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DZiENNIK NIEZA,LEZNY OD ZADNEJ P~\RTJI.
Poniedziałek;. dnia 21 ,stycznia 1924 r.
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P. ZAMÓYSKIU PREZ.' MILLERANDA.
20,1 (AW) Poseł M'aurycy Za
moysld, w dniu wczo!raj.szym popołudniu wrę;:
czyI prezydentowi'Millerandowi swe listy o<.t=
wolawcze.
, Przyby1 ,do Paryża posel Skinnu1)t, w ce
lu odbycia' na.rady' z .posłem 'Z~moyskim. ,

iemiec.

Sensacyjna mowa Poincaregoc .

PARYż'

MINISTER ZAMOYSKI O POLITYCE
POLSKIE.J
, ' . PARYż'20,l (PA'Ij Minister spraw za

ankrncl
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PARYż 20.1 (PAT) Na urOczvsto,ści
odsIonIęcia w 7 okregu Paryża pomnika nH

n~Ożemy -:-mówil dalei Poincare -

poprzel~

nlutakw 1 elkieiilości krwi żyć vv pxzyszło
cześć, ,po!eQfvch. Poincare wVf1łosi!' przemó== . ści pod groźba nowych naiazdÓw. Worawdzi
wiell1e. w któręln po\viedział m. in. Franc ia wQbec celowego bankructwa Nieu1iec nie b(
zachOwa odtad silnjeisza nIż. kiedvkolwiek dz 1enlV w mOżności odbudovvać te~o co . nan
nienaw.ść dla woiny. Pracow'ać bedzie z zapa:r
zni$zczono. iednakże żadna kampania politvc.
łęln dleSPraw,Vpoko in. FranC';a pl'%~nie bro~'
na. ani, niepowodzenia finansowe. aninacisl
nIć sprawy' powszechne i z!4odv· dro~a prze:::
z.a~ranlcv nie zdoła ia zduS::'ć głosu naSzef!.1
str~~J.tanla traktatów iustalonvch praw.' Nie sumienia.
. .j,
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granicznych' Zamoyski w ,wywiadzie z przed~
stawicielem "TeIlJ.ps 'a," , Qświadczył, że praco:=
wa;c będzie nadufrzymaniemprzyjaźni francu
skó :::polskiej.' Polityka polska 7 oświadczył
Mogą, pJacic,'
chc~.
Ulinistęr'-jest z,asadniczo polityką 'pokoj(»
wą i dąży do ścisłego wykonania traktatów,
BERLIN 20.1 (P ,L\.Tr' Pomimo braku' tor banku Rzes,zy. UdzielaĆ on hędzie wraz :~
i zacieśnienia węzłów, łączqcych Polskę z środkó",: fipan~owy~h. naiakie.Ni emcy wciąż Meye:rem, czlonldeln komisji dla ciężarów' v/Q,
pa:ństwami baltyckiemi.
nH,rzek.a Hl. 1 ktorv. nle,pOZWfllu. l m ,rz.ekom,o na jennych,.. wyj a, śnień" na posiedzenie komis;'
.
.....,
. . '.' ,'.
.
plac.enle odszkodowa.u\vydaU't one .bardz o .' ; I ' " . ' T '"
'
. .•
POPRAWNE STANOwISKO'ST.'ZJEDN~ w~eh~ na koszto\vne lnwe stvcie.Ohecnl,e1owa rzeczozna''ic0:-v:..
. .,'
::'
',WZGLĘPEM FRANCJI. ' '
'rzystwoniemieckie Radio:::A"tJant:,o". Sub,yen
W podkom1sJach przygotowanesąobe('
.
ciol1owane hardzoz:rlaczn~e'przez rzad.zakła::: ' nie pytania,jakie mają być przedstawione'spe
, PARYŻ ',20,1 (PAT) 'Pr,asa, omawiając d~ I!0WY kabel pOl\liedzv~, Ęnl'denaVigo~ ,w cjalnie delegatom nietn;ieckim•. ,,'
' ' :
ósh1tnieprzemówioniesenatoraamerykańskic nL.elSCe stareao, :ZIuszczo:ne~b,kabla. 'Vten
.
.' .
~o Boraha w,spravrie' spłat długufrancuskiegQ, sposób1':He~cv ibe?~Ptóg!y PxzlSYla(włas:n: .' .,.~ĄRYŻ. ,2ą,l .lA!) ~K,omis}a. finansowil
taciągniętego W Stanach Zjedno,czonych, ~ep'esze do J••QłtJ.~I?lQ\VeJ Amervk. !\Zl1. Afrv, "Izby, PQ Wystucha~ln óswl~dczęn rządowych,
stwierdza, że -:-' zdanie' ,k westji dla spraw dht::: kI ,1 Australu.
'."
'. .,
.
:,przyJęlą.całqks?=tą.~t ,propozy.cji. rzqdo.W)ich w
gów międżyooj'USZ11iczych:.:- ze względu na
PARYż' 20,1 (AvV}PrzybyI tu dyreki=,sprawach\,p.odatkowych:
',".
:
obecną sytua,cj'ę europejską nie :jest chwilowo ....
ib UM,..
• I!aij
,"
l
~.f...1IjlIIit1lll"'~'.'fIi!lIIiIlIIl_ _ _ _ _ _. .~_. .
wókazane \vsżczynallie· nowych róko","'ań z
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BPGiewysfepuje·p.PZBCi Franuji:

mniej OdfSwoich ,zasad w·sprawie spłat długów"
.
.
.
~ni~~ z:chse p~Y'ięk.sz~~ truqn?ści ~inansowych,
PARY~ 20;1 (t'AT) "Vobec tego" 'że :mU,50 ~rQ,cent pociągÓ'w. kursujących.w czai=
r Zjal{leIlll \Y!tlf'4vdz18 FrancJa.'
Anglja odm6wiławejsCia W poro'zumi,enie . 'zsie normalnym." ŁadUnek pociągów :R~ż~:wyż~
'..,BURZYCIEJ.lEPOKOJU..
,frantCusko ~ belgijską' . administracją kolejową .sz~ołbęqnie .150,000 ;tondz~enn.ie,w:obec, 3,~
,
PARYŻ 20,l'CPATJJak d,onoąząpisma, w sprawie kointUlikac]i prz.~z angi.elską'.stref~ ,ton'w'ekresie norma41ym. Jezeli produkcja
o~tat.nie rozruchy, w Dii,sseldorfie' zorganizo~ okupacyjną, zarz,ą~ }rolejo'w~y .fr,ańcusko ~'bel~ 'w kop'alniach w' żagłębiuRuhry' zmniej,szyła
w~i delegaci sowieccy. Bawił tu podobn0 . hl;: . gij,ski przedsięwziąLkroki, .umoŻliwiają<;=e 'kon~ . się ,w okresie o.d 3 do 12- stycznia;· tO'winę'te#
oognitpRadek:;' SQbelsohu'.·'
,
.
'centr~wję ruchukółejow,ego ,na-innYchJinJach:. ',go'P'Oi11(js'zą'Nie:rUcy,:~tóie nie dóst~cZyły,~sto
,DUESsELDORF 20.1 (PAT)' DOl10s~t::1We''dług 'informac1iz'k6łrriiarodajnych, '80wn'ie
uklaąu, zawartegó ,wi)1ogtincji,Qą
o o~ólnem obniże\fliu~~"("kn wytwor(nv vviel.. francusko ~ belgiJ'~ki zarząd "kolejowy' urucho::: powiedniej ilości wagonów.
kie~o przem,ysłu. Na (,!' " -1 terenie Ok11POW~~~
nym Jjąnuie spol<61,
,wviatkiem' Kolonl~, , ,
1~liI!iUM t iIllMil!i!!!..........,... ,r~.;r'"III
....
P••
: ---.!IIQIIIII.P;"'
..'!lIJiF-ąiplill·~'1IIIIl1./!Ilłi1I:lj'llll\lJIISi&_~AI!!!li~.· _."'11111,!~.--.
" ~dzjewoiskaanaielskieh;~terwe~iowalv:w celt,t 'KU'CZCI' POLEGŁYCłI,STUDENTÓ\V ' dew~ysaiem, hold . M:iłCe,;t)F~']~e'e,:"1!;:(4ra";,z
~ utrzymania pOt'zadku..
,
' " UNI'V~ iVARSŻAWSKIEGO. ~
l)ośwje~e!liem.wysyłała, swych sYll(j,v'do~~

do

W'

'USTAW-OJ)AVl~ZY 'V!1AViAR.TI.
~ "..BERLIN 201 CA\V) Bawarska parti~

~, SEJM"

~.lua<>,yazłozvfa. vvni os ek.donlasa.iacv :8ie re~
j~ fe~~ną~m: h1~OWę(!O. w. J<.westii rozwiazap.ią
ec
loll
U'ef1.ó seiinu.·
.'
1.11.'.1,"
C.elem działania 'se'ln1u usta·wodawcze~o.
~pv Bawarii' bvlobvpowola'IJie orezvdenta pau:::
i:\ ~twa z prawem rózy.,rh\zan1a'seimu.
wprOwa:::
~ d7-~~ia systeirntdwl1i7bo\,"e~9 i zl'!lia.n ,:v ordv:
~l,nacll wvborczeizwłaszr-za US\lnleC1a, phlral~
~nościi.
Pdvvsze6hlle~o ~loso\vania...
.
1
:i REWOLU CJAMEKSYKAJ\rSKA .,POD
f
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OPIEKA" ST. ZJEDNOCZONYCH,

LONDYN 20,1 (AW) Tampico w dal::
.'
zdecvdo:::
~ W~ł sie wreszcie wvsłaćna pomoc Obre~ono::
t~.yyl flotc. którei zadaniem bedzie poparcie
FOisk rzado\~vch pr.zeciwko pows\ańcom.
l;lT.' , . PARYŻ 20,1. (PAT) Dono za z
New
!:~ork;u. że krażownik ,,0matah" i 6kontrt orpe::
~!dpwców anlervka{lS kich otrzvnlalv rozkaz od~ .
!lI"Yttlę ..' ~ do \?'er~l Cruz.

I• szvm Cif\g11
ie 8 t QStrzeJhvane.
Rzad Stanó,v Zlednoczonych

'

\III;

. . '. - " .', .-,.
,-'
,.',
k~ Q 1.'" Qh\qś Ć, p,oC?zem.zn~;ttyJ}ęt~ryk"71i~,\if..:
'W:,.Ą.RSZi\WA ·20;1 (FA~} ,]).ziśw JP?~' \Vładyf:la\V' ""Smole,p·;ld wygło.il! p'IęknY~"tto~ł'
r

ludnieodbyla.się ;w..auli l:lnhversytetu~arsza;: ,,;igJlęd:~m~fotIt.fy~i:gt~b0k·i pód·~.:iglęa~m~t~~
wskiego !akademja.i'alobria, z okazji 'odsłOl,,!.ięr=) ci ,:,~ykJq-d:p;J. -,;.M,łodzież'.w;w~iJk-ae1)ro·~ ni~p?jl' '
cia t'ablicYr "panlłąfł\:.owej.kuczci S~ll~entów, d.legloą~f!oIs~,i;.'~ <' , ... ~ .... r . '. • '.• ", _.. . ' c . r,;
..
t t'
l' gl:y'ch w walka eh o nlep0dle "
p'~ .. k '
i'"
., ~~a...
,unlwers·v e u."PO ,el" ........ ' . '.
'
, ' ..
.0 .ltr.ótięm. p:r~m9~~~',~" llłrze~~~1
glość oj~zy.zny. .w l~i:ach 19l~1920.·, ':,. ,,~dCięla : mł9d~iefy:a~aą.el~:l1cJpel' .. ,na$t~pl~()"
.
. Po oahaŻCl19twi,e· . :w.~kościele ,-- Wizytek,\; ódsł'bnięoić, Fpo'święcenietaolicy: którego"d()~'
odpr~wionein, ·prz.ez.'dziel~an:jlwY'dz~alu. ,teo.,:;, konał ksiądz dziekan Grahowski.
.'.
~,'
logicznego.".ks. (jrabowsk1ego , ,pod.nl0sle.;;.k.a:::: ~' .. ' .N~; ,'pięknęj ·m.arinur~wei~fablicY .W'Yty" "
zanie wyg/osiłks..ptofer SzIagovrs)l:l;
•
fo z1btemizgloskaini p.azwiśkit 109 ·sfudentóW,:
Na akadenljęprzybyli przedstawiCIele W tern 'trzech kóbiet,. 'poległych 'w obroru~,
władz, organizacyj społecznych, ś\via!a nauko ojczyzny.
we go ora. z. r09ziny pole.głych· stu.dentow~ Uro;
Urocz~1stośc;',
która
żehran"\7cn wyw. at
ł
d
. 1 . J
czystość rozpoczę a się o egranlenl przez or~ la potężne wrażenie~ z:a1\:onczyla się Odś1?l~:va:ll
kiestrę akadeluickiego kołaJ;puzyków mars?;tl niem hymnu Gomółki i odegraniem rellgl1Ue1,
żalobnego Chopina i odśpie-wa~lieln przez chor go poloneza religijnego Nosko\vskiego.. " . oC
8katlentjcld pieśni Szamotu18kl~go~
.... t
. N?&tępnie redaktor tllllWersytetu 'dr.
- - - : O,~_~ .' .. ~ • ~ -4. '\ •• ' . f>"
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MOSKwA 20,1 (AW) W Ctalszym. ciągu cy w obroni~ centralnego lromffe'tu, ostrzegli
obrad rosyjskiejpartji i klOmunistycznei za::: 'opozycję, aby -- w nieli,c·z:l;\cych się zniczem
braI glos rep"rezetjtant opoz:ycji,Preobrażen~ zabiegach o wpływy -- nie staibl się elem@ntem
skij~ Mówca prz:yto'ClZył szereg faktów, wsk ar:.:
antypaństwowym~
"
zujących na nadmierne wzhogacenie' się nepma .
Po całodziennej aysliusji,. konferencja
nów~ którzy W '-ciągu p6łtora roku zebrali. w " przYJęła rezolucję. centralnego komitetu po.
I

swych rękach' ok,oło 900 miljonów rublizłot. pr~prowaQzeniu tlemollirtttyzacji wewnątrz
Wystąpił on r9\vnież ~orąco w obronie p~rtji, oraz () zreKonstruowaniu kierunku p~
Trockiego, krytykując postępowanie ceni!l' litycznego centralnego komitetu.
tralnego klÓmitetu partji, któremuza:rzucał za
Liczby oSób,wstrzymują;oycIl się '0(1' ~f(H
starzały konserwatyzm i niedostateczne zwra~ sowania, prasa sowiecka nie podaje.
. ,! '
canie UJWagi na powstające wewnątrz partji
procesy italcia,dlowodzące o silnem ~o,zprzę
ROKOWANIA: RU.MUNSKO~SOWIEO
.
~Wt.orv Po:w'Vzsze przedstawia'ia me tyle żeniu w łonie partji.
KlE W WARSZAWIE.
ile
mark!Dlatnicze na sum'e 2-ch i
Wywody Preoorazensklego poparł sze~ ,;
MOSKW
N 20.1. 'CAW) Kornisarlaf do
bile'tv
· ,5-ci u .złotyph rnarek. użvwane óbec:Q.ie na k~ ~eg m<ów.l"'.o'w,.'\'.....y . . tępU]·a.n'\Tch 'gorac'o p rz'e c.i"'Tko 'spr~wsk?-iHlranicznvch komunikuie.że ,rzad ru~
leiach niemJcckich. które wnrowadz,m:v zwaló- J.
'"'
o.t""'.1
mUl! l taprop~n.o~t1ł So·wietom.ro7.poczecie
~rvzo\va.naztotataryfe. Marki te mozna nabv::: centralnemu komitetowi. Mówcy, występują sowlecko~rum"lmskich W; Warszawie.
'
",'Wać'w kasach kOlcjowvch W!!. kursu dzienne~ , ...aIl
• •i1_I.'.E*_WIlli5illm!5'iiIlI:lwm!Mlm-_ _I!i8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'IIli!II!!!!_m;:cr=r!f1i'jl;'jtz·
iv!i
II
'~O iużvwać liako środek płatniczy za 'Prze:::
oazdv. (t)
. .:....
,.
.'.
•
.'
ho~zv. kfóre~~;r r6w1iie~ sie o.tZea p~t:tt' t~o;:: l' 'grzznerhÓw~i.emcomż i Żyd0111·f>Ol~eckJ~. utnę.-'
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bOszu'kuJe

o~romnvm .rozllla.cIiu wkroczv.ł VI dizie ~
FranC1Ga
"'ko'nopi..
". ,
.'. , dZl11e ·stosunków lnledzynarodOwvch 1 OŚW ad,
<J
'ł'
.' )~. W Anglli istnie"fe. 'ialC wiaClomo. o'B"eC:czył ni ~niei ni wiec~j. !zaCl,tqbofniczv be- .. ' (-) W celu nawiąZlanllaJ p1'2erwanydl
n'-e. możl1wość~ iż przy życzllwvm poparciu lit:! dZle dn.zvl clo rozbt;~1enia. lPo.k?n~))OWS~6Ch::: skutkiem wOJ'ny stosunków ha. l1dlow'\Tl"h "p l'
. d G eori:!e. ,m na ". nego
1 IstotnIe
to mogłbv
ł'
' . ' . '.
.1"-'
Z. o
, .~ PP.
.. A SqUl,'·t}laml•..LIąy.
beralow
d ~..
t z d"
. .,..... powIen.z~c·
l'ib l N a nalbar:::
to " o,d , .sk ą 6"li'
przemys owcy francuscy oZ okręgu Hawre
~zele dOlda do władzy soclahscl
Przywódca
z. el ~]aV\
e
ZJę.clnnla1V. era.·.
d
,ich parlamencie Ramsav Mac Doland Og!Ói= pół w 1eklf przeszło. rzuca SIew 'ijumv.hasła i zwr Ct Slę o na.sze@ r.a.dcy handlowego Wf
. sił też iuż W dzień otwarcia parlamenh! mo:::rew:olucY~ne. ,t~ąt:ZY, svst~lp..Y s e~on9m~r.gzne. j Parrżu . w. sp·rawie nabycIa większej ilości kd
',we. zapowiada iaca c.zet!o, po ieS10rzadzi ę sie ma lac1 u zczeshfYIC Jud?-~osc 1 nrb?1~dzłP na~ . n:opl, ~tPolsk~. Jest' to sprawa, która domag'a
zebv
~spotecz~ftStwo
. ~ppd..1zle.wac.I
9.6ź. p. p.Wi\e 4.z1al ?'z . ~.~r:ny
o. w. ~,.wreS7tCle.
... n
..... e..... s1?ra.wdedp~o~.
qt1. .w. szelBkl.el"a
>slę'...·.d~l.,.t.ł. a.:dn.e~,.ozb.·.a.d'ąlłia. · ·.. n.a.'.s.z. ej.",: W: W.,·. ,...6:rczoś~'"
I
pIsma soc1al
stvczne 1 soclałtzUlace
f!. Y g1;>sl:clel.e ty,sh haseł och~ ci pod tytn wzgl d. ···'p.óf"'b'
.. lni~st
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u.·zn;.a.. . nl.·.bvła
em.'. p.CI.
d,n.o.sza.
. Ź. M
.. a.'c D~
,nalda
..tego
rodzazelU.~an.ow.ied,
iż mÓ~~\" in. wvclo~
sić -lub "Pod liia sie podpisac. Rberał. Pochwala
'dla przywódcy. rewolucYinego ruchu.. ma.iac~:::
I.~o uszczę śli:w i 41udzk o ś6, conaimhrei'dwt1~na~
czna. IstotnIe Jednak ocena taka. oopowIada
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. a. .(lnk ~.l.a~. v .m~ 11,mdoz1·oh~C. r.e.fot~. ?W~.~.tatr~t)Je~·ft. ciC.Z1.'~m~.·
d,t.
'," .. " f6.;/'.'~~~"L.~;r
~~~
ę osu, oVf ~ U S1vsze o n q . o rozl?,.°.le1?~u . .Ó,,":,.t'-'
".
• uwze yc mowa o
l 'POk01U! Słvęzvmy orozhr~l.~nl'Ll od, dZ~eCIl1~ W1YWOZle konopI zagranIcę.
,~.K;; .. 'j '>.t :.::',::;1
l."".'

p,. '

od. ".)V1e~ko"w··,,~·t
Z. .'. ....
~ l!~ ,.zbl1za ~l,e do P~'ecdzlesIatkl 1:
apasyplatynV naŚWleCle..
~oze pOFledz1f~c. ze prze~vł,) 0. wleksz;VGh wo i
....
.• .
~,,,,;
t
'rzeczYWistośc·t• ,
....
:.:
,
len z. ktor.ych ledna,:w nlew· dZ1!Snych .a.otvch~ f ~.
(-) PIsma francuskIe ogłasza.;ją stafys~,
~ .. ' ,Przvw6tlca s·ocla.li~t6w aneieIskicn przy::: cza~ rozfI1Iarach. moz~ p'rzv~~rn sna~nled' ,zau~ tykę światowych Zlapasów platyny. Rosy.. jskie
t:ą fó'Wu~ d
b" i"
d'"
d
'f
wazvc.zePlerwSza 'WOlne. laKa ouro 27.0na kał·' ł t
. b'"
.1,
.
,1].:;0 'j.:1UC s!.e o. 01ęp ą. rza ow o ;rzuca. ca1~
Polska W swei obr O n Te'toc7-v'Ć musi~ła. bvl'a! QPrue p a. yny. są. o ecnle"wYWtJ.aszcz~lt1e na ,
N1e
(kow
.."Ct.~ nroęrrop. ;soc)ahstvcznY·,.t .. mówi. o . właśnie woinaz" zaborczościarewolucv1ne~o I rzecz rządu rosYls1nego. Prod-lkcj1 platyny w
,uS polecznl e1!lu srodkow p~ódu)Ccl. o ~vktatu~ proletar'iatu~'
.'
""',r ";~:''',;:
l Rosji w 11 miesiącach 1922 i 1923 roku wynosI
rze proletarlatu l wprowadzerm.a ustrOjU komu
D . .." 1.::' 11 " " .
'l\/ł' .. D "1'..'ł,
ł· 60· '61
dó' R'd l'
'I
tnii's.tvczne1to.lakbv. te'flO wvmartała markowska.
r."
A~enla KO~01owe f!,.,.•• l,(I.~('~ . ona (.,l::ł, n~ a
l p. pu
w. U.9.. p. atynowa, jak;a, Się 1
{~wap.jteria. :paię wlec. tem samem" dqwÓd. że sa l~C1nak zbyt na~:vne~, lezel~ 8:e. prze~luT~{ w ostat~l1ch czasach pOJaWIła.na targacn, by:!:
(jl~k 1, ie~o nIem.IecCy towarzySze. nIe b!ierze S~ czy.)e na.azwvkłY-Jezvk, 'dSocl1a.hstha. api;tfell: ,la szrnuglowau:ll; prz,eważnie zR.osji i kii'd)tj
·rjoivcl(w...SZvStk:ich.haseł~ że·uważaie za do~ n(ba ezacy '~J m~ę~zynarQ 6W~1 .. a.~~... l~}lrs el mogł ją kupic~ Czynił tOl gl6wn.ie.· niemIecki;
; s:tconate~. ao ro~agltowani~tnaiwnych rzesz. lec.z
~z numeru • pra1i!n1(~ po!aczvc w tl~\,ł-Sil1 p~
rzem' sI. Za a
.J .' ... ' 1
"
,.,';
; n l enaqa l@e Sl,e do praktycznesto, UrzeczVWl~ kOl0~ cała lpqzkosc nI~ w;;yfącz('1ac l'Tltem~ p . y.
p "~y patyny u,P ~pr!Ze~A~~ 'W ?6 "
jB.tn\en.lltt. ·Taksa:\D.o bvłow Niemczech. sociallf cÓ.w ~1 bplszeyvtłc ow rąS:Vlsl~l:ch.. P~xJ Pa~! nocnej Ame~ce wynoszą 5000 kUoigtam.6w. A
I J1ŚC1 niemieccy. 'dz'łerzvli przez 'dłużsm
czas .~lecl11..~nNle. bel,dN?:lę zwYc~ezc19w•.. J'·1'l11!k Zd\VVC1~::: . .
4 MW' . . .,'%6iIlIAUI1Ill'lłAkJQiIi!iJJi&.
iiII4h.
. fu ~
Irz~l'dvwNiemc~echpow~iennYch. robillt ~ no~ . zonycu.~c 1. lemcy nlep ~~a od Sz ,o owan.,; L··
k') ..... . .. . . '.'''' . ',.
....... _.' 'I
[<łza.tku nawet minę. 'jak .~dybv zamierzalI rea.... a holsze,;W!cV' .nle~h ~bed.a ro;zgr~eszen1.ze !$"jYel k'
t Włochy nqtvflk?Walv rzaoow1 'ilreC1
;ltzowa~ sw6i nrcfgram .lecz rvchlo.Ptzelekl~ sie przeSzł!?Scl. wted-v: ·doPlero mozna mvśłec o.. lemuponowne naWlazanle .stosunków d:vPl~
}t~1to rvzvK~ ottranibzvli .•.uspołecznienie" . ao' ; S~zęścIu!l:a .~iemt..,;. r,,~.' ... ··..9 ~: ...i.: ._ • ~ matycznych. ... _ . . •
. ; !' l
pektor'\1cb: przemysłów np. rg6r*tw~. .Iecz
.~.
FaKt. l~Ż Pf'ZV'Woaca ~or~1'\ hstr)w. allQ'leI~
, . kt) Rozstrzy~niec1f~ W sprawIe s+ralkd
i pr~edtem cofn'eli siepo pa1'JJ,tv2'odni acli ~ za skłon nle 'znalaztw swym prOgratnle1nnei re::: kolei. w Londvrde7apadło"--~-"'rai. Szere~
'~ąd!1.1.i c~yprobl~. n.. 'a,. ś~'ieić. w.róż11:v.ch, .. kG;..... c.ept~ a. (IQ.Pl'row. ~.d.zep;.~;~·s.tn. ~:tlnlr:~.".'ir... świ~,t~::: m. iei~co. 'wych zwiazków'żgoclził sie na wstrzw
· 'mislach: Osiał sle.leno8:::10·~odZlnnv dzIeń: .;t'OI:I. wvcI1- ao 'POtrzadku•. la,k .. tylko odt>uSzczenle manlepracv.
.
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...
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.
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_~ ~N,.··';".A!I7"n7'i""'kll.~,g'.oa.9:. która.' mogło n' . si Ll
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'tragicznle':sPOitkaAt tr.zech' ludii', kt'o
~y :t;WiedzaJfs~ fort:reduty;lrolo. Eastbut1l1

• Angljt .;, j·'H·ti:ir;:·>ł)r:::~!I·~;t· I
:"'V'r-'.;:::-~
".,;:.·\<\~1/t.;!, :.:Cll.·oa.·
. . z~·'~II6rd1.e~~. Z!1aIe'i.·H.W' Jetl1:lieJ z
,~~uqzzmpisemJ ",podziemie nr. 1". Wyszu~
:~nądiZtiemie, otworzyli Zl pewnym trudem
. ~rrwesz1i. Zaledwie zrobili kilka kroków
.~'; ,.",.@dJy ciężkie drzwi obróciły .się'
•

,

~:

. '~.

"'.

rrl !;\,

,,~

~d..S;ltiecie" lekarskim.-Niebezpieczny chid
·

~;::.

'. . ~oowarw~Ei""~~ za.m.eK sCyzorykIem. Ale wK'rOf wersytecie, wygłaszając z/al:rrlast wykła({u l1aSfę: .
zro;zumia,., 'że daremne jego usiłowania.
,pującą perorę:.
.
',1
!Z~uważ.on:o wclrzwlach' wązką, zlelazną'
"Dowiedzialem się·Juz CIawno,. ze W ,pcw;

.

~'
.... fi'

.'.v ~ -...

j

:~·.!:na'Zawiasach: izamknęłv się z
łłd~~cllisię~ aby Je otworrzyc, ale ja~
lł.'~~~:~b!YlQ.~lC.·'n przera,żen. ie, :gdy przekonali się,
~eribięż:1de drzwi, opatrzone zamkiem al1toma~
....,................. 1'....-" zatrzasnęły się same.. +..
!f;<~ zostd na ie"'''D.ąf~.:zC Inżynler
• M'6tyt ny1 m.i~'d~" ~1erlit.~jqcvmi~ 1't-6..

'!'

k:ra~ę. Wtedy: wsZyscy trzej uwięzIeni usn~:= nych kiołach przedstawiają mnie jakobezsi1l1~",
wali wylam'~ćktaltę~ ale i to im się n1e tid.at,·. g~ star,~a,niedołęgę, któremuniepodob~a pO~l·
. '. 1?rzerażenie ogarnę1o, trzech młodych lu wlerzyc chorego, gdyż operacja skończyłaby:
dzi. Fort był OpuSiZ'JCzony i nrawie nikfnie za- się śmiercią pa,cjenta. Otóż muszęwyjaśnie,!
gtądał db je:go sal ponutych i wUgotnych. Za clla.cz:ego niektórzy moi koledzy w ten sposób 't
czę1ik'rzyc 2i eć z całych sil. Ich rozpaczliwe wc::: intrygują pl,"zeciw m.nie:
;
łania ,~inęly bez ech,a w czaxnem podziemiu•. ;'. qto odmawiałem lekarzlom~ którzy o4i,)
Pop~wnym. czasle', gdy ich oczy przy- dają swv.ch chorych w r.ęce chirurga, żądanyqh;
zwy:czaiły'się do ciemności, zobaczyli w gór:: przez nJch "kubanów", w fortnie tzw. "proce1l;~'
niej części muru s~ugę bladego światła.
towego". Wiem, że inni chirurdzy płacą le,ka~.l
Wtedy jeden z młodzieńców wspIął s'ię rZiOm takie procen'ta,wynos,zące ttieraz l'otd~;t
naplecy swoich towarzyszów.i dostał się do, wę hOhorarjum za operacJę. Widzę w teropo,~}1
otworu wentylatora. który zdawał sięwycho~ stępowaniu razą/ce poszkodowanie chorY911f':
dziić na powietrze. Rozpoczqł n.a nowo wzv~ Pacjent musi płacić o 50 p-r<)c. więcej lek:arzoi
wać pomocy i \\"1'eS'z,cie usłyszał z ,oddali gło~, wi,niż gdyby się zwrócił wprost do chil'lW,t;i\
I~t6ry lnu odpowitldał, 'Vyjaśnił o en chodzi, Otwarcie protestuję nrzeciw takim naduzY"
i w kwandrans później trze; mŁodzi ludzie ciomprzed forum publicznem!"
znaleźli &ię znowtt na ś\vietle dziennym.
Oczywiście oświadczel1ie. znakómlteg:'
-.:...
p:-::;fesotra ·wywołało niebywały skanda1i~
Znany chirurg wiedel1s:{~, prof. JuUU'5Z świecie lekarskim.
' ~; - ':.,,:~:
Hochen.~gl4~ zd1.l'!11i.Ął s'\vyc.!h shichncI',y nf\1 trl1tc=
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"apowiedź~~~łnego wstrzymania pracy~;

Kallri'd$l'~Y' k);~:~

POtliedziatek, dnia 21 styo:enia Agnieszki P.. M.

.- Widowiska.

:;::~~t~lej.kl (Cegielniaua (5)
Teatr Popul .. ~!n'y (OgroC(oWa18)

- Memórja! Ch. D.
Podobnie, jak i inne związki robotnIcze

-~' wystąpił

również i Związek Rohotników
Chrześcijańskich z n1emorjalem do odpowie:;
dzialnych wład.z, w którym, wskazując na Wy~!
lanają~ą się 'przed robotnikiem beznadźiejną!
s;vt~acJą, don;aga się poczynienia jak naj szyb:::
Cle} zarządzen, celem niedopuszCz.ani~, :mas pl'a
ctIJąc)7'Ch nad brzeg rozpaczy i zapobieżenia
skutko'm', 'jakieoy ewentualnie wynrknąć
gły_. (pap)
,
" _ Ro'_~o:tniil'~y'
'syl.."lacJ\:t.. D i.~..
miejscy raClzą ni-\d swą

(_).

F'nhitlllPmonJa (Dzielna 20)

(_)
1f1fł.Ulru.8i' (Przeiazd

. -~

n

"Zrtak na dtzwia.chd "
... Ota$lniQ" (Pio rkowska (1)
1,Hrabina Paryża"

mo-

,,\t~eÓńn 'Pttsi8Zd "'\
lj"1Alsch6f11 z6C!hód"
~;~·r an~ .. Kiino (PiotrkoWske
12)
lil

"HnUEma Malżet1Eltwa

Kino Spółda:ie'lnii Prac" r ~ "sll~~' OW1"chhłl

ł)S7:atańskiezłoto"
Kalendarzyk historyczny.

"'1

odidawal1in przez Widlz1ał Ro6'óf PubIiCZll\-c"
poszc~ególl1ych prac w z"~;iązku ze zblii.;lj;
SIę, sezonem

cym

Yliosennym. (pap).
.
,
~~".
.
Wspomy front·rolJołtliczy. ' '
," "Wszyscy n;z.leżycie oceniamy powai,!c s~
turuC:J~ w przemyśle na tle o!l61nego kryz.)~stt,
zastoJu. w pr?ą~k~ji, braku dostatecznej Uośc!
pJ'ynneJ g~~6W~1 1 co najbardziej, zastraszają"
ceJ redukCjI dnł pracy.
!
',.
:. . .... ZapOI\yiedzwstr:tymatllR ~upl6lnle 'Wat.
sta1t?w pracy 'ptZ€!z. n:iekt6~e firmY'ł6dzkie spd
w?,dbwata. WS~z:ęcle bardzo p:owaZhycn krOf
kow przez wszYstkie związki robbtnldZ'6.
.i
'
. ~oż;e .'v żadnej chw:ili cleoaje sie: 'fuR
wyb1tn.le odczuwac znacrenie i 'donlosłośq
Z'ol'ga.nlzowanegociała pracu'j€lcycH rzesz, jaJa
. W obecnej.:.; 'l!'~y:~r'rp." '~:1!j~~:~!ł'?~r~b~!jt~~h~'i'*<:,~~
I ...
Solidarllosc nlet'ylkó wza~ićłnlczycl1:
. mysIa.ch, pr~e~9dnich, ale w wystąpietlia.ch na!
zewnątrz1 )e'ś1i tiliodii o -~wyrWalcrtenienajł
p.rytnifywniejszycli
wa:tunk'Ow. '.bytu
n~a~awa~' :~U~i w~ystkicli. naaJiie'ją, łz
Clez ten Clf~Zikl okre-s ud/aSIe .zfWs,ciesk!o t)rze~
'.

I

-

Pnia 22,1 tj. jutro odhęclde się og'óll.1e
zebranie rohotników miejskich w lokalu Do..
1638.. Jerzy Wilhelm KurrJr!Jt btonrl?'btJrski mu Ludowego, (Przej,azd 34)'..
$kiada hołd lrr61o\tli WładysławowI" IV.
Porządlek dli!iennyob0jtnujie! 1)wtyb6r
11~5. ~!r:XV~!e królafrencusldego Ludwl- 'nowegl()ł Zarządu, 2) wolne wnioski 3) sprawa
proporcjon'alnegu l'1ozdzielenia robót miej~
\IV iadomości ,biezące
sldch:m.iędzy poszcze~61ne związki robtnkze.
· '. ,Punkt ostatni dotyczy nadLz;wyczraj pie:ł
1 kącej sprawy sprawiedliwego traktowwnia
przed
;~Reorj!at1Izac'ia n o l i c ' . i i . ' i ,wszystkic.hzwiązk6iwt robotniczych bez wzglę~
"t
Jak sie' Qowiaauiemv. w na1bliższym du n.a za.pł1lt"rywroia i sympatje,polifyczn:e przy trzyJttac.
t
o~a.Sle na.stą:p.i. reor~anizacia, pol'ic;i. W zwia:::
arttn,.,.
..
Im, h. mr
litą.. 14.,.
ęa
In !l!mJU~./jiiIWW"fi!old:t
_ _ i&ał................
ku z reorsan1zacia maia nastapić Hczn~zmia~
,ny personalne.
. ','."
.
- Bal,rePN~zentanc;:vlnv \Vo"iew:ódzlwa. n1inaj,c. ,jednak w prowokul'~'p.el ,luz formie.
.,.
Z" k L~ <.:n " ' ",
.,'
w.·
W noc" z ania 19 na 20 iasniałv sale () swej kIes'zmi. (pap}:' " . . "
"
.'
a az nanUAU karabinamI.
o iewództwa.
, . Departalnent III Artvler'ii 'i Uzbro'lenla
Zaaranżowanv pt.zez urzeanik'6wUl'zC
-Chlebsfaniał~
sh,,"ierdził niejednokrotnie że karabiny Vinche do WOiewódzkiego ba.l dozwolił SPr(}S.Zonvnl
· ~Jal{ już~donosiliś~y, wskutek :WzmOŻOll~'
ster wz. 95 cal 7. 62 mm. na amunicie rosvl::: 'gościom tchna'c przez szere~ 'dodzin arcvnlUa g'o WYWO""t1 nt!:lk' 'd Ł' 'du...:' i t' r..:r
j:5 • k .
e, ofl·cer O,m pr''''ez
Dep"'rta,~=' za,a\ya.1
b ' nastr 0 1e!p.
.
..
l CZllV111. W8J
.'.. na ~ ~to ''ip "Id·
l Q
OF.a'
!LI!
'enU.eno
1. znIŻ Ob:,
ska. "'przeda""'Tan'
n
e..
pr'a'\tv d"z,lwie
Serce,
'1 '
. 'bl'
l11ent III na wYiatkowvch warunkach. opec;:: ta,
' y., s o Zte'VfU; SIę na :eży, w naj lŻ~
k 11.leZaw.sze na balach. St)(j)tvkanvhl.
11ie znaiduia Sie w rekach osób. którvm SPrze•.
Pan Woiewoda z Pania MałżonKa czv:: szych dnaclizniżki cen chlehSl.·· "
dane nie były. M. S. Woisk. tedy wvdałorQz~ ndl honory ~ospodarzy. a biorac naiintensyw:: , . ~uż obe~llieI chleb sprzda.wany']eś"to 10
kaz, w, którynl nie przesadzajacaro~i. iaka ni.eiszv ud~ial \V Złlbawię \vciasneli w szalony' do 15 proc. taniej.'
~.
.

'#

.

l

.'

'chocoy
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ig

::a~;:~ior: bf~fa~~s;ła
r:~ri:~~::~~·~;
~~eś'~i~~~he~~o~~~:~:~rg~i;~~vC~~~Śdl~i
. lne~() zarza d
' i od
·
·'
h"
'd 1
., Bodst·
aWle 'speCla
zenla
poWle;::
muzyk
1. upOlnvc tallCÓW. wiOldem Hf\znvch
~n!o przerobione zaopatrzone 'zostały w za~

i

'

\

i

' 'O?!.W

b~lo 'doorym prógnoify~dem na~

prz;rszłosc. (pa..p).
k , , ' ,"
'~l
"1'.,~
,'~':'"
''''',' ~OJiran~cZ~nIe wIaznu Cło Polsld. .;'
,
':1' .., ".:jWpOStf1tJlic1i czasach' .zacze1o
prwlez~
(~7,.ac, u o olsk,lwielu cudzoziemców trobo'ttu:=t '
k6w! Jnżvnierów. ll1onter6w. .bl1",nlllterów}..
'I

I

,

I

przedstaWicielek pIci pieknei. no i... ho~ato
sW1adczenia dla nabywców, stwierdzaiace, że z,a staW 1 ()1'1ef!O bufetu.
broń ta iest ••wlasnościa osobista" oficera. W
" . Qale nieęzcześc.feI<rvło sie fvlKo w zbvf
razie uiawnienia tei .broni u osóti niepoS,iada:: frotklel. nocy 1 w zbyt .natarczvwie tlO,Omina-.::
;ja.cych tv.ch zaświadczeń przeciwk:o winnym la.Cym SlC o swe nra\va lasnvm dniu. (pap)s~ukalbacvch.pracv., Ponieważ.W,P()lsceiesf/
lodstapienl~ omawianei ~ron.i wdrożone bedzie
'....- Zafarg nli~dzy resłau,ra.l.Of ° l- a' prn..f w1eJ U'j, ezr Obqt11YCn,'. a "w .ostatnIch ,C7~'S(ł,C,h\~
Q<!chor.l:r.eme. celem pOClaanlec1a ich do odpo::
'"'
L
"-UJ!.
ZWO1nlonO w l
d. 1':6w ze 'Wz~l eu
'::16
WIedz,la,lności., ,,',
, .... .",,',_'._,' --..
" 'q. " . , " " "-,\'"' , cownikamib gastronomicznymi.
: . 1 ' .' i le u
vt
'
.
oszczeUJttDsr. owych.Ul'Z~
ttt1n•nIK.
Spraw za"'$!r.. oftra.n::l\
'ó"
~. ~
.
....
'
:
Wo e,c tego-, iżręstauratorzy nIe chcą czvfo wlazd do polskI osobom. ooszukuiaovm.
, ' - Eml~racla .do FrancJl..
." _
,przyzl;1a:,ć płac pracownikom gastronomicznym
pracy.
. 'ot;,l.. .
,~ .
Emhtrac'ia 00 Franc ii z ·Polsld rozwi la w myśl wskaźników Komisji Statystycznych
• . .. Mirt. pracy poCli'elostarhriia. -a:'6';w ra~\
sIę ćiaJ;!le.·· Co'tv1!6dnia. przez Gdańsk 'Prze:: wybuchnie prawdopodobnie, w dniu .dzisiej- ,zle bez.roppcia w czasie przesilenia. wielu m~,
, [ież'dża do Dunkierki partia 2-:-3 tvsieczna 'szym tymczasowy strajk wloskiwszystkicIi gto~!J?-!!:~~. P:~7~,~~ :~~r~~~H;,"
'emiitrantow. Poniewaz warunki ladowan~a w kucharzy.'
"~.i~"
"7~ I
Ul' . "i1'j'dł'
.Itt"'';;
.. Dunkierce bvły,nieznoŚne. rtau polski Inter::!" . : DZIwić sięr2'Je,czywłścle na1ezy, .1żwłaś' ~V'n(llł(1 I:
auZ'94.9·~\?
;~en.',ibwal w celu zapewnienia ud.o gO dnień emi:1. ,cic.iele restauracji, mimo tak skandalicznie pas si 51!!!
e
l!rantom. Opieka nad .emi~rantami· spoczvwa karskich cen na potrawy nie. chcą stosować
&adzie~ dwa lata wiezienia. '.
'W ręku Korisulatu w LilIe.
:',~,~'·"";F''i,;I,~~1;;'i:,,~h~tt?1f:J:~łS'i~! wskaztnika' dla sW)Ttchpracowników, nie zapo
.. Przeu saaem Wo'iSkowvm. oa.oowiaQaV
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Moskiewski trybunał wojskowy rozpo- ski, j ak już wY1llieniliśnlY, wysyłał na łono zgłosi! dlań votumnleufnosci, wyp:rowaazony',
czął 'głośną rozprawę byłe~o o,fjcera "piaJ'pbł Abrahama. Najdziwniejszem jednak Jest to, . ~?!erp1iw?ści Wałlace, wyzwał swe~o lprzeci::',
'
,gwardyjskiej" ,armji' Kołcz:aka, 'Koźlińskiego, .ze 'śmierć opero"vanych pod nożem "facho-N::: " wn1ka pohtyc,znego na;podedynek'. ';!,łt
oskarżonego, o dzdałalnośc kontrre'\1olucyjną, ca" nie wywolaJa żadny.ch podejrzeń co po:-" i ,·Senator Johnsqn wyzwanlepf:Żyjąl, ale
ziomu naukowego tego fachowca \v ciągu jako wyzwany ~korzysta.łz ?taw4:wybQ iU'
uja;wnioną w .sposóbniezw-"kle oryginalny i
trze~h
lat, aż pewnego razu Koźliński sp,rzenie::: broni..~~e nlialy to hyc kule anlszable... :' ale
możliwY' tylko na. tle anorma1ny.chstosun;ków
Wierzył 75 miljonów skarbowych pieniędzy i POPf~tu'.awie. poczciwe mlec'zne krO'WY!h~ "
rosyjskich.
'
........
.. .' Uto, po' porażc1e arm}i Kolczaka, Koźliń' dopiero,. wtedy zażądano od :'iego przedłojf,t , ilIil"":i::t<KfótYj łJ dwu przeciwnik(Sw W jednym 1
nia dyplomu lekarskiego.
tY1Th~:,:bZt\s)e więcej" mleka udoi, ten bę~.\
SkI dostał się do niewoli bolszewickiej, gdzie
-~
Koźliński
przedstawił
dyp1o'm
na
st.')~
QI4.
:~n.';': _.:~ .,
. ,.'~ "
natychmiast oświadczył, że jest zawodowym
.. lSte~"~aJrunkl p~Yląr, JaKo arblte15,
lekarzem ~ chirurgiem. W obe.c te~o p'rz.ydzie~ pień lekarza rzekomo wydany przez Akadcrn fi!,
yftl pOJ~,dynku fungował}
lono go do jednego ,ze szpitali; gdzie w ciągu . ję . eksperymentalnej medycyny \v Szan~aju :p. ..' ~
erał.~lI .
1'1
';~}":;f :"'ii .'.. .' . . '
,trzech latpełnilfunkc,ię chirurga, wykonvwał (Chiny). Dyplom ten w-języku Francl'lsldrLl
~etki operaoJi z ni~~mienionyrii rezultatem ... właśnie spowodowalI zdemadkovlanie Koźli1i.:;:"f'~·,?.,. .~,!,.,~,ole~, al J?l~"C ffilnu.t, 1?0d.c: zas,'
skieF!O, ho"vienl nawet analfabcdbolszewiCcy I ·~tofYl~H;': ~ych~~,b:yło wsr6d sku1?~onel C1SZ"':J<
. SItliertelnyn1..'
~; !_.
W obcc t~o,~e KoźlifJ.pkiJuż w począt:~ przekonali się, że n1ają do czynienia ze: sfal::. t Jedynl,!,,'Ch~j;lkt~tysty'~zD:e ,~yrkanlleJ, mleka do
,'.' "
;v: I':I'~\~'" skop:dów"":"t~t-: ,'" _ '<I,.{~;;,;':'·rl, ·:r!~:,
'T~'
~''-~,
kach swej "działalności lekarskiej" dał się pO':: szowanyn1 dyplomem.
.........
','.c·'
r':~'"
Nan;a'
'sygnal
iQ\ryginalny
maten
Slę
z~ać Jako ~,szczeryko1TIt1nista'd i nawet wstą::
Mister
"VV
Allnce,
mlnjster
rolnichva
'
\
1V
r
zaltóń,czy~~
ageu.
Bliss
przystąpił
'do
~i~rze::.'
pll w szeregi rząd:zącej partji, szybo "więc uzv::
gabinecie anl'eryka11Skim, by! od dhtższego ezn.·· nia lnleka, poczem o"glosU z:wycięzcą n:nmskra
I, skaJłwielkie zaufanie wśród komunistów, z C7"e
'
. go ;l.:orzystał też jako. lekarz. Pole,cono mu do su przeclU1iotem gwałtownych atakó\v ze atrlo.::: VaUace, który udoił o p'ół litra więcej.
Pomysł zapewne niepospolity,__ ale . cZ,,?\~
, k()nywanien.aj-cięższychopr:>racji chirur~icz:: ny senatora Magnusa Jolll1]::>l1a z l)artji farme .
rów. Gdy Johnson w ponowny1n ataku w tz~ I 'dojenIe krów jest is~o~'P~e"k;,~~M.ifi~~Cle,-~~(
lly'ch szczególnie nta! działaczach sowie,ckicti.
bi(:' ()dn:;t.,:~·H kcn;l. . ~"\t,"'nl"!1. 's ~:~~"'(:":\ T?~:~niTle 1 n1s:tl'U rolnictwn? ' "\
. . . " .... ~- " '
',1',.·
'V:;7\-~rl,:,..'~ Q'\'.T\-,:-1 1 •. H!F r(t/~-.~/'
Kr:'~!':'''\f
. pr'

.

i
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1nełtaal

l'oważnem obClażenien.1.

szereg. Cliadzvl1. ski za popełnIenie w

mies1ącu wrześniu
wych z ma~azynu

sort mundurowOiskowego Szpitala Reio;::

nowego w Czestochowie.
Kradzieżv tei dokonał

Chaazvński

przy
nanlóe

pon10CY pełniace'~o warte które~o 'zdołał
wić do te~o kroku.
Rozvra\vie przewodniczył ma'ior K. S.
GraIewski. oskarżał nla ior K. S. Waszczvński.
broriil mec. Biłvk.
.' Mimo iż kradziei nie była tak znaczna.
Sao uznaia.c iż każda kradzież dokonana Przez
zolnierza planli mundur skazał Chadzvńskie:%
:go na 2 lata wiezienia. (pap)
.
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Skarbu Pal1stwa. ",

z

anIem 1 stvC7.11i a ,zaczaI ukaivwac
w Łodzi Polski· Biuletvn praSy obcoiezycz~
nei. Zadaniem teJ;!9 wydawnictwa iest informowąrue opinii polltvcznei w kra iu o prasie
i żvclu oolitvcznem mnie1 s zości narodowych w
PolE!ce. Redakcja ,teao oożvteczne$:!o wvdawni:::
!. ctwa. kt6rerto brak dawał sie w życiu politv:::
;cznem 'polskieln dotychczas odczuwac; SpOCzy~
A
~'" ....
wa W rękach szere~u· znawców snra"v minej:,I
'" l
h N aczeIne k
""'
Nowości literackie Gebothnerfl ; 'Wolff~
Szosc
narodowvc.
IerOWnl(~two
spoczywa w rekach red, Jana Woitvńskier:;to.
Księ 'ernia Gebethnera f Wf Iffa wY!Juścila' w
"
Polski Biuletvn Polityczny .. Nacia" WYł; tych dniach na rynek ksi~' (irsJd szereg nOWjch
cnoaziw Łodzi trzy razy tygodniowo. Poleca~ . ksiąze- k :.
mv goraco wydawnictwo to szerokim kołom
Wśr6d nich wllr6źn i asie il]bHe'ttszowe wydanie
t)oIitvków i Społeczników pOlSkich. PP. 'POsłom~ ,,'Pcuazji U Zdzisław~ Dębickiego ohchcd'zac~Qo
senatorQm•. redakciom pism i' t. :p.. którzvwin- w roku ub;e?l~m 2t,ci lef e rra<:~ 11teraCki[j~ Ob,ii"
ni posp 1"'1
eSzvć'z poparciem·tej Q·tak doniosłem mUle ono wv r u worÓ"' zna roml e.$!o ,!l0e YK' ~~ko
fo
. . •
.szon:ych drukiem w latach od 1898-192..; t.
s'ąz a
2~~,?~.~~~".]).a~ow~o:r~a~vln(,'H.~; . '
. : I jest p.oprzedzona portretem autora i przedmowa' l\da
1l\fl;~'~~~'~',~\.,~"''';~;\.. J,''·?:" '. . , .. . ''': '!/~, ..~, ..•.. " co:.
" ma Grz9malv .. Siedtec~ieflo, w·której wart~śĆ
Dębiekiego, jako poe f y i człowie·ks, znalazła ~wletny wyraz
się

J.S.~~~."I~. ,~D6tvkamv . ~i:ę:,z·~@reqiem dow~
1
zaryso,

o~

J1SC'~> ~\ft1aejij' ffgur powIeściowych, ś"łe1nfe

becniesvtuac ianod tvm wi;Qled~nl: iilelila
$:!ła zasadnicze i zlnianie na lepsze. Wa..lbrvzą-=
cia oraz jnne zarzadr,enia sana.cvine Min:!~
sterstwa Skal'bu wydały iw tei dziedzinie swo
ie ovvoce.
~
.
",,'"arszawa iuż w tym nliesiacll obei·
dzie sic bez pOmocy Skarbu Państw~. Łódź iuż
od sierpnhl nie korzvstaz pomocy finansowei
Skarbu. Miasta b. zaboru pruskieqo" tó\vnież
nie ZW1"f1Ca ia sie lUŻ o pOInOe do ·Rzadu.
~_.,
Z większych· miast tylko, L"itvóvV ,j Kra~
:Ków zna iduia sie W tei svtuacii. że beda 'w
tym miesiacu 'prawdopodobnie PQtr7tebo'wać
pewnei pomOcy finansoweL ZORtan1e im ona
udzielona w forlniezwalorvzo'wanv~h zaIi~
czek na dochodvmielskie. Dwa te miasta nie
m01Złv się ieszcze obvc bez pOmocy PaI1 stwa
tlómaczv sie zllaczni e serszvm'lakre sO l11 d~da~
talności, który te mlu stf1, posiadaia w pol'ÓW~
naniuz mia S'tanli b. Kongresówki i Wiel~
kopoIski.

kradzieży

\1!~n'YC!h;Po~odnv

I

'

,Wzrostdochodow panstwowych
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Wiadomości

Literackie

*,-m'

świata.
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SKAt{, B NA DNIE . MORSK1EM
§ Pewna mlodaart)'s'tka kfn€mato~rafiozna eme
rykańs!{a, za.nurzvws·zv sle w morzu przy :zeljęclu fU
rnowem w porcie Na$sau na . wysPllch t:lehama, 'zna
lazła skrzynkę .zelaznll,zawieraj<1t.'8.I doblonv złote
hiszpeńskie' Z r. 1190, nI sCJm~ około miljonafl'an.k6W
Skrzynkezdepono\\1anO W Banku kanadVjskim,
.do czasu uregulowania k\\1estji podz:alu skarbu po .. .'
mIędzy rząd angielski a szczęśliwą pt"waczkę.
.)

'1

i
!

•

'

ZASTĄPI LEWIS'A
§ "SI u" donosi. że.an$!ielskie . ministerium woj
ny przystepaie ao '7amil:'!ny . l\ar";bln6~ maszynow,ch
svstemu Lewl86 u]eoszonvmt ~arabinamiHrownjnga
Z.miana ta jest rozlo~ona na parę Jat, w celu aniltJ;uę
cIa ]ednoraZOW\lCh \\1ę}{s'7t?ch "~1"j'... tk6"''\ 'Kar'abtnU
",y
Jtl(y . . . . '~.
,T
rnaszynow~ Browninga sa ..łatWiejsze doobslogi i o
'Wiele b~raziejpte(!yzylrle..
'.,
"
BROWNING

•

.'

:.

"

SZC'Z1\TKtSTEROWGA

l

.:~,1170,937 miIjonów

L

l

'IIi

Jednocześnie ukazaly się cztery nOWe PO\\1iE.~ci

•

.

lustra n, artykuf Sto Bruc;ea. A. L.,.C~erny 'j J. IWasz
lde\11icza o wsp6Iczesnei llteratcrrze fr!lnCO$kieL' !troni
\{a ro~YfskFl } sloll).iańskPl,dział sprawozdawcz~ z re
cenzja11ł K. Irzykowskiego. A. Sloni(nskie<1o ł A.
Sterna na czele wreszcie, Informacje bibljograficzne".

M

.•'

orzechodzłw nlektlS'"
$Ittbteh~ą ,ironię. tam

•• aka 7 Af się Nr, 5 "Wia.Qomości. Llterackich".
~a jepo tre~ć skradają się: wsp0m.n,ienie Jana Lecho
mao.Rapackim, rozmOW'" ze .~tanrs;a\t)ą KorWln-Szy
manoWska. nOWela St. Balińs'\iego v' 'to, ZabIty orzęz

.:W'edłu-g: tymc:tasowycli zesta.wień kaso~ : swiadczace o. bo~a(tw~e i róinorodno~cj talent6w po·
;' :cNycn z,a grudzień 1923 r.:.
.
i%§wteśc.iopisar~klch wsp6tczesnej Polski. Bardzo, CIeka
I..
p:1, tk. b
' .:1..:..... ~ 'Ii ł' ~ " Wa, - ze IDzgledu na środomh,ko, w k t 6r e. m. Slę odby
Oua l ezpo.sr.eurlle prz.yruos .Y. w:tym. w'1a. "'kCl'a'. _ pc',.•","t'eść naf'l.J·Q"'t P~oł:."'.· C"'oJn""w-ks
.
999 3
l
(
...
v
t'''.
..
"'....
. mleSIącu, 7, 53 mI Jonów ma:rek 11;656,845 ' "Dom w śródmieśc u" jest nap'sany~e znajodotych)'~ ~dy. W lisŁopfdzie tylko!,975,760
mOŚCią ,źy~ia. wielk~m .dałem ob~erw8cyjnym. i pi~kną
'milj 1on6w marek (6147701 "'lot"tTch)··
,formą l1t~racką. DZlękl tym z~JE:tom .stanie, s}ę·ona za
i
.
'.'
d tk'·
~'." .dl..... '.
u
~_ł', • ,":l'_ ' i .
pemne Jedną z najpoczytmeJszycn kSlązek doby
,
pO a 1 posre 1tlle pr~yrl1o~y \v gruULl,lU l. o~ecnej.
)i

w

zwleszc7.1ł, ~dzie cbod:d mu o u\P'\ldatn el1 l erteczYwi",
'
ste~o,~t'Osunku demagoQó\v do potrzeb ladu. wiej$kłe.
5lo. Zalety pi6ra OrzYm~,ly-S,ędleckłego znane są Po\».
szechnie \a?śród czytającego o~6ru: zazni:lczy~ tu ;edy
nie na 1eiv, że powieść tę, lako dającą wiele WZnt'"
szeń est~tvcznvch 'ił.1ys.GlJtief . miary_ ., 'Polecić rnotna
wSlystkim milo~llik:om literat'arYP'ę~nej.

Si ioorafia.

,

hUmor au torą

Tych. mi,pjscach opowiildst:\ip

.

rok.

(8,361,305 zlot.) -gdy\y ł
"OhoJ[ :i:yci~ u JerzlC1'go Oslrowskieg o
listopadzie.2,496..245 miljono\V mJr•. :(7,838,634 ! stanOWi zapowiedź talentu nowe~9 l oryginalnego.
;tłot,ych\'. '
.
,;-o'., ".t;J..~I~i"Ą~·I,~... \\l::ei·l·'f<:,~,~,":'i~~~~ ~ Autor w~row:3 dza nas w $!er~
w ltteraturz,e naszeJ
J...
._
, '",,' ~.• ~·"f. ",,'I \:l'\ . .
; prawIe nl ezn~na. _
bo w ZyCIe stalego mieszkańca

)iDlXMaI)E'~'
.

§We~łl!Igwiadomo~6i, naCtcho'ącycb z Tulon~~~,-

rybacy sycyhjscV w~łoWm~iecjami' z morza u jiititt4
dnlowycą. Wyb;ze:ty SycyliI "dal~ze szczątlci rażonego
przez plOnIn - jakpr·,,yquszczalą -, iza·t"pIone~o
U? morzu francuskiego. krążoWnika pOI.\?Jetrznego. '"Dtx
.;wrtif i SzcZ!e""g01nie wię'c ro1c'Zn~ jestt'eaIny więzień, ztodz!G a Maciaźka, Ź"Vcie to dzieje się mude".. .
\ltlZiro'stpodatków bezpos're.aniicH w grudnIu ,,9bok " ż~cia naszeQo. z\\7Y,kr~go,O~fl taje ono. W so"
WyłoWiono, m;'anowicie, odfamkf sztab. glino.-'
·
o'
,'11.
.••
., .
'
.• 'd
Pfe WłaścIwe ('z'oy ucznCla 1 myśli, - og6W\tIl spo
wych ł popalone kawałki powłoki' iedWabnej
droty
,U,b • rok U, W b leZącym zas 4~leSlącu ~zrost o~
lecznemu mato znan ;~i dla6 niezrozumiale, Stąd .też
telefoniczne,ezęści maqZYnel".}.l, a' t(:lkt~ ludzką .lwś6··
chodów państwowych wogóJe będ~ie stosun::%' . powstaje !wnIlikt tragiczny w ,chwili, gdy bohater lopątkąwi:} i s~eszke. Czaszk.a jest· zJamana, .. alej w~
'kowo jesz!c:zeba:rdziejwydatnY'!I'\r"';~
i
pOWieści 'zamierza wejść, w ,spoleczefi~two; odtrąca
sz~zękach tkWIA, zęby plomboWan e złotem,. pO·.}{t6,
; '.. , .
'. '
".. .
,go ono i każe z po\\Yrotem lŚC .,obok" sleble.
\ rychzapewse będzie można st~ierdzić osobi$toś~
'~Gospodarka
mIast.~.
Adam Grzymała-Siedlecki ob~arzy1-. n:as ~~~~~1~~!i"ego marynarza.ppwtet.r.z:ne~o~ 9,0. którego

t

'W:

skarbowa

fnteresu'ącą pOlA1ieścit!l osnuta na tle 'Walki o.

P.omoc fillan'sowa'ala zrulW5wattel WSKU

między dworem a wsią. Rzecz

'teK wOjny ,goSpodarki miast 'bvła dotvchcza.s

Ziemię

dzieje, sit;obeenie. '

mśrón 'stosunkóW wiejsk~ch, zaostr:ton'e reformą roJną

"&,1

f

~

"

'J}

J.a...~,.

E SIli

otrzebna pl"(lSOlA1aC?,I.(!l do pra!
dolna modystka prz. yjm,tJje ka
41 vralnia
Z
pelusze na zambwienis prze PofAJ.
rabia, i ubiera po . cen.ech nis·

kich
6..

Nn~rot 42,

front II piętn!>

.

241-'1
~

Otrlebna . zdolna panna do
mel1azvno mod .. Antonina"
Piotrkowska 14~
554 -5

P

KUpuj ę..

Kościuuki

1·

'252';;;;"~,

otrzebna.zdolna . 'bfeliłn iark'fI
P
u' gosp.odarza
Rzgowska 65. . 2 5 5.....5.
WIadomość

,
RutynOWAny nauczyciel udziela
lekcjl

w 2.akresie

ośrrij~

plac. e 2f)oproc...· (lrotej .ża 1?#tlanty. złoto, $rebro i biżuterję,

zębJl. ~ztuc.zne,. Qarderobę 1 szaZęcho,jnia 32. naprze
c~w lombardo;1 rr#! L. !1.illch.

le czarne.

klftS

rawcowa Doszakuje s, z·yda w Przysp~..sa~;~ do· egzam i n6w
domach, prywatnV('h :W,iado ·dla·'f';:kstern6w G-go ~ierpnj(>
mość:; Krzywa 5 (Dąbrowa) BQ
14 vralnia.
:254'-0

K

:DrobIlB~;bgł.oszBniD

'SPrzedam tl"emOf 2 Mika zma gowska.
255-5
,.;.,"''''>-> .. ,::; •• ;",N_~_
terRcalui, RzgO\1.1ska 51. qos
podarz,
245
16' letniego chłopca . oddam \\1' .,Zgubione 'dol{lImenty'
klep z pokojem' dosPrledapraktykę do _ cukierniczej
'''?s''~!l-! ~.; "Ii ~'~I
.'.~~:}F~rt~.:. -:I' • ':~.;' \
. nia Z powodu wyjazdu Pusta pfekatnlluD za km,hQr~a Za:po I
., .... '-,~... ",..,~f'!. ,.~!,J.;" ,,' ,..,:-::-.. $
..
.
232-2
;f':I:r
~ Nr. 9
trzebowania do Roz\"ojuz adn:. ~
j:;~
,,~i~:;.:.\,,;· ·:'I.,-,{« :~~ą;
tolarez, k M chal .iQQbllks ąz
sem pod "Praktykant".
"
kę WQ slwwą wydana w Ue
:ze~«. ~_,t~~~ti!&.:'·
:.\~~i~t;t~~/·i8Óżne:
236-2
zorkow'e, paszport DOlg'd wy·
~KUPUję' me.ble, dywBn)1,.', futra
łużąca potrzebna. Z.' S!losić s,~ (Jany w 'Grabo\\?ie, j świadect\Vfi
samowarYł maszyny_ <lo szy
stanr.treckifl.
242-2
~o pralni ZleJ,una ~8·247.-,...2
cia. PlaC!~ najlepiej.:\ Wainrajen. "panienkaz B-ci .. klaso\'vem w)
';z~!nąl patent, i . knn'ces l 8 na
kszti:ilc"edliem poszukuje POS$
fBenedykta 19
: .......,':. 83-5
sk leo spoży.wczy na, lIDie Zo
.dy kasjerkl • .oferty dO Rozwoi u
przedam otomanę, krzes18
poq ,,5. l," ... ' ,
1.><7-2
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