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Koło szczęścia.

":

Po wybor~lch \V
1I1e

b_ bltlh.'elu i a: pewnego I'GdzaJu - Hec
okoj •• oczak1Wt la Buopa wynIku wy
'iłu
1It'.lemle~ki&rfo. wiadomem" bo..
i'iy~m' byłO; te Q_\i~,bQriw» od tego, kto zwycięży w

m.oma-

Yi:~f

D ZADNEJ PARTJL

I
iątecznych
Henriette~

Irene-Irene.
Loterja.'

WIECZYSTY PŁOl!lIES WSPOKNlBNL\,

e ech.

wica ks zoś6 parlamentarną

nfe ldścUa Się.
Z cb:u.glej Suon, to osłabieDłe Skr..j1l8"O lew~o
i prawego S,Juzydla świadcz,.. te VI narcdZie n1em,tec
kim zamaom sią pe\vne uipok:Q4~ 1 chąć pOWICotu

_~ą ··~·.o ~o~,ch 8 t o l i i W 1 k 6 w . . ,

Z kombinacyj :rządowych motJJw)'ch wakatllJk
,!Ił.lfjł.r.. .

$ądzl6 będzie

ao",,. pul.... takiego układu sił na ple.rws.lEY. ,Ian."uwa $ią me "

pd'hvem,któte' 110"

Ut. ·.decydowało Jeszcze ostatecznie: cą
dobl1flWobrle traktat wer&alsld, podda6 Się Ił_
. Zasłrieżeó ."0 warukom, cZJ tet 'nadal uwaiacS' lią
:ta :.unul!llzon,ch przemocą do poddania sbl Silnej wob.
2nVJ'c1ęzc6w, -to pytanie, czy zwJcilfłły umiarkowanie
Uf' te:ł __.Wbtbm I pr4nłeJ11e mostJ i odwem. 40oulFało sl4 odpowiedzi
c1nJu , arad.
Wynłki'~boriw ~ta'łria sJą w QOJ4h

"i

." .

.'

w

u.ItV.ująoJ·:

.ocJal-demoktaoi Ul (1.)
Deutschnationa1e 100 (1.)
· . .bum .. (65)

komuDJW "
D_bCh
BI.J'Od,owi

(O)

VOlksparltł(ltrelemann

50 (U)

BocJallW (ldttluowc,) .lA

d_oluacl U (28) ..
,
l»awsuSka parl,a ludowa 11

,&nla ·uospod.ucZa
ftiąak demłl!llD

(U)

<łł)

w!ękstość

so.

i

i

17 (15)

8

'artla )UowUlka ,
' ...... ł8I :aaandat6w.
W pOWJi8zem zestawicm!u

partYj śro1kowycl!, kt6reptJodtem t wo
~ły rządy _arx. i StreSema~ A wlęc ludowcy .centrom - U~ demokraci - aa ł ."Cłjahlą d_mo.
k!'łlcla - 131. Wobec ogólnej 11~,. ~PO$16wltoa1ił
cJa ta udałaby a5 głoSów wląkSzaśol'" •. aOb, a.... bardzo sJlDą opozycją przeciw sobie..
Dmgą moWwą kClmbiDaoją l_t .~Bfi:rgel'bloc.:g
a więo partje centrow:e b8Z looJ.alnej demokracji 8
li: . udzia1&m .Deutsch-natlona1e" 'l~ blolr.. ten miał.
by już tylko ptq og6lne! l1,,2!b~ 010$6w .Ul Wew~e1",
Jut 'Większoś6 Siedmiu głos6w•
Nle:reamą natomiast JeSt 'koncepoJa" blOł-u pra..
wicowego, .,. kt6rym m&nJł aoba. Tirpib et comp, ,
gdy! taJ.d8 ugrupowaude musiałaby lobie zapewnić
aeutralllloś4 Jednego ze st:rolllD1cP środka..
.
W obu mołllwychkoDlbinacjacbt· o .któr?ch· po
lf
wyłaj powiedzieliśmy, języczJdem. u wagi hądzi~ St:re
podobbrel jak pod łukiem tryumfalnym. wP""
semann ze swoimi 50 ludowcamJ, który podczas"' wal.. rytu i w BrukseH zapłon~ło~ Wieczyste. światło na ·,r().
Id wyborczej t:bUiy! Się do u,acJonaJ.i$tów;· z dm..
bie nieznanego \tolnierza' belgijskiego: : La.tri.pa.. witt
rej płon.ie to .Światlo, przedstawiona jest Da~&!JI~i
J(łet strony W od ugrnpo-ań cenb:'owJch ale duwą ilustrącji. ·Ustawiono jl;\ na grobie w obeen;ojCłjel.;
go ładue przeszkody natW'J zasa
ej.
gjjskiego następcy tronu ks. Leopolda.
Rwestja włęc gab~etowa w obecnym parla..
mencle będzie nie mniej' ~włklana aniżeli w poPTt'r.ed
Co .się . tyczy pantyk! z"graolcznej to ~
Dim.. Utworzenie :rządu bowiem albopl'aWicow~glY'z jej - w wyni~u wfbor6w - ,ozoltan!eDi~Gl...
udziałem nacjonaliStów," albO leWicowego. ,z uddidem 'n.,..
( • .Iu)
socjalistów będzie
tylko'
wtedy
mo:Uiwe·
jeśli c~hum
l!iI!
. . . "
przechyU Się albo na jedną albo na df«tgą stronę·
W' Plendzym .wypadku powst~by rząd. ,~ez udziału
s.ocjaJjStów, w drugim za navvł..sem zostałyby' parlje
(p) 'Pr~sa łotewska prawie· jednomyślnie lwraca
ludowe. Lecz· zdaje się, że centru.m ma' bar«ho ma.. uwagę na fakt, :te. Estouja pierw$Z8. nawi&zala S'VisUn
Iq ochotę przejj'ć wyraźnie albo na PI:8WO, albo na· le ki ekonomiczne z bo!sz~wikami i ~lątego :tet pierW"
wn~ d i musiałob 'toWVU7olać w samem centl'ilm . sza teraz tak drogo mus) ,za to.płaclć•. Uzasadni& .mi
.., g y
.
Y,
I".
"
, szczegółowo tę myśl wybItny ekonomIsta· łotewskI A..
tarcia. wca1edla. partji niepoządane..
.
. Derg w gazecie "Łatwie'" skreślając następujący vbra~
A zatem tylko długie ł żmudne rOkowania mi~ manewrów ekonomicznych' bolszewjkOw .w rótnyC!l'
dzy Stronnictwami mogą naprzód posunąć sprawę państwaCh, a w państwach bałtyckich w szczególno
wyłonienia rządu i cz, prezydent Eberl zechlle w tym ści.
,.Przedstawi('iele sowietów - pisze A. Berg IIIIIIIIP
?!ypadku paw "'f;tYĆ SocjaUstGDl, jako najsUnleiszej starają się wślizgnąć w różne instytucje gOlpodarstiil
partji w parlamencie miSje atwtltuma rządu. CZb krajowego paristw obcych i uja.ć w awale ręce głóW!UD
nici dzwania tych instytucyj. aby w odpowiednim
t3aka.łe.

wu

rzuca się

p:rzede-

;,..,..tJdam W oczJ klęska skrajnych parł,j: .~ ,~
'IIkraJm prawicowcy ,.hiłłlerowc," pod ",marszalkłem .
, teft'Qft Ludndorlfem." st:racm około 60 proc. swoich
~iCi'loI6w. do czego przycąuił 1 I!IIIą p:rzedewsaystklem
iłU lud~w. poniewu pomoc wielkiego pnem,"
tha, ~ wydatna podczas przedostatniej kampanj.ł
.,~onzel obecnte koU1pletnie zawiodła.. Zdrugiej
lf1roa, komanHci, cJloolai rozporządzali olbn.,.miemł
, ,ładuSzami li ku, m Międzynarodówki stracUJ17
, ·-'d;ttów..
,. OgólDa Jednak fizjognomja parlamentu nie
~ła tią, Idy! - Jak wida6 - przesunięcia mię
tą parl:jam! łą bardm slabe al Jedynym po"fły."
.,.. W)'1tildem jut OiBIabieide sk:ralnJch sJu'zJd@ł.
W,bory więct ~wtodły kompl.~nie, I nadzieja, te .po
.~t. . lI1......ok •• 1't'1cmł • IMbt. lak" ttwuia

~

Nr
!nomenci"

.,,:E;ska~ to wszystko dla swoich CE"16w.

ar

nfeL"enCJ~

.zwykle odhywą SJ~ to w ten sposób, te wnoslo~ on1,
aLy, ~l{.azaó da.nemu państwu, swoją życ~llwoŚć. d(.\l
da.uyeh instytucyj j przedsiębiorstw gospodarczych

'40

w

p~.nHW sumy na cele kredytowe. NastE;pnie staraja. Sit;!
.węj'ćw be:epoś1'edni kontakt 28 światem b.a~dIOWym,
Y{ As.tórym równiet usUują osiągnąć wydatnH~Jszłł \\-ply

Sunerarbitrem ze strony

rządu został

KOmhja farbitl'aiQWtl, powt"lana Da podttawłe
obustronnych pertrakta-c,j z inicjatywy min. Sokala,
w Sprawie likwidacji zatargu w pnt..łDyile włókienni,
czym, została ju ostatecznieukrnslytuowan a• Do ko..
misji 'Wchodzą: 3.. ch przedstawicleU robotników, 3-ch
przemysłowców, Oraz superArbiter, p. Bo.kowiewd,

~y.'WszystkO iclzie jaknajlepiej do cb,,;,ili, kt6r!;\ 'Ozn~
za. od,owiednią do rozpoczęcia akcj~. Momeut tak l
"u~stępuje wtedy, gdy w życiu ekononllc~oeI? danego

ije.

pa,ństwa da.jE;lsi~ zauwatyć oznąki

pnesllema gospo~
lub chwilowego ząstoiu.
.
Wtedy oni nagle :zaczyna.ja. wy['ofyv\1a~ swoJe

dal'częgo

kapitały, anulować pOl'zynione zam6wieni:a' JJodłH!T2~Ć

WJ~ ~czon,

p Bukowiecki.

przez.:min.. Sokala w porozttDlleDi. .~ I.
m,busbem Kiedro~lem.
•
Obrady tonusjl odbędą Się w nanbD.b~ .~
rek O §łodz. 'ił w.. w WarSzawie 'Uchwała komJslI m:b~
trałowej ma moc obowiązującą dla obu. sho~

ploma t ezn cho

uo. strajkóW i doltonywać ró~nych pOSUDIęĆ znaJduJą
ceroi sj~ W ich ręku kapitałami, by połiJżenie ekonomiczne danego krajtJ jeszcze wjęcej zaostrzyć, w;Vwo:
lać zamęt i wytworzyć w ten SpOS?b. odpow JednI
nastrój do tern łatwiejszego wykonanIa. Ich bezpośred
niego t:a.dania) do akcji rewolu.cyjnej''. Kończy zaś
lA. l3erg swoje uwagi ostrzeżeniem, że te manewry eko
Jlomłczne sowiet6w, tam większe stanowią niebezlJle.
ezeństwo, im mniej są widziaue dla oka.. .

rri ta.

Oba\va nrzed argumentami Cbamberlains.
.
PARYż 12.12 (AW) Stan zdrowiapt'e,; .
PARYŻ 12,12 (AW) Dzienniki franclJ$
mjera Herriota, kt6rv~achorował na . llrVPę. skie są zdania, że choroba łlerriota ma chQ.rll
po~orszvł się. Gora~zka ostatnio bar?zo się rakter dyplomatyczny i posłużYć ma Jako
wzniosła. co jeqt objawem w'tsoce nlepoko~ pretekst do unikniecia ponovrnej konfereu"
jącym, tembardziej, że Herriot cierpi na chCh: cH z Chambetlainem.
robę serca.

-,&-

I~owiety paraHżują akcję

sanacji
ekotlrmirzOPl Europy.

(p') Sanacja stosunków ekouomicznvch
Euronie środkowej, doprowadzeni~ pt'odu
kcji przemvs!owej do stanu przedwoJenneS!o
lis. kwestiami, które zaprz.ataJa umyslv .wszv~
Szczegóły pełne
sprawcą
etkich rządów. usnowanlaprzedslewzu~te w
tvm· kierunku dotychczas nie orzvniosłv PO
2brodni.
.
.łudanego'Olonu. Obecnieui!l'wnia się 0;=
pinia łe ~ł6wna prZ\7czvną fIaska jest rza.d
HAN'!'J'OWER ę 12.12 W dniu, 7'flVID. daiJ Szmidta. do rnłodeftoFranka, kt6rv bvl
. sowiecki, uniemo?:Hwiaiacv zużvtko.wanle rozpraw przeciw Haarulaunowi wvjaśniło Się4 e]e~ancko ubrany, podszedł n,a. dworcu Haat
olb rz,rm ich zapasów surowca. znajrlt1J1.tce~o j~e moralnvm sprawcą zbredni bvł Grans. mann i zaprosił ~o do kawiarni. Potem ślad
Sięw'Rosii\. bez którego ni.e może być mo~ ł'laartnann zdaje się bvć ciągle pod sU!!flestia ,o Franku zaQinąt
,4
wv o odroGzeniu ekonom1Cznem
Eurppv. Gr~łnsa i boi się go oskarżać~ Grans był jed
. Vv chwili, gdy sędziwy ojciec ofiary vr1
Ustrój Rosji sowieckie i wyklucza inicJaty~ nostk~ najbardziej zwvrodniała. w łrólce chodził re: sali s~dowel, o mało nie Pl'z'V'szło
e ,kaPitału. p.·rv.watn. e~o i. nrzeztonRrali~p:< łIaarmann r:;: Grans -Witkowski. 'Wvkorzy:: do wypadku, starzec bo\viem chciał się r~~
.ie: sanacie ekonbmiczna Eurooy. Fakt ten stvwał on zaredv nienbrmalne Haarmanna. cić na zbrod..Qiarza.
mjał rzekomo oewnewplvwowę kola w An:1 Sledztwo sądowe -wyjaśnia, że Grans razem z
Ol ciec zamordcwane~o Schulza O'P()!
gliiFranćU' a. nawet vi Niemczech SP owo:: I-Iaarmannem schowali zamordowa,netlO Fran:: wiedział,
z~łosił się do policii hanno~
d,ować do S:litkania drogi .wyjścia we wspól ka do szafy i ze Grans niektóre ofiary sam werskie', że
~dv
syn je~o zaginal PoHciaodp()1
neJzbToinej akciiA:pgUi i FrancH ~ prze~iw mordował.
wi.edziąła,że ~dvby syn· iefto zamordoWal
s()wietom:lltZV .o~ranlCZOllvm wsnołud:t::1ale
Przvstnnionodoba'dania świadków. Są k020Ś lub okradł, zaiełabv się nim, ale tak:
. Niemłec. Projekt. ten ,omawia całki.emna ser~ to przeważnie rodzice' pomordowanych n,ie ma po co interwenjować~ Jest to lUŻ dtu.
Ja w ,~Deutsche Berwerk 'Zeitung". Rechber~,
ł
gi fakt, który naprowadza na prZypuszczenie,
'\VvbituypoIitvk i ekonom~sta. niemiecki." ch opców.
,~
Or~an ten donosi o oŚ'wiadczeniu iednego z
Pierwszy zeznaje ojciec Rothego, któ:: że polida wiedziała o zbrodniach.
konserwntvstówant!ielskich jakoby An~1ia ::.y oświadczvł, że PO powrocie z wojska nie
\V czasie zeznan Jedna matek ze~
Już liczyć się miała z ewentualnościa zbrojne znalazł svna w domu i poszukiwania napro:::: dlała. Na sali rozarvwaią. sie straszne sceny.
go. wvstąpienia przechvko. sowietom przy wadziły ~o n~ ślad Haarmanua. o ozem do:: ~latki, poZ'ns:wszv ubrania swvchdzieci pl~
:zvnnvm współudziale Niemiec. którvch z~ niósł policH. Ojciec zamordo,vanelilO Fl'anka czą i mdlej~. Ze wszystkich miejs~" na sali J~z
danielll byłobvzubezpieczeniekomunikacJi opowiada, że Syn ie~o znieJaklmSzmidtetn le~a się szlochanie' rueśzczęśliwych tOWo!ir
CJa tyłach. za. co Niemcvotrzvmalvby ocL: miał wvjechać do Amervki. Wed1u~ ćpowiaJll c6w..
oowiednłerekompensaty. . . . .'
_ _ _- . .- . .
_IIIIIII1!fiIIII_ _ _. . . . . . . ._ _ _ _ _ _. ._ . . . . . . .- .
fil

"

wszystkich

grozy. Grans moralnym

w."

z

I

prasa~~~~~:~tYmtani~pokolona z~sta~~

. .•...... "Ekonomiczeskalll Z1Zń'C jest zdanIa, u;
RechberiJ bvłznany zawsze tako zwolennik

-oorożumienia ·nrz~mvslu ·niemieckie<1O 2i
lrancuskiml an~łelskim~ . Artvkuł jegona.1e
żYt~aktoW'acjako opinjępewnvch wPlv~
wowvchk6ł\Vielkiego. Pt'z.emv~łu niemiec!'
k.i,ag,'.o~,. ',.k. r.·.8... ". ,... pro.,P9.n.uj~pr. z,em
. . . ','.v. ~lo. wł
. . ,../f. rau.ortl.

,

A mba S a
li

..

krzy" ki S ł
t, u\vie zJłel

lłII

ZOWI

R.ZYM12.12 (PAT) Ambasador SkrzY11$,i wl"ę

cżyl wczorajPapietQwiswe listy u~lel'ltftdlWb.j"ee

Su·. w charaKt~rze arnbasę.dor~

Am,ba~adm: przybył. z G~łym pęrsQn~iem 'Pil~1-

·tP.
cuskiemut angu;,~lsklemustworzenle trlUmWlP

.stw1;\Qo·Watykanu,Wsali Clem.entyna oczekhv:l.:
ratu, mąjące~onaceluprzv 'Pomocy silvmi::= na:n ·se·kl"Qt~rz PrQt9,kółu mc;msi~orCanalli. ~.p1~
litarnejF'rancjiłAn~)H zniszczv-ćzwiazek re przYjl\J a.mbasadovaSkra;yńskiego w sali tr<mowej'v,
! . ".....·u,b.',Jik
. ·.so.w.ie. 9. k,.. iC..h. i. ~.n., t'. . z.... e.,. ksz.ta.łcić .)l.O V! .~? .Qt".'C.:l.·VBillCa.
ł.e~"Q,.,.dworu 1. gw.ardji, zl.acbeckiej .
·J,pll,Ję . ". europeJską•. \,.nkonomlczeska la . ŻIZp ;
, Na· pne~ówiel;de ambasadora Skrzyil$klego l?a...
P-i$zę V\1'. dalszvt;nc~ąf:tu,~e tnoznabv PIZęl ŚC piet odpowiedziałslowami pełnemi tyczliwości dla
.' ,QO., p.ol'zadku >dZiennle~onad •. ff1ntazjaml Rech :.rządu i narodu poslkiego.
$.

ber.Jlll· gdvbV vtvJazd

rYże," ł Rzvmunie ,bvł

Chamberlflłna.

przez

do Pa~
;nie.ktÓre f-lazetv

Irancuslde .• motywciwanyw •. ct~chuRechber~

~owskicll idei.'
. •.
Wedłu~! O'piniiStieklt:)',vaoświadczenia
Rechberp.adowodzą~źeczę~ć· konserwa tv stów
:an~ielskich. Pl'Eutnie sPt:OWpkOWAĆ zw~a~ek re

'.'

.

.' . .

. '

)·. ···Włacznosci z t~mł.alarmami pozosta.

je wiadot:n~lt·o posiedzeniach sowieckiej
rady ,>~oiel;\n~j; . które świ~źo~ aiezakończy
Iv., Pgstauowlon9' .udoskon~hć .. 0rllarlizaclę
atmiit . aby. W danym raziem,o$lła ona speł~
publik sowieckich na . jakiekolwięJt'niepstroz~nić swe zadanie.' '..
.
'rie' . ';wystąpienie, . kt6reby . poz'Wolilorzą.dowi
Wura.aie .sowieckielutTwala sie.· prz~·
an~ielskiemu na zaatakowanieSSS&.
konanie,iż, .An~Ua jest istotnie inic.iatroka
. < , , 0 tem.:Ze ~abinet. an~lelskl~ p'iszeda i wielkię1lo p19ku ..$kierowane~dt$ vrzeciw . . . S01s
'!ej,Stiekłow-- przv$!otowuie o.lt61na organil):llłetom i " .~eNiemcvb()d . naporem ptz~
zacJe ,jednolite1lo frontu imperialistycznego ~ysl~zf!odzas.ię na współudział w teJ akcji.
przf,cfwko SSSR., .ś·wiadczy r6wnieżdepesza : ·.·..'AngJjiti ~l'~n.cja, i,Niemcv niewatpUwie
ł,,",M, atin. a~' o. ·, zam,.ierzon.ef, podr6i"v
... 'C.',ham"' ber~

poroztimjęja'sre co do.wspól~ęj UnH. PO$tę~
2nina do Parvźa iRzym~. :pepeszat~ ,wska -pow.ania . wobec SOwletów. J~rassin przvbv==
ztiie, ze .
londvnskt zami~~za w~l:agnać .ws~v dOPłlJ."vźa znaiduiesie w obliczu propo
F.rancje
.' . do '
.' ~l. akch 'Pl;ze~zv(."ii. które niewafpliwie,uczvoi CbamberIa.in
"ciwko. .
, która wtvmce F;rancU W sprawiezwalcza1l.ia sowietów. ,.'
fu' .
~łówne źrgdło
__ x~- .
zaf!raźaiacej zre~

.

dów . Ionjalnvch. Stiea=
dczeniem, iż trzeba~ ,aby
aO$lHHlU(:l'

. :......._"'.,,...........

rozciaanal

kontrole

sposób 'najczuJnieiszv
Q'rożą.ee'

wznieceniem

l'

--IiIIIIIIIli....

lilii!

e.

le-

Pe cerem...,nji Pa.pie~ udał się ~ ł .~
sc.1orem Skr~Ylląkim do prywatnej lJibljo~t, gd.de
rozmawia ~ .nim serdecznie. Nast~pnię .P•..... ·atrll)8Sa:cl?ot' Skrzyński przedstawit '. Papietowi personel posłJl:'
stwa poczern w towarzystwie mOllslrrn. Canallłi SI&2U1

belana hr. Pausęa, zło~ył wizytę kardY1;lSłoWiS~U
Gaspari •. Amba.dor' Skl'!:ymki udał . się .do· <bazYliki
watYkańs!::iejna grób. św.piotl'Q, .poczętO· odpr.owa~
nyprzez monsignr. C8i1alli do śwlętychwrót· opuśCił ;

Watykan. Po połudl:liu se~reta.rz staU1,1 kardynał GQS-l
p~ri reWizytował atnbasadoraSkr2iytl$kicgo"
rrn U l
t ..· . . . .
r
Sejmu. Przerwa potrwa mniej'. wi.ceJm.l~I·~:. W'Qb~
tego okazuje sj~ koniec~nem za,łatwieniej.~e pr~
ferjami projektu ·proWizorjum bud!6t01VegO .DA· p~
szy kwartał 1925 1'.
' .....,
ZałatWienie tego projektu wype~i. prąw4Cł~':
bn.ie ca.tytydzUu1 prac Sejmu. W ten ~poSÓI)iI:u1~~
jak t y ustaw, a wśr6dnich i projektust4W1 o !lJ.~'e.!ł
nrch ·.w;,ładzach woJskoWYCh,· wejdą .J)OdObl"adrł4~~e:,.··.
.rr" po fe.rjeeh.
.
em

·
.\

Z:m1a.n,. 'Ba
(wp)

stanowiskacb

.ol,wo4ł~.,\;' .,'.

Na miejsce wojewody ..·•. lwowjld~~t, ./)1J

Zimnego, który przeszedł na. e01~ry~tI1'ę, tipatr~0D:t'1'~S'
wedlugpisro·warSzawsldcb., jako kandydat ołł~et1l1
jewoda ł6ddd .p.Garapic~Ml~j~eep.· GarapicbA
Lodzi zaj~ć. ma dotych~owy· Wicewojew~·,· . ,'..'
IUowski.
.'
. . . .' . . ' .
.. .' .;;1.'
.......J~ko kandydata na w.ojewódę ł6dzkiegg
tllaj,~ Nwnie~ .b., .aW1t$tta pra.cy~p# DaroW'~~~i;, .

,*,.,.

TłOZW n ,

-

:s~' tH"H'~

rh"li::l

UilI

scowYch władz I delef1atem rzadu \,1 ła.Jvsła_
:wem '\Vaszkiewiczem oraz Pfzed:..tawicieJe r~
~v miej sklej z VI ~zydente1l1 Bańk~ ~ ~im j
lOPllciricw&kim na czele. Z dworca P. minir:
Iter udał się do pałacu RzeczvPos"pndtej. "
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WAR SZA W A 12,12 (P AT) Na dzisiejszem pOSiedu komisji budżl.towej w jJ;er
wszem czytaniu projekt ustawy o prowiz(l}'jum budże
towern na pier"łszy kwa.rtał 1$)25 r. l\astE;pnie przyję
"odział pr~eV\ odnictwft komisJi sehn~~'\yvqh to w 2 i a-m c:zytaniu projekty Ul:ita.wy: Po referacie
na konwf'ncie st"nłorów. wvwołal w S~ln'le posla Trepki - l~owele do usta wy o ochrohie 'yna.
tiuźeniezadownlenie i zaC2vna Pfzewaźar 1r. "k6w i WZ, iÓW. Po l"eferacie posła ?1ia!i"'skieg'o _
'~danie, że naleźałobv zasto~ować orzepisv te. projekt ustawy o pomierzeniu uJ.orshŁb statków hanł:fulaminu, 'Postanawia tace. źe przewodniczą,:
dlowych, oraz r..a )odstawie reier"tu posła MichalDV ma być wYbierany wi~kszościa f410s6w skiego . proje:.:.t ustawy W sprawie przedlntenia mocy
lComisJi.
obowiązująt"ej, ustawy g ,m,da '{ kwietnia 1922 roku w
przedmiocie podwyższenia niekt6ry<.,b opłat stemplo.
Sprawa nomłnacfł ministra o~włałv.
wych, oraz w spra WJe uchylanIa nIemieck.iej ustawy
'.
Jwn) Jak się dowiacluiemv ze. źródła o opodatkowaniu osób j towarów.
miaro a lnef1o. wszelkie pocrłoski o ewentuaI
Otywioną dyskusję wywołał~ sprawozdania kone' nominacH n1iniRtra oŚ\Ylatv sa bezpod:: misji Skarbowej
na wniosek pOElła ,1Hzepeckiego
spra.
Itawnc~ ponie"rni crnrawa ta wog:óle w łonie wie ll'1welizB.cji rozporządzenia o' prverarhov. aniu ZOr
r2ł\du nie jest rozwaźana..
bowiązań prywatno prawnych, oraz pożyczek państwo
~--xwy('h. Pjen~:szy wniosek domagał sią nowelizacji prze~
pisów wSp()mnillm~go ruzporządzenia, zwła~z('za (::>t,"
czący b. dzielnicy pruskiej. '\Vniosek t<?n refero\vał po~
sel Plucińskl. Komisja wniosła o przejściu nad nim
do porządku dziennego.
NOWA WALU1~A \V AUSTRJI.
Drugi wniosek w formie rezolucji, domagał się
WIEDEN 12,12 (A\V) W dniu 12 bm. od rządu. aby posiadacze poźyezek pa.ństwowych.
Z~romadzenie Narodowe. rozpoczęło obrady którym jako nie wlasnowolnym władze pllflstwo've na
nad projektem ustawy .monetarn~i.
kazały zakup pCtźyc.zek pańs two ",v;; c: t otrzymali za
W'mvśl tego projektu z dnJem 1 stv~ swoje obligacje takie sumy potyczki konwersyjnej, ja~
cznia lQ25 t. wprowadzona zostanie w Au" kie odpowiadają~ pełnej waloryzaeii ~ marki fKl1 kiej
strJi waluta szvłinflowa.
obrotach h!lndlollt w dniu nabycia potyczki. Na. wniosek posła. Rzepet!wvch za!=!tosowanie nowel w.alutv bedzle fa? kie("o reZOlucję tą :"'fZyjętO. Rezolucja ta rozciąga swą
kultatvwne. Termin wprowadzenia nowej wa moc na właścicieli funduszów u~rtcczllości pulJlicznej.
łutY w obrocie powszechnvm ustali rzą.d W dyskusji przemawiali poseł Urbaliski, Faust~~lliak.
dopiero w przvszłvm roku.
•
Bittnnr. Kubik. Wnioski komisji skarbowej przyjęto.
W ustawAch. wyrokach, oraz WSZelklCh
Posel Ilski referował sprawę wniosku koła ty"
mnvch 0bwieszczeniach puhlicznvch użvwa" QQwskiego.
związku ludówo-narod?wego, klub Chrz.
na będzie tylko waluta szv1in~owa. wvJatek w spr~wie podatku
domowego. Korrisja. przyjęła re~
stano\viJedvnie, cedułka ~iełdowa'9 która t1;ot9lJ zolucję wzywająca, rząd
wana będzie nadal w koronach, zaś prze płCIe Izba r~",clh](·jE' uch \vam.<fl,. do reformy tego podiA.tku.
do 'noweJ ;waluty ustalone( 'I bedzie w drodze

Podział

KomlsJi Sełmowvch.
(wp) Jak sie dtJ\viacluiemv wczoraJszv

a~enju sejmu~ odes~ar,U

'v

-

yv

, roz'Porzadzenia ministra. skarbu.

'UUYllZNY STAN ROKOWAN l"RANCU:t:tO ..
NIEMIECKICH.
BERLIN 12,12 (A W) Ze sprawozdań o rokowa
)acb handlowycb francusko .. tllemie<'kicb wynika,
:Niemcy W.'4aJ~zfllld,~tlWfWołUjl.\ trudności przy
:o!dadą.eb '.rJ$,'dJ;1li4~'~~ę~~Lr1ąi,!\,~\\t~~$~ , .. ,na., towa17 .cbe..

~c_e.. ·1,~.wer!f~t.aileo'cY "~'"

...

zleli

N n stennie odesłanO dQ.. komi~H ~f1ra~
we przekar.ania l1arafH SkAlmiprzvcldei c:rma~
chu ZWanC!10 5\tarym
lTIem na wvnadck
bezrobocia. \V sprawie wniosku posłów Zie:;

0.tf;czne." :

Fakt ten zbiegł się· z Xl iepowodzeniem w rok owa
Jliacb niemiecko .. sowieckich. Delegacja nieQlierka
:wv Moskwie uznała bowiem za naj stosownieJsze przer~ać rokowania i powr6cić do Berlina.

';' ;:<1 1 ,,"

STIŁĄSZLIWA MGbA NAD
LONDYNEM.

LONDYN 12.12 Od 38 Jtodzin miasto

p~H{r!lZOll:e" j,e'gt w c. ieikiej m!!le. p,odąbno od

50 lat ludZfie nie pamietaJą tak s;!esteJ m~dv,
';t'k w roku obecnym. Swiatło elek.tryc~new
e:mieszkaniacb i .na nlicncb nie gaśnIe p~~~z c~
łe'24 $)dzinv.SpecJalne reflekt9l'V' oS\~letla:::,
~ą' 'ulice. Nie zapobieaa to nlęszcześh~wv~
'W:V'padkom z któr,,!,ch ki~ka skonczvlo SH:~jt1Z
'iniercią. Na jedneJ z ubc Londynu zdet:Zvłv
"Bić dwa autobusy, przvczem ]8 osób odnlosl •
lłeJs7e i cięższe taDv. Ruch statków na.Taml
.łf~ został wstrzvmanv. 'JttT czoraj na t>oR~edz~
Illu izbvS!min nie widać było ~ Joł"'. dzlenm:::
karskiej wielkieao z~~ara., ul1ueszczone1!(". ~
saliposiedzeń.Posłow sprowadzano 9.0 sau
,p()siedzeń z. po~hodniami. \V ~dłllfl . in!orm~~
:cjf obserwatorium astronoąuczI'!e1!o nlę,,' m~
Jlia si~ spodziewać. a.bv m~ła ~lkneła, w, .CHl
'~ najbliższvch' dni. Z ciemnOŚCI korzvstała
r6źne indyWidua, które, kra dna i dopuszczą~
fa sie rozbojów. W dnIu. wczoraiszvm w Cl#
tv okrad2!iono jeden z "'lekszv~h skIęTlóW Ju
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mvwać za~;ilkL jako sprawozdawca przema"
wiał poseł Pllch~t1ka. Następnie poseł Puchał:a
kr. l11"Zedłoźvł srHawozdanie komisji pracv o
\vniosku tychże posłów w sprawie noweli do

ustaw\ o 2flbezpieczcniu na wypadek 'bezro~

bada. Komisja rozratrv\vała te wnioski, obvl
dwa dOh'czace przcdłuźenia czasu udziela#
nia zasiłków, który to okres wvnosił dotvchl1
cza,s 17 tvaodni i przvicla p()~tanowienie. źe
w razie dłu!:!otrwalc1to bezrobocia. minister
pracv i onieki snol. w 'Ool'o1umieniu z min.
skarbu moźe przedłllzvć ten okres do 39 tvgodni dla poszczególnvch midscowości. lub
poszc2ególnvch !1ałęzi nrzcm,'słu. Referent za

znaczvł, źe kOlnis!a za~tanawiała sie równieź
nad kwesthl bezrobocia pracowników umvsło
wvch. któf\Tch liczba wedhut Rhlt"stvki z'WialS
zku wvnosl około 50 t"!'ilcC'\".'l\ló",ca. zazna,
cz"t że min. Sokal nr7.\,n,(,kł wnieść w naJbH7.szvm cza~ie odoowicdnia ustawe w spra$l
wie zabezpieC'zenia prurowników umvsło Q\Tvch
\V dVf1kusH przemawiali po~łowie Zien'liecki,
\V6icicki. \Vaszkicwicz, ks. Stvcz\',ński, Trep
ka j tańcllckL oraz w imieniu
rza.du
wicelnin. skarbu MA rkowski. Dvskusja obraca
ła się około nrzedhlicnia okresu. w którvm
bezrf'lh()tnv otrz"t11uie zasiłek do 39 tvgndni

Pomijaiilc
wał

posła Łańcuckicao. który
,otrz\'mvwał

propouo
zasiłek

abv bezrobotny

prz(!z C{llv czas SWC(fO bezrobocia za wnlnsł
kiem komi!"H. ahv okres ten wvnosił 26 tvgonni oś'wiadczvł sie wicem. Markowski. Po
nrzemówieniu r "Oferenta usta \\Te w brzmieniu
proponowanym przez kom.isie przvjetoDoko
nano nrzez akJflmacie' wyborów nosła l\\il,
czvńskie!!o na sekretarza sejmu.
NH~tepne no~ierl7tmie odbedzie sie we
wtorek dnia 16 i!rudnia. NR porzadku d7.ienl!l
n"m f'" r;, W uzdanie k()mi~jj źvrardowskh:; o
wniosku w ~l1rawie p0r-tawienia w stan OSkfl1
?cnia rr7.ed trvbunalem stanu b. /minit;Łra:1
skul'l"u K11 clHl.r "kiego.

..
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Ol)ANSK 12,12 (A W) Przed kilku nielldałe~o zama('hu'wE~tonii, praca ę,s;!łtS.CVl
dniami w Oliwie. pod Gdanskiem. odbył się na w oąństwach bałtvckich zosta.nie przerwa
,tajnv zjazd kierowników nr()pae'andv komuJ:: na ua przecilHl dwu tyaodni. Przez ten czas
nistvcznei w państwach bałtvc~fch " .
cenfrala"komunistvczna w Gdańsku ogrąniGz\'
Na zjf"ździe tym om1nVlano k9nl~cz::: 'sie 't-vJko do wv,:,~łanhl na tervtorja .państ~
noqć przeniesienia tvmczasowo centra]1 a~!1ta::: bałtvcldch wvwlndowc6\v, którzv" sie m9~b
cyjnei dla państw bałtvckich do Gdanska.
przekonnć o nastrohlch na miejscu. '
Centrala, utworzona VI Gdańsku. roz~
' Z powvżqzeao wvnika. że ora'ca prona~
ciąstnać ma s\va działalność.l1a Lit'Ye, Ęst~~ ~and()wa nie ushtie. lecz - przeciwnie ~' wre
nję i Łotwe. sneclalnv ZR~ JeJ oddz1ał zaJmIe 'nadzwyczaj f!crr::lczko,,,'o i że komuniśct.na:r.
sięprOna!Hlndil komunistvczn2;l w,:~olsce.
'wet'e:dv sa zmuszeni do tef10 wyJatko\vu
"W' obec '\,\Tzmoionej czuJnOSCl władz w czujnośdai .renreRjami, usuwaJą folie tvlko na
!!4ństwacllł bałtyckich, w':~n!~::=~zv.,.,~_.clll!llillllalllllilslilllllm
..o.illll!llli.wllll!lliiili!lie_nlillllla.ik.r.óllllt.sz.v."_____·IIIim.'!I!/IIIII~"

zło~ył OD inne cświadczenie.
Poseł Ferinetti wygłosił przem6wienie,·w ktow
:rem dowodził, te faszyści nie llbiegają si~ (') poklask
~
tłumu, szczególnie jeśli jest on mniejszością gdy t łas
kt) \Vedłl1f1 doniesień prask"ich ,:Lido,
ki tłumu nabywa się tak samo" jak Łaski publicznej
wvch Nowin'" minlRter Benesz zafuierzask~
kObiety.. Po zamordowaniu Matteottiego. nie ła3ka orzvstać ze śwego pobytu w .RZ~1mie. abyna.~
pinji pub licznej, lecz siła uratowała fas.ayzm.
",iazać kPP'tR'kt z Watvkanem,w celu. 'omó.:t
ByU tołnierze - zdaniem Fa"inett~ego -~ą za.. wienia spraw zwią.zanych z polityką eklezja,::;
wsze przeciwni faszyzmowi i pr6buj~ OUI stale polity- styczną.
.,
ki na własną n;:kę.
kt) l)nia 14 bm. odbedziesie:'t,'tir9c~T;
Mowa Fłrinettiego stoi w jaskrawej spr~.~znoś ste otwarcie .Domu Polski~t!o. za:ło~~~~~Il(j:
ci zprtyrzeczpuiami t skł~danemi. przez faszystów, te przez "PqlonJę"gdańska, po wielu truO!acIi:j
spokój p8,IlOwać będzie wszędzie ,} że władza ustawo- staranich.
.
'., '
d.a.wcub,ędzie szanowana.
,~
Vroc~vstość otwarcia poprzedzi', S6I~Ti:ll
ue nabożeństwo w kościele katolickim' we
ROZRUCHY'W ALBANJL
Wrze~zczu.
'
'
bUerskłch, z które~o, zabrano blżuter11 na 2
BIAŁOGROD 12.12 (PAT) Dzienniki tutejsze ~o:
kt)
Łotwa
zawaHa
ze
Szwecja'!
traktat'
'tys.. funtów.
noszą, że rozruchy w Albanji stają . ń coraz ~oważmęJ
handlowy na zasadzie klauzuli najwiekszes;!o
. ! , . , '
J.»ARLAMENT NIEMIECKI ZOSTANIE sze. Ludność okolicy Liuma powstała przE'clwko rzą uprzvwileio,vania.
dowl :00 ruchu tego przyłączają się coraz to D0we ,
kt) ~Tczora f ,o ~odz. 8. min. 02, odczuto
ZWOŁANY PO 26 B.M.
szczepy. Z polecenia rządualbańsk.lr'gO dokona~o w w Stuttgardzie !l,",rałtowne, lecz krótko1rwa;.
BERLIN 12.12 (PAl'O Min. spr~ wew- okolicy
Mati licznych aresztowań ~sró~ zwo!enmk6w łe, trzęsienie ziemi.
Iłętnnvch o~wiadczyłt te ostateczne zesta~
~enie' wvniku w,'bor6w hedzl~ .ustalone .26 Ahmed B<"g ZOQ'ou., uwa~anego za msplratora. powsta..nia.. Uwią.ziono również żony aresztov·.anych, co v .;v:o~
,J!'rQdnia br., a zatem o wcześnleJSzvtn zwoła. lało
wielkie oburzen!e wśród IUdnOŚCl muzułmaflsklej
- Odczvł w Sokole.
lduparlamentu nie .moźe być mowv.
Zwolennicy rządu znL -""zyli w Sl·utarido~' byłego
fr) \V dniu 14 bm. (niedziela' o godz.
burmistrza. Mom~<;:a Youka.. DZIenniki ser>skle sądzą
4:::e-' 'rO roI. w sali Sokolni I. Nawrot 23 od::::
ZARZUTY PRZECIWKO FASZYSTOM. .
PARY2 12.12 (AW) Dzienni: f stwiE'rdza.Jf:\, !e, terozrucby sąodpowiedzjąna stMo'wallą przE'Z rZf\cl będzie się odczvt dra I.efii~wicza •. wice~pre:te
PS&JlUoli pres,fę przf!d ma.jącerni się odbyć 20 biet&cegl. sa Dzielnicv Mazowiecklel. orz"""',,łc{!o 'ole,
'J'tua.cja ,we Włoszpch staje f:!ię niepokojl\f&' .
dawno z Amervki na temat: ...sokolstwo ..
MU880linJ w dniu 5 grudnia r. b. ~ sena~<le obie miesiĄca. wybor.a.mi.
Aroe8:'ycflI""
•
~ublllAt' m'Ulcb'l ~YatoW"&. Obecn~ • ""u1&

mende

4 11

mięckie~o' i Brzeziń.skie~o w kwestii Drzedłu~
źenia czasu, w którym bezrobotni mOSa otrzv

_~T='

swój .WyJazd

Al P~~:!ci8igu najbli~stych dn •
.:'" '. . Jił'Q'kóWłU1'ih handlowe weszły przeto W stadjum

D 2Ii

A"

go reku

WIADOMOSCI Z KRAJU
:\\TSZECBśWIATOWA· WYSTA.WA

W WARSZAWm.
(k) Grono lU'chltśkt6w 1.1,10. Robót Publ. opril.
towało proJekt wSfechświatowej
'\j\·yst.awy pow'łgł3ćhnej w WatSzawia w l'oku 1928 . jako W lO-tą 'f'ti'tznłcę odbudowania państwowego Polsld.
Wystawo :Wiałaby ~a 2adanie podkrp.ślić ~lę
Po~s'k.i, jako łąr2niktt gospoliarCllE>go między WSflnG
"dem i ~aehodt·m orS2 dać prliteglrt d 'Zdohycz~t gospo
'Aar(;!$"bf'oj~itJ. VVystawę t~ poprzedzić ma w,rilta
wa polsko..1rFtncuSka, projektowana na rok nł26.
l<lko ta~tn obydw6ch tych wystaw, kto ty po
;wła'(;łw·nn 2'\nudowaniu mógłby by~ utyŁy na. pro-

"jł:ktowjJne jedndc2eśnie stałe targi wA.rszaól\t~jkie, 11patrtOl11' jest y:rawy brzeg Wisły (park Ske.r~szew
!'łki i. t. ł.W. Sa..:ika Kępa)
. Zarówno kompetentne cżynnjki rządowe, jRk
i miejskie Ww:-sgawy patut\ przyjaznie na t~ inicja-

ł

endułQ

CZ8

SitBOMNA GtrWBBNANTU MO RDERCZYNIĄ
Znany arty$ta~malarrt: p. X., :wmieszkały w
V\1arszawie przj' uL Cżarkieł!0l przed niedawnym . t'~a
sem ogłosił w pismr.ch r te PQszukuje guwernantkI do
dzieci. W kilka dni później zgłosiła si~ ~łoda dwudżiestokilkoletnia cudzozietnka" urocza blondynka,
ubrana szyko\\'llie, choć skromnie. \'Vygląd i .lta~ho
wanie się nieznajomej odraz u zjednały jej debre
pr~yjj}Cb. e. poniewa~ była bardzo s'kromna w wymą
gan1e.ch ~ odrazu i chętnie zosU\.ła pr:tyjflta.

Panna. ZU2.8.nnĄ, takie imię nosiła. nowa gu~
wernb.ntka, zdobyła sobie serra wsżystkicb. D2'e.ci

l

SZPIEGIEM.

po1awała komuś prze.z telefon X'2:ecZyj kWil m.ogtt,
interesow~'.ć tylko defensyw~ sztabu jednego I p.a;ństw
ośĆ:iermycb. Tak wniosku wał p.. X. I ury,'IN~W-ł! ~*

re

usłyszał.

Pod i:'\vra~e:niem tego poszedł do łótkll

.~

gdy.

1acz(\ł na nowo rOzwa.ta.Ć t~ spra~ , arobIł.
crlył !'l jakim przejęciem Zu:zht rozmawia fi d2:leetnt,
doszedł do wniosku, ~e musiał sl~ przeslyslte<! luli

nazajtltr9!

'~le zrozum.i~ć dyskretny flirt, proV\r,ad'żony pr2e1 ~

1

lefon.

zd3;~ył jurt zaporoniec o tym telefonie•.
Łatwo więc wyobrazić sobie jego pr:zera~enie, gdY'
pewnej nocY' do mieszkania j~go wkroc~yła pollcJa
z o~wiadczeniem, ~t1 w mieszkaniu tem ukrywa Idę

P. X.

wprost przepadały za ni8., pani domu była zacbwyeona jej uło2eniem i zachowaniem, pan domu, zna·
jący si~ gruntownie na \XIwabath płci pięknej, rów
nlet z zadowc1eniem patrzał na uroczt\ figurę pan- zbrodniarka i niebezpieczny szpieg wojskowy. Pan...
~,w~. .
....
ny Zt:'zi, która, Pi'ZY całej tkromnośd, umiata. rzu- na Zuzia powędrowała do więzienia. i Wówczas dople
ro dowiedziano się bli~szyeh szczegółów o jej roman
ca.ć powabne gort\ce apojrzenia.
'
ZJAZD OKULIST6W W lUłĄltOWJB<
Zachwycali się pann~ 2uzannl\ i lJóŚt';i~, licznie tycznej i burzliwej przeszłości..
Pocbodżiła
z
Czech
i
popełniła.
tam
morder
..
(k) W celu :podjęcia zbiorowej i jaknajenergi: odwiedzający dom m~l.arza, głównie oficerowie 1
stwo
rabunkowe.,
Mianowicie
zamordowała.
i
ogratlUliejszej akcji ~walcz.anja jaglicy u dzieci W Polsce, urzędnicy. Ogłada towarzyska i powabny wyghąd
{trahotn,8,) odbędzie si~ w Krakowie dnia 14 i 15 gru panny guwernantki ułatwiły jej wstęp co salonu i YI biła bogatego miljonera, który był w niej zakochany.
jakim sposobem z damy p6Uwiatka. i morder,,:,
dnia b. r. profesorski zjazd okulistów.
kt'6tkim c~asie zjednały jej licznych ZM1000YCb i ~fyni przeObraziła się w skromnt\ guwernantkę - to
Zjazd ten. ltablicjowany pr~e! s::"!'1atora. trata adorator6w.
'ora. Godlewskieeo łi I{rakowa, znala~ł
poparcie
Panna Zuz~nna uprzejma dla WS2Yliltkich, :naj- jll~ jest "tajemnicE\ l'lawodowąu wydziału pólitye:t. .
wszystk.ich uniwersytetów w Polsce oraz czyn.nik6w chć;ltn1ej jednak 'obdarzałą .obiecuj4cemi spojrzen1a- no-wojskowego~ na którego usługacb była.
\"zt\Q,owych. Głównym punktem programu zjazdu bę mi wojskowych, zwłaszcu wytlilzych szar:Ł, chociatUjawnionQ pl'zytem i dru~ą ciekawą okolic!..
dzie obmyślenie sposobu :zwalczania jaglicy orali!: U- by nawet w starsżym. w.ieku.
~~ć.. .;;;..... Oto guwernantka-·szpieg miała rekomenda
$ta.1enie na,jskuteczniejszej metody leczenia tej prli:y
Ua,larlt p •. X. najmniej gorszył się :i!acboWQ ..
eje od jednego !te działac2Y 1': P. P. S. i rekomendM
krej epidemjl, rozwie:ln'io~niającejsi~ w .Polf:l'~e. Za niem Zuzi. Gdy. jednak; pewnej nocy siedzą" cicho eje te ogron:lllle ułatwiły jej działalność szpieg:Jw$kat
t'ata ta lI:8.wle{'ZOha została. 2 Rosji sowieckiej.
VI swoim ga.binecie, posłYs~ał\ te panna Zu:u.nna pro
Czero się powodował ów dzinłacz. zalecajl:\c OIJQ
~ rarnieliia rżl\du na zjazd ten udają Si~ dr. wadzi przez te1efon rozmoiV~ na jakU powatny ter.nat bę tak niebezpieczną, kt6rej przeszłości nie !Imal, nie
CzesławWroc2yóski, dyr. Getleralnej Dyrekcji słu1: . 1 pr2yciszonym . e:łosem, rtainteresował się tem i :la- wiemy. Pr~ypuszczać jednak nalety, Ite. :niemałC\ rólę
by flw:()Wia prl)' Min. Spraw Wewn. ora2 p. Krakow czął podsłuchiwad. To, <:0 usłyszał, hyto tlik nad odegrały tutaj wd~.ięki .niebe~piecznej Zu~
- ~
ski, nac1lelnikwydz~ Min; Pra(lY; uniwersytet war.. ~wycz~jne, źep. X. wprost bniemiał. ):lanna 2uzia.
szawski d~leguje n,s. ten 2j.ag:c! prof. d..ra NojsJ!ew- W' . .
..'
'..
JI~
J
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Z-J'Ai:D ADWOKATÓW' WB LWOWIB~
Vi KIłAKOWtB.
(k) Wnfed;delę i poniedziałek .obra(1bWał we
(k) PretesY M C A indyjskiej dr. Kanakarajan Lwowie w sali Pol. Tow. Polite.chnicltnego zja2dndwo
,t\,.Paul,ipochodtenia Htndus,przybył do Krakowa lmt6w 2 całej .Polski, który miał na celu .' om6wi~le
,.,łl.·toW8.f2ystwie swPgoSyna. . Zwiedza on . E\lr()t:,~ 'W stanu a.dwokatury we ws~ystk1(!h dzielnicaoh pe.il1!ltw$.
'p~leietdtieIAmerykLdo lndn.Przez dwa dol lwie.. oraz' utworzenie ltwłs.zkll·. międ.zyd.2i-elnicowego~ 'Pr~e
il.zal Kraków .1 był na zebraniu· u prof. dr~ Marcblew Wodniczy1i: dr. SuligowskI z Warszawy, dr. Dziędzie
:akieJ;!o, pre!esa krakowskiej Y M C A i wygłosił .od... lewic~ ze Lwowa, dr. Trammer z Krakowa i dr. Pie
.~zyt o iltosunkach społecznych wIndjach. Kana.kara... thowski z Poznania. W niedziel~ na nadzwyczajn8m
jan jest Chrześcijaninem.
walnem zgromadzeniu Zwii\zku adwoka.tów pol. we
Lwowie przyjęto zmianę statutu w kierunkurozsżerze
t1STĄPIZNJB WOJEWODY LWOWSKiEGO
n1a organizacji.na całt\ Polsk~. Następl1egodniawy
Bl'Jszono szereg referatów; omawiających stosunki ~
P.STANlSLAWA ZIMNEGO.
(k) Min. spraw wewn. uwzględnił w osta tnicn wodowe stanu adwokacRiego~ stosunek do sądowni
dniach prośbę wojewody lwow$kiego St~ Zimnego t) ctwa, poziom wykształcenia adwokatów, .za.bezrle-prżeniesienfe naemerytur~. phy tej Eposobności 1>. ezenie t;~ ~tarOść, oraz inne spra.wy ztlWodow.e i pny
mln.spra~"wewn.wyrazil P, wojewodZie pełne tlzna- j~to w'tym kierunku szereg rezolucji.
,nie i .podziękow8.nie ta długoletnil\ . służbę, Vi rza.:le.
·~t6rell>ia.stowałp. wojewoda Zimny szere,;t odpowie ROZSZERZENIE AKTU OSRABiENIA: W S2BAWW
ZA3ŚÓ LIETOP ADilWYCa.
dzia.lnych stanowisk, sprawując swe obowiązki sluł: .
tlo~e ze s%C2('g61nem poświ~ceniem igorUwością, prl)"
k)Jak si~ dowiadujemy,akta w sprawie oskar..:
e~em jako. urzędnik. państwa z8,borczego umiał W sro ~eniaos6b wojskowych o zajŚCia z dnia 6 listopada na
łÓb. chwalebny pogodzić wymagania slu~bY.2: obowiąz ,deszły onegdaj z Warszawy do krakowskiego sądu
katniobywatela . polskiego, zaŚ nastę'pniew Odrodzo- wojskowego. Jak ~iadomo, władze wa.rsza.wslue tatą.
uę) Ojczyfnie zasobny w rozległą· wiedzęł doswiadtzg 'dały w swoim czasie od prokuratorii krakt,;wslc.'Pj do..
~i.e o(tdalsnakomlte usługi naszej .administra.cji.
datkowyeb dochodteń. celem uzupełnien.i.aaktu OSk&1'"
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lłen4a i ~wentualnego ro~cff:\gni~cła go na ~ 000."
W()jskowe. Prokuratorja.' krakowska, po pnept'~
dzeniu doda.tkowe~o ~ledr.twa1 wySłała nowy akt ~
karMnia władzom warst8.wskim 1 ltt6re go zatw!erdż1~
ł1. lak słycbać. oskrtenie obecne, proC1*; oficerów16
pp, kt6tz~ dowodzili półbataijouem asystencylnJ1tA' 'fV
czasierol?:rtlch6W, obe.jmuje równie~ dwóch wy~$lYc'ti
cfiterów. którzy w listopadzie ubiegłego roku. ptmnt
. odpowiedzialne funkcje w Krakowie.·
.

ARESZTOWANIB D"RA PANCZYSIYNA.
(k) Lwowski ,1Wiek NOwyl4 podtrzytnuje swoje
rewela,.cje w sprawie
.... areszw'wan,Ja Stef~
na Patic2:Yszyna., w zw1Ąlku " mmacbem na P.req..

·denta RzeczyposPolitej, o czem pr~ kilklldn!aml
donosiliśmy.. Nadto donosi ,;Wiek .Nowy~ g areslWol
waniu we Lwowie lekarza. PaJlczyszyn&, krewne~
wl~li?nego w War.szawie Stefana. Według relacji

"Wieku".. aprawa miała następujący- przebieg: One«
daj obsadzUy orga.na policyjne lte Lwowie kami~
cę· przy ul. Głowińskiego 2-a, w której .tilieada .~

nr

działacz ukraiński, lekarz Proiczyszyn. Po do~
nanlu rewizji, poliCja partjami wJ'Prowaddla· okokP,
30 OSÓb, odstawiając Je do komisarjatu poUCyjneao..
gdzie wszystkich pr.zeahlChiw8.Qo prot.ok.ó1~
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myśl"

'Cy\vtlj7.a·~la aszrz~roeć.
lednym z:najciętszyeh grzechów p1'zeehvko do
bremu wycbowalliu j'est szczeroscS . lub jak .ktocbce
'prawdomówność~ Grzech niezwykle cię~ki, który jed...
Alak. ludzie popełuiajt\ w . wyjątkowych wypadIrach
'(lod wpływem silnego rozdratnienia. w,. unięsieniu,
"7. tei w tartach,. robiąc z prawdy. dowcip. Nale~y

.przyznać~ .te prawdomówność' utrudniałaby nam. nie
wymownie współżycie z bliźnimi, byłaby. powodem
ęiułych kłótni, awantur, bójek czy zgoła zbl'odni.

. . . Kłamstw.o elY tet obłuda towarzyska jest .. ko..
~eczna. d.la utrzyT.uaniadobrych s~osU'hkówmiędzy
ludtm1•. Bo weŹ1JlY ~aprzykład, cobyto się d~iałó
!dybyśmy przy spotltaniu, ze znajomymi m6wili im
l()' co '.0 nich myślircy. .
..
.
Spotykają. Si~ na ulicy dwaj .znajomi A i B! je.

ilenJest kllpeem,' kt6ry'jw ostatniebczasacb doro ..

liffmajątku ~ drugi jest wytszymdygnl,tarzern
lHiwkówym... Odbywa si~,duęt ste1;'eotypowycbpow 1 ts,ń
fgr;eczności np.· "Jak się pan :miewa? Co sły('ha~

ilU

ło,0'W~o?Doskonale .pan wygląda! Świętna była pań
sk.·;:pJow~na otwarciu "Banku d1a Okrada.uia Prze..
laą1sł9. i Hąndlu" ,>Doskonały byl; pański artykuł o
.•
"
l',9gJ;)oju1{upiectwa. Polskiego"..

'G~~I,d~ow,iQ ~W'WM ~ w da.nei

ChwW

to pan· B.do·.pana. A. powiedziałby:
Pani B do pani A mówI:
"Jak się tna.szstary dodziejul Widzęjte na,..
.,Tak do twarzy kochanej pant w tim.~o~
sza 'Poli.cja tle furtkcjon uje, jeśli ty jeszcze jeiłteś t.a Jtapeluszu. . Podziwiam pani gust. Widziałem.. córGC$
wolności.. Ciekaw jestem co 'ty tera.z magazynujesz ki na ostatnim balu. Jaka t: niej l!i~ ~.:wt/
gdy' ceny nie· lecą w górę? Gdzieś ty ~ popakował rosła.. Sza.lońe ma powod.ieni.·'.,
..
.
~SZystkie pieniądzeJz których. neobdzieraleA· bJ\ł
Pani B myśli:
' . . .,
nich".
"te teł taki koczkodoo niema
Pan A~ powiedziałby do pana 8 1,
Wlotyła obrzydliwe pudło. na .głowQ i straszy ·l",~::
,.zle Wrgll:\das2 bo terę.z nie dAj~ ci łapówek za na ulicy. Córeczka jej wyrośnie na dobral .1~dt4.. ; ~~
dyskonto weksli.: lksowi,cbof :nic nie ma, bo !dyakon teraz wS2ędzle łazi l ludzi obj;lad.uJ~ 'A t: tIUl . ~~. ;1,
1
towałeśweksel na sumę 5 razy większą nit Olnte.· bo
to nigdy ni<! znajdziem~ta"..
..
. . .....',
ci dał większą łapówkę. Mnie cbQĆ włesz, te siedzę
Gdyby te dwie· panie powłedd$ly ~bil ~i~,
:n,apieniądzach i mam pełno kamienie w rótnych
myślały, niew"tpliwie natychmiast parasoUd blt,.~
~iasta,chrobiłeś tylep1"zeszk6d".
w rucbu. Kapelusze, m~e nawet wru. z Wt~l"
·C()~y było po takiejwymianiesł6w niew~tpU. tałyby na. trotuarze niewtem CIf. k.pnewka ,wnneJ .:ttO
wie, ~fdr się d,dmyśll. Tylkoc'!lłuda towarzyska 4T potrati~a.by je rozłączy~.·
.
:::Hega .jakim!ł rękoczynom. A tera.z inny pn,"
Wetroy inny przykład..
.....
Konkurent
Pl"zycbQdzi.
do:rodml1
swe' ~ .'
'.
S~tykają się dwie. panie A i B.Panł .A /m6wl
czonej. PrzYjmuje go' pny$$ły te~ Młody. c,..o~~:!
do pani B:
. .
móWi komplementy pod auiresem :narz$CZOnel. ; W6Cł~t.,
. . "Ach· jakta . kochana Pani.. ładnie wy,lt\da.. weJ,· tełcia. Chwali jego chiatalnOŚćspołecźD.f.l..·· Mł;· '1
Wprost co rok wygląda pa.ni młodzieJ~ lak.te zd.rodzy wierszami napomyb o swycb cnotach, ClI • . wie czcigodnego mał2:onka 1"
.
skromnem tyciu. A przeciei przyszły W6_~!t~
A jednocześnie pani A myśli:
miastby go xnueił te scbodów, ,dyby młody eMYW~ ,
. "Jak W, klempo, bezczelDle się malujesz· pne..
na głos. wypowiadał swe myśli.
. .'. .~.
cie! !likt nie uwierzy, :te ,taką masz cerę. ZniSZC2'"
"Ciekaw jestem ile ty stary paskarzU· tn~'Y~
łaś S1ę, ale poco prowadZIłaś takie >'łajdarkie trele.
nłędzy. Priećłeł chyba' się nie ł.zisz, te. chce
.
Mąj twój jest skończony idj()~ Ciekaw iestem ..kto
tWIi\
głupią,
kapraw"
córkfł
<nenię
dla
'ej
cnoty,
W~ roi, '.&UlaWl&t..
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wyjaśnienia.

Jednakie iakiez było jeuo ździwienie
gdy obruciwszy się n,ie ujrzał samochodu
TAJEMNICZY DRAMAT
W BELGRADZIE.
ani też nieznajol1ie,1 tym bardziej, źe nie słv
~) \V Bell1radzie rozegrał się w tych ;\"I~i.~cie .międzv nin11 wszystko skończone.
szał przecież aby auto odda.liło sle 'W tym
dniach krwawy dralnat. Bohatcrenl tej tra
Na potakt1.iąc~ odpowiedź Davtona, czasie kiedy rozmft\viaf z portierem przy
jtedH SĄ wicekonsul amerykański H. Da,,-ton p 'Jt,wała IeifJ.cą na stoliku hłrzvtwe i prze, bratnie.
.
i przyiacićłka jego Anna lJzt1uałtis z Kowna .. cięła ,nią sobie tctnice. Widzac. że (jest ten
Nie zda żvł ochłol1ąć ze idziwienia $!'dy
Przed kilkoma dniami rano WtHldł na:::! :giezbyt wzruszył Davtona., błyskawicznym podblcgt do niego portier i zQ\vołah
..
~le do legacji amerykańskiej nawpół ubra~ ruchenl wvciauuęła z kieBzeni rewo] wel' \ ra ,
-. Może się Pl\11 przekonać. że l1owie~
nv kon~td Harrv D,EtV'ton. Cały okrwawiony, ni:lc 5ifO w S(lowę..
d~iałeln pallU prawdę. ()to idzie lnister N.""':"
ledwie trz'Vmajacy się na no~ach. zemdlał.,
Davton brocząc krVlri:'l, uciekł do le~ i przy tych słowach przedstawił i\::lumionem~
'
nie' zdoła wszy wypowiedzieć ,jednego slo:: ~acji! nic wic więc, co się dalej stało. O,:!lę~ P1tstorowi tC!1.ieao starszego pana.
'VIa. Przerazeni koledzy, ułożyli cieżko ran~ dziny trupa. Anny Uzupaitiś wvkaz~tły,
, - Słvszałern - zwróci l się do mistera
ne~o na kanapie i posłali po doktora oraz
'Prócz przeciętych tętnic,. ranę postrzałoJl ,N. KenBin~ ,.-- iż pan jest niebezpiecznie cho~
'Po' l'Qlicję.
,"'~ \v prawa skroń, po której momentalnie ntl ry.. Widz~ jednakże, i~ był to tylko nies"
n'laczny źart łł ze strony złych ludzi. kt6rz);
Gdy policja udała się do mieszkania stflpił zgon.
Davtona, zastała tamwśr6d niebvwałes;!Q
Dtlvton ptzV1?USZCZtt, że Ann~. zabiła się nadużvli me~o zaufa.nia: nieładu. pQrozr2uca nvch rzeczy i popr1;e~ PO jego ucieczc6_ Panlliącv lednak nieładw .
Po krótkiej rozmowie przy .bramie, mi~
wraoan'ych meblł.. trupa młodej i, nieknei młc szkaniu ora:z liczne ślady krwi. nietvlko ster ,N .. zap-l'osi~na najbliższy cbień'Past()r~
kobietv. trzvmające1 rewolwer w zastVl:.!łę1 w pokoju lecz i W lazience~ ~ak tei i zl\krwa do sIebIe. KemunM przylał to złlProszenie l
'rece. A~enci 'Postawili straz przy mieszkaniu wione ręczniki, nasu\vaja podeirzenie. że mie):l umówił sie z panem N. iż spotkają, się iutro
W kościele.
.
.
.
.'
sami zaś powrócili do le~acjił Davton,~ który dzy kochankami odbvła sie walka.
, Istnieje prZVPtlRZczenie. że Anna zmarrJ
mimo tr!echełe~kich rtln w ~łowe oazvsknł
.... Co za4 do t~demniczej damv, która O~/!I
la, zaninl Davton opuścił 11lieszkanie. Docho naJmda .() chorobie mistera N., to DutQrrue
l1r~ytQmnośó zezn'll,<:o następuje: . .
" , Annę tJJtn:>aiti<:} poznał przed trzema la dzenbt utrudnia zra~u stan, w j·akim znaj::: otrzynls.l żadnych wyjaśnień i poŻe~nł:tWd'Y
!fe; ..., ,Kownie podczas swe~o urzedowania; duje ~iG Davton, następnie zaś je.Qo z~on.
się z sympatycznym staruszkiem. udał si~
' ..
Śledztwo Pl'Q..wadzone jest jednak bar::: do domu. .
wvje!dżając do Bfl~rą.du zabrał ią. ze sobą.
W ostatnich czasach~ majac zamiar wstapić <120 enet Gticznie. t'olicjj udało sie przejąć
N astepri'e~o dnia pastor OCUkiWłł na
w dni~l. wypadku list z Kowna. Treść te~o przybvGie 111is.tera N., jednak~,e. lla:pró~l\o
;W 2wiazki małtel1skie, pra~nał ten stpsunek
pan N. nie prz'Vbvwał i Kenlinll z$.td.efd;
2Hkwldować. Anna ~yszeć nie ChCHtł a o listu .1~~t trzvmana \v tajemnicy.
Władze
przypuszcza
i~łi
iż
i
tvm
razem,
no
wal do portlera domu w którym.' mi"*
rO~ltal1iUł. w.Qłs..,.j'fl.,~.'\I.~e.. .Jli,•.,,:i. .•.l{d.Y: d,o tesp :qie dOi
J)u~ci chQ~bV ·mił\u\ ~~'Ęltó legą 1 sIebIe. Te,: jak \v zeszłorocznej śmierci francuskieJ;!o dy:ll kał mister N. pytają,c się d1aoze~,oten Qi'
vloml'l:ty Carlicza. ~łówneln podło~eln dt"ama~ stat:rd nie' przybył.
~o
dnia. r.ano,'. ,.P.E,·,. ,Z'l,.,!s,zJ.,.•·.tt.';;' do nieRo. w czasie. tu'
jest politvka.
~dy sili ubłelHlllł~, ~':pyta:tnłetb, czy rZC:cMY:::
. 'NI, odpowiedZi udzielił mu portier w'ł;
. . . . . .____. . . . . . . . . ..u. . . . . . . . . . . "Jaśnia,
że mister N"; wczoraj VI dtieai14tiij",
nut po opuszczeniu ~o przez pastos ~ł .
f

nągle.

,

DZ,'\\N'E

OKtJt/~t'Y~l'1y

,.'
~) ł.<1ntfVtl~id h~daczzQ~a41'1ie{l sr:dl·V~
~ystyc.zn~łch,
.
J. Ii'
wydał w ych
uniach dzieł
tvt
unted Ho,:
,·:,J·:;,.;~.I.!Sh,
tv zbiór Oli'

.

.' . ~
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.P4stor uaal tnę

k~in.a :tlnadego.
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natvenmła.s:t .(łQ. ~

W sypialni mister.. N...~

Pastor z!todził P>le zadość uczynić pro~;: 'Wtt~ył on. wiszaąvnad tó:tkiem n!ebos~~laf,.
biel tlnlierajllce~o i udał się wraz z da.rną~ olelnv pot:tret; Jakiejś kobiety. kt6re.i .ry",~
kt6ra zaprowadziła ~o do sam.ochodu,ocze wydały mu się znajome.
' I
;;"rtI'i I'/~
kujące~o widocznie pr~8d kościołem na ichPrzyjrza'\vszy się. Qoldadnte 'Portretowi,
prli:ybyąie,., Nieznf:tj()ma., wra~. z 1)
orem
~r z·o~rotnnen1 źd2iwlenłeUlsk
\
.l·Ut'taCJl1~
w!dedU do samochrue.ol1<) JL . s~a..it Jesttota sanuitde .t1~!orn~ ą '.~.
, po kr6tkie,j ". . ......
~ce;1 :I~w~.:ra
.rai do Jj:d
l , p~n
.
"p411e minut, samoohOdzatrn
sjo,t»r~ed trzv") ~o .... ..' unJierue j~lt ..., ',fllq;,Jt
. ':
piłtrową katnienictKeusin" \wvskoo,vłll~
'.. ,'. Ktć.. ł'ł e, st ta ·datn.,,'.A.. ,..?.A~'Sf):··. .' . 1.7Śb.·.,·".·.·
',' "
2n
. roochodu, zapukał do brsllny dQmu, J'o ohWi~ it\celto w pobliiu lokaja. ,.'. . '..'
J.
Wlllt li .ukltat sję portier, 15ytAjącsłl~ plstora kOi
"
On~ 'była b:ud~onk! nie$~o~ęśHw~o ..o:if,':
. "
.Ipo~~b. .
.
'
Z!Jk.,).,~l.e~ ~; ......
.
. 4 Sitor' ·l(ensłn~ opowiadał mi, !dattlelil 1ol0 po~~if~~~ka tutaj milltti, N.? spytał się ~~~ !J~~:
'.
I. (,
'
,
nie, które pt~eżył kilka . lat temu. PeWne.t nie ten ostattui.
~ Tak ·Jest... Na drlliiem ,piętrze - :
Wesnłubti:'
(izieli,~dv, KIp.~in2:,ubieral się aby dOPUś,:
,
~ir ko'ttt61. '. " Id.6,r,.~. ,ł,.tłlą". Jna3 do.wal, ',.0 ·kolll brlmiał$ .. odl'OWiedt." .'
-Słyualem przed chwUa -.oi4Jtrutłdl. .
i'~l W tyclidniacD ~ostal r.trlUip:w.~i',~i:ł4~
Ścioław
e1ł~~ncko ub.:raaa dama i
zwróciwszY.
.do PIstora.prosiłA ~o aby lej 'Plsto·r - te misterNI. ntebeztnecznie 2",~ p :zawaroiu POkc.ju republiki Panamy,;. AusttJ~,:tall
~6tn,. ·Z&;t.l~twionie, układu ·tłÓJll8,cą ·"TimI.,ł~bar. '
natvchmiastuat, ele wrat z nią do umieraJąr:: phorowatl"1:>ra~l1łe sie ze mn~ 'Widzieć. Port jer b\rt zdumiony .i objaśnił pasto., dZ,l). W6łQłl, ate dla. Panamy .. niepochlebny .•pos6b~
oegQ.:'; ii:' ." • .' . ' > . . . . . ; t
. - Jedt6.:pstahDe tveJel1Jemistera N . ~ rtV 'te mister N.··cieszy się dosko;nalem .·zdro Uldad ten, po z$watciu pt:zezAustrj~ pokoju, ~. s~
objaśniła nieln.aiomą. --:- W.ka~dej chwi1i moż WIem 'i nie upłynął 'eszoze kwandrans jak tłO G4ll'ttlain, otrzym$lapa.namską rzac~pospouta. ,w dr,o~
na spodZiewać sie" ł~QO ·łmłerci,i jeżelip~n widział i rozmawUtl ~ nim. Wobec te1to niez;:' dze. dyploma.tyc.znej> ale. ,f'Ederellt w mini$~lIiltwl,
sieniepo,gpj,eszy to nie zastaniemy JitO f~ miernie ździwiQllY . pastor, poze~ał pO$tJera. spra.w z~Sra.nicznycbscbował go do biurk.al, y.P~W"
aby udać sit. do 'Pottosta1el w samooho'dzie nial o nimzupeł:nie. Dopiero przy Zlllianie perądtl(/ł)V'
'Przy życiu..t.

' l '

w"

.'

i

•

.i 'gellera1nem sp rzą f.a.:rliu .Ji~II:al~l: $ię ,układ.: p'Ok~ło
.
,WY i gal?lnet panamski przedlotyl. lO .na.iarU~·
salskieł Sł:\ WI&06. Mus~ąW2!leWausm:rć(l' L-wy:z.iewy doratyfika.cji z~roxntt:dzen1u Xl1U'o@we.tn,w.
tej zadymionej ~t. i pr,:z,ed tĄholoUl przez dwie "go.-, por~.ą.dki w tej Panamie, P·omyjlicie:~, eltt
dżiny deklaIllowaÓ. Jak misifł', udadosta.ó ~lXlinisi~er ': ale, ~Zf tylko 'W Panamie lętą.po .1l1Jlr~'
stwa jedną. koncesyjkę to się wycof~ z· tego o]Jl'qd. niAne;róine:w;a.tx;..e dok1.Ullęll*'1?"
..,.
II

Ilytakiego . rutynow~ego !łOd:dej,a,. k~4ry ~ś\V~o..
pasa doro))ił się majątku, tochf~' tYllo dla;t$g'o•.. te
potrzebuje duto pieniędzy. .Trzeba. całego zaparcia się
własDych ideałów, teby wejść w taką piękną rodzin'kę l mieć za teściową jędze z Ły,ej . Qóry, a ~tę'oia Uwego tycial'. .' '.
.......,.....
' ..•.
~~JI; r~
parobka., którego xną.ją~fjlt .POW$tal",~ lud.zlde~ ·kl'zyW4Y•
O.b.łUd.a... p,an.. u.. j.ę, we.. ,.. ,.s. . .'1$. . tki.·Ć:P:klas. a~h..SP,~łe~
·ięOi.oletnia~'.~1l1.1
'i
. .
. ~r';i!',ir')
. Jak włd~lXll1k,:ła,lllJBlh1V'O).jęstkoniecznę d.o q-od.. DyCl,l jedJl8.kte .trzel;lą. stwi,erdzić,.. tę· t) wlele WIęceJ·
nego wsp6ltycia 1 nt.mś. ~jędI1eso aktupoibzu.mle.. ,rozwinięta .jestu l;Udzi·lt~lt'Ura.lnycl;l". intę1i~entn;VCA(I) W operze :buda.pes~~,J~FJ(.
.

w
.. '.. ,

~-.aia się luddg4z~f ,~bll!lda.n1ę .mi~a.ą.sto$Qwa
Obtuda-kl'8.mstwo f odgryw,a rolę 'W tyciu rodzin

ma.

~ł 8P9lec~emJ p()~i!1e~nem.: .....' . .....
,. ].'fie mogto~7bJ'ć moWf. () u(!!czeniu. mową ta-

'ł(Jhtu\kog(}){.Qlwie~, 'gdyby t~kstu Jej nie Z4vrawić
k~r "tlatwilllL. .Mów~ roni. łzy. nad .mogiłą a w dajhu
8Óbl8 l.O.yśli. "zę. ~Q tego łajdaka spotykaj4 tak!e nli..

te 11l"OC'l)'/iltoAci pogrzebowe. Ptzeciez ):)yłemj~go naj
llllts2ym przyjaCielem wi4c. wieUl co toby! za szu..
~ąWje.c".!Tyl~O ,wskutek lapsuS linguae . niec~ący
'fIlA ar:. ~. -:>f ' llA<1 grobem pO,WiedzlaJ: to .00 myśli o nie--

11 lUdzi p~óŚW~b, Jł;.t6rzy<nJeje!;luokrotniest\zupeł
nieszCZel'Z~l.•. ' . '. '. . . ."
.. . . .•.
. .. '.
., .
. Je~eli AAPnykła.ddwÓch .lud~ix1telige~tn1~h

nij

wkrótce· W ;lZemście JljetoperJi_~t .lWl~.'

w&ezka -. dziewiecioletn.ia. MłQalfutJi!
ka jest c6.rką dyrektora or~ir,s'lftr,:Q~~,

. . .'

cjoDl t udztelanym przez· ojoa. . Pewnego

Wł'$łSlcde

~fl'ałaiwh wspE>l;o.ieip;teres ~ ll~J~,żeOba.l· sobIe kusa i tnałwnki jego, IlonlU'Sq,'.rł.!il>~~W~~'t\· ,;:.;rji~:
"Wlerzt:\ fl,W. $E!krecte j~denkontroluJ~dru~ięgo.
rowej.Pr2łed kilku dniaroo ~ł~.P~;jlQ .".O",.ł'i,
Trnu~:ta$enl jeaeli .j&kiś .inte:res:tna:ją wspólnie przed. gronem zaPl'OSzQJlyehłP!>łciiwtbud1ią,jttlf~J,J~~': . "'iii:
dwa. aud.r'!Jpy to t:nq~en1ynjejednokr?tnia. usłyszeć . dzjw prześlicznym, czy~tY'm .sl()setp, .
.......•
'.
"Te, AnW.ił cbolero,. uwa,ta.j '. tebyś "'!lnIe nl(~ oszuka.ł się wspa.nials, zwł8lstcZ8i W"· wysoJd$ re~est~z.~t·~::,;,
:bo byrAci kości ppłamłll'"
.
lentowana ta dziewczynltaliieuczy~a się'Wf"~e~*
. Wi~o kto tu moralnie wytej stoi? WszaklUl- śpiewu, lecz tylko Pl'~13łqcb;iW,. $ię Pilatę l~"

drusy.. A Je.dna~ taka. szc.zeroić *vśWieoie ludzi in..
nl~ :.yłaJJy po;C~ytana. za ~notę·
(
Pos"'fau!
'.
C~łowiek aiJlSolut,llie szezery,kt6ryby . m6wił to
. . ."Wielka,Iik~' j~t Ś. p •. KaJasantego Niedoj<111 1'l1u "nrl.ycb łajdaków chodzi po śwIecie, . a.. QU cotnyśli,bybły VI yeliminoWąny z ~~ycia towarzyskie~ut tan4trUl~ 1';teh "tnnych4' dodał przez nieuwa.g~. . go W krajach cy.v'ilizowanychm SzczeroM motna jesz
·Clekaw je.~m w jakim stanie wyszedłbY poseł cze spotkt.ć u ludów o bardzo nisktm stopniu kultu..
! wiecu, na któryml:>y.zamiast swego progra.ma'7/ego ry, u ~zikich ludów. Dowiem zan:k. szczer.oŚCi ld2.ie
p:fIem6wimi.Q. ..,Towarzvsze. Klasy posiadają~e, 1;ltu. w parze z rozwojem cywilizacjt
ąon;e SU\ krwi' robotnika i t. d. powiedział to'CO
~"
.'
1
.
.Na.h)l'ukr.tl~ ~ Jl ::r.uu dt1a.teJ;o.oś!c pOel

··l

.

DZiQw,

te1igentnycb

dnia povrosUa. go,abY Jej akb:mpanjQw4l·· na; fottell1
pjanie i ku zdl1mieniu rodZiców, Qdśpiew~.p••r:
noe' ją śpiewaczki wykwalifikowanej, Ws~ystkie . •".
l l1i eŚlli któryoh nauctyla .się jadypJ~ t4ł słUtbU.~;
czas. lekcj~ f.'tJcowskich.
'
JI1I1Ip4

Nie pićwodJ.,su.roB.il'
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traktat bandlowy miedzy

Polską a Francją.
(-) W dn. 9 bm~ w Paryżu podpisany zo

nowy.traktat handlowy po~sko~fr!lncus::=

$.0

r

r k

drożyzn

,
(_) OS?tatni Nr. 23 »Wiadomoś~i Statys~yP2nych'" podaje ci01{awe dane o wzroście crro~V7,1V ;;
cią.gu pierwszych dziesięci-q m:esi~cy r.b. Mlano,;v'~Je

koszty utr.zymanJa.

w Warszawie

wposiły kolel~Rok 19~ I., "

ki. \,astępulacv traktat poprzedm z dnu\ 6 lu
1922: Traktat '. podpisali:
Amba.:;ą, d Ol'
dcpartameuhtu dIw
M, P. i He HI '1 'enenbaum, oraz radca ". an o
wv przy ambasadzie' naszej w Paryżu Fr.

te:l!O \

AChłanowskih dyrektor

:Do]eżal: -jako przedstawici.el~ rz!,-du pols~ie
~o, oraz prezvdent Radv mInIstrow.. H~rf1ąt

Opal

111ES!ĄCE

-

Potostat.

leszkanH

..
\t\ S h

Stvczeii

1205

.

a z n 1 U., ..
t6Fi.l
1655

.KOK

18f

11n

ll-)i4 :=c Wij

'1

172,6

15,1

99.5

~
167,C
254
186.1
157.,8
i minister handlu i przemysłu Revnaldl - Ja Luty'
12' .4
'
2155
1585
~5 4
łoi.i
126,3
155,'
kOPfzedstawiciele rządu fra~cuskie~C?!
l Marzec
~51,5
15t 5
)~76
1515
25A
1~65
Kwiecień
Art.. I. Traktatu przyznaJe Fr~n~l1 o11~
2::65
148,0
~52
146;0
141,0
1~f>6
Maj
.
ną kla~lzulę naiwiększe,go uprzywIleJowania
~56,5
51.6
158.3
146.1
150,6
125,'1
,;,
Czer~iec
&V zakresie celnvm.
144"9
,56
159:1
~Z>b.5
136,1 .
LiPJec
'!II
1~1
"
POlatem cały szere~ artykułów pocho, Sierpień
lo.s:,,4
2512
1474
36. i)
156,0
154,7
15. ,6
365
1744
:::51.2
Hzenia francu'Skie~ot wYliczonych w dołac~o Wrzesień
141,1
16'
."
:25,,2
1551
40,5
181,~
15(,0
11<25
nei do Traktatu' liście.. A. korzvsta~ kbedzl}e P bżdzJernUt
184,6
~55.;:!
112
5
40,5
ltSll
UH6
)la mocy art. 2 fi! procentowych zmze ce :li ~istopad
"
'nych wahających się od 10 do 75 proc. "
. Następrlie artykuły traktatu dotvcza.
iUl d telnvch dla towarów polskich importo~ 178,565,025 dolarów. Ta ostatnia suma.zosta::: stopniach kwalifikacyjnych dla całej Polski
4.wanvch "do Francji, at. mianowicie:
la obecnie' skonsolidowana na nastelluJacych przedstawiał się .iak następuje:
fi
- Art. 3 rozcią~a na cały szerest towar6~
warunkach.
pszenica ozima
3.3 '
. polskich, wvliczonvch w ,liście~. ~olaczoneJ
1) amortvzacja dłUllu w ciaSlu 62 lat,
żyto ozime
3.5
r6wnież do Traktatu. klauzule nalwIeksze~ą, przvczem płatności l==f;to dziesieciolecia nie
jęczmień ozimy
3.5
uprzywilejowania z zastrzeżeniem iednak znl przekraczaia około miUona dolarów rocznie.
koniczyna nowa'
>ek 'profesjonalnych, które Francja 111o!lłabv
2) procent płatny w ratach półrocZlł
rzepak o z i m v B . 7
udzielicS, nIektórvm państwom sasiednim, na nvch każde~o 15,6 i 15.l2~ w pierwszem dzie(5 - oznacza stan wyborowy. 4 ~ dol
lkutek ulgi c e l n e J . .
..
sięcioJeciu poczawszv od 15,12 1922 1'. WY- bry, 3 - średni, 2 - mierny. 1- zły.)
r . .Art. <4 dotyczy pro<?entowvc!i .znlzek nosić będzie ...... 3, następnie, do roku 1984 - 3
(.:elnych· dla towarów polskIch, wvDlleulonvch i pół proc.
.
TRUST STALO\VY W NIEMCZECH."
ir li§cie C. zniżek odnoszących sie do różnicy
3) płatność w. ekwiwalencie złota lub w
(--) Po dłuJ;!ich pertraktacjach stworzo
m,iędzytat'V'fą o~61ną, a taryfa minimalną.
obligacjach rzadu ,St. Zjednoczonych. emito::r no nien'liecki ,~Związek Stalowy". Usiłowa
e
l,."
Art . . ·S gwal"antuie. niektórym z !ovya wanych PO 6 kwietnia 1917 r.
nia nienljeckie~o przemysłu eórniczeS(o zmie
ieSw ,polskich, objętych bsta C. a. WVIDlemOt#
4) wzamian za obli~acje, wydane z tytu rza,in do te~o. aby wejść <w bliższe stos1;l.ną
Qcyhw specialnej liście. D. zniżki dalej id~~eł lu powvższei konsolidacji, rzad Sto Zjedn. bę z . odpowiedniul przelllysłem we , Franc]l l
.. ;zastrzeżeniem analof!lcznetp. d<:?zastrzez~ dzie miał prawo za'żadać od, fzadu oolskie!!o Bel~H i z silnie konkurencyjnym. amervkań
,.ia.rt~ 31· skontvngentowanla 'mektórych 'z (Vlcałości lub w cześci) innvch' obli~9.cyi o skiUl przemysłem stalowym. Reńskie kola
(lichw stosunku do tvchzniłek.",
ehaTakterze sprzedażnym ztvm lednakże we. przl~mysłowe pokładają wielkie nadzieie W'
,.~kuł 6. i7 wreszcie zawiera'ą t. 'fw.. runkiem,że wPolścepfawo pierwokupu p~ podróży do Amervki znanego p~zemy~łow
1.1..u. ZUl.C:a"svmilacviną dla towatów polskIch, siadałby rząd polski.
.
ca Fritza, Thvssena. Thvssen roalakobv Z~
. w stosunku' do Niemiec, 7 - do Austrji i
. \Varunki powyższe, a szcze~ólnie zaIi~ miar zapoznać, się z amervkańskiemi ~tOSUQl
Węgier..
.'
kI
bzenłe 3;;proc., nie od ch wiHpodnisahia ukła& karni' gospodarczemi, aby 'utworzyć 'Potem
fi, "'Artvkuł 15. rozszerza. obustronną au~ du, ale od 15J2 1922 f., należy uważać za po~ "ZwiązeK Celny'" europejskich krajów prze,'
~I~ najwięks2e~o uprzywilejowania na wszy ważnawvgrana . i zalat\vienie
korzy~ mysIowych, wioro,vanv na. amervkań.skim
kłtkie toW~ry wymienione lub nie w Traktacie stniejsze od tego, które udało się osiagnąć systemie,
w celu unicestwienia ochronnvc1h
iW stosunku do opłat komunalnych. akcvzo ::= innym państwom, które' lUZ skonsQlidowałv środków celnych.
którvch za.żadał w Ani!~ch taks' i onłatod·importu, eksportu, reek swoje dlu~i wZ!llędem Stanów ZJednoczo::: ił Robert Horne, a.by
usunąć niebezpieczen-,
~portul! tranzvtu iskładowania, Jak również nych, t. i. An1!lH, .Finlandii i We{!l,'om..
stwo
konkurencji
ze
stronvniemieckiei
i fran~
,co .doprzebidowwwania .tow~rów. i .foftn!,-lli!
Wreszcieł inicjatywa nasza w tvm·.kie~ cuskiet (PAT)
'Ilości celnych.·· Co do.' wszelkIch onIat. ZWlą~ runku uwieńczona POwvższym. skutkiem,
~anycbzkonsutncją~ produkcja. nrzY1i!otowa wPływa korzystnie nao!!ólne stosunki nasze
WARSZAWSKA' GIEtDA OFIOJALNA"
~ieąl·lllb 'Posiadanięm:czy sprzedaża . wsze1~ ze Stanami Zjednoczonemi. iak przedewszv:t:
ticb''PIO,dukt6w obiestronv zastrze!!aJą trak~ stkiem na wytworzenie odpowiedniej atmo::!
2 dnia 12 grudnia 1924 rokar
towa:nie'ich na .równi z towarami własnemł.
sfery do operacyj kredytowych na tamtej:::
GOTÓWKA.
' "'Z da1szvch~tvpulacH traktatu na uwa
t' .
łę·zasJu~1.de •.. a.rt; 22 którv'pra.ktycznie dotvlII sZym erenle.
DolarvsPfzedat 5. 21 kupno 5.16
'czy W obecnvm układzie stosunków,wvłllcz- ORGA'NIZA'CJA O' JEł.D PIENIE1;NYCB
.
Funtv
AnsE. 24,31......2~41
nietraIlmu.~ prZez . Polskę .do . Litwv z prz~'
' . . . .II.'
T , .. .,
,
,
DEWIZY..
~isewul~owycb· prZvzDf.nych w· tym, wZfllęe:
W POIJSCE.
BeIJtła 25,65
Idzie: towarom obu stron w pourzednich ar~·f-l9,M,erkurv· Polski" vodal'e~ ie na 12
Londyn 24.41
w.... ..k "'łeh ., '. . "
'.
hm. zwołaną została w ministerstwieskat'bu
Paryź 27.825
·~yą, aA~t.23 udziela Polsce "en ' consldera~łc konferencja. ·wsprawie. pro!ektowane,i or~a SzwajcarJa
100t6(f-l00~20
,łioni'de lasituation~eo!;!raphiQue sDeciale
nizą.cU !.!iełd pieniężnych w Polsce.
Włochy 22453
praw dr6J,!'bezpośrednich dla towarów ćkspe
Proiektrozporzadzenia został Ju~ r~
Holandia 210,05
djowanvobt i Polski do Francji lub jej kolonii zesłany sferom' bankowym ł aos'Podar:::
Nowv Jork 5 185
via Kła)peda, Kr61ewiec i Szczecin szcze~6ło czym, )ednocześnie z zaproszeniami na kon~
PraQa 15.11
'wo opisU.ląC ··droJlę,' która w tychwvpad~ ferencJę. ·.(AW).
Wiedeń 7.33
kach 'winną '. bvćuźyta i .. formalności, któ::
MilJonówka 0,15
tych; dopełnieniezaświadcza~bedzieo p~
STAN ZASIEWóW.
, Bony· Złote 0.99
cbodzeniu dane~o towaru.
(-) Główny lJrzadStatysłvczny po~
Poż:vczka Dolarowa 3.38
Namocv art. 25. pozostaja w mocy daje ·do· wiadomości, że na.·mocv otrzvm8,$.
8 proc. Pożvczka 6.30
przę'pisy porzednie~o traktatu. .'.' dotyczą.ce nych. spta wozdań korespondentów rolnYch
Poźycz\a Kolejowa 8.80
wzajemnej ochrony przed nielojalnością kOtlJ: . miesiąc Jistooad pod wzgledem temneratu::o:
j(uren'ł.Y
YJ.·ną p~oduktów. dru!!i~i. st. ro. ·ny.
,'lY i warunków . · atmosferycznych mało sie
AKCJE.
WreszcIe traktat 2aWlera W art. 32 rÓżn.ił od miesiaca października. który był
,
Bank
Dvskontowv
5,15-5.30 B. HLandl:
normalną' dla naszvch traktatów handlowych sprzyjaj ący dla wegetad! ozimin. '" W pC).; wv 5.00 B. Dla H. i P.l,OO B, ·Przem.
wó...
klauzule ~dańską" .. S~nat \V~Ine~omiasta.. był cz'ątku listopada mrozów nlebvło, po 10==vm 0,34-0.37 B, .Zachodni 1,60-1.65-1.62 Cerla~ł
ianvtvWany. o OPlllJę w· clagu rokowan o nastąpiło .pewne obniżenie temneratury. ied::o:
50 Puls OAo-OA2 Spłess 1.50 El. Dabr. #e~"
b-alCtat. i wyraził swą z~o~ę na, ro.zcia.~nięcie nakże i średnia temperatura dla oałeeo mie:l\l O
Elektryczność
1,70 P .. Tł E, 0.15 Siła O~49 y~~
Da Gdańsk Jeli!o stypulaCJI.
siąea.wahajac. sie wykazywała odchylenie od dorów 5,1tr-5,15
Czersk 0,56 CzęstoOc~'?7~:SO
pr~ecietnej do 1 ip6ł ponizej . i pOwYżej
Gosławice 2.00-2,10-2.05 Michałów ..~ F"rI
" ~POLSKA PŁACI DŁUG AMERYCE •.. ' normy. Opady. które w poprzednlmmiesia~ Ostrowite
hOO Cukier 3.3(}-'~1,2S-3·':;N7 {) 1'21
. ·.(-) Ra.da. Minis~rów zatwierdziła uP~o. cu \V województwach północno - zachod~ lej 0,30, 0.32 Wegiel 2.95-3,10 Przem.. "(]o
M'ę, podpisaną dn. 14 hstolJ~da r. b: w . W~ d' nirbbyłypowyżej nOl"tl1 al nvch w listopa:-;: Nobel .1.6.; Ce~i!ielski 0.57-:-"0..55 ' Fitzne2~j·J:n
s~,n~!to:nie przez posła. "'robIewsklego z Je
dzie dosięgłv zaledwie 30-50 oroc. normal:: Lilpop_ O.69-0,74-0~72 Modrze.i6w 46'''~1S
.
i sekretarza skarbu MelIona z. dru nych,.w,;; woJ. południowych które w poprze 4,40
Norblin 0.80 .Ostrowiec 6.75-.:1\r ~
lidaciiwszystkich dłut!ówrzadu dnich miesbtcach ucierpiałv. od posuchy, Rudzki 1,20-1.22-1,20 Stat'aehowice 2..'N.
wZ.J.~ lędem. r~ądu Stanów Zjedno~ sytuacia się polepszvlai . opady. osialtne::łv -2,182.11 Ursus 1.25,;-,1,23-1.35. Ziel~me:,
'"
stan prawie nornla.lny, Stałych SOWf;l6w ni~:= ,ski.9,75 Zawiercie 21,00-20.00 20.SO ~r
o~óJna
dłu~ów
wynosiła
dzie nie. bvło.
dów II::~a emisia 12,~12,55-12.40 B
~".
'dola~. v,z~
..rocentv do lo? erud~
Stan.zasiewów nao~ół zadowalniający i ski 0ł~4-0,98Haberbusch 4.a5-4-90 ....
"
. --: .J&89.
daJa.r6.w. r.uem mu~ si~ ,t~tnił Q~ i:lQPtzedWe,SlQ mie.siaca. W, 2.5.5 . vJ 'rn.bia ,2,""
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Oryginalna reklama.

mil jony, lecz nIe

~&

całe..

Kraj t.o prawił jeSltcte ddtl~
ChoclU te ty w Europie,
Z tego tylko mote I!::nan,~
:te pod Polskł:\ dołki kopłe~
$}yrzą.c :tda.nie to o sobie,
BossierozUi sit;!, Litwin!

l

PttYsi~glif coł popełni6
sławnymi ich uc.tynł..
uczynić,

Knyknt\ł 1eden: "Hej, pł;2lo.Wie'
Niech obij~ sobie twarze

tra
'N'I

Nasd 'Wielcy ministrowIel

80 1X>wiedzi\ wtedy wszyscy:
,JAch, jakie! ~m $q skandale I'"
"I faktyc2nie tak sił;l stało.
Cały świat jest dtit§ zduxnfotl1j
l gd!tie teru UCllO ~ciq
Słyan:ys:z tylko t katdE:j st;rbtJl)
."co 'za posttaP »a" ~j Litwie',
sl~ bij~ minłstrowt,-

:u llQ.$ d.o~d wlaledwi6

. .. .

'Słnator!y
~

lUb

posłowielu
.~.

~

,

Krajont ~m'rO'"IOs, daJ,:

Wlłllde Cltn1. krw$.wę bttW1~

lr,GąbOl>,', ł.(lii.~'~.'.' rołtdstr6w
cu. ·LitwY.

TO tłlQ~ 1łit

I

, '.'~;?1'~;{;

Kar.,ud!!
lo1?~

""';~

r

ilU:,:;,... "'.. ', . ,' ... '.'.."....
Pe~r*łłtłnie
Itl.tlqildzłennłe

'i}

.... 'IJirk.ł.ikłMl1fł:ł.

.od! ło-t~ ., KOJtc(tn1y rldio-

od ti-15 ł Od t6-~i
t.hda Tow. Prz,jacł6łF"lIIldaJI..
t'::'r.iu:='ł ...... ,....... u:elp'1:l 195 (lewi 01..) 'otwarta od a..a w
-- Wh:lowiska41
,
Te_t.. Mle)skl l)O 'Pot. "Je$fenne 8kr!1Pce"
wiecz(jrem .Zmłtrtwieni.e p. .tiamelbema~
Te.t.. Popul ••n.,. ,,~ palw:hlłu i 1fitClorem
..Tajemnicty ,Dtems"
I

".Luna d

"Malwa'" . '
"Quo. Vadis·
,.Od.o...."QaoVadil.l.
"C4Ii,RłflO fll

Grand-litl'ru:» .. '\lII!CUctOIlr

lUno

,Spjłdade"d

P 1II'f/l CII,

ra_stwoląGb

"T,jemn;ca prl,ełenka tralr\\fajo~egctl

"'D!, .'•••

11111'..... "Król 'ilttttOWy'"
".e,hłldIUn •••łogł-f O,_ieloWf.
's.I1iglfel!8, litlltenlkari• eUa clił lei- ,;IWleA"

'
C'Jf II. Ci,. •••IUProgfem Nt. A
. , ...". T.... ..RQ~.ół.· mietId Iłt prą ul
, Po4lc3nel ".t-it 4. CZ)QQe od 9 fOCelO a 1fteoz

W,adomości blezące

et

~

,

Z Tow.'AplowizacU MIasł _PQls~ch.

Dhla 14 b.m. odbedziesiew Watsza-.
Oli"edzenie' Ra,~dY, N adłOrCleJTow•.,A.'»to'
.cjł Miast Pols,kL. Z' ram.tenł& .. Ma~istr,..,.
•,: :.:. . "ID, Lodzł wezmą "'udzłałw tem .• P'. osiet.k.błtł' ." • lawnikJ. MusZY1l!ski, jako, członek za, T-wa. oraz p! ławnik.
'WŁ Adamsk!,Ja
'.Ionek
Rad"
Nadzorczej.
j~,;:.~~i
i.

'.

.

11).

t,'·

;.)1);

, ,)- MteJskłe uroczysło6d a=lćoln8p
i!W' niedziele, dnia 14 b. m.odbedzłe si~
~
.•. :, . -,;,.,:. '. ·oIłS·PO;Więc..enia szkol.v 'DOIW.
,. S.zeChne,j
wL Tadeu$za Kościuszki l'rZ"/ UL NowOltMa1
. ;.""flński
. . ";:;.'i.,' .•.,0.ł.. Nr. 2 . Co.·. godz.
. al
. ~,·
~&;UJYPowszeChDeJ
bn. K-en:
róloweDOiśvq~~
.. w.JWls;[
",*,"aJ.Ces!iełnłane1' Nr. S8 (o Slock. gJO);
l1, 8.1011
ięcenia kamienia w~
:','ł. o j J O ' k ; szkolnYM Nowem
Kokkdu (.0 iodz. ~).. . , , '
.
1,~ 1__ ~ ,Aktu
. ·: '. poświęcenia Golion' . fJ.. E. iiIs.
D'I'S-.uJ)
Iti.. Przem6wienia WVf!. aR,·m
nv ut. OPMr.rvsiftRkiei ... 'b. Bi~
-~
........._Mm~~ At mMv4mlt ~lokL •
fi

:mu T.

według ponitszego por.zqd'ku:

Sobola, dnia 1.3 (Imdnia 192' X'.
od g. do II.. B.W.I,IX 1iIr'JI Bf VI IV D, W, w V; Vl>
W30 do 1,1 4001-··4250 5001......·5250 6001-6250 7001--7250
4251--MlOO 5251--5500 6251-~..(l500 7251-~7500
poz. (50) - prawo do pObierania ,'nqHku ~..fwzyna się 11 do 12
po 10 dniach, 1ićZt1C od dnia zat"eje~trowanfa ::: ~ bez- 12 do 1
4501·""-4750 5501·"..5750 6501~,·,,6750 7501""-1700
robotnego w Pansf;wowy:m UrzQdzie Pośredni(!\\(n l do 2
~151--5000 5751-6000 6751--7000 7151 do RQti,
Pracy. " ,
Po odbiór y,.asilku na1e~y się zgłosić w ozriaczo~'
Ze w~lędu. ;Cł,' wielką ilość OZ~5Jj, zarejest.rowa- nym dniu igodzillie. Kto zgłosi się w oznaczonym
nycli '\lV I,
i IX biur1ch, .bez!''JDotlli tych~e) posia .. dniu, a mewa właściwej godzinie, wzglQdnie dnia na··
g,tępnego, }:}ędzie 7.alatwiony dopiero przy końcu wy~a.jitcy karty rejestracyjne o wy2szych numerach, bę
dą otrzymy'l;'tTsć' .zasiłki w innych l'1urH-cb, El mIan owi- , l)łaty; kto· zgłosi $i~ w dwa. lub ytięcej dnjp6źniej,
eie ~ l obwodu, 'ponad ,:NN. 5000, w II B. p~cząwszy zapO:o1ogę :Gil da,ny czas okres otrzyma dopiero po ut,d sob .. t:r dn,. 13 hrn. z .obwodu IV, p{)uad NN. 1)'000) W sl.nteezl1ienill wypl.f1ty-w.szystkich 13 rat .z8,sUku, pr2e
:V:8. począwszy ~d S{)15:9ty, dn. :t3 bm" z IX obwodu widzianych Us~wą z dnia. 1.8 lipea 10~M roku.
! ,

.
W myśl art. 13 Ustawy 7. dnia 18 lipca 1924.r. o
2abe.zpiec.1.eniu na wypadek bezroboda . (Dz. Lst B'(

ZakońvMWlIIllIIllIIIIII!'

ro~ła.wi Litwy imię
całym .wieeh~ doskonale,

rlUn

ni",

rv:

to

Gdyradzi1i co

Magistrat m. Łaelii ,po'di1je do pul licznej w1a<10- pon 1 NN 5000, w X B. Qtrzymują :u~ od czwartku
....
;Moscl, ~s "'IN' sobot~) d.13 bm. b~dzil~ za:kol1C2:ona wyr- llbieiqoego roie,sią;ca.
plata 9 raty !asUlm za czas od 1 dó 7 włącznie, grudPorządek wypłat:
r

:Na poaiedzenłu lHe'WlltieJ flay mI~
.nlstr6w :min. Dosl~ont wymier?'ył sIr·
ny poUc.zel;t: min. Krupowsldetnu.""
(Z ł!iq~
~ tI.m Litwa!.... ~ drwin ws~yscy,
'
.. rdstwo słabe1 biednej małe;
;Ma ludnośe:l w swy('h granicach

0/

.. ,

leJI

a em a la
WS~\

stkim. kt6rzv c d-jl'lli

O~t f.'tnfa l'osłu

do\\?ćd:y źycZli\tQŚCi przyjmu;ąc ud:dał

,ogt ze.bie
ś.

a

t

w

p.

ks Aksmano\'Vl składa 8,; 14
»1::S6g zaplc,ć·

w .szc2e~ólności

tlrqJąsera€czne
4~98

tem.a.t~ ".Chleb
ża~adnienie w
Wejście

nasz pow~zedni - n91nQ:wsze
dziedzinie odżvwi Ruia" •

na odczyt

bezpłatne.

cz

l11li

10lDI

W ce:lu uczczenia. 75-cio letniej rocznicy zgonu Fryderyka Chopina, urząd?.ajr w dldu 14 gru~..
nia 1924 r. wszystkie T-'warn"stwa muzyczne j I§ple
wB.cze, egzystujące na terenie Łodzi. .za inicjatyw&.
Tow. Muz. im. Chopina Wielką Akademję poświęco·
na, pam.ę"i genjalnego naszego Mistrza.
Całkowity dochód z Akademji prz-eznaczony zo
stał na. ufunu.uwanie tablicy pawiątkowej Fryderyka
Chopina w naszej Katedrze.
Opl'ÓC.Z połączonych chórów męskich i miesza,
nych wszystkicb Towarzystw w } kademji tej biora
udział: prof. l\b,ołlUłowski, prof. Ozimiński) prof. Maszyński i prof. Joteyko oraz 'Jrk:estra Filharmonj.
:r ,6dzkiej pod dyr. T. Rydera.
Pragnąc zjednoczyć w hołdzie dla twórczości
Fryderyka Chopina caŁą polską intelig. ·C'ję naszego
miasta. możlJwie uświetnić i podnieść uroczystość
do zna,czenia man!festacji narodowej, Tow. Muz. im1('
nia Chopina nie wątpi, te na Akademji nie zabrak
filie nik0f!o, komu )amięć największego mistrza toJWw a naszego rodaka jest drogą..
Bilety nabywać
w księgarniac.h Ge-

a.

bethnera IWoUfa. Arcła ! Fiszera. SI. takie w Salonie Samochod0\,'ym ,)M. Bogusławski", Pioirkoweq

150, telefon 29-40.
PozostałA, iloŚĆ biletów sp:rzeda:wa.ć
dniu Ak.ademji kasa Filbarmonji.

b~dlle

Kom.itet ]?'l)lłlorowy Ako!demU

!\:s. \V. Tytnieniecki. Biskup Lódzkj, M. C,.,Ąt..
skt, Prezydent m. Łodzi; P. Garnpfc'h, Wojewo~
B. Fichna, Przewodniczs,,-y Rady Miejskiej. T. Kamil\
ski, Pr~zes sądu Okręgo,vego. W. Groszkowski, .i~
Prezydent. Generał Wl. Jung, !)ow6dea D OK
W. Wo~ewódzkj, vice-Prezydent, .J. Jarosz, KUrator
Okręgu Naukowego. St. Lipkowski, ~enator. :St.
Schmidt, Prokurator SD,du f)kr.. Alfred Groh młll1f
Dr. L. Towarnicki. Prezes Izby Skarbowej. H~nryk
Grr.hmn.n, Prezes. vv·t I"yszkowski, vice-\Vojewoda.
J. Pogonowski, Prezes, St. Iżycki, T"rymisarz Rządu,
Edward '\\~agner, intynier. T.. Czer~a.nczukiewicz,: Drr.
Banku Polsko ~totkowsk.i. l\t!(\!'!\na.s. K. Rossman, R$oI
jent. S1... Szamowski, Dyrektor. J. NowosielsJd, Df!I
rektor.

rv.·

- ODróżniony skład naczyń emano;:

wanych.

Szymonowi Rvchterowi, !'tam. Drz,\,

Ul.

Kilińskief;!o 33 podczas jego nieobecności w
składzie naczvńemślio,vanvch przv ul. Pół~

Dnia 5 listopada 1924 f. we ,,,si Nowo Wrzegzcze
wice około godz. 3 w nocy usłyszała mieszkanka tej
nocnej 4 - s1ospodarz domu Lajb Goidber~ wsi Franciszka Kubryń szmer za oknem, wobee tego
z rzadcą. domu zerwał kłódki, powvrzucał wstała z łótka i podbiegła' do okna. Na szybie okna
,wszystkie naczynia zaJmuiac lokal dla siebie. ujrzała dłoń, był to znak umówiony jej męta przy poEksmitowany w tak ener~icznej for~ wrocie do domu. Wobec tego pobiegła. otworzyć drzwi.
mie skierował się o pom oc do posterunko:= Za drzwiami stał mętczyzna wzrOSt uśredniego z ma$
we~ol który spisał o, ostatnim za ieździe w kąpapierQwą na twarzy i ubrany w jasny kaftan koŁodzI' protokół. (pap l
biecy. Mętczyzna ten uderzył Kubrrniową kołkiem w
głowę, wsl{utek czego upadła na ziemię. Kubryniowa
....... Ujęcie złodzieI.. .
usiłowała na czworakach .dosta.ć się do drzwi; w trak" Nocv onettdajszei skradziono z miesz:= cie tego otrzymała jeszcze kilka uderzeń kołkiem w
JCaniaStanisłs:wa Kowalskie~o .. Brzezińska 62, głowę. Wydostawszy się na podwórze Kubryniowa
~ałĄ ~arderobewartości do tvsiaca złotvch:
chcia1a uciec do sąsiadów lecz napastnik uderzył ją
. . Zawiadomiona o' kradzieży poliCja znów kilka r.ą.zy vi głowę, po.czem, Skoczywszy jej
wszczęła ~ilzłodziejami poszukiwania iw. kil na grzbiet, począł ją dusić pod gardło. Następnie na,..
ka juź J!odzin po kradzieży ujeła. snrawców pastnik schwycił ją za nog~, wciągnął do mieszka-W osobach Jana Kasxuba ... Stan. Izvdorczvka nis. .i wrzucił do piwnicy. Za nią wrzucił rowniet do
IPauliny ·Michalskiej.u któreJ właśnie znale piwnicy 11 letnią córk.ąKubryn.iowęjAleksand~ 1
m6nQOZę8Ćr~eczy.
3 letnią Wandę. PQteooza.palil lamp~ i POCzął plondl"O
wać po mieszkaniu, szukając pieni~dzy. Po przez szpa.... Połar w fabryce GiJJesa.
ry piwnicy KubryD.iowa poznała w napastniku Bole'Wfabrvce Artura GHlesa~ przy ul. p~ ~ława Rybę, ponie~at przy nachyleniu się maska mu
morskiel98wvbuchł w oddziele maszvn się nieco octchyliła. Kubryniowa słyszała i~ napast;.
. .,wilk" patat, umiejscowiony przez przybyły nik rozma~iał z jakąś drugą osoba" z czego wywniosnatye11J.tpa~. ,l. Oddział. Straży, O~nio-:weJ.
. kowała, ilt było ich 2 lub 3. Slyszała. jak Ryba Doles..
·~1-~
ław krzyknął: "cbodźcie bo już bziczkę djabU wzięli"
Dziczką nązywala cała wieś Kubryn!Qwe,.
Rodzina
Ryby b~lat właścicielem domu, w Ltórym mieszkali
Kuhryhio~e, i z tego powodu żyli Rybowie z nimi
w niezgodZie. Rytlowie wiedzieli, że mąt napadniętej
kupił do;,) i miał jeszcze doniego dopłacić 100 zł. Tych
~·TeałrMiełsld.
Dzisiai .popołudniu po nainiłszych t~ 100 złotych napastni.cyjednak nie odna.leźli, poniew&t
nach. dla zrzeszeń ,pełna. prawdziwie . rosyj::! były d<>brzescbowane. Napastnicy zr8.bow8.li 1 parę ka
slt.ierlo. sentymentu. sztuka ',tJesienne skrzyp=' maszy·· męskich, zegarek srebrny, 2. obrączki złote i
ce".zpp... Dunin, .Wołoszvnow5ka.· Komornic:!! pierścionek. zloty, ogólnej wartości około lU lrlotyeh,
kim l .Michałówiczem, w. ~łówn.Ych rolach. ~tu dowód osobisty .Kubrynia i l'9~ne inne drobiazgi.
Sąsiadka Kubryni6w' Ewa Maciasdtowa SłYS28,·
Wieo~ol:em "Zmartwienia pana ·Hamelbeina"
~rzywoszewskie~o z uznaniem jedno~fośnie la krytycznej nocy szezekanie psa Kubryniów, krzyl{
przez całą prase, w świetnemwvkonaniu cłlłe i szamotanie, lecz bała Się wyjrzeć. Tego samego dnia
'ao zesp.Z'PD~ Jerzmanowską, Jarkowska Szu w południe udał się na miejsce przest~pstwa pO~1
bertetti f Tatarkiewiczem i Zniczem, na czele P. P. Sońka. VV mieszkaniu KUbryniów zastał WIt
wpomysłowet i,pełneJ urozmaiceniareŻY~ nie~d, wszystkie prawie rzeczy były POroUZUC8 li t:
serJi p. ratarkiewicza. DruS!i akt sztuki, prze porOZbijane. Na podłodze znać było świete plamy J'i ztykany szeregiem' popisów kabaretowvch w lanego Jasno niebieskiego atramentu. Udaws~y się do
bajeczne! wprost interpelacH p. Jarkowskiej Bolesława Ryby zauwaty, iż Ryba ma popl&mlOn,:
i 'ewolucJa.mi całego zespołu w PYiamach sta palce atram&Dtem tego samego koloru, to atrament
nowi niezwvkfv efekt scenicznv iIustrujacv do rozl8,nyw mieszkaniu Kubryniów. Pozatem UlUwa..
sadnie ,.stosun.ki towarzyskie"panujace w sa. tył,te Ryba ma na sobie 2 pary spodni, pn,yczem, ttJ,
lonach· ńaszych Nowobo~ackich..
'które nosił pod spodem, miały w dOlnej el~ści drobne plamki krwi oraz ślady atramentu koloru tego sa- ~eatr Popnlarn.,..
mego, co roZlany tf Kubryniów. Wobectakleh rlGWODziś w sobołe o godz: 4~ej . PO 'Połud. dów Ryba Bolesław przyznał się do napadu, wskazuorzedstawieniedla młodzieżvszkolnel ..TarP 'jł:\C Aleksandra Janica jc.Lko wapólnika. Janie przyznał
iemniczv Dźems4~...
t się takt e do winy i wydał zrabowa.ne rZ&Czy. które
Wieczorem o ~odz. 8.15 wiec. w dal" schowaJpr.zedtem w stodole.
8~y'!D cią~u "T~iemniczY Dżems".. Sztuka o~
Po napadzie Adam Kubryń znalazł, u 'meble w
fYfZląaln~e nap!sana W .4~ch akta.ch. Udział mi(\f.1zkaniu pałkę drewnianą pomjędzy poUuczI:mem1
prZV!1nUHl Dante:. Bronowskka. Mk~r$zvGcka. ldP~ u~':tzami, pozostawioną tam prawdopodobo.i2 przez
nawIe: "Bolko.wsk~, Chmur .ows 1_.
ó.rec. Xld 8stnik6w.

'I"eatr i sztu a.

{iałeckl, Kublńskt, PuchaIski, Zawlevskt.
. ,J.1.
•
. ,
Biletv nabywać można wcześniej w CUIi!
AnalIza chemlczna spodm odebranych RYbie
LI"e' rm'. ·W.
'::,1'10 Pl"atkowskl"e!lO Plac .'W"polnościa
. dó
wykryła
plam.ki krwi ludzkiej, na pałce 618...
'l..
. ~.....
k ,ns,nich
.
od 2~ej ·popoł. w kasie teatru do konca przed
w rWI Dl~ odnaleZIOno. '
.
stawienia
Oględzmy sądowe lekarskJe poszkodowan;ycli
,q..

; :..-

.

.

•

.

.

Poraneknrzedś-wiafecznv·

dla

d.zi~

eI w Teatrze

.

Mie1skim.
W niedzielę o 1todz. 12~el odbędzie się
't.Przedświatec~nv poranek dla dzieci z na:
Aer utQzm.aićnn-vrn. bouatvm DrOSlram~.tn· W

na ich ciele ślady uderzeń tępem Darzędżj~
uszkodzenia. ciała Franciszki, Kubryń ZOSu.uyzakwalifikowane przez biegłego lekarza. do kategorji cięt
kich, a uszkodzenie ciała Aleksandry Kubry:ó. - do
kategorji lekkich.
"
Na podstawie powyższych danych Urząd Prokult
ratorski przy sądzie Okręgowym w Łodzi oskarta
mieszko gm. Szadek. pow. Laskhgo Bolesława Rybę,
lat 19, syr,a Antoniego t Teresy, Oraz mieszko .~
I<rokocice. pow. Sieradzkiego Aleksandra Janlca lat
19 syna Stalli sława i ~arjanny, () to, te dnia. 5 listo- ij
pada 1924 r. w nocy we wsi Nowe Wrzeszrzwice, gm.,lJi
Bałucz~ pow. Laskiego, działając świadomie WSlólnfo,
po uprzedniemporozurnieniu olę, '1..aopatrz,wszf się w
kije oraz wtargną \Ą BZy do mieszkania. Franciszki rubryniowej,' dokunali zahoru w celu przywłaszczenia ~
różnych przedmiotów i bituterji rJotej, stanowiącej
własnuść wspomnianej Kubryni owej , zapomocą bida
kijami, pięściami i wtrącenia do piwnicy.pnrr,~;~,
zadali c1ężl\ie uszkodzenie ciała Francisz.ee Kub~ yniowej i lekkie uszkodzenie ciała Córce jej Aleksandne.
Trzeba zaznaczyć, te Franciszka KubrynioWI
jest w siódmym miesił\('u Ciąży.
Sąd pod przewodnictwem vice nrezesl
Witkowskie!!o W asystencji sędziów Wilkow6ł •
t

skiego i Ilinicza.
..
,
Oskarża PPl"okurator Wilecki
."
Obronę wnoszą mec. Kobvliński l ąt~c.
Abramski. Po zbadaniu całe~o szerel1uśwl ad
ków., którzy prawie WSZYSCy stwierdzaJą'()I
tychczasowe nienaJ;!anne sprawo'waniesieVOd
sądnvc h nastepuie przem6wiet1ie nrokuntn'a
Podprokurator \WiJecki w swołm'"r~ ,
mowieniu, analizuiac $!eneZe przestepsdtwd1a I :
okoliczności w jakich było spełnione ta a. IL
obu oskarżonych kary śmierci.
.'
Z r::tmienia obrony pierwszy nT'z~awf~
obrońca Bolesława Rvbv mec. Kobvhń~~
który w swei rzeczowej obronie OfZVpomlns.
okoIi'Cz1}o~ci jakie towarzvszvlv pr~Ci\sten~l
ś6
po<jkrec;; l a.HlC dątvchczasowa.· niekara n~d
SwegO kHlenta i le~o młody WIek. jakłr6wnltf~
pobudki. jakie skłoniły ilO do pooe n!one",
wvkroczenia, które opierałvsie na . . WlKelo~~
niej njr'-·~odzie w jakiej bvłv rodzinY u, .
ma i ~ v.
.
~
konkluzH obrońca prosi o łastodn1',
wvmi;:.l Rrv wz~lednie przekazanie spra'w1 '.
sądom ~wvklvm.
. :Ą1 &
Nastepnie przemawiał obrońca
~et
sandra. Janka mec. Abramski•. kt6rv.w .§W1~
·nvm prawie że ~odzinnem 'Przemówleruukl.~
dowadniał. jak nikła role ode~rał j!e
:
lent, kUn"v zasadniczo był tvlko Ś W1 SL dkłeał
l ód
prze~tepstwa9 jak zresztą. stwierdził przew.

d

,d

sadowy.
~. ..
~_
Poezem końr:zv przem6'W1en~rPrf
O łaRodny wvmiar kary dla s,!e~o
tJen;'Jd
Po· p6łstodzinnej naradzIe sad W'V
··· n1
wYrok moca kt6reJ!o Bolesław Rvba s.k aPi
CI

.i

zostaję Di śmierć przez rozstrzelanie.. .Iti
Aleksander Janle na, bezterminowe 'cU~ZJU!
".
. b··
""W
WIęZIenIe z DOZ' aWleDlem 1'1'", •
Rvbf
Obrońca skazane~o na śm!erc . Rft~
wniósł
sb d
Prezydenta RzecZVPo. ~
1Hej o~ ułaskawienie.
pro e o p . .
v T
~~ ; .

J--_________

Franciszki K ub~ń i jej córki Aleksandrv K ubryfl
~J
1I/IIIIB7----___
.I I I Ii...
IM
.

kazały

• .,

n.,

W'Ir

~2ę~ci koncertowe i mieści sie cały szere!;! ba

lek, i pieśni i tańców, dobranvch specjalnie
wedle upodobań na łmłod~zej puhliczności teatralne.l PróC!l znanei.. ~u.ednicQo nr()tl

ó.":'

.L;.;;;;;;~;.;.;;~

____.,---_.:

~rarnu Jednoaktówki. "Konik "nk0lnvbi xy:~;:
kaw, która na poprzednich pora ac e d1.~
ta słe wlf'lkim uznaniem Ucznie _~~f.o~~
!ld ..Jhieciarn:i'· datlV bedzie obr~ ~. ;

ny .talka«'.. Punktem kulmłnacvJnvm będzie
kOnkurs deklamacyjny, w których udział wez-;
ma wszyscy n$ widowni obecni widzowie;
zwycięzca otrzvma na grodę.
Niewątpliwie
. szotuią mamusie i totusie $woicll Jedvnall!

w do tel
.

szlaąhetnei

Polityka polsl\a na Kresacb
Wschodn,ich_
Cofs!ąc się myśla wstecz PFteZ wieki
aż de czasów Bolesła\v'a Chrobl'e~o,

,widzimy, że wschodnie Kresy zawsze stano

---"',x-

,wiły ważne za~adnienie w polskiej polityce
państwowej, które~ pon1im.o wielkich wysil:.:

ty.
Szkoły Rzemiosł.. '
Szkoła Rzemiosł to jedyna

-- Ze

Szkol pry,,"amvch, która

:rozwią~ane.

\I\"ielkie wojny, prowadzone z najazda~
mi Mon~ołów, Tatarów, Kozaków i innych
'P6łdzikich plemion, przez polskich królów
, sławnych wojowników, rzezie spokojnej lu
dności i pOŻOf1i ich ltHenia, dokonywane 'Przez
uzbrojone chłol')stwo, plugiem zniszc?;cnia wie
kt orały ten krat
A ~dv w końcu osiemnaste t;!o wieku
trzej Carowie najechali Polske i rozdzielili
ją miedzy. siebie, -:- p~zez półtora wieku ~Us
ko moskIewski pop 1. żandarm zapamIęta
le walczyli z. tradyc!q, językiem i wiara nie~
szczęsne~o ludu na Kresach..
..
.
DZlsiaj znowóż Polska, iako Państwo
niep o dle1i!łe , stan~la przed tern samem za~
~a dnieniem. W tak kr6tkinl stosunkowo
okresie jej bytu państwowe~o, iU:2; trzy la
zy wojenna zawierucha przeszła przez Kre~
Sy, pozostawia' zniszozenie, nędze i uzbro::
jone bandy c pskie, które nadal mordu.ia·
sl'okoJną. ludność, niszcza. jej ~ospodarstwał
życie duchowe i społeczne..
.
.
Czy
l10wtarzaJa slę aawn.e czasy,

pośród

pobiera. od swych

uczniów minimalna opłatę miesieczna w kwo
~e 8 zŁ Jest to zaledwie Jedna piata faktvcz.
Dych wydatków. Chcąc i nadal umożliwić

niezamożnei młodzieży korzystanie ,; dobro~
kłziejstw nauki zawodowej, nie obciążając

uczniów wiekszemi opłatami, dyrekcja zwra

eS.

do społeczeilstwa z ~ortlcą prośba o hQ.i
ue się
datki w czasie kwesty w niedziele 14 bm.

- Do

Nauczycielstwa..

Zarząd T~wa 1vliłośnik6w 'jezyka pol~
że\ p.Tadeusz CzapczY(lt:
,Id, wizytator Kuratotlum szkolnef:!o~ w so;::
botę, dn. 13 b. m. o ~odz. 6 i p6ł wieczo~

.'

19ldei;!o zawiadamia,

rem w sali Z wiązk:u polskie~o naucz. szk.
J)OWSZ.. przv ul. Andrzc.ia Nt. 4 WYflłosi od:.:
~ pod tvt.: .,Nauka stylistyki w szkole
powszechnej ł średniej" _
.
W &tęp wolny dla wszystkich.
"

- Oćlcąt dr" 8. Kozłowskiego..
W sobotę dnia 18. a godz. S-ej i w

"- (Jawne b

niodzie!~

~ja 14 srudnJa o gad$. 5-ej w L :achu Polskh~l
tr MC A. Piottkawska. 89 ódb~dzje si~ odczyt dr. B.
'l(odowskie20 . prOfesora Uniweraytatu w Poznaniu

się

podstawy

amerykańskiej

demo..

jl'\

-

&łe~ ..1tropU Mleka".

Dz~4 o ~&z. 3-ej otwier,a kiermasz ,;Kropli

\tleka,~\

IWa podwOje.

~zek"j~czy komitet

Wszys.cy

.z

niecierpliwościf:\

:naprawdę :10lrafi zgromadziĆ

tan,ich, pięknych i potytecznyc~.
Ane'\< z Warszawy, Zmigryder, M-me Henl"H~t
•, e--lren~;500,1'ęs.ztek; bielizna od najiańszej
wytwo~l~
"t~ .;ttle 'będzie? .Zabaw

..

'.'i.'

...•....••... ,

~ id~1$orkjel1t1JH
co .rtrOb1li tł fi

•..•

,.t9~~ri!~'i qo: 1l'.ąt'zWi ł.

ga jas.no

l'

i;',I~i!'\WaJne zebranie.
.
~
,~. itr) Zarz(l.d Stowarzvszenla ChrześclJan
$i01Narodowego Nau..czv~ię]ątwa szkół. pow~
i

.',

głeooko

.

stawać i na Kresach w celu podniesienia dOit
brobytu tamte1szej ludności i wzmocnienia
~ospodarczej i \vojskowej pote~i J?alski.
W ó'~lczas na horyzoncie :równin. kreso,,'

,vych", zall1.iast

świpcacej

szarvch~

chwastem .

zarośnie~

u~orów1 sterczących kominów wśróq
z~Hszcz mi:.'lsteczek i wiosek, kryjacych sie

tych

po lasach

chłopskich~

i po;rQwach . uzbrojonych

band
oraz wvjącvch z ilłodu wilk~w

!i ps()W, widnieć hed~, mile kołvszace się zł~
oiste łany zbóż, wśród zieleni sadów -- schlu
dne białe dwol'ki, wioski, laki osiane r6żn(Y-:
barwnym k'vieciem' z ich wiecznie tajeln:.:
niczą pieśnią, strzeliste wieivczki kościołów:
i miast wielkie ~lnachy 1 dvmiace f.abrvcz:'
ne kominy, pędzące w różnych kierunkach z
J:!wałtownvm łoskotem, ładowne towareln.~ ko
leje, wszędzie chętnie prac.u;i~lcy lud.. - dobro::;
1

byt.
. '"

Kresy promieninwac bę'cla lJoIska cywl

lizadą i kulturą na wielki wschód Europy;
zamieszkały przez pokrewniol1e nam POt1;
chodzenieln słowiańskie narodv. w których'
:zdobędą uzrianie ł ,szacunek dla Polski..
-J;-

zastanoVv~ić

nad tern ważnem dla nasze(!o bytu pańl'

za dawnych czasów, a bezwarul1kowo Jedno::
cześnie musi dtlZYĆ do podniesienia ducho:::
wej i ~ospodarczej kultury tamtejszej lud::
ności i, do POZiOlllU kultury całe~o l)al1stwa .
Ludność na Kresach nie może żyć bez
ko~cioła, - bez t~~ wielkiej idei wiary . w Bo

łt~ pl'Z~!!miot6w

k~ lot"lI~$!i~::4ł:/

v?

Należałoby więc

stwo\\re~o za~adnieniem..
.,
B01 .leżeli wsc110dnie KresVł ze wz!:!Iędu
na ~eo~raf,ic.zne położenie Pobud, maja w
znaczneJ mierze deovdowaó nie tvlko o SO~
spodarczym, :ale i państwowvm jej bvcie t
to polska politvka na Kresach nie może ~~
nadal opierać się wyłacznie na woiennvnl
stanie, czy sadach doraźnych. ,la.k tą było

;D.łJ.~t:

"Jfi~ozoticme

~.,y~m źród~c:m surowq1w dla' l')ols~,i~flO .'Prze
mysfu, ktorv bezwarunkowo nOWlll1en PO\\'

k6w i ofiart ponoszonych przez Polske. do
dzisia.i przez .jej mężów stanu nie zostało

z

do z b li Żt~nia Kres6w do serca Po )·;;k1

szerok? r()Zhtldow~ kolei we wS1.:v~tkieh kie
runknch, do: ",?odniesienia dobrobytu wsi 1
miast, do w2Ilnoienia bandlu ze wsohodern.
Europy, tymi 'wielkim rynkieln zbytu dla
wszelkiej Dolskie.i :produkcJi i' niewvczerp:h

historii,

umulacU.

Gosp()dareza 'PolitvKa·· polSEa; musi {:"

ivć

RZĄd

angielski z

wielką

(':nertd4 - jak

się

tera::r.

pokazuje - stłumił btm!; wojslt egjI)~~ldch w SuiJ.anie
'A mianowicie w dniu 5 grudnia w Chartumie posta.
wiono przed sf\dew ezteroc.h oficerów tychoddzia
łów egipskich, które wzbraniały. się opuścić Sudall
powrócić

do Egiptu.

.

'Vy:rokiem sądowym trzech oficerów egipskic:h
skazano na śmierć i rozstr~elano.· Czwarty, który ta.h
że otrzymał wyrok śmierci, został w osta.tnieJ (~hwil1.
ułaskawiony. Ka.rą €n:niert:i zami~ni(;mo mu na. 15 lat
rolJóf: lll'zymusowych.

RZICIWKO M"'TAROW. NOSA
"

na horyzoncie istnieąia'ca

łe!' kulturalnej ludzkości na świecie.- idet
budz~cej w jej sercu naiszlachetnieisze u;::;
'czucia, na jakie może zdobYĆ aie. człowiek,
jako naj doskonalsza istota 11a. ziemi. Bez
'Polskiej narodowej szkoły. kt6ra .. obuqzi w

$zechnych w m. todzl nlnle,lszvm zaprasza
wszystkich członk6w StowarZV$zęnul. . na sercu kresowej ludności prZVWlazaUle do
'Waln,e zebranie dnia 14 ~rudnia 1924 f. tt w Ojczyzny, za fejdobrodziejstwa i wskażej
jak ży~ . i pracować należy społecznie dlaj
~dzielę o ~ocb. 11 rano w Domu Lud{)ll:
wspólnego dobra.
"i~m przy utPr~ef4zd 34.

,

jęckowskiego
Z.,d.ó we wsz,stldch IIptekaoh
,

i słIlładach aptec~lIlJ' ch.

.

,

Dyrekcjakonc:.: l\1fred

(4245

Stroućh-Teł.13 .. 85111

lALA FILM"RMON!I,!

,utROt

dnia t 4 grudnia o gOdz. 4.. eipo· poł"

KONCIRT

POPO&.UDNłOVlY

ano6wlasyoząych
' : .424.~

Progrftm wy,ullnf:

~Iina

z l

Prfmebaletbla

Overy'WaraUlWł>ldłj,

~ .udziałem

.

.

HeOfJ'D,łk

Program.! ROOOWSKI: Walc. SA1Nr·SABNSeLo:llęd:f,
,GRIEU Taniec Ańłtr,# RE~IKOfł: Tew$cełuń..,
ski. CZAJKOWSKI: MelanchoJJa.SGHOPlt'i:
!;)olunez. OEBUSSY; PJ ivoite FALL= Tal1lęc
Gania. oraz melo~leld8macja.
C

(

foszuk je

Dr. mBd~ Z. GOL C

BOTY, KALOSZE. c52
ClEP.t,.E PIUłTOFLE

wybero•• gatunki
pruecFlIIC.. p • te IPS i ZII re

Piotrkowska 98.

~"

C 8 EP ł:. Ił
Bi et iZ, nę (trikotaie) ręka'"
wfczki, pońc~ochy. skarpet

ki poleca K. Pdersł,ge Ul,.
• Piotrkowska 93. 5619

chor~skórne

i

Wef'er.

przYJm. od l i pól dO 2 f ,pÓ.ł
1 od :; i pól do B.
(4dl)
,l» n\edzielę i święta od 10-12

I

ul. Andrzeja

3111

~~rlffiam f~rt~~ian

od 1.. go styczl.ia. posz~kują nrm~ "Die, triC,h". pĆUl:oncerto...
dmaJ n łodZI urzędnlcy panstwo my 'IN dolin m st.anłe prsune no
Łaskawe deny oraz cenę wy z po"Wodu wyjazdu. \Iliado..
p.04. lIł§~31C;,,, ęQ~. ag .Roz.J;~~.A
mo ść ul. r'USli. 15... m. 10 pel-ter
.
"'1"~"'""""..q Ą-6 q~ .
~lSi.:",.

16:11..

OP.

Jńlefńw,

l'

M.rI4.,

a.

Lewins'

chor. wenerJczne, skór'ne
moc2opłdoWe

l

:

Cegielniana 6~
Godt'tn)1 utzyjęć t 1-5 l 4i-a '.

nl~1., ś.,~.).~J ~

."1

•

T

I

.,

'1

I

Bie.lizna
Egera

Dr~

o~

I

"lo na

ren ~ła,ły[h uH~PU'e kai~emu kUDu:ą[e~u
.

I
~
~

15. ~ij

Nr. 340

mr

I
KFpeloSLe

SWi n

~ul\nle
w€łnwne

skarpeb i

I

krawat6w

PIjamy

kurtki

\i'eJlIllane

jedwabne

I'

~rndnia

Ctnia
lOt IQ, 14, 16, 18 i 20
Dla' rm,żcżyzlII 9 U. 15 15, 17, 19 i 21 grudom

: pQczatek seensó'W o ~oaZ. 6.30 i 8.:3C wieez.
rr
l" dramat W 6 skt,w I g povirłElIici KeImlOc1Jleły.. " .lUnel lermana -pocz.seansu o g 5 i Spp

.ola dzieci l

kazvjnie. sprzedam Mika. ma MU;;:Vk. k. cmpnz\"tor przyJm 'e
'.J tHb.Ce, stół krzesła, otom~.,
je;;zcze dwóch zdGłm.;ch
nę, tft·mo garderobę. KarOl}) lcznió"" na lekcJe tOr-teplanu z
lO. m 6
5298-1
teorIą. Ztiłoszen'ia do f{07..,.\)ojU

I

n.

Ol .. Moz,

kC.'"

5514-1

~,Ia wvnłate! Nalotloowiednie i
eF'ba znająca się na ~osr>o
i:l sze podarunki o\l)tazdkot\t:'
(jarstwie, reparacji bieiznv
Nałno\\')szv tJwar na damskie
suknJe riękne kraty POOl.\1Ói ne z dOl>remJ reKomendlciami r,o~

O

;;z.erokości ez,,~tej

wełny

RuJ:raszlCin ł

najtamej
Ski ego 4;4.
Cl'I

POlf szuanje zajęcia na stałe lub nfl
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