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Noworoczne
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życzen,ja

Rzqdu i korpusu dy.p]omatycznego
dla pa Prezydenta Rzeczypospolitej

'ó

Warszawa 1*1 (pat)

źYDA MNIEJ"
ZINO\VJE\V::
APFELBAU1\'l POSZEDŁ \V ...DURAKr·o

IEDNEGO

Moskwa. l, stycznia lTASS)
został kongres :ro~
mskieJ partii komunIstycznej- Dokonano
;wYboru komitet centralne~(), "złożonego z 63
członków. Do kpmitetute~o wybrani zostali
Ją. in. Stalint Rykow, Kalinin. Bucharin~ Czi~
czerin,· TrockU,'Kamienie\y, Krasin. Sokolni~

Wczoral zakollczony

EQ'Wi Rakowwi.
'PR~NE

ZABIEGI TURECKIE"
Londvn. 1 stvczn.ia (aw)
W kołach d'yplomatvcznvch utrzvmuiu
się przekonanie. że pOdczas obrad tureckie~o
m.~nistr~ spraw "za~ranicznvch w Belgradzie
rząd jUgosłowiański zastrzegł siei iż nic przy
- mka neutrlalności na w""vadek woiny turec:.
ko..włoskiej. lub zbojne~o za:tal"1!u Tuten z
:An~Hil. Wedłu~ opinit obiegaiacych '\v tych
kołach, rząd iu~oslowiański minł
zapeV,"111C
'Teffibbeja, że JUf!osIawia 'w żadn\rm wypa.d

ku'nie

wys:1:api p;rzeciwko\Vielkiei Brytanii
,~jOo-

W dni-u 1 styczn.i:a o godz. 10 rano składali p.
Prezydentowi R.zoozypoopolitej w Belwederze ży
czenia ~oworoozne członk>o\vle personelu kancelarji
cj"V{i!nej, adjut.u.ntury .g~neralIH;j, oficE'i'o'.vle szwa
dronui kompanji przybocznej.
\V imi-emu wszystkich zebranych przemówił
g~n.

Zaruski.

O godz. 10.-:W pan Prezyclent Rzplit8j 'v otocze
szefa kallcelarji cywilnej, generalcnego adjutanta. i adjutantó'.v przybocznych uJai się p..a
Za:mek, gdz.ie w chwili przyjazdu p. Prezydenta
R~plitej wywieszono na. masz.-cie szr.an!lar
z orlem
Pan Prezydent udał' się do kaplicy, gc~zieprzy
wejściu do saH Canaletta ocwkhvał pl'ernjel' Skrzyll
&kiw otoczeniu rządu.
'O godz. 11-ej ks. KowalikQwski odprawił cichą
mszę ŚW., poczem
pan Prezrdent RzpHtej przesz-edł (lo sali marmul'o\VGj, gdzIe kolejno przyjmov'll1ł

mu

z·a.stępcy

Lond'vn. 1 stvczn ia

M

Hzplitej, poprzedzony prz~:t
Rady Mi
personelu S',Yl'go domu 'cywil11ego i

Po prze.mówienLu nuncjusza i odpo\vledzi
Prezydf'n~a

Prc.::ydent

1 f!O\V

(BW

Vi oto{'zeniu preze8a.

I1zplitE'j odbyło
opuf'TiI salę.

się

cercIe poczem

!:!dy;" ma ona hyc ieszcze

p.
pan

zBadana Pfzei .

kr;nlEit~ c;pechdnn. tak samo ]vlussolin i nic
pl'ze(~.:;ta,vH sv.ret!o prO!2ralTIU co do caloksztal
tu d::tL~ze~ polityki zagran1cznei \Vłoch, iVlus

solini \vska.zal tylko na svtuacie obecn'l. wy'S
two:t:'z'Jnn przez traktaty z !.ocarnó.

t

przedewszystkiem!

'itrUchomić fabrykę amunicii. za c-o rz~d "Ul'!
dzielił im 'Pieniężne~opopaTcia w sUll1ie 7 m:l
jonów złotych., Gdy' jednak fabryka pon1i mo

tcf.!o poparcia nie ruszyła. Bank G08D. Kra io~
we~9 'zakupił za 6 milionów akcyj tych zakla
dów, pTzyczem zaznaczyć należy.. że akcie te
stanowiły wartość co naj'wyżei 2 i pół ruj !,::

~onazłotych,

Niedawno nStarachowice-«I otrzymały
znowu 5rniH .. zaliczki ł pomimo. że rzad ~ak ~idać - w pechowatą fabrvke \"łożył
już 18 miHon6w i1otv'ch - fabryka ~ ani
rusz ~ rUSZyćn1e chce i naiprawdopodobniei
nigdy czynną nie' bedzie.*
Obecnie warszawski ,.Ekspress Pora.n=,
ny" dowiadule się, 7.e znany bohater z pod
Łnn:ńca p. Do\vnaro\vlG,z b·. vloie'\voda poles
ki a obecnie urzednik adminjstracvjnv min.
'spraw wojskowych, jest iednocześnie człon:;;
kiem za.rzadu ~ ..Starachowic'· i nobiera za te
mnkcje 2000 z1. miesięczll ie (24.000' zł.· ro~:;
nie )~ 'Poz-a pensiaurzędn1 cza.
.

Godzi się zapytać, z jakiel!o funduszu
$ta:rachowice" płacą, p. Downarowiczowi t~
kąkrólews.ka pensję, i dla iakich to z,l1s1u~
skompromito'wanv ~rt1nto\vnie t. i. aż do in:::
eksprvmablów P. Downarowicz ciesz v sie
wz~ędami min" spTaw. woisk~, skoroiak wia

urzednik państwowy. nie·· może '!;;ajmo
stanowiska w i~sty~uci;j pr\,!atnej~ do
kt()1"ei . kontrolo\van1a 1estpO\Volany ieg't)
~
W..

wa,e

pan Prezydent.

nistl'ó'\v oraz
wojsko':'i'ego.

lajn:a z. l\lussoli ninl, iak oficialne ol'Qanv pra
c:;y włeskiei.
. nnik stwierdza> :~e podczas
obrad nie on1
no defin1tv\vnic f!. n 1 i,xlnci
kwestii. Nie zostala UZ~odll1ona k\vestja. dla

:Jeszcze w roku 1920 za\varłv Z·akładv
Starachowickie umowę z min. Spra\v '\voisk.
'W2.mednie z rządem" na zasadzie której miałY'

(!oma -

wyszedł

d;;n:1~tora 1,i'[;:ol~óJt1,

.,lVlancnester Ciual'clian'" n'fe rrrz:,7\via;-:o:::
je tak wiclk~ei '\Ya~i do konferencji Chmnber

li.

ezędnośei

życzenia od
J. Em, ks. kurdynał'u Ka,kowskiego,
marszał1{a Sejmu Rataja, marszałka Senatu Trą.rn,t;
cZyńskiego, prezesa Rady lVI i ni s.tró w Skrzyl1skieg<.
na czele g'c1'iiir:rtu/ preze 'a Kajwyi.Szej Izhy :';:on·
ll'oli Pallstwa, prezesa S<t,lu :\:aj\'\;Yi:SZl~;:tO i pr,i:,z:~:,"
~\aj\"yżsZl\g'O TeyJJunalu Admi,n.istl'<1cyjne,go,
Tymczasem w saU rycerskiej zgl'ijmadzil Sci~
k:orpus dyplomatyczny _rc\z cały personel dyplom)]
tjiczny arnhasad i poselstw.
,
Gdy \Yszyscy l1sta\vili sh~ w pól1~lJle,na pra.·
\vem sln'j;y<.Ue ~~tÓJ'E:go sta.nąl nuu!',) llSZ 11l'105tOl:3ki l
Dt\YDl'Zy:l.y się pod\yoje cd sali
marmurowej,. skąd

Akt konsekracji
Katow~ce 1,,1 (p~t)
Dzis odbył się uroczysty ingres n:)':;oml,)łlow'l
negu biskupa śląskiegt>, ks. dr. Hlonda.
Specjalny k>omitet, złoź-ony z 6u D5Ób, lEbl
się rano
nadz\yyczajnym. pociągiem {lo Ośv.:ir:.:i
mia, gdzie ks. biskup odby'\vał rekolekcje \V z]kla
dz~e zgromadzenia ks. Salezjanów.
Z dwórca w Oświęcimiu komitet udał się do
zakładu, gdzie odbyła
się uroczystość pożegnania
bjskupaHlonda, który jak wiadomo -wyszedł
Zf' zgromadzer..ia lis. Sale~janów. Po l,:;legnaniu udam się na dWiJl'ZBC. \V drDdze do Kato\vic pociąg
wiozący ks. biskupa Hlondęł vvitany był na wszy~t
kich stacjach przez liczne rzesze ludności. Na

nastąpi
ch'W.H'C'U

"Ol

jutro

K;:lt,1"i.,'ica.ch p(jwitali

ks. his,kupa

'\vojt"',vnda katowicki Bilski marszałek Sejmu
;'1:1s1: leg.) ';Yolny, pre,z3'deIJt, miasta dr. Górnik Orcll.
in:ieD.ici;'l rady miE'js.kiej radny. Kobyliński.
od~pie\vaniu

Po
s.lę

proce::"ja,

prznz chór

kiur:\, przy

pieśni, u:f.ormowała

ud,z;iale licznych

ć

hrólB

KsiążeKarol rumuński zrezygno\vał z dziedzictwa
Bukareszt 1..1 (paf)

{lficjalny: IC'.;o

Kl':.Jle\\·ska

l\arol,

następca tronu, powiadnmh pgmiennie JK~\!t)śĆ, o
nieod\vołalnej rezygnacji z dziedzIctwa tronu. oraz

z wszelkich, prerugatyw~ w;rnikających z tego t.y..
tulu. jak równi.et i
członka
królewskiej. '\Vobet;. tego Jego Król,?\yskn i\fo:ść \vidziai
się zmuszonym dQ
rezygnacji
zwołania
~ 1[~
w.
do 98-

rz.esZl

\\'iel'nYc!l ruszyła do kościolu Marjacki-ego. Tutaj
;';:,3. biskup od:rl'awil nahoż~ństwo "Te Deum'· udz.i..
lając wiernym
blogosławieilstwa.
JUTro odbędzie Sif~; dbrzymi pochód, w którym
\YeZn)i~ udi~jal tysiące gónlików
z lampKami, zwiąt
ki i sto\val'zyszenlu z Jampionami oraz straźe po..
~[trne z pochodnia.mi. Akt konsekracji odbędzie się
S bież. mies_

,

,,vczoraj ogloszmio tu następująey komunikat

IDoo

d~:

iaeu w

Pales~l. J.K,MoŚć

decyzj~

i

tronu

z2.kQluunikowat

1.';ez',:ał \vszystk~ch

SW~ naglĄ'

wybitnych mężów stanu, kt6rzy byli- obecni ::w,·Radzie, aby udzielili mu
poparcia przy \vykon:nVH.niu tej decyzji, ja.k równi.eż w spra \yie proklamacji Jego wnuka, Jego Wy
sokości
Królewskicej KsięcJa Miehała, nas-tępcą
tremu. \V tym celu - wohec udzielenia zapew:aień
popareia przez \V:3zyst!r.ich obecnych na Radzie
-- prz6dsk,lWici-elsl\YQ narodowt: wstaro zwołaue ~
poniOOzia!€I}~ " bm,.

e.
W 1{QnooI"cle moooTStw europejskich
f'lWo

włoskie grało r~ę drugorzędną

krół~

:PTZez· pół wie-

l\.u z górą.•Zawistne :p<)t.encje rzucały mu wciąt no
we ka.mierue pod nogi, spychały wciąż na szary ko
niec•. zatruwały zdrowie młodego jeszcze państwo
w~ orga;ni,z,;nu własnemi jadami. Zatruwał prz€lz
wlele lat społeczne życie tEgO narodu niemiecki socjalizm; masonerja francu.ska wy~awała włoskiej
rozkazy i formalne państ.wo w państwie utworzyła,
buntując wci~ spocl:cz-eństwo .przeciw papiestwu i
roz.bijając

naród na dwa wrogi-e .obozy. '\Vresz.cie
bolszewizm rosyjski zawitał i przez czas krótki po

swojemu

hulał.

R~wolucla faszystowska byla burzą, która z
tych miazmatów oczyściła atmosferę i pl'zygotQwa
la gr"unt pod rozrost '\Vłocll nowych, odrodz{)nych ja
ko pierwsZD'Tzędne moc'a;i~stW{), jednolite nardowo,
gwałtownie wprost w siłę rosnące, w stosunku do
innych społecznie niezwykle zwarte. Od powojennych kryzysów Wł,fJsi w:,"'swobodzHi się bodaj zupeł
nie, przoozłoM zostawili daleko za sobą i całym roz
pędem i.dą naprzód,
niedość
na tem - wys1l;wają
s.ię na czolo. Któreż s.poleczeilst\VO, które państwo w
Europie, wykazuje dziś równą włoskiemu intensywność w praeyol'ganizacyjnej, prawoda\vczej, go
spodarcze'j, które wykazać się może d'Zisiaj równym
wz.rostem swego prest.i,ge'u międzynarodovrego?

JvVło'Chy stoją dziś pod zlla.kiem
organfzmu pailstwowego.

~'zelludowy

rodzą się

i ponad

lllUSf; v;yrastaj:..ł"

wybitne in-

I.ue
\v okresach wZiillożonego tętn~1 zbiorowegoży
eia. 'tV sztabie MU8soHn~0go pracują takie
fila.j'Y
dzisiejszych \Vło.cł~ jak ~occo, Gentile, F'ederzoID.
których

zresztą

tQ prawQ ucllrOt;ni te gminy od chorow zaściankaehszalaly
na tle zasadnicz.em, na Ue pa.rtyjnych programów,
ale na tle osobigtem, na tle ambicyj i interesów nie
za;WGze czystych. W nie :dórych miejscowościa;eh ci
którzy mieszkali z. tej 8trony mostu szli ławą· prz-e
c.iw tym, którzy' byli po Gl'ugiej stronie,· ci co na
prz.edrnieścJ,ach głosowa.li przeciw ty"'ID, 00 na rynku
się rozsiedli. Do dziś w wielu małych miasteczkach
włoskieh żyją zastarz~i:e, wiekowe synipatj.e' i nienawiści, czarni i biali, G\velfy i GibeHiny, jak
UL
czasów D.a.nta. nowe prawo pozwoli. zużyć lepiej
marnującą się na takie zastarzałe choroby eoorgję
tych drobnych, nieraz niedość uświadomionych spo
łeczności.'\Valka wyborem na takim odda.wna zabagnionym g-runde wytwarzała nieraz wśród ludzi
społooznie nJedojrmlych, z.asad!niczo szkid1i:we wyobrażenia o prawlUeh· i olxnviąz>kach(}bywatela.
rządu. Mądre

by walk pa.rtyjnych; które

Prawo rozszerzająee władzę prefektów prowincyj, a wi~ jakby naszych wojewodów, niszczy
wpływy l)rowincjonalnych oligarchij. ®a prawe' ra

państ"\vQ\VY. 'Potężną władz~ 'Otrzymuje prezydent
ministrów, odpo\\iedzialny tylko przed królem,
prze ndim zaś są odpowiediZialni inni mi,n1strowill
Cały gabinet ministerjalny staje się naG'ZBI:nym 0rganem ':,-yk(ll1al,Vcz:y'1TI., od parlamentu nieial-erla1ynL
Premjer jes-t fuJdycznym kierownikiem gabinetu, a
nie rada młnistrów~. W ten sposób gabinet nie może
być s-ztućznymzl€'pkiffiIl~ w którym room~ partj,e ~
d{H~{e mają swokn ministrów, pOOil'0głych faktycznie nie premj3l'Owi, .ani radzie ministrów, ale słu
chających §lepo rozkRzu swoieh stronni'Ctw. Ga:m
net włoski st-aje s~ jednoU.tem ciałef; . spręźyści.e l
organicznie pracującem.

. '\Vśroo. innych ustaw, uchwalfrnye:h ostatmo
przez parlament wlooki, z&sluguje na uwagę powo"
lanie do życia prowincjonalnych rad g;()S>~aT~ydi
a przedewszystkiem doniosłe pr.awa, reguluj&ce sto
sun~k międzyke"piiia.nem a pt'q.cą, między pra:ooda-w:
cami, a. pracującymi .. Ust,u\vy te odbijrują si~ za:gn"
nicą gIośnem echem, celem ieh ilngerenej-a. państwa
VI d2iedzinie wa.Hti klasowej, ing<0renoje. która tę
wa!lkę właścivvi'G zupełni-e ug,u\va, rozstrzy.ga.jąc ją Yf'.
imię wyżs:z.~-:ch: ponadklaoowych_1DJteresów.
.....---000-.....,.

j

Podstawy

Trzeba tu jednak odrazu sill1ie zaznaczyć, ze
W'lochy f:lszystows<kie nie st{)ją dziś samyin tylko
11u5solinim. S\yoją wiarB,,! s\yoim Ż,,11'eIH S\voją' tytanicznąenergją,i pracowitością umiał on 'porwać
za sobą i rozpalić dzies.iątki,. setki, tysiące; narzucić
,im SWQją wiarę; zar, energję, pracowHDśĆ. \V tym
płomieniu, jaki dzJś patrjot6-w szczerych trawi - z
. rud y surowej wytrawia :-ięsbal zbioI'O\vego czynu,
\l1f1arn{}gci społecznej, karności partjrj,nej i narodowej,

kańców: siać ma na czele loka.lnej autonomji "podesta", ni-e wybierany; ale mianowany" z ramienia

tem posuwają pot.ężnie naprzód centralizację prowła,
cyj \vłoskich f a t~m samem wzmacniają Iiłrg~

zasadniczej

tej budowy są nawskroś l1c'WOCZeslle, d ost{)SOwane
do no\yoczesnego, niesłychanie skomplikowane ży~
. cia społeeznego.; '\V tej olhrzymiej pracy współdz.ia
łala rząd, t. zw. kumisju 18-tu· i oha ciała
ustawo~
dawcze. Tylko silny rząd, na silnej większo~cI opar
ty, liczący w swem gron~e pierwszorzędnych mę
~ów silanu - może się lJOl'Wnćna takie herkuleso
we, dzieło.

dywidualności,

ny. Począwszy 00 18 listopada do 19 grudnia~ uchwalonD zwarty organiczny blok ustaw, przedłożo
ny Pl'7-ez rząd. '\VJęc uchwalono prawo, na mocy
,którego w gminach, liczących mniej niż 5000 mies.z

nigdy \V1IJcI1om

brało

Z opozycji zostały dziś strzępy tylko. \V parta
mencie nie mogą się stać, nie mogą się' na wybit~
'nych pracowników z·do.być, dezerCja szerzy się w
ich szeregach jak zaraza. Te:m pewniej, tem skład
niej, Itern szybciej pracuje rządowa wlększo:§(:; Par
lament włoski przemienił się obacni-e w prawdziwą
konstytuantę. O jego pracowitości, o wyd'ajności je
~ pracy-u nas ani marzyć niepodu})nao Przeclez
li nas uprawi::.. s,ię najpierw opozycję dla Opozycji,
potem suwereny piśmienne i ni:epiśmienne muszą
alę wygadać dla lepszego trawienia, a wreszcie nu
dzHoJJy s,ię im na pełnych posidzenaich Sejmu, gdy
;by tylko mieli glosować nad tem,c{) już w ko'misja.ch 'przedysl,tutowano i 00 reefrent wnos1. Więc ga
d.8.ltliwoŚć pusta, a ni.eraz niedorzeczna, \vieco,va, pa
noszy s:ię w naszym· Seijmie bez . miary. Logiczny
$>tąd wniosek, że j,m mni?j posłÓW, tem mniej gada·
niny no i koszta tej gadaniny mniejsze. Djety po'
sei!Skiepodwoić, a suweJ:enów z 444 zredukoy.rać do
44, a skut-e-k będzie - ten sam, suwereny hędą bardziej zadowolone, a skarb pal'lstwa lepiej na WIP
wyjdzie.
Jwk wł~ki Sejm pracuje dowodem kilka cyfr
O<1byl on 125 pos1~r{zeń w 1925 'roku na 900 wnie.
.:)ionych projektó\v ustaw zatwierdził nies.pełna 800
:Ale tet pracował naprawdę, zależało mu na szyb. ~e.i4oo1~ na UD!iikan/iu ni9POt~n.ej g~

Z powodu ostatniCh znIian w polskie i
taryf,i e celnej obciai'aiacei nadmiernie przy~
\vjz i tranzyt produktów z\vicI'ze.cych pacho'
dzeniarosyjskiego pl'zę~·gra1;lice polska~ wIa
dze· goslJodarcze Ró.s~~,~Sówieokiej przybrały
stanowisko w,;czekula~~;~,~'~:~w ' . stósuriku do
\vszystkich operacji handlowych prowadzo~
nych ostatnio· \V Polsce~ czekaiac
teczne,
go \vyjaśrrięn ia niep010zumieilpc-wyższenl tle. Jest to niep·j
dek, \V którY111 władze . ,.... "'~.'"
noŚc.l na dr;6dze
Sti(}Si$1k
wych polsko-rosyjski
\va mjtesia,~e
lnu ,zakazy przv"rozu \vvdane prżez . ówcze~
.sny Rząd ~odziły bezpośrednio w pomYślny
rozwój tych stosunkóvv'. Jakiekolwiek utrud~
nienia, celne i rozporzi;1dzenla rer!lanlentacYl
11e stosowane względelTI Ro\ii Sg\viec.~ieipra
ktyczne}Zo dla nas znaczenI! nIe ma Ht.' ze
wzaJgdu na szczupły zi:l.kres rosyjskiego im:::
P'Ol'tu. vVy~;{()łuhl 'one natolniast ze strony
Sowietó\v \vsirzvrnanie zakuDó-·W w PDlsce.
wówczas ~dy od. t'lch zakupów w znacznym
stopniu zależy ul:icnic w ciężkiej doli nasze
~o przelnysiu. Stosunki polsko::rosyj;skie, któ
re dopiero od 1. S. ub. roku można nazwać.
i~tniejącemi W zakresie \vymiany ustawicz;::
nje podle~aią podobj}ym flaktuaciom i utru:::
dnieniom w wypadkach gdy rozchodzisie o
grę na małi~· skalę z punktu widzenia korzy;:
sd patlstwa polskiego. ,Cyfry importu· i eks~
portu rosyiskiego do Polski mówią, całkiem
wyminie. że że, strony zru lnowanvch gospo;::
da:·rczo So\vietó\v nie grozi nam bynajmniej
zale'iv jakjem ikolwiek artykułami przenlysło
wern: i rolniczelni. Rosia obecna znaiduJle
się w tym stanie, że przez dłu~i czas w sto:::
sunku do Polski będzie f!rala role rynku zby~
tu dla produktów przemysłu polskie~ł be-

czas nie dała wyrazu naturalnym c~
.produkcjI -polskiej ku \vschodowi. Stosunki
polsko-rosyjskie stale zna iduia. sie w fazie
płynnei.Rokowania o za\varcie traktatu haThlf
d!owego od\vlekane sa ad infinitum. Polska
j,est państwen1 za slabem ekonomicznie na.
to:'abv n1ou!a sobie poz\voHć na tak daleko
idu·c~i izolacie aospoda:l'cza od JJia:Ństw ośc1en
nych. Fatalna polityka traktatowa.. która z
jedne. j strony naraziła nas na izolacił3 od Nie
z· drui~iei zaŚ n.ie~7iele cdvn:i w tym
. byna.wiązać kontakt z rosyjskim
jest iednV111 z po\vodów bieżace
go kryzysu !!ospoduI:czego. N~.ueżałoby z te-.:
1ui skoiiczvć, Jesteśmy za biedni na tak roz:=,
rzutne postępowanie.· Zakupy rosviskie w
Polsce} aczkohv!ek nie $ie~aiare wielkich
cyfr, stanO\Viii iednąk, dość pOważna· C'.vttę i
posiuch"t,ia dttżezna~zenie dla niektórych 1!a~
łęzi naszego przemysłu. co pozwala im. z~
trudn,:g znaczna ilość vracowników. Pozb.a
\vit;nje się dobrowolnie tei moZli~(lŚci iest

handlu polsko-rosviskim na nasza nieko;::
rzyść. Toteż zupełnie bezcelowem .iest \vy~
da\vanie takich czy innych rOZP()l1"zadzeń::: a
zwłaszcza stosowanie ich \v zakresie ograni;::
czenia inlportu rosyjskiego· W interesie na:::
szvm leży uietvlko sam fakt zwiek<szenia ''''IV
wozu do' Rpsii, lecz I'ó~vnież i opanowanie
rynku, Tvniczasem polityka Rzadu dotYch~

do

r ..

dt:ic _. jednocześnie

dostarczycielem· suroWi:::
ców. '11aki układ stosunk6w nie ~rozi bynu i
mniej zatraceniem równowagi bilansowe'i w

ciężkhn błędem pogarszaj~tCvm

żenie.

nasze

tmło"

\Varunki· kredytowe zaofiarowywane
przez Sowiet v .przy zaktrpach. które ieszcze
pół roku ten1U ,,,ycia wały sie nie dp przvietll
ciał n~ tle obecnych stosunków
Wt;rwnet~
nych w Polsce sa zupełnie możliwe; 'a~
temnikt wraśchvie n.ie stoi na przes~ko:$,

dzie do normalnego roz\voiu WYmiany

po~

sk~·--!'osyiskiej. Nie wiadomo ieszcze. jakim
siG okaże kurs polityki rosyjskiei,· obece20
no\vego rządu, Należy mniemać że bedzie on
zmierzał ku naprawie błedów swe~o poprzed
n i lm. Te!1o· bowiem d0111i111a sie zdov.rv rozsa
dek i lJotrzebv .~ospodarcze ch\vili. Stoi
lJr.zed . nami ieszcze bardzo wiele Vt"Ysiłków
na drodze do. zacieśnienia \vęzłów· 11osoodą.r~

czvch m)ędzy Polską. a rosYlskimwschodem
jednak stopniowo te trudności Drz~
zwyciężać~'i f!dyż ziednei strony ,przyniesie
nam to korzyści w zakresie na\Szej~ospodar .
ki, z dru~iei . strony zaś· utrwali nokoiow-y;
kurs· polityczny. o,faz stanie sie g\varancia
brych s~sieązkich s.tC!sunków:. Tak z iednei
strony lak l z drUj.llel da:tenle do tego sta$

naieżv

nu

l

rz~czy ięst pożądane·· z

\vielU

względów

i

nienIa żadnego powodu do odwlekania ak*

c.iiw tym

.

kierunku~

.

-Mi

MA

POGROMźYDÓWW

p) Z l\1oskwy dosza:

MOSKW1E.
Przed kilku dnia

mi na placu Łubianka w śródmieściu Mos:::
kwy, doszło do p r a\vdzlweS!o p.o!1rornu zy:::

do\vskiego- Ty:sięcznv tłum. rzucił siewśród

antis.emjckich okrzyków na sklepy kupców"

żydowskich. z.demolowal je i po\vvkradaJ fo_
wary.
.
..
Policjani'e mo1;!la z ooczatku aac ~
b:e rady z tłunlem, dopiero pO ia.kimś cza
s l e zdołała· pTzy:wrócić oo1"zadek. Trzydzieś
ci osób raniono lżej lub. cleżt}i. JN'lele osóti
a~to~

"

re

i

I

trzną rekonstrukcjęrząd:u Cankowa, rekonstruk~jłl.

!~tóIa zasadniczo. nie zmieni sytuacji pi:>litycznej:
Stronnkhva opozy~yjne wytrwają w swym opo:':Gea
Ptzyjaźń litewska. n1us i Polska oddać "Vib
takż szerokie warstwy ludowe zachowają swój' naga
IV} (l)' ()ś\viadczenie kończ~ylło .się dostow,;;
tywny stosunek do rządu,Blok, "clemokratyc!esid
ni?·'
zgowor'" nie jest konc'epcją pewną. Jego kitem bvl<J
_" ),ArcybiskupCicplak wie. że nie mo~n,l lliebezpiecZHllst,wo k{)ffiUnistyczne. Jak (lbnJż:-Jl0 ~!':ę
nawet myślct- o roztnQwiena temat prZY1<-lż znaczenie stI'nnnictvva komunistycznego \y B.IJf!'iłrji
ni tak dłlH10. jak dłu~o '7.łodz i ei 1l1a w p05ia tak ,podupadła sila bloku iządz3!3e~') N.io?jcst ci:tate
daniu swói łup".
CZUle tajeń:mjcą, że w obozj·er'ad<.pwym Istnit;ą,
PoJ telu bezczelnem oświadczcniern wi takie Spory co do onsadz,eni,a pos:zCiz'ególnyc]l resor
dttieLt podpisy pre2iesów wszystkich nai tówmini.sterJalnych. Przeciw Cal1kowowi stają p.)lHy
wybitniejszych' o:r~anizacyj litewskich.
cy Daniew, Buruw, Madżarów i Lapcze\v .. Kosta To
niesłvchananapaść ks. arcvb. Cie,:: dorów twierdzi ,w swym 'artykule, że ta.kże w sapłakowi Vi oczach 4Ą.merykanów ~De,vrie nie mym gabinecieCankoWla istnieją zna,c:zne rOZnIca
zaszkodzi. Cały 'świat coraz lepiej poznaie poglądów."\V przeciwieństwie do tego w szeregach
1 ~. WS-tl'eó;·.msię odwraca od kłamltwej~ a opozycyjnych jest więcej jednoUtości i· zgOdl1D,śCi.
niepocZ}1:alne-i polityki litewskie!1o karzełka.
K.as-ta Todorów nie wątpi, eż rezultatem ohecOdpyehai-ąe w-yeiągniętą do Zgoqy ręke ks ... nyoo. walk będzie zwy.cięstwo _tych, któr.zy znają
areyb.CieplaJm, dali przywódcy amerykań- tylko jed..lJ.ą drogę c:la BUlgarji: swohody i de-mo.
skiCh Litwinów dowód, że się ztlPełn~e nie kr.ac.jlwewną~rz i hraterskiej zg·ody z Jugosltnvią
orjentuw wobeei sy"tqacji miedzynarodowej 00 zewnątrz,
państwa Ptewskie20 •. W Kownie rzadziej i
~i móWi ~ już o wojnie miedzy· Litwa
tli· Polską J zaczyna się rozumieć. że Wilno .

'ra

pozostanie przy Polsce. Litw"in i \v Ameryce
~o widocznie jeszcze nie rozumieja. Ale
e:zas .~t najlepszym lekarzem!

,w&&a a.th:D... 'jak i sąd. UVłia'*a.ia
~e (niekompetentne) do

się, za
nie:::
załatwienia
pil'zypadkuwładza

tej sprawy. W pierwszym
adlnfuisbracyjna zawiesza postepovlanie adm i
nistracyjnet ,,z-a;powiada'" sadowi wvt oczeni e
SPQrU kompetencyjne~oł PQCzem sad przed~
klada. akta spravrv trybunałowi kOfi1.petencvl·
n;emu W druf!im przypadku mOQa osoby in:::
terescwane z~łosić do trybunału konlpeten:::
cY'jn~o wniosek. () rozstrzy~niecie
sporu o
Właśeiw~ Jeżeli spont .o właściwość
nie
jest prawomocne

Ruch religijny w pa,llSt wach
romańskich"

(p) W Brukseli zakOllCZ0110 drugi kongres stl!
d-emtów kato.lickicb, uczęszczających do uniwersytetów w Belg}:. 'V kongresie tym uczestniczy1inle'
tylk-o studenci belgijscy, lecz reprezentowani hyB
również stooenci francuscy, polscy, wloscy,rosyj$
ey; rumuI'iscy a nawet i chińscy. Po kongresie odbył się wielki pochód ze sztandarami przez całe
miasto w kieni1nku pałacu kardynała IVfercjl"",'remu studenci złożyli hołd. Kongres zako/
"\vi-elkim bankietelm, podczas którego prze'.L<.i..'./~~d
pJ'zedstawiciel studentów 1'01 ski ch, studjująryt.tl w
Belgji. \tV hank~ecie uczHstniczył również pr;li-;".lslU'
wicie! v;al yliallU, któl'Y udzielił studentom
sławierlstw·}., przysłanego

zgromadzonym pri:J~;';

pieża..

*

!fi

III

O wielki-"j roa,n1festacji religijnej 'v

P2'.;'

szczegóły "Osservatol'e Rom"
~\lanifestacja taka powtórzyła się w ciągu bioŻR"
miesiąca już poraz czwarty. Ostatniąmanifes!~~cl61
zorganizvwała katolickie st.Qwarzysze:ri!~- byłych -'
jaków, k.i\.l'ownne przez generała Castelnau, Pul,

pOllaje cie1;:3.\ye

~

,

lan

'szere
~ et·~

.w.

.

.

Wf "IRłUlltn IIrOtllanlU

_wen

~eh tak

ezr..s;}ł1 a1:;tifestue.li

tej za,bjeral'i głos znani

Ira

c';l;:~

Frai:i:~j-ę -mó\vcy i działacze, między innymi ksiąd:t
Bergey, poseł in\'i>1ałida.. Mówca ten zdołał wyw$J
łać taki zapał j intuzjazm, że po zgromadzeniu
n.a.j'wl,:ks:;;ej.;.;ali paryg.kiej} w Lunaparku, utworzył
się ogromny pochód jakieM 25.000 byłych wojaJ{ÓW
którzy kroczyli głównemi ulicami Paryża z tran

ta ponadto gwiazdka z małego metalu typu oficer sp..'1.renta.mi i szt.andarami organizacji kf3,tolickh:ih J
skiego w samym środku naramiennika
.~pe\va1i hymny katQNckie.
Co gi'ę tyczy ksztaltu i sposobu umieszczania
--000---,
oznak' stopni szsreg-owych na czapkacH, to pozosta~ biale galony:rnetaJ~ OO~
ją one bez zmiany . z tą tylko zasadniczą różnicą
.. J~~yOO~
'"
~ególne ~ swregowycll na. ~taśmy, że kolor. cze.r-wony
zaIllieniony będzie n.n.
galon m-e.talowy.
...
~aeh ~ ~ne będą w ~posób nawpołudn'iowej ~ef.bjt
Ponadto jako o-znakę sluźby wojs.ko\vej dla
.~: .~ ~egowiec i l"Ów.nonędn.i - je.
\ .... plon ~ W Odległości 5 mm. od dolne ,podo.ticerów, u~lono szewwily s białego galonu me
(p) . Bialogród (CRPS) Jak donoszą do Bia~
. _ . •.bnepI. nStN.lWeDli!b; kapral. ł ~ ....
talowego, obramowane barwą karmazynowll.
grodu, urządzono w tych dniach w Bito1ji wJielkje
Szewrony te (} ks~tałcfe kątów prostych, ~ z·ebrania pro testacyjne przeciw uciskowi żywiołu
;.c·łwa plony x ~'.~ ~~, dntgi w
d q ooszone na lewym rękawie kurtki i płaszcza.
Odleglośd ~ mm. od~; pl;utonuwy i
serbskiego w greckiej M{l,ceG:onjL Stosunki w jakich
Nal-eży za znaCZyć że prawo do pienyszego
~ -tNy.gakmy;·~F. i równorzędni ......·
S!mvianie w Macedonji greckiej, wywołują w
szewronu nabywa pOdof.k~r po <>dbyciu trzech lat
~ ~ ~ ~enn.ika; staraz:y
południowej Serhji wielkie zaniepokojenie. Na ze.słu.tby zawodowej. do następnych,
po odbyciu dal braniu 'V.'TIiesiono r~z-o.lucję, w której żąda. się od
~ i ~dni.-galon jQk II ~żanta, po
szyoo ~~ słu2fuy za.wooowej.
./~ ~ p:mezśrodek "~ka od guzl'n
zą.rządu· szybkiej interweooji vi i:nteresi'S społec~el1
tło ~ bnegu; chorąży - galon jak u ~
stwaserbskiego w Grecji. \V rezolucjii wymienione
są pewne przykłady greckiego ucisku, wywiera.negl1
ar
na mniejszościach słQwiańskich. Św.iadkaminieure
gnIowanych stosunków są poważni uchodźcy z GN
cji.· Głównymi _przeciwni1iami sPQlećzelistwa sro.
GP) 24-go grudni~ cztel'nasty kongr:es rosyj~ spwiec1.'1e pope.ffii.aly błędy, które zach'\viać .mogły \Viallskicgo są, greccy kO!Ot11iści z Malej A zj.i , prz&
&kiej partjilwrot:ln:istymnej, po tr2y<Lniowycl1 nara- walutę s>owi-ecką (m.owa tu o zaopatrzi!uiu w zboże
ch\' którym rząd grecki nie może występować rów. ~~pto-wałstanowi&k'9) zajęte we waz~ QraJI o lliOOoborze bilansu handlowego w r. 1924) To
nie energi.cznie, Jak przeciw krajowcOiIIl. W-szełkif
Jjpra:waeh polityti ~1nnej ·i· ~ komi teł .kngres wezWał rząd do realizacji czynnego bilan skargi ludności s!<)\viańskiej są 1l,1apróżll9.
~_?
tetlI' ~ ~i) zgodne ~ z -wyłooone su 1?:and1owegot ~edział się zaś w sprawie po
w mowie Stalina. tm:.a.mi.
Utyki zagra.nkmej przeciwko Lidze Karmlów i ukła
OLBRZYMIA EKSPLOZJA W AlłSENALE.
Odrębne stanowisko.~ na kongresie
dowej w Looaroo,upowazllia.jąc jednocześni,::! kO"'lli
Przed kilku dniruni w nocy mieli mieszkancy
wieie1ePat-aTSburga -Zinowjew. Kamie- t-at centralny do prowa4~enia nadal polityki pokojo
, Sokoimkow i wdowa.· po Lenin1e, Krupskaij-a.. waj, kItóra niema. być osią całej polityki zagranic7-- Londynu nielada emocję. Oto około godz. 3-c.iej Wi
nocy rozlegl się nagle potworny wprost huk. W'M.1J
wysu;nęłi lroniooznOOć szczeg6loogo za{)piekowa~
nej rządu.
stkie domy zadrżały w ocaadach, a biedni lond;t
&ię J!Olnietwem, gdyż· wobec memomo.śei uzyska
\Vr~ie kongres aprooo\vał politykę partji w
l~~a potż~ zagranicznych, pr,'l,OOlJl81 rosyjski mógł stosunku do chłopów, dążącą do utr\valeuia zWląz czycy myśleli, że to jakieś niezwykle trzęsienie złe-'
·.····.···hJ. się ~~ tylk~'PITY podniesieniu wyWn plo ku pN>leia,rjatu i wIDścian :biednych z bogatymi, ma mi nawiedziło stolicę Albionu. Okazało się, że w ~
brzymim arsenale w 'Voolwi~h powstała ek&plo~jli
i.;··~. rolnych.
jącego na.e&Iu uchronienie przed ieh wyzyskiwaniem
wskutek' nieostrożności robotników. :Na szczęśc'i41
:;~~
Kongres stw~ ~ '.im1emi, te ~ za strony boga,tych.
nie wywolała ona ofiar w ludziach. Natomiast p()
~t·-·}
Wf
tar, który wywiązał się po eksplozji, <lbjął kilkana
j'p

~ odbtjająey.eh 00. spo;kojnego toIl'U polo
;WJd\ mund;u;r{>w robłierdkieh, ~ wkrótce

Antygreoka demonstmeja

ro".

on

Sil _

. ,i.

Rekonstrukcja gabinetu w

·.ip) Bie,łogród. (CEPS) o wewnf}trzoopo1ityczltyett-marze.niacli w L lłgarji opublikował mtereaujłłCY 8iNykuł w hiałiJgrodzlti&j ,,Nimce Kostra. TeH

~ ~ ~ .~,."".. ""tira'AtQY. i

swego czasu

ta Tod.orów

współpracownik

ogłasza

Stambulh·ts1dego. Ko~
w swym. artykule, że zmiany'\'

gAbinecl~Cank()wa, jakie są oczekiwane. nie mogą
Dik~ ~~i. ~ ODe ~11·t1lkg wewu~

, ście domów i wyrządził {Igr-omne sikody~ docbod-u.
ce do kilku mi1jonów funtów szterlingów. Przez c«
łą nBC gaszono pożar, lecz dopiero. około południa
dnia na~tt;p1H?go zdoLa.no
nie się ognia.

udaremnić

r niK"

'Ił

dalsze fozszerM

Lata podczas kt6rych
§) Historia zna szere~ rekordó\v l11rOZU
i katasrrofalnych, ostrych zim. Z
l1ajstar~
szych kronik dowiadujemy sieł że, morze
AdrjatyckIe zamarzło li \yybrzeźy w t. 834 i

w r 1234,

Bałtyk

zamarzl

w latach

1323)1399, 1423. 1438, 1546 i 1599. a

Wii;,C

1305.
8 ra

3 stuleciach. Z Gdallska. z Lubek~
itd. można było vv-ówczas pieszo lub saniami
odbyć podróż do Danii i Szwecii. I podobno
urządzono wówczas na lodzie schron iska qhl

7.\'

W

~,-:~dróżnych.

pano\vała

najsurO\V8Za zima.

z~ zhnv svberv iskiei często opisywano. Dht
samych mieszkańcó\v Syberii iednak mrozy

owe :rrie są tak groźne. Przyz";vyczajenie Z\
jednej strOny! dobre futra na dworze ł dOnlY
dobrze opalone, czvnia zin1e svlerviska
znośną. All o.sławione zhnv syberyjskie wcho
dZ,l w }:!rę iedvnie na północy, II granicy
chi ilskiej ZinlY su łał~odniejsze.
. Cieka\veiest, że IUl'OZY svbe,rviskie
przevl"yższa ia 'na\yet
niskie temperatur V
stron, polarnych. Nansen ·notuie podczas,\vv
p'I'a\vy na okręcie .,Fram" nainiższa tenlpe~
raturę'tę znieśli \v doskonale 1 fornl i e.' l'rlro:::
zy te ła~odzi w znae:z:nei mierze wszelki
brak wiatró\v. .LL\niundsen stwierdza podczas
ekspedycji na bie!~un południowy nainiższH
tenlperaturę 59 stopni C.
\tV ostatnim czasie uczestnicz a \V bada
niach temperatur niskich także lotnicy_ \V r.
1901 stw!erdził meteorolo~ Suering na wyso;;
kości 10.000 te~.er~.
tfl~~. - 40 stonn! .. ~iek_a;:
we badanie ,pr r 'apzono nad vlvbrze~
żelh v;schodnin "!'~zi Ta Victoria w ",t\frvce:
1'ermometr, lunie-s2czonv w, balonie ekspery.::
InentaJnynl, zanotował na wysOkoŚCi 19.330
metrów tem1Jeratul'ę 8,,:1·3 stopni poniżej zera.
OznaGza to 14 stopni więcej od naiwiększeJto
mrozu syberyjskiego, co tem ciekawsze, że

do,~\v~udczeni;l dokonano tuż tlOd
zwrotni~
kiem. l\lrozy naturalne pobija nauka. która
\v sposób sztuczny wyt\varza nienrawdoPO:::
dobnie niskie temperatury. Dla osia!!njęcia
niskich tem,pcratul' \V celach praktycznych
\vystarcza 'zwykłe sposoby, 20 stopni C osią~
gnać 1l1oŻna.' n1 i esza iąc 2 cześci lodu z iedna
częAdZ:1 Soli kuchennei. a 42 stopni - miesza
jar 2 części chlorku' \vap111owe!lO z 1 cześcia
śnIegu. \V zasadzie uży\va sie także płynnych
1!Uzów. które przy uhttnialliu się \vyt\val'zaia

bardzo niskje temperatury.
lVlróz ważna rolę od~r:,iwał czesto W wy
Szcze~óllle zaslu}!i na tern tiolu badań
prawach 'wojennych. Kiedy \Vlutynl roku
położył laure,lt Nobla~ prof.
t~amerlin,gh
1638 Bałtyk częściowo zanlarzt przebył I(a;:
Onies w Seyd:::11. któremu udało sic zaponl0
:01 X z całelll swojenl woiskieni. licaacenl
cą zgęszczonego wodoru skrODlić,
helhun.
12 tysięcy ludzi j koni, pieszo zaUlitrznieta
SzhlChetnv ten gaz. odkryty zrazu nu słoń~
cićśrr1na Belt, aby oblec Kopenhage'
'vV r.
Cli, później w kilku
i'zadkich, kruszcach.
1719, w lutvnl 'padło of:arą'l11rOZU 10.000 woj,
zwródł szcze~óln,l uwagę świata naukowt
~ktl szwedzkie~o \v~órach miedzy Szwecia
~o n,ą siebie. Gaz ten skrapla się przy te11lpe
a NOJ:'\ve~ią. Ciekawynl i rzadk i nl wypad::
raturze 268.5 stopni poniżei?era. \Vedług
kiem \v historii wojenne i jest także zdoby;:
dotychczasowego stanu nauki o zimnie przy
cie 14 okrętów holenderskich T;fzez konnice.
ieto wogóle mniejwięcei 273 stopniponizei
flota holenderskccl z.al'zucila kotwice w pohli;:
zera jt1ko na idalei ,wysu:a)ęta :zranice.
żuwyspy 1'evel, kiedy nagle 'N ~tyczn;u
r.
Dla ul11.vsłu ludzkiello takie tenl1}er~ttU:a
1795 tak siliv nlrózściał 1110rZe w tafle lodu,
ry sa wprost niedostępne. Praktycznego ee..;
że okręty z~marzły.P~myślna te okolicz;:
lu dla ludzkości też na :razie nie posiada i~
!10ŚĆ wykorzystał dowódca huzarów francu~
,
skich. ~enerał Devovntel' i zdobył na czele
M
, ;*
i
sweł40 hufca okrety nic1JrZyjac elslóc. Kopy;:
ta koni owinieto płatami,
\V związku z katastrofa i.lrlUii' hlPoleo~
.na w Ro.sF z r. 1812. jeszcze dzisiaj istnieje
CONAN OOYLE - TWÓRCĄ MUZEUM: SPIRftYSTYOZNEGO.
,we FranciI przysłowie, że na Hepszym gene:::
§)
\V
Londynie,
przy ulicy \Vuktorji, w Ahhey
wydziela się zmaterjaUrona zj.a;vv:a, nazywana ł'ek1»
ralem RosH iest mróz. Poclczaq ostatniei wOl
,:iouse;
znajduje
s.ię jedyna w całym świeci€' tego n
plazmą" i przybraw8:zy postać ludzką poczęła K!!l\"
ny rosyjsko-itpo{lsk1ej zama'*:'zło iezioro bał
dzaju instytucja, a mianowicie "Muzeum Spirytyżyć,po pokoju. Podstaw, jej wtedy ową mi-ednll!Ę ze
tyckie, dzieki cze,mu Roslf:.uie lllO!!r i)rZeZ je " styczne". ZałoQ.żne ono zostało i nadal jest kierowa~ sl>"eCjalnie spreparowaną, Ci;30~ - w której !;-j cie...
tioro położyć na lodzie tor kolelowy.
nę pr.zez znanego na całym świecie autora powJeś
czy 00 rozkaz prowadząc~Q SNmsu zjawa zanu"
Silne m t'DZysą potrzebne, aby zamro- ci detektywistycznych Conan Doyle<a który zanie- rzyla ręce. Kiedy nastę,pnie "w.ema.terjaUz.ow~
chał j'UŻ zamęczania Sherlocka,
coraz to nQwymi się" i powróciła do c.iała medjum-za,uwa.wno, że· W.
zićwiększe przeIJe'zenie wodne, Tak L,'anlr·rz
problemami krymialnymi, a zab sam przystąpił do
na mledl1icy za;kr.ze.pł model rąk wraz z ' . j
lo w kwietniu r. 1667 wielkie hClltnderskie l'ozwtązanll(l zagadki życia pozagrobowego i zjawisk cieczy'
dokładniejszemi szczegółami i
zakrzywJienjr~
iezjoro Zniderskie. \V tyrrl &aIDVm roku moż medjumicznych,zapo'\viadając, że niedługo uda mu l,m~t z uczestników 'S'C<3rll:SU nie odważył ą.ię l'Jai dc~
na było, pieszo przejść od u iścia Łaby na Wy się zedrzeć zasł.onę z tajemnic u-tświ.atę,. Kiedy kilka kni~c,ie zjawy, Qbawia.no słę oowlem, :be '~'
mQgłoby wówczas ponieść ŚIni.erć:
lat temu Conan Doyle wystąpił z tą sensacyjną os.Pę Hel~oland. \Vielkie.. szerokie rzeki łat~
bietnicą, a równocześnfe zaznaczył, że badania jego
Jeden
z
dzienniJra.r!zy
angielsMeh,
z~ąe
wiej :zama,rzai'a. \V roku .] 844~45 zarilarzla
będą mialy;na celu udowodnienie interwencji
du"Muzeum Spirytystyczn-e" zapytał Conan
Doyle'«
Łaha z u1śc i a· W Cuxhaven setki okrętÓ\V chwó ,w sprawy doczesno$ci - akcje spirytystów po czy n~a on dowód stwierdzający ietnienie duchów i
zostały zamknięte i musiały czekać na od:::
szły w g6rę. OniJnja przypuszczała, że jeWli przeniżyci.a po.śmi~rtne, Co:nan D.yole odpo~: ),D14
:wilż aż do - kwietnia.
Naiwieksze
zimno kliwy umysł Oonall DoyIe'a opowiedział, się za tą umysłu, który jest pr:zygotQ:wany; aby go pmyj:ąć,
~aobserwowano' w Europie środkowe i \v Byci hi!I}()tezą, to nie\vątpUwie. posiadać musiał "niezbIte I->osiadarn tu dowód 'ahsolutny". "Lecz ludzi,e,-dodał
-Chociażby z{J,baczyli Archanioła Ga.ł)l°jeJa, pr.z.echa
i;oszczyw r. 1850, kiedy termometr \vskazy dowody".
Zaf.owne pl'z€:z Conan Doyle'a"Muzeum Spi'ry dza.jąeegosię po- uli.cy, ,pt)wiedzą, te W było tyłik:d
wał 16,6 stopni (Celsinsza) poniżej zeta.
, tystyczne" zajęło się prz.edews'ZySltki'OOi zab:oonh~m
złudzemie.nie . O;ptycz:ne".
Rekordowych cyfr stopni mrozu szu=' wazelki-ego rodzaju materjał6w, uzyskiwanych podBadania Conan DoyJ.e'a ru.e dały o~
czas seansów medjumioznych. Pierwsze mriej.sce za.j
tych wyni-ków, ja:kich się &podziewalla ~ja. M~
kać nale~y oczywiście 'w kra iach podbje~u:::
nowych. Pierwsze wiadomośc i· o mrozaah mują tam fooografjezjaw. nadlane' sikrupuilaiWJe i sa na naW'6t powiedzieC} tę mi'&jsoo nadziei i en~
t
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el

podbie~unowych

pozosta'\vil
I-Iolenderczyk
Barents. Pisze 011, że podbiegunowa zima ,r.
1596-97 była tak ostra, iż koszula, włożona
w ~oIt1cawode natychmiast z woda ścinała
się W lód. Kane, iktóry podczas ekspedycji,
polarn:~j zdmował 'v kra jach
podbi'e,guno~
wych, , cierpialsrodz_e z powodu 50 stopni
zImnfL a Sch\vadtka ł który wyruszył \v la:;
Łach 1878 do 1880 na poszuki\vanie ekspedv
eji Frank1ina t , donosi o 73 stopniach mrozu.
:Liczbę tę

kwestionowano iednak kilkakrot~'
nie. Naukowo udowodnione liczby nato»
miast o silnych mrozach 'POsiadamy dzieki
uczonemu lIoeferdo\vi , który W roku 18:72
j)OZostawil w nlielscowoŚc i ]\'latroszkim na
wyspIe Nowaia Zemla 2 termonletrv mitiL.;
tłl1llne i 2 maksymalne. W 37 lat późniei od
nalazł je ma,larzrosyjski Borsow; Termalne:::
trywskazv\vały 15 stopni powyżei zera i70
stoP111poniżei zera (według C.) Trzeba
u~
wz~lędntić. że mie,iscowość ta· uważana iest
;&\ j'ędną z najzimnieiSZY-ch na świecie· GrO'"

l e

gregowane przez znawców. Oprócz fotografji znajda
ją się tam jeszcze najrozmaits.ze "dokumenty" obec
ności duchów na naszej ziemi, a wśród nich nader
ci-ekawa miednica,· na.pełniona cial-em podobn-am ~
do wosku, w kt6rem wymod~lowane są ręce lu<kMe. Została ona przywieziona z P\a;ryta, gd'Zie użyte
jej do n.iezwykłego ekoorymentu. Podczas jednego li:
seansu medjumicznego z ciała śpiącego medium

a rtsz

i

no

mu zajęło zwątpi'€'Ilie i

ro.zczarowan:ie. Dowcilpny,
dzJe:rbll,ikarz angielski, Q którym 'i';jsrpomnioośmy, ~
patrując sii} przyczyny nIepowodzeń CODa!ll Doyle"a:

wzłyro doborze współpracowników; Cmmn·· Doyle
ID"e zaprosił bowiem 00 współpracy Sherlocka. Irof
mesa i rozwi~et~o na.jcieka.w.szeg'o problemu
złożył w rcęe tylk.o jego poon.oenik.a,. Dm. WIQ.~

cz . list

Ił

s

PAPIER ZAPISANY .$YMPATYCZNYM ATRAMENTF;M-.
~.) Defensywa francuska stam sierozwi
kłać ?;a~adkę' p.Marty Morenil· światowei i

eleganckiei dalny, która

stała

na uslUf:!ach an

~ielśkiego biura wywiadovvcó\V i miała zba~
dać taj~mnice francuskiie~o lotnictwa.

\V papierach papny, M,orenil znaleziono
kilka kopert a dreso\vanvchdo Lloyd-Banku
pod szyfrem ..Win-Win".
Skoro policia. rozciela kopeIty~ znala~
zła w nich czyste kartki papieru.
Nie ule~ało żadneiwatpliwości. iż kar~
tki te zapisane b:yły "sympatycznym atta,:;
men~'~ł'
-

Wyłonqa Sl({ jednak powatna ~
~~tra1Uent nIe rea~o\vał na żadne chemlk~ł la;. a panna Moreni! rozbiła flaszeczkę~

.

z.aWlera.HlCa płyn, który wywoływał ta iemni

czy atrament.
. \Vedłe iej twierdzenia listy te ~
~ą· ą,d ,~ewne\" ~sok.Q p ostawione i osoby;
1 zaWiera la h"esc mIłosną..
',' .

.

Osoby tej nie zdradzi panna, M.orenil
! nie chce komp~
m}towac. swych wielbIcIeh, których niesł~
n,le zan11eszanoby w. spra\vę szpie,go:w~,
l~t dy~kretna k~haąk!l

~

"

li

zrf;'\:znie ullodv Doufrv,. który obecnie Wv~
puie \V i~dnvln z '. cyrków paryskich.
jało
duch z Ronquerolles'",
. . g'trał!hv w . Yzoutes.
Przed d\Vllt.:lzieBtu kilku latvt!łoślla byłi\
historia~ zakletego dOlTIU w Y zoures. w depar

.1L.e,;W~TgSĄ AUTOGRAFY SLAWNYClt' LUDZ:L \
Główn~ ],XIdnd.etą.d~~ .•:.glbm.adzenia. dziel sztu~
ki, porcelany, rzadkieh~~tmi'1l itd., jest .przeświad
czanie ~;a,oo.nie.· c~••
'a100 weale .nie jast
WEiIg§clą' ińfiycłi .1tid~.i.tJ,IDoVl NtFdzoogranicż:o~jil~.
'
.. ,~'~. ~..
. '

jej list do króla francuskiego
z viTięzienia,
za 4.-iOO marek. wzł-ode, a ta Większy zhiór litamcnc~c fl'anctlskhn lridre:.:et:::Lolre.
·.:(lo
stów. tej ujeszczę:;Uwej . królowej zapładło "BritiSh
.
·l:ubliczl1ośe dowiedziała s~~ o strachach
Museum" w roku ubiegłym 40.000 fUnt(l\v szt. .
w y zuures od ll11odet!o' a.dwokltaz Poitiets.
Acz,kohviek adm,trat 'lSel;JDl1 należy dO' naj
Ra lmt1l1da .DU111antier, zapnloneao 'lVVOlęl1l1 1 .:
~' . '~ tthkźe l~~~~rpk 8;uwgrafwó, których a- wi~cejuwielbiallych ptzezAnglik6w 'holiftt~rów na
ka okUltVZ111U •. \V późnieiszvch lr::~~~h Dup:::
matonJ~1Je c6rŁl.z .1iC'J1lt~J51 ~ na świecie.
rodowych -..-.:. t.o jed.nak autografy jego z .dziedzinv hł.ntiel'porzudł Okultvzll1 dla...,olityk ł i o5ec
,Nl.e kafde j . .
.
. j l~tj dokument itp.,
v"'-ojskowo;§ci, . lub polityki, nie ('siĘgają cen zn~.;t nie jest senatorern.
.
.
~lt>lldzący od ja./sł4wn8go ctlo\vieka, poSIa
wyśokich. Za to znów listy,' któl'e pisał do swej n:d
Donleu1, ila wiedzonvnl przez duch v ~bv
da.wywk~warOO8~.. ~~t1Śttr . :OOwi~m jego ,. treŚĆ
chanki, lady Ham.ilton, sĄ \VProst bezcenne. dla, io lUit:szkanie rodziny Sabourault. !l, rdówna
pgtioo$l .' cenę.' Ja~.c."~:P~ ,o.nojętnej . treśic . rozkaz, zbieraczy angielakich. Pł'acq 'oni każdą żądaną kwo ich oHat'n, -- dwunastoletnia Irenka.
l1llJwyk!,iZ, . 'Pott"'~!~~ ,: Napoleon . I. nakazywał: H~za. te listy szcżegółni!€!, gdy były pisane lewą rę
, Dziwne zia\viska Pfzywlćlzanebvłvcto
'"N.a.p·", w~gilf]QmetYl1tb ~;N~·· - ha,byomotM dość . ką, którą Nelson mus.ia.ł się pvslughvać, straciwszy
lei osoby, do te.go stopnia. że zdarzały SIt;
, tan.ii)~poOObme~kt:~nt?rl1iajukawał~k z "F" kr5 rękę prawą po amputacji.
wszedzie, .gdzie. się ruszyła. Drześladu iac hi
~.
.1a Frytlar)1lJm W.Ale, . gdy chodzi Q liSt tegoż kt'Ó
\Vogóle lis.ty mił>{Y.'511e rozmaitych wielkich lu- nawe~ \vtcdv, tdv nocowała
u k i'ewnvcl1\
la.,OOW?It.&ra, ~~~'się tnłędzy zhieraczami za- dzi są m'iJcno poszukiwane. Ttł.k np. za list miłosny nljeszkaiacych'\v innV1l1 doniu.
.
~ 'W'l'k;a -owal~iQ· w;J~Q pooiadauw. Dość. po
znakomit-ego poety BUrU:'ill,~.PiMny do pani Dunlvp,
,,strachv''; poiawiałv sie w postaci ude~
~?~
v;dedzieć) źeiOOlisf, ~-&J.>O~~.I,pisany do króla
za.płacono sWego caasu 225 funtó\v szterlingów, pod
rzeń i dranall o ściany,'o drzwi. o
meble,
t
Lu-dw.i!ka XVIII" ·.7Ap~n.Q. n~oo8.wno t.em~ na licyczas gdy inne listy teg()Ż poety moźna było :13.- to znó\v' kroków ludzkich. CZy .zw1erz·ecych,
ł;
;;;_J18100 lQalrek..~· tj~ kwotę najwyższ.ą, z.'l, być za siedem dziesiątych t,ej kwoty.
raz c 1 eżkich i powolnych. innvnl razem szyb
~. - ~~.' kJ;łJdr%'Otwiek.,c~J!jś pOjooyńezy list Bprzedan.o.
kich 'j lekkich, :na schodach, na podłodze. cza
Także pierwsze wydania. dzieł sły:p.nych po~
.~~.,,{ ,'.
Pc>T.tis~&żul"~~ g,tartu, wodzowie i ucz.e.ni
etów, zaopatl'zonew ich własnol'ę c Z,ll e .. dedykacje, sami iako szelest materii. badźwodv kapia::
.' .IM ci~~ J:łłę,mlOsół, talią· poPll1a.1'IKl5cią, j6ik
cenione są ogromnie. Dóść' powiedzieć, że w roku cej Zdarzały sie pifzewracania mebli. uderze,,'::J;ttyśd, W;i~.&1łwgrafy ~m.atów, muzyków i ma
ubiegłym
sprzedano wrn
poezji 811e11ey'3., posia. nia bcbna. gaśniecie św·jatet
Pe\vnei nocy. kiedy Duplantier b'lł Oj,
~'.·····larzy 08i~ają zMvtyu_j dłLleko wyższa ceny,
dający jegowłrusnoręczną dedykcjE! w tl'zeeh wh;rbecny ~\V <,żakletvHt'·.don'lu. posłyszano kot~
f;r~li &yJoo lłłhZWi!!tkQ, otoczone je9t ;Sipecjalną
szach, za 2,000 funtów szterlingów!
istoty naiwidoczniei
cieżkicl
~~'
.at-1ł1'oolą .I'Mlantyemąj' to l!isty osoby, k,tóra. je ,0031U nas w Polsce' najwyzszą kwotę za autograf - ki jakiejś
i wielkiei. schodzącej po schodach z uuste,!,:!o
ł.a, Ctf~.f1B lłl\ 1mraw wyook!)~ ma się rozwnieć. jezapłacił swego czasu prof. hr. Stanisław TarnowsKi,
~~11iSit:ot~j&-ichni~Wi;ele. \\"'szy;Stki.e np,
aUJtografy
na.byyvszy rękOPis "Pana Tadeuszu:' Ztll' sumę 40,000 strychu, Schody trzeszczałY. iak~dvby się u,gin a iac pod c i ężarenl stóP.
~J .m·&di $tu~tt ei~3~ m~ u kolekcjoneróW' nadriwyczaj złDtych reńskich.
~.
\~lielkie dzienniki parvskiewvsłalv l1A
1!JQpytem. Pl,'Ized laty pięciu zos.tal sprzedany
i

lniei~cereporterów. których
uodejrzehl1I
sk!erowalv się odrazu na dziewczvnke. jako
spravlczynie .. strachów".
Słvnny okultysta. Papus, (dr: Encausse)
zapytilnyw tej sprawie, oświadczvl. że z.~.

'UJ)ZI.Ał: K1\lIDYNAŁÓW I BISKUPÓW ZE WSZYSTKICH CZĘŚCI śWIATA.
,Ęn,cyk1 i btna św~~ta. ogłoszon<t Papież pod pr!le\vodnictwem papieża.
; \: " ·~bla.t ·nit .rok obecny sobór powszechny.
Pier'\vgz,y taki sobór odbvł. siC W roku
I~ii_
Sohór, albo synod powszechny, ek~ 1123 w kościele Ś\v. Jana Laterańsk 1 ef1o. Osta
~~; Ill~.jflz J!Ie~kie~o~e ojkumene,. ziemia tnlt' w&tykailSki \V f. 1869, dla ustalenia do~::
!J:'!
~&'Zk;;:t!~) .iest naiwyźs.za wladząprawo-!
matu o nieomylności papieża. W :1łosowa:::
;:~,.

\.

ior~a.neru.

reprezeutui.acy1ll.

. .

.ełoa.

1'liZ .W

iedność

~stułeciu ery clmeściiań~
h",; Wisasiadujący z ~błł.t ZJFomadza
i~i'~::~~'
e.' "OOt~łeć . co do Doszczeg61;:
j~;, .... ,. ",J6W; iOOnoUtei orJ!aniztlcii SWOf

ł

;~c1;t . decYZY1.! ..'
,~":PierwszY śnb~ 'Pnw~zeelinv zwołał

na
...
wsch()dniO't"zvnl~ki' cesarz Konstantyn
'" ........... ej, tłówaje.~byz'ająt stanowisko wf:}::
"becnaukj ·ar.iań$k.iei. Sobór odbyty pod prze
<~~twemcesa'tZa1 zgrolWdził 25f) bjsku~
J.l'QW>zoałelfQ imperium rzymskief;!O. Sobór ~
~40, kaRoo.ów, .uznanYch jako· prawo po::
~. <tbowią~ujĄce·
i .•; .•.•

;.,;.f,~

':cD1l:Jten

7

aastę}}nych

soborów nowsze:::
odbyłosie na·wezwan~e iood UIzewo::

~tn c~zy u~ko '" bzan.tyjskich.
00~·'W U stiUe-~ wobec wzrostu

po

c

• biskuPa rzymskiego. soborY' l),Owsze:;:

zaczynaia

,

się. odbywać

na

wezwa.n.~e

i

niu dQgmat ten przyieto wlckszościa 535 prze
ciw 2 ~{osom członków soboru. V/kroczenie
wojsk sabaudzikchi zajęcie Rzymu położyły
soborowI koniec.
\VedłuQ

p:raktvki dotvchczasowe1 człon
karni soboru sa przede\vszystkiem biskupi
djecc3,ialui bez wz!o!lędu na tytułpiasto\vanv
dale i ka:rdynalowie, ~eneratowie wybitnych
zakonów, wreszcie stosownie do WolI papie::
Źtł .innni wysocy ddstoinicy kościoła, iak in:::
fułac.;. -prałaci itp. Jakoweś QUorUUl iak w in
nych parlamentach nie iest 'Potrzebne: PQŹa;
dana .lest tylko obecność biskupów ze wszys
tkich -wl1l"zyh en1u części św.iata..
Uchwały o
za oczYwiście papież; he'&
ie'1.!o Z®dv r.rle może zapaść żadna uchwała.
.
Tegoroczny sobÓl" ma zJ;lromadzi6 2 ty:;
si1lce. członków i bedzie mocnYm wysiłkiem
dla zadokumentowanja' dążeń 'kościOła rzym
sko:;<katołickie~o.
.

oszt_
BITWa·.DETEKTYWÓW PRZED pAI.t\CE.M MILJON.ER.A.
,.' ..11 Niemięc,l.u1ihia Edwatd Sałm:, POŚlu
bił~ ldlku httt~rke. mi1iQOO1"a amery~
kań·
miss Milj~tRooers. '

nie watpiac.. iż są to zbiry naJęte Drzez hrabinę: przyjęli ich strzałami rewólwerowymi,
. Przed domem rozpoczęła sie strzelani:;
•. ·,·żeństwb wniębyło szcześliw:e.Nie na, trwaiaca blisko ~odzine.
zadowoleny, małżonek' zabrał z soo.3-łet~
ra jn! a~enei tak: sie zapalili do bitwy
~. ~.'.
' ... iprze.
:ni.6sl. sie Z.' No.we® xorku. jź koniecznie chcieli wzajemnie sie wY::
. . Florydę. dó miejstowości Palm &achBtrzela.ć.
,
. .Hatbimt pooł:anowUa mu odebrać dziec
Nie obeszło się wiec bez rannych.
lio 'f w_ tym celuzaatl2atowala. ,: dwu tajnych
ffeden z detektywów 'dostał kula w
*nt6w, którzyl1li~li· dokonać wykra<łzenia. obojezyk.
'
.,.. Powia.domiony. 02mniarze żony hrabia
Ta walka. na śmierć i życie stoczona by
fłłI,ła!J>9leQił d!fUdetektYWOlll straż nad. la. między . a~entsmi dwu konkurencyjnych
~domem l synem.
Unn. Wre w ten sposób zdobyły sobie o~o
: . Pe~ dok Z$lważyłI a.®nci Salma. tntl!ą rekł~ęW'Ameryce"
• Jakowiś lad.zie ~ak. się do· Dałaou t

\V1kka są dziełem nieznanei siły, uzewnę1:jv
riiającei sie z Ire~i 'POdczas lei snu 'at;,~
jej leczenie.
.'
9

Rodzina

"opętanvch".

W zeszłym roku 2łośna' hvła we Fr~
cH historia. całej rodziny ,1Q'Pe,tanei"w: ~
sce .L-\l"don. Z iawiska hyłv 'POdobne. itlk wszO
dzie w zaklętych dOlll8.ch.
.
Wysłany na mieisce
paw-ski ł~~
chorób nerwowych, dr. Eranouet. fńw:ierdd~
że sp..ra~:ynią.. zresztą: m~o.)Volna",

b~

stara habka rodziny\> histetyczka" k1óta s~
hiąte!'ła. pObaiiła bezwiednie zarazl~
c. .
rodzInę..

Dr Franauet uciekł ~do h~v:~·{;.
1)0 kilku seansach b'abka została wYłeezODa.:~
Wtedy pomału cała :rodzina H~ydł~
wróciła do normalne®- stanu.. a
~fC

ustałY ę

-----a~;

.

,

-

P.łatt dmgoo~lI!fJ§oi.
~) Przed paroma 'dldami litaBina' ~
gdalena Doto da Fiłioaia, mieszk$iąca . 'V!I.1ł
Bore:uc.ii w pałaou sjVoim D!a Bor!!~ •
hisi, ob'chodziła 108 roc~nice ~n· ~
szka prowadzi .zupełnie normalne Życie, ~
kuje sięnia jedyny, pozostały z siedm~
dzieci, syn i liczna słuźba. Hrabina ·Dottl cho!
~ bez zadnei 'POmocy, ohetnie ~ si4
'domem i: kilka f{odzin .dziennie .sP~ na· Jfi
bieniu pjęknyeh k9~nek i haftów.
Gdy przed ośmiu laty, a wiec licząe
lat 100, hrabina ucżula. że zaczyna traci~

wzrok. poddała się operacH k~' dokonał
s!ynny' okulista profesor B Wt'delli. Był to'
istny rekord lekarza i J)acientkL któm od'
tef!O czasu czyta i haftuje bez okularow.
Hrabina ma prawie wszvtlcie właane
zębv~

nie zachowuie żadnei diety. Niezwy~
j vl6.."iola umysł· ma.iasn.y i 'do
skonalłl pamięć. Nie lubi fOW2ra.t()Wać się
i ód lat wielu nie przystaje na ładne Zdjęcia.
Codziennie zbiera się u n~ cała f!r0D1l8
'da wnuków, pra\vnuków i
pl"a.Plrawnuków
(pięć pokoleń). Naimłodszym lubi
dac' o dzieciństwie swo.iem.
Sama nie odczuwa ląC podeszłe@ ~
ku~ lituie si'ę nad Staremi, zniedołeinWemi
ludźtni. Gdv ostatnio instytut św. :rultm.cjal
ty we Florenc ii. do które-go uczeszczała. &We

kle rozmowna

()JjO.

czasu hrabina nota o.bchodził l60 letni
jubileusz, uczennice. przysłały nam'ł51!'ld
kole~aDCe olbrzymi Jmaz' kwiaiOlr.
..
~o

..

I

Podstawa do ustalella \vvsokośCi e\vent.
bonif:kacii dla sprzedawców wzw.· d<!platVł
jaka hęda zobc\viazani uiścić odnośnIe. do
tych \vyrob6\Y, kfórych ceny oodwyższono.
bedą stanowić przedłożone przez sprzedaw~

ol~i łł[liri tla .
FOMIN~Cm

sprawie przebiegu o.raz wyni1ków międzyne.:rodowej
lronferenejd kolejowej,
zwołanej - jak w3ad0mo
-..-ool€m ootateew.ego zatwierd:reWa projektu ~po
średmego połączenia kolejowego międ.zy E~ za
dlOOnią

a. kr&jasni Daleltieg-o Wechodu. (I~j;ą,
.Cbinam1 i l{oresJ. Sprawa. ~ tego J!"łJdm
mi«l%ynarodGweglO

~ Połskę

pa.-ro.i.a ty1k'Oze strony jednej de1~
(C'CY llfe
fmncU&ki&j.'1 - pr.zyp. KO'l'esp.) ~ więk
liZOŚć delegacji pod szczególnym naci&k:iem. repre
~w Ni-eIDiiee i sowietów w~ała ·się m
~;em l:injd głównej ~ Rygę (~.
Osta.tec.z.nie vri~c za.twierdz;(}M. nast."etapy ~
~a międzynarodowego: Ostenda., ~ ·Paryt, Ber
~ Ryga; Sinol-eńsk, Moskwa, pn;ez Roej.ę. ~

_

li

Sybetrję

~

00 Chabarowska.,a.

Btąd

49

Władywo

u.soo

lro~jowa. w~ ~
tkn. Z Władywostoku pas.aterowi~ jak i .tow'8Ił'7,
będą ski~rowa.ne IOOIl"tWlll dQ jOOL.ego Z poriów ja-

Te. 11.nja.

pońskieh,

a stąd kol(7jł\ do TOIkio., WJ.gl. do ~
~ydl md.ejsoowości. Chdńs1cich. W :rmde p;rą~

. . Chin do :r.awa:rtego u.k.ładu (msadmeą ~ ną
'iuehi.ńskiego jut ot-rzymano.) rtteh .z .WlladyWOSlto
tu do Moskwy będzie S2edł' prm.z. Chaharowsk, ~z
~ Ma.ndturję (via CharbiJn) co .. daje ~. więk
o 36.~ W ieIIl Alp)

, . ~ uastl ~

dQ.IDO--Smrokotorowe - :r:a.ch ~w typu
ni'O-~jski~·nre jest na meh motJ.iwy.

W~Wia

vda.

wywołała Qżywioną d~"Wję wśród deLepeji "pos~eg6lnycll :państw, a młat.wiom ~
. . niekorzyść Polsid. lak wynib s ~. mos
~ ~ delegatów poiek:ich ~ po

l.MIDsk)

A'"

dł ~ k.dej0w6 ~ oeesnem
.&mim fi, morzem. 9,pok:ojnem (Qstooda-WkdywoItok) .~ pierwszy zaprowa.drone obooIOOW tki.e
. ~ 1~ trwać Węzie 12 .dm 21 god;z., a ~
~lU rnehn prmztrjbjum .~- ·ąt

·Ze wz~ędu na. przecła1!alaea. Jie. W'Oinę
eclną. Z Niemcami i konieczność naw~
bliższYch· stosunków tak ~wych jak

zacłwd

-

Wypada j~ nadlmaeDit, .te :rej w c~
W!iOOly N.iemcy, którym ~ ll!M~y przy-

k~j,i

znać· główną irJi.ej3/~ ~ Dalekiego WeehQII ~. O ~ 8. ~ 'W'pl"OI8t dmJ6jo-

<lu

~u~. ~
Jlbytoome chyba. pisat. gdy:t wadis ogółnej op,iuji, m·
wArty ukłlad ma odegrać decydu:j~ł\ rolę w llO'flSWQju
ekslporlu i importu europejskiego, do krajów Dalego Wschodu. Pomi.ni~a ~ .~ ~
w '.fUdl;u kolejowym I ~ do Ch:in i ~

wem

~ 1lwat.ać

m ~j&wisu ·ujemne dla .~ ty
w.omyeh interesów gospodar~ydl.
D!tł.da.jm,- ·w końeu, te
.~
~

~ ~*i Ulkład I ~ ~
~ wozów ~ch, które ~ Idę

00 ~trywa.nia· pooiągów Ostenda...:~
w>OSami sypmInymi, 01'M ~ s~.
(po , wo:IiW 1 HUJ, 1 ~ 3· klasy.idt.) ~
~ l!IIię ~ 8o"wiedd Da ~ ~ . . . .
rl/'J6le.S Mgo ~ ~ &;.ł68
WOZiWÓ ·s~yeh, swego emsu. ~~
pns So:wiety - rzecz r~~ .bez mdnego od
~ ~. Ułdad

~ pra~yeb ~

ta·.

~~.,..

..,.

_~ . . .

.'11I'~··~jam~~~ . .
~. przez. OOliSzew'ifk.ów ~~ ~
nicll ma.jątku lrołej()l.w~ . . ~\ pąw~ 1ifr'
"\tiBm~

I

t

Có\V . -przepisane . z~łoszenia

oraz u:rzedowe
sprawdzenie zapasów prze~ .. organa. sk~rbu:
Wsze1kich fo~malnoscl w PGwYZSZ6]
trwa lOOrska. dJxlga mię<ky M:arsylją a lrV!adyWQ sprawie udzielił interesow2~nvmsPI:ZedaW2t:
stokiem.. Na całej przestrzeni (la:Pollja~Franeja.) u com właściwe orJ.!ana Kontroli Skarbo~lf
które beda również prZY.imoWllły zamó~
kład przewldu}e jednorazowe przesiadanie, a to w,
Rydze, gdyż r.ooyjskie lilrl!je kolejowe są - jak wia nia. nowych cenników'.

POLSKI W NOWEJ DRODZE KOLEJOWEJ.
k<Yll d:ni 10 god!zi.n, zamiast 36 dni l kt6re oOOcme
Z :Moskwy nat:leS>Zly interesujące szezególy w

iit:J;>

Oblic·z8Jnłt1

"
"

~

.~ ...,

podatków od
wy lot-u"

·nI·U'ł~u.;

,-) ~ obrotu· ~ ~

w~ WJ'jUnieti ~~tw& ~ . . Dał.~
doliczać pa.ńBtwowycll i aamo~ podatkóW:
od spożycia.,· które . zostały w jaki~k.olwioek b~
fanmie p:r:w:& te przedsiębiomt.w& Ws~ od. ę
~~~ID6~~
Prliepis ten cdDosi ~ tylko 00 ~~
pr.zem.ym,wyeh, (~ mś do ba.ndlowydl) i ~
czy w ~i ·cukrowni, ~ ~ ł.~
ą, browaroW';)~f ~ ~ł
~
:kJwuu. cetowego i t.. Po O iłe ~.El'iili o ~
~~_ni8~aiędomh ..
brotów poda;tk>u odwid-ov...sk i podatku ~

go..

·

Pnsds}ębior&tw& pn;em.yslow:e, ~ ~

~ ~~ ':Pó~.~:

od ~ jld. ~~,. ~tek ~
teso pod&tktl ~ a:'
stałen.i!u sw~ Olbrotu (~yk!Rd fabryki ~
W~ ~ n&e,ą dołi~ 00 oł4~ ~
kom~ ai ~.~ . . . . -..:.-'"

1lJ"~ l'li~ ~ ~i~ OOlic~

-

Minieterst-wo 'S.k!arbu p1.'&.,..vpon1.'inQ

~~

f:aW~~ ...~~~-~
.~e~~
1; do a etyemiia ~ ~ PJd~
pme;mysroweg:o od obrotu ~ 1fT ~
:mm Irh~ .prz.ez ~~.~ .Jjj

li

H~·i~we I-V~

rynb zbytu w Polsce na rorv dla I!UU.,. ~
-b'a~o ~zewania, wodocla$!ów. k:anał~ .

:&) de at sty~ ~ ~ mą ~
"prfimysro,~. od ~ .. ~ I-se. ~ ~ ~ .
w wyookOOci • jednej~~ ~ ~. vą~

cii. kotłów etc.) cenniki do ~ ... DagO ~ sty~ ~ ~ Git d:...., ·ril
. . . ~wyeb, ~ m. ~ l'oł.: ~
importowych z innymi kra1ami.Miejski ~ biurze Tar~u).
3)
FiTma
z
II"
Avwaifie
POSzturuJezliy?
4) ~k OOcbodowy 00 ~ ~
ł"Ząd· TarJlu Poznański~o uzYskał b1Wsze da.
.. ~ dotyc~~ce rynku bel~j;i~ Dyrekeja tu.na maszyny· i narzędzia dla kopalnL··k,a. emerytur ~ ~ ~ na~ ~ - w ~
tartaków, robót ziemnych. ma. gu 7-u dni, ~ od dm!a dok~ ~eł'~
, I'~~~u .PQZnańskie®·uprasza firmy pm.~ mieniolom6w,
• L. 1.._..1~.:1
. _ ' L ' t___ • ~
:podatku.
··ee we.1śc.w stosunki z Bel~ia o ~ 1~ti~by I,JUYUWłalle, WYruuy ae~ l
Nadto płatne ~ ~tki, na ~~:~ Giif
krótkich wzmianek ze swvm adresem. oraz wę etC. . ' .
trzymali naka~y platni.cz.e z ~ ~ MI
4) Firma z Verviers pOSzukuie reprezea m-c flt.yc:wń 1~ T..
~daniem artykułów, dla którvcll ma ~
'feSowarue. W zmi ai1ki te zostana ~ ~ Polsce 00 oleie ~~ kołon~
WYWóZ WEGLA. PRZEZ GDAN8IC. .
be bezpłatnie w
jed.nem z DaiPo'wa~ - . tłuszcze i esencje.'
(-) Wedtu~ danych Ministerstwa KOal;
5) Firma z· Brukseli -pra®ie ekSPOprto:::
szych pism belgijskich eksporlow~
lei.
w
ciąftu 1i~topadaub. r. do Gdańska przJ':
waC
do
Polski
chemikalia.
wszelkiego
~
.w;ych ,,1 Exportateur-ImportateurBeh!e".
b.:yło z Polski 1565 tys. tonn wedla eksporto
, l'ednocześnie Dyrekcia Tar~u za:wdaa: .lU orilz vv:yrohv farmaceutyczne.
W~(Ą z cze~o 1542 tys. tonn za.laoowaru:t
6) Firma z Brukseli m.a1!me oddać r~ na ~uttk( Przeci'etuy ładunek w listopadzie
lnJla, ·żet ofl'zym'ala adresy· firm ·b~l~lskicla~
a;pa.qoaty wynosił 5.138 tOnI];, t i. 269 wa@nów. Ws.ku
ł)l'a,gną.cych eksportować do Polski. wZillęd~ \ Ptrezenmc'je· na Polskę na świetlne
tek·maaei sprawności. technicznei
~
:reklamowe..
'
me· oddać reprezentację na nastePuiace
~dańsk:~
oraz
.
opóźniania
.
statków
~
11) .~z ~ ~ie $fęa~
~y:
dyrekcji ~dańskiei na0:Oma
słe ~
. 1) Firma w Brukseli 'POSZuk:uie p4"zedista «>w - podrótuią,~vch na kamienie do .~ niejsze i1080i ·węgla. ~z k.oncemv. nit· na
wacie13 na Polskena maszYnvdo ciecia me;'! sfłrzenia. ..
to pozwalała zdolność. przeładunkowa oonu
Bliższych informacn udziela siezainfe;: tów oolskich.. duża część zgłoszeń
została
'OO.1i różne1:!o ródza ju· (Katalog do 1Jilzeirz€nia.
przesunięta·
na.
terminy
l>6źnieisze.
~
resowanym
.
w
Biurze
Tarat
p{}znańs~o.
w. biur~eTal's:!u).
Gdynię W listopadzie WYWieziono 783 ~
2) Firma w Ńimy les Mons ooszukuie Głouowska ~ w fodz. od 8--l.
ny. w~a w ilości 12,135 łonn.OoóźniaRW

"'J,:

I

ransport do
Celem. ure.gulowania, s:prawy, Minister::
stwo Kolei postanowiło poddać trtansllOrlY
tjo Gdańska i Gdyni ·noxmowaniu. uzależnio
aemu od zdolności przepustowe i t"Ycll pers
ŁÓW' wdanym okreSie.
"
,
Dla szcze~6ło"vego omóWienia tej sprra.
WłY odbyła się w IvI/Jn istlers4twiie Kolei Ispe~
CjaJna. konfeTenciaz udziałem przedsta""ie1 ełt zajnteresowanych Ministerstw.
oraz
innych instytucji. Na konferencji tei pos.ta~
nowjone' zostałvna.stępuiace normy codz1en
n~() przeladunkuw styczniu 1926. roku .z
~·oo okret6w••
~
dU

dBńs~a.
Gdańska po" 780 w~nów W ibiefi roboczy ~
. dla 'Jdvr,j po 3{)wa~onów.
Zarządzeniem lacznie z .zarzadzeni~
mi· już podjętemi przyczYn sie .do .unormo:::
W:ania wywozU przez Gdańsk i Gdvn1e. .
W.ielkopolska Izba Skarbowa w Pozna:::
ulu. komunikuie:
RozporzadzeniemMinistra Skarbu z dn
21~rudnia 1925 roku ustano"\viono z moc a
obowifiZuiaca do dnia 31 ~rudnia 1925 rOKu
nowy \cennik .detaliczne 1 sprzedaży. wyrobó\v
tytoniowych. w który ceny '!.)ewnych gatun:::
~ ~" inny. za.ś ~WV~

sta:--J(ów .,'./. oczekiwanie wa~onów z w~
na przeładunek w Gdyni było llie'Widkie.

TERMINY WEKSLOWE..
(-). W okrę-gu sąda apelacyjnego w W~
wie terminy do wykonania w~elkicl1 e%~
zmienzających d() zachowania praw wekslowych, nte
wylączając . za~.ania praw wekslawyeb
~
uplyWOOJ. 5-1etniegotermmu, które ~ ~
dnia 31 lipca 1914 roku i były pr'ZOOłu.tone do ~
31 grudnia· 1925 ~ku, przedłużono do 1 lipca 1926 roi
Na zasadzie art. 1 dekretu w p:rzedmiooie m:U
pełnienia i zmiany przepisów tymcza....<:tCWYeh o InOl"$
tOl:jum w okr~gu sądu apelacyjnego lubelskiego ar
dma .23 grudma 1918 r. zarządzono co nastę.puj«
Terminy do zapozwania ;ndosant6w tudzież do arze
czywistnienia prawa regresu, przer..Jużona do dnia 3(
~.l92ar.~
l~lł!ł.

(

~r.

<'
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UM

,
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m:

_ '!t 1 ł

11

•

'l'().~W~wa Dlu~zeWSl{i
'wrił~odczyt :Pod tytułem:
~:tzicterory•
"',.~, ".•• (Z

Ptuy

U~\ficowej~

WPolsce'

,·.

kf&~)'
,i€~

:".k,:

,i,:W8z;Btki~ . ·Vr",·~·:.~Yś
04la.t ·ldłiku

:~~51~~,'

.:rr~

~J,{ (Ci;

By me

~('~.".,

wódc:t mia:sta

'.

-~ .,..(, ..,,; ..~ tylko

.

w'·'

w~.na vUcę,

IMPONUJACA UROCZYSTOść W "lOJEWÓDZTWIE.
Vlczor u1.'W pienvszvm dniuNowe~o Ro 'Pracy \Voitkiewicz, naczelnik urzeeucelne-.:
ku. p. woie\voda· łódzki. Ludwik Darowski, ~o Garliiiski i naczelnik urzedu kontroli
, przyj.mo\val życzenia. N oV\toroczne dla p~ pre miar l \'\Tac>.
zydenta RzecżvpQispolitei i rzadu.
,
,
Reprezentanci władz saul0rzaclowvch:
O ~odzinie l.:ei P.O. południu przybyli dla prezes Ractv Mie1skiej dr. Fichna i radny
zło.zeniażyczeil do ~machu\Voie'\vództwa:
Stvpułko\yski. prezydent miasta CYnarski . wi
. . tł.. E. ks. biskup Tymieniecki Yi otocze~ ceprezydenci Woie\vódzki i Groszkowski.
,Ilil1 Dra łat ów ks.. \V\'rr~ykowtkje~o i ks. dr. /~rqn{) . wsższvch urzędników \v osobach P.
'&ezka loraz ks. KaczYńskiego, konsulowie: R~ewskie:1o •. Zaleskie~(), Gra inerta i Kalinow
,angielski, niemiecki, sz\vaiearski, dUllS.ki. au:: sk!e~G oraz naczelnik wvdziałukanalizacii
st.:r~jacki i ~.recki.
,,
in?, Skrzywan. Przedsta.'\viciel ~minv żvdo\v
Przedstawiciele wl~ państwowych" skiej 'Poseł dr. Rosenblatt.
cywilnych i 'woisko\vyC'h: 'd$ca O. K. 1\1 i!en.
J. E; ks. biskup TvmienieckL składajac
ffun~' Z szefem sztabu pułk. Iwanowskim, do:: żvczenia w imieniu ducho'\Afień:stwa diecezji

~rJrm~~

p~ VI sikin'ę dać pa~
l··~m'~ę.

~,;;\V~ ł)w.reIkJ.u ..~ W~
t ~. i! jegQ ta!k Uk&r~m,
, .'
'

'\f; ~:~ ~ tu. .w

?'

.

'

Pomoo głupstwa wmąt' płeść! ..~ '.

·;~~,~wW ~ lt~~

,

'P. Darowsld~ komisarz !'Zadu . P. Iżvcki~
',-r.;rJe:ZeS
sadu p. Kamieński, prokurator P.
Szmidt, inspekt. po}icji W róblc\vski.. Rosz:.:
kowski i Niedzielski. generał Jung .. oraz kor
pus, oficerski. ' .
'

, Po naboźeńsfwie i kazaniu odprawio:.:
nycli urze.zkB.qiskqpa 1'ymi enieckrego. p.
w-oiewoda udał Sle do ~n1achu \voiewooztwa

\\. .' .~: '.. ~ J~~,,;
. i>

gdżie przyjmował życzenia

<Park JBlt
Siełłkie..
~)
Otwarła

• ()d~dz.

l()..ej rano

'*

ił.

do

25Wł

,.'j"T,i1{',ó!b:':.'
p

WIDOWISK&

_·~c,;-j;:

łódzkiej oś\viadczvL że duchowieństwo świa
oome iest ciężkiego położenia gospodarcze;

~o pailstwa i gotowe iest z calem .poś\vięce~
nienl popierac śród l'zesż wiernvch zamier~e
nia i wvsHkiwladzl'zado\vvch.
tJroczvstość składaniażvczefl n1iala· cha
rakter niezwykle imponu~cv. (p·at)

liJ,

j
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d::ca 31 P. p.

da
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pułk. Oeńskinl i

VOl!lem, prezes Iżbv skarho\vei Towarnicki.
kiratOl" okręt;!u szkolne® -z naczelnikami Wy:;
d?foalów kuratorium: CZaOeZYllSkinl i ~lichal
sk1m. prQkurato r przy' Sadzie Okre~o\vym
. ~ . Szmjdt, komendant wojewódzki nolic li pań~
stwowei W:ooblew,gki~ starosta łódzki. Remi~
szewski, koroisaTz r~u Iivcki. inspektor

'W00z4

{;Co pod' Mookwy;~j

nO\voroczne. fbip

- ltozkład jazdy Kutno - Zgierz..
Z dni'em OOgrudnja 1925 roku jak już; donieś
1lSm.y . zootal <otwarty ruch pociągów na nowozbudowanej liu}i Zgi-erz. - Kutno. Nara.zie uruC'ho
miono jedną parę pociągówooohO\vych. \vedług .nas.tępuj!\Cego rozkładu: Odj~zd ze' Zgiel':m () godz.inie
16,35, Pi'zyjazd 00 Oz,orkowa 17,f,Z, de Łęczycy o
18;M i do Kutna <> 19.58. P(;ciągów powyższy ma 110
łącwriie w Zgi-erzu -od. Sh'Ol!y \Yars7.awy z pociągiem
w3'Chodzą~ym ogodziID.ie Vl,45 c!<l Łodz.i przez Bed...
nIlI'y a w Kutnie z poCiągami odehodzącyrni: <> 23,09
00' Warszawy, 23,30 do Torunia L Gdaiiska oraz o
~cho<1zi ~
)23,40 ,do Placka. - Powrot ny
. KUlła o 6.40 rano i· jootw ł.ęczycy o'ł}59. Oro1'lwwie 8.34 i Zgierzu 9,53. Ma on \v_ Kutnie poląc!enie
z pociągami kurjerskłID Ż Po.z:n,ania, osobowym z
Gdańska, QS{}oowym z Paz,na:ma i Strzałkowa, oraz
ost\'howym z Płooka., a w Zgi~.l - w stl'on~ Łodzi.
-~ O uodatek w kinach dl8 bezrobofn.
, Wśród członków obiVwatelskie120 kom;~
tetu pomocy bezobrobotnvm POvlstata myśl
opoda tkowania biletó\\T od kin \v godzinach

Przy f.orte.pianie p. pl'of.Bialootocki. Do ta.ń
ea pr7.ygrywać będzie znany sekstek p. M. Chwa.
ta pod kierunkiem p. MClngego.
Łódzki Klub Sportowy, :Który rok. rocznw 11.
rząclZl<.'1 . podobne zabawy zdc-był sobie uznani.e" prZ;e1.
co. "Karnawaiówka" cieszy się ogromnem pow-od:ze
niem, tani bufet j m:illima.lna. opłat.a Ze'), wejści-e u~
możliwi
cZt{)nkom Kluhu i wprowa.uzonym go8
k()\vity program z ,,\Ve.so!ka Sylwestrowego'~ porwt6-.
dom z&,!)ałlTi.::m.~ się do ś'wi,tu, tymbUTd zi>ej, ' że oał~

rzo.ny wstanie przez. artystÓw Teatru Mi>ejski'ego .~
tym właśnie Koncercie-Raucie.
Sala Handlowców Polskich specj!.alnie zostanie
udekul'o'tvaną i iłuminowa,ną.

gD Klubu Sport,owego
na mi.ejscu.

Projekt ten rozpatrzo,nv będzie na nai~
bliższem posiedzeniu komitetu, przyczem P,o
. datek wynosiłby 5 i 10 gr. od biletu~ w zale
mości od m 5ejsca na widowni. (hill')

-- Numery dla
Wydzał

dorożek

i rowerów.

ruchu kolowe~o t>rzv magistra~
cie rozpocznie wkrótce wydawanie numerów
dla dorożek' i rowerów iadą.cvch mieście. (b
,

- z
koszŁow

sali. muzycznej POlsldej Y..H.C.A..

odbył s.iękoncart Orko Symf.
utrzymania..
dając
nam
obraz
stale
p'Jprawiającej się w formi-e
VI początkach U1"zYszlef!o tYJlodnja zbie
tak \vaznej pl a c6wki w naszem mie::5cie. Zgrallle
rzesje komisja qo. badania zmian kosztów'

W dniu 22 XII

utrzymania. ~,grudniu.
Wedluf!
prrOwizorycznych GbUczeń,
.'\VZrostkoszłów :ułrzvmania W ·ltrudniu w DO-:
równapiu z miesIącem listopadem wyniesie
kOlO' 10'Ptoc. (hi))}
',.

--Zasiczytne
W czorai w

od~naczeme4

południe qdbvł:a

sie

W'· gm~

(fiu Woiewództwa dekoracja krzvżem' kawa
lerskim, "Polonia Restituta" naczelnika II~Jlo

:WYdzialu izbyskat'bowej Wala.
;:,c!

.Aktu dekoracji

zas{użoneflo

urzędnika

~,{ąokonal p.woiewoda Darowski w. otoczeniu
'\i:wYźszych

~owej,

urzędnik6w

województwa i izby
Towwrniekie®. (pat)
.

oraz

zr:ozumitmi'8 wykonanych utworów doskonale

św.iadozyło

o i<ntensywnej pracy dyrg. P. Ka.linow-

skiego.
Z solistów na wyr6żnienie' zasługuje, wychowa
nek Konserw. Muz. P.Kijeńskiej P. Budkiewicz
wykonuj~c w grze swojej oprócz miłego tonu zupełne Q:f.nowam.ie techniezue skrzypiec i muzyka!
nośćw traiktowaniu .mntylemy. Naogół koncert wy
padł bardzo mile, pozwalając słuchacz.om dobrze
naprawdę spędzić przeszło dwie -godziny.

-

"Kun~wałówkan Ł.K.S-n.

Dziś W sobotę dnia 2 stycznia 1926 rDkuo g.
9)30. wiecz. w sali Związku H:andlmvców Polskich
Piotrk{)wska ~08, sLaranie:r:u . Komisji Dochod6w Nie
stałych Łódzkiego Klubu Sportowego, odbędzie się
Koncert-Raut pll. "KarnawaI6wka" w pie.śni, słowie
i tańcu, .z łaskawym współudziGtem arty~tów Teatru

Miejskiego P.P. JarkowaltiEj. Remiczó\~nej, Łapifl
ski ej; Tatarkiewicz.ównej. BieUeza, Ta t arki mvic za,
Szuberta Mroii:ńskiego JarQckiegoJ omz skrzypka
'VŃriOOaf, p. M. Chw&'"

SympatycyŁód~kie
ID(Fgą otrzymać

zaproszenia

- ,~Dziennik ZaI'ządu m. Lodzi,r.
\VyszecH z (huku m.~. 52 (327) "Dz.i,enmk:a Za..
rządu m. Lodzi", Numer ten mwilera: sprawQroame.
ze Zjazdu :\Iięclzynarodowej Unji -M~a;st w Paryżu wygłoszone przez p. pre4ydenta miasta M. ey
nnrskiego na pOl.3ie<lze.nJu Rady Miejskie.j w dnha
fł Jistupnda rh. (dokoilCZttni,e); artykuł Leona Wła
dysława Biegeleis€ln.a - PaiiBtwo a Samo.rzfłd 1llIIut"
s.tirawozdanie z (bial.aJOO'ści Wyd.łu Oświl&ty i
Kultury za III kw. 1925 r.; oDwiesftCzooia i ok~
oraz kronikę mie.jską.

Adres Redakcji i Actn:.J:11iatracji: Plac
14, II-g:le piętro, telefon 29-00.
-

włeCZ':Jrowych.

Wzrost

ł:itej

ta8czypos

Tmy' .~

Z Miejskiego IUl1em.atolrafu.

Ośwł.atow __

Obecnie \Vydzilal Oświaty i Kultury

tla

W()~

~-y$wfe.ol'

w Mi~jsldm 'Kinemato#§rafie OśWiia.iowym dwa:

piękne

programy, z k,tórych jeden przezna-czony ~
dla młorlzieży, drugi zaś -, dla dorosłych. W p~
we dla mloo.zi>eży występuje niazróWlianyCbarIie'
Chaplin w ba,rdzo we.sołej k{)medjt w 6-ciu a.&:
tach pt., ,,\Vlóczęga - lombEllrd - pollcja.ntu • PrlSeI
tego wyśv,'iGtlany jest obraz naukowy w 2-ch eł~:
ciach pt. "prazy".
Początek seansów. w dni powszednie l) gok'
3 i pół i 5-~j, a w SOboty i niedt;łe1e o godz. 1, po
południu.

Drugi progra.m, przeznac,ronydla. do,roBtycłi,
dramatu historycznego w \lł

składa się z wielkiego

aktach pL .,\Vilhelm Ten".
6,30 i 8.30 wiecz. a w soboty
n-ej po pol.

Teatr

Początelt

soonsów O!,

li niedZiele o ~zinłe

i

-

Teatr Pouularnv. OarodOwa 18.
Dziś, \v sobotę O "godz· 4 PO południu :po
cenach na iniższych po raz ostatni w sezonłe
..Betleem Polskie" Jasełka~w 3 akta clL \ ~
czorem o Qodz. 8,15 po cenach na jnriszyełi
(od 30 Qr.) HNad Przepaścia" Sztuka w .;ód
slonach ze śpie\van1.i . Jutro w niedzielę' O' ~C>

dzinie 4 PO pol po cenacn zniłonvcn Dba.:
\vnv wodewil w 4 aktacłi "KraKowskieZu.
chv"· wieczorem o godzin te &15 nNad ~
paści 4 ·' ..

Drukarnia Akcydensowa

"

"

Łódf"

Al. Kościuszki 41.

PrzyjmUje ··wszelkie roboty wchodząCe

zakres dfukar_twił,jak to:
blankietytl'achunlci, koperty i nakłady tygodników
. VI

Ceny.bardzo

pOGalę do wiadom9ścI, że

egzaminy wstę~)n6 d,) kl.

7-ej ~lłle od~ się 4~ia 1~26 t.

przystępne.

53S9

Dla pNt1~l&fikw.6w 1fi ~ ~. . .

U~.

l'ł)iplatę!. Najtańsze

li Najrt

nfu ania· ieł~

~l}elki

ceny

~n k;!

1

dr g"Wiazdkomych 1'0

aarullk~J!ttk manmaktum.

lanterp:j~ porcelan~,

ga.

kI/) id:ry Vt}'.
leca Leon Rub aszkin Kmńskle.
~o 441
:.157-z

Ilostarcza na fądanie natymmiast po
ęiełdowego na giełdzie warszawskiej

zamknięciu

zebrania

kuaet'ka Pil'ikowa przyjma

je 2:amoWienfa pań~ Piotr-

ko\11Ska 152 m. 14.

lódzki .·Oddział Polskiej, Agencji Telegraficznej
(
.' II)
ZIELONA Nr.. 8.

a·

TEL. 111 I 15-24.

Ceduła giełdowa. dostarczana .przez Pili A.

Ts· ma charakter

Qńst spieuIł'!

pokój dlłŹy slo
ECzny. Wiad. SkładOWa 52
M1kOit;jczyk.
300-4-2

N

TORZYSTA

udziela leKcji. gry skrzypC()"wei
Ceny umiarko19sne. Oferty do

RozWOJu pod "Mazyka CII

2595-6

ceduły urzędowej.

Pll A. Te dostarcza równiei_notowanla wszystkich
światowych g pieniężnych i towa~owych ..

y zi ł

giełd

Dam lekcje muzykI
fortepianowej' nezennic:v
Zamiana.
B·e i

łaszeń

załatwia zlecenia ogłoszeniowe
rzędowych VI Polsce oraz dla

· ostj.nmy . m~s~ą,dG\llię d:am..
K
" skle-' do 'WYnRJ~&-.·r>rzejazu.
14 tront.n p.
5(i25-2

do wszystkich wydawnictw
prasy polskiej i zagran~[znej

bez jakfejkolwiek prowizji.
_.~~!!$m!i@.2

'

~m"aHda

z koncesją

na deta~

~ liczną sprzedaż win :i 'Wódek
posznkiman)1
Oierty ski r dać

I~klas.

rzyjinę dl1łóch pan6\X: na miesz
P kanie z catoaZletlaem utrz.y.,
ogłOSZBDł~ maniem
na b.fazo ao;;odnycn

gimnazjumhnmanistyczne

D

,<

7~B.~;C-

ił

Warunkach.
GołakOlAmk~łUłł
Juljusza 26. lewa oficy~a, parter.
5586 --1

r

a. uczam kroju, sz}eia, . mOda.
bt'lftu maszy;lomego
N.
oraz file
i maszynowi:

podaje

do

I do V,

są

wiaaoinośd,

że

w klasach

ręczne

wolne miejsca.. Kan, eiarja otwarta .co..

,dziennie od 10-1.

.

(5378

Za~ła dZeg~rmistrz ...iłlbi lerSKi

Jat)

na dogodnyCh warunkach. MaplórkoWSklego 23 SolskH.

niższych, od

c043-1
~przeda(!;

~',1

Gi.lstantjU10WSka

pralni.

.

ltI

.5041-2

potrzebny. energjezn:v zdOlnY
'. czlowH~k do. s~mGrlzielnego
prowadzenia interesu z ka!lci~
2 tys zlp. Wiadomość w Bj~
:rz·~ DziesmiIi::ÓIN Piorrkowska
~045- t

Nr. 103.

'"""

ncI l'c~ą~iwaui do ar~i'"
kałow· plęr-w§ej pettzeDy"
Rokic:niska·25 pcmitdz,- 6 -- 7
wlecz..
.
5C4ei-1"""""'i

·
W
eJa.

łty~Zlliu nowe komf'łety
fran.;:t1szklegołKo~

KiUń-$!dego

83-0-2.
50'='3-1

iuralista
B
stolarni

zkaacją

potraebity

500 złotyCh,

Wiadomość •
NapiórkoWSkie~o 1.
&J~5-1

heimina Paunna Szulc. 1 An·
eU ka Sznl<: za~iła pasz,..
oart y tymczasowe wyd~ne .\V
·l.;odzł
.
5015~2
~~HtadYs!aw Bar'lomiei LeWU"
. J~ domic: zagubił ksiatccxk:e

Wuj8komą ~duf!J.w Sier~
1 pateat ",4&.,
l.od~if
5f5~-5

w

NA RATYI
Kto raz knol

łownni8,

ula NarutowIcza 59,

opiękę

kalEhn~

względnie ~krWi ldB~y
za lekcje .901Ei~o GiÓmna 40
~J. 15.
» 5060-:2

sab "lnmaUda dO Actmin. Roz
WOlU.
5C4)-:3
:~l

pokój starszej kobiec.ie
Orldam
bezplntnie za
nad loK
56

domek mo:rOWsl1yi

dreWnia.nv, ogróa, omocowh !l0trzevny zdOlny g2ruerooia,.-

pokoj z kuchnią Woine" Klinki:. i ny z kaucją 100 zł. Zgła$zaC
4:::1 przy Aleksalldrawskiei.
:::ię "Rzgowske 2U (lO. AuJczaka
5056....,.,.5
mIędzy godz. U - 5 w }:łOOIe'"
- - - - - - - - - - . . . , . - - - - .)Ziatek.
3047-5

nape~110 Żrl?rotf;gaj~ swOich

znaiotn"iicn"

i'ianufakture, Galanterje., Fi ran-

k1, Chustk~f Kapy, Blafe WWal"1

JriKREDYT"iiI Nawrot 15
róg Sjen!~iE:micz.a, 5229·
1 en 10.
Vog. 'lilł'arun 'd.

n

hmiel

.
C~NA OGŁOSZEN: .Przed tekstem 30 gr. w ~ kecie 30 gr. za tekst~ 25 gr.j' zwyczajne 7 gr.t wśród drobnych 10 i nekrologi 25 gr~ komunikaty 25 ~r~
za wiersz milimetrowy lub jego miejsce. Drobne ogłoszenia beztermi:uowe5 gr. za wyraz; duże litery óf' gr.; najmmejsze ogłoszenie 50 gr. DrobM POnad
20 wyrazów - wyraz 10 gr.Ogloszenia zamiejscowe 50 proc. drGzej, zagr. 100 proc. Strooica przed tekstem· i Vii t~kscie podzielonana3 łam,~ 1& te~
tam i w tekstcie podzielona .na. 3 łamYi za tekstem na 10 łamów. A .efdensow~ i .fantazyjne Ggło"'zerua. 50 proc. drotej. Artykuły. bez oznaczenia. hono~
).lm uwata redakcja za bE;zpłatne. Ogłoszenia przyjmuje 'lfę do Sadz. Hj po @..ej 5Uproe. Za terminowe wychodzenie ogłoszen admimś!tracja me od~

:wiada.Katd& nowa IJOdwytka obowiązuje lut przedteL.., rr7yjęteogłoszenia :bez nprzeljniegm.. zawiadomienia. Bozwó; mo~na.zamaw!a0w Zgierzu 11
·chą;w Pabjanicaebł up. Zatorskiego ul. Zamkowa.. Adres· w poradniku 3.50; miesięcznie - 00.- z!

~

