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Cz-wartek, 22,.go listopada

arglnesie ostatniej
Gdy mOIloP'll solny dawał Państwu
deficyt - poradzono sobie w bardzo pro-

sty sposób: podniesiono cenę na sól.
Gdy koleje dawały straty - zara~zom
no sobie analogicznie i) pod:niesi(;'lio wszei
u

kie taryfy.
Te same, mniej więcej metody stosc:~
wano w każdym czasie~ w każdym miejscu
i w każdym wypadku. jakichkolwiek :nie"
d.obortiW.
"
Nie wchodzono tu nigdy kwest je an~··
lizy kosztów p:rodukcji~ nie zasłanawian~
się poważnie, czy czasem pr:!:yczyna deficy ..
łów nie leży czasem, głębiej DPa W błędnej
organizacji lub zbyt drogich kosztach pro..

y p.
się

Inistra Skarbu
z

doszła

tych samych recept co Kasa. Cho..
rych, która na wszelkiego rodzaju. objawy
chorobowe stosuje i reguły podniesienie
sławki ubezpieczeniowej i aspirynę, asp!..
lt'ynę i jeszcze raz aspirynę...
'
Mełoda ta - rueliczenia się absolu..
tuie .z cenami rynkowemi, 'z możnością

strajk

aukcji czy eksploatacJi. -

trzymano

3·20

reguły

płatniczą ludności, metoda Związków Za..
wodowych podno.szenia ceny bez ogląda..
nia się na "burżuazyjną Europę" - nie za..
wsze doprowadza do celu, czego zresztą
]est dowodem ostatni strajk wlóknien.niczy
'i,V JJlodzi.
Ale fiskalna polityka Pai~twa - nle

jeszcze do tego punktu, co ostatni
- niestety jednak dla nas,

łódzki

PR~DZEJ CZY PÓŻNIEJ DOJść

DO NIEGO MUSI. -- jak ło, widzi m"
na podstawie cyfr znanego i powszech..
nie szanowanego proi. Krzyżanowski zosial rozdęty do n.ieprawdopodobnej cyfry.
5 i pól. MILJARDA ZL.
Budżet Państwa

co

łącznie

ze

świadczeniami komunalnemJ
cyfrę

i socjalnemi przekracza

6 i PÓL MILJARDA ZL.

Z tego według sprawozdania amery·
kaliskiego Devey'a zaledwie 2 proc. płaci
wieś. Potworną resztę,

w wysokości
5 MILJARDóW i 8BO l'1.u.lIJOl'l10W,

płaci wyłącznie przemysł,

handel, rzemio-

slo t. j. wogóle miasta.........
Ponieważ w obiegu

majduJlł się

nie..

całe

ie pod tkow

s.Geo

warsztatów rzem., "ys tawiflnyeb na licy tację \v j dnym.
tylko roku w jednej dZlełnicy państwa

Wielka sala recepcyjna Targów Poznań .. Źakowski.
N a kanwie pow:lzechnie znanych zarzu..
skich wypełniła się w niedzielę licznie przybył-ymi delegatami rzemiosła wielkopolskiego Łów mówca. opierając urzędowemi zestawie~
i za bt:zmiała zdecydowanym protestem prze- niami statystyczDemi przed~LtVvi~ obraz praw~
dzi'INej gehenny m.t1!izego rzemieślnika.
ciw 01. owiązującemu ustawodawstwu podatko
'.'
W ostatnich latach (1919-1927) liczba
wen:u.
JE si objawem niezmiernie pocieszającym f rzemieślników - płatników podatku przemy:i:e :nareEzcie szerokie warstwy naszego miesz- słowe~o i obrctowego na Ziemiach Zachodczańslwa poczynają sobie uświadamiać, iż nich zmniejSZyła się o 6.300, W ostatnim ro~
polski s') stem podatkowy jest największą za- ku wysławiono na lkyŁację zgórą 8.000 war..
kalą ushoju gospodarczego i że walka z nim sztatów rzemieślniczych. Te cyfry mówią sajest święt,m obowiązkiem wszystkich uświa me za siebie i mówią przykrą i groźną praw·
clę, ze "nasz fiskus dorzyna kurę. znosząc.ą
d01I11Cnych czynników, (pisze .. N. Kurjer").
Fcc18łek przemysłowy i obrotowy śmiało złote jajka i mówią; że polskim miastom gromożnaprz-yrównać do PętliCYf w której śmier zi ruina a w ślad za tem i ruina gospodarcza
tein)m uścisku dławi się uczciwy kupiec i państwa..
.
Po wyczerpującym. referacie p. Zakow..
ubogi :rznr:ieśłnik, a z której kpi sobie pokąt . ,
ny. pośtecinjk. To też Zjazd niedzielny twar.. skiego . rozpoczęła się dyskusja naogól nicdo śtanął na stanowisku walki z harpią. po- wnosząca nic nowego do sprawy. W arto tyl~
datk(j'wą. domagając się równych praw lecz i ko podkreśl!ś. wysoce niezręcznie; stylem wiecu z Pipidówki wypowiedzianą "mówkę" pos.
równych obowiązków dla wsi i miast.
Referat o sytuacji rzemiosła w świetle' Idzikowskiego z Be-Be..
p

obowiązującego

u~tawodawstwa

wygłosił p.

Q,OUCI

1· i PÓL l\-IILJARDA
ba'iknoiów, - Kasy Państwa mnlzą
CZTERY RAZY DO ROKU
tą sumę wyp~acić i znowu ściągnąć abJj
tyl~lI:o PQi~],'Yć wydatki Pa{ls"twa .•••
,Kiedy w innych państwach d.aniny
państwowe nie osiągają nawet jednokrotnej U3ści o~Iegcwa~ :monety, n nas są one

czierak.1tcrt!lle większe. Teraz laiw o zl'ozumieć dlaczego lu..
d:ncść pl'2;;';nllal'ra tlo muru. musiała w~]fi
w długcienninowe weksle które, do pew..
nego stopnia :m.uszą zaśtąpić brak środ...
kaw· obiegowych. Jakiemi to ofiarami, utrzymuje na..
ród państwo - dowodzifakł - że w jednym tylko wojewćddwi8 pm:nańskim, ~dzie

przeprowadzono

odpowiednią statystykę

le-

go rodzaju - zrujnowano podatkami zg -~ą
8000 WARSZTATóW RZEMIEŚLNICZYCH
.
i DROBNYCH KUPCóW....
Czy można uwaźać. za zdrowe slosun",
ki tego, xodzaju że trzeba sprzedawać 'fU"
cbomo§si--aby . utrzymać w ruchu inter~~?

Taka gospodarka· musi

prędzeJ,

czy

pąźniej doprowadzić do przesilenia gospQs!'
d. c. na str. 2.. 6j

,.r,

__., _ _
•

- ....

.

tyld. P .. mm. Czechowiczzauważył, że trzeba wszelkiemi sposobami ściągnąć kapitał
~agraniczny, do Polski, bo bez tego eks plo..
~dacJa naturalnych bogactw kraju. nie da
.się' pl'zeprowadzió.
Kapitał ÓW, ma otrzymać specjalnie
przywileje i zwolnienia od podałku mająl..
kowego. Pachnie to nieco... wyprzedażą nitej cen kosztu - ale . kiedy zmarRowaliś..
i my polskie kapitały (pożyczki państwowe,
! .JPołeki, nieruchomo) musimy
nolen8 VO"
I

_."j'

portą

ło

:?il.gran!czo.ego. Otę"j;'l1owały ~lle ko-

134 .

Kłopotliwe połozenie rządu

budżeto

Z kolei ]!Os· Bittner (ch. D.f omawiał

t

.

.

...;......--000---

+

mili n'

się -zli.potrzebnych

,:ustalono bez dyskusji, że komisja

~.

W Uklop~.

t

;d:i:bradowa,ć b~zie przez pięć dni w tygo

I

il.18.Sżynowego..

osiemtb:Jesi@ciu. kart pisma .plzewainie

a

Warszawa, 21 listopada (aw)
Na. dzisi~jszem Posiedzeniu komisji bud,
!łetowcj wystąpił z
dłuższem
przemOWle
niem referent generalny, pos. Krzyżanowski
z B.B., który -- komentując przemóvv1cnie
posła Dąbskiego uważa, iż był w Przemówie
niu swojemźle zrozumiany,' bowiem rzad
nie przekroczył wydatków,' preliminowany~h
,na rok bieżący, o 70 miljonów,a. wcgóle in
: ~estował o sto lniljonówwięcej, niż'prze
;;widywał preliminarzt
-Po wystąpieniu pos. Krzyżanowskiego

~-,""."

~~~_~_....a~--'-

,

..
.'. ".
Czy, jeżeli do .,tak błahe] spr~wy ~aK
wydanie paszpo:rlu. państwo :mu.~l·.zU;ZYĆ
minimum' 3-4 dni pracy urzęd:.w.ka -to
czy jest do pomyślenia jakakolwiek reduk
,
nych warunkach
poprawić co zresztą cjaadminisł:racji?
. Różowe na~zieje p. Min. (;zecnoWl..
słwiel'dzar6wniez
niedwuznaomiedo~
cza na wydatną pmnoc kapitału, któremu
mdoe. Dovay.·
Polsce życie,
Wymagało,> by to poważnego ··zmniej .. , pr;ez 10 lat obrzydzało się w
nacechowane
uzędowym
optymizmem,
nie
szenla aparatu administracyjnego,", czego
mogą
byóniesiety
t:łodzielone
przez
myśl,
przy dzisiej~zymwrecznieplzyłomnJm e..
tatyźmie ora,,Z' przerostowi
biurokracji-:- ~ą częś-S społeczeństwa. i zdaje się' nazaw...
s'ze ,pozostaną "marzeniami ściętej gl.\wy",
przeprowadz16się nie da.
ogłoszonemi
VI "Dziennik~ . RozPo1'2:ądzeii"
W tych' dniaoh mieUśmymożność o..
w
formie
obowiązującej
ustawy••
glądać papiery, w sprawit'r wydania pasz-

'(dok. ze str. 1-'-ej) " lens iść do.zagl'ł:Ulicy, która jeszcze:niewła
4uczegol zapewnienia P" ministra Czechu.. dom 0, .czy będzie zdecydowaną 'nulazaćsię'
wleza w jego 'Wczorajszej ulowie...;....· *0 na' smętny losu.. polJkiego l,.ap;talu.. ,·
To mClboc:J.cszające pfJ~cże:W.e . ekono"
.wszystko jest dobrze - są więcej nU golomiczne
··;państwa· - nIe da się -- ,w obec~
słowne i ru.ewytrzymują :u.aj1żejs:..:ej lu'Y,"

l . , _ .' '.

"• .

wobec

Vj'ś(,ipstwa,poslów

stęPnie występuje niemniej stanowczo prte
ciw pozyskiwaniu sobie przez rząd lUdzi,któ
rzy nader szybk.o i zręcznie zmieniająprzeko
nania, w zalezności od tego,' jaki .otrzyma
ją :za z1l1ianę' tych .ekwiwalent. ..
.
Posłowie Czapiński i
Czetwertyńs-ki,

.nie bacząc na 'możliwe szykany ze' strony
,powolanych czynnikÓw, wystąPili .ostro prze
ciw przekroczeniu przez rząd przyznanych
mu kredytów.o ..- 500· miljonów zlQtyoh ,i nie
wyliczeniu się z tego.
.."
, " Wobec. nieco zaostrzonej sytuacji ~
po odPowiedzi wicemin. Grodzickiego na wy
wody pos· RybarskiegoiZLNi>2'Ilrzy~ Da

wydaU'1 Ó.

z komisJi

budżetowej

posiedzenie p. Pl'emjer Barte1, ktÓry oSWlau
czyI z wyszukaną uprzejmością iż rząd. gorą
co' pragnie zgodnej współpracy z
parlamen
tern (?), oraz że wyliczenie rządowe za rok1927, a nawet za 1925' będzie sejm0'Yi prze
dłożone, wprawdzie dopiero w końcu grud
Wa, ale Przedłożone będzie.
.
Mowa premjera Bartla wywarła bar, .
dzo' dodatnie wrażenie szczególnie na przed
stawicielach ugrupowail lewicowych. .
Ponieważ p. premjer wybierał się na.
bankiet zbkazji przyjazdu sekretarza gen&-!
ralnego Ligi Narodów, sir Erica DrummQD.q
, da1 dalSzady.ftk1JS.ia ~W2- odroczon~
.

mm"

',taktykę gospodarczą rządu, przyczem shvier

dzil, .ic Przyczyn kryzysu
gOfipodarcżego
szukać należy w . samym, ustroju, ktury wy
gląda na wywłaszczeniowy, a :tlawct półkomu
.~ertycznYG
_

Jak stwierdza m6wca - w roku bieżą
cym nie wykupiono 36,000 patentów rzemie
ślniczych i kupieckich.
,lej, że klub jego jCSJt

podkreśla da
zwolennikiem
mtęr

Mówca

wcncjonizmu Państwowego~ lecz nie w sen
sie kontrolowania każdej idei
pl'ywa.tnej
: przez urzędników
pailstwowych, co wkra
Cza w sferę wybujdcgo biurokratyzmu, lecz
raczej w kierunku zwalczania inicjatywy pry
~tnej,

któraby szkodziła
ogółowi. (Ściga
nie przestęPstw i t. p. K' P. R)
Poseł Roja protestuje, oczywiście, prze
.eiw tmdwyższeniu .podlatku gruntowego, a na
",.. 'r,~,;-:";'-"~

Nr.

13~1340 1928 r.
OGLOSZENJE
Komornik przy Sądzie Okręgowym w.
Łodzi S. Za.jkowski, zam. w Łodzi przy uli
;ey T:rauguta Nr. 10, na zasadzie art. . 1030
U. P. C. ogłosza, że w dniu 30. 11 1928 r. od
g~ziny tO-ej rano w . Łodzi przy. ulicy
I Plotrko~skiej
pod Nr. 108 odbędzie się
~ aprzedaz ,z przetargu publicznego ruchoD;LO
~ &§ci na:lezących. do Reinholda Stibbego i
(lkł-.daJQ.cych SIę z tok.arki mechanicznej
i.tłnny "H. SODnenberg'~' w Disseldorfie ó~~wa.nJ..cili na sumę zł. 2.000. _
ID;' . . . ;
,Łódź, dn. 20. 11.1928 r. '

Do akt.

I

Q.
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Klnx -Klan" Ha. emi:g':r3;0ji

c.Jjnewy

"Ku

Gl>

PRAGA 21. 11{aw)Dziś,wgo'dzinach
popOłudniowych Zjechały
do
gmachu kon'h';'~
.

tajneJ. organizacji ukrain ski ej na emigracjI.
.' W , l"lSCle
. tym Paziuk doosi: BUO{!urowi ze liG
sula t u generalnego nwcZY:(Jospolitej Polski
.
.w. Pradze' władze sądowe~ .celem dokonania wlążal konta~t z ukraińską organizacją woj
wizji lokalnej miejsca .zamachu, dokonaue- skową w Galicji Wschodniej W tym to celu
go .n~ kons~a RzplitejjoPod sHnę.eskortą· pragnie porozumieć' się z Biłogurowem, co do
POlIC~l przywieziony również zaostał spraw taktyki, z okazji rocznicy walk Lwowskich.
ca rueudanego zamachu, .Paziuk któremu Dalej w liście Paziuk zapytuje o uchwały;
towarzyszyli jego obrg:tJ.ey.
'
.
- "czarnej rady'" ;AresztowanyBiłogurow ~
Plac przed konsulateam ·otoczły kor- _p~zecza. jakob7 znał Paziuka i ze.
jakoby;
don .policji1 z J?0rl;a ,którego·'.l!I'zJ7g1~dały' ·s~Q mlalcos wspolnego z. "czarną
radą\ Nato
scenIe tłumy clekawych.
'~ja.st D,ie. z. aprzecza,że .organizacja taka mQ
W zwią.zku ze, zbiegowiskiem przed
t
C h
konsulatem polskim rozeszła się pogłoska ze.ls mec w zec osłowacji i skła!dlać się z
o drugim .zamachu..
.'
cll11gtantów. ukraińskichr· Polskich i Rosji
sowieckiej. Z llowyższegowidać, co śledztwo
OJ

PRAGA 21 11 (ATE)Wczorajzakoii.. ·
czono tu przestępne, śledztwo zamachu
konsl}la' polskiego w Pradze. śledztwo da..
lo nader obci[~zającymaterJał. o' działalumki ukrainców na e.w!gtacji1 jaki w Pal
set> OrganizaCję l.1 Kra ińskie tajne wzorowane
'były na aąlerykańskiemKu~Ku--Klan, ma
j.c .na celu teror w 0.dm.'esienk'do .diiałncży
polskich.Przep~{}wadżolla'rewizja w miesz
'h . P . k .
k.amu .sprawcy zamac
u, . azUl aj
wykryła
list adresowany, do M.ichałaBiłoguro~ b.
ofica'ra 'l.'lhaińskip<l1l'\. . +.A; ....'."," .i......7, n..:~izv.w.,.A...J N"
w

· !

~,

ib..

........

~

M.,-.J'

vu_

6i'

władz poIs~ich w sprawie działalności ukra
iilCÓW.·-.'. już. da.wno stw.ierdziło, 'że emi!2.,ran••t
k
-", ~A
t! ra:nscy . mają za zadanie stosować teror in
uywldualny -w stosunku do wybitnych dzia
łaczypoIskichzagl'anicą i w kraju.

W~'1-C:t;"",;:;;;~;~;~;,~,-j=;-'5;~i~&dL wC.

D ., "
d 1
• :I';lSl~J o gO.z . O rano w
katedneśw.
Stamsława, KostkI J. E. Ks Bisku . T
' .
k' l · · · d · l' . ," '.'
'..
p
ymleme..
c 1 oOl?aw1r Zlt~K.C?;ynne nabożenstwo w lOCI;

lO ., leclaO~rony L w o w a . · •

F'o,ui3\b?źeństwienastąpizfożenie wieńca. .na

~tObl~ NJ.eznanego Zołnierza. .

Nr. 320

'~ROZ\VOj" Czwartek dn. 22,,!istopada 1929.

1 I l ! ! ! L r , _
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D
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BW,

panny lat 28,

raze

!łużącej ś.

PI

ałżonkó

yszeró
z ni i nie innie za ordo anej

odbędzie się' w kościele św Krzyza w Łodzi przed W ielkim Ołtarzem
dn. 23 listopada 1928 l. o godz. 9 rano .
'

odzin
I t
onur
Smułnemi zgłoskami z'apisał się dzień
on€(ćcdszyw historji loiniciwa wojskowego.

1'\a lotnisku warszawskiem i w okolicach
miasta zdarzyło się onegdaj w południe aż 5
wypadków samolotowych, spowodowanych
gęstą mgłą. która nadpłynęła z północy, praw
dopodobnie z nad morza.
Na lotnisku mokoŁowskiem ru€h ,zaczął
się od wczesnego ranka. Piloci i obserwato..
rzy, korzystając z pięknej pogody i czystego
powietrza, odb-ywaH swoje codzienne loty
ćwiczebne.

Nagle koło godziny 11 przed południem
nad miastem podniosła się gęsta m~łaf która
zakryła zupełnie horyzont, zmniejszając pole
widzenia do kilku zaledwie metrów.
Aparaty unoszące się nad lotniskiem zaczęły lądować jeden za drugim.
W powietrzu znajdowały się jeszcze
cztery samoloty, a tymczasem mgła gęstniała
z minuty na minutę· Zacierały się kontury
haugarów, za szarą, wilgotną zasłoną ginął
teren lotniska.
W' porcie lotniczym zapanował niepokój
o los lotników. znajdujących się w powietrzu.
Nagi~'nad lotniskiem rozległ się głuchy
, warkot motoru. Jakiś samolot podchodził do
l

lądowania.

Pilot osiadał w ostrym "pique".
Z szarego tumanu mgły wyłonił się sa..

molot Potez XXVII tuż nad ziemią. Pilot por.
Drzewiecki nie zdążył już wyrównać maszyny i samolot uderzył o ~deloną murawę lot..
niska rozbijając się doszczętnie.
Pilot por. DrzewiecKi i mechanik pIu!.
Meser wyszli cało.
VI chwilę potem już za obr~be~ , lo~ni...
ska ne fm,'cie VI Rakow~u zdarZ:Yia Sl~ smler"
teIn.:'. katastrofa. Drugi Potez XXVIIpl1otowany p zez kapitana DziugieUa z Instytut~ .ba~
dań technicznych lotnictwa. z mechamlnem
s1. szer. Maciejewskim na miejscu obsenv,atora, rozbił się doszczętnie przy ~ądo~amu.
Samolot nie tracąc sźybk<?śCl. zwahł s~ę. na
zlemię. Pilot kpt. Dziugiełi zgmął na .mle;~c~.
Mechanika Maciejews~~iego barqzo ::lęZ~
ko, rarnego odwieziono 00 szpitala Ujazdow.kiGgo.

piątek

w

szeró
,

•
I

lo

I

jednego dnia

Lecące razem dwa samoloty, Breguet XIX
pilotowany przez plut. Podwysockiego z por.
obserwatorem Bukowsktm i Potez xxvn pilotowany przez mjr. Kędziora z mechanikiem
plutonowym Potasem wpadłszy w gęstą mgłę
musiały lądować za miastem.
Szczęśliwie znajdowały się one nad polem magistrackiem przy ul. Zawiszy.
I te lądowania nie obeszły się· bez wypadku. Obie maszyny doznały powaźnych
uszkodzeń. Breguet ma złamane skrzvdło. Po'tez strzaskane powozie~ . Pilot plut. Podwysocki uległ lekkim poranieniom.
Gęsta :mgła dała się również we znaki

samoloto wi sanitarnemu typu Henrict XIV
który wvsta!'tował z Dęblina do Warszawy
Samolotem tym pilotowanym przez pilota sierż. Kowalewskiego leciała na operację do
Warszawy żona wachmistrza żandarmerji ze
Stawów z pod Dęblina p. Genowefa .Kocha·
nowska.
Pilot dostawszy się w ~ęsty obłok mgł.,
zabłądził i minąwszy Warszawę lądował na
łąkach w Młocinach.
Na szc:zęście samolot osiadł bez znacz..
niejszych uszkodzeń.
-nOil---
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ł!:;,że~stVi10 żalu
e za duszę
św. p. Józefy
orows~~iei
ZAMORDOWANEJ PRZEZ ZA
Jutro w pią.tek o godzinie 9-ej rano
odprawione będzie w koś'ciele Podwyższe
nia Św. Krzyża żałobne nabożeństwo katafalkowe za ś. p. J ózefę Borowską, służą
cą ś. p. Bronisława i Marji Tyszerów.
.,
Cicha i pracowita, skromna i wierna
swym chlebodawcom
padła
z
ręki
mordercy jako o'fiara obo\viązku. Zwłold
Jej pochowane zostały na cmenLarzu w Z&rzewie.
Po wyjaśnieniu jej niewinności w.

_1IlIIIiI!Ii_______

BÓJC~ MAŁż.

TYSZERÓW"
sprawie mordu wszczęto starania jeszcze
w dzień pogrzebu ś. p. Tyszerów by po!
grżeb jej
mógł' odbyć się jednocześnie 11
pogrzebem jej zmarłych chlebodawców na:
starym cm.entarzu katolickim, ale rzec2;:
okazała się spóźniona i
dlatego nj emo.:'
;1' ~,1'ł'

żliwa.

W dzięczna rodzina Tyszerów obieca":
la zbulioWill: na mogile ś. p. J ózefy. Borow~
skiej kamienny sarkofag z wyrytym nań
napisem
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mouji \tVarszawskiej koncert oaganizowaJ
nv dla młodzieży szkolnej.
. PROGRAM Cwaltek dn. 22 lisłGpada 1928.
"
15.00-15$20 Romunikaty: meteorolo
11,56-12,05 bygnal Cz.aSl..L z Wal'st.a.w giczny, gospodarczy i nadprogram.
skiego ubserw. Astronom., kom. lotuiczo15,45-16,UO Kom. Ligi Obrony PO'
meteorologiczny.
wietrznej i Przeciwgazowej.
'
12.05-12,30 Odczyt org. przez Ivlin.
Muzyka
płyt
gramoli
16,00-16,55
We R. i O. P. dla młodzieży szkolnej p. t. GralTIofon i płyty ze sklepu B. Rudzkiegt
,,0 l'oślinach wielkoludach" (p .... ~eg:ina (IVIal'szałko'\vska 87 i J46).
Rudz:ińska).
17,10-17,35
,.Wśród
ksi~żek"
1~O-14.00.
. Transmisja z ];i'ilhLU" prof. H. Mościcki).
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"ROZWOlh Czwartek dn. 22 listopada 1928~

I
W dniu dizlsiejszym ze wszystkich
ArOn Polski ciągną do Lwowa jego da,;ni
oirońcy,by wziąć udział w lO-:-ej rOC:l:?lcy
teao wielkiego dnia, który z powrotem ,1 na
...wsze już oddal Lwów w ręce polskie.
Dzień 21 listopada 1918' r. zakO11czyi
KrWawe pasmo trzytygodniowych bohater
ikich walk, którym równych niewiele znaj ii
, dzieje świata.
Obsadzony podstępnię,w dwu 1 listo
pa,da przez wojska ukraińskie, ,Lwów prz:z
3 tygodnie nietylko nie pozwolił niep:zyj~cle
łowi rozszerzyć swej ol.;:upacji na nleZUjęte
jeszcze placówki, ale krok P{y kroku ,odbie
la! mu coraz to inną połać mia81ta, dokazu
jąc istnych cudów bohaterstwa.
Bez wojska regularnego, bez
brom,
bu amunicji Lwów bronił się i obronił bra
, uwrowem' męstwem młodzieży i odwagą ko
biet, które także chwyciły za karabin.
A dokonano w ciągu tych 3-ch tygo
dm rzeczy niezwykłych.
.'
Kpt. Tatar-Trześniowski przedarł się.
p~ez Hoję bojową iz sąt)iedniej wsi sprowa
dei trzy arm~ty.
W biały dzień, wśród śwIstają,., .l kul,
wynoszoooz magazynów na Politecimice" o
kupowanej przez nieprzyjaciela, bro~ ~la odle
głego od niej znacznie Domu Technlkow.
Kpt. de Laveaux, i por. Zygnluntowicz
'odbili z rąk wroga dwJrzec główny, ważny'
punkt strategiczny..
,
POT. Abraham bronił się zaciekle na
IJGórze Stracenia", która przemieniła się w
>

'istną redutę śmierci.
.> ,
. Ci, co tam ocaleli, z dumą nosll1 na. r.a
mieniu opaS'kę z trupią główką.
W innej stronie mhtsta por. Olechow.

ski czołgał się kanałami podziemnemi~, aby
'pod pełne nieprzyjacielz. koszary Ferdynan.
da podlłożyć dynamit i'ę)'ysadzić je
w po
:wietrze.
.
[remi samemi kaI1i.11ami "'odbywał się

jedyny chyba.,~ świecie kolportaż ,gazet pol
skich, wydawanych w 3 punktach
Lwo
wa i tą drogą podziemną rOzpowszechnianych
:wśród ludności.

Dnia 18 listopnda 1~18 r~zawarto trzy
dniowv rozejmr przestały graćarniaty i ś\vi
staćk~Ie. Pracowały natollliast móżgi ludz·
dzie nad sposobami dalszej obrony
Tymczasem od strony Przemyśla nad
ciągał :li odsieczą podpułk, .Tokarzewski,. wio
dąc ze sobą kilka kompanji 5 pułku plecho
ty, legję oficerską, 2 plutony l!eliniakówrazem 140 oficeró,v i 1.200 żołnIerzy, nadto.
19 kan-tbin6w maszynowych i' 18 armat.
Na parę godzin przed upływem rozej
mu stana! Tokarze\vski we Lwowie,obją:ł
głównę do~ództwo i dał Iożkaz do ataku.
Rozpoczął się 011 punktualnie Q godzi
nie 6-ej rano dnia: 21-go listopada, do któ
rej to godziny· obowiązywało zawi~szeD.ie
broni.
W4 EtrIH)"';~:- .;~ja ława poIs1.iego żol
ruerza PCl " /; 'L;v.;ów i wyparła niePrzyjaciel
. skie &zere.!;1 poza rogatki miasta. Cały dzień
aż ,00 późnej ńocy trwało oczyśzczanieLwo
:wa z nieprzyj~clela w błyskawieznem tempie
Z wieży'ratuszowej zdjęto, flagę ukrahi
sbt· i zawieszono polską.
Dnia 22 listopada rano obudził się juz

,
" I'
'd' dzikich hord" które tyle ś1a
Lwow wo ny 0,. ,
'
ił
. pozos.taw ypo
OOjW okrutnego szusrl:oszema
, .
sobie w ,calem. mieście.
,
Gmach sejmowy w płomieniac~" dytek
cJ"a' policji i dyrekcja kolejowa .. znlSZCZO\tle~
, splon d rowuny. lN' ">"J" ~dorzeJ Jednak ucter
ratusz

piał omach dyrekcji państwowej - spalon:y::
. ~.
podzIUrawlOny
grana, t amI,. z powvrywaneml
~
"
ula dał, J- ak J' akiś' kadl~b olbrz~
ok namI
wy1::>.
miego truPa .•.
, 'Odsiecz Tokarzewskiego przyszła.:, sa
. . bo'nr!'em nadda. 0dały. UkrUlncom
ma porę" ]uzOl

ze 'wschodu 2 tysiące źolnierzy, które były'b~
Lwów zalały i zdusiły dalszą obronę·
Bohaterstwo Lwowa nagrodzone zos-ta
łó najwyźszem
odznaczeniem bojo~em.
Lwów, jedyne w Polsce miasto, a dru$1e a
bok Verdun na calem św-iecie zos.tal kawale t
remVirtutl Militari, a odznaki tego. ord~ru
przypiął Marszałek Piłsudski do tarczy ft('}tw
weJ tego bohaterskiego miasta.
~
~ Dziś uczeSltnicy walk z owych "histo~
cznych dni zbierają się we Lwowie na dw~
dniowe uroczystości
jubileuszowe, a cal~
kraj solidarYZUje się ze świętem tego mi~
które bylo, jest i pozo§tauie IJe!lą RzecZ)J
pospolitej.

m

rzęs i en i

e zi e

.
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, ,CZy' ZAWALENIE SIĘ KOP ALN\[.
o godz.5-ejrutd ranem,we wtorek od ści miasta.
czuli mieszkańcy' Bytomia silne ·wsti~ś~
nie ziemi trwające kolo 10 sekund.
Wstrz4śnierue to zachwiało
mebIami.
w mieszkaniach i pobudziłomieS!lZ:k:ańoów,da
jąc . się najdotkliwiej ·wę znak lp61nowej cz~

~+ladze BytoHuH Y{droiyJi docho~
nie, aby ScPrawdzić? czy tęwstrzą.śnierua ~
s~wynikiem zawalenia si9. opuszczonej J~
kOPliilni z okolic .B~tow,~.

;~~~~~~~~?~~~~~
2)

śeie zwracali je w, komendzie, .jako nieuży

było bez rachunku. Na podWórzach r.ej W03.
tec;ne. Okupanci, upÓjefiiWładzę.~ zajmo- dziU siarczyści chłopcy, kHkulatki, PSQcą.c
wali 'się wszystkiem.,tylko ,nie końmi - i i hałasuję.c od rana do zmroku. - - ~ ~ - ~
tak stało się, że 'te rozpełZły się" ~o.. miaDwunastoletni drab Poldek,pierwszYj
.3teczku i okoHcz:nych,pola.ch.
aWanturnik
i psotnik, znany całej uliczcel
Równocześnie ogłoszono okolicznym
Listopad 1918, 'roku był nad podziw
pierwszyspostr.zegł
kasztanka. ZaŚWieciłY]
chłopom, że mogę. sobie brać za kwitami i ostry. Zima odł'azu thwycUaw ostre, mroź~
si.Q
chłopcu
oczy
z
radoŚci
i gwizdnął prze.~
za zobowiązaniem zwrotu na każde żąda- ne pazury: każdy objaw ,życia. W pier~
ciągle.
Koń,
ucieszony,
że
werszcie jakwi
nie, konie z wozem. Rzucono się i rozebra-' wszych dniach po zamachuzimnohyło
ludzka
istota
okazuje
mu
zaintereso\-vanie
da kilku godzin co lepsze., Ponieważ je- kie, że znajdo\vano pod drzewami ptaszki,
mógł
dnak była tu główna agencja zakupu koni zamarzłe w śnie, na śniegu 8wemi małemi, przestał. skubać resztki trawy. i o
najszybciej,
POdbiegł,
Chłopiec,
jak,
kaŻdy
~
'i ich postój, więc też ,hlWeni.an;a było wię- czarllemi ciałkalni wyp'isujące ~akieś ~rze . .
~yc~
latach,
urodzony
koniarz,
zrozumi~
,cej niż nabywcó\v. Konie także były rozmai- smutne, Ulane, takel, fares... ,
,
.,
tej jakości. Oficer kupował je szeregami,
Stada bezdomnych koni poczęły 1'oz- ze Jego dotychczas nieziszczallle m.arzenia.
mało bawię.c się oglą.daniem, gdyż dosta~ dzielać się i obierać sobie stałe miejsca.pO.- posiadan.ia Własnego konia spełniły się.
dnym skokiem dosiadł kasztanka, a ten już
;wał dobrę. prowizję od ilości sztuk.
stoju. Jedne błądziły po.polach, wyskubyE .-własnj ochoty począł go obnosić wokoło
Prezentowały się one na oko nieźle, wały z pod lekkiego śniegu resztki trawy
podwórza. Cała dzieciarnia patrzyła z ~
,były spasione, wypoczęte, ale duża ich lub' mor?'ami tłoczyły prze:Hicznq 'zresztą 0- drosnym podziwem.
częśĆ miała ukryte reumatyzmy, pozostałe ziminę.Drugie z, conl.Z bardziej\vychudłe"
- Paldek, czy to twój koń?
! czasu bojów rosyjskich. Zwierzęta zmu.:.
mi bokami, głodne i niepojone,mimo odpę
.
,
-A czyjże ?M.ój, a jak mi który ~
szane do marszów w silne mrozy, prze mar- dzail wracały pod wrota stajni, gdzie im
zły i chociaż na pozór choroba nie objawia- nie tak dawno dobrze się działo. Inne, je- dllenierneńwrzuci, łeb mu rozbiję!'
-, Phi.~.co za gospo4arzI A cóż mu
b. się niczem, koń taki był już niezdolny 'sXcze hard:dn,i rrzed;:;jt bio l"cze t zhliźały 'Się . dasz jeść?
.
.
do żadnej słUŻby, gdyż po kilkadziesięciu do mieszkań ludzkich istMy pod drzwiami
. Zamilkł ,na chwilę stropiony'Poldek.
krokach poprosiu padał. Ci, którzy je lekko r.ż~1c ~mlośnie7 gdy· kto nadchodził.
·-"\Viecie co? -Koń ten będzie najbarmyślnie nabyli, trzymali je stadami w stajJeden z nich 1 kas.ztau'z ]:}iałąnogą,
dziej
mój, bo ja go znalazłem i jestem z
Ulach Zalesia, nie chcąc ich narazie stąd
okaz niegdyŚ ,wspaniałY, wybrał sobie na
was
naj
starszy. Ale trochę będzie takż~
wysyłać, d.hy się ich niekompetencja nie . stajnię podwórze moich są,siadów. Był tam
"\vasz,i
gdy
będzie zdrowszy, pozwolę wam
,wydała.
szereg, domków, zamieszka:nychprzez 1"0na
nim
jeździć,
ale kaŻdy z was musi przyChłopi, wezwani z gmin do brania ko . dziny małych urzędników, lub poc~tkują ..
uosićz
domu
jedzenie.
dla niego. Zgodat
at,' zanu .. ~są o!Ulzji p'obr.tu"W: tuie cy:ohkramikar~ qdowsldc& ",Dzieci, tam
!p.. C. ~

no

ile
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Jednym z najslawniejszych błaznów
Henryką

me

był bezwątpiel1ia trefniś

V. francuskiego, znany

pod imieniem Bi'onsquet;

pows~ech

prawdziwie

~ego

nazwisko brzmiało, Jan Antoni Lembard
,.
Pewnego razu, zwrócił się do Brons
.ą.ueta jeden z cZi!onków Parlamentu pary
skiego z prośbą o dlostarczenie mu konia, na
którym chciał się udać na posiedzenie do
pałacu parlamentu.
Bronsquet, który wie
dział, iż ten deputowany świadczył w swoim
czasie na niekorzyść w procesie, jaki on nie
;oownb przegrał,
postanowił się pomścić.
Rozkazał przypl!owadzić najleps'zego konia
ze 8'tajni~ przystroił go w piękne siodło i po
mógł usłużnie wsiąść nań deputowanemu.
. Gdy go nakoniec 'zobaczył siedząceg6
.wygodnie i owiniętego w wielki płaszcz, po
lecU jednemu
s.woich pocztyljonów wyje
chać na innym koniu z tern,
aby pędząc
jak najszybciej dął, w trąbę co sil, Oczywiś
cie koń deputowanego, usłyszawszy znany
mu sygnał, począł 'galopować za głosem trąb
ki tak, że nie bylo sposobu go zatrzymać aż
w miejscu najbliższe go postoju pocztowego.
Biedny poseł musiał Potem powracać pieszo
wśród deszczu, a Bronsquet śmiał się do roz

ze

~uku.

CHICOT.
Niemni;..j sławnym trefnisiem hył prze
bywający w sw.oim czasie na dworze Henry
ka III, niejaki Chicot.
\li! czasie oblęŻenia Rouen w r01cu 15?2
Ohicot był przy boku króla Henryka i bio
rąc udzial w jednym ze
sztunnów, zdołał
wziąć w niewolę hrabiego de Chaligny, wy,
sokiego oficera wojsk nieprzyjacielskich ..Od
prowadziwszy Pojmanego do króla, zaworal
Chicot:
- Bierz go, robię ci prezent z wię~nia"
, który należy do mnie.
Chaligny, usłyszawszy te słowa, wypo

wiedziane tonem

poufałym, zrozumiał, że 2:0

stal wzięty do niewoli przez błazna l1a:dwor
nego. Nie mogąc znieść tej hańby, Porwał
szpadę, którą dopiero 00 oddał i przeb~l nią

r

1-'

Szłakiempocczłowym wbrew woli
QwO'ru francuskiego

ipu i

sm

Obrażony Jeniec· .. Treilłs, któryby wolal nia

Chicota. Ciężko rannego odwieziono do szpi
tala. Już się zdawało, te chory ujdzie z ż;'
ciem, gdy zaszedł wypadel;;, który nięszczę
śliwego trefnisia wPędził do grobu.
.
W tYlu salllympokoju co Chicot, le
żał żołnierz, którenlu ksiądz nie chciał dać
przy spowiedzi rozgrzeszenia z powodu tego
że był ua służ]Jie hugonotów. Dhicot, rozł.gniewany tą odmO\vą, wyskoczył z lóżka i
zrobił duszpasterzowi wielką awanturę. E
mocja ta wywalała nawrót gorączki i chory,
położywszy się znowu do łóżka, w dwa dni
p,ózniej skończył życie.
TRIBULET.

j

Innym n\zem zdarzyło się,' że błaznowi
Franciszka I. francus. Tribuletowi, "zagrOot
ził śmiercią jeden ze :tn~lczniejszychpanów.
dworu, dotkllięty jego ciętym
jęz)Tkiem.
PrzestraszQny groźbą trefniś udał się do
króla, prosząc go o opiekę. Król zapęwnił
wówczas 'I'ribuleta, że sdyby ktoś poważyl
się uczynić mu coś złego, llwięzigo i w kwtll
drans potem ukarze śmiercią.·
Niezllpelnie tem uspokojo'l1~ tr.efuił
l'zecze~

~ Ach, łaskawy królY, o ileż milej by:
go. powiesił· o. kwadran~

łoby mi, gdybyś
wcześniej.

..I

'7

POSZUK.IWANIE SKARBÓW: Wl TWIBBQ ZY;

W dniu wczorajśzym prace przy po
szukiwaniu złota na terenie twierdzy rozBo
częto od godziny 8 rano.
-. Przez cały' dzień, aż do żmierźchu pra
cowała komPanja. saperów pod dowództwem
oficera, w obecności pl'zedstt1.\viciela garnizo
nu modHńskiego i irrformatolj,a - J:)or. rezer
wy Szczuruka.
,~ Saperzy zryli cały grzbiet p'ółkolist~go
wzniesienia otaczającego Pierwszy filar IllOSitu
od' strony Narwi i twierdzy. Wykopano su
reg długich wąskich dołów ~ jeden obok dru
giego, głębokości około dwu metrów. Nadto
w rowach badano teren nHej położony
.
. dwo
ma świdrami żelaznemi.
Poszukiwania skrzYll 'ze żłQtem w teJ

MODLIŃSIUEJ

UKRYTYCH..

cz,ęści

nasypu nie dały żaduy:ch w~nikó:w•.
Po popołudniu część saperów &kierowa
no na teren dotykający bezpośrednio filaru
mostowęgó, leżący po drugiej stronie domku
byłego dozo~cy mostowego. Tutaj rozpocz~
to kopanie trzech długich rowóW. Kopanie by'!
ło bardzo utrudnione, wskutek deszczu, kt6
ry' p81dal niemal bez przerwy.
,)
.
O zmierzchu przerwaqo pracę, która
nie dala żadnv~h pozytywnych wynikówDziś od ~ rana sape~zy b~dą - p'~owadzi,
pracę w dalszym ciągu.
.,

Informator Por.

re'l.erwy

SzcznrUi

przyPuszcza, że w dniu dzisiejszym·' poszu
kiwania będ.~ ukończone.

lV,.

je
KLODA NAUCIELKA

ZMARŁA,

W. Lake Bluff W stanic Illinois przed.
niewielu dniami l)ewięn robotnik wszędł do
haliJ gdzie mie~ścił się piec celltralnego ogrze
~~nia gmachu dyrekcji policJi.
. JJjĘzal on młodą dziewczynę, zUlle:{~
mę nagą: której nogi,' głowa i rainiona b~ly
ątr~s,zliwie pOJ:)arzol1e.
;
:Zadlnych "czt:tści jej odzie:i~ Poza obu~
~i~ i sakiewką ni~ znaleziono.
.Okazało si~, ie t~' eo~ar~Ql1t\ jeSjt naJ!.;
, .;
czycielka Elfryda Knaak.
. . . .Okrytą sŁrasznemi ranami kobiątę :ulo-::
~ono na ~oszach, przewieziono do szpitala i
:u!ożónó na ilóżku, czekaj~c aż pacjentka Prze
mówi iwyjił.wi tajemnic~ sweao ppparzenia,
Przypuszczano, że WYJ:Jljeni nazwisko, zbro
:dniarza i dopomoże .w ten sposób do ujęchl.
go. Elfryda Kuaak żyła jeszcze p'rzez kilkti
.dni wśród okropnych nlęczarnił
, ' . Kości jednei nogi byt,: kompletnie
zW-ęglonę, ogień przeżarł również -cz~~ć czasz

ki, r~ tworzyły jedną ran't.

'

. . . Nladeszla chwila, kiedy ElfrYdia. Kuaak
YĄi§c iiS Y/.. bólu! ko~~~ca. ,. mó:w:ilt4 ~owta.

WYJAŚNIAJj).C

NIE

J

ZAGADKI..

tzała ciągle, że t>ama zada!asobie te t()rtlłr~
. dla wiary dla czvstości, dla miłośei'\
i
". - Zawarliśmy
' ' ' . pakt - sze~tały na p""
/...1
spalone wargi, - ale jedno z nas nie dotrz~
malo. .Musiałam więc przecierpieć . wszlstkcj
s~L1na ...j i przecierpiałrun."

w,

Ze słów umierającej nie zdQlanQ
łowić istotnego sensu... Jaki i z kim móg!
być

zawarty I>iekielny pakt, któryby· nieszcz\
sną slilonił do zadania sobie tej , niesłY.4;W
nej mękLm
;\Vrc&zcic usta Elfrydy Knaak zwarlI
&ię pieczęcią wiecznego milczenia.
Umarła .. , tajemnic~ swoją

zabra.ła

d;

grobu,

PIOTR
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ŁUSZCZYNSKI
KRAWIEC

PIOT1łKOWSKA.
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K'o;cie ,', wilki morskie"" eduacz ,

"

'lsbiieią śród kociego społeczeństwa ro"

'W

k,G

łem

się

się.
z,
rodzinnYDl,""
oczyc~ nalez'y ,. aby spotkać
.
.
jakimś pc;rcie nagle ziaii~, ~ię Mikc f ' ł:t s••kCampgowem"
pozostanIe to talemmc, Jegl)

'

dziny uważające za ojczyznę któryś ze, sta- zawsze pO~leres~owany a e "kunczuczny* dn ..
;, ch ~krętów. Z wolą lub bez woli kapitana, np. raz Mtke, zgmął w ą~)D~ wanguf a 0. ~
roty zamieszkują w takich okrętach kryjąc się "'lazł się w porcie Ma:sY~l]S~l.m. Bezwątplema
. w niedostępnych zakamarkach pod..pokładem, ~roJ~ę tę prz~był na Jakldt mny statk~atek
W p<;>rtach do k~órych okręt. za';V!Ja opusz- JakI sposob Jednak odga • w
ory
,
czają swe schonleme by odwiedzlc, stały ląd
wzorem marynarzy. Wiedzione insŁynktc;m
Stawką
nigdy me spóźnią się i tuż przed odpłymę
ciem statku przemykają do swych komyszy.
Anglicy nazywają kota. który życie spę
dza na okręcie "Pier Jumper" i twierdzą, że

kf,

Plgicl.
Ś
do ni·tmi W

~rzynosi szczęście.

o.gran~

Jedynie czarny kot. zdaniem riiektórych
marynarzy może przynieść nieszczęście, choć
mniemanie to zostało -mocno zachwiane przy"
godą na wielorybniku ,łCIHton • Kapitan statku "Hilding Peterson" zabrał ze sobą na pokład ulubionego czarnego kota, o co mało nie
wybuchła formalna rewolucja śród przerażo ..
ny:h marynarzy. Bojąc się o swego pupila,
kapitan trzymał go w kajucie. lecz pewnego
dnia kot wymkną! i schronił się w bocianim

"Młlce'·

, ,Największą sławę pośród wszystkich
.Pier Jumperów u zyskał kot imieniem "Mike u • '
W okrme gdy zdobył sławę był to już stary
kocisko, ślepy na iedno oko. Ten brak oka. '
który bądż co bądź wyr6źmał go pośród szarego tłumu. był jednym z jaktorów sławy j-aką zjednała mu niezwyczajna mądrość i awan ..

. łurniczość.
Od lat należał Mike do zał04Zi statku
"Campgow" i opłynął na nim me jeden :C8.Z
'całą ziemię dookoła. Z każdego portu stare"
80 i Nowego Świata. wracał pokrwawiony w
w_~ toczonej z innemi kotami.
Zdarz ale się nieraz, że Mike nie wrócił
:
. z porlu przed odpłynięciem okrętu. Marynarze żałowali go i czuli się nieswojo bez kota
przynoszącego szczęście. Ałiści po miesiącach
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MiYBUCH W FABRYCE AMUN1C JI POD PARYżEM.

Wczoraj o godżinie 4 i pół po I>0łud~ nes są wybite. Skład fabryczny i szereg S!\
w pówietze fabryka amunicji, Polo siadujących z nim budJ:nków są zU1'.ęłn1e zni
żona w lesie w Vincennes pod Paryżem, obok
szczane.
:Yloj.skówego obozu ćwiczeń Sto Maur.,
Natychmiast PO wybuchu przybył na
Na szczęście wybuch nastąpił w cza miejsce katastrofy minister wojny Painleve
sie, kiedy wi~kszość z 1000 pracuj ących w . i premjer Poincare.
' '
tej fabryce rDbotników, opuściła
zakład,
"MY edle pierwszych dochbdzeli, w~
Cet-ęry osoby są zabite, a 4 ciężko ranne.
buch nastąpił w chwili,
kie-cly robotnicy'
Wybuch byLgwaltowny, że detonację przenosili skrzynie z materjałami \vybuchowe
słyszano w odległości kilkunaSItu mil. Niemal
mi z :wagonu do składu.
,wszY.Sttlde szyby; na prZC!danię~ciach Yincen
.
t
"'it'?tre~ ttt! Me
bi!'P 'm t?i.1-';:'\h.b~.i;';~;':;"*'?'5IT5!'P7
wyleciała

---

,

lf_;g._.s:r.'.~

25

<;

:;-~.

znań zmarł.
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niego. Do godziny 9.. e! rano przegrał 300.000'
dolarów.
.
.
W zbudziło się w nim podeJrzeme. że
tarcza ruletowa jest namagneŁyzowana;,
,
Jeszcze jedna rozpaczliwa próba~ R?tstein stawia całą przegraną 300.000 dolarow
i prz ~grywa L.. .
.
'
Smiertelme blady RoŁsŁem wstał od stołu i oświadczył, że nie płaci, bo cała gra by..
ła oszustwem...
.
Gracze otoczyli go ciasnem kołem. Padł
strzał i Rotstein krwią zbroczony runął na
ziemię.
.
Odzyskał przytomność w chwili, gdy'
wiozące go auto zatrz'ymało się przed szpi..
talem. '
Ranny w dwie godziny po złoźeniu ze·

,

...

czy mi ten OSIta.tm .maj, pod~tęp, bo ja.kże by'
IJazon otworzył drzwi~ - 'Ę1l.rdzo jest
mnie mógł nienawidzić zato, że kocham. go , ciemno, - szepnął jeszcze dwie godziny;
bez miary i pamięci?
do świtu. Złotowłosy, chociażbyś już był ~
Płakała i śmiała się: na przemian, hez::
,l'
zyskał wzrók, to i tak widz' ałbyś niewiele. Po
Była, całkiem go.towa, ni'~ po~oiiyWszy przyiŁomnaze szcźęścia, a Jazon stał znieru~ daj więc r~k~ tej dobrej kobiecie,' dobrze
się wcale tej nocy. Z koźlich skórek worzą
chomiały, z rożdartem sęrcem słuchając jej znającej drogę, a cokolwiek się' zdarzy, ufaj
dziła dla .Michasia coś w rodzaju kołyseczki,
płaczu i śmiechu.
~\;;;,~:~i~
jej przewodnictwu.
b' ,
.którt\ r~mieniami przymocowała 'li poprzek' ~
\\/rócil do Złotowłosego i zasŁał go i.e~
To rzekłszy, połączył ich ręce.
; ramion' s.Wych i pleców.
.f' ,
'sz'Cze bardziej ,żgnębionegoniż wpierw.
, - CZY, ona zna moją drogę? sPYjtaI ZIó
- W~ystk:o gotowe ~ szepnął. '-'-On
- Pomyśleć tylko,-" zwrócił się do towłosy.
,.mewi7 je m(Yle odzyska w~k - czx i:f.) 'Wchodzącego - że ty, ktÓrego uważałem za
- Zna ją za siebie i za ciebie - rzekł
»rawda(
/
I
._/
najgorszego mego
wroga, który P!zysią::
Jaz~n. - A .t~raz idźcie już, ,idźcie. 'W przYj
},i
--{rak twieidzi ap~arz Z Husa;\tik,;''-: ~łeśmnie zabić, jesteś z pośród wszY,:stkich stam rybaCkiej czeka dwóch ludzi. Aha! CZY.:
'~rła.
.,
. _,_ ludzi tym, co dla naraża własne życie.
macie co Pieniędzy?
.
-- Więc JjQ.dź spbkojna. Daj mu się po
- Tak, życie to wcale zabawna.loterja$
- Tak - szepnęła Greeha •.
rmać, ho wciąż jes~ćze kocha ciebie
niępr.awdaż? zaśmiał się Jazon.
'
- Bo przyrzekłem im sto koron. Bywa.j
~
Ud;yszawszYjto, Gre-epa zaczęła płakać
- A Bóg wszechmogący na strzępyroz cie zdrowi! Powiedzcie, by wiosłowali jak naf
~··sźcźęścia 'i w ,bezładnych słowach dzięko rywa nasze marne postanowienia i uczucia i
ciszej. A teraz w drogę. Bądźcie zdrowi! '
;:wat6 Bogu, 2edtKiOńczą się dla.,niej .dlni męki i ' wbrew nim wiedzie has do swych celówAle Złotowłosy nie ruszając się z miej'
~wJUJia.. J
;'
i
ne1d ZłotOwłosy.
sca, rzekł głosem drżącym· i nry\vanym:
,'
,." "-,~Całe" długię,dwa lat'aiylam całkiem
Gdy wszystko . było gotowe,
Jazón
- Jazonie ... po-ca-łuj mni~"
;~ i: opuszczona, zmuszona milczeć i żOmuchnął świecę i wyprowadził Złotowłose
p o chwili ruszyli skróś ciemności i Śnie
j~ Iię· ze swą miłością. Nareszcietnaresz, go do sieni. Tu czekaiaGreeba, tv kołysecz:::
~ej zawiejL- Złotowłosy i Greeba ze syn
~ ,~
m,o.ja. &Qd.zinal
wybace '2e~skórek uiosac śpi,cego Michasia.
~,'
,~.
. ~,moj
-',
.~
ltiem śpiącym na łonie matki.
.(c.d;n.l
ąALL

, :~:

_cłe

~lunee nOW(JiJOfsłt~e] otrzymał na
p6~egooB.le kulę od oszustow

Sensacyj.."la sprawa kryminalna interesuje
obecnie żywo policję i opinję szerokich sfer
w Nowym Jorku. '
,
Chodzi tu o zamordowanie znane~o, w
mieśCie nad Hudsonem' gracza hazardowego
Jima Rotsteina.
'Wybór królowej miasta kosztował go
gnieździe.
25000 dolarówt które przegrał, stawiając na
Z czarnego djabła "duthem opiekuńczym" "Miss France". Na zwycięstwie H?overa zY,"
skał 16.000 dolarów, a 7.000 do~arow ,stracił
Kapitan nie chcąc polecać ma rynarzom na wieku pani Hoover, uważaJ Ją bowlem za
zdjęcia "czarnego djabła" sam wdrapał się na
o ,lat 5.
.' .
maszt i z tej wysokości ujrzał niespodzlanie młodszą
Pewnego wieczoru udał SIę do tajnego
kilka wielorybów igrających w oddali. Odkry- klubu gry na 7 Avenuet gdzie do godziny 4
te. pośrednio przez kota, wieloryby stały się rano wygrał w pokera około 170.000 dolarów.
łupem statku. gdyż szczęście w tych łowach
Potem jeden z graczy zaproponował tudziwnie dopisało. Marynarze upletli koszyk i letę Rotstein przez jakiś czas wygrywał ciąH
wyłożywszy jedwabiem ofiaruwali na le~owi..
gle,' a potęm nagle szczęście odwróciło się,od
sko kota, którego odtąd uważali za "opiekuń"
czego' ducha" .

kocia,

..

-BrĆ. ;,I;z;~~dzisfy

lł

Sława

instynktu. A takie cudowne odszukanIe swe..
wiastatku. przez Mike, według. z~o~ch o~..
o~ dań, marynarzy, zdarzało- SIę kllkakrołme.'
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'
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Podejrzane]

zapal w kieriUl :ttl

wartości

Celem' uregulowania emigracji zamor
skiej- rząd polski zaczął bliżej intereso
wać się krajami? do których kieruj e się emi
gracja; \Vysłano w tym celu specjalne ak
spedycje. Ucżestnicy tych badalI nabrali ta
kiego zapału do krajów zamorskich, ii zaczę
li szukać coraz to nowych terenówkoloniza
cyjnych. i ubiegać się o przyznanie koncesji
lia zaludnienie kolonistami Polskimi dziewi
~ych lasów i śtepów południowej Ameryki.
, :\Vybnchla nawet formalna gorączka
koncesyjna, przypominająca smutne czasy ta
kiego ruchu w Małopolsce przed trzydziestu
mniej więcej laty. \V samem Peru trzy kon
ces,je uzyskało Polskie Towarzystwo koloni
.zacyjnc z Brazylji, dwie koncesje ~ Pol
skie Towarzystwo Emigracyjne i piątą kon
ces'ję - obszaru 400 tys. ha. ziemianin z
Pińszczyzny, p. Orda. O .Podobne koncesje
ubiegają się liczne osoby prywatne w Bra
zylji, Wenezueli i innych krajach AmerY,ki
~oludniowej i w Afryce.
.
Mają to byĆ kraje mlekiem i miodem
płynące i tylko zdumiewać się trzeha, że tak
dlugo stoją pustką, jakby nie chciano tam
iWPuścić nikogo oPrócz Polaków. Nie przesą
.dza.jąc prawdziwości ty.oh opisów~ niepokoi
~4?

t

ZA

n

SŁUŻBĘ

W WOJSKU POLSKIEM.

Z Kowna

donoszą:

W tych

bi~.·

--

,

któnl t:~~\viła w Peru.

Prezes Polskiego Tow. Emigl.';;1c\'jnCl2o D. Pan

osadnictwa pn]sldcgo. A może

sąd

Bo
to,
pol
:wi~

szu
,......

I
- Doskonale, - odpowiedział chirurg.
to, co mam na myśli, lepiej bę~
,dżie panu
odpowiadało,
niż niev.olnicza
służba lekarza kasy chorych. Może pan ze ..
,chce przyjść dzisiaj wieczór do nas o go:dzinie lO-ej. ~ioja :żona ma swój "jour fix",
który' się dopiero o tej godzinie zaczyna.
~ ciągu wieczora ro;zpatrzę panaprawę.
:Ale niechże mi pan po~iel co go sprowa~za do Berlina?J
~
~
Doktór Fryderyk Wieser wyciągnął
~ SWego portfelU dwa listy, które podał taj
'nemu radcy. Jeden z nich brzmiał:"
Myślę, że

k

~
~okio, 16. II 22.
Cesal'sko-japollski
~.~; Urzad sanitarny.
.
,~I
4SzanownyPanie Doktorze!
l'i.
Z polecenia mojego czcigodnego szefa
iI ces.~jap. ministerstwa zdrowia, zapytuję
uPH3Pjruię, c~k Szanowny Pan :>Jie dałby się
[łskłonić do onarowania swoich uSług' wyżej wymienionemu państwu przez przeciąg
jednego roku. Jako honorarjum wyznacza
s~ę 120,000 yen miesięcznie. Połowa t. j.
60,000 Y&D,. byłaby zdeponowana w jednym
z wskazanych przez pana bankóweuropej:
łkich 1•• $UUłl bl1eJJł do odebranial ~

\f

I

chI

t':.

f

nas jeden tyll;o za.pał do tydl kuncesji,
Obecnie ruzpGczęły się klótuie pomit,;
dzy poszc~ególnymi właścicielami koncesji.

•

dniach
rozpatrywał sprawę niejakiego GrigOll1iisa
iesława, który oskarżony; b~ł jedynie o
że' w swoim czasie służył
w: wojsku
Skiem. Sąd skazał go na 6 lat ciężkiego
~iego więzienia z pozbawieniem Praw.
Sę.dzióy( tych winno się skaząć na

f,

I

...

'-J-.

kiewicz domaga sir' odebrnni.:t
· g ł'OWllIe,
, ze
-..:';WJ,Jyt
I •
· dl'Ut ego t~cz
d Zle,
lo,;.

l

stępcie, POZR

1)
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..:;

plecami członl\:ów

Ją

Ol'

pod

SpokCLeilst\'\ () polskie
c:~y

interesuje tylko
nadają

te

., !~·;-c;-~cn"l

tyIli:c;

8m
t:>i\l

do

koncesje śl\
\vj7łącznie dla ich

\'17 łaści cieli?

ek.;;pedycji,

,,-,
ULGI PODATKOWE \VSKUTEK
Zgodnie Zi okólnikami lVHllisterSltwa
Skarbu, uwzględniana jest Przez urzędy skar
b!Jwe przy odwolania od wyiniitru - podatku
dochódowego długotrwała choroba podatnika

Powo!ujqc si(t na osłabioną oooIność
winni przedstawić urz<.;dom skarbowym BWUł
dectwa lekarskie, !Joświndczone Przez wła

dze

ad~l1inist.

I--szej instancji.

KS. TARN;OWSKIEGO'Z SYBERJI.
Otrzymaliśmy- wiadomość, iż z tajg głę
angielskie
zniel{ształcaj~,
bokiej .S~berji zdołał zhiec, zmyliwszy czuj ,J)~okobulski '-G
ność Sitrażaków sowieckich, ks. kanonik Jan
[Tarnowski, b· sekretarz ks.. arcybiskupa Cie

plika. Ks. kanonik' Tarnowski skazanl: . by;l
$Wago czasu na śmierć a następnie ul~sk~~
~~ j zeslanJT na Syberję.

gG

Kinematograł'~y

wtorku 2O-XJ

--

Przeszło 150 kilomętrow do
granicy
.~
ohiftsldej ks· Ta.rnowski przebył pieszo.
Władze chińskie dały schronienie zbie
gowr i p~ogl~ mu 1łrzedO$taćsi~ do Lon
~

...~ł5łd

na.z)!:wai!\~

=DlJl

ł926

r

305ł

~ły,ch;

R.eiyecll'ji Pymitra BułU)\tlł.cl!~

.W

oolao:hłt16wnyilh'L~a de P_Hi, i!mi{ Ju~
i W.»M'U· Krliłllilil
~".~.,~i.,.~

.

Wraz z ks. kanonikiem Tarnowskim
~iegl z nięwoli je&zcze jeden wi~zien, mlod~,
ar~stokrata polski, którego
pis.m:a ,

'dniu pOdpisania umowy; co do reszty' może
" Pan dysponować miesięcznemi ratami w

Mam nadzieję, że Pan mnie so]jtę~\
pJzypomina. ViI roku 1913 pracowałem po<t';
Pana kiel'ownict-wmn w berlinskim ins,ytu.ą'
:wysokości5.0QOj ~en ~edl:tlB: s:w.;oJ"e~o :u;eodobania.
cie Virchowa i wiem, że moje wykształci'ni~'
Nasz berliński charge d'affaire jest w po- fachowe zawdzięczam Panu." Nawiasem.
wspomnę, .że :nie ząpomniałem i ote;m, ż~;
:wyższej kwestji poinformowany. Może Pan
Pan
mi życie Ul'atował.
'
podplsac umowę w cesarsko-japońskiej ambasadzie, która wyda odpowiednie rozpoTajny; radca spojrzał. na doktora.. __
rządżenie, ażeby pana w możliwie najkrót\V jaki s:pośóh uratował mu pa~ ż~cie?_
szym terminie -o_desłano na miejsce ~rze: ,
• '.
' , - . ~l ;l(lT h·f htl;~,ł :-;.ię•. - Nie byt
znaczenia.
lo to nIC tak nadzwyczanejnego.· Kolega.
Zechce Pan Pl,zyjfJ;Ć i t. d.
.wraz ze swoim rodakiem hulał raz w ber...
:Tajny radca' położył list, - 1201000 lińskich nocnych lokalach i wszczął sprze..
yen, to znaczy 600,000 franków szwajcar- czkę z jakimiś ludźmi '\v kawiarni, więc wy~',
skich? Z taką SUIDą mógłby, pan z żoną rzuciłem go poprostUl lokalu. Dostał dwa'
prowadz;ić wygodne życie .w pierwszym lep~
ukłócia nożein, niezbyt głębokie.
szym neutralnym kraju, i nie potrzebował
- Przed dziewięciu laty. miał pan 2Z
by pan rzucać w głodną paszczę dziewięć 'at. Dobrze! Czytajmy dalej..
,.,L(
dzieslątyrlt swoich ciężko 'zarobionych do~
- N\e będę przed Panem'" ukrywał,;
chodów z tamtejl sttr,ny Renu. .Ale to jest Szanowny Panie Kolego, że to jazwróciłe~
zbyt piękne, ażeby mogło być prawdziwe. w~vagę Jego Ekscelencji:na 080bę Pana..;
Pod tą pokrywką kryje się djabelska jaka;:, Czuję się zat.enl w obowię,zku poinform{}-:
wschodnio-azjatycka myśl. Znam moich ż6ł wać Pana o nielttól'ych szczegółach, by
tych braci Japończyków. Był6<In tam prze- Pan mógł jako tako żorjentówl.ć. Nie j~;
cież cały rok. Mają. oni dosyć swoich "vłas
~tem '~ stanie ~m.usić Pana- dO dyskrecji, O;
nych chirurgów, a na samodzielności nie IIeby I an odmowIł propozycji naszego rzą.",;
hl'aknie .chyba tyU1 panolll. \Vięc na cóż duo \V takhn razie bylibyśmy zmuszeni!
im Euro~jczyk? NI, co im pan?
zv;n~ócić się. do ins1ytutu Pa8teura:.~ b~ na~;
tenze poleCIł kogos odp_owiedniego.
;
. Przeczytał drugi list.
l ..go marca 1922 r,
W<I,Cv ał
S&MowBJ; .:P~e

Si,:

Nr. 320

_____I _________________.~~~+~-$---~"ll~O~2~VV~Ó~J~'~~~C:zw~ar~t~ek~d~n~.!.2~2~1~łs~~~p~ad~.~a~.!192~~~.--=------------__----~----~------

ykrJcis nadu żvcia.

R NI

-

K:A.LENDAB~YK

Czwa.rtek dnia 22 listo:v.ada-,Cecrlji
TEATRY
Teatr Miejski - Ksi~dz Marek
T.eatr Kameralny; - "Brat Marnotxawn~~:
!rr~tr F..op.,ularny': "Bitwa ~od Radzy:mine~ "

' T '

:resant_ó~W.

Lm:aa: - ,.Burza".

KALENDARZYK

Dziś winni się sta.wić przed komisją
kontrolną Nr. 1, urzędującą przy ul. Leszno 9 mężczyźni rocznika 1903 zamieszka

==,~_,_=oOo:...,..,==~

Wiadrnności bieżąc96

Nieodw'ołałRie
kie
nia

p.OSłoski

s!ł

o dalszem odroczęniu
nie.zgodne z prawdą.

ZEBRAŃ' N,I. DZiś.

..

JMęj.ski K. O. "Zemsta murzy'~"

Chor~ch

•

er nia kontrolne rezer istó

Grand Kino: - "Orlica"
Odeon: - "PaŁ i Patachon"
Pałace: - "VI porywie zmysłów~'
Dom Ludowy: - "I polały się lzy,"

~ybory: do Kas~

.

JEDEN. Z URZJ;j:DNIKÓ\V WYDZIAŁ U BUDOvVNICTWA ARESZTU'" ANY . '
.
.,
'. t t
Na zasadzie posiadanych danycl4
.
Jak Slę dOwladuJen:y, maglS ra.wy."
ki zawiesił w 111'i~
Krył w wydziale budownictwa . naduzycla, . panp:ezy dent ZlemIę~
. ' K a spraw
jakich samowolnie dopuszczał si~ jeden z dowanlU oweg~ ~rzędnlk~i::r:nej·. (bip) ~
wyższych urzędników ~ stosunku do inte- :Qrzekazał kOIDISJl dyscyP

WmOWISKA
Casino: ~ "Pan Tadeusz'r.
Splendid - "Tragiczna sonata",

się YV: niedzielę już nieodwołalnie

agistra~IB

odb~d~
j :.wszel-

li na terenie X Komisarjatu P. f>. o na~
zwiskach na litery: od M do Z, przed komisją kontrolną Nr. 2, urzędującą. przy ul.
Nowo-Cegielnianej 51j mężczyźni rocznika 1895 zamieszkali na terenie l, 4~ 6, 7, 10
12, 13 l14 Komisarjatów P. P. o ńaiwl~
skach na. lij,er~ od, A ,do Zł ~rzed komi-

~~=.oOQ--~~

g,łosowa

,Głosowanie odbywać się będzie yv:

sją kontrolną Nr. 1 urzę~ują~ą. przy.ułf
Nowo-Targowej '19
męzczyznl rocznIka!
1899 zamieszkali na ter~nie 2, 3l 5, 8, 9. 11
Komisarjatów P. P. o nazwiskach na lit~ ~
ry: od R do Z, przed komisją kontrolnąJ
Nr. 2 urzędującą przy ul. Konstantyno'Vll.g
skiej 62 mężczyźni rocznika 1888 zamies~
kali na terenie 2, 3~ 5,8. 9' 11 Komisarj~
tów ~. ~. o nazw.iskach na litery: SZa

2ło

lodo

kalach :wyborczych od godz: 9' rano
godz. g wieczór,' ~rzy'czem nal~ż3: ze sob~
p'rzy:nieść jakiś dowód osobist)] lub ksi!łże
czq Kas~ ,Chory::ch. ,(bip)

Dnia 18 'D. m~ Y( lokalu :N.O.Ko t Mo- kowana.
uluszki ~r. 11~ odh~ło się ~oświęceuh i 0Personel żłol;>ka stanowi lekarz, lł~
twarcie żlo-bka, dla niemowląt, przy,;udzia- lęgni~rka i jej pomocnica.
,
łe ducbowieństwa, przedstawieieli ,~ładz
,. Z radością powita społeczeństwo .~
delegatek różnych insty:tucji spałecznych' llzkie nową placówkę, która w nader :W~""
Oraz licznego gronazap;oszonych gości~ ~
datny sposób~ przychodzić będzie zpom~
Żłobek mi~ści się w trzech pokojacn, cą tym pracującym, poza domem matkom
Dziś, yą czwartek, dnia 22 listopada
r. b., :winni' się zgłosić do spisu w lokalu' z których jeden przeznaczono na poczekal- które nie mają przy kim zostawić, dziecka:
-'
. .',
. Biura .wojskowo - Policyjnego ~rzy' ul. nię dla' matek, w' drugim odbywać się b.ę- w domu.
Piotrkowskiej 212, w. godzinch od 8.15 do dzie badanie dzieci, kąpanie,Y/ażenje,!-w.
Przykład N.O.K.
pobudztz pewnł;J-l
15-ej (3-ej popoI.), mężczyźni, urodzeni! w. trzacim wreszcie stoją łóżeczka. P,09k.oie są ścią inneinsty,tucje do zakladan1i1 podoba
l'oku 1008, zamieszkali w. - obrębie XIII-go obs~e:me1. słoD&.c~ne =-~ ~zxstG~~ ;oj.~:eosszla- n~ch żłobkó:w.
Komisaxjatu ~.:e.., o nazwiskach na. litel11
~==~oQo"
'~tk.owe_: L L M .~
:e. B. S~

Ś'prS -póIJortwjcb' rocznIka '~908

.o

Dziś dyżurują następuję.ce

apteki:
(Pabjanicka 50), K.
.cnQdzy,ński J~iotrkowska 164), W. Sokolewicz (Przejazd 19), R. Rembieliński iAndrzeja. 28)1.1. Zunde~ewicz (~iotrkowska 25)
Kasperkie~z (Zgierska 54), S. Trawkowska .<Br~iftska56r, A. Sad~wska ~ZgieI:
ska,57), H. Dutkiewiczowa (Zgierska 87),
Z. Gorczy;c (Przejazd 59), A. Szymański
I(Przęd~~ma.na 75}t A. Busse
,(Rzgowska
G. Antoniewicz

..

U>.~ ~,

;~Q.Q4·-

w

_.;C
kołami

Reprezentacyjna JYlstawa. sztuki bel
gijskiej, któl'a spotkała się z uznaniem !>,ra
sYj i miłośników1.' zw~ętabędzJe w dnju
28 bo m., poczem, W sobotę, dnia l-go ~rud
11ia nast,ąpi otwarcie :wy,:stawYj ~biorowej,
"Bractwa $.w. Luka,s.m" oraz Adolfa N;eumanai grupy: łódzkieh artystów, którz~ urządzają . gwiazdkową. Wl::stawę Bwy:ch prac.
ZnakomitY.; o:r:i;oo.talista Aleksander. Laszen~ie~

który:· przersueił .się· na sąsie'dującą ko

morę.

OgieIl został ugaszony: przez lokatorów przed przybyciem
straży ooniowej_
lWKł

tra p:. wału

~ dniu wczorajszym na P.l&cu Balu( ekim W. ch~i gdy, :właścićiel domu JłrzĘ
.' ul. Kilińskiego 33, 37-mio letni
Suster

Mauzer zna.jdują.c się w: stanie podchmie, lonym usiłował przejść, przez jezdnię, na..
~ .~ pr:ulY. tramwaj odniósł kil, .. ran &10:111.:- (wid)

Straat~ Yfl;nosz!ł 2~OOOlłotlch.~)
;

,

4

ko w połOWIe grudnia nadeśle nowe prZLce' ze wschodu, a
vVacław
Dobrowolski
prz~gotowllje zbiorową. .wl~taw~ krajobI:.~

zó:w: z Capri.
~.
~.
.
-~
Na gwiazdkową wystawę" nadesiaI1
s;~ve prace.; Abonówrla, L. 'Dońska, K. Heg..
sowua, K. Brade. ~pOl~trety) oraz R~szar4
Rad;w:ański
. - , -.
,~
< •

.•

mieszkałą przy ul. Przędzalnianej 13, n.aj~
chał samochód, poowżony pr.'4ęz szofera A-

dama Centa, zamieszkałego 'przy ul. Nowej
48. Wezwany lekarz. Pogotowia po udziele..'
mu pi~szeł· ;Jtomoc.~ odwiózł Jłdo domlL

APl

ldewe

Swiętokradztwo
ORGJE samochodowe.
twram2
S6-letnia Marjanna Bednarek za\V dnju wczorajszym do wnętrza ko
mIeszkała przy ul. Aleksandrowskiej 107, ścioła parafjalnego w Witoni powiatu łę..
przeChodząc ul. Zgierską została najechaczyckiego, nieznany sprawca dostał sję dl)
na przez samochód, powożony przez szofe- wnęt;z~ przez okno przy pomocy wyjęcia.
ra Edmunda Weyraucha,zam.w Radogo- gwOzdzl do kruchty. Uszkodził drE:wnian~
szczu. Wezwany lekarz pogotowia stwier.. IJU8Zkę p1"'~J HHjCO \\ ..Ulą. ~lo muru: do której
dził .zmmanie prawej ręki i po . udzieleniu .
~kła~ane były ofiary. W lmszce ~najdowa~
jej pierwszej pomocy odwiózł do szpitala :tO SIę tylko 2 złote, które surawca zabrał.
przy ul. Drewnowskiej.
.
O powyższem zawiadomionó~ policję, .która
Na przechodzącą. ul. Piotrkowska o'" prowadzi dochodzenie. (p)
.
bok p'oaesji Nr. 165 .Mal'jannę Szy:tko ZłIe

w· Wit-onl

<-

,I

i

Samobójstwo k[flnornika w lasku
Przed kilku dniami

został

Ay w czynnościach, komornik

s

zawi"eszo..

na

!li

powiat
Łaski, Apolinal~y
Ciesielski zam. w Lasku. \V dniu wczorajszym domownicy pod
Wobec terminu nabywania SW la'"
czas obiadu usłyszeli huk wystrzału redectw przemysłowych i kart rejestracyj;,\Vólwerowego, dochodzq,cego z sąsiedniego
nych na rok 1929, prezes izby t:ikał'bowej
pokoju. Gdy wbiegli oczom ich przedstaw -Łodzi p. Towarnicki wydał' zarządzenie,
;wił się straszny widok. Na ziemi ob,?k luwzywające \v!aścicieli 11l'zedsiQhiorstw hall
stra leżał Ciesielski z
przestrzelon~
dłowych, przer.aysłowych, kupców handlu
skronią, z której siJ,czyła się kl'ew.\\/szel-,
jarmarcznego, oraz osób pl'owadz:lcych za~
kie usiłowania pozostawienia go przy ży
jęcia przem;)'-slowe do wyk-llfJyvlania
\V
ciu nie odniosły skutku i zawezw::tl1}; iemiesiącu listopadzie i grudniu Bwjadect.\~
k&TZ stv'ilH'Gził zgon. Na miejscu wystai kart rejestracyjnych.
;wiono posttrunek policji do zejścia vłi:t.dz
Cenę świadectwa.
};>l:'zemysłoviego,
SlJ.dowo-lekarskich. Przyczyną; rozpaezH.. .względnie opłatę za kartę re;e;:,tl'aeyjną
~ego kroku było
pl'awdopoC\·-J~J.1ie za\yi::>
uiE:zcza się w pełneJ kwocie za cał~ roI\: po
) ~enie J!.o yv urzędowaniu. ~>
datkowy zgóry.
. ,
GDZIE NALEŻY WYKUPYWAć
.
śWIA.DECTWA"
Blankiety deklaracji wydaj ą bezpłat
4:.1e
fijZIK6W j Itow8rzysZeft..
nie Kasy i urzędy skarbo\ive, podatków i
opłat
skarbowych. Przy
wykupywaniu
WIECzÓR DYSKUSYJNY W STOW"
świadectw })l'zmnysłowych na rok
1929 o· .
TECHNIKÓW.
kazywać należy świadectwa
przemy:słow~
W piątek, dnia 23 bm. o
godz'lllle wykupione na rok 1928. Pl'zedłużenie usta
a-ej wlecz. w lokalu Stowarzyszenia Tech- wowego terminu do wykupna
świadectw
ników, Piotrkowska 102 odbędzie się wie- przemysłowych i kart l'cjestl'acyjnych na
czór dyskusyjny na temat: ,,0 kompeten': rok 1929 w żadnym razie nie nastę.pi. Zacji poszczególnych specjalistów przy; z8.- znacza się, ze w Łodzi płatnicy.
,
r~dzaniu fabryk..
-" :u:,;jl",
~
cy przedsiębiorstwa ."iN okręgu V, VI,
IX,
O liczne przybycie CZ!OnKOw oraZ. go- X~ XI i XII urzędu skorbo\vego \vinni wy~
ści, pl'zez nlth w1Jl'owadzonych" prosi Zakupywnć świadectwa przcllly:slowe w I~eJ
r~d~.
kasie skarbowej przy ul. Al.
Kościuszki
Nr. 14, natomiast płatnicy z okręgu I~ II
III, IX, VII ·i VIn urzędu skarbowego prz~
uL Ogrodowej 28 a, :w drugiej kasie skarbowej.
w

"..

.~

~;::-'''-

,.~~!.'tJ{.

i'1W'i"-_

__

Płatnicy

l

z powiatu

---o

łódzkiego

naby~

wać moglJ. świadectwa pl'zcmysłowe i

l

kar-

.ty rejestracyjne w tej samej kasie.

. -'
Dla przedsiębiorstw handlowych kategorji I-szej wynoszą 2,000
zł. dla kat.
II-&te~; -, 333() zł., dla kaf~t.
III-ej_ ~ 65

r.

J
SKARBOWEJu
~d'., clb kat. IV---cj '-- 25 zł., dla

handlu lO;
(kat. V--ta .'!) .- 50 zł., dla handlu

:łownego

obnośnego

lkat. V-ta b.) - 15 zł.
Dla'
przemy:;;łuwych

l--'cj kat. cena

ŚWi~ld~;ctwa

wynosi
6,000
LI., dla kat III
-- 2~OUO zł.. dla IV-tej 600 zl,dla V.,.-tej -<
200 zł., dla
100 zł., dla' ,VII-ej
kU,t. - 50 zł.~ dla kat· VIIl---ej i2 zł.
Pośrednicy
(rnaklerzy.f
zali
czeni do II-·-giej kat. zajęć przemysłowych
na giełdzie lódzld~j ;daL~ą 250
zł., wszelkie .
go rodzaju inni pośrednicy handlowi w Ł(JI
dzi płacą 150 zł., inspektorzy i ajenci prze l
siębiorshv ubezpieczenio\vych przewozowych
komunikacyjnych, oraz instytucYJ kredytt
wych, o ile
opL'l'ncję bez . utrzym~
'\vania biur (III~- 50 zł., pomocnicy Pt,
drużujący (kcmhn;j,~żcr,.I'Nie)
zaliczeni dOi
kat. IV, płacą WO ;;0;1· Cena karty re.iestracy~
ncj \vynosi 2 złote.
Niezależnie od tego właaze skarbow',pobierać' będą dodntki na rzecz izby handle
wo---przcmysło\\'cj i a:emicślnkzej w ł... odził
a wiqc na rzecz :.::vvLv::ków komunalnych "
wysokości 30 proc., szkół zH\vodowych 25 Pr:
izby przemy:st.owo--1u1ndlowej . 15· proc-, tn
dzieź 10 prcc. nadzwyczajny dodatek na C~
Ie równowagi budżetowej. Do okręgu
izb~
skarbowej Łódź zaliczona została dQ l:pie~
scowości I-szej klasy. do drugiej zaś 'mi~
sta: Zgierz~ Pabjanice, Tomaszów, Kalisz'
Piotrków i Koło, or~lZ powiaty brzeziflSk~,. kil
liski i łódzki. Inne m10,7 sC:i"\VOści połoiine
na terenie oli:ręgu izby :'~:;,a:rbc"'\'ej należ~ do
klasy 1\1,

zl., dla kat.

:~:I'·.···.

Ceny, najnlższe.
Poczatek o godz.8m. 30.
"D.zi;je Grzechu" ukażą się jutro
wieczorcnl 1)0 cenach popularnych.
,
Bedzie to 27-me i bezwzglQdnie 0statnje w sezonie lł,owtórz<.}l1ie
dzi~ła St.
Zw:p.p:lslP&~o" .

! .

,.

~:

'''1'

Chcąc nabyć
proszek naszego wyrobu, nalew
.2:y przy k.upnie akcentować

OSTRZEZEHIE

wyraźnie żądać

prosżków

oryginalnych

z ,.KOGUTIUEM" Gą

seckiego znanych od lat trzy ..
dziestu. Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie uporczywie polecaM
ne naśładoWllictwa VI podobnem
do naszego o.pakowaniu.

TEATR

Osi:abde

występy

Ireny

Sobiil~.ieje

Żnakomita

wykonawczyni l'oll Lauy'
Brankel grać będzie 'w ):bracieMarnotr'il.v-,:"'
nym" jeszcze cztery razy: dziś \vieczorem,
w sol atę i ldedzielę. .Qop'ołudniu~ Ol'az :w:
po:aied ziałek.
~
Nil soboię iw niedzielę ceny zniźo:lJ.
Pi\i MJER fi..
Jl:"EHl"U.~, ~"rk~""

.GIEŁDA ZBOŻOWA.

GIELDA

ZBOŻO.W

4e

Żyto 34,50-35,00.

Pszenica 43-44

W

,.

Ferrante~'

Mąka żytnia 70 proc. 48;50
Mąka pszenna 65 proc. 62~ÓQ':""9.6~5Q

.o

1

-

TEATR MIEJSKI.
, UROCZYSTE PRZEDSTAWIENIE DLA:
~~CZCZENIA. ROCZNICY OSWOBODŻE...
'"
NU LWOWA..
Dzjś t. j. w
cz\val'tek "hsjądz :Ma
na rocznicę
~tel' u.rocz,f.stl_

~d.zie miało

Sz\varcenkopf'" ruz:pU C:irli\ się w sobo
tę 24 b·m. o godz. ·t30pp. Drugie widowisko
o godz. 8.30 wicez., dalsze zaś w niedzielę o
~.30 pp. i 8.30. wiev,z. w poniedziałek, wtorek
i środę o 8.30 wieczorem.

PIER\VSZY PORANEK TEATRU DZiE~
CIECEGO w SALI GliYERA Piótrkówsl\.:1 2951
.
'V/ r:lcldz:Idc 25 b.m. o godz. 12"---<: ,l \~

południe odbędzie ~k~ specjalny poranek dla.
dzieci na który złożą się bajki i tańce: BędZIe'
to pierwszy poranek Teatru Dzieci~cego lIt
"Dzieći

dla

cha,-

dzit;ći'~.

),Brzydki

z Karolem . Adwentowicz~w.
~EATR

.

Otręby pszenne 26,50-27j 5<l
lTendencj_a spokojnau

Ze względu

wybornejwłoo

"Małki

W;

~o;eiso.wej. l~oli Eerrant~.

Owies31,75-32,75

26-27

premjera

kiej komedji Sabatina . Lopeaz

Jęczmień przemiałowy ~;50-34,tm
J ęczmień browarow~ 35,5Q-37s5.Q

Otręby żytnie

sobotę

mia.sta. Przenosi Dyrekcja tę sztukę na kilka
wiecz~rów na drug,! ~;Cl~nę "w fabryce Geyera
;Jrzy ul. PiotrkO"wsldej 293.
Przedstawienie

PRZEJAZD Nr. 34

Dziś

POPULJUln

Dziś o gorlł:. 8.30 w1eC!j;. oraz w· sobotę
gO'C:Z. ~t30 pp. i 8-30 Wlecz. "BiJwa pod Ra.

czvminen~" któr;; na poprzocd,(,;h pr;;cdsta
wieniachspotkdil. się z wienónl u:!:r...ur.i en pu
hUczności· \V piątelt o godz. 8,30 wiec,z. "MaI
ka Szwarcenkopf", na którą ·pozoS!tala już nie
.wielka iloŚĆ biletów. Od niedzieli do wtorku
g:t'.a~będzie ~l·cywesola·f,;l.rsu "Ciemna phh~la

TEATR \V SALI GEYERA.·
Chcąc udostępnić poz.nanie znakomitej
sziuhi G.

Zapolskiej,,~1alka

~j~

Sswarcenkopf'
sferom ~Ól"~'." ,dzielnic

3061--

pł)t~til.Y

draffil\t

ma

tle

nil!llll:t(Ulęśliwego

wstn(1u~ol!!ij

tM~!

dziewcZęcia'

W roli (ilówl'lej
:g; lynna

~l'fy"tktl

Ómy mir:jsc: W dni powszednie na wsz,stki. Stil.~
I'!nse zaś w aobote, niedl&ieliQ i święta od g. jNZ
l :miejsclI! 75 gr. 11 :mitjsee 40 gr. 111 mietBo 30 gr

,p

~,

li
Li

W sóbotę, niedltił'lę i ś.jęta od godz. j.30 po poł
l mia}lScłI 90 gr.) U mJ~iHe : ,j ',? li mit>.jaca 40 ar

':

.ć~

•

:
Ir . 21>

Smmiński,

MAGAZYN OBtJW1A~
Kowal.e~yk, Cegielniana 25!

Pomorska 61.

Cieplucha, Wysoka 26.

F.~ Woźniakowski, Rzgowska 78

Zieliński, Rzgowska 12.

ZAKLADY RYMABSlUB

ZAKLADY KOWALSlUE:

lez.ierski, Pabjanicka Srosa 00
ZAKLADY

11-----

BLACRARSlUŁ

Sokołowski, Killilskiego 79
Łyezkowski, l?iotrko'\vska 188

.
-

SKLEPY SPO:ZYWCZB:
Wł. Wyręlska, WÓlCvulska 261.
8zez-ygielski, Baza.r:' a 8.
Kruczkowski,. Sierakowskleg!l 2'l.
Doh'l'Zyniak~ Pabjanicka S~a 2&,
Gada.inowski, Pomorska 67.
Zawadzki, NR\V1l'ot 4l
!!!a1INnlTŁ,Q 1 SILA (ZAXLAD BLEKTBOTEOBNlCZ.)
1. €,Jrłlart, Gdańska 135.

B-Cia K~dzieI'sey~ Killińskiego 9ł..
Wróblewski,ładWańsk'l 10.

zg laszać się z świadectwami do biura
Elektrowni w Zgierzu, u.l. 3"łlO Maj a Nr. 55

Piątc.zak:

.Nawrot 92.
SXLP..D PASZY:
F. Kacz:mar! Przeslowa 4.
SKLEPY TYTONIOWE~
Soticz,yński, Napiór.lmwskiego f,

5rędzjńsl<'.i,

Piotrkowslw 53.
F. Tomaf-lzewskL Skworc·wa 10.

BO:l'klo<wski, Rokicińska 13.
'A. Raksyk, KUińskiego 183

Kuliga.; ,Odyfwa 11

Na ratyI
lłze

l

ZllublOl1 dOl.amlfttz:

dl

eUla Zagubiono
ski w hali

nóż introligator

Kupno ~ uprza!

do kodów 5YSt emu Babcock i Wilcox.Naleźy

FABRYKA WODY SODOWEJ

PIEKARNIE:
8:ryszewski, Pomo<rska 86.
ZA.KŁA.D BOW&BÓ"R
,W. Sierpi!1ski, Kilińskiego 96
PRACOWNIA OBUWlA:
Szul)ski, Sokola 5.
SKŁADY WIN, WóDEK l BBLIE.AT?SÓ'w
Sliwkowski. Rokicińska 6
PIWIARNIE

POS%ukUj~ się WYkwalifikowa!~··pa:acza II Uroone ~~.

RESTAURACJE:
Teol:} Kopeć) NarutowicUl M.
Zalewski: Zg~erska 39.
WYTwóRNIE CUKRÓW:
~Ziółkowski. Piotrkowska 191.
ŚLUSARNIE MEOHANICZNE:
Machura, Rzgowska 57.

Tanio! Najdluż
Towary

t~:rmilly!

przy ul. Staromiejskiej. Zv.r,rócić .za wy I
nagrodzenIem ZaWISZY 45
K. Janiakówna 8142-3

l.

d •

I pszc:a:: n~: ;s:rowy , leezn~
! czo. ...po,.y

c y z W asne]
"pasle~l ~ wysyła za. pobra
mem pocztowem;

S

S

17

10 kg. 30

56

wraz z
tą

zł.
zł.

i opla

pocztową

A" Wanach,

PodwołattlJ!kD~
ul, Mickiewicza nr. 73 (Młp~)

J,n słrumeniy
muzyczne
najtaniej sprzedaje pracew
nia ir;strumentów muzyczno

legitYI?s~ja zap~~
~e~~kSQ
Z aginęła
:mogowa na lmH~ Broms ~ i Lodz,
>

zł. 5 kg.
zł.. 20 kg.
blaszanką

3 kg. 11,50

H

Idep rzeźniczy dobrze
od zala:z kilku zdolnych i inteligentnych agent6w na . prospęrujący sprzedam
4078- 3
wyjazd do oJwied7:enia osób prywatnych. Zarobek do Przejazd 40

'"

~.If

i pod Siaradcją praw ZlWy

ibelak Franciszek zagumanufakturowe. galanteryjbil książeczkę wojsk.o~
ne. obuwie, biaIe towary' wą, wyd. w P. K. U. To'
......................- - - - - - -....................- -.......- -.......- -.......--.J filIanki. kołdry, bieliznę mę maszów
·8150-3
ską. damską poleca ot IrCre
NA S ElOM Z l-MO VI Y
zagubił
dyt" Nawrot 15. Uwaga.! Hib1er Gustaw
książkę wojskową wyd.,
l piętro.·
8032-1~
B:BOANCKlE PALiA
DAM5Kłf' w wielkim ffi°w.,hOH8
w P. K. U. Tomaszów
poleCa na spłaty miaslęcD6 i t,godniowe '
• Sprzedampiwisl'ni ę dobrze ilAkitek Michał zaguhił pasz
Magazyn Wykwintnej Konfekcji Dam skiej
prosperującą przy slldzie n port %.agrauiczny, ksiąZ. fi L I K S M A N ~6df, Gł6wna Nr.. 1
Wiadomośc w
"Rozwoju" ieczk-ę wojskową wyd. w
8164-2
P.K.U. Rzeszów oraz ksią
III
~zkę legiO,nową 8158-3 ł

Zgierz, dn. 20.. 1'1 .. 28

i

t

T.

I

BonlewitlB
l. 28.

ul., Targowa

ława Makowska za N. 18184 ~ qla .szkól nauczycieli i ucz
lOOO d. miesięcznie i więcej, Nie obeznani z n-as&ą bran
POJadł i prace
8160-1
Dl ustępstwa. ~
40~5~.
Ż" zostają wyue~ellj. Zgłosić się od 9 de 11 ranO'. Łódz ..
~i. Eksport Włókienniczy. Piotrkowska 31. ostatnie wej .. _ _--=--=---ił~~!!!!!!!!!!!!!'!~~~
.
Kle parter.
&62 M,echanik do rep~Iacji ma
?J
szyn do szycia specjal~ na e~ektl"yczne formy mo.nych i rohotnik ślusarski
gą Slę zgłaszać Pomorska
mogą się zglosić PerIa Po..
60
.
408:
69
ł-====~====~====~~==~~~~~=e~==:~~
do 'ebped,~jiw Eabl'yce pończoch potrzebna Oferty me18ki Piotrkowska
•
8140-1 De
~~...........
L, poWainemireferencjami do biUR OglO$uń Fuehsa
li!!
Piotrkowska 50 pod .S.S, et
otl'zebna bufetowa do
Kawiarru i RestaUJ;acji
ffLouvre" Piotrkowka 86

I'

I

kSD8I

łD1~

p

rakty aDt

FOrnlark;

ar

ol ier

aści_szlei· 3

p

IP

I

ze, 8reCmem w,ykszałceniem DOBRZE PiSZĄCY NA·
otrzebny czeladnik sto~
tel. 2...15
' .' , , MASZYNIE znający gruntownie języki polski i niemiec·
larski Piotrkowska 92
od 1 do 3 i od 5 do7
8154-1
~ p()t~ebny de prowadzenia korespondencji oraz pracy Dobrzyński
bmrowe) Oferty tylko z powainemi referencjami do biura
Proje:k:ty budowlane - nadz6r technicltny - ż:lbetnic.twJt
oało~z.eil F\Khs8 Piotrkowska 50 dla .Z. Z,1i
ozorca nocny z dobremi
'kwaJ.iHkacjami natychmiast potr-zebny. Złasić się
KU·PNO-SPRZEDAŻ:
majątków
ziem"
ul. Andrzeja 6, parter
Porada prawno .. adminłstrlJcYłna
siich, gospodarstw' wiejskich, domów, willi,
8166-3
VI spnnlVach iethnt~!nYth
fabryk, młynów wodnych, pla.ców; sklepów,
ot.. ze bny ,jest chłopiec
interesów handlowych it.,p. załatwia szybko

n

i solidnie Biuro "Fortuna" Łódź Karola 18
1d. 62-10
3001-0

F piętnastoletni

P~nJ ~rl}łąrl~ń

Pieka'

Cukiernia t Zródlowa 2

\ 8156-1

nO

si~ci tanallZa~Jjn6j

