
Węgiel w dals~yłllei,ągu d·roieje.

jest wal, 'a z

W

ZABAWY ''I WIDOWISKX.

hiezącym

fygodn'iu znow

podrożał

Sprawą powy±szązaJą6 sfl'ę

węgIel. przyczem niektórzy sprzedawcy wę~
gla pobieraja do 1,50 gr. na korcu drożej
anilŹeli przed tygodniem.
Przed paronl.a zaled wie tygodniamI ko
rzee. węgla na mieście w detalu' kosztowa.ł 5
z-t a aziś już kosztuje· 8 zł.

PAsr~dom'a

(Nadesł.) J~ tylko ~ .dlni potJrW& nadzwyeleJj ilDtereStUjącaWysmwR Gos<poda.rsko • Hygl.int.
6J.Da W halach wys.tawowych przy ul. Al. l{oociusz..
ki ,73, 75, 77 H1:'aJl'g Rzemieśl:rii.c.zY"któil'4 zw;ed~ły
ty.!ną.ce osób ~c jaknajleps;ze wrażenie z tej u ..
otn&j rewji prmmyału gOtspod,amikilego, hygjenicz.~ 1- ~ Czas ~wie.dza.jBrcym umUa. cuk:ielrnda, .b\łf-ę. Prą, dtw~ach orkiestry mi1.e. jest
w~~ wl!ItM bawWłly.eh PM'rilo\fióW i kiosków.

. Pojutrze porwT8.lCa.na w,.wę znakom:tty ze.3p61 01'tiesf.iry ~ed St. Namysl<mskiego, oC:Le!ki,'MUlyz n.iederpliwośclą przez lic:z-ne zastępy zwoł&ntnik6w ojayBltych melodyj. Bilet wejś01a k1)&ZltUte· b'lko ~ d&ty:,(~wy 5/) 8f~)
I

«lu

wiinny ,

wlaaze rządowe, gdyż węgiel będzie z 'dnia
na dzię6 droższy i z powodu nadchodzącej
ztimy ludność ~obocza nie będzie nl0gła kUlJ
piĆ tako\vego na zimę, gdyż nie pozwolą jej

na

tQ dotychczasowe ~k:romne zarobki. (lI).

SfQ p'odwyższenia

ta ty

8

50 procent}

TtUMACZĄC TO KOSZTAMI BUDOW y STACJI AUTOMATYCZNEJ W "ŁODZł
Jak już d()lJli(}s:Uśmy, obecna podwyZka ta:ry25 proc.' jest tylko tymClZaSowa,
sprawą roś podwyZki msadni<Cmj ze.jl8;,ć 8i~ ma specja1m.a kQmisja :kJt6rejpo8liedJze.nie OId.będzie Się w
dnialClh najbliższych. W. 7miąmku:za tym dcwiadulimy się· iż PAST domaga. stię w dalszym ciągu
p:odwyż8łZe~nia z dm'ero 1$tycznia 19'"27 roku t aJr yfy

m:iinismracj,i

telefootc~hej

o 50 P".oc. tIUJID>aCz~

w

{)[iUZ aThtoima.ty:w:cji telefonów. Jak. wia

domo bowiem nowa. stacja w Łoom ma być automatyczna, przejście jedna.k z połł\C&c.fi ręcznych na
~l1tomat.yc:z.ne jest bard~ kQIS;ttr{)t~ i b~c rrHlgło

ty telefoni-cz.nej o

Wystawa

wo'Jewo(ła

008. E.~ifJ'"M'

-

.

h:a.m~

~

Ło'dz'i zarząazente mocą

•

18-ej do 19-<tej w.
W ~ UC'hWały Zatrządn Ligi z dnia 14, bm.
S~Iklr'ełia;rj;at Die będz.ie orowią.zany do p!"IZ.et\rzJmy~
~moodełmłiny,c,h
IłlUlllletr6W dłużej jaJk pxzefi;

.

w

składania

Uil

~ IW; lokału Ugł od ~

ikiego p.

jak zwykle do 15 lutego

im.c

(mstępca ~ 1;. KUlłlIC:etgO
(ISeIIDre1ialrz), H.
Ma.ytd<llWll\ ~bniIk:) i·X. Kamińskiego (g<JSpOdaJI'lZ) ,
'Do ~ ~ powolano:p. p. Biel'ińską
~ 'j ,PApadf"cleglOl.'

&ił baletm. K&jewB!ltiego
'&whs, J. IG6l."gier ~)

oD

5-ci:u lat nie JlI'IIWjaIwIialo

ekoło ,'. QłQl. jto. ~ ~ DU»W.O
latW1OilftfiiJ''Ć ~,.~ Do ~ ~: pp.
IJ'. ~ ~),8- świderskiego

~

II1II

le

~

w:

~
od.byłQ si-ę din. .24 bm.. z
'Ijp,tywy p. l. A:'tl.glUlS!ty;nłak.a, k~a llibIjowki
~, '~nie
~y}ne
ltibłj'oteikalrz;y
)Ó~ w· _u we'ka.rreroia. Kol&.. Obecnych było

&adJDej

~

się b'ędzie

termin składania deklaracji o obrocie za r.,
1926 upływa. z oniem 15 lutego
1927. \V
związku z tern sprostowac należy inform~
eje, ja.k<>by,: min. skarbu przesIało
Izbie

1,«oIa' ·t.64zkiego· Bibljotekarzy
Io1e

"

We'długmformac'ji włidz skarbowycłlSkarbowej

~

I: $TOWARZYSZEN~

'

.
I
..
anleaaCil

Odbywa,eS

~,~~(K)

~~_ ~e

>

-000--

~ ~ego w ŁodJzi, iż w~i()mośćta jest

l~g żWIĄZKOW'

\V, .l(i(JŚtdelrdalt pD~~C311l f~bI'Mli jed<n.~ł;y4nie u~wa...
ł~J' ni;iatępując~ l'ezolucję~ .
>Rada wvjewódilHl Z. L. N. na zebrooiu ~
ty. CHliu 24-10 1'.1). tV Łodzi potępiaj ac ohydny fiQ.pa.d,
na p. ~dzie-e,hoWSlkieg{), &t,,'j~fd;~ilłże clYJ1niki,k;t~'e
1Jyły mtl'i'alnem.i sIJ'ru.wcami l111padU lln&~tę1Jnju fi'a
i'8$thiJktfW tl}8Jw:nlć nie elH1iullf , poi1()SlZą oopowIe.,
4'Zialll'Qś6 za tell hanlei~my czyn. SedilOCŻeś.nJe Pi ',Jft
\Vojewód:zka \rrrttźt\ por;!owi V..il.z,;terCb:o'\\"Eldem11 M
t:i~ ełną ł skttte·czną o1J.~ol1ł! itHhJrpsó,V lli1radu ,..fot
sk: go u:zllailie i c ize8ć .
\VI e€,z·de po dokonaniu ""yoor6w Zill'ządu ~.I:tli
d;y vV.oje'\vódzkiej: -obrady ZJaz,dl1 zQfjtMr ~.a.m~'fłt~
O gDd,zin:e 5~ej po pOl. orltbyło si~ w}}raiJi..
Zaitządu Rady Woie-w6~ki~j.

ti,renienMiZeg:ł województwa.
Po wysłuchaniu z wielkiem zajęciem WyClZ€Iri,~jł\Cych' tef~tów· posłów wyvv1ązala, się ozywiona
tlw,Jtusja, W której inięd!zy memi :oabieraU głos:

do.wdad:u.jemy ~ z 4YreKcji fa.bryłd mo

.

j

dzi€Sięciu del~gaww ~.całego "VQjew~twa Ł6c1z"
~(I' poseł Gr..F. R~b w k'l'ótkić:h sł<)\W~J1'zagwH
obrady, zaprasz8j~ 00 ptlZewodniczt\i::ego:Po\Sła W.
G~liC7)aJ oo.-az s~eta-rm p. i. Qolii1fildegCt.
Następnie- poa.e.łK. Wierczak wygłosił re.femt
BtabElmat Q.gG1nej sytuacjizarll'wOO za'i'ra,niczllej jtt.k
j W9wnębrż11;e:j, zaś poseł W. KaW€ckiQprae.ach 01'g.a.niOOlCji Związku LUd.owo-NOO',od<1·wego i innych na

~ ~l!ip!lllfSł~ ~ ~ej na,s,ttwi~
_ 'amu 1 ~da poc1rw;~ cen wyrobów iy~/CIh

'g!'t:iV4ent nli?tsta Łodii Ma,rjau Cyna,1'3ki mtJt"'e-tiU
l\(iv.~le\Yskl z K61iS'żii 01'~ l1rs.zee I{{1t~ Łó::1z1H~

być pr!ZepIrowad.wue dopiero W cle,gu . ltiilku lat, ~
drugiej strony d{)wiadujemy się, U: aWn-e·ncl llt'ewi~!e :-t;yskajl\ na buuiJi'Wie ~cji IU~Oiumt;Y~łj., ~
!\~ewa.ż pow(ldude ~ c:z~~'t<Om~"'l11ePQł~~itt. ('VI.

kooztami ad-

~

.,wą Jlł2V

kq U rządu

s

PODWYZSZENm KREDYTóW NA UTR.ZYM&1t\If CHOR.YCH W SZPITAtACl\
,

.

I

Na Wczo.l'ajszem po-siOOlzeniu komisjd Slkarbo,wo ery ~. nadalliole Pro~OOief'0b6t i·nWe€.tycrjnrcl1,
bUdżetowej Rady Mie}slld.ej rozpamrywt21l1o Wni{Jf:H?,k , zaś lOO tys. zł. na ~~n{\ pomQQ dl:łi ~r~bOtnroll
Magistra.tu o zaeiągnięcie" nowej pożycz;!{ i urzą m. Łodlti. Prócg tegooollWll;d1:mO tkld'VVYEg~y~ Uf:ł.
d-u w kWoole21GtlTsi~y źl<J.tych. Z~y powyż dyty . nA utrzymtiTh1e coo~ WS>1plta~ 5połec..
~. d.o lł1 tf$. . . . ,
-ą.~ "'~~ó··.1Mj ~

p~r ,C~~e~ h. ~ pa!aziendft

a

~

Zi1mIi'n;1! hiS

Teatri-sztu

--

II

OD 1 pM!DZ1ERL'iIKA.

TEATR MIEJSKI"

.11

łłi8"

Dziś ~artek, p1.'l raz Pi~zy napTIzoosta'\v4e
po.pularnron wepa.mal~ wy11łtaWiona,,l}al1a.d1t
Ceny od 5(} gT. '
. ' '

Jutro, pił\teik, premiera. ~&k()m.itej komedji
~yjg.ki&j M. ~ola "Rewi.z,o.r'· w re~y3el'6Kłem o..
pracowaniu Wł. Rys.z.kowskiego, w nowych dekora:"
Ctjach K. MaekiewicUt; Stylowe kcstjumy z Wars.zaw

~,,"'jrurYCDa:
Przychodzą:

10.25 -

Kll.siZę-wskL ~zji)...~i; Szubec.i.; 2inicz, Ziembiński.
W ooootę ~. gooz. 3 m. 30. po ra.z pierwsz.y na
Ill'Z~tawieni'l1 szk(}ln~·m "Balladyna" :po cenach
naj~ych (.od 40 gr.)

16.18 -

sjOl1latrki".

Jutro po polludniu dla mł!Q~ieży sz.kół Śtroo
nleh "Barha;ra Rad!ziwuUówna", sZltuka bilJ3-tD'r~
FE!'UńskiifJ'go. .

. DWA PRZEDSTAWIENIA DIJA DZIECI.
tNad,.)
~.('}a

Świe'tną zabawę

na

dzde<.:iQm prt.ygQ,towuje dyre~
i, niedzielę. Ujirzą tam swo

najbliższą sobot~

ją iIJubi{)ną

trój1kę

al"tY3ty-cZną, N1nkę

:\Yandę Tatwrkiew:czównę i B-enedyl{ta

W:.hldiH3ką;

He.T,tza, któ-

rzy Odegrają pr@śl,iczn.ą bajkę' w 3-ch aktooh
"Cz-erwOOlY Kapturek" w nowej ~enimcji ilustrowaną muzyką Al. Wihliń.slk:'eg;Q. N~ępnie odegra,na.
ł>ę.dlzie komedyj;ka ,Psotny Ignaś" i vliroowie w fiNe
.Giej czl}ŚCi Ninka Wilii1&ka oo·ta..t'1czy "Mazurek" Wie
D!&'WISki;ego, a 'zn.a.ny bajJIopis&r,z Bt;;nedykt H~ oflO'wie dzieciom własne opOwiooooie p. t. ',)Boh~
S1J.t;a.rlaty.nę'~.
p()(cząteik tycl1 przrolS·t<3.lwien ~::r;ie
si~ o g.od~ '.. 4-ej po połuoo:u 'w Sali Filha1'mOt1/i.
Ceny pI"fsjT'Stępne dla wszyEtkieh.(od 75 .g.r. do 4 ~)

KO~CERT EMANUEI....L"FEU~lANA.
(Nood.) Napiea"ws.zym inaugu':racyjnym koncercie Ol'
kioo.tTy Fi1hl'1rmD:n1e~:nej, kt&:ry odbę<dzie się w nadchoozący pOOliedJzi.ałek (hln 1 lii;ltopada -o god'Z. B.8O
Wlecz.. rOO dYł'eikcją Grz.e.gOl"za 11'14:aTherga, wys.tł\pi
słynny

wIolon1CZelista -wktuQ.z Em·a.nu-elFeuerman
którym 'cala p!l"ru!a oograniCizUla wyTa.ż.a się z nie~
I.»ywałym ,ęn,t.uzjaz;m-em i podziwem. A:rtysta wybrał
na pl"o.gr;a1m s"vój diwa piękne kc-nce-,·ty wiolnnczelo:.
we a. D;i.ianowicie:Volkmana A-moU oraz Booc:herri""
niego B-d1.l:fr. Botzatem orkiestra wyk-o:n-a. S1u;jabiiOO

Q

lI-gą s-rmf>():nię QlI'M

Odvr;e;cz.ne

pi.eśni Kairli(ywi~.

-'--000--

.

ZE SRERRNEGO EKRANU.

KolU'3iZ&k~S~
2 K{)hlS&ek~sOOnówea,
z C~cl:K>rw1,
'"
~, &kartyruta i'W~'WYł
ZJe Sk~'4d}"'$~.,

7.28 9.40 13.26 -

8.45";"'z'~

z

4.18 -

8.50-~~

i z I{ł"~~

(pośP)~y)

22.17 -.: z W~~~i.a.łS" poś:pileSoZIDy)(z K~k)

o ił cla 4) al z,,:
1.40 "- 00 KQ!hlłf'J~~ (~1eme z Wa..mmwą, Sk-M"-.
żysklem i T~-Qt~egiem.),
.
'1 ~OO - do Ko.l tlaIZIeK,
7-W - 00 Wwrs~ (~ąg pośP'~y, b$z~), i K~oWtl.,
9.05 - 00 Tar"OO~e.gJ\,
00 KOiltiB:~ek (~ezWarsmwą),
do K(}l~z,ęOC (~i-e z WarE,za,wl\),
do Ko'11l&Zek,
.

11.50 -

14.55 -

15.50 - ooKoł:U8~ ,(poł~ z C~h«)w-ą i
.
~kowęm) i ky:n1ey ~tylkQ; w lla.źd~n)
1B.40 - Q.o ~tocboWf, •
19.30 - 00 Watn=m-wy,
lił.41 '::::'" do Sk&rtySika,

'

KQłuB~6\k i ~
do K()l~ r.ączenie z WaJ!'a~w~ 'Q~

20.20 -,. 00
22.58 -

~QiWIIł !~em),

Pl'Zl.hl!)4ałł:

1.49 -- z W~ftwy

3.05 - z
6.00 -- ,.

KęPl1&' (~' X.mlO),

PROORA1\'! NA DZIE~28.19.
15. Komunika,t g(8)Xi'daTczy; 1'1 Odczyt
p, t. ,~Pł-zetw&r·stwo ogrodnicze" wygłosi J,.Meh Lg';
.li.BO K' rC.frt.po'];;ołudn1-owy. \Vyk{)na·;tjry ()\rk'~stra
p K, II Poroh:) Gutovfska (śp:ew), pr-of. Jan IJWt1

rakowsk1

.f k;r ...:

pce}.\V programie utwory

GounnrJ.a~

]),vorza1fi., M,rf.Juszki; Nie-wiadomskieg-o i in..' liłJlO
{t; Qczyt p. t. ,SJjOII't i OOl1'ooz(}uie f'!łSy" wygł.k~h M:lf
jan KUir'le-to (Dział: SPOl'tOWY i w)1lChow3<nie i'zycz..
ne); 19.$ KOIDooikat rolnic·zy;19.45 N't;,i program
Rozmai1tośei; 20,30 Konee-Tt wieowrny. Z okazji ósmej I'oczni>cy ogloszen!,a niepodległości Czecho,słowa.
cji k<łIThCert wieerornypoświęc.Qony muzy.ce ,ezeskjej
i ałQwackiej. Na mk-olic.zańw sygnał ~\l i infor·

~~W6ą

POlmli/:łnia, (paaiąg, ~~,

z' K()!)~
zPoz.nanja,

19.25 .
20.15 - ! Ploo'k.ą i e1~~~
21.52 - z W8J"SIfJtl.wy,
'
23.25 -- z W~ (~' ~~).
Od.:lu,.hl:~=

2.04 .!... doLeSlZ1Dlłl.-X~
8.17 - do W~a..wy, "
do Wa1'8'~<Wy (~ ~ieNłnl)5
00 Warszawy,a
do PO'ZIllanła.,

6.42 7.15 7.40 -

8..00 - 00 K()Ilu~,
9.05 - do Poz.nan.i& (~ :K~~ i dó 'Cioo1ioo~,
10.50 - 00 Lowie:m,
do Poznania (~ polŚ;pieB!m1Y),

12.07 -

12.58- do Poz:n.runia.,
'
13.43 - do. Wa;rs,za:WY.,
15.15 - 00 LWlQlW8.,
18.19- 00 WoR,mzawy ~Ąg ~'11fl
19..10 --, do O&trowia,
19.45 -- do u,.w1em.,
20.25 - 00 Gt!lIllSkaf. tło ~
10.55' do Kr8k~
~Z.o7 ...... do ~ma.,
2.3.34 - oc P"1.>ń<a:nda. (pooi1l\ig poś~~
~ ~ (~ KU1łmo).

. e ,

ki

iefzvcielB

]

ZNALAZŁY SPOSÓB PANIE SURA, RUDA I SZAJNDL.A JEROZOLIMSKIE.
~ JQlku dniami SfIl(l Okręgowy
w, Łodzi
nla. WżsalID.o&mfJ.ściruczy o zba.danią $wt~ l .
rozpatrywał spr-a.wę
z powództWla. Sury, Rlldy i
S;;aj:ruH'i ,~1imsk~,ch przeciwlro J.ck{)wi Jem
zo11m&k,iemu, o}cu powódek oraz ProkUJr~tOO"ji GenOO'aJnej RZ40ZY}>oopOlitej Polskiej c1zialająceJ w i~

E:olaiuija ao..73
Londya ł3,98

GodiZ.

lO'

~

iWiHW'

1."

--.~

18.11 -

23.58 -

~{)'W6,

mi«Liu .i' na. rzecz Ska·rbu PaIlstwa.
'
,,HR.~1.BIAX{OSTIA"~
Prze!c1m~ot~m sprawy bylo w'yłączernie z opNffi
GRA. N]) .. KINO
i mjęej.a. W m..aju r. b. sek\V2strntolf Urzędu Skarbo
(Nt.de:z,l.) Nie ulega w ątpliwoś c,l , że l{-rloU<rad
Vei4t je~;t jeal!'ID z najJJ9rl'dzlej fasc:nujących zja.- 'wego w Łod.za. zajął w miewkaniu kka ]erJ"Q<ZolimskJego oJa P'Ovvódek ruchomości, z.a.zaleglr po
wi!&kś\vla,l8, fHmO\ve.go. Sw'i-a.dcz.y, Q t6l..'Yfi chociażby
dwf;.e,k >o])l"Q!towy. Powótl:ki żqdaly wyłączenia Da
takt, ilŻ remo P.cju."liiel1ie sdę jego na.zf,va.ska no, afi&f-ll m.a.gne{ycz,n,ie przyciąga Uu..-rny pUblicZL(lŚci llli- tej ~ie, tEł l"U łtomośd te .}ti;t były raz sp1"ze
dttne na. Ueyt8.cji, vi ,1914 roku· i wówez.aJ3 nabył je
.'i!.lÓmarowymownego tytułiu OOrMU i Sltosunk>o'W'O
iGh d;ziad~k Ieek CudkQ,\\lie,z, którYłl;.!'i6tępnie 1':Z'OOZY
ruewieJ!kiej reiklamy.NLiema. tet· Wi\tpH~,!(}8ci, t.e
te
w dlrodze aklu DlQ>tarja:lneg'O ~1:ll powóQ;kQID
f!Ąm P. t. "Ha'abla Koatja" powiękS'zy i tak ~
lLt lieme r·zooz,e wle-lliicieli talentu wie1kjeg-o &rtys~ (SW'flm W!fl1:lJO;zkom).
:Powołując Jię wię.c ,na.' pN'.lt.tl'k61 ltcytaeYJuy i
ty, bowiem D:o'Wata kreacja nale.ży do najdekaw...
akt Il-~jalJlyda.r· wizny, ~ły w eelu ustaleszych ról w repertuarze Konrada. Veidta.." Za~
palm wyT-az,ist1Jści i niebywaJej mimiki ,gi-a' tego
art)''''SIty je:srtabrolutnie pO'zIJ.awlona nienatura.lności.
t~f ICJAL.H A
WARiZJ~ S
,\V rolibrabiego Kootji, VeidAt dnpr1JwadzUswągJI't}
twa:rzy do niebywałej maootrJi. W reżultacieoono>s:
\ zuia 2'1 pa:błdo:rtika
się w.rażenie kreacji w najwyŻ6.zym stopniu al'tysW ALUTY i D:&WlZl!'.
tyeznie wykOl1<CWillej, wyeyzell{)!Wanej d-onajdrobniej
:o.J,ar,
St.
ZJ~J.n.
~ch szczegółów. Ca!ość utr2:yma..'"la na. w}'lSokim., poFuty' Qg. Aił
~ arty:styelZil1ym.
.
JHlgja 25,15

PRZEZ R!\.DJO.

13.11 - '~"~ (~lt~"
13.28 '!O-,J P~.a {pl'~ ~ "~o"
16.03 - ' I ,Łowi~
.
lR.2B

21.30 -:- z K<QJ.ooz&k.-W..~w:y,

1.3.25 -

,~ lt~

10.17 - ii~' ~
11.59 ~ I ·W~~ ~~
" 12.45 - fi W~wY,

z Wa:rSzawy,
z TarOOtbflZep.,
z K0!l1JBlZek-0z~ohowy

.

8.00,- "~, ~~

U..50 - z Soo!wwea i ~~wy,

20.01 20.25 -

10 ~

&.15 -:-

1.00 - z KQl~k '(~~jsoowy~,

Jól:Uego Teail.?1l Na;:rodcwego. VV rolach watniejszych
:pp. D\WJaje'M:!lka, ,DZiiewoll8ka, Jł'b11owski) 'Bielicz,

TE~.\TR POPULARNY.
Dziś w Clz·wal"teki, jut'f\> w piątek wiecwll"em
nJ.oodrwolalnie dwa '01S·ta.fmie pn:;~dstawie.ni-a., cieez,ą~
cej się takiem wwodzeniem operęt.ki "Aeh,te pen..

tl24.' ~ z .p~ [pórj~

.

.ewy

W imielIliu PIrotkw&torji Generalnej R~~
poopoFtaj Polskiej w'Y&tępcwral p. Nippe, który
powództwa F~:e prz.yzna.ł i wnosił o ni-elZbada.nie
świadka o.raz oddalenie powód®t,wa wprOSi gdyż:
Gamyeh sprawy naleQ;y G.():jŚć do wniooku, iż a,kt(
dflito\\'1zny jest fikeyj.nym iże w <lanym wypadkU
chodzi jedynie o ~JSCIe przepisów prawnFOu 1
z.aoozpie.cze,ui-e Icka Jero,z,olim:skiego przed w.i~1
cJie.lami .
Sqp. Okręgowy lłW~lędnH WIt1ios8k ~y l
poW1ÓQiztwo oddalił wpro.st, nadto zas~H 00 poWl()!
Mw na rzecz Skarbu Pla.ń&ivv;a. . 00 ~yoh 'Ii ~
I wrud-:z.OOl~~
sprawy. (.o)

DOLAR W LODU. '.' .
Łodr~

(aw) Dz:,ś w godz.inach wieczornY':h
notowa.ny był w ob;r;o.cie prywatnym
9.02
VI płaceniu
9.02'" w t9jda.n:u,

przy t&ooOOlCji ler'kko

1ł

:mocniej~zei, ł)br-Qit.ach mały-ell,

!:!E!:!::!:!f_L_. __ _

SLUSZNB.
B6j się Boga, prre.kroc1:yłeś jUŻOO'W'110 ~:
dzifrstkę ; jES1.:ze n.e jesteś lekarzem!
-

~'12

l'1ł,łif}'

,

Dolar got6wkmvy w ohr~mC'b prywatnych 9
złotych i pół g.roaz.a. Rubel 1Joty;,.". 4174 i pól (obroty

- Nie ma-m się poro spiesz,yć ludzie do
dycll lakariy nie mają zauf~

małe.)

AKCJE.
Da.nk dysKontowy 9,00; hAndlowy 3,39; Bank
P(Xltii 84.75; Pl'z.em. we LWQwia 0,18; Zjedn~ z.iem.
pol. 1,60; Zw. sp. fAl"Ohk. 9,5t}; C~ta 0,68 - 0.70;
Pds 4.20; Spiess 2)80; ElaktTy~ć 46.00; Chodcrow
l~.OO; ~BIl"Sk 0.37; Częs.WcitCP 1:36; Michałów Oj27;
:FirlejO,4p; Nobel 2,70; W&~ Tow. kopalń węgle.
77;00; Cegielski 16,00;. IJl:pop ltS.QOj W~ejów 3.40;
~'lt&

dQl~

~

Jo~k ~

S%Wajearja

nit

Btawił si~

HUMOR,

Paryż,27M

Pmp

uzna..niJj rzec:zy tych za ich wł8J8'nOOć.
p{)r~:va.ny
look JeroooLimsJr,i na Spl'-aWfJ

'

,

~

NASZE DZIECI..
palić

Ojciec: - Czekaj, ty" 'B'icponiu. Na~ }al ~
pa,plerrQSy I ....
Syn: Ki~dy ja }$ umtam, ~ _ .

PILNA UCZENNICA.
- A ty Z-o-s·iu, OO11'"tloo lubisz szkołę'!. .

'...,.. O i j.a~ jesz.cw. A najbM'dZ!iej W.$ml.ę; . .
~~I~~U~

Nr. 14.
WYTWÓRN'IBGILZ
4:1.

~ła Ił, Al. Kośc·iusek.i

ZAKła:ADY

IFiMlSZiCl&yllS(kf

APTEKl=

Stefan

BE8'lAURJ.ClB:
MAGAZYNY GALANTBRJI:

Stclz,oor pjotrkowsika 141.
SKLADY APTECZNE:
J entys Kilim1dego 162.

FRYZJERZY:
K~ J(.iUńskiego

160.
XRAWCOWB:
FJOOtler SienikJiewicm 109.

20.

(chłJmski i męski).

'.

SIf.LEPY SPO~YWCZE:

Pm.KAMlB:

142.

ZielOO;a,· 17 (Bałulty).
SKLEPY UBIORóW Ml;SXICH:

WARSZTATY ŚLUSARSKo-,ltECHANIGZNG:
WiLgoCIki Mły,lltaJreka 35.
KRAWCOWA (SZYCIA BmLIZ1n')

Mrurja
.

'. CUKIERNIE:
,DuszkO' Glówoa 20.
KowalezJlk Główna

~~16.

M.,

Srł;.a;lówna,

Sienkiewicza 56.
PRACOWNIA OBUWIA:
,WłodaJrS'lti; rn6rwna 25.

FooilroiW~CZ

148.

I
ul.

ŚW.

Andrzeja Nr. 3..

t

trz bni

II

ł6dł,

150.

DRZEWA.:

Rac.i,b()fSikJj N8.!I"utQ1wlcza 50.

WioororJrlewicz GłóWll1a 35.
W~ki Kilińsikiego 135.

105.

;~chloomni Rzeźn.ieyu GłÓW!na

MłynaE::'M

MECąA.NICZNE:

Lapien.itS' Głórwna 31.

SIarEPY RZEŻNICZB:
Ki6bc:m.-ska .DzJelna 12.

NorWntk

SKLADX· Wf;GLA I
F·hotrc'7A\fk BTzems.ka

Wojeiecl:lowBki ffiówm 21.

ZAKL.A:DY śLUSARSKIE:

Kitińsiki(!lgo

Orla 23.

RO'LABNm

142.

ŚY/ięt()sła'\vSlki KiJińskiegv

~yństk.i. Młyoorska 30.
ZAKLADY KRAWIECKIE:
Matj&~ PiotirkOlWLSlka 132.

ZAXLADY FOTOGBAFmzNE:
'Gra:1x);wski KilińSkitÓg.o 146.
SKLEPY WYROBÓW TYTONIOWYCH: .
"L.e'Walnd;owsii Główna 56.

Bialwp!s!ki

Sęk

Kilińskiego

, Koiano'W,siki

FABRYKA CUXRÓW I CZEKOLAD "zoRZA":

WOD'I: SODOW&i:

Dińskje.go

Do.matisild Ki1ińskietgo, 119.
Owc.za~ek Kilhlsikiego' 134.

PRALNIE:

J'&k.óOOwk'z Kiliookiego 146.

Roum.er

Orla 2~t
Stawo'\vy GłÓI\Vm1 36..

Gołęibio~a .IulJńskiego 11i.
MatusiaikKilińskiego 142.

F. Booliewmz Targowa 38.

Si~ttkie~li~
Kir\l.OOja, h GłóWllla 11.

,nT~JóIU.\Un OtitJWIA~

&t1~ibeleeki

Ch1niM{lokJ .A!nny 26.

lGAn ~ Bl"Zemń&ka 10, tel. 3-27.
SKUD MATERJAŁÓW PlśMlENHYOB:
K. BogusitwWski And~zeja 3
I.NSTRUl\!I'ENń MUZYCZNE (1 R·EPCRACJE):

Burohiatrdt

GlówtnJU, 34.

~1ł~'lWki aptetka. hOOH!IQ'pat. Gł6\1ina. 5.
wnWÓRNl~ MASZYN n~EtNICnClt:

ZBGARJflSTRZOWSKO-JUBlLEltSKIB:

r ,A,8lt't'KA

l\a:no\vEiki Si.eJllki~w,i:eź,ft 91.
SKtAD '\Ąf'ITtl, W«1;DB:& t TO\VA}lÓW
KOLONJALNYCI:;
A\H;:\'b~eh Tm'gc\TI~a 3ft

:KAWIARNIB:

SKLEP ZEGARMISTRZOWSKO JUBILERSKI:
l:a.n Placek•.Brzezińska 10 telefon 5().-:17śNIADANIA, OBIADY, KOLACJE
SMACZNe! TANIO:
!uU'ńs]dego 123. bufE3ltResursy.

lIALARSKm~

UKLADl'

.WYROBY ~'iTołJIQWE:
Za\viszy 19.

PłMhc:f~kl

.

6588-

d \owarów galaateryjny0h '
Bfełitna.

PGHC'lochY'~

krawaty,

skarpetki i

t ę-kawiczki.

Dr. leon
Szajerowicz

R62nL
~ do je&ien.JllegO wys.iswu, C.Taz ,na.r~ 1
p,ny:rządy (ogrrodlniem) wlooają składy:
II. WUJSKlEGO, prowad.'2'<lne od 1870 1\ w Łt

«y(lf. \\,}giD/U1Sko..~ iw Łodzi,

ł.I!B35

-

,

ut Andrzeja. 10.··

D
trzebna
panrJa ao asmpdde1nej

rut~no'EatUl

2doI!l8

pr~ey

.

4R39-1

o.tu:e.blltl

P

nik

znane od 1802 ro.kn.
Be~ iClędek, e:hronłą od

C4>1fej

~05p.

,q(~go

aadmterillej o'l'lt?&~i ~tre...
lyzmu, Utl~zeii krwI do gle;.\Vy. llalIaerZflją he..
m.oroł4ł" C..YH~ kre\'f CJifłW . g~łQnno5lI!ifi(!h
de ekbulłcii sa 1i~dn}m środkiem Dr~eczy&Z..
~,
- - U~ie l do :2 pijarek na ROC t

'24da6 fil aktektWthł dładae:k~~

i61

Hauka ~ , wychowanie"

42f8-1
lllanł8.

!!l' 1.

428'e-1

tt0trZębao. 8łutą~a dOWszy~t.

r

kiego. sterS4a do dm6ch ..
S?b ~ re1{Omel'ldbeJą,ZJtluzać

Cena pwis 21. tJi5 1fyrcbu apteki
WM'SUm2

P~rę',Zb, do kra..
Pic.łrkog\:6 ~I, Ul.

'11ę l"'łac

Wolnosd 5 . . L

4:e'l9-~

1;~l'lcka 4.

.Ztłk.onnik,'em"

seirewks, v:1kgZtSl
Potrzepcc.
ebi'e
.gUBnctjatm

~W-

dwuplęttO\!1J·{1i ubiłtae;ł.'
Pat>J~;n{cfi~h Z ogJ'6dkłem
Vi piGr~Siifvn;ędny m pank.cie za
raz 00 apnedania. 'Wi~d. u

Dom..

SsdoWI!!ZQ

8zawskiw.

;

sglnda trzlm!eslęCllł:l • •a
Z
ra ..y wilczelI
Nl.r...
ma,
4J"cdka i
koticu
~&Ilbi się
o~on ·118.
iiI-:!
e~.rn,. Od.rc1(adzł~:'ta Z\t

ra ..

\emiuil2tóW. Kan'ter. ul Łęs
ezyeka 10, St. PiotrO\!"SK<.
4i64-~

W ~ychłinle

.

ts.
War ..

4188-1

ł łdaao~.
Dotą"e.na ~.ancJa~ ł""'ms~eń
,twe z gQ.towkę· (HH10 :d.) n,'\
pensje i P!O~łity Gd4óchoau
:::amoddelno~.. \J~erty at) Raz..
!;ł';OHl {:!od 100..

7;;00--:-5

Choroby kobieee
TrElugotta .)18.8.,

Przqmue
t-7 POD.

0$1

SI)

11

I od
&98-

faDO

Dr. Jan

brewolski

chor. skórne i menerSCJoe.
adchodzi srega zima: 30 proc.
. Bo proc. cIepłe ~l:loszcz~dza cd g. 5-7, w rdedz. od lC-19
ol Budrzeja 5. od g. t 1-12 ł
rOlka do zakIe oniii SZ!Jtlr.
okIEn i drzwI. rou:a f.Jrnla K. o~ 4-5 Vi lecznicy. Zacnod ..
6::7cBcgus:óllski. LódZł Ul, l\r.ldrze ma ~7.
la Nt i.
4U9-5
~;;6g1e .ręcznłt l nn sll~f:le;,{
~1i lrycxną wyraDuł fabryka
B, K apczlńs:'-Iego. y odrzeel.na
5':, CeA}' . konko:rłnCYjnE:, Ftrma Ggz)St, od 1i89, leku.

.pc., trzebBsi slująeo Nawrot
do . WS~yEt
N
13

rełlłu-atyzmut

~trobYł

K~".łł Tusąlskł,

o l'r!.1eoWni sakiea ... Panl" po.-

. uczenłcelll fliło Sierpni 1 ~

1

•

cł6f"pid

7

4,2~~J'-5

Dt'"yjlllę na. mieszkanle kramCO\\łł h~o uezenicę. Zewm-

r

skiegQ~n.

m. 2ó Dziu~ińska.,
,4283,,4

