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budżetó
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'I

I .

\Varszawa ~ ml:lirca (tel. wł,'1
ROZPRAWA BUDŻETO\VA.

.

=

dżetowych Sen$tu~

Operacja czterech
iqcia

=:;;

nara

na...

próbą

zm.tliejszył się znacznie i wynosi obecnie ,-ID
Wlzędników. wozem 16 sil stenograficznych
Na dzisiejszem posiedzeniu senatu, któ
gdy w Niemczech parlament posiada l~ u~
:re rozpoczęło się okOIO godz. 11 przed polud~
rzędników. a w Czechosłowacji 75. Poro,";
. D.1em, zakońcwno dyskusję ogólW\ nad bud;
nywując wydatki na. parlament w Polsce "
kłem.
wydatkami podobnemi inny;ch państw, d09h l?
Zabierał glos sen. Banaszek
(NPR.)
dzi .IDówca do przekonania, że Polska :PQd
Mówca wyrazU pogląd,. że powodem szybkiej
względel.1.1 sum, łożonych na parinment, ~ęj~
likwidacji prz6Wirotu majowe~ było . dĄŻenie
muje prawic .ostatnie miejsce. Mówca, przYło
W społeczeństwie do. uniknięcia
domo
czyI dla porównania s\uny budżetów pada."
wej. A pozatemrząd, wyłoniony z przewro#
mentarnych ;;>,,5 pailstw europejskich W?ó(,
tu, nie miał żadnej konkurenlcji, gdyż IW Pol<>
Proces pos.
Wojl.'wó,lzkiego, który sCc pl'zypada l pO$cl na 65,000 mieS7.kańc6w.
~':-;' troe.niemft'Juclzi;,1<;t6rzyby,oh.ci~lisięgaĆ .po wczor~j zakoń<.!zył,się unicwhlp.i.ę~lielll, ujaw~ a jedeQ sena.tor na261iOOO,TylkOWłoC~:Y
.. nfl.j'WY~sią~~aił.21~,$1::roP.W~(LmÓvJcY"'u8to , uił,i.ewpddzWe d!J.~ugim Jwydawanopienią. majq stosunkowo mniej PQSlóWi!bo,'tam ..•... ję~
s'Unktije sie •. rre~zow·o':do,Dud2:enn:DogD)at~,.n .~zeliietYlkb·n.~pazety,·.tllci tUL, \V~;bory.. .Mu., .. d(;}~.1~Os~~."prr.ypaqa .. 11~1·7q;~I()Óial~·.z~tO':»08i~i .
Il~onnictw '11aro'do\vy,dh .j~s(obl'onlvkQnsiytu . s:hny:. dokłądlliezb:aclą.~,p{)~ycJe· !?1.tdżetp, ...a.źe;.'da:j4WipOhywi~c~H· 'senató.r'rÓ';t ;bo,jedijn.;:9~" .
by one byl"Yu~tci naocIe, .zgodne .z,yolą ·nato,:rWypada'na96,OOO~ Kosztobcią:że~i~'(jQi1, .
. społeczeństwa. Dlatego l\Ir>R. z.gtC'si wnioski nego mieszka11ca z tytUłtl wydatkÓ,vrh~ '#ar~
o wyk!rcślenic niektórych fundtt3zóW,
lament, wynosi 11' nas zaledwie 14 ce~tymÓw
Mówił również sen, Banugzek o dzia~
rocznie. Z tego wynika., że ataki w tej mi~~ze .
łalności "Strzelca", która jest w dzielnilcy poz na parlament są haniebne i bezpodstawne~;
nm.ill.kiej d€'strukcyj1)a.
2R EZYDJUM RADY MINISTRÓW.
Co się tyczy ordynacji wyhorczej, . to
m'6wca slyszał, ze rzqd zamierza wprowadzic
Budżet preZydjuffi l'ady m.inisków' re.
,zmianę, wedle której krmisarz:uni rządowy.
ferował sen. Szal'ski (Chrz. Na.r.) Obsżerrtiej
od dnia 1 do 31 marca r.b..
m'i majq byc, n:'i:~ sędziowie. tylko urzędnicy., mówił' reforent o Polskięj Agencji Tejegr'atf.
Poaąteko IO~ 10 i półwiecxe
Nie wiem, czy zmi1itaryzowa1)i. :Czy starosto czne i· podnQs~c. jej stałyr()zwÓj,za-r6w~{i'w
wie. czy możo ta rzesza naszych młodych e. dziale in'Iormacyjllym, jak
ogłoszeniowym.
merytCn"l, Musimy prieciwko temu stanowo KomiSja ~f"r:!f1cknzgodziła się na ..... 'z\Vinięćie
czt" rech placówek zngralli'eznych P;.Ą/f.;'.4l",··
czo zaprotestow!lć.
"Sytuacja mi(..Ązynarodowa jest dla Pol~ próby, mów~a jednak zaznacza, że $p:ełnietii~{
ski· poważna. VI takięj chwili rząd mechan,icz zadań tOj instytucji z. punktu widzeni!',.,~'t>~9"
pagandy wyn1a.gałoby,ogromnego PQWlęł:sle·
nie l'uguje' tll'zędnikó'Y ..
11 hlbl.lle, (fen ł1ł,Alza'lllkieh, lIerlhl,IIt1eh
ma
personolu.
.
.
,"
Przedstawiciel
Zjednoczenia
.
niemiec~
lWleHHliiela
.

wojny

eJ1! kaidegc, r.ządu legalnego.
' Rząd jednak robi wszystko, a'byśmy
l1ie zapomnieli o maju. Widzimy to w rug2Jcn
urzędników i w dążeniu do rozbijania spole.
cz~ństwa, w czem pomaga rządowi prasa deficytowa, powstała z malcl1.kich
pisemek
Kto j'ą subwenCjonuje? - zapytuje mówca.
- Gazeta, która SIę sama nie opłaca. powin.
na - zdaniem mówcy - zniknąć. Jeżeli istnie
je pismo partyjm.\ któl"ego nie może ' utrzy"
mac paIl'tja, to precz z; takąpu,l'tją!

Nadzwy'czajol szlagiery

Trio Honis shich
Szumska ••"retta

btasia Leszko~=Uwllr"Uł1'
Deretł .Relm.
i

Prł.lI!1&bal.Qfer,al14:lap eaat d.ldeI.

kiego, sen.

Hasbach,zapowiedział.że

. klub

jego będzJ.e głosował ptzeci\vkobuążetowi.
Natem rozprawy·ogólne wyczel·panQ. '
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'
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.• ' ·

M.INJSTE.RBT\VOSPRA
\VIEDlIWOSCI.
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Wycierpująco ~eferowal~u~~:m.it.i.,'

sterwa s1?taw;iedliwośd~.·,: .Mąk~re~i'=~ ,
BUDŻETPR.EZYDENTA '.
(Ghrz. Dem;), któtyna!wstępi.eW$p,olilmid ;0,
,,RZECZYPOSPOLITEJ. .
,,'
zmM~+tch, 'ptoponowailych' przeZ·kopu$ję;';;ą~.. .
Sen. Siarskr{Chri.. ńar.)referowarbu? .uącką wce!upodniesienhidocltdd6w, Po<:ltii~
żet P\reZ'y (fellt~t'Rzeczypos połitęj;; zazn a cza:jąi:: siońoprefllrmCra tQ:,.Dzienni~a'(J'stti,,' ,', ,','Có

.

~e bu. dżet ,ten podniesiono ..'Kó,fn 1~ja flęnacka' ,.pr7iysP()riy/~5,oOO zt,r'()c~ie;:~a)z\VięKszetlie
proponujcrezoI1,lGJe 1 V-'~~\\1ajqcq .t;;;:qd. do ehit6ws~dziów ąpelacji i okręgowY1ch .prz~
przedstawi~nia ust~:Wy,regtlltljłłcej ,upo~aż~,:'f.•~· znncz'otlo,50o,oqo zł., natomiast o 360'tystęQY ..
niePiezy4cn,tn~; . . : . ,) , .'.,
zł.'zmniejs~on~ koszty uposażenia :~dGI~~
, "',stóMrSERAT. ' C ó w ,więziennych, a koszty tlti-zythanja'w~ę,
;z;'koicl'.~efi."Ka$per()wic? ",(1Iezpattyj~ niów'żml1i~jszono o 240.000zł.KQmlsja::f'~
........
nY)vtzędstawlł:,bu(.t~efs.ejmu.i ~ęn~tu, z.aZntl pomije wog'óle zmniejszeuię 1iczby~łę~iWw;, . . ;.,:
9Zf\Jąc,~e)~,~;~iclYtn roku jest on ·c'oraz .bar.. coJestmotliwe przypewli~cli'zm~a~~ ;';)~;"':; :;"
:c.łzi~i.()$Zqzę411ie.)lkłada:i;Ly. Etat urzędników, . staw(.\diwc~~ch;.. >
.
..
.;.\

tu

li

JaD
CzęOO

Pary! 3 marca ~pat~
P,~maw1ało z kolei szereg mowe{)'\v re" klch Polakow \v pl'zYJazni dla Franclii ł
.
in.
pani
j\<ioreau ł adViokatka,
oddając hołd wszystkich F rancuzów w~ przy jaini dla PoL
delegacji
parlamentarzystów
wycho\vały
dzieci
swoje w poczuciu obowiązku ,,",obce kraju;
profesor liceum Louis Legrad p. ~Ąndree Du~

ski, oraz za \viel'ność obydwu narodów

Wychylił

granicznych Briand.

pOlSIdcb, ,a mianowicie senatoro\v1e Kiniorski: kobietom polskim, które
posłowie:

janusZewski i Nowak oraz

Ko~

~ciałkó"iskt Niedziałkowski i Stu:oński zloży~

li ~izytę "marszałkowi Fochowi, który zada:,,~ fui szereg pytuń o organizacji
obrony
kiaju\vej.
';" :~" J)owiedziawszy się, że senator Janusze
.,~kfiest referente.m w &nacie spraw prze~
mysłti. wojennego, marszałek wYkazał wielkie
.zaintereSOVi'łlnie dla sprawy
rozwoju tego
przemysłu, podkreślając konieczność posiada
nhl własnego przemysłu wojennego~ niezalez
uego od dowozu z zagranicy.
\\1" poludnie odbyło się śniaCtanie urz~
:a'tlOI~e przez grupę francuską parlamentarną
BtQ.warzyszenia pifzyjaci6ł Polski. PrzewodntlI'
ezą~y ttllnis.ter Louis Marin podziękował
,pt'iy!?ylym, a gdy w'spomnia.ł o marszałku
F,C?ch'u, obecni, stojąc~ zgotowali marszalkO:'
wfśetdeczną ow~cje.

~';::"Po sze:regu pr~emówień ze strony fran~
cu'sloej nastąpiły przemówienia Polaków, któ=,
re':~~t~~ńczył poseł Stroński, dziękując
za
s~r4ecZne przy jęcie.
'Poseł Lieberman zakończył swe prze~
~~1ienie wezwaniem franko-filów polskich,
ab~/-połą<:~yli 'się z polonofilami francuskimi
w'i~alce,przeciwko hydrze wojny. Poseł Thus:
guft riie wziął udzullu vi tern śniadaniu, gdyi
konferował z Baschem, prezesem francu~
skiejLigi Obrony Pra\v Czlowiekai Obywate
la. Ogodz t8-tej odbyło się w MSZ. przyj~
cie.1VHnh;ter Briand rozmawiał długo z posla~
mi i senatorami, a gdy wprowadził i-ch do
swego gabinetu przy zwiedzaniu grnuchu ł ~
śwhtdczył:,.Jcsteście panovlie 'IV. pokoju,
w
kt~rym'ważyty s'ię czę~to doniosłe
sprawy
poHtykimiędzynarodowej.
Zacina z tych
st1r,aw nie byla rozpatrywana be:r brania pod
uwagę' sprawy bczpieczehstwa eranie
pol::

juszowi polsko

_'o

francuskiemu.

SQ?

Następnie

zabrał głos poseł Liberman,
który, w gor~
rand, ~rzemawiając w iU1ieniu stovlarzysze~ cych sło\vach napiętnował ohydę wojny, zaz,
nia przyjaciół Polski; znany
dziennikarz naczając. iż '\vojna, co jest już dowiedzione,
Emil Bure, naczelny redaktor "Avenir", za. me jest \v możności rozstrzygnąć żadnego 'z
maczając, t& różnice partyjne nikną,
gdy wielkich problematów europejskich. Mówca
mowa jest c· Polsce, oraz wznosząc kielich na zakończył przelTIó,"denie wezwaniem frank()4f'
czeŚĆ prasy polskiej; deputoviany dr" Witt, ftlóVl polskich, aby złączyli się z polofilami
mer m. Nancy, który mówił o wspomnie~ francuskimi w walce przechvko hydrze wojny
lllnienich, jakie łączą Lotaryngję, w szczegol Ostatni przemawial senator Kiniorski, kt6ry~;:,
ności ID. Nancy z Polską, \vreszcie depo !via:, dziękując pani l\1.oreau za. serdeczne, słowa ()
delain, prezes sto\varzyszenia pr:zyjaciół Po); kobietach polskich, wzniósł na cześC p. &0"
ski, znany historyk który przedsfa:wił dzieje~ se Bailly" odwiecznego braterstwa. francusko- pol:,
Po śniadaniu parlamentarzyści polscy:
skiego. Ze strony Polski pierwszy przemawial zwiedzili grób Napoleona, gmach Inwa&dów;
pos. Stroński dZiękując imieniem delegacji muzeum wojskowe, koszary straży' ogniowej.
polskiej za serdeczne przyjęcie, zgoto\vane gdzie odbyły się pokazy gaszenia pożaru. O
parlamentarzystom polskim. Mówca
przy~
godz. 18-,tej odbyło się przyjęcie w minipGmniał usługi, oddane przez deputowanego
sterstwie spraw zagranicznych. ParI~menfa,
Louis l\larin jeszcze· na dIugo przed wojną i rzystów polśkich witał minister spraw ," ~

kielich za zjednoczenie się wszys1?
•
Ił

ł
Polska rze

.,Ich"." .

,;,

W roi E! (;0

NOWY MESJASZ PANEUROPY.
"\VArSzawa 3 mrurca (tel. wf.)

Przep iłkgf fUm, ,. t..

S

en,"

\V nIe długim <!zasie przyjeżdźa do War
Jeśt nim,
ksh"l.że Karol de Rohan, redaktor "Europeł8#
che Revue"" se!.:l'eta,rz i twórca t" zw. Kultu~<'
bundu. Ma on nadzieję utworzenia w Warsza
wie grupy polskiej swej oraganiżacji. pasja

szawy nG\vy mesjasz pa.cyfistyczny.

}ilo'Wllych llfll1lilłęku:e sła'llly e::r"ł1lłU

Bebe Danle's, lewil Aton~
Adolf ManAou. .
KtAMST\VA "CIDCA:GO TRIBUNE".
Chicago :; mrurca (teL wł..~
w,o.potę nieazitdę l ''I»!ę;8 (Je( :}vt:h. ~
m.. łlO ~f' U mi 40. lU iłlt liC gr",

M.iejsks kinematograf

je się' epidemiczn~

p. p..

Oświatowy

, Jjd \,qo. ku dda l m,fca lQ~'1 r. 'łł.
Rad pl~kn,mi mOdrym DunaJe~
VI rtl!f:H.. k ~H6~n)eh L}Ei Mara i Harry LJe4tke

··r~~Jf;~~oa QUO

dO propagandy pacy{iZlll\1 i ,.Paneuropy"

Vadis .•t

li roił NBRONA ..- EMIL JRMNlNGS.

oz i.

-

sł:af

('lelefol1.ęm

nichisi
PogrzBb sp. ZofJi SOhol
Poznania
Był manifestacją ~&łobną' całego·~

od w~asllago lHlrespondellła "łtozwojtl ')

'en, Itf:t(za&\

dowódcą

Dzisia j przedpołudniem odbył się

O. K. \fU.

Rozkaz em l\IIinilst'rii. Spt'[~\V WlJjsko wych mal'm mia
!!za~kł\ PHsuds kiego, p. o. t!uwócL cyVII KOl'pm
now$.lny został generat bl'ygad. y Ta.Dza,l" uotychc zaso
wy dowóulca 1'7 dywi,zji piechot y w Gnieźnie. Gl'
nera.1 ·fa(~,7.I&k w dniu dZisiejs7.,ym ohjąl u'l'zęc1owanie.
Nowy dowódc a D. O.K. VII poniósł ctu~e 7.aslug.i IV

cza.orue Wiat1\. PO'WSt:at'ICZ.YC.II roku lD18j19 o {j,swobo·dze
nie Wielkop D,lski, a później zasłużył Się w C~USlb
walk I)OIwsta:(~clzyl)h na. GÓl'nym S lVJSlku ..

Uchwalenee proje ktu o gminach

wf~js~Jdt
Se.jmo-wa kOmiSjlili ac1mi'DJilrJtl'ucyjna ooikończy
ii!l "':J.~j po pohlJclniu ohrady w tl'zeclem c~yk't.nill
i caly
ba~ pil"l)jektetrn usta.wy o gtminie Wliej'sklej
!i,ta.
Uichwa;l
znie
<>statec
telll
proJekt
wy·
t,:rty'kuł ootYiCIZ6jcy sprawy badani< a ~tÓlw
borcz.ych odesła.ny' 2lOstal do spelljHJnej po:dlkomisji,
która jutl'O IlJa pl17;edlotyć plenum komisj i sprawo admJde,
Jutro róWIliież k,omisj a bęu;zie obra.dowa,ba 'W

G!JIi.d&mjli.

lamach.

w

d:nJtu WlCZCXl.'!ajszym, o g'O'dJZ, l) Wlieczól', dyl'ekt()(l' 'firmy "Fitzne r i Grurnpe1r" w Si,sIeu przejei
'd.ta,ł alltorno oilern do S08Il!o,,'ca.. Do pl'2iejeidźają
któl'l?c~go dame były cztery strzały rewolw erowe,
J€IdIna/k utkwHY..w $JIDoc.hpl(]!2llIt\, nie wY,l'ząldlrojl:\Jc n;

kQi!DJU ,. ~rkrrt~rW'C1Y'

.

(enna ofiara.

Dy;rekt m :ti!IlmyGwame;cItiwo,RYbni!dkJ1'e, dr, ·l('oscm.
ofiSJoował d!l<a Ak.adIemjlL Gó~i,.czej VI KIra.,
.somk tU'rhimę () mile t.YSlil:\Jca koni,. 9ra.z regener amMlU,

~.

tzytby

Zwracają .s,ię

łt

9pM11y

<l'

0;20%.

Rrausther

urzęduje.

diniu 2-im bm. powil'ócil 00 Waa.'SlOOJWY pu
Je! R:z~y IlIi.emiJedlcltej p.' RJaiuschoo: iJ obja,ł UiI1Zędo

w

:wams.

w Krakowie

WC2Cri'aj późnym wtiecroI'ean pL'zyibył tu z Wa,r
8zs,Wy Włlo:diziJID.iel'lz Ziaihotyńsik.i. Na d!wOil'CU pOWI.
taiLi go P1"zoos1Jawloiele l\Jralk()lWlSld~j ()1'ga.niiZ8iCji st~
nistÓiW-neiWtLz,j'IJlnistÓIWI. DIz,isiaj~lllaZa.ib()tytlsikj:w
l!.a1ii swegO teatll'UW1yg~ić ~Cl2lyif. n<a WmaJt ls1,am
.
.
. 'Europa. i .~cbi....

. .

Wy.pc:swledzenie umowy. ,

.~~YI'lłb.wcY'~$4uIliczy wypoW'1edi7lLe1r umowę
dlniem: l:r:n.tlir~rb; G()I!'.n!1cy Il!a k:onfEWooejd w
.

~~u 2100.. m,.Jl'OS'ta.noWlil1i, j.alk don()ls i"Naprz ód;",
• "ys_plć,i .żiv~p()dWlyzkli,p18lo;
,
,
".,.'
.
Zaleski VI Krakowie.
. w pr!Z(\j~~i~.dhGeinewiY.p1'~łiyJt .vrdni u

. Mln.

lonto, jako kOmpi'OlUis nic do przyjęcia, R~"
dy kalna g,rtlpa pod pl'zewodnictwen'i Borodiil
na. ma tymcz asem większość, co prawdoP()aI
dobnie , iak przypuszczają, pociągnie za sobą utworz enie nowego l'zą,du gen. Szen- Kai
-Sz<:,ka, któreg o siedzibą będzie prawd opodobnie Nallsu ng, rządu, który pl'zeciw&tawil
by Sili Bot'oil inowi, Dziś w Hanko \! ogłoszo ..
ny został julnog odzinn y strajk dht okaza:l
nia sympa tii radykałom. Rosyjśki konsulat
w Szanl-/haju odmó witwi zy naprze.iazd~\tv

wszelk ie
uchyli (:
wpływ,yM9Skwy~ ktÓll:esą główną przesz ko

do tego; aby

gielskitn

.,

. ,.

.

j

1/1

zaj&ł

Niemcowicz

Nowy Jork 3 marca (pat)
W dziewiąt;ym dniu tUJrhie,ju szacho .
wegc. rezult aty były następujące: Spielm ann
grająjc białemi z Niemcowicze1l1popelnił pOt
wazny błąd w środku gry i poddał się po 43
po 2·f
]UZ
Vidm ar z Capnblancą
pOi!.
pos. po porraw nej, s:'oko jnie .·'tOwadpouej
g,Tze zakończyli partją .na remis. Part ja Ale..
9i~

....

na

W nooy p. minwt,e.r
P'Z€!;t Wi~delli
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'2liems'k;i'Eg<) w Kl'Iu(koW\!,e p.J. Ulą.n,d'z.ie, Radcy .Mini-

stararl:lwa RefOO".rll RoJ.nY'oh,

ZnowQ demo nstra cie w

Gdańsku.
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'lV zwiąl1'lmz plloje!l<oto'i'V'ana, pl.'lzezse<llat red1.'!ik

drugie miejsce.
chin .. - Marsh all ros tata po 38 pos, pT'zerw~
na w pozyc,Ji prawd opodo bnie wygra nej d~'
r;cnl'E zegoz nich (biah~; Sl'n turnie ju: C ..
pabian ca - 6i pól p., Nemc owicz -:- 6 p. i'
jedna nit'óokc)1;czoua, Alechi n i Vidma r po'
3 p. i ~ IIte dókończone, Sp!elm aun - 3 .p~ ..~
one,
.
]\1r,:rEt'all . 1 i. pól. p.i trzy niedokonc.z.
. ,

pm.yezeohnegQ banku. 2lwdE\J1.lkowego wP(ilQCEl, .4>.
Fajans a, posla. Trepki, pro:feEł(),!'R.politećnrukiiwl'ik'''
S?:S!W\"l1\:i ej, L'l1homllrslk!iiego.poo]ia Wiet'Z,bi",kiagol <lftIl;.
dY'l.'ekLcl~· "Le,W'lat~na " .. Łe(mpi~lcięigą"P)'Zc1będ~· do
n• .
Kr8Jk~wfl., eelernro2ipoi3zęda;.l'cjkoww o Wl'la,jem
zb1i,ż"mh' kół g'008poda.l'CZych b. 1{{)Ill{§reoowki i Mał<.:i·

1'80

i~oh91ki

!

C' godz. thej po poru(ln1·1l. w,SQlbptę,.~,
miJać. miejsce posiEldlz,ę:ili9 W iJz1kLe .~OIWIej, 'W'ie,

crot'.&m·

ns,.stąpironJl~et· w.SI~Tee.trm,·
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Kontredans, dyplomatyczny.

.. . .. P. WJady's.ław Neumtłiń •. l'ad'Ca POSol$I'.wą P'il.
('.ie, h'!iad~zefl ella hezrobotnycl1odbyłys<1ę wd:p.iu
w Hydze.w&t:EUłPl',zyd~ięlony . f, dn.i~ 1
dmisieiszympono'\o'\llllie wiece, kt6ro", . za.koń(:'Zyły si~. sk'pgo
.
'kwietn 'ca rh.do. a.mbMa ,dy wPlarry:tll.
.i.ediYUl':1ll olbrzytInhn: P(Mholde.mcteIX\()inst.r~yjnyrrn·
lo

ny

:~

Wooęc 'tego; 'il~ li.nimo' ,1lsfł'O\vaii: poli,~Jlj: n!~ę,: .~da..
f:!1~Z11,L'k.wid.,QwaĆ manifc;sts.cj'i, I pochód l'()wpęc1ż.o

tlOs;~ał ~z,e\z użyci~ ~I1ónibi:;:!lej.·
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ooobi;s
1
. ff9:.?lOłrn.iSlZrm·~~:.,~,\';ity;altowa w spraw.tHlhaQti,
VJ1i;ta.Z bli !en ek6ł gOSpl1'huflrczycb.
tyą:b:P.~. ~'SP;l'J~iZagrani.cznYCh, ZaJle
Z !iJlicjaty~y1m:!El{kOl!iv,$ik!ej IzłW handJ.ly",,"O'-wze
nYlla,dJW~U:;.w"imiJoolJi!u wr~Wlol'6IWódiz.k.icn
lllf$ło;vel wK:i'ak.crwde, w Ętoootę" dnia 5 1>~l!I.., deileg:~
r~st.swbk8., S'zefa wydlzla.łu):)ezpie,p~

pod~ótnym liilją ·kolejo~ą, trąnssy,.

b,eIl.'YJską~·'

.uwar cia ugody ' z Czang -Tso..L ·Linem ..
północne ·ipotl. 1dn:io wez l'ze
.Podzi al Chin
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ma'M.i.~p••~m•••rq~~~"".7
.
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D2111Ś

.Litwak

ką Jang- Tse Jal(o granic 'l , OdrZtliCagen.G"i.,

kantai l.
W głównej kwate rze aJrmji
kOl'nite
lnego
centra
ie
zebran
się
skiej odbyła
dy~
ku
począt
na
Już
tu Kuo-Min-~·Tangu.
y
międz
skusji doszło do gwałtownych zajść
umiar kowan ymi a radyka ln.cm skrzydłem par
tji generaH.smusa Szen- Kai--S zeka. Rozpo~
częto gwa.łtowną kłótnię z sen, Galon to, któ..
ry jest p1'Zcdstawicielem rządu moski ewskie
go i jako taki brałudzial w pośicdzeniu. U,
dłuższeflo
miark owane skrzydło. partji od
Ąozasu dLl~Y

8,m

umiarl\;owane part je chińskie"

Londy n 3 marca (tel. wtJ

napra~dę?

WsOOlSt k<Jmlt.ów ily,wrn.QiQwynoe,i 0,20%.
fłoseł

•1,

;

l

KomlJsja do· badaDlia. 21IDJiI!l.1l kOSim.óW' ut:lIzyroa·
ma na. pooied.zeniiu w 4'nliJu 3-'go :maJI'0a, 1927 1'. uataMiIla, it Ikioo1Jty utr2lY1mMl~a. w WM"SIJlawie w OUe
ale .00 Hl-go <lJo 28-g0 l1utego 1927 1'. W porówn a
t1Lilu z o()k~sern od 16-go do· 31-go s.tyczni a 1927

karaw an ruszył olbrzy mi pochó d na cmen,
tal'Z &taroma.rciIh.ki. Pochó d atwier al ocldziai
harcer zy. d~lej szły szkoły że11skie, ol'ganiz~
cje kobiec e i stowar zyszen ia z wie{lcami
Lit
sztand ammi, duchowiellśtwo z ks. bisk.
~.
9ieckim. który ' prowadził kondu kt. Przy
rawan ie stra:i: honorową pełnili sokoli oraz
weteran;ili' 1863 r. Poch'ód podą:tył przez roia,
mogi!q
sto nil cment arz, gdzie nad otwartą
P~.
,
przem awiali m. in. pos. Marja n Seyda
Ryma r oraz pani Rzepe cka.

rzeci ku pIJ

'

Obie ID8J(}łriny pI1z,eWlLezione dlo Erwkow a
'2lf,OOintOWtllM wstane , na kos.zt oow.lI.'odaWCY.

sen. Pl'ądZYllSki wygłosił 11l1'zemówienie żatoJ
bne. Po wynie sieniu zwłok i złożeniu ich n~

l;a

EpidemJa tyfusu.

6~

w

Pozna niu pogrze b ś. p. posłanki Zofji Sokol;
nickie j, który zamienił się w poważna mani.
polu
festację ku czci zasłużonej działaczki
czaw
spokc znym I narod owym ; zwhsz ,cza
sach niewoli. Około lO-te j t'nno zapełnił się
kościóJ ffirny, w którym złożono zwłoki ś. p.
Soko]n ickicj. tłumem publiczności. Przyby li
m. in. ks, biskup śląski dr, Lisiec ki w otocze ,
niu liczne go ducho wictls twn, liczne ~rono po
słów i senato rów, dalej wojew oda poznański
Bniński, rektor Uniwe rsytet u, Kroch malick i
li gronem prołc&or·ów, prezy dent miasta Ra,
Mie.iskiej; Hedin ger,
tajski, prezes Rady
przeds tawici ele wszys tkich ol'ganiza..::yj poli~

tn\?lcliem Cizyi!alrui!u na.d pz'Ojoekterru ordlyn(lJ(}ji wyool'e2ej do gmin wiojtikidl..

wy.b\lJchlil\
\V LubliIJ je i (Jlko'Liioznyo.h 'VI3IiJaJClh
Lub1iJni,;,
saJIIlym
W
..ego.
p1rumilEf
tyfusu
epidem ja
tEllD.ooowa.no 'iV'CIZo.rulj dWl/;l;cLz,ieśc.ia wypadU{ów zapadrni~
_ia nf); tę ohO'robę.
. ,Władl:oo S8in.iJtM"Il<l miasta wS7JCzęly ene.rglłozne
>CIeIlu ~:benie Slzemzeniu
Ilłlj akcj~, majł.\ICQ, M

ty.:zny ch i "polecznyc!:! i t. d. N'aooferisłwo
żalohne OdPl',lWH ks. sen .. Styche l w otocze "
ks.
~')oczem
Biu }icznc go duchowiel'lstwa,

Pozna lI 3 mm'ea (pM)

\JVarsz awa 4: marca,

..!I

~i~h~~kówJ;WtemySłu, g6r-ndctwQ.; ha.~dl'll"
~~Y"aPl.u.uczn~,j?,'QlIitt'lJirstarfJt\lIUi0Sr.\kał. w pa' . J.li. p')le\Wl w~lł(J:h 'P. GUwi.tza, pre7..esa stowa
~in~nsó
.
'1
JIH}1;tJ l"a:r,uc:i~~Qt6w PQtcrckł<tŁ'l.P,. m:lOllfJ'terllQd:ZJe na.
~1ililh, JAW'YP.lLęW\tcm. dy:~w"~\~~~ti'.u ,1,9hiedz1Le.l,lp.Zdi~t8io/arr81llli.<llwSlk.iegO,NySi~Pm.~~6w
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. '

Kato1ll iCłt, '~.

a. .

Daje sdę z8iuważyć gwałtowny epad~ ...~~
tl'7,eoowanrla na węgl~l. Na. baitdOCoaeh 1&tQ. dlJ;m&y.:.
mdJe góry cza.rny ch djJliDl.etl!tów. '~Rue'h ~ol~jovvlY"
.. ..... .. '.
w~gl'Cm zmallĘ\.l bSJrdizo ~le.
Z.dntet rn 1 m.M"Ca.:ne. terYt.Cl'rl!lmG6r~'"
.
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marca -1921 t.
Osułnie przesunIęcie sympatji AngHi
~ stronę Polski nie posiada. napewno żade
llYICh podłoży idealnej natury. Trze:Z\va i
wyrachowana Brytanja zbliżyła się do Polski
d\vóch przyczyn: politycznych i ekonomi~

Z

cznych..

Krzyk i zaniepokojenie Berlina. jakie
ten manewr wywołały starczy za wszelkie
WYJ3sDlenia, w czyją stronę taktyka ta gOiC
azi. Silne zaintereso'warue sie Niemców so;s

juszem angielsko:::polskim a

i niemala konster

I

ntego ruemale korzyŚci i dla nas.
Pr.zedewszystkiem Zl11iana frontu

k.le_r~ Pol~Kt

tego kraju, w Ktorvm stosun-

An~

ki ekonomiczne są luniej więcejstabili.zowane

gIji wobec Niemiec wzmocni naszą . pozycję
państwową wszelkie sprawy związane z kwe
~ją rewizjigtanic zachodnich czyniąc rue::!
aktualne. \V ślad zatem spodziewany jest n~

Anglja, cierpiąca na nadmiar pieniędzy, któ#
rych lokować nie chce, czy nie może w kra~.

Zagranica zaczyna mieć do nas zaufanie. Stąd napływ kapitału obcego do Polski.
\V - związku z tem stoi popyt na
wszelkie akc je l papiery giełdowe, które ();
stałnio poszły niebywale w górę. Ma to jednak swo je d\vie strony. Oiywiając bowiem
polski przemysł może; przy naszej opiesza:t

'jach'

tak chwiejnej \valucie jak Francja

łośct uczyniĆ!

i Belgja, nasyciwszy szterlingami zapońrzebo~
~anie niemieckie, zainteresowała się już ryn

zagranicznych.

pływ

kapitałów

O

angIo-saskich do Polski.

go

zale,żnynl

od kapitalistów .

nacja i zdenerwowanie Berlina świadczy, że
ilde!rzerueangielskie nie poszło w pIóżnię~
aczkolwiek "Deutsche AlIg. Zeitung" nadra~
bia :miną:
"Nieprawdą jest ~ aby poprawa st~
Dątenie
się
więzów
sunków polsko~angielskich wywolała w Niem
Od 1at· pi-etiUastu, tj. ()id pr'JiklMn.owania repu- du pI'Zedw1ko llaJrodowi, Chiny ucierpi.ały dotldi~
we nad ''',,-yraz straty. Chińczykom istotnie g~o.li ~
e~ech- zaniepokojenie (?). Złe stosunki po:!! btiki, Chiny nie zaznały d-otychczas ani ch wtiai spa
te:zpi0;">:>,€ństwo zupelne,j zagłady. Przy OOtY'ch~
między Londynem a Warsza\vą nie byłyby koju. J6ó.na arrmja za d:l"l1gą, wynurz,ała sirę stoSQWy1ill s,tauie rzeczy jest bardzo prawdQlPodo~
pniQw'J z mgły chuLSkiej, by po krótkim ~e
źadnym sukcesem polityki niemieckiej i tak zejść mów z \vlid-o-wni i pogrążyć się bezpmvrotn.i.e że w~L€śI1iej ozy późniaj Ohińczycy pójdą śJ.a.dami
samo poprawa stosunków polsko~angiel::: wogólnym ehiaosie 1'1 "VlolllIcyjnym. Każdy z gene- Inrljam., którzy ulega,j-ąJC llil~Ziemooy rasy bia.łej, etopniowo, ale systematycznie wym.ier,a;ją. QzęŚOl~
rałów, panujący llaId poszczegó1n.elIlli pl'vwdncjami
~kiJch nie jest bynajmniej klęską niemieckiej
podziai teryto,dum chińskiego pomiędzy ~le
pa.ństwa środka, stając do walkl z innymi władca.
aypomacji (?). Zresztą nikt nie może zabro~ mi ro~m.a.ity'eh części Chin, twierr'dlZiil zawsze-, że ue mQc-.a1·,siiwiU, jest już pierwst.ym ]uX)t.1{,iem na teIn
nić Anglji lwydawania p~eniędzy: na !r~ecz
polu. W ciągu ostatnUeh 100 lat Chiny straoi!y ~
choo?.t mu jedynie () ul"ad;owanie OJczyzny prZ<.,~ ZlUreję i FCił"lIlOzę na nzecz Japonji, Annam - na. ~
pełną zagładą:_ Pomim.o to było zawSlZe aż D.aZlbyt
be~celow,," (I)
wid,oc,'me, że wlSzy.sey c.i. ,~aS\l1Cy Oj'0ZY.zny" drllliał&H Fl·am.CJ!, Anglja pl'ZywIa..,Q,fJC!Zyla -sobie Wei-heiwel't
Zapominają jednakowoż Niemcy, że
2, pobudek zgoła
innych, IDJa.jąc na względz1a nie Niemcy Tsingtao itd. Mocalrstwa europejskie dopi~
awuHcowe postępowan1-e ich wobec Albjonu ~Y'le dctro ogóm, IW s;we wła.sne k~. Dopiero po rewolucji OOifulciJej (1911) porzuciły plan poi
jest tym gIównym czynniki~m. jaki z.acieś~ w osta.t.ltiJeh ozasaeh wypłynęło w ~h potłu dzią.iu Chiin, poat8.now1ły natoimiast pr.z.ystąpi·e ;1g
bezwzględnego 'WYlZYS!ku g<JS;~o ~ 'k~
dnioWJlch na. ·powiewcll:n.ię polity;czną stron:nkibwo,
ma stosunki polsko~angielskie.
1"1' w swych konseklwlSIlcjBlGh <1:1a DalI'odu chd~
waleząoo jsW;tnję o ideały. Kantończycy", lldómy w
DotY1Chczas obserwowaliśmy niedwulII roku ublc1§łym 1~ 8W~ ofenzywę pr'ZOOiJwko go daleilw jest ~~~Ił mż jalwna ~
znaczne protegowanie Niemiec przez Anglję. annjom ~ doprowadzili wojnę doon~ Vi! SyrW:D.O:§(: po1ityoma.
J"a'inym ~ środków po3.ityki wyzysKu etk~
Chinaeh do punktu ku.'Lrn.iI1alCyjnego, spr8.i\'r'lirając row
Odbijała się ta sympatja na niekorzyść Pol::: ~nie, te l'mv&ueja chińska. stała $~ proble- miJczinego jest k<mtJro1a. ehińBlkiteh eeł przez ~
ski, do której, siłą rzeczy odnosił się Londyn mem św:i.atow-ym w pemam słowa tego 2iDaczatlliiu. stwa ~'Czne. Wpływy 2i chińskich ceł m<:lIf'e3
nieprzychylnie. Naj dobitniej uplastycznia to 'I.e!ralZ nie chodzi jui tytko li) ry'Wl3ilizację mdędlzy skich pl;s.'ll8g j~ od s~egu liat do t1IJkairbu aogdE!lia
sfki.ego. Na tOw.a.TY, i.mportvWWl!e do Cb1n, IJd,e vro'I.DQ
ktillklu 8,we,nturnikami i a.utQkra:tum:n wojoom~
wręcz antipolskie stanowisko Lloyda. Georg& lec:z o pl"Yep.l'lOwadizeme pewnyeh ~d i moder- natk1aoo,ć :tadnyeh opła;t ea1nyoh, co sprawla., że ool~
i Spaa.
mzaeh Chin. O ile KantończykQiffi uda się z waJ.kIi kTaj zalany jest mjllXl!Zlffi6.itazym;i ~ ~
IJiLCiZnemi, z !kt6rYI;ni !Jl"Zem.ysit i rękodlzielliniełiwo.
Łudziła się Anglja, .że podobną polity::: tej WJ JŚć zwycięsko, to niewątplhvi.e już w czaBIiie
chi11slde :naJe moźekonlku.rować" W too. sposób p:rząs
.oo..j.bPźg.z.ym bę.dmiemy św!iadkami zupełinej zmiany
ką zdoła sobie skaptować nieprzejednallych w wewnętrznej i mg'1~ul'iC'Znej polityoo Chin, które
mysI kra.jowy 00 mz -wlięcej Uipada~ 3i ogólna s~
Niemców. Ale nareszcie opadła jej łuska z róWiD!Ot;ześmfi staną się wta.żnym c.z:ynnikiem. w po1i- tUaIC'ja gcspod!Jll"C"l.a i finall.SOWa p.a.ństwa staje mę fi
dnia na dzieii 00 raz to bmr'dziej kry1ycma.. Dośe pq
oczu. Przebaczono Berlinowi, Rapallo i tyce m;~yn-arodowei.

do wyzwolenia

kwietniową umowę berlińską między Stres~
mannem a Cziczerinem co OOZW"idrzyło do

europejskiego wyzysku

z

})O'd-czas gdy j~ p.nr.ed 10 laty jmą
-p!rhewyt."SZ&1 ekaport przeciętnie'o ~
mi1jooów do:kł!l"óW ~e, w '.roiku 1921 rocwne paiSy"'!
wc ehh1s1degohandlu zew;n~t~o \17nosóito jd
pół mll~n1a. dol&rów.
.

ogólnie pogląd, te Kantończycy - to
Twierdzeme 00 j-oot joo.naJk ni~ll:pełni;e
~e. Południo-wa. republika
chińska zapot.yczyla
wbie vprerwdzie od sowietów niektóre zasady, doEtaIl"l

się

Wllied.:2tifC;

~

l~t 00 Chirn.

~r,y.

-reszty 'N1emców i - zdemask~wało je._
tycząjCs przedewszystkiiem IBJpOSObll rządzema.
pa..ń~
DziS nareszcie zrozumiał tondyn, że ~wem, jej rząd utmymuje" Moskw,ą nadIar :pII'2;yDaJaze metody wyzysku goopoda.'l"C:leg'O Cbłin
Prusy są tym czynnikiem, który za wszelktt ~ >!tcs~ a nawet ma stałego ofi!C~ ~ !"l'!'lJet!j llłJOOOJ.rStwa OOJrOiPejskie polegają na Ja.k~
cenę pragnie wywołać zamieszki na wsch~ ~ sowiookiego w ()!SO])ie ~yda Botrodń!Da. - siLe banków mgl"aniemyeh w ~h ~h, der.
ll()i!lltmo 00 ~stlro Mutońezycy nie wmaJ.i i, jIa.k
na ściąganiu m.jł"'Omlad.tayeh opłat, jaklo to
dZle Europy. Że zbroją one Rosję i szczują ~ zdajP, Diigdy me uznaj~ samej toorjd kmnu- lej
opta,t Ok,rętowycl1, poaa:Uk.ów 00 ChUłCZyfk4w, mi.ją przeciwko Anglji. że, w zatargu
chińsko DiDnu.
D.~-e:~h Da ~ie ~ lto.nce6n i Iii.
W ~ee o byt, w walce k=OOlik.~nej ~
"angielskim nietylko stoją one' po atttonie
Chin, ale pośrednio, przez Moskwę dosta.rcza
ją arroji kantońskiej broni i amunicji.
Anglja, której cele1Jl ostatniej dypl~
Kasy
pół
macji było izolowanie trędowatej BoIszewji
od reszty świata, przekonała się nagle., że,
Sąd okręgowy z RadomIa na posiedże~ wyKonanie tego Czynu z premeayta.cj~
blokada dotychczasowa zupełniechybiol1a! mu w Ostrowcu rozważał głośną spra.wę o cle krzyŻY w nocy) żądał surowegowjm,iaru
ponieważ jedna jej strona, i to dzięki Niem~ profanację krzyża w szpitalu Kasy Chorych
sprawiedliw~.r:om. jest zupełnie otwa~ta.
VI Wierzbniku. Oskarżony Kaca tłumaczył
'N atomiast obrotlca p.
To. co
tern odkryciu nastąpllo, się, że otrzymał polecenie usuni~ia myźy dził t że polecenie zdjęcia kttYŻ1 nie
kazał jedynie łącznie (inicjatywą ookatione!łO* lecz
jest tylko
koniecznością z drowej my- ze szpitala od kom. Kazka i
śli politycznej.
Berlin zawiódł, oparcia zdjąckrzyie, co zaś do przecho\vania ich Vi! jakiegoś ze\vnętrzne go czynnika,
szuka
w \Varszawie. \Vznlocnieme ł.łtwalce obok chlewka, to był czyn wyłącz:#' narazie nie można uchwycić. Nakoniec
woźnego Kmiooia:
Polski, tego
sąsiada Republiki
szac o łagodny wymia:r ~f ~
bronę.
ŚwiAdkowie stwi~ te
krzyże
Sowieckiej - oto dalszy etap akcji angiet~1
W nocy podczas snu chorych, ktoczy
~kiej, pragcff\cej w
z
()
SąO po baidzo (Rugiej nal"aime
wyrok sktl.zujący E. Kacę na półtora roku
po obudzeniu się okazali wielkie oburzenie.
pierwszy okop wybudo\vać sobie - nad
Podprokurator Tomaszewski zazna zienia i z,vrot kosztów sądoyq~ w
aląw2burZOfna,. opinja "iN
n-aju do 70 zt
To rozumowanie Albjonu
eaolsty~ CO

Kier.

Chorych skazany na

me

1f.:-t."-1'

d

,

lIJII1

I

ldborcóvl" ~
JednY1l1 z najczynnie,iszych etnisal'ju~
szów bolszewickicLl przy rządziie k.antol'l<
skim jest Jak6b Borodin, Żyd pochodzący z
totwy.
.
Prasa Stanów Zjednoczonych i azienni"
ki Wiekiej Brytanji nazywają BOl'odina jed
nym z największych wrogów białej rasy, Bal
szewicld cmisarjusz wszczepia bowiem w
chitkzy ków niella w~ść do "białego człowie,
ka", a propaganda, jaką prowadzi, grozi zni
szczeniem całej cywilizacji europejskiej w
Azji.
Rosja będzie pierwsza, która odpoku~
tuje la niepoczytalne czyny swego wysłane
nika.
Nicnuwiśc do burźuazj'i i chęć uczynie
nhl An,glil,;:ol11 dywersji w Azji są II Borodina
tak silne, iż nie chce on widzie'ć najbliższej
przyszłości i pl'alcuje tylko dla dzisiejszego
.onht.
Jak6h BOQ'Oclin zorganizował w, polud
niowych Chinach a.gitację bolszewicką
na
sposób rosyjski.
Stoi on na czele sztabu agitatorów, ktÓ
rzymają obowiązek docieraĆ do najmmeJ"
szycb osad w Chinach i tamtejszym tniesz"
kaflcom głosić t'wangelję nienawiści "do bill'"
łych zaborców", którzy. zrujnowali Azję i we
p~hnęUChińczyk6w w n~ę.
- Jeśli wYlrżl1iecie "białych djabłów(',

znowu za\vita do was szczęście i będziecie je
dli de :syta - uczy Borodin .... fl ten sposób
prop'i!!iuHJy \vywoJuje Laki skutek, iż podbu
l'zony ('h101' i robotnik ci:-;kn swój warsztat
pracy i w.,;tępu.lt! do arm.ii kanto6skiej, tlby
I"rżną,~ bialych d.labłów".
Szef u{;wiadomienia (~hiJ1skiego sforo
mownI ,;podągi agitacyjne", w których mieszczą się wyszkr)!eni agitatorzy i wzdłuż linji
kolejowyc.h urządzają wiece, pokaZUjąc mie

j
ROlwadowsldm
"GŁOS

illJ1l6mj oszc.~ol'iStwfJJll1i

. 'l mm'Wla

projekt

]ma.ż,e,tu

nad.

wy'k,o.nam.ętnf,ug{)

P. A. T. d:o:no-si:

Dz,isIaj o:clbyta się li p, mi.l1Ji·std'a sli::wJ)U
1,rzJ' udiziail.o p. minislii'B. łOb(Jt, publiilcJ2lI1ycll, p.
mLnistl'a pil'acy i opielki spoleczrnej' Ot'M
pr:;:cdHtruwaoiela md'nis.t<ll'stWJ:L S'pl'a:w we:wnę~.rz
nY<b i dy.l'. d:e.plwtamontu i:nldżotowe'go min.
konferencja, nf1 lttó~'ej OIl:Iiawilmo six_'ł).
\li:) kl'e.dytó:w dla samol'z~6w na. pro\.vadfll6
nif; robót P'l1bhl:oooy.ch, esMan IHJ.tll'udilllieniabaz..
IVJ:botnych.
Tyle P. A. T.
flkłVl'bu

na. rh. w kW'Qlc,ie .5,000

10-ID1liJe

W tr,m dwa stypendja chl.a słuchaozy ul':liiw. Kielc\Za,n. Ue,hwa.1ollo wyda.ć l'()iOm~k 192'7, a na jesień
U!rzą:l.i\ić w lGelca.ch d11'l1gi zj'a.JZd WY'CllOlWaI1cÓW
szkół. Tyn1 l'azemzjazd <lbejlIIlde wycholwla\Óie{).w dl()
r. 1919.

pięciu

"WARSZAWIANKA"
dencji z R,zymu, pisze:

Do

,

akt.~431924r:

lej Nr. 3 na zasadzie art. 1030 U.P.c., ógla.
sza, że dnia 11 marca 1927 r. od godz, ' IO,ej
rano w Zgierzu odbędzie się sprzedaż przez',

korespot'l"

1

Dorwinu,jlJJcą olzi,$. w 0I1'ga,niźmle' l1Elil'OOJOw'ym, odll'o(LZOllY'n1 prz,ez' faszyz.m, Jest śwladomość {} konieclzllOŚCllIWll'n,ln0Ij i mate'rja.lillej
z,do])ywa!llii,.1. p14z,estQ·z€;;IlJi. Dz..iś naQ'Ód cały jeSlt
w stanie Pl'zyi'iwiUja11Jila i stwal'~f!lnia ma,te>eJi
'I\'-lslSnej ze wS2lystkiego, cO\\iichodzi z ntm w

Polecone wezwa·ć za pomocą n1'I1Jl,ej.s'z.eg(j iwmUilli.kar.u ws>zY'stkich Kie:Lczan, aby u,O!cl.,-;yilaJli s\viQlja
adresY' i wpisywali sią dio Kola (opłata 2 zł, miooię
tiZiIliie) Ad1l0iS: Edvial'd Zien/looiwlscr"i, W:fłll\SiOOlW<a., KalYUcyi]ska 3 m. Hi. Komo cZe®owe P. K. O. K<Jol0 Kiruemn Nil', 12,310. MaNll'jaly dlo 000ZUmW, I\ii,eleckJi:e-g·).

, ' .

'

OBWIESZCZENIE..
Komoa'nik przy Sądzie
Okręgowym
w todzi na powiat, łódzki, Jan Andrzejew"
ski. mający kancela~ję w todzi" prz~ uL Or..

latach
w

q.m,r

l.

postula-

SeJm· SpOJE'-OZcl1Sf,W{) samo. Stosu-

FaszJzm PO

zł..

Co Ikomu l1'l'z.y.idizU e z iuformillcji, któr.a nie
in:fl!rrmllje wcaLe, (;0 l'zą.d Zu,miell'z,a w;yprawie
;~I!'ed.ytów dla su.1'ilOTzą;dów w C·e:lll z,at,rur.1ni.Qni.:).. bezll'oJ:!o tnych '{
Ozy , ll<ie s21koo\':l.
papie:rlJ' i C~R19U
't
.
.
'Ułw_ł1If'iI.SIłłi»wwiM<Ś,s t ni "..,'nIJF'
lIiII:\'IIW i r . ~i...
L

r..o:k bo,wiool do tej &pil'EWiy będ~ie mia.l'ą mQ'\-a.llliej wa,u'ooooi
Sejmu.i społec,:z,ei~stwa.".

żolęu:1iiow-

pieniędzy

HOAZETA WARSZ. POR." pisze:

wiięlueilJi.ie śit.e,dJG'Zle·iot\VIO!l'IZYć Siał~ r<l®l)!rawy. są-

Q<l'W,sj. Nięch

.

Prryjęt{)

ibyp.ortem, gdy

tzasu

Szko

.. iEl.lSikawo&ci oa~a.~~Y<;:.;.
".,
."
l)Nii\lsze .oet~lliIllce:nseOPl'®llld:. zaćkO!Ó('!z;Vó,

W!lJ}·szawUle·wil- "

De zel.fl'au.ie StQIYV,Koł.a.'.KdeJJci~;il,P.l'ooe$~U
Bol. .!YLI,t:rkorws\kii . i zdał srp,r,wwę2'id!zialalluo,ści zamząJu
<ltwie; a.jąc Z1UŚ 7.Jebranie We>ZIV'v1ad:' do UJCil'1cl1ieińiapa
mięci e:r.iwrlych członków w 1a.tMh 1925-27: TomaljI·za Ruśkie\v:ilclz,a, stelfaui:\. Ze!t'oml:ll"iegn, Mi'0ha..ła Ro·

I

-!oQ.'U.

'Sli;ęc~llie st~tll'a,U1nelilędiztr\V'6 ani
cie.nia. dJowto;.
qlÓwwlnY·,l1JLe.\v'Y'kaiZla,ło t mnąl':wno W wie.lIkiaj

'" .' .. '... '.• ki&l~ekd!ego '. '. . '...

slkliegoi in.

s:;rJIlJbolJ,e,7.ill\ Cl~ynników, tWÓJrClZych calegooo.·

NARODU" stanowczo prote-.

"Ptm:yjmujC\IC to, - piG:ze Głos - na.Looy
ja. kllaj,blalld,z,i ej stfllnlOWiCW z.a.':>Wzec sdę pnzeCt1w
iIiSyIDlUa.CjJ, hkft Ajencja Wsaho<1n:iJ8. czyni
poo adlresem wt19Jdiz woj,sku\Vlylch, j,rumby mysk'l,l:y Oin8 {) 11J.YlOll'Ze'Jliu Spl'aJwy gCitl!Bl'ata ... Taili'.
(la.1ełlw
w cyniźm;,e j0:.zl('AZe niezasZllM~my, jad\:
to irn.sym.uUlje A. W. żeby je,<lneg,o z pi el'w\SIll.y,ch OO,slug·ami ci. ta.};eJl1jtem obywa;tEllli w Po~8'00, ...vdQZli~1:JJO pm;ez 9 prlY8SlZło milooięcy, poo.
hańl1dą;cemi ohwutllJilEln.ia.IlJiI, Z.eby go wlięzieIllie:n
ni-s.z,CIZOIlO l1!i1.,!~clJl'OWliu i. l'll,a,jl3,tlm, a, 1'6wno-oz.e§nie w prdJ&iCl san(\lcyjlnej o.bliZllWu,no TIliJkJC({.e-

Zjazd wycbowańców gimn•.

wiillskieg-o, Edwa.rd,f.L Luszc<2ikiewJ..cza, 41'.

lo,zbuc1zil i skl1pił UB. tym wy;;H,ku. siły !Ul/J.
lepa,ze. EmbJl'tillilil faszyzmu stalje sLt: wią;?Jk'ł

stuje
przeciwko komunikatowi Agencji
Wschodniej, która podała, jakoby sfery
rządowe zamierzały umorzyć śledztwo prze..
ciwko gen, Rozwadowskiemu.

~~~~"'It'~

'IV '"diih.l24JJifu:'jQdJbYłO sdięw

szkańcom na rozmaitych graficznych wykre:a
sad] "łajdactwa białych ludzi" i rozdają kc»
munistycznc broszury, oraz podobizny na~
więhze~~() chi,t'lskicgo bolszewika Sunja tsena.
Takiemi agitacyjnemi pociągami Jezdzi tzasflmi Sitm Jakób Borodin, gdy jednak
udaje si~ w drogę, każe sobie dać do dyspo
zycji wóz salonowy, albowiem
emisariusz
bolszewizmu lubi wygoaę, komfort, miękkie
meble i lllusi mieć własnego kucharza..

lk,ytację publiczną ruchOlńości

d

I

kontakt. Celem wysHku z,bioJ'o.V:i'it) jest ItalJo.
~.,otę2Jni<9'jslZa oot&ld; :oj,c· OLlt:l;n: ..:,FalSlZY:Ilm

.

należących

) k
I I 'f
o'.. s "ara -ot mana

kI d .
. .
s ~ a aJącychSlę' Z
meb'li, fQ,J"tcpiunu, oraz 17"tu tomów'"Lexiił

konu" Brockhausa W
języku. niemie~k;4tu~.
Oszacowanych na ogólną Sl.,lmę 1.. 801)' z1.:
.

J. AI?'cll'zeje,·wski..
~~""r~",;r,;w:;~~~Ii~
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(SPO~SZOZYL .DLA.~R()ZWOJU~' ADAMZALl;SKI)
ZnowilcrlBM.; ll1lJOIWIU a1lJrizYlpie.nie Ś'!'yfla ... r 1'18,-

gIe

kJriY'lt PIrZ0il'u,że.nd.a.

Jum. padł na polC1ll:ogę;StóJ:,Jla.~órym stlę olpit;>--)'óWriiei:.JaSlny blask olb:lał pOlkój •. WaJ.eiWS'kJ
i M(w:OJr,z.ucaj.Q:'si~na ro7Jw~delCzc;;.nego am0!l'yk;aniDa; któ~'ego·.pil'lliIWą nOgę !Jullnie trzyma - Vivier. o.so
bai kWrąJlllll !Jira.J: 7Ja. c~, w rzelOz,y sam:ejDJie
była nHdmil1rn:ym ty.J1{.o.Vlvder'eIIIJ.;
... '
F'rzt',z rozwarte nawa·ktoś wrzwi zsa,siooniego
IlIQIkoj'J, \vpamO kiU~unaSltu mężczy,z,l1, ta"m. ukiJltY'ch.
W jcll.·1kzil>iez.naj~laJ.i się: mini,ster sp-ralwweWlnęt;rzy.e.hJPre.fektpoiUcji i n8Jc·ze.}lO,ik wM.wani~(lIduaiQłu :P{)ld~ii.
". . .
.
Cj('ilw.Jw~ .. o'brrM.pi'zeds taW'H si ę whi egaj ącytrn :
;\\ktolt'!).,"'i Vivl,er, DOil'Y ka,ją:cemu S:ię'z: QSlZIUstem
lał

I

,ame·ryk.aninerrt,: ..,'J,$JaJQ :na.i'iźozę:J~ na pól .zerwana.
·llztuc.zup:;hródll:l,;. Noga MUel'Y'kanina, silruie trzrma.na
,1~J!z.e:ź ':'7,BkOU:1E:g:oci'es~Jl~z,abytab2!~ buta;kt6,ry .~?O

k:ąiĄ1z lę.tat POd'st(lłeiti1.. Ną,.u<Jgąooto<.mias.t WłOŻOlly'
"

,

l
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",

.,

,.'.".,'

I

"

Komornik

CIIW""
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'

. był pantofel b01Z ll(JS\'l,~; pa,1;Clil <fi'Og'.i. bylywnlue.
.
. CI~.ł>a. sztu["fj. amE\l'yll;a:nJn!a .Jpiel·::i.ll1 sil) ILa na-

L. SALENTINE VEVAm:e.

Sobo
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st~pujf.\cerm:

go naty( łnnJastO'w-ego wY'Jaoou. W$z.yS'til~lrelisty.ceatł;
rzowej odoJuma,zlu.a~e.~ione l i nieg.ow ml~Zka.allill
ż06ltaiv .akonf.iiglkowa.n.e, a;ik<>ezro~ośóFi.pirmiqdJZQ

zUiIDiial,że

wlyjec:1luI .·z ivhLSillej

ń';epOlsbrzę:li~nieśc,jl:l!ga.l pÓds.tołem: z
prawej l1olh>'li p,a"ntD.fel, ldó'l'Y' no·~U w o2laSie&ea.llsu i' 11()st&ł:l mu oddiane: NHetęp1wgodJnijl,wpiS1,l.1ach bru.
va],oomi llOig.i,pisl1ł nl1S>t.ępliie na Clesceg'l'Yfleul. rzo"
k.,seLsk,chpó:kl1zu;laSiię jużwi1aJd\QiIDość.oJeg,opl'.ty"
1,ome odpovvliMz.i clJ'uicih:6w..
.
je:l.dlzlo CelS(\il'1Z&<.V~,Z PIJC'41ll\.Ul'ozdważń,i{)~lA, . (Lawl"'"
Ki eldy J um ujQ~[tł;' Itf)· C'zlowio'k,któl'e,g,ow$iąl . dz,tawszy.się ". ogW'a.ltol\V':IlyTo.· ··,v:yjet41zię. ~Wego li~uza, Q'9SWI:Z,a, - j es,t ZłUp ebJIi e o,SOIbEl obcą; ódll'a,2m' z,1'IO- :r~j,e!ica.. tera,z się l.lśPdkro+la"pr:z<elkiOnaivmZY· Ji,ę;· :i;&

wpa.cLl w pui.hIJpkę.
. .'
Fokirótkiej IlJu,radz.fe na.Jba.rdIZ1ej wa.źn)"ch 0lkzibyobec,lwch,. Walewslkii l'zekL do amclr.Y'k.ni-

Bób 7.
ni,na,.: '

i." ". . . ....

'.

'. ..'

woli,

.

.

." . '

.

Alo w parę dl1.1i p6zn:ie-i'Vyalewski i MelI'l'li za"
~\11a"dJOillLiH cesiM~za w . j~\lki$posÓ\b zdooniwów.ali. i

p~z~gnf.;ll oszu-sta.N.ą.poiJ.ęo.n 'ro2Ik.a/za..~

byza.k:illta.
....
.
.
ni>lthąć fLlreSiZj;u,. fLrrl!hlUlolwLci.e jeslI dzisdkJjB.z,e.j jN'!zc?,e,
N:apoJeo,lvpl'Z,yją,ł aikt()ll~aball'.cWo serdeczl1ii,e, '>po- ..
nocy ..;:{yjedzie,s;z i FramJ.jL Ale l'J4'zed·{);cl.ja,.Meminusi1eoH r:lll \V g1yej ob'oonoilcd udllall·al,tel'yzowacsiii;ria..
być jes,zIClzez:lXJ1biona ..t'f',\;v1r-ja'W railSkie:n1 nU,eszli:a"cesarziJ l bardzo. się oo:oozyldJoSiltOIllwla. g,fl1i SM~()iego
IlItu, .TeślLpannleze,cb:cesz·do tego Silę Z',a,iiltooorWaćsoboYrtóra,
!'
.
."
uatychmti:EtIs>t, ()d'ęZaa,rOl; l)iująf ~amlmą pod khie,z.'
Naj,vl'lięce.j jedl1alk silm1'7,Y8'tał na. tem,żdM~l1.eruL' .
. .

-..,.Pod specj~ln~m

I11{Jemmoll:eS!zpan u-.

wWl'U

dhd p;rzedstawll-olrlO mu Vivi~r\ege.

t.o,

ajaimogę pa!TI,a,Ź:<'1,pe:~'ipiĆ;ząina;my' ta:,lde,m.i.e-jsiCłl;:-majctu.lący się·w wlę>2liendu, mrurut'!a.Ol1inooJto:Cesan
.. . ! . 1 d a s l m\vH go i uwolni·i z wi !iJ!zienu(l,. To dioibrę r~Wd.t
WyMiI'dUJ,'J'UJlXla Ui.I tllll'tiJ.,. pice '. pu'ze:dlsta.wiał żl\~l
z.anie. j w&])anriałomyś'ln<)l:ŚĆ coorurzę, ~Y.aiięa.jk.u~ ••..
IlYcllt.i~a:dillnś0i. Wdw'eg?dlzM1Y później był en juz .. rat z po't'\Totan1 UO wewnęta~Zlnel polHylkdW;lOCb,,:,,,;,:'
VlrdJl'<ldz~ do;Ba:lll;:seo];iw. tO'lIÓ)rzy'1"3;twię (1wó.c:jl. bonlH)'Wl'{)tc'm diOpr.owa.d'Z.Oll~"1'.i1ija.k~,:W:~tęJ)·
A-tab16wKwzł1lnOrmi Thf:lpis.ać1ist -<.110 cc,::;8,rzow Jj, wnym.roku do W'\}j.n1Z Auat~'.ił\.
.
.. '

Slkąd pję w~ęMjThią wye;hoil!z,l,

k,tó1ryn:i Wf~aŚitlt~,' ~cIi'IVr.a.wy N,@211,llł,l,~ wymagały!&-'

K ~. ~ i ę

••

jście

małżens

y

e

Z

Dnia l marca wchodzI w z)'r,cie no\va fo stare prawo: przez
usta\va małżeńska, która przed ro!:
'Idem, w lutym 1926, została uchwalona przez
~romadzenie narodowe w Angorze-..

turecka

Tern samem zry'wa. Turcja z 'wielowie

\~rrok są'do\\ry, przez

umowę między malżonkatni

i przez rozerwil
nie Z\viązku małżei'lskiego z woli męża.

Pierwszy sposób

przyslughvał

kobie~

cie\jeśli mążnfe 'wypełniał obowiązkó\v aU

Turcji.

l

wchodzić \v no\ve z\viązki małźeiiskie..
Te \V"szYf.tkie przepisy Mahometaobe
cnie tracą moc obovviązujqcą .. KemalPasza
odwa"ży} się zerwać z kanonami,tBtanowb
nymi przez Kora.n~ Nie ulega teZ wątpliwoś
ci, że z całą stano\vczością 7..ech~ :wprow~
dzić w życie. przepisy nowej u3faWy,. Jest bo
wiem czł(rwiekieul, wysnu\vającymwszelkie
konsekwencje ze s\vych postanowień·· i żąda
jącym respektu dla ustaw'j
uchwalonych
przez władze republikańskie.

mentacyjnych; drugi sposób służył ró\vniez
haremowego.
~- Jaki przewrót w tureckiem życiu l'();: kobiecie, jeśli się z mężem codo rozwodu
dzinnem nowa usta\va powoduje,
\vynika porozumiała. Ale trzeci sposób był wyłącz;;
choćby z faktu, - jak donoszą koresponden:: nym prawem mężczY211Y. Mógł on rozwodzi6
ci tureccy pism zagranicznych - w ostatnich się.. kiedy mu się żywnie podobało.. frzez
tygodniaich falangi turków i turczynek tłoczy cztery mksiące by~ t. zw. ohes przejści9wy
Iy aię do meczetów; by przed upływem lute (idda) po którym obu stronom wolno było
go zawrzeć małżeństwo wedle strurych przepi
$Ó\V (nowa usta\Va, ud1\valona. przed rokiem,
ał211!1~en'
ł
przewidywała całoroczny ),okres przejścio~
wy'·, kończący się \vIHśnie). Vv samym Kofr.: Ziaebwycił ją grą swyoh skrzypek: -- z,abiłją swą brutalnoaęiąll
stantynopolu było ostatnio !codziennie pirzesz
za ć uiedobrany .związeik. Ale luby illarźooeik a.nd say;
.zywą sensację w Berlinie wyw<J1alo s.aIDloroj~
szeć fi tron nie chciaJ i niewiad.omo. czy po~
Et\\-"'iO J:4.!syjski.ejen:l1igl'aut.ki, zna.nej z 11l"Ody śpie
~o 300 ślubów, według dotychczasowych
Jakimś zunysłowym pociągi.em do kobiety~
waczki Nataszy Spłre\vSkiej. Młods. RosjanJka, któ~'a
fornl tradycyjnych za\vartych. N ~ltomiast za zdQlala sobie zaska!fllić w krótki,m oz.asie sympatję wa.ny
lltÓT& l'njeszczęślhviał, czy też rachunkami 00. jej
\,owiedzi nO'wy'Ch małżeństw - za\vieranych 1-'uhU"!c7.uoŚici w sto1i-cy na,cl Sprewą., poznała. niedaw- pokainŁ' UQchody zawsze mniał ją sktonić oop&!
'już nie przed. ,;imanemH, a urzędnikiem
sta;:i no skrzypka kabaretowego. który rz-ewnymi tonami . ':.rotu; ItCZ w'1k:ród:e na nowo zaczynało s.ię~~
skJe pie-lcl •
m.u2.ykii i tęsknie povdóczysi:em apo.jr.?;eniem unu cywilnego - są dotychczas ba['d~ nie swej
Onegdaj, gdy po dlYJkiiej. awan.tlJU.'!Zle sk.irzypelt
C2yn;ił na niej illliezwykłe \Ważenie.

kawą, tradycją życia

iC5ne . . ___

liczne;....

.
Mahomet ustanowił, że wolnemu czło~
\Viekowi wolno miec 4: żony, niewolnikowi 2
'- jednak dodał, że "wszystkie żony muszą
byc jednakowo trakto·wane". W edle Koranu
lPosag \vnosił - mąż, t. zw. "mw" - dar ślu.
'bny ofiarowany żonie - odgrY'val wybitną
rolę ~ zawieraniu małŻellstw. "Mężczyźni
!stoją ponad kobietami ~ powiada Koran _.
;ponie:waż Bóg tak ustano\vił i ponie\vaż ze
swego majątku ofiarują kobie-eie dary".
Naj silniej różnica między staro::maho
metańskiem a świeżo wprowadzonem pra~
wem małżeńskiem występuje w kwestji rOZ
·wodów. Tradycyjne małżeństwo tuxeckie by
lo właściwie kontraktem kupna~ którem J
państwo niezbyt się interesowało. Dlatego
też mąż mógł w bardzo prosty sposób poZ$
być się żbny. 'Lrzy rodzaje rozwodów znało
IU.lJRYCY LBBLANC.

Przygody

71).

Kslęc!8

Ranina.

Uc.hyl1alj3.!Cmtem głowy pmed decYIZri!t pam, po
,,-wolę sobie jeszClZe pr.zy-po.m1liieć p€IW1I19 słQwa pani,
które. wtryły m.i się w pamdęć, a na kaJnwie których
~ być OSiOJUta. (lSta;Unia na.s.~~ ósma· przygoda:
),Żąda;m, - mówiłaś pan!i, - by paJD. odlnalazł
mi ootyr.ZDĄ bros:zikę !l; klrwl8i'W!niliklSi, oprl8.wi(J!ll~o
floto. Dostalam jlB.! od mojej matki i wszyscy Wled21it
hl o tern. że brIQ',s.z!ka ta przynosi !OOzęśe.ie jej. posia-

N:ebawe:m palm an:tystów połą,ezji:a s1ę ślubem
Ale smętny s1m'zypek ~ s1ę w ży
ciu Ql'dyna.mym bo."uJtalem, który tyr.ani'ZOlWał swą
tonę, a nawet po8.'lllW~ się dQ bicia i t~IZOW"'l
nia ni~Uwej w wytrafinQwany sposób.
. Spirewskapróbowała uWO!1nić s!hę od brutaJLa j
nawet kilkakrotnie QPuszczal.a dom, .prag.ll.8te r<Jl?1Wdą...

l!i8.łżer..slkim.

francuskie

są

.

A kiedy spytałem. w jaik.irm masie bros2lkaJ

ta.

mi ze śiUlJiooh.em~,
Może przed sześciu może PIlZ8d siedlmiu... l!ub
"
,
(;śm~u la.ty... nte wiem d{)kl~., me mem Dl ~'n
iaik i k:€dy•.. «

..'

ByłO

to

więc

:ra.orej

zuchwałe~:rwanie r.w~

adresem ... po8 i awilaś Ini pani roZl1l1yślInie
WM"UIwk, pewna, Ż.e ma się mewia. Ale sł:iJWO !ię
r~l)~ ehciałbym go więc ~ć. Zależy mi 0-

t«1

illOlm

W B1"ighton })O!d. Loo.dYlłem ~d'ZOno mię
óz;Y\Oialrodo/Wle PDtpi;s.y psów poilii.cyjnyoo i myśliwsklroh
Do Jronk.iU!MU dost-aWiiollO 270 oouiko"Wanycl1
piesków w szkołacl am.eryka...~kich, wlQSkich, a.ngieiliillk~('h, iraoouskichi memierrklich.
KQDtet.owi
u1".za"d;zająicemU popisy ethod:z.iło () sk'OO3;Starntowanie, ~kie metodJy t1resurysą najlepsze.

do kabaretu, w którym kOllCe.rtowalJ·.~
kometa położyra .Ues .. swemu tymu.

Na d.o!ni€Sd.enłie sąsiaOOw () brutalLnem t1"aJktowa
przez dzikiegO' browa, które stało
się pJVf"OO€IDl, jej śmi€I!'\C~ wit~ zama.ilmid'y jego at'~t!}wanie.
.

niu

nieszczęśliwej

PaiLmę
na.g:l'od~

Anglicy

psów

wytłow.
ók6.zai1d się

myśJili\vskicll,

najlepszymi

a ń.ag1r~

cWzym.a.la

tres~
wytJ.i:os,

,~Don.yn.

Zdyskwalli'iikowallO • natomiast
&Zlkołę nie"\Vyeh.orvvlallcy pruskich metod· są wprawdzie brurdlZO karni;, ale tresura. me l"OOOwi-nęla w.
n.ieh wd"oozQnych zdQlności. Psy· tr~ba indy\vi~u
alizować podomie jak ludzi. C2\w~i posfuds..ją.

mi.eeli:ą..

przyznruoo SZ!k.ole francus1ciej i pieę:lW
o.-tIrz,yunal wilczek nazw:iskiem ,,~00"
Dw-uletn.i pi€Sek wykatZał na4zwy,c..zaJną spraw
DOŚĆ W tropieniu i cll!wtyltandiu pr1JeStępOOw•.

bowiem. 'W!I'IO'dZO\ne skłonności i za.mH{p,vania,któl"e
inteLigentny Muc,zye.:iel porw.truen ~ć.
Nie umiel,i tego UCZ}-nlt Nu!€IDCY i zabili·· psie
iroywid'l.Ul.lności.·
.

Wlattne Sz:&Ił3e powodlzenda., oiłe pani. zecl:lic.e sama
ze swej stlrQny dop'~ić j& Q.o kQllca..
A pnzed
tern. n.ie oo1inie erę pamlli, DJi~pra1Y"daż? Zooitągnęliśmy
wm.jemnie pewm:e mbO'Wd,ąZłliIlia, którY'Qh.· należy 00nzymać, Oto c:ze'ka paJl~ osta.tmIDa. tuż, ~ ·PIfhYgo..
da.. Od pa.ni tylko zależy, by I'O!Zeg.rała się ona dDOO.

ClZik~ n::: w!yspie św.· Ludw.irka i
8aiD:1#ą przed joonym domem.
Vi'~j&ie pani do wnętrza;

szą

stępujący:

'lylliko :p!!"OSZę

me

dopatrywać się

rlZiąlC 'W

je ratZem. i Zwlatz8.Ć na obu końloaJc;h tw~
ten sposób rodJzaj prymitYW1D.ej $lZpiClI'11i.y.

kupi p.Mlli drugą ko1j-ę .~ezSlrnYch
sr.MifowanY"lCh kamyków; musi ooe. li'CZjć 75 kamy~
ków, ru.s mniej i me więcej.
Pcd swój płaaooz 1WmOWY wł-ooy ~ ~
~Ytłnianą, 'niebieskiego koloru. Na glOłWli:e toorlielk, ltlbramy liśćmi koloru rdiza.wego; na. szyB boa fi piÓ!'
W

t

Pairyżu

ia:ty~h, Ręce

gore, ooz

baz pt~
Pv południu pójdlzie pa.ni wduż lewego br";,..e-

dnie

te. Al~ .nie tro:eba się śIDliać :n.awet oZ przesądów...

dzie star-USiZka,

~vu

r~wd~k,

kościOła ŚW, St.efana. Pu:nktu.okQło kropi~y teg{)l koścJoła bę
c-z-amo ubrana, sa srebrnym· różań

Se1!iwany arido
Q

c1iwartej

rem w ręku. Poo...1. pani w"Odę święconą. Wtedy pani
WTęCzy jej swoją koIję, którą po prze.li~niu. iloecj
kUJmyków, oo.a pani zw.róci. N~tęp:uie ~e pani

..

,~..

_11a~ ull~

tam ~wi

P8fllJl\
.

·na

~$ za.s~

tam. pani pewnego męte7i".znę w średillliim wieku, o
wyJJtW!letj lIilad:ej cmv.e.
Wted.y~ 1lde~~
powie pani do mago:

5 glrudn:n, zanim ZSgSJr. Wyd!zWOllj Ó8mą. ••
A tego dJnia winna pami p{)!gtą;pić w sposób na-

g'rQmn.e na tem, by pani OdzyiSikad'a ÓW ta11zmoo., di.J
lttóreb"O przywia!zujes,z d111ŻO wagi. Prze&V1 ? być m-oGdyby pa.:ui byla :re mną WSpó1pracował:/1, bylibyśmy i tym razem odnieśli JmYcięsim''O. Pracować
lDfualalr<m· sam, czas naglił, i w rezult.acie nie udało
?li! al4, Ale sprawa mszła. taJk. ~ łJe ~ ~ pO

pa!ClWlla

Popis tresowanych wilczków i

pręty, splOOć

Z!gilłlęla~ od.~W<iedzia;la.ś

udał s~ę

inteligentniejsza od ni lackicb.

w !ID.Oieh myv struJkejseh ~ejś faIT1tastycznej oryginalności} lecz
dastosować się do nichj.alknajŚCiś.l~j, 00 00 tego za. wd8ło PowodzeDJie sprawy<
Otóż. pr!Zooewszj1BtIti,em musi: pand w ogrodlzriJe
d.acoow,i: Od chwili, gdv zniknęła z mojej szkattwki,
jestem nieszczęśliwa. Zwróć mi ja, pan mtem, paiDlie swej lk1lfi.yniki wyciąć ze S\ZJUwarow wy cieniutkie

cuootwórco !'~

stwo

-

P!rzyehodzę

po broozk.ę 1

MllBli pani przy terozachować mpeb1y spokój
i pan.o-wać nad sobą, oo{)ćby óW ~~ Qka:z.ywal
gwałtnwue zmiesmn~ i~t:lO!ie.. Gdyby się . ~
pytywał,
pand. do Il11egQsi,ę z tem·~,· kto
pani lila! taJcie
proszę mu
oo~

czemu
wsikarowki,

me

..

dać. Na W'SX.yStkl€< pytaillia na.lety· oo~Ć kIrótkio i ~i&l{}WOZO: "Rrzyehodzę . od.&bra.Ć_ .~
!1OŚĆ. N:iie mam pana, mpelnde,
wi~ .ladt8dę ptUl

l1aJZYwa, Me nie

\.tstąwię,

me

at

odbiorę moją ··w~no~

]\.f;uaiaz mi pan 'Odda.ć tę bros2lk.ę 1('lootem święcie pmekcm..any, te W\SIZystko' p6jdJ.i!OO ja-k z płatka" o ile pani będzie . ~wać ni&o •.•.

ugięcie przy sV\-'lOjem ~n.i'U. Me on będmeprólxr-,
'W'ał sd~ bl'onić; wynik walki z.al~ .iedflDie· od .

crcy pa;nl nie straci pewności sjebie lwda1ry~
d!ooD.i,ą całej sprawy.
Będzie torodlz&j U\I[~'t'łł~
któ!ry~h przelCJ.wniik musi :być powaloo.yOO!mz~ ••.~
l)iel"'w~zem st&reiu. Sikoro tylko pand.. .fła.(~e
ba.ć, tlUJl18;C;ZYć,. sprawa p:rz~gl'anra bez
chvni k np:rzytomnieja. odzyska ~1'lll(!Śt.•.
wdni~ gI~ zl'ęeznie. Są tylko dwie ałtetrn&tyw
zwyeięf'two odrazu. W ciągu paą:u

na

minut,

klę~_

.

\
I

A
'1l':~Lll!':NDAlaZi1K.

Pią,1;ek,

-1 iIIl&l'ca -.•. Ka7limierza.
'IEA~Jfnł:,

f!'ea;ta:. Miejsfkj

"Jedy~y

ratuneik".
,Took P~.rl1ulalfny "Ogniem i mieczem".
'm: AD O W U1).:KJ.L
Ca..<v.ino "KuBkiel·ka".
Ltma "IJ~ni nie chce dJz,ieci'!"
Reduta "Najukocha.ilsZf1 żona ll1::thaiI'adży".
Gwand--l{jno "Wj'2deil-Bmlin".
Imperial "CygUllsl!a krew".
Odeon , Carl' Mi,kołaj II".
Czarry "Banda k!'waweg~o Jimn" \
l\.poJ.lo ;.Crur MikQłaj II".
DQIIIl Lud!OiWY "Cza.r sceny".
Nowości ;,0 czem sil; nie myśli".
He.st!:rsa "W S~I}()ifl~n IwJdetki"
Corrso , Ji7,i,ki ""ódrz pustyni".
Mliejslki l\:.in. Ośw. ,.Nad pięknym, modrym Dunajem"
""'·-'--<u'Do,--·-

Wladommicu

bij®żące.

~~,~

Zmi31na na stanowisku
kierowni ka, oddziału P U" P P.
II

II

m(\l°{Jlw11i(k oddziału P. U. P. P. pr·z.y ul.

Al.

Ęośdu,gz,ld

Nr, H (dikl. pit'Rlc1oiW1IIJik6w umyBlowycb)
p: HajkcWl'lll\.ii,wstal pl'zelliiooiOiuy do brilura Obwo ..
dlCllW!g'O Fuuc1nslzu B021rooocia, g:dlzie Obe'jmu'e no!W()...
utwc:::wny Ted'OiI'at s'l)1\");W praeoiWillj[k6w umYSll>o,wych.
NtaJ m!ejOOe p. Baj:kowsJ.tJieg.o 2lOBtaJ: zOIwaaooiwllWy
t~I~OWiO Po K_tJkQW,'Sikd. ,(U)

Z przykit'ością znów
głos

musimy

sIowców Chrześcijan w Łodz!."
Nie zabieralibyśmy głosu w tej sprawie,
gdyby by! to Bank założony przez pana So:
belsohna lub Roscnbluma, którrym nie chodzi
o drogi jakierni się dojdzie do ll1ajl:jtku, ale
skoro na sztandarze swoim wypisuje się szu'
mne IHlsła samopor::nocy, ideały narodowe,
chrześcijańskie', zakreśla się cele pomocy
wI
pienlszej linji rodaIwm --- i zaciqga się pe<
wne moralne zobo'.vlązania, niewypełniank
tych obowiązków je-st więcej niż moralnym
bankructwem.
Dzit;;ki karygodnemu i lekkomyślnemu
prowadzeniu tej ze wszech miar godnej po~
parda placówki, plt'zez p. p. Roszaków, No""
wosiclskich et C--{:ie. "BanJc Kupców i Prze.
mysłowców-' Chl'ześcij:1I1. w todzi", zna.la.zll
siC; na hrzegu pl'zepaśd. Zerwał :;muf. swoich
klijent6w i akcJonarjuszy, któlrz)' nieopatrz:'
nie znwk·rzyli lUtl swoje mienie.
Ale nie dosyc na tem. Dzisiaj "Bank
Kupców i Przcmysłowcó\v" jest moralnym
bankrutem i zamiast pl'zyczynh; się do spoI.
szczen1a naszego grodu _. wzmacnia w:l'ogi
nam żywioł żydowski.

z9JmlilaJr w c1whszym ciWl
.9d . .lldt.i.e1airW<chkJoodJytów
. . ' . •. , . . . . .
.•..........

~lmJ~YJ\s~,~t()lw~
(j pólpit'Oł.letit/ ~'i:

.

w

DQtyobozas

I1lWti_uztęm IridMSteq:aJJW1Q 811tatrbU. ~

lWIuje 'cozpolt'tY.Jfljom!llDiiJe,oihlliri;a.ją.ca. ~t1t~ .~:
~.ową 00 kJredytów do 14 proc, wstoe~u: :fQi~
~llym, ktÓil'a to SItopa ma nyć malffiyrUalną. R(J,~
Il1ZądJooIllie to Q})()l\Vi!llzy!wać ma od dDIia 11 . mrurca
1{12.7 r. (P).
.

Stopa

pro~pntowa.

ohni?:nna"

.ObnłUmu z,osta.1a rozpO'l'zątd:zeniem Pre·zy(lenRIl(.})~j.fej ustawowa gitopa pr,Jcentawaz 15 na

'ta

10X w st{)sWllku l"O,Ciznym. RO,Zipoll'\Z9,!dzenie to me
. t'lJot~ry ()dset.e~t ttlnowJtl)'lcll, lec);z tyil.ko odsetek pll"(~.
·wiI1Yoo tj. tanriirch, które n,a:l,eżą, sJ.ę z prawa. właś>Clu
.caelowi na wypadek zw<,!()!ki ze strony dŁużnika,
gdyż 1'l~e byl'ospe,cj,aln'(lJj umowy o pl'Ołc.enty 2Iwl{Jikd,
dMaj poolCO[lty l~~y od)SzkodJowo,.uiacll za WlyIrzą,
d~e ~rzJkod'Y ircp.
Na Ra;dJę MirilJis't!l'ÓW wnvesJ.<liny zosUi<ł projekit
IIOiZPOiJ~z~dJzenia; Hrozydental'tZlpli<tej, ,k.tól'Y ustalIi
lIIpOaóblW(JIguJlowl;l,llła. aOOPy pr<.Icenoowoj WIOgól!e w
~nk$~h ~~..

Z·· gler~•.
.

, -'-~
'
.
,.

Zakład

leślnlczv&\I.
. '.'.;IIIJ!I .·.-.'·
. :0*.·,·
J'I"I1' ·. ,n
r .. o. . &I. 8. ,"8.·
~
,
··8-'1 kate~"orj~· 'rzc~y$łQ.~b •....
. Nie· rnoz'ezatrud, nią:óWięęej, .ni~ cztere0]j,pr.8C(}~hl~ÓW\·.·.

G

.

'::~~p~~~e~~n:u:h~nJt~= ~w:'
~'-'

..

.

.

KrÓnłkapoUcyjna
•..,~',
. .
'sr!: ' '

straty spowodowane p(}:J'.w6bc(;

dpe'zpiec,ienia fabl'ykii PlltsźYll, • kU;;
zaremsąbal'dió znaczne, dzisiaj jednak nie redzlcirżawione były p!rz~FrellIda i Wajsr.na .
można iclI jeszcZeoblic~yć.. W kllzdym. raZIe . n.a nic ponicś!iwlelk1cIi strat.
wyniosą one sumę bardzo znaCZilą.
Zazna",
. W dniuwc:zorajszymFrenkel i Wlijs1J
czyć nHleż~7, że towary. znajdujące 3ię wew~ mnnprowlldzHi już wstępne krokik towa.l'zy"
nlltrz fabryki nie były ubezpieczone.
stwami ub0zpiecze.i~ "Pi,tst" i "Warszawskie
Wolf Frcllkel pracował dotychczas nil Towarzystwo Obezpieczell" w których byli
zespołach tkackich, stanowiących
własnośĆ ubezpieczeni.
Dopiero
Jak dotychczas, nie .stwierdzono jeaz#
spadkobieDców Wojdysławskiego.
pl1'zcd kilku dniami zosta~y sprowadzone no~ cze, .czy poza podanemi wczorajo'Sobami ·niewe, wtasne już ZCsIłoty tkackie. Frcllkla, któ" było wię;cejofiail:' pożaru~ Dzisiaj przez. cały ,
re. miały być w dniu dzisiejszym wlaśn1epu-.. dzień zglis7''qza slJal011ej. fabrykitlHy je.sze~e.
sz.czone. ~v ruch. To nowezeGpoły nie hyły je' . Połicja obstawiła. wejścia do' fahryki~nied:oszczc 1.1bczpieczone.
.
pusz-c·zaj1\c doń ci~kawerPll~lio2riośąi. Jp~ .

~""N~>d~~~~~j;;

.

ustal QU.O, UOśóiQfiaroraz strat rna terj alpyoh.

,.• J~~{:~ię ,'d()~vl~4td~my, .w,\~pa~~nef·· f~? ,. " ..(,sąinl .• spa<IkObieroy . . WojdySłl!wskit}~Ó;.· ......•... ;:,

lr
O
!'\J] t·n·
' ...

,i;~'~' ~~'!'śl::~ r;~stwOW?Ch Oktrfl%Udytrek,~J~

ni~.

'hryąe"V·O.lfa F~~nkla

'P)

.·K·01·'·
eJ

Gdv:?: dzi(~ki vłłasnie temu banlmwi Zł
sze'.H znowu smutny wypadek przejścia jeÓ
nej ze zH:tnych nieruchomości lódzkkh, dom
przy ul. Sienkiewicza Nr. 31, w któlXym znaj
du.ic się ,.l.utnia" w obce ręce.
Dom ten przed kilku laty nabyty ZOli
stał od likwidujqc()go się n~go Tow. Poi.
Oszczędn., przez Bank Polsldch
Kupców.
\Vówczas już dą7.eniem obcych żywioł6w
było, unbycie tego dom.u nawet za wyższą C13
nę· Sprz(:dano go jednakże za mniej!3zą sumę
Rankowi P0lskich Kupców, z zastrzeżeniem,
że donl. ten ni~(dy w obce ręce przejść nie
pówinien. Pomimo wszyst. etycznych i moral.
nyeh zobowiązali, 'Władze Banku sprzedały
w "tych dniach, dom ten, w obce ręce. Zazna
cz:yć jeszcze nak,ty, ~e sporo było kHndyda~
tów chrzelŚcijan, a nawet kilku akcjonarju
szy, którży si"i ') ten dom ubiegali. Wszyst
kim jednakże pod i'óżnemi pozorami sprzed
(l<!ży odmówiono.
Co o tem s~dz:iĆ należy?
Sprzedai tego domu w tych warunkach
g!dy stan po.;;iadania poskiego w oczach m:fl$
leje, jest czynem zaslugują!cym na napiętn01t.
wan:ie i oddanie sprawców pod pręgierz opiu.
nji publicznej,

~

tstopa procentowa 'w Banku
Polskim
Bail:1k P>o,]ijJt,ima.

zabrac

w sprawie "Banku Kupców i Przemy.
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Jak siędowiadujeroy zJnspel~tbraŁt(:,<7'o~ósię tY.c2ykaz~egopr:teasią.

. PUlCY, iaden rzetnieśhlikpiowadządy·za~ł~,ci~biórcępiow~~zą~go·d.wa~alda,d~rzemie$hir
f:eemieślniczyi majllcy. kategorję 8. świade~ ·c?~·8kat~go~jii,.w.k~6rych~1;tottiicy s~ liat,
ctwapl'zem.yslowego nie.. moź.ez. atrud.ni. ~ć.wię Jrudn
.... ien.iw.... te.'lls. p~s.'.6.b. ~,.·ze...:w,j.ednYlD za- .

d A b ł'''"'ik·Ó··· kł·d
,'ł> ~.
..:.1:,:, ".'
6··
.
cc:jw swoim vyarsztaciepona':t
.TO ()w..> . , w~a 2.1(;'.il?raCflJe~,ą.·w~uglnl " .....
zamacbYSBIDob6icze .
Jeżeli kontrola Inspęktoraiu .Pracyrz:astanje ,......... > JeźeUkąn'tl.-0ta 'pstalil>i2:w j~ii;1n:ymz,
•. ...w drutu wez<waj$l2oyuxi okJolog()dmn~14w łmt. wwarśzttacie Iwspomruanych . rzell1ieślników;.tycb,~kł(1,4ó-wpracl1je6~botnik6w~porzą)··
·.~i~ <k'niuprzy Ul.Za··btOdlJ.liej57. naJpUaedąw1~k.
ią. cej . rob. O4-."nik(Yw... zostanie ,.·. .b et wz. ględą. . '.11.a d.·.d.. :~p.w.1l,ie. Z.' 'p. . ro.·to~urm.imo. ii'razem
obu
~ ,dOŹ~j~Y"lly.1~lel;nJta Jadwdga. Piotro~ką ....
... .. .
kld'
.. · k t d'h . ..
.~.
. 'ak 8
·b·
•

7,.,1 ,,',

'. 2

l

'

01-'

'

'i.

.w. ,,.

w.'
..

(J\d1~il~kjeIJQ86). '.J,ę'tideMtlkJi . UiSl;ye.za;ł ,dO~tłólllaczęllia. i~ st~le.wtym za a Zleptra.lj~zaa 8eę,pl~a9Ule lUl?v;JęceJ J . . . .•. •. ~. ł,
dJouri';l' ... ~tóI1.S17Vl'it.llrdZiwszy ()itrucie za.w~:wal do .'·dJe . jellie'Wi~celJ~k4robotnjk6wsPQrządzol1Y. plzec1$jębiorca;zaŚ bęo.zie .Z~U$Z()n.y ''VV}Tk~pi.>'·

. ~:~4 ~~~~Wtl~.'.!~.~~i~~.rod~~Zj:~. ~~=prct6kót, ··i,:"i.

..,śW:i~ąe~tw()p['~emysłpwę'7 kateItorjł;· ,(~~\\ . . .

Pl'f1:.Y~bj()~'l1;iM:i.ejflkitlj.Pł'ZNZ~ rowaetdi!W~ "".'.~.;·Ir.m,l".?~ #~*liit"N~I"~~~~"""~ 4lQ1ll11p . .••. . '
.. ' ...... . . .
dJ()ZY\;'~w~.. SOID.. ~go; ...;r~tr.~eru1Jtlti'_.y~s~~~ct. ···;we22~ila.lf>ogot~e·Ka$y.Qlw!rNll;,L~
; ~.. 2(j41,e~a;'~ug:ja.pj~).'Usiew1c~ (J?1wna 10) .:. ka K!t:ćP~!Mka;któiaWz.cż~lą'~~J·~y'. »?",. . ~~;:1~a:den~t(:&to*~~~~l j~~;
·.··.?~y~'lta~~!&. ~~~~m~i . lmank!1~a.si~.w. mooy~811EW.ÓW .wr~~wi~> m~e~J!l~!s"~e>. ~. . ~ .. ~~..~~.~~~~~ .
. ~~~~\1,.~.~'~.····~... IIidJrł •• WiLąks~i _iew;lOWW~:·· S~~~.~~ . .~ .~ ...
..'. ,:;:;[i.i;:';3\:;"·
.•. :1t.,.ro....l. .t.u. ·. :b.Yła.·. . . . ~
... ·•. ··.ina. : . dza;

,'~'.:'

...

,,,

•

)

ar.

J II

II!

•

~

II

(,

'ja

•

Z ła

l

lem

tódź

3 marca
Z uwagi na to, że jedną z naj'\vięk;;
szych bolączek naszego 1111asta jest klęska

mie;;,zkaniowa. Z 'wróci1iśl1iy się do ławnika
WYdz. Budowni.ctwa p. inż. Folkierskiego, by
U źródeł poinfornl0wać się \v sprawie akcji bu
'dowlanej Łodzi.

Na wstępie p, lawn. Folkierski zazna~
~zył, że Łódź znajduje się pod
względem
mieszkaniowYlll w specjalnie trudnych warun
kach jako ~iasto robotnkze oraz ze względu
na :)lhrzymie tereny wcielone dob przez oku
p~ntów. N« to, by akcja budowlana przed~
się wzięta przez Magistrat w l'ezultacie swym
zaspokoiła bodaj najniezbędl1iej~ze bolączki
. mie,szkańców~ potrzeba olbrzYlnich fundu::
. ~zów, których miasto nie posiada
i drogą
ińwestycyj zagranicznych ze względu na 0-=
,

gólną nieskrystalizowaną sytuację

Zł!

ożywioną

akcję·

Przystąpiono

do wznoszenia budowli w na~
d7.iei uzyskania' kredytów z Banku G ospo::
dal'stwa Krajowego. Początkowo pewne kwa'
ty pienh;i.ne do komitetów wptynęły 1 rozpo
częto roboty. Lecz w n1iarę wzrastania trud~
ności finansowych Państwa inwestycje z mie::
siąca na miesiąc m.aluty, sk~..ltk.ien1 czego trze
ba było przerwać podjętą ju~ pracę.
- Jakie. sumy tytułem inwestycyj do.,
tychczas otrzymało luiasto?
- Od 1925 r. do chwili obecnej otrzy~
roaliśmy 5.600 tys. zł. co dało możnośĆ roz
pOilzęcia 164 dOlnów
mieszkalnych, liczą=,
cych 1383 izby. Lecz z wyżej wspom~lianych"
powodów wykończono zaledwie 29. \V obec
ne; chwili w stadjum wykończenia znajdu~
jtsię 116 budynkó\y, 11 r07.pocz~tych, a 8
W projekcie.
..... --A jakich sum potrzeba, p. inżynierze,
na .wykończenie zaczętych budowli? '- SkroInnej sumki okolo 8,000.000 zł.
Z tego 3 miljony na wykończenie' budowli
rozpoczętych a (nie
finansowanych przez
Kom. Roz. Miast dotychczas, i - 5 nlilj. na
finansowane i rozpoczęte w nad;dei uzyska::
ni~ d:,lszych kredytów).
- Jakie sumy pr2ydziełDno Łodzi \V
roku ubiegłynl r
- Tylko 900.000 zI., co jest kroplą \,'
morzu wydatkÓ'w na rozbudowę konieczną·
'A stosunki mieszkaniow"e u nas przedstawia
ja 5H~ wprost oplakan1e. Oto nn 2Sti tys. rnie;l
szkanców przypad~t 140 tys. izb, \VÓWCZft3.
gd,; trzeba ich 260 tys.
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- Przez: trzy lata

~"1.

bież~cej

kadencji

wybudo\vaIiśi.11Y .:1 szkoly publiczne, koszt~
budowy pokry\vając ze zwykłego budżetu~
rzad zwrócił nam 20% na 50qJ'
Z czedo
e
~

przyobiecanych.
Obecnk w budowie sq dwie szkoły, 5
mieszkalnych dOnlG'.y szkolnych o 389 izba.ch,
dom szkolny o 29 izbach oraz \vielki dom
dla bezdonl11ych o 120 izbach przy ul. Napiórko"\yskicgo Nr. 76. Jak dalej rozVYijac bę
dzie sie nasza akc ja budo\vlana trudno nara
zie prz~widzieć. \""1 znacznej mierze "zaIeiea
to bedzie od wysoko~ci
subwencyj rząd~
wych na przyszłość, - kOliczy inż. Folkierski'!
E
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P~ńgt\va

nalfazie· nic nloźe. "Valka zaś sanleJ~~O
Magistratu z klęską nlieszkaniowąnietylkD~
ze nie doprowadzi w rezultade swym do sa
riacji lecz niezdolna jest nawet złagodzić naj
Qstrze jszego głodu lnieszkaniovicgO.
- A inwestycje rządowe? - pytamy.
- Usta"wa o rozbudowie miast, przewi
dująca inwestycje rządowe, kontynuuje
inż.· Folkierski, jak dotychczas v{prowadziła
~ylko w kłopot inicjatywę społeczną prywat
ną 3: nawet i s alnorządóvr. Jak panu wiadooJ
010/ })O ogłoszeniu wznliankowane j
usta wy,
przy gminach miejskich powstały Koniitety
Rozbudowy l'v1iast, kt6re licząc na ~nwesty;:.
\vszczęły

,.

jn gniezdzi się po kilkanaście osób. Jeżeli
\V'eżrsielll\i....' ....nod· uwaCi'p. ze SUlll tvlko
natural
...
ny przyrost ludności za ostatnie 5-doleci,:
wynosi 23:556 Otób~ całkie:nl pominąwszy na'"
pływowy d~rrlent dojdzienlY do wniosku,
Że ruch budowlany \v dotychczaso"wych roz,
miarach nic zaspa.kaja nawet tych potrzeb
nlieszkaniowych, jakie się wyłaniają z natu
ra.lnego ruchu· ludności.
\Xi związku z powyiszenl '\v ostatnich
dniach do Min. Skarbu, l\lin. Rob. Pub!. i
Banku Gospodarst\va Krajowego wystosowa
Iiśmy rneulorjał, obrazujący. rozpaczliwą sy..
tuację naszego miasta.
- A jak się przedsta,via ak.cja bUGo:::
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własny:eh ruchomości.

JaI(' wlaCIomo zdarzały się wypadki eg
zekwowania rzeczy stanowiących . własność
żony płatnika na poczet zaległości podatko:>
wy;ch jej n1ęża. Na skutek zażaleń \vyjaśnio
no w następstwie, iż egzekutorzy nie mogą
licytowac tyeh rzeczy o ile żona płatnika
przedstawi mu w oryginale akt intercyzy lub
akt dail.'owizny na meble i wszystkie sprzęty
gospoda;rstwa. O, ile zaszły mimo to wypad:::
ki egzekwowania tychże rzeczy można było
za pośrednictwem sądu uzyskać tak zwane
wyłączeni€:.

Ostatnio zaszła jednak pewna zmiana.
rzeczy stano'\vią:cych wlas~
110ŚĆ żony płatnika z05tała naruszona, jeśli
chodzi o podatek dochodo\vy. Mianowicie
lJl'z('dy Skarbo\ve otrzymały instrukcje z
Ministerst\va Skarbu, że o ile przy egzekwo
waniu należnoŚ('.j
płatnika nienla innych
przednliotów prócZ' tych, które są 'własnością
zony płatnika) należy bez'\vzględnie zHcytO;t
wac te przedmioty na poczet podatku dochG
dowq!o zaległego jej lllęża. Jest to
zmiana
bardzo ważna dla ogółu kupców i rzemieślni
Nienaruszalnośc

kow. To samo się tyczy o ile zlicytowane
rzeczy są objęte aktem darowizny poświaclt
<!zonym rejentalnie.
\Vladze skarbowe 'wydały wspomniane
zarządzenie wychodząc z następującego zało
żerna. Kodeks cywilny nakazuje mężowi u.
trzymanie owej zony OTaz podzielenia się z
nią na ró\vne części .' osiągniętym dochoden'L
Z drugiej zaś strOi1Y ust~nva prze\viduje opo
datkowanie tych osób mający.ch samoistn~~
dochód, wobec czego żona płatnika, która
się utrzymuje -z dochodów męża powinna ,~
równej mierze podlegaĆ temu podatkQwi i
być odpowiedzialną za jego wpłacenie na w'Yi
padek1 gdyby mąż jej nie wniósł do Kas};
Skarbo\vej naleznosci z tego tytułu. Zwraca
my przeto uwagę wszystkich zainteresow2t!
nych osóh, a z\vlaszcza pań, które są w posia
daniu aktu iiter<:yzy lub aktu drurowizny, że
zwracanie się do władz lub sądó'Vv z prośbą o
wyłączenie licytacji uskutecznionej na po~
czet podatku dochodo\vego - jest bezcelowet
gdyż s~ one ,y zupełności odpowiedzialne za
wpłacenie wyżej \vspomruanego podatku. (lU
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przedstawieiele 22 organizacyj w

W roku 19255 na terenie Rady 1vliej!3
skiej m. Kalisza wynikł zatarg, gdyż preze3
Rady lVliejskiej p. JVHchalski wraz ze swymi
k('legami z f!'ilkcji PPS. oraz radnymi z frak:>
cji żydowt;kiej, postanowił nie
obchodzić
święta 3~go Maju, które jak wiadonlo przez
Konstytucję jest uznane jako święto urzę::
do"re .. vV dniu 1 111sja zaś cały sze're.g praco.::
'wnil~ó\Y ni~ stawiło się do pra.cy.
'Vnbcc powyższego radni bloku naro~
dowego, składający się z 1L~tu ooob ucl1\valHi
votum nieufności dla preZfsa Rady Miej ..
5kiej, i wv,tapili z Rady.
Pc wystąpieniu
ll:tu radnych, Rada lvliejska m. Kalisza,
skL~Hli1jłwa się z 34::ch osób zmniejszyła cię
do 23 o"~6t z 12::.tu radnych z frakcji życIo
w.;;kie j ~ 9;du z frakcji PPS.: oraz d\vó6h?,

I{aliCłzu

centrum. Skład
Rady pozostawał ta~
od J9'J..5 r.od fil. maja ~tż do ch\viH obecnej.
l1becnie l\tlagist:rat nl. Kalisza rozpisał uzupeł
niające wybory do Rady lVliejskiej, które Ii.la
ją się Ddbyć

w b.

miesiącu.

\V sprawie PO\vyższej odbyło się cały
szereg zebrań i \viecóv.r różnych orO"anizacji
z,viązków zu\vodowych, kupiechva, ;racowni
ków umys[o\vy<:h 1 t p. gdzie domaQano
bez,vzgI~dnct4o rozv,iqzania dotych~z~sowej
Rady l\Hej~kiej i rozpi'Sanie 1)()wyeh wyborów. \V sprawie powyższej został zr-efel'01
wany obszerny nlemorjal podpisany przez
22 organizacje, których przedstawieiele
dniu \vczorajszym złożyli takoWY r ': na r
~e '-\Ti}CVtc:dv ł6dzkiego p . .Jaszcz~H~, la~ dr
gi egzemplarz prze::;łali do 1\1. S. W. 10)

~{rw'awa
Vi(

bóllva"

d'niu w02Jorrajszym pod,Ql;as lJójld!

wynilk):'.:!>j

~a POdrWÓll':;;U dQllllu JP'l'IZY uJ.. Gtl'OdlOwej 21, ll'Aletald
~ię:iiko pO~'mlJienli nozlltll1li 3'Z--letn;J Jan Tlru~ka'WlS\ki i
~o--l·~tJ1Ji JHn Sllwil1!iecz;ka z:oxud'clS,zlkali w' t.ymlie do-

mu. P['·z(waźoni lokIJA;QIl'zy z:a"vezw.aJd Pogotowie Ell>
WnikoIVe, któ,reg'o lekrurz Btwi,r.;t'dzH u ohyd!wóch po
~ l'/l.ny Zadl!łJl10 noż,em w olwili,cę serca. Po udZti1.~le
!)!iJu im ]iiliel''1lVf:4,zej pomocy p'OLZOBt,a;WJ~ iiCih na m5.(;\Jj·

Kl'"adzie~e.,
Z roicsZik!8JllIi,a Ta:uhy D.wv\I'idl()IWlh: (AlekealU
ijlryjska 27), ni€lr,nani sprawcy slklI'a,dlLi i'Óż,ue :t"Z0CZY
:wa.ri;ości 800 zl(l'tych.
'
2:Cl s.kłladu lwslInert:\'{;l?mego pt'lZY' uii.. PliotrkorWlI!IkJiJelj 200 m~leżące,go ,(.Lo Hmnarva Dr''lewti'er:lkJ,Qgo,
nie!1luani sprawcy sQ{jrardtH l'óZne wYlllOiby (lcoSi!netye,zne
w{J.lrf,ośc.i 2,000 c'l,IOltych.
w

F'ra.ncis,zek E:islurtl!o:wski (A-le'ksarrldll'oQiwlSl«t
IOOstlllł l/lireszt.ow<9illy

zo,

l{Jl'ulcl':..:,i,eż

llLięsiu, ze

włlill!1ddei maHiilliJ:~«Il~ ~~~@fi
fJ1:iillliJ~ąill1~~tr (j~rr~!~~~rU ~~P3~$iJi~(\,'!g@J Q~fł;e(G)6:0~~;!?a WHe~ldefJlOI.l
~]i(~i?d~~f\ iIbk!f~g®~:~!lllO 1r@~i7ał'&~~JfiitwlUa ~~O~!Ill~lt:Zlt'Jglili,
opatr:u.my św, S!l!li:H\memmni po kratl,icb. R t::ięZKit:.I:l GleR'pieniacb 11.mrąrk dl~ia 3
"
Wypi"ow~ldzenRe zwłok z domu do ł~o8cJoła tl.astąpi
WiecE" pogU'J;eb w poniedzi ałe!, '1i b. m. o godz. '1 l ral'AO.
O cu:m zl\\wiadaml!~ ,t~rew.uyd]v puyjaGi6ł i znajomych

stW!iol'ttziwszy j,ż wybuchł poża,!' ZaWIYil\WLl
Stl'a2
Ogniu'\v,ą,. Po p61 god~ij,l1'noj !vI>:eji rokowniozej PO:t'JU,II'
,ostał ll>g8iSlwny.
l'!n:1(~)'i'{)1jWl;(lJzone c10,ohoLlll(mh~ po··
)ircryj,ne ustaliło, in lKiŹWI' po\w,j;a.l od ilJlklry WleiU,t.y"LartQIl:a, któ!l'u, pwd!I~I, nu. susz~"ce <.;i.~ tow~.ry i Wino
iIlWła poża,I'. Stl'la.ty Wy;rllOSZą, oko,ło 2000:l,1. (H)
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ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEN.
~"IliliIl:~~

MłOdzie!y KatoUddeJ.

. Młode-bo ZJD1!:cld;wie dwa mil()B.iflJee iil,.tffllejl:\lce·Sto
~~l'\'l.yll71enie M1IOdlzaeiy P",k'lild.f.lj w HUJdzie Babi. ~wą
powa;i)l~ą,
iJd.ero'Wl{) prow.a,dlz,onq, pl'ooą zyskUje z
~emkacMya:o. na. s11e za'l'óv"mo wewnętrz,no-'ulrf:l1wui
(IllJJCyjnoj, jak f ze"W\rLę.tl';I;Ilej tj. 2.d01bywajl\ic C(Jit'[LZ
Wtiil):k.sIllO ltJllQIZUmii611ia i l)f~;n.I.ólfresowalD;ie sti'Q sl.6e.r&zego
1!!iI)(Jilee$~Mt)\'lB.~ol;Qd~ua., Wi~lk:a w tym 2lu.sł:U"
ga lOOliEl'~ przEJtli;'wSZY!SJUltjcl1~mlejlfJiciQlW\eg:o J)'l"O,~'t ks.·IIo:'a. Mlloozyeiła,~LaWW1dcYWlio2lQ. ..,...:~
:teikItoo.'.a" StrowM.7lys?Xlń~. f'io'lf$JI:ńej VI" HJ,l,dl2ll,e,lcJtóry
• kMdym kroku popi(lil'a jJll'l.l.ICe tylcll SJt.o!waW1l<Y1!llrtJOO:
'DowOOJetm siy'l'1llptLtjlii, jlalk.q, eltair~ o.~j4 tE';)
• potytI-'Jt-a:n4 plaOO"wkę na nirwirewycbJorwMldra mrodlZli.e
)ty jrQSI~ 'wttiQ~k,ie zebrrarwre !'Odlzlieów i symparl.yków
S. M. P. w Budzie Parhj., !lJ:,tóre odlbyłysirę W UtbteB'l,~
lIl~lfl W sn,1j p. Szuka, r() godlZ. 4-&j pop,
'Zt!'l:liranio wagrIJ.IH I'~fll'on mdej,HX)wl)gO s,t<O'Wall'1ZlyDZłl1u:m, p. Waol8IW Kluska IJ!(l'wo,lujif\tc na pl'IZl!f\,vodni...
~oog.n p. Kom. A~~fljtrQilł, PtLlwlOIWl~C'7Ja., ktl~ry do Prollydjum 2f1Pl'O'E'.H P. He,h:mQ Elżrl.HQ·Wl':1kl\l, lder. Szkoły
pi)~, i p, WłQJI:lysławI1 PNlsa. R+}tel'at, o zad..ruuiilllch
·tela.cb i llil'I3ICY S. M. P, na tlęt \?ihwj,~i obelCl101j wy-

p.

nd~

ro

W8iCllaIW

I(1ruBika -

zrupolznajł\iC

wypelnia-

brz.e~i salę.~ebranycih z I~o,Il1'i~bą mlltuieStoOweJl'zyszeń W' Rudl'.ie i k,Oll'ZYI'łC1ira.mi ja~,ie

młO(lllit,t

wy·:I:\IOOi z pl1ai('ly W tej

kuźni

5'1 pół

WiS-

lona

Z

dzlefmR.

1~~)

~I "

skrecyi teatralnych.

P02ary.

gło;lJił

ge

slI,lepu

'W rIlI,tU wewnlj::I:7.ym w fqll'l'yce pl'Z,y ul. pwe.tx
ikuw8Jdej 210, nrr,le;żi!co~ i do f,il1'ilny GGJmiPt~ i AllJa'cchit,
C'kOłO gOdzj:D:y 3--L~j po poludJl1!i:u wybrlJJcłlł PO:lJruL' W.
oo{]lzrilllc srulQI7J!1,l'·lri. K'łł}1l'y dymu wy<10rbYWlS,jqlcC s.ię
p.t'1:1iez okn,'), Sltl,SIZ:1I'IWi Zamvlil<0y:l rdJQrZOI1C~1 f,whl'YiCiZUY i

j1\.cY;Ch

'IJJ niedzier~ o

JfrJlUJlSałltl

iMlel1niicik: qgo prl'lZy ul. AIaksandroVVisll:ie.1 53 lliw1eż!\,
!eego. do Fll~1InClis2il>.U Amhl'o~~ktka! .<H)

le Stow"

marca

pr1.etyW!lzl' hit 5 j.

hairtu i !:lIuic.ha

Ref(li~entz.obl·M'JQWlał dioltychCiZ~i$OWą, OOV'o"
1P'.IlJ8, pracę
SrtoIw8ll"lZysweń-..()IhorĆ n:ireWlLele star:r8iZ,yen

jChlrt,

()sćb

Pan Krl woszejeWn

GO'cI:n!a pOlcrhwaly j'el&t wk~lka Ul'o>.\lclhlwoŚĆ ~
z j.Ulką p. dyl'. Szyfmun od,nosi się d'l
teatl'l< l()dzklego. SZliwda tylko, :i.e euurgja tAl, ~kOll·
cent,l'{lwala, blię ty.lJ(Q 1:0!·0· jod.n.ego pwD1emu: Wyclą,.
gn,itlCia z tlelatru makSlilIrlUm !!.y··3ku matm~la.1neg;)2
})'I'IZY miil1irmum wyslilll"u.
Do&z·edlszy do wniosku, tD krOWlll-teaLr łódoolti
ooje mni,clJ llllekn n,ilż [{) hyło W phmi,e, p. <1y!l'ekto.l', ~a,mdi1.8t PO:IWil(; 1'C\v1iIZi:ii kWI,"~J.j(! Dll'tystYClZłlllOr-re.
pe1'tw11'DI\VIf\, pI'zyslal z WWI'i.:.z.:l\V':t na :r.a:cl)Jil1rny !liw61
follw~lircZerrt 16dzJd f}Hlll1,t{llt'[I llJc1n1JiIH,ifjl:11<'J.,eY'jnego w 0sobie p. M. K'l'i:womwjciwilll.
gDI1'11w J O'śt;,

g.n;piS:Llis! silę
ła ohronić

w

ll.istOirjli 8ill1jgl"8lCU~ pOiLt'Jrkicrj

i 21(}ołG'
p8f.l

llrajcJ(j~sizyel1 wllll'mllks,cb ill<f.lljl:\Jtek
pry'watny i j)l'zoi,rwać llt'I; <10 cbw.iili,

w

stwowy i
kiredy 110 wueUdem :lJwye,if)stwlle :ID!lJl"d'zatka Pli,tsu.Ji.
slciegu, I:~'l,ybyln do Mo:slnvy delegn·cja roew,:wmarcyj·
1'.8 Powstają,c w Moskwie na wyilej prz.ytoc~·l()ny{';h
stt'nowilS[{]t],ch aż u,o l'01ku 1919, ca;yli dIo Pl",zy'l:i1r:i~
t10 Moskwy dele:g~).t~I. rc;;ądu p. A. Więckow.sJ"ie-go,
mia;ł,elU nwi,no,§() {lOtllll'ci,tl do twc.hJrwów OIl'Lt21 dokuILolnlów. W6WICZilkl wpadł mi w ręce rneul!Orrjał :P<
K!:! W,oI8zoj(~Wra" Z,k)ll~)ny CilltjSJMclllJ,ru Ser1ruLOl'owi,rewi...
u)Q~OW'; Nej'hail'toWll. Wlielrki, gdy'~ na kiJlku setllmci'?
*:'~HndJc d!l'ukoowrarc,T na. mOi~zvl1ie ten eiLa.boll'fl.C zaw::a
rat w swej (it~e,<J(li S1zerog llrla.il, ktÓ\re kiflt2(lego Pl>lak.a powLnny hyły {~bllrzyć. P. K. stale u:l;ywal wy·
razów "P,niwiktktI1skij kWt1]" m;,lqLr"~.l (t I t) .w tnQqlOl'·
jal& Slw,I')lna. i Mmly'1z~wji, (h. prozc,!'la ten;[,l'Qw WM'f'znw,,'kich) o pr::rwaiCLzc,!.lio.... ll'oJ.{JrUuiilSlliliIDj polJiJtyltJi:
tmtll.n:!n<.lj (117), ialH siQ i 111)olow~lł, 11 pL0l1h:v4ze. WV

Jestlio IK)I~l'O,sl,lI. ta,ki WyI~\'V'!1Lilf,jil,,()W:illOJY elw·
nOIm, l}OO kUlll"erg'IY 1Cti>llU.emi l"iH1am.1J lill'o'WfL--leu,t;l' d.;)'
st.a:t'C7,uÓ 100 <1:1>'1 SJw~r.;o 1iVill.,I'S:1hlIWlslKlilligo padwlil1l':ilo,
!u:i.; nkmlel)z.lw, ale Wll'G(:·Z Śm.ilcltil,ilę do;;tH'iJIWą w or:'9~
gi·n.1.l:IlYll'l OPC!;kOWHniu,..
OH IiJ..f. em;n Lo je.:;,!, to Spl'aVWl '::,2;y",t,(), WI()Wl[lflLI'!lin~~.
J('?;ol!i 7Jf),t;1L!ll"!lJmy tu gloL'l lj() tylko dlalepIo., ~ll' pt'~~l~:rnlip&oni~ na. stałe (j:t:uk ótML gI't1fU'Z~( osobia-tof.bi
zlll~c';wne n~l, hl~dow~tot1tru r·o~yjrs}{,i,e,g,) . w.W'<JJr·
p.Ktt7iW\OiSzej'D!Wia .1'lI<1'S11'unL tócL2ikl, t,Wa.ltiWLU;jI,:I)a . .c:,o.na.jilUlWlię mie zo\"t.k'l.ity na.lw.l:yc.ie, tj. rw. ,bucLo,VI'il wg-o '.te:mrnil:ijniWiW'lnściwe, M...oby i.aś .zaM"gtliUl:&l1Jto'wa6. oo~
e.:iru wycLa.no, llibolewiif nUld dolą 1~d~elnl!lycllJ1{i8j~il,
wiatWliet1"d.Z,OOli!e.1. p!'\'1l~f;..'IIOO(litny W. .. ('\lł.ł'oślclf.lisJt, Jaaat ao
kiUi'l'l.zy· 'l)O!:łJl!Ę\lwle:ni .s~·~:oo,yjs,kJegó· "pp·I;:rOIrmu".(;1·n··
Jis:toip,ad/l. 1926'1'~. lI!kląlulił' sJQ W "IDpOlce".
o.hrf.wego i tp, WOg'Qil.a o.q,wiwc1lC!z,w.:n, iż· C;I,lIly. mJ!J~<lit·
Z gaQleftoo'SiZ o'd ooób IJI.I'~rWlll,.t;u,YOh droiw:iedJ.z1.w
!ał był ~lta.pi!jllJny w ton.ie pelt".liiJdJn,ynn.Ni'f) czu.ję sd~
lem się, j,ż p. M:I{,rirw~)13ze:i~~ WlystępUljl€l W .chrur.a.kb;:...
na .HHa.c.b i n.ie jes:f;·eun \lIPOW Ja,i;llJiI()(llY do l't07Wl'ze"
l'!t4'l'efOO'llllrUl!;ore tt"ll.f,l'ÓWW .crutej Polsce. PO'(lZUWlam
"zenia p.!L, oibolwliąiilkirr~l:)lmo'im jaJko człowieka; kt6
się dz,iś do ooowią7Jku ()Ib\tQ'Zlec OSOby, kl.Óirer mpewne
l'y Poz()\i.taw~tłna emiirgt'l1icj,i
Mc<zełinem. s.taurQIW'i.
.bY:!'y wrprol\'VIau,zone W hl,ą,dpl'zez p. IL lub uie rr;m~ja.
sku i 21d:Or~ał oddać oj'Clz,yil1ie wmi:aJl~ ·mo~nooCli tĄ
L'3'lorf.y rzeclzy, pil:'zed tego rodZ!~itl posllonllęciami i po· '·co wBitało jej '~a!@ra,bi()r!1(l, Oi'llllw.ec są}()1e,CI2.erńIstw.o
dać d{) w:jiDd01n()(;('"~ (,ublirc'znej, (l;(} IlltlJstfi!puj,e:
Pllcd. OS(lbrruik.ilun j(!I;Óll'Y W na..jcj.ą.~szycb warunkar(~b
l W roItu :lBl'i' byłom powoj'au:\, przez óWClilcsne<lu.it'jow€lgo pl'zelomu.w przeded.niu I wskJ't;Eoszenia:
go Im~zeSlt kOlIDilsj'i lli,kwi:dI!JJcyjuoij d:tn.· spl'arw K1'6·
kI&jU w poufnie l18!l)iHa:nym meriwrrjaJa ioikaznltJ?1E!
.lestw/iU. POlIS~l,joglO p. Al. Lednirckier;o nn. C'JzlCJInka ko..
niflź.yczUwoś.ci
i lli,el()'ialn,oo,C:i woJ>ę.c kwa}u, w
m:sjII., gdzio wła':;l1jli~1 hyły &ko,n:centwowąne spro:wy,
kt6J'y:rn pOIZll}Stl1wa:ł'L zkt6rym bYlzw!ll:\ioo,ny. AczknI

na,

~VJd9,;zlanle z lik'lllk!Jvcjq, WI!\'l'1lZI9;wskj,ch tOIJ,fu.ó<w r,i,.a,wide uie l1Juam p. K. i nd wspólneg:o z t$l;l..trami .nie
c1owy,ch. P;QdCiZ,a.g p'l'ze,Wrotu boJszewd,cikiie,go zJaii!Jd IPaJ:tl, w chwfli, kiedy kt\;nrlydatUira p; U:. :w.powa.!
v;:o,jlskowych Poll:lJkó~v VI' Peteł\'l<hul'gu powo~a:ł umie
liE:, ponie,kf1id jl<1flolWEl i l'e:r~re.zellil.aCy,j.Młlof,9JrlIQ;w1~ko..
00 atu,ll!owjJskc) ()ibl'·Q{t'1ej· Skflll'bt)w llifllI'OOO po.Je.luiego.
;P!Si. PQzy1.y'w[~ie wySlUw:aną, l.l!w1ali'.a..m ni~[(j~€(1'liitG 1 ni&-'
Wówczas orhja,llem aze-fOl'ltwo nad Zi1:lfrOjilliD" oł!łro~
oświetlenie S'pIl'JliwiY za l'Z~,ClZ ltJ/lJ.I'ygodnq,;. .
.
:muenia poh,ki,ergo w Rosji.. ,!\j,ieiba;wem mosba,lean por. '"
p{)IZ()i$'t.ajt;l zw,ysoldCllUSZ/itcUThld&lll
,o,:

cZ)'iI'lllllie rQ!PiekrQlWla,1;o sdę tą,. p1l'acą i W!S>l\atUL~v
'W1OłlEvnry na p1'8Ze~a pollslldeSlO'towl:lJl.1zYEltiłVla n . a . t l W l o d z i m i e r z . DVb~~ .'
ile . vrięikJ.szer byłyby' rez,ultaty gdyby stall'l.'Ii Ol'g.an.t.m.bytkair.ni wRosj.i,fulJSItytueji, :kJtóI.~a . '~k łwtletJl1i~
l,,~j~ !Ii'~..w KOło P!l'JI;yjoo'Ó! Ml:rodtmeży ot,QlC\Zfli wY''~.
.~ Z~. (Yj)ie1u.ln .~de, i· l'JlOOllJO;Cłl< . mruterrj~
M,~ tę ~br.aJnli pt'zyrw.i.4:alHS'!IÓltIlkJiemL oQtk::IaJ8'k& .'
iIl',~ .~ l!l@.tYIC',hlll1JiMli .UJcltWlaJl,i'li. J.'l)ZlOilucji:) . utwlOlr!ilen;i/ai
Pa,tT'Ouat.u 00d SI;owM·zyrar.o:niiJaiml M10<dJzie,ty P.. "W
Ił!Uidl2'l!c P.ęfuij;, dJo krtóirego J2lg'knsliłJoa'kces 'kJlllkirudi.
~ł\t .Ó'$IÓl'l.
'
~

.wy~<I' Za~dPI/l~!1l:1. iW nlfliEltępuiąc~
~~~lJil?:,. :J;l!l"e* p. Kr()IIO. PalWłIo1wilC':?J. ~złOl'lllrowię zer.
~: li-P. Elt:atI.QW\Ska Hcl.ooo, PoohoWli'ika KOIl.'JSItan
..' .....

~ja,.K:l'ldllińaUai AnIiYm~ Itaa~L~wdlk,P!OOs
Włald:yałl1w. ~ Jrrun..,
.
..,

•. :W ~ ,.~rl\llllia. Młl:WBilollO rll!i;oIl'ruicjęc:1Q.;r,
.:8, ks. Bilsk'UJPa. Ty:!m'iJernd.el.~ldogo ~.PD' ~r(lrOOZn1Cłl st();-Vooh m, hęty 00 p.r&ćy W'Y'gł{)SzonytC.:h przez Iw.
. ~!lJ~• . Mi Lew.a.ll!dowP'()''%la: WI U/l."IOiCI2lY''lItym l'J;alśtIlOr

Juooawewaoo

.,,~" Kotoopui'Cl1;:doj.·· '.
. .. .~ P,laeóWlQo - ".s2lCzqaĆ Booo!'t .
....~~

CopozostawlU .wwagQnaoq :KoleiElęktryeznef.'

.'JakclowladuJem.ysię 'zDyrekcjiI\:olei' hd~~" .pa,ry .trep~w. jądÓaiap{llnl~~~ .,jedne

z

Elektrycznychł-.ódzkich W.C'iągilstycz~1i'i 'biooktę' w. futerale', l·woreózek
'loteryjką
.. lutego 'roku blezącdg~obsługa tramwai . . znała. l ·scyzoryk"ltoręblta. tP4ntoflaroi,. l chust
. zła. w wagonach pożostawiione.przezlli~tiwiti ..:lqt~3nikI'owfE .:~ega*fp~o~ękę'11$łoty zęga~
nych . pasnżcrów następ~.i ą1ce' przedm1oty: .12" ~e)t·· dątnskiil. .•. jedetl:sznurpe~et .
saldt'wek ." damskich z .róźllemi ,4~QP,azga~. '. '•.•....•... ·W~pomll:i~Uflprżęd111iotyprawi wh\ści~
., k~iElzek, l1paczek2iawje1,'ąjącyqh~ońe~o~ "clele:mogil (jt~iYmaĆ~pÓWroteril w biurze
'. ehy,.koszulą· griepiellieLrob(>,tki .wet[}ift~ 7: '. clil:sP6Qycjl tttchu "codzieriniemiędzy gOdzitHt
t+ękaWiczek,4pf:\t'tt$Plktdąlnskie,1:2JIOI:FnlQne .. ·w:qi?·-13:pd,bUżsr.emblt1r~~leni1.l owyClipr2ecl.·
i

tek· z 'pie)li~dz1l1i;:2Ja$~j,jedl~apąl'a 11o~Y'czek \ tniotpw,(R) ..' '. . . "
'.
....
5tęezel<~l:?tl!l~lteJl,ti.:doku1l1ent~~i l<mapa{ ........ ". .. . .'.'
.a ',i'''IiIIlJŃJ 1~lłll.i.• 'IIIII!!ln;"'Wi1I~~~~~~I~_

i sztuka.

T. a

TEATR MIEJSKI.

.,poPAS KRóLA. J~OŚCIH.
';uiro, VI sobotę, Tea.tr M~ejsld występuje t
tmee!ą w &el4Jnie w:i"gill<iil!ną premjerą wepólczssna
IQ pisarza pols>kiego. Będzie nią grana przed pa
ru laty z wielkilm p<lwadzeruem W warszawskim
THatrze Nrurodowym) W ŁodJ~i dotychczas nie-.znaWi
komedja sta.rO'połska· Z XVI wleku, pióra świetne·
g~ kr) {.yk~ i dlramatQpisairza. Adama Grzymały
Siw,lec kliego ),Popas Króla. J e.gomości;' .
. A'Uftor przybył już dQ Łodzi l od \vczoraj je-st
~b~l1y.na os"tatIliich próbach. \Vystaw,la. sztukę 1'0'
iyser Konstal11ty Tatru-kiewiez, role głÓiI,ViIle gwają
PI'.: ł'elagja Relewiez-Ziembińaka (Małgorzat"!;,
Ja.nowski (M' EC1.nik) Ziemn.iństki (KroI H~nryJk W'l
lezY~1 F&msJl?,.li. (Plater), MrQziński· (Pod.eUt9Znl
t\h~Z'TWBIkJ. (Kan(')liik). ;'tlikubiń~ka

G'll.trYIlow:iez, Ro

d.<Jwic!<liWIaI, Wd~owski, Wojdav. S?aekj. Nadto
i); erL f" OOt..lh1 w wykona.n:u 1iIczny poc$et !d.ł po-

me'cn!uyoo

t'fatyst6w
D};iś, pi~t~, w oolszym ciągu śwdew wysta
wiona 'fi.nezyjlD.:3i k-omed!ja MQl:naira "Jedyny ratunek', Cenv zni~e.
Jutro~ o godzimiie 3 m. 30 po poi. por.az (lstat..l")i
przed zejściem z a:f.i.sza ~,Żywy trup" po cenach
1

najn.iz$zyeh.

Znajduje ffię w opracowaniu

TEATR POPULARNY

}estrO'wania się w sądzle okręgowym, Jag to
cowuje obecnie projekt usta.wy o spółkach się praktykuje \vogóle przy wszelkich przed
akcyjnych. Projekt ten
zostanie \vkrótce siebiorstwach zarobko\yych. Ostatecznie pra
przesłany do PQszczególnych lIlinisterstw, ce wdopodobnie zwycięży punkt widzenia kom~
lem uzgodnienia i ostatecznego oglos2eni~ w promisowy, a mianowicie system koncesyjny
formie dekretu Prezydenta.
Ustawa. ma uregulowac spra\vę zawią'

zywania

spółek

akcyjnych. \V toku dyskusji

nad tym punktem wyłoniły się dwa projekty, mianowicie projekt wprowadzenia sys:
temu koncesyjnego i drugi swobodnego za::
wiązywania spółek. Pierwszy .projekt polega
na ~m, że
założenia sp61ki akcyjnej wy:.
magane jest uzyskanie zezwolenia od pań~
stwa. ktore teź wykonuje naa spQlką nad~
iór", Drugi zaś system wymaga Jedynie zru:~

no

laezalO

TEATR POPUL. W SAlI GEYERA.

nie sz uje

(Piotrkowska 295)
J uiro wieClzorem premjera "Hajduczka" (P:~n.
WOI9dyjowski), s:?Jtuka history1CZJla w 4. aiktaeh..

JUTRZEJSZA PREMJERA TEATRU
I1QUI PRO QUO".
JutTo w sOOotę oobędzie się w sali Ffl;harmonji
mpowiedlZdoom premj>m-a teClltru 81rlystycznego "Qui
'Pro Quo" zWarfmllW'y. WyStawiona będJzie wjelka
t'ewj-a alttua[na w 2-;c;h akiaeh a 12-tu oDrazill;cn
p. t. "Ka'l"Uzelrar. Rewj~.l. a c.ieS\2dyła Słi~ w Wa.TS!Z&
vvlie tak Ql.1:l!vz,ym \ ID POIWodzenilem, re pr.zez t.rą
miesiące nie schoomHa z ~epertfuaJru. Autora.m1 tej
~ewji są Juljan Tuw5Jm i M. HeIIDM' (ten pi'eo:'Ws:!;y
uklI"ywa StiJę pod pseudooirrn.em idil'i Pletras>z1dal).
Ud2.la* bio:rą, 1l!3ijlepsd aJrtyści. Początek premjery o
godtr. 9-ej w.iecrwTem, a pozatem odbędą. się j$Z"
eze dwa przedsiarwiealiia a miialnowłcle: w l'ID.ed71ie
lę o godz. 5-ej po' połudJniu araz w poI1i~ek
o godlz. 9-e1 wiOOfA)!rem.

_.~.

WA1łIiAWSl<'A G-IEtDA OFICJALNA
Warszawa) 3-go marca.
WALUTY I DEWIZY.
ZjedaoczoQ'cb. 8.92
HolAndja 359,15
Londyn 43,52
Nowy Jork 8,95
PUJ'Ż 35,88
Dol~n'Stanów

W środę

uczuć

minalna na zlot. 100 dla wszelkiego rodzaju
przedsiębiorstw akcyjnych, oprÓCz ufyteczno
ści publicznej, 'dla których wartośc ta wyno
sić będzie zł.

50.

Szanowny PanIe RedaKtorze!
Uprzejmie prosimy o łaskawe zamiesz
czerue w poczytnem piśmie Pań~ki.Tl1 wyrazu
przykrej ncspodzianki, jaka spotkała bezro~
botnych Pracowników Umysłowych f korzy,
staj~cy~h z obiadów Magistrackiej Jadlodaj:
ni dla InteHgencji w parku Sienkiewicza.
Byliśmy przeświadczeni,

że

dzień

w

Popielcowy Instytucja ta zgvdnie ?

.tradycją

Ch'1'ześd~ańską Narodową obdzieli
ią
rzeszą Pl'acown. Umysłowych

bezrobot
obiadem

postnym;
Ku zdziwieniu jeanak naszen1U pooa::
no Ram podług stałego tygodniowego menu
rosóJ, i mięso.
Nie przesądzamy z góry sprawy, d(p
puszczając, że ze strony Zarząd Kuchni prze

PRAWO

i

&'

lacz si
ligencji?

popielcową bezrobotna inteligencjI\:. k~tolicka
otrzymała postnego obiadu

SĄ

nie

oczenIa...

Sądzimy Jeonak, że / uczucia religijne
kon.sumentó"'. . pOVvinny bić prze2 Zarząd
Kuchni szanowane i niepowIDno się zniewalać. głodnych m~s bezrobotnych do łama.nia
tradycy jnego postu popielcowego, jak to mia
lo miejsce \v dniu dzisiejszym.
.
Dużo osób zrezygnowało z mięsa, i
Zirzeklc się obiadów. Masy jednak w perspef
tywie głodu pohraIy obiady i post mimo swej
\voli ziama1i.
.
Powiadają, w Polsce jak kto chce, m~
jeCInak sądzimy, ze w kraju naszym od wiekó\Y katonckiem i wierzącym tradycje i przekonania religijne szanowane być powinny.
Konlitet Beuobotnych Katolików.
(Następują podpisy)

Da

I

239.&5
39,25
126.28-

I

Niebieski ptak w spódnioy

PAPIERY PROCENTOWE.
~ lJI'QC. L. Z. pa-ństw~ Banku r<Jlnego 85,00; Pot
aQltl!r. premjowa 46,25; 8 pl!'OC, L, Z, państw, Banku
gIlsp. kra,j. 85.00; 10 pro,c. poż, kolejowa 101,50; 6
()roc. pań, pCY1;, konwersyjna 59,00; 4 i pół proc. L.Z
~iem. 52.30; 4 proc, L. Z. 7Aemskie 46,00; 8 prot:'!.
L z, z.:e.mslde dolalI', 88,00; 5 proc. L. Z.Wa.rszawy
tU.25; 4 i pół proc. L, Z. Wa1"SIZ. 56,00
AKCJE.
BaIllk Dyskontowy 15,00; Bank Handllowy 5,35,.Bank PQlski 107,60; Banik: ~hocllni 3)1; Bank .
!jedn. ziem. poL 2,20; BaIlik Zw. sp. zaI'. 13,60; Ce

1.00;
pol.
0,35;
2,S,j;

Goslawico 62,00; Mieha16w 0,48; wa'l'Sz. Tow. ·fabr.
r'ukru 4,34; lllh"lej 63~OO; ł.alzy 0,27; Wys@8. 7,50;

Nobel ;},95; Węgiel 95.50; Polaka NaJta. 0.42; Ceg-ielski 34.50; Liapop 23.75; Modnejów 7.25; Nwbljn 124: Orthwein 0,46; Osi'l"owiec 17,25; Parowoty O,9U; Pocisk 2~O; Rudzki 1,64; Starachowice
2,81; Ursus 2,50; ZielenJeVv"SOCi 18.00; Zawiercie 34,00;
. t~ 17,00; ~. 2,40; Jablkow.scy 0.25;
Haberbueoh 95.00; Spio1tus ą.27; ~Jlii'a 0.33: Tow
~~

dowy, p.rzedsiębiorstw użyteczności publicZ'$
nej i t. pc będą musiały uzyskac koncesje.. ,
Projekt dokladnie omawia kwestję sks
cji. Ustalona zostanie na.jniźsza. warlośa n()t

religijnych bezrob

Słoiihohn

rata 0180; Kijewski 0,34; )Vildt 0,14; Zgierz
Elekt;r. d~row, 65,00; Elektryczność 81,00;
Tow. tllekta.-. 0,28; Urown-BQveri 2,70; Kabel
Siła i Światło 89,00; Czemk 0,6-5; Częstoci.ce

nie zostanie \vprowadzony, jednakże władza
wykonywać będzie nadzór. Spółki akcyjne
charakteru specjalnego, jak banki!> tow. bu-

dzi, I plBbi

Praga 26,57SzwaJcarja 172,S1
Wiedeń

in. Przem« i Handlu.

MInIsterstwo lialliIlu i przemysłu opra~

wlsC'iZ<orem pOl'az ost,atni piękna
s.z.tuik.a
nistoryczna "Ogniem i _~,ne;c:Z:8!m". Jutro \v"iracrorom
wodewil w 4 aiktaClh ,;VVa..mzawa w NQcy",

Dziś

WłłJchy

jny h

Skrzynkil ~ 11st6w.

'

.

ch

Wydział Karny Sądu Okręgowego w
todzi wczoraj pod przewodnictwem sędziego
JlHnkza w asyście sędziów Jurko\vskiego i

oa Kobiet tam zamiesZkałych r6tne rz~:

Kurczyńskicgo, rozważał

ską, twierdząc, że mat.1{a jej zamieszkuje Vi,

sprawę

niebywałą

dotąd

niejakiej 30;:letniej Zofji Gregier vel
Bernfeld, oskarżDnej o włóczęgost\vo i poda:)
wanie fałszywych wIadomości o swej osobie.
Awanturnicza ta niewiasta. występo\vala. pod
lO~ma nazwiskalni, które na prze\vodzie są~
dowym nie dostatecznie zostały ustalone.
W dniu 3 lipca 1925 r. w Łodzi areszto
wana zestala przez policJ(t kobieta, nie mogą
ca się wylegitymowac zaanym dowodem. W
czaSie aresztowania kobieta ta zamieszkiwała
w lokalu Towarzystwa. Ochrony Kobiet przy
ul. Przejazd 23. Zarządzającej Towarzystwa
Ochrony Kobiet oświadczyła, że przybyła do
Łodzi w poszukiwaniu pra.cy. Podczas pobytu
w wspomnianej ochronic t pożyczała
sobk

Badana w Urzędzie Śledczym wspomniana kobieta, podała się za bIarj" Op~

Willanowie pod Warszawą \ve własnym ~
mu. Opalhlską przesłanQ do Urzędu śledc~
go w Warszawie, celem s1wiermenia jej ~
sonaljt
Jak ·I.:~talono cała ta gra nazwisk u~.
wana przez przebiegłą niewiastę, była zmyśla
ną, gdyż nazwisko jej właściwie brzmi: Zof
ja Gregier z domu Bernfeld, urodzona we

Lwowie,
.
Po pOigodzinnej nraadzie sąo ogłosił wy
rok, mocą którego 3fr-letnia Zofja Gregiel
vel Bernfeld, skazaną z08taje!la włóczęg~
stwe i pod.hvanie fałszywych wiadomości G
swej osobie, nuJeden rok więzienia z pozba
wieniem praw.
(U)
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rli:.!. IDmilj[;),z}' !lB@idz. l !l-h!! Emill}, a 4·t~!. lM} ]L3I\JUUl"
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.
.Calj'1S\lQ M., 1;a~ 12;~16; ..... ';: ..: .. ' .
GaUter J;' I{OIlfl-OOm.tYnIOIWSka 59, meble.
S21WUll'C' S. WOI111orskJll. 18, . meble.
Cyn1i1ffiO!n Stz.t zaw,~'k,a. 2O,m~a. .'m'lY••
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OBWIESZCZENIE.
Komornik przy Sądzie
Okrę~o\V~~.nl
W . ł..odzi na powiat łódzki, Jan i\ndrzejew-.
ski, Olajqcy kaucelarję \y Łodzi; przy ul. Or::
tej Nr. 3 na zasadzie art. 1030 U.P.C.~ agia::
,'l~!t że dnia 11 n1atca 1927 r. od godz. 10~[;J
rano w Zgierzu odbędzie się sprzedaż przez
lkytację publiczną ruchOlności
należąc~d1
dofir .. :Tow. Akc. Juljusza I-Ioffmana" skła
dający.ch sitt z kasy ogniotrwałej i 111aszyny
.do pisania. Oszacowanych na ogólną sumę

Nauka i wychowanie.
1

•

· fru lttc:Jemuz;}'ki fortfipiar:o.
O
wet Mf~S ęcznie oc! 16 zl.
Głó'IiJł1 40 tn ~E.

1'8- 2

~5.

Bt1.o:;owa
i-o pp..

m S. w ~oa.:..
1041-5

do sl1fle·:1ania duh' W. .1
ży wyDOI %eoamek dZlecm
T t<n~o
tlr%ąd~E,ułe

nycH. oral

sklepo·
we PlOtrko\łska !5ł~ firmR: .!::SaUł54-2

zftr Polski-

~lśdill1ne . ~ózkl ~d~Ch~fle .••
my\1tar(l,natongGdntej 1 na}taQlłJ

Gm cztero .piętromy z 1rly
,iętr, che v ną p.rzy ul. Oblę',
O
garBkłej ;Nt b, przy BfZU;'1'i5~lf;

łllDobropoł"

1.

PIOirkoweka 78
m poó.~ór&ł1.
541-

od zaraz. do sprzedanie. \ił!.!) d.
LutemiefSKa l t. Ł.. Cichedti.

1C52-1 _ł

i002ł.

łko fydZłBÓ· PIIł

Posady i prace.

Komornik J. Aidl'zejewski.

643

Łółka

meta:owe. materace draeiaae

Do alit Nt! 119P 1916 r~

OBWlESZCZENm.

.Komornik przy Sądzie
Okręgowym
w. todzi na powiat łódzkj, Jan A.ndrzejew:>
. 'ski, mający kancelarję w Łodzi, przy ul. 9r~
lei Nr. 3 na zasadzie art. 1030 U.P.C., ogia:>
~za)że dnia 8 11larca 1927 r. od godz. lO;ej
rano we wsi Szatonia, gn1 BrużY"Ll \Vielka
odb~dzie się sprzedaż prZEZ licytacje public~
n~1 ruchomości należących do Stanisława i
\Veroniki małż. Szvma11skich
składających
sic: z nicbli, n1aszY~1Y de szycia, oraz 2 koni,
l~rowy, l wozu, 7 korcy oWsa w ziarnie 3
korcv owsa w slon1ie i 5 korcy żyta w slo::
tnie. ~Oszacowanych na ogólną sumę 840 zł.
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do

~~ge ~

re-
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P. pnldykm

,1 i .

iła

.wo,-
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P

iD

...

który pOliada
p~tkł.. lJpo1N ~ 1020-2
1V
.&~ldk:go

ę

t024~

-*

'lO\\1afY fił~ na da-'dcl
plau~ae

.kBie, u~.
Je~óie,
. . . tirukI. ~ł ~~
l

pelta i n.liunta

daE"ł-"'lriellzat· Plede t
Icme toną om ~antałt

u:n)'stko TJ1 ejleps.l1ch szatatanio n dogodayca ...
ronkada poleca ł1rma

kłieb

. . .rot II.

t

l piCtro (r~Sief1lł:inłiex.)
, .i

Komornik J. Andrzejew'3ki.
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OBWIESZCZENIE.

ililnterję

G bielb.łlę, trJkot,. arawaty.
szale, l'ęka1fii~%kjł ueU'J, j6ski

Komornik przy Sądzie
Okrę~owym
w ł.odzi na powiat łodzki, Jan Andrzejew:!
.~Ęif mający kancelarję \v Łodzi, przy ul. Dr:!
lej Nr. 3 na zasadzie art. 1030 U.P.C., ogła,
"za . .Żę dnia 11 marca 1927 r. od godz l(bej
rano w Zgierzu odbędzie się sprzedgż prze~
licytację publicznq ruchomości
należących
.'~io Br.. ,Tow.Akc Juljusza Hoffmana" skin
~łalących się z samochodu ciężarowego~ oraz
2'maszyn::tokani. Oszaco\vanych na ogólną
~imuł

1800 -.:.

skarpdki, pOńezoeb,. reformy
poleca sklep ~\.rjl CzempJk

Komorni~

O

do sprzedania kre
elens i dwie pary kur raso"

wJeh .,1i.!lOf!d"\ 6..go Slerpllia
ID., ~.

Uf du.ż) Dl lWjbcże.

ais

godne. Celty nlllt'e. PrZJJmuje
w5zelkie EDmÓ\1l}enła Dl 2'.ekres

J. Andrrzejewski.

taplc~rst\\a \\cniJazece. Karoła
l. StanHsla Ul (illl)1.1a:
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materaami
.i ~i~ll.łi2iarkę spneaam ta...
uio SieDkie'Wicze 71. Boh~$łam
!J\\sne 14111:a

U

OBWIESZCZENIE..
SądzIe

Okręgowym

·w todzi na powiat łódzki, Jan AndrzejewtJ
skiImający kancelarję w Łodzi, przy ul. Or~
~łej Nr. 3' na zasadzie art. 1030 U.P.C., ogIa::
sza,' że dnia 11 marca. 1927 r. od godz. 10::ej
rano :w Zgierzu odbędzie się sprzedaż przez

,~.ytftbjępubliczną ruchomości

nalezących

){10 h~. ·"Tow. Akc. Juljusza. Hofflnana" skła

~jących się z 10 tysięcy kg. żelaza surowego,
-5'łY~ęcy. kg. okrągłego i kwadratowego żela
2a A:biurek kantorowych. 3 foteli i 4 krzeseł

gj,~tych. Os~acowanych na

ogólną. SUlU·ę

l750Z'ł.

KomornIk 'J..Andrzeje'\vski.

~>·j~CENA

er

Mizera.

%

Jas. kolach \1oUa 15 ł 20 It II
10 stm. z pnpitflml iupekeji.

Lekarz-Dentysta

lihrunld do.

toaC-1

przy

mobUa

t9dj-~

spffedaf otomany,
OkazyjnI.
kozetki l.//iPczany. krzesla

Do akt. Nr. 813 1925 r.

647

ke l1J nłe

51.

"

Kom~nik

ROlne.

Łódt. ul. GiÓwna 11.

zł

634

r6myeb gctnnkó.

I

I

nI. &drzeja 4, Tel. 54-12,
Przyjmuje od W-f i od 4" 1.

1024-3

lIII!lI\'II_lIIIIIIII!IIIIiEilll!illlllllillllll!llillllli!!ii

ł21-10

tanio do IPrzecłanuA.. ZamaOlD&

1. teL Np. 99.

~E-1

!iiII

Lekarz-dent,sta

H. Litu .. faGbs

Plotrka.th . , tl1" 21....

PrąJmuJe

od 11-1 i od ~.

t55-1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Do akt. Nr. 344 l~ ~
,O'BWIESZCZENIE.
Komornik przy Sądzie
Okręgowy at
w ł..odzi na PO\Vhlt łódzki, Jan Andrzejew~
sk.i, mający kancelarję w Łodzi, przy ul. Or~
lej Nr. 3 na zasadzie art. 1030 U.P.C.~ ogla~
sza, że dnia 11 marca 1927 r. od godz. 10::ej
rano w LgH~rzu· odbędzie się sprzedaż przez
licytaCję publiczną l'uchomosci
należących
do Hr ..,T'ow, Akc. Juljusza I-Ioffnlana" skLl
dających si~ 'l n1a",zyny tokarni. Oszacowt1:
nych na ogólną sumę 650 zł
645
Komornik J. Anarzeje-WSki.

Do ~ 343 1924

&

OBWIESZCZENIE'.
Komornik przy Sądzie
Okręgowym
w Lodzi na powiat ł6dzki, Jan Andrzejew..
ski. mający kancelarię w Łodzi, przy uL Or_
lej Nr. 3 na zasadzie axt. 1030 U.P.C., ogIa::
sza, że dnia 11 marca 1927 r. od godz. 10~i
rano w Zgierzu' odbędzie się sprzedaż przez
licytację publiczną urehomości
należących
do fir, HTO'W. Akc. Juljusza I-Iofsmana skla
dających się z 10~ciu maszyn tokarń. Oszaco
wanych na ogólną sumę 5.000 zł.
641
-~ Komornik J. Andrzejewskj~
h

OGLOSd: pn.ed . . . .
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