II r.
istnienia

. DZIENNIK NIEZALEŻNY 01 Z~DNEJ PARTJI.'
Nie~zl~la, d"i~' 14 grudni a· 1Q24 f\

okfłzja tanlpgo k~pna odzieży., ży\;VOOŚC1, zabawek, ksi')żek. Q'ał8nt(~rjię m,ehlf,
d'y\\'anuw, waterj"łów piśmiennych, perfurn,' ro~ót ręczhJ.1eti, farluchów, obuwia

.Tedyna

I

odwiec ere

z

muzyką.

, Odgodz:S.. ef do '-ej po1<az naJn, v-.~2\(h fran,u~kich modeli z magaz;ynt).q Zl1llef)·ger. M,iIrne Henriette. I'e r~ 'e..
P,ękne lampy"iabaHuy, Seł\\ety wystawia !lA/lE" z War~zawy.'
Pu:e"z!ołtSOlJ lesztek..
!J..ntt.r.a.
Koło szcześcis.
-.. ~ RadłQ.
.413

,

'"

e:zeń~two

..

'

piArwszycb

~r

Ch'fZAŚeHan

!
Gro~ady~\;\ÓW"la arenie cyrJ{owejl
Blask 'i zmierzcb 'świata, pogan ! "

W:alki:t ". [Jrsu ga:z 'tu r t 'In .
\

' )

C

Klaqy,·~n~ wyś~il'i

t

(k ~ad ;:,yg\!:

Tryumf nowej :prpwdy 1

1:1'

I

6

ituV6 a'Lłntych'B1UÓ ·$tar~o· Jeb SerjiH.A.

l')~dzie ': ... skuteczni,ony POCZą"ISZY oddnia.i5 gpudo:. t014 r.do dnia,lS c~e ..,·~(UI,'
lP. \\łącznie przez Centralną Kasę Pa r S\\;Q~ą. praz przez:
Bank ,Oos.,odars~;\\I •. \

IS ~S

. ijrajoweg'o. 'Poc!to",~Kąsę oszczęaooścl ł P ańst\\owy Ban,k Rolny,,! Bank Ha l <;ilo ,wy , W , "

~'ars28wfeł BankZwłązku Spółek Zarobkowych, POhSK IBan~ Pntmys,łowy; Ba.n·~ Cu",
,,~rQwnictwat' Bank Dys1(ontowy 'N Warszawie, Bank dla Handlu i Jhzemv~łu w· W'ats!la..
,. ' ., Bank K'wilecki,Połockf i Ska, Bank MsłO'?OłSkf,Bahk iP.r~em y~ł0W"UW. T~łJf
'!.Ofr:8nftl~ . B,nk FhErr,}'~łow,6w P()łskl~h, Bank Pn~elt1ysło\\<y', w 'ialar,S'lSiWie; Ban\(
, Tąw., So6łd7., Bank Za~hodn', Bank Z'em'811skl. BadR Z ednocionychZ ero ,iPo'Skich, Potski,Bank Handlo~y. Pówszelh 1\1 Bliri!< Kredytowy . . Powsiech?v . BdnkZwazkolJl.yw
~~~~ce. Wars~awsld ,Bank J!,jedno;zorav. W~łeńil(i B~nk R~) (oiCZO- Pr:zemysło\\-v, Z 'ems((i
Bant~ Kredytowy,. Akcyjny B" n < Hlotec!znt w,~Lwow"e, .aankS!4SkL w. Katowica.:h)
SI.~~I:l3ank E~kontowy w Bhłłej .. B~elskuł Bank ZII;ml8n \\e L\I\:,O!~le, przltZ oddz~ły
tYC"i\~nstytuejł.
,'tPOC2ąWSZY ZPŚ od dnia 16 czerwca 19::5 r. do dna 15 grudnia 19~4 r.
i'

~łąc~rife jed) rit e przez Centralną Kasę PGllstwową.

4: 15

'.galll, .' n'fi

kucreokl da~n1e,s2egd'·t1Ptf.

~~l''''',~~.)ł'i''<!!~l!IIi:::l!.ii;rt~ :""~~

.

,("

A nlPI{l J.. WięcK'owsk'lego'
Ząch Ć

• s

We wSłystk ich ap iekach
ł ch ch '" Bl tecznych
. (4245

i:

i' '

P07tx'ot·

atatnie

~

l

....... :z::ę/

q

slatnle 2. dni.

dni.

,
Walka 'Ursusazturem!
KI.asyczne \Alyscigi kwadryg!
Tr umt nowej' prawdy t

MQDt~ństwo

prerwszych chrześciian!
Gromady Iw Ó\~1f .na arenie cyrJ<o Wbj !
Blask i 2mferzch świata pogan!

I
'CałQść
'41

14 ak

J

I

li

r

w jednym programie4'
POC2ąte~

nowa

Zupełnie

•

przeróbka .filmow&.

4.;.61-

prztJsta \\ ień o Z-ej

fHtlJEH' NO
Poszukuje
?ombno optymizwu płynącego ze sfer :rządo..

A puecleł' zaOJ'aniczne towary,. s'kupowane

mąsowo

ł.\ )"(.Oi.~ fak.t, 1 cyfry z naszego życia gospodarczego nie przez naszy'ch kup~ów, są nalwymowniejs'ł'fm cłowo
,tokują .' atcbrtch lioroskopów.~ Warstwy' robotnicze l' &lem," że·pnem.y$łoW'C)' łóezc,; pomimo śWietnych koa
inteligenckitjęczą pod jarzmem bezrobocia. ~rożYZDa junktur w okresie inflacyjnym i dar~owychkredy..
tla1aJ.śW!ęel S'Wojąoroję, a przyw6ztow8.loW' za~ra.. łów a Włd~c!włe darowlm ~e ałrony lJIa.iiSt'l1VGt nie po.
nicznych dopolsJd :qrzewyzsza wyw6z.
; W S!&tp:nłu przyw6z' do Polski _ w,!u)słł 81.231
t:PoIII W'\1!IÓZ zaś tylko 63.'32ł'8. zł, we wr~o'nb..
i

pl'2,wie:aiśm,:"~aU2,8'5 łyS. zł, .,wieźliśmy

zaś

u.13~łl" tyS.. :et Od sł,cbia. d,o ko:6ca września
#' '»tz~wleziono' do Polski towarow ta "1002 889 tys. zł,
, .,Wie:donozaś :za granicę 895 742 tys. z1. A więc 'za
okres ddesfęciQ miesięcy dopłaciU~my zagranicą za
nadwyżkę >prl.'.Y'wir:iionych towarów do Polski 10'7147
• ły8_ ~J.' Sf~ siedem miljonów! Dei jesfCl& dOpłacin1,
: 2atnvosłałnlemieSiąelB.192łr.?
.
Narzekamy wszYSCy na lirak !].,łówki w kraju)
uaClroglekl'edyły,8 . jakże.lekką ręką wypłacąmy za
~ranlcy 'olbnymiesllm.y za lewary! A Uet w tyeh su
~acih mieści.' się :miljonów zaplaCOllyr.h Paryżowi .CZY ,
!nt1ytu st oUcommodY za: luks usowe,ubrania daiłskie
ł blelimę.Wrsł;lrczy .przejść .się ,pile!:. N0WJ'śwłałJ
. Krak. P.dm.ieście,:Mars4tałk~wskątltlłlłnm,e nitce
.Wa~Szawy,> gdda mieSzczą się zbytkowne m~gaz.,ny
mody, aby' zobaczyć luksusowe rruszki,któ,:e, niestety
nie .~ocb.odzę .~ ,fabryk. i .pracowni '. rolsldch, lecz sp~·.
wadZObe~ą .z'zagraniCy.· .'. ~UjOllow.SttmY płacą.,.m
nie magazyn, ł lQh Wjerteł," cho6W'ars~taty Ilesu Sto
,ją, arobo~pQlsltfniemaco do tJ.arnka włOiy6. " .
". :Nleulega wątpUwoścł. że du.ż6 rolę w tymz1to' . tylko

'A~KI

po\1Jt 6Clł zzagranicv..
Zdt.ltl)1Ch

m.skic'l P

"praC~1»fiHtów da mskichł
otn{o\"s~a lL5.
43!:Sa

"
"

PowyżSze fakty uprawniaJą nas do peWł"~

1'.-

uogólnień..

,

'

"

.',

Przeciwko komu

.' l\ipmi\Y_i

, 'łriskuara dem.oraH.zacJa ,c:nwoJenna, wfnlone przez
inflację Dlark~wą, :iiJ$poszanoVtfanłe pieniądza. 1:1enewrach .flotv rozpowszechnionvm.· pt':,
.' astaJuly ,Spadekmarkl/lolskief' pchał nudo oiągłYCh łem~łasDoścL
Polskę, już dawno' urzedowo zaprzecz
''cb:001cJI'UkuPą Ml• i.Ta'lichtowa:rów nIe opłacało się:
DoceniamywprodukCjiwydtljnoś6 ,racy !'Obot' Jest .rzeczac~arakterystvczną. te szedn.
wówc~ kń~wa-S. NauczyliŚmy r··~:thytkownie ł:v~i'~~, alków.. Polski robotnik w baju nie Jdoie . poS~czycld korskl, stawia ląC \wnloski co do wvat
na' polskie zbrojenie, musi posługiwać
,t_hlera.,. Myśt Ofu.trz~/oOSzO~ędilJlciach .n~ .przy- sięł.użą wydajnością. :NapisaUśmJumyślni~ "w* kra- takiemi
metodami. $wiadczv, to żę pre
. lZłoś-S, wobec Spadku p~eQ.lildzaJ była Rłupstwe:m"'za . ju",. boć zagranicą nie~ylkonie narzekaJ,' nI ,polskie się polskiefo'!O militaryzmu Pfzekracza,Ja .
,które niejeden zapłacił . . • . . .' ....
...
ao'~botnlka,~le nawet go chwalą•. Dlaczago'l Duł, 'kq słuszna miarę.
. Te przyzwyczaJenia l1neciętl1ol!akonsulQenta do snop świa.tła rzucił na to odbyty, 'Dla • ł g'grudnia
Pomiiajac ton ,/brutalnV1!lorlż$ .

:4dś. dnia pokutują. . Wiedzę O tem maga!y~YJ spraWa .;.. wuszawle Zjazd na~kowel .organlucjl ·prac1. dł.»
,~zafąceluksusowerzec~yz Paryża IWłednł~,.. słw!er IDŻ. KiDel. Sw~im ~łferaąie.nt:mat; ,.marnotraw.
'4zl;\) to -Statystyka. naszego handlu, śW1ądczy
'tem, Za stwo wP:tZemyśleU !Odął. że' ankieta am,eryka6sQ do.
lł6J,,': n-.szfch fab:rykaCh włó1dennicz,~h.
. badamą ~trat w p;;t:eDlyśle stwierdziła, ~ z powcdu
A,le,pl'ZyzwyczaJeniako:usUDlfalita'do ·luks~so· wadliwej organizacji "'pracy" przemysł 1) ub~lowy
wrehrzecą,to jedda .t,.lko c~rll1p.ik:\Vty:m ponurem p~niósł 6łprOc.2)dru~arSkł58 proc. 3) bud~wlaD"J
~J4wiskll. Jestic);J., wieJe' więcej. .Bo., .~Jrzecłet .'.ad. 53. proc. ł) włókle~nłczy 48 proCa S) obuWio~ 29
mowoU cl'-.Ie 81, pod p16l'O zapytanie, dlaczego na- proc. ~itrat.
~
.
Ize' łaą,JtlI pracowme,stwierdzlwszy .takie a. ni~ . in
Jaiali, tyle stratponos! pn.mysi ame~Ski.
1lÓ'1l:Jiodcbanła koW1ument~' nie '11Jlliej4 Swojej prodak , , low jaJtim Stopniu wadliwa organizacla prac1 dot,!fI! Pl1ył~"sowa4do pouzebrynku ~laczego,· mimo j rkanasz pn:emysłl Czy przeto nie lepiej, zamiast na..
;ołat,;p~~o1a'hycfęsko konknrow'lJ towarom pary.. \ rzekać~ie1Ultannie ·nalJlałę '~..; '::aJnośórobotnlklt .za~ twł~e6$kłml ~~
. -'
.' .
'tr.!ć pl, clonaukowej orgalliza::jt pracy~ Ale ł81a to
,~~,"owCYDulr&'Walając. całą Willę .drogiej tqpba picmjędzy,. ,bo za. mal'lle wYllĄgrouealt .tael_
~
~
ł''''). Q a.~~h.. łaAko'w.łM . . . .~ Iktah »4dłt~

°

'; ....

.....

.....

i

Wina ~a przesilenia w przemyśle nie
I
da wyłącznie na robotDJka.. Obcłąta o~a w dtiłj.a1ł.
zza również pxzemysłowc6w. Wprawdzie duch Pewtra~iU swych wkl'Sztatów, obliczonyoh głównie na rJ"
areh ustaw
sejmow~·ch oraz zł, k1eI'WlU arwZlłu6w
.
......... .
nek rosyjski pnystosowa6 do pObleb kownuneató\ł
zawodo'W}tch nie przyczyniaJ_ się do pc4"lłali" "'.
:po1sk1~h.. arem mJlleJ dla ButoP1.
.
daJao'ci prac, mu' robotniczych, ~e rown.ieł_u
Rynek rosyjski odpadł, przys~a Wielko i _ało
nie sprzyjają stan warsztaty i da ..;:r~aah:acJI·
polska, M,eba byłO 2Wr6c16 ",t,kll' UWID-'ł .Da króle.
"w fąbrykach.. T,lko Wlpóbly wySiłek p.mysl
st,vo, .ale· pnecie:ż wJ'magania' tych dzielnic o Jaltoś6
robotnik6w oraz Hrmnków uuwodaWUJlb .oli iii 'Ił
towaru, są znacznie wyższe. aniżeli ludności Rosji cen
sytuację zmienić.
lralnejlub Syberii. 'Na starych' warSztatach Lódzkłch
Stanisław iwaJeWłtd.
trudno by_o produkować towary l~pszea 'tańsze od la..
POleJ DA 8eJme
granl~,znych., Dlat6Do L6dźbiją iowary zagranied.,
"Iatego z Królestwa ~cZJnają lą ~'"7płera6 nawet to
wary bielskie. Tu. tkw-i główne iródło bezrobOcia t6.
zbr9ją się
kiego i t.:agedji łódzkich mas robotniczych..
. no~ókJ fab~ki' łódzkie' nie pr~yStasuj.. Iwreh
warsztatów 'do nowych rynk6w, które żądają \dObryCh
Wbrehl zapewnieniom, Niemcy sio~Ęr()
łt~nłeh towariwJ dopóki nowe "'llasży.ny Jde 'ZASt4Pfą ją . a klasycznym d9wodem ich· 2aDllysj~.•~.
wOjennych są ostatnIe manewry na .. ~~
s~arych,dopóki nowe l1rządzen1'a nleUr"'zę~nąrobot
i na morzu. Nasz minister spraw wojsl~'
nUtadoobsłU,glwlliuia kilkunastu, W'ftecioa zamiast wych ~en. Sikorski wskazał w sejmie podczas
czterech. .lub,~ześciu, dopóty tragedja, pnemys~a. wIć.. ' dvskuśji nad dodatkami do budżetu woJ~s~~(
Idennlczego w Polsce ciężyć będ,z1e na Pt:teDl,$ł,wc~ wego niebezpif'cZ'eństwo .zbrojne~o nłpa~.~
robotniku, Skatbie i·na naszym' błlans!e handlowym., Z tf~opowodu niemieckie Biuro W~lff'l~(
zesłało komunikat. w kt6rem twierdzi:, *e:~
a wyrObYfr~ncu.skieJ ailgielŚkl~cleskłeł niamieck~~ neral użvł szere1!u rzekomo niepr~W
zalewa6będąPolskę.,
.'
wych stwierdzeń o zbrojeniach Niemiec•.
leteli przemysłowc, łódzc11: ta maj ....I. to goWobec tello z kompetentnej strony
łówki,' musządopułcł6 do, wSp6łwłasnoŚci" kapltal) mieckiej stwierdzają,~e t. z., wielkie tn
o~ce. Kłonie umiał świetnychkQ.l1jlJ~tu' 'Wl'zyska6 wry składałv się z ćwiczeń drobnieiszv~b9q
na przebudowę warSztatów"muslu to zapłaci6 t,tu dzfałów. Wiadomościom o niemieckich.~I~'!.,!

sproqto'V'~nia. należy : stwierd1Jić co' .,dC?l

fre<ci co nastepuje::: Generą.ł Siko~skl"
sadniaJąc . dnia 2~1~1924 t. W SejmIe .P
kowy . preliminarz budietoWY,st_ę~
li • roku bieżacvm w Niemczech urzda~
manewry ladowe w ohrebie trzech.' y
piecbotv i iednei . dvwiz~i k;a*a~erU.

manewry {lotv na morzu .BaltvcktenJt
to ośtatnie w kontt;tkcie z flota..p
wicką. Obecnie.' stwierdzić należV't"'q
Jac sic:: miedzvinnvmi. najtupelniel !f
mi danemi, o(lłaRzaftemis~e,aQ. czasu. •,'1
~aln-er"" WofSikowef ptasie niemieck ł ~t,
Jest· faktem niezbitvm. źewe wrześnkłU.
żace~o roku odbvłv sie na wielka s a.1 e
neWTV iesienne Reichswehrv•. WSZC.ze~6
śc-l trzecia dywizja piechoty .1ac.zni e. z
gadvwizja kawalerii odbyły, 'mane\V~t
tlOJttiWcau. Poliki w pQbU!u .1Cr6l&w.;I ..
CZt1C

Mrzvna ady 'inna dywizja manewrowała na.
~rariicy ~łaska. pod Bvtomiem dalej w rejO:'
, 'uie ł Ianoweru. lVlinden i nad '~órnvmDuna:::

lem..

,'Manewrv były o cbarakterzedwustron:::
lnvm. oł1ie partie operowały w zwiazkach dv
.i~\1 invch kierowali niemi dowódzcv dv~
:Wiili. "\AT drugiej czeRci 'manewrów operowa
;łV : już wskazane dywizje pod dowództwem
swych dowódców dvwizii przeciw niep!zv
')aćicHo'wi markowanemu patrolami. Dru!ta ~
,częścią manewrów kierowaIi"uż dowódcy
Gr~'p" w obecności ~enerala Seekta i ministra
R.W. Gesslera. Po każdych manewrach od
bVWł1ly się wielkie rewje przed tvmi ostatni::r

,Pli,' przvczem w paradzie trzeciej dywizji
·kawalerii wzirlo udział 10,000 ludzi.
,
Niemnie; na szeroką skale odbywały
sł~ .manewrv floty niemieckiej, ~łówne ma~

,'newtv obydwóch
:Bałvtckiefto

flot mor~a

Północnetto

i

odbvly sie w czasie od 4-10
:września. na morzu Bałtvckiem-pod do'W6dz~
lwem ,Kontr admirała Zenkera - Szefa Kiel'
JJQwllictwa Marvnarki.
/.. '. W manewrach <Ii tych wziełv udział

~.9i'\"'stkie jedno~tki bojowe flotv nit'miec~
"!tlej, w oGfólnei Hczhie 42okret6w. \tV ~zcze
".ótnosci· 3 'Pancerniki~5 kra *owników,22. tor
~edow'.!e~ 6 wvławińczv min ł 2 łodzie podwoOne 4 ."'''e!;!larki. W pierwsze f cześci manes:r
,wrów flota· niemiecka onel'owała w zacho
dniej o7.eści' morza Baltvckłello. .w' dt'u~
Jiie' cze~ci ·manewrów. od 6--8 września flota
'niemiecka. operowała na wvsoko~f'i wscho
dntegoPomorza i w odle!;!łości ,12 mil od
'wvbrzeia f)'olRkie~o. na, wv~okosci HelRozvwie. Z flota wsn61udziałinł .równocześnie
'stacjonowany na 'Pomorzu batalion mors'ki.
Dnia,5, ",:yr2'~~niarH'ljawfll\ l>1łena wvso
ko~c'i Hel"':" Rozvwie wódleQlości tez 12
~miI od. wybrzeżłt morskie~o flota 1'08V1 ~ka
"skln dzie'j:łldne·gQ,:pancernika.".( Marat)i ,8 kontr
tOf'oedowc6w., W.dp.iach 7 i 8 :\vrzeŚnia. odby
wnv "ąaę m ĄneWfV flotv:, n:iemieckieJ i SO$
'W)~C"kiel. Z końcem 8 wrze4nia odnłvnełv
bhi,e, flbbr w kierunku swoich portów. W
,:,~rodze ·po\vrotnej flota niemiecka odbvła
"I.eszcze iedno ćwic7en~e w 'ol'wcności .A rt~
~~;:rała Be.hncke i mi"jstra R. .G'e~slera." Po
';;~t,4,ńczenlU
.m,.a",.llę,\vró. w fl,. o". :ta,...nl.ętn.,. le. c,k. . .a ~.awl
:n~ti do SWil1Q':lr~~~k,··",t1z1e' '1tU'~~wa

w
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~tANTYSEMITNIK"

RATAJSKI DRWI SOBIE Z ZYDOW
Osoba.~ 'P. min, Rahdskieao kołom żv:; on spokn:inie. że bedzie intf'fWenjowat ' gdy
dowskim bardzo jest niem1łaiuż choćby dla doidz-ie do eks('e~((.w. Nfkt jeszcze tuk 'nie
tego. ze pochodzi z Poznania, tej .. twierdzy dr'wił z ż\'cłów. Alę teź nikt nie drwił Jeszcze
reakcji", broniacei
sic przedewszvstkiem
przed zaleweln, zvdow~kitn .. To iteż ŻVc1(}.;:

tak z sfln1eQosiebje.
"Der l\loment''' z. dala 9ttrudniarÓ'w~
stwo już .dziś PO dziesięciu dniach urzedo::: nież wart wster'nvmwv~tenuie przeciwke
wa:nia nowe~o ministra Sl)raW wewlletr~ministrowi Rahdsldemt1. irol1izujac. że należ";
nvch zabiera się z cała enentia do p~odwa::: wyrazić mut1znanie za jego szczerOŚĆ.. Mini'
żania je~o pozvcii, ~amies7:czajac w swej ster Rata iski należy bowiem do ludzi. o któ~
prasie zj~dHwe na nie!!o ataki. obliczone na rvch odrazu \viadomo, z kim sie
do czvnif
wv\vołanie efektu zagranica. Przyt~czamv tu nb. Nie bawi sie w poH.tvkę~ nie posłn~u,ie
dwa. takie charaktervstvczne głosy:
się sz1ifowanemi słowami. Jest on z' kraiu
"Na jer łla int" z dnia 8. l1rudnia poś::r Sekretarc.zvka E!dzie sprawa tepienia ź'ydów
wie~a artvkuł wstępny stORun kowi mini::r
przeprowHclzana jest jawnie i bardzo nr:vrpi~
stra Ratajskif't!o do 'Ż\"'rIów. twierdzac. że ,tvwrde. W Kr6Ie~twie od dawna już zapom~
nikt jeszcze tal; -nie drwił z żvd6w. jak mini lliano m(>wić szczer~e, co sie ma na sercu.
ster spraw wewnetrznvch Rataiski. Pan Ra' Minil3ter Rata 1~ki jest człowiekiem, in'nettQ
tajski obojętnie oświadcza, że ~rak 'mu miel:: pokra lU. Usiadł na fotelu ministe.rhtlnvm.,'~
sca w wiezieniach dla poznańskje~o bohate::, jego pierwszvrri . pomysłem bvło umożH:w;ie;:
ra Sekretarczvka i dlatego puszcza się na nie mów pqdburzajacvch Chalnca. kt6re I pp;~
wolność tef!0 chama, . kt6re~o patriotvznl
przedni mini.ster żabroniL ltważt!jac., że zakló
ulokował s'ięw ,batoitu. i którego cała. kul:;caiaspokój publiczny. Prawdziwy.' konsef
Itura .pole~a na biciu pałkami PO l1łowach, i' kwenfnv stróż wolności zasiada ohecnie . .::'1
o którym Sq d uznał;. że należ", eo cona i~ rałacu mini'lterstwa spraw wewnetrznvch
mniej ,nakiIka miesiecv ttnies7,:l'ocUiwić t · Policia może spisvwać protokóły (prze.
posadzić do wlęzienia. Bvłv prezvdept mia~
ciwko Sekretarczvkowi), sad może gO skazy
sta Poznania, którv nanewno własnemi o:=: wać, ale minister spraw wewnetrznych p07,;(.
czvma oglada! pokrwaVlt'rione głowy żyd6w~ sta"ritto wolnogci, aż będzie luźniej we \vlc:::
skie~ a przez omvłkę i nie źvdowskie. któ~ ·zieniach. A'e, że nie . zanosi się na to, ~lbv Hc?
rv sam odczuv.ral wstvd za to rozjuszone ba pt'ze~tępstw zlnniejszvła się, .aml1ieh~zoś~
zwierzę w rzekome; postaci działacza spo::
ci narodowe i wielka nędza do8tarczaJa, C01
łeczne~o, obecnie iako mini~ter spraw wew::
raz innych 111dzidowie?;~eń.nie sposób iest
jakim roku, w jakiem
l1etrznvch ni~ ZlH1.1azł ntzeciez innej odpowie 'przewidzieć kiedy,
:dzi dla· posła żvdowskie~o, jak wvr"7,v knin dzicsięcioludu znajdzie ślę wwiezieniu
o t'rzt'nełnion'vf'h wie~deniftf. h. Pan Ratajskimiejsce dla SekretCltcz'd.:a. Nfł'1Z
nlini~tcr
idzie jeszr.ze da 1e i i rrrzenosi q\'~t~m poznań~ snr:ł\V wewl1C'trznvcbzatwierdzU-w ten sno
ski na cała Rzeczpospolita. Zn~6sł .onzakaz sób pośre.-ł~i()' SekretArrzvka naetitnowtsku
na srnutne osłavii~ne"odc~vtyU Jag". Cham~ i utorownl mu dror1ę dla je,go pracv" patriol'
'ca. Od dzisia i wolno' Chamcowi objeżdżać ~tvcznej PCl1rf1stu jestwstt'zssajace'stwierl
całv kraj z'ternl odczytami. 0.0 oznacza roz:: dzenie faktu" te "zwrot na lewo" 'l1du Grabi"
Po\~r"7.r~bnianle wsze ozie jadu i nienawiści
;;:,1,;i",~() dał nam t~ka niesnodzia ..ł jak 1111ni
.do żvdów podl--urzanie' ierlnej c-:teści h!r1 nof;(. stra Rata i~kieao. 'Pozostfde wiec jes~~ze' iedv
ci nrzeciwko drugiej 1 ho'dovtanie w ka"żdetn na pocieC'hn. ze rn111~tet F !l t" iski nie jest wie~
mieście wlasn('!:rO' Sd-::rf'farczvka. 'Gdv się
kim,' dVnl(lfl1:.:J.t.~., iż~
;~cdri-r.zvnahnniel
ewrae!ł m1niqtrcwi uwarr,e naniebeztJieczefl~ 'szczocy..
,,$tw(j)' tei ,nracv "lI'NVcM·wawcaej'.',,' odbowiada

ma

w

____
wet.

Iv si. ' ,\, '~~j:;g.... ...>ałą,011Xl's~ę ,Z·IllĄII
"· ... ·"'!i;:~·~",,. :~;,;)1tf'...
~.w
'tyna
mt,. 1ae :'fjc,~"I' '. . ,"
'. '
,
-Jaki
j·est.:właśdwie
tenstosunekt'Jr.a~
',:;
sarn ze Niemcv 'urzadzaJa manesl
coda:wcv franc'llAkle~o. do polsldefl O robct.nika
Wt~r.lIąd~ramca poh;k9. świadcz"\r iew n~r
.:.- W\"11łvwJt 0":1 ze c:łp"łZnr510 z:res"'tl1 zali'
wą~
. ~, :,";,;n:\f.ł"~e.dzie "pr~vgoto\Vulą 'sie :$10, wojny łbżbnia,że
w interesie . niema sentvme t1tu.
,'bIska l ze ttł6wnle nlebezPleczenstwo nIe
mf~c kie' j~t przyczvna utrzvmania. naszej którv nie obowirizuj'e nawet wdhe·c znanej
nrzviazni poJitvcznei:,'polqko - franct 1Q'kiel. '
armji w po~otowiu wojenneru., ,

..

~;;;;IIII'l::I!I'lII."_~_!II!I!I!~

~,1I!II,~."'~!lIF

,naohczvzrtie' odetchnać.
," . Str,'mnki koścj~lne .i. szkolne również
sa bardzo oplokane. Na te mase ludriościoo'l
'skiej ieąt ialedwie 54 k~lPżv,rozsianvch po
wiekszvch skupieniach. Ale sa . skuriienil.t'"!"zdaje się Bonav np~- t1(fzierHl 19 tv~. Polaków
",'
.-1'.-'
Francuz , wo~.61e, jeślichodzi'o c;:tosllnek do 'niema ~nl szk01v · aniksiedza.
. '. '
nracobiercv, Jest specjalrde ,przvkrv. oczem'
, Gdv na braki w szkolnichde żwraca~
robotnik polski "Tle' dość pdbrzenannr1~t~ 'lem' uW,'tcte "rlaścłde1om fahrvk.,orzvtacztll$
wie doświad~zeń z fabrvk i kopalni. które Ją:c 'Prz"ld~aże I!W ('ourrietesna,~15' tv·~"
wykupili u nas Frnnnu.zi.. . :,', .... '
Hfdności ~,pol~kiej i 7200 dzieci niema . ani
-.. kO'
I ś'
t· . jednej, szkoły n\'l~kjeh t1Ctv'natr-rriia:st '., ~'n
D
l
h
""(Rozmowaz K,s. Prałatem Godlewskhn)
ku' prz~k~o~~a~~iRC~V~ n~i!~yWi:sr6;~sd#~~ 40(\ dzieci· cze~kich są,dwie c?p'ąki~,~odl1Q~
,
Ks. ,prałat GO&dlewski niedawno wrócił z
.
. d
h· t .. . .
. emi w wiada.no że dyrekcia cli,. ętnie"szkoły .. aIa azi'e
po" rCJe mlę z:v o. ,le U.,.lcam.Ił"" CZ'\.:,n.1,o. fi...... ". .'.... cipolskióh 'znł0żv, nletrzeba: flie o' n1e starać.
• .rancH, '" dokąd "j~źClziłz ratnienia lurzeduer;, ,p"ro.
kJ:aJu"
a
tym,
cb
daje
rzecz\~w!
st~ć
,we, fJ,rt t k' ł k t
. t...
•
k ł' dl
. b
, 'racyJne~() .'.. bęlem '}zbada:nia . stos.unków, eJl. Tak np~roh0tnikoni do. St Ehenne
OGle~
·a· Ja .0. rOnlQ. czeSI o 52.' o v ' a··SWOIC.
~anują:c:ych wśród w'ychodźtwapolsklegO we
cvwano tutaj 36 fr., dziJnnJe i mies7kąftnie robotl1ikó\v. którzy otaczają wychodźtwo. nie.,Fl'anoli. Jedrtoeześnie ks. GoaJ(~wski 'Zając a płaci im sie tv'lkQ 18, z.amiaft zaś. mieszka usłanną opieka.
1# '~,ict ·.mial, st>r~rwa, k, t,o,,'.:,iv1a. ś~iwie werbujen~sz . nia . dano
bardzo licheba:raki.,..
.,"
...-' Jakie ks. Prałat odnióslwrazeuie d-s
lud' do WYJazdu z,kra.Ju~ . ,
. ~', . "
Zasadniczo. ienf'ak ,robQtnik<fQ.hrvcznv ~61ne?d'
'. '. . .' . .' .
'•.
..... Na~za:'ęniil1rac'ja do F~ancli- zaczaI
"
·' 1 .,. f S k 'd' tv11;'o· ·A. e brak ńajcześjI:
. - Jp.~t(:"m .zdania, 'iak to lUŻ zaznaczv
m
',kst,. praJatGodlew'ski - ,iestwłaściwie dla
.a SH~ . eptel Z Q. a. . Ę.- •• ~ '.' . .... ....
. .
,lem .. ze wvchodźfwo jest dlanasbal"dzo PQ:;
. 'kraju ,riieszcześciero,--· ani wi~c b. prenljer 'ciei. mieszkań, ,,,tak' ze .robotnik 'obarczonYwazirla str.ata j 7,eujemniesi~ ono odbije na.
cały zaróbek wvdaIe na onlaccnie
b l'
d
U
'
"'$ilt01:'ski, arii wiec6wczesnv, min. skarbu nie rodzina.,
w . kant. \1nie~Rob()t'nicv fabrvczni naszvrn·. i an~1enaro owvm. ·wazam.tei.
.mieli 'racji chwalić się tern, źe furi się' udało. stołowan.ia
s,t,.~no,w.,
. . ,ia ogron1l:'1,
','it . wiek'c;;z,'.ośćt. ej, n.ac;7,ei e:;
i~troska. rzadu winno. bvćznaJe~ien1a~'rza
~Umieścić 300 tys. robotni~ówwe łC'rancli
.
. .." .
.
k ł' '200' '. lITA.·
(.
'wszelką cene pracvwkraju dla .. tVch; lic~? .
Z1
.' zro? .u\Tch, rzesz. W'nierw"''lVm f7ec'h:r.e.. ' fial~ż.IlJol'I
'J:.
,Troską rz~du wlnno,bvło"bvć ~~star~za mi~ra.t'iil liczy o' "('l' o oJ.,. tys, r
dZinaj,".'dO ,,6ł ~mUjonal ". .
.. '
b
l b
..Jld
d'"
1~1,~ tYm robotnIkom . pra,cv, '1.:19. 'mleJscu,w
jk6w roln, VC,!t,l J.'e"st ,ok..' ,0,'.10.5.'.0. tv.'s.'
y na;. ten, ce .. "J, r6cić.· Śtou~;W'Y .'aw;~
, :,' . obo.tn· 1.
?ti.~u , i. tam dopiero pzad(.mtałbv/, SlC czym
.'
. o'
1
ne na . rozHc-zne. ,biura 'emigracyine;
I d 'd'
t
'.
.'
d· '.
~bwaHć, . którvbv,te~o, dopisał. Skoro. ie~ Pod w' ~lęd~m stanupra. wnęf!O '.' Zle aSIe Otl.1
~ontl"akto\V\Tch it. nfezakopt,rltktoVor'rTIvch.
' . ' ota.. "117 ~ arano sleO'~' zafru' tlle1}:lt'
"a;k ~robić ,tf'do. nie vmiano. skoro emhtracJa tia
··ost,.atni.~,: sa..... lepl.e.j. ", ",.T'\.,.o"sta. W'.l.·eni~.o ile . bo~ bezl cbotnv.::h. je5H jeduak"vYRłnd,:t~ ,nie. ~,~
,8~a;I.ą . si~ faktęmv dok.0nan~m. nale~ało przy Ci
, .
. , ." ..
~(..' 'l~Of .~.
. -wały' nam nIC p€>zvtvwne$1o. wvnik«łoto·'$f~~
nieJ postara Sle dla robotn1ka ,,1)ol~ wiem "kOntralrto\vv!otrzVmll1 e , . l'''ł11!.e 1 ~łównie1 że ponro~tunie umiano ich '1l:al~ż"\tcie
to
tto, o znośne warunki bytu., należało nie~ siecznie i bard~o,1ic~e 'utrz;rma~ir" d 'Ple~ zn.T!ła.n.1, 'lOW}lĆ. D"nść . n1'z\'op· 0mn. ieć'n~ ..·;że·~i,Qtł
Z:0ntrakto,vv. kt6r'v 'ma moznnśc .1tt . VW" \1l~
~
. .
.
..'t''''
;:$~ąwiać ~o bez onieki.
alnego umć,vie:mia "sję z' pracodawca. dostaje sto nfl~r.e :!\,vivdalo nfbvna: oczv~~~z.en.i~ 'st@
';;:;'re~o właśnie nie zrvbiono w matvm na 400 do 500 fr. i ni€'có leng'le utr:r{manie.
kUWPfl rkt.l·5karv~zewsk1m 60 tvs., zt że nra~
'~)~orniuł chot<. govbvśmv sami nie pasia
'
b "- 't,..
J
t 1-1' o
cowato przy tern 200 IU0zi i, że l:lie zrobiono \
J
k
".aij W tvm wz~iedzie żadnei inicjatywy, wy1
-. a. . na.sZ.ro Ot,ul.,. reagu e na e",or ~ \)ic.... ,.,jeniad7.e wieCz0~t~łv' dos,łownie rZLlC"Ot'
.'
..
.'
."
.
'bl t U d k t
k j
.' d
b
8łarczvłbv przvkład· rzadu czechosłowack~e , dz~ju warunki:
" . _ O~6łfl'm nie jest on zarl'lwolonv. Wra ne w: o o. pa e ow ,ta u nIe, Q OSQ·~
~,'Jttórv .. w stosunku do swetto .wychodz~
~; rolii wszystko. co mOże. aby eo dok ład żn\'fsi czuja sit\. bardzo ~le i n!~ cc.".:, '7:7\ \~.~"~ niony ·,I'1~h'lo o' n'edzv na \vvchodźtwie.O sam,e;~,''''
J:J 1 \.
,
f_'
.•
. .pinformować co do przvwileiów i upraw ka .cene wtóci€l do kra lU ~ naJvv"razhwslza~
O
".•,~.• ~(To tetkaidv robotnik. czeski po~iada popełnia 1 a samobóistwo~ "" Z teQ:9,,~Vlec punktu jef10 o~~aJ.li:lacji \volałDym :p lnówj4 oddziel~,
.
:art:lko~ane instrukcje, w których umle~zczo, wirlzenia. emigracja ta nie m~e bvć nadal to, nie.. ·
J.. WS1?nłarski.. ,
, jest k Otlwel1cJaCzech z rządem francus lerowana nawet jako zło' koniec7,ne. sżcze'
... "";;;; IlU.
Uli
)
.' adrenv biur onieki i pomocv we Francii ~óJllie, że cl'vllnndrozkłqrln \'vsaczaia. w 'du.
sze
roh"tnicze
iad
sociaHzmu
i
ko:mtrniz:::
~. Nasz robotnik ża dnvch takich wska~
~e. wiekszeskunie-nia polskie. obsiadają
il2wek . nie- otrzvmuie. zda1?v wiec 1P~t na las mu~
!!
.
.
ł ., nł'efaske loau. ściśle m6wlą.c. swe40 -pr~ żvozi ha.ndlarzE' i r7.emie~lnicv i słecla 'Pa"
~24 onlAtui~ 'Jrohotnika.. n.ie. daj ac mu ~
,",uClWCY.
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Za Zjazdu ziemian, Zie

WIADOMOSCI Z KRAJ

-

.

HOJNA FUNDACJA

Wa:tnyzjazd ziemian ziem 1iIschodnic~ któ~

NAUKOW,..Ą...

,

{Id Fundacie na rzecz nauki polskiej
utworzył Bohdan Hutten::::Cżsoski. Przezna:::
czvł on swe dobra SmoQulec w pow. wegra-

hickim w PoznallSltlem obszaru 178 włók 1!a. dosta!
~zanie warsza\vsldemu uniwersytetowi paf
trzebnvchśrodków na popieranie nrac, WY;:

nalatkÓw i odkryć polskich oraz na naitrodv
dla polskiej młodzieży na polu, naukowem.

SKON ZNAKOMITEGO LEKARZA,;
POLSKIEGO.

(ki Dnia .lO. b: ID, zmarł we LwoW1e
'dr. Orest Litwinowicz znakomitv lekarz. je
den z nalwvbitniejszvch polskich larvtlf.!qlo:::
·(1Ów. ticzvł zaledwie 47 lat: Od kilku lat cho
~owal ćieżko i n~ewych~dzil wca~e z domu.
Licznvch swoich pacJentow przVJmqwał ty!:::
'ko u siebie. Cieszvlsię bardzo "rielkasvmpa
·tją i. powa7.aniem W licznvch ·kołach clbvwatel
. sklchi· odznaczałsie nietvlko "wielką wi~
. dZ::t. lecz wieIk~ zacnościa serca.~ które okazy
wał' chorym.
'

REWIZ.lR r ARF,SZTO\VANT A W WOJ..
,
, STANrSf..AWOWSKIEM.
,
(k) W powiec!e.~t.anisławowsk!m za.rza:::
,rlzono szereft reWlzJI 1 aresztowan wsr6d
RusinÓw tamtdszvch._ Mi.edzv innvmi ł w
T'emerowcach koło Hahcza areAztowano
tarhteiszeso proboszcza {!r, kat. ks. Ba,ranow
skiei1O, wraż. z żoną, córka i służba i studen;:
ta Nowaka. W miejscowośCiach pod samvm
.Stanisłttwo\vem aresztowano: Fenoszvna~ ,Wie.
HczkQ'Wskie!!,o, . Remizo'wsldedo, Biłeńskie~o,
Litwińca iZabere7ne~o~ ~udzle~
Z naz~Tls}c. ~e,
,wiZi~.przeprowadzdno m. i.; \v PO\"\T. ZWHlzk:U
Koópetaty~ w Stanisławowie.

niu projektów ustawy samo:'z~dowej, która nie m~
lJyć jcdncHfttl. dla całego Państwa..
.
4. Obni~enia taryf kolejowych, i :ta.n(!Źpie~l~~
najdogodnlejs:wch dróg, eksportowych, ~apewnienla
krajoWi długoterminowego kredytu, przystosowarua
.
ustaw i przepisów do warunków mie:scowych, l'e9rga
brzmi:"
' . .
t
d tk
WSliutekcln'liejnej i nieracjonalnej polityki nizacjl i uproszczetua sysemu po a owe~o i ~Ce
rządo'~~ej na ktOesach,. ziemianin polski, nie wyłączając nia samowoli ~.tnorzi\d6w w dziedzinie opu<la.tk:o._
szlachty zaściankowej, sta}e się. objektem wszecb~tro nia ludn.ości
nnej naga,nki, zI!aczenie' księdza;1olskiego maleJe z
5. Zaniechania dorywczych rz&dowycIl ebpel1
dnia. na dziel1 pod antynarodowym. wpływem na]wy- me:ntó\v parcelaeyjnych,a w żadnym wypadku nie. tĄ
ższej miejscowej władzy ducbownej. Polska ludność czenia tej Sprawy ze sprawą. ~wakzania bandyty~mu,
rzemidlnicza kupiecka i robotilicza:pozbawiona nor natomiast pozostawienia koloniza.ćji i pafi:elacitinJ..
malnych warun'k6w ~pra2ys traci grunt .pod nogam!. cjatywie prywatnej przy pomocy instytuejikredyt~
Podkopuje się systematy·cznie tnę,c:zenieca.lęgo mieJ- wy ell.
' .
sc.()wego elementu polskiego.
6. Przyspiesz_nia prżeprowadźenia zcalenlą, l1'tl
O kwestji białoruskiej stanowią w WarszaWie nt6w i likwidacji serwitutów przyusunit}Ciu trudnot
'bezWY$tuchanj!~ miejscowych rzeczoznawców,. roz-. :ei .formalnych, spowodowanych' pl'zelt istniejące USUb
t'1'zygając ją na mq~łę kwestji ukraińskiej. aczkol- ''WY agrarne"
.' '
.' .
'.
wiek te dwie lil,,,estjtfróżnią SIę u podstaW swoich'·
W zakończeniu czytamy:."
. ".."
~
Po ucharaktel'Y2.0Wabiu niedoUlagań zjazd tak
,~Got()wi j~steśmy d naJWi~ks:zy~h ofi'flr d:a Pol
formUje swoje postulaty:
,
ski i kraju :naszego, ale nie ,wolno nam odda6 tegci :..rą
~.Dlt\ dobra' Narodu 1 Państwa.;, domagamy się
ju, i Ziemi polskiej, brohicmej przez :..lZereg pokole~ do
następujących środków sensacyjnych:
·pr.zefrymaczenia dla sukcesów . p~:rtyjhych~ a.lbo do
1. UkrócenIa ptzeciwpaitstwo-wej agitatli, tlhoć- 'l'oztrwonienia dla ilutorYC2!llych': korzyści, .poli!ycl<
by koszten~ zawieśze:Q;ia. pewnych- swobód' KcnSf,ytullye!l;....
. . . .
ttRyjuyl'lC
'.
I.
. .
.', . .'
. Równocześnie protestujemy pr!eclwko obojętne
2 ·\\'1H!('I·H~HłUi, tt.Wagf Władz: t:tdministracrJ·mu traktowaniu pr.ze2 Rząd MSZ spr4\\'y,narodoWG!ro
{"y.Jnycłl i sl:\dowych, ą w razie konierŻllÓŚ('] nadAnia vrześ~adow~nia roda~6w' na ~itwie i :r--0twie oraz ~ II
im wyjątkowycb upt&Wuien dla ukr6eenia bandyty· szeŚCIU ~1l11MCh jX)Wlatu nłuksztaflsklego.. . "
zmu i wzmAgającej's-ię liLnarchji.
Na.desda. chwila., kiedyda.lsza słabość i dcz~
. 3.. NiestAnowień.iao KreSlirh bez wyslacbanht g~n:izacj~ ~ladz zagra~u. p~lskośCl. na Kresach~. W. td
miejSCOWYCh rzeez::lznawc6w,natomiast ,powołania kleJ ChWIli tylko, wyl..azB;me tił~ l sprę1.ystoSCl ~z'l"n
do administracji (.sąliownict\\a :na Kresach polskich mote poło~yć krete. pdommuw&mu pa,.:ństwO....fOŚClJ~ot'!i
element6w miejscowych. W s2ćżeg6lności wysłucht'&-- $kiej"~
.J
niljL opinji p:1iejscówego §.połe.c~el1st,va P!'ż1 101':00.0\\"4obradował w wilnie .w ddniu '1 i S bIl]. zakonczył SH~
przyjęciem obszernej uchwały VI kt6I'~j pr.zedewszySt1dem /::twierdza sie:niepomyślny stan .sprawy nol~
ski ej na V\7schodii(3. ,Na.jcharakterystyczl1iejszy ustęp

Łupula, inż.

wielu nieznallvch .dotychczas
i'.

schodnich w
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i

:,.

rttttrm..
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#v6m~fiałłtr0W11inft z.kieszeni znań i oświaty pouczyło ,konsystorz. te nie j_I o~
doJt1Xenta. ""n~ CCl a~ent 2a1'61' :p(.)wolany do zajMowania się sprawam.i i:'ozw.~db~e
strzała.mI.' Ksiadz ' Baranowski uda;: .ini fi:1ałtefiSltw katolickich. Kónsystor.t J)rawosłaWtt1,

z nich:;

skierował

a.gowa,ł

rzvl $,t;lenta pO rece.celem.obez\vładnieI1ia.~ołprzyjął ten rozkaz m. i1CZ~C.O d.o .WiadomOśCi, .. ale tU. .e
GOŚCINNY KSIAD~,' RUSKI.
jednakowoż. udało sie alilentowi1'l'zareszto zastosbwal ai~ do niego i hadal terował w~ro.ki rcg
" ·,.(k)Lwowska"C;a,zeta. cOdzienna" opi::: wać: ba:itdvte.TeJ samej noc, na za.tzawelil 'wodowe, nie prżestrzegając przytem zasad procedury,
&uje lliepta:wdąpo.dobniev,tprost b~zmłacą.~ia nie kOlI1e-ndanfa, z.Kałus~a 'P,tzviechał-" odr: i 'mchpwując treŚĆ i 1ilot1w.1~yr()ków'W t~j~mni~ ,
domość nastepulacą,: \V osta~nlch . . dnutch dział że Sbtnbhł.w6Wa, któremu się ud~ło przed drugą stroną POZW$rut, Nadto przy·'ter'SpOi')~
listouada br. wie.czorem na stacje w Kału szu, schwvtaćldrU!łie~o bandytę. . Ksiedzłl i z jeRo .Dości odzy;waj~ się tirz~dnky konsy.storza. W spo$(lb
Wjec'hał,poci.~H~osobowy. Po . wyładowaniu. rodziną. policja aresztowała. i odstawiła do lekcewa~~cy ó władzach· państwowych i ,:praWQdą~·
:noczty,która zabrapodowozu Poc~towe;:: Stanisławowa do °sadq .kątnegó. Aresztowa='stwie . polslli.iem, Odsyła.Jt:tc, petentów do1cłt "tl;lh11~
"1l0, '\Vieziono ja. clp m:astB;.f l?od konwolem po, nvch sproWadZ(JllO dl1ia3''},m. przed wieczo- :sttai do ich sejmu· ... Przeciw całemu kónsystorzowl
·sterunkowego. Kledv woznlca ruszył ze· stil:;: rem doStanisławowilł"
'
,prawosł.awnemu ma być obećni~wytocząriQ., spr4wa
cHpoczdo siezhliżać 5~ciu bandytów ,u~:::
'.
.
,
,o przekroczeniekompeten(!ji ż,jedn'oezesn~ttl .~·tle
'brojonych,'. celeIrizrabowapia P?cł'!nr., p'oste
uaOZWODOWE"MACH1~Ac:jE KONSYStORZA
szeniemw ur.z~dQwa.niu wszystkich je.," funkclO~
t~llkowy uj':Z9.ws~y~an~vto'w, uzvł br~nl, n~
·PRAWOSLAWr-'tEGO.. \V\VARSZAWIE.
jUszy, a. wyrok~ jeio~ająbyć3badane pri8z ~d
co Jlandvcl odpOWIedZIeli '. strzałami. ..Ntt' OPinjłl'PUbłictp~" jestoci.' dlUł&Zego'casu 21"- n a j w y t ! ' z y . '
,
,strza.1V:jgj~wiło:gię kilku:po1i~hlntów.Band'Y,: niepokojona postępowaniemkonsystorta prawoała.w. . Pisma warszawskie u;wę.tę.ją, ~ ni~ .r:n.ot1;la elQ.
ci, Zauważylit że zamach sięinie.:udłl i zbie::tnegow Wa~~ttawiet który ~nalllzł .dla Siebie r6wo.iepowatr~ytnać od krytyki pod adresem lIlUllstra VI"l
gU, .,;....T-ajny,a~entridał się· aowsiemvX'ow 'lukratywrie, jakbt!zprawneąo<:l1ody whój:neIll Q_ znań religijnych, który nie uwatałza $tQSIOWIJ.ł
'Ce."PQw.Stanislaw6w~ !;!dzie j~kodoniesiot1,p . dzielaniu rozwodów ma,ue~stwom kll.tolirkiaiwt"tn podjł\ć energi.c:znef akcji przeciW konsystorzowi pra~
policH;u . księdza "ruskiego Baratiowskie~o
. tV
J. l~j
• tettli~lQol
bandyci miel s~eukrvć. I rzeczvwi4cieza.sta;ł 'wypadkU;jeteli" jedni le· stron. pr&esda. przed rozwo wQslawnemu chociat !ts. p-r .n.~C&y",!-S~ .~" "1.. .'"
~andvt6w przy kolacH na pleban.ii. ",'.'
,·dem na Pta,wosławH~;
.wał go public2n1e w tej sprawie.,
ł
:: . Bandyci poczeli przez okno uciek~~,._
Na.~kutek 'zl:Uorowych skarg 'Ministerstwo wy
,
-";'--.1 ;~
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;-cay nie mogłaby, mi- S,W1gWD.~ P~fl~
pan. ~obrodziej kupi' mydło, mot e pu pit p.rę aJ;'kuszf papieru f
':
der,
. '.'
.
.
,
,
- Jakiego .m6w papie~t
"
J'a'ma:m ,~s~ystko~ Jak. N. mieście.
.J.... Zwyczajneso, czystego, dopisania.
WSja
.' : . - Dz.iękuJę: najupr.zejmiej, )lic nie potrzebuję;
-Kup sę pan wskl~pie.. :· . . .' ..., . 184."
Qd.kilkudniza:rnieszkaletn wpewnejWsi,.w tylko czy pan ma papIer?
'
.
- Kiedy pani dobro!1ziejit0 .czcigodna.,,:,'xu .
~dlegloś(:iki1k.u kil9metrów' odLodzi., Komunikuję
.
~ {Haczegonie mam mie~ pa;pier, jest pa. stawiciel bandl~ po!s~iego, ni~ posiadaj' t~go el~Y~
:sięZ' Uliastemco 'parę dni.. Wczoraj, kiedy zabiera-pier.A mote pan dobrOdziej kupi wyśCielki do bu-' ~u, mote zechce panl ">Yć tak ,do~l'ą i ~ cAoĆ
tem si~do pisanHtfeljetonu, zprzerateniąm przeko tów, amożę cośzgalanterji. )"ate:imamwszy$tko dwą arkus2!&> odstą,pi,!, . ,
. ' . . )161:
(uAlem' Się, że nie mam . ani ka,,"'alka: papieru," pomi~ z gumy.' Palt dobrodziej. w. Lod~i tego wszystkiego ' . -:' Atobym ja tam. z papłereJń robiła. ..,.;1
sk~zętnego prz~trza.śni.ęcia. całej willi •. Nie pozo nie dostanie....
l n i e jes~ wójt ani tet leterat.'Casem ~W'iestkart.;
.. ~tawa:ło mi nic innego p02:robienia,jl}k udać się do
:Wpadam w pasję
.~
ddę z sądu:; albo kwitek" napodatlu, to mój. ni .;,
1>~bliskiel wioSki i tam 04 kogokolwiek' 'nabyć.
- Kochany panie mOjteszowej. narodowości, ~pirosy spali. .
'.
',.. .
. . . . . , . .~cł'
...~ . :Doszedłszy do sjkraju.wsi i radością dOW:2..; '.-gadaldo·f$tudjabł6w, czy masz pan papier?l
,
' . Wyszedłem szukać gdzie ind~iej szcz~.'
d.dałemsię odnapotkanegotyb\illca~·te/wewsi Jes~ '"
--UJ, pa:pllla nerwowe,·przypadłoścd. Dlacte 'Wchodz,: do sąsiedniego domost\Va. Zgodnię z,~
sklepik, w którym: wszystkiegó.motlla dosta~~ Skie 'go Ban potrzebujesię gnie,:"ać, c~y. ja panu co u~ i'" dy~ją otworzywszy drzwi do .i~by: . mówię chrz~s;' ie,
:'fOwałem więc kroki do rozwalopej chałuPY poświ~ ,kradłem ... Ja; akto~ę~o papIeru ll1em~ .
Mskie pozdrowienie. W ZadymlOnel.paPlerosamll~ra
'Cbnejmac.hina.Cjom .Merkureg.o, o czexq, mni~' poin- .'.
-- No to' da~a~ pan ltancelarYJny, bstowy, al - p~zy brudnym stole, siedzi. w,c.zapk~cb trzech i~
:!OrtIlował szyld z napisem "Tabacznaja ławo('zka'")jo wszystkQjednodajpan ~ajet.,,;.
.
b6w i gra w ,karty. Prótna. butelka. od wódki
.~
o:rai~JSprzedtitr6tnej żywriości ~mary i. delikat~sy "-,,Jadziś' nie.mfm tadnego papieru. Transport ;jU!.pod, stołem•. Słys~ę «>d~.Q,wie~t. . ' ."<eh,
"Cbaim'N. Przybytek''; Będąc w sytuacjib~z.wyjścta., Jest, w drodze;
.
'
' . ' _ Kogo to oby,,~atel chwa.li. neakcYJny p~
'·.wstępujędo tego przybytku i 2apytuj~ pana' p~zrMoże pan' jutro wstąPI_, ' .
'.
" : tek, Pan Bóg, dawno jest,zni~siony przez ·uśw~ ':
.by tka, poważnego o::,ywatela,starozako,nn~~owyzna '
,Cze~~"mu,tyczyle~, n~~. będ.ętu pIsał,. faktmiony . . proletarjatcałęiO ŚyV'iata. Czego -tu. potrJ,
;lIiaopatrzonego dłttg'ą rudą łJrodą, czy m'g~ nabyd t~m jest, . te mocno rachltyczna cb~łupa straszliWie . z' tym Panem Bogiem.?
.,
'1'
':pa~ę arltqszy papieru. Zawiązuje się djalog. , .' oSu: t~zęs~' ': iedywychodząc . me~o tr~:łualem' .
. Połykam wyltlad uświad0m.ielD,ego prol~ .. ;
. ' , .. -'Papieru, czemu nie. Dużo pan d!obrpdziej. drZWtaml. Nie
,rady. wstępuJę WIęC do plerwsze... sza. i zwraQalll siło 40 nico 'I pok~;,
. . t I _J
.I'Qtrzebuja? •
.sq napotkane~o dOI?OB~W~i' po trZYkrotn~m. puka.._ .MDłe pan, zecbci3łby JDi odsP~Ć,. \~
.,' ':..- 1)u:iesięćarkuszy. niecb bęr1.zie pięć na.",,:et. ·!-am. du drZWI "SWletl:cy . słysząc. uprzE'Jmą .~.no·· .arkUsze papieru..
'..
. . .U
' - A jąki to m,a 'hyd, p.apier, listowy, kancela~ w·cb.odzę, po .ą>hrz~ŚCljańskll . p~cbwahwszy Pana
-:- Nie zawracać mi głOwy.· Mote (JsoJJs. j~ 'czy a.ktowy 1, .
Ii ': gtł.. , De,hr,le. (;dżywIona ~oS~OÓy~i, nieco rozn':,ttliiotajniaka.
. . \
'Wf! i
':i!-,,,ktć)'~:Yt, ..,
,
.....
'~aT1.a CZYtiln.~~t d:"V'D:e !,O~itUkj~WaVl~ ~ swęjgardero.' Za papieremcboroba Włóc:y się po 'W,i. '. "
c~Pa.nv.ietutejśzy? . " . '
.
\..,.1 } 11"," ",r Jl.l! s...,mel, .....apy. Ul;) mw.e ....yplolW\tlcWt:. lloCha ze .stancji.
' .~.. :!
-- jqqa ~O~OWu:rll;fJ, 4tJ.. ikNa ta
... U:.Io !
,l~ ,. ).om~w IQ$~. ~1., .H
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lWIa Sl~ ta sprawa w Polsce~
Z l~osiadanych danych statystycznycH'
okazu Je SIę, że liczba, przecz vtanyc h ksir~żelC
'z:
w Polsce w Ci:H!U roku jest, w porówn,nnfu
Niem
,
All!!Ua
ał
Fr~tncj
LJak
kl'aJam
i
takiem
cy lub Włochy, bardzO' znikoma, Nie lepieiP
przeds tawia. sku nas i. liczba wvdawun \'ch
dziel -. po<;l jednym jak j pod dl;'uainl. wzsde.·
de~ zaJą>.u,lem\' dopier o dziewiąte mi.ejsce f
nahvięceJ są u nas rozpow szechn ione dzi· .ł a
beletry styczn e., dzieła zaś nauko we znaJduJą'
u nas bardżo mało ~zytelników. - smutne
(Jk}fł
ale prawdziwe.

POW ROT KNU T RASMU~SENAZ POLA RNEJ EKSP EDYC Jt'
i przeszło czt(~l'\' t \'sia('(: duła
~ak donoszą z Kopenha~i duński ba::: roczn y wynos
wielkie~o zysku sa olbrzy
hlk
enl
Z:r6dł
rów.
'ssen,
llacz stref .podbie~1'11110wvch, Knut Rasmu ark~ mle stada reni~erów,
który ch liczba docho
powrócił ze swojej piątej ekspedycji
astu tysięcy sztuk.
cztern
do
kroć
c~ęsto
dzi
ball'l
swych
tycznej.. Ekspedycja. ta za teren
Grenlandzkich
plelni
rych
niektó
U
kim nauko wych obieła. obsza. r od GrenI an- panuj e okrutn y zwvcza,i.on OtóŻ' większość
kUL a~ do ocean u SnokoJnef!o wi Dr zvftot ()\'iI , płci żellskieJ\ wkrót ce PO urodzeniu.
Znakomitemu podróżniko
poste~
Takie
. zamor dowan a.
e
l\Vano w Kopen hadze wielką owacJe. Na po zostaj
ko
liczba
iż
tego,
do
ło
wadzi
dopro
anie
pow
:witanie ie~o z1lromadziłv sie tłumy lud~
chęci PQ<::
tle
na.
i
ma
zniko
o
bardz
jest
biet
ich
miejsk
władz
Ilości oraz pr.zedRtawiciele
ia towar zyszk i ~vcia. wynikają, DO!
ł wojskowych, witając radośnie Dowraca.i ~ Siadan
między Eskim osami morde rstwa i podłu~
,
Ukarana nafWD~it J
~ego,
trzy czwar te ludności - to zalll
Wedłu1l relacJi Rasmu ssena 'Przebvlł Rasmu ssena
.,
Bez granic i miary jest naiwność lt:dzka .Do..
..
b6jcy.
bn nie mniej Jak dwadzieścia tvsiec v mil na
fauny
w
zbioró
. wodem tegO sprawa niejakiego, Henryk a Grun~. 19-1et
. Nieza letnie od 'b'o~atvch
sanka ch zwied za iac podbie~unowe okolice. i flory
ózł niegopoPlysłowego młod2iel'wa., którem u sp 'zykrzył
przywi
ssen
Rasmu
e.i'
f:!unow
podbie
IW czasie 'PO dróżv prowadził nieust raszon v
h
i post.a.tlowił zmienić· po
i~ ze sobą kilka. zdjęć filmowych. któryc o się zaw6d. ge;ńca bankow ego
.
badacz dziennik którY składa się z dwudz
zą,ce~
dochod
zajęcie.
mrozu
as'
podcz
ywano
dokon
stu. zapisa nych drobnem pisme m ~rubych ka do
wybrał się więc
~
ł,
wedlu
pieniętuE
zera
sumą
ką
niżej
i
Z niewiel
'Pięćdziesięciu stoPn
.
ret6w..
zamieszkał w jednym z
rtu,
Stuttga
do
hjum
Monac
z
Ok).
sza.
Celsju
.~ : W Alasc e znaJdują ale wedłu$! nielto
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I

ka.
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IWl1dzo

bo~aci

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4P k?
" I ś!ll k
tAI'
t
czy alą' naJwlQAsZą I o C ,Slą,8

Eskim osi. kt6ryc h

krajU
il!

dochó d
~
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INTERESUJĄCA: STATYSt'YKA~
h Niem cv zaJmują Jeano z uierwszvcn
W wen anłacn zwiaz ek parysk ich wy" cznyc
,.
miejsc natom iast Anąlia przodu.ie w dziedzic::
dawców książek przeprowadził bardz o ci~ nie
nauk techni cznvc n.
Q;t
nienie
kawa ankietę, kt6ra poruszała zaf!ad
O nadzw yczaj boaat ei literat urze a.n~
u,
~urok
wcia:
ćh
zvtanv
'Przec
1t6tnej lloścl.
traktu jacei o sporci e świadczy 'ten
ej
~delskł
ie,
zasadz
Na
. tsiałek W Doszoze~61nym. kraju.
dawno wvdan o w Londy nie
niezby
iż
fakt·
dttzymttnvch danvc h,8'Po rz:adz ono specjalny dzieło o zastostowyw
aniu ~imnastvki. które,,!"
WYkaz statvstvcżńy, na, 'Podstawie.które~o ba.rdzo krótki m czasie rozeszło sie . w ilOŚCI
iO?
mojna wnios kowa co 'Powo jenny m.poz
sześciuset tysięcy efo!zemplatzy. Taldem 'P~
kra iu.
mie .Mlltura1nvm\ kaiderzo
niem nie cieszyły się nawet naJpoczY'Ó'
wodze
-.:
naJwięk
. ;i"H"'. Jaksłę okazuje ze statys tyki,
skie.
napisana we Fran niejsze roman se francu
'Uość książek
k francu skich sa op'iec dzie
k~iaże
Cenv
trzecie
.
..
l

na

dru

n'l(1l1"\1171':1.'7(:io

dane

zdzi~

,na

siat proce nt niższe od cen ksiaźek wydaw~
. llvch W Niemczech: i właśnie ta. taniość ksi~e'

cu•...... ..... ·.·.. .,.1 :vm .
..

powojenne

,

. i~en.

stosu~

eilośd prze
nie~lcolrz"l~ść NiemI ec,
tern, sa;::
't'+1Il1"'''.lTrth ksiażek ~nacznie spadła,
wskazując na obniżenie poziom u kultur6w. ef,{O •.krajU boiażniBożej", ~dyz

hotelów i od niechce nia wyzna! kiedyś. ~ospodaJ'zowi
~
~e jest niepraw nym synem, amerykańskiego miljone
"
linu..
ra Hodson& .~Brook
Ojciec bega postanowił jakoby przyzna.ć sif) do'
syna i zapisał mu legat wysokości 21 'miljon ów marek
'
. Jlotem. Pieniądze SB; ju* w drodze.
dumal
ayerpO
Naiwny ober:tysta lIans Strohm
chwilę, naradził się z SW& In8,łtonk4 i zgina.j&c~ię we,
,
dwoje oświadczył młodemu człowi&kowi:
- Syn miljonera nie mOże mieszkać 00 czw.a.rta
ku w skromn ej garsobierze. Oddaję panu apartę.ment
na pierws2 em piętrze, otwiera m kredyt w resta.urac.i1
{
.8. ponieważ młodzieńcowi Zdadzą się za.wszepienlt\«
'dze,więc na.ra.ziepo~yczam panu 1000 zlo,tycbm,a,rek
~ gdyby było potrzeba, dam więcej ...
W mig po tem oświa.dczeniu 2.jawR Się :pi~rWSzo
'
l"li!ędny kl'awie ci zaopatrzył młodzieńca w ki1ka.9b~
frak, takiett futro; szewc ikup.ie c bielizn y doko:ńczył
wyekw ipowan ia i w ciągu kijku dni, goniec ba~kowy
chłopak o średniej zresztą inteligencji i rubaszn y w

man~era.cb,po~~ął wiergyć",it'"Inapa:pę 1J~jo~•.
fe~fra.ncuskich spTzV'ja-w,.znaczn~ JllJe~z
. opiecliitą4Y;U.( PQC~~~U.~~~€i11,sle ~ls2:f; .cN\i.
lęh,rozpowszechnlan;u" Naiwiększęm1Jow:o- l?o,j~
Grftń.,af ' , " , . \:. .
H~nrYka.
~~~je'tY
fantadzenie m ciesza śię óstatn ie.,pow iesci
..
a.
. Stugębn wieś<S o Jego ll.tiljonaeh c;lotp,clę..dp.:u
stvczn e Piotra Benoit,; któr'e. 1tozeszł~ . sie w','
cł... ,gotÓWki.
gniqny
w)spra
słowcó
Pf~emy
kilku.
,
szu
.ż
,rÓW111p
ł
ilości. pieciu set tvsiec v eJ;!~m1?lfl~Y!
a.
.• !zatvtuł()~ Młodzieniec nie miał p()jęcia ointeresach)bi~8~,j'ąejz
i mały tom poezji Pawła (ierał4,Y
się kilku fachow yeh\·tet
zył
mi.·nue
bankowe
..a.m1
poSYł1
dwustu
d
nakła
ął
wany ~,Toiet moi'~ osią~n
minów, a znajomość ta. dawa.ła pewnośćdoświadćZOo\
. , '.,
ty8ięcv e~zemnlarzy.
si~rtQ.interesa(!b.
" . W statvstvce Wv'dawanvcn kSiatęk, nym pl'zemysłowcom,·iż. GrOn zna.
l'

r'

..•

I

' .

,

anga.!tować w nie swy:chkapitałów..
iają cyfrY. podan e P.T.zez .~tanv Zjedno ale niema. ocboty'
4'.' '., ,
1 j . kI d ·
t
nici trzeba przyjąć .pod uwa~ę . ilość mie~z zadziw
k
C
z innemi
w porównanIU
te
le czone. Cvfrv
orazo rzysn e sze s a ano ,mu ,<herty, aż
ka(1c6w, która w Niemczech Jest'z naczn
~adne dzielo wvdan e w
małe~,
o
bardz
i
krajam
,
.
z towarzy stw l1andlowychxn1anovąą.ło .
wreazci,e jedno
ln~lo CY.frV' go
,;w~bzą aniżeli we Francj i.
'"J1"e·dno.czon·vch ··nl·e dosir.>r
.Stanaoh . .rJ
swym wicedy rektore m z pensją mieśi~czną..2)Go()
=0 ....
....
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Zawe!L)'ano' policjQ... ".
.'
.. .>i:;;:d\
, Lec~gdzi~ .wina. Grona? . , '
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raczyło 110 szcze~61ne

1"l~?cbieństwo

Pewnego dnia

fala morska '1\tvrzucila
przez nieQ'o wysepki
'fl~~~kę . z zakorkowanym w niei eftzemnlajl:
rzem jedne!.!o z dzienników australskich,
Ho
~dzie znajdował się opis 'Poświecenia', pom~ .
(-) Dnia 11 bm., odbvło sie zwvczaine
tljka. wzniesióne(!'o na bT7eCffl.ch D ~rJ9.ne1i
dla uczczenia oamięci pole~łvch Nowoze:: posiedzenie miesięczne . rady nadzorczej Ban
,(andC'.zyków'. Osamotniony rozbitek tamA! ku Polskie~oę któremu przewodniczył prezes
'lobie napróżno {{łowe nad t€'lTI co mo~h Banku· Polskief1o, p. Stanisław Karoiński.
Na posiedzeniu tern wvsłuchano spra:l
,!obić Nowozelandczvcv, którzv 7t!ineli w
wozdań dvrekdi poszczeeólnvch' komisU ra;,>
oobHitT Konstantvnopola. w Turcji?..
"..1
.
Z~HHł.dke tę rozwiazał doniero. wteny,
dv, przyczem bardzo szczet!ółowo roz':""1-"""
,itdy"do b1"ze(!ów wysepki żs'\\.'Jtał stateK.któ ważane bvlv' aktualne za~a.dnienia .kredvto;:
ty wyswobodził ~o z niE'VloJi o~aJ110tnienla, we i wal uto we Banku.
.
. W ce,lu jedri()lite~o stosowania 'Przepi~
,l od któref!o zalo!!i dowied7iał sje o tern
"'\vszystkiem. co zaszło w ci~Ulu ostatnich/lat sów' nowej ustaWV" wekslowei i czekowej~
maiaceJ \ve1ść w zycie od "Nowel1o Roku.
dziesięciu na świecie.
.
·Przybv","szv do Europv. nowy Robtn~ zalecono dvrek(:Hporozumieć sie' w te.i spra
san nie został zbudowany fern." co w nIe] wie ze Zwiazkiem· Banków.
Dopuszczono dQ zastawu·w Banku Pol~
za~ta.ł po dziesięcioletniej nieobecności i
$!oraco pra(1nie powrócić na SW~ samotną skim 5 proc. poivczke konwersyjna r. 1924
wysepkę. Stoi . ' mu iednak na nrzeszkodzie oraz 8 proc, listy dolarowe Banku Ziemian
dó wykona.nia te$!o zamiaru .brak pienię~ we Lwowie.
dzv 'na"kosztown~ podr6żoOWf0tna i o"
Zatwi~rdzon'o przedsta"Wione nrzez dv
bawa,~ że znalazłoby się niezawodnie snoro rekcię Banku nominacje, a mianowicie~ do~
Idezadowolon'V'ch 7e ",tosunków eU1;opeh·;kich, tvchczasowe110 zastepcę dvrektora oddziału
którzy praaneliby także udać sie na owa flłównef!o w Warszawie, p. Józefa Niklewicza
.wysepkę.
- dyrektorem oddziału W Tomaszowie. arze
Paryski dziennik ~~L~Oeuvre··. którv 110W dnika oddziału w Krakowie. p. Pawła Szu:::
lórzyl. doniesienie dzienników anflielskich o mowskief!o - zast~pca d,'rektt1ra oddziału
nówym . Robinsonie, nie podaJe jednak oko, w Tom!lszowie: dotvchczasowe!!o zastepce
,~iczności,' w hikich dostał się na c:rWftwvsep~ dyrektora. oddz. w Drohobvczu. P. J6zefa
ke'i to cokolwiek osłabia witlr.Ol!odno~ć tei Słodkie~o - dyrektorem oddziału w Kołomvi;
w~adomości. zresztij,nie będąZł}j nieprawdo!'
dotvchcZ3soweao zasteoce dvrektora oddzia
vod~...L:pą~ " "
.
tu w Rzeszowie p. jÓzefa Jasia -- dvr'ektoll'
rem.odd7ialu w Drohobyczu: urzednika od~
działu w Drohobvczu, p. Tomasza Stafi~la .d(~fraudacla6'
zastępcą dyrektora. oddziału w Drohohvczu.
komisii rozjemczej, przewidzianej w
. \§)Od szereau miesiecv rozmgHe naj::: art. QODo
st~tl!tu Banku, delegowano członków
,wvzsze władze w JUQ'oslawH, jak ni.il1ister~ rady Pp. Rvbarskiegot Chrza.nowskie~o i W
ątwa t . sztab 4lelleralnv itd""zartieookoionebvA
.Nwysokim' .stopniu przez nleustanne znik~, chfirakter,ze zastepcv p. Tomaszewskiego.
\V koń et! naczelnv' dvrektor\ Banku Pol
b.ie ich listów, wvsylanych' za {tranice. POjl:
'ileir?ywallo iż . . listv te, przeimow1l111 jakaś skieiio, dr. Władysław Mieczkowski•. złozy!
sprawozdanie zwvjazdu za~tahice. 'w celu
~ardzo ..~'Ptytnie . zClr~anizowana .a$!encja sznie
:.~owaka., .bo wszelkie dochodzenia policyJne 'nawiazania z bankami emisvinemiw Londv
me, Paryżu, i\m,sterdamie i BrukselL
'aie przvnosUy żadl1e~o wvniku.
.
".
Dopiero traf pozwolił władzy bezt)ie~
FUNDUSZ BEZROBOCIA•
.r;zeństwa rozwiazać za!tadke' owe!1o tajem$1
r-) Odbyło sięposjedzeriie zarz~du
'n.icze~() znikania listów, wobec któref$o przez
gI6wnet{o funduszu bezrohocia. Powołano
:,?rzeciq~. 'Prz,eszło pól roku była zupełnie bez
r~~misje, odwoławcze" w Kaliszu. NOwvm
.tadną~
.
.
.. '
R ,ibnikuCieszvnie i Żvrardo::
'.. ". Pewien obywatel Bii\łoarodu dałznac Saczu,
t? oli ej i, że podurzędniczkapocztowa. ,Sla:vka. wie. Na wl1i()sek komisH budżetowejprzvję
to preliminarz budże'fowv funduszu bezrobo"
lJovanović, przynosi codziennie. do swe&!o lnie
lzkania. sto~y tlierozpieczętowanvch listów. dana r.1925, . przedstawiony przez dvrek:i=
funduszu, W vvysoko~ci '22mi1jonv niećset
Zarza dzonĆ)natvchmia.st w iej tniesz:: tysiecyzłct\~rh
Budżet
przeznacza na
.kanitl :rewizlę, ktÓra.dała:. osobliwy rezultat. rtasjłld13~146.231 ..
zł. rrrzewiduiac nadzwvźke
,~, ' Oto W 'mieszkaniu leżało nanodlodze i
wplvwów, . w wysokości 6,906407 zł. W ten
PO kątach· mnóstwo .. listów nierozpieczęt~ spost>b administracia pochłania 10 proc..
wanych, ale bez marek, nawet siennik na budzetu~Stosownie do obowiazujacej ustałózku. podurzędniczki byt wypchany, nieało
wv, " akcia. . zasiłkowa obiać 'ma całe 'Oańfl
Q.7.ą,Jecz listami! . "
'stwo do 4nia31 sierpnia 1925. Według da" . ,Nieuczciwa podurzedniczke .zaareszto~ ·t).vch. dostarczonych p.rzez woiewództwa. Oli:
," wano~, a w śledztwiezłożvła ona zeznanie, że, ~61naJiczba za.trudnl0nvch. która 'Podle-:
nitt ·mogąc utrzymać się ze swej,hardzonisll ~ać będzie ,zabezoiecteniu, wvniesiew cal=!
,Jwiei .pe~(di. odlepiała marki z listów i sprzeda tem państwie w 1925 r. około 850.000 osób.
'. Wała.jepowt6rnie.
.
nudżet '. przewiduje iż 10. proc, tel liczby.
.. Odlepiała zaś markiz listów .zu!ranicz::: . tJ., 85,000 osób będzie korzystało z' zasiłków
llychr poniewat·· są znacznie droższe, niż. na vi ciągu 13 tygodni. W z\vi..ku z uchwała
'listach . krajowV'ch,W tenspos6b 'zdobyw~ seimu .'b,;zeznaczaiaca na za śiłk i dla pozOc::
stającej. beZ pracv inteli~encj.i mili'on ,z~;
ta dochód. 30' do, 40.' .dinarów dziennie. "
Władze białogródzkie odet~hnelv. Ich przylęforezólucH~ dr.Zawadzk1eeo, ~łos'laca.
listy bowiem .znalazły sie .prawie"'ws~vstkie iż or~anizaci a . fun duszu bezrobocia ~otowa
jest pod i ać się podziału tej kwoty nazasa~
nierowieczętowa.n,e .' VI mieszkaniu 'Panny Jo:::
da.ch, ustalonych przez odpowiednie czynniki.
, vanović.
.

na 'hrze~ęzamieszkałei
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O OBNIżENIE CEN·CUI<RU.
lJtA.ZANlB' MALA.RZA :aOSYJSKIBGONA BOBOTY'
.
,PRZYĄtU80W'&
. .
'("7) Minist~!stwo spr. wewn.opracowu
(§) .Sa.dkal'l1yw Berlinie skazał .wybitnego 1'0- Je -proiekt óbniżf':nia':cłaprtYwozowe~ocuh
Iyjskiego :artys~ malarza, 50-1etniego lw~na .,'\1-iaso ru, który przedł0lonv '1ostanie radzieC'" ,~.
żywCÓW na posL~d2eniu .najbliźs2;em. PrO:t
~edowa,. za.·. fałszowanie banknot6wna 3 latarob6t
,nymu8ovvych. Fałszował OIl ąngielskie ban.b.nQty jekt ten .. ma na· celu umożliwienie przvwo
p..O J 2O-to funtowe i puszczał je w obieg przez całe 4 zu do Polski tańszee:o cukru z zagranicy i
zmuszenia cukrowników do obniżenia ce:v
lIOiesiące na około 6.000 1untów szterlingów. Bankno'"
wygórowanych~
.
fa!::;z(i\lulls. były p'o mistrwws.k~
.
SPRAWY PRZEMYSŁU ,WEGLOWEGO.

Itr,

,, ,ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE
'WRZYMIE.
. .

, ....• §) Pewien Franciszkanin PO fu1udnv.ch

D:O$z~iwShlch . odkrył wR;zymie wille. I<;la==

• udjusza' . Hermesa., w któreJ przebywah sw.
Piotr i Pawet Istnieje przypuszczenie. że
'tat;n teł ZIuljduJa się grobowce obu .Ąpo:::
.łolów. ~ce~ około odkopania willi ppdJet.e:
,~~. ~lOS,!1~·11••.. a ~" "

•

u
nie omówiono Sprawy robotnicze. Poruszone
również sprawę cen" przvczem z oficialneJ
strony zwrócono uwagę na oficla.lną kOta
nieczność stabilizowania· ceny wes:la jako
leżące w interesie całe~o kraju.
D

I

SPRZEDA2 PRZEDSIEBIORSTW
PA NSTWOWYCH..
(-) W wykonaniu ustawy o pełnomoc
nicfwach skarbowych w. dzide sprzedaży Ot
bjektów gospodarczvch,bedacvch własno~
cia rzadu, min. przemysłu i handlu wvzn~

.

. cz:Jo do sprzedaży: Państwowa wytwórnie.
aparató\v telefonicznv'ch i
telegraficznvc~
składy Polminu w Gdańsku ScheIlmuhL

międzymiastowe gazocia~i, hutę "Blachownia"

pod Czestochowa, oraz' kilka wyłaczności ~6r
niczych w Zaflłebiu Dąbrowskim oraz Olkus
kiem, jako też takładyhutnicze Białof;!on "
ziemi Radomskiej.
'
'.

I

HANDEL ZAGRANICZNY SOWDEP3L
.
(-) W f. oper, 1923-24 wywieziono z Rosji 6,1
mi1jon6w ton towa'r6w, na, sumę 340 miljonów rubli
w złocie. Przywiezjono 849 tys. ton na sum~ 208 nill
jonów rubli wzlocie. Obrót ogólny 6.9 miljon6w
ton na sumę 548 miljonów rb, według cen 19131'.
latali obrót w 1913 f. przyj_ 2a 100 proc. to obrot
1923-·24 wyniesie 21 proc. Największą rolę w ekspor
cie odgrywały produkty ~ywDościowe, gdyż wywił'!
ziano 57 proc. całej ilości zboża za sumę 1ł5 wlljl)<
nów rb.,' co stanowi 25 proc, wywozu przedwojen1.l~
go) materjałów leśnych za sumę 38 milj. rb, ..zyli ~
proc. przedwojennego wywozu, produktó\JY ,uaCclJii
wych za," miljonyrp. - 77 proc, przedW(tjEl'idlf$l0
wywozu, masła :za 21 milj. rb. - 28 proc. futldll' ł. 11.
mUj, rb - 15 proc. Największ~ ilość towarów wywie
ziano do Anglji - 23 proc. następnie do 'slernJt'CooiI
13. proc, resztę do Łotwy, Estonji, Turcji, Holandji;
Danji i· Francji. Importowano towary przadevv8~,s~
klem z Anglji - 25 proc., ze Sianów Zjedn().~:lGn1.~Ji
-25 proc. ,; Niemie'c - 22 proc,~e Stw.~cj.i.;-6.~
proc.
DEKLAMACJE 'PR~Y WYl\UARZB::
PODATI(U DOCROn'OWEGO.
(-) Z powodU wadliwej 'interpretacji ,ok6~
ka Ministerstwa Skarbu dopuszczającego 8toSOwo,il
przy wymiarze poda.tku dochodowego znitek ro4,lo..
llycb na. podstawie dostatecznych dowod6w,ltlnt..
sterstwo Skarbu wyjaśnia, ii za. dowody, st'Wierd._
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II, 1.25 Sila 0.49 Czersk O,5Y-Q.57Czesto~~(
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i. handlu fprzvhtł delegację ślaskiej konwen:= $ 1 {),5S- 057 r.il"op 0.71-0.69 070
ąr"ŚQ·f
cH węŁ!lowe.iw. osobach 'OP.' dyrektora "Falc:: 0,78- 0,75 1\1odrze'ów 4,5~~.25 (1) 4,6P-04~31r,~
tera, dyr .. Nosowicza, dyr.. Przvbvlskiego 1 4,40 Ostrowiec 7.30-6.90 7.00 ParowoZV. ","
dvr, Krauzego.Dele~ac)a ta brzedłożv1a mi 0,.40-0.39 Rudzki J.,2(}-:-1.24-1,22 .Starał'ch9~···
nistrowi" . P'. Kiedroniowi aktualne oostulat'i ce 2.14-2.15 2;16 u·rst1s 1.3:0-1,40 Złe en1 e'...
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Dr. F: 'Shusiswicz

ul. Andrzeja 11
4.:!Sb l!horooy skórne I weneryczn(:
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Dr•. M f ~ha I.ki,
Ur. Mlrodrow*ik~'
Dr. Osf ec Iti
l)r.~k·,blńskł,
~ka$ie'W~q3t.

Dr.

nt.

Suarzy'Asld, .

Dr. S~DWO.(:2.}'t.
J;) r •. Zalesiu.

!)r ZJe2'ler.

Dr.Ulsz,owsld.

UW$f

Polska

8

ram

T

r

Chile.

(..,) W uniwersytecłe Santlat!o de Chile

char~e d'affaires Rzplitej Polskiej p. WładVj$
sław l\1azurkiewicz wy~łosił odczyt o r&

iormie finansowej w Polsce. Odczyt poprze
d2:Uo przemówienie wstepne prof.. uniwer::o
IIvtetu w Santia~o dr. Wilhelma Guerry, który
~wiadczył m. innmi:.,
.
." ..,
:
Zawsze bvło dro~łem dla Chihjczyko~
lInię Polski. R fcerska ta' historia tzas6w

,jatto ona cza~ [ iaz~to J

jej wielkości pocilu~a nasze umysły swym l~
~endnrtlem bohnters,t\venl. zaś bolesnakrol1l,

nike. jej rozbiorów i dłu~iej niewoli odbiła
lię VI duszaoh naszych echem uczuć ~łębo
kiei svmpatji.
Przy tak wielkiem umiłowaniu wolno§ci
swvch bHźnich naród nasz musiał bezwa-r
run.kowo współczuć· ~orzkim koleJ om losu
~ielkie~o narodu słowiańskie!!o. który przy
końcu wieku Encyklopedvstów, padł ofiara
uaiokrutniejszej niesprawiedliwo~oi.iaką pa
mięta historia, utraciwszy swą wolność i jad
DO'~Ć narodową. nod naporemim:perjalizmu

udziela na płaszcze, garnitury, spodnie
męskie i dla chłopców, oraz wszelkiego
rodzaju -sukna, tylko

~:s:opejskie~o.

Sp.
Akc.

I ttdy przy ukoticzeniu wielkiej wojny· 'W'.

sa1nem of;!nisku zniszczenia

zma.rtwychwstała.

Pniska, ziednoczona i wolna oparta na ustro
fu republikańskim.· odczuliśmy mv Chili j.,
czycy, iż wskrzeszenie szlachetneJ bohaterskiej: nieszcześliweJ Polski hvło pocłesze~·
niem w w obliczu tych wielorakich trosk.
JPowodowanych okropnt\ katastrofą.. .
.
Pan Mazurkiewicz omówiwszy obszer~
Ide reformę· finansową i stan RospodarclY
~ Polsce zakonczył wvraźeniem nadziei, te
obecna s,tuacia Polski przyczyni sie do
rozwiązanla trudności teohnicznych. polaczo
aych z k.w. est.ia bę~pośredniej. wYmiany toF
~arów powedzy Cbi1e a. Polska.
.

l

I ttUkraina·' Dl8 Iwegowładre.
Monarchiści

,

rosyjscy proklamując c~

rem b. \V. ks, Cyryla, inaleźli naśladowców

l'Yśród

Ukraińców amervkallskich. Wvcho
gZ4ce w Filadelfii pisnlo ukraińskie "Amelii

l'yks.'·a,bl.,~PQ,d3je

_nsa.c , , "

UAa,tC<PUjąQą;

"";",;,,,;< " . \ n ; ; ' ; / '

"'~a;p~II~w:i~
Cłowego, ~"31maja/!

<"

',',

".iY;';~Qb~~e$p; Sif
'totY ;!prz-rjal mo-

,".",'" ,1."

podstawę,

państwie,
narchizm

"

l',

or~anizacJi,

jak również za$itiu~nąwszv
opińjii
jako
w
w Ameryce ,i wszech
ukraińskie~o centrum państwowe!:!o oświacL=

łłzerszega,gpołeczeństwa

p,,r,

"lłl

lł-"' ,

,d",,

,1-"

. III,Q"

c~ła' się orllaniz~cja
za hetmanem
OST.1\n
'TECZ.
NY EPI'L,',' 0'0' G~,Ot..NEGO.
•PROCESU,
STEFAN'SKlEJ.
Skoropadzkim
i dnia 8Siczowa
listopada
br. star::
."
1.<1
~
,
"
szyzna Siczowa złożyła publicznie hetmano
Dnia 11 bm. w Siądzie Najwy~szyxn pisze "Warsz ęi:z:ny, jaką wykaZ8.fu. analiza) jest nieZl'Or.u1ll:i~e' Wj~l,
wi przysię.s;ę W stosunku do sp.raw star:Jkra Kurjer C%erwon.ylł .mala.złostatec:z;ne rozstrzygniE}Cie ka., zdolna zatruć śmiertelnie kilkanaście' ()$Ó~.ZĄ~na:
jowych;" Entuzjazm był wielki Lud plakał z . P'łny taJemniczoie! proees,w kt6rym. Józefa Statd.ń.. ezyć nQ.le~Ył te dZiewczynki pochowane 1,>yly'po oglę.. ;

·... doścl..,
' s k a z l.ocw. poci~\8nh.~ została do odpbwiedti~llJ,Clici
Na czele or~nizacii Siozowych w Amc '~ej ."",. "
"
'
ryoe stoi znany ukr.. 'Partji radykalneJ dr..
Obuci. l:wYek dwóoh pasierbie..

dzinacb lekarskich, kt6r,e stwierdziły zgQnp.a4ytierrł>;
Ide ustaliły taduych pOdejrzanych objaw6w.. ',' ,. r
Cały szeI'eg świadków wydal jak.najlepsz'ł opln.j~ t:
Osyp Nazaruk: człowiek nndzwv.).t!1J chciPodsądną oskar.'!ył własny llllą~,posnkujl\~ lilię ~pod:2,\dnej,'.
'
..
l
wy i ambitny. .Do AmerVkł wystał ~o Dr.. zeznaniem swojej słutącej 16zefy Palki, .- która :niała. :tZlloa,jąc natomiast cień na postępcwame maHOD~ f
Petruszewicz dla zbierania funJus2Ów na widzieć, jak pl"~d śroiercif.\ d;deci otrzym.aly ')łj. Jna,CQ'
którego dziwny Stosutte~ dostdżącejll
. i .. ;:
podtrzymanie rządu emi~racyjnetto. 'lecz 'chy posypane jakImś .6ie.t~ proszkiem .pleczl'w~ i taj Włą,śnie,którajzezuania.pogrl\iyłyStefańsk.ą, l:1ył t
PJ'~Y -podziale łupu powaśnili sieoba.i .,dzia skar,tyły si~, te bulki są ~orzkie.
. .. ,
przedmiotem dłuższych badań. OmawianJ.e Dł.e.notnlal'
łaczo i Nazaruk nietylko zerwał stosunki
Swiadek ten, badany w pierws,zelinstancji, nje aości sekSualnego życia StelJ.:Aisklegozrodzlło k.,n!e. l
~,b .. dyktatorem t lecz ,:nawet w listach pry:: . m.iał sł6wpotępienia dla oskar1:onej, pl"zypisujElt:::, ,ej omaść' chwUowej 'tajności obrad..,
~', ,
l
,watnych szpetnie mu nawymyślał.
okrutne obchodz~nie Sfę ~ pasierbicami•. '
Stwierdzono,· żezmarle dzieei tynm1Dwane bl~
Skorzystał .~ te$lo wYsłany, do Ameryki
Za.jadłośó, z jaką St.ęfańskl i jęęó słute.eao~lt:\IJPl'zez rodzonego ojca, li zmatochą był)' w::u.aJl.. ) ,
emisarjusz Skoropadzkie~o T vmof te i ew i ~1i podse.dn~•. była zastraszając$,.·
' . '. •'
pszych Stosunkach.
l
udu.ło mu się - zapewne przy wydatnej pomo
Skazani' Stefańlik!eJ na 16 .lał cl~:tl:legowi.ł.t{enła
Obrońca oskartonej, jako 17& chara.kt0ryltuJtlerJ:,
cy brzeczą9ych ar~um,entów:""" przec~ p!'Zt!Z Sąd Oktęgowy Vi l.rod&i, było ~~.eis~cł,ą dla ; t~go ()sob~ S~efańskiegó, przytoczył fakt~ i~ ten na '"i~;;t;n;~
~nąć Dra ,Nazaruka .. i. oraallizac1e Siczowe mj&lUB., gdZie oburzenie clla.~rodnlarklf" w3pćł~zUr dzieCi p~zed wyrokie'oo zamieścił pł1~ ·~··ą, ...' .~!~it;:!il::t;
na stronę stare~o pretendenta' do tronu \ł;I.' cie dl$ poszkodowanego ()j~' nie miało. grani~~
"dzied otrute :JfZez macochQ'~.:
·.···.y\::{'~I:M~
ktaińskHiea'nftÓł.!IoISkkóorr,ooPnaą.dzukkir:~ińOs·k.-:.1I k'Wl''·tni~"~.":(\C
S4d Apel~jny z:qlnięjszył karę do 10 lat, lecz "
,Sąd apelacyjny, widz4C' \tv ·proces1e:.trm(~nri(:l:"~~~
a~
g,
'ło
~ WA"o(
wyrok ten zostal niespodzlanie ucbylony przez Sąd czno§cii
, ' .' "
",,
i 7,,;
dalej .i można na niej jeszcze zarabiac. ' , !
Najwy:tszYj _ wobec cze~~ p'rocęs ponpwuie trafi!
przejawy tale~nlciej sU1i
~~(,;;',
- . ; Q ,: ~
dQ' Sądu Apelacyjnego.
Której mogło z~leżeć naUSunięeiu,Ste~icłj;
":;';
W tam ltadJUlll sprawflobjł\ł adw. Berland z
podSądną uJdn~, ,
,~,
Wa.rszaWJ. i zdołał W czasie ~rzewodą s~dowego
J;~1ygztwszyWYrok Stsfańska./.kt6raprt')Ji~CUii
.At
la JOk. W. "",:..'>IQ.z:.łtfJ..Hl pod, $.traszta.y'lll',i..arzuf..em;, p.Ddb1.~;,
U'j awni",
" , ,
nlezwykl& sensacyjne okolicz noścL.
gla do IcdjuUl sęd2;iowskiego lp,orw,~ws,! !tl'Hcylj~
Nabołe:6stwo za Ś. p. Gabrjela Naru.towlcaa.
Okaźało się, te ekspertyza ('!t[. r,umowa~y('h ~a ·k)ęl·1.k8f'.11 poczflła 'błogoslawićsędzió'W, k.lnąc si~
(wp) W nadchodzący wtorek, dn. 16 bm.) jako w
zwłok dziewczynek, która. wykryła we wn~trznO§ClaC!l lZ jest nIeWInną
'.
..
l"oCznic9 tr~icznej śmierci ś. p.pierwszego Prezyden- zmarłych arszennik, odbywała si~ w obecn,ości Stefall- .
.'
. ofiarą podłej ińł%nJ.,
,
:ta R.zplitej, Gabrjela Nar.utowicza z inicjatywy rządu skiego i bez na.letytych ostrotności. Tru~iz~ .mog,~a Po tym wYbuchll:0skartona" zemdlała.. BiJl\ca
2,cah),
~ęd.z;Ie si~ uroczyste żałobne naboteństwo w kate- więc ,być '.wsypana do słoja z wnętr~noŚcla,ml umyi:>lPOsUl.C~ podsądne] szczerość, ~raz .wyrok, uctynn~ vI..
1!rZ&jw. lana. Na.boteństwo celebrować będzie kEL
nie, co jest tam prawdopodobniej,sze, ~e,zb~dany w brzym.10 wrażenie wśród lAczne) .rz~szy . ł1yw,alcó-w,
arc1biskup kar4.yna.ł Kakowski wobecności Prezy- czasie rozprawy lekarz-ekspert stWIerdZIł, IŻ Ilość tru~ sądowy,ch. Obecnie wyrok ten stał SH~ pIA,:~:omocnr.
Gentl. RItpUtej członków rZlądu} przedstawicieli Sej... •7m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~I~. .aw. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
mu Se~u otU iDJtytucji naukow~ch i spoleczn~c~.
powziętej przez polskie stowarzyszenia w Poznaniu \\' rania ~ywh)łu polskiego w Niemczeeh w, mk.resięk'llr~
db:l 18 listopatla. r. b.
tura,.lno - OŚ\,' iarowym.
.
OdpowlHt polska na zauepld niemieckie..
.
Nota polska. ;::twierdza, że .manifestacja., o l.tŁóre,!
Wykazując bezpodstawno~~ p(lwyts'-yeti rArm,
(wrtl 1ak Się dowiadujemy, rzą:1 polski ~rzesłał
pNioWi ttiemi$Cki$UlU p. Rauseberowi, odpOWIedź na mowa, odbyła się bez wsp6łudzlalu k6ł rz~dollly.cb ~ t6w, zwraca n"m. PQlsk& uWliI.gę l'z~du ntemi~k.iego:
Jl,ot." r~du niemieckiego, zwra('ająra li, przeciwko nie miała. w niezem charakt.eru 'Ar~Zep1l~~I}. Wzywa na licznę slAle rO\WU'l.N..e.je-ce się WV'(lf,le woboe Polski
~lUQ ~JteV1i.IJlm,tlULd.,u:.kJ~ ~AU.i;.~ '&VtZ&aolud! bÓwJAW .ona jad,yJlJ.e 1,P<Us.c-wui1W,Q..uo.hlkiłl do .no»iłIr., .g&M~Atr~~~t ~~~~'4i'~
j
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rwane pl'zez pruskie czynnjki rządowe. ~. całego szere..
~uwygtl:\pień tego rodzaju, gOdzących otwarcie w in..
ł,egralność RzeCZYPospolitej, przytacza nota. oficjalne
oświadczenia b. pruskiego prezydenta Rady ministrów,
minlstró'l'v Se"Veringa. i Schiffera~gen. Gallwiu's, pre'Wsa. rejencji Proskego itd.

oficjalnyeb

Tym wystąpieniom niemit~,ckicb kół
p1'zeciwsw,wia nota polska nie zmiennie pokojową po~
stawę rządu pOlskiego rządu polskiego, który stale
przez usta swych przedstawicieli podkreśla, it podstawą polityki euro:pejskiej jest uązanowanie trł;iktatóv'

, 1. ustalonych przez nie' ~I'a.nic..

'

Audjencje u P;temjel'a..
(wp) Prezes rinistr6w Grabsld przyjął prof. 1.
tr ocllanowskiegQ,kanclerza orderu "Polonia Restitu~a" w .sprawie noworocznych 1-, . Jati teg'o orderu, posła
Barlickiego (PPS) - W sprawie pomocy dla bezrobót··
nylCh, posla. Bryła (.zw. Chł.) i posła Dubal10wicza
~Ch. N.) w sprawach polityki ogól.nej.
Dodatek na nmundUl'OwruUe wojSkoWYCh.
(wp) Jak. się dowiadujemy, wydane wstało
rr;arządzenie wypłaty 'IN wojsku w dn. 1 stycznia dodat
ku 'na umundurowanie. w wysokości 700 punktów. Ile
to będzie wynosiło w got.ówce, narazie nie da się usta. łió, gdyt dąpiel'o 20 bm. rada ministrów uchw.ali wy~okość mnotnej.
.
'
O ileby. nadal pozostała. mnoma 41, lo 6.w dA. .
latek wynosiłby 287 złotych.

.Bxeguatu konsula duńskiego.
(wPJPrezydent RZ,eczypospolitej udzielił exeqna
tur p. dr. ~lacław()wi Brunowi, konsulowi honorowe
'~uDanji~ naobsz.ar województw: Warszawskiego, Kle
. ,~eckiego~ l.Iubelskiego, Bialostoekiegq 1 Slykieg9 z
~iedzibĄ .9,' Wa.rszawie.
'
,

'.~'

----1

~

T
SPROSTOWA,NIEKŁAMSTw

SOWIECKICH.
,TALLIN 13.12 <rAT) Urzęaowo Z~
~
~d4 l).o~łosce, podand przez dziennik
"'
al.O .•K.rasnaJa Zwiezda'\ jakoby naczel
ue dOVlóditwo estońskie potroiło suaźe na
ł!t4nlcy,rosyJskiei, p'olecilo kopać okopy i za
.

II

Ntf.(1ź':'"e1:1. Clr11(l14 lffu"(f(fff--1Q2i('t..,

_

J ł

I s o ! ' iBR

t

PARYZ 13~i2 ·(A"V} .... Angjelskim1ni~
p
\.s'Przybył
. . t.er.........s . r.a.w.,
'.:': ,z.• a..1~r.anic. z.n,y.c. ~: ..'.:.C.I>.4am.berlian:
dZlśwleczorem'(lo t"arvza. w drodze
ll()wrotnej ~-Rzv;mu. do Londynu~ . '
t;~';ltt\:I:·,'·Z~r \V2f.!leduna· chol'pbę Hemot nie
'~dbędzieze;powiedziallej. konferencji. W Z~

'..

-,'~t~pstwie

Herriciła

,,$potkaia Chamberlain

,tlwąi wyżsiurzednicy ministerstwa spraw:z8Jr
~ra.niczllvch" celem 'omówienie,. kwestii ewa::
kttacUstl'efY.kolońskie', orazkwestJispodzie=:

~vane~o ,sprawozdania.mjędzvnarodoweJ ',' ko~
, 'jlli s.1i w()iskowejt, d()tyezące~o ", stanu ,rQzbr~
-łemawN~emczech.,·

.,

'l'aZI;SIENlBZumt W,UtQDKOWBJB1'1RIJf-.a:.
MONAClłlUM13,12.w całej Wirtembergji; Ba·
n:}njl iwscbodlliej,S~w.a.jcarJi nasta"piło$i1netrzęsie..
nie .

Ziemi.Trzęsie~ie··'t?Pierwszy .. T'8.z ...Dl1ało

przedwcz0l'aj,wczo:t'aj

.u.śpowtórzyło· się

miejsce
i trwało Od: .

~zi:q;y,8,lJllll. . 20., 8m.SO•. Ws~rząśnienłomtoJVaJ,"zy"
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ZJ.t\.PtAC~Ą..
chodzi o ,ohronę

zyteczną w WOllue zaczepneJ.
. .
.
Klęska armii czerwonej uratowała wt~
dv E~ropę. Sny . bolszewic~ie. na wyvadek

z,"!'yc1ęstwa rzuciłyby _ploDl1cnlę

rewolucji na

NIemcy, a we wszysf.;dch innvch krajach Eu.
ropy było duźo palneqo materiału, podatn&
~o PO? ~~mach< rewolucJi,. Kilka wagonów.
lnater]ało\v woJennych po . stronie sowieCi
siej, a św~at,. a Europa. dZisiejsza, przybrała
by zunelnle Inną postać..

Polski nie uratował, wtenczas czyn, WOJlk.o,..
we. Podczas calef tej kampanIi nie zgmęło t,lo łO~·
ile gWie corocznie g6mJków w ko.tart:rofach kopalnJ.a..
n,ch, Trocki jest Jednym 2; pośród bolszewików kt6e··
'tY poznał prf1wd:dwą Pl'ZYCżyn~ tej klęSki ł 01»1'6::11._
ł, swój dar reorganizacyjny lr.• tCIf aby zrebnsłm....
wa6· armję, Pl'ZfłJotowa6 się ·na ~-'~zend W'J1Jadat..,
Trocki jest {1,łćwn:vm restauratDr&m komunizmu. Nie .'
ty.zielU on się nIgdy właCzą z komitetem wykona..
ozym."Jeden tylko Lamn wiedział, te Trocki jeSt bar..'
ddeJ wartościowy i~ko pracownik. anłteli' cała haad•.
"towarzyszy" dlatego pozostał mu wiem,. po~
pewnych zastrzeżeń..
,i
Obecnie Trocki jest najbardziej odpowie(b;~at.ę
uym, a jednocześnie i n,ajpopulal'niejszym indywidu"ii
alnie w dzisiejszej Rosji. Dyrektorjat potrzebUje ~
do odbudowania armji, jednocześnie obawia się jed..
nak . jego wpłyW~. na. ludność. PoUtyko Trockie"'
zWY<':lę~yla w GruzJI, metody KaiDieniewa Ujawniły \ł
si~ w Estonji. Powstanie w Estonji jest początkiem:.
ruchu, który ma na· celu odzyska.nie straconych pJ."Olif'
~incji ~atu rosyjskiego. Dyrektorjat . przypuszcd;..
o(leoratu3 zachodnich f;!ranic. Nieudanie sie. 11: stać SIę to mote zapomocą rewolucji, tymczasem:
wyprawy rosyjskiej przeciwko Polsce w 1920 Trocki wie, te jest to niemoiliwe : ~ dynie zapomoc_
t, było gorzka .na.uczka· dla rosyjskich sfer' ~wycięskiej wojny. ~dyby Trocki był zda.nia, te E~l
wojskowych. Wykazało ono~ że - jakkolwiek: Ja dojrzała jut dla komunizmu: Uh-tychmia.st w~
armja, czerwona jest sb"aszną. wtedy, ~dv czyłyhr tam WOjska. sowieckie.
.l
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. , .' 2;;ASTRZELIŁ{ SIE,WWMSZAWiE.

mobó. j~~Y :AIojaj~ej 6 na, id.!a ce,'k. Sta.t:a_, porecz ł~wki. Polic.i!! udał się, niezwłocznie ~
r N
. . k·a~
Ja~ ows' c ' o o o
stronę sl(:,~dzącego. Był to oficer
. I'
u ltVk o~~owleJkleJ9 z.nale_zl.ono zasty.s.lle . iuź ,. ,_ Z l?r~estrzelonej skroni J)~woli s'Płvw,,'~
o lk l~era, b tóra- 'Yy~trz!lłem z rewolw~ la krew. W,reku kurczowo. zaciśnietej , sameM
, u ws ~on po~ ~WlSU~ ZYCIL
".
.
bójc~ tr~Y~.a.ł rewolwer. Jednano(a 'sztuc~
, • 'j K~klka mleSlt~CY temu na, tem samem na nlez~lnaJąca8ię 'W kolanie, WVciauulictC
mle ~cu '. rew zl?roczyłao~naki~waleczności była przed siebie.
.
~~ ..
n04".lJlerS!QCh
.. tdzbleln.eł~C!' ~aJ0..ra Stefa.ńskieaQ..
,
Wezwany lekarz Potlotowia stwłer.dzil.
ZlS ZD:OW poz am SU~ zyclamaior korpusu
śmiere P d
S
• 1"
b"'·
sądowe~o, podprokurator. wojskowesto "~ d
dz
;", o cza rewlZ l 980 1ste), Przepro~...
Ję
·.Okręgo
. e~,.,o
. nr. 4 w.' Lodzi' Jerzy Ko~~
oneJ przedz żkandarmer wportf.elu ,'Dla.t:l()111,",
lewski.
,. '.. : .. '.';. . ł...
ra, oprocz o u!llentów OSOb.lstvch zna1e.dOf
.".", ,.' .,O~oło1lodz., 2 w' -nocy posferunkow
no kartkę. brzIn:ulCą dosłownl~:.
.
~olicH pełniacysłużbę przy zbiegu AleiUja~ ~ " ,-,Proszę me szukać przyczyny moleJ
dow
. . skieliK.oSZYk. owej usłvszal-suchy trzaśk smlh,rcl. Odb.ier. am sobie żvci.e ·sam.t·bez .żad'!
strzału rewolwerowe1Zo~ ...
..
nyc ppstronnvch postronnoścl. ~ycie Jei~

U!1 'd,

;w

h.

o,

w,

-.' ,

Aleja byłap~sta,jak okienl si~~nącbie

znane żsyas~nie ~łu'pic;(..

._ . :

liłysię tv.kg ław~; okryte~ruba .warstwą tala l)j wdoki kD!-,zeWlezl0no do kostnicY
szronu. Na ledneJznichpolicjantdojrzał
·śi~wS le~o"
. ...
.
męż~zyznC}z głOWą. d.!!wnie !wlII.!eszoną,przez 'mer.ii.'. ..
_ _

'. .,.

t

,~·.,JJZNANIEUZNANIEM --SEKWESTR

2iU

s\ve1:!o Kraju, lei niezmierz6;
nych .1~Só~ ~ rzek szerokich, lecz WYkazało
~ówruez, ze Jes~ ~na straszni~ marna i bezpo

LONDYN 13.12 (A W) Llovd George,
który po kilkutv~odniowej przerwie przYsta~
pił do o~łoszenia dalszej serU artykułów"
pismach, ,vychodzacych nakładem Unitee'
Presse ..:\ssociation, rozpisuje sic:; bardzo szc:J
roko o sytuacH w Niemczech.
PrzY tej sposobności dotyka on i spraw_
rosyj sko~polskich..
\V tej kwestii pisze on m. in.:
"Rewoluda rosyjska cieszyła się z ouer
wania niektĆirvch terenów od Rosji.. Przy tej
sposobności Polska wyzyskała sytuację i ~
prócz należ~cvch do· nieJ terenów. zagarnęła.
taki'e i cześć Białorusi, co obecnie wvwołu:;!
je niezadowolenie wśród rosian. Państwa bał
tyckie post@.piłv tak samo. jak Finlandja, t.i.
wyeliminowały się zl1pełnie z tworzace~o się
wtedy z\viązku sowieekierlo, Rumunia, żabra~
!a Besarabjt;l., przytem niektóre cześci Rosii.
Jak n. p::: Gruzja, 'wypowiedziały sie za odzy~
skaniem dawnych "'praw. Barbarzyński pod:::
bój G;ru?!H był· pierWSZYln czynem Rosji, bu:::
dząceJ Slę z idealistyczne~o transu, tej Rosji,
która z!lmierza. odbi~z' powrotem stracone
terytorla. Nie straciła ona wprawdzie tery::t
torjajnie bardzo .wiele, straciła jednak: ROSJę
do morza Bałtyckie~o; Odesa straciła r6w,:
nież swoje znaczenie z ch wiJą, kiedy Rumu=,
nia zaanekt.owała "hinterland", Rosja pozwo
lila Polsce nawet na zabranie niektórych
przestrzenI. w których ludność Jesł CZysto ro
svJska (?) W fen s'Oos6b ROśJll zosłała otoczo
ną przeZ' szereg naństw. które łączy orzeciw
nie' wsp61na bojaźń . . , '
.
. ,. ~ R9sja jednak nie mote _przvstąpi~ do
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p~owadzl I dyon zan~~.
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.W.ALKI \V·ALBANJI.
~ył grzmot podzlemny~· S~jsmografystwierdziły, te O.
łrodkiem tJ,'z(}sienm ziemFbYłamiejs~owośćwulkanł.. '
. _BLĄ.J..O(}RÓD 13,12 JPA1"l) .Ostatnie
·ęznegopochQdzenia, odległa o 1300klm. t.'.zw~ Kaiser- o!rzym!lue·tu .wi~domości po~wierdzają. id();lJ·
Jtuhl. Szereg domów został pow,azn:e uszkodzo~jch. nleSle~~e OpOwaznym ~uchu~bowsta~czvm w
'Ootycb;oza.S niema wiadomości oOfiąrachwlu4ziach., A
..;.lb. anJI., .W.o~rę~a~h ..Lluma 1 Ma.lezIe toczą
;~MEDJOLAN 18,12. W calychpółnocnychWło~ . SlC~. W chwiIj .ol?ecneJ krwawe ,walld.. Dowo_
. szach, .l:l.szczeg61nie. koło· Wenecji;· dały Się uczyć silne. dZl p0w.stancaml ~arlaktar .}SIosir. Siły Je~o·
,&rz~sienie .ziem.i•. W Trjeście m.~ędzy ludnościl\wrbu.
chla. Panika.. WieledoDlÓw. zaryso\\1l10 się.'

,
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d

o STOSUNKACH POLSKO SO\VIECKICli. CIEKAWE ILE MU SO-

EX~PREMJER

:"

CHAMBERLAIN .W·. PARYZU.

.

dni

l'Z4~ilo koncentracJę oddziałów. Zaprzeczaie~ . rozsiewanym. za$lranicą, pogł()ll

'.. :ij' za".arciu. przez Estonje' Litwe i 1..0łwę·soJuszu obl'onneUO przeciwko Rosji.
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.
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KrOnłIIIk. a tBagra
I f-Iczna. '.,.

,kt).leden z.·osta.in.ich OMT.81"nalnych·. eO'żeDl.·.·"'.-'.lłiM
R
~.r.
c
Jr
rzy" obm~ona Krusoe", w pierwszem wydaniu: .•

1717 r.został na. Ucyta.cji w nowym Jorku SJ)rzedfal
za 5~350 k~o)ła;w.
ł
t

'

.

,,'

wz{a~taJą~ szvbkiemtemple, Rzą.d alhallski ~ k •
ada komisarzy ludowych: wM<*
po ecU Bal ran Taurowi stłumienie powstania sWwle po~ołała byłe~o posła .sowieckie.~.p Wi
1 uformowanie. nowych
legjonów; .ocho~
'łarszawle\ Oboleńskie~o, na.sblnoWlskd
czych..':.
~lokka. kOlegium komisa.riatu finansów 'WJ
I

'

'.
SEKWESTREM....: ... '
" os WIe
mr=
, . .,PARYż 13,12 (AW) Prezvdetsadu ()łWl'BOKWSPRAWlllZAM,ACa ÓW .WI;GlBBSKICJI - . . . .- . . . . . . . . . .- . .- - - - - .
'::: . ń. -.e~tt Se.kw.an.tl.y· .. ogłosił. na rozkaz m.inist.e~
... :aU~A.PESZ~1~,12 (P.A.T) Dzisiaj zapadł w y r O k - p Zwierciadło Dziesięciu.·~ąz-. .
s twa .sprawiedliwości' 2 rOZ'Porządzenia,·. na w p~oC'es.le o .z~ma:h bOmbowy~ Główni Spr40wry Mar..
' . od tym tytułem ukazał Sle Nr~ l' tvlllJ
li

,"1"

... podstawiektó:rych caławlasrtość rosyjską?
, . . ~~jdująca ~,ięweFrancH, ma. być oddana
i

pąd sekwestr. Dotyczy to równieź wszyst~
"JdchBanków we FrailcU l towarzystw akCyj:;
aych-<rosyJskicli.. - "';
,W~ąanie_ tvqh rozporzą.dzeń spowodOot
Wane zostało tern, że Sowiety PO ich uznaniu

t-

'

,.

:p:r:tezFrancl,ę, ,b<;cł~ starały się za~amąćcah

:lOSyjski'Państwowy i pfvwatnv mąj~te.k;, jaki

·~t.l1edQ~Uliłlr_.F.n4

tfy 1 M~rosyzost.all skĄzani':na kar~ it.nl.erct przt'z "pO ~Otdnlka, poświęcone~o kulturze· i sztuce.
wlbszerue.
'" ,
<$lada .tr~ść Nr. l:::e~o obeimuje,całokształtu
~a I?-len kulturalnych Łodzi. Ponadto Nr.
HB1NIS'CH PONOWNIB ~BANY PRBZ'Y.D:C~"'EM zaWlttr~ pbfitą treś.. informacyjna ikronike.... PARYZ 13,12 (P~T) Z tkazji p!.J'aQwr.f:g·j wybQ~u
• v,v vdawnictwo to, celem· spopularv~QifI
H~m~c~a, DĄ stanowlsko, prezydenta r.epubliki aU8- wanlp wartości kulturalnych łJodzi. rozda-:~
trJackl,eJDoumergue i Hainisch wymieniU Serdeczne. ne .1est bezpłatnie· wteatrach,teatr
telegramy, lapowiadaj~ce wz.ajemne, Współdziałanie ŚWletlnRvch, na koncertach:, odczytach itd.
ku zacieśnieniuprzyjaZJ.lYjCh at.o,snw.kÓw miean Frą.n ~"'. D.
;dakda wydawnictwa· mieści sic prlY.
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1 (od 6-1).
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Niedyskretne odkrycie.,
Kle Ubal nr.- ~ Magistr,at
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~ ~

y/S7.ystko posJlo makomiclt,
I po roku gtr:lacby nowe

p.

jut gotowe.

:Wi~

odbędzie się

w

6 N ą rocznicę

śmierci

jej

I

lULS.
U

t. j. w
o godz. 10 rano,,'

dnia 15 grudnia 1924

I rado6c1 IJą sko:óezyły,
~
NI. jaw wyszedł w krótklul t.;ul~
oto fakt niemUy: '
:. ~ ;
I

św. Krzy~a

:raki

W ~dym ~wieto ldiułlowanYD'l
I tak drogim miejskbn gma~bu
, Mieszka Je,wrde pan inspektor
Cb06 powinien dde6 ze etracJi1.i.t
Bd to cala. ludnoie ŁodsI
Takowego jest dziś zdan ta!
, ltJain,. miej.kle gma,cbydla ulCM,

..

f.

poniedziałeltw, kościele

I11III

escij

ZI, I
Osa.. '

Nie na prywatne .lebranial

~s~
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ON'I,KA

.~':~:';"
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.:.;.. 'I( "Inthl n'yk ~

~

t1 'ed~re'ł1 dnta 14 grttdnb D90Sk ottl,

'

a.'.""I-

Mhlł,.k.
Sztuki rperk SienkIeWicza
otwarte codziennie od 10-25. Koncetty r,,:J,iołOni czne codziennie od 12-13 i od 16-25~

. 'Cz,tahda. 1"..w. Pra,itlcl6ł '''.lI1oJI.
'., .~~).'.'iP~ od a-s
riQU';~~; ....
'1:"1.
".
fI!III\II!..

1'i

Wld

"

;.;r

:,r •. ,
Pil~...J\c,~ ..l~~

i:\/:,i< i ' • .

'f,t.i;ł

"j ••

'... " . e
.ł'1amelttłlJna:· '.•
.l",T._t.. PopUhl~ftY. po pafu.dafu i"'l,e~ot_
'1';
i

X.)ęp1t)iezy.Dtel1l$·

;; ••·••
;

W dniu

dzisiejszym o godL ..ej 30 pp. odbędĄ
$i~ Jebrania oddziałów Chrzeiclia.ń&kie~o Zwl~zku Zawodowego: na Widzewie~ gdzie przemawi~ będzie
proleaorWojakowaki, - na Zarzewie, jJ.ko referent
,wyatł\pi' p. FijaJkowski. VI odCbia.le :n.p.Dy:,r6wce,
l?,:rt:emawiaó hędzie p.. Xirps~

.0 crodz. 10~ej przed pbludniem w SaJ.i DOmu Lu...
dowego . przy uL Przejazd Sł. odbędzie lidel zebranie
pracowników miejskich> nastf;}pnie· przed południem
odbędde się zebranie pr&<!owników tytoniowych.

,

. YI poniedziałek o godzinie 1...ej wlecz. w BaU Da.nm :Ludowego odbędzie sl~ ubranie' Itowa:l'zyszen1a
robotników Cbtześcij«ńskich pr~wi.a~ bedzie ki..

ltybus.

"Odeonu

..

I

Vl:cdlcła"

lUno E. p6łd~~.łni Praa.,· P.e6$t_owych
"Tajemn;ca 'przy$tonkn tr:aJllwajo'ffe~o·
KiPO nR •• u ....•• "KrÓJnełtowy·

liii_Jaki

liC:llleadatogr.fOe.i.ło.,y_

,.HIgIena małżenSkau , eUa a~Jłc:i ,Iuuet łli
&;7' k, Obd.e'(. ·ProSlrllm.Nr. Si
".
Biuro
,80-..,6j" miejcl)ai~pr.q ul
. fQ411eiJlej.~. 4.Cz.)~e. U.Q & łUO Qó.ił Wie~

TII"_ .•

p1aO:OIf~JnmłC'ł .•
'"

",~

l.

~'"

• PabJlUlicacJi..
godz.. '-ej pp. w Sali StoWl.l:rzY$zewa. Ro..
botników Chrześcijańskich ul.. Fabrycm& .
2' w
Dziś Q

Nr.

n

Quo VadIs"
II

Na Jebranfu będzie onua.w1a.na t!Jpraft ~'6eenel
if,tuaCJt w,' P.~.t'Wl>:śl~ .fi>.a~>'
'
.
.

.j

.Quo" 8.dls",

........ d.Khao

Ludowego przy uL. PrzejaZd ~:J odbęd'z'ie się ~eb't'all18
ChrzeŚCijańskiego Zw1E\z.ku pr.qdta1ldkpw: I wigo~
n.iuzy. ( P a p ) '
.
w Zgto:rza.,
'W.C1ruu dzisiejszym o rroh ""'ł pp. })ny ulw
i'll'llUdzkiego 28 w Z~ierzu. Odbt;:d1.ie .Jłif,J _brani..
Chrześcijańskiego Zwiądtu Zawodowego' P"'t.IlJ.$1~
Włóknistego.
. ..

,
'
: ....•... ' We wtorek: w oddzia~e św.. 1ó~efa 1'11"11 ul. OB~ a~t~e:.bOAAfldd~,8f, ~ran1eZ~Jl.~
doweJN1"~ M, o godz. 7.. ej wtec&. na r9bt$.Dlu Stowa.rq~'
8senia,przemawlać h~dzi'e kllL SiebJlickł.. ~
'.'
'. ··Na. . ~eb~~u:; ,Pne:ma.wtać' Jję4~:pp.. f1~1a
, W dniu 21-gQ o godr.. 10-~l },"'ano Vi! Sali Domu Ols~ewskf. i prezes: Związku .ąmyrek.(pap) ,
. ,

.,4..un.". "Malwa- :.
"C.a.łnc U

o

l1li

18

•

j

'.".

I

n lej

l

Mi

krzfcWlo wciął rado6nie
'!II 4omu, w n:dcśc!e t w urzędzie:
~ ,.Ł6dt rbi"w1atu. imponuje
I pr!Odowae w POlsce bęthle.
Bo pomyślcie tylko. prosz~
Cchociat mta.sta są bogata,
C&y takkt6ret jak Łódt

IMw> '.

,

,

I

YV rÓŻllfch ezęici.a.cb miasta ~

Dbało kiedy «) oświat~
Gdy dni jednak upojenia

11 ........
_I<______

1921 roku.

_ _j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _",,_'''''''_'''_"

duszę

Ni ClI koa.Ity_ ni tnosot11
.•~..,. .
Bo chciał w w1aanrch $woiclA ~}i's.eli
{»ouweaJcza6 wuyaUde sdtoły..

Były całkiem

Q'.1.M'_~V~

l!'

: i.

.

i

..;. S_oCh04jm.łldsld•. l'l& eblatwJ' s"ID.~

, ll'wajltacl ~Qdtygogw... łltrajk' ą-arp. wajGwy ll&1~'
daJe' si~od.c&UWać kJ.a.sie pr-.cujl\ceJ ,oraz .,~
.tWl••p.omej,kt.óra zmuszop,a, jest Q.b_6l z. krata,..
~6w xnłasta· iść po .kilkakUoIt1:et1'Qw piechotą do 'sU.o.~
.,_. :!A. lstl'8.t przy.puszczajl\C ł~ .obecn.f.'
por,. :.rr.
JWy. ar"ldem' 1(. Eol.. a pracownikami nięda $ię pfęd
~o d1kwidowcW a pragn. u~twi•. cWatwu, sJ;)tolnej
NUlarne ucz~szczanie d.o uk6l post41l0wił\PQC_wsz1
~. J)Ooled:daJ.ku dnia 15 bm. uruchomi63 miejskie ..
~1fłC.J

zatarg

as

, , .' W dnłu WCZorajS2ł'm o' godz. 12--e' w południe' . którym Zarząd ,rrram,'Óvajów uiogłtiy zw()l~.,!l'lIłielf
jedno PQłie.d:z:enie i .weutuaJn1e. J:l1a\ad; ~Q clI.falO!
l'Ozum.ienia.
' .
.,
:tłl Związku. p. Pijacki zdał spra.wOzdanie· ze Jw.j
Zebrani propozycję lFezesa wago l~.h·
konferencji .z Dyrektorem lt. )t z.....-u p.1Ungle.m. :łlXj,t odrzucili iwypowiedzieli sfe za dalszym Btrafkiem j
~l'óblewsk1m.
.
.
.
. \ lliostrzenie~ go przez wycofanie ··<loi0re6. warszta,..
Dyr. Ring ośw!adczyt mll,lł onegdaj zenrala ,towych) pęrsonelu.l>iUl'Owego, ....... pny .po!;osta:\\Jienill
idę w sodzinacb popołudniowych Rada .NadzorcZ&W \ jedynie obsługi . kotłów, - oraz 'wlecill~owj
lokalu Banku Handlowego m. Lodzi przy ul. Al. !to§,· Zw1~zk.u"szukać dĄlszej interw~neji U władz. .' ..
iii W ~ySkusji zabierali głospp.1{oćłlansld,· Blno.:
ciUSzki i po :'-ro sotbinnycl1 na.~ada.ch, uchwati~tą .
d~$.13-eJ pensji uzną,ć za. nieuzasadnione, z .teJ ra,.. .larcJf, . Fronczak, Pawl~ .Przybylski i Rendlic,
cji,te została. ona. wliczon~ jut domiesi~an~ch ~ ·czem posUL1/ldwiono zwrócić si~do Okręgo,?j Kom .'
Związków. Zawodowych i za j~j pośredni~\wem: in.borów od czasu waloryzacji pensji. . ..... . . '
.
2ąd~ dostoSowania. zarobków. do stawek. war wenjowa~ w Województwie, 'Magistracie"iKonlisarjas;aWSkicb nie mate Rada. u,wz~lędnić, . gdy t przede- cie RZl\d~ i'CentraJ.nym ZWi~zkrn TraUD.w:aJar?:y VI
'
..
W.zystJdemmusiZarząd wyrównać dawniejsze 'uiedo Warszawle.
W Warszawie konduktGrzrl moto~ eii\iroWj
:bory,. przeprowadzić remon~woz6w iwewnętrznycli
ul'ządzeń w4iorsztat9wy~b"pokryć .wy<IatkJ na. .bl.ldow~ 'zarabiająXIdesi~~znie 262 dote, . uator:r:tfqt ... ~' VI ,U(ifd
nowych llnji iwyplaclć za1s8'łe dywidendy: akc)oruu;" 160 d,- nieetatowi w WarszavY1e 194. d,w bdtt~.
juszoJn.·
.
'
zł..· Robotnicy drogowi, w WSX<"Z8.wie wocs,.ill @1,n~
. . . . .. . .,
Pozrełerowanlu sprawy prezes· Zwią.zku zaprv. nie 5..8Ozł,- w:Lodti S.60 zl.. (pap),
pono",:.łprz1bUłtiJiellie do pracy Da okres lQ dni. 'SN
.ro%poc%~ło się VII lokalu O.· K. Z. ź. . ~l>ranie strajk1J..l
j~cych pracowników tramwajoWyc~ na. którePl ple,.;

;JIDOCbodJ eię:tarowe..Samocboc1y, tewył&\c%nl~a,la pr~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- PodziękoWanie.
.
" ,:',
\twoau dziatwy szkolnej' kuriow~ .będą od . Górnego,
:VVszystkitn, kt6rzYJokazj'i ~letD.iego lUDłle"11~
J\1nkll do Placu Kościelnego c.«UiiI~~e w . godzinacJl
7 do 10 rano oraz od 1 do ".po pełudo.J.~i klturs Szu przelotanej p. CecyljiW~szczyńskiej.złotyU la~ka
wie !datl,d .pieni~tne nA stypendjunl imienia Jubilatlera.na bęcWe opłata.. 20 gro8Z1~
I

... Wycteezka. do

.

ZakOP8l'łeito.

Kolo 'bvłvch uczenie Gimn. St.. RaJIkiej Organizuje w onesłeeza.su od 3 .Cło'" 8
~. ctnia 1925. toku wyc. ieczke dd Zakopan~Q. .o
~i" nłonków, łch ro~in i osób z -ich porekł..
'tj
. •. . s~enia prtvJmuJe i bliższych informa~ii
.'ela
skarbniczka Koła 'P•.. M. Ei~erowa ul.
.

.

"'iewana25 od ~odz. 11 do 5
gnrd.a.da r,b. włącznie.

J)J)",

';,-.P~w. Szkoła W161da1lłcza w J;oiłztilll,.

i\fb."~~'!~U:!~!i:X:~~~~ej:V;~:;=c:::

'",.....,. .--.- Pańatwowej SzkołY '\Yłć,ldcxudew w. l..Qdz1
'tV wVlllnkn~(.'."ł'~. ~

Iq

Kie;rQwnik Urz~du ~. Gl'~ó~':fi1d,t~~

azenie kontroli kalkuIa.eji

pobier~~ 1~"pral
odpowiedzialności ticJl spr~eda:weów,
udowodni się lichwiarskie zuo~ "~"

gania do

poe_
kt&;

ki, Komitet Jubileus~owy s~~da staropols~łe ,,Bc)g rym
zapłać'\ . Jednocze~nie ,KQmitet pOdaje. do wiadomo- ..... '
Każdy ~przedawca. obowiąza.nyjest WfWJMi4 ń4
ścizaintel'e&owaDYQl, ~e na. cel Powytsz1 zebrano"'-: widocZJleUl. miejscucennik,wkt(>rYU1 uwldocmiona:
1458 zt
. . . . . '.
. .......
".winna. bYćcen.a choinek, 'w~4ług ich dlUioAd .. j~
Z odseteJi od tej sumy kon:ysta J.edn.a. uczenicp. metr! .(P.a.~~
ł
~brana przez Ra4.ę J?edaI6~iezn~
,. Za Komitet
ES.
WUk

at.

Napoleon

d.o' dnia

t • , .• :,"(:

,.r g

obowia,zuje ujawnianie cen f posiad~·:~Jl~.~~:w:

r~.?,.wbillk~

_ P.rzecłw'paskowanlu. choinkami. l!!'
W zyviązku z niczem nieusprawiedliwion~ Clre..
tym!łt choinek, których cena jest o 100 proc. wyższa
od ceny minionego roku, - Ur,Z,4d Walki zLlcbwl\
oświadcza,. i!eholnki uwata6 natety za artykuł Pf).,....!'l7(.. (h"l1~~!) \l*vHt1~, I!\l.

>l-q,t.F<m

$l~"r,p,dh-w ... 6w

t\ht1":~~

r?~\'OR07.WO jfl _

J&_.___d11_.__1 ..

...
....,..",.~
..
II!IIII.I!;!rI;;i
. ;.;,;;.l
. . _2iiS_'I!lJIl-Q!J8_!lYf_ItIl#lllI'l"'_D__
. l___~_ _

~

41_Jl11:.

l a d

:::Al Da

światscznvch

Bra[ia 16 I~ /[t
Piotrko:Q?ska

telefon

96,

8 ...33.

4

\tVlEC PROTESTACYJNY KOLE JARZY WE~Ł~. ŁO~ZKIEGa.._~: , .'"
'.
..
d "n-e. 7 mej" Wl"ec"'orem, '\'~ dBo
iezeli
'Prac~
n czorfU O t!o Z1 1 : ;
d
· · CIb ludzIe,
r d l 'Przed
. d roldem
k
...
odbył się W sali Polskich Zwiazków Zawodo ,-,NUll hO hatn19 lkóY 1 z o nt1""I;o ~rzouncYW~~l.
h W· lk" w· '. CÓ~"llików koieJowvch swyc, o OWl~Z. !l' a zos .a.
'w,
em:me-.
wyc , le.l leSc 11>1:8.
In"
elniona d,:nie za ujawnIenIe nadużyć, to PO rOku.L (»d
węzła
łodzkle~o. a ą. szcze. 1e "'fk~P \
l: naczynku ich zdolność fizyczna nie tylko 'łli..
Obecnvch okolo tYSIąca pracowni OW wsze,..
ł"
." O t t
. I
k' h f
. Z . { sowanie OC)'rOlunc bo:, osłabła, a rnog aSIe wzmocnlC. s a ecznlO. ąt!
~femsn~P~~rz~dY:ueibiel1nvm znaJduie śie sze diie_ ·}ttó~ZY.. ~ słu~bie ~ole.iowej 'Pr~ehVij
~.
• e i W4.'ł.dl"
.D,lęmłos
mOlI
spraw nleZmlel'n"
Gfl<.,~" ~\,.?>-tó"~ ,..Lanowia.
~
h przecIętnIe
dz' ~
.CWlerć
d ć wIeku,
d
. SIłą
20 torzeczy
letnich:
kwestję życia i śmiet:,ci większości 7,cI:ranvc.. ~ą.." tS POSUl ą z. rOWUl.:;.
..
Przewodnictwo obutł
poseł MIchalski, QZlenców... . , .
'Lo
I()prócz l1ie~o byli JeSZf~Ze obecni posłowie
Sta~lanle ~as po do.bnYCll1...' ,!arunk''6"'
. Vi Iq
'Ch d "k- H
-łanka Ladzina dz1om, ktorzv o de sterah zdroWIe. to 'Prze-.
. ił zypnSzl,
araskz,olo~az
'P°hs .1"'lO wak()wskl
kolei 'j jak
prezes
· .'p rac.
el0WYc
•
,~cież Vi• służbie
•
k t'stwierdzaiazebraat
lk t d
j
sekretarka Pll Czajkowska, prezes zWlazku .Je~t nlcz~m lnn~x:ą..a y 9 en encv nem
4<1

•

IIL

a.

Owoce
, \towar" kOlonjahae
·~Z&Ulle- "1\Itv_<!!'iii D U.... r.Aa....
If./iIU
....

1I'_olIJlIlIII-

&. ........ -

o

1\,.;'

II

'

okręgu 'warszawskiego l\-lo~ilski oraz pr~zes
łódzkiej 'fiIH Jakubowski Pióro prowadzI ses=
.
Podania złoŻOlll>' I'Q oznaczollym tel'lIllDle me betarz l? ~ydlewski..:.
.
,
I>ędą uwzglQdniolltl.
. .'.
OZY~JOna dyskusJlt.l.p0!'Uszan~ spra.
Kandydaci, pragnący przystąpić do egzamInu wy ~vkazuJ~, .s~raszne 'poł9ze~ue o~ołu pra~
dOjrz.8;!ości,. muszą. !ldać ustny egzamin wstępny z j~- co\\rnlkó\v kolejowych li wIelkIe roz$!ox:yczes:;
<yb polskiego, hlstorjl powszechnej ~ P~lsltl: '!OOgr.... . nie, wYra:l:ane przez zebr.anych. DyskuSI\l/WY
:fR:pows.zachnęj i ~o.lski,matematykl, fIZyki l przy- kazuie też wielkie wady 1 nieudolność adąl1~
my. .
. '.
.
uistracH kolejowej, która ponosi odPOW1~
Przystępujący dQ1 ma.tury, realnej żdaj~ ~~o dzialność za niedolę koleJarzv.,
._.
'~g.zamin z r;vs.UD.k6w...,
, . . . Gł6wnvm punktem obrad jest kwestla
Eksterni, posiadający świadectwa, szkolne li po.minięcia w ustaw.re ,e~ervtalne! wszysł:P
ukoilczeńia. klas VI i VIII mogą })yć zwolnieni bądź kich pracowników b. drO~l żelazneJ .Fabrvc~::
odws~ys.tkich, bądt niektórych egzaminów wstęP"" nOłŁ6dzkiei Z te~opowodu, że uważano Ut
nych.'
,:.
za prvwatn!i: pozat~m kwesHe
okrppnv~h
' .... .W katdym poszczególnym wypadku decyduje ~ stosunkóW:lł strasznIe nędznego upos~żema
zwolnieniuKW'atorjum na. podstawie przedstawion1ch k.oleJarzy~
...
śWiadectw szkolnycb.
' Z braku mieisca w dzisie.iszvm nume~
.
Egzamiąy dOjrza.łości i. u~pełniająoo r6żnego rze szcze~ółowy przebieg posieązenia odno~
~zaju . ·będą się odbywały ż~odnie z regulamiąem śnie tych spraw ,odkładam.vd9 1edąe~o z na
ei.z.amin6w dojrzałości, ogłoszonym W D,z. Urzędowym stepnycb numerow, Or.!'ranlcZaJąC SIę do '00Mb:LW. R. j O. p, Nr, 2-22 z dnia 1,VI 1920 r, Pro. dąnia'rezo!udi powzietei!la wieen. W spr8,$
gram 'i~gulaminy ę8'zaminów motna nabyć w Ksią2 WIe znanej a~ery kolejowej ~. łódzkIch. w$.r~
DIcJJ?olskiej T-.w,a,' Naucz. Szk.:Wyisz. (Warsmwa sztatach kc;>leJowych. Dyskus}a.fraktuląca. O
:MąW1 SWiat(9). .
..
.
tym .punkcle obracąłą SIę .~łownle około .tedni,a

nr

15

II

!

stvCli::nia. 1925 roku..

Op~ta! . .za

• .

dOjr,załośCi Wynosl40 ~ ,~o'. ~eóbecąa adplln.ls~raclakolejowa telld.~ą
cy.tmet,pomlmo }8tp.leJąc~? l(lzkQU .l). miru.
~; Izb,:Sk.llrbowy.ehn& raehunękl<:urat r: eJumSZko.ln. strat ~łównveh sWlacąców d' 1?roges~., .Dod . za:f..6dzkje.!,«d.z. bud!~ § 14 pOL 2 . . . .
_. '
l"~utenl nied~statec~ne~o z rOV{lL\,. O "pracI y Z
" '..

us~ło,waruem omInIęCia wyrazne~o rozkaz~

Egzaminy odbędą si, w gimnazjum pW'iStw~..
Vi Łodzi,w państw. gimn. im,.
.
,
........ .A. ...t
.
.
B l ła.wa
:Kaljszu 1
W. 2l.IDn.
o es.
J'ChrQb.,
.... rego. ..,w Piotrkowie.
."~' ';' .. ·Podanmn.alety ·wno$ić· .WProst ua. Dyrekcji po-:
szcng6lnychszk6ł. . ...... . . . . •..... .••.••.. . . 1 . . . .,
. %zaminy oUa. eksternów •. ~ . Y.I 'l!OZPOCIn1f •·
litię'wua12 ~tycznia..
......
....
,.
..,...
'EiltUninl d1a ekstel?l6W z kta.sIV zostały mię
,l)o-ne, i Qdljywajł\się.jako. egzaIniny z.1 ,k!łłS szkoły

~ościu$zlti ~.

.~

un~

czątkacb

powrotem Dle l.'l'zyJęła. OdnOSlS1e to ~ OWt:
nie do Judzi,kt6rzy ·D;lieli za sobą. od 20 -30"

roku bie1tącego pracowników warsztatCf.!
wyeb którzy jako świadkowie w sprawie wrkr1,e
tych nadutyć na st.w depotł..ód~ _ Kaliska i Fa.1
hryczna, padli ofiarą wyrafinowanej zemsty a~,,Ol
nistracji Kolejowej.
.
2) Pociągnięcia. do surowej odpowied.;ialnoścl ~81.
sa Warszawskiej DyrekcjiKolejow~j Mikulskle80\
który, sabotując rozporządzenia p. Ministra. ~
wadza a.narchję i zamęt w kolejnictwie.
.
~) Protestują jaknajenergiczniej przeciwko.sz~Nenlu
przez administrację kOlejową fałSZYWYCh wield
jakoby _p. Minister pOlecitprzyjęĆ do słutby komu
nistów .:- domagają. się jako :prawi obywatęle,
" którzy ni~jednokrotniejut dali dowody szczerego.
patrjotyzmu, rehabilitacji, ze strony tych c!~
,ków,· które :mieslawiły dobre tml~ kolejarzy ł6~ ~.
kich..
l
i) Wzywają stronnIctwa sejmowe do wysUapfen!.S
w obronie pokrz1wdzonych praco,?ików i wml
sienia sprawy nadutyć na forum Sejmu., c.elem'~
dania: jej właściwego biegu..
..

, .

.'

lia

•

u:

~ożę teraz d..oPlero.sPl'awa wc . ~ti
. .zy(Sz.naJd~le właŚCiWY epilo~ j spraWIe. w'

.'

.'
jlllwnll:ll;
.ska..nda,
11."czne.
","•
""
~"
'
.s.zvkan,
"

..,
•• M!łt1iJu_ J&iIJIMli!i.
.
Samochód Turystycm:r.uFord44 z elektrycznym
•.ll"UCbamiaC%Om (starterem) 'elcl<trycznym Sygnałem,·
kołamIo zdejmowanych obręczach, pil\tąobr.ęczą. za..
pasową, .0 silnym uchwycie, kiszkami i oponami kar..
bowanemi, zaopatrzony w b~znezasłoDY. Auto na.hy

rOZWlozanle.
'1:
..

Teodor Ryder.

..-

l

mn. Akompaniuje . yr~
j

1

_

...S--.....a·, ,

'K m"u :n'11il k' at·

y. ' 111/'.

. ..

;..."pośloWieuwleea PI'łU.~ęWmk6wumJSłOWJCL.

>

J. U.

.

tp"

RęJitowskie~o, Falla

.'.i

. ' . . Dwi~ ma.s!lY1ly do szycia, bielizny, 1fra~ecIYznf.
i haftu nabyte w. firmie $inger~ 'przy ul, Plotrkow..
"'Wwielkb:n<wiecu członków ZWia.zkówpracow., skiej Nr. SS, fotel KlubOWy w firmie Łuczak przy ul.
'1:mi?łw umyEłi0Wył!O, mPowiedzianytilna dzietl,: dt;l.. ~amenhOfa:Nr. 2. Biurko. .AHlerykańa~ie w firmie
.slejszy,godLllprud potud:niemw~~t .POSiedze~~elatyckie~oprzy ut. Piotrkowskiej Nr. 48. ,2egarek
yMiejski~tweJ:rn!\udzialiprzem&WiaC bę\ąP?'" ztotywfirmie Chmiel .przyul, Nawrot 4. Lunetę pl)..
wieZiemęcki,Wa.szkieWicziHarasz .ilU-O~ing.
low4\ w fii-tnieRos~k przy.ul. Narutowicza.. 1 i wiele

VIM~IIIII.

ków W wykonaniu całego sz.ere~u 'tań~ów kl~
syc:mvch do muzvkj .ChoPln\l.· Saint,SIl1~

.p01Va~ec~nE,Jtl~P~W&
.~eły ~ ;W lbł~to~ te.
SPt>łkadla Sprzedaty SttUlOcbodÓW
W ~
t.a.c~ (pap) .
mu",fimie,
~rzy·ulicy Piotrkowskiej Nr. 121.
..,

,'o

----

- DzisieJszv odczyt dr. B. "Kaden;
sJdes;to w Polskiej Y. M. C. A. . ~j\.;,
.
(r) Dzisia.j odbędzie sie w' ,p.01sk~.;'ł,,;.,j

Y. M, Ot A, Piotrkowska 89 o godz•. S~~;,.;i
n.a ł tde!!,~,~.,•. , 'ł
dru~i qd. C"zyt dr. B.. Kozłow.skieR? ki
~
,iJdCb.pokręwnych' ,ZW!ążków.(pap)
Tak wielce s~lacbetn1 celorazprzr.st~pną: cena FilozofIczne podstawy amerykans el' ..~.
kr.e.cJi"..
'. .~ ,
.. ' -.MIeJsld
/ 9 dczyt ten obudził. wielkie zainte~ł
. oddida 15 do 23urud:rdąl924' f • . •""
fa.ntYsą Wllieszczone~wytejwymienionych firsowal1fa członków i ucze3tnik6w bezpla~.
c T'Ylko dladoroSłvchi,Hvgien~ Małzen~ . ID.a.ch,gdzie tei motna nabywac! losy.pozostałe·'Wroz
etwa ,{ cilakobiet:,dniaJ6,.8, '20" 22:23;; dla sprzedaty,.!ak rownietw' biuracb isk.lepaeh na. e&.p
. Dla "ości wstęp 1 złoty.·
'. "
mężczyzn dnia ·15.,17,·19.: 21 •. t)oczatek O llod.z~ łym mieście.. .
5,3(), 7 J ..8,30 wiecz;-( . ' :
----.~ Q ~
- O"dczvł Ks. Prof. J. Krusz~kłł~Ql;!:.:
Dla dziecllmłod~ę~y;; '.' "" '""
, (1') Znany już z kilku odc~vtó,! ~ 't
.. ' 1) l1roczVstęwprowadzeluezwfolCHen
cIzi Ks. prof.... J. Kr.u, szyński ·nalWY.,bltruC1S.
tyka SierikiewiczazeSzwajcarH do Polski {2
~
z,~aw
~aw. c.·.adn.
k.westHżYdow.. sk.iej .V!...'.p. olsc. e ;.p'
'r.".,
tzę~ci' a)~ąm.()ł9tettl. przez ·S~1?it)pe.rl!' •. W~eltą
16. XII. -do ŁodZI l' 'tYsdo.s!.•",'V;:.,,}
lot w kraInlewIecznych lodó~.7'~.cześc1
Je?e~ ?dczyt\, p.t. "Am~Ha-reec·czvli ;pr~',::~;>i
6),Jac,k~~i<?zy mus~uły. :K..omeuJa·w 2e~ę:;
-TeałrMleJskt.
....
.
.
.
.
.
'
tl1110SCl w nauce . talmudu. . .. ' I ;. ,. ::;\0'·"';
'ściach, .początek o ,goc&~3 l 4,30.·0)):
Bliższe ·szcze~óły w afiszacl1~
..•
'. . . . . ,DziśP()Południuc~e~z~c,~ \~ienłesł~
tbna:cem .pO'wodzeniem ,tA cldaha .)ledna znal
~ ,.ZeSaoł" IL""ebllo~l"
efektpwlliejszvch i n.aJbarwnie.iszvch Wystat
_
OdcZYt id~rą ·Skusi,ewJcza..
'. . Półmiljonowe miasto'Ł6il~ ·maprawo·.do' kUl$;ti.. winn,yćłlsztuk . tiel7~~,,~~o se!lonu~,.. ... "
lr) Po!skiCzer.WQny
1"~:2~VOjom~~i;r!:
nastu szkółzawo~owycb,. - C~yżpozwoUclerpie6 nie '.. ~> . i. \\?ieczorem ."ZmartwieniapanaHamel na,"iż dZlfołiaj oaodz. 12.30 W·
"D.Ol.8,1(1C~"
.;':Wwie·cuwezme.równietudzi8.ldęlełt8,cie.:ws:t.. hmychcennycĄprzedmiotów.

O!GllemałOl{raf0ś-wlałoWl'
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!=.r~!s;!:~:~~:z:;r:~~~=ta~;Io-:

•.

·Teatr isztllka

-

•
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1.,
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1) Bezwarunkowego przywr6cema do sł11tl!Y ~
stawni e zredukowany~b w kOllcu 1". ub. i w ~

<

lat służU.....
S~Yto
~

I

MlnlstJ;a..
l
b
h . d ! ł :!
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...... Z.!ł~wa "Bo~~j:~· . ,
W-Ylll o godz. 4~ej PQ potw;, sali. Filharmonii
'(r) W .Ta.rgach Bz·ęmleślnicącb przy~,
\Vystąplznakómita ptima'P.alerinaOperVWar ściuszki Nr..73 odbywa·s~ •.codziennie
s~awskiej .p~lla . He.lin.a. ... Szmolc6wna Z . • udzi~ ,nów ceraroicznycbdla. człollków
lem ;świetnę1.!o artvstv.Henrvka Szatkowskie gO~3-ej do.7~j M,ecZ. $pnedat·"a
,~O (welodeklamacia).
I:anna Simolcówna gitymacji . . CZłonkowskiej. Ce~ Q lA

""QW~.sJlai be~ie, .W'Qkielll· -\V}t~ .. .-da.tt.

.~... ·4-macb ·b4ow~".

n.m

, ... OłdJ'ł lO Po1Iki&lU Mo~u.
.
(r) Na lebraniumieli~c2Cnym Tow. Krajozna.w.,
~~go(Al. KoAciuszki 17) w najbUłszy wtorek, 16 grud
;DfA wygłosi prezes Towarzystwa prot 16zef AdaJD.O;.
:wiez referat o polakiem morzu, ilutsrowany wieloma
nawemi przezroczami. - \V stęp dla cJ:łonk6w be.zpła.t
Dr, dla g()~ci 1 ,daty, a. dla młodzieży szko1nf'1 '10 gro
łBY. Początek o ~odz. s-.ej wiecl.
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,f'frzynka do listów.
1

Otrtymali~m.r następujące

mieszczenie:

piaSmo z proiba. CI u. .

Szanowny Panie Redaktorzel
. W numerze 338 z dnia. 11 b.m. poczytne~o Pisllla

fa.na Redaktora zamieszczona została w dziale ,;\Vią..
~omoścl bie2t\ce" wi8.dom()ś~, te VI fabryce naszej
,:przyjęte zostały warunki Zwl~u Robotników: I'rze~yslu Dzianego.
Wiadomość powy2SZłl jest nie zgodna I prawCła.,
~ pl'o:'.limy w najblitszym numerze Jego pisma laslawie sprostowaA.
.
Z pow8J;aniem
Sukc. J .. Niediwiedzhhkiego
Edm. Niedłwiedzi:ds1ł1
Pnyp. RedakcJI. Umleszcza'ąc POwyłsze .pro$'wwan!p, zaznaczamy, te odnośną informa.cję otrzyma..
Pilny oZ Polskiej Agencji Prasowej.
........--21; ---.:.-.

Ofiary.
II. Dem Starc'_
Nr lesS Od; p. KI arY
Zt.
6
Ma & ...., dl. ~olll biednej lud .... jol

Nr. 1M Ud K. T..

.
Ze.
5
$illlnld•• hue6wkfł
155 Zebrane ua im.exun"ch u ł1. S. W.

'!III

Nr.

.
,Zl.
61 i li dol.
fi. Uaultrow.II6ko w 1I,180h
Nr. lEe Od <':hu'.\ly Rfl.binIJ~lCZ z oskarieni. Hell
ryń.t1

,t\;olla IZ

art.

5ao

Na

Nt.

~#FI\j~:~,~!l"

L 531

Zł.

50

In.aUd6w WojennJob
151 Od L J.
.
J'.t.
5·
~,;Q:~

Jakrtąd n'leliHecki usiłował
1:,lJ~atiQWlać ro.dzinę earsk:~jO
W najblUszych dniach ukątą się pa,..
rosy jakIej Ba. Pań..
.twa W. J. Hurki, z których podajemy na,..
st~pujący ustęp, zaWierający sensacyjne rewelacje o usiłowaniach Niemiec wybawienia
cara Mikołaja II wraz' z rodz.inq z wi~~deniQ
bOls&ewicldego.
(w) Uwięzienie eara Mikołaja II i jeflo rodziny
przez Qentralny rząd. bOlszewicki i przewiezienie rodziny Romau.owych do TOb()~ka wywarlo na prawi..
cowe S~r1 nlemlecld. 1 rosyjlilkle głębokIe Wl'ueni••
Rosyjskie prawe c.en.tr\1m~ które miało swoją tal~
81«b1bą W· !4oskwie, postanowiło zblIłyć się d.Q Nie..
xn: .. c, Awrzeć sojusz & 'Niemcami, aby następnle-
\'vespół :; Niemcami - obalić r.ttą,d bolszewicki i równo
~geśnie przeprowadzić r6$taurację monarchji. Doty..
~ce tajne rokowania byty prowadzone w MoskWie
" .cą poselstwa Ritzlerem.' .
/
Jako za.st~pcy rosyjskich ptawych partyj wy",
$U\plli były o~rproku1"8.tor Swlętego Synodu, kslątę
Ąleklle' OboleilSld, baron Nold.e 1 były minister .K~..
wcuein..
Bosyjsltie sferr prawicowe były gotowe do'Wszel
kich, ustępstw, ~dyt spod!iewałr f:~,. dzięki inteJ"Wcn..
~U .",du· niemieckiego, uratować tyCIe rodzinie ·Roma
noWych. Uratqwanie jednak rodziny Romanowych
było motUwe jedynie przy mifitarnej interwencji ob.....
eeto państwa. Niemcy wypowiedz~ gowwość interwen
. lewanta, Sdyt rząd nięmiecki oświadczył .oficJa.lnte;
l 'te ObowiĄzkiem jego jest uratowa6 przedewszystkiem
• /

I

•

mi~tniki 'członka byłej

~

leCZD.

się, że różnice pomiędzy orv~dnatami ifał~
szer:;\twami istniały "w pewnych drobnych

zmianach w farbie i w tonie""
N a tle tego wszystkie~o

dość zdumie~
wającem I musi się wydawać fakt. że z błyska
wiczl1ą szybkością, natychmiast l'O tym od:;
kryciu, zdemaskowano i przeprow~dzono a;::

l'esztowanie jedyne~o, .lak czeskie informac.ie
upewniają, sprawcę skandalicznesto . epizodu.
~Rrawca odnaleziony został w Baden pod
Wiedniem, złożył już zeznania i przyznał sie.
i

ksłętne, które były' pochodrenf.a. :nie...
:mieckiego. Według twierdzenia amba.sa.dy llierojec..
kiej w Moskwie carowi osobiścio nie groziło ·niebaz...
pieczeństwo tycia, gdyż rzą.d niemieCki utył wszelkich
środków, aby ~ycie jego o.chronić .a ludzie, którzy
strzegli cara, stali na toldzie Niemiec. Rządowi nie"
r.niecldemu rozchodziło si~ jednak o to, aby ·członko..
wie rodziny Romanowych i car, a szczególnie, aby t~
osoby,' kt6rym przysługiwało prawo do tronu l'y11
pod niemi.ecką ochroną. \'Ambasa.dot' niemiecki wy·
mÓf:!ł przeto na. rządzie bolszewickim, aby car i jego
rodzina. oraz Ws.zyscy Uomanowy pr.zewiezieni zOstali
do Mos}(wy.
'

cara ,i te wielkie

Emisarjusz

Falsyfikaty

rządu

bolszewickiego,

Jakowlew.

te obecnie z wielkim

tru:t"

dem wyławia czeska policja.. Dotyohczas wY'Io
łowiła ich 2000. przedstawiające wartość prze
szło 2 milionów koron czeskich. Jednak sam

Dodać Jeszcze n,Iei:v. łe J). Andor Szei
chenyi aUas. AdQlf \Veiss piastJlJe~9dn04.s:\
komisarza .!!lełd(}'we~o w Prad~e czesku~j"
.
I

UIII

UIL

tiU

liiI.

wiat jekaterynoburski polecenie, zatrzymać poeiSJJ r;
c.arske- familją, i "zrobić koniec" z caxem i jego ro4ft
n~ Emisa.rjusz bolszewicki .Ta.kowlew~ który towaą1
szył transportowi! ToboIska do Moskwy, w tę aferę
l1ie. został wtajemniczony j' był głęboko. przekonany,
że wio:cie eara do MoskWY i ~Q pocią.g następnie 'zoała
nie wydanyr1ądowi niemiecItiemu. W rzeczywiatoś<'::i
pociąg został w J'ekatel.'ynburguzatrzymany, ~ wr"2
z rodzinf.\ inteltnowani j wkr6tce pot,el» r.ozegrał sięw
;}'pkaterynburgu krwawy d.ratnA.t....
.:
.
I.ak się następnie oka.zało, bolszewicy od peeltt\t
ku nie mieli na.jmniejszego zamiaru Mikołaja II prze
wieże do Moskwy, obiecali jedynie Niemcom wydAó
MikOłaja II j jego rodll:iny, allywojslta niem,lackie nie
Obsadziły Moskwy.
Zall1ordowiinie\~ra. ijeR0todJłny'lbtło ~cte..
~iwanym cioS&lXl dla. 'Nlem'ec,al}:)owiem lliem1eckJf.
kola rządzą,cabyły pr~konttne"te ję~li miec 'będą w
swych ręka,ch cara Mikoła.Ja II i jęgó\rodzin~! wtedy
z latwo§eią mó!'łby przywrócić mOnarchję nie natl~a'
fil1jąc na op6t ~esiI'ony IUdnoścll,·osyjskiej. Sm!erć
cara .zmieniła sytuację i Niemcy zrezygnowały następ
nie zplanow,anej inter~en~,jł mili14rneJ y;..' Rosj~

;który lostał odkomenderowany do Tobolska 91a pr,za
,wiezienia. cara, był tajnym agentem rzt:tdu niemieckte
go· i mial obowiązek przewiet4 cara, i jego rodzinę era
Moskwy a na.stęplde członków rodziny 1łomanowych
wydać ambasadzie niem!eckiej~ .Po dokładnexn przy
gOtowaniuwszystkiągo przy równoczęsriem wzięciu
pod uwagę niebezpieczeństwa. które mogło grozić es,..
rowi i jego rodzinie podczas przęjazdu obszarów zaję
tych przez bolszewików, rząd niemiecld wystąpił z t~
daniem, do. rZEj,dubols.zewi.ekiego na.tychmiastowego·
przeWiezienia cara. i jego rOdziny do Moskwy. Oata~
nis. prośba. rządu ntemieckiego t mająca. formę krótko'
.terminowego ultimatum, nastąpiła wkrótce po zantal'
§) W pałac'tJ letnim bOJtacza. ·lneksvkat
dowaniu Mlrba.cha, pr%yczem Niemcy wyraziły gotoskieflo Padilli pod miasternMop,terey, odbv'
wo§ć,- w celu. zapo};)ietenia ewentualnym. rozruchom
w Moskwie ~ wojaka $woj~' z.ałogujł\CB w Smoleń.k\t wał się bal z udziałem licznych} J:!o·ŚCl. Oko1'
lo .p6Inocypał~c. otoczyła liczna banda j~:t)\
skierować do Moskwy i .tam. otoazyćopieką Ca..t$. i Je
dźców,. jak przypuszczaJ a. złożona z" . POW1
go r09,zIDQ_
stańc6w.
\ Rzą.d łlolszewi-cki odmówił
kategorycznie.
Częśc napastników zwiazała. słtiżoę i
Na to Niemcy o~wiadczyły, :te SEL gotowe nie obra zajeb. sfano,viska pod willą.;. pozostali wkl'o.'u:ić wojskiem Mos.Y", jeŚl~. rz.ąd~olsz,r~icki, zgo- czyli do sali tańca., stel'orYzowaH' toWat2Y~
dzi si~ na wydanie rządowi lllenuecl,uemu cara ! jego stwg i wszystkim po odebraniu kosztoWno_

rodziny_

iJ()J~1{'wiey .złot,yli dotyczące ofieja.lle (l§wJpd·
c~~n.e i

zakomunikowali rze.dowi niemi~t!k;atn\l. _ te
MIkołaj II i jego rodzina znajdują się w,drod~e de
Moskwy. RównoczeŚnie!: tern oficjalnem oświadcza
ti~Oll1 odbyła się tajnĘL rada rządu bOlszewickiego, :na
której postanowiono "cała.. rodzin~ ears~ą wraz z caraklem potomstwemU usunąć ij)dpowiedzl,alność za. ten
mord złotyć na. .t6rąś prowincjon,a.lną bolszsW1Ck,a,.
or~o.nizacj~.

w

.

.

§ci kazali rozbierac się do nai$!rubsze1Zo ne/ł

~liźu. Następnię pakowali odzież i bieliznę na
zarekwirowane samochody, poczem zbie~H.
,Policia. weZ'\l\rana' z M()nterev była;:' e·jtt:
mało liczna bvści~ać napastnikÓw,.Fo·w$ze
chnie Ihniemają.... ~ż poza rabunkiem nap~
sŁnicy chcieli POUCZyc ma!!natów.. ie weta
sie, ~dy w kra;u trwaią walki·" i:lomowe, Z~
, bawy miUollerów nie są na czasie..
, ' i ' :..

rzeczywistości

I

; Łódź ul. Piotrkowska (dawniej

j\f2. 84) obecnie
prawa oficyna, I piętro, t. I 8-4 ~:Iit

M 90,

iii

KaUe glazurowane,
Piece j kuchnie kaflowe

.":

gwa,r-anł:o • •"e)

Piece żelazne szamotowe,
Drzwiczki piet.Hllw. ·h~rmetvozne.

Kiero1»nik biura - rutynowany znawca.. pra~a, dypJC)mowany na 'stopień notariusza) codzien' dające 15 p'IPOC. oszczędnośoi opału, piecvkl s'Z1ifo~ar1~\
godz1nl:lci'l od 9 do 11 lbno l od l do Q po "pot. udziela porad prawmch. w sprawach hlpo ruty, kol&nka, l>iactly 1 ruszty KU ebenn€ ognAoodpororuiII pole<:a.
t~c2n) ch, ~. terjalnych. podatko\il:Ycr., a(immistracyjn,rch, sk~:lr.bomych i maj ątk(jwych.
~rl
Biuro teaaguje ł pisze podania, rekurs", prywatne ąmowy spó!e~. prOJekty ~szelkie~? fO·
dnju ahtó.ĄI nota'rlł~lnych l hipotecznych, .statutów spójek l pelnomO:-OlctW tlumaczy z }ęz}'k6li\r
&I\'. Sienkiewicza aD.
~lch ł przrepisuje na maszynach, - SZlDkosolidnie i uczci\Aiie po na~~r niskich cenaC(j. c: r
DUli D •• atamożnych porad, pr8f'n,e bezpłatnie.
4.. 69Die

'W

J.

WystrZel!aĆ

aie UliCZnyCh doradców i

.Dok,ątnvćh pisarzYAl

I

sprawcą przyznaje się. ~e wydrukował 3,500
~ztuk, z których wprawdzie' "ni.ektóre.·Qdtazu.
zniszczył jako nieuda.ne""
.'

'W."IIJ!lNlll:l!i'~~_'1I1

I

Czynne codziennie od 9. . ej rano do 7.ei wieczorem.

. '

ch s a daló

F.Af""SZYWE AKCJE ł.CZESKIE 00 PRZEMYSł"U CUKROWEGO",.
Od kilku dni policja w Pradze Czeskiej cał~owicie do winy" W)"jaśnia.iąc, Je({VIrld.:
zaalarmo,vana. iest znowu sknndalem na wieI źe Je~o fałszerstwa w istocie nie były nieuC1'
, ką skalę, który jak zazwyczaj, w wit:lu mo:: ci'wościEt~
mentach przedstawia się dość niejasD-o.
' Q·to - wyj:aśniał ie:t!omośc. któregOn4a
Jasnem jest badź:::co bądź. ze DUSZCZOlC' wiskow chwili urodzenia brzlniało Adolt'
ne zostały w obieg tysiące sztuk fałszywych ~Teiss, który je jednak później PO dojściu do
akcyj. wielkie~o przedsiębiorstwa ••Czeskief ,~u?y·\Vania rozumu'~ przerobił sobie; naJzupel '
~o przemysłu cukrowe~oj\' i że przez długi nieJ legalnie ~resztą. na Andor Szechenyi-'
czas temi falszvwelni akcjami WVkOl1YWanO fałszywe akcje sporządził on tylko w tym c~
obroty w świecie przemysłu, bowiem. jak in lu, aby je wymienić na prawdziwe. temi pra,:
formuJ ~ akcje słałszowane były tak świetnie, wdziwemi następnie uczciwie obracać; p~-=
że nawet w nah~ow!lżniejszych bankach, w
nieJ za pieniądze na tYch uczciwych obrotacb
któ'tych były deponowane i
wvmieniane, zarobione, fal~vfikaty odkupić i zniszczyć.
nie można jch było odróżnić od Drawdzj~ Pierwsza część przedsięwzkda udała się Zl1.:l
wYch. Ujawnienie nastąpiło najzupełniej komicie, niestety jednak późniei ~,uczciwe~G
'Pzypadkiem, dzięki temu1 że wreszcie jeden fałszerza" z~t'\"iodły"kon;junktury
handloC!
z ut~ędnik6w bankowych otrzymał do ręki we" na które liczył. N'ie mÓ!.ll 'wskutek te-'!C)
praWie jednocześnie dwa odcinki akcji o tym !I.uczciwie zarobić" tak szybko. jak urzYpus~
samym numerze.. Wówczas dopiero okazalo cza.I i fs.lsvfikatv wyfrunęły w świat..

Biuro porad.i zleceń prawnych"
,
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podaje do wiadomości, i~ z dn. 15\!b.m~
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wyroby.
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",'poleva na nadchodz&ce święta znane ze swej aobrooi
.

~udzi

arsza_a

Akc.

'.

. . która obecnie wynosi zł_ 4.90 gr.o/llkg.
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i • • i n n 'I z własnych i powierzonych mater~ałów

Wiede~skaPracownia Okryć

'I

i~i~l:!1

li

na lł..~ ur.l~ 1~

Damskich;'

Prezent. na

lI.,

gwiazdkę 11<:

a ratiyl.
piecyki oraz' kuoh.nki .....,
mot owesGlid Bego wy k orianl~\

. Olbrzymia

oszczędność w~glal

~

polec.a-

, lanSzy.ma ńsll.
Cmentarna Nr. 3.
Kihń~kiego'Nr.. 10.

fi'lja;

'42'1'

Moznanie drogo kuoif.

' do gUstUZ8Jnów'if".i··
. Qdpowlednio przerobić,' . . 'dokładnie naprlWJ' i ,
ładnie odnowił.
. ".}'
paPlscle, k ••
get'1rłIIlSld,łld:~i:r,i.il
0118roic8 •. szpUki.. .rz.bi.nl.łPod'pll~,i~ ,;),'
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