dzisiejszy składa się z 12 st.. o ••
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Czwartek dnia 18 .lutego ·192& r.
I
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•

na?

rząd,zeniawlą·dz

PowaJma .carOOlOOlja pogrzebu' rocjaihimy To~ Ryehl:ińs.kie~,· znanego w :partji" pod pąoodo
Bimem "DDadk.a" -oo.ł.a. oka;zję naszym. niepoczY'1a1
Jąin i nieod.powiedzia,1nym towarzyszom z pod czer
~ buńezllik6do Uirząd\Ze.IlIita Il1aIIl!ifoota.cjit przy
kitórej jedyni-e' dzięki eae.rgicm.ej akcji' władzadmi..
~jnJch i pana prokuatGr8. Szmlta 'Diedoszł:Q

-do

ar •••

C

zumn'e

nle

:KJiedy ~.' _n41 pr.zed kordonem, nadkóm.
Izydorezyk' ogrosi.fdw.wśnym gł{)sern, że z rozporzą
dzenia wła~kDn:łl~kt pogrzebowy ma się udać na
cmentarz ull&ąśw. Anny i Pańską..
Na czele PO;Chodu' kroc.zył radny Ra,palskd,· który oświ&d.0Zył, . iż pOehód właśnie pójdzie Piotrkow
ską i· k/alteg:oryeznri..a odmóv..'il z.ast{)s.~wa,nda
Slię do
Wów~p.

nadkom. Izydm'c.zyk.zni6sł się tez wlad.zama prfn~;O{la wczernj, które z.uzresztą słusznie zażąd.ały aby tłum pOddał się

Pned domem ~a.łoby zebrały się Jłumy robotni
k6w! wśród klt6ryeh przewijało snę . Wi1eil'U k.()mun1-

lef{»~

stów.

pełnie

Punktoo.mbe· o g;oQL ~j kondukt ··t.a;łobDy
ftył przyczem trumnę nieśli 00 ba'rkach' swych
botniey, pOpr.zed.7J&ni delega.cjamlz wieńcami.

ru
1'0

em

~W9ltiej i
..' ..... :"';'''; . " ..g._i~S11n~,oo. ~"'~,~~ft~~::~e.,~, '!4,;'lł:~'ły,sąą.
. 'W~pow:iedlzi 00· to posypał sIę na Dadkom:
cbialy policJi pieszej,"t:,kntmej~
llzydorezym grad pnekleństW,' a 00 zapalczywsi. wy..
~ kondThkt 'U.1li!cą Piiotrk'Owakąszettł
trażan' mu pięścią.
& 'Górnego Ry.nku w st.:ronę Placu ·Wolności.
PunikJtua.lme po 5-elu mi.nuti3.ch.. rozstąpił ~
Na m. Piotlrkowskiej u wylotu ul. św. Anny
~ się :poczwórny k~OOn paldeji pod wodZlf .poozwQrny kordon pieszej, policji i w tłum wjechała.
I&ydorozylm:

który .mmkn~

potieje. kOiMla. pod komendł;\' komisarz.a ROZWl1&kie·
go i zaczęła bard w z'l'ęr7.,T),je rozpędza,ć demoo-

S'trantów.
lak zręomi~ prz.eprowadz{)I1o tę a.kcję do\v{j.j:li
f.akt, 'te pomim{j ,liczneg{) tlumu nikogo nietyl\.
nie, zabitoJ ale nawet nie raniono.
Po1iejamci '<l-d·ebrali jeden sZltand.ar - i ~
ftaiWlil!i na' pkwu jedym'6 kQl1dukt z trumną, l:.:tóry
spoilroj.nie

udał si~

cz,ęść

po

AtIMI\!

GIEtDA OFH;lAlJ;1A
ama 1.1 lułeilo..

~()3-35.99

N()~''.lork
Pa$;.;~g5

7,,40

l

Riemje~~.o-angielska
Paryż,

~

Szwa~ia,.142. 65
WiedeftIDł..l5.

Ogółny obrót około 200.000 dolarów w
łem. Vi' ®tówce około 35.000 dolar6w. Doląr
w ohrota~h miedzvbankowvch 7.45. w pry::
watn:voo 1..55. Rubel złotv3,,98-4.03-4..02

.AKCJE.

Bank:dvskontowy 4;.80: handlowv. t:65~
1.75: zaohodni 1.00: Bank Polski .61.75-ó2~50;
Bank ZW. SP. zarobk. ~OO: Sila i światło 0.17:
Chodorów 3.95: Czersk 0.20: warsz. Tow. fa~
bryk cukru 2.,25: Pol. P'rZem. naft. tt42: Nobel
1~5: warsz. Tow. kOPalńwema:
2..28-2.30tuB: Polska Dafta 0.25; LilPoP 0.71-0.69; Nor
blin 0..87: Ostrowieckie' 5.00-4.90: ParowozY
Pocisk 0..60: Rudzki O.92-4J~90: Staracho::
O.,9(}--i).85-Q,,86: tJrsus, 0.52: Zawierci~
Zyrardów 8.25--8.20-8.25:' BorkowskI
~ ·0$-0.53: Haberbusch 4.95: Steinha~en
(za akcie lOO-złofov{u): Lombard 1.90.
DOLĄR W ŁODZI.
Banki dewizowe w dniu dzisieiszY"'m
wały około !!odzinv.12-ei efektv 00 kur~

AS.

Prvwatniedołar wżadaniu

'.mu 7.45.

~II.

.7 .~o. w

·PodU mieta

~

J;I'lfl.

es

" " , ">~h'·,>:,>

6fensywa"',J2fQWkO -półsce.
17 2..

nliia. na r:tooz Niemiec, mianowiide

u.stąpjenlia im. ~
,Polski dQ'

'na. di"OOze u,zysk.anita
p~ez Polskę stałego. miejsca . w Rad!zi-e Digi Naft"o-

ryoo.rz.a 'pńs1tieg;o wzamiaill za
Bady.

OOw, ZM'yoowuj.ą

Czas, aby ś-wJe'żo utworrony Związek paida'"
meI1Uairny. francusko~polski, któ,rego platoniczna

coca.z wyraim.ej.
Kampania lliiemiecka, wszczęta. huraganowym
atakiem na PoŁskę, poparta natychmiast krzyżowym
ogniem pl'aByang:iielskiej,spmwHa pewne załam.anie
.il'!&D.Cuskiegom-ontu lewicowego.
\Vymtni rewioowcy,wśród których pewien byly mi1:ndster w g.abiiOOci-e f ainl ev ego, oświadc.zyU liU
pełnie~rcie, z,e'sprawa rozszerzenia Rady Ligi

w-ejście

WCIZO:rra.jsm •• VQ1QIlte'· . wystąpiła z artykułem,
pOOpi.sanymprzez syna dyrektora międzyna-rodowego Instytutu koop.8tacjJ umysł{)wej!z fantastycznym

egzystencja dQtyooczas nllczem 'się n)e zamaaiiesw .
rzuC'.ii ll!a.8.mle swe kategoryczne velD przeciw
ko przyg.oto.wy\'\'lMUu. za. kulisami ~tr'anzakL~ pod po..
stac;ią udzielenia P{}Isce' IT1iejsca cżasowegD ' czyli
jeduorocznego.
. .
. Oiekawe }est~ że nmvet:,Temps") k,tóry w oi'a;gu tygodnia po raz czwarty poświęca artykuł wstęp
ny ~e LigJ, lY.ty;wa godnego uw.agi zwrotu: 'Było
bypowamym b1ęd~m, gdyby odmówjono w8zelkiegQ
przedstawici-elSltwa (refusanttoute representation)
w RadflJie j-ednemu 'z państw najwięcej tainfe.resowanyeh".
Wed!ł:ug powszechnego mniemaThita.. debata ~
spraWlieroorgani·mcji Rady mOZ€ 'podważyć egzy4

proi~~ama

stancję

rsuea. na~~ loka.reńskie światło,

którego

~em'niJe ~&OO.

we SĄ
Rady;

Podstępna ~ba' S~aIIDa, Niemcy got.cr
Wyoofa.ć się z~, je'};eli PQlska w-ejd2iie do
onieśmieliła szereg nai'""nychpoJJH,yków,

od P<>lski

peWlllegC }>OŚwięce-

wała,

Ligii.

...

----.:.-000-

•

Dl

I

~

*

~ługa. w tej, :mierz.e przypada e.nergiem.enlu
,vQjewroziep. DaI"Owsk,i emu i pa,nu prQk W"a;toł'Qwi
któ";y w tej dooydującejchwi,Li ·nfez&l)o.mi}~fo.r
pr.a\vdz:ie, Ze albo Slęrządzł. ulicą, albo uHca: l'zątbi
w~ i wtetli'. L6di... byłaby dru&lim RaUAam.

':':. ".' ". '.:"

~, występujące

Praf!a.'01.90

t~

*

tu 'tvypac1n zdecydowaną i _erll.-.
ną pmawę poUeji i władz rządowyc~które swoimi
~~z~ami oohlroniłymigeio od .Bie
POO:kl'eś1ić

t

7

WALUTY I DEWIZY,
Dol. SŁ Ziedn. 7.4(}-7..42
Holandia 296.65-297.40

'Lóndvn

*

wypus'zcz.ono.

~

tLĄ8~AWSKA
łZ

CIllleIlłtarz.

p.r,~ueh.aniujuż

Plotrko"Mką.

UM

na

Ar-esztoWOOl(J koł<J 10' osób, prowodyrów, Z t.~ch

rozkBżOm włatłq"

wów-cza.s p. !m{lkamisarz Izy{}orezyk dał 5
minut CZia:9U .....:... na skręcenie konduktu wułicę św.
Władme bazpi~w& pub1i:
ego, ~ły A:Imy. '
DaJej ogłoSiłdoJłO.Śnym gło..~em, re o itle w
~i, ~ komuniOOi p'vagJiąWyk~ć po
g,r2eb dla swych
. '. ,f;ciJ~tt() .•. ~~ :Przy zbi.egu. u1J,c . 'Przeciągu tych. pięciu' minut pccood nie zastosuje się

Dadk~

ekcesów~

'do

~~·władz.

~ch a.~r..

'If

'~3WM

"

53 morderstw sadysiY6znyeh DOlmany.

.
Nowy Sacz 17 lute~o.
Wstnasaiaeo ponura, sensacie stano\vi
lo m aresztowanie bandvtv Ruczuka i uia\v~
ruone wzwlązku z teru szczef!ólv. PopełnH
on 53 mordetttwa w soosób okrutny. Mi~
tev ~.
DYl ks. M.łewsJd kt6$

.a.a ..,

cza".
re~o o~rabił. a nastepnie 'meczvł bardzo dłu~

go. Kilka kobiet. na które naoadał.mordl)*
Vt·~ltpowoli. wvpruwaiacim wnetrzności. Z9.s·
biiał również małe dzieci. którenowoli roz~
ćwiartowy\vał.

da

%

Ruczuk iest degeneratem. K ~i

ofia:r MeCZVI z

sa~vstvczna ~oua.

ze

u

J'.,

ŻALOBNI GOśCIE.
,
.
Poznań 17 luteS!o.. (oot)
. . ·.·Dziś o ~odz. 7 fi. 24 :nalla nrzvhvli tu
zWanzaw\' napogrZt..>b k~ . .i ·~trdvnaht l)al~
bora prez. rady min. Skrzvński. min. oś. Grab

ski, minister sorawiedliw()5.ci Piechecki. lako
teJ>i!ezentanci .rzadu oolz:Yk:ietlo.. len. .Dupont.
jako przedstawiciel ludu frau('uskiel1G. oraz
nef kancelarii cvwilnei p. nrezvdenta Rze::

,;;zypospolitei Kp-nstantv Lcnc.
Na

'>

iewoda

d'\Yol'CU

Bniński.

powitali

,

przybyłych: P. wo::
do~

l>rezvd\.;ut ID. Rata iski.

wódca O. K. i en. SOSl! ·kowski i in .. Komrut::
nia:honorovr'"a oddala honory "INoiskuwe.UTZY
dŹWIękach hvmnullarodowetlo.Prezes rady
ri'linistrow Oraz ~;i ministrowie od iechali z
dworca dQ zaUlku..
_
Tym samym pOcia~iem, przybyli: mar~
sza.lek senatu Trąmpczvński,. w'icemarszałek
seim'!1 Gdvk. pierwszy prezes sadu naiwvż::
9ze~o Władysław. Sevda~ 'Poseł: na sejm Stroń
. $ki i ~enatorowie ·ks.. Ałb~echt•. Baliński. kK
Bolt i Jallta"-:"Połczvński· .
>~NABOŻE~'\TWO U

TRUMNY..

Poznań

17 luteł::!o (uat)
W ~odzinaeh porannych odprawiali
. tnSze:świeta Yi kościele katedralnym ksieża
tiiskUuj,.O }!odz. 9 Drzed głównym . ołtarzem
riid::pj:l;lV*U m.Sze metroPolita ~r. kat. Szeptvcki.
.. ',,:.!:;
J.] trulnnvoą .,;t. 6 ~rana nełn:ia .. warte'
honoro.wa oficerowIe tuteJszych nulkow. U
st6pkatafalku .zlożono wieńce lniedzv inne::
m;·. od vloie\vodv i prezydenta miasta .
',"-

'

. '·NABOŻENSTWO W KATEDRZE"
Poznań 17lufef!O (Dat)
.;"
O ,~odz. 19·przed .południem· rozpocze::
Jy. esie uroczystości poarzebowew kościele
. katedralnym.
, < Wzdłuż ulicy na. ChwaHszewie aż do
. kafedrv woisko utworzvro szpaler. Na placu
katedralnym -i w przvle~tvch ulicach zgroma~
dz1łv· sie stowarzyszenia i
organizacie że
sztandarami. które wezma udzial \v orszaku
pct!!rzebo\vvm. '

.,:
O L{odz. 10 przybył do katedry P. pre:;
f.es' rady ministrów Skrzvński. iako nrzedstn
\\HcieJ p,. p.rezvdenta Rzeczypospolitei i
za""
3i~ldl na fotelu\v!!łównei nawie. Za
ninl w
P'iervllszvnlrzedziefoteli za i eli mieisce lnini~
śtrovlle: \V. R. i O.P. Stanisla\v C~:c~h~jki i
·gbra\\1edlhvościPiechocki, iako reprezel1tm1::
ci{t~;:iidt1Polskie~o.marszałek senatu TrarB~
c·zYi'l~ki. wicemarszałkowie seimu Gdvk i Piu

,.

cińskit:

;~~~i.,~9V:~t f}Iv:~1691 ~906 6163 14?78 24275
2,'1.:1: ~ ...,,1.. 3' 3,j-},:tl ,-,,1089 .J2913 6116 63740.
" 400 zł. n"'fV: 601 1144 5920 9516 1()151
ł0352"1'141 21 11796 12143 13535
13567 13786
13848 14647 15103 17599 18121. 19439 21182
2;jOOl 23794289 41 31428 36108 36287 37590
40404 4H961
-12666 43124
43517 43998
44298 5672R '50431 .5124551905 52864 54459
fj0332 60?1f16 63148.632 1964384.
iB

OBWIESZCZENIE.. .
Komornik przy Sadzie Okref1owvm w
. J6zt"f I'folllaszewski. zam. nfZvul. Za~
·tii, 36. obwieszcza/że 'v dniu 25 lute!!o
dzi v

10~ei

..zrana. \v todzi
pod Nr.. 69· odhedzie sic
yPlltbllCzrta licytacje ruchomo;
mebli· i kasy o~nio;
a.M. iZ.· Kra..:
'Y""1"O.,<.,.ri.'" . na 14200 zł.

e{JfIDc)rSJ;~J.el

.ie~.

\voiewoda· Bniński.w n~~tepnv!p
r~edzie fotelizasiedIi: szef kancel~ll! .CVW1;-fi
nei .P. prez..vdenta . Rzeczvnospohte1 "b~n-,"
jen, Sosnkowski zieneralicia. vrezx%\ent .m.
Pozna.n1a Rataiski. prezydent m •.. vv arsz3.)Vv
,Tabł0l1ski i prezes rady mieiskiei .sen. Baliń;1;
ski z wicevrezvdentem Janko\vskini ~ena~o~
rowie i oDsłowie. szambelani rekto~ 1 dZ1e~
kan uniwersytetu. ,\y togach. kierownICY ~~
szczególnych urzedów i vłiele innv~h wybtiP
nvch osobistości. Dla l)iQsłó\y do selmu .1 se:>
natu zarezenvowano ponadt~) 1.edna ... loze w
prezb~terium:druga loże zaleh
członkow:!e
rodziny. ·\V stanach prezbiteriumzaieli.miei
sea nunciusz papieskt J. E. mons.. Llttm.. ·.ar~
9

Pt

•

B

J

Jb1§kuniIch . Eksc.

ROPl) i T!Var.dowsa.··
tr~k~.a Szeptycki ~ wszy~v InnI. .. ptt,
~~l>01frzeb rksięża blSkupl, l
dQstowcv
seioł«..

..

. ..

··'Cfr

. Niebawem nadiech~ł J. J!m.. ks_ .. ~~

nał Kakowski. który zasIadł lako oolebm~,
na·· tr e arcYbiskupim przed fllównvm. oł~
rzen1.'. śród ś"piewu chóru katedI'~(). ·...i .
wadtonelto vrzezk:s. profesora GleDUft)\YII!
sldef!o; .rozpoczełv· sie modły żałobne.

NA ZNAK ZAŁOBY.

~
.,
!atrdvnała
Dalbora~ pierwszego· prvmasaPoIski.. na ~

ś.

Z powodu pOgrzebu

p.ks.

chu··:rrtdy.rninistrów iseimu opus~czono ch~
raJlEWie .do oolQWV masztu na znak żałohv..
9

•

ł

ł

Poznań 17 luteilo ;!Pat) . osobistości :kra:iu. PochóCl zamykała k~
panla,58lJ~ p, i szwadron 7 p.strzelców ~o.
Nabożeństwo załobne w kościele. lmt~
draln'\rnl celebrował dzisia i ks. kardvnal .K~ ri'-rch. Sklepy na .znak żałoby"były zarnk:nie~

,

domy zaś udekoro\vane. mnostwem załoUl'
n:vcl!- chorafiwi. \"1 oknach· wielu· sklooów •
mieszczono· portretv· zmarle$!o nrY1naSa.
.
Kondukt~który
prowadził
do
DOłowY;
kościelnych 'wvniesiono zw"łoki nrvmasa Da.l:.
bora z katedry. \V· chwili ukazania· sie . tru:: drot!ikard\t"Ilał Kakowski. a nastet>nie arcvbi~
mn v w bramie kościelne1 zagrzmiały salw'\' skUl'> Twardowski•.. posuwał·.sieku dworcowi
kolekf\vemu okolo2~ch~odzin. Po urzvbvarmatnie. .•
.
.
ciu
:na.. dworzec arcvbiskuD Twardowski J)O:::
. O ~odz. 3--·ci z~brał sie, kondukt żałob:
zwłoki i.. odprawił modłv.. 'Poczem
ny.. który formował sie iuż od samel!O rana 1 kropił
wśród pienia chórów'i sahvpiechotv ułożono
ruszy! 'wśród szpalerów wo iska itvsiecznvch zwłok~ prvmasawprrePieknie
udekorow~
tłumów .ludności. Pochód otwierał szwa.dron
uym
'va.f!onie~ '\V. którvm l)TZe\vieziono ie
W
]5 pułku ułanów z orkiestra ~nastepnie Itodzinach popołudniowych do Gniezna.
_
szedł batalion 57 P. P .• · a za nim
rozwinely
O ~odz. 5--eipo pol. odbyla sieekS:t
sie zastępv stowarzyszeń z mnóStwem sztan~ porta,cla
.z\vlokz dworca koleiowe~o \v Gnie
darów, szere~i młodzieży akademickiej' szkol~ źniedoarchikatednr"
w którei lutra zostana:
nei:, sokolstwa. barcerstwa i bractwa strzelec~ złożone na wieczny sllOczvnek.
kiego. Za stowarzyszeniami szli ,zakonnicy i
zakon:nice.potem niesiono \vieńce. Dalei· kro:.czvio duchowieństwonizsze. "OQczemarc,:bi!
c;kupi~ biskupi. szambelanipapiescv. za
l11ml
zaś niesiono ordery Orła Białego i Le!!iiHo:Warszawa 171utes!o (oatl
noroweL które posiadał zmadv~ Trumna. spo:;
Dnia 17 bm. o ~odz..22.30 wviechał l)..
czY"\vafa na rvdwaniezałobnVln. za;prze:źonvll1 .Prezydent Rznlite.i .doGlliezna .celem wziecia
w 4 konie, 'za trumnu·'szla rodzina,,'vrzedsta:, udziału w ceremonii pogrzehoweł Ś. D. kardy
\vicie t j). Prezydenta RZ1)Htei. D. prezes rady nala Da.lbora. P .Prezvt:leitt '00 odebraniu ~
luinistrów Skrzvński z ministrami Stanisla·; portu od dowódcy komnanii honQrowei 36
wern Grabskim i Piechockim. przedsta\vi;: p~ P .. wsiadł do swego waf;!onu wraz w tOt:
sadu naiwyzsze::
ciele seimu i senatu.
warz\'szącvmi·I11U'V ·pOQ1'6iv t>.
ministrem
.. T· prezes
·11
.. ..1.....
rl
spra,v ·.·we\vnettznvch'Racme\viczem i ~ene
Qo.1Jt'ze dShr\VIClf't rzuau
lranCUS~le1fO.. ~en.
Oupc,nt oraz liczne rzesze na iwvbltnleJSzvch ralnvm adiutantem. ~en." ·'brv.gadv··ZaruskinL
ko~vski, kazanie zaś wY~łosit ~s.. sen.. Adam~
skI. PGczem u katafalku modły htun!lCzn,? 0'"
prawili arcybiskupi i biskupi. Po ceremoulRcb

~~~iPÓ~J~~~TA

aria· ~inutea

. 5 klasa· - 12 dzień.. .
'.' .Gł6wnieisze wYfłrane.
50JlDO zL'nr. 22202

. 3.000 zł. n:::ry:29811 20943.
2.000 zł. l1::ry: 29699 50421
,1.000 zł. l1:::ry: 5575 1803235951
,60lY'zl TI::ry: 1503 30135365 6968 11009
152:?9 z1fH). 37359 53331 55309 64182.·
.

prezes nalwyższe;;!o sa:du Sevda..

DUPf)nt~

opoda.tkowaniejest
W dniu wczorajSlZymodbył« Silę ·koo;fertme.}a
delegatów Z\viązku· Teatrow$wi.etlnyeh z p. woje\yodą Darowskim.
Delega'Ci wyczel'pująOO .·.pr~edJSitawlili p •. :woje.istotę zatargu, oświa,de$jąc mU1 :Lż. bytkińe
"matograf6\v zależny jeSltmetylko· odwyda:tnego ob ..

wo.dz,ie

niżenia stopy podatkowej, ale równieiod uregulowa
nIa sprawy zi11egłQści podatkowych, kt6itle PQwetaly
skutek deficytów wynikłych ze·· srOOsowan,1awySo.kiej
stopy podatku \vidowiskowego.
Delegacja ośwladezYla· p.w<ljewod.zie,. iźpropo
nowane przez magiSltrat Qbniiżen!iep04atku dla fil,
mów krajowych do 25 proo., a dłaz"agra11iómych do
60 proc. nie zmieniłoby PratWii~ waru.n.kówjOOtyeh.
G'm<OOwych.
W roku 19-25 WYP'roduJk.'oWlaJl() W kmju !aile
dwie c~tery (4) obrazY.1lOIskie,podcmsgdy ··soom
Łódź lY"Yświet1ct ·rocznie ()Roł() d'WUSltu .pdęćd,ziesięciu
nowych obrazów. Udzielenie więc i'ńażki nJ3. Qbra,zy
.krajo\ve jest fikcją. Nammil1St .proqx>ll!ow.ana . przez

magistrat stawka 60 proc. na obrn.z.y zagro':nicmew
niczem nie zmieniłaby· sytuacji, gdyż dQlliero;przy
PQclatku ·30 proc. k:1nero.a,to~fy mogłyby pracować
bez !;Iimt.

Delegacja wska'2i8.ł6,itw Wa:rgmwie .opodatko
~e jest w$Ze. l~e m~l(ł ~'Q.!łIr~

niższe niż

SEltllStaCyjn~j. opł&oo.j&

100

w Lodzi•

proc.~

podc:m,s. gdy

~oii

mitawlęka.Z();Ść.QpOOatkO?i":3Jla· jest w· wyookoścl

proc.,

da

00 Ś!redn!iodaje

lo'
stawkęok!oło 30 proc. Delega-

w~łe. gotowooćpr.zedsławieDJ1a· ksiąg

ha.:n.dlo-

wyeh, z których do-wodn!e wynika słu&zD.OŚĆ .posW
161tówłódzkli.eh kinematografów,. łM;dącyeh,własllO-'
ścią czy ·00·· żrzeszen spolecmych, cz;y··tet ~
nychprzedsiębiorców.
"

NapiętnQWariopodSZ:YW6Jnie ai~~~

IDJagmtmcldegopodmiłaino "Ośwhattowego", który pra
cujebezpod&tKu... stw~··. pods.tt1pną KQnkurenc)4
przez wyświ:etla,m;e.obt"',azów . . nie. naukow~ ~
wojeWodę, ja.ko w~It~ującą .budztet .. m1ejeJd
wormoWaRQ .Q f~~. m~h pro~
nial}~tografum~&goJ ~ ~
detieyi;.y w łmdtooie .mewyk.amn.e.
.
,

nel~cja. oświadc.zYla, 11; óbłotenie. podaW~·.'

kinema.togTafu maglEttraeki€gOpozWOll na. Wyda~
obnriżęnieSlt<tpy pod-atku Widowiskowego dlł8. . ~..
kich kinematografów, nie >wpływającj~
na zmp,iejazenie się.·prelimimWOOycllwpiywów ...~ ~
teg(l~l"ćdłapodatkQwego.., •.•.•
... ..'
Pan wojewoda wYsłne1lał z wielkim •.. ~
oow.a;niem . wYwOOów delegaej i ~ł .
najbHższych dnia.ch odbędzie pt::tfi;owną. k()~ z .
Pol$kinl ZWi~ ·T_~ .ś. .~· ..

te"

">

Odpo

•

leź przyjaciółce

z nad .Tamizy.

-. Z okazji wSUlpJema Niemiec do R~~ nv. pf.wne~w~tra~cie ze strony Polski iż,
Jesteślnvzdania.' że współpraca z Ro
Li$!i Narodów - co luż. jest tylko kwe:: nieprzystupi dozwiazku' Pa11shv' Bałtvckich si-a--moźe' ieszcze nie. przy dzisielszvch rza
stią czasu......;·wvlazła na tapete PO raz nie pewne ustępst'Nłl ;-naturv ekonomicznej· dach iestkoniecznościa dzieiowa - iak rów
wiem. który~ koalicia ..przviaciół{'/" naszej pozwoliłyby l~.j RosU·~ze-ść czenvonei armii nież konieczności a dzieio\va iest narzucona
SOjuszniCY z nad Tamizv.
,przenieśĆ nad gra~cę indviska i af!.!ańsk:a ;wbrew, naszei woli \'lalka z
AnQHa i lego
Dalecv jesteemv odprzvDuszczeń. abv gdzie otwierało bv siedla niei daleko \Ydzi~ niemieckim hinterlandeln i dla te~o podoh
teRQ. roozaiu ziemnowodne stworzenia jak
czniejsze pole. nizm na Zachodzie. adzie ; ne~o rodzaiu kroki, iako odpowiedź PolskJ
An~liCYł o wybitnie rybim temneramencie. sowieckie sukoesy militarne sa narazie ma::: l na stanowisko .:.Ąnglii w Genewie sa obecnie
miałvoołaĆ do nas iakaśspeclalna niena~ rzeniami ściętei głowy..nakazem chwili.'
wiścia i zaraz z!lrzvtnac zebami na wspom~
Otworzenie ·rynkó\v rosviskich (Da
IstnieietTIv iuż Jat sieden1 nie
zdażv.
nienie naszego imienia. Zbyt dobrze orientu przemysłu polskie~Qmolllo .bv da<ć Sowietom lismv ieszcze uPorz~\dkować snra:w we.wnes
iemv siew nieskon1Piiko\vanei duszy an:: ieszcze ieden atut, ieszczs wieksza swooo trznvch państwa--ale zdazv!iŚlnv JUŻ sie zor
~elskie!!o bnsinesmana - aby nie wiedzieć.
dę ruchów w dZiałalności przeciwko nasze i
ientować, kto rzuca nam kamienie pod
no ..
'że najwy:2;sza mora.lnościa polityczna tego nie<locenianei .sojusznicy.
f!i. wlaśniedzisia i nadchodzi luoment kiedy
narodu iest ·znana na wyspach Jei Królew::
Przvpusiczamv; iż coś w tvm kierun możemy inależv na cia!Złe anaie1skie- oodkre
sklei .Mości zasada:
ku. niebvłobv źle· widziane w Ros li. .nawet ślenia swe~o wrogiego wobec nas stań.o\vh~
- ..R6b 1>ieniadze o ile możesz uczcij p~zv '~zei in.te1igencii iei m;'zvwOO::: ska--d~ić mQcn.a i niedwuznaczna
od1Jo::
~--o ile nie-to rób Pieniadze... "
wiedź.
~. S.'
,.,. .
Otóż - roł1tvcznierzecz wziawszv.
lestesmv soiusznica Franc H. - państwa. kfó
re boda i "iedno ie'st "Ptnvna nrzeciv,,"'watta na
kOD tvnencie 'europe iskim rosnacvch' ·:lciaŻ'
wpływów· Wielkiei Brytanii.
Nie bedziemv tu ana1izow~
p;r~
. 'tel 'W_'dniu ,8 marca zbIera sie w Ge :rozea-a sie decyuulaea batalia. Nie iest ~
czvn które kieruia polityka
za.ł1raniczna
newie Nadzwyczaine Walne Zebranie Li~i. tvchczas ieszcze SpraVif\. zupełnie rozstrzV·j;f~
An~IH - ale stwierdzamy tu z cała .stanow:::
Na.rodów.zwołane specjalnie dla załatwie;::
nietą., czy głosowanie na Radzie nad ta kwę
niaspra\vzwiaza.nvchz
pfzv:;ieciem Nie:: stią bedzie wymagało tednolnyślnośc'L OZy
czościa. że ~dziekolwiek uhnvnilv sie intere
miee do "Ligi Narodów. Ponieważ na zebra tylko wlęk$zościgłosów. Jak wiadon1.O. do
8V Polski - tamAn~Hawyste.l)oW'a.ł'a zaw:>
mu
tem rozegra siedecvduiaca kam·pani-a o uchwał Rady w. sprawach m·e.rvi:orvcznveb'
sze wroftO przeciwko nam j-zRnrawde z ~ .St.:1łe mieisce dla· Polski w Radzie Li~i. waż~ potrzebna iest iednomvśmość. Vi sprawach
pałem 2Odnem. 9.5olusznicy"
uodstawiała.
na iest rzeczi:l~ahvśmv uświadomili sobie. formalnych . \yiekszośc fl{OSÓ,y. Nie iest wiec
jakie· będa formalne ramy sesii i w jakim rzecz~ wykluczona, że Rada noweimie na i$
nam no~e.":"
porządku
załatwiać będzie zebranie DOszc.ze
pierw formalna uchwale dla powiekszenia
Tak hvło ze sprawa.ślaska cieszv~
gółnep-unkty porzadku dzienne~o.
stałych miejsc w Radzie z 4 na 8. a późniei
s~, Górne1lo Śląska, Jaworzynv. Gdań~
Stosownie do procedury i tradycji dopiero mervtor\.Y.czna. eo do obs:adzeni3
sb i t. d.-i tak bedzie•. przy usiło.waniach llrzvieh"'ch .w Gene.wie~ przVPu:8'Zczać nalej:: tych miejsc nrzezposzcze!!ólne naństwa.
naszych otrzymania mieiscaw Radzie,Lilli. żv. że całość sprawy rozegra sie w trzech.
3) Tr'zecin1 i ostatnim aktem sPraw"
będzie. dyskusja i f!losowanie \Valn..Zebr~
Z tym faktem frzebasie ,. liczyĆ zupełnie następujacvch etapach:
l} W dniu· 8 marca zbiera sie Na<1: nia nid wnioskien1 Radvw sorawie rek on;::
trzeźwo i chłodno:"
zwyczainevValne
Zebranie LiJ1i. Na pierw strokcii tei fnstvtucii. Tutai w razie z~ocIne
Jesteśmv oowni~że:'Skoro iutro Nie~
szvm punkcie porzadku .dzienne~o znaiduie go załatwienia sprawy przez Rade Ligi' nie
~ zażądaliby ·-~~-;'Pomor.z:a i Poznańskie~o sieprośba min. Stresem anna o urzviecie należy soodziewaćsie niespodzianek. gdy2.
-to napeVlno mo:titll. by liczvć iedvnie na po N-iemiec do Li~i~ Walne zebranie wybiera w takich wvp'adkach 2łoso\ya:nia \Valne~o
komisję, która formuluiei zl1łasza odpowie
Zebrania bvwai<.1 z,vvczainie formalna ratVf
moc .L\.n~lji. dni wniosek. poczem nastepuie 21osowanie. fikaIDł1 uch\vałv Radv.
Mniemamv~ iż ćzas
iest na iw-vższv W
razie uzyskania dwie trzecie \viekszośct
Taki bedzie w ogÓlnVnl zarysie 1)rz,;
abv społeczeństwo polskie zrozun1ialo. iż Ni.emcy staia sie członkiem Li~i Narodów. Duszczalnv przebic.g \vvpadków na sesji mar~
poza Niemcami. na.jpoważnieiszvm llaszvm Natemkończv sic akt pienvszv. l\'1ożliwość cowei. Jak \vidzirnv. Qlówne 4'decvziezava.d
przeciwnikiem. ku· naszemu niekłamanemu IJo1ączenia sprawy przyiecia .Niemiec ze spra na na posiedzeniu Radv Ligi. W razie .Qel
talOWI-jest właŚnie ...Ąn~Ha i v;riele naszych wąotrz'vmania mieiscw Radzie. iuż w pier sia~I!i.ęcia z!.!odv lniedzv Francja j Anglia.
wszvmpunkcie obrad. jest oczywiście wv~ sprawa' będzie \vłaśdwie przesadzona. gdyż
mepOwodzeń na terenie miedzvnarodo\VVll1.
khlczona i ·wszelkie w tynl· kierullku stara::: ·wpłvwy tych nlocarstw w razie .zf1odnoŚci
lei właśnie mamvrlo za\vdzieczahia.
f nia Niemiec ll1USZą spelznać na niczemiuż zdań. sa na terenie Lie:i de.cvduiace. O ile
chodzi wiec o spra\vePolski. punktcieżk.oi
Faktu te1lo nic nie iest zmienić wsta.::: choćbvze wZQledówproceduralnvch.
2) Po przyieciu Nieu1.ieczbiera sie Ra ci tej tk",~i obecnie \v Londvnie.
.
nie a iako na ilo sriczniei sza odnowiedź iaka
da
Lif4i
dla
rozoatrzeniasDrawv
rekonstruk:::
Dla
orientacH
Dodaiemv
w
końcu
tu dać możemy - należałoby przviać ta par ,cli Li~i i sformułowania
odpowiedniego
przeglad poszczególnych ..blokÓw~'.
kt6re
ti~..i. próbo'wać roz~Tvwki.
wniosku na walne zebranie. Punkteu1 wVl::: działa ia na terenie Walnef!o Zebrania Li~i
Natllralnvm wrogiem .A. n~1ii iest Ro::: ścia dvskusii na Radzie bedzie przvrzecze~ Narodów, l) \'VieJka .Brvtania i Dominia 7
poludniowo:::amervkansld
sla-a to z niezwskle powa żnv ch oowodów nie. ztozone w fłrudniu 1924 roku przez rzą głosów~2) Blok
Naprzód dzisieisi kierownicy nańshva dv.10 państw. zasiada i acychw . obecnym (~rpłYWV podzielone rniedzv Franeia i ,A.nt
składzie Ra.dv. zape\yrualace
Nienlcom w ~Hą. 18 gloS Ó\V. 3) Blok francuski (z Mala
Bialv<chCarów zoriento\valisie. że na h.!łÓ\v::: raziewstapienia do Li~i. stałe mieisce w Ra Ententa i Polska) 7f!łosów. 4) \Vłoc-hv i la
ni~przeszkodą rozpowszechnienia
sie
dz.ie Li~i. Równocześnie iednak wypłynie cińskiepaństw'a europ. 3 głosy. 5) Blok
komunizmu :na· świecie.
na lnoteżnieiszym sprawadru!!a. UzyskaniestałeQo mieis-ca w naństw neutralnych (silne wołvwv· nienlieep-rzeciwnikiem t. zw." ndvktatufv nroletaria:: Radzie tylkoPl'zez Niemcv naruszyłoby w kie}5 2łos6w. 6) Państwa bałkańskie 4 ~10l
iaskrawv sposób równowage polityczna \v sv; pa.il&twa aziatvckie (oprócz JapQnii 3)
n.le• rzecz to zozumiała i nie wvmagaiaca Lidze
i interes v lJaństw innych. przedewszv nie stanowia odrebnei 2ruP'V4 podobnie iak
objaśnień. ie.st na ivoteżnieisze
imperit1ll1 st1ciem zaś Polski. ZteQo powodu wvloni sie euroPCJskie, państwa hałkańskie z wviab
na Radzie wniosek o udzielenie stałych kiem JU$!oslawin. u.f!fupowań tvch oCzywiś..
świata t.i. An1!lia~
Po za temRosiaf!raniczv na' prze~ miejsc ruetvlkoNiemcom. ale także Polsce. cie nie należy uważać za bloki w istotnym
strzeni wielu tvsiecv kilometrów z na ibo'rlat wzgl.Hiszpan li -i Brazylii. W tern '\ Iru.elSCu te1.!o słowa znaczeniu.
-----o()o-;
szvmt lrolontami AnJ!Iiii nie można oowie::
dzieł. ah'v te20 swoie2o. atutu· nie wVf!.Tywa~
la i to na.wet z bardzo powamemi sukcesa
mt które w AMIi! dobrze \vidziane bvć nie
p) Rząd sowiecki, mimo· .swych nieustających
Jeszcze wdęk$zezaIl1Ówi-eriia} dotyczące budo~ą i wcale nie _wzbudzaiazachwvtów.
zapewrueń o pokDj:O\Vem usposobieniu, czyni w osta
wy
i
uwrojenia
floty sowieckiej, oddano przemyPo za tern istnie1e cały SZerel1 drob~ tnimczasie coraz więk:sze przygotowania z.brojne,
słowioo.granicznemu w ~1łnyeh krajach - Holandjl
1delszych nrzvcz'\"n i tarć-które zaoaniaia z,wlaszcza w dzi-edzi.:nie wzmocni.enil2, maryDalrM woj Angljli i M.
WEa iemna niechec i animozie- co dzisiai skowej.
Równocześnie Sowiety dQstarc.zyły TUTefi lina

av

>

w'

sza

~k., trudno .1uż ukrv6~ ·zarówno w

Mos::;-

. lewie. iak i w Londvnie.
Otóż Dewne zbliżenie sic do Sowie:::

Mw ·poovktowa.ne .moze

nietvJe sentvmen~
znacznie silnieiszemi
przyczynami
Hafi:ttv realnej. było bv dzisia i wieeei niż
wskazane. .
. ..
.
i~:6. ·1JkłA.4 l.łIk~ł.fl.··ilW

tem ne

Między

innemi, Sowiety ostatnio zamÓWiły We cz.nej ilości różnych :materjałów wojskowych Qrar
kiiJta torpedQWCÓW i innych (}k:ręt6w broni celem· wzmocnienia fortyfikacji portów tur&f
woQjsk(}wych~ wybudowanych wedle wymagań. najkieh na wybrzeżu morza Śródziemnego i Czarnego
nowszej techniki. O udzielenie tych zamówień dla Prace 00ił. w.zm<Jcnieniem fortyfikacji tych port!"..,.,
przemy8lu włoskiego ubiegaJ stlę sam Mus....~Uni. Bu . plpw.adz.i się \'\" OStatnich dniach w g-orączkQwew
dow.a torpedowców odbędzie się pod bezpośrednim t ełapi e. Pozostają one w związku z 2a{}strzeniem -st.a
kierunkiem i kontrolą del-egacji sowieckich mary- : unków turecko-angielskich (w kwestji Moesulu)
na.r&y-faehoweów···{naw.i,as;em JllÓWla.c. ~ro~nych ora.z wbowiązaniem się Sowie~w ąo ~ ~
Włoszech

I pcłrH. łlia.eą}"

~~~

·~l·.SlY;anv podxóż:n4k fNm~~t~~<.

DWUNASTY DZIEN BOZPlłAW..

ECKA· WIZJI. W TERES lNIE.
Przed rnzpocz~iem badania swiadków mec.
W. Bitne!' złożył sądowi w.r1iooek <) zapl'Otokulowa
nie sze.re.gu faktów z poniedZliałkowej wizji wTe
re$inie. \'VnioskQdawcy chodziło o stwjerdzenie,
te miejece Pl'2estępstwa jest widoczne z drogi pa~
łacowej, że \Voj ci ech . Socha był" karany. cięż1dem
wię.memem za zabój~tw(}; że KOllouowicz uważał
dziell ·2KJ.oojstwa za znacznie suchszy Od ponioozi.ał
ku oraz, że &lehowie pomali jedyntie dłategQ w
~ej

izbie .Biępin.ga, gdyż
w cza5ie' przysięgi.

oglądali

go przedtem

ZE~ltANlAD:R. ·OSSOWSKIEGO..
Dr. ~oo~; lekarz koleJo\Y"f· w Soch~c~wie.
wd.niu ~9jstwa bawił w Teresinię u cbQreg.plto
lejarz;a woijda1f;ndu ·ldilometra od stacji. Po wada
mu chQreg9 6k<>lo godziny 3-ej udalsię' spaeer.:.

kirun na

d.~Hi,nie dochodząe

!lIauwa$ył,że tylk'Q

jedoo. ze

6-pvawozdawców był w wieku powyżej 40 lat, a Bt1GU i
prQkurat.ora w dJaJnym wypadku me można. brać w
t'aChubę·

Sę-dzia Alchim{}w;Loz UlW,zgłędnił żyezoo.ia.
mał-emi

Z:as.{~reżenj:anH,

obro
p1'lQk.

pocrem wezwał
oocLatJrowych ~ń.

ZAKAZY PROK. WBlłESOOKmGO.
Prok: Czy dlvzewa w dniu zabójstwu już r~
&\Y'1itały i wobec tegro las był gęststzy 11łłZ w ~;mie?
Św.Herszel~: Mdejsce zbrodni wld-oowe
_rło wokoło D'!l 100 kroków, aczkolwiek drZ8Wti, już
im'kwitsly.
Mec. W. Bitnet': ~y. świ~dek składQł jako pr()
.k~r przysięgę

unę

na OOchoWlaille tajemnicy

Szambelian Oje,a

św.

lvliehal

Kał"ski

'l~1 .~n:iewe.ż Catradec włIada tylko
.wraz z. jego psem .··,..,.........IA
trOlymaiBKJwurzęd:zje śledczym, gd;2.iiil r6wni.
nie~~mieć E!i~z nim. Jedyn;ie
. .. _..... .

byl mpro

SZ<tny pr.zez księcia \Vładyslawa· razem t Biś
plugiem 00. dzień 7 kwiet.nia 1913 roku· @ l'~,
nie mg6ł j~~e milmo nalegań· Bis~ .kony
stać z zap:rosz~nia, mając nazajutrz ~y lnteres
d:Q załatwienia w Radomiu. ŚwJadek . wyraża pr~y.,.
tem zd:zi\\ilenie, że· peWlOO. część prasy .wra~sm.w..
sklej podniosła g<J do godiności ~be1aina .dworu
ro.syjskJiego, aczkolw:rek takim sz.a.mbeł~vdgdy
nile

,Św. H. Składałem. tylk<i w tym ~, .. że Di~
·będę ujaw.niać taje.ri:bni1c, mogących ~OO7J.ć mtepaństwa.

Mec. B.: Czypod;prolwrator Weresoe1ci Z1łk&
tlał llilCoolrndkowi powie.tu Freyowi otwaGmć boo
lego z,gody jedną z smfla.d biurka} za.wier.a.jącą
w~żne papiery~

Sw. H.: Nde przypomW.SIm SOID'8 nic podt)bnego.
&twlerd:za na pociski'\\-'ie proto-

Ś •. AlchimoWliez

kulów, że podobna deey~je. wstała wydlama pr.zez
prok. W.
Mec. R; Cz-y gnool.'iDlator W.BJ1'Sz.awetki Kwff
~rzyjech;a.ł przer.l władzami śledczemi do Teresina'l
ŚW. H.: PrzyjeżMĄł, ale kiedy nie pam·iętam.

'li

11.!iłiNllZ Wilizystkich posiadanych weksli .niebQe~zy..
ka~
sobotę ll'ml'ii-em ks. Drucka-Luheclro~t:ą:r~
c:4yła węru;el JJedyny roale:qi-&ny", dziś ~wu $.&J''',4.-~
~
kill~A .
.
ńi7ln
d'D'!"'--';....
uJlU} moatl' 2ID()WU
tiAltt.

s.· Aleh..lmQ~ pr'(loohyia

k~.

Prok.: Proszę o powoł.a.nielllOW6g{} św1iadka

się dó

WnU'l:H:"U

Jt'IO

wspólmwodnietwa1iutę.j::rze

~~
Ok"r~ to ~···SIię odbyć na tych samyoh W&r1lIi;';;.
~h,oo .cl1ódp. ~mdec.a naokoło sQ>ooru w Wąr.._

orga.nizlacje

miają przebyć

prne&firwloDlł lew~ nogę·

~

.

b.

<łla~u.· .

.

.'. .

kupna Zł~Wfa, D@. 00
l"Ubldw B&nkuPailetwa w
GrodJnie,
mezaleŻDiieoo tego uzyskał YAgQdę ~
rzyoi,eli Złoezewa :naprolcnga:tę s~ty .. ichnru1e*imJemu

księciaflran:m.kcję

ksiąź!epoiŻyczył 100:.000

a

n.oścL Oskru."ŻOOly

doradca

wyram.łprzytem

.zdz.iwiellie,że

prawny .mógł namóWiitdJo }tup.na
:mającą· szereg zo.how:i~

ZEZNANIA ŚW.. BZBSZOTABS~
Przed odroczeniem ~Pl"&W seznał j~ ad
rn·1ni5traoo.re k.aięcd6 w majątkooh ni&. Litwie p.
Rz-eswtarśki. Wid.Eiel on w})r.ew zeznaniom innych
świadków księci~,podpisują.cego
kl~ą.c.eQ. ,

weMIe W pozycji

wielIdei . od1e~łości od,. nich. zauwą2
.. · v"IUzbliia
i nim ZQś.ka zdazvla

Nie ma :"ani POlęClit co sie ze mna

działo.Prat!nałem śmierci.
Reka Zośki trzymana w
~o .dr~tl,l.eła z zlekka.
.;.~ Panie Kazimierzu!. ..
Spoirzał !la
j oczY

clloni Oleckie

ma
ich SD'Otkałv
Slie ze soba. Umilkli oboie. tylko serca ich
biły przyśpieszonem . tetnem.· a. cze1lO nIe
śUliafv "wvpowiedzieć usta.-mówił wzrok.
-'- Kocham cieo-szeptałv ciemne OCzy
. Zośki. pokrvwaiac się lekka zaledwie co do::
strze~.alna mgła a to S~U1l0 uczucie .~oracei
n1iłości Wyczytała Zośka w spojrzeniu Olec
kicr:o.
Powoli.. lAk ~dvbv popychane jakaś
niewidzi.alna . reka~ .~lov{v ich 'Poczetv sie Ido
nić jedna· ku drT~I~ięi i na cle usta . ich złae:
~zvI dłu~i namieri:nv 'Pocałunek.
... Olecki obiał Zośke ramionami i tuląc
·~łQ'\ve do swych piersi całował koleino
;wlosv· i .te OCZY. za któremi tak tesknil
,~~~eli

swaich

widywał.

.

~eli szmer zbliża ia'cych się
~Qśhwvsunela .sie. prze~
Qłęcltie20 i
r~cikaDelusz.

. ·'()n

. '0
. '

uczerwienieni

łeckiw
i~.JMlEmki.

......· . .

szybko

·e~

...

.

Oto '\vłaści~I maiatku Ludwinowoi
Konstanty Rozwado'Ysld..zawiazal . so6łke
band~ką. ze swym fornalem ~~

.Wlo en n,skinr.

.iace~o się merezyzne
-go poznać IneżcZyzna
i odezwał się.

i tl

bandytą.

K.').· ·N:r.l"A17WV.i..l",~T.· w'unadek. an.::b...J...-u
,'<.)4
Al. T
'ł V
U.Y LY~
z~szedłw pQwiecie. drQhiczvński}n na p~

Pan dZie&iewiec ze·

ów uchvlilkapelusza

-·Dzień dobrv~twu CO za ·~vo
dziewane spotkanie.
.
Pan Antoni - wyszePtała. Zośka i
zildr~aw.szy zlekka· przviuneła.·. sie bliZei do
OlecldeSlo. iak~dyby u mef;!Q szukała obrOl1.Y
przed·
tym nienawistnYm dla niei cz:łowi4>.
Idem.
....
'fY1llCzasem Antoni· 'POOszedłdO .ław.:
ki na którei siedzieliZo-śh. i Olecki.
1

-:- Dzień dobry ""'1)Qwtórzvł - niera~
w parku.. fldvz,· 'jeszcze

<łzę dłl:l1i!o .siedzieć

iestchlodno wiec o. p"rieziebieruemetrud:::
no a ·słyszałem. że szanowny nan "";"sklonit
głową, W strone OI~ckietZO - niedawno wstał
PO dluaiei i· ciezmi chorobie.
To mówiac. W'vciattrial reb WStt'one
Zośki. Zośka chotł ze wstretem'Podda m.u
swoia.
-- Jaksie "pan miewa ..,.;-. zwrócił się
nastepniedo 01<i'ckie~o i wvciallnał mw~
nież na przywitanie reke.'
,
Jednakże· Olecki udał. ze nie
widzi
wvcią~niętei ku sobie reki Alitomet;!o.
~ Dziekuie:doDJ;Ze --'.odrzeklodnie
chcenia.. .. . .
. .....
.,
Nachvlił SIC Drzvtem w stroneZośki
i vowied.ziat nie zwracaiaenaimnie'isze.i u~
waJti na Antonier;!O.
.. .
.

-..; Panno Zofio...czv.Dfmi. nie trW'a.ża~
te zaczyna bvć tutaj niezbvt(:i.do: moze$

bYśmy

sic

1)~til

SW"'nl .fomalelR

l1zbroienlw rewohyery . lUf.Dadli o f!odzime l)
niędzv..

me'

ni~o
WYdania'P~

wieczorem· naniest>odziewaiaea'

Krawcow~,ż~daia.codmei

Krawcowa· sadziła 'POeZatkowo.. że to
iest .tvlko ...paliski, Zarl'".. lecz· kiedy 'Rozwa-r
dowski zac.ząłlą dusić. a. fornal rewidował
mieszkame.poczehl się bkonić. wola.~ d

pomoc.

.

Zaalarmowani.. sąsiedzi zbief!li Sie Da
miejsce napadu i 'Po,krótkiel walce obezwła
dniwStZv· na:pastników·. oowieźli ich do 00-....
sterunku noliciL f!we ieb. .zakuto w bid.au;yj
1j odsta.lWien~ do··w~enia

JUR

przes~

150 kt .wci~· najwyt'8j ~ god'Zin. N~eży . ~
ozić,żep. Ca.radoo Jest inwa1lkią wo~ytm 1 ~.

HlSTORJA KUPNA ZLOOZBWA.
Na· pierWSza ofiare upatt$vli sobie wio
Adwokat TaUen-\Vilc.zewski był pl€-mpooontem ściankę wsiJalocz, l\iatruneXrawiee. która
""skan:-ż.oolegQ Bispia:lgaprwd woj:nąśwmtową. ZaJJi
nieda:wnootrzvmała·od rzaduStanów Zi€>':
ty ksi~. Władysław wielokrotnie z~ się· <1;0
dn{)czonvch pokaźną sume· dolarów iako o&niego {} Porady z. Zl8Ikresu kupna oL spr·zoo.aty ma szkodo"vanieza· śmierćiei meża.. który sł~
jątków. Między itnn€llDli św.iad-ek przeprowailmił w . żył w'woisku a111erykańskiem.

a

:ertroll.

m~ . ··· ~•..

nagosobo:ru na· Plru:n.t .Wyzwolenia i

=!i~~:do~~e;=t}!1m:rd:::a;:~~e~~ ·.\VlaBe.i0~1 majątku -

rnajątJm ooobę,.

.(niaoowit:ne h. eksperl.a w pilerws.zej insta.n-cj;iinż. Ha
kiewic:za, któl'Y 'yy~aził. 00 do. autentycz-ności weksli
lKl'gląd odmienny m'Ż prezes Krot.ow.ski.
. Mec. B. prosi o po.wollanie p. Michała. Karskie
~. i p.Ezeswta,rsk,iego.
S. AlchilD1owtlcz. :pGeehyła się do wmosku

Gairoiloozoow

sm.:w.Le.: w6pół~V\-!lOd1ńey

SmDEJt WEKSLI ESUłCIA.
W tym momencie prok. Kamiński wll,osioCto
łączenie do akt w ch6l1"a.kterze dQwodów··· rzecoo
wycn siedmiru we:k,sli t wystawionych 'pr~z k$ięe:ila,

JIi·;

j·mtęrwrmęji .red~ktora.·"Dzienn,łka. Biał~.ęlQ~'4~· . .
Lu&ik,i~wdc.m,
~r~rolniony"
.• ...~'
P .. Ca.'rad"eC ogłosi.! zamiar okrrąreIllia W' ~;.:'
stoku.· pozos.tałego z ez,asów rosyjskich nledo~~~~.;

był.

jego
POWOLANIE ·NOWYCH ŚWIADKóW"

llycl(:W~fłYS~Y~ Carądecwjr~tne1iłdw~ ~Y:W
~ ·Cth~·. w ten s<posób .przywołać . po.i~ęl'~
cj~ ~f\'~ie się zjawiła, aiLe aresztowała
ły~yśthl.em.Qa.redeca" .z którym nie mogła

'~. ~

".

łiowej?

NeOffi

dwor

ZEZNANIA SZAMB. KARSKIEGO.

mężczym.

Hergzelm~:nna d~zl()żenia

SIa~egO

w

PrQk. Kamiński ~iczo nie prote,9lwWla-ł
przecjw wl11iioskom obrony, za,zoo,czyl jednak,:ze
Qpr6ez Bispinga w i~e Sochów było j13Szcze kilku

11y .z

do

l'Gfl'~Nj'l~~4Caxa4ec mial sie udaó.·~ .'~~~~~Q&'~".
Dr~:J:ę;!;epJlłJ: si~ .. doń. dwaj. pi~. ~~ij7
.~~!ijtiJ. gow:raz z jego psem Cyroo.o.Qo
'7A"V~:2M; .t\o. l3ialegootDku. W Bi&ł~tok'U, ;Di,&,,gąe,.jz~e •.... 9ięodn.iepotądanyeh.a ~~

C{t) a.le poprz&jśe1u ZWil'otThicy~ usłyszał dWlLei;ebe
strzały. Nie iVli"I'Óciły one jednak uwa.gi świ~'
gdyż sf,rza,lyw -fueach tereshlskich były 00 por~
ku dzie,Wlym. .

pałlaeu·

Mec. \V. Bltnw

n~,,;~~~~~j~y pięs~ wędrówkę ~ii~}l{t,
~:·.~J~0f~[IOK;U. W pob~~G~

w .Drohi~

n
łożąca
!1l BtycznJu zaJDd.e.ści:m.śmy· niezwykle Sens.8cyj~ lldstGl'ję, której treśeią był niebywały romans
~t'a~" Maślank.a~KQ.zie:brod.żkiej z młodym .Dl'a
:tero tatmopolskiej słUli&c~j.
.Anna. Maśla.nka, Ziłodżio&jka~ kilkakrotnie .ju~:

15

tarnopelska w roli hrabiny.

jednak wolała za, pośl'ednict\vem. znaj{)me~.!{) szew
udać się dojegG.kuzyllki, która na Jll'O;;bt:Z~Ia.':;Lmkj

\:3;

iis,t tennapisara. \Ys:lystkim

swym .ofiarom !\ila,ś'
najl'oz.maitsze

lankawspanialomyśl:m.epl'z) ł'zekała

Przypadek SPO\V{l,Jował al'e;qztO\vanie;j:5zu~lki

obiecała

2 lllo;fłli pola.
Okamłasięona także·\\'spaniało.tnyślną dla służby

tów ioosfuwiono do \Vnl"szawy: fhwgdaj .,hr:l.rliiU
do więzie:u.ia }In) ul. B~toregQ.
.

na,wet

swego

ma.jątku;a

konduktnrowi

darować

kę" l\Jaśla;nkę odstRWkHlv

z c ty

~u W!ię.uema.Chooyk9\VlSka, której w.ajQ
l".D()ść :r;ammponowa.ła t zaprosiła ją do siebie dodQ~
lIW.. do wsi ~ków pad Tl8:rnopolem.
~yw.iści.e po odhyeiu kairy Maślanka poje

~ do Petrl'ykQwa, gd!me prwbyWam 12 dni, a
ze robą do LwowamłooegQ Sta

jt·.j wziąt

\v cukierni. Ordynansa również aresztowa no Vi,' Tł'err
howlizaraz po przybyciu z }::K.nvDdu ł)I'Bl~u dnkutnet

ł'zeczyze

k&-ana cięZkiem "W'.i~end.em) występująca pod kir·
kQUJJ.ia nazwiskami) odsiadując w więzieniu tarnopol
&kiem karę mja:ką§kradzież, po.Zl19la tam Katarzy
~ Chud~wską i prWds.tawiła &ję jej jaJrQ
Iu'abina Koziebrodzka,
~jąea~jątak 2li-emski pod LW>f)wem. Prz.y o~

hotelo.wej. Za\vQła \\":::·z.- kl':l-'V~ZYllił: kaza la
miarę na suknie cna
pokojówek.

kich.

KS.USSAS O OBECNYCH STOSUNKACH: W BOLSZEWJI.

~j~, .za.brala

~wa Chudylro~goJ {)m~eującJ że wyjdz:ieza

Ks. Us~as.PQ ~owrocie z niekla boJ;;

Diego za ~ We LWQw1e za.j.oobali >oboje 00. hQte
m ~ i <ma mmeldow.ała sią· j;aJw. Da'"

sze\vickieJ!o udzieliJ: iednemu z nrzedstawi~
cieli prasy stołeczneiWY\viadu na temat 0::-

~-ycie1Jr.e., towa.rzysąk! zaś
jakonauczyd.e)a"

dzace załaf10dzilv

QO.

bo znaja s\voia

:~ł~

bość. To też i Polska nienla Dowodu obae
wiaćsie woiny z Bolszeviia. bo iei nie b es:
dzie. Ale pamietać lllusi o tern. że tak bol~
szewicy w kra iu. lak i Ros1aaie na v~scho~

hecnych stosll!1kóWJlanuiacych w Rosii.
~ A wiec: ··.c;z;viest nadzieia. że boI"
.szewizm runie?
dztwie uznaia Polske tylko do BUllU.
Po ltił.k.udniQwym pobycie QgQłociwszy ~,na:rzeczoo:~Runą.ć•. r:nrneto pewne. ale
co do
- A kto tall1 wI l~t~iw[e rzadzi'?
80" z go,tówkli i~, pozoStawiła gQ naza~ czasu to trud:nocoś
konkretnef!o powie~
Na czele f!dzie niegdzie sfoia RosiaJ:.
&m.w w ~telu, ra sama zbie.:gła w nJ.-evdadomym
dziećłdziesiećd()dwuriastu lat llloże trzy:: 'nie. ale każdy Dla Z2$1:cp.:.e żvda. który iest
Jtierunku.' Zair.zą-doa hotelu uczymł doniesienie do mae sie będżiew; obecnvch warunkach4 tył
właściwym rzudca iSpreżvna \vszvstkieuo.
~. i ~ k<osztem musiał Chudy.kowskie- ko. że prowodYrzy komunistyczni tam sie
Utworzono terazpolsko::rosviska izbe
. . ~Wć Qo diolm:u. .
iuż opatrZVll i powoli ale
Svstell1atvczme handlową. - Czen1że oni beda handlować'?
Ze. 'Ma.śknką ~ li1sty g(}fl~e. Hr.zed
wracaią do fOl."1l1buriuiskich. Ot niedawno Przem-y:sl w zastoju. burzy sic .sześć fabryk.
ikiłk.u ~ post. P.P.njł'zał ją wehod~cą do cu- postanowili zwrócić właścicielolll domy. w by "postawić iedna nowa. Pot.rzebnv in1 beg
~i tam ją przy~roW$ł. W toku przesłucha których ies.tmmeinit 15 nlieszkań. PrzY~ względnie import. ale czemźe oni beda. pła~
ma o;kamło się, :re M;Q;Ś1ank.a w mięc1zyC28Jsie popel tern właściciele maiaprawo Dobierania czyn cić? Złotem? BOle sie. że z ZllDhtta bedzie
fłWa ~ 1:i;ta:nję 002Jumw.
szu, jaki im odpo:\viacJa. ale l11usza domy od to samo.. co z OWell1i 30 rnHionanli Tubli w
Po ~e ze Lwowa wyjechała dOWlaTsza
nowić.n~~o dostaja.'pożvczke na bardzo do
złocie. które lllieli Polsce zapłacić na pod
:wy. W UIl"zęd.me pocz.t.o.wym na:t1męla. się na ur.zę~od.tivch warunkach. \V San1.Vnl PetersburJ1u
stawię traktatu:rvskie~o. a ktÓłfvch dotadl
dni:czkę p. J.a:ndurową, mnę por. Jandury. które-j
na skutek te~O rozporzadzenia \vrÓcono wła w Polsce. trikt i~szcze nie o~Jad"ll. \V tYln TO
o,śVi-ia,&zyla, ~ ma dla jej męża pozdrow1enda 00. ścicielomcoś około 11
tvsiecv domów. ku mo~liby zapłacić zbożein. bo dobry ll1ie
jego brata.. P • .laodiurowa zap.rosHani.emajQm.ą. do
Wprjtwdzie żona Lenina i kilku innych iest li urodzaj, ale urodzai· nie zawsze iest. .A
(k)m..u na. obiad. :1.apiY1..naws.zy się w ten sposób z za powrotem . do. dawnego bolszewizmu. ałe wtedy czem zaplaca?
por. ~ ~ka poezęła ,;bujać ne. ~es~ l'lZadzacesferv ida na· ustępstwa.
. - ...Ą. co. się dzieiez osadnictwem· ż.y~
licH () s;wo.j.em
- Pi. czy nie Drzvidzie do PDwstania do:wskiem: na Krvmie?
maWowskiem poC'hodzeniU,
ludu?
. .
Na Krvn1ie? Gorsze to. że na oogra.
oo:az majątku 7Demskrjm w Ber8tl1liówce pod 'l'fbrOO':'
Lud rosyjski zawsze bvłsDokoi-nv i niczu polsk!eln \:>,rywłaszczaia Polaków i Wy
poiiem., Pl'!Zyezem Il.fLllO'mn.ęIla, ~~\dt~e zgulttlla POtulny.CierpiaI itvle! D t1:\vnteimial cara" siedla.ia na Sybir, a osadzaia żydów. Prze;::
oolą gotówkę. PIO!MlC7Jllik hiorąi('·~;'zad,obrą, monetę· którynim rzadzi! i flnebil.
dziś- mówi"'eież ci żydzi rolnictwem trudnić sie nie
beje] ~:maniery, zakupił'ill{ł,n~ej biletlt, kl. ma też. cara. cara czerwone;to. który nim rza
da.\Vieccz,en1? SZ111UJ;!1em· iak zawsze l
<io Lwo"Wl&, or&Zwręczył jej pien1ąd2iena<llrogę, talk, ~zi i gnębi. Sa odruchy revlo!ucvine W róż;:.
- A cóż ksiadzmówi o wvcieczceuo
~ ogóJ;nie wyooł okQło 200 zł.
,;nych miejscach. ale to zaraz komuniści lik stów polskich?
Pned OOj&zdiIDl "bmbina" oowJa:dczyfa, :te za- Widuią, bó· system szpief!o;w~ki
Dosl.1nietv
Oburza iace. co· oni tam wygadywali.
mi~ na. sta~ osiąść w \Vars7Awie i że pojedzi,e tam jest donaiwvższei doskonałości. Odru-;::
6vłv w PetersbuTf~u szkołY
utrZ'VlTIVWane
do N.n,rn,.. hy sprzedlae m8.j&tek~ prosliJ:awięc o oonie chy . re zaś nie 'sa skoordytlo\vane i nowsze:: ~przezi katoHk6\v. duże i piekne. Bolsze\Vib
~
chne. a tvlkoakcia plano\va !l.lo!Zlabv obec~ cy je zabrali i oddali Tatarom. ChillcZY~
jej 00 poiIIlOCy ordynan...~. Por. J.andllra i nato się
ny rzad zwalić. A ruch z zewnatrz? Emi~ran kom. Chazaromi Bó~ wie k0111U. a rdzenne1
sgodzil, wOtbec c:mgo wieczorem M.a.ślankia Wl."aZZ ci rosyjscy łudza siew \V kraiu sa oni bez ludności wyznaczyli jakieś rudery rumy, Do
~jWaJlSeID wyjechała. 00 Lwowa..
znaczenia~ .jedynie troch e znaczenia ma ia owych pięknych szkół prowadzili naszYch
Z 1q ehwiJ.ą Maś1ank:G prze.1sItoczyla się z "bra- mieńszewicy.zreszta nikt. Odrazu i)balićbv
p'osiów'I) a potem P. Brvl chwalił. że tak do~"
mo~ła bolszewików ·woina. Dużo liczono
na skonale Ul"zadzonvch szkół niewidział~
w paaią "p~wDikową"·
niedawnv z1ltarJ! z Chinami. ale sfery rza~ dy.
4

~y ~

lI]d. Zl3iWolaila konduk.:wcai pa

~j f;y na stacji

w Rzeszowie

_~

wywołaJ:~

1m. :molejowegon.iemamego j-aj z nazwiska, a kt6'.l'Y
lOlie!lliil się z· jej . tmaj~mu~. ZJa. chwJltę zgloS!i1 . srię w
~ Uil'zędmIiJk
ki:tlejQwy Wlraz z żoną i m~ Maśl.aink.ę do· sicl»e. Spędlmła li Dich Ciała. do
hę·i ~ ,,k:rew.nyoo"'· ~qĆ na n1e-h~

PRZESZMUGLOWANO SAPCHARYN,y ZE-,. 50.000 ZŁOTYCH.
Kontrola straży .skarb owe i w Jarosła rvm w małe i walizce znaleziono 14 k~l. sa~
wiu została poufnie zawiadomiona. że do charyny, Głównego pfzemvtnika "policia PO
Jarosławia wysyłana bywa w wiekszvch ilo:: Dorozumieniu sie z władza skarbowa. ulnieŚi
ściach .sacharvna.·W toku ·dochodz~ń usta~
ciła; w aresztach tut. sadu.
lila straż skarbowa. że. w styczniu i lUtvnl
Dochodzenia energiczne nrowadzi dalej
br. nadeszło poczta z Czestochowv około kontrola straży skarbowei. które atoli jak
20 paczek sacharyny, l każda o 'wadze 15 dota.d~ trzymane sa wścis!ei taiemnicy. PUf:
~j ~łki p~yod męża. Bł go k!!. }Hemmei za~ważYc należY. że w· cia~u hIłczna iest też tajemnica. że w afere te iest
-.pe"W-!I.ŚĆ 00 00 swej ~, po:wTh~ mu
roku sprowadzono tu p rzenlVC one i sacha wmi~anych ki\lka iednostek - niemnieiJ
~t je ioDa.. oojlmkltla ldej&Wego. z Rzeswrvnv
na kwotę około 50 tvsiecv zł. Władze że ·iooen z kupców~ uktórello Beller z grzecz
_ ~ła. ed Biei..2,OOQu. ee1emwyk:UipDB. wekskarbowe, PO z asi ajlni ęciu . informaciiw tut . ności (?) zostawiał· w przechowaniu pakun:::
Otm~y z ~kond~to.ra pilemądze, uurzedzie "Pocztowvm stwierdził v 4 adresy> ki ,z sacharyna. a co naibardziel uderzaiace,
Cłda. się :li 1l!im do el.u.lienn.i i tam. poprosHJ3.. go ()
1)od któremi paczki były adreso\vane. Oka że mając byĆ skonfrontowanym z Bellorem.
~ Qobr.ago szewm, kt6ry;by jej ~bH cias
zaJo się, atoli.
naz-wiska adresatóv{ były na~ae ciężko zachorował (?) Opinia publicz:!
KoDdukm z.a.prQwaiizjl ją do ZDJa.jomego
sfingowane
a
indagowany
oto listonosz na apeluje do· naczelnika urzedu monopolów
~ ~ który podo"1mie jak :ł.tQnduktor stał
działU pakunkowego wviaśnil. że na.czki od;: i akCYZ, nadradcy p. Czabana. orazprowa~
~;;.~
dawał adresatowi na ulicy. W tel dQŚC za:::
dz~ce® dochodzenia komisarza skarb. Drv::
~ osn.stkL
hvnicza, aby z cała bezwZ!łledna obiektywno
Ts wy~ od niego przez kFJka d'Di droll f!adkowei OKoliczności prowadzi oochodze
nia urzadpocztoWY. - Induf:!acia nOWVŹSzłt ścią \'Vystapili nrzechv '\vsoółwinnvm.
_.~y, ooirenjąc ie zwrócić.
.,
.
.. Zarząd hotełll ~zu nie upom:mat S.'lę {) nalez~~ poleJl8.łana tern. że dzieki tviko urzvnad
Jak sie wasz korespondent dowiaduje
~ gdyż J\.i.aślian1ro. solennie obiecała .. że "mąż"
RelIer PO uk0l1czeniu dochodzeń zostanie OG
kowi
PF.,
uidt1Ua
dworcu
koleiowvm
ch);:
~l>l:iłkóWThik nadeśle jej większą gumę· . Pi) .pewn,m. . ~ do Meś1anki przyszedł otwarty lr;;t, o wne~n herszta s·za ikj przci1l':tniczeL n1e h!::: stu\vionv do Przen1yśla4 albowiem i łam ~e
kiego V\l alfa Kalha fi.1I:ie E;.;Her&l z Gro:: mvdł wiekszu ilość sa.charvnv.
~ .ireSci· 11 podpisem ~:hr. Rejowa", CQ urnoc----eOo-. . .~ '" ~je ~kowniJrow:ej". OHus'tkla tbisk~ umieszkałeao w' Prze.tIlvślu..nrzv któ

lt;wo.tę. NaatęppegQ

dnia

odjechała

do L w.owa.
N&diwIoireu ~;w.alł ją konduktor, któremu
~ ~. . Da siebie, poezem z nim i ordynansemm.jeebąi)a. dlO hotelu gdzie· ~wa.ła. s.ię jako
~k{}Wllik()Wla<' i z.a;jęła dwa. pokoje.
.
~ dłnti!a wy~o.rdyna.nsa. do Tre.m
lDwiipo~, ~·mś rozpoczęła poszukiwa
. . .?Ja pilenięd2;mi. Od:IrondJnk1t.ont pootyczyła ·10 zł.
Gbiecując mu. oddać m k.liIlika. dni,. gdyż o(}Z€o~uje

..

.bucitkli.

Ma.

ze

t

Pr
co

JlóWIĄ NASI RODACY ZA OC EANEM O NASZEJ GOSPODARCE.
...
f!
\vt1.ła i znai~a talti trrzeczywistllioo1etyEł1{4de~h

$utl"jer Nar." wyehodżący w N~ Jorku pisze
pięci'Oletmej
,
Jeżeli

gQSpoooI'ce naszej co następuje:
dany ne.ród ma spryt - to nawet z ka·
t:Q.$troly datiej{)wej przed pat'u tysiącami lat, dziś po
tte.ti ciągnąć zyski.
.
Zl1iszcz.anJe przed. wJekami Sodomy i GOIDól'y
~. i siarką U)OO;wdo-podobnie wskutel\: gwaltm,'v
n-eg<J

tl'·zęsdenia

ziemi) i

z,a,padnięcie· się

del1ilą przepaść} którą utwOl\'&yło

mie-nii<l c..zęŚć PalestYlllY !Na
rej nietyl'kio - człoWiek· -

Morze

ich w bezIv1artwe~

za
bezludną pustynię, kió·

a.ł~

wszelkie

stWfrTZemb

~lWikal().

DZIiś r~y się zmieniły.

ŻydZi,

uzyskawszy

ńomimlne

prawo do poeta-

Palesty;ny, Illile 00. Wrty Z'a.bIl8iłd się do koloni
racji Sitarożytnej SltedJzdby &Wyro przodkó"". Mając
do dy&~ycji milj'iJ!Dll>we iundusze! z.oorane .z .dQbrQ~ych OOOT swycll. ~Y.m&weów, budują ka~

pi<a.sczyste puatlrowia, w

oetai:lnii.eh Zi3iŚ cz.asacll; ~ sprowadzonych imynl-e
l'&w i chemj,k6w, zbadali Zla-wartość wody Mo.rz,a
~w~.

I e&! sdę~'
~,~.~ ciooz wypełniająoo to
~te przez BQg,a. ~, zaWlieMl. w sobie setki

DDl~w w ~c.i ~lZ.ym]ej HQOOi :PO'tażu~· oolri
!!aubers1tiej, z,lV'Ykłej soli.· kuchennej, asfułtu i s.iMki

WSiyst:kie te prodlJkty można w}'lIiobyć z wooy Mo:re&, M~"twego w odJ.pQ.wi~ ~yeh. 2'Jtl;kJlał!la6h i stw-or~yć pI'"Z€II1l:y8ł aająx:.y :mvtTtJidnieme p8iTU
t~m. tamtej.szy"clil. ~ail:CÓw.
D?Aailaj jut ~ ~mi owego tnUnJa ~
_~w.a.no budowę ~yn:rkh za.'kłatlów f~z
.~h

i w :Wedal.eki>ej

gmewu i

pr.zyszłośei

~y ~j

z oalego

00 'bega. 1lI\kąit'łffi
~ ;,.Dar-ód

'91y-

~y"·:bęłhlie .~ w ~y;mi$ ~~lllyśle ~j
_jąc ~peWinl.ieDJie *łegló :bytu wśród &w.oocll.

.
~

Oby, gdy fu diwa na.dejdtQte, polJSka ,~l~a" w jJaik Da:)pokta.tniejsz.ej 1dc7ibłe 00

~ ~~. ~j 0jce~ w~

ią·

,

.*

*

*

~ pustynnej Palestyny na kmj . 1.Jł"f.Y'"
sztago d()bt6b~tu i. dotychczasowa pr~Sftębiofumec
jaką na tym pl11lkci~ naród źydo\vs.ki wykAtnJ'ł% pe
\Viruly być i· d;18, polskich sfer rządzących \W:Iokaźm

kleru w jttlcl slJ08Óh '''~żyć należy do tiprzeID;ysłtt
\Yienia kn.łijn. Marnowanie naturalnych Skfh1'DÓW, ja
kie Polska pos.iada, pr.z.ez brak jakiejkolwiek mi~ja
tywy w celu eksploatacji tychże, lub 00 g9l"62Ja) tJapr2.'9pa.sw~@ leli przez Z13..stawy, &iertawy i kQinC~
;je lba rzecz :k!a}li,oo..łu międzynarodowego ~ do d{}hrobytu krajU się nie przy~zy;nL
A że.· tak jest, lJliesiety, wystarczychQćby :po"

~

»lAły, ~.i, ~jt\

marzeń.

swych

DiOOny rzut Gka na p1ęciQletUiłą gospodarkę "opa.'trz
1lOśc1owy"Ch" mężów stanu i ekonomistów·· })Q1&kich.
Olbrzymie· tereńy oottowe w MaJopol8ee, (}.
prócz. cudwZliemców kapitalistów, :n.ie ~~Uje
prawie nikt. GoopodJairka w k(Y~h80ltil które
rządQwd auetrjacJci;emu przynosiły miljony .:rooznego
doohodu, jest m,zej k1"ytyki. Dn;ew~ P~Cłą. J;J.:m
ł4'Wi~j ~y ~ syooymt.oWł ~l.. *
s.k.remu. KQpa;1nie węg1Ja na. Górnym Śląakli, z braik:u
l3a.wią;cy prz.ejiMKlem w WM.'Sz.awae p~Mś.rjU*,
.oooioooów i śrOO:kó-w <k<tmunikacyjnyeh, jWt kęłeje Poo~kitktóry p~d kilku d1llarn.i przybył. do. p~
f -okręty, wykazują nad.zwycz.aj słiaJJ.ą produJm.jęi ty , &k:iwpróSt ,z C1lllIl:) opdwioo.2łiał ,kliilta .ciek&wy~ .
si~:cooe rzeSu górników: t.ych na.szy<:łl, lrocłlian:rch
s1.ezG.:,uołów, . (rotyeząey:~h tycia Polak6w w pa&iWił
..pieronów gól."llQŚłą;&klroh ,< ID.USzą pl'zymiera1i glu
niooieskiOO1. O~e zamieszki rewolucYJM i IttWt\.. *
d~m l ub sz.u}t.ać chleba wśród obcych.
We lXJje zV\tuJcz,ają.cycnśię gooerałów, W:y*t~"OIi:'zyłf
"tV m.d'1l:\"1lń wypadku nie zn&lazlt1. się :póIn'Oc\ atbibMerę. 't,l'ud!Ilą do zmes&(ltIliia.· Angl~lscy, aińe.ry.;
ofilM'-na anizbiiO'x<?wego społ~wa a temb~'\h!j
~cy ł FrancusCy obywatele są je~~ j.ako taJ{~
~ych j;e~aek w ~e, aby po'\\'Y_emu
tll1il{bow.am, Mtóriiiaśt Pomy, \Vęgn;y, COOsi żyją VI
złemu .saJ:l()biee.
.
ci.ągkml niebezpieczeństwie żyda iptędtej 6tZy PÓZd
I d~ ~ s1ę wn.aszejOje.zytm-a t.tiIieje·.:- tii~j ~.
tebi piekłe~· Beii:ta.dztiejnOOć Btosu.nk6w
~~yta niejetioo..
. ś~\VQd;QWa~ ~ Wi...:ełu ool'Opejczyków W&U\tpił~ Q~
~tw.a na te OOpi>wi:edt:
'tWeJregów chtżoocijafiSłde.go gMetałia Fe.. OC.iyWiS
WdaTę we własne
~
bam M
cle międZy mIDi są tez i P;olacy.
.
~zną ~~() pożcyefJki i ta.nd~~eliry
Jed~i1 z byłych óf;icer'6w armji ,aust.rjaek.iej,P~
rnBxCZ0.llre ~ .JJo.gaetwami: ~kiej :d~ie,. ~. ;OOdo€ll!iiz lWWiegQ Sąem., piaśtuje godnnść d0.~
wódcy pułku chiDśki.ego l jeM. k3.nd~em. Ba. maIłi-

InteDOOłł~' HeriZ

j

na. terenie Rzeczvposoolitei w f. 1924.
.' Dowiadttiemv się z niei. że Polska p(}:;
~adała w roku: 1924 3 736 urzooów i ~u~en:::

Jl~O

11

evi 'Pocztowych.· Jeden urzad pocztowy prZy
padał na 104 klm. kw. i 7Zl0 mieszkańcó\\T.
. Z 13,239 skrzvnek pocztowych wvda:::
byto Vi calem państwie 584 .391.730 przesył;
lek listowych~ z cz~o 536236,,756 prZ\~~
ćbt .na. listy zwYkłe i kuty uocztowe.
Polska POSiada około 28 milionów
mieszkańców. wobec czego na l mieszkańca
wV11'ada rocznie okoló 20 listów. wzsa kart.
W porównaniu z ruchem pocztowym na Zac::
thódżie jest· to cyfra nikła. An11lik wvsvła
rocmle pxzecietnie 150 listów. F:rancuz-105.
Gazet przesłano w roku 1924 - 148
mili. 284~04 egzem'Plarzv.
ZllaJCZków 'POCZtowYch ~~kowa

w

.y

~.

p.

ZE STATYSTYXI Rucmr POCZTOWO
TELEGRAFICZNEGO.
Dyrekcja poczt i telegrafów opraco:::
mr-721~99L727 s~k wartości al4

wała stitvstyke ruchu oo.cztowQ:::telef.{nł.ficz;:

Wolt z Roźdoht

43,179

złotych:

..

tBil.

Wszystkie teprzesvłki szłv do ocze;,::
kują.cych na rocz nieciepliwościa aal"~a::
tów dro~a kołowa. w~ powietrzem i 16::

.

Mniej W:a3tn.es~iy,jska zajmuje kimu Pola..
./ kow w ta.hnji chr~l]a-J:1Skleg,o gene-tru.a. Niejakll
'V'ójćiechKlus z ~*J ~ymj'jski PtKlGiicer j~. $B"am ~. i ~ezył Si~ Vi kiRu...
I1l8St'u. ]}jl.wa~h.
lednyfuz' naj~j~ydl· ~we6:w wrmji
Fenga jest Herśz VVu1:r,z R~ÓłU tfulsk.a). Pnj1iBał SOihbe jUż ~wisito~rlit:h~ z· cn1ńSlw. i m~
g}.~

Ogi"omn&ln zan~ ·g~jt

WJ?ril.wazille zawód llO;ŁaOOan.ta· kmji ~5~l
:oo.zpieemYt bo ~\vliiej cliWi1.l, ~at.

*

nie jest Z'atW&ze

le.i.a.

DJ8.grOOlwisię stos nmm~ntch raehUlllJlt6w, &;..sva.wc~ wii.e&Z:a.ją na pl~'B~efllleP&zOOl ~~ a~

H~

stw.em. i

WolI rilhde.~~ćzYSlt z ni~~~.
grómad:z.i ołbrzymią ;EQ:rt.unę,. przYJm.u~ 11.'

płe~ t)ilro

W ~ ~~&.
~~

~~"

DO DOOiao

V*ITJUł.

.P~ ż,d,

...... ~i ,;Słowo ~. -.
~:ook:~1 ełrotrych~ onymiił Ód ~ ~..
w~eceptę na ww. c1JO.pki,. miW'yeli Sp0iSoD Użrdiia
!ltmalYt a UŻ-tw&n!ie ws~ pr~ l'łi~~ cDIłJ..
~ ~ ~j bólu spl'la~ą,
JJlI&j\ ~

na

*

~wa,.

.

'Żyd~. 00 ~.a.pt,elti _ . .
~ ~~~"• .t;r4 ~tn~
tal, DY.z ~ ma. to ~e, et) ~
1iliCS.ymt z Cóf'JOpkiem., aile m'łł'Jitast .odpo~
tr~znie YJa dnmi wYPrów~y.
Źy4 nie~~~ tym

. ~mu

I

li
d{oresuono.e-nćja wł'asn:a ił

. W czasach o$!6lnei redukc"ii w łonie
~\1in .. SPi"1l,W \iVewnętr'znvch powstała myśl.
zniesienia KomisU klimatvcz,.ęi i Przekaza~
fiia ](;!'§ af!end władzom 1iminnvm.
Myśl w zasadzie dobra - !ldvż datv
ona dłl upro·gzczenia adminis trac1i. do' :tnie:::
.sienia podwó inei władzy w uzdrn\visku -~
et) oozywiś~ie musiało by sie odbić
dodat:::
nie,-na całokształcie ~ospodarlti komunalnej
VI Zakownem.

~),

dynie {) tyleC) ile m~ J!O ~.Da:idułtlfmeń~
tniej" i w iaknaikrótszvm czasieobr8.Ć t !!O;::
tówki - po,vtar:uunv•. ---:te1!!O rodzalu skład
'władz komunalnych. Zakó})an~o.----;" sta.iiQW
ero. nakazuie wytworzenie j,a!tieiś P'tzeeiw
"va~d. -'- które to zadanie tió tei chwili 1m zu::
pełnemu. zadowoleniu ~dSCi - w\foełmała k(ft:"
misia klimatyczna, - pod' Wodza niestrudzo

neRo 3pełne~o

~.

In@lierom. ."

. .-

'PRZERWANmPR01AOĄ

P01iYOZKA wEWNBTB.ŹNA.
Id Ptb;:hi!;!anda zł ~cZlka
na na podkład. zlote@. zainiciowana
Lw~wie. zostala .na. 'zatdame tam; ~
ZU,zU3f>howskierlo. ~

W związku g; tml. k~i

iniciatywy dr. Diehla..
ski we Lwowie 'PcstanQWił ~
Gdzie sie tedy .' ólltóCifuv .~ .w~ie ~- .sie ·W d~m .Wu!••
\\Tgzysikle te :refonnvmot!łY bv
widać prace komisii. klimatvc2h~ł.Ta:m lu.:: plOPał!andy.
m(Jjrtv~ia.tł.h;> dobre mOny - o ile władze 0Ilin. dzie llPrzątaia śnies: kto. klimatyka: tAm. u;:
stały by.~ ..~ na. Wysokości Iepszłl.in drogt zbieraia blotó -:.. kte. Jdim.;
MONSIGNORE LAuiu K·'~D'I'J~i
tyka: wsuaniałv park mie i ski. októrvmtv
.
k) Jak
. n·r:\lBur~
le lat nikt nie myślał zbudowany iest 'POd hedzie Sie tu
wvlac21lemiauspiciami i staraniem komis;: . wiecolle1!o
ii klimatvcZIiet
' '.
łów~ Mie<hv. innymi
Nie Test·. naszym zadanieb:L ,. wvmienia~ ma otrz"vmać nunClUSZ
nie-~ ws~elkich zasłli~ komisii klimatvcmei wiemm;.. Lauri.
.
.
_ _ _1!!IIir
-. >.zb9.da ia to .na mieis ęu. od.1)0.
•
ezvD_.
niki łllin.i$terW. -- ale· z Cala
" '.

miee

.,

.

<

~W\.:::.I!V.

~rządJnl dzie~yrn kWeBtję reQrgrunJzacji Rady Li'
gl.'Wdu~h:-x r·ownorz~dnegQ. trakt.owrmht paustw,
OOJ ba r dZieJ w zabezpIeczemu pokoju eUl'tłpejs~iego

Z POWODU' OSKARZENI A PS.APOLICYJN,EGO.
l~Bie Str!:I~i;f;tminy Nieooret ł o kil ubraniach .znaleziono_.ślaAv krwi. Bvłv bar

Y'
kanQ~Cle .kilometrowod
J

Warsza\vv znalezio
no one~d. ai zmia.żd
.. ~:n.n·v.
'1*.
le·.4:1""""'
gO ,v.·'Y\o·d dr e-.o<
au
v
T7
r.;

n.

W't,;ln

r

trupnlłode~o czlowi~ka.Nazwiska na

razie nie udało sie ustalić.'
.'
""" ",.rrl"e·c··
h·a·Iv . U,. ".0.'..3. . . . e s·7IA,"".
dcze. l"
N ua. m.ł·.A.,.... l"CA,
I.Ą.
it:I.vvi-AUU
sadowe dla zbadania tożsamości zabiteeo i
przvpzvnv śmierci. Pięr\votnie urZVDuszcza~
r;o. z~ morderstwo zostało dokonane w Wal'
sza:Y~e, .. trtiKVCZem dla niepoZnaki trupovill
T

...

Zffiltlzdzono ~łowe. a nastepnie nlze\viezio:no 19o . do .lasą j rzucono pod drze"wo. Dla u:::
sta..enUl nlekt~ych faktów z Warsza\vv smo
\\tR.dz0t:0 specullnef:!q 'Osa policvinef1o. Pi'es
nalPtzod 'Popro~vadzlł do chaty zabitego . a.
P?tem pocz!lł Sle r~ucać nakilku1nieszkań:%

cow tel WSI, dr\vah leśnych. u których na

dzo pO,\\Tazne oosnlak.. ' ze d
1 [ y'
. '.' .
..
'"LI • . '.~'~
I
.t'\va e że
1rG..il
t1~
dzlaJw.
morderst\l\T1(;,temoardziei.
anali~
za do\vJodła .. że sa to nlamv z krwi zabite;:

d
. U t l
.
b
dOr\,V~Lcm
pOla .r~e\S~em
.... .t'ranC!~~KH2Ill
J ··~·0l?-~\ :-t:~
.z~.,\JTvsbele111
itv iest
ze. trUł21ę
Gdv już mianoareszto\vać podeirzanvch o

g"

•

k) W Zakl.'l()C'Zymu 1m WaJ:rsza.w~wybUcl:łm
~ bydła m!l'aza t. zw. kaxbunkułu.
Jest to jedna z najstras:zniejM!3fCh. mr.aiLi.
wych chorób li zwierząt· tfu.mowych, m.zwanacho
robą syberyjską lub popularnie cmrnq -krostą.; kw
1'<1 p<.:n.'~&taje pierwcrmie u koThi~ oWłee,k6z, bydła ro
gategQl trzody chlewnej. Ba.rdzo łatwo jednak choro
bata. przenosi się Da lUdzii,dLa . których .. ezęst-o..,
~:: jest śmiertelna.
Mleko ł mif}SQ w dUżych noś~ 4klIs~ .
cod'llietl'llnie

Zakroczynia

li

~ć mm.zę

dGW~w.y

..~. $pro

II ~Iałe

5trożność~advż1)odczasrabania sosny oba::
iiI drze\vona siebie i~stal niem zn1iażdżo:;

rzeczy roll': ""'yhitną w dzie1(~ znbezpJccz('.nia rJlOko
ju europejskiegQ;
,
~
7) że Hadft Ligi jest lJi)ł,vołanaz mocy paktu
(lo l'ożBtrzyg.u'llIa spr.a.w 'wolnegc IIlklS1U GdaflSlta
oraz Górnego Ślą5ka~ Wpt'o',v8d;e.nie WIęc Ńieluiec
do nady baz jed!nocze-sl1egc
pI'Zyz.nania PplBce

Grvsbel poniósł 5mier~przez \vlasna l1ieo~

nv.Tś.k wiecgdvbvnie śwhdkovde. nainie",
winniei mo}!libvucietPieć nIesłusznie Dodei::rzani o mordershvo . . drwale. którzv 1)0 wv:padłu chcieli ,\tvcia~ae przvg11it:cjol1e~o4

'\tałego

miej~a byłoby nal'usziil1iierli rÓ\vl1cuprą'w
tiooia ' stron w za.kresd:e tych ' spraw.
8) Ź~ sikloo Rady Ligi mu~ -odpowiadać istotne
mu układ.awi sił pomiędzy .na:ro-ltam.i, o. He ma Li
ga Narad6w być :nadal dohr{H'iiolną organiz,acją
paJllstw i naTodów na ró\v:nej SJt.o.pie ze sobą w dzl'ł3
le U,trwa.ile:nia po.ko1u współ!)l'Iacujących;

ściei-elo:m~

Lecz włościa.nie st.a\v,iJli sdi11ly <O-l)ól' ił
zdołali dobytek swój ukt'yc.
Z rozporzą.dzenia starosty p. OkuHcz..a W\f-

'W

jechała'wczoraj dl{)ZakJ'.oc~ymkt l?OUej~l konna

Hoścd lcilkudzieS'ięciu puUtjiUltów. SHą odebra;nu cho
re' bydło i po.' dokonaniu przez urząd l.vetery-naryjny
oględzin,· kiIka,d.zies.iąt

sztuk zabito nu miejscu; re

s~ mś'\\'1~hł.no

~.ytutn

do

wQte-ryna.ryjnego

'~~lYie.·

,\y

.

Ogółem. s:k.onfi\Sk~no. okolu 100 s.ztuk chore
ł:JO' .'. hy4ła.

Pt'!Q.tblikty SPOŻ~1 poehndr.t1.:':-I~ z Zaktl"OCz,y~

,

pOOd,ano śCisłej', koow-oli.

łucję następującą, ZWlM;yw'SŻy:

l)·jte ~a Na:r006w powstala. ooz~ po
wojme w eelu roZwoju ws.p6łpr.aćy porrirlę*

:więlkiej

tlzy :na,~ iza.pe~

cieństwa.

.

'. ...

.......

ltnpokójujbbpie~

'.

...•.

2} że .w . chwili powstal1!i& ligi ~~6w sytuoo
J\tmiędz~wa me sprzy}ala natye~w:e
lnQ prseprowadzeniu VI ·.wevv-nętrmej·· oigan~~ Li
li m.ead r~i pclmiędzy ~ ~

,

t

3) ze' z iiegoPO'WOdu art. 4:pu;k.tu 1.lSt.wl:H po-

wOhlt ~ma

2:

tiAuCusJdep..

~ tego ~ ~ J.eet :lAn'[··· ,ni~) ~ b1~ lIaj~1 ~iR, ~

N

mu lWęeej '~ o u1ttytie j&j, ~ {} jfde -

~'MI!

lldOdr ajent.
Temi W\Szystkiemi ń1Y~. tm.prony, nasz mło
&j_t ~!Itię oa.łą nm; ~~ to retrue by

ey

.~ ~y

~j,

j4.~

_.z~

bIbi.~i~-~
eIfm ~. ~pn1.. ·Nad·.cMym·Paty~ ~i
Ił 9ł~ g~ i ~ mgła, ~jmująea chłudem
do upiku kości. Lekok nie z'Waźa:ł joo.nakm t(} i
dł!dt w,eWgn:iętjln kro~ ~. ~~ na
.~ iemj~glciwał.
.... ,
OOy 1111 w ~ ~. św. ~bOOgo do
9

III:) 8łJ ~e 'Wolt:tme:
~ B~j

an!...

.

~ł

0clW!l"Óeił: się natyełlmi8.at i u}h:8.ł żewrola, któ
'tj ..• Mele kiliw ~janWW ~ Z&TZUC&Ć siecl . w olfu

lieMh. hel.

_ Cót to taJe rano ~eś9ię z puchU swego
~. sm.oowny paoie Lekok, - ironizował .~
.
7"'ozy ciągle jeszcze uganiaSz. się ~ st:w ierd 2.S
~~ći owego łotrzyka. którego m,pa.kowa
MęZia.Qja, '1

ti!y
........

1 jakże t.am? -

cźy

tetzwykły tylko ~biJa?
lę,

j,estto

at

i1; jest on księcU~m oonajmniej.
Lee! w takim ramemożebyś
.~.~- _ . .~ ~ graty:DoR-ąbrl'e*

c~ lioohę.~w .. RadyLigi na. 5 atały-ch
Oi"az4 ~yeh, przewidując j.oo:nooześ>rue w ustępie2~~ć poW'iększenia lie.zby człon
ków l{a;tlyjooooj 1 dfugi~ł kategorj;i;
&} f.ie. pmYSlf4pienie Niemiec d<o LigiNarod6w
~~wi~e przyZnanie lm stałego .lXliLejsOO. w· .~strmowiąc pOżądane roze.zerzerrl.-e
dz:iał~ Ligii podbiiaSienie jej :f~t~o ma
wenia.. 111 ~ pa.eyfikaei'i Europy, staWliana

;;.-z --. ~eiC\-

II

do pub1:1zldego bairu,
k:tQry me zamkn.ął jew.reze swyoh -podwoi.
- ~aJ.~ - po~tAałnnoo.y ajent, gdy· po
sta.vriam· pned. nim! petne sZlkl:a;n1ci' - spotkanie' to
~~ mi; ~ &;edł-embowiem.do P'ręfektu
ry w~ iy ~t·~ sędmegó prosić, abyś
wysi&ł kogoś do lOOif'gi. Sprawa mordu w ,)Pd:elpr.z~u ~ ~u, to t&t ~.eW'a.ć 9i~ W®D
~ -Pływu bieka.wyeh, no a w·tyeh wa,;ruu'kach
za-weze ooś· .mmej hm Wtti}cej Ciiaka-w;eg.o USłys2ieć
~
...;-. ~ JOf;ka,s ~ i p6ślę tam. Nale
~:,ed'liltiliego .~
PoSyłać ~.m.łewa.jkę tam, .g:ff:Zie ni~
ną r~było wysłame ajanta ·najzdoIniejszeg.o ~wałła na drwiny. Lekok nie protestOwał jed.~. ~a weszła

na.kte.W~ n.i.emrawegokolegę,·
n!llitteli·j3tkiego§· być .może zdrajcę.

kióreiIllu

ufa.l,

~. Zna]etćmnie można było

prz.y pracy. By

łem mil8.no~oie ..~..~. . poli'*Yjnym przy. rogatc~
W~t by Iłftw&ft jeJd.e ~. tam w celach podłilgi:.kamienne. czy.też z uklepanej gHoy?_.
Po .tej -odlpowi1:ltrY.i, Lekok 8kkłn1ł się unlżer-nie
inapek,rtorowl, Zc-;płacll' rachunek. i ~.

...;... IX> stu tysięey dje.błówI... _wołał Żew-rol
po .j~>~iu. -Patfzajcie. tylko jak ten nieznDś
ny ~1:o« ~ DadJdja,. Niepotra.fi to to, ani me
tiU,. ~.~, a.jUi próbUje tMmeI'aĆ nosa do góąi '
~ . ~cRtjn.e historje, tumani&c nie
~

konsekwencją LiJgi.

hj wezwać S:OOwa:rz.yszenila. Z1'z.eŚZOJ1e w unjł,

00 poparcia Illilrtiejszej :rezoluc}iw

imię

wspóJ..n.ych

l

NAJMLODSZA'1 NAJ31'ARSZA.
§} Na irolodsza debiutantka na aren~
literackiej była rok temulJoetka f.r~ncuska
ł.ucia Dumont. Iicza.ca 12 wiosenek. Pomimo.
,l)we~o lnłode,go wiek!.l lJanna Ł ucia .zdażvk
iuż" w'ydać tomik poz~ii i zarobić sObie na
De'\\'1en roz~os. łnne~o rc.dzaiu debiutantke
posiadała HterarurahisZ'P1l.rtf;ka. Donna te:!'.

~ndra Faia:rnes Visz,onu opubHkowału ni~,
P,.a wno Swe pi.erwsze dzieło literackie - soo
,ra powieść. Debiu~ntk2. liczy tvP:o &s lat.
Nie l'raci zreszta nadziei i obiecu ie swemu
\vvda\vcy ieszcze dwa dzieła. które m~ ..~
warsztacie-o
,ł.1'UZY sa zaiste fi2larne..
paebnieł Czemjno,' ~ dam ja. .ot a,~I·:1ie P
:rok ruski popamiętas.ż! OdJechee. ci się wredy ~ł
OObie żarciki ze mnie.
Lelrok me drwil bYMjmniej. Istotnie był w.
pr~ w KOJ.'lli.sai"jacrr,e.· pr.zy rogastee Włoskiej,
w 00ii, w ltt6rej ~ był mmiknięty'czas ~
a.żebysię pnek~ć, {) ile bIDto zehra.lD.e·że stÓp więi
.hia., :był~ podobne W a.wym. skh!.dz;ie do gLiny; z ~
rej podlog'ę~o, o ile jest Ointa z' głiny właś
:nde mooz·.prosm. I ~tt::mał '~t że pcdoga była
istotnie g~ zaś proch z. niej, był identyczny z

prochem, .jaki miał w kiesze.rU.
BYł. lo dowód. przygn1a:ta.ją.cYł który ws~y.
Wał iliiooillicie, ~ wa.ęmoo celowo abrudmł sobile rogi, aźehy tym sp.osOOem ukryć SIWe :istOtne ja. .-.
Młody a~ent pot-egnał zaś Zewro:la dla tego 'bałt
sZ5rhko! poniew~ź chciał . wykonać p.racę hartu> trud
ną, przed. z.obac:ueniem ~ z panem. .d'Esoonralem.
je8ZCz~,

~ Mndejer.a. Ziesm,ąO to, kto trurn pójdzie, waż
Di!ej§te, itt ja ~lem. do ciebie interes j posyłałem
nawet, póiD.ym Wlioororem :po ciebiel looz cię w domu nie zasta.nc. Gdmi~ V &it'} tak bawBeśY

mi

UChVy'lHłła: a) uZlnać ządania Rźądu Polskiego
lwzyzn;runia Rzeczypospolitej Polskiej . stałego mi.ej
sca w Radzie Ligi Narodów jednoc.ześnie z przyjęciem Niemiec m. całkowicie uMS<atUrlone, zgodne
ze statutem Ligi' i będą.ee natura.lm:t inie{łil1'f:.Q\\~

--000-,-

mijej~;

I

Niem:iee.

1Jaktów'~eh;
e) ~om;ooiko'\o\re.ć oo-,pis ucll~y nWii~j~et
sekretra:rj.aro.'Wi Genernł:noo:m Li~i N~w.

lUWlLumł1OMmBooąrow.. ~amóL'um lłtABODóW•.

&liu 13 iutego 192tirokil

9) źeprzeŁD względ.y ele.mental'Ilejslusznośei,

rJ.r.aktyc;;..nej polityki i pokoju europejskiego domaga
ją się, a.hy . Polska zostali:!. st.a.łym członkiem llacly,
Jednocześnie IŁ. jej roorga,nJ,zacją z pmvouu przyjęcia

haseł ~})Ta!ey pomięda;ynarod:amii l'ooltm,cjł

-c00----

i@iJtellaol1 i

Poł$kiestói.v. Lig.iNarodów~~u, w
powzięło· j~~ ~

\Vltnenl;

. ,6) że PtJIska z -racji s\Yego \vyjątkow'ego polo
z.C:llliigeograficzllego i poJiirsez:negu pomiędzy Kieru
can~l, do Ligi przys.tępującmni~ .a Rosją, . któl;a Pl:ę
dzeJ, czy później elo Ligi pl'zy.stąpi, Qdgl'Y\va. siłą

w stolicy.

Z too:~'Zenm. urZędu ~rl~ po~
lieja lll:1.ejSCQw.a usHow;ał;a odebmcćho.te· ~o Wł4t

t» że wobec zapowied.zJullego przyznania Niem
conl stałegD m,iejsca \V Badzie jest rzeczą słusz.na i
praktycznie wska,zal1ą, ahy'v Radzie zasj,adł ł'6\,\'
uież ljrzctł~tawidel PolsJ\.i b~dącej jednem z Pall~tw
k~l'e . przez swój uclz,iał w dziele Locarna przyczy~
:l1ł{)~>H;:do ~hec,negv rozszerz(mia
składu Li.gi! a
Jsdynem z nIch w Bladzie .dotąd ni(: l'cpreze;fl(<J~

zab6i.stwo.~rwali~ Iiie~podzie\vanie ziawiło
się kHku:hlfiadków~ praco\vnikć,v leśnvćh.
ktÓrzvzeznali.żezabitv drw·al. Franciszek

~

,

za miererowanych;

~~.

A.,.~

mu.

Chciał 00. ~wicie wysmkać

doroZka~

którego na ulicy Chevaleret, z.a.-w.zymałylrobiety, Z
'szynkowni ciotki Srupę uciekaj~ee, i w tymeelu..
opa~ył się przeddzień, w Prefek.~, w adr.y
wszystkich zakładów doroikSirSkich, majapycl:t ~
siedziby pu '158. 'Włoską rogta.t:ką..
Pócżątkowo postl~ te wy ~ ~

\V pierwszemz ~ęhiomtw ta.kicl1 ~,
nie w$tała jeszcze i ~yła 8'0= w drugiem -- o "
nk-zeID nie wiedzia:no, jeszcze gd.zieia:1<:Wiej 'Właś~
zakła.du odmówił mu pokaizanlia. ksiąg, :w kt.órJdł
jest ootowane z.azwy~zaj, 4) której ~ . . . . .
,vowca ·row,róci.l ~ ~ ~ ~ ~
.-

WYRZUCONY PRZEZ OKNO ZPOCIAGIJ.
§) Niezwvkłvch zaiste pr;Ęv~ód doznał ża usadowione w kacie
palt~i

ła\vki. zakryła

'W4Sza

przedziału

le®

pewien.. nieboszczyk. Oto źdarzvło sic nie==
dawnD że nieiaki Gonzoles Z111arl naSlle we

cem

doo.iezyznv.

kiemtt 'Przerażeniu pasażera spadł na -2iemte.
.;.Ąmervkalrln nodeirzewaiac w tem iakaś.me
samo\\ita . historie i boiąc sie rei fatalnvch
skutków.f1dvź nie umieiac DO .. hisZDańsk.n.
nie mógłbvnawet w-vtiumaczvć iak to. hvło,
nie 'wiele mvtśl~ dźwi®al zwłoki i wwzu:
cH Pł'zez .oknoę

1

żona znalazła sie \Y
l>rzykrei sytuacli. Przewiezienie zwłok de
ffiszpanii wymagało nietvL"l(o wielu formatDOŚCi,ale. iznacznvch kosztó,v. Maia:c :ma;.
lo pieniędzy. była -w nielada kloDOCie. zaś
ehciał.n koniecznie p-rzewiezć zwloki meża

O histocii tei dowiedzieli sie.

\ysiad!

iacvś

4łwa.-i spryciarze· i oodsuneli wdowie
dobrv
PGillysł, . które® byJj i "Yvkonaw~ami - ~
ett>VWlście

nie za. &rmo. Oto udaiac

r;I:?f. zanieśli

tra!!a~

Na

choremu"

~E

~~[.mvn1·re.· lot..kt6rv w historii lotnictwa
_
osobliwośeia. Zanlierza on mianQ.w~

cie, :WJ',iecl:mć do Indii

l

na s1JecmhYe do te==

~a.nvm sam~cie

.

stacji

oczvwiśc~

wv::

nie późniei'ł dzięki gadulstwu oWe2Q ~
rvkanina, kt6re20 pr.zvflooe roz~y dzien
nUci.

§t"~ kancuski Callizo. ktOx.v we
~, naz:vwanv iest . .,.królem oowietrza'·.

.,.ceIu

najbliższe l

do 'Pl'Zedzjału~ zasta.ła '00. pusty. Nie·· ~ła
oowet wszezac alarmu. ildvż ukaranobv .ią
za niedozwolone Pi"zewiezienie ni~~
b. Taiemnicawyszła na ław dopiero .ma.cz

'., , ..W~ skoń~zyłobv sw . dobrze.
. ~ minął iui tttanice bisznańska.
.wdowa z.nużona~ udała. sie do sasiednie
ibt,.:ao:bisilu. by . . ,~. Zw:Jołd me;:

'WZLOT PONAD·

do

siadł. Łatwo· sobie wyobrazić~erażenie
wdowy~ któm zbudziwszy sie i wróciw8tv

nieboszczyka do w~onu na
bześłe, owitriet~o pledem. nibvto chorego,
\Wdowa sutym· H~kszv:szem" uśuita CZtli~
IlOŚĆ, konduktora, a pasażerowie ze -wsu6ł::
~ omiiałi ten "przedział.. bv nie "Orzeszka

~.

Nanieszczeście

iakiśAmervkaninq którY zaiał miei~
sce vii?, a vis.·nśpiace~o".\V pewn-vm momen
cie PIZY wstrzaśnienlu POCi:UHl trup .ku wieI

Franc li. ZrozlJaczona

~iec

~ .SZCZyt ~ himałaiskioh. miano::
:~ ~ .~. Na· ~
~
~ ~. na świecie~ W2tłOSZa"C'VID sie
. . ~Ość 8840 metrów. chce on ~
.....ę francusika.
Jia ~eie ~. iak sie z~ nie sta

EVEBEST.

na którym rytownik wyrvJe filstorre
~dsięw2ięcia.

. O wvkdowaniu iuż choChv
lUarZyr,; nie mQżna. albowiem w tak
dzonem powietrzu PQn()wne wzbicie
~óre byJ;obybardzo trudne ieślinie
żuw.e.

te!!o

dlate~o
l'ozrz~

sie w

memo~

Apamt, aa k:t~ł"vm Callizo zamieyza

dokonac swego lotu. zbudowany hedzie w

.3). ~ęźkie eMsy, oh~łe lłlgłfl,ają się pod po
~!aanis

par1a.:mentdemok.ratycmy ohradujebez
w&llk.i partyjne· b&Illują, jl&k i u nas,
~.~, .ai~ l~ska nOO- j.ęczą he..zplodnie,
jak u .11ias, r,ąkmes:klaooją. To też Paryż Wl"8 z.y..
c&eln, .a y~b.wodmlictwJ() .~we i Przemy~
Wie ud.e:rm w ~ (["~
.Fabryka ~w PeuglOitQ ml.l!dowal'B, II!O'"
~:oo

VV"ą fabrykęniemal!lw· etmtrmn.~}

nad

Sek~

n8a i =a. s-am plG.ic. podmą

,.~' za.płJa:cila 18 mil}on6w
f.rotnkÓ\Y•. A tyJlro&:rutego~. fu chodziło . }ej. o usadowie
:We się napr.zeciWkQ"w~ółzawodroJcząeej z nią:fu'my

zakladach Bleriota i Doshtdać bedzie ooecial'
nie .skonstruowane .skrzydła. do~owane ·00
wanmków lotu w rozrzedzonemnowietrZu.
Qtr<Oe:na.: CiJt?-oen ;~ .~. budować już· tylko
ada ~ 3~ htdzka. Jedmvmi ID";:' To samo dotyczy obu śmill.
~ któr,m. saetoffiOOe udało. byli dwa i
CaUizoop.uszcza Francie lUZ w POCzut serrj.amri samQCbody>~~howe, ,aby. podminowae
$!f)Orto:w.cy ałl${iel~cy h· Vif;lt:~. i ,L\'1~Jl.orv9 ro~ , kadI n1arca. Do na iwiekszvch . niebezuie:: ~ "eugooa,którywyu:.ama .kiLIm· serji SiaIlloehooów. Po
zatem. Citroen. 00!nłi~ ~ZiWY~WO} zdOO:a.w_waż ,iedn-ak, me wrócili oni ze S,Wtl wvpra
czeństw grożacych mu przy wykonywaniu
~"'5 wiec·ttie mamy P6\VD(),Ś('~.
CZ'Sl dot~'rh
tego śmiał~o1Jrzedsięwziec!a sa . wiry pO::: 81&y wy4U~wić . . '. dla oolów r~kla.rno,wycb wie:tę
io ~ wSpomnianej ~6rv.
•
wietrzneotaczaiace2'óre Everest. ale Cani:: Etffla.·K~t&j ~y ~j, tyłlro podems
NiemoZe bvĆ. oczywiście moWY o oświadcza. iż zna sposób
unikniecia. te.!łO trw.a.'l11Iawystawy 8ZtuIPdekoraeyj1ooj,· wy;oosił_
tem, aźebv lotnik francuski wyładował na niebezpieczeństwa.
nJaSW .p~d:ze około 1~600,ooo zl.otych!
• Zwycięstw",· a~ było teIn. wli~, ~ o
SZCZycie Everest. Jeśli uda mu sie nrzełecieć
\V locie tvm weźmie udział także ope
~vłko oonad tym szczvrem i zrzucić fla1!e
rator kinD"wy ł celenl dokonania nadzwvcza i ~'6rżawiemie wieży E~:ffia dIla.OOlów . ~
wyoo. uibiegała. się także słynn:a· fabryka Forda..
francuską, to już dokona olbrz"V'mie1!O dzie::: nych interesuiucvch zdieć. Rzecz
oczvwiś:::
Fabryka mów ·RffiJJaulia·wysyłała pnz;elZ
ta.· Fla~a, która zamierza 011 wyrzucić z &a~ ta. że oba i uczestnicy \vyprawy beda musie
mołołu, ~$wiona będzie w nleta!owy blok9
Ii zaopakzvć· sie ·w zapasy tlenu.
dm ~ .ll!1ice P&ryi:ź,a,· ~ w któreglO Jraj~ri
s1Joier .hyi tait~ ~, te ea:moeh6d
,~po:~ ~ ~ siłę
~ i.wymije~ w epo;s6h ~ BIłleIllPt"l~

~

t

l!IlI

ły E:me ~,00l~ i w~ oo·~
.
)

I

. ·tmw.· poWB2lOOb!ny.'.

ANKIETA WśRÓD AR TYSTEK .WŁOSKICH.
.§i ,!urvń$kie

PiSlTIO

~.Taharln·' zwró~

~ Sle nleda~..v~o z interesu iacaankieta do
gw~azd \vłosklel scenv~ odnośnie do ichroz
m~ltYch upodobail i pragnień
żvdowych.

Wsró~ odpowiedzi nie brak dość fraP;Ulu':=
cvch } orvainalnvch.
.
I .t~k na pvt~nie. w któren1. mieście

na lchetnlel pragnełabv mieszkać. odpowia.~
da słvnnna Almirante: .. W Pekinie!... Nic
byl~m ~am wnrawdzie nigdy. ale wvohrażan1
~o~te. ze. h? ~usl być straSznie milo miesz:::
Kac w mlescle.. wktórem coraz to nowawv
bucha rewolucla. "'\tv któreln nakażdvm kro
k!] czv]1a na ~zlowieka iakieś skryte niebez
~lec~nmstwo. laka.ś nieznana ta iemnica... ",
. . ~a sam~ artv.stka oświadcza.· że na i:::
pozal~a~lszvm srodklen1 lokontocH
byłaby
dl,a ntE:l lekty:ka .. 170~rzekuiaca nrzv kazdvm
ruchu 'ąrobnlt!~kIe.ml dz.\voneczkaIDii.
. .. .W1eks;zosc lnterwlewowanvch
iest
mnleJ orVJ!lnaJna, obieram wymarzona sic

dzibe w miastach .euro:oeiskicn. a ia::K-o śr.o:.:
dek ... anto.
.
.
Inna znów oświadcza: ..Wszvstko mi
~.dno; czem. iade. bvleb~ nie ootrzebo.wa.:·
fa chodz?ć nieszo".
.
.
..'
Co .doulubione2o .kwiatu.. i na iułuhień
~ze2o klelnotu. to spotyka. sie czasem trapu
Ją,c~ ?est~wienht. r-..raprzykładlvla:rchetti nai
teplel lubJ. skromne konwalie... i nrz;e:pysz::
ue brvlantv...
"
.
. N~ ptmkcie ulubiónych Dotraw panu
1e tez. ~vlelka rozmaitość smaku. tlbczaWSzv
od .;-~lra.n~e. która chciałaby i-adać' smitżo:<
nt? shmakl 1 popi iać. wvciśnietvm .sokiem z

wln9 gron,

kończy się

ankieta na .Ninie· Nies
~eJh •.. kt6ra. DO,~iada krótko: ••Wszvstko··mi
iledn.:. co lem.
. N a l?vtanie. iakie~o pra!!nie mcia· od
Dąvv~ada lvlimi, Pvlmer: uTakie1lo. ~.
"y,b.y
m!

SIę podobał".

.

~

AJ;e~ pod. iłnineIDi wzgi~ także reklama
t1jumfy.
T~ Dlp. dmiennik ,Le
,J~1u ~ trzy wiiasn:e ~a.iy,? w
ryoo .ooby.W/a~ Się przedstaiW1iienia bezpWne dl1a
g<6 czyte1mhków. W jednym z ty.ch kiiifłle'maltogr&
~uje na ekrame .Cbalplm. ~ pr.zed
rySk!a święci

matografem. sroi na bul-Wal"ze ~ll
nów meclla.niemyoo., z l:tóryeh keżdv
~·.i ~wemi g~ ~~
chodniów do k:itnema.t~u.
Niiema ~~, kt6rej;by. ~
~.~•. ·Oare M~·jest talk pełne
:::~wtt:'-ych) ze śmitalk> .1DJO<głOOy się. obyć bez
11ila· ulicznego. Na kamym.z~elJ.dirh lm1wt:tirÓW

:i4

~bodniów ~ teIeg.mfi

erez D:ie"t'in.j.Jrnionemi.~. . ~

• •~ jed!na.k rakl1Jamą . . ~
-.~·~oot»Wi~.M1g~

- jest .. ~ ~k&, .dwie .~wy mięme
rz~, :d~, O'WiOCe łOO ser i 00 . 1leg!o ćSwielrc·
W!lID!a. ~koszi;;nje
.. . . .
~~4.~·t··

ramm 15

~J.

~w~

..

~

do

H{J.MOR.
's

DOBRy POWóD.
__
Dlacze{!o
."?
....;. . p o ...
" sie pan nie",·zem
COr
- Abvmiec 'ione kt6 abv ... . . , l
knela .ki~vś .oczv. .... ~
r. - ~

. l\thałem. już. ieO.na~ łeez :-oau,. mł
rz.v,Ll OCZY.
.

. J{OZWOY~ Czwartek. dn.. l~ łutC:10 ]~26. r.

ł.

I

ŻYDOM ~tV POLS'CE-"V8ZYSTKO \yOLNO ..
W czasie pogn1)}}upewlleg{J 'aoejaprzyszło '. W~r do
awa.ntur
,z policja.

\\1 dniu 29listQd~da 1123
lniei;;
skapostano'wHawvitatić ze S\Ve:l0 :;frona r.

Lichtenstaina i r .. ]\1ilm~naza nhmcf'Ns'tanie
\v chwili oddawania 'Bl"~e~ l'~lde hołdu rHt111ie~
ci t1czestnikom nowś;łttnia Hstonadn'. ve~o~
\Voiewoda łódzki tlchwaie te uch'yIiI. co za;;
twierdziło ·nlin. &Praw~ędliwości.· , I"Ja iwvz~
szy Trvbunal.(:<\. dIIlinistracvinv l'OZDL'i tl'vwaI
onegdaj skarl!emaaistrłltu łódzkicf!o. Trvbu
nal11znat- iż odmowa nawet denlonstracvi::
na· brania udziału w .ma.~ifeshtcii nlo~ła wy

Spędził całe żveie

ej pracy! trook~eh, Z1lQjU.
l~{) śruie-rci mówią,:

'l'4J

"T~Jacbie letw spokQju.!'~

;:'fQkaluje się jednakże,
jest socjalistą
1"l\} trup jego i po śmierei

,,~ gdy człek

Va naturę narovvistą.
W~j

mi:ano

grzebać tru~

w'olać oburzenie \viekszości radv.
b~:;ć jednak ona u\vażana za czvn

według art. 8 dekretu o

---Q().Q-~.,"---

Kasy Chorych.

..
mi.

f'rllyż idąca za pog,rzehem
So.cjaJisrt6w l'ie~na grupa
Powstrzymująe ruch uliczny

ILOŚĆ

Środkiem. j'6Zdni nioola·· trupa:.

.r~u Kasy·~." ·m•.. Wdzi.

siły

li ez.łonków Dy"lrekcp na zgłoszone zapytauia i

mwl'

pelacjt} przezc~ów Zarządu, przystąpiono do
~tr~ ~kóW'··Jl981.czf'gólnych ko.misyj.
W. 2iwi~uz .~1Wa.ną obecnie rediUkeją
pBl"$OOle1u,'w i,mn., ro~~ i lekarsJ:ciego, prz.yjęto
na .wniooekKo1ll:i5jd' Lec1'1Illietwa zasadę. iż ilość go&m pre.cy~egt)mY6h lekarzy Kasy Chorych

patrząe
Powiadaiłi: "Jakże wŚCflekle
BędZiesz wierzgał tow<aJl"zy5Z1l,

'A ludz.iska na to

~ Ci~ hędą~żyĆ w.:gi~f"

lliIe'l,ll()t~ być ~~oo~h gor1mn dz8'8rmi~
~·~()iOO.zając się w najb11ż

~.

uyu;n, ~kW~ ~~.e~i .P&illOCY dooty8tyez

1

nęj.

W ~ ciągu'~ była sprawa :00witlji ~ ~ ~Qmi Zcwdązkami .pr~w

W~· przy~

KALENDARZYK.

Czvtelnia Tow. Przvbtęiól; Franci!. ~ow
ska 103 Oewa ofice) .attaode-8 \V~.
(ł"lltk·

~,KMY ··stwi~ł. ~ po-

BYĆ MNIEJSZĄ

OD ,,"(:"~:: GODZ. DZI:CNNJ&~

nistracyjJlo-Pr.awnej .nad statutem służoowym'u<r~
uTcgulo'\vać w moz:Hw&e krótkim cz::tSie w drof1Z9' umowy stoo.Ul1ek. .służbowy z tymi grupami. praco""
nilC;ze>ml, których mtut ten nie obejmuje, ..
Po.1l.Iadto na porzą4ku obrad malazła si~ ·.spJ,>a
W1a z.a..targu z praco""V1nikami fillrmaceutycznymi, :po
\vstałego z powodu opómi-enita wypłat poborów. W·
l'e-zułta.cd.e

.dyskusjti :P06taro.QWiiOllO wydelegować na
S'klliWk mproszenne, Zwi~ku Fo(lirma,ooutów' 3"eb
pr.ZleOOtawieie1i Za\r:z~u K.asy na ogólne ~a.nie
fta1rmaceuiów, w oolu wyj;a;śnieThta ogółowi:pra<»\l
nilków ~eU!t.y~yclit· }Jrzyezy.n opóźnienaa wy..
płat po;boe:ów ~Wl.Dii~y.ch•

W ~ Pn&WOdini,CZ8tCY ':rApo»ool ~'Yęh I
wy~' prac Leloo.mkaiej K~ji. Wery.mika,eyj..
nej. W ~u poż~j ~l~ .Komisjii
. tej tik ~~lWii,lJCh~ ~ jej .~
~

~

P~tem pr~jęio :r6Wfti;et 00 _t~~aJą.e&,

k\l do moodÓ/ry"dŁ grup ~ęlu~ żarl.ne UIIllOWYs
z ~ ~ jua nie istn;iei~. WoIbae .te
'.. ~·~J.ć.~ ~ji ~

~mośei wyjaś.n:itenila Wy~ L~~} Qo.t~·.~~)iatu ;o.;m'. L~i'~

_

:Czwarlek 18 lute$!oll SVln~a.

WystaY1a

pod
Za-

P,o' wy~h P\l".oowodinJi.ezącego Za;r~u

Nieboszezylm z wi·elkJm t,rudern
1141; Ba cmeIlitarz oopl"awHy.

-

QO»ZlN PBjlllY LEKARZY NIE MOŻE

We Wlto!rek, ~1~ lutego l'h. odbyło się
Pl~ewod:m'Ctwem ·p.K:ą.łuiź~kiego posisclzenie

I oopiero po.11i.ej.ant6w

.

~ą'J.l'~~ i~wia;7..a.niami

w

.~.

. -

• ,!ua~:s-.~ .,~._-.._.i ..

..

pa

SieJlkie-

malarst1lm

~za,)

tzetby
lidki

Ohłarła

~w~opmu~

odS!G-

Ct.~

!1dvż

narodo\vych czy ··politvczn.vch. nie iest nrze
\vidzianv. lecz nawet nrzez konstvtucie zo,:
~tał wvłaczonv. V/obee Dowviszef!O Nai~
WYŹSZV Tl'vbunał i\dministracvinv
&kar!!e
magistratu. jako nieuz::1sadniona, oddalił.

Jego pogrzeb więc się zmaenU
Na ulicy w a\vanturę,

Zg.rom:adrone większe

salnoi~zadzle..

ni(~ obraża l1icZC111 zasad etyki i Hloralności.
a nrz.vn1US brania udziału w l11anHestac i ach

Zarządu

Cópodobną miał natu.rę~

Nie n10że
hai1biacv

w· irodę, oma .17

.
WIDOWISKA..
rreatr Mieiski ..Koncert"
f!'eatr PopularnY ~ oceanemł~.
~
!Miejski Km..Oświa.t. ..Od:rodzona Polska"..
~

WiadoRHłSCi biezącl

~' Nabo~eń8two tałobne.

bm~ w Wydziale Opie.'kd Spo

~jOOibyło ai~ . posi~e Sekcji ··:rozdaWllilictwa
~w· .dikt· ~rotnyeh pOOprzewod.ndetwem Da

~k&Wyd»ału~' Społoomej T. Wdsia.wSikie
go.. Na '. poai~ ~ .. obecm: przedeoo;wdci(>l'e
~.'.Z&~ ,~4' O~
csyń.9łd,Rady ~wejChrneśctłjańsJdego

"

i

Kw.Zj.oo.no

~ .Zawodowego ....... · PiJoohotkóWIW., Komisj Mtę
dJzy.~ą.;z1tootwej .. ~yeh 'PrIaooWilllików Umy.s-

~

i Ola, . Komitetu Bezrobotnyeh
przy Piotrkowskiej 108 Mikolaj-enkQ, 'Kwli:atkowski

ID'wydl -

;i S~ . ~u ~tnych •. pr.zY.·Al. Kościusz
1m 21- 8W~.t &.~
P'O ~ą·.i ~~ ~ .poprze-

~

dDi.ego

mku którydh.
~

pn:.ystąpioQtIllQ do obrad w· wyobeeni· jeooomyślnie at~d31hld, $e

z~krook~ długi'ego . wyczekiwania

na ~y

'W

.~jIn.i d1a. ilntę1dg~ji w

~.",··.eqm_~_·Z"'"

DE~ESZA

Wdn1u 12

parku

~

je. ębsłUSa

(Jawanile obilad-ótw . . miej,s.e.u od . 1 d!o. <i. JIO.POł•... '
:W~ wypooW!i~ się . . s~
lilezby wyd!l.'W6Jnyeh ~w dJią. ~,ji.,oo
jednak u:mJ.emion.e jest od ~endI& ~w.

dniego

krooyttu

~

Mi!nistOO"8ltw() Pracy

fO~

ki SpołecZfll:&j.· W m'Z!be 'U.mY~ ~yeh tUD
duszów pOO,ział. ~w pooniędzy ~ów poez.e.gólnych' ~iĄzkćw OObyw&ć mę. ~ podług' ~
p~ego

klucza:

3ł;5 o.b.iadów

;

c:Da

z

Sł5 obiadów
K~:uszkli

dla.

ul. Piotrkowskiej 108,

z KOOlitetu przy Al.

Zwi~Qm Zawodowym

batnyeh z Bady
-

.

~YlOb.

»Praca"
"OOCa

bewobotn1Vłi
~ ......

21,78,

0l'!Ui

.Olnęgow&j~.z,
z'Jt. -

X~ '~.

'

87· dia. 00..
Z.

NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO..

hm. z okazii rocznicv koro::

naeiiOicaSw. Piusa Xl. staraniem T-wa
KuJtury·K$.tolickiej. w sali Radv Mieiskiei
m.Łodzi·. urzadzona była uroczysta

Akade:;

mia.

Wimitmłu zebranych na Akadem li
wszVstldehwarstw soołecznwh naSze~o mia~
sta 'WVifosowana soltnła deoeSIU. ~tulacvi;:
ruI·.U· ~.• Nunciusza APOstolskietto w \Var:
s~~"

jest _ybkla . i ~k' ~&>~.
Ne.stępDlie p!I'\Zedstawiei:91e ~~w w~
c1ezy~, &by wyd!a.wami.e o()hladów {jo. domu .Qd-ot
b~ ·się w godm!Di8Ch ed.12 i p6ł do 1~) -.ś'W1~

li,
.

. '. WodOOwledzi Da OOWVŻ'SZa· deuesze
F~stawidel StoUcvA-ooetolskiei w V/ar~

które) tekst w tłumaczeniu 'Przesvła

Diecezialna ł.l6dzka.
Ks. 'Biskup Tvmieniecld Łódź.
Z 'Prawdziwa radością z a1ebi

~

serca

składam dzieki Waszei
Ekscelencii ~
dzom PaństwoWYm i .Municvualnvm. J)uebo
wieństwu~ Stowarzyszeniom Katolickim ....

nadesłane telettraficzme wvrazv

mtloścl .' j
przywiazania svnowskiei1o do' Ojca ŚW., ))1'Sf
svłaiac przv tei gposobności wszYstkim. WC

na.ilepsze

żvc~

.
itywnych

B

urządzeń,

Iji,brud,lti
1f

orgamzmu~

Co stwterdziła specjalna komisja kontrolująca gospodarkę aJ)ł;ewuą Kasy Cboryeh.?
Fatalna

I

~ospodarke w

Kasie

Chorych iuż nieiednokrotnie omawialiśmy.
'Pl'zyczem też wiele uwag krytycznych dotv<::
czvło aptek' tei' Kasy. Brak odpowiednich u;;
bikacii9 bicak urzadzeń. brud panuiacv w a~·
p tekach. brak czułych "\va~, brak odpowie~
nich aparatów. wskutek te~o niedbałe i asen
tyczne 'Przvgotowanie. leków. oto szereg. za;;
l!zutów iakie można' postawić aptekom Kas-v
Chorvch. NaDrzvklad w aptece Kasv Cho;;
rych .~.-:- iak swego czasu donosiliśmy brak by:::
to czułych wag aptekarskich i wskutek tei!o
Śl'odki lekarskie które nie jednokrotnie mu~
.ua być odważone z dokład1iościa do miligra:::
ma '. były waŻone na zwvcza ine 1 wadze kiło:::
~e.i iakich UŻYwa sic w skleDikaeh do
~nia m~ki CZy cukru.

W ubikaclach aPtecznych
liewmckie·j m.ałvch f bl-udnvch.

ul. La;;
niewentvl~

D:rzV

wskutek zlei ~osDooark}
aptecznej przez przeci~H! :3 micsiecv strLicila
mnieiwięcęj 70000 złotych.

Pozatem wskutek nieumieietnei. złe'1 inieu~
6Zciwei administracH aptek KHsa DOnosiła
maczne stra-t:w.
.
Uwagi .~e dotvczace gosnodarki w
aptekach Kasv zostały potwierdzone l)l"Ze%
wvnikibadań 90ecialnei Komisii złoion.ei z
czterech facho","-cÓ"w która w kOIleu ~a
przeprowadziła rewizie aptek Kasy Cll()Ir.Vch.
at obecnie zestawiła wyniki dochodzeń i J)(F:
stawiła SWQ ie .wnioski.
Komisia prow-adzłła badania idace W
kilku kierunkach. a wiec: stnawdzała koszty
wykonywanych .lekarstw w aptekach Kasv i
prywatnych, przeprowadzała dochodzenie w
sPrawie nadużvćOO1)ełnionvch Dnv retak~
sacii recept. badała pomieszczenie auteczne i
sposób wYkonywania. lekarstw.
Wyniki były bardzo uiemue.

\VYKONYWANIE LEKARSTW W APT'E;;
KACH KASY CHORYCH.
W SJ);Jmwielekarstw wvkonv\va'llvch w
ffPiekooh KaSv Chorych Komisia stwierdzh
la xe at>teki sa nie dostatecznie zaonatrzone
w towary. Br~kowało w nich całello szeregu

środków aptecznvch bez których anteka nie
moie ~zystować. ponadto brakowało nah)o~

trzebnieiszvch przvrzadów do PreDa::o-wania
SPeCvfik6w antecznv-ch. Dzieki temu. mewa::::
tpUwie leki nie mo~łv być wvkona.ne we
właściwych
l)l"Oł)orc,iach i z
odnowiednia

Towarv Uizechowvwane sa w
nawet środki aromatyczne łatwo
nia-iace sie ró-wnież przechowywano W
rowych torbach.
. Artvkułv łatwo 'llsuiace sieDod
wem ciepła . przechowywane .ola ,y cle
materi alnhich.

kach ł

DCZ,

lU.GlSTRATP-aZESŁAł.. WNIOSEK ·DÓTY~Ąn:·· ŻĄ1,lAN lnAśCIC1EU KIN DO KOMISJI J03%'ll.n..&.""_~

..
J'&}(

WO-BUDżETO'WEJ,. K~BA N~.m ISTN:mJE~

"'.

już dlOIri,.o.sdłiśmy~ 1ll.a.glistoo.trozpat.r,zy.ws.zy

spraw-ę. żą.cUań włAśclCiileli

kin,

przesłał

wniosek swój
~udtetowej .dda Za.

dD ·ra.dU~ej ~
deeyd&W8i1liiia,.
P<mieWiM komi:sjl& zhi~y;e sięoopiero w ~~
1ym. iyg.oomu;zw.rOOiJ~śmy się kolejnO do p. wioo:p.rezydenta \Vo}ewódizkd!ego, .przewodn:iczą.ćł:,go k~
sj;i sloo.bowo--budf1e.towej p.P:feife.ra i prezesa Rady
Miejskiej dr. Fiehny dla. wy;ooJ:~a sPosobu· &Z.)"b-

kliego zld\kwidowa.nl.l8,

mtargoU kJ.inowego.

P. wieepr.82ydent Wojewódt&ki~zji:, ile
magistrat sW'Qr;te zro,hit, ~adają;c odpowi..edmIi
wniosek k~ji sk.azooW'O-"-oodżetowej, gdy.t tyHoo

Rada Miejska

moź,e ·zatwi:er'dzić ?iI1rll8tD.ę

.Wlaśeiciele

kin

:po.da;tku.
z uchwa
sprawa p.rzeds:taw-:1a i· pote.Zy

IIlOigą wyvv-niookować

1y IiJla>gie.tmtu ja.k się tła
mć odpowiedinJ.e. kJl'oJni.

Nast ęcpn,ie zwróciliśmy arię do p. reiLneg<l Pieif1'41, kt.óry na ,,\Stępie oświadczył. że właściwie Vi .kD

mis.jiskarbowo--hudi;;etowej panuje be2'.krół€iwiJe t
kOIIllis-ja.:pirzesf-akt. istnieć j te
dopiero prezes Rady M'iejskiej zw()i}a DJaStępne' poo.ie
dtumj·e. w ceIu uko:nstytuowand:a się koonisji. P<:mli.e
gdyż dotychcza~;o.wa

wa.Z źapros.ze:n.ia muszą być rozesłane 3 dI1'i przed
aiiedz~ dopiero w prz.yszIlY'ID. tygod;nliu :JJlOOe
~ć.~ame noweLkomie;i i rozpatr~
~ sp:ra~ 1JQ;ta'guz Idns.:IDi.

Wobec

powyżs,zego' zwr~iIdśmy sJę

d(}

ny.j:>,.9'~~··'J

Rooy' Mi.ej;Sfkiej dr. FiiC'hny~ którywyjaśThil,
:ure ma OZ~a;ID'U k'Otmisji
pr..ood prz.yszłym tygo:dnlem~ gdytp:t"aCe koaJlliSiH
pr~ej. ukońe!Zyły 'się ; chwilą mkoń~
bud'1Jerowycll.
W prZyszłym" ty~u . 'spmwa kin
stłę na posi~u komiBji, a Da.Stęp1'ie i.na
Rady Miejskd-ej.
~. wymka. z. powyższych wywiradów, SUl~~ra.;t~
otwarcia kin m<Yle się przec·iGrgn.ąć ~o cały t.ydzień.
jeg,t ty1k{) jeden s<posób .jej pmys.pleszenia,· a. T1I"&,,~iY\J'1, .."
wicie oiłe p. Pl'&zy-c1entCyU&mkimprool nr9(Al1.~tA''-'1

\\icie.li f!I"akcji i

ma.gli.str.a.tu, a.

wysłucha

ich opinji

00' do VY'll~QfUt.ll;i:;:;

Q Heo-kaźesię, żs większość

~l}roj-ekstem

. t:y-m~ to. wlaściciele kin moglihy
w.ndf!;OOk magistra.tu·za, przyjęty i wy.s.uuć z teg...
P(l'\,\'~ kOl1S e kweneja (biP}
.

er'

wskutek braIW tych U1"Za
tbeit cały sze~ recept odsyłano do autek
prywatny~h dzieki czemu
koszt tYCh' le:::
kustw urósł o kilkaset· p·rocent.
Specyfiki wyrabiane w a:utekach i labo::
ratoriai;h kasowych przy ścisle i kalkula,cii
kosztuią '30 do 35 procent cen aptek Drvwat;:;
'tych.
STRACIŁA

NA

ZŁEJ

ORGANIZACJI APTEK.
recepty wvkonane1 w

ZE STOW. TECHNIKóW.

~D!flilia 19 bm. o'~ 8-ej wieczorem

&:

się

zaledwie 0.73 zł. natomiast recepta wYko"
nana w aptece orvwatnei średnio kosztu ie
l ił. 82 gr. Tvmczasem 'wskutek wad w or~
i!-anizac.ii Kasv musiano olbrzvn1ia ilość
re::
ceptodsvłać do aptekprvwatnvch~ na czem
,jak wyżei wykazaliśmy Kasa traci bardzo
poważne sum v.
W sierpniu ub. r. odesłano do aptek
~rvwatnvch 6.689 kartek na
o~ólna
sume
17660 złotych, we. wrześniu odesłano 16209
~~!~kntt ogólnasum'e 42973 zł. \V naździer~
,njKUodesłano 7917 kartek na o~ólna
sume
:t~Z!9tych,a wiec Jltzez przeciaQ trzech
~f~81:e~V;;;aptęki. pry\vatne wykonały
recept

.. . ..I~l?!:zej;'p~c~~edzieliśE1 v koszt w łas<=
fleJpro . . UAC}lWcV;~o~~.;:)(} do 33 procent wvko:>'
łItIIlła vnwja_Q4~estGmQŻDa
Qbll~ć

w

J.Qka.liU Stvw.arzysz·enda Techników w Łodzi wygl(Y
si Qd.czyt prof. Marjan Szyjkowski z 1.1J!1iwersytetu
'\.8!rola IV w Pl'ad,zeCze&k:iej,. pod tytułem:
Unja Kulturalna Po1sko Clzeska.
a

Ze

w.zgl~duna.· d.pW' mffinteresqwaJiue

~

w,zbudzi ni-ewątp1:iwie sa.mtemat, j~}rQ teZ osoLa. pre
legenta przytaczamy treśćreferatł: ~,Rozwój· kultu
ry umysło.wej czeskiej w ostatnicll 100 latach ze
s.zczeg61nem·

Ptece Kasy Chorych liczą,c w tern towar pen;;
s je całego personelu. składki członkowskie,
asekuracie. utrzymanie laborat. farmac..
U=:
trzymanie lokali .. przewóz to\varÓ'w równa

J:a 193;330zlotY~n.

przvp!acićżvciem ..

sł ńCB

4bełośeią.
:Jednocześnie

Średnia .cena

APTEKI LEKCE W AżA żYCIE L
WekS1Jedvcii komisja stwierd$
czulvch .wag do trucizn. brak kar!ek
g:~l\vczych że butelka zawiera .truclzue.
zny leżały . obok środkó,v
wskutek cze2:O bardzo łatwo nl0ułtl n
pomvlkanieiednokrotnie która kliient

POMIESZCZENIE AP'rEK I 'VYKONY~
WANIE LEKARSTW.
.
KomiSja snr~~wdza1ac hrakiw Doszeze;;
gó!nych aptekach Kasy Chorych st\vierdziła
of!ólnvbrak S\'S1C:llU. brak unifikacii ®SPO~
darki aptecznei. Okazało sie że każda aptc:.
ka iest urzadzóna inaczei i'w dodatku ka~
da iest urządzona wadliwie.
Lokale apteczne sa za szczuPłe. apteki
nie sa~ zaopatrzone w dostateczna ilość uten'/
syl li i naczYń. \V lokulach brak iest wentv:;:
lacH. naiprvmitvwnieiszvchwarunkó\vhv..
~ienicznych iakie pOtrzebne sa dla nracuja:.
cychw aptekach. Ponadto brak 'iest fartu:chów ścierek. kroDlomierzy. słoikówz her.ine::

wanyeh. Ul"aeowała wieksza ~ ~
lów W warunka'Ch nader· niehymenicznvoo.

ILE KASA

tvczuemi zamknieciami potrzehĄvchd~
niaiarvch siesubstal1cH chemicznych.

że Kasa" Chorvch

lódzkiei

uwzględ:ruienie.m związków

i z.b1iiŹten

z

polską myślą twÓ!rczą, - odrodzeme Czech naprze
łomiE: XViII i XIX w.~ idoo. pa.ns1awlzmu, wpływy
po1skiew ro.zwoju piś-mien.nictwa.1 .;...... T.G. :Masm-

ryk, polonofile i. polOlW)fooi. - g;bo:pieńznajomoścd
kultury . polskiej w .' ~owoojli. ~. ~ .kGn:i:ec.1lnD.ść
b1izszego p{)Zit'lJawarua Cf;oohosł(}waejd; ze Sltrony~)()l
skif:!j, emulacja z Hosjąoo tęre.nie kultu;ry - <irga,
nizac}a wzajemnej wym)jamy dóbr duchowych, seminarjum sla\ydstyc:zm.e i katedra 'pDlslm w Pr;~
dze, .-- zanle-dbania pQ,lskiej propagandy w. CzechQsłm·yacji,unj,a kulthralr! jakoI!odsta\va polit.ycz
nej, i·dei JagicHo·ńskiej".
"·----:-oOo~·

__··

- Ceny na rynk.u mamdaki<JFowym.
Towa.ry włóknie/te sukno i ko.rŁym'ia.ły popyt
prze.:: czas krótki: {)·becnie jest mów zastój. Za' go
tówk~ hurNnvnicy oddają tQ.i,·>:r~Lr Q 20pl'ocent ni·żej.
Bawełn&anych t.o·warów są ogromneza.pasy,
wskutek. czego konku,rencja jest du~.a i ceny ule
gają częstym zmianó'ill. Za gof6wkęceny są niższe
<J 10 pro'Cent.
\\lśród kJ.pc6w k..~ J'~.lieft,a'~ś~y.eh

bankrutówzdzi;ału
w~w&kie i

manufaktury,

obejmuj~

11 pl'{)'\Y1lnejonalnych.
ppvają już l'€!tnie towary, których jest j
dużo.\Voonacl1
za;:;zły
zmiany: \Vi . .i"?"",!('lri ....
00 ))100" kO&ztowaIo
;';9 zł. nDomowe" 32,
,,600" 37 u. ,,1200' 44 za:.
Mllnch-ester-DxI.Ofrd" 1,25z1. n\v ie1i~a"
26.50 zł. "Sile...--aa'· 30. i 30,25 zł. .Żyral'dów
hatu:ltalku,luje d-olrairy pc 5,15 m ~'we:llltl

my

za
lt

płótno.

Seheibler "Bulgarja" 24

zł. Po.z;n;a~mit.j

T yrols'kie"25 zł Oksfo.rd EjtIn-gDoua O~9 zł. (oi

- Obniżenie podatku .GdbUetóww
grafach..

Magtistrat postanowił wystąpiĆ 00

Da.itt

skrej'z proj.ekte.m cZ!aSOwegQ Qblliteni~
d-atk{)wej od opłaty we.jści,·owej w ltiIle..ńlat
\Vedług oID.c!'wianego projektust.awka
. \vY:l1Qsić będzie 25 proc. opIaty w.ejści.awei
\\Tświetlellia filmGw produkcji kraj-oWajl
--podcZlds \vY::'l;vi-etlauia fihnow z:ag'l'a..wr.l'vp,•./..J\

Wille stawkiohowiązywać
k(IDO;micznegcO.

ma..jąm cta,s

-,.. Przedstawiciele miasta w Zarza~~l~
wooawego F'nnd:aszuBezI'G!'mcia..
W' zwią',zku z ust ąpienif'm p.' tl~:1nia~

.mwn5klft, który równie!
mieniiaMagistratu do Za.rządu O.F.B.,
na oSitatniem PosiedzeThiudesygnównł
sZY1."lskiego.j:'1:kc człnouka Zarzad,u
nia m1asta .onu:z ławnika Haiii·k~J<·'1VSJti~Ioł!1.'

5tanow,j:ska

~

.

-. Oddział P..K"O.·nie bedzie. z1ikwid~ .
1nItY..

~ "'~l~iazku z 'po~łosk:ami o zlikwidowa::
mu lod~e~o oddZl,alu. P.K.O. i sl>I'zedaż"
~

przy ul. NarutowiCĘta.. zwróciliśmy
Sie.;ekcii tej instvtuclb lldzieridzielQno

:runu natitpuiacvcb

wvlaśnień.

. D$:tvchc~as ll!0'\VYni~mad !ik\vidacii
o ddzialułódzkle20 lws~lkie w tel mierze
'OQ!Uosld: sa niepraw~we.

. NieprawdziW'~,~6$t wiadomośc O< utwo
l'Zeruu ekspozvturwur~edzie t)ocżtowvm lub
Si)l'zedażv 1!machuif:)ddział P.K.O. iakdo:::

tvchczas
będzie

wszvstkicę..~e

nadal lbi'rll" '. ,

funkcie

.- Ptzerwawmacv radv

v-r:vkonvwać

sil, 'P1'Zvczem komisie rOZPOczna prace do:;;
niero w przyszłym tvgodniu" a. posiedzenie

doPiero w

noczatkach
. , ~.

- O waloryzacłe zobowiazan rublowych
i markowvch..
W "POdanei D1'ZeZ nas w niedzielnym ń~
~erzel)isma snrawie firmy Ktusche iETh1
der w Pabianicach przeciv~Tkosukcesorom

Izaaka vel Izvdora Barucha o przerachowanie
156,7.21 rb .. i 23.439 suk:. na. 141Ji31 zł.• Sad Ol:1
kre1.!owv w Wydziale Handlowvm WYdał de::cvzie. mooa którei zobo\viazał Do\vodowa fil'
me K.rusche i Ender. do ?łoźeniaodnisuwYfO
ku wraz· z mofvwami w sDrawie·C. 1553-25.

która to sprawa nrzed kilkolIlamiesiacami
odbyła sie w Wydziale Cvwilnvm Sadu ,Okres!ow~o..
.
-

Pod

uwagę DyrekcJi~..

sik.arży się natelef.onfstltl; '1ffó'ro
~ łączenia mwsze niewyraim&' ·odpowJ.e.daj~
czy numer jest zajęty: GZy '~że . ~lfidW,~ łąezy.
J.a.jęty" i ,~" 2dewa.ją~:Wll~4;aeh te1efo

WIi.rue. osób

~

w jeden meariykuro.wall;)J~ •. ~

kłól'ego nigdy nLkt me może ~ąć.. '.
~ tele.fOD!istkJ zu~e~1e
~wiają swój numer poil'>~..oWy~
~ Dy,rek.eja. 'Telef<mów' ~ 2JWI'OOit
_ powya.ze '~i wydać ~k~ ~
.~

. ,< - ,;

ł'tATAC~GO WI::ĘZIErUA

ZA

U;n:~OWAN!EZABÓJSTWA

w:eroraj~Yrn.walazł:a się T.W wokan~
strzelając do nich z rewohn:T11. lecz czynu tego nl'8
dzie WY<iZ1iał1;l' KM"lt~Q .~aĄll OkręgDYvegD sprawa' dokonali z przyczyn od. ich 'lVi H ni~.zGleżnych.
24-1e.tn.i.egQ. JuljanaCzęmi1t4 i 27--,letniegQ Jana Go
Oskarżeni . na przewodzi!! sądowym lmdohnię,
!ąba, {}SkaTźo~ych z. .amt~·51l'i~' ~3 K. K.
jaki' w śledlZtwiedo winy się nie przyznali.

Ak:t,osi.katrtenia~eie zarzucał

im . że

dnia 7si~nia 1925r.w R~e Pahjanickiej dzia:tając ś~mie ws:póJinię, ;:~uprzednie:[n IJorozuusiłowali doko-uaG zabójstwa pełniących
słutbępoaterurikowY'ch . PóUci1 PaiishvO\vej: \Vładv

mieniu Stj~,

slawaJa.nlckiego., Bngumiła,Pełkii i Józefa Król~~

Nowe

p().pie,l.'a l

o.skarżenie.

na. Czernika. na4 lata. ciężkiegD więzienia. l pozbawie,nie pl'a\v. Jana Goląba, na '10rniesięcy \vięz.ienia.
Xa poczet kary ZlaliCZQll-O nHl 6 IIlies!ięey a.resztu
prewer!Cyjn~J'"
: (kt)

PRZEDSTAWIAĆ RACHUNKI .
Władzeadlllinisn:acvine otrzvlnałv- wv ki na sprzedu\vaneprzedIniotv. lecz

KTO.MUSI

ia-śnieniew

sJ)rawie dornagania sie od snrze::
daw'ców rachunków na Dosiadane towary.
Dotvchczas w wieltl "\vvpadkach dOlna::
1!ano sie .faktur 'od. sprzeaa'\vców aczkohviek
nie zachodzilopodeirzenie że ceny pobiera;::
ne przeztvch. sprzeda-wcó\v sa zbyt wv~óro,::
'\vane. lub towar" w. złvm gatunku.
, W szvscv kupev winni posiadac racttun

OPCJA Z P..

-Pmśby o wymiar .Pfłdatka majątkowego.
»WIróciłlo S!ię d'O kbby

w
Łodzi
~. iJpOOj3ln:ym okó1nikiem w sprawieopl.at
stem.plowycll. W okÓ1nikli tym ~wjerdz{lJ1o że proś
Dr .o udziełe,nllie. podsta.w '\\')'1l1iaru po(l,atku mająt
kowego . Sl\ vrol:ne od. o.płwty stempIQWe,11 która. jak
~ wynoeiia ~2.zł.
W

z .obiegu maczki stemplowe.

Sam· !etm

doma~

trzeba ich okazania ied,~łlie w<wvtnld
kach gdy uiawnione ceny wzbudza la \va1fpli~
wość co do ich \vvsokości.
O ile wywieszony cennik \vvdanv"i,:iest
przez organizacie kupiecka. władze winne sie
zwrócić vlpier\v do dane i ór2:aniza.c iit~dcii)ie~
ro w' razie nieotrzvl11ania odpowiedni-oh:, iWV(;.
ia.śnień do dane~o kupca. (biD)

LANDRETH~EM..

Jak wi~domo ma~istrat (}21osił iuż kon~
kurs na dostawe materiałó\v. niezbednvch
dla roz:noczecia ·robótka,nalizacvinvch.
Obecnie DO u'Pewnieniu sie co do OOŻV::o
czki rządowe i .. w pierwszych dniach marca
prace' rozPOCznasię9()' Ue me stana na prze:::
szkodzie' wZf!ledv atmosfervczneu
Co do oncU'udzielonelpyzez maf!istrat
Wm.. sklwrbu

gać się

skarbowej

P. I.andreth'owi \v sprawie pożyczki' '.za~ra'"
rucznei9 to opciat'a liczyć sie bedzie .od ,'d:nia
'\vVlazdu D. L. Z Łodzi ti. od połowv'U:rttdnia
do polowy marca i o ile do te~o czas~;i~,ł'lllie
oedzie żadnego rezultatu to· ma~istrat ro'Zpa$
trzy kolei:qp oferty innYch finansistó\v za.,.
granicznvcli. (bip)
~

WładvsJaw Rvszko'\vski.
Bolesła\va Kudewicza.

,VI łódzkim prze:m.yśle.

No\ve

deko~acie

- Z Miejskiej Galerii Sztuki.
, . .
.zapowiedzi:a.ny na dzisiaj odezytw Mlejslcl:ei':
Galerji Sztuki prof. A. B. Cypsa z powodu. ehoroby:
preleg-enva nie odbędzie się. Tern:rl'll odczytu z~utł'
pr.ze-suID,ęty :n;a dzień 25 bm.
.
--o{)o----

"~.

~;raeje kupi~m' ~y się - ~
~ . ~jamiw 'Bp!M.w&<Oh ,po4atkQwychOO
swych 'edonkbw~ W instrukcjach tyeb ~eje
przypomia:Ja.ią' ~00i} k1~ ot;r'e,roaJi ulgi w
poM.a.cl 'spMt)t.' '~głych podatków1 raota:n:i, by bez
~lędDie.·~ tenł'~w.pł~·~e
gólinyeh ~ gdyi. wpnooci~" m.me·. pl.atną, się
staje cNa. mlegIDść.~ w .~. m~ . ~ ~j

Z SALI FlLHARMONJL

,ba.n.dłu ~md

i

--

Teatr· Mieiski.
Dziś~ czwartek. p oraz
nfZe'dostatnl
pruazupełnem zei4ciem z., afiSza . ~om.edia
Herman Bahr~a,,- .J(oncert - z StanIsławem
Stanisławskim ,w ie!to kapitalnej kreacii dr.
Jury. Biletv u1~owe",;rażne.
Jutro. uiatek. poraz . d,'4nluastv ko:::
tiled ia salonowa de I~lers a. i CalHavefa-Ładna historia" z udziaiem świetnych alty
;fek Teartu Polskiego: Zofii CzapHńskiei i
Marii Malickiei. które w, tych rolach' koń~
cza' ,;!ościne na. naszei scenie. Cenv na dzi::
sieiszeiszeprzedstawienie zrzeszeniowe. Bi
lety ul$! owe , nie ,vażne~
W sobote o ~odz. 3 ffi. 3Qporaz 24::tv
..Kopciuszek" dla uczniów i· uczennic szkół
powszechnyoh.Przedstawienie zakupione w

"Orłow".
Ou,eretkft Br. Granichstaedtenta librett8x;

Ernesta MariSehki.j:~tn·i:~:

(Występ

A. jedn&k

DiS.

Operetki \Varszawski&j} .. ,.

1»111 mu.zyemem :POCZ;Il~" \~~bt.,

inwe*c:a'

dllić, czego dowoo~m niezmordowana.
'Oy<
l'ekt{J,ra F,j;lblarmQ;nji .p. Straucl1a, oraz Jak ,9.~j.el~ni~l:
UQllosiły - pGtprawienie s;ię widoków ŁÓlizkL;,9rk.:
Fi1hwrmoo:t'j it d2iiaJaluości swej nie przerwIe!~":t:i~~1~'
szem po oSltatnich poozynani.ach r().zsze;rzY ',Ją. D~·r.,
Strauch dał pomać s:?ierokiernu ogółQwi świętny. w!j"t"

opereikowy z p. Messali Red.-em >w'
",
~~~
~
Upi-oo.rone po rooyjs.ku, a skąpane we .franeu
skJm sosie 'll~bretto wią.że się gladkD i dowcip:ąie, nie
s~wa.r.z.ając sytuacji bezsensownie naciąganych:" Pcd
- Z lIouserwatorJttm · •. .,.BegD!L x;qeń
r. .osi jeniezmierl1!ie melodyjna oprawa muzycz.na f)
J1deJ..
cOOvakterz.e ja.kby zapozy~oonym u kO'mpozytorów
Drma. 21 ła~ ij;. VI. m~,e;godt. .4 i pół
włoskich w strukturze przeprowadzona j8t!;)loUeie!
po pol'ndniu w lokalu Kon&el"\~~a/bQrlDnl c~11ta ,9
hM'wn,ie i t'~zystf!~'nae
.' . "'\"; ,
od..będ2de się IVz rzędu .wl~k._tiFemy uczniowski. Tym razem. biorą udda.l~Q"WlJie .. k1B.sy .,m...
F. Lucy M-eieal w 1'011 Nadjakowskiej zallm~t\
s4irUmen~ Męcforie.plia.n.owe; ~jąe 00· kur
i tę paTtJę do wi-elu popiaowych W slvym repe.I·tuaR pnygotow&w~ i ~l·.•·p.c~peł.skiej,
rze. \Vielka kulturę mu~ycmą., walory kunsztyl do
JanębowsJmej i Lange, a ta.kże .•~ .'Jlil'M" Dąbrow
skQnatej szk:oły głQsowej) urodę, wdżięk i ten tem
m~ Dobskiewroza, lloowiC'ZÓw.ny .. i ....• Lewa.ndow1-'8l'am13iD!t przemiły
gry, ruchu i, ta:t'ica wnosi
skiego' l klaoo. skrzypcowa p'rOf.' .Dzi~kdego.
na SCenę przykuwając dO' siebie uwagę widzów. Bilety 'W cenie 2 sl. i 1 ~. (d1a.~O<ki.eży) w dtień
A stroje'? W doborze ich, w smaku i gustach
~ ck» ~ p1'IZy wejjci.l.l .D4' ~
~sta.je p. Messal dotychczas bez konkurencji. całości:
P. Redo. niespotyty tenor i wyborny amant s:s
WieczQrem wsobote XVIII::taprem::
-- Sprawa ką" • obrocie pocztowym.l t~ iera Sezonu. Ode.graus,'hedzie zdawna o:::
f uje bogad\YiID1 tonów, faseyn.uje w duetach, gr.a
~J'DL
ezekiwana, .' ruezwvłde .orvflmalna komedia zaś żywiołowo. Gdy dodać Dowmunta racząc(.>gQ
KomUiDlikują'z tut.~u ~wo-:telegr.a:fioz
w 3 aktach iedne~o znaif!lośnieiszvch pisa=- . się :z rozpylacza i rozpylającego niefra.sobliwy hu
nes'O, je' Vi myśl rozporZąd;zema' MinieteMwa prze.. rzv .bwlittpW"ycn •Ludwika Pirandello ..Gra
mor wśród gromu oklasków, zaa,ferO'wanego i nioo-o
my6h. i ·h®ndJ.u,. j~yme oo.~'. miejscowości . ·. w . rót"{GilloOO·delle partO w przekładzie Le.o szłegQ staJrającego się JJ. WQłowskiego~ wreszci<:" p,
adresach muszą })y~ podawane w brzmi.en.iu .~
ZdanowicZ!a o talencie szczerym, oraz subretkę P
za;n(}wsIde!!o~Główna 1"01e meska \VV
.\filewską
nie dziw, że sala dwukroinie była przapel
wem. Dotyosy to »aa'ÓWJlO depesiz, jak i. lJistów•. W kona '.. tanisfaw StanisławskI.' G-łó\vna
role
~ jeóook depesz dozwolone· jest, przy·zaąfuso~
kobleea-.-:.Jadwi{!R Żmiiev.nska.. Druf!a role nionB.. bo Łodzianie naprawdę przezywaliatra.kcję.."Orkiestra pod p. NaWlro~tml, bf~ dobrem trem
wamll' aUfI.beitu ładńskiego, utywan;Le w5zYstk19b megi~~ti:tnisla.w Grolicki. \V innych rolach
, B oL
europejsItieh .jęlZyk6w, .~. ład'ÓA1deJo, jra,PO~~
watnieiszveh: Konsta.ntv Tatarkievlicz. Ku muzyeznem...
~
~ t IlUlltjlmi., to)
.&.mi_!Dbert~ ~ Mro!ińsld. lłj~meruie
"

c

na.

I

~lilecki

Po przeSłuchaniu świadkó"\y .Sąd ska,zal JUlja ..

w ." sprawiefaktuf.

bawehlianemJ. w' ŁcdJzi
Jtiejeoo;we tL1"Zędy sk&rbowe1oo.tnunikujł\; 2Je, paDJUjem.ooźywieDde. Przedmiotem tr.anzakej& by
• doN 15 hm. upłyIll\ł osiiat.nd wrman wymiaJny wy ły ·tka.uirny.biale·i JJetnie. Równieź w gałę~i .weł~
manej handel .l"OJjwijasię nad wyX&Z pomyślnie,
~yeh :z;.Qbiegu .maczków stemplowjTeh .wa.ńości
wobec czego u-w.am.ć należy r.azpoczęąie sJę seronu
.1OO~" (o)
iet.niegona· ł~ rynku ~u:faktul'{)wym z..'l
~.~~
-h·"'~.-'
_
~ane

Prokurator

~--

-

-

P01-iICJANTÓW.

w .dniu

miejsKiei i

komisii.
Po fą.rsownei· pracy nad budżetem. za~
równo !,~dadl rady mie1skiej.. iak i kom~
syj radm.ooIdch nastapiła dłuższa nrzerwa.
'
,Wbieźacvm, tvgodniunie bedzie, posie::
dzenia radv mieiskiei ani też żadnei korni:::

rady odbedzie sic
marca.
(bip)

,

s~wski .zespół

głównych pa,rtj;ach w "OrłowIe".'

ł

PIWIARNIE.,-JADŁODAJNIE;

HURTOlVNIAWIN KRAJOWYCH
,
ZAGRANICZNYCH::
l-cia U'5lelsl:v. Głó\vna 62.
PRACOWNiA WYROBóW JU1ULERSKICH:
.
lt. IJębc\v~ki.Pic.trkewska 1~{).
2AKLAD ZEG.;.~RMlSTRZOWSKO .. JUBJLERSKJ:
Jan. Placek. Brzezh1ska 10, tel. 30-27.
INSTRUMENTY MUZYCZNE (I REPERACJE)
BDnie\V1cZ Targ-owa 38.
~
MAGAZYNY·OBUWIA WLASNEGO WYROBU.
B .. Summ era, Na-wrot 19.
PRACOWNIA CHOL~WEK~
Janiec Andrzeja 2'4

S7migi~lski,

Radwaiłi:J.k.a.it~
SzKOLA. KROIO=

~)ózefma Piotrkowska 163.
.
MAGAZYNY DAMSKICH KAl'B&JlIun~ł.:
. Wailecka, Rz.gowska 2:1.

.

RzgQ\yska 81.

PRACOWNIE OBUWIAl
Brzeziiiska 74.
MOkrQai.ński, Zierska 28.
SKLADY TYTONrtT I PAPIEBOSóW:
SGbczYlis:ki, Napiórkowskiego 9.
SKLEPY spotYWCZE:
Krupiński, Rybna 10.

Pasi;ak

Kątna

Dragan,· Pi"z~lnia.na 93. ·BtmoWA STUDZDW·· AK!'UiY. . . . . t
~3·~.ł1.

ZAXLADY STOLAB$lU 'E':
Adamczyk, Rzgowska 52-

MASARNIE:

24.

Rządzi:il&kJi~ KOIDS1iaintynmvska

Wa.lenta) Kątna 52.
Ktlrpesa. Wimera35.
Nowuk, Piaseczna. 18.
PróchndekJi, Sokol.a 4.
Kozaczek} . Wiznera 19.
JastrzębskĄ, Suwalska 16.

Majewski, Zgier&ka. fR.
Skuozy-ńgk.i) Brzemńska ł6.

F~)

F.Kutniiclm ·34.
J .. B&Ttnia!k, Roowarflska 49.

Szatra 15.
TrąhczyńSkd, Rz.gowskJa42.
Een;gelhaTdtowa, Sienkiewicza 37.
J. Ameryski, Plt3.C KQścielny 6.
HERBACIARNIE-JADŁODAJNIE:

·$SKLADY·· PASZY:

Kasz.ynski, Zgierska 87.
·PRALNlB:

W. P\i~fkow&kił KBtt~ 4.

Szosa PabjaniCka 54.

75.

Skupiński,KQnstantynowska· 55.
Skowroński, łIirabiowska18.
.Bioł1, ~56.
Szw~ki, W-blcm:Dska 228.

Dytlc!owski,. ·R~WSka. 72.

.Wrouecki. Piotrkowska 138.
SKLADY WóDEK:

56.

RESTAURACIB:
$Wkow&ki, RzgQWSka. 66.
SKLEPY GALANTERYJNE..

"Cieślak.

. PRACOWNIA UBRAŃ MJtSKlCIl:
NawroCki. Bednarska 8.
·,SKLADY WóDEK I DELIKATBSó"V:
Zielonka, Rzgo)'vska 32
Wi'ecw'rko\vski, Rzg<:Hvska 90:
PIEKARNIE:
Biskupski,""Fabjanicka Szosa 35.
l. Fangrat, Brzezińska 45.
Kruszyń.ski, Ką.tna 56.
Piotrowski, Łączna 47.
Wojciecho\yski, Pia,s,ko\va 28.
~w.icki, Swsa Pabjanicka 35.
. Adamezyk, NO\VD-Zai'zewska 46.
Ludwikowski, Klliliskie.go 2.35.
KRAWIEC DAMSKI:

PIWIA.R~

Mi.iIk~, Ką.tna

Sobczyn.ski, Szosa Pabjanicka 27.

J

Spławski,

ZAKLADY .FRYZJBl$KftJ=

M. Chwalewski.

P. Rowalczyk, NBpiorkowskiegłł 5O~
ZAKLADY KOWALSKIE:
Ławms.ki) Kątna IO.
:SKLĄDY \VĘGLA.I DRZEWA:
Krerikowski , Chłodna 7.
GB.wro.naki, Poprzeczna 2.

~~.nr~m74..

-~------------~------------------~------------------.~~.

'j

Pr2e~ywamy

czasy bardzo ciętkie.. Niejednemu trudno llwiąllać koniec z końcem niejeden nie wie ja.k związać ~.t domowy. Powyłej poQa}emJ
spis firm.
cllysto polskich. rze;nieślnik.ów, sklepów -wogólp producentów, nabywanie u Jit6rych jak.., z pl>e.r'.v,zego!róciła: ~
d-zi niejednemu wielu groszy. !:E. tyeli gro~ sk~adają się złote dziesiątki i !łe~ złotycli Po:Htgajmysobie wzajem. K'UJ.1Uj.mJ ~ firm ~
nych powytej li przetrzymamy Jtej te ei~lDe
Reklama jest dźwignią rz:emiosła ihanaIa

Miejski Kinematograf
\V(;ón\

HUH":

Oświatowy

R~:dclńs:~ieP

(rÓ(l

G.

Tel. 12 .. 26

nis,
sprzedaż:

KoMr}l

terjałóiP..

C~n)

.

gtit~.

R'JIląK C, vi~kar"

. . 415--2

Pip:!koWłl. przyjmu"
je.za~1!Om· ~o:wskg
,Ni
41!ł5- 5

Akuszerka·
152;

)

W:ikoticzenie solidne.

z .dost~d.o młeszkai.

umiar kęWtille. .Tugowa

ran~Dyg~i

ezdzietne ~_. ·~i:
mieszkanie
''''''IaniO
do sprzedania sklep· z prz}%Vfoitego mętezyznę..
pokOJem, Wiad. Pusta He 9 domo'ść Wól~flłłi'ił "m. 4;
(cakief'liia) .
. 466-4
004-8 w..
~5.

Uwaga: (zarwane szyldy.
(Bałucki

umietąca

pttchowe,z
i poWierzonych ma

45, l":óg~j Frm~k~
444-1

Swój do swego ..

: ."óct.e,; t.agiewnicka 28,

Jd~

WatO\1ie1

własnych

Dla młodzieży poc~~ o Q. Ó l 5 pp. U1 SQO. l Dleaz_ o t i. o_
DIa dorosłych pOCz. O 6,'00 i 8,30, lU Bob. i niedz G 5 .. ej.
~:~~?!;'''f-~.~~,'":-I·;,''!'(:-'~r::''':JY~~~~~~~~ ::.r;;,~,7-'"~~~:~.._::'f~"'\~=2'b;.:~-;.i·':~~·1.:f.'~!r?..:z

Sw6i do swego..

sł~ do~YJSlEyst~

btaebim
P
Wiad. Bal#eki

R,BU)k)

Bmie na

Cała Łódź i okolice \1ałiedza .....od Gaje.ra po Batuty - kto chce mieć bucik z~rabny
isoUdmezrobion)'? nIech spieszy do mistrza
(iordon~ego Zł będziesz. zadowolniony.

UWAGA: posiadam na

. robot9

~flend

składzie

l:: . .,
,

~

",ła«nej

~i

i

wybór obuwia ze skór zagmntcznyehi kra)"ow\!ch
ró.in'Cch fasonóW.
oJ
J
~
Baczność: da urzędników, kole;arzy państw. nauczy.. ti
cieli. tramWajarzy i policji sprzedaż na raty i oaliczam rabat ~

Z po",,,,,,,,,,iem

M~~G;;::.ri~

tram~

II

!iI 2

.. pod s.am. S.klep .Ni 2, ej 9, 10 11.
. J.).oazd
" ~~f'~lIłldllłll_"Il'_._ _ _ _ _ _ _ _~~':[ ~
.
,~~~.

Z powo~a korzystnego
zakupu poleca .,.,~ - -

l

•

s"'!'D'l ..... ł~
..,. ~

~

.Okllllen.~e
tB1

cesłe szamotową fabryki Ćmielów i t. p.
po zmźGIJ}u:cenach.
Mat.erjniy BudJwlon::: i Szklo
T. HAtłELT" t.6dź, uł .. Pusła17..

T elefon.54· 53.

bałkonemw ~§~~~~~~~~~~

GUze pok,oj.e z
okoliey An«zejezwej~clem SZ~ ~l T.... It'OJ:>.k . ·......-Młn.-...
Wprostzesehodem od.damla;y~ ......'"
4"oV~ y-.c;.
nio1 Wiad. Steokie~ 52, m~
poR ~1 ~ II ~
22"
-1
Przyeadia.
~1

..

P_bmł_

do8ta1lG.

J
ul, Kołejna Mi 2, tr'4g
~ 1ieWoa

