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istnienia~
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społacz nych.

nastrój szn,mowin

ł

onanlU,.

ne ro ruchy
.

'

Burzliwa noe "Sylwestro\va".
~ł saęwPo'z.OOniurok :ą;Wy i U!ozpoczął nowy ...

, p~ póm()cy

bowi,erod{}koaano pogromu, Q 1'01ł~ch. ogromnY'~hj ·gdyź oiIlarą jego .padfo ok. 50
ipzyn6W i sklepów .pt:'zewaznie wielkich i w ~a
((npra\vi,~ śródmieś(l<iu, ho na placu \Volncści (nal
~j),' Ol'SiZ. 00· kilkusąsja;dujących u1i.cach.
ł~>1uż odkJJkudnd kursowały D-1'5pokojące pogl0
I>z.am~,e,rzonych ro·zru~hach, kiór-e mial y być skie
jl;ne ·pj-zeciwko "bog:aczom,. urządzającym uczty
j)ly~ gdy> ty.siącebezrobotnyc.JJ.
ginie z nędzy",
Vzeczy:samejtego.roezny ,,$ylwester"byłzhyt nie
~,ą;bY' wkiściwembył:o o-bchodzenie go· huczne
~wa.rni•.• ' ... ~()-te'l; cab3kulturalme i uczciwie
łl~espoleczeństwo w zrozumiemu tragizmu
,l• •
me~tylku samo powstrzymało się od zabaw
. YChaI;8 {,.na' innych .,starało się w tym du
. ··~·Ale ~~?ta podŻiemna . nie· zasyyia

l~·-r 1t~l;~;;st;la'i kat~j~~di, ~tt.by·.·
~~ .. ' e :1IDŻł'uęhy, aby W oezachWlasnflgogpoleczeń
~)h'w oo~ ś~ jakn-ajba.rdiziejPolskę :zohy

~t

. .

i:P0'POiudriiu.· wd ·miastemz-orga.niza"iaoo wiec
~ymcłlarakteI':ze·

komul1istyczno...:.:.agi.t-acyjnyrn
prowokatorów najwidoczni.ej przeplatXJ
wrogieooiu CZYDlUiki. pod!burzaJ: zebrane

. '; 'y społeczne w llczbi.e kHku~et. przewaźnie
w kilku.na;stoletmch. Uczestnicy tego wiecu
noi Jrilku innych podohnych), p~zli ,następ
p1ac Wplności,gdhiejuz na pierwszy rzut
byl{)~Zl"{tzumi~rĆ, że nie są t<l bynajmniej
·]),l"u~e, być m()Źe~ ale tylko .zaJ>awę i
cXłii·;~lll-''hlające tłli.~y ale bandy {J mocno
!tt'~~~'.~~~a.kterze.
;~.Jako}teżii~niaLz.araz po zapadnięciu DOC/,
~ g~dz;·.t1łi<"za~ięljaię tu i 6wdzieawantury i
~przYbieiąl,.:;(;O;~~ bardziej wyzywającą postać.
lwi1ąfJ,to~i :~bli2enja :;:ię godz. 12, rzeklbyś,.ze
:,' j~iś.f1)jtnaJiEry·c qgarnął wszystkich·- w.częło,
'~eś nies~,mo:wit~ kotłów anie, i wszczął się na
ł?ekiel:ns,'})(tóTemu i9war.zys:lyłbrzęk romija~szyb 'vy~t3.1XÓWYCh, ,vrzaski, "vys'trz;a.łyrew~l
·et-c. ···p<lHń43;'ir~ł.abBZSnna~· . Zbyt mała U~Z .
~unkDw1:el1:;~e.mogla QJ)anD\'ra(fali. która,
~w~':·~~~a:i:~~ł (niektórzypod·ają ieb do
,.rozPQ~t~l~;>:fo'rmalny pOgrom sklepów, maj~
ll·mę.~R1Jl.· \~ulnośeL Rozbijano i rabownno
yK~~ą.nlq,~~.ki~o. (~onfekcja d;a m ska), gdzje·
DWcape;,~'~t~zcZbl}021awet 00 piętracu, . wyhiw
r~edl;lio .. ~'~.zystlde· s2yby. Ho zbito , peI"ftlm-=r~
?

i
ni. Cały szereg innych., otrzymało mniejsze, lub
Sn:.tutny wj.d<>k przedstawiał plac 'VolnD~cL w
większe obraż,enia; lJoczątkowo· bovvielll. pOliCJa" n~e
dziell N-owego Roku. Zamiast wielkich szyb wy-sta Pl'zygoto\vann, na tak\v.iclki rozmiar rozruchów; o:
\vowych ze specjalną d.ekoracją świąteczną. na C::llegIa przemocy tłumu i kiedy dO})Jeron'ldszedł {(lI
łym szeregl! mU@a,zynów 1vJdać deski. jakiemi nakaz energicznego zlikwido'xf,nitl l·ogn.'1I1m oraz naJt.
prędce poza.bija.no okna..
Przez szpary i ohvory, wi - słano posiłkl, Hum zostal: rozproszony, a częśćh.-ln·
dać zni3zczenie wev,'nętrzne, jakby po jakimś kahdytów, w.liczbie 150 przf:szio, ujęta.
kliźmi-e. Straty obliczyć naraz.ie ti'udno, ale \V zl'al):)
Niewątpliwie fledzl.\\'c w~;ka~e, nie tylttQ żra*
\yanych i zniszczonych !{)w3rach idą cne \'i każdym
(llo pogrGlllU, ale i to. czy Z0 st.l'ony. władz wrzec>z:1
rftza'e w sumy olbrzyrole....
:-;amej ZUstDsoy;ano \vszy:c"tko,· ro hył(~ w ich mocy
Of.iar w ludziach jesi też nie mDlo. Jeden po
ahy rozruc:il0ffi) od paru cini już zapowiedzianyll.'
1i<:jant i 1 komisarz leżą w szplWlu ciężko pora-llle p;zE'szkoUZl (~,

N~ć S:rhvestPOw{! tv BeJ.l!.ni.e To'j}jh prz::!bL:g
bardzo bur~iwy. Ju2około p6łnocy~ jJc{l \\'ply\VeiJl
nadmi'S.ł'uspożytego alkoholu pub1iez.n{l~ć dopnf:cHa
się ca1i:go szeregu ek:;;,ees6w tak, :Li; poiiŁ'ja hyła :Htll1

j

~';$Zexeg

l:przez

pl.. ~·oluośro....

,liI_ _ilIliiiiIli!l.l!Iiilli!lill_ _IGIiI!iiim2--=~Dilliml!_ _~5W!Bf!!-==:'.lPliit~'·_ _ _IIIIIIIIilIEI!ifdI_ _lifdliiiIllI!_łiI!!IlIIIl!!i1iii!Mt.!Ie"!SIra\!!!j·_IlII!!IIiI_ _ _ _ __

lę

.

ep ju~i-~ers1)JjS~111ea:;ale" tam

za.~zybąsl)otka

e kraty.ż'elazne, które unierno~Hwił'y g-ruutow
y rał;nmel;;:·)ł1)łD1Jv·nareszcie W'gzvstl~ie szv
księgarni' św.vVojt~ecJla, której ch):ba trudn~
pogą~zać o ... do pomagr;t,lii e marnótriiwS'twu. pod
...•·.to ~głemuSHOW~NJ6pI'Zem~Cić .zwykły rozbÓj
dziey.. CiekaJvem 'Jesr.że anijedenkamiet\ ni'e
ł w jedyny skleI) żyd,oW~ki! znai4ujący się na

Sz.kcł~ .'~8:nca
• LIPINSK1EGDEwangeUtkal,7.;
fozpocn n8ą~l~ .ku~'s ·.-.rczalkrcwY,
$t nowości" . 1.• lek:cje praktyćzne•...

ka

źy ioł
MlLJONUWE SZKODY

BELGJA POD ·WODA.

Bruksela 3::1 (sw)

Powódź. spo\vodo'f~vana dh~~orrwillemi

deszczan1i. przybrała zwła~zcza w \)ko1i~ach
Charlcrois i Leod'junl \>vprost zastras7:a iuce
rozm':arv. Podobne~o rozle\vg wód nie \yi~

clzianow Belgji od roku 183ft
Charlerois i okolicę. ,rilieszkm!jcv

OPUŚ:;

n1HSOWO. \Viele dOrnDW~ ~toiac\"ch
pod
woda ~r.Dzi zawalenieInsię \fl Leod~lnl1 pa
nuia ~ zupełne ciemności, 1!dvż e!cktro\.vnia i

cni

ga70wnia zostały zalane.I1o'\vóz
odbvwn się na. łodziach.;. 1

1-,

>,

lY\vności

Nocy.wczoraiszel \Visla znacznie .przy

brała.

O godzinie 2 nad ranem Do~m wody
cm. Przybór wody trwa wdaJ.
szym cią!ttl. Komi~arlat wodny zarzadzil wo
bec tego ostre pogotowie na przestr7eni od
Bielan do Pelcowizny·
.
\Vylew Wisły na tej przestrzeni m.oili
wy jest iuż przy poziomie 4 metrów.
wynosił 3~20

$..t

•

w

·Na

.

~-~

KOŚCIELE św. PłOTRA I PAWLA~

)~"#wice, 3 1. (pat)
"" d.lliudZiSiej~zymOti.bStła9:ię lU\\' ko.;;ci~~e
Św. Piotra i PawIa, jako (Y~Z~ow€'j katcd~'2e, tU.'D
czystość konsekracji J10wo1Lia~wanpgo bi~knpa :;ht
ski ego ks. dra HliJnda.
.
JuŻ: o gooL 3,30 rano {it~y lndn{};;ci wypeJnHy
kated,~ę ··i.plae przeq~ k.ate.eIłą:

OSTRE POGOTOWIE N A WIśLE
PRZYBóR WODY TRWA.

::cja' nov\lomianowanego
}~U na śiaski9fZo.

tl1$CZYSTOŚó

pJ:'zybyli liczr.JprzOOs
łej .dyęeyzji or,a~pr

n E ropą.

~'YRZĄDZIŁA POWóDŹ.

uroezysto.Ść,

ię

. .duehQWiH1stwa z :"3
J{;władz ey\vHnyah ~

'"ojskowych. ,\V,· ka{ewt .
~.ja1nie. Z'[1 reze!'wo~
wanych .krze~{a~.hzajęU ....... , ~lprzedsHt\\'kiel rla
du mi.nis:tlr sP"~~i~CPł~§~f >Piechocki. utlleg-rrt
M. \V. R .. l O.• p; ··dyrektor;
entu Głowacki,
del~gat 'Pr~ytij·tl1irt'~8idy~~i.
p •. PawHkiewlC%

\V katedrze ustawili
związków

się rówmeż

liczni del~

z całego województwa.
O godz. 8.30 raoo 7. kurji his:kupiej wy~
ks. biskup Hlond, poprzedzony konnąba.nderją.
M5Zęświę.lą w ka.tedrze odprawił ks~ ~
nał KakD\\'ski.
.
Aktu kQnst:'l;:racji dokc;nał ks. ka.l'dyilał 'Kakow
:iki. oraz ks. bisk. Nowak i ł.ukomski.
i

9towarzyszeń

Po konsekracji uczestnicy u.rocz,yatooei ~

domu związkowego prEy kościele .Sw~ PlotN.
i Pawła, gdzie ks. hIsk. Hlond przyjmował iyeleDfa
od poszczególnych delegacyj.
O godz. 14--ej odbył się w willi p.·wojewocb
obiad, wydany przez WOjeWodę B1ąski.egoBilskiąJo.
WOJ8WoijS,. śląsld:w~BUskif'
~lek sejmu E:ląskie
O godz. '"l-ej wiecz.na sali "E~~~ odIp1$
go ~OlnYI przeds~wieiel" . .
RzplHej Starllbtlhn wano w obeeno.śd vr'B1.ystk ich 'dostojDików ~
ks. PtiśtH·°Kaczj'iisJti" h ~.. StyczyI1ski, poseł K:>f .. nych i świeckJch orazliciall,e 2:e~t"&Qe,J ~
f~tY;1lJrzedstawiei~le.wła<hp:uiZjsCQwr~h i samorzą o~torjum ks. Bajdy z LulilińCL
do~4 ~az. najNłlsza ~ ks* biśk:upa Blon4&.
slęoo

e

·hamb~er laln

~ Nusoołinie~oz Cł1amberla~
Vi slyJ;tQem a pięknem Ranallo W\"Wo
ś~ wiełkle wrażenie i bardzo dy
~ komentarze' prasowe. Narada
była

:;la_

_.1'1

~a. .MQ.w50no jakoby o wszvstkiem, co
może W chwili ohecnei interesowac
*mt, ałe ze spraw pOt liS zonych w kilk~~

merow

dzininei konfereń~ii dwie nalbard~iei zasta:>
8aWlaitt: traktat tureck~sowiecki i dłu~i wo

ienne wł-oskie wAn~1ii. Pierwsza snra'\va nai
1;ywlej mteresuie-politvkę an~ielska. i dktte
·1O. właśnie nie prasaal)f!ielska. lecz włoska
błk jej. oonioslooć podkreśla,

dru~a

z~

~!4 i wskutek te~o' w sprawozdaniach
~sEjdl wję.cei iei miejsca udziela.
Z&uwawnQ już nie1ednokrotnie.że

w

~.~.ce

uporcz'.ywe

o ma iacvm

l)Jtstapić

wkr6tce podPIsaniu trakt0.tu lVloskwv z Rzy
mel11".
iNa B~lłkanach i

\\Te wschodniei części
m?rzaŚródziemne.Q'o interesv han dl of't1 wIo
sk·e również krzyŹuia sie z angielskirrli. \Vlo
si w ztta.czn.}:rrn stopniu opanowali
rynek
bałkański, zd4)byli koncesie naftow'e w Ak
banji· śledzą bacznie \vypadki w Grecji i
F~ipcie, czyli sa tam, ~dzie ...'\n2lin w WY::
sokim stopniu lest zainteresowana. ,
Kwestia zaś pÓl naftowych MQSsulu
jest pierwszorzednej!o znaczenia dla obu

mgraniczl1ei, Mussolini kieruje sie
przedewsz'ystkiem interesam jgospodarczY .
mi! SW~ kraju; Temu też przvpisuia. że Uv'
, .,'P1omacita ie® jest tak przezorna..~iętka i
t2UiW\· Nie mó~ł on tez POll1.i naC tak szcze~
.w~. zbie~ okoliczności, że rokowania o
~tę fdlt$)w wojennych Włoskich; roroGł
(p) Na Zjei{l1:ie wszoohukr·Wil$'kim, który o.dbvł
~jące śie w tych dn jach w Londvnie~ PO sJ.ę w l)ierwsiych dniach grudnia zreferaw(l.l olls.zer
",. 'POmyślnem i korzystnemure~ulowaniu . ich De polownJe gospotiarrz,e Ub'runy jelclen z· wybi.t>-,w ...Ą,meryce~ poprzedził wybuch wielkie i bom nitijszych komunistów ukl'ai:ńs-ltich Czunar. Rł>ferent
ęypolitycznei w postaci zawarcia' trakta.tu· }XKlikrooli.ł IlIaogól. ten f.akt, że połoi.eni.e ek{)oomil~Z
~~tureckie!!o, zwróconef!o w

pierw:::

przeciw . \ngljL.
.
WS}1óldziala~
':.iie'·~jwe Włoch w tYlU okresie. iest dla
~~~~~k cenną rzeczą, że nie,-va tolhvie to
;~j/<nti myśli .,Corriere delIa Sera P iszac ,
;. !i'v,'ti.a znajduie się obecnie w bardzo 1:0
:\.i~.~ych·warunkach-bedzie w Londynie :&a

.YIn

rzędzie

i

H

)

~F':·=ej:'t~yi-ae,iólkft. aniżeli diużniczk:a~
żyCzliwośc~ "włoska iest doniosła
;~;;_lĄf.Die tYlko. w.,Genewie. n~" tvlko na
. . iz'iQhoWnicy europe.lskiei. DalekO' ważnie1;;:
·ue'.;:;;'~łf'· dla nie i stanowisko WIoch w sto

<na

._~:i~do Sowietów.

do kwestii zwiazanv~h·

'.-.:.zę. ."v~49dnia. CZęŚCią morza Śiódzien1ne~o,
wre~: do Turcii. Wc 'wszYstkich' tych
.Pf~.tfeh Mu~soVni prowadzi

politykę

a~.

tywn~.:'

L1obl'ę

.

'stosunkipoHtvczne z Rosia ,so;;:

wie.cką są' dla. \Vloch źródłem

poważnych

~()rzyścl ~spodarczych: dzierżawa

terenów
Ali.
Rielski "Times'"w depeszy swe!to koresl)on~
\\fęg!owYCh w. :R()s ii

J dostawa. lJ!Szenicy.

'n

···GroŻne
(p)

'w

,chmury.

an~elski.ch kołach poliltycznych

kr~'

.:.~,. że

opozycja prZiSCiw Baldwinowi w ł{)nle 'par
t.jdk()'!l$&fwatywnej wz,maga sięgwaltowni.e i że po
,4 łh\gnieto. wkrótce lA sobą po,ważne konsekwencje w
. ,. ·:'itOaunkud-o. g,a;hinetu Baltiwiua. Gdyby .l::Htldwi·n po
':', ~ ne.da.1 pre:mjeram, wywQła to rozłam w partjJ'

.,SÓW.

)1

.- _ookiclt.
~.

ne ooUkr&inie 'ustillB{) bię ()perllj~cyfr~ cha
.wz.root gospoga.rstwa narooowegQ
na Ukra.inie. Cz.ubal' IN 1;;ie-rwsu1 OsŚwia,.llczyl, it po
WWI'z.e.b.nJa. s.ie.\\:'illfl.. Ukra.iny w r. 19-2.'; byt&- tyl$.ó o
0,4 proc. mniejsza od IXlwierzcłnhl rolneJ' w r. 1916.
\Vskazuje to na. z.nacz.ne :poleps~nie w stosunkach
gospod.a.rstwa wl~iskie.go, przycze.m tempo ro.zw·oju
rolln1ctwa w osta.tn1ch - lat<wh na Uk.l"'ainJe pozwala
rakteryz,ują-ce-mi

DaJe on Zi)bl~owa.nie taktyki ataku aa

.

Powstał Q8tatrOO Silny ruch opozycyjny, na kM,

~6Z&le stooąl1ol'dBeaverbrook, naczelny rei1sk

moca.rstw~ zaźada\yszy

tą cz.:·~ć ~oncesii

i uzvskawszv C~Wa.rfi
naftowvch mO$s.~skich· . ~c'

Nlie2nanv jęstdot1ld· wynikna.rlild,v
l\1.UBsolinie.go z Chanlberlainem. Jedno jest
i:,tsnen1. \Vpl-y\Vv a.n~ielski€ :na \V"schodzi.e
tak zOllifaly o~a.tniemi czaSY zachwiane 'J)rzez
·-politvkę reWOhlCyin~

Sowiet6w.
~cion~
turecki i niepowodzenia axabskie. le
zręczna polityka włoska. bardziei ·,Yołna w
ruchach od francuskiet. może ob~cnie os
tiia",nuc .f}oważn<5 sukce~Y, a nif;watPlhyie
iuż uzyskala piel'wszorzedue znaczenie
w
europeiskiej kon hlktul'zet

liW1

,e.

\YYŻ-i?ZlłUi'lt

-m

ar

obrokh-v

w l'h. kapitał

po~z~::li>lgólnych

pr~~i'iblę:r$tW

zi:ikiat!.()\vy lJli~lnyslll ukrainjf,.~.i~Q
iłyl wykm'zY$UHlY pr~e{'ięt.nia w U~} pl'lH~. TO pQZWO
U llrąkt:n~:JtHif' I~i-ffl.y~leć (, ulinj~~lliu kO!łztów wł&a
ny!.!h pl'otlukeji i uhll~Z!tHiudl .lecln1i!·z.ny(~4, ~ ta.,k..

ie i INtlwyiszelliu phu'y l'f·bntni·tJzej.
Tyle {} st~l1ie pt,Z~I"IJ~lnukl'aji}~kię;gQ i I'Qlll1~
ctwa IH{'nvil jetle-ll r, wy hi t, tydt dzj~ l{il(l~y ·\I:,QllHJJl..lł-tyes
Uydl i @\-'uTH1fn.is,i(p.v. \Y ilu\\adl tye.1;!, nl..w~tp'w'wi8
jest dużo Pl'ZęSi:l,lty, gIly;; "'t·ii:H1t~Jh} .. :l1t I.nn~inaPQdQb
nic. jak Rt)~ja w rb. jt';:,.z,·i..~ l1yl;,t na.ł·ażQ.r:~.·1lł\ &p::-o

wad:t;y,.nie

c.ął~g1.)" $.~~re.gu alLykul~w,

re pn;e<J. woju;;}

były w)T~lłi\l\ue

z

~gr~niey,

.na u.u-ej:iC'U i PQk •.

<1a1sz1.· w~Y Ini~jt;;eQwc ~:q;.Kl!tl'~hf..,,,ania. Nięw~tp1Jw1ę jad
gospoda.rstf
nal< ~twiel'{4h~ należy,: i-t gt:hby ńąw~ poiło't~ pr~w
W;8, wwjskiego wb'ydlp jest obecnie ą 22 proG. mnkj
dy l'H.i~eił~.~ięw tej ch:ft.ł':;tkt~ry8tyce $:la.uu g~podar
sz.e niż w r. HHtt; \V
SpOsób go~pod~\'rstwo wi:~j
t-:.zeg-o· n.a Ukl'łlini~.·tQ jUibr jtKln~k sta.nowi~ duto
skie znajduje się 00 dl'oot.e do c.tłko\V't.tejodlmdowy. Faktem jest, 1:e HOćjii S'J\vlec.ka odbU(towuj~ iUę w
Utrudn.ia niemtiW'llie akcję odlmdowy gospodoą.-rstw· szybkiem tempie~ Za.gl"ij,-nh.:~ wid~ to do~konę.le l
w1ejsk.ich brak kredyoow,gdyź rosyJskie' h1stytucje liczą~i~ z h-m, jak· 'Z kai·:l n · ~POi:it !'2.~m4\ c~).lą r~
. kredytowe \vytwar:uają b.ardw. sliahe t&mpo obrotu {'~ywistD;;eL Copr~Wi{Q. whHloolQ$d () g()4\pOtil;l.'f:'~t\Vle
kredytowego. Co s.ię tyczy kultury rolnej, to flotych sijwieckit'lU, PHdioilząee Ztl i ['odeł ww i~1ih:'h ~ '1.w,!
czas z brakunaw()zÓw sztucz.nych ora,z środków 1.k'l
kle prze~;l{I~[}n~, le.(·z jedu;;d.. cyfl'}l ha·ndln ~l~C2:
;ich sprow&flzen.i€.\ }(uHuI'a, ta nie .\jtoi na odpowj.~l
nego rOZJnaitycll PUIllSŁ\Y w obro·tacb z R~j~ 'i mra
mo wysokiJm poziomie.
in/;! niewątpliwie dOWQtl,z", I.~11apaz~ sytl,Uj\~ji ski)
W zwią.zku "ze stopniQ\vym ..,yz,rastuI11i::ID ·d.obro
nOlrt1c1.u e.j\Y l.yl'h kr~ja{'h,
.
bytu w gospo'd<ars-t"yiewieJ~kiem WZl'~ta r,hvnieź i
lTkl'l.1,ina. jvikonajbl1ź.*ZY n~z ~~iud or" ~ra.j
I"Q'zwija się przemysł. vV rb. przemysł l'epubHki uz.ns.ftdBk~(1 nil>zHlif;}ruitl rit/gaiy ~tanowi uie~wyklę PO
kira.ińsklej wypr·odukujti tOW{'\..r'U {} 75' proc. więc-ej
jewłly l'YH€'k (Ul.lllł1.Szydi \\ytwo:r6w prz~urysl;)wycn
Im. w roku ubiegłym. .' Zw1aszcZ\apl'ę.ct ko (}(,U:md<>wu oraz z dł'Ugit1j strony (l{jSlat'l~ża s-zer&gl) Il.l'fy kułó w,
je się'\'\ielki przemysł, ktury jest Jednym z zasudni
kll'Ił'H TlHlgą mi'L'Ć tHa. l'ol..;d wyliitnezlWlre~n~egos:po
ezych elementów ustroju sccjaJi.stycZllego. Pl'ze-n1ysl
(l·a.rt!:t.e. Ihl11Óki lUt.tj tt'lI był \v liomrrlli!'tnej_l'uln1e,
ciężki na Ukra.1nie również ulega rozwojowi w $oZyb
,lopó1y I) handlu n.a szerszą s-kalę ni.e ruoZua był'O
tempie. Przemysł hutniczy w rb. wyproduko my;'le(~, tę.razjellnak sytuacja Zl:nier\ia. :Mę () tył.! te
weł 915 milj. pUd6wsu ..'ówki, co $tanowi
U5 :Pl'(),:'.
l'ótnica !M;~·iU()Żnn~01 wz.ajf\u.llleji zaouatr~~ oe~
produkcji 'W sto,sunkudo luku 1912. $zereg gitlęzi
i'yu}.;t)\V .;;;.Iil li'> si~ ('m',,,,, "'2' ~~~4;i'
:...-'-ł..,~\(,!;,;,~~~
tegc przemysłu \vet!tug ~łów' referent2._0sin;mił ilt';
1'1'4 J . fł*~~~..!y "'. J:'-J~~~iP+·'i;tI;Hlla. ł'(;'Ą'>Whll Q tnlttat
rówuieź nOl':m~ pl'zethvojenną. Produkcja mH~zyn t'~)l
Jltmdlowy Ze- ZWiL,\zkitHll :1I<JWil:'ekim : t-t'lll 1't-ii~sze
nltWVf'f" ' .... ".".;;!, .. ,.. tYóWnI<}wych i skórzanych znacz
mil. to zną('zeIli~!lna po-l!ikieh :':\fElI' haJlrtlQ\\'ych i pr~
aie prz.ewyższa fr~ukcję przetlwojeulI1q. DZięki pod
rny:'<lo\vyeh .
poitt\p&ZEm'iiesytuą'cjLnaopatrzenie

ten

1cim.'

<

mutny losks. Us a.

p) Donoszą z Leningradu. że władza so;;:

;~.~r"•
: "W DQ.jb:ld;ż.&zyc:h tyg'ldni.a.ch -pisze ~>Glasgow
uŃócka
U ..n1i:rrz.(,,-!lędn.ila
'na'resz·cie
.wl·elokrotn~<~
•
.. ,r:1..
-~~
- o. u'.• Z".l.'!l
·.f::·.aJ.d·.~ .,.:,.....oozpoe7Anie się zdecydowana akcja, ID.a..Ją . .nrO·
s'bA
Cl"p.'7.'.k'o
chore.r!o
ks. prof... U·.ssa
t.r
...
"t.~
..;:)
'''a_
·Moo eelu ohalenJe milrOsb·a Baldwioo l POtzlam par
d~O'11e',_~,o
"-. l<"k
wI'ado' n10 ~..;. n}!.•
dl'l'.l~ol·etll·l·"'-._.
b
'-'
G\
L~
,-:;
łW,~rwat.ywnetj.Kryzysw przemyśle węglowym ciętklC wię~ieńje. - Chore~o
ull11eszczono
"':"~'.~t:i" pomoo w tej alrcji, jEśli jednak oka~e się lln' . W szpitaluwięz~ennym. KOnltmikat go\-viec~
,,·medostat.eeznym, znajdzie się inny środek.
. kLzawiadamia incv O tern Hdobrodzieistwic"
Tente d,zisnnik. zwraca uwagę rządu, że uzy- dla riieszczesliwcQo 1,VieŹn i [L utrzvm'llnv iest
Da.nGprzez niego w OBtatnieh wyborach większość W toniebrzprzykladnych drwin i
ogzczer~
~a ogromni.e. Mimo to daJe ona rządowi złu czvch kłamstw pod adresem ks.Ussasa. Oto
-),,~Sf1ly, ehoć osta.tnie wypadki, j,ulde zaszły 2.6 'n. p. zaznaozono, że prze\viezieriie
chote~o
;;J~i żyCiia pom.t)roZllGgo, nie potwierd1Ajątego
do szpitala li.~tapilo wskutek usknfZania

~~

na il stw. Mussolininapr~wUbledy swvch pO
pr~cdn~k.ów pQd tYm wzf!1ed,r;;i1l i wkr~
pewna nc!!a w politvkt uaHowa wił}~ .

P!'ZYFUs.zczaĆ, ki; }V, lla$Itępny,chlatach ·~tąpi

!

. Charak.terys.tyczny jest artykuł, jaki uk~zal
"IIiię'W
Glas go w Heraht<', org&nie konserwatyi!ltów

.-

i ·M llssolini,

clenta. rzymskiego z 29 li!fudnia
podkreśli!
nawet w talemniczy sposób. że Hdlate~o 50
wiety taku!flle zakończyły Układy z Tur$
cią, Ilonieważ chciały uciszyć w ten sposób
pOf!łoski

Nr•.~.

sie na neWro'Ze tra11.lllatvczna. na krera rze~
komo odda"rna cier:f)i.

---_---!!I!I!-..

l ' N;ls.tepn.ie Z
..L1ŚCZVt.:u:r~\': ,.ks. TJS.S~S nł1.:t
d 1;11 7i.\\,' h O\VU 1e:' sne W SPO~{)'h. ~lrOf!ł.ł..ticki
'>
j l"e~
er;'
l l
'
.(Jraz
. .L:'~~'.U~)l.
.'Sp. o!".~l ą(l~! n~l wsz.vst k-le h z~or\'
~. n q)
,.. le nl;':\Pn.nc~o.
'
1
;
.
t)d'J
~r\"\'t
j{ tury
cierpi
za
ChrYstus::I",A. W kOl1CU. - cdenl zni:izc:lenia
l2esztek SVJl1lHl.tjl i . współc~uCi~ldo nieszcze:!:
.shwc!;o. Zl.t.nacza SI!:, ze ks. lJssaś mi:"l rze.:
k?IH(j O~\v!~ldcZ\::ćt.{~wal'zVSZ;:lCYn1 mu . 'i1ras .
c:fpn n;11o ... J~rdz1<:t~ IZ ..on ntld::d
otrZ\'fl1l.lie
O(j rZr.:lUU ,;;o'\-v1eck'e!!o (?)oraz od n"zeloż;'-'ń::!
1

stWak:ltnlickief!o< pensie ln i esieczl1ąW h~r#
n:ie. L30HJubl! (czyli około 800 dnI. n~ 'mi~
Sl:.W), ,;:1 Wlec' rnenla podsta\vv do
ź;.lIów na

nedzC'.

_ _lIIIIIIIIlilllllllllllllllllill_ _ _ _ _
IIUIiII_-IiI!IiIIiI_II!IRI. .Ul_III_~~J~?~[!;J!lI!il.•.~
__~·_l1Gmi»Jil5PiII2li!IlilIIJllIIJęlli
_ _ _l•. ~ł1j!ii.1_ _115
KORONAOJA NOWEGO. KRÓJ...APERSKIEGO~
per~k!ł/g!J.

. torDMly Expressu~który nie zgaaz,a się z Baldwi'~W wi&lu punktach, ą zwłaszcza w sprawach
~:;J),~tQw, w 'p'&lesty:nte i Iraku~ Ruch ten, k d e r o * L P u d y n , ' 1. (aw)
'~t pr'źez lorda Booverbrooka .będzie miał prawdo
~ na celuulworz-auie 'OOl'tji centr<iwej z wyłĄ
Dono.szą z TęheraJlu, if dzi~ięciólętni ~yn Rlza
~. lQrdaBa.ld~·
.
.
~J )Iąh\łme.t. E,lWl. gbw~ny ~ta.l na.stępcą tJ).l

nu

.' Di'o{!2y~tt1{ ~{)rQna(,!jil\ Riafl,-IinętlW\mieć_ hęd,~e
mJajsc~ w·' ltii"l'CUl'. 1.. .R~~\iYP.n.\~tw "ut'Qpę~1Nl

otrzYw.i,jł\ IiWQł~~ę ~i~ ~)'it.W~·

iel{, tt.

4 stYcznia

1926

111· jaSnowidzenia.
bo stwi,erdJza

najdQkładn.i;j

źewszystkn, 00

zgadza

móWH p.

się z pra"\vdą·

powyższych

msadach,

~

jest na:jlepszym

~uf8Jlia ludności do, urzędów. DQtyez)l
~ólnie województw· wschodJnieh, ludność któ

"-'iZbudzema
to
O&S(f'fViecl~i

ldśc:1e adreso-wanym do' prezesa
J\łetlUlłf1ychicznego, który dr. Cobo nazywa

W

rych .;wprowadza>na,' w •błqd wobec DdtSk!iego poztiomu
, uŚw1l8tdomi:enia, przez czynniki wrogie pails-twQWQśei
po1sktej,potr2'lebuje wyjątkowo tloskUwej i tyczU
\~'ej opieki oraz porady he' strony ll!rzędów paflstwc

Instytutu
"Centrum wYoCh.
W, razie za.ni.edlbywan1a S'wych ohowiąZków \V
Metapsyc111iJme", auror pisze "Eks;psryment dokona.,
ny ,pl'zezp.Ste:fanaOssowiecki~go nad kartką i 1'y stoS'uniku 00 inmeresantów winni hędą po-ciągani do
snnkiem> za.:piooż.ętówa~ 8 piec::.ęcia!lli megO' syg surowej odpowj!ecLzj,aJności d-yscyplina.rnej i bę(l~ UStii
'wani ze $łuźby.
-' '
n-etuj jest' najzup,ełm·ej ookład1l1Y.
---000-,-"Brawo! Z wyjątkliem t-ego 00 Bię ty-ezy nowe
, go fotelu skórzanego wszystko, wszystko jest jła..'kD.a;j
śCliślej do:kładn:et USline proszę pana i wSlzystkich
brooi z Centrum (} oo-powlOOź na mój Ust i o wyjoo
nien~j"e źrÓd!la, tycl1 zooJ.nośc.i p. Ossowieck1ego .. .'"
ZNIESIENIE SĄDÓW, DORAŹNYCH W MALU·
W liści-e c1.o p. Osso}Viiec1clego czyta,my: "Chiał
POLSCE.
'
bynl, Zeby pan mi" 1»w,ledt'!ał, jak w:idzilał Pan to,
(k) Roz.porządzen1e In-in1s1;.rów spraw we\vnętr~
00 było w kQp&rc.ie, ,kitó:rą 'posłałem. Co to za właścI
nych i sprawiedliwoścI 7J.hiosł>o sądy doraźne
ape
wość d.uel1a (f.ae61te). Ja;kilm sposobem widział Pan
to w~yst1ro, bo wszymKC'j-est dokładne. Wywolał 1a!Cj-i krakowskliej, z wyjątklem obsoo.ru sądu okl''!PlSIIl tu Wli.elki 7J3cl1wyt.. Czy nie przyjechałby Pan gowe-go w, Rzeszo,wi~.
W apelacji lwowskii.ej mie,siono sądowl1i-ctNi')
d<o Madry-ta? ... Zdru:'Iniał, mię Pan tern doowiadezed1>l'aź,ne w okręgt31ch: Brreta!Ily, Sta:ruisławów l-::Sh'yj.
n:iool, m kWl'e ~kujęmu z ealej duszy.
Doś-waa(l,cmme 1stoIDi-e zdumiewające
i:Ilikt
KRADZIEż 'V KOŚCIELE.
DJi.e da, , od:wwi~ na. pyta.IJi.e d-ra Cobo-MartiiIl~
1Ja., co to 2ia;~ć, cO - ' wliaścilwość dU&zy, dzięki
(k) Przed, kilku d;ni,ami na posterunek,'poncy)
które.j taJti 4.a.silIDWlidzący t..rzymają.c rękę, na zapieczę ny w Gołębiu, pow. puławskiego zgloolł sdę 1"~J,'~
t()wa:nym liście, "prZiy;głlanym zdal.eka od nl,eznanego
szek \Vqg().rek, rekrystjan przy kQści·plp "'.1.:' '.~J(."ln:;m
c.m{)w.ieka,~11ko odczytuje treść listu, ale ;wic1~r'
w Goł~biu i donosząc, że w-, nocy z 28 na 29 ub m,
&utooa J;jstu' i·całeołocz.enle j:ego.
dolrouana z.o>::~n:~-;. _... ld.U'ZJ:~ W kości.ele. N-amiejsc\ł
stwl~aron.(J, że sprawca kradZlieźy doSlta.ł się dOiza·
krystjd za pomocą wyłam:alłl!ie. kra,ty i wybiciao~a
w prz.edsłonku Zak'fyst.jJ i skradł szkatwkę, której
znajdowało się o,kolo 15 iubli rosyjskich w DiOiLecie
miec1zianej. Spmwoo ~radme'L.y POZ08tawil: Odciski
paJeów na kom'o.dZi-e w m.ikrystji, które· zaooz~;
00.
Przeprowadzone d<l'tychcza5Q-we d~nif
sprawcy kra<:lzi.eży nie uja·wnHo. '

WIADOMOSCt Z KRAJU.

'w'

o d-~

Co

~cia,ch towa.rzyszą.cy-ch

pi

OswWii'8Cki

}i*~fil~()k~)low.aal!,e i protakół
h:is:zpańskJi
Wai!"przesłaJ: d-rowi

o za.kom.u.nli!lrowGlIlie
U~~łOŚfĆ' p. Osaowdeek.i, jes%

iłnil.

w.,

DEFRAUDACJA..
(k) Z Drohobycm donOSZ4, że w ~~WOW$łlt
Biurze Po·§rednilct\\1a Pracy w Droho~ '~
świętami ufządzo.no Il!i.espodzitewame Tew.ilziEf,~
wykryła brak w kasi.e 30 tysięcy 7J;otych;~'
cia aresztowano k.i.erQwnika BliiUr.a, MieczYsł6w.a:Wil
sowieza i dwóch urzędndkow: Mrr.a.taI),.ai ~a1Q.e
go. Krątą nadto wersje, te lllai}.ą b~ ~~ ~

w'recw!e.

wani dwaj lirmi funkc}oina,rjUlSlZe.

" . ' ; ..

0

OOBABIENn: liSY POczroWB-J W ~
temU. m.dani.ami urz~dów IJuDli.czny-ch ora.z c!ątące
mi ,n.a nieh obO\viązkami. StarOSk'l: ktqry natere
nie powiatu jest pl'zedsk1.vv1ci.e-lem władzy państwo

\vej, winien
łatwo

być równocześnie

dla ni-ej

()pi.etkunem

IUdnośei,

dQstępnym.

Orga\uy władz administracyjnych pcwinn~~ da.ć
obywate.lom możność bezpośredniego zetknięcia się
z niew..1 oraz wiImy wysłuchiwać interesantów i zaj
nlowa.·ć wobec poruszanych pr~ez ni.ch spraw oc1pov.ioon1e stanocwisko. Kontakt ihtdnością oparty na

13)

żałuje

panny Zofji.
Skończvwszvswe

przem.ówJ>8uie Grabowiecki
usiadł pilnie ~ o.bserwując \V,ir.&kd,ego, który spoglądał
Dla niegQ z ni.em.ałem zdziwie:niem.
Oszalaf sf.arry? - zapy;tywalsię w duchu
\Virs~i - co znaczy te jakieś współ:ezueie?
- Nie rozumiem pana;,..- zwrocił się do Gra
bowieekiego .:.-. 00 za, cios spó;tk~ł mnie i' pannę Ka.
-

'linowską.

-',Więc
zwrócił się

dtJ

bowiecki.
-

się 00

mileze

-- DzisIaj wieczorem.
.
.... To wtakJm l'1az-le t'rizwDli pan! te z nim ~
.,tent,' pojade· bo i ja-udaję Się 00 Zah:sia.
,
\V' tej chwili Grabow!ecki pTzyp&mnial COŚ'~
bie,bo powstaJ ,szybko i ujmując rozlwlooogo Wirśłdego ,za rękę mówił:
- Poz\YoU pan,źe złozę mu wyrazy w~p6lczu
'l$erdooznie boleję nad: cibs-em jaki pana j pan.
" : ,s;~~al., ;Nd·ech ~ ,pa!?' wi-erzy~że cał~9k{l
~ł)tie",~· w:u~ WiO wypadku f·~.,
•

•

,

_

_ _

c--~

Nie?!

pan

me nie

wie'~24woła.ł

.

1yw-o GM

.

- ~ie utrzymał paniwi~mości Q ~mJe-r~i
p.a.'1lia 'Xalino\i,-wegn? .
- P,ana Kalhl0wskiego? - powt.órzył cora-z ta
wJęcej zdziWiony, WirSilti..
"
- Tak. Pan Ka1inow~~t, llplarl w pierwszych
dniach li s'11O pa da, i myślałem,te pannaZQfja zawm
domił'a Q te-m pana.
..
, '-=::- ~ii\ nie ~ fem :Uewi·~ ,-- mlrzekł poru5z.o
ny Wirski -'- gdybym byr wt.edml, na:pewnt'l pr'L~
jechałbym na pogrzeb.
Umilk, a. po cllwUi sP1.tał ~ię:
- . Czy panna Zofja S&1Iłfa. terll.Z gospqdaruje v:
majątku?

- Panna Zofja jut nie'mies!ka w Kalino~1e
~ oorzekł słodkim g!-osem' Grahowi~c]\.i.
- Nj~ mieszka?! '- xawołał Wirski.
, - TJ3};, , -~mórzył Gm.bowiecki - nie mi~

szka -'-Pl'~by\Wt

ttt1'aZ

ił rejenta. SJennickiego.

"..:... Dlaczeg<l ~
- Agdmet miała zamieszkać biedna sierot~ Y
- mówRQra.bowleeki ud&~ wsp6łc%ucle. - Poe~

(k) Z P.iasoomej dołlii.esiooo, 1Je ~ 'D.OCf'
razie sprawcy ITrzez wy.rt..ł!ięcie DO
żem dziury w dti.enmcy i wybiciu szyb ~~ się
lmzez o.kno d-o urzędu pocztowego, za..brałi Ż8~
kasę podręCl!l~ z zawa.rtOŚGlł\ 72 zł., ma~ pOczto
w:.e i druki ...')artości 135 zł, 1.l'joozęcie, ~J {] ksią
żeczek P. K. O, 10 listów poleoonycb, racłrulłkJ., o.ras
dwie' paczki, pGewm tą sa;m4 Qrog4 wy9Zlt i 2JbiegllL
Rano nLie,jsoowa porcja wszez.ęłn ~
które j-ednak pows.tały bez rezultatu..

ll;ewyśledzenl na

-oOc-c.iwy czlowi&k z rejenta., że się llIią ~wai.
- Wszak l'IlOgla mieszkać u siebie w ~

wi-e.
- Ah! prawda, za.})OJlllli.a.łem, że pa:li nie miał
w.iiadoIDości z KaI:i.n{)wa -:' cilągną.l, dal&j
cki a. zniżywszy głos PQwioo7Jał se ile ~
radośei.ą w glosie.

Gm.bow».

- I<aliinowo nie j-eat wlasnośaią panny Zo1:-ji.
PowiadzJawszy t.o ~jrm.ł ~ na W~
go, obgerwuj~ jlaki:e wrateIJile wy W\tIIe Da zrieio ta.
niespod-zie\W.na w.i~ć.
'Vil'skń oszolom,ioo.y, był w rt;OOz~ ,ttli
hi-ooo\yą dla niego w\ielścią; ws-zak Ikrzył Da :mają.
tek Zośki i w lDQlrzeDiiach swych widdał się jut
w'l-aśeieielem

KalinoWla.
Zdaje mi &tę, te uan Ka1i~ QIP.'ÓCI PIł&
ny Zofii innych krewnych ·me posieda1 -:- odetwal
-

s~

wreszcie.

'

Myli si~ pan - odrzekł Gm.bGwiookillli.ai bra.ta~ z któ.rym ~ utrzymywał . .
nyclI stosunków i brat ten włośnie Objął w ~iad&
nie KalinQwo.
-

Zmarły

A Zośka?
Panna Zofja, ~ hyła ~ ~.
~ W~ nazyW8ła. go d:ziadiki.em i sam, pali
Kalinowski przedstawił mi ją jako swoją wnuenę;
mówH nawet~ ,że po ślubie ooda. mi wraz Ż Zoiq
Kalill{nvo - zawołał 'gorącu.owo Wlll'Ski.
- WSZYSCYŚIny myślełi) .te panna Zof.ła. jest
wnoozką pan~ Ka.linowskiego - mówił ~ GN
bowi.ecki - dopiero gdy przyjechał bratt m;o.a;r!ego
oowiedzieliśmy się prawdy. Ptmna Zof;ja jest podoii
no córka j&klegoś łebr&b..
.~ .. . ,
-
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Z i znanych ziem Syberji.
DROGA

śMIERCI

ALDANSKICH KOPACZY

szukiwaezv złota i spekulantów. Uczestnicy
wyprawy 'widzieli także PO drodze dziesiatk j .
J~niią.cvch trut)ó'v kopaczy złota. którzy 'u;.
ciekali zeznanych alda:ńskich kop~Ini, nie
mo~a~dla braku zaiecia inieznacznvch za~:
robków utrzymać się wobec panuiacei tam
drożyzny.. Prz:v kopalnL Niezamietne· zalożu
ne miasto ze "skleconych powierzchownie· b<.l
raków. które zamieszkiwało 2.000 obywatelI
Gdy w kra lU spadł wielki ~niegf WV'"
pnlwa bvlazmuszona zosta·wić konie, które
POd śnie~:iem nie zna idy:walv dla siebie po:::
karn1il na losszcześcia i wsiadła do sani za~
przę7.onych w reny. Z miasteczka Nie_zt}.nliet
nego zwróciła Się wyprawa w kierunki!! no:::
wo załO'Żone~o miasta Tomotko: które .bę ..
dzie ;eżeć na brze~ach rzeki ,Aldanu i sta~
nie sic w przyszłości administracyjnym .śro
dOwlskiern . aldańskich . kopalń. D otvchćzas
HmiastoH~klada się z dwu szOP i z paru
większych skladów.vVvprawR bvla w dro;:
dze przez 3 miesiące a przebyła zaledwie
L300 wiorst.
Wczasię, wyprawy ustalili fachowcy
lotnict,va, że w dziewiczych lasach niema
ani jedne i naturalnej polaRY na Indowanie
aeroplan{"v. tak Że wybudowanie linii lotni~
czo i międzv J akuckiein a okre~6em a.mur:::
skim ooci~gneloby za soba więlkie wydatki.

~ Moskwa
(,;il! . do Moskwy

(CEPS) W tych dniach wró
uczestniCY t. zw~wyprawy
AIwuiskiej. or~anizowanei prrzez
związek
wolne'; ochotnicze i floty powietrzne i dla' zba
da\nia polaczenia POwietrzne~o od kolei 1t:::
rnurskie.i do Jakucka. Opowiadania uczestni
kó.wek.spedyc li O pracach w nieznanych kra
jach przypominaia fantastyczne obrazy a:::
w:\nturruczych przygód:
.L-\ldańska wyprawa odiechafa. na Sybir
z JV10skwy z końcem ma ia i składała się z
trzech przedsiębiorców totnicz"\:ch z iedne:::
. E<f. inzynie:ra f!eodeza i foto~rafa. Celenl .ek~
~pedycii było zbadanie· warunków, urzadze
ais. linii POwietrzne i od koleiamurskiei do
JfJikucka ze stacja w Njezamietnem. która
}ęst .administracyjnym centrem złotych pól
l

aldłl.ńskicb.

.

Wyprawa

utorowała

sobie

drogę

ZŁOTA.

przez

fór~kie ta igi i o~romne bagniska. które zna i
dują sie na terenie wyŻszym,. Z DOwodu tych

Qie:przyjaznych warunków wyprawa posuwa
pomału nanrzód. Czesto Pl'Ze~
była tylko 7 wiorst przez dzień. Niejedno::
krotnie musiano wycift~ać kon ie po~rqżone
ł7 po brzuchy w btocie ł nieiednokrotnie spa
.kt uczestnicy wvpra WY na darni wśród ba~
ni~k· Przez cały czas dro~a pokryta była pa:::
d..lina koni i wielbłądów. co skazywało dro;:
. tę·, ja.ka szły zastępy złodziei. paserów,. pO~

la sie bardzo

•
I

d

n

TRAGICZNY ZGON SZE$CIOL:&TNlEJ DZIEWGZYNKL
, ... ,..

(t) P)a.gą ni,ektóryc-Jl m~jscowości

bać.

bukQwillg'ia5,:W wro.n, które 'rV por7le zjw pohUiJe osad ludzkich, cz~tuiąc

Male"ń.g.two broniło "IŁ: }i':t.k mogło, wreszcie GPU
ścHy ją sHy i Z&1l1.dl;:tła.
. '
PQ pewuy.Ill (j.{łpieru c~te grabarz zwabi-ony
rhl.<i;}Sc'lmowitem krakani-e-m ptaków lXh'3'zedł zobaczyć
co SIlę tam dzJeje.
ZpoHcd,ó\v Nooci spływała struga krwi, oczy
miała \vyiarte. rę.ce i nogi w ra.:n.ach.
Dm.ewczynka. uawala je.szczę sla,be oma.ki ~y-

.~.•~".AA~_:ni.ezlieZQone

,m0.wej
ooż'er.

'i::-

cisną się

.

(~'-W.f.ednej ~ W'1osek połOżonych

tli' wYl1rała.

'tV

pobliżu Sere

się iz6Ści.oletnia W6Ściit OlenkDw w 00-

w~2łiDr .ooswsgo wuja, Dla skrócenia ąobie drogi
~apt7s00

cmentarz.

. . \~~:·';.V\' 'pewnej chw"ilili Nl.aŚCia pol';k,n~h'1 się i wpadła

4(\"

r<f~;u;'zasypanego śnieęiem.

cia.

. -:-:~~'~~: tnogąc się wygra.mo1ić z 7ASpy 'p<>częla pł.a
··f''W~.a.ć· o pomoc.
. G~ j.e-j je4nak zagłuszyło kraikani.e steda
~" ~tóre okrążyły d:ne.wc~ynkę i poczęły ją dUo

Natychmi.ast odw.i.ezJol1o j~ do s.zpitala, le<:!
pomoc okazała się· daremną. Naścia !JO. k.Uku god.'1J
na.ch wyzionęła ducha ..

ue

..

!t
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·BADAN NAUKOWYCH I WYNALAZKóW" WE FRANCJI.
ł

rozszerzał swe agendy. To tez od wybuchu
'wojny do chwili zawieszenia. broni zbadano
we Francji kOlnisv.ln je 44.976 . przedlożeil
wynalazczych. Przyjęto z nich 1958 wvnalaz
ków.
To też po zakoi1czeniu woinv niezre.l'
zYJ~!n(iwano we Francii z działalności takiei
~rojna~·.
instytucji. Dekret z 14~~o kwietnia ,1919 r.
Lecz przedewszystkiem kilka dat z prze przydzielił do Ministerstwa oświecenia pubU
eznego Hlnstytut narodo\~y badań nauko;;
jzł~ite~o "Instytutu", Już w 1'·1887 stwo::
wych 1 przemvslowych oraz wvnalazków",
t~ylt\ Vrancja"Komisie do badania wvnalaz
~ów,dotyczącvch arnljf lądowei i morskiej"
który ustawowo ma oparcie\y uchwale izhv
Z· chw·i1a wybuchu wojny światowe i o<;zywi deputowanych z 13 ·~rudnia 22 roku.
~ik".iała1n,()ść tej kQnlis ii sta ie sic nadzwy
Tak się przedsta \via iadzieie tei W1lżne i
instytucjiC~4ł,J' intęllsywną. Jyź 11 sierpnia 1924 f. 'POW
l~ie ,Komisia . wyższa do hadania i wypró::
. A iei· działalność? Minister Brmon
przedstawia fi!. Ilasfepuiaco:
~~rw~ią .. wynalazków, dotyczacych . obrony
Jednym z celów, jakie stawia sobie
Ua.tudQwęi", ~ą,ś w rok potęm. 13 listop~da
,,Instvtutbadań i wvnahiżków"iest . skoor:::
191.1)r. "Dvrekcia wynalazków,
dotyczą::::
cyeh obrony narodowej" przy minister~ dynowanieprac ucz5neS!o z praCa 'Orzemy. .
sitwie ośwjeceIlia publicznego! Rozproszo:::
slo,vca~ Zh.vt cześto pOwstaja one bowi en1
tle dotad wysiłki lno~łv być
koordvnowa:: hez zawiązania s't'ałego stosunku. \Viedza\
n~ ·pr2ez or~an 'centralizująCY. który
niial czysta i wytwórczość n i em02:a dłużej uda::
wać. że sie nie uznaia...
..
~bierilćinformacie· i zwiekszać skuteczność
POd·jętvch "wysnków.Wedlu~ słów dekretu:
W ·lahoratoriun1 naukow'em Instytut mo
że pOddawać- swobodnemu badaniu treść PCl
,~Mobilizftcia 'PI'zemvsłowa mialabvć uzupel
szukiwań',\vymaS!anvch przez
wvtwórce.
nionąnlobilizacia: naukowakraiu'ł.W rok
Dro11ny wynalazca najczęsciei nie posiad,;l
DCt~ln '~;Dyrekcia:
Wynalazków"~ zostaie
środków do urzeczywistnienia swe~o lJ>rojek
'lłłsęniesiona· do Ministerstwa uzbroienia
i
ysłu >woiennego i
przekształcona
w" tu. Brak mupieniędzv, potrzebnych na skon
etal";at stanu wynalazków. dotvcza smo\va.nje i wykończenie. Wynalazca nie~
kiedy prosty rzemieśln ik, nię posiada , , ni~
·&TQD.V· .Narodnwel" .
zbędnych: ,wiadomoścli teoretycznych.
'~etarlat ten .~rzechodzil \v cza:sie
c;~e!wolucie o~nizacvin~
rósł,.
Instvtut iest tera~QSl iego uslu2i. JeŻ(

Rozprawa b.ministra J. L. Bretona o
~fu8tvtucjebadań naukowych we Francji"
rzuca snop śW'iatla na ptroblenlat~ 5zcze~ólnie
"ż.yw9 obchodzący
wolskowvćh. Godzi
łJię zatem podać ~łówne mYśli. zawarte w
łtd ro2p.r~~i zanoznać. naiszersze
kola
wOlskowycn z iei treśc·ja Di~ze Polska

s

.•.•

li wynalazek okaże się .g:odnvm ur~ecZYW~
stnien!a. mO:te bvć zrealizowany na
Vi pr2.cown i ł:\ch lnstvtutu. Ten ostatni ro~~
porządza. bowiem nietvlko caJkowitemi l~
bo:ratorjami, kcz także wars.zt am i • Rv&ull
ki. konstrukcje modeli. ich
r6bowl,nie..
mo!!a być dokonane w tych pracown1Q,cl\
pod nadzorem Wyk'YitHfikowanvch ludzi rui
uki

Instytut ma szereg komitet6w teoh11 i~
cznvch, i:.lk: fizvcznv. chetnićznv. tnechaoicz
ny, żeglu~i. lotnićz\', biologiczny, hi~ienicz;:
nv, f0tOgraficznv· .
Biu!etvn
Instvtutu - dwutyli!odniow~
wsda\vnictwo p. t. nBad~{ni..l i wvnal~zki···
zapt:wnia sWYlni attvkuhun i , studiarni l udOlt
wodnieniami szeroki rozgłos urzeczvwi5tn i o
nvm wynalazkom.
._ ..
.. PtJdeirnui~c wykonanie proiektut ·Instv;
tut z;:l.wiern Z wvnalazcauln<)\Ve. określaia
ca udział Instvtutu \V ewentualnvch2.Ys:::
kach z przemyslowe~o· zasto~owani:a. wyna$
bzku.
"
Ten udział w zyskach. który nloiesta
nowić sunlC dość duż~l~nie ,,"ystarczaOC2Y
wiście na pokrycie
w\(datków
Instytutu.
SpeCjalny dzinl budżetu ,państwowego mu~
si je przeto u:wz~lędnić,,5unlv weń wstawio
ne. daleko odbie~a li!. ieóńak we Francii od
30 Injjjpnów bl.1dżetuangielskiello na·. ten
sam ~~elł tak samo jak od 130 uliI wnó\Y któ
re Stany Z1ednoczone dahi },lualoQiczn"tn or
!!anizac j0111. Kredvt roczn \' przyznany lnśtv
tutoviiwc'Francii. \vynos i .skr01l111a ., sume
1.410.200 franków ..
Tr\.ldno nam tu na Iuieiscu wchodiie' w
5zcze,gólv interesuiacei rozprawy p. RrdD.:
na i podawać, opis laboratoft6w·..warsztatÓw. nrqlY"Wn' 1 t d.
. . '.
.
Czyta i:.lC lego wywody nie mOźemv U;r
chronić się przed myślą, natretnie wcia:l wra
ca lnca:
- ,A u nas? Kiedv u nas "powstanie
; choćbv w skrOmUYDl zakresie podobna:, in~
ogrytw:l<:l., toru iąca'dtogę "ul:dhilizacU' nauki'~
dla cclówobtonv P"ańst\va«
,
a

.

• •

.'

Najoo\.\'szy rodzaj reklamy.
(§) Tylko w Ameryt)e mógł pow;;{;ać rodzaj 'rit
kln..my opi.sany osiatndD \V dzienniku "Outlook",
Starszy pan wraz z I1~ł(i~lą ł~lll1{1; pa.nn~· W~li:l
da.ją do tl"amwaju il'OtZpi.){!zyna. .~iti po.Il'J.i~y ll.ięmi
gło,gna r'OzrntiW~l. ollliezt)!Hl na z.;.dntel'~wan.i~ w~pół
jadących,

Jeg{)fllO~Ć udaje głuch.ego i pyta ua.,i.s{t~wiąj~
, ucha ;.\Vięc dQkąd jęd~&tly. D-,Ua-I'y". TQiWł:U'zY$l~a
mu w ucho: "Do Teatl'u Bla,ncę.. Wystawiaji\ ~
cudny obraz z PolĄ Negr'l".
.
NastępUj ~ .mała pl':.el'wa,po której z~e;fll!
wiony stal'u$ze.k znów mÓvl'i:. ,,\fary za:pytaj '5ię
ktHHluktOl':l (~zy tynt tt'anwaje-m tloj€'1l7jemy do l~a
tru Blaru:u--.
, ,.Ale?: dz.Uulziu na pewno, j~ste-śmy W~ \vła.gcl'

\vym tl'UIH\Vaju".
'.<

I:h:f~ąCY w zmo'vvie, ji.lkpby upn:ejmy

pasażer-,

Hllęsza S.l~

do rozrnowy i zapewnia lal,lną M1;H'Y, że
(loj~d.zie~to t:e.atI,'H BIH.nea o ile na następnej ~ta('ji
liJ'.zesltplzJe"'!ę. w tt'aliHY~1.l jaihV'y na y nUcę. Przy
(e~ S!)osfJhno:~('! z.aelnvyra Sif: T~vm 'rvła..:lniE' wi?,zocaj
\nd~uaHym nlmem.
Ciekmvy dz.iarlek ząpytuje \fary, co jej opowia
tlal upI'zejm)' nieznajomy a :\Iar'Y powtarzn'11.1l1 głQŚ
no Złl~bcSl",IW,~ pf)chwaly o li1mie.
. . ::\.i'l 1!<.l.J.hliż:,;zej. ~tącji .. ł·t·kiI:tIUO\~·ą tl'ujkę pr~tIt
;';!II1r![l :slt~ w umy t "itlll\yaj i t'f)Z\\u(,~Yl~si€ ~w oQ
VO\\'klllJ:n l·l·zmowa.~

•.

.

Nipbp7pie!"z·nr. kanpln~7P
(§) pr lkj~i }t}!HI \'(~4::; Z\yraea w Llzltmnik~l\
!:!w,te 'fzydl U\~.'ilgtt p~I(I.llO:tZą('y(~h nlndnl~ t.era2 k~
pe1tb~ikt .w f()rrnie gl'7.yhJ~()\v. kll':re wlożol1t: na głO
-'''fi, Z~~gł'lrdnją zupełniell~,zy, a nasunięte J~~ oc'zv!
nl('pf}z's[tlaja~ 5poj1~Z'~I': 'rY
na niebezp:e >zeństf\:O
t~go stl'Oju gL-',vy przy ożywionYhl· ruchu u1icz,nYIll.

bor

Jak hvit-'!'dzipolic}:t

ltJnnyfl~kŁ\, w>i\k'.l(ek t~ch

kil.l1eluszów panie dos4tją .- ltt eząst-o, pr~y P!"lęcb~~e
uiu przez jt~:rtinię. pod !ula S;~1U1QChOdóW!Pl.tyS~
rzają . więle klopot(lw poiieja,n.tQith pHllujli\cym.b-ę,t..
pięC·~H~li.stWQ tn;!i.~~h\Hi.:ni9W,t\le iSrlysf,4\ 1xJwlwn 9iirz'l
~~i ·~-ę:W.l,-AA~~~9w~r~~:W9g.1.

: .. 1~t.·4

'. ~!ł),l"'rt\}.!lczn~ ..~s~n, 'pr~a~Onnyopery

~liń$kiei, Jurie~S!!.~lł.. '':C:'lZ leszcze , 2~J~

myje '.' ,umysły berąn:c~Yf.0.w. '. t'lvn~v Pub~l~

~yMa R\i1doH L~th.~l~?,.R?:~wleC~tlaC kIlka, sło~
WSpomule!1ta ter Rl~fnel!~ta~entow~nel . ~r:

~) Z,"vjększenie morskicEło budźetu. w
ll1il TI10rsk i ch na godzinc:, Gutvlerjn Ul dzia
stosunkA ::0 fOZ:llt)dów n;.1
,h1,.ldowe Hotv la 10,2 chn. i 1\1 2Pitratv torpedc)\ve średni
tYłt~€~~t{)ra \y sP~rob .111ez~, k~e ta H~n1nlCZy zmusza idmiralicie an,~ielskf;l do cZYnienia C\T 53 ctrl1.- sa ,viec one zupe}nieno\yocze
Ptzeejt;~anjćsw.e~ptiyc~a, opISUłe .!1e,,,'r02ę, w
ja,kna id:lleiid~lcVch, oszczedności w różnych sne; lider "Nirnrod" budoWi1llV 'jest w 1916
którłi( ona poP'adl~~stal~C 't~ R..os 11 przed try dziułach lnarynllrki. Jedna z tych ~tkc\'i QSZ roku. pOiCIUno.ści 1693 ton n szybkość 34~n.
bunałmn reW
lrtvm~ \" l€;Z ł 0t;a: nat~za.io\
ezędnościo\v ł dl je'-\t skre~il('uie z listv c~łe
n1orsk i c z artvleri:l IV działa: 10.2 etni. i I
uażadawane . , , ' l Z dUła na. OZlen. OiSlWi<oi go szeregu okretów \voiennvch i przezn~\:c: ,działo 7,6 ctn}· przeciw aerophlnowc .or,a~ ,lV
ia.Po UclIll.I\ei,~J..t~i~~ce.d(} ,Berhnito hl~1'?ta~. czenie ićh do sprzeda~v.
'
aparaty torpedowe średnicy 53 dm. Z dlwi
c~a!a ,$ięi~dynł~:~fQl$lem, koJkieul It?s'Vlsklenl
Dnu-tH ak(.!a, h,':,>: zniesienie haz mrw.
lą sprzedaż\' tych 18 niszczycieli torpedow
w.(i;jekini~t{)wf.~b'lOZll:OW'l t~~zuc:e ';le ,s \'ale o
skich w Nelnbrok i ROZtlił. Do sprzed~ży c6w flotvHa. fIntv rezerwowei z 80 iednn;;:
}:)r,eiiytychmw'Ciarnuwh, lnen1111e. wnływały są przeznaczone pr:tedews.zvstk i e1l1 niszczy,;: stek zmniejszy Sit; do 62, W \vVP~1.dk1..( Zii~~
:Qa jei cltorą(łusze. ..~'".
' "
ciele torpedowc6wfIotv re:.lerwowei; lider dŁlls2e~(J ~kreślel1ia ze sldadu flotvW POZu
," "·R~d{i):lf Lother P1lSze. ze. dus.le ~ra w ciZI::: ~,Nimrod" i J 6 niszczycieli torpedowców tv~ stałych 31 niszczycieli torpedowców tvpu
.wychartvs t6W, sa 2zpsto .IuezrozU1}1udc dl.\ pup R. a to: .,Rob", "Roy';~ ::Redoubt" ::Re "R'". i 'oS'" poz()stanie tylko 30 rezer\vo\Yvch
{)t9częni#t; Ni~UInlel~ 0111walczvc z los,enl
~ldv··. ,;Relendess"" .,Rj~orous"
;,Stwifo!eon"j niszcz'{ciel i torpedo\vctJw, któnt to ilość le3l
a iobcą'il11 .iegtwsz:Jk::.t walka Q bvt. \..)(1\
.;SkHful''' HSpringbok'~ .,S·vbille", ..~arpeden·· zlmelnie niewv:starcza l;:.ti.',g i l)l'Zei'.::iw terlll..'
'6rut.idą się w,cieższe.,m nolp'żeniu ,lub . ~tan ..t
i ścj
p":1"ojekto\vi prutest111ą w prasie special
:~Svlph" "UrsR", "Rosalind" .. Rocket'" ,;&10;:
•
1.:.
:pried iitką· zmill.rla losu. nIe Dla.Hl ~Hlv sta" ial" oraz l niszczyciel torpedowiec
typu morscY'".
wiać oporu i jedyna ich mysia lest oswobo
,,5'" (.!Spe~1r··) - 1'O(i{Z wYnosi 1 lider i] ;Z okrętów pOll1ocniczych do sp.rzdaż\j
; dz.euje Się Z jarzma tego ży~ia.. .
niszczycieli torpedowców.
sa przeznaczone:"Necb" .. "DidQ" (bvły kr.9
Niedawno przez '. przeCleCIe zvl odebrnl
\Vszystkie wyżej wymienione
okretv . żownik 5000 t. ptyjt:nln()Ści ) i .. 'ł/óolwioh':
~bie*y~ie ulubiqnvkoll1ik" be~lif1ski. \V.
są wybudowane podczas wOlnv
~\\'jfltowe i
(poiemności 3380 t.) które służvłv i-ako, ,QtU
~Arnota~<Z pQwodow po dZ1S dlaennleW:Y;j:
\V 1916-·17 roku i luaia nastepuiace elemen zy flotvlli rezerwowe i niszczycieli
torp.e.
:~rytych 'D{)SZą wślad ,.za nim aktorzy nl~~
tv: pojemność około 1060 tonn szvbkośe 35 do\vcó\v.
·'mieccy ,ltlax Kronert l Hubert Reusch.
Jeszcze nie
prz~brzmiala tragiczna
; at
, ,sirhierć l\laxa LinderaW ddenfb ~dy samobój
-'stwem zakończył życie znakomity barytom
:'Bertram.'
,
{' • ~ Z 'ko'biet przecięlyw ostatnich czasach
I

7

J

"'niCswe-go

żvciapoza Jurjewsk~. slvń.na:a.k:=

(§)

torkaŃuscha Butze, pr;tepieltu,a wiedeflsk~
;:'aktork-il: ·~TUly Kutschęra ,.'j uroczf.l. wodewi1i~

CZELNA KRADZIEŻ W LONDYNIE.
~) Niezwykle czelni złodz ie1e ~Qkon~"
li olbrzymiejkradzleży w pałacu bvle~o mi.;::
'uistra komunikac iL Lorda Inverforth w Lon

'. d.ynie.

::"Qylłt,pri~(·~biedzje,wprapali~ie pourzewie
,vYSJOkoś(: I piętra. skad śmiałYln sko~

,

Da

4o~tali' sie ' na 'balkon.
QtWor.lYwszy Plas#yuM . e1ctryczn~
Ql:zwibalkOl1owe, znaleźli się w svpialni La
dv Iuverforlh, gdzie rozcięli mala kast; o~nio
· trwala, ż któreiwyj~litiare
brylantowa,
RJ.ltU' olbrzvu4ich perel i dWUIl1ctrOwy lań~
euchz brylantów.
.

kiem

Po dókonaniu teJ kradzi e:4y. oszaCQwa;:

nejna'przęsdo

100.000 funtów sterlingó\v,
~'tS2:nurze. opuścili się ·z balkonu i wsiedli
• Q,(l cz~kaj~ce~o na ,. nich opodal stmlócllodu.
',J?Q}dozas~dv złQdzieje operowali w SYP1.altrl ł
Po!o7onej z przeciwległ<il strony. przed. fron
towemi 'oknami •pałacu za.sl vszano tr!ildycv1
lile· pi~śni' śWlatec~nęt
.'
N,iezwykl~ dobry śpiew ściagnal do c~
,ki~n hontowvch rÓdzinC.Lorda
a i . slużba
~ol'Hwie si({ przvshwhiwala.
.
. . Jftk ~ię" oka2~lie~nltlZ\'fk"nci byli zaU1Ó
\V1ęlli przez .zlodziei,abV o dane i norze ~na
loić sit; przed fronte1u nahl.cu.
SPÓR, OKALEłH1ARZ

W

BESARA:SJI~

§) Buk,.. rt}jlzt(CEPS,i Spl'I;Lwa llowego kalend a
rzJi1, w Besal'abji ~tala sit: "'f'jeJce pl,dąeą. N>a kon'fe':"
reneji djecezjalnęj, Z\vot .uej na za$lt>Li:zle nowej u
~r~\Yy o unifikacjiko.śchila l'UrnUIlskiegó,
ogłQ3-z0
:ny

zi;;~lta1.

Y'OZ:-itl'zygająey

IH'Q\est pl'zeci\v

t;l~,rr.l'liu k~lendm·zi;\.. gr(~gO!'Ja.nskiego tv

:~~~\Ynej:<

\y 'naYddzie

"!ę'\v"jedłl(jj

za p rO'tYa

cerkwi pnnyu

lt:jwLięli uf.b·iałprzBils\ttwlde

1T~eeiej

U"·_gu,

z

ptZ'eit

I'9d~jll.Y BUl'b[.Hl~W,

króla

j~t.

jWyJ.4YUl w $wyJ;ll rodzaju; na. całej lqlhl
~i.e.m.skiej ni·e1lllć\!sz sled;l~kn sztuki, kt0.l'eby w rów
u,.ej lnierze nołdQwsł-o zaaadzie śch~lej w~pół:pra.ey
~liy z pUhlicz,l.!;ośdą.
Teatr' ten jest najharÓlmej
żyw-otuą i POIpuJ.ru;ną H~zk'l)łę życJa".
"Dramat'"
lUq.te li'Czyć na. uZlwnie jedynie lJCN:1 wa.runkiem., te
'rV klaźdym akcie będą 00 r:ajmni-ej ~lwa tl'Upy jedna
1JW'~eQ,1Jiol1a i jedrl:akl'wawa bójka z połk:ją: ~ztvle1:
jest głuwllym i.1-probO\vanyn: pl'lt::t. widu)'w środki.eul
J'(łz,'hiłi\-zywania komplikacyj tragicznych.
!IPatl'Qlliem~' tea.tru .i~t \.Le fai:,t,o ~zelnik słyn
nej !,camorry", który rtłm·aJ.n~-e] a ruekiedy l~te-rjal
.Jld-e JXlipiel'a tę kulturalną ins.tytuoj~. Cb.ętIU.e widzi
un., a na wet, -zal00a SWOOili podwłia.dnym ę~ste wy
cie.c?..ki do tego przybytku ::.ztnk.i} \\'. ktv.rym OOUCZfC
?ię można. tyle "d.{)br~gQ".
Olx:nvlązki dyrektora i rę2yse1:a tę..a~ł'u
pełili
Fn·d~ryk~el1a..
'
• 11~i1arem zespołu je.st Jó~:i; Plron.i, ktÓry od lat.
tl'zydzJestu kreuje role tyrana, Z\!ra.jcy. zdziercy lt.p.
Zespół artr$t6w Uczr ogół.em dWl.,ldzięstu ośmiu
. czlOllĘ,Ów, al'ty~tów ~1'~ięj lu1a.ry ęopl'awda, cles7Ą

kienl; w dW11 tl'ueith 'wiel'zą
Cycb, no Uukal'tsztu/ysł,:ma ZQSi.aiic~ specJalmt de
lęgaej~L któl~l d{)ma.g:;t~ ~ięi}f.!dzie' przywrócenia
starego rjuljtuiskiego; ka.lell:dąrza. Rumut1s.ki syu-Jcl
O,mawhll ti'; k\,;Ę'~tj~ na l!.YU TH.nlinycllposiedzeniach
,,~ipD~lltnO\vi1k:"lti!'!${)l'y~zD;e żą(li,1nie t{jodl'zm . .i~'!., uw
;.J-rwująe. źe 11OW;'I" kalem!an., odpowiada pDtr2el~01I1
~sn
i jęst pjtn·w~l!.ylll !ląBt~Di!\t\vf)rn lt}Zp0l'2ądzt'
c pił\, p.Ęrt,l'j~u·"hy ,eal'ogn:H.b:kiegiJ. Dla tegvsynod . Pi)
$f{tn'9wiJzwróci(~ si~ do ,he.:S;tl'Ei.bskich wien:ąeych' z
'i~tetll pt.inef·~kirl1i \vy·:.łĘte do Besa,l'abji lQ.tsjona
.r~y~. którzyby \yyświetlili ;')połeczelistwu zl1acztmię
,refCi'lllY kalt'lidal'zowej. Gminnym i wDjsku\vym u..:
rf.~d:{m; Z{l~ianit' w}'uanę pqlecenie: by ll1SiZe nięod
~ywały ~ię podług iłt.!i:6.%'(,l kalendal'~a.

w

WE

~)

Skl'zvnki do listów~ spotykane d2iś
każdYt'O. rQ$!~ clicy. m.at~ !WOiCl

na
~:w:I b;iSt(Jr.iet
prawie

','- . . . , ,- -. ,. . . - - ,,"-.... -

jednak

Al't)'ś~.i

lif

ję~lną l'{Jd~jJ:lę,

cję"

ażeby

\VRrest ::;:rmszczonv

z.ostał

\y

u:::

hie!.!!~:m tv~()dlyiu na nlorze no\\'v francuski

krażownik

P!j'~Zi;:'to

.,Dut:luesne", któref!O budowe roz
HpC'l 19214: budowa trwa1:.t

\v dn. f

J9H.O{Y.} iednostko\Vych dni

8::~odzinnnvch.

co prl.y wi:ldze okrętu 4AOO tonn da ie prze
clętnie 43 dni roboc2vcb. na tonne: w roku
1911 'bud'D'VH tonuy okrett.l'VVm~;H!ałLl 89 dni'
robQt~zv{~h.\v r. 19L'l--'.77. w r. 1923 wresz,~
de - 52
.
Okręt .. Duquesne'· mierzy 185 m. dtu:.
~\;ści pr!tv 19m. szerokości iprzv zagłębic;:;
nin f:35 111, Krażov,'nik ten uzbroionvbe:;:
d,zie 8 dział 203.111m" rozmieszczonych w

-4 nodwóinvrh wieżach o pancerzu 30 lnHL
'dwie :t nIch u1l1ieszczone 3;:t.na
nrzedzie.
({\''.'1;: z}.1.Ś na tyle w osi statku: obrone prze
chvlotnicz~l stano\vi 8 dział 75 nIm .. 8 dzia::
l,:~k 8~HnoczvnDvch 40 nurt i 12 samopałów;
pon~~dto okręt ten po~iada 2 nodwóine tu:::
rv tnrped!)\ve 550 mnl. Kl'ażownik mieć be::
dzje na pokładzie 2 wodno ułato\vc.e ó skła
danv~hsk,rzYdłach.
,ITI

Et

. Prototvpv ic.h pOjawiły 'sie no raz uieny
florenckich w 16 stuleciU .

ścih

y

powita!:' z :n...9.1eżytem

llSZanQw{t~ęm g'QŚ4!f

\Vlidooww.' bior~ '1.'1
w perypetjaCh gry sc-e,llie~nęj,' l1J~ws~
~dowaliając się biciem brawa wzglę.a.meswi~
nięm, •Zdarza :się c..zęsw, te ~ ~~~~, ob~

wy

ud:tiał

ny

u'O

:2:yweg-o

nl-ezręcznoścj.ą 'biOODHr C) ':lkrr'>t:i: wfi:rłł
iadell:H:mstrować śl1aiwaa

puj~ ~;,:';,;, . ..:'. ~t:tl.ę . ażeby

rze ~mi.ejętue. uźyc,te pię~ci ?zy ~etl S~,t~kleu. ZQ.a.,r, Z!
lo SIę }}€\vnego raZl1t, gdy Pltl'Ont, ulubleniec PV!bl'tcł
!1{J§ei. pod-c·za.s za.Za.rtej walki na SCelll1e znalla\Zł ~' W
po!oż·eniu kryiycznem, że okQ<lod\Yud~L~tu w~

wSKoczyl0 na. see.ll~l ~(}by wyrwać ak.to1!B.
l)/,H\:;tało mł\mli~sz:anie

O'krutne, a.

z o~:

scenę tr~ba.

lJ.JW

}J'O\\'tórz.yć.

W f1Y.iisiej&zych c.za.sa,ch) gdy Jeden ~ po ~
g1rn ban.kl'ut uj e, teatr Ludowy w Noo:poru ~

a _wet

świetny wyją.te.k; prosperuj.e świetnie,
d{!wuje' się. I ntc w tern dziwnego:

~

r~r 3iił

nie zmięnia, ndramatów na&trojowye.n" ń5r~y , Da
i.\to lat t!o na.jmni.ęj, a publiczność jest mu·~

,

uq

fI

Krqżown.ik

ten o

wvt>Or1lOŚci ~.

posiadać będzie napęd 12O~OOO

,!:!lelsk'

J'"' --'l
_'.!'~l

k.

L;
edv an.

Po'

.. Roval
Sove:rel-(!n" o wvpo~
. 4n ..... _""'~
t. ma .:lale d wre
"O.000 k onI.. ~

nc" zar)patrZOlJV będ~ie ~v silniki ł5JlOO ~

ne, opaląne naftą;każdv. z nid! ~ ~
cizie 111ó~ł z1.fpelni e samodzit7lu.ie.
Szybkość maksymalna krri'OWDi:łq. . . .
cuskiego wynosić bedzie 34;8 w~· ~,
111ień działania przy SZYbkOŚCI," 15 w~ l ~.'
nap(;dzie 6.000 k. p. równać się ł1l4t 5iOOO ~,

Kcn1endantem okrętu będzie admiraŁ

~

~(.>d~gCY 8

ofIcerami wyższymi, 16 Dłższ.Yll"d.
100 te,:hnikami morskimi i 481 ~ ~

!:!.i! ()kl'ęt

nvn'l

ten·

urzą,dzonv

z calvm DOW~

kOD1!Ortem, posiadać bedzie

elektrownię, instalaCje telegraf.u

.

~

bez drutu f

stacje rad iO~DuiDTnetrvczn~.
Obecnie ar.senal Bre3tu podejmuje ~
dow~~

no~ci.·

nowego krążownika o 10.0u0 t. 'WYl*
który

Utl cześć

twórcy

~.~

cu~kie j nosić będzie nazwę .~Sufbenł'.

r

sZYW kościołach

,

~

wid.z.vww tW\lrU\:

Artyści pl-~ry"ra.j~ częS)to recy~

zaStługujących lla wyróż.ni.eni.e.

nik
~)

\vzględ.tt.Hłl pUblii."!2',oości.

n.ą scSI:lĄie m-łóZ·

'

Florenckie. wh'tdze relJubilk:;111Skie Ull.lic
je t~lrl1. aby skła.da.no do nich anonimo

we doniesienhtna sp.isklTwcbw ~intr\ ~;lno;:
,wro~ich republi'f~
.
Klucze odl<ik17'-tvnekposhlda1i
tylko
człQnkowie j rzadu* którzy od czasu do czasu
tów

HIS'rORJA SKRZYNKI PO,CZTOWEJ.

się

cyeh

bez

1'!'Z~~d.y}

stka 012a Woian.

Sko~zYstawszY z chwili, !:!dv w pierwszy
:dzieti:,.BoZe~oNarodzeniarQdzina,zebrana

Tootr ten, zbudowany w 1793 r.

Fti>rdJ~.l:l.auda

tr lu-

t

IZ

wyjmowali zawartość i na podstaWie :do1:o~
uveb. dellun~ia~vi. wdtaiali śled2two· BVIo
iQ~~."
. ~roJ.. i ~
-. ,.ię;uiIO.~.,'~
~:t _ ~ Y(l'~

pewt"'f!Io, lż wlndze czuwaia nad ~
stwcr.n republiki.
Z czaselll iednak, ~dv ttłewotne

'maC.

nie tych tll'Zfldzeń upadło, listonosze Wl'2Ue
q/iV do PlISZek listv przeznaczone dla k~

Spo;;,6b t(;n

ok~zał

sit: tak praktyczny,

ba\vem zawie~z'mo takiet -~kr.zvnk.i

iż •
~

00

chach poc:ztowvch. Odtad skrzynki dQ Ji1SI'

t6w zna idvwałv '\\~cla~ \yieksze zastosoWi w nastepstw:ie roZPOWS2~bnjlY. sje . ~
W;."1)) śvy"ięeię,

llW

o usunl..

I

-

lawników•

zaw

Je~na l IIflYtlYD rOI uei IInllD~arłt

·nlt-mmAlt~

.PoniOOzialek i! stycznia Tytusa.
Czytehrla Tow. Przviaciół Francii.
~koWska 103 (lewa of.) otw-ana od &8 w.

.

."

18

PISMO P .. WOJEWODY

(PaAt •

W9st~

Słenłde-

~
•

~

>

m
Urząd·

któ!'am

noścrowa

grafiki

Ot~ta

Cz~

od gedz.

awl~

_1().ej faRO

r«di.oto-

do-tS w.

'-

- Skułki :reorganizacji oszczędD.ośd.ow-ej.
Jak. wiooom() za·rząd kasy cliorych stosując
. ;'łIS!częd;ności :uredukowal ilość· gOdbbn . ordynacyjnyoo
.• 'ł.ek&r..zy w ·lecznica.ch.
". .
'Skutki *j oszczędnQśca są takie, że w leczm
{"'~'paauje mezwykly tłok, a w lec~y na Widze
~ ~';gdzie

wydziałów otrzJmuią
posiadają często

wysokie pensje, aczkolwiek

.odpowiednich

l'

Ohliea;ywszy, że ławnicy ci

otrzymuJą· pensie
razem sumy 148sOOł ~. rocz
.~ unąd wolewódzki uważa., że stan ten mwodo
wy~ ławników jest niedopusż.ezalny, a ~wlai.zcza

QSTRZ&żBNIE

ukrywają· się' w Łodzi

\vsze:zął

r

~fa.łsre.--ze

pr.zypuszezenie.

ł

fakąśmłodą kobi.e.tę, dającą słabe z.naki ~yvia.
Wezwany lekarz pogofowi'a stWierdził, że

Ewa
Dolińskausilowaia się otruć i po ud~eleniu jej po
mocy odwiózł denatkę·d-o zbio,rnl miej,sk.iej.

*

li:

*

Z powodu brAku środków .do ~yciausHowała
&truć się 21-1e~nia St;anislawa Borożek,
Z-am. przy
111. Prusa' 8. .
.
W Sltani.e· ci~.kim .odwiózł jĄ lek.aTz pogotowi.a
4of.biorni mie,jsld~j.
.

prze

sło

Jak .już do,nQS-iiI1śmy. termli1. wykupywania

świa-dectw przemysłowych został odroczony -do dnia

wywołująca

nieustanne wybuchy śmi-rehu na wid()w
ni komedjQ-farsa He.l1nequi.na i Verba "Codziennie
o piątej" ."Ve środę popoludnJ.u o g-odz. 3 m. 30 po
cenach· zniżtonych "Kopciuszek".
W piątek nadehodAący pierwszy występ dwoj
ga utalentowanych artystów Teat·ru Polskiego 'w
Warśzawie: Marji :rvIalickie-j i Aleksa.ndra \\Tę gi.8rki
w prze,ślice.nej, peJ.uej· sentymentu, humoru i rolo
dzdeńczości lmmedji włoskiej u. NiccQd-emiego "Świt,

*

,

*

*

W bramie domu· Nr. 40 przy ul. Cegiellllitmej
adowała otruć się Anna Lolas i leJm-rz pOgotowia
mtunkowego odwiózł ją 00 szpitala pr~y ul. Dr,~w
QOWłjldej. (biop)
.

- Zamiast-do szpitala·- do· zldomL
Szpital pr,zy ul.· Dre\voowskiej jest do tego
4fopnk\ przepełniony, że };Dgo.towie przyWożące c.ięt
.kc chorych, mus.i ieh z powrotem odwozić do zbio-r
ni Miejskiej.
Władze miejskie w;nne

~. (bip)

w sprawe

tę w~~

'--000-.---

t.

Teatr i sztuka
-

-

Teatr MiejskL

~•..~. _..
.' Dziś,poniedzi~łek, (). godz. 8. m.15 po cenach
~:;/-~~zychefektow.na; b lrwna .koroedj-a w 3 akt~eh
;.~ ł:c>'~~~Ona~h) M. Lengyel'a. ,;P{omienna noc Antónji t •

~

oraz We irode

wieezorem:

a.rc,vmba.wna,

D2JiŚ, ty. poniedziałek o goiltz. 8,15 po cenach naj
n~zych. od 30 .gJ: do. 1,50 arcywe.soły wode·,vil w 4
aktach ze śpiewami i tańcami "Krakowskie Zu~hy"
w doskonalem wylmnaniu całego ~espolu na czele z
pp. Zielińską , Brandtów:Iią, Bartoszewską· pp... Bielae
kim, Bolkowsklim, Górec.kim, Puchalskim~ Urbaii~
śpiewem

i dQwcipem

utrzymują rozbawioną widcWllię w liezl1s'ta;nnem ho

IIlsrycznem śmiechem. Vie wtorek dnia 5 bm. o
g'Odz. 8,15 "NIad przepaścią"·
Kasa bilety sprzedaje od godz. 12 wpoI. do 3
i qd 5 do 10 w~ieczór. .:-

-·--000--.-<

Ze sportu
-Walne Z~romadzenie Łódzkie~o O~
Z WiilZku LekkoatleŁvcznesto.
(C...,....S) Walne. ZgroID?\dzenie ł.ódzkie~

krę~owe2o

OkreiZowego Zwią.zku >Lekkoatletvczne~
odbyło siednia 3 . stvcznia~ na któren1
:ustępuiący zarząd złożvł szczegółowe spra~
wozdanje z działalności sporto\vei i admini
stra..cy,j1]ei.Po· u~zieleniu usteou iacamu. za~
rzadowl absolutorium, ~'Vbrano iednot1loś~

go:
!to

"C

hiena prezesap. Kordasza oraz nrzcz aklo.
macie nash;puiacve.hczłonków zarzadu: Pp.
Ba iera. Sztarka. Jailko\vskiego. por·
Kale!'!
cińskie!!o. por. Szymańskie~!04 Potzaoraz za
reZeT\VOWano· iedno miejsce dla Hasrnonci.
\V skład KomisU Rewizvinei weszli,lp.. Re
bowski,' Piatkowski' iKrachulec. .Walne

~~omadzenie wYbrało dele~ata·

..I •
lub okolicy:,

urząd

śled-t1sy

na' aebranie·

Ś

lit ect

II

styc~ . 00 31 Sltycz.nta,

7,a nrewy.kupi.enie .. ,patentu
gro,ziła .~~ a jedynie pobi~ się'JJę
,dzia t.ytułem .~ zaz.wiokę. -4 proc., a dQpieró: 4H1
1 lUteg{> rozpi)cz.niesi.ęk{\ntrOlapil'zeds~i

n.ie 'będzie

nakłada.ne będą

wysokie kary:na

świadectwa pr.zemysłowegQ.

nieposiadająeyeh

(bip)

PZLA .w osobie p. Kordasza. oraz nrżvchv==
lito Bię do d\vóch wU'Losków P. Rebowski~
a. mianowicie: w sprawie
dokooptowania
do zarządu ŁOZL.l\ referentki dla spra\v ko
biecvch .i CO do po\vierzenia Łodzi iednei z
imlJreZ kobiecych o mistrzostwo Polski. Na
ze~raniu powYŻSZenl obecny był delef!at Pol
sk1e20 Zwiazku Lekkoatletvczne~o P. Chra
powieki z'\Varszawy.
-~XIII

Teatr Popularny.

skim, którzy swojem humorem

ławnik6. 'zaleźaia

e.n,ergicz.ne

yku y a i
ODROCZENIE ;KAR.

~

tych

śledz,twQ a. niezale7m~ ::t=i ~
-QlStrzega obywateli. gąz posiada;e7-l? t~ '~~ll monet b~
dą surowo karani i nie 1" ,-1 - LugU. t'łumaczyć ,się
ni-eśw~'1(i,:",.:--dną, połl.ieważ. falsyf:i·k&ty są ł6twe 40
odiróźmeni.a.. {bip)

~:i.noou.

w bramie

u~

URZl!DU śLEDCZEGO•

dźwięk.

P<mliewc, jest

płac

lo

.botliych pracownik~w umysłowych,· na któT~m zło~o
.'ZQSte,iiie· sprawozdanie :!doty.chczasQwej akcji (bip

- Zamachy samob6jcze.
Przy ul. Ła.gi-ewmekiej 9 znaleziono

tego-· norma

d

"

- 15s.tycmiagdyźurzędiy skarbow6.I1ie mogły ntadą
- Ddś zebranie bezrobotnych.
.
żyćptacy.
W dmu"dzi&i.ejsz.ym.raIlO w lokału.łlIMldłowJa.k się o.heooie do\\"iac1ujemy łódzka iwa ska~
·~19'Al •. K<OŚc:iuszk.i 21 odbędzie sd-ę oobranw bezro
bQ;'!8. otrzyII1ala 7Ja.wJadomieni.e, ź-e w czasie od l~

- W 'sprawie ekspedjentów.ll Poznańskiego.
Ja.k wiadomo w fabryce Tow. Akc. PQmailskie
fi 'WYlD.6wiono pracę ekapedjentoIn z drllem 9 hm.
Jedna.kże firma postanowiła bwolnić eksped.jen
łów p;r,~ tYlll terminem, odmaw.iając
im za.pllaJty
1& czas wymówienia.
W spr-a}Vie tejzgło&i się dz~ delegacja do za
r.ząd.u iilrmy. (bip)

ł1t OOO be&~

ltótlkhll~ł

od ilości godzin poświęcanych danemu 'wyłłtialOlrl.
Powy:i.sze pismo urząd wojewódzki ~1eca ad.
czyi~ć na posiedzeniu Rady -1fIejskiej-- i~_
uchwałę przesł.ać sobie niezwłocznie. (hip)

włceminismiw, sięgające

~

.,

leżnie od

te stanowiska

Da

kWalUłkaeji.

pnzewtM-a ludność robotnIDzli,ttumy c.me

po kilka dni by otrzymać ka.rtę 00 lekarza.
Sprawa ta 00 skutek protestów ubelopioozo
~ ~eporuszQIlia nanajbliższem po&iedzeniu
~u· kasy ehorych.' (bi:p)

W

Radjr :Miej:i:!tiejź wnk>!ki,etn o .skaSCwanie Utltodo
wyrh ła~,"nikó\V i h, w IOSZCz&g61nych wy4~hfd'l'h
przewódniciiyli kim-oWili<,y lUD·!.alf'n.icy z p&n83~t.l1ie
wyższą niż mają lawnicj \~a-l~:'~WSCy i a.by ifBt&

ż-e nkl'ęgowa k{}lIłi,s.ja

W <:l&ta1ill!ioo. czas.ach po.jawily się masowo w
ootegu w !..odm fałszywe lr.l'OOlet.y 'dwllZłotowe, dość
sta.Ta.n.nie podrobione, lecz DJe-trudne do odr6t:nd-eni.a,
gdyż 'wyrohioioo
są z cyny
i ma·ją mewyraźny

. Wiado~i bieżace

~le wzrll\łta.

w Łodzi stwierdziła, że główną przyczyną
oo:mmej gospodarki w miastach jest tG, iż człon
, ~ magistratu stojący na czele poszczególnych

nom

---000-

:w obeCllej dnviM j.t

lwtbG. ·ta

·wojew(rd.zki propunujearby ttlllBi&trtkt .łW1'6eił s:i.ę M

zawi~

lUno Reduta "Kapry.s uczciwei kobiety".
Kino Odeon "Ze śmietcia w zawody".
. '. Kino
Ludowy HHarem meżów".
Kino Resursa .,Harold Lloyd sie Kocha«"
. ';'M1łeiski Kin. Oświatowy nWilhelm 'l~".

: ,.

uyćh i

()~zęd

_. .nie

WIDOWISK&
-Teatr Mieiski ..Płomienna noc AntonJi"
rr~ 'Popularny "Krakowskie zuchy".
Kino· Luna .,Mar.ionetki lOsu".
lGnP Casino '"lei wielka miłośi5".

IV Łod&ltgd7J!

aię oowiadnj-emy z wial'ygOOnego żŃdła.
woj.ewódzki nade91ał magistratowi· pist.nO, w

~.)

no· lIAOISf1łAłtr.

konkurs strzelecki w.Warszawie

Warszawa 3stvcznia (C-S) W
dniu
dzisieiszvnl odbvł się Xln konkurs zachęty
Polskiel4o To\varzvst\v;.i towieckie!lo. Na,gro
dę dniazdobvl sierżant Ozieblv z 36 P.' P'.
wybiiah~c 87 1)unktów.
. - Skład drużvnYDolskiei na. zawody
o mlstI?-Dstwo Europvw hokevana· lodzie.
\1/ arszawa .3 stycznia (C-S) Na zawo
d-Y.ho]<ey'owe q nlistrzostwo· Europy, wz~le~
dnle sWl:ita. ktore odheda sie ">tv dniu 11stv
cznia w D-avos \vvleżdża. drużyna, oolska w
nastepuiacvm składzi~ bramka
Czap!ick! .,
rez bramka.rż NiezabItowski.
obrona: ,Ze; 'i.
bro,v~ki. Kowalsk~, napad:' Osiecimski, T~
Df:!.lskl. Adamowskl. rezerwowi: Rvbak~ lVIam
rot. K~11eił :r.;iero\~n~ ekspęd~cii - T.Se.~adenl~ J.pn:ntan !.iruzvny OSlef~1mski.
WV~
lazd z \,; arszawv w dnIU 8-9 stvcznia
-':"']4ecze plli:łarskie na Górnym ŚląSku •
Btrcznia (G-S) Zaw{Jdy.piłkarskie
rpl..;gr.1i1' ji',k' pó',finał', rmha.r.' GOZPN·-u pomi~
dzy ~atcwlce--liolej(}wy I{. S. przyniOSły zwrci~..
st:VD .?lerw~zym w stosunku 2:1 (1:0). ZaznaczyĆ na
le~Yl!z bylB: to· druga rozgrywka, gdyż ;pierwsza po
2 l po! godzlnach gry zakończyła. się na remis. Z. me
czów tO\varzyskich notDwano następujące;
.'
1Y~ysł?wice .06 - . Am8.torski K. S. 3:2 (0:1)
K~t~wiceJ 3

SIemIanOWIce-ZJednoczenie P. Sp. 4:4 Orzeł-
Iskra 4:2.
,
Napz:z6d. ~a.}ęi-e-R{)Zd.ziel1 Szopi-enice· 7:3 (4:1)
W Krako'\vle, L wowi-e i w Poznaniu im1>I"aZ
spor.t-owych nie. było, •. :
'

(P) \-V $'ryóim ezn.śi? z[lmordo\va,po w za~ądko~
S1){)56]) '\v rejQlli.eOdt'&""'Y aU~lrtego clow(xh:ę k()I'
}JUSU jazcly OO!sz~wiekie-j Kat'\)\-~·skiego.
.:\r6-sztowa
~lego pod za~'Jut~l11
dt)konaui.a. tegD mJrder~tw:,t.
\Yy

!lC~nlo'Clłika Zi;tbHegQ, dotych
t'Z~ niei:yl}{c WB ~tr.Q.rolH· lt'(.·z .- k li o-góluęrul,l ~f},ri
wieniu -: na\ye-t rtle oddan{) POL! sąt:L,. Obęcnię, Jak

:\lajoroW!l:

d{iflO~Zą

z

naJbl iy.~zeg:{)

Od~,,:=,y, dokoll~no

i.u·m !llaOOVt'ych

ą,rę$Zt.o

wall ~y;śrlHI b~;łydlOfi{}ę;'V\\' eUl'.5kich. }.. re:;~wanif-ł
je :sioj~ w zwią~ln.l z\yykl'y~l€'r.n tajtH:,j ;':H'gtLni:~'1,!,!ji
iel'{)l'YS1.yczrlr.J. kLór't\. -- :i :Majoy'owern na czele -m13.1apcrp-elni(: morel na KtltO\y~kifl1 oruz lJl'zygot~·
W:3,ćcąłr :;z~I"~'g Z"WHitiww
Wi innych
wvbitrl!ę.j
szych do\\'{}rL:Ć!,v oo\yier:1:~c1I.
l'e-~zta

ma

podjęto

hyć

1l1·okmVlln-a

kraju.

1i,{

Jednt)czlZśtl,li!

~~1·';;l.11i{~

eel&111 z~ln~~l·es.:Jw~u\.ia nQwą ~ni
sją z.agranJt~y, gLlyż jYUt1i'l{1 -przypuszczać, f,ł.oy nowa
emisja d-aht konkl:(\tlle wyriki bez tHlziału powa~

n&ejSrzych

k{tpH~1i8fó,Yz\tgraniez:nych,

Odnośll@ ];i:;'}'

tl'.ąktacje

l'{)~po~zną

Q.n:iach stycz

sił; ;V pl.ęr\yszych

ula 19261'. M{)ż!iwe są zmiany w pitH''\>YQt;\1;yW p}&
nie. dOt~ąt}'T.11 lHJ.~ii;\iu ::.agranky 'it' IlO",\:ej eIlJ.isjl,
j eżeli -~ }XI l'GZPOCZfZ(,'lu p~rtJ'aktFwj{;L "-" sprli!. Wli!. e~la
znajdziti' S!.t; \v ~trdzie-j :'ćI~lnęm ~tafljWl1.

"Nrajvr6w. który \l(,li:-grał wybitną rolę w or_
'ljzaeji j~u;dy ~~z61'\voneL w rzęezywi~t,9śC: był ęl,ll.l
sarjuszem organizacj-j antysovde.ckiej. a }X)~
;n'z-E'Z caty CZ,~l~ Rlużbyoo>lszewicki-ej ukrywał
~~
J:{)<! vn:~yllr[tr:,'~rn l1nzwislilem, gdyż \V rzeczywls.~~l
jit~t.., Lj~jąkirn Fnul;k,inem ..
Rówr~oczi'.~nie ną K~vmje aresztowano. ·t;,tk.-clo
:)00 .i;Jyłych w(jj~t\o~·yeł:r. .--- którym z{\'fzuca .,.i~ \lQ,~.ał
w 5\2t;H'Zel~iu r~;(hu \,~ii:'lrny{)ll", tj. t.ubylcćw....,..po-W*

l';:i:..-n~lCÓW.

armil czerwon~j dOllOSM\.
.: TyrlJf·n,g'd7,:ie GZf;'ki~(:j zabrali: llI'oil qrl;t-Z
}'<JzwiązaJi (lwi;~ f(;n~.1acjti) wOJ:tlwwe, ~t<il~~' c,ynni~
O

'V!·;~ED.ju w łonie

~·ó\vnje:t..

w'yst,i:HJHy pl'zf'dwk<J dn\v(l(tzt\\'u

l1ó!rccze HUS r. w

l)m;.\.1l.u).i~tycr;nemu.

wysokości

iednei trzeoje:;
·podatku:
3) do 31 stVQznin wpl:a.ta oodat,ku od
skryptthv depozytowych, (}bHc~D:Qe~o za ~~
Iv rok 2[!Órv:
4) pad,ltek dochodo\\'Y
od u'OQsażeń

cz~~~ci ElUll).V WVnl i el'ZOnt%!o

elUel'vtl.u' i wynat,;!l'odzeń Z~ n~~

<.1,luzbc\vvc:h,

ie;l11m r>r~v.;:e --w ci ag u' 7:-;miu dni. licz~c Qd
duia do·kona.nia potrQcenia podatku.
.
N adt~) platne sa' podatki. n~ 'ktQ;t'e l)!a1
nicy otrzYlnali nakazy nlatnicze z tel'lllinem

JAKIE POD.t\TKI PI,ACIĆ

BEDZIEl\lY

W STYCZNIU.
l'vli nisterstwo Skil l'l'l\l

(-~-)
przvpoluilla
nlatn~kO!n, ie W n1:Ct.l stv,",zniu J926 f. prZy
t)~~lR 1:;1 {:k~ znp!", tSl'mstet:i1"l iilC'ę w:.;iŻnielsze ti9
d(itki bt'znO~l'ci':(:.inie:
1) dc~ 1::; stvc~nil;t lnieskczne \vlntvpo::

d'Jtku m:r,;":crnvslo\vegQ od obrotu OSia-.111iete::

gO W 1~·or,rrz~dnin)rqit~j~~c;1.1 tlI:t:ez
łlOW.A,.~.I$J.Ą. •Ai:C y J BAN'ltl)'POt.SKIEQO.
(_.j Za.n1.lerz(.t,llE\ U(j'",'a ł;rlJ,itij~ ilk.eyj Bąhkll
~lf,i~ą m~ wYl1(}ih~ ~D,000,OOO Q,QI{tl'ów.
46 pr)t!,
e-~j1 pP!~znae~~ się I.UaktPit#l-ł1"l 4alF~l:l,iczne~u,

9' _
'ltf.fRT6\VNIA Wl~ KfiAJO\VYOB

'. ZAf\ G.i~NICZNYOQ:
Q;;:

H~ci~l l!;iild,ty, &łówułl

~,RA(iOWNIA.· WYROBÓW. JUBIL:E.RSltIf~li:
Ji\ O!!J.o'f\,~ki; Fł iotrl;w\ysk1i.ł. l~

~;;~i~ ·~~tiA1rtM:lt1T!ł,ZOWllt~ ~ JliB1t;i:11ti:Kl:
',' J~n Fl-acQ\;, .13rnzi.tJ.~l1,~ 10, tę!. ~(h·*7.
.
FABRYKA. ~laZOTEIt~

SlJj!ft'}.~L l>\~g{':Wi~ 10U

lY ~t;Jiik Zi i\ir~a •. D.
PIWIARNIE:
K~JPli.'ćNo\'io·~Cę.gltlniłtilą.4l.

PRACgWNiJ!OBUWIĄ;

B.'

SUIW.'!S

uL Nawrot 19.

\V10Uitl'sh.l.G-łówl1d. 2;:'
S·/?]}iilsl,\j \Vo]e·z.':ulskfl2215.
l)1r,1uliirJski Pflflg~ą;H.
\'\tlęnezew'!'l.d~ę,k~tp~ 121

'\VełJ€. r An ttin,i

Zal>.tnnę. 25.
Przępiór~owski' WólCt:{tnska l~.
$~USA~NIE MEORANIO%WE!

Matu~i4k LE,'s~n{)32.

FABRYKA

łlA.l{llłONlJ:

Poprzec zp..,a·13.
, "
ARCHITJJKCI:
.N 0tle-bk i Zilf~h{HlnL:( 7:1.
RBS'fAURAf.iJE I OBI,A..QY:
Kula 'f,'PloiI'ko\\'ska lOg!
Dfi'ł:J.i:n'/ski

$KLEPY

GA~ANT&R~JNE!

Czernpik M. GlóWn.A 17.
l\fASA,B NIE: .
\Vithen N(j\vo.ct>gieiniana 34,
Pakula Dolim 6.
Nj~nię\\'~k~ (J--.g-oS:fTpnląNr. fiI~,

NOWf;lC.k,i \V0h~z~tfl$1~~'1 ~19.

EjzlefJom·(B"s;,l.a g.4,
Gruhn l~ m(U~k iegQ f,O.

~~ł6\Ye

n

h!:1nd/f.i\vf: i i

lnzedsie;~

kz1texor'ii i prZelnv

1,-, C k~~tef!()r:1i:
2) dl' 31 .,tvi,:znia wplata trzecie; raty
podatku j;!1:zeU1ysłowęgo o;d obrotu .za hgze

1929 r.

WZROST ·\VYWOZU

BYDŁA

(-,... ) Vv~ c i a!:1U 11 mit~sięcv r. b. wv\vie~io
ne 'l f\q]sk i .l 02,6 tysięcy sztuk bvdla rogat_
QO, T:H)dcZf~S ~d\' w tV111 San1V1l1 okresie rOk.~
nr%e~:def1o :'łJ,2 tss. szti.tk~ trzodv chlewne;
\\'\'\yjezinno w roku bież~lCVll1. 776.7 tys. szt
'I,\' roku zi:szłvm J'fii.1Ś 35--6,1 tys. sztuk:·1)tactw~
\vvw1ez.ióno '\\? roku b i eżacvrnL2 mili· sztuk
\V roku zi';:~t~lvm. zaś 443 tvs. sztuk; ,mię$~k:WJ,

roku bież. 32.3 tonu.
2.6 tOl1n. .

\vlczi0110 w
łym za~

wroku:;~

.

'''''-~'--o~~

L

I

.1~Tw;- Slj,l~~'f~~

'$1.cwt~i ~tilo\il'e .i IQ.r;~19W(} l':1i'tę,
P\'/~JUł \'lok24.ń~'ku 'l;;:Q,
iAJtŁAD'Y l'lO\V ĄJ..~n{Jl!;

bi(Jr'-~t.\va

~:\ł0.tn.oŚci nr~' ln:-(:·. gtv~zetl

........_

........
--'""Ii~i'"'l--:r
.....liiijij····~~tiłJ!!iii7ti!5!:tt!'6w;;<;;;:e:t'ii!ii'itP''Hi"iftF!!Bl

':'-'
P l.l::K.'.\RN1E ~
35.

. ~A~ADY :eflDNARSKI:&!

Trąbitlski Zi;lł:;1i\ tna

~)fU$~y(~ik;_ Ll,lr9lyL.iilr~kĘt ·1.

KąiiPrą\yt(;Z Oul~a ;:$.,

AJENCI OGLOSZE.NIOWI:
Fu,dJ,2

ZAX~ADY JUBIlaEBSlUlik
T. N~wrQt 6$.
PRZSDSl~BIO:aSTWA B'UDOW~
U-ol!;' n--·go S:;: ··:.:wc~ i;i:).
.
""A~~ADY $LUSAll$Km!

t·tj.
EaoWAlillf

'Pi.ytrkow~ka

Ą:Q.s~Q.t p(jl.D!~)!'skb.

~X:il:.;.qW~~

34

S!{L,CPY TABADZNR:
Ęr~)"zą,JA~Wi-.tti ZłitIJ1li!.g,lJof~~"
MEB~'E KOf:l~!KOWE :;: K~~i.ljU:
Plą.c WDlności·- Hale Taf80wa
ZAJU..AtJ KĄ~lELOWY JiROYĄIli~
A" 1'l·~1.ltw~iIl i -lV. K~wĘll$il?~ ~

!';.' .. s.,.;: ~2

CUKlill)NI~;

'\Y~ł'Ow.s};.i Pionko"yska 22$z.auia \\~~ki T. PiotrkQwsk,ą, Ul,
E.Qwalczy~~i Ną.rt.ltowiiila ~1.
KRAWCOW~l
T1U'it~ Fimrl\f,)w~}{a ~~.
ĄQ-n~w.ll~l f'vI.4ol'i&ka tiTo

N{l'rY{:I),,:!.NQwQmięj&k~ 19 -

R~ę.

PRALNIE

HOTELE:
Ęlukąs Ce,~ielpJ~na.54

.

HURTDWNIE SPQŻfWCZlh
Gl ~litlą P-oludniowa 28
SKLA,DY WllGLA:
AtHh'zeją

26

$l(L~P.l.' GALANTER'YJNBI
\Vit.kmvS'kę. 2ielol1ę, SB.

ZABA \VU=

APTIJiI:

Ilnit'ka '\VóIcratiską,

SKLEPY SPOZYWCZ&:
?v1a.teuszkDwa OdalIska 18.
!$ta:n.ęrka Sk!~dowa S2.
J\l.~Zcza~ Rąclwańs-ka 11.
;r{ts.i,*iii\wjc~ Nowo ·-CegJe~~ ł.
Kęd~ie}:-skł 6--go SLerpnia. 98.

$~yq\borski Zę.k,ą,trla

SKLEPY KOLONJALNE:
M~J'dl!k-ow~ka Cegii;lniana. 47.

WÓ.DDKr

IKL,lDY łBLA.ZA. I Al:t.T.TtOHNIO!NYflH!
,Akr. To\v. J.B.Ol'kflW$ki Piotl'kow$k~ 48.

, ,_

23.'

Le\lfanQ;owski Zt-el>j)ua 15.
Sag Ii zg"mvs.k(t 45.
Tl'l:l,c.?Y\:Qwa NQw{)---Targow{!. 20•.:
RESTAURACJEł

.

Ją.&if~ki Helęnó\v.

Cykllst Kilhlskieg-Q 71.

;

UKLJ\ui KRAWlEGlUlh

GrFl.m~l1S

a7,

SKŁADY WIN 1
'\V'Ol,ki Piotrkows~~ 3.

C-HBłUCZN.B~

Rz.gowska 73.

H:.qte-l Manteufel Za-chowua 45,,,,.

PMJ;PS1:E;BIQllSTWA STUD!iUJlS&m~
J~siil$ki PorllOI'li\ka 47.

Stachura

Piotrkow~ka 191.
BERBACIARNIE~
~alewski z:Lę.lou", 35.

Ka.rczewski

PĄwł(p,vski

MAGAZYN l OBUWIA!
K<;lw.ah.:zyk Cegięltli:ą,,tH:1, 25 {\VI, pra,i;Qwnla.)
Now~~OW$ki PiQtrk.o\\s!\ę.. ę.

)4t,cttl,ira Rzgo·ws.k~ 67.
FABRYKI CUXIBRKóW~

Zielona 10.

KlE~2yil~'ki J. Al. K,)fduszki

har:ryeki

KiIirł:!kiegn

73.

Tarłi R~em..

7.

\Vgni~\Yski Pan1-orska

24

ZAKŁADY PRZEWOZOWE:
tkHlla~p.1.I~'l C~giellliana 136.

ZAKŁADY LA1ł:lERNtCZE:
Kwiłiltk.n\v~k.i Zllie-rska 31,

Pnęi:ywamy CZ41~Y ba.rd~o ~ięikie.. N~t!j~ę;n" tru(lna.zwi~złićkonięc·t końcem ttiejęden ll;ie wie Htk .::wif\zać .1ud:ł;?t domowy. ł?owy~j podajem.,.
firn::..
rzy~t~
pol:::k1cb, Ut-'lll€~lnf~QW, sklltJ.lĆw...- wogólr proc.łUCetltÓw, nahywanie U ~i6r:Yl'h ja.k~2 p:erv!zeQ'O ŻrÓdł .. QUCM'"
qti niejednemu wielu grO$zy. "J; t'tyth8.roe~, .kiada.j~ aią złotł d~ię$iątki i ~tk1 ,łot1Qh.Po
11;!y ~Nl;nę wl.ajew. Ku'puimy li fimi!~
l'lY@ pOwytil a prfętl'l10l~t ltei łł ~}~kie t'%a!'1.!l~ jęit d.łw1snią. rz-emłosla i lumdl\l,
,

\

1

o usunięcie

I A

-

Je~Da l IJrlytlYD fOIrl ei IInllD~arłt

·'Vlt-mmAlt~

.PoniOOzialek i! stycznia Tytusa.
Czytehrla Tow. Przviaciół Francii.
~koWska 103 (lewa of.) otw-ana od &8 w.

.

zawodowych lawników.

PISMO P .. WOJEWODY

(PaAt •

W9st~

Słenłde-

~
,

~

>

grafiki

aię

oowiadnjOOlY z wial'ygOOnego żŃdła.
nade91ał magistratowi' pist.nO, w

woj.ewódzki

IV Łod&ltgd7J!

uyćh i

Radjr :Miej:i:!tiejź wnk>!ki,etn o .skaSCwanie tJaltodo
wyrh ła~,"nikó\V i h, w }.oszcz&g61nych wy4~hfd'l'h
przewódniciiyli kim-oWili<,y lUD·!.alf'n.icy z p&n8j~t.l1ie
wyż~ą niż mają lawnicj \~a-l~:'~WSCy i a.by ifBt&
leżnie od tego'· norma płac tych ławnik6. 'zaleź$
od ilości godzin poświęcanych danemu 'wyłłtiaaWt
Powy:i.sze pismo urząd wojewódzki ~1eca od.
czyi~ć na posiedzeniu Rady -Miejskiej-' i~~
uchwałę przesł.ać sobie niezwłocznie. (hip)

WIDOWISK&

w Łodzi stwierdziła, że główną przyczyną
oo:mmej gospodarki w miastach jest tG, iż człon
, ~ magistratu stojący na czele poszczególnych
wydziałów otrzJmuią wysokie pensje, aczkolwiek
'. nie posiadają często .odpowiednich Da te stanowiska
kWalUłkaeji.

'Teatr Mieiski ..Płomienna noc AntonJi"
rr~ 'Popularny "Krakowskie zuchy".
Kino· Luna .,Mar,ionetki lOsu".
lGnP Casino '"lei wielka miłośi5".
lUno Reduta "Kapry.s uczciwei kobiety".
Kino Odeon "Ze śmiercia w zawody".
-'. Kino
Ludowy HHarem meżów".
Kino Resursa .,Harold Lloyd sie Kocha«"
., ·:;'M1łeiski Kin. Oświatowy nWilhelm 'l~".

Ohliea;ywszy, że ławnicy ci
włceminismiw, sięgające
.~ urząd

wy~

wolewódzki

otrzymuJą· pensie

razem sumy 148sOOł ~. rocz
stan ten mwodo

uważa., że

ławników jest niedopusż.ezalny, a ~wlai.zcza

---000-

. Wiado~i bieżace
'-

- Skułki :reorganizacji oszczędD.ośd.ow-ej.
Jak' wiooom() za-rząd kasy cliorych stosując
-;-łIS!częd;ności :uredukowal ilość' gOdb1n . ordynacyjnyoo
'. -ł.ek&r..zy w ·lecznica.ch.
"_ .
'Skutki *j oszczędnQŚcj są takie, że w leczm
(-"~'paauje mezwykly tłok, a w lec~y na Widze

QSTRZ&żBNIE

dźwięk.

r

ł

pnzewtM-a ludność robotnIDzli,ttumy c.me
otrzymać ka.rtę 00 lekarza.
Sprawa ta 00 skutek protestów 'Ubelopioozo

po kilka dni by

~u'k6sy

prz

,-C

Jak ,już do,nos-iiI1śmy.

tern:Lii1.

wykupywania

- 15s.tycmiagdyźurzędiy skarbowe.I1ie mogły ntadą
zebranie bezrobotnych.
.
W dIDW"dzi&i.ejsz.ym.raIlO w lokału.łlIMldłow- żyćptacy.
Ja.k się o.heooie do\\"iac1ujemy łódzka iwa ska~
·~19'Al •. K<ośc:iusm 21 odbędzie sd-ę oobranw bezro
bQ;'!8. otrzyII1ala 7Ja.wJadomieni.e, Ż~ w czasie od l~

.botliych pracownik~w umysłowych,' na któT~m zło~o

.'ZQSte,iiie' sprawozdanie :!doty.chczasQwej akcji (bip
wywołująca

nieustanne wybuchy śmi-rehu na wid<lw
ni komedjQ-farsa. He.l1nequi,na i Verba "Codziennie
o piątej" .'\-Ve środę popoludnJ.u o g-odz. 3 m. 30 po
cenach· zniżtonych "Kopciuszek".
Wpiąte-k nadehodAący pierwszy występ dwoj
ga utalentowanych artystów Teat·ru Polskiego 'w
Warśzawie: Marji :rvIalickie-j i Aleksandre \\Tęgierki
w prze,ślice.nej, peJ.uej· sentymentu, humoru i mlo
dzdeńczości lmmedji włoskiej u. NiccQd-emiego "Świt,
~:i.noou.

-

Zamachy samob6jcze.

znaleziono w bramie
fakąśmłodą kobi.e.tę, dającą słabe z.naki ~yvia.
Wezwany lekarz pogofowi'a stWierdził, że Ewa
Dolińskausilowaia się otruć i po udzieleniu jej po
mocy odwiózł denatkę·d.o zbio,rnl miej,sk.iej.
Przy ul.

Ła.gi-ewmekiej 9

*

li:

*

środków

Z powodu brAkU

.do

~yciausHowała

&truć się 21-1e~nia St;anisława Borożek,

111. Prusa' 8.

.

Z-am. przy

.

W Sltani.e· ci~.kim

odwiózł jĄ lek.aTz

4of.biorni mie,js:ki~j.

*

*

pogotowi.a
.

*

W bramie domu' Nr. 40 przy ul. Cegiellllitmej
, adowała otruć śię Anna Iolas i leJmrz pOgotowia
mtunkowego odwiózł ją 00 szpitala pr~y ul. Dr·~w
QOWłjldej. (biop)
.

- Zamiast,do szpitala'- do' zldomL
Szpital pr.zy ul.' Dre\voowskiej jest do tego

t.

4fopnk\ przepełniony, że };Dgo.towie przyWożące c.ięt
.kc chorych, mus.i ieh z powrotem odwozić do zbio'l"
ni Miejskiej.
Władze miejskie w;nne w sprawe tę w~~
~. (bip)
'--000-.---

Teatr i sztuka
j

Xoc,. _~r=~~~

-

Teatr MiejskL

~•..~.'..
.' Dziś,poniedzi~łek, o godz. 8. m.15 po cenach
~:;/-~~zychefekrow.na; b lrwna .komedja w 3 akt~eh
;.~ ł:c··~~~Ona~h) M. Lengyel'a. ,;P{omienna noc Antónji t •

ł&łrO oraz

w:e

Ś1'Ode·

wieczorem

a.ro,waba.wna,

{bip)

Ś

świa'tiectw przemysłowych zost~ł odroczony 'do dnia.

- W 'sprawie ekspedjentów.ll Poznańskiego.
Ja.k wiadomo w fabryce Tow. Akc. PQmailskie
fi 'WYlD.6wiono pracę ekape-djentoIn z drllem 9 hm.
Jedna.kże firma postanowiła bwolnić eksped.jen
łów p;r,~ tYlll te:rm.inem, odmaw.iając
im zapllaJty
1& czas wymówiooia.
W spra}Vie tejzgło&i się dz~ delega.cja do za
r.ząd.u iilrmy. (bip)

odiróźmeni.a..

lit

II·

ODROCZENIE ;KAR.

po&iedzeniu

.

ukrywają· się' w Łodzi lub okolicy:, urząd śledesy
\vsze:zął e.n,ergicz.ne śledz,twQ a. niezale7m~ ::it ~
{)IStrzega obywateli. gąz posiada;e7-l? t~ '~~ll monet b~
dą surowo karani i nie 1" ,,1 '
ŁugU. t'łumaczyć ,się
ni-eśw~'1(i,:",.::dną, połl.ieważ, falsyfik&ty są ł6twe 40

y

Ddś

-

l'

ehorych.'(bi:p)

~fa.łsre.--ze

pr.zypuszezenie.

~ ~';gdzie

nanajbliższem

URZl!DU śLEDCZEGO•

w ~,oo cza&aCh po.jawily się, masowo w
ootegu w !..odm fałszywe lr.l'OOlety 'dwllZłotowe, dość
sta.Ta.nnie podromone, lecz DJetrudne do odr6t:nd-eni.a,
gdyż 'wyrohioioo
są z cyny
i ma·ją :niewyraźny
P<mliewc, jest

d<f

..I.

lo

nom

"

U~

noścrowa

do,tS w.

będzieporuszQIlia

ł1t OOO bei~

ltótlkhll~ł

Ot~ta

awl~

Dy:Ch

W

'wojew(rd.zki propunujearby ttlllBi&trtkt .łW1'6eił ~

od gedz.

~

~le wzrll\łta.

któ!'am zawi~ ż-e nkl"ęgowa k{}lIłi,s.ja ()~zęd

, 1().ej faRO

: ,.

:w obeCllej dnviM j.t

lwtbG. ·ta

~.)

Cz~

r«di.oto-

m
Urząd'

no· lIAOISf1łAłtr.

~

Teatr Popularny.

D2JiŚ, ty' poniedziałek o goihz. 8,15 po cenach naj
n~zych. od 30 .gJ: do. 1,50 arcywe.soły wode·,vil w 4
aktach ze śpiewami i tańcami nKrakowskie Zu~hy"
w doskonalem wylmnaniu całego ~espolu na czele z

pp.

Zielińską,Brandtów:Iią, Bartoszewską' pp..' Bielae

kim, Bolkowsklim, Górec.kim, Puchalskim~ Urbaii~
skim, którzy swojem humorem śpiewem i dQwcipem
utrzymują r-ozbawioną widcWllię w liezl1s'ta;nnem ho
IIlsrycznem śmiechem. Vie wtorek dnia 5 bm. o
g-odz. 8,15 "NIad przepaścią"·
Kasa bilety sprzedaje od godz. 12 wpoI. do 3
i ąd 5 do 10 w·ieczór. .:.-

-'--000--.-<

Ze sportu
-Walne Z~romadzenie Łódzkie~o O~
Z WiilZku LekkoatleŁvcznesto.
(C...,....S) Walne. ZgroID?\dzenie ł.ódzkie~

krę~owe2o

OkreiZowego Zwią.zku 'LekkoatletvcZ'ne~
odbyło siednia 3 . stvcznia~ na któren1
:ustępuiący zarząd złożvł szczegółowe spra~
wozdanje z działalności sporto\vei i admini
stracyJ1]ei.Po· u~zieleniu usteou iacamu. za~
rzadowl absolutorium, 'wvhrano iednot1loś~

go:
!to

hiena prezesap. Kordasza oraz nrzcz aklo.
macie nash;puiacve.hczłonków zarzadu: Pp.
Ba iera. Sztarka. Jailko\vskiego. por·
Kale!'!
cińskie!!o. por. Szymańskie~!04 Potzaoraz za
reZeT\Vo-Wano' iedno miejsce dla Hasrnonci.
\V skład KomisU Rewizvinei weszli.lp.. Re
bowski,' Piatkowski' iKrachulec. 'Walne

. ~~omadzenie

wYbrało

delegata· Da· aebranie·

sty.c~ . 00 31 Sltycz.nta,

n.ie 'będzie

7,a

lłiewy.kupi.eme-- .patentu

gro,ziła .~~ a jedynie pobi~ się 'JJę
,dzie t.ytułem ~ za .zwio-kę. .4 proc., a dQpieró' 4łd
1 luteg.O rozpi)cz.niesi.ęk{\ntrOlapil'zeds~i
nakłada.ne będą

wysokie kary:na

świadectwa pr.zemysłowegQ.

nieposiadająeyeh

(bip)

PZLA .w osobie p. Kordasza. oraz n-rżvchv==
lito Bię do d\vóch wrr'Losków P. Rebowski~
a. mianowicie: w sprawie
dokooptowania
do zarządu ŁOZL,l\ referentki dla spra,v ko
biecvch .i CO do po\vierzenia Łodzi iednei z
imlJreZ kobiecych o mistrzostwo Polski. Na
ze~raniu powYŻSZenl obecny był delef!atPol
sk1e20 Zwiazku Lekkoatletvczne~o P. Chra
powieki z'\Varszawy.

(

-~XIII konkurs strzelecki w.Warszawie
Warszawa 3stvcznia (C-S) W
dniu
dzisieiszvnl odbvł się Xln konkurs zachęty
Polskiel4o To\varzvst\v;.i towieckie!lo. Na,gro
clę dniazdobvl sierżant Ozieblv z 36 P.' P'.
wybiiah~c 87 1)unktów.

.-

Skład drużvnYDolskiei

na. zawody

o mlstI?-Dstwo Europvw hokevana' lodzie.
\1/ arszawa

,3 stycznia (C-S) Na zawo

d-Y.ho]<ey'owe q nlistrzostwo' Europy, wz~lę~
dnle sWl:ita. ktore odheda sie ">tv dniu 11stv
cznia w D-avos \vvleżdża. drużyna, oolska w
nastepuiacvm składzi~ bramka
Czap!ick!
rez bramkarż Niezab1towski.
obrona: .2e; 'i:,'
bro,v~ki. Kowalsk~, napad:' Osiecimski, T~
Df:!.lskl. Adamowskl. rezerwowi: Rvbak~ lVIam

rot. K~11eił :r.;iero\~nik ekspeclvcii .~adenl~ J.pn:ntan tiruźvny Osie~imski.

T.Se-

lazd z \,; arszawv w dnIU 8-9 stvcznia

WV~

-.:. "]4ecze plliJarskie na Górnym ŚląSku •
Btrcznia (G-S) Zawody.piłkarskie
rpl..;grai1' ji'k' pó',finał', rmha.r.' GOZPN·-u pomi~
dzy ~atcw.ice--liolej(}wy I{. S. przyniosły zwrcię..
st:VD .?lerw~zym w stosunku 2:1 (1:0). ZaznaczyĆ na
le~Yl!z bylB: to· druga rozgrywka, gdyż pierwsza po
2 l po! godzlnach gry zakończyła. się na remis. Z. me
czów tO\varzyskich notDwano następujące;
"
1Y~ysl?wice .06 - . Am8.torski K. S. 3:2 (0:1)
K~t~wiceJ 3

SIemIanOWIce-ZJednoczenie P. Sp. 4:4 Orzeł-

Iskra 4:2.
,
Napz:z6d. ~a.}ęi-e-R{)zdziel1 Szopi-enice' 7:3 (4:1)
"
W Krak-o'\vle, L wowi.e i w Poznaniu im1>I"eZ
spor.tQwych nie. było, •. :
.

