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ile iej, bcdac Anglik:iem, 'po kilku OPlilrZłenl:[Cl1!
sobie palcy~. nie.p-odda ·sie 9 Uewr.esz~ię
czy ~l1U czasu., tontewą.tplhvie zapoczatkui'd
. p ow;ażny ,zwrot w sto~ą~l!..Ap21ii,d()Europ~j

Z oświadcz~ń 'ostatnich, i, p"rzeszI(:)~d:ooJ
; ,HtYc~ne.i jega , wida,l'ze zwrQt'ten"'PoIe~M
l
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1.1f 'i,1'

1"

1J na .zerw'aniu ~a:wri;e1n'sorU~zu'!\v'SBół
s.tosunku. ad

pracy an!liel sko:::francusk4H y{
kweątH niemieckiej:

'

t

V '

na pomocyuazielonef Niemc'6mza:~
r6wno materialneLIJak.l politvcznet ....... · ",~,
walce, o obaIenia traktatu wers.a1skierto. Q prz,". '
w,

l'

Jęcie

ich do' Lll~i N arod6w:
' , f ~ ., ~. ":
~" '
a) na uznaniu Ros'fi Sowlec~e:i I wa1~
~Clru z~ nia w s.tosunki dypl0nut1vczne ł. hant

L

.

~~

,Wra*enie~iakle wvwofafw'"cal~m św:e~ , nawet~woich zwole~~nlkQw. Ma to bv~>radv::

~le tlowy rzad anRięlski, nie pochodzi stąd. że
J~st, on, ~9cjal,1stycz,llvm. Nie Sa przecież' ~a~

btnetv soc jalistYczi~e' vv Eur'Ó-pie ii awiskiem nie
N ap.atrzvl sie na nie świat dość do~
brze, aby, ocenić ich wartość ,praktyczna. W
~rui'1cie rzeczy przystosował v one swe prOf!r$.-=
my do rzeczywistości, albo z nich popró'stu
r~zY~llowaty i poza kilkomafatalnVlni botknie
clami "',. 'dziedzinie, reform sp'oleczuvch i·' elu";
sw~du !lie pozoitawilv za. sOha, ~
IB:PUśCiźll'ie nIC' trwałe~b, czef!o· następcy nIe
z trLidem i st@pnko\vo ódrobi.Ć.
~ l'
T~myteżprzvpisac rtależv.że opinia P1i~
O lczna '\\t Angl ił, \V olbrzymiej swei wiek;:
szoś~i"bardzo ąalel(o stojaca 04 . kregu idei:
wśro'd których' żYle socializm. 'tak:m Sl)(}k:o~
. . ~rzyieła wiado:f;l1ość.że stronn'f'tw,)' SOl
c.1ahstvczue. posiadaiace \:.v parlamencie na
600, z góra posłów zaledwie 192, samo obklo
rzaav.Niewatpliwie w dopuszczenio f!O do
'Yładzy o,dgrvwa role i c,hec~ aby to krzvk1i~
~aD;ęIl,ł~

z

We ~tronnic~wo. tak donośnie zapewniaj~ce o
kon.lecznośct i możliwoścLradvkalnei a zl::a\y;;

CZel reformy w życiu państwowem i społ'ecz~
n~nl na pod$ta\vie prograrou soclali s tyczne!1o.

• ~.1~wniło

naoczn~'e swoie nieuctwo. brak do::
zmysłu realnego i \v t~n spos6b
Ik0l11Dro1nitow~lo sie i~.'l dhlC1 ('l~ \17 or/.nil

li sWludczeniu.

illO,we;,
.
.,
;
4J ,na própa~anazie:to,zt:ffóielt1ia.'

!

py.,to\iestFrancji i jej sQ.ltlsznik6w: .
5) .nakierowaniu wszystkicn' , spraw,
europejskich~nawet
zoecvdowanycb: lu~
,przez traktatv,' do ,Li~t, N arod.Ów. która. b~;'

kalny sposób .wvleczenia ~aiwllvch mas z w~a
ry w :radvkalTznl spqł~czp.y J~ pqljtycznv.
'
'.
. CZy tednak kilkomies:'~Cl?l~ę ch~by rza
dac'iuż~ ,lak pod' -wpływem przemo!fuvm'J
av P. 1~1ac Donalda bedado~tatę!cznie' Jasna i
\VieJkiei Brvtanji ~i lei- satentów, ,winnabvC}
Z~ozul1nała lekci\ dla warstwV'):'o'hotniczej an~
orJZanem
interesów sprawiedliwości i rozUmU'
~relski'ei.,~czy nie zagmatwaii ,svtuacii wew~
brvtańskieao.
;; . ~~.r;ii\.;~rr
l1Gtrzl1ei :w Anglii tak, że hed!2de trudnieisze
obv cie:Kawą. rzeczaze.Stanowlit~ę~::'
.
l3vl
do rozplatania. ; anfżeHiesf dz:sial - wolno
Wł~ tpiĆ. ~hoć D to niko2() nap,rawdewEuropie ile ;V;~vch .punktach p~o.!tram~wvch· premf~t~l,:;~ ,
S~CJallstY lest ha~mo~li .~1?Oll~vk~'P~p:rz~~t:
~ł()wa nie hol. Jest te> 'przecież sprawa. ,vew~
kow - k onserwatystow'l liberał6w ~'a.~z~J~
nętrzna 'sąmejwv:łac'~nie·~ri~lii.'któratyle:po;:
Siada sta.rej 'kultury politycznej. tyle 'doświad.: dew~zytStkierh . harmonii z ~radvbvJneni!':l
cze ni a" i'p'oc:tącfa: rzeczvwisto'ści,żei
eks~ resa,mi anJ:!ięIskiemf.i~asuwtt' sieB?'W~etn.' ,"
perym,ent, rzadów soci·alisfvcznvoh' tU1zwólić tanie, CZY w ~r,uncie ri~ciy :pro~~au{1p.. )1lae' I
DOrlftlda n,ię różui sie "odd otvchc~as .. pr:żep!ro~
sobienj,o~~~ ,ieżelr tel'Io 'chce i iakdł:ugo' chce.
\vadz;anych.
.prze:z . ~inidelslde, 'm{ntsterju:tn!
Natomiisti,ńna shona.' fak,tu.kt6rv ';Z~
spraw,źa~ranicznvch
,przedewSzyst1de±n' 'w
szedt'w·1\nf41ii. inte'resilie' cały świat.'Rzad p.
tem,,"
ze
.Illhnifestacvjttie(
z ,brutalna:, wpros~
l\1ac'" Donalda' przychodzi " . z '{;!otowvm wza~
szczerością.
uiawD:~atepndetici"e.
które 'tkwilVI
s;-"dnlcz,,"ch Hniach pro~r~nlern poHtyki ża,gra~
już
w
zakauturzonvch
posunleciach
a:vplom~
nic~llejt zi1ac~nie rÓinV1TIoddotvchczasowvch.
tycznych
ostatnich
~abtnetów
angielskich.
,';,.:
,Pnlynla. z,e to dziedżina.w którei An!lIia od I
'
OUilll'$,
'J.'wlska
'd.oshltecznie
;luZ
lcsf)
l
w ek6w. iak_ekolwiek były w niej rzadv. trzv~
Ina się kilku tradvCV1nych zasad i metod. tak 'ś'witaoollla tef1o.. jakie zmianv wżvd.umiidzV~\
:tcieden rznd różni sle od poprzednlef!o w po:: narodowem nash1.pilv.~,dvby pro'gralTI n.owe~o\
rzadu angielskiej1.o w \)olitvce zat:raniczne1,. z~
I.tvce zagranicznej
tylko w
szcze~ółach,
akcentach . i stopniu temperatury. z iakhl1 stal zrealizowanv. Mimo s'ilffiuatH i 'Podzi."
akcie swoia pro'wadzi." "
" ,,,"u. iakt żvwi on.a dla narodu angie\slde$!O i

na:

. "',"/

.AL~ p. ~'lac

Donald l-pre:rtn;"e i

z~~:nlęrza

szc~~~t~l checi

Z

n~~~

'MM1'

W 1p6łdziałanla. musiałaby

ona w obawie bvht

.we~o państwa i~warancił.

' iakie on w

.tra~

ktacie wersalskim posiada. t:!ł o $ swó i no d:::
llie$ć ostrzeł4awczy' i stanowczy.
_

,"

RZYM, 30. (PAT) Agencja Stoefaniego.
Wczoraj wieczorelu ogłosilOno szereg doku~
mentów dyplomatycznych w sprawie ttflad6w,
jakie zostały w tycb dniacl~ zawarte w Rzy:::
mie między Włochami i Ju~osławją. Dokumen
ty te obejmują między innymi
, pakt przyjaini i ścisłej. współpracy,
protokół dodatkowy, głoszący, że obie 'strony
zobowiązują się komunikować sobie wzajem~
nie' wszelkie sprawy, jakie n10głyby je interesować z punktu widzenia polityki jednego z
państw, zainteresowanych w stosunku do Euro

bacznie obserwowa.Ć pierwsze kroki' sochdit::
stów ang;elskich na polu zflł4ranicznej polityki.
wmn.a.cmiaĆ się i kon'soIidować wewnętrznie,
'Pielęgnować dotychczasowe SOlusze; 'Przede!'.
wszystkiem z Franela. zacfeśniaĆ stosunld z
t~mi l'allstwnmi. które sa zainteresowane na
równi z nami V-t obronie wtnieiacvch trakta~
t6w i u s tal onel2:o przez,nie porzadk'u po1itvc~~
ne$).. B. wszystko to robić z mvśla. aby nie
tvlko Europa była nam potrzebna. ale i myEl.l~().nłB
' " "".~.,

s. OlsL~wsk:i:..

<

,11

..

nty " t
Wzajemne

N a razie niebezpieczeństwa niema t kto
'wle, czy ziawi się. Dlatego też wTnniśmv tylko

1

O, n

. ~'. IIi~..~

py środkowej.. Obie strony oświadc2aj~ we
wspomnianym protokóle,że pakt przyj.u,źni
w żadnym punkcie nie sprzeciwia się trakta,:
łowi przym'ie(fza, zawartemu przez }ugoslaw~
ję iCziechoslowacj~ w Rumunji. Według t~kła...
du, dotyczącego Rjeki~ Cz,elchoslowacja uznal1
je pełną suwerenność' Jugosln"iNji łlad portn'm
Bar:r;os, zaś JugosłaWIa uznaje pełną icalkolil
witą suwerenność Włoch \V' stosunku do Rjeki
i tei~enÓ'w, ustal100ych w tl'aktaci,e zawartym

_ $ $

Erhakataklimu , krainie
schodzące!oS~fict

;BOHATERSKI RYS JAPONCZYI{.L~.
';WIES JAPOŃSKA. NIE 'UCIERPIAt,l\' OD
<,
KATASTROFy.;:.....,. WIECZÓR W pC):

:.,;

I,

III

"

I

U8tępstwa~

skiego i paktl.1francusko-czecho--slowackie:; .
go jest istotnie li tylko zbiegiem omolicztności, natomiast nie jest zbiegiem okoliczności

i

że .obie konwencje mają za zadanie zabezPi~ :
czenie traktatów pokoj1o"rych, będących funda
Jllentero stosowania p()rz~dku rzeczy w Euro~

p1e. Nie jest wykluczoneln, że Włochy widzą
w ·traktacie rzymskim środek otwarchi drogi
dla wpływóvv włoskich na n1ałą ent!etntę, ,ale
niemniej przeto dominUjącym clz:ynnikiem W
catJll1 tym traktacie jc.4ISt fakt, że' dwa' duże
państwa zobowiązują się wsp61nie nie dopu~
ścić"do żadnych zmian w Europie środk()l::
'wej. Stanowi to r6wnie~ jaknajpoważni:e:j~
szą gwarancję lepszej i spokojniejszej przy-

izŁości.
. '\.
.
I,
~,Prager Presse'c przedrukowuji8' .opinję
w' tej sprawie urzędo'wcgo organu ministe;j):
stwaspraw zagranicznych i "Zahri1niczny Po~ :
lityka H i zaznacza, ~c pakt rzymski nietylko

kladz1e kres prowokacji nad Fium'e, ale rów-

:ąiesi zaprowadzanoIwą poJ.itykę wiosko-jug~
słowiańska,
'
.
Traktit rzymski jest tl~runtowany na.

w Rapalld z luwzględnieniem poprawek, prze
widzianych w ukladzierzymąkim. Mniejl3zo~
Znany poefa Paweł Claudel ambasador ści jugosławiańskie w Rje,ce korzystać będą z dyrektywach, ok;eślających obecną politvkę·
.ttancuskiw Tokio, opls1l1e niezmiernie ci~ tych danych praw, jakie przysługują: :rnn~ej~ E:uropy środkowej i przy~otowu1e "V ten spo
ka,wei2czegółyo trzęsieniu ziemi w Japon.li, szościoro vvloskim w Dalmacji na podstawie sób dalsze porozumienie majace ułntwić prace
'które budzą nasze zaciekawienie ze wz:ględu istniejrlcych -zobowiązail tniędz~aropowych. I pokojowe f owocne w tym duchu; jak tego!
W ciągu najwyżej 20-tu dni 1 Hczącod ż~da idea Ligi Na,rodów.
, 1
'nato,~:e pamiętniki te ko~czą się ·wzmianką 10
RZYM' 30 1, (;zes1r()~lugostowiAński nnKŁ1'
"poselstwiepolskiem t wldórernpo licznych .~ ,dl;ia 27- go stycznia, ma być dokonana wy~
;rypetjach 'zebrali s:ę wieczc.l.em przedstawicie' mlana dokument6",," ratyfikaCyjnych. Do \.:kłapr~viaźniskłada sie z 51<!ciu artykułów. Na·i~,
\'e dypl~macji zagranicznej z Claudelem na du dołqczone są dwa załt\:cz,niki. W opubliko. w.~inie1sr.e [sa 2 pierwsze. Pierwszy ustana~i
"
~le. ' '.
.
' . ' " 1 wnnynl .wczoraJ dokumencie rząd włoSki ob o' 'YiiĄ.wz~ H~mi\a. .•. . , ' .. .
,;tleutl'ahW~5ą~,;~wołnv ,.
(" . ' ,;.'Wyjątki i ()pisówa~ba~a dora,ClaJ q rp:ił\ wiąz'L~h~ się oddać instytut św.: Hieronima w"·f
.
~'J' ,11 ecia. At~
. JięAilpustpęzenia,
' j,~kie, w Jap01lji UCZym~o trz~ , R~yntie'~o ~~:S?0.zycji. k~,ołik6\V ju~o;~~Wi~l\~"",t~~f~d~~ "
.. ,~ .' •
'." łJ ',,,,' *'
,...
sklcl1..,. W .moz~wlenaa011Ż'$~ymCZAsie Włochy Pd~r6żek ze.$~1"~V' 1unvc'h ' pań~h~r
;S!l~ll1ę'Z~ęml.,
. ' . ,!. .....
.
'~"
.',
..
. '~wsnólną~kc,ieob~t pnńs;tw
I;,
Począwszy od wyżyn Kudanu i cvklo::: obowiąz':]f\Slę ur'pr:rulovrąc ;spfrt'wę str::.:tutu
'powy,ch .murów pałacu. ces·arski, ego" aź, db mo 3.utonomlCZnegO dla cerkwji i gmin prawo::: 1 odpo'\V11ednie środki pr7,eehvrhr1ałn111a.
"
\VJFDF:N 30 1. (P,AT) .,Neue Frele Pl'es
!rza, miasto zaminilo się W pustynię krrwaw~ sła.wnych we Włoszech.
,
.
ęe donOSI z Rzymu: PaR1c'?; j N;nc::r.ic przed wv
~Q popiołu. Stara Japonja znik11f:'l1ł" by ustąpi6
cZĘsr 6 UKŁADZIE.
luzdflm z Rzvmu przvicH .w p'llftcU ChifPl
;.miejsca 'u0"Yej.,N a t,;tlicach miasta, z tramwa
PRA:QA,
30.
(PAT)Polradjo.
"Narodni
p:rzeds!~'wicie1i
pra~y wlosk'ei. 'w~bec których'
J<Sw po,zostaly jędynie stosy żelastwa spl~ta
t
~,
"".,.
.
.
.
1l.lu"lnll!
zadowolen'e
zpo~odu '7,~,varcia 17k~fl~
·
negó ~·drutami.Upalnyoddech ognia ro~ I .1S ~4 'omaWl!qąc traktat rzymski,pr:zypisu- d~l. :pas1CZ zazn~1C?:vt 'zo t.Z. traktat PTm'faźnf
j1.~Ulu. olbrzymie znac'zęnię.zaróWDQ w zakre nle wvmał!a ratvf kacH i dla Jugoslo.wji lUZ
g:r~t wody w stawach i sadzawkach..
,
Dwa 'fysiące kobiet ugotowało się w sa'~ aie politykiadrjatyckiej, jak i bał1~ańskjej, a brna moc .ob o wiazuiacą1''O o nieważ został .zaaPfO,
w niemniejszym stopniu dla pg61nęj u9kwany przez.mnTta'l'che 1lHifoS!łowiflńskieg o'l
"(.Wawce· Asakusa. Strasmęsceny rozgrywały .y/ręsz,cie,'
eytuacj
1J to pejskiej.lrraktat ten zagwaranł'
. ł~,d w sPl'awife Rleki bedzie w naibUźszvt:i1
ie
~$łę 'wHQujow hajnęd~niejszęj dZielnioy,
tuje A drj a tykovli tak . harcłzą, upra1?:niony po~ czaSIe, przedłużonv w Skupczyźnie ~ przez nią
~dzlie na wolnym· placu' 'IV dawnym budynku
kój. Ę;6WnQcze~ność pOdpisan~p.aktu rzym- ~iewQtPl1!wie,r.atyfikowałv.. '
,
.:wojskowytn, 30· tySięcy nieszczf,śliwycn szuka
. ·' .... .
. .',
;. .
~O . $Chronienia.~;, Ogień otoczył ich ze wszys't:
""""",,,1tiii$! .•illir*iililil1Ml:!~_UAJ;2--~~IBIliiIi!lli".,_
Ikich stron~ Czarna woda sadzawki pokryła
.ąięilusz~:tll ludzkjm.Nieco Wyzej,w p04=
'Sterunku1iplOlicyjnym budowanym z cementu
::Widac. pi~ć' skulonych trupów: są to polic ian::
;ci,kt6rzy woleli śmierć ponieść, niż opu'Ści(S
zrpiyp:nowa~
f3erlin.
;~tanowj sko. . '
,.'.
•
l';,
• Claudel zach'vyca: sięnie-zwykfym· $t~
,
<:ęSRr.!N)O t '(PAT),:Vorvvaeit"zamle
loy:mnem narodu japońskiego i jegó zdolno szcza,wY\dij" ~d;'qd7,i elony "przez .L ude,nclorffa
'kore s1")on.en,tówl ~.' V ?T\yaer,ts~, " Aften Posten,.
~Ścią , .przystosowania się do. okoliczności.
7.t'!
I
W· o~ólnei P'l'Zlet>TOy,rg,O;"'01A. ,ktAl'~ OpS9'r':' W'wvdzlale tym 08Wladnz'til Ludendorff,
w
odpowiedn:ei chwili po,vtó:rzv s'\1t16i pOchód
:Wował Caudęl, ludzie ratowali'·' przedewszvstjlj
na Berlin. Przy teisposobności Ludendorff
tk. iero ·:maty.,. (ta.tami i ramy pap.' iero"
soshi)/
2iJ
_ _ .'MJIJi_~.tD.i$I!$Zda li
rdiJ ;;a:apla::,:"',
pr~edmioty oraz .kilka słupków wYstal'
i czyli P:l'oszę bardzo!.
To,kjo. 1 Wspaniały wieczÓr" letni.
,czają by zbudlOWacgc;1ziebąc!ź p,Qwydomek
Komendant frQncu~kłego okrętu eoh domu Kazał zast~wi~ stół w namiocie~d
i cieszyć się bezpieczn,em. schronieniem, jak mali', '.dowie,dtzia.l
się o katastrofie od władz ~':lr~bu,?ynku zarysowały się 'wsI{tltel);,,~tr~
)a.bs. pod liściem nenufaru. '
,
Port·
Atltura,
które
na przyjf.lCiu wydaneni SUlen. NIkt z nas nie mówił dużo. WSl'Qmlll
I
W oZasie mej ,calono~ne:l wędr6wldż
przez
Fr~ncuzówOlPowi~dały
o tem z mHym ~ia dni tragicznych wiruią w nas i pOfUSa.~l
rrokio do Jokohamy i w Ciągu dni przeżytych
'uśmiechem...
"
Ją się wolno; niekiedy odłącza sięQd !,,~i~
obooQwisku uciekinierów, nie słyszałem ani
Claudelwpos'zukiwaniu
córeczki
(którą'
ostry s.zczegół, kt6ry $prawia. bólu., . "I,:':
skargi. Ludzie mieli tęn vvyraz emu:;:
rezygnacji, jaki mają dzie r ; p~z"rzvTOite,j zresztą szczęśliWie odnah!zł) t1d~J się clą Do~ Ił. A tynl'czasem Japonja już zmartwyC~.
których rodziCie na,gIe dostali obłedu uhaz. Na wsi japońskiej trzęsienie ziemi prz:e wstaje. "W dolinie popielisk porUS:Zia się. tlp;W
szło jak lekki dreszcz po morzu ldosów.Zb:io skromnyoh pracowników. Każdy przybYWA
rozbijać się w przylef:11~"mpoko,jt1.
jakim się ludzie :zacho\vy-\vrn \v ~7a ry ni,e ucierpidyod katastrofy, ktÓl:a tak l~~atą,; kbszcm, ~al'stką ryżu~ 'kawa.łkiem ci
jest wprost njęzrozumiały' dla bezlitośnie spustoszyła. lniasta.
kI, płatna i. blachy. Na WSlz.vstld~ $tron~Z~~
Ostatni rozdział palniętnika~ p,oś\vięcony czynajq się WZl110sić d)robne"
oniska. ;delt~
ów.
ekinier6w.. kt~rzy ,vdrilpy jest wspolunieniu wieczo.i.'u sp.ędzonego ·w katnc, jak k6kon robaczka •.. "
Neno, od CZ9Jm pn CiZA.~U poseIsh\"i e po18 1\ ietni'
. , "Po ulicach tocza, się dhl~ie sznU!y'Wę l
Była t, ol1'\\I~Hn. odnoG~ynku po tnifunie
)~~~g~pa os6b, by 'Pod7hvlflć
hlkt!!o\\'. cieżkie san1ochody wOlskowe-'W1Jo!Z'ą:[
d" .' .". ....'g()lai~o.e Ich twyraż~ć xach'\vvt wraiell, :rbyt ~Jl1ych niivh~dzki - nerwy. Chwi~ belI\i potrzebne do budo'w'ania, służba ratowpt.:
b:a .' lnęknymwłf:loki&ll\. Krzvk ofiar trzclf la. uciszenia się i d.2i·\\.~ne~o zawksz.enia cz as 9· cza pracuje gorączl}:owo ..."
'~! "
$H~ni$'t !Ziemi, niebyt'gwałtownem w~yWfłtriem
HZnale7,Jv~mv ~ie Vt~)7.'\/scv t('~10 \yieCZ0::
Japonja zmartwychwstaje.
,.... {
~,Vf ~ łk~~ PrQ'b,; ~Q,ołO, dQeo" f\1 1,lpfzyjaciela luego, Fcsla' polskic,o \v
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pok()jowychł

oraz sklepow 1 pOml~zen prZl,
rnYI:'lowo--handlo1\vych, dła których pOO.-wyZi.
lI!ł
I"t
szone komorne w stosunku rocznym przed
I Zlłle51 :::~~;:;"ltII ie:;~6tftr III
w'ojną nie przekracza 600 rb. wzgl. . 1,200 mk~
:dl)
wz-gl. 1,500 koron, 20 proc. za siedmiopokojo
świadectvvo ubóstwa.
we l~ale, 25 proc. zaś dla sklepów i inny~
"
pomIeszczeń przemyslowo-handlowych gd~
PferwSZY1l1 dzi alan ielTI Lenina było zaofiaros czynsz przedwojenny pa:r.rekracza: 600rb 'i sd
wanie proletariatowi niemieckiemu lJ OlnOCV pn)C dla budYllkór~v fabrycznYM i iru:lych ~
przecłw niemieckienlu ilnperializmowl. Rzad ' mieszczeń' (Łódź-Białystok; ...
niemiecki poszedł iednak po innei drodze. Le
Sk b P '
nin· P:lerwszv uznał niepodle~~dość państw bal::1
'
... ar
a~Btwa podlega. ogólnym prze;
tyckich. 'Co do Polski. to Lenin w, czasie ro~ plsonl, u~tanowlOnymCOI do wysokości, ~
kowań pokoió'Nych rysk.ch. codziennie dowia ~izu:a WIęC odrtz,ucono: wniosek, aby SkarLi
dy.wal się o przebie~u narad i osobiście nasta~ P.anstwa za wynajęte przez siebie lokale pl~
wal na tb, aby traktat podp:sanv zostal w ta:- cd 100 proc. przedwojennego czynszu.
kiei fOrmie. w iakiei istnieie obecn:c; Speciał
Stawki ptOiWyższ,e będą; obo:Wiązyw~
na uwa2e z'wracał Len1trl na politvke . za~ra:: od 1 kwietnia i ma]' a wzrastac od 1 II·pc'" 1
niczna ""vV stosunku do państlw wschodnich,
.
"1:
~
Od roku 1921 udział Lenina w zainteresowaniu r. kwartwe o 4 proc: podstaJWo,wego komor{
sie sprawami pottyki za~rallicznei Rosii so::: ne~o, a od ~ stycznia; 1925 r.. wzrost tem b~
wieckiei zm,nieiszvl s~e znacznie, pośrednio dZJ.e wyniOslf co kwarta16 proc. PQdstawow~
nie przestał 1011 sie iednak :i!nteres{)wać ta go komo~rne,go.
\
polityką żywa do same~O kOll.Ca życia. Je~o,
Prócz tego lokat:or;ty,llęd~ oocIązeni
też wpłvwom- z:rwdz::ęczać nAJeży, zwiazanie ~świadczeniami dodatkowemi. Lokale .zaJ·ętAl
kwestiidłu~ów zaf!ranicznvchRosii sowiec~·.
.
k.i.ei z udzielen~em kredytów przez pańSt"\va pr~eiZl redakcje i administra,cje c,zasopism maj~
kapitalistyczne.
. , '.
., , .', , "'.,, ." , być tr.aktlOIWane jako' lokale m.reszk.alne, anki
pl'1zem.yslowe. • .'.', ; " , " ; . " " .....~
. '~
. . :WszystkIe pawyższe "miaski: Wzym'aly
H
wlększość 1 głosu na komisji, skutkiem cze~ó
wnioski mniejszości, które z.rriieTzlly dó obll:J
czenia ~?mbrnego, dla wsz~itkichpowyższycij
kategor]t od 2 do 20 proc. podstawowego k~
lIlQI'uego zostaną zgloszooe,~ prenunt jako vel'

I'

e za r

I

Cziczerin w'ystawia sobie
- MOSKWA 30 1. {AW) Prasa sowiecka
dalSzym cią~u za irou je sie . Leninem i zamie
$zoza obszerne opisy obchodów żałobnych na.
terenie całei RosU sowieckiei.,'
,'
,.Izwiestia" zamieszczaia artykuł Czi:;
cierina P.t. .,Lenin i polityka za~raniczna". '1\'
artykule tym Cziczerin stwierdza. że Leniń '
brał naiżywszv udział w polityce za~ran,cz:::
ne i Sowietów i że WSzystkie poczvnan:a pocho
dZllv od nie.!:to. W pob~eżnvm retrospektyw:::
nym prze.!:tladzie polityki zas;!ranicznei,· Czicze
rin przytacza Przvkładv bezpośredniej di:a:::
łalności Lenina. N,p. Lenin decydował o
rozpoczeciU wspólnej akcii So'wletów przechv
Aleksieiewowi na . Południu. a przeciw WOl:::
skom Entel1ty na Północy. nad brze~ami
mOrza' BiJałe,go. Lenin pierwszy sformułował
plan przyciagniecia do RosU kapitalów zaf.!ra
niczllych, .ea cenę " udzielenia olbrzymich
konceSji. Zdaniem Cziczerina Lenin podJI!'
" nosił wielkie znaczenie Ft~ncii dla spraw
kontynentu. W. chwil i z.!:tniecenia Niemiec
;vi
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Pojncare'go~
oren11era an2relskie'~o na

Pismo Ma, e Donalda do

'.
W,związku z tfcnyleniemstawel2 fomo~'
Durnych, uchwalono ustawę. idopuszaz.ając~
;L.ONDYN 30 !·l. (PAT) Mac Donald
'drodze' ';znowieni~ ~'-awderanie wolnych umów~ jedlnak wylą,cznie}
przesłał za pośrednictwemlQmbasadora all~iel::
bezpośrednie i 'wymiany zdań między kierowni Idla mj1eszl,ań od 4 polkoi włącznie., LI.';;) l
.
skiego .w Paryżu pislnO do Poincare'ao. w któ:: katni poszczel1ólnvch rzadów.·
tem zaznacza, że stOsunki francusko t# ang'lel::
P AR ·YŻ 30 1. (PAT). Rzad francuski ~~~
skie straciły ostatnio na swoim przYlaznym zaproponował rzadowi angielskiemu prze..'caza"
OUCY'O PRACACHSANA'CYJNYCIt{ •
PREM.,GRABSKIEGO.
.'.
t,
charakterze.
, . . ...
IDe konferencii ambasadorów Spra,vy porzad~
.
Premier an,gielski gotO\V -iest odbyc nara ku i bezpieczeństwa woisk' okupacvinvch w
, GDANSK 30 1, 'fAW) "Danz'f!er N~
de, z Poincarem 'w celu dojścia do ostateczne;; Palatynacie. Rza.d bel~iiski uprzednl'o ieszcze ueste N achrichten" w korespondencil z W a.r~
~o icalkowite~o porozumienia. Wyraża przy~ wyrazU swa zgode na tę propozycie.
sgawyzamieszcza O,akcji sa.nacvlnei prem,ier~
tem ' nadzieie. żeFrancia wykaże tego same~.LONDYN·.30 1.J;»Qlrtid.i'o••"Dailv T~ Grabskie.G!o. Dzienntk p~i3zemiedzv in.nvmi1
~o <jpcha poiednawcze~o. ziakrm Mac Oo~ . lel!raph'~.', pisz~c o wvn1ianiekoreso ondenc.ii .,P. Grabski .wvkorzystalpęluoffiocnlctwa i~
naId skłonny iest oma'wiaćwszelkieważne " m iedzv Mac Donaldem a Poinca.rem.zazna1t kie uzyskał na mpcv: ust/WY z cała: . energią:J
sprawy..
.
cza•. ż~ . oQpowledź Poincare!to oczekiwana \~ro'Yad~lł ,cala sila woli' W; CZ~ ~()nce~cjet . i~"
.
"Da:t!y Telegraph" donosi, że POincare jest w AnatUiz wielkiem zainteresowaniem.
=--,e I!ll!lł. lUZ PPączas poprzeQ-.niel Swerdzlru '
ddp owiedzlał na pismo .Mac Donalda w tonie które\:tł0!D3CZV sie tem. że. nrem.ierowie anl\il Iw nos CI . lako mtnister skarbu.
',: '~-/
bardzo ·życzliwym. co ' pozwala przvpu'szczać. ~ielscY nler~ ',wycia~ali reke. !totowa do u~
Dzięki akcii Grabskie~o w1daC'. .~aJ2 ~
:że dyskusia . w spra""vvach dotychczas .nieure~u "ścisku przviacieIsldegoz Francją~ Jednakże Polsce·wchodzą. w czyn iedno za druftTem· zal.
lowanych odbcdzie siew iakna iporovślniei::l tę urzyjacieIskie odru~hv rzą.duanf1ielskiesto r~ąd~epia.. na kt6ryc~ opracd~ą.,n:;e, i!lchwą;Iq
Szei atmosferze.
.
lltezawsze były vrzvJmowan,e w tYlU samym DIe Selnl 1 Senat nluslał'bv zuzvc dfu~lch mle'
"
Dz1ennik dochodzi do przekonanTa. że duchu DO tel tam.tej stronIe kanału. \
siecy. Jestniewatpliwie bardzo ważna okolic2
pismo IvlacDonalda stanowi pierwszy krok
.
nością, że dotei olbrzY1lliei pracy, :jaką. .ię~1

ki
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,Onlawiają,c sprawy iu~ wazłeazinid

s~arbu załatwion~ dzLennikpisze:,. uBiorao ~

ws~ystko poduwa2e łatwo wYprowadiić w:ri.id
selć, ze plan utworzenia Banku Emisvine.!:td

' komoroiany'c h.zos.tał
opracowany ,z ca~3 troskłtwośona i jato;'
tnie może i musi zdobyć' zaufanie iaknaiszed

. ..
'"
b'~ dd l k t ','
~.'
CI
wy ezposre nlO o o a lorow, premJer O< po
wiedział, że aczkolwiek ze 'względów technicz
nych wolalby mieć mniejsz'ą ilość płatników,
sprawę tę uważa Zla nadającą się do rozważ~

.
szych mas społeczeństwa polskiego. NaIeż\l
WARSZAWA
30.
l (AW) N ·a. d"
.
,
ZlS1eJ~
wobec te.!:to ŻVCZy(;, premierowL Grabskfemu
szem posi~dz:eniu komisji pXiawni'cz,ej o deba" .
d d d .l
Oz
ki
tachnad sprawą o ochronie lokator@w, za:;
j:;{~~!cj: sk~rb~c".o Wl~JYę,g~~\~"A~~4jr'-~ .
brał głos premjer Gi·absld iwylus'zczył st;:lno
:wisko rz,ądu, wobec kwe.stji stawek komornia:; uia.
STAŃ ZDROWIA' MIN. Z:AM6'JSIalOO'J
D.ych. P:remJer ~l1ie zamievzaprzediewsz,~Ist..;
Na zapytanie posla SomlIlersteina, czy
, PARYŻ; 301•. (PAT) W, stanie idrow~
krem ko:rzystać z pełnomocnictw, w celu usta', r~ąd zamietza z'wrócić urzędnikom całą nad~ ministra spraw z3ftranicznvch Maurvceitu,
~lenia Wysokości tych stawek. Stawki 'ust~l~' \vy!Żkę' czynszu, ,spowodowaną ,wprorwadze~ Z~m.ojskiefło nastapiło polepszenie.
ne przez referenta są; zdaniem p. ininistra~ 'ZIa niem ży~ie nQJWieli do ~Sltawy? p. Gra}>~ki , SENAT UeHWALIt USTAWE' O' UBEZt
wysokie, chociaż komisja będzie, musiała znacz zaznaczy!, ze~ząd po.k~YJe to' w ~upełnoscl.
PIECZENIU ROBOTNIKó~,OD :w.;Y1II
nie podwyższyć i.ttl stawki komorniane, gdyż
NastępnIe kOmISja przystąpIŁa dody:a,,'
,
PADKÓW..
Ikomorne musi być skalkulowane. Podatek' skusji nad sprawą s~awek\~ sw~hodą ?mÓw. ".
,
WARSZAWA 30 l.
~az1sj~rszeml
~~dowy ,wynosić będzie .2 pro1c. w sto.sunku '
\ . Na· popołuqnl0wem posIedzenIu koml~ 43::etn posiedzen1u Senatu prZystaPIono 00 roz~1
do czynszu przlcdwojennego, dalej 2 do- :3 'sja prawnicza ustaliła ,vysokość stawek ko~ w!lżania !lst.awY orozciaanię<?iu n!l bvZy ząr:,
proc. przezna:czone na fundusz u'a rozbudovvę tflornianych wedlu g 'wartości przedwqjennehOi ~9r rosY1skI ust!}~_O t!b~zpmCzenIb rOtotni:'\
miast i wreszcie 3 proc. podatków pójdzie na Jtursumbnet nast~pująco: 100. rb. równa się ; ~~~Iri~kr:adk:~~v. l~tn:e.1~cYch w,~ . za orze~
p'Odwyższeniepła:c urzędniczych, aby mogli ,266 frankom złotym, 100 rok. nIem. - 123 Er.
W dvsln1SH zabralI ~fos: 'Senator Posnet\
oni zapłacić podwyż,szony czyns~ .'
. zLt lOOkor. - 105 fr. zl. Aż dowprowadze::: (PPS), Adeltna.n, Brun. (ZLN), Oraz podsekre~1
Na zapytanie posła Łypa:ce"iic:z'a o sta~ tda złotego jako wyłącznego środka platni~ tąrz stanu ln'~nisters~wa przcmV'~lu i handlu, 'P.
nowisko rz:ą-d'u ,w sprawie waloryzacji sum hi.. czego, komorne będzie opłacane według kurst1; SImort. l!s!a\v<;, nrz"Zleto bez 2!mt anv. Uchwal()ó.
~otecznych, premjer ~inistrów odpo-wiedział,. franka waloryzacyjnego. Komorne ma by'ć no r6wnlez 'wszvstkle rezo~ucle~ z~los.zone 'Po~
w rata~h ffil·esl·ęczn'.;'7ch,
,0 l·le tego ża~
czas rozlJrawL
, ze - z d aniem rzą d u - część czynszu po c dl i~ P1lacon.A
~v
.r
lIlllIIl'lI_mm_~1Nlm~~~_al1~Pri~~~'ll~~~~~~
CZeniu skalkulowartvch w niej ciężar6w bę~ da n a.i emcla (od po.4łstawo\vego komornego) KUaS FRA ł~I(A W ALOR'1[ZACY JN EGO
dzjewskaźniki~n dla stopnibv:ego zw.a.ł'oryzo z; r· 1914).
." .
..
. W'8nia sum hipotecznych.
' Płacić się lua 5 ftroc. od mieszkall jedpo
!:) Kurs tran]ta ztotego (vlalo!yza~YJlle~
"
.,. p . l
. 'l p·,0tkOJ·o,wvch
·(TV\kó]· z kuchnią), 10 proc od go) na oZlc,ń 31 s-t:ycznia
1,900,000
N a z:a,y
.
_.t''-'
~
1ustalono
QAI.!'J~o:n ....... lr11'i.\
P t fi n te POSU1,u,za,en, czy rzą(..'
Ikłqnnybylby ś,ch:lgną.ć podatek l1licszJHlnio:; rni<:szkaii 2-3 pokojowych! 15 proc,~ od 4:-:--5. marek, na dz~eń 1 it"\ltego '~~~:::"~'~~:U', ~ll1Gl

w

Na:

J

,1

c

'...

'

#

'\

~

..

...

~

,

j

;'./0

,:ł.., '

~o;, .:::F,:I~:ifi

'

.

COlnaleZiOnO,'grobowcu Tufant· ani:
VI/Gofu'i't w1aaomo~'ci. otrzvmanycn z

lamordowanie

"".JAI!il~Q~~!;L;

,

"~~

,

OtJfiryi:18"'~rii"'~ ~f i$.

posła

,p

PotychczasjeStZiCze nle ziłQła11lo1 ustaliĆ
nazwisk.. a zamordo. wlalD.ego. Wedl14~.'.'... 'tWZyp1'lS"/#
1.1.o\~ 1"'''"
..
oZień, Jes-8 to jeden ~. poslów n~Słdmw Warfizawie.·
,
';"
IIJ

(k) Ruch WieJrfuiczy W okolicy Sta:nlsla-,
~owa ro.z:wija się'bardzo pomyślnie,- NagrUllif.
tac.hkoncernu naftowego "Dąbrowla." znalezio
. ~i:fropę·.naglębokości·850· metrów.;, OdnOŚ!.lY:
szyb dostarcza 7.w,a:gonów.dztiellilie ropy·o WSi

,

I

~lt--;

biła się dalei

,',

i

i

I

\vładcv

na Solm.

(k) W W ars~awsklmpoctągu w Gdansku
• znaleziono onegdaj W ~jednym z prredziałów
ciało zamordowanego mężczyzny., Ciałem i,do
chodzeniem, celem wyś'w:iet1eiIPa mordexstwa
zajęla się tutejszapo1icja~

"'Treszde wieczorem ~ bUl. mlśla za~leJ
w tzrobo,V'fec t Wśród uroczvste~
~o milcz'enia. dotarlado złotych drzw~ kaplii'cv.
ośiepia iucych ' blaskiem.· .Zwolna otworzonQ)
cię.ikie podwoje i zdUlnionym oczom widzów l
odsłoniła się fascvnu1aca tajemnica: na §roa~'
ku pokoju inkrusto\vanego zlotem. wznosił' sIę,'
olbrzYIUi sarkofag. ,Na czterech rogach. bogato'!
rZ0źbiouvąh. wyobrażone sa bÓ 8 twą o'Płek:ttń~
cze: Isis, Ne\vhiis. Neith i Selk. ze sKrzyClła~
mi rpzwTnjętemi. a u podstawy sarkofagu wikt:
nieie fryz, pokryty napisami hieroglif~icznem'i
i podobiznalni Tut;::Ql1.K:;amena.
',:
Pozosta1e ieszcze :zdiać koleino ostatnie
'zasłony z'lltabernakulum. ażeby mO~na bvlo'
unieść ciężkie wieko sarkofagu i uirzec spowi::
lliQ,ta w P łóhł.O , okryte ,złotymi liśĆln,i i kO;1
sztownVlni kleinotami munl ie l\lt::a.n~lł.mena.
.

LUKsoru przez ~azetv francuskie. prace meto;.:
dvczne. rozpoczete wJutvm r. Z., zostały POSU;.:
nięte po prZer"wie letnie i obecnie tak daleko,
źe inżynier CarterdoSieanał ostatniei zasłony
tabernakulunl i skonstatował obecnośĆ sarka.;::
faau' gral1ttowe~o. olbrzymiego. wspantate~o'
i hez żadnei \vatnIiwości, nienart1SZ011e~o.
To odkrycie pierwszorzędne; wa2t J...:tó;::
renashtpiło prędze i. niż się spodzIewano, od:::
było się w 3:::ch efapach. Już wieczorem 3 bm.
Carter przen:ósl dokrvptv za słone. przvbran~
. zlotelni rozetami. k.tóra okrywala mury Hru~
~iej prze.h!rodv. N astepl1eao dnia PO południu
otworzono clężkie drzwi .złOcone. zamkn~ete
na zamki hebanówej zap1eczetowane pieczę:::
ciallli nekropolu .. Archeolo,Etowie otworzyli te
drzwi z' na iwickszem wzruszenfelu i wtedy u~
kazała.s~ę PO trzech tvsiacach lat wspaniarość
ich ~loceń i przepych blękitnY,ch faiansów. '
j
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FabrykaclaPolaków.
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zmian e naz~i~ka rodowe~o na

ko o brzm en u potskiem nl'lst0!1ulac:e osol:>y:

Ryn~e\bmU!m Zy~t1lunlltll

llfUdZQny

nazwis

v.iWar".

Kriaer6w, vrzemysło-

szaWie syn lak6b a l Emllji z
Wiec wWal szawie
,

na

Ryngm.wski

' Widelec Józ(I!f, tlroprónv 'W Warsza~ie w r.
1875. sYn LejDa j Ru(,'hli fUllkcjonr.r!u~z Dvr. Tram.
Miejsl,ich w \var~z!'lWie
na Widel.ld

SUberman Mie·cz.,sł~.N, urodzony w WI9
clowku, 1872r. syn Abr:, ma- Bera 2 imion i N~(;hy

1. zKowal~klchkaplec
;,

~ 16lanąflwie.

'

,

na KowaUtdd

.N
BejI
19a~
,~ .. .Bhlłs~_.f!I J~1II9.ur6dzony;1891 roku, syn Ze
, 'ewiz,ja"~,)procesu'
,
'.
. ; d , 9 .Blutgtei'n, hantl~(J,l'ący :w Wanzi!lwiQ,.
'. '

,
Słynny, był swe~6'crtasuwr,. 1911, proces"
. , .~.• ' ... :' ". ',.na : .'~,%cz,ń",i
~kjej. 'wrurtc>ścitia~~exa' :~bQiWiem zl1~czny' J3ejlislJl. żvda ros-JJ'skiego obwinionego o roord
. T",t.a,baaut'll IUł~".,.\tt'od:&o"ny w 'WA~i~
,":"./ . J '.'
,.,~. y. "". "
''#c.·
lOClr. Syn lzaa.ka ,N\ajera 1 Ruehll z dOl
saka
~,·:~QIeeptb9;nz9'lu~. \.<',
! ,
trytual:ny naclr1opCt;l}USZQzynsJnm.. SpraW8.ta. 'nau(!zyciel W WarszaWie
na "r(.llW'słt .
'
':,
.. ' . . •
•...•
. 1'--~.....r: (~
; poruszył~ wówczas cały świat cywilizl()wany. "
RoUl41itm ,~ichłlł, urodzony w ~arsZ!'rwie
, , '
,Bilły'
t
Proces odbył' się w Kisz~iewie i zakończył 1871 roku r s:yn Luctwlka l B::trt>nry z Lautj~rgast6\l1
(k) Dono;:z'ą,
W lesi:ew Mokrem na skazanienl BejHsa kt6ry jednak 'Później Z0;::
arządn/k v.: W,arszaw'e
,
na lłotowski
.. k'·
. " 'Ob . ·'1"
d k
' K'n1tSHrlat R.ladlJ na m. st. Wars~a\tlę .podaJe
t l ~las.
1:'o:ttlQrzu za;uważyliludzie białego zająca.'
sa
,a:~vlony..
,ecnle s~ ynny ..a wc- at poniższe prośby do powf:zee.hnej wlado111cści z ńad
,t.,
, .. ,Bi.ale. z~.jące są, ale. w Centr. Rosji i na. Sy
mosklewskl,Zarudny, b. obrl'onca Be]hsa, zwr6 rpienieniem.:te
wolno nrzeciw ich' aWza!ędr.1ieniu
cH się do rz,ądu sowieckiego z prośbą o )je.. i~~osjć do l'1 imsterstwa SpraW Wewnętrznyc-h tarzu
birze;:gdiie l~tem. są szare,a zimą zmieniają
.... ' .. / . 'b"
. 'b r"
b
ty, któr€podtć I ł.l€Ż" dG I{omlsarjatu Rzaclt.t w prze
'bn"'''..r.n.1
s',l"e.r·'ścl·~"'na
m'le'c'rl.. no b'l·a"'t1 •· U'· 11 as' b;a1y'z:a-.: WiZję proces~, yraz na zaw~ze o a ~c za?~ Ciągu dni 9C... ch.t ",od dnja ogłoszenia \\l 'Monitorze
l"",
.
~
1~
~
bon o mordizle rytualnym., Rząd w 00:1 spraWIe f'olsl{im",.'
\
/.I
'iąo te~ $i~niekie,dy poJruwi,ale'bardzo rzadklo~ ma ,YyznaczY9osobllą'komisję.
"'11
hB1iiJII4~~~il$l'tl~. •i
b J I 8 " " " . " ' 1• • • •' . " " · MA
_"'<;1'"
_......

ze'

lijii;:

<

p.

.,IJ

~."

•.

f

li

.

'

n1óglby:zabic~, ni'e pózostawIaJąc tadln. 'śladu 4ł ' ,wypracował oryginalny plan. rozwlązal1~a pal~
Slowa;f;e,w związku ze słowami wyrze

'cej kwestji mieszkaniowej, Zamiast roz~ l
rzać obręb tego olbrzymiego miasta' jeszc)e:
tyw do. oskarzenia. ',Danvala ,o' zamordowanie bardziej, lub nadbudować nowe piętra,P~~
żony, ,a.l gdyohdukcja wykazała dwa miligra;:: ponuje on wybudowanie nowego miast'a,' pod
my a.rszenniku w żołądku zmarłej, DanvaIa obecnym Londyneln.Według tego planu otrzy
uznano, pomimo jego zaprzeczeń, za\ winnego 11la się w ten sp'os6b miasto o 2-piętrowycli ,
zarzu.conej mu zbrodni j, skaz'allo na; doży.'Xot::. kamienicach,. których ,część wystawać będzie
nie roboty ciężl.de. '
" ':w
poo~~ ziem~ę, część zaś znajdowaą się będzie
Ożeniwszy się powtornie 'W NOW1ej ,Ka pod ZIemią·
ledonli, mial/z tegp małzeństwa dwóch SynÓ\V
•
.p~oje~todaiwca zapewnia, ~e urzeczy~
O,baj zginęli podczas wojny_ ..
"wIstnIeniU tego planu .nie stoi nic na plf'zeszkd- l
.
Gdy skrócotlo mu termin kary, o:amo~ dzie, ~,e. mie~zkańcy niższychpięternie~~d.~·1
w:U pr~yjęcia ułaskawienia, j-ak również am~' bardz1eJ upośledz,eni od tnieszkańcówdzls~eJ~'1
nestji, "domagając się uporczywie rewizji swelll szegoLondynu.
·.
. ' >, I
"'go procesu i zupełnej rehabilitacji. Wreszcie'
Jest rze,czą charalderystyczną,: te ialcP.fj
po czterdziestu latach t doczekatsię tej chwili. wie poinformowano publiozność o tym iP~,!1
'Najwyższy trybunał w 'Paryżu,z.go:: nie,już mała jego 'cząstka weszła w wyk()~~1
dziwszy,.się;po usi,lnych staraniach D'anvala; nie. Mianowicie zarząd kolei . podziero,n~~i~
dżishij starca 78;;Ietl;lieg\o, na revllzję jego pro:: ' otrzymał pozwolenie napowiękazenie dWQry~,('i
cesu; 'orzekł, opierając się na naj nowszych 'wy ,kol~jowego, znajdującego się pod cyrkiemf~;
nikłlJc,h n~uki,żeilość arszenniku,znaleziona.vv \ caddly.
. ,",
żolądku panvalowej, pod.czas obdukcji zwł~k,
. Jeżeli wymienIony plan zostanIe 'Wyko~i
m,ogIa byc5 wyniki~m nienormaln~go stanu jej _ nal?-y tak, jak t~go spqdziewa si~ proj'ekto~~W.:
organi~mu, zwłaszcza je.żeli chora używała pod ca,' to może się zdarzyć, że w nied.alekirne~~\!
czas swej chorobylekarstw.a, zawierają!c,e choć ~ie oświetlone rz,ęsiślcie ulice zaopatrz,one Vl'
by najdrobniejszą ilość tej trucizny. Wobec sklepy i nęcące wystawy,wrazz ożywion~
tego trybun:.:l nietylko uznał Danvalaza nie win ruchem kołowym stanowiefbęd~ serce nowe~o,
nego zarzucanej mu zbrodni, lecz także/przy:: podziemne14o Londynu. To podziemne m.jA~
znal mu zwrot strat w ąpmie 20,000 franl\:ów, 'ilto nie będzie pozbawione pewnych za1et.l~~
oraz 12,000 franków pensji dożywotniej.
dzie tam możlła chronić się przed zimnem l;
.Starze,c opuścił rozpromieniony salę gorącem przed wieczną pJtawie mgłą londyń~
sądową.
sk f!, , a w razie wojnyprzed atakami z p:Ot1,
wietrz,a~
,:' I
"
'
,
'
~,
'"
~ ;., .. ,Jeden z londyńskich budowniczych
~ ." ,

ć'zonemi dorodzic:ów żony, posłużyły za . Mqf.

P'

nIęWinniój(fpo40 latach\"~Druaf':Lond:yn
",' " , ,'., ' .podziemny.. "
'
,;, . .Skazany prze,d' czterdzIestu laty naoozy
~fW()Itlie roboty' ciężkie za Otttrucie swejżlOuy,
czego· wypierał . się upotC!Z1yWie, i"zeslany do
,NoWej. Kaledónji, aJPrtekarz. paryski, Louis

DanvaI, .UZ1Yskałnaresz9.fez~dośćuczyniimie. ,
},
Louis r>anval, ural dziony w G~nn:at (dep.
,fAJliet:) ,otworzy, wkrótce po wojnie 18?~71r.
niewielką aptekę W Paryżu.· Interes rozwijał
się nieźle, mIody .wię'c aptekar2i poślubił w
1876 r. pannę Matyldę Javie. Po latach jednak
powodzenia, .nadeszły diIaDanvala czasycięż~
kie, usUowal więc zaciągnąć pOlżyczkę od rC?~
(Jziców żony, którzy zbogacili się na hipote~
ka:ch. Ale starzy Javic'owie, odmawiali upor~
:czywie pożyczki, wobec czego DanvaI zawołał
,:Jeżeli odm6wlcie, tern gOirzejhędzie, dla
Jliejl" - mając na myśli. żonę.
,.
Danval twierdził następnie,
pod slo;::
temi rozumiał nędzę, która czekała' jego
razie odmowy . pożyclZki ze strony
wszakże trafu, że plO pew:::

ze

umarła śród gwałtow:::

co lekarze uznali za

J~.v·.j,~",;J.J..l,.""j, skomplikowanej

opon mózgowych.
~!l;i'~··~~)~~~al). "świadkowie,·' którzy
P,:rz~.rt.)(;
.•I.tlOJ.rU.,e:.lj·., .' ". ...... .,Qanvai, rozmawiając

li D1.Ip~ peW1J.e~o~a.z-u Gt1lWejaptece~ miał się

~~;, "p~daIll tu' nie.l.~cłen, środ~kllJrtó:ry
,
'
łt

I

5

rzeczv.iaki wvnHca z niedo~ su guldena nastąpił
cen, ld:Oiry wpraw.;
docen.\ania rad iotele~rafii przez dzie jest niewspółulierny ~ dawniejSZiJ-rrD" je..
.; czynniki lniarodaine. Inżvnier Jackowski pod;
,
(-) One'~da'i 0.0 warszawskicłi instv!u,,", kreślił różni'Ce i aka zachodzi w, uimowaniu dnak dotkliwy. Niedawny spadek'· luuta sztercli skaroowycł,!i bankowycp. rozesłang odcln::: prohlenlów r~d iotechniki , z iednei strony linga przyczynił się też do zwyżki cen.
ki pO 3, 101 2::> złotych ponow, podatloWVC!l. przez sfery woisko'lve. z drugiei zaś Przez ZAPISY NA AI('-'TE BANKU POLSKIEGO'
co ułatwi zabezvieczante przed dewaluacHl resort. któremu został powierzony n10n opo1
~ ,
, '
IDniefszvchkwot luat'kowych, przeznaczonych na radiokomunikacje ,r.l czaSl~ę pokolu. Przy
ROZPOCZĘTE.
przez kupców i osoby prywatne na cele pO> sposobności prele!!en,t uwv datn'ł ·olbrzvmi ro2ó'
C~') W pQniedziałek W OIJdzlale głów.,
datkowO'e·d w·rt/"70""'1" z"'cze'to SI" A rOZsY\"'an~e mn'l'e'l" ',vói rad jotcchniki na Zachodz:ie, we Fra;tciI;
. . b
v&t U"
"
1
v
1
r
An.f:!1i itd .. i zapoznał słuchaczy z ostatnlelni nynJ' PKKP w Warszawie rozpoczęła się su ~
szych odcinków ~bonów podatkowych do. prOr- zdobyczami w tej dzidzinie, z gOrvcza stwier;: skrypcja na akcje Banku Polskiego. ,
.'
winciooalnvch (Kas Skarbowvch. ,9 d d z1?łow dzaiac bierna conafmniei role Polski w ,try::
Mimo, że warunki subskrypcH o1!łoszo
PKKP. oraz PKO. ] Banków; Narazlc.'DOSlada::: ulnfalnym pOchodzie radiotechnlki na CalVlTI ne zostały dopiero rano, mnótwo osób pośpie'
ja one bOn v 100:::złotowe. cieSzace Sle wsz~ świecie.
' ,
')zylo do PKKP. z walutami obcemi i zlo~
dzie dUŻYln pokupeln..
~', .
h'
po referacie 'rozV!l'fnela sieobszerna i
1
ŚW' d
' ,Wprovvadzenie bOnów poaatkowyc . '.,.,Y rzeczowa dyskusja. Vv- której przez usta sze~ subskrybując akcje Banku Po skiego. ,lU czy
wołal o między in:qem,i sprawnielsz~. dZIała~ re2u \vvbitnych przedstawicieli świata tech" to zaufaniu, jakie mają 8zerold~ koIadl()! pll'zy
nie Kas podatko\vych~' t~aca 0!1e. mp!el czasu n1cznego polskieao. iak inż. P~otrDrzewiecki. szJego Banku.
przy przvJmowan!u !"lę~SZ~l. l}O~C~ marek. prof. Radziszewski~ prof. Pożarvsk;i. inż. Gno~ "
Na prowinc'ji subskrypc]arozpocznie
przy przY.1l110WanlU włelcszoscl lłosCl. nlar~k, iński, t nż . Kolebsk~ i inni. uZE!odn1one zostalv się w arugiejpołowie ~. tygodnia gdyż; wsyl:!
t
wVlna~alaCych policzenia sprawdzenta, dz!e: po~lqdy na koniczność nat.ychn;.ią~toweao ze~'1 ka prospektów i deklaracji wYJ.11laga
przyg<»-,
ki czelnu podatnicy tra,ca przv Kasach n1n!CI wania z dotychczasowa htiernosctą w zakt~eSle towańtechnicznych.,
~;~""--'9;;>1
czasu. Dla handlu. l pn.emyslu ma to nle~ rad iQtechnild.
-.... ',-----~j;;.d;),." -$;;4M
watpliwleduże znaczeniel,.
t,
ETAL . Y
, '. Jednocześnie: zróżnycn stro~ _ C1ono~a. '.
. Ó WYWóZ ZIEMNIAKqW...- "
BILON M
OW.
iż bony podatko\ve ·wchodza. w ob~~~ pt.lbhc~,
(-) Kontvgent eksportowy z1emnlal{ow
(_) Gdań.ska masa centralna wycofuJe
ny i sluża do reaulowania tranzakcl1~ handlo~ saazeniakÓ'w ustalono na' 15,000 wag. Oplat~
.
· wvch' wykluczając wszelkie ryzyko l' pozvv:a~ eksportowa wynosi 62 fr. złote Qd wa~onu 2.":1 z obiegu- wSJZys~k~e -drobne' pieniąJdlze papiero
!!!iąc 'wskutek tellQ na śCiślejsza kalkulacle, proc. opłaty zwraca<S będzie urzad PO przed; we, abyzaSńąpic Je bilonem ~etalowym:. Wy;
W przeIuvśle \vłóknistym vV'vwołało, tOhn~","et stawieniu dowodów odprawy celn,ei. Ubie.f:!a,;c, cofanie "Większycli odcinkownastąpi'p'Óil'niii.
pewna zniike .~en.~ innych l:!ałez1'ac
pr~ się o żez'Y0leni~ m~!!a tylko. eksp?rterzy. kt<?~"
.'
.. E."
"""1_:1', '.' t' '_
wadzi do stabIIIzaCll' cen.. " .
,fu.. "
rzy wel~ltYlnUla Sl(~. kwahf1kaCll1, .dodatnIa . W pIątek statek!, rato p:rzyWlOu trzeCl r~n
Gdv W przyszłym tvl!Oaniu....wSzv~tkle nastepuiacvch instvtucH: dla .b~ Kon~resów:;:
monet nletalowych, srebrne ~gua:denów
Jns'tvt:ucie: 'fjkarbowe •. po datkowek l baudz"ov.: e ki - Sekcia' Nasl.enna Ce1}tr. Tp~.. Rolnicze~ ki które natychmiast PUSZCZ()Dj() w obieg.
obficiei zaopatrzone ,we ws~V'st 10 rO Ja le QO, dla l\olalopolskl - SekclaNaSlenna, Małap. .'
,.
,
odcinków bonów ,podatkowych. dob~~czvn~
:row.
Rolniczego
"V Krakowie lubT~w. GO:ll / .
_
nv wpływ na żvcią ł;!ospodarcze tvch n lle .nl~::: spodarcze wc LV.lOwie. dla POznańąkYe~o - i1
MIARY'W ZEZNANIACH
[gaiacych zlni~:qie :wart9ści waloró'w bedzle Od~ziar N asiennv P~~nańskj}?i Izb~ RoJ:~~ l: '
l\iAJATKO'VYCH.,... . ~
.leszcze bardzlel dodatnI..
'czel. ,Ostateczny ternll'npodelm,OWanHl. fqkrtv~ ! ' •.•. ~.. \Tv rozporzaClzeniu II Minmtra. Skarbu z
A
fikato\v upływa dn .. 2~ lut ello rb. Certy 1 at'y ania' 15 listopada 1923 f .. (Dz. URPN. 123 pOz.
Ml\snWY'DO'Pf,Y'ĄT ~T1,.LUT
,:ważne będa na 3 nueslace.
996)zawier'~iacem przepisy o ustaleniu 'war~
. ZAGRANICZNYCH.
1\
. .
l
tości przewniotów mahitkoW'V'cn mieści ailępo:
.
X--) Wtvch' dniach, PKKP. otr7vmalo
O'NOWE tTSTAWY GÓRNICZE.
stanowienie, że obSzar poszcz~~ólnvch posiat!!
O
205,OOO'Juntów
szterFnf!ów.
~tór\vwph;gf~-':
.
.
f-l
Jak
WiaaOln
•
'W!loTlloslasld~i
cze~
diości Rruntowych'.winien być DOdawany w.!
z Anf1h 't z.a'wvw1e~lOnv . cukIer. . n~1 ~ J~" ści woiewództwa' ślaskie~{) ob0'VVi~zuia leszcze zeznaniu o ma,Jatku w hektarach. ~ł .... .,
szym CZHSle "wl1{ynf1e nUl 1P~Z("1e ". ,te~n 7.rn;lH nięm~eckieustąwyf;!órnicze.W celu ~miany
Li:cz1lc Się z/faktem. że :h~obszQraclfpo
'do PKKP, okolo p<?ł mil~ona fU!'t'?~v s>:terlm. ' tych przePtsóworl!aruzacje wielkiego przemy- s.zczeoóll1vch dzielnic Rzeczvpogpolit'!j. lud'~Ów. Spodziewat,lv 'lOst tez '.v nalb)1?8~e~ przv~ ,sru górn o ś!:;1skiegQ ,t.zw.ZWilazek górni9zo~ ność Posłll~wie się w praktyceczest() Jeszcze
S'z!ośc1l! WP~YW# do .PKKP.,~f':l~sZel JloSAlk/~.n~ hutniczy w Kato,v1cach wypr,acowaf proJekt dawnieiszemt iądl1o~tl{it!U! mjerniczem~i m9~
t6w/ll szferhn{;!O'w. '1.ako7~hczkf:1 ?;fL 7"1 . (/10.. nowei ustaviV ~6rni~zej. kt6rvbv obowj~7,yWa.l ie natrafic 00 trllanOScl prZY orzeliezanru
~ane na podatek lna i ~ tkow~, zb9ż.e"i ktore :~ł: nietvlko w !tórnoshlslde i czesci',woiew'ództwa tvohże na hektarv.. ~i~te.rstwoSkarbu przy~
pzie sprzedane ~a~ranlce. Rownlez~ nę. ~.~e." Ślask'e'f;!o. Jecz bvłbv przecia!1:nietv na ca~.e J)olnina. żeiedna ,dZl~sH~clna -:- 1.09 he~t~';ra'i
ozie warsZa"v,sklel zaobsers'w',owac S,e dale państwo. W cia~u przvszłeao tv.godnia maT.a jeden mór~ llowo,polskl - 0;56 hekt~ra.łeden,
wielk.a p~dażwalu.t cową:zvstk(Jł raze;m I Pt;rzY~ gllę odbvć\v tei sprawie narady "przE!d~t~wl~ m.óriFwtedel}ńskiJ _. 0,56 hęIGtara. iedel\'.m.?r.~
czK"YKnlpa..· SIe do .zwtekszel1lla zapasu wa u "w cieli tz~ du centralnello z. przedf?tawlCIel.al11l · magdeburskI _ 0,.26 hektara..
. :., ,-' ' .
P
przemysłu. Rezultatv narad ,Drze4sta'\V.l.~n,~
. . ..
..
MIEDZYNARODOWY 'TARG W
PRZEDŁtr~ENiE TERMINlr ZEZNAN' będa seinJ.0w:ll
źródło te~o stanu

podatkowe.

stateczne~o

°

r

.

l

sPort

o

o PODATKUMAJATKO'VYM.
'(-) Na P~dstH-.;vie r!OZPOri3;:rtą;eni~

.

Ml~

·ni~traSkarbu z dn. 26 bm. 1:ermin, do . składa~

POD"WYŻSZENIECEt .; RUM,UN'SKICH:
'(--) Z\finzek rUl1~uńąki<;h prz~mysłow~

,

BRU:&SELI&

_.' (-:) W celu ~łatwi\el!ia na~faza~ia.:.oez~:
I

-l..l

•

.

'

pośretlnich stOtSunkow POmJedzvkupce~ ~ p,ro

r

lll
'nia z.eznań Olnaiatkuprzezwązvst}<le. osOb'b cówe:alczi \vyroh6,vwło~n:stvcłI· złozyl pono rltlcentem zarzad gminy m'tasta .BrukselI urza::: ~
wniew
rtlmUl1s)dem.
~:mster,l?!TI
flllal1sóW
'dza w czasie od 1,~odo 16'Jlo kwietnią rb..a.;
obowYą,zan.e do płacenia podatku malątkowea
1 O

rdr:::

r'Przes(tuietv został

do dnia ·15 ltlte~o .rb.
spisu pł~tnjków wra,ZiJ z "d.~~
Jaczonem:i do.nich zeznaniami przez . zarza, v
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BUDYNKI PORTOWE,., ,.arsz~w5ka~·"łiłdi,o~,~aln.:·",

.W: pDA1\TSKU~

Lida Narodów pódeciła szwedzkiemu in
niezmi/ernvch trudności. ,iak1e <lIa lmpqr u
we,!:!Ia polskiego do ·Austrii stwarza ta trT~nzy~ zyniel'o~ P. G. Ho~ellow.i wspólnie.'1 .powsta
towetarvfv kolejowe .czechoslowackTe,~ ar~f łą na ostatniem, posledzenl? Rady ~lg!. N«ro:t:
fy. te •. ~wyśrt1how·ane.celowo prze7- rz~,d (',?;~SkI; "dów' Komisją rZJel(!zozna"vcow, zbad,anle.stanu
'podraża fa tak Żlitaczn1ie cene;we~la PQlskle!!?,; i rozmiarów wojskO"Tych~~budowań portoi~. Austria z lconiecz.nośct ~uSL zaopatryw~b'

SIC w droższy \vę~,el czeskI ł w. te~ ..sPOS?
nje, nlOże osh"u~na'Ć· p otal1Tenia prodpkcl'~ u sd1ę :::
b1e. Sfer"V ~o.gpOdarcze .7wraca.Ht~ ,ę1e wJec o
rzadupolskie!!o o uregulowan:te,tsl sprawy, mi
in.,: wYsuwana iest konieezl1o~6 fitQs0'Yan'~a Of
w.etu gOS.P'oaarcze-gOpr7,8Z podn,~ęT~nll~d tar~f
tr!nzytowY0h dla 'wvrqbQ,,}V czeslclch. 1 ,acvc,ll
(IQ Rosii i do Gdailska. ~'"
ł

ROZWó.J POLSKIEJ R.ADJ0TEqHNJ~1~
·
(-) \V kóń,ell ub. 1:vt=!.o'dbvlo sle,w sno1: :
, ne pOSi.edzenie c",lonków Stq"t.rp.rzVS'7.fmya. Ra:::
, cI iotechników i Elektroter hntkow polslGch nod
przewodnictwem orof. PoŻar\Tskiego. qbe c::
nych bylo z d'óra BO osób. Referat. POŚWl~Cą:::
nv ·stanowi r!diotf'Ghniki w PoTw'~. WVr!łOSll
P. iJ;1ż. K.. JackoAvski, wiceprezes Stowa,.~vsze1l
nia Rad iotechników. porusz~ iac wszv~tJfle bo~
lnr.."t~;
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:'"
....- _....
_.'
'"

1""
); ' .

~.....

,:tr~1':-9'71'1H!C' P.5-

wych~ któtYRh budowę m,oze 'polska p~z~pro;:

.wadz,l'c~" natereni'e wólnego mIasta G danska. "
D!()k;otpisjt, wejdzie, jeszcze jed~n ~n:::,
,
. d 'd
k' 'eden Francuz KomISja
glik, Je en unczy .1 J . ,
"
~,tym składzie zejdzie się 31 stYfz.w Gdansku.
JO

,'·SPADEK . GULDENA G~ANS.KIEGO..
..
(-) "Baltilłhe· Pr~sse;; st":lerdza,. zde
Gdańsk od 3 mieś'ięcy stOI, a ra.clZej. upada po
władaniem guldena gdańskiego. Początko",,:y
stosunek do .dolara,. wyraż,ający się.w kurSIe
525 obecnie zmienił śię na 5,94,. a ten1sąme?-1
h'asło "precz z dolarem", j~kkolw:ekuzasadn~o
ne pod wz.glęcrem politycznym, n1e okazalo Slę
dość silnYITI aby polderować życieln gospoqar
czem. Dolar p:ozostał jako jed~y ?obr~ mler
llik Wflrto~ci. W zwi.ązku z. obrnzenlęl),l. SH~ kur
!)

\'

GOTÓ'WKX..

Dolali,v

92500Jl().-Ą55000cJ+.~15IMP .
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BeIrl:i~8.845000'..'
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3500000
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i~~d~nJa 4140000(j~~OOOO~3960000Q''·''
4021l:.'OOOO
';""
No~v Jork9200ftOO~95f)OOO()

l '

•

""',, .

Pa'rYz 425000---:..~31000
~,
'."
Praga 277150-262000-268200'. ~.~ . " =
Szwajcaria 1620000~157500o-16Z5000
Wiedeń ·13400 12900-132.30nlll

Włochy 40800-405500-4080uu,
Złoty frank 1842000 . . , " ,

Bqnv złote 1400000-1450000

Tendencia silnie zn~żkowa..

EJ'

' Z GIEŁDY CóDZKI
A KC] 'E .
Bank ·So. Zarob. 19500000
Zakt Ostrow. 40000000
'~~1~4,~~~\~ ,wyczekula{:;e..
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: DzI$: powtórzenie premjery "Cyrl a .
· Teatr po~urarn, COQrodO\\ltll~)
"Trbika hultai~ka"
FUharmtu"ja (Ozlęlna 20)

Łódzka ,,~g'encia Wschoanla" pozwoli,
sob.e nadać do warszawskich dzienników
rcle$:!ram. donoszacv o zwolnieniu z wiezienia.
\vspółredaktora .,Głosu Polski" W. Poznańskie
QO, W którVXD A f;. W. twierdzi te ,:aresztow~
u
II e ie!1o hvl0 nastenstwenl nieporo'7,umienia •
.
Wobec tego że 9.A,jenc;a ·Wschodnia"
po.zwala sobie wbrew wynikom śledztwa i
lJorzedzaiac rOzprawe sadowa. rehabilitowa~
\v prasie" zutnieisc,owei P. Poznańskiego oskar~
i0!lC!:!O o zdradę it anu wobec. Państwa PoI~
:a

,

· , .... lt.na U (Prze; sza U
. J1

~odllia" . rebabiUtujtf:; ... •.• ".'
Kuzyo"-' sędzIa śledczy interWe6lulew

• Aj6Ileja

r;'"Teat,,"'eJtiłd (Cecłelniana es)

(--)

l

uje~si

Karend:ar7yk.

-,~'Vłartek dnia $1 styQ~nia PJotr.a

•

misarz
n

I

lKA

j-woia na wieki"

,~Cas~~Cl BIl (~Io rko\fska 67)

Nad wll1sną mogtąU
,,"lt'eon" Flzelaaa ~
"lNsch61:l i :zacró'tl
6r~uHl' ... Kit~o (Piotrko~·sk6 72)

Zdawałobv' e~aOWQ,;aV kt'6re 'Posiaaa
UrzadSledczy sa
tate~znę do zatrzymania
Poznallskiello 'w
ri:ru do wytoczenia mu
Sprawy o zdrade
na. Tvmczasem 'PO ara8zto\vaniu Poznańs,
o i odstawieniu do dv~
SPOZyc'ii prokurator, rodzina fprzviaciele p~
ruszyli wszelkie. spr~yn~~ c~lem tlwolnienia
~o. Żona Poznans1$:u;~go 1?rzvwlozła z Warszal1

"dowody' w ppstact zaświf!ldczenia rzadcy
dOll~u że ::poznań sJ.;1 W. okresiekiedv mial się
znatdowac W ROSl't. nIe zOSfął "rvme~dowanv
~ skle~O. pozostawanIe na żołdzIe obcego mo::: ~ Warsz~wy. PominlO że pocł'6bne alibI ni:ema
"Dom cienI"
carstwa. zmuszeniiesteśnlv wvliśrllć iak sie faktycznIe zadneg~naCZen~ri ~dvż tysiące
Ki no Spó-hf:zfełnf P.,ac .. U:'anstwowJch
snrawa przedstawia i dzieki komu P. Poznań:ll lu~zi :wyieżdżaiac rfH~ \yymelaowal(' ,sIe. tem
.Gdy w sercach wre turza"
ski pozostaje na wolności. Zaznaczymy na~ ·W.ęcel ze było to za czasów okunaci1 niemieC4
, wiasem że redakcia .. Glosu polski" posiadała kiei i. mo~!ło chodzić o zdobycie karty chlej"" .
Kałendef2yk historyczny.
na tyle taktu i ostrożnośctże pO wvpuszcze~ boweT Urzad Śledczy z przyczyn' iemu
'676 P09Tnb kró a J. Kazjm~er7.8 \n Krakowie niu p.Poznańskiego na chwilowa (lak przy~ tvlko
wiadolnv..Qh .Po7.prńs1-<ie11.O ~ '7.w;'nlnn.
· J7~5 VYojs a DTuskie zajmoja POZ!1rń,
'Puszczamv) .wolnośe onróczwzmianki (I iB~O t.. , " 'f pozostawm,lac ~o "~dnak 'Poa aoz()j
1819 Po, he manie .,Zwłok Ji"naKiń<;ldrgo na
u"rolnipniu. żadnvch komentarzy rehabilitaj$ rem potci~. Zastosowanie dozoru poHcvine$lo
cmeHtanu P0\\ą2komskim.
cvinych nie podała. Tem iaskrawiei przedsta~' przeczy tendP.11Cyinei
depeszy łódzkie'!
\\l; B
(1 S"
bip78ce
wia sie fakt na.dania· vn:;nom111anei depeszv Aiencii Wschodniei która nazwala aresztow~
przez łódzką .. Af10nc1e Wschodnia" która od:: nie Poznańsk1 ego Hn~eporozumieniem".
.
E!!!!!!$!!Ii!S ___ •. ___ .
--_.-. __ ..
ważyła się na rehabilitacie komfsarza bo1szell!
Jak się· dowiaduietny z warsza"rskicn
......;. Rocznica ~lnjerci El. Niewiadom" wickie'-!o P. Poznańskle~o.
sfer sadowych, J{uzvn P o znnńskielZo (natural~
~klesto. .
.
.
.
"
Pan Poznański zost~ł "areR'7.towa,nv na n:le również żyd) sędz~a ~Iedczv Sadu Naiwvz
. . ..' W dniu dzisteJszv.m orzvpaHn p!erwsza zasad?;ie dowodów piśmiennych i zeznaiJ.lsze~o p. Brandt. interweniował w spraw,te zwol..
rocznjca stracenia Elii41usza, Niewirui0lP~ świadkó\v którzy stwlerch,l]1 że 1"" PA
nienia Pozn~,ńskiego. .
i~
Skif,gO.
..
był komi sarzenl bolszewickłm w Rosli 1 jaKa
Oto dlacze$lo Wacław Pozna~'skI,KomI~if
"~_.. KOl 1.Icrenc.ia Komisarz" Dewizo.wvch. t1ki wy~laszal nlOWV nodburzaiace przeciw sarz bolszewicki w Polsce znaiduje sie na
.
,.
Polsce.
. wolności.
.
. KOlnisarz l\1in>!óltcrstwa Slnlrhu otrzYi:iPoznańskitltr?:vmm~ał w Łodzibarił?:d
Nie watpJmy~ednak te łódzkIe władze
wezuraiszvm zawjan0m'cnie od bl'tsk·1e stosun k"i z Z of'la U nsz'c
l' h tówna WYb it pomnno
.
. k' posla
. d a f od'
. .malw
Minis'"r?dniu
Sknr·b~l ł z' w'. dnl·'l l 1" 2· Iuf'J,rlO b.....
wnł vw 6'w lae
Zlna I. przy
~
~
nie zaangażowanej w robocie bolszewicko::: iacieIe p. POznaflskieoo pocia~na$.!o za zbr~
odbedzie sie w \Varszaw:ekonferencia WSZV1 komurristvcznei.s·,ostra slynne~o katA czerez::: ~~ie zdrady stanu dosu.rowetodpo~~cblalnQ
stkic'h komisarzy dla. spraw dewizowvchz ca~ wvczaiki moskLe'\Vskiei.
sClsadowel.
lej .Polski.
'.
.'
'
.Na konfr.rencr te; omawiane hp.da Spr~~
w.
nowV<i.h rozporzadzeń dotvczacvcholtranill
Qraęń .dewizowvch. oraz przeprowadzona be~
dz1e'dvskusia nad temi snrawamt
.'
Z Łodzi wvieżdżaia na te konferericie:
.". StanisIaw Naider j. P. JuJianWoźniak. za~
KURATOR BERNARD KUNTZE USUNIETY Z ZAJMOWANEGO
STAŃOWISKA:.
stęnca· p.' Keornisarza dla spraw dewizow,vch w
a
,..;
":'ł.
Lcdzi. (pap)
Przednieih.W11vm czasen1 plsaliśmv w . . Wnioąek po'VYvIszy roz!1atlV'v~no W
Rozporz~dzenle Min. ~KA,.bttW Sprs=, .
•• RO~W01Uf~ o nadużyciach pOPf'lnianvcbprzez dnTu wczora lSZym na posledzenm pubhrcznvm
w'ie 'Przerłłu2:puia fer n 'n1.trlo plrl~ił:;ro.'Ta zeznań B.ernarda kunt7.C1Jo KtT,.~tl)ra RO~"r1~k·eg.o To:::, Sadu Okre(lbwe~o.
odru$!ieiracie uodat~ maiatltowe51o.
warzvstwa·.. ..Powszechne~o
'Fo'\var7.'\(stwa
. Rozpra",rom przewoanlczvl P. wlcepr~
W dniu wczoralSZVn1'P. avr. Izbv SKar:l Elektrvczne~o" znanego pod literami A. E. G. zes W.vd&dału ,Cvw 'lne!to OlszvńRkl w asw
Jbowei Towarnickl otr7.vn19ł· rO'7,nor'7.adz~11ie . W zwiazku z szere~t1em oszustw P0dat~ stqncll sfd~~w Jastr7:ehskle{!oi Ni.ewiarowł
wprz"edmiOCiepr7.e Sllniecia terminu do skla~ kow,,"ch. fals20waniem bilans6wł mo r hiD}!.4 sl~le~O. WnIosek l.Jrzc:(lu Prokuratorski'ego pOI
dana zeznali. o.fbaiatku~oraz term~nu składania' elami waIlltowenli iakte wvkrvto w A. E.IG. PI~rat .podprok~lrator GHrliński. Sad przychv~
3pisu platnikń\\l' przez Zf1rza(lv ttmin z artvku Urzad Prokuratorski iako właCł.za, nadzorcza lalac SIę do.wnlosku prokuratora wydał wyroI<
~~~~ t, art. i27lJsHlW z dnia 11sferT'.,w.~ kuratora, wvstllP't do . Sadu Okreg owel1o z nloca. które~o Bernarda Ktlntze~o usunieto ~\
wnioskiem o usuniecie Kunt.ze$!o z z.aimowane::: za imowanef!o stanowiska. za~ no"wym kl.trato~~
Na podstawie ib7P~ci Jl art, ()7 onn(tat~ 'aD stĄnowiska i wvznaczen:e nowe~l1o kura~ .l"eln
zamianowano. mecenasa Karola Więckow#;
KU ma iatkowvm zar7.~d'7,a sie 'co następuie:
tOra.
skie~o.
\ .
' '(ArJ!us)',l
~ l. Termil:n skłfłrlah~ zC7nań o mail;1t~ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _
_4IIIBUIIIBlIJiiilIfft;::lIIlIh!l\l·.g_ _,_ _ _
_;iiAllitiil<,..
S
ku przez w 7,Ystkie osnbvohowiazane do oplall!
cania, poda.tku malstk owe!1o. - wvz11~,.,.,.t"\nv ' ,kursu. nśtalollef1 0 na dz:eń 1 i2 stycznia rb. wodowvdozorc6waol'rt owvcn ant Od iean~'i:i
art. 2.1i 1"":l"::r;"(mw~ S1P. dn ł1'r11f.1, 15 Jnte$!o lQ'2.4 r. fI fr. zł. - 1.220,000 mkp.).
, a r l i od drl1~(ei strOny nle otrzvn1at
"
. ,~:.2, Termin do skł~rl~nia S'OlSU nłatn!~
WvclzTalowi. ZdrOwotności PubHczne'j. .
- Redaktor Nusbanm - OłfaszeW~;i
ków art.· 24 Ust. <wta~z·z dołflczonvm~ do nich her1z;e pr7,vsłuf!>wać nadal prawo cześciowe~ skiz ..RCDUbHkł" i polak z .,Expressu" ska~Jl1
zezna.n'·farni '(artr .2'1 q~+.) nr".p.'1,7!=1r,.,.!-!(łv$:1min~ ~odub' Gałkowite.~o.zwa]niania od opłat ubo~ na 14 dni aresztu. ,~i~~~I~l<
ne wvz]ja~zonvart. 27 nn~1:"i"l'l."elustawv orze ~ich, stałvch m'eszkaticó,v mjasta.
'
O
,
-:- Sytuacja ·w drukarniach akcvden i ','
'neadaLw sauzie pOKo:hl oClbyla sic rOZ,i
suwa S'F> r1n 'k011('Q jpter.!'O 19?4 r.
Na wvsun'ete 'przez 'właśc:cieli dru:Il praw~ przepciwko redaktorom .,Republiki':,i~
. ~ 3. Roznor7~r1zpn1e ninielsze wchooz: w .. .
,!vcie' i dniem ~d~Oc;1"F>n ~ ~'..
. :,'
karń warunki PO~iVvższenia nła.c o 50 proc, "ExpressuH, Marianowi Nusbaum I- Ołfaszew~.·1
.- POdpisał l\tI1nister Skarbu Gr~'hskL pa~ o~6ł stra ikuiacvch pr.acowników drukarskicb sk:)enlu t" 'Władysławowi Polakowi,. o-skad<?11
nie ZI.{odz ł sre.
.
nYll1 przez kOlnisariat Rzadu o podawanie fat~.i
..:- CO Z1~~l'7V słowo ."11b-ik'"'~;~C4
\\' njektór\rcl1.fjrmacn. orzvstarJ1Ia częśc szyw~r.h faktów do pubHc~nei 'wl·adomości.,.J.
Wobec ·podnlf.~ionvrh 'l,róznve1", stron pracowllików
do pracy na za.sadzie ~ł1ldywidual ~.
,v:ltvliwośc i • co uważać nqleżv Z~ ę. T1 l,·kaclP"
nie 'zav,deranvch lunt:r\\-"'.
.
Redaktor Polak prosu: s~d o odroczeni~'1
w rozumiplliu post!JnO'\vlPt1 p::l,r. 13 Ro'7,'O. IT
i OIlllieiedvnie 'dl'ukar~ Sprawy celen.l wezwaniaśw1 adków.
W
całości.funkc
. '::1
Min 'stra Skarhll z dnia 1511pton~da JO?3r.(\ , n~a P. lVlilni ciusa. 'tyktórei wszvscvdawnil1ra. . ··$ad do 'prOśby red. Polaka się 'nIe prZ1:n
/
ustaleniu wt'rti".Qrr nrx P(y,.·n;0t n'tl 'fT\ ł:'!1(!+1.,:"ow'\!('h
Ministerstwo Sl:-erhn WVi~śn.1'a. że tef!o rodza t cownicv prz.ysta pili do pracy na' wspomni a::! cI1\~lił i' skazał ohu redaktorów;,01taszewski~:
go t Pol~kn na 14 dni aresztu.
.,
'lU vom i eS'7,(ł7r-ń. fak n;'wnlr~, s+rvch. sień. k()~ nych warunltach.
rvtarz. śp'żfl,l,7::1, nr7()dn o1r ńi i tp. nie należy
- Ile żada la d ozorcv.
.;
- Z działalności sekcji do Awal~i. _.~ J8~1
uważać za. .,ubikacje" podle(1!1 ~-:l~p' D~7q('f\Wa.::·"
'·Jak s'e dowiaduieinv z sekretariatu tJlca..
'
.. /1
Okl'c~o"vei KODlisH Zwiazków ZRwodQwvch,'"
Mieiska Centrala seKcji "do walId, l~vl
niu..
- ZwaloryzowanIe ooIał. za SWladcze~ Zwiazek Zal,.v"ortoWY do?:orr,ów domowych nie oBcą.. micszczaca Sl~~ przy ul. Gdańskiei' N~ii
z!!adza Się na decv~de Na.'wvczaineł KOmr~ 83, zanoozatkowała swoia działalność w dn.!..
"'-vib:iałn 7oro\"{)t.···r,~. Pi.+'~(t711~i.
;:.,if!~l.a'~ls't1;'at na ostafniem nO~;~d7.enfu no~ sii Roziem.czej. 'vedłu~kt(Jtei płaca dozorcy mąia 1,923 r',:Za.daniemCentrali iestbadan ~
',..,"'1' ... +"', ..... Ć dO Radv Mieiskiei Z wnf o: : donuT. pIerwszej. kntor~orii równałaby sie pIa:;! oso b (.,;ho1'vl.:11 na OC"7,V i kierowAnie .chorych.
cv rol"otn J::n rOcł\vórzo"\vego. Dozorcy żadaia1 ~O,Odl?OVv~eJnic~' amhulatori6w dla d.alsz6!O;
·. . c::n·... OTn-'i"" prze1ic?:'!ln~a n~ fr~l1'\ k
7łn re
bv ich Inll1in1.1Jn1 plac'\" rÓ'wnało sie maksim \m leC:benla. OS!lcdzlny .chorych w CentralI doko~,
św:adczenta. okazywane
pIacy rohntn ika z:Jtrudn onego w fabryce.
nvwaPf~ sa bezDłatn!e.
~J(;ltl"tr(l'ii"',:f"tih""Ośd l'ubli~znei.
Odpowiedniej treqcl pjsmo Wystosowa:1
~ . W ośni.iomeRi~cznvm okreslA spra\Vo~
.1k i e opln br. pnb' e
tle zost~11o <1'0 T::wa ..Lokator": celem porozu:t zd.aWczylu, ti. do dnia 1 stycznia 1924. rc~llI
OWGtności Pul,licznei
nl'cua się w tei spra'1\rlc, Oraz do P. IllS1)ekto~ do m clskj.ci Centrali sekcJ.'.l do.. wa.lki z.la~l~
\;n".,.~;n'Ir-f'I"'v~aniC' sckcii.. alll
7crłosiło S'e P"b raz riierws?!v 8o.~6 osób~ .• t e4";
d"'ch ku ni clov,Tvch , ra PriJr'v.
Odpo'wied~i
d(JLl'chczas
Z
...
viazek
Za~
5839 chrześcijan i 2217 żyd/)'w,. \V Uczbie ~::
franki zlot(.\ ...edlu~
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szonvcli clirzesciian było 1729 mężcivzn~ 2560
kobiet i 1550 dZIeci; wśród żydów za~ 617
meżczyzn. 1002 kobiet i 589 dzieci. W ogólne i
liczbie zbadanych w okresie sprawozCaWCZYln
skonstatowano ia1'!Iice u 2142 osób. Zj!te~o przy
pada na .chi'::;;e,~9i i an 1~4~ (Vf tem ~ 530, ineżczY(zn
561 ,kohletl j,:,O -dZ!eCli) 1 na zvdow 701 w
telll 296 meżczvzn. 315 kobi~t i. 90 dzi.'ecn. "
Z pośród chorych na 1a$lhce leczyło S1e
'\v Kasie Chorych 1351 osób (63 proc". w ambu
latariach lni'ei skićh, w szkole dla htJtlicznvch
iw biurze sekcii razem 736 os6b (34 nrOc. oraz
u lekarzy prywatnych 55 osób (3 proc.)
Jest godnemzanoto,vania. że 75 pr9C~
chorych na i aglice przypada na mieszkania
jednoizbowe. 20 prOc. na mieszkania dwuizbo::
we, wres:t.cie 5 proc. na mieszkania trzvi7,howe.
Podkreślić również należy. że z o!tólnei licz:::
by zaohorowań na iaJtlice w mieSzkaniach je::
dnoi:tbowvch przVpada.ło na mieszkon:a za:::
jęte .prz,ez ledn, a osobe 5 proc. przez 2 OSQbv
,..... 15 proc~ -przez 3 osoby - 25 proc. . przez,
4osobv - 55 prOc. .
' ·~,<,t
(). stooniuzaraźliwości ia:glicv świadczy
fakt,i:i W liczbie chorych żnaiduie si~, 30
proc: osób, których rodzeństwO dotkniete
jest również ta choroba. Z zebranych przez
sekcie do walki z hu!lica danych wynika. że
'zaledwie 12 prOc. iaglicznvch syoia
oddziel~
naJIl posIaniu. Nic dziwnego. że w tych warun
kach ja~lica SzetzY się w sposób zatrważaiacy
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Wodpovrie~i,

na:"list· firmy Czekański
1 Ska zamieszczonywew,czol',a,jszym "Kurj!eJ::l
t"ze' Łódzk.~'

przesłaliśmy

wsporhriianej fii'mie

następJlją;c:y 'list:

,
,Do firJny';,Zygmunt Czekański i Ski"

,.\~:Poniewf1ż

W. Panowie w

liście

p~mie~

s.Z'c,zonym 'w Nrze 30 ~,Kurjera Łódzki,ego wy~
razili przypusżczenie, ,ze redakcja naszego

"Kurjerze

I. ódzldm",

\v który,ch nawzajem

oskarżają nRoZ\Vój" o in~ynuacje ... Naczelnik
depot Łódź~FaHt. p. L. Ostrowski, który tak

świetnie re'montuje wagoniki firm prywatnych

ska Janina, Snlo1eflslia "Wrt!~ĄtW~Tałero~a ~
Leonardowa~ Tyr~()w~ł~. ~o,W'a.., Tochst,
termanowa ,l\,<ClIOUowa, ~a Michalowa:, i
Ulejska JanQwa, Wściefd~(,I9"'a ,W1a.d~~,
\va,WeilO"\l\rla Karolowa,
, . ~'}
P a fi o w i e~ ~ Stanisław .. Bo~n

również pomieścił list w "Kurjerze Łódzkim",
w którym jeclnakżt. nie odpov;riada na nasze
za+~utYt lec;z jedynie pisze o swoim patrjoty::: rowiel!f~tanisław. Bronłt~ ~wrycy,Buhlo
źnlie i wyslluwa domysły, dlac,zego go zde~' K~rol, DuszyńskiBol~w. ~onk()wski, E~:

mask'O,vano. '
IW zakończeniu p. .Ostrowsld pozwala.
s~bie na popełnienie oszustwa, pi'iZąc. że
Urzad Śledc~y Policji Państwowej pociągnął
naszą redakcję do odpowiedzialności. Otóż
zwróciliśmy się w tej sprawie do naczelnika
Urzędu Śledczego, Komis. Wl1jCl'a, który llanl
oświadcz-ył 2e jest to kłalnstwo, a przeciwnie
przeciwko ~szystkhn obwinionvln, którvch na
zwiska Rozwój'Gpon1ieści! tocżv się śledztwo.
•••

li

!~N.HM_Wl!łW~~<i<1łP 1'"

..

cłirODY·

ckerdiorfAlfreci, &kert Ot:dtar?GarliMki. T.,

deusz~ GUlTIowski Stanisław, Jackowśki F.~
dolf, 'Kalisz Józef, Koliński KaZ~Dlie1"Zl, ,;Ko1i.ńr:'
s~l Zbignie,:v, Koziejowski Stanisław, ,K:ozi~
rthvski Stanisław, KQludlzld MiOOZ/yaław, Ko~
wal~wski' W adruw; ~acze~mi Aleksandea:-,
MaJer Karol, NOWICkl Stanlslaw,Pelka Wił:=:
tor, Przybyszewski CZiest Szamowski SZC~

ny, Szma,!tier Jerzy, Wagner: Wiesław? Weinerf'
1~adeusz, Wojewódzki Alleksander, Wo)ewódz
ki Stefan, Wróbel Tadeusz, Wścieklica Miecz~

P,

d&M~~~~,~ft
. . . . . . . . . . .~~_
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- Z Twa "Rozwoj".

T_

,

Odznaki członkowskie, sfafuf'y" Twa~
"Rozwój", hurtowni i DOłJ.nu H.andlowegq oraz
przykazania dla rozwojowców nadeszły ,w,
większej ilości i są do nabycia w biurze 1.'wni
.~R02Viój" przy ,ul. Podleśnej 4..'
1
Zabawa t'aneczna Twa ,,R~wOj(C~'J

W'piątek 1 lutego v.," Sali Lutni (Sienkie
wicza 31) odbędlŻie się dOll"OOzny bal III ej
Ochrony. Obowiązki goSpodarskie przyjęli
na siebie;
P a 11 i e: Arctową Jakubowa ,BegalOlWIii.
'
,
Antoniowa, Borkowska Kaxo1owa:, Buchcaro~'
\\.v sobo.U: cInią. 2 lutego odbędzie się, W
\va Janowa, BuszoVv"'a Henryk owa, Cyna'l'ska sali hotelu "Manteuffia" przy ul. 'Zachodlniej
,Marjanowa, Czajc'wska Ta,deuszowa, 9hlroba~ 45 O ~odz. 9,30 zabawa taneczna, zorganiżQf
kowa Janowa, Ditrichowa Franciszkowa, DeI.:: wana staraniem Zarządu Okr~o~goTw4t
nitzowaAdolfowa, Eckersd()rfowaWladysła~ ,~RozwÓf'· Wstęp bylko za zapr'OOzelłlami dJJst
wowu, Fichnowa Bolesławowa, Finsterowa Te czJonl<ó\v Twa l, wprowadzonych przez nicH
odOrowa, FiS\Zlerpwa Frand.azkowca, FiecYe~Q';: gośd. Bilety wstępu i zaJP!OSlCniado nabycia:
\YaZygmuritowa, Filce.rowa Gustawowa, Gar::: w biur'z,e Twa "Rozwój~'przy ul.'PodlęśneJj 4lińskś Władysławowa, Groszko'wska Wiktoro:::
~ Bal Polskiego Tow. Tattzafisklego. (
vva, Górecka Boleslawowa, ' G okowa Leooowa,
I')nia 91ute'go w sali Szkoły ZgromilJdze~
I

-

G-iełdeińskn łle1ena, HorodYllska

Wlodzin1ie;:;,v ,nia Kupcó~, Narutowiczit\ 68, odbędzie się bal

rZQwa, Haesslerowa Marja, Haesslerowa AUrę urządzony staranie'młód21kiego ·odd~:iatu Pot.:,
ą,ziennika obawia się od.PQwiedzialności są,do:::
dowa, Legisowa, Jaworsk,a Zygfrydowa, Jura. skiegoT'{)warzystwa Tatrzańskiego, pod łatJ',
v./ej za po:mieszczorie wiaddmo,ści,. dotycz{~ęe kawska ' Zygmun1xJ'wa,K,awec:}ra. ł-Ienrykowa, SkaW)lll protelttO'r,~tem JWPa:n:óiW:Wojew'od~
Ich, fii-my, przeto przy niniejszelupr zesyła:;:. Kopczyfiska;Stanislawowa, Kioh BJ:onisławo~ M. RClnbowskiego i Kuratora iJ. crarooza~ D()II
my W. P. Ich list z zobowiązaniem, zazna(';(la~ wa" KnQthe Hernnanowa" Kaise;rbrechtowa c~lód pr~ezn~c~ony n~. rzecz b~o'YY '~~'
jąc jednocześnie, że byłoby nambardz()'lIltUO,
Wi18e1mowa, r~okelowa Taoeuszow, KrMuska , nlsk ,-Tatracll i w powl'erzon~cnopie~eł1od$~
gdybyW. Panowie zechcieli na drodze $ftdo~,' Eugenjuszowi, K~szowf:\, Teoclorowa, K',:ni. Garoą~p, 'Oraz n~,obronę kresów poluam:o~
wej wykazę.ć nieścisłość naszych informncji,~, chowiecka B l"onisławowa!> Kiorska ,Wacłttwo~ zachodnich. ",
"
;."
H
łl. czystość t~anzakcjifirmy"Czek.ański i Ski , wa~ Mogilnicka.,..Tą,de~lQaV(a, Michelisowa~>o
' ~," Z,ChO,
"" tU 'Pols,klegQ , priY, , I{oSciet~,'\'#
Z p. Ofitrdwski~.
'
nis-tawowa, . Miś'zewska Stanisławowa, Mes::: Św.. Ktzyźa.
I;~"
\ Z ,po1\~ta.źaniem
" śingowa Stanislawovta, Oosiecka Toofilowa,
,'Z okaijl'~.lecla. za~oiienł«\ tJb~u/
Redakcja "Ro,z,\~O ju".
Pełkow:a Zofj,a,PatkowaEu~enjuszowłt, "Paq Zar~ą"d'T~wa twq:d21$W pIątek, Ob. 11ute~ ,
chucka Leonowa, PacetQ'We, Janowa, P'rzedQJleł 'dlaczłprik6rw. i, w!prrowa'dzonych~oścł, w san
,~:o:ska. Srtefano'wa, Popielalwska Kazimierzowa~ Stow. Handlowdów, Piotrkowska; 108 iab'awę;
póla,ko"\vskaWfodzirilierz., Rembowska Marja~ na pro~ranl której Z1Jolżą ~ę: spiew ch'Orupo'Ęł'
nowa, Romanowska. Adamowa, RemiszeWska ·k.ierunkiem p. ~~. Cllaruljy ł 1~(11l1d:'3wlta ze
'Ośk~rżęni o skąndaliczne nadużycIa w Antoniowa, Rosiewiczowa, J6zerowa., St~beI~ śpiewami "Piosnlta Wu]aszka,aF.~dry'.~'{:~-
ska. Kazimie,tzowa, Skalska Sta.nisławowa, Sla~
wa~sztataoh, kolejowych bronią się li'tami w
j
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Kto loUanie U{·(aunietv do "gdoowie~llalnlł[i.

~'J

~,itiiidw:ti4a

:tlPod'o

.

i,

1

.

:f

....

:::::;

• a~łań.ae

'

eleg,~nCkiej gar dorob,
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I

nadeszły•

. /po, Mkłl '1 milion ••

i fiUa 160.

201S'1)

S:i:łuk a •

• 'ra.cia Ig~Bato';io~ ul~ Piotrkowska 96 . Tal,8 . ~3~
-lP.

~a ~1c6rkę wract;lmymU!on rnar~k'';''''

,',

";;;.h}:~:1

leclYnatw

Łod~i. chrzeŚ,cijanska'wrtw6rr,tlajgUz

Aleje Kościuszk'i41,
AnłolRli

Eleganckie WiOS4!Ilnę
.' lPodele
,

"

~ "naUepszelbibuł~i pOleca

II

(2~2$5

Piw ... II

wl'

,u'

ak

·"O.,IU,

\'

t r

U

IlA ~'(~rult~) 8A
na

r~tan czynny,
t 1• Ootowizna w kasie

~.

17..574,004.049.-

Pozostałość w
Pozostałość W

,~ 1.

Pol. Kraj. Ka.:·de Poh, 11
Poczt. K~f$ie O zcu,dn..
Veksledyskontowane
Dewity
Papiery publiczne własne
Papiery publ iczne kapitału ze aso ke ~o
Specjalne rachunki bieią:e
Korespondenci "Loro"
,."Nostro·
Rachunki z OJdzialami Banku,

'12.,

NienlChomÓści

f~

fj~·

t:4•

\5.

6.
'1.
81i,
:'9.
:10.

.

Wydatki bieżące <Jączn'f'
Weksle inkasowe

ts.

'l,

1.

3.

372.861.012.248.335.825.. 649.90
8,400767 ..569.5.542.020.7·01.93
8.358.808. 16
211.449
147.83
I
16.175.509.56984
102 441.21791949
47,324.17 2.S6~ 21
3468.6:~6 100.853 739 834 33
69.025.37'1 ę 150. 79
. 36.063538.257.99

r. 1922)

specjalny zapasowy
amortyzacyjny nieruch. Ban':u

i.

4"

'j

13.

27.000.2.962~470.-

Procenty j prowizje (.rąc'we
SUI11Y erz' 'h~ljnię

?

3.~07. 705.50 .
14.178.108.50S83
1.981.993.21.
337.278.167,497.01
1OA': 6.111. 249.60
108.082.121.108.289.842.513.53

p.

1, .

,I L.

1.. 188.000._

R~chunek

Zysk6w j Strat
'Ó. Niepodniesiona iywideodil
7. Rachunki przekazowe
tl. "Wk łady procentowe
9.. KOlespondenci "Loro"
10.
,.
",Nostro"
Weksle redyskontowane w p. K K.
5.

/O

32.. 400.000.-

Z2Q8S0WY

Sf

li'

•

64.800..000•...:

r

..

~!

Stan bierny.

f ..

Kapitał zakładowy

"

18.196209500.-

'1.3.. Sumy przechodnie
~

3i grudnia 19,23

"'14

t~Dll.

Ul ł l ~ (~

dzień

." N'f~' '",

r. 19'.1

2009~1.581.14S.7'

681 388 5t.O.201 47

Mp.
II!!!!!!!!!!!!!

óC8.51.2.()3 r.~8 '
, " '"Depózyty ,
Mp.
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Pureez.pomidorów;groszek, fasol(j;,pikle, SOS catcbup. Kompoty, Jaro'y na sposób augielski.
" Marme]adyowocowe z proęente~cukru wy2ej '~55clo wyrabiane przez
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