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w!t;odźh
MlslIo 2 dot!. IIlUst.

reJ

Ze zdolny jesl

ie"

produkować wal~t@ściłl pOłrlGbne niotylko jemu, ale i iru~ym
Tak' powi,ed-ział na ba'llkieęie poseł Thugutt

i tu,

narodom·'

lll

Pal'y~ 2 marca (pat)
W drugim dniu pObytu Pall'lamen,tarzy
Sci polscy zwiedzili nowy szp-ital i szkolę te ch
nologiczną; poczcm podejmowani byli śniadn
. niem przez grupę parlamentarną
polsko
francuską" Na śniudaniu tern przemawiali de.
puk wall,,' Loąul.1in, prezeS grupy, francusko,
p,)lskicj witajn c imieniem parlamentarzy~
.,. stów polilkidl. Evaien. były prezes rady micj~
'.0

t skierstwią~ającdóniosłość

mI, które poClkopują jej egzystencję. Godzi"
my się na wszelkie rozmowy z wyjątkiem
tych, któreby cloty,ez:yły granic. Szczególnie
doblre stosunki panuj4 :r. Fl'ancją. dzięki po,
dobieństwu nastrojów i usług WZ~tjemnych.
Mówca koilCZY toastem nt cześć braterstwa
frallctl~kCo
polskiego.
Po śniiHhmiu goście z\\'iedzili hibljotc,
kę narodową i ll1UZCtUTI Camevalettc, poczem
odbSło się w ratuszu ws:pilnia:le przyjęc'tc)\\r
-"o

lącznościmięft
!' (d?-yvarlam<ii~tarzsstamipQlSk'in~.jL ,. nran9u- . któremudziałwiięHczłonkowi~ .1;ą.dv mi e.i
r:; skicie Ze&tiol:ly'.p:olskiejoopQwiędziafposei·· skiej. llrefektc;!ęp'. Se'k;i,Vnl1)T;'Jmjliasado~

k;>Thl.lguft stwierdzając. te dużo. mówi się '(l
: t wzajemnej znajomości. lecz trzeba, abyznra,
Polaków i z innej strony ji:lko pracowni·.
k6w. Na,ród polski pragnie dziś po odzyska,
.niu wolnoś'\ciClowieść światu, że zdolny jest
produkowac wartości potrzebne nie tylko je;
. mu, ale i innym nal'Odom. Dowodem
tego
.iest pomyślny rozw6j ,kooperatyw, Dla dal"
~2"ego rozwoju potrzeba pokoju. Polacy
są
dziś jecln;llu'l najbardziej pokojowousposo~
narodów świHta. Polska .ścIska mo~
no ręce swych ~{)iuszników w pl'zeświadcze"
niu,żc w ten spO's(Sb latwie.itmiknic napaści.
lskn wolahtby. iednak zan1.ienjćsoju$ze n~l
organizację,
któl'aby
Z~t
tępstwc uważała wszelką wojnę. Z teg,v
t;cluPolacy ~al'lll1 się 'do ~szystkich ze~
mi~dzynarodowych, gdzie jest mowa o
pokOju ~wHttowym. POlska;,pragnie ut'l'zyma6
.' norm~llll~~ st9sut1ki nawet ztemin:iocar~twa~

j\ • .no

LudawYII
' '$11

lIzd 54.

!2~lIIWIIY4:b' naJ1Pięk.le81a~y ekraau.

D'IIII.•J$.;' .. Lewll Atone"

Menlou.

CbJap(1wskiztt.lałźo'nką i inni.
Pierwszy zabruJ alos prezes rady rniei~
skie,j Godin oświadczając, że od ch\vili, gdy'
Polska odżyla iycicrn niepQdleglym, miasto
Paryż nie ominęło żadnej sposobno~ci, aby
wykazać swe braterskie uczuciu dla niej, Pa,
ryż miał zaszczyt gościć już gIówncr.:(o bojow
nika o wolno!~,; Potskt, pierwszego Nacielni;
ka Pal1stwa. Marszałka Piłsud~kicf'o, .lV!ówl::a
prosi o pozwolenie przesłtmia l'vla.rszałkowi

serdecznego i pełnego uznanIa hołdu miasta
Paryża.

Zakoikzyl on swe przemówienie, wyra
aby oba kl'aje szły po s:rla>
kach wolnoś.ci pokoju, cywilizacji i spra\vie~
żajac życzenie,

dliwości.

'Nash:rnie przernawiHl prefekt dępnrta
lT\cntu Sr:'.i:\v,my Bpui~, oraz ~~en,
B~1ifl~,ki,
który mowę swą znkOl'u:zyl okrzykiem
na
c·zdćParvia.

,PO';J'l'zeIl1ó,V'!e~iach odbYłd się~V'~pal1ia

przedi;lawienieZtldzhileiTI<pierwszych" sił.
OPęl'Y',. Cbmedji frapcuskiej ~ Baletu,.P()':,Pl·#ćt
shl,vienh:l ż;lhr~ł 'głosposełSchembekq;dzię
kt1j~!c rndzic miejskiej Paryża za
sCl'dcczu(!
l,rzyj,'C:ie.
",~r!
\"ie":7'~()l'em odbył si{~ \V
l1rnbasadzie
obiad ;;~ ud!:iclc;'ll r:::\vybitr:dejs7ych osobi~
stości ś\yiata polit Ji CZ1U'gO i naukowego;'po .
obit:dzle (,dbył się raut, w którym -wziął u~
rlihl świd polityc.my, dyplomatyc:my' ar,l%:
dzicnnibrzc fr,H1CUscy i zng~'aniczni. .

·lt?,

(",",>

~ytDa[ja Don UDI:Hie. i~[j!!11DliDa
Stwierdza to organ niemieekie go

plzeIIlysłuinetalurgiózne'gą~
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.,
.
BGlrlin. a.3. (Tel. wł.)Btwlieil:d~ić, .-vja;k~ejf{)\mn.iei' \vj.flJkirn,Zaikil~iOi:,lNajpowiMn:iJejsllY or~am. przellly!ilłu me;taJU!rgd!&z
bYIWltS'lętO ooDlc1owanie.. odk.Ha{,u dni J~d'nak. ponegQN1&ni:ie:c "m,H!i'n.ifSJch~\,Westfalische Z,eittLn,g"
j~wi:aj~ sir}" wkol;w·h poRtY-lXi>Uyc.hpowatul1eplizyj
!a'Olioo:t~a 3JrtykulswegoberlifIBlticgo I,{}ll'&spoudenJllIOIVI"IJ.!\1' pl)ZeZ niel'io.glO$lki~wl\!t,~'Ona.atll)i@~'Ę!il{a., .
ta, ws,ka,z\]j·ąoy.z·. lliepO\l{ojcm . na .o:i;yw'io:tu~ dozin~ 'Po.cJ!;y;nilf\. w )3,er1tni!lh~!z}Jośre(tnie~ub. ," AAś!':l)und~:
ła;lnqść.dyplo.IDMji . angdel,slde.j; ,ktÓoI:awywitl'Nl na.
Pl'ZęiCls~ciWtLe.nia,klól'ep(}zi,v.olil;rU~. ,vy'ra:źTle~!~p'Jlt. '
Ber1tri .uacis.:4;··\v· kiofvunk.u . .flJntyroąyjs;l,;jm; . Dzi,en•... ruinie· .się~ . :tarnitllr~i.rtiJ .Angljl... Je2eF··:t,'oi'Jwq{W':p.·
I1'ilk sLWH»'diZa, ze w kOła,ch .. p()lityc,z,nyeh Ni.eroJę,y ·,.tl'aQ.ze.~~vAzH'Ws(J'~o(lnj('J hędJz.iew<'Wi,lszYr?0~r~,glj
1:\Y'f;luoa;cje, .uWla2aua. jest .2/6 b!l!nlz()' powaMJ,ą : i że'.tp..· . -dJ~' .t\I;,gIji· mepomy~1~ly,·i"jM)eH4ngqtt,l:iadą.l' :od.~ .
;t1-Z~ 's.i~. ni'eŁwyiklle ótY'Wion~ dysltusje .nad. wia!doQ!llW;
o,\'J~wai"d:ly,na.ąobię:·su,l(ceśY.P'~'Olpi:~~an:lty.. k!oilllUill'Clim;tlil,nl,\lĆhchOi~ce,qU~Anglj1. \Viad,.oilllO§m ,te. !ialSty,~,7.Jl~;,' to1. Daiwet" J~.k., ;t\Viel'Qll~ ..te:W$~Bald;'nalP
1'Orw:i.ją:.j,alkobY WSp6]rJ4akcjęangielsko.-.'ilwn"
~a.łobi' się,l!ilczy:ć z •. IDQltliwoŚlc,ią , v!1SPÓh1e:gÓ a~gj€l
CU~ Ih'zącji", R()iSji,k~r8,>za,?ziIl:il';p:ÓiN'ąmnlie·.·m-;~ko-Jl'an.c11,sil!;iCig~)i .kl'Q]mwBell'l'bnie,. który W l>eW

~em.tl ko.I.;~.tYn.e.n

ll.l!~.r~.'k:.H ~ ł.a;."' :I."6.W.".~.ilYC;h.

lbóg1hy':nla1,.\reitpl'zyfuaćfoi]'m~
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. ·.c \l...
...
.. t.Q".:<"."i.. A
...
.. . il.. .'..
warun,kiilch
llifli2;:Wy a.zićSwlą?;g{ld~. Dla inte,rW~~1lCi~ wHosjlL
~UJIt.i:ro~tn.tiIn. D.zie(ł1UU~l>,or"czy swe . WY\~()4Y'PÓ'd\k'i'MI
D:tieooLk' Ijipa/truje Silę' po'wiĆ['cl:umh.t tych 'nbglosek . leni,etti·Ae cho<ci;aż.. n1lilllRica,lriY,chd()lwodów' ,co do,,"
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lJ'O!wai.uowa;ktow,an1.e .. 1 , " . . :
jestj.esz,czemó\Vtii1:.{)
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'l'OOWój Ilaszego rolllietwr", szedł

Z posiedzenia' Senatu.

niż

I
Nad

będą

WarS2:a.Wiill 2 3. (pał)

sen.

to

~ referacie
GodJlewslkd.cgf1
~weł.ę do oot't1wy !) Sizkołruch

'W

bnm..ieniu uehwalonem przez Sejm. Odrzucono

(Z.L.N.)

przyję

akadeIukkich,

stosowane
produkeji roll1:1e~ej) w ciągu 10 lat n1e wzrośnie
o 15%, Dlusi nastąpić pugD:'3ze.llie się n&:;;2,ych sto
i!UnkÓ\1\ to jest zubożenie kraju. Chcą(l umożliwić
wzrost d'Onr'O'hytu, musimy się st.a.rat ~ tul ateby

~a~t iIDl1any, proponowane przęz Komisję, aże
:by '~~ dtla studl3[l;tów medycyny były S'tosowlaille

'\vy~

dochodów nad wydatkllimi wynosi 5 i pół
miJ:j. fA. ReferelIlt SltW'iero7)a" Ż~ pre1imin'rurz w do
ehOO;a,c,h jest ,bwrdJzo ost4*Gżny i ruiewygórowany·.
Do poV\~i~fks.ze<nia doohodów państwowych w r. ub.
przyczyni~ się metylko poiprawa sros1lllików gospo
l1arozy(!!b, aie proodewsiZystkaem

11WIiększenie

się

si-

ły

podatkowej ludm.ości) wskutelk zmniejSlZeillia się
riętarow podatkowych i Ciię~airów, wynikającyeh z
ceł OOhl.o-nAY'ch przemysłowych. Wobec tego Iru'ł1e...
Je znacz~Dl1e strajklu a;ngielsikiego, który odbił się
'klJr:zystnie tyłko na n~ektórych gatlęziach gospodaiJ:
li'i. Polska należy w Europie do kJrajów o n8lj~
w~r.tszym przy!I'oście ludności. Jeżeli Wtairtość naszej

J
on ze Zborowa do Pragi

Donoszą

z Szanghaju,

Kraków, 2 3. (pat)

Masooryka,

obohod~i rocmicę

który w
dlIDu 7
77 iJirOdlzin. W ZOOro-

iż

bitwa,

częta między annją mandżurską

gen.

l"OZpO~

San--

Czu--Sanga, a oddziałąmi armji gen. \VuPej-Fu, które O~ tatnio przeszły na stronę
wojsk kantońskich, trvia w dalszym ciągu.
Sam gen. Wu-Pej-Fu, w bitwie udzia.;
fu nie bierze.
\Vojska gen. Wu-Pej-Fu, które Zal~
częły się już cofac na calej linji, wobec otrzy
mania' posiłków przeszły po kilkogodzinnej
Pf'zc!wie do kontrofenzywy.
Oczekuje się, iż 'gen. Sun-Czu-Sang

złożyć ~yczenia

Kl(JDSUJ1rut r.epubllilkli CZOOhWIDwacikiej w Era:kowil~ komuni~uje: W <1niu 1 :Il1Ia!l:"Ca br. wy;szl:a
!le Zborowa., pola bitwy legjonów ClZechoalowackiich
w' 1917 11". sztafeta wojskowa tołniemy CZe1CJrosto
w~ch iZ zyezendoami dila, prezydenta repu;b1ii.kJi CIZie

l

w pol.
.była

prez.

Mass~rykowi

Pi€iI'Vi'"SZy etap na przestrzeni M klm. prze
SlZlafeta pod oow6dJZitwem kIpt

Honz.atJko w

ci~m terett:1ie, wśród zMip śnież"nych, w czasie 4
gooz. Dziś o. godz. 12-ej sztafeta dobiegła 00 Pll:!Ze
myśl:a..

Włooz.e· wojską\ve polskie okazują w~tną
pomoo Siztafooie. pmez fu reków SaJtaieta bęcme :pa:mechodziła w dniu jutrzejszym,. pr&woopodooibn.ie o go
d~ l-ej w po j)O't

•
oobył\asię o goo:z. 9-ej rano uroczysta mam.,
po której SlfJtatfeta 'wyt1'IUBzym w drogę Q goc1z. 12

pekińEkiej,

z któtelJl.1 już n:l\viązał

am1}ł

porozu-

nlienie"
~Valka

toczy się z niezwykłą zaciętoŚćią.
Po obu stronach wielkie straty w ludaiach. ,TRANSPOR:.fY BRONI.
Londyn 2 mąrca raW'~
\Vedług naoeszłych ostatnio poUńtycn
donicsitil, do Kantonu \vyslanych zQ~talołdl
ku a.gentów, którzy poprzedzili większy tran
sport amulllcjf i .broni, które wysłane będą w.
czasie najbliższym dla oddziałów wojsk po,
łudniowych. \V ślad ~a najbHższynt transl(Oł
tern broni i amunicji poj<ią następne ..
\V kołach rządowych angielskich" panll
je pt wne zdziwienie 'wobec tej taktyki Sowi~
t6w, które z jędnej strony usiłują niezręcz
nie nawiązac porozumienie z sferami urzę4,o$
wemi Londynu" zapewniając uą.tawiczme swa
ją lejalność, z drugiej zaś 'niemal
ołwarcię
wspomagają materjalnie wojska, wrogie At;l,.
glji~

-

H~O:U PABTJA LUDOWA NIE POWlNłlA·
"
L4CZYÓ SU; Z PRAWICĄ.
BerUn, 2 I.. <Pał)

,:V~h<8 Zejtung" ey.iuje ~eittny· alrty..
kui, jaki pojawił się w organie mi!nistl'Ą StresemQ.11

t

na, d:.v1Jtygodniku

~,Deutsche

Stima.llu •
stanowczo

Artykuł t~nwystępuje
pr.zeciwlro
pl'Z.ew(ldni~z~ego ni€[rl;ieckie~ pair~

tnktyce oboollego

ijpidemja naduzyó mal\versacji p ybiera
rozmia
POQi,óD BEZROBOTNYCH.
Gdańsk 2 marca (aw)
Dziś okolo południa, na znak protestu
prz~iwko masowej redukcji świadczeń dla
beZl"9botnych, komuniści zorganizowali po~
chód p'r~ez miasto, w którYm wzięły udział
Uczne rzesze bezrobotnych.
Tłqm udał ~ię pod gmach ob~ad sena\}
:kitch, poczem wysłał swoich delegatów, któ~
rzy mjs:-.łi wysłuchać przebiegu obrad nad
~prąwami, dQtyczą.cymi bezrobotnych.
l\-lALWERSACJE I

aThD \rzr(lst nętiz.;;. !:tól'aby sU.ę musiałaskoń_'
ezyc klE: s:1\:[~ głOG.{HVą. Potrzebna jest w tym wzgl,
dzie I-X\Il1QC zagr.cłniCjr. \V ostatnim czasier.auia.;
nie ka:pitaiu zagranicznego \V0rast&, ~go miraIrą
jest priyplyw waJut i de~'1'z za.gran1czny~ do
skarbcJ3 Banku PQlskie€o i wzroat kl.'łlrs4 polsklCh
ft. źyczek pailS~;W(}lXYCh na giełdzie nOW\}lorskiej.
Pc. Ie.feracie Marszałek zar~ił przerwę ,do
godz. 4-- ej po pol.

weią~ trwają.
wspolpracowac bęazie z oC.tdiiałami,
Londyn ~ marca (aw1

fi

br.

wtemp~· ~~
głoo,ntłin ~

Bitwy

zak<.lm.:unikowa.ł, iż uchwała oollilJClk.1ejKomdsji zwięk

sm wyd<9itki Ok:rą.glo o 2,800 tys. zł, doohody zaś c
',400 tys.; w tOOl dloehody z monQpolu spirytus"-'"
w~ ~wlięksZiOin;) o 712 tys., z przedsiębiorstw pań
@twowyrh, a przedew!SlZystkiern z lasów panstwowyoo o 1 ru póJ: mdłj., tud!zi elZ dochody administJra
~yjne o 2,100 tys :M. Wsku!,€lk tych uc,hwał nad-

choslowacJlciej,

inaczEj

I

'tylD .do· lronca 1927 T.
Następnie Izba pr'zys~pHa do Qbrad nad bud
,kitem.. Generalny spra.wozdawea sen. Buzek (Piast)

~

ludności,

e$ą.,

ił

Dąży

;,\;zr~~t

NADiUŻYCIA.

W

VV.

al

zastras~jące

lenie, mające swoJe głębokIe uzasadnienie w
stale pO'wtarzających się nadużyciach.
'ZaniepokOjenie opinji publicznej przy
brało takie rozmiary, iż zarządy
tutejszych
banków prywatnych rozesłały oświadczenie,
stwierdzające, i2 malwersacje, czy wogóle ja:1
kiekolwiek nadużYicia nie mają u· nich wogó;;l
le imie jsca, oraz iż z wyżej wymienionemi in
stytucjami nie mają nic wspólnego, że przeto
wypłacalność. ich Jest bezwzględnie zagw~
rautowana.

LIST P.A:,"TERSKI.
Gdańsk

2 marca (aw)
J. E. ks .. Biskup O. Ro1rke wysto~Q::f
Malwersacje
wał
ostatnio
list pasterski do spoleczeńśtwa
kasach oszczędnościowych. znajdujących się
na .terytorjum wolnego miasta, przybierają gdańskiego, w którYlll piętnuje politykę nie$
~harakter epidemiczny.
Opinja publiczna mie.cko - narodowych i. chrześcijańskiej, demo
zdradzuc zaczyna coraz silniejsze zaniepoko::: kra-cji Listu tego nie umieściło żadnę z pism .
gdatiskich, na.\vet ultra-katolicka "Laud~
pB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . zeitullg"! list. ten zanlieścil jednakże in eks!'
ftJiejski Kinematograf Oświatowy
tenzo .,Danziger Volkstimme", organ socjałi::
O~l \UOrkf1 dnia ł m;-fca 192'1 r. ul.
stó:w~ który w kOnltntarzu zaznaczył, iż
list
Nad
mOdrym Dunajem,
.ten jest tak doskonale malującym taktykę nie
\\' l'ołaLh gHhiKljCh L}8 Mara i Hllry Lied.tkG
mie~ko-llarodo\vy('h i tak ujętym, iż mógł&:
by stanowić artykuł wstępny do pisma socja
r.1~:;~(p QUO
listycznego..
li roli NBRONA - EMIL JMNlNQ3..
Gdań~k 2 marca (aw)
i nadużycia w bankach i

Vadis @.1

łji liUdQwej i domaga. się, aby pa:rtja ta. nie wią,
zała si€! jednostronnie z praiWi'C~ i nie sikładała.

oota:\v1,r.,z'nyeh d~klOO'\a.cyj
sympa.tj,i i soilidarnośd
pod adresem praw:iley. Niemiecka partja
lu~
p<JiWlnn.a bowiem stać się zupełnie saITlodzilelną pali:'
tj~ nbe;ralną, która Ina prawo i uzasadnienie i81t
nienilia. w Niemczech. Gdyby prawka cheiała do Mo
grarucz,nej polityki Nie:mioo wprowadlZle met«b'
!~óżny(:h nioodpowied2lialnych diffiU'3gogów po[I.llitYJCrz..
nych, jak p. FTeitag-Loringhoven, to stronnictW,:o
p~

Stresmoonna

musiałoby

z teg.,)

wyei.ągnąć

konsa

klWiOOl!~i&,

ArtykuI ten wywołał wkola.ch demoOlkr.a:ejjt
równier,l; na pra\\'u:cy duieporuszeI11ie, g4y:Ł
w8kaz.uje on na pewien rood:.iwi~k pomiędlzy pairt~
jj~ pana Strese.:::na:nna a st.rQnwi::.twem nacjonalisty
jąk

ClZnem,..

ROKOWANL4. O TRAKTAT PRAWNY Z GRBCJĄ."
Praga, 2 3. (pat)
D~4i Qd:j~ją 0;3 Attm szef. sekcji minis1ier~twa HandiLu Spira i ladca' ministerjaLny HalP'8N,
w celu proiWrutumia fQROwą.ą W spra;W'le za,W&"Cia
kaktatu Q pomocy pr.aWJl~j.'.
"' ..... ~.o()Q .. ,~~".,,_,.c

DQ &kt. Nr. 650/1926 l\

j
,. ~~,~{)!rllik przy Sąd7iieQkJ'~g..}wym )V Ł~
J~~ ~Z~ MO:\J{~S la, :atmi{~,szkały ;\'. Łudzi zrzy uli~

SIen:kiew1.t:za 6(, na Ę4ąJ~fłd:z.ie ą.rt. l030 U. P. C. o.głf.
BZ3:? źe W dniu H~ marca. 1927 r. od godziny lCł--łi.'
ralW "W Ło.1zi przy ulicy Zawadzli,iej pod Nr~ 25 oq;.

rucht-

będ;z;i~ się spr2ledaż z przetargu. pUlbli~zneHQ
mośd, należący.;ll do L-ajba Seidem:ana i ·sk1adajt.cy<th 2ię g mebli, ~warnyeh na sumę zł. t;7Q4
l..ód!, 'dn,.1a \lllą,:rea' ~9"Z1 r.

t

~ł~ lAli :ąltłlOWA&

",łasflego

(fele,tonem od

HCtCSll,mder,ła

"HO:eWO}\l ,')

\Varszawa 2 marca.
wyje~h@ł

Min. Zaleski

wczotI'a.j

~~n~vJ'y.

do

god,zdnie tl--ej wiel:ZÓl' wy je.cllll,j 1.10
,G@newy na UHlIl'CO\Vą s:::sjr; Ligi NWl'od6'w pl'ze1z Wie
geń fIIJJlJistm' 5pl'(~W z.a,gl'urui,C':ónyclJ Za.10,;111;.i.
(J

Skłc,d
W

skład

detegizltjo polsidej.

delog{l;cji poLskiej na

sesję marcową

Rady Lig,j Na.rodów \vClh,)«uzą panowl~.: Wojewoda.
G;ra,żyr'u,k,i, 'l'a.mQlwi;;iki, Szc,zepflllik, hr. Lubomj'l'ski
i Sz.mu.Ja"kowsikJi.

Gdzie to jeszcze woJI!<owi

wejdą.

Do Ministe.l'Sltwa Sk~lil'bu przydz 1elon.y ZQs.tał
m.a;jlQlf Munly'ch jaI~o oflLcjallny łącznik między MiniI!\wstwerm SkUlllbu a iVUn~Slte..t'stwem 8praiW V\Toisko
wy'Ch.
l

posła Wo.jewód:ddego u
w spl~aj'lVlie WOjewódzkiego

Uniewhlnienie

Sąd Maffizałkowskj

"Val'SZ<1W[~

3 m,uca (ate)

Sejmowa kOl111s.i<t konstytl!cyjna obra,
dowoła dzisiaj nad zmLlllq ordynacji wybor~
czej. Obecny na posiedzeniu plL'zedc;tawiciei
rządu ośwjadczyl, że l'zqd nicposirrda pel11()~
mocnictwa z zakresu ordyn~c.ii wybOl:czej i
sprawy tej znlatwit~ nie rnoŻe. RZi\d ze swej
strony po zgłoszeniu 4 projektów nic zatnie
rza już dodać
5-go, aby w ten sposób I nh:
.
powiększa'ć rozbieżnośd. Referent Głąbiński,
reasumując wnioski stronnictw podłuźszej
dyskusji śtwiel'dził, H; wspóln,\ cechą wszyst
kich wnioskow jest dążenie do znacznego
zmniejszenia ilości posłów i zabezpieczenia re

pr(,7entai~ji

poselskie) na Kresach \:\fschod~
niell. Przedstawiciel stronnictw lewko"wych
oŚ"liadc?"v! ~i~ s;tanowczo przeciwko projek~
tom zmiany ordynacji wyborczej. Poclohrlf\
deklarac !ę 'llo~ył poseł Schreiber w imienii.\
koła żydowskie~0. DY3kusji nie zakoilC7.ono.
Dillszc ohro.dy w tej sprawie
pro.icktowan~
są na nastc;pnerf1 posiedzeniu, które wyzna ..
czono na czwartek. Następnie komisja przy j~
la wniosek poslH Czapińskiego w
spmwfe.
zmiiU1y artykułu 26 KO!1stytueji w tym ~·;ell,
siej że Sejnl mó.~lby siG rozwiązać wJ'nsnq l\'
cll\'\7ałą. Vvniosek. ten :w:-itał przyjc;ty z
tą
l'0:lJlką. iż 2wlti kszono ilość .0,l:osów do 1--;t.

mm~~~~~~~~~~'~r~_~~~~~~~mN~em~~ffi~~~~~~

wydal wY'rok, który w pUI11wie zarzutu. te PQ:?.e}
YV'ojewód.7Jki był płatnYIIll konfidentem defenzywy i
w tymclH1Il's;kteDze wt!lW!al informa'cje o [<:olega,c.b
. lL>lubo',yych,.:;\.,. (ll1i.GW;LJ1l1ti~. oskal'Wneg0.

Zaleski - Rausdu~r.
Mir.. Za.looki pl'zyj.~l W'cl.wil:aj posłil. tJJi",mileclkie
go Ranschell'a, kt6ry pOiiu.fOlrmowal mini,st,ra o sta
IIoOWlisku, jatk.ie zajl:1,ł Iw.ą/d n.iemie.cki w sPl'aJwie 1'0. kto!wia:4

lI.:aindJ:orwIYI"h.

-

Będą

tam

,,;;

. ,~

równie~ rozpatrywana s:prawy szkoln G mntejsz.ua G. t§l~
cJs.lna komIsJa, kto~ra zajmIe SIę ookładnem
Pmry·* 2 marca '{awy'

kołaoh zbH~onY1c:h

przypuszczają, iż

do Quai d'Orsay I.

cala obecna sesja rady
gi Narodów potrwa z,tlf.:-dwic ,5 do6 dni.

Posietb:enie Rady Ministrów.

zbadaniem

s~tua!cji.

Li~

EWAKUACJi\. NADREN.JI.
Gen)wa 2 marca (awJ
dzie sprawę zagłębia Snary, odnośnie
kwe~
L'waiajq tutaj za zupełnie pewny
U$
stji okupacJi wojskowej te[~o z:tglębia, szkot dział \'Ii naradach marcowej sesji I.igi Naro~
nictwa nmiejszo:jciowego na Górnyln ~;ląsku, d':'/w Rdanda,'CJHlmberhina, Vandervelde'gi.\
konHikt polsko - niemk':C'fd, oraz z~qJadnienic i Strest:manna.
st:)sunków angielsko - sowiClc\kich.
\N kołnch poinformowanych przypusz~
po!l~~enia PiZ:MI;Vdel1ita. Rzeczy'poospo\lij,te.Ji. p1;zeeJJało
..•.. Podstawą do . ohrąd Ul.ict spra,,:ązagh;:. C~%l.j4, iŻ~)02a pOl'ząd.kiemd.:;.;iennyl~l obrHiJ
10· dl;); ()piJ.ljrI~aJd.Y.l'lro.rwin.ilc,z;ij.
. .
. .
.bHt Saarybędzie Sprawo~dCl.nje lnię(~zysoj~t~z,. . .omm~~innąb(;dzie rÓ\Vl1i~2;,7.a kulisamispr~pvłl
n,lczeJkomi"ji.r'()zbl·ojeniowej, . ustalającęJewukuilcji Nadl'e11j~.
.
Poseł holendersldw KrakoWie.
ilośĆ
wojska
mjędzynal'odowćgodla
zagU~bii\·
.
'\Vogóle
przypuszczają,
ze
J
obecna
f)e~
D1JiiŚ, Wie cZiW<lArtetk, przy:b~·wa· do I()raJkowa posja, tak jak poprzednie, posiadać będzie zna~
_I oo,&nderski li 'Wfl;l'~Zawy p. ,AirIilltetlL wraz
z· Saary na 8 GO żohiierzy, przeZll:lczonych gi6ma.łitoink~ cel.p. zWliedlzeniia lllabY'bktlw m.Lasta K,1'a.wme do strzeżeniu linji kolejowych.
czenie więk~żeze względów na WYA1iki naraa
~
.
Do spraw szkolnictwa mniejszościowe~ zakuli,so'wych, niż tych spraw, które znajdu
.W •• B•• e~em.~.~~~nm~.~m •• m~ go na Górnym Śląsku llOwoł~l.ną będzie spe, ją siG oficjHlnie: na porządku dziennym,
Na o..",tat.ndem pO!Sii.er1zeniu I\ady lVliulist1'6w nc·hwaJone zOO/taly na iVl1iosek miuisŁ,ra Refo~'m RoI
nych rH)f. dra W. Taa11ewi'Cza ZIa.SIEIdy wYJ:JJag1rOÓJz.eni.a. .za. nieruchonw.ŚIoi zismsklie, pI'lzeję.t.e na cele
ooadlllktwa ,yojl:lIwwlego na ~rcsa,ch wlSchodndch.
Dą,ż~ do j;ulkruajśpiesZlIJ.iejszego ul'eguloi'ovan,i'a
tej,
talk wa2nej sprawy, Minvstemt.wo Refolrm Rolnyoh
op!'laoowalo na. podstaWlie tY'al1 zasad pT'IO,jekt ror.•

•

"'1

•

,'",

•

Porządek dzienny sesji obejm.ować bt~~

-

POMYśLNE· ZAt.ATWIENm ROKOWAŃ.
.
Par}'2:, 2 3. (tlał)

"Echo d,a PaliUJa" QJOO.1OrSi, że wszyscy ClZlQllJko~łie rząduzłożyll POOncałl'effiU ż)"czen1a. z powodu

: !f1JClżęś!iw eog:o .zliaatwti1tmia rokOWall ze Stanami Zjed
'noc:zonymi w'~lI'awia prowi·i<llry,~z!Iloego uklaodu o
regu..1add dł.ugów. .
NAS'l'lfPOA S'l'EPBANO,
2

a.Wat)

"Petit P.alrisien", pIits..z~c o zbU~ajfl!c.ej
si~
Rady Lig.i Nruwctóiw, dOl1{)si, 11;e Ang1ja ma za
Jlil'O/D()f1(]I,,\1~,ać

:Pl'zed&tawideila Ka.oo,dy

na

następcę

w koa:ridsjd l".!:ą;dlzElIcej zagłębia Saary. Ten
d?"ianniik OOwlaJdujet·l~, 11; e Bril8lIld, Cha.rn.belJ'lain
D&

· VaDderveMe '- jeś1il1.i;;l ~ajd!ą ni,o,pcrlz;;lwidiIane wy
lla.dki -':- postaI1OW1iilii udać si,ę do GelllJewy, 00 pozwa

la Pl'ZY'PllSJzcz.ać, że 1liastąpi w,m' intere,sująca wy·
tn.ilBill!'l. . p()igl~dów

ze stresemannem:

.POżAR NA WYBRZ~tU.
..
Algier. 2

a.

(paf.)

Wybme.żu.obokport~ zna
w'8Il'SiZtatybedJla,l'Skte) <lIwa. w:ioel1kie. sIkła4y
. st,aj!Olie Z 80 k()~l1lllL. straty oblliCJzo,ne są na
Gw~ypo.trur na

·

·maWtńr

.iir~w:.

'. ..."

..

' ,

spoliCzl\;ow-ano

(RADJO MOSKWA
!li mal'ca-l~.40 NOCĄ~
.
. .. .
'

Parp':ł,

.

ProwoKatora poabt Hruckiego -

.

Na. wczorajszem posiedzeniu
Sejmo",
wej Komisji Konstytucyjnej wynikła dzisiaj
niezwyklaawalltura.
Mianowicie -- kiedy nkkt61'zy z czlc)U
ków Komisji z Narodowej --- Demokracji n'
·swiadczy1i się za zmniejszenlcmIiczby mani
da.tów .. Sejmowych. i .. Senackich z'k,resówl u~··
.krainie c Hrucki, oświadczyli:tnieniem swe·
go klubu że rezultatelll tego 1'Odzajuu~lnvu"
ty, b~dzie odlączelliesię"ZilChGdluej (Jkraj~
nyoo l'olski'\

Oburzenie członków Kom.isji na tą bez.
czelną "zabrwę~' wyraziło okrzykami; "Zd:ritj.

ca..

łajdak!"

w.rezultacie wyniklabójka.

wokacjekresowychkoll1l.1nistów..

.'.

1I'III!lII_lIIIl!IIlllllll\li1lflll!lmlll!_II!IlilIW!!lI!III!JMI_IfIIiSlNlii~I!IIi~~~Jii>':llDlló~ll!~--~~i'····I·

TABELAWYIJRA.NYGHLOTEn,nPAll\TSTW0'YEJ"~

(Nileurz41lllowa).
.
. We,żm'aj,w·d~ie.,v;I~l,nn.stym .dniu . clą~riie'llia.···
."QeII."lllaaW"i. oonooz9.IC owyje.ździe do Wa.r- 5-ej M. 14 pań.qtwoi,vej l.óltel~Ji l.dasyc:zn.eJ, główniej )5?35;':((OlZi'f)!}2 f,~~;j'lf(iU406 70,948: 74936.
posła Ra:u$chel'a, twierozli, że w. nalradaoCIl
PO·.fIOO złotych na Nr.Nr.: 13S5 ;&.,381. 26769
sze wyogril.lle padlY.ria . .nurnęry·nastę,puJą,co:
.~;Jili1lSki,ch· p.RQlusoJlera zl1Ja[ezi9naz~ta;M jes.ztclJle
M&502
53871
n07fl8 t/15S9 nS040 63641 G~77 12fii2'
50,000 z.łotych na.NJ1'~,65202....
.. J)oQłmVia;J.;a ła,;czyć sprawę. Wyda.lail z 1'0
.
\f'\:4,OOzlntych
na Nr.Nr.: 11003553·514f
1'(1
10,OOO'~1(jłj;yclltla.Nl'.Nr:::
149H
15056.
"""YV'ćłIll'II,[IU o Żfl.wa"rcJetr1f;l.Udatu hanill<lwęg"o w teb
~i4{)21)l1~4:tOą8'7 10708 1750819169 . . ..
.
i~ sU'WEn'etine pr;ya. Po!.sl,i zoątai1lą z1-lpeł:ni.e
Po 5,000 'Zł:otYlC'h·IlJę.. Nt,Nr.:· 12714 ri92.QG 583'16
''''I~.mo:liJ.et;e.
2g528M254:~3483 3409935110 _"~._.' .. _'V._~
. 72874.
'.
.
....
.
..' ... '. . ...... .
43457~321 4f)98147~i4894,3
..
p() 3,000 U:Otych na NQ'.Nr.: 1022372\)8174001;
r~7882 rl~,(j!)l .5802/t G53~658j5
" pó2,QOOzł-oty.(:h na, N:~'.Nl'.:' 19B2sg,9a !filM 2ffi)/37
7~1(;;lrl~7~,
....... ,
~1.7Q(J 3tl203H6S36 .708:U79219.

.,ZN.A.LJ:ZIONAFORMULA.... ;

. .

I'"

.

•

'.

.

.

."

BilrUn, 2 3. (pal)

,

,

•

.

W

którc,lIfrucki.otl'zyl11!. . 1 policzek od posła
z
Cbi:zeSdl1111skl~j Delll0kl'a.(ji' p. S ,Hrucki znoi
wolał:,;Oto \:zcm 'góruje .zachodnHt cywiliza.a
cja nil d Wschódem"':'" .po~'zelllzoętał\Vyrzt1 ;
eony. za drzwi, ..•. '. . ....
........ .... .•.
.
. R~lz.pr~yl1ajrp;niejposlowicpolscy illll
reago\valijak.na to pl'zystalonaciągłe 'pro,

..

Ł6di, ~

marca,
Hum15ug nIemieckiej propagandy nie
Msypia spra\vy, wykorzystując każdą okaz~
Ję polityczną do wszczęścia hałasu ~ tu o;:

.rzec, tam intrygancko poradzie, tu

podju~

adłś aby kosztem wzajemnego antagonizmu
sąsiadów wyciągną~ pieczone, kasztany

po~

lityczne;
. - .
,.
ZmIana rządu na Litwie aała impuls
Diemłeckiej propagandzie zmącić i zaostrzyć

stosunki między Litwą a Polską, które pod
polity.cznego rozsądku lite'wskich
mężów stanu zaczynają tracić c~chę namięt::
Ilości politycznej i przeobrażają się w skłon;:

.wpływem

DOŚ~ ugodową.
tJedną kaczką dziennikarską niemieckiej
l'lopagandy jest "stwierdzenie" układu poi::
łdco;Utewskiego -' którego wog6Ie nie bYłO

ił na mocy, którego Wilno miało przejśc w
ręce ,litewskie z utrzymaniem polskiej'· ,,"oj:::
ł$owej okupacji..
Drugą bujdą niemieck'ą Jest plotka o
m.arJażu w sprawie dostępu do morza dla Pol

ski, kombinacja zamiany kurytarza pomor~
skiego kositem Litwy.
Obie p"lotki mają
.swój cel propagandowy: nastraszenie po::
tomków Gedymina polską okupacją kuryta
łza wschodniego, jak też puszczenie probne
~o baloniku połityrcznego, czy Polska nie da
~ł~l:e.ać się na koncepcie zamiany
Pomorza,
. które:powróci)oby do Niemiec na koncesję
kosztem Litwy..
Litwa. uchylająca się za wpływem no::
wego rządu plrzed wessaniem litewskiej eko
nomji w całokształt gospodarczych intere~
sÓw Niemiec, zagrożona projektelTI odszko"
dowania Polski na \Vschodzie- może skut::J
kiem propagandowej intrygi
niemieckiej
powstrzyma'ć' się' od ukłądó\v z Polską, do
których obecny rząd litewski na ogół jest
skłonny i utrzymać się na dawnej linji a n::
typolskiej polityki, która. przeszkodzi gcspo~
darczemu złączeniu interesÓVl polsko:::litew::
skich i pozosta\vi Litwę jako teren dalszej
eksploatacji gospodarczej dla Niemiec.
Polska . przerażona(?~· groźbami i na:=
ciskiem Nielniec, przez zerwanie pertr'akta~
cji polsko::-niemieckich, wojenna fanfaronada
\tvestarpów, zaangaŻ'o\vanie naszej sojuszni~
2zki Francji na dalekhn wschodzie - może
nie bc;dzie czekać aż jej Nienlcy "zrewindyku
.in he")" '~~H.łnych odszkodowań' P02nm'1skie i
Ponl0rze -- może postąp~ VI myśl przysłowia
lep-;zy wróbel \v garści ruż gołąb na dalchu
i rezygnując z kresó'w zachodnich, zagrożo=,
nveh przez potężne Niemcy, przeniesie się z
za.,pokojeni,"m s\vych pretensji
terytorjal:::
nych rhl ziemie litewskie.
"V obu wypadkll;ch Niemcy obliczają
~fela plopagandy na swoją korzyść.
Chociaż dobrze znanly się na podob~
nych sztu'l:zkach politycznego żonglerstwa,
jcJnak pod adrescnl kiero'Nnikó\v niemiec:.'
kiej propagandy rzucamy parę owag, kt6re
moie pouczą, że Polska to nie kraj nied'Ź'wie
dz, lecących na przygodnie nastręczony

miód l€.śny"
Polska nIe Jest krajem zaborczej polity
EL lleukmdtowanie 'OOłiltycme

klej wOJnIC właczyło w granicę naszego Pali
stwa kilka narodo\vych mniejszości, związa::>
nych od wiekó\v'" historycznie i kulturalnie
z, Lechistanem, nie "rynika stąd aby Rzeczpo,
została

spolita

zbieraczem

różnych

etno tra~

ficznych exponatów', han.dlujących nimi, jak
antyk\varjusz starzyzną.
N asze zachodnie kresy są
rdzennie
polskie, okupione cierpienitm i kr\vią kato!'
wanych w pruskich szkołach polskich dzie:::o
ci, są najsilniejszą ostoją polskości,. która
nawet wozenl eksmito\vanego
Drzymały
świadczyła uporczywością prawowitego. właś
cidela! do kogo ziemia ta należy. '
Ewentualne układy lite\"V'skie z Polską
15ę(j~ wyła.cznic dziełem \yspólnego zrozumie~

nia Interesów a nigdy nie
stością

pod

LISTY

presją

staną się

rzeczywi

propagandy Litwa

davvna czę~Ć sktaao

wa Rzeczypospolitej, sama znajdzie rozum i

sposób porozun1ienia

ze. swą·

ma.cierzą,

zaprzeshtjnc nan1iętności politycznych
pod
groźbq polknięcia jej przez Niemcy;;krzyźa-r
ka. odvłl*,czne:go \vspólnego wroga Polski i l
'Niemiec. Jeżeli Lihva kuIty,vuje swą pań~ \1
stwowości, to \v każdynl razie Polska nie wy
kOirzysta konjunktur polItycznych i nie kupi. ....

j

litewskiego

spol0Czeńshva

na

wagę

g~"';'J,;

skich bursztynów.
Zdejnlujemy z Ócz politycznej niemiec
kieJ propag:lndy katar!lktę, a.by jej megafotly
~nów nie zaofiarowały za jakiś czas .. Polsce
~ wzamian Pomorze, goszczącą Kaisera H~
landję jak ongiś Zagłoba obdarzył króla.
SZWedzkiego Niderlandnuli.

jakiejkohviek zagranicznej

Z ~S.S.R.

"Rozwoju").
TJwaga

sowieckich

Moskwa w lutym 192'1 1'.
cZYlmiików politycznych

jest ostatnio w dw6,}h kierunkach; na
zalChój i;na wschód. Z takiem samem z;ajnteresowa

skitH'ow:ana

niem, a do pewnego s.to·pnia. i zaniep{)ikojeni~m, kte,..
rowmcy obecnej poHtykJi rosyjskiej spoglądają \v
st!'Qll];~ Anglji, jak i w stronę objętego pożarem rp.!vllOlucji 0I1brzym3. chińskiego. \V ci.ą.gu ostatndlCh
dwóch tygodni odesZły w tyiOłu politycznem Rosja
na p1ł!Il dil'ugi wszelkie oo.gadnienia wew-nętaft1o-po
łity;ozne. nie wyłą.czając n:ruwet t.ak d011lioo.ł&go
dla
da.ls!Zl.7go roz\Yoju ZSSR., problemu, jak \Vy:boł'Y do
Il;Q!WY0h so\vietó,,-,. Cała uw'aga imlityez.na Rosji 50wiookj ej skupia się Qbecni~ na dwó:e11 kwestjach;
wszyst.kie raz,mowy i artykuły publicysty;c;me tocxą
~ię d<:J{lk~)ila dwóch wiecznie powtarza.Ją.cych stię
E'łów. I-<mdyn i Szanghaj.. I{ampanja
przeciwko
AngljL a na rzecz Kantonu odbywa się w:i\foskwie
według' maik.omi'Ciie obmyślonego planu, przyczem
nadzwyezaj cooraikterystYCiz...l1ą j,2·st ta. OkoJ..iCZI10ŚĆ,
jest
niebywał,ą os.trożnoś0if!,. Pr.aSc'1 SOWo widocznie
życzy sobi,e zerwania ,z .A.nglją1 a dLatego
I"Ówn:>-

00 katID!Janja' p'l'ze{~;iwal1gielska naeecho'\vam.a

. ff7ieŚnie z
~~prootBgo

wie~·a,mi

i zeJbraniami,

z\voływanyeh

mG

dl~

ludu" celem protestowania prz.eciwko n.o-

cie Chambetrlaiirua" woo€€i7JClZame są tllta tamach pism
~wi-e('k,ich ObSZBiI'Ue an."tY'kuly, które :mają na Ceihl
Il!l",wkonać Anglję, te ~!6 sto&u:nk6w dly;ploma.t.ycznych i hand~orwych ~ Rosją soOwj€lC!ką nie· leży
pł"Zed13'WiSzystki.em w i\Ditel~€Sie "\VieJikrl:ej BTyta.njd,.
Ceia. p~i sowiecka jest od .ki:1ku dni liteI wlni.e p-roopeiłmo.na. rurtykU!łamsi.:, poświęconemi
__
og.adlni~lll1.! anglo-rosyjsikli<em.u Oiraz problemowi cm.

skiemu, Najw'ięks:zy organ praoo'vy ZSSR., moslO.:ew
sklie ~,I:nviestja", przyniósł dnia 25 lutego br. wy~
pująeą od\powi€dź na notę Chamberlama. AT'tyk1il
t.en z..'lc;~yna się zlla.m.iennym zarzutnI! pod afuesem.
,A,llglj:, eh:aJI'akteryzującym zna.komic,ie zaszlą W
~iągu <:sta.tnich dziesięciu lat ewolucję rosyjs.k.i9j
ideologjJ polityezne.j. Na początku nnvolueji OOI~
wiey, je k wi.ad<:Jmo z całą stanowczością występ~
li przet~hvko tajnej dyplomaeji. "P.roo.z z tajną fh1;
plGmarją" - było jednam z ieh haseł bojo~'lCh. ~
ł. A dziś, po dz.i€Się.;(.'11U niespełna. latach, oficj~
tJzwie:::tjah zarzucają Anglikom pogwMeenie.strurego Z\Y}i'cza.ju dyplomatycznego, polegają,eego na tny:~
maniu w taje'J:nni~y tekstów not dio. tej ohwiLi, ~
póki oota
nie znajduje się w ręk13lCh d.yplrmui.iw;
•
~J;
z.ag,ran'c,znego} pod któr~rno ~m~tala ~
SGwan1, Czytamy \Y1ęe w "Izwiestjach": "Wbr8\J
wszetkhn prawidłom nota opublikowama ~ w
prasie ungielS1kiej nietylko przed na.dejśclem jej do
Rooji, ale nawet zanim przedsta:wrueiel SoW!ietów
zdołaj Z<.'tpozna.ć się z jej tlfleściąu.
\V dalszym ciągu "Ii11\viestj.a,," omaWliaj!1lCa. stof"mOlwy rozwój nieporoz.umienłia. angIelsko..sowi$Ckiego, piszqe, między inne.m.i, te Anglja ~
Smvfuetom pierwotnie popieranie atraj'kującyeh ~
n.iików i ok.ruzyw'anie pomoc:·· rewoloojo.n1stom chiń:':
sikim, a w ostał.ni>ej nocie rza;1uamgieIskiego maf.i
duje Slf! lut mJr!Zut oowy 00 do uckialu mądu ~
\'\iookiego w rmvolucji śWiatowej. Organ S~W8,
~~U1:istYClZIlego odpiera ~e te ~ty, t!81i
m t!QI Jeon8!k w sposób doś~ JJagodtny untkajĄe MjC

:

~&j ~ ~·AngIjl.
8apor.

pOlma
•
Sensacyjne rewelaCje o nieudanych knowaniaeh.

"

<;Pr~usa wileńska podalj'e Se,llsa.eyjną wi~~

Kd'Wn.a o kontakcie, jaki zachOOzH pomiędzy gene!l~ail.nym sztahem kOi\:vieńsk,im i ren'tralnym !loomi:te-

z

t.em )' Hromady" w Jej organiz. aJTIitypaństw. pOlskicll
O madli11alCja(lli tych poillfol"IllQiWRilli byld ndektór;zy- cz1onfl.oo.wie gabinetu! a między mnemi sam.
iWaJ.d.e-mrur8.S. Jakoby por{)zumienrr,e to WJWarte bybezpośrednio pomiędzy rządem kowdeńskim &
),Hrr~madą", jednwk ze .st1rony "Ht-tut1llad'y" poWnfO:r'M
!OOwany był o tecrn rząd SSSR., który zamier.zatl Wf

lo

z:YSik.ać

sytu.ację niQ;Swoją korzyść.

Według

tytCh

pogłooek

l'IZI\d kowier1s.ki poma-

wia nlekt6rych demokratów i .1ud{)IWoow. o zd!rad~

stanu i mprzećtaJhle tajemnicy polsikdm ooejal:isrom, ktÓl"Zy to dQnieśli 8W.emU na.dowi. Wartykule z dnia 23 ub. m. "Letuvia"; organ ~
cej p&~ji ~;tl{m.'~' wyraża przekonanie, że
socjaLista. polski Drobner, kt6ryprzyjooM! do K&w
na.

niel~! ~ ~~ pode~1 ~

l!~wskieli soeJal-demok1ratów, 6ył lf ~
5"1 wysła.nnikiem polskJiego wywttadu i m ~
wygadani·u się mektóryeh BoeJali8tów ~
n~tąpHa wiaśc,iwa łiikwi&.eja. ., :IIumooy". ,,1JięłQ.
vis'l vryra,t4.t Pl'zelkonanie; że ~wan1 .~

naczelnikiem wydziału wscbodlniegQMSZ. Tad&USI1lt
HQl:ówJro, również jetdłmi. ~ flo RNi.

Ch8i'ł"Wkt~rygtyczoo jest) te ~ ](~
k{Ó;ra w ()~i'tatnich ewasach t&k ~ 8IłaJkowal&~
:munistćw i ieh tajne orgalliuł.eje llfł, ~Lit\"'"

będą;c niEwą.tplhYie !ro,Połnde dohtte poiinf<Jlrim~
{} k-oTIllmistye:znym eh~kter1.e "Biramady'\ ~ .fi~
kiem zacietrzewi~niem J:l\Nmi jaj 'W' da.lsBym ~
i POwołuje się przytam na. ia"ódła. ~9. .....
Ul'~Qwy

organ nLiteuva"

mm4eśo1 mFU~'

wktÓryID pQ;\v1.arza wszystkie insynnoo.le mU~~tJ·
komullisM.w nod ~ ~

Nr. Ol

l{OZWOJ" Czwa,rtek, ama " IDar{;a Ini r.

wn

F

9

,

I

li

_SZ2U&

_JJ A _• • ROU'ESUE
__::z::z:::::c::._

Pomost do

,Prasa mów&&ll
.re
~

szczęścia

'Rzecz się dzieje na przystanku tram:"
jakn{; bardzo
wajowy.m:. Osoby dramatu:
przystojna pani czeka na tramwaj, obok ja
~lśbard'zo odrapany pies w sm(~tl1ym uspo
.sobieniu i dwóch rn'łody,ch ludzi, w lepszym
humorze, deszcz wali jak nak~lzy phltnicze
. urzędów podatkowych.
.
"""': Patrz Stasiek, jaka Śllicznnbuzi<.l
mówi jeden. -", Gdzie?

- A ta z pieskiem....
- A. istotnie, ..;... b. ładna sj~ ..przystawiĆ". Chwila

poczem, Stasiek zwraca

ł

się

w::eilem.aj.ą

pa-:

jakże

on się biedaczek

~o tramwaju?

- Ach, pocóż on miałby się dntpac do
h*,mw.lju? pyta zdziwiona pani.
. Tramwaj nadchodzi, pani składa para
solkę i wchodii na. stopnie, pies zostaje.
Elegancki młodzian' chwyta
psa i wesoło
mign-ąwszy okiem na
swego to'\varzysza

wsiada z
waju.

kolegą zauroczą pasażerką

do tram

. - Panie, ps6w nie wolno - co to pan
nie wie - wola konduktor. Proszę mi zara.:r.
wYsiąść

z tYll1 ,kundlem.

to

. . - Panie
nie mój pies.
.... A cZYJ'
, r Te'jnąsi~j" zn~ljQmej

pani, rzecze

....
;....;Prosz~m#ie do tej sprawy .nie mię'"
pa!,' wołaoburz'Ortiipam, ani pan. nie. jest
moj znajomy, arii psu' nie znam.
...... Jakto, pr.zecież pani z nim t?tała na
Przystanku ....
--Ja? .Siecizialo jakieś
obrzydliwe
pSIsko nadśCiekfem'-· skąd to panu właści::

wie przyszło do głowy?
,
~ No,' jazda wysiadać. nie:cawra.cać
'gloWy porządnym ludziom...
.
Dzwonek,tralnwaj stanął. Staś, kole..
ga i pies.,zna1e~li.się 'na bruku.
.;..... Tyidjoto, bzyczy kolega Staśka
bikie,gozapasktid?o-n,ego t ' zapchlonego, . żnlO"

ezonego kun41a dźwigac! TYt matołku, nic
mogłeś sięsp~ttj6chociaż c~y to jej pies~
'cit;iki bałwanie!?' (as)

•

*wen~ ńleQdzyWij.l\(lego ~pIl'zy tam

wszyst-

kifml, c~~;a(by usiaĄłDlBlPIl'Zlooiw niego. Mc..~·
~.,U<llfly:ntl No@>le .~ść~ Z tytu.~ nim stal1lę~
Wa1ew6k.i i M()!!m!l. 'fan ostaJtni, w CQJSJSle seansu, mU

Ila.łspemmć··· l~~ i~ obowi~21kif, poriiewatw
r.(dt4)ju'zu~~n:te POWlMQ być ani jedJoogo służą.

.~a:. pl;aWO·od!. ks:ł~ia,na st.olilcul stal~. 'd"'!,

.,~lielkiĘl·~k~~yz.za[>8.1();nemli

śwaecaml,

aksi~e \wdI(~J:rylk<'ii~ej chwd1d,'na znatk.aIDery~a,nina,.2ieiSłQlll,j.Ać 'śwlatl<J: św,Ioo . specja1Jnym paa-a.~~eąr,~k·abY/ w.~Q;koju pa.nowa,ł półmrok, ailbQ
.~s~ac'! p~awan. by 14);ów oświetlić pokój.

'. ~WIn~ia4~;:Za;:801j,elll ipoło:żyldesik~ po?-sto1~1~~:'IJr:zyczeIq:"~yą'Q'1t9uniósl obr\llS, aby Silę ElUpelrr11,~ upew~ć",~t.aiIh
nie •. sehO'Vl'arto.
··U;~ądórwll!%~: A~~t~pnie na swiojem. miejscu,
'.~1y,~iręąe, opQ/!'l$1ił'
~ę~a.mi.na.S!WlĄ
i. cdd1T;Ill,
.!",., , '''''''>".','
'"
'",
."

nic .

...

"

"i

.,

.,

cabkliem jasne. Na,pl'zócl: sieje się, GZ~' .tęt.
podsyca w Moskwie nieufność do J1OIkQjo'rv~~;

J

.,"

Nieu.fność roś j.eJ;\>t .

s(unowJska. Po.]ski.

gruntem JX.ly-chJcz.nym, 002

t1n';

n.i~

k1:ó1rego

:&;:.dillej pe,rilj"ekty'wy kon_flHdu. Niemcy ~tp~ .
u~e pra<C\lją na to" abY 1l)ti.ęt1\Z.~ Wllll'So7.1aIW~·· ~

MookwQ, pallOWfl.}a
J~st

Uklaay 'tocz~,ce s1ę 1111ę'&zy emigral1ta~

a1moofel'[l'· pod€-j,rZlJlh,~tt

to ich IlIujaktoolniejs.w, cL:lIiliOi.a,j T'u.cjn stanu.

Nu,siępnie
Polska, kropiliby &i,ęp~ygQ~Q.
wywala do wojny, nie. otl~yma.łail>y ~J PI::
1fo'atl1ej ,po~rcl6Jki imvest,iTcyjnej. Mog~lby tra
ko otrzyma.ć pieniąd,ze na i'lllpl't;'Zę wojeooą, \;..
·-d ruw.aIlltUlrniMw. Sa,mi Niemcy dO.!f1latv.P,Ey~i~~"
idl nam. I jaJ, ochoczo!...
" .. -". ,
W sZiJ!lkie pogłoski ci jaik.icllś ~ł,i~
Ile.lach wojemiycll na \Vs.r:llodzi.CI EuropYlłŻik;j..
ózą najJmzpOOre<lllie] intereoom po<ll'Jlkim. Sl.\t.-·
dy wo.dJą !Ul, młyn ni.e;roili1'Ck.i.
.

. . . .Tma·R!R'~. .R7RTT7~·~~mURRgR~§M~'. .T••R.~.RR"~'Rr~'FR,e~p"§M~MR."". m~RI.rRI.r""R.~"K~.~~R~
••
"'''RR''RIRUĘ~.,,~"""">;
;~,

-Taje.

.

adzieclnn8)j.

UlDia

Trup białego szpica na wybrze~a'Cłt 'W-isły.
w Wa!l'\Sz\(wlie zglQSdł s:ię
1'IQ,l1.nosidel węgla z ulicy DObrej, wymienlł swe nano 1to.mulSla'l'jatu p.p,

do

- DtzIi·ś ra.no zn.e.zepił mni'El
skła.ti:u jaldś pa,n, d~bl mi pię{l

przyjść

po zLliCłHrl!,:de

prz,ed
zł{}tydl

w&i§Cti~m
i lcwz,ał

: ': ....

- .Cz...'lS 2lac,zynać - l'$kl\'lIlClho nd<lzna,l~i.· .
1"JIjoQ!ta mryla się w żłe-mie. Tra.ga.J.1Z· ~I~
gUl·ąC7.kcW0 a z

za (Urz.ew spoglą,dia:ty

Ź!reriilCe iW:Y'~

w'i.ad!Jwców.

..

. , . .

)ln wy bl'Z"',Że· Kościu~z
k<JiwlSkie. 'Mó<wJIt,2€1bym wZ\i·ąi łopatę, bo trze.ba bę
c;'zi'e zfj'kopnć Sllcl'.zym;k·€,l na metl' głot:ooko-śCJi.
SflJSalCyjrie . ośwuHlczenie zele-kllry1zowal<; cały
~o·u('l koanis;fl.ll'jabu.
Opl'1lJCiOl\V\aJ10 pLwn zasadiik.i.
T\rfł;g'lin: mi,a,l stawić się w umówlM:loom mi'ej,seu
lmzemnie OOJra.cl:zać U\lll'tJUj~cYchgo podejrzeń.
Q znwoiku ikiilJkuni8\Stu zhl'Ojny;clli w rewolwery

Gdy tl'umJenl,p O:[JUs.r,c7.klnO do I1otu, l'ozległsię
k'paZIrlo.t;rICZilly ]}lae~: kÓJ;)Jj:ety. D.-k,....iiclz.yina podilia.~y'~

Ro!twilcą", p(}pidaj.ąICplwo, pl"zyjmuj.a,(~ 1'8!po!rty. ls!to~ z,awił się willlrótce ów pOOlej1t'zany męŻlczyzna,.

Zd,echły pies. ullll.·all.Y bylw lC:kel'W\O<nYk:~~
Lzepek,na sz.yJ mial wsto,lŻB<c<z/kę;
" \','
Zdetooow€I!nl poldcj~ poprl'.tli$J.taili na':lY;~~e"

wyrwi;a..d:flWClÓIw jęło
OrfgaJnii.zafOT()ł>!awY

Pod

Sło-lJ,clll

,ml,i'knęlil w ,1{lrza:ka.eh.

tragatI'7;hm

z wii$k v ifl'6e<kl:

pr!Ze.Clhail.zać s.ię poWYbl'Z6Ż,U.
UIl'z,ędowalw gOSlpodZii'e "pOd

pacbą' dźwig1aił

ll:li.\lJą trUiIDienkę.
..'
Póohwlld p!:1ZyS·z11a.!1lapł·~;'ll11a l"obieta. Wll'aZ. z

dil.i:twę:

~SZC2YL. ~';,KOZWOJUII' ADAM .ZĄLitSlU)
.
'-'-.Ukł~iiWBlzy· sd~ Dliako, poproeUt,. JediIl~

,

Oailej tej ['obOlcie Pl'7.Yfm:.iecAją ceil:e,kU~~
8ą,

wał

ia..c:z;ule" nie

lu. Nagle

manif.estując jedJMk2lby~:·~.
za..bl'l1Imiał olku.':r.y1k:
..
.,

-- S·t.ać! Policja!
Z,> wszech Sltron wybiegli wywiJaiCOO,w,cY. ~:A:~ '.
IJSnowj(l - od!ezW\all gilE) ndJezna.jOOl.Y -:- _\vsW~
tE'ID ~ę'P!J.'lZejmOlWlać.
.
..
... ,
'rl'Umioe.nltę wydobyto z ziemi i. ótwoU.'\Z9:l;l<l:•. ~.
ż,al W Il;ej tI).'llp hialeg{)szlpi(}!l.; .
; .".:

",i:

g.iltymowaniu tajemniezej prury;..

ł

Sobowtór.

'

sze~

mi rossjskimi, którzy chcą w życiu polityCA~
nem Polski odegrać koniecznie jakąś bliżej
nieokreślrmq rolę, oraz stosunki sowie,cko~
niemieckie i sowiecko'I= olskie, coraz wię.cej
:zwracaią na siebie ;jwagę
prasy, I tak np,
.. GAZETA W ARSZ. POR." pisze:

II

,

no. sU1Ylieniu.

Niepokój Nlomiec-

&twDl:e

• •..••. i'

\J(URJER WARSZAWSKY" oma-\vi:ib

jąc wichrzenia sowieckie' na Wscllodzie",·ti-a
polecenie i rozkaz z Berlina, które przy ogniu
chit1~kim chcą upiec dla si~ble pieczę-ll, pi,

Jesteśmy do t.ej pl'acygo'Łowi i CZeJki::l!ffiY. na
gołowcyść Hos.ji, Je'Śli na.m nosja W~~liZ z NJ.em

~~~j~.!~~h!wŚ~~~~łN9nd; u.r.O:~~t\ ;l1'~,~~.ier~ę- .

. ,-~.'

sjl i

wą:tpU waści, :ż życie d(HViec1zie
rydllo bezpuclsta w no li ci różny,ch plo'tek na te
rud ćLl'ą'c7.ący ohelcnie naszego sf\iSli-alilu z,flichodlliego, pol?>CJst,a,ni,o jedlnak po niell ślad. d:od>),Llll w umysłalNl ni emi,o,dki ch, kt.óre <!o;jść m,u'
~2ą do przekonani:a, że Po,J,;]m od'g'l'Y''i'l1 i O{lgry
'Nać bąd:z.ie w pnzyszlr}śej d·oni()l.;;lą l'olę w atp.·
sunk[l;('.h na Wschodzh.\ Europy i ż·e &ię aui ];e(k
~ewa~y(:, ~:mi zo.st1ra.szyc; nikomu nk po,zwoo.i ..

wdrapie

oo.,I'&l1ca

cll'(,'!l-i tej p.ow:i;nna zejść j.Uik'lli1jil'yc'bł0j.
Stosunki polsJw-l'o,'lyjskJ!c pow1nny 6d~ 'hlo
:i.;.-ć wyłącznie na plas'l'll'zyźnte·clobr.ze ll'Ifoztwlia
nego inLeq'esu obu tych pali&tw, bei!? 8Ią.gjea·zlM",j
pomocY' i inte.l'wenc·H si1roD.~~ 1'I~Zeci"j.
'

Nie ulega

Uhum. -:...... Ale

J

uleg:i\Jlie s u .
,.;j jOlIJ L<J<ll(lyllu, ł;O my
niestety zwiększą, diS;
zą sluSiznoś0i zwrz·ucić. mo2emy i 1l1>usi.rny Mo·
"'-Jdtl uleganie suggesLjolll Bew11n,u..
Śc.isla \\'spólpl'<liCa
wojenna oouty.cil
]:n:llstlw jest tajemnicą .Poliszynelu. Ch'[!ą1: po-kojnwego wspóH.ycin. z Polskt1. Mos>kwtl - ' 2

Cd nn iD powi.etlziel; mo:i;na., tylko je.duc"
1", Polska na I1ic.zyim pa.sku nie chadza ~
r;lmd:zać n:,(' z,Q.myśla, do :Łuchwj "wuelktiej gl'Y'
l·je nu.lezy, :i:e celem lH"s.zym joot utJ.'!Z.ylIllionie
Pliikoju, lct0n,m,u w 'EnrD'Pie Wschoc1nLej wŁa
~nie naj}}:1Irc1~zi.ej
zagl'llzają Niemcy. Tw.ierdze
Kr61ewlc.a czy Ki,slrzynj,a, ~wtad,czą D tem w:{llloWlllie.
JeśLi Niemcy są zaniepO'kojeIll, Jest to niepokój lllIdJz.i, którzy w swe.i poilHyc(, wsch-odlIliej

do przystojnej
proszę

C~ mi lWl.poJ....;tawnie

Zn.unicnne uwa:gi kreśli "W_ARSZA~
\VlANKA" na temat soju'>Zl1 sowiecko-nice
mit'ckiego i obn\'v tych osf.ltnich, Pisze oni!
mianowicie; co l1n:ótępuje:
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Dziekan

wydziału

p"zez
senat i kierowniKa .
.~
~
UnIwersytet im. Stefana Batorego w podanIa się do dymisji i zape\vnila o \ydzięcz t·.~ ą ZOS t fi ł o UZn!lUe
Wilnie prze2.ył w f. z. burzliwe chwile z po nościj szacunku i zaufaniu, które ogół akadc~ prosektorjmu, prof. Reichera. Komunikat
taki wvdawał się całkiem zbędnym, okaZUje
wodu zatargu o trupy iydo,\yskie. Zdawało micki żywi do jego osobYe
. aednocześnie medycy chrzeŚcijanie 'za się jed~'H1kł, że pewna nieufl10sć do prof. Rei
sięlt że spór jest zakończony. Senat postano
mlescili
w prasie konlunikat, że bynajmniej chera nie była bezpodstawną. \V d. 23 lute
wił,dopuszczac studentów żydów do pracy
wprosektorjum, o ile będą dostarczane tru::I nie zmienili stano'~lłiska w sprawie zwłok ży go prof. Reicher dopuśdł do pracy w prosek
py żydowskie. I społeczeństwo źydo'\vskie po dOW3kich i gotowi są na\vet dobitniej jesz~ torjum studentów Żydó\v, jakkolwiek zwłok
godziło się z tą koniecznością, trupów dostar -cze zaznaczyc swe stanowisko, które zresz~ żydowskich nie pylo..
czało, zorganizowało jedy'"D.ie pogrzeby tru~
pów po sekcji. Wywalało to nawet \v spolc$
czeiistwie poIskiem zamiar naślado\vania 'Zy
dów pod tym względem.
'Tnryśei
będą
tłumnie zwiedzać Polskę
Ostatnie wiadomości z uniwersytetu
wIleńskiego świadczą. jednak, że zgoda była
Biuro podrożmcze Cooka, którego cen zgodniol1ft z 2 delegatami biura Cooka, kttt
pozorna i że Żydzi mają obecnie n dzieję trala znajduje się w Londynie, nie nlialo do.:: !zy \v ostatnich dniach bawili w 'Varszawie~
zwycięs\wa swego pierwotnego stanowiska,
tychczas prawa sprzedaży biletóvl na koleje a obecnk dla poznaniu terenu zwiedzają
W czasie najostrzejszego sporu, a poh'kie, i dlatego bojkotowało manifestacyj: większe miasta. Pome\vaż umo\va nakła&
więc pf'Zed kilkoma nliesiącami odbył się w nie Polskę w swej działalności propagando:: na hiuroCooka obowiązek ufilieszczania ar,Wilnie w sali Kreingla wiec żydo'wski w spra wej 'i organizaeyjnej. Nie umieljzczano żad: tykułów rekhtmo\vych osobliwości Polski W
wach akademickich, na którym \v bezczel=, nych wiadomości o Polsce \V licznych \vydaw::; swych organach i \vyda\Vllichvach oraz roz.ny sposób obrzucono pot\varzami ówczesne.;: nictwach biura \.." różnych językach, odma\via da\vania broszur p:opagandowych o Polsce
go dziekana wydz. lekarskiego prof. Orlo,v:: no przyjmowania n1aterjału piopagando\ve:: w s\vych biul"4lch delegaci Cooka odbyli w
tej sprawie konff.'rencję z dr. Orło\viczem,
skiego. \Viec ten wy\vołał silne oburzenie w go dotyczącego Polski w celu
rozd~nvania
szerokich kołach nietylko slucnaczy uniwer podróżnym w ekspozyturach biura i nie kie kieirO\vnikifill referatu turystyki w min.. r()ł
3ytetu im. Stefana Batorego, ale i spoleczell rowano do Polski nikogo z tysiąca turystów, bót publicznych i zape'wnili sobie współpra
·stwa polskiego. Z ogromnen1. też zdumie;, s.2ićzcgólnic angielskich i amerykańskich~ dla eę jego refEratu \v dostarczaniu artykuł6w
opisowych i ilustracyj.
nieu1' dowiedziano się, że z wiecem żydo w" ktÓl ych biuro uklara marszrutę.
skim "'lsoHdaryzcwali się d\vaj profesoro~
.Międzyministerjalna komisja turystycz~
lJmo\va Ula bić ostatecznie poaplsail:
wie wydz. lekarskiego i jeden student Po:: na vlYPf.J.wiedziata się za uwzględnieniem o~ na w kwietniu. Na konferencji z dr. Orło!!
lak.
ferty Cooka w sprawie udzielenia mu prawa wiczern ustalono, że wycieczki Cooka będą
Fakty zsolidaryzowanla się
obudziły
sprzedaży bilctó\v na koleje polskie.
w zasadzie kierowane tylko do tych miejsca
protest jedynie wśród polskiej młodzieży ll='
Pertraktacje, toczące się od dłuższego wości, które mają odpo\viednie urządzenia
kad~mickiej, W sali Śniadeckich odbył się
czasu, są obecnie bliskie zakończenia. Urno:; dla pOlnieszczenia zarllożnych turystów ~
imponujący wiec, na którym wyażono ubo
wa jest już spisana w min. komunikacji i u'" granicznych.
1ewanie owym dVlum profesorom wydz. le~
karskiego i zaż~l dano usunięcia z grona aka;;
demickiego OW{kgo studenta' Polaka.
Otóż p. dziekan Odowski ś\vieżo podał
dom,
Się prs,v obywatelst\iva dlą rosyjskich
się.do dymisji i wydział lekarski. wybrał na
ernigrantó\v
'jego stanowisko prof. Tr3.1CZe\vskiego, t. j.
R8da naczelna rOf~yjskiego Ziednoc,zema lurodowo{~ei
rosyjskiej, zami!:lS!!1kałym w
Pofsce.
właśnie jednego z owych dwóch profesoró'\v ł
dQwego w Pcllis.ce~ obradO\vała pyzez d\va dni w
\Yy.sumęio myśl ewentualnego zwrócenia sd.ę w tej
.z·wiecem żydowskim się 'solidaryzujących. \Vau:szav7ie. Obecni byli delegaci z Kresów i Mało ruate.:rji <00 IDi~dJzynflJ1Xi'dow.ego trybuna.łu w H6r
dze.
Koulisja Międzykonkur. Medyków Chrześci~ poilfSki \Vschodniej.
Poza sp'ra~:vamj UiI'g13.n.i:zaeyjufrm:i, Rada za,jWysunięta prz.~.z Radę spra;\va obyvv.atols<twa
jan w dn. 22 lutego udała się do prof. Orlow illQwah się k,;vGstją mbmorjalu do rządu w spradotycz] eTY.Jj,gI~antów l'OISyjskkh, którzy od wielu W
skiego i wyraziła ubolewanie z powodu jego Wli-e przyznama Obywatelstwa ,pol~:kiego osooom na- przebywają w Polsce na prawach cudzouemoow.
<
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l\IAURYCY LEBLANC.

księcia
dodał

Renin

oś\vi.a.c1czyl a
kate601'yiCZJl1i~, że ~ż jej wrocH do dOlIDu zupełnie
trzeźwy. pr1Zy,szło mi .alt1!razu na myśl, że stary d;e
skłamał roomyślme...

i po

niroe

dCi;!Zedłem

dQ

kłęhk3,.

Zastępca

-

prokur.e"tora

W takim razie

rozejmiał

należalU<by

~\,~iid:zę, że właśnie

sta,ry de GQrll&

I..?7.&c!ZywiśtCie stary de GO:l'!li?; s,ze.clł szybko, ży
gestykulując. Twarz prz.yob12kł w maskę bólu.

wo

,,:.... I wł.aśni,e 00 tem się złallaił, , po el1wiH. - Bo skoro pani de Gorne
Gocne

pY'zekonamy, b-o

tu idZIe.

s~

z humo-

poprostu

wysłać

aJent6 w W poszukiwanIu za owym pseUdO~lli€bo
szczykeill?

,-- A to z jakiegQ powodu właściwd,e? - spytał
Reni'R - Przeeież Mateusz de Gol"ne nje popełnił
n1c zł,: g(} Że ut1eptał ziemję koło swej studni, że pod
rzucił I'6wolwer, że wystrzelił w powietrze trzy ;r.a;..
zy, za to. nie m{)~na go przecież poe.iągac do odpo)Vił"dzi~Jności! Cćt mu rr{)ż~my zarzucić? Że WZolą,f
f){' tysit/ y franków? SflJdzę, że pan Vignal nie ma zafl.l.ilairu ge o to oskarżać?

- Z pewnością! - przytwierdził Vigna1.
-- Zatem cóż innego? Premja asekuracyjna na
~y4;ie'l Dopiero ",'tedy. o i1eby ojciec j€go l,gło
~!l s.f~ (j wypłatę, można wj'''toczyć mu dO('hodzenia..
A
je ml . . ,. do
ftis doJdg;1e.
rara.l

- - Gdzie mój syn? Zabili ~l1i giJ! - l{Jrz;rknął
wymachująC rękami. - Ach, czekaj, Vignal, ty han
dytol
-- Słówko, parne de GOirnel - przel"wa-l mu z,9,..
~tęp.c:1 ~"rQkill'at<Jira.

- Czy mrusz pan zamiar zgłosić
:!łę o wypłatę poU!cy asekU!racyjn~j?
-- Naturalnie, - udpalrl bez narmysłu..
_. Bo widzi patn, pański syn żyje! I ludme mówią, Ż~ pan na1,vet pomagał mu \V tej całej histugo sa,m ukiryl poć:. płachtą brycaJd i przf':'PGk"yj{)rr"u na siiaicję.
Stary de Gorne splunął potężnie na ziemIę, wy
ciągnq~ Ul'uczyściE- rąk~, jakby się ehcial zaklinać...
pD chwili jec!inak r{!zmyślH s:ię. Vlybuchnął g10śnym. wymuszonym śmiechem, mó\v,iąc:
-- A to c,i huncwot, ten M'l':eusz! \Vięc chci.3l
udaw:lt,:
I myślał. że ja p-mlejmę piez
i jemu pośl~? O nie, nie weźmiesz ty mnie na t"Jt ... Nie znasz mnie jeszcze; chIn
paczku!
rji. ..

że~

wiózł

~~

- I nie
cala ta

czekając

odpowiedhi
go

nieSłychanie
Ił

Jl

K~wy

Renio

wr6clł

odszedł. udają.e,

śmieszy...

..

do dworku, ::tby
tattL" ttdIs

zabrać

z.e

.

Zgl<J>sH się tedy do pani Erme1ID, a.le tam. mu
pow:eazl,uno, że pani HOJl'tenzja !~zuje się trochę ni.&!
zd1'vw.ą.. bardzo go przeprasza... ale nie może gQ
I'ł'ZyjąĆ.

A

" -. Coruj lQipi~j! - monologował na oo'CllodMW
Reniu, zade.l'ając ~~ zadQ\"'iOleni'<FH ręce. - UDJika.
mni\,", cbo\"va się, zatem kocha... Uozwiązanie Si,
'ltLżB~

VIn.
POD I\tIERKURYM.

~)n pani H{H'tel1zjj Da,mel w la Ronciere, ~

ta BassiICIOm:t.

Dl'{}ga moja przyja~iółikol
1\1 'n-ęly d,;>;'a tygodllie, a pUini nie da.ie zna.ku ty.
da. N i( lirzę też na to, abym dostał jaki list od

ra~J, pT~ed,_. ~
0\\'11- feralną dat.ą, jaką. ~
C:ne
UJJW\VIllsmy w s\yoim czasłe... Che:i:albuID by
~
•.
"
J
•
tf.;rn:H'J tEn P".zyszc-dł
na.jprędzej, wybawiając pe.IlHl:
{j'\vycn 'i\'zajemnych zobvwlązan przez nas
CD, m[nn \,\TtlźenieJ plr.vita pani z mOi
(iDŚI:.l Co cl0 mnie,
O\ve sied;nl przygód, wspólnI'
'l
przeżytych i
zakoflC'Zouych, by..
ły oh mnie jed:nem
ra4lGdci. Zvłem re~em
z panl}1; \vidzialem, że te
ten fuCh wyw1&*
7al na
zbawienl1V wplj.'\.v. C2ułem się ·talk
c:zcz~śl~,i"l:' ym,
że bałem .
z tem zd!'adm~... !
dziś v,idlę, że pani Q'foga ma przyjac:iółko,·~
fOó,Siać ze swym
broni! .•. Trudn~.
;i~ mi
!! tern
liC Ot ·.1

~

.Nr.6f

o

I

A

...............

C~eik, 3, maa'-ca -

Będzie~nim

KW:1.egundy Ces,

~BATB.Y.

WIDOWISKA4

bi~KU.p~oraynarjusz łódiki, ks. TymienieclO.

duch. w
Tomczaka

Od f. 1911 był ks. biskup Tomczak profe$~
rem semin. duchownego w Warszawie, gdZIe

Biskup~Nominat urodZił się w r. 1883
w Biesiekh'!fzu "(woj ew. łódzkiem): Po ukoll
czenlugimnazjunl Vl Chyrowie w r. 1902,
studjowal ttologję w seminarjun1 w Warsza
wie, następnie w Akademji duchownej w
Petersburgu. Był wikarjuszem w Słomczynie.
kiedy proboszczem tej parafji był obecny

nliletykę i pa.trologję. W r. 1925 uzyskał ~a
Uniw. warszawskim stopień doktora teol(W.
gji, poczem dla przepro,vadzenia studjów
specjalnych ba\yi{ we Fryburgu i w Paryzu
\Vydal szereg prac naukowych, jak: "l\loderl1ł
H
mzm a protestantyzm liberaln:r j "zagadnie
nia. filozoficzne u Te;rtuljana.cs~

biskupem:suf,raganenl w Łodzi.,

L~ . ,Pfłni nie chce OOieci~"

Reduta ~'ła.jukochańsza WIna mahara.dty".
~Kmo "Wiedeń-Berlin"!
ImperiaJ. "Cyga.ru;lfa kre\v".
Od~ . ,CM.'Miikcłaj II".

T

C.., "Banda krwawego 11ma".
II",

.~ 'aCti.' Milroład

Dom. Lu.dowy ,,~ sceny".
No:wo§e-i, :,0 Cf'ieII.U się nie myśY",
8Zpo!lach

że Ojciec

św. miano\vał lnoI. sClll1narjum
\Varsza\vie. ks. dr. Kazimierza

.~::KUfMcielka(\

B&am'R '"W

1rolcietJcl'i

"ie-jatki Kin: Ośw. ~,Nad pięknym, m~drylrt Dunajem"
~

, C i A ',,-,"-,,-,.

22!!IS lliRi

WIadoMOŚci, bieiące.
.Dowództwo
się

'c

,'łiń.lbm.' 2...mdesięom,y

o. K.

urlop

IV

oko()li-c.znÓŚC!LowY.

. . .' Ol:owj~~ D~yO. K. w zastępstwie, a.ź 00
'WygjMI!i'eoollia nowego D-;ey O. K. ohjął g,e,n. MałaebQ.WiSkJi Stanisł6lw.
.
J.a'k 'nas

m-pewniają.

g.en. MalaohoWl3ik!i w uzna

JQil zasług, mo stanowisko padiczas wypaIG'ków ID&iowYCh _tand.e wy~ nowy.m dIowóticą O.
K.

rv~"'>:'ł;:~~_NJ.~~~k:'"L~~'·"':"~':'4i:\:ś~~~::;,~7;;,,~c:"

Ka

' pOdatkowy '.

"r!.

, .' Iw!m S1k.awDowa w LOOzi podaj,a. d/o w1a~
4ci,,~ 7, mllłlroo br. ' up~wa ost.attoozny' termrffi wp1e..
(-anią. ~I"Z0Z pmcod~Wtców ~tku doohOOJ!Wego
c.-d ", n:p.os.8.żeń slużoowy.ch, emery.t,ur i wynagrodizeń
. %a..Jia.j~miIlą proo,ę. 15 m<8Jl"Ca są płatne opłaty mifr
ai~n€' podJa:tik.uprwmysłmvego podatku od chro,tu
ęSił\g.nlęteg;ow l!uJtym br. ~z pr~dSlięb1omtw:a "ban
4.Jpw~ pierwszej .i dtrugiej mtegQrji i pr~ysłOR
:mająca śwfiadeotWla przemysłowe, I-V btego~ a
~ee, pN.widłOtwe kaiątkii

inteji3Jtywy Wydziału ZdlJ:owh3J PubUlEIlęgo

t·~jki.etrolWane będa,

<WLeci p!l'!ZeZ

wlad~~ SłZlk.ome.

Nh~za:le~nde·o.d tego . konzystać ' z niej' mogą
iJ.1~{)żny.ch rodIzioow" (R)

,', ::Za'ta~

W,

Teatrze

się

czym, odbył się wielki wiec praco'\vników biu
rowych, zatrudnionych w przemyśle, handlU
i transporcie. Na wiecu tYl!l, po oży"vio~ej
dyskusji, przyjęto szereg zasadniczych rezolu
cji. \V rezolUCjach tych stwierdzono nl. in.'
Ze' niestosowanie 8-godzinnego dnia pracy i
angielskiej soboty daje pracoda\vcom moź::;
nośc wyręczenia' się znacznie zredukow'anym
pe.rsoneleln, poWiększając w ten sposób ar,
1llje bezrobotnych pralCowników umysło
wych .. Dla zmniejszenia wyzysku rzesz pracu
jący.ch i w celu uzyskania pracy dla
bezro.::
botnych winna byc bez\vzględnie przestrzega=na. ustawa o S-godzinnym dniu pracy, to też
przeprowadzić winien Rz~d przez
wydanie

energIcznych zarządze6 celem ukr6cenia wy!.
kroczeń przeciwko tej usta\vie~ Z drugiej teilf
zolucji. stwierdzono, że od chwili za\varcia
ostatniej umowy w przemyśle włókienni::
czyn1., tj. od 1 stycznit 1924 r. ~ożyzną po~
ług

oficjalnych danych 'wzrosła. O 90 proc!
Ohecne,;; place prac(}\vnicze są tak niskie, że
niczape\vniają nawet minimalnej egzystencji,
a uzyskani.e nawet 2.5 proc. podwyżki tylko W.
nieznaczny"Ill stopniu polepszy sytuację sp.a.~
peryzowanej nlasy praco'wniczej. Wl'eszeie
wysunięto \Y

rezQlncjaoh

sprawę załatwienia'

przez rZ1ld opłat komo'tnianych r które w tnieszkaniach zajmowanych przez . inteligencje
pracującą stale wzrastają oraz koniecz:n()Ś~
ohniienia i ulg przy,opłata.ch w szkołach.z&

dzieci pra~owników umyslow~ch. (e)

haDIJilowe. ~l

ffty Ma:gtiatraeie mtasta LodIzi w na.jh1Jiiźszym czas.i(e
.otwart.aoostaje k:1inilka ne1.llI'Ologj~psychja.tu"y
cłiDla z 'puychodnią dla dlmooi OO\r'WOvtyc:h ()lraz 1Ja.
bOOiawitllY1C'h' w roYJWQju umyś'lwym. Do ~yohÓ'-

dni

egz~st
Jji:.
wiec pracowników biurowych od przemyqłowoów•

Wobe.c zbliżającego SIę terminu wy~
gaśnlęcia umo'wy w
poczemyśle włókienni.,

zs

. . Ambulatorju'm dła dzieci
.nerwowych i niedorozwiniętyeh
z:

literaturę polskąt ~ następnie h~

z. ni r
o
Z
i ,zapewnienia minimum

Domaga

dowtiiaduj,emy, pr~eń.tesiony w '~t3n
.poc.zyuku ro,:ok. M. S. WOjsk.tbtyJchczaoowy 'D-ca
P.K, IV, Gen. Dyw. ·Ledóooo\vSiki Ignacy' rozpocząl

lek

wy kład'al

~

COieo ",.J)~ki woo'Z, pustyni".
,

.nowy bisknp-nominat ks. dr. Kazimierz.:Tomczak.

"Polak~Katolikn donosi,

1~ M:i.ejski ,~PlfobosZi~Z wŚród bogaczt~,
Tftl;f,ir Ptł,ipulairny ,;Oglliem i mieczem".

D- sufr 8 D

ishu

óźotrz

~

dzieci

iejskim

W. dIniud!zJ.siejszym

pnzybywa do Lod7Ji impre
~~o 'rod!Z!k;i,ego Teatru Miejski€go p, Szyfman, który
j~~ ',-wJ200m0 , stale. proobywl3., w WarszaWÓle. Po
. ~.zy]e~d2iie p. Szytmoo.a, do ŁOO~j, cdbędlzie się kOli-'
fer.encja... z pr.zedsta.wicie1a1ni 2Jwliązku Bra.oorwnilnh,' Te:atralnyeh,w spraWlie wyEuIDE1tej pr.zez Zwiąr
zeiklQ Pl"OO. pOOtwy.1lkii pł3łC d:1JaJ praoowndUtów. Q
ile, ź.ąda'DJi:a 1JWtiązku' nle zostaną. uwzględnione, to.
pr~Qwllie,y: zagr{t~ili strajkiem. (U)

eJ.
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Związek' odrzueił propozyoję

strajku, protestacyjnego przeciwkq
rozprawie sądow&~
.'

V.i naJhIi~szym czasie odbęazie się w
sądzie. okręgowym

proces przeciwko tramwa
jar:zom, któ-ryn~akt oskarżenia zarzuca tero!
wobec kolegów podczas ostatniego strajku
tram,vajarzy.
Wobec zbliżającego się terminu roz:;
praw~ zarząd związku tram\vajarzyzwrócil
się w dniu wczorajszym do z,wiązku pracow
ników użyteczności publicznej' z pr~b~ by

prze"d procesem stosowano we wszYstkicH
in~tytucjach
użyteczności. publicznej CO
dzień dwugodzinny strajk jako protest przeciwko pociąganiu do odpowiedzialności 1'0-

botników, którzy popełniają przestępstwo.
Co się tyczy strajku protestacyjnegoł
to sądy w Polsce, w myśl konstytucji są niezawisłe i nie będą kierowały się podczas. pro
ce·su żadnemi względami. (bip)

~

ł

Kto i eo mote' otrzymać bez oła
J~k się dOwiadujemy z U~~u Celnego "Wła
dze Skarbowe w .porozumieniu z Ministerstwem
Poczt j Telegrafów wydały ZM'~enla w sprawi~
I-QStępowania przy odprawie celnej przesyłek z dia.tarot O ile rewiiZja cellla ujalWlllti przesyłkę doo-y,
którssą zwolniooe od cła to znaczy używ~ne
nteczy przeznaozone dllB osób n:ie'Zallloźny:ch, jak
nawzyikład używaną odmeż, bietliznę. obuWie lub
knne r..rzedmioty cOOziennego utytku, Urz8,d Cel..
• 1 ' wfnien w tad\:im wypadku !7porządzić wynik
reWi~j1 . na. s-pecjaJ.nym f<XrmuiaJr.zu, który wraź z Qdł!OŚną
przesyłk.9, ,l ~ dołączon.:mi dokument.amJ
fooztowymi przekazany zostaje Urzędowi Poe..no'ffanu. Un;ąd Pooztowo-Ce1ny przesyła wszystkie do
łtumsr.u" ł pa.ezkę ~ torm.uJa.:rz Z wyn1Jkiem rewi. . i ~ 10 ~ Idr$Młj~d be& jakteh..

łu

ie~liIEył
•

•

zworonożna

t
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EPIDEMJA ,pRYSZCZYCY W WO JEWODZTWIE J.oDZKlE)L
W ostatnich dniach w poszczególny.ch
po,viatach województwa ł6dzkiego coraz czę
ściei zdarzają się wypadki pryszczy.cy to jest
choroby racic i pyska u bydła. W związku
z powyższeln zarządzono JUŻ środki zapobie

zar82y. By
aby włościanie współ;:!
działając z władzami w walce z pryszczycą

gające

rozszerzaniu

się złośliwej

łoby rzeczą pożądaną

-

b:ohVl-:k dalszycb f\)l"ma.lnośc~ jedynie Ja PObranie:::n
pocztowych i pokwitowania.' z odbioru
pr-zesyłki. Ró\vnoeześnde wydane z.ostalo mrządrlenit:

I131eżocścl

tiblj

spor.l~ ~~ ~

oeó» ,Q'!

t;l'~Yn:u~ą~yc~ ~z.esyłki
lit"1dIll3 ł::

kto

l

z zagranicy, na którym ma
jak ezę:;to otrzymuje da.rv bez op1&-

l'.f:!D1a da. (R)
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Spal,Ha się .f6bi'yk~ Y"o,jdysławskich przy ul.
JakIŚ staruszek zgInął w' płomH~niacb~ ~ Dw'ie osoby uległyeięźldurnu

v~rysk{o(Jzenia pJrzez okn.o@

W dnIU wczora'jszym o go(1zinie 4 ml~
nut 3L lllieszkm'lcy Łodzi zaHlarIllowanizu~

stali pl'zet'az]hvemi sygnałami syren fabryczNatyc1ll11.iast
nych. ZWhlstUj:~cych pożar.
zwr6ciliśmy się telefonicznie do Komendy Po
Heji, gdzie zakomunikowano nam, iż pali siG
wielka fabryka przy u'dcy Gdailskiej 117, na~
leżąca do Sukcesorów \Vojdysławskich. Wy~
delegowany na miej~ce pożum współpracow;
nik naszej redakcji, zebrał następujące szcze"
góły. Fabryka Sukcesorów Wojdyslawskich
przed paru tygodniami wydzierżawion~. zostn
la przez właścicieli 2. przemysłowcom: Wolfo
:wi Frenklowi i Aronowi Wei~manowi. Weis;<
man w części parteru i 2 salulch II i Il1 pię;;tra
ul'Uchomił tkalnię, zatrudniającą 280
osób.
Frenkicl w d:i1ugiej części pall:teru i na pierw.
S2.ym piętrze założył prz~~dzalnię i l'eiserni(~
zatrudniającą przeszło 100 robotników. Nie~
szczęście chciało. że w chwili wybuchu POŻtl
fU zarówno w tkalni jak i w przędzalni znaj"
(lowaJi się robotnicy zatrudnieni pracą. Po~
zar wybuchł skutkiem krótkiego spięcia z
którego iskra padła na odpadki od wełny i
kurz. ł,atwopalny materjal błyskawicznie zaJął się wielkim płomieniem, prz(':! co w mgnie
: niu oka cały partett' budynku fabrycznego
'"
. . . IO b ot 111Cy
.
" st anął. w morzu
ogllla. p rzerazem
·!ultru4nieniw salach parteru na. widok pIpmie
'niW'.l?anice~cUisiędouc-ieczki.....\ . .••

daitskiej!l

poranieniu skutkiem
,

tychczas uazwiska staruszkiem, ktÓl'Y śmier:
eLl ffitiCzeilską zginn,ł w
mo.r:1,U
plomieni.
Zbliiająe się do okn.l uderzony
został
w
g10wę cegłą odpadłą od nadpalonego sufitu i
z okrzykiem "HE·rr Gott" upadł na podłogt.;.
\V tej chwili zapalił się dach w zg1iszcz~lch
grzebiąc nieszczęśliwego człowieka.

Niemal jednocześnie runęły
podłogi
wszystkich 3 pięter, a w ślad za niemi bocz>
na ściana fabryki od s.trony ulicy Zamenhofa
Ściana ta zwaliła się na stojqcy napr~:e~
ciw domek parterowy oznaczony Nr. 48,
gdz'ie zamieszkiwał ubogi piekarz przybyły
prze.d 2 tygodniami zc Zduilskiej \Voli, nieja
kI Mikoła.j PIeszota. Dornek ten uległ 'd08Z<
czętnemu zdemolowaniu. Jedynie
szczęśH;
wym zbiegiem okoliczności wśród mieszkaJ1
ców drewnianego dOHik:u żadnych ofiar
Vi'
ludziach nie było. Encrgiczna akcja Shai:y

OgnIowej pod osobistym kierunkiem komeo
danta dr, Alfreda Grohmana trwała około"
godzin.
Na miejsce pożaru przybyli: wojew<»
da Jasz,czolt z osobistym swym sekrcb~rzem
p. f{Osjr::ck1111. Komisal'z Rządu Iżycki i
za",
stępca jego p. Janiszewski, wojewódzki ko,
mcndl1nt policji podinspektor
Niedzielski,
komendant miasta lllldkomisarz Izydorczy~
naczelnik Urzędu śledczego komisarz Weyer
kierownicy sllfliedni:ch komisarjatów.· W zoro,f
wy porządek wśród tłumu
utrzymywaJa
dzielna policja konna pod dowództwem swet
go komendanta p. RozuU1.skiego. Pożar uga
5zono o godzinie 21 minut 30, jednak 2 od~
dział Straży Ogniowej dla gaszenia
zgliszcz
poz(stał do rana. Straty wynoszą
1,000.000
złotych. F~bl'yka nie była ubezpieczo~a.
(Xy)

N'owy projekt ustawy antyaU<oholowej.
Nowy projekt ustawy antyalkoholowej
Należności) skredytowane za napoje ah
godzi przedewgzystkiem w pijaków i awan~ koholowe, podane w kieliszku) nie mo;ją byc
.turnP"o'"w.
dochodzone w drod""e
skarg'l' slldowe".
1....
'"
'"t
oJ
Projekt ten wpl'owadza nast~pujące 0'"
Pl'ojekt m6wi dalej, że katany będzie'
@rAnlc~enia .w,s}>l'ze<llaty .. ·.·aikoholu•. ' Prze~ę~. gl'zywną. do 500 zł?tyclli. aresztem d()4tygo

. •. DQ~ieroteta~.;·~a.~lA~9\vana,'~1'?era·~1i .• :. ;'r~~r~t1Hl?Bt~lt.ę,VYrQ+~() 'PQ,ąi'a cll1' .p6,st~Cią.. . dni, ktow:st~me ·meJ;rzeZwos~f. ·.iach()wa,
weml krzykami robotników ·.admirti$t1acj afi .$przedaw~Q \<;łQ·SljOŻy~.a~iirruil~n~~jsGu·llaPQ,,·;I~i~~ :&wojęrfr'dajep9\V4ą'40puąIic2~e~o .
bx,yczna zauważyła ogi{'il, ci. żywiQ!bwe j' kIt(". j ów·' .alkoholo'\V"Y clli '. za~~:ritjąJcych: .poturd60 ..zgąrsze:nia•.'. oraz kto pij ~nyins.jdujesię"w ".
, sce niezwłocznie pO'vviadamiając Straż Ognio proc'. wyskoku. 'Liązha '. miejsccietIlHą~nej1Jjie'jSc;uPublicznein;bez względu hasw()j~
'.

J

y.rą i Komendę Policj'. Niestety stalo się

to sprzedaży lub wyszynku napojów nie może
gdy niszczący żywioł zawładnąI przekraczaĆ jednego na 2~500 mieszkańców.
· 'iuz całym budynkiem.
.
Nader ważnem jest; że w Hd1t'odze głosowa~
A tymczasem robotnicy
zatrudnieni nia powszeclllwgo gminy wiejskie i miejskie
na salach polożonychwyźej nie wiedząc
o mogą w obrębie' swych granic 1.1chwaHć całko
..
d l
l'
l"
wity zakaz sprzedaży alkohCilu". Projekt za
mczem na apracowa l SI'O wJTIle.
kazuje dalej sprzedazy i podawania wyskoku
.
,Aż bukzapadlpjGkutkiem przepalenia na całym óbszarze" państwa w soboty i dnie
klatki. schodowej, zwiastował
im gl'oź<lce
n przedświąteczne
i e , , od
' godziny 3. po południu
.
'1<
bez:pieczeństwo.
.
do ~()dziny 3 w. niedzielę. i święta; Zatem w
. Ogarnięci nieopisanąpanik-ą tłumn.ie niedzielę po godzinie 3 zakaz ten nie obowi~
fun«:li do okien instyn.ktownie tli! drogą szuka zuje.
~ąc T.atunku. N H ~<':.'..
..
zdołały
rprzybyc .niemal . wszystkie oddziałY' . Straty

.'. :w momencie,

Ogńiowej(tylko

zache'wanie się. Tejże karze pocliegafen,kto
drugiego upIje, Kto po godziniepra:wtlie prze
pisanej' przebywa w lokalu. w 'którym oCl'by
wa się wyszynk alkoholu, będzie karany' gl."zy
wną do 200 złotych. Kto za napoje. skred'.yt~
wtmc iąd. a. albo p1i zyjmuje zast. aw lub.' bie. rze.
weksle -. podlega karze ga-zywn.y do . 1000
złotych lub aresztu do. 6 tygodnt To QStil::tAi
.
nie zwłaszcza zastrzeżenie jest dużej
. wagi.
zwlaszęza .' dlaobrollyprzed. Plef)Qmit1l:ll'Yl;P;,
s zynkatzami.
(O)·
.
....

'.<,

12114 jakorezel'wapozo-

stal)'w kosząrl:tc1;tl,hy,. zap9hiec .nieobli9;ilal'
nym Illlstę;P:st'wompalliki..
, .....
.
·PtzYPQmocY.r1lechanicznychdra.bin z'

morzapłox;nięni ~at6wacpoozęto'()dciętych'

. . . .'.

.. .

.
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.'.

.' .. '. ....
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.. ". .'. .

pr.zez,ogiel\ robotl1ików• rozpaczlhyie' wzywa~.
.,·(JIń()',V;t w, przemyśle . ~;' :wł91de1l;Ol~:lyl11 \n.leczYnna~ ą .•~.. 'Nełgiah~'.ą,~6pwn ..l~~bo$.
jąćycl1r.atun.:ku. Tu w.sposób jaflkrawyujaw. p;~"zewiduje jako term!~ jejwygaśni~cia.p~~,rw· ',mi~n!a'tlie:p+zt:kr()czył;®<pt()(t~r •. :l'l'a~4\~".iłą
niłasię nieoceniona~prbst. diielnbŚ.ćnfJ"S~Yl')ouie'dzialek po l·kaidego mi~shlCa,()ile··· dwlezlll.ip.ny wpiz~dia.ltliachibawel~ia~)l'C,llJ
szy~lI strazaków. W niespełna kilka .minut wy1l16wienie:urpowynastąpiło W .•.t1sta191łY~ ,vctnian()+"eżcsallk-owych.iie~t':I!ÓWll!e~~cioWć(
ll1imo~Ó$~,QęgQrątl.O$obiśóieni~bezpieą~ełt~· łer1l,1inłe \V Qec 'tego' wd~u\ym wyp~dku.lI" . dempol11Yśln~j.$ytu~~jijPotiiewazwy~ska~';i;>
stwaW-szy~~~pb.,zą.gFoż,Qnych poiarem l'Q.bot mowa .!y~asa.wponiedziałe~<7}?;n;t;nie.~aś .i!1lezdolllqśct\Vytwć1ez~llci'osjęil dalekie; )e~t ";.:;':{
- .."U'w
..• wYd~byH .zplciulio i,aczkolwiekrlie
1 Jn.arca, Jak·jQPod.auo:Z;/tych: .v.r.ĘględÓw .' od'pęli1egowy~ys~ani~ ich~ Pracą pa(lwi~~it, '.... ,:'
ll
, .... si~,heZi 1?~r~l .. l1ięszcięśliw~ob,wypIi4." zl!dneW?p6~n~' nal'adyprzęluysł6Wc6w .·...się.·~riHahy:jeRtdowodem pogont'żapotrzebą ktt1' . .. ,'.'
..
l1iek1.11aqjl
koszt6w6g61tiY.clf ::'.:
'Ystęf,>uJąc;ria.l$zci~lj(ndrapihy zptzęrażeuiit zttPa~ly;<Mori1entóbechy 'l1ie.uądaję się do riawlę~szą produkCJQ,. Wreszcie wpheowtEll-lł:·.i; :.;::.
~~~~lłt:r.~",p()~~I~~ .~:,~'wysokoścj 2. ·piętra.u$t~le~i3:'p~pWY#d ,pła.()w:pr~eln:y:ślę··P.ra:ca ·uięCfia wzlic stu .koszt6wutr~al1i~t~iśł~{ ':~':'·;:;,i·t:,~\~
.t~I1tiła'tia.,h~tl~,<Ulega.Jąc~łairl~niUl'ękil·np".Pl'~e*'.ą~~~)yd~i.e{l\niew.oże byc ."dowQ-<lem bHctęniaustalają,j~wzrost]e~6d,3tl>i ':::i:'t,
MWtęt1sąiii·~~?spl{"i7stc~f,tśliWewu . . .•
'PQtp.Y,. .,~~#incji . Wl1rzęrriy~lę,zwłaszcza .: wej 'llodwytkip!llcw, r.J~w;•••.•• ;

o

kowA~lę9!:28Jet1łia ~asza 'Wojdysławs~a :.odbyły; aniza§adI1~Cz9.· wf4żące 4ęc:yzje.·

ptze~rozłożenie
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W da:hlu wczorajszym

z m'iesiZka.nla

Cha,nJ

Nagrody

Gtlerji Sztuk

Go~g (Alek6a!Ildrow~~ 6) nieznalli spr-a wcy skra
fj]d 1"Óżm:

rZ€ICIZy wwtoJŚci 1.000 zł:otych.
Be.rysrowi Dobrzyńskiemu (Cegieinialla 85) nie
aani sprawcy sikra;d!li g.wrderobĘ, bieliznę i b1żu
twję

wEirtości 765 zd:oty;ch.

Z mieszkanJia AiritQuiego WasiQ<ka (Cegielnia.rsa52) mezllani sprawcy skra·elli 14pa{}ze-l{ p!';zędzy
WSil'tOOC! ,850 złotyoh.
AbramQWi StU'ykowskliemu (NowomieJ5>ka 18),
nieznani spr1aIWlcy sik.:radli z W-oiZ.U na Placu \Volno
~4

6

8ztuik towruru

wairtoś:ei

850

złotyoh.

Z mi~8J11ia Jaid'\vi,gi Li!pińSlki.ej (Ziel{)ua 48)

lk,nWzk'iIl(}

różne

Arlllde

J.''\zecz.y

w®rtoścl

SIz-ejik,olW\S[tiej

1.300

(Wysoka

aprawlCy suadtti z praJIru w tymże
limę ~ 600 z.łoty~h.

złotych.

2.9), nieznani

d()illlU

mok.tra bie

ł:-1y'k

IJlu\

\V dniu wlCzO!raj.Sizym 60-Ietni Alldl'iZ-ej SD'lr
(GdiM'iska 83) pr:oocihQd2ią:C przez ulliicę Pornot'
2iJ

wstał przejeiOhaJllY WZleZ samochód WQj~Q

pr~,YlC~iem uległ

z'liwm.a.niu prawej nogi. Zawezwany lek3!I'z Pog.otowula. Ratunko.wego, po udlziielemu ni :Ezc.2i(}ślhvemu pierwszej pomocy oowu.ózl go
Q.o szpitala św. Józefa. Nd,eost["Olim.y szofer został
1łTes!zto-wany. Pll>zy z,biegu ulic Łag;ieVllllilc,kiej i Dwor
wy

:sklej {.~C'st'ał mę pod koła PliZ0jM;dżającego wozu
14-1eEll Władysław ZaiVvade.k~ (Dwo1"silffi 14), który
wskmek przejechania Uilegl powa.żnemu rOZlblcdiu gło
wy. Z:;l.wezwany le-krurz Po!gotowia RatlliUkowego, po
udz.ieleYI,iu niesz,c.zęślił\vemu pierwSizej pomocy
odwdÓZił go de dQmu) g.QZlie p{)!Zostawił pod opiek>l;'\ r0dziców. KOiI"zysta.jąC!Z :7JaJIlfueszanila nieostrof.fu.y woź
nica zddal wiec.

Sa,mubó.fstwa:
Hl-letnia Strundsla-'w~ BatOToiwicz (S;zosa Pabja
DJalPi:la Slię l"'OJZtWOIl"U chloru. Zawezwany
le-karz Pogotowia. RSiÓlmkowego po pl'iżeplukallĆu 00natce żołądka PQlz'OSltawH ją na mie-jSiCu pod opieką
x·odzlny. P\rzeprowadioone QochodJzeruie poillilCyjlle ustaliłD. iż· BatolrowioClzó\Ylla c',erpi:ąca od dłużs·z.ego
(',zasu na romtr6j nerr-wowy, kowzystają.c z c,hw11owej nieobecności mwt!ki w miesztkalI1iu ZJamknęla
się w po:ko·ju na klu,(}z, poczem na:pi·la się trucizny. Wskutek silnYlCih boleści denat!ka pociZęta wzywać , pomocy. KJrz,yki jej usłyszeili sąsiedzi, którzy
przybili jej z pomocą i zawezwaLi Pogotowie RatU1lJkow~, stwierdziwSlZY, iż BattD\l'owiczÓwina taTgnę
n.icik~ 38~

si~ na 2yme.
\\~ dlniu ~ZiOO."3ljSiZy1Il:l. na pcd~e domu przy
~u Wolności 2 weszła 16--1etnia AntollIma Czyłe:wek;:.t ·(wieś· SilkaJWry pow. ŁódZłki) i upewnhV8\ZY

la

a:ię, iż

rikt jej nie witd0i

---000-

a

~OW

nie

I STOWARZYSZEN.

Otwarcie nowego kursu

prawno ekonomicznego

Ma

nastąpi6

wyih.ład kursu p.rawno-&kon()lffii
Polskiej YMCA. w programie: pra.wo
~karbowe, konstytucyjill,e, cywilne, handilowa, weks10
we i fłJdminisbracyjnc pod kier,\}wl1J.cL\yem fa:ch()IWców- praiktyków. K'Ulrs przeznaczony jest d!la
pnuc.orWIiików państwO'".vych, kOffiuna'lnYClh i fln."lln
prywatnych, którzy mają. zami.ar pogłębić 5\'1Oje
',~ie.dWl!oki z tak nde~~Gj thiedsiny pra.wa.

pierwszy

Nowy Zarząd Zw.

przem.

Robom.

Dzii!~ego.

Vl ubiegłym tygodniu orlłłylo slę w ZWiąZiku
Bobt"Jt.nllIów i Robotnic Prze nys~u D-Zli,alThego Zjednor~nd,a.
ZM,oo.Qi\vego Polsk., Glówna 31, d01'Oc.zne
zebranie} na którym Jlo ooczyta:niu szeregu post.ulatów i sprawdzeniu ksiąg - przystąpiono do wyboru !1ov;"!Ogo ~du, w Giklar1 którego po. tajnem gło
!owaniIu. wybrand zOSJtali:

nieoapowiadają::

Lu. zJe,
ILU PI.JAKO\V OD\VIEDZlrO

w

WojskfJwl()-Policyjne, które równiet ł'$JClZIlie li WY.Podatkowym -- zajmuje sifi sprawami QpłM
tld pojazdów na rze.ez mi.aiS"ta..
P6:niewaź ten stan rzeczy wywołuje J:QZJ.jczn.e
trud!l\\ści i niedomagalllia Ivlf.tgiostrat na ostai:niem.sweID posiedzeniu - post~nowił na wniioseli
'iVydz.;ału PrzedJSiębiorsuw Miej:skieh, zwołać komeIencję przedlStawkieli wy.mi:enionych w1ladJz, w CEllu
un-arill<r,vania ruc.hu u1i~ego, w sz.czególności zaś
skonc..:mtrowanie wl.spcmnia.-nych agend w jednym
urzę-dz.le: któT,}'''by Z~,fa.t'wi.ał w5zys-tikde sprawy, <kty
czą-c'9 ru<:hu u!iCz,u€tgo.
.

J8.k wynika z wylkazów g,tatyatyczny:cb Ma·
gist,ratt.. miasta Łodzi pd,j!a!ństwo wśród ludności
stale a zkDlwiek nieznacZl1iie wzrasta. Oto w ubj,f:'
glym i"'Gku za ,czas od 1 styczmia dD 31 grud'nia w
"i'ÓŻnycłt k()ffiasarj-a!tach policji
sporz-ą(il~Qlno m 0r ilstw) 4)167 protoku1ów. Większość alkoholdk.ów

..

sPRAWY

I

ocieszali

!II

SI

UBIEG ŁYM ROKU KOMISARJATY POLICJI.
6tanow.ią męż;czyź,ni który-ch~towaoo

j.ary

Ci

ze

względu

na ilCh stan cyw.ilny

3,858. pt..

rozkladoaj,ą

się

U.l następujątCe g:rupy: kaiw:aiJ.erow 1,557; ź-on.a,..
tych ;:;,239; wdowców 62- Pijanych komet d-op.:r<lIW&cizano do kDrnis~rjatów P<O!l.cji 309, fi OI1ego na. pa.ony prłypada. - 200, mężatki -'13, wdowy -,30. (8)

-

.....

,._,~~

P O D A T K O W Ell

Odsetki za zwloką w podatkach mielskich
DO 31 M ...t\RCA LICZY 2 PROC. ZA CALY
J3k wiadomo, w myM od..,]{}śneg-o oikóln1ka Mi
nistere,twa. Ska.r-bu, od wszystkich wpła.t, d().konyw:i
ny,eh od 1 l mego do 31 marca rb. na poczet nieodroczonych i ni~rozloż.oLYCh na raty zaległości. w
rańst~l{' wych po.clatka h he:z;pośl'.ednkh i opłat steru
płowych - pobierane będą -odset.ki za zwiokę:' w
w'YS{)łkt.ści

2 proc. IO>ies.ięc-znie7..a

cały'" ().k.z~ ~

Kto zwolniony jest

OKRES

De

ZALEGAŃIA:.

gly. \V ~wdapJku z powyźszem, MagistrAt .... w c.
lu ZJl11l!· jszenia zaległDści w podatkach miejsltiOO,
uchwa.Lii - na wniosek Wyd2.1alu pQ;da;tkowego;...;;
postanJwienie. powyższego okólThika ~ od
dnia d2isiejsze:go, aż do 31 lD:aIl"ea rb. l"Ó'W'lDdeź i
do z.Rległości z mi~jSkieh da.nin publk:mYCh.
~

składania zeznań

l1ph~va z ,1ni0'111 1 kwietnia bieżącego roku nie 'IJhow,iąz"l'~e w~ystkic.h, a. mianowjcie ZWOlnione sa, Od

Lei.
t.t,

władz.

dl:!;.i~lem

łórzy

Do Komisjti Rewlilzyjnej wybreni f.ostaJIi: Piechoc
~, ~
(t)

(przewodni.cZf\lCY) MiiChaJlak, Siebert, Zie-

Bronzowc medale: pp. kpt. T. Bany,kCtwski~ Warszawa, As Lenkiewicz: Lwów, dr...
H. fllikolasz, Lwow, Z. i H.· Huberowie~
L\vów,· K.Ga~rtner, Łódź, \V. Rodc, Łódź!
\V, \Vścieklica, Łódź.
Listy pochwalne pp.: B.
Gat'dulskii
Poznań, Jan Neuman, L~.vów, J. Mioduszew.
ski, \Varszawa, KI. Składanek, \Varsza\va, E.
Rosffiański W rursz a\va, St. Kotaniec~
Warl.
szawa, Br. 'Krueger, Łódź, A. Prade, łódź, ~
Urbanowicz, Łódź.

.~

Rzeźni<'!!1l.k, Kunce, Kindalski,
Szyndef
~n.q'k!i, PlieirzaJ.t, Jóźwińslka i Rzeźnicza.k J6-

T{)t111.C~ak

wice,.

po ustaleniu kompetencji poszczególnych

l!l'L~dó .... '" Slu.!i-howych z,glaszaJą się os.f.a..tnio
I !atn.cy którzy w oba,wie pl'z-ed pl'zykre;mi konse~
k\venc}:łmi, jrukie
poeiągłl.
za .sobą ni.etermin'Owe
Z!OZfVlif' ze,zrw l! info1"IDuja. się o o:soba-ch, jakie w
myśl uR1a\vy są zwoln~olle Od składania zema:ń do
wymiaru poda'Jiu doc.h.odowego. W zwią.zik,u z tem.
Izba. Sliaroowa wyjaśnia, iż terrrr1in do składania
~ €-znaD. o- dochod2:.ie osiągniętym -.r roku 1926 który

limki,

.

I r clitZ

Jak Wtiadoa:no, spra-viyd.otyczące ruchu ulk.zne
go. lla1c-ią obecnie do k{}ntpet~ncji całego sze:r€gu
'\/ladz i inst,ancji.
T. k np. rejestil'ację i JJustracjędorożek samoch-od/)w· ch l'ra.z p.loml:>oilYflInie liOZIllików pro"va.w
Wydział PTzedsie.morrstw Miejsikicb., rejestrację i lustra.r;~.} dorożek k, nnych BIuro ·.y{j~kowo,..--POtFcyjne i Komisarjat R~'l!du, rejestrację kierorwców doroże,k samochodoiWYch itp. Biuro Wojskowo-Po1icyjne, rejest.rRcję samochodów O!raz egza.mln-ow'anie
kierov/.ców - Urząd 'Vojewód~i, rejestracJę inny:::}
poja.zdów i egzaminotWl3iuie row!"II'zystów --- BiuiX>

w Polskiej Y.. M. Cli A.

cenegu w

jako

reg I

VI· potni;edr.dałek dnd,a' 7 marca o godz. 7,15 odhędzie się

przyjętych

cyhc wymaganiom. Wystawione obrazy bez
wyjątku stały na wysokim poziómie techniki
i artyzmu, tak, że jury postawione było przed
trudne zadanie.
Tej okolic-mości wysokiej doskonało3ci
przeciętnej ,vszystkich wystawionych pt'ac
przypisac należy, iż wiele dobrych dziel, za~
sługujacych na uznanie, pozostać jednak mu
sialu bez wyróżnienia. Należy przyjąĆ pod
uwagę~ Że już samo przyjęcie na wystawę st.a
nowiło w sobie pe'wne wyróżnie.nie.

wypiła większą dozę ~odyny'

Lokatorzy słys2.ą!c jęki wybiegli na koryt.a:cz
i stwitl.I"d21i~vs~y iż młoda dlZ!LeWC,zYna popełn:ta za
m8Jeh sa;mo.bójlCzy z.aJW!e\'ZiWl3Jd Pogotowie Ratunkowe.
t.ekSiM po pr.zepł'llikamu d~natce ooła;dka odwiózł
j~ Y"!si.am,le ciężkim dJO s:~pitala św. Józefa. Przyc.zyn& gamobójstwa. bym ;.:lkJrajna n~.

Pięknych

Poza koukursel11 pozostały·· prace
p.
Wystawa pozostaJe otWaJrtą jeszcz~ do
środy \vłącznie. W niedzielę, dn. ~7 b. Ul. Zdzisłav{u 1ł'larcinkowskiego z Warszav{~ na
na zaproszenie Klubu ~1iłośników Fotogl'afji, własne życzenie wystawcy.
Jury za pomocą tajnego głosowania
jury~ sklndaj~e się z czterech bezstronnych
przyznało
następując~ nagrody..
osób, stojących po za Kołem wystawców, a
Złote medale pp.: T. Wański, Poznaó,
dokładnie obeznanych ze sztuką foto grafie z
.
inz.
1\1.
Dederko, \Varz., R. Kuerbitz Łódź,
ną, zebrało się na. wystawie, w celu wyzna~
Srebrne. medale pp.: J. Bułhak\ Wilno,
czenia nagród.
J.
Kuczyński,
Ki'"akó\v,
kpt. Jekimenkt)ł
P!f:ZY wstępnej ocenie eksponatów z
Łódź:
I~iebelt,
Rybnik,
M.
Steckel,
Katoprzc5z1o 500 nadesłanych pra.c około 100 zo
sła.ło

2 przej'ootrania,.

z
t
tti
j.
konkursowe na Wystawie FotografIcznej w Miejskiej

o dochodzie

LI u·:: w'i ąZlku O-"Ohy, których główny dochód ~
TIJie: 1) z pliZedsiębiorstwa hanctlowego mająee pa....
tenty ~ i 5 kategocj,i oraz 2) z zakla'<iu pr.zemysło- j
,vego ]t.!' \Y<aJrsztatu rzemieślniczego woln.ego od O\h{)\vill'zkJ. nabyw·ania patentul lub opłacającego ten po.datelk w'edług 8 kategGrji, i wtl"~ie 3) te oeoby
których głó\\>ny dochód płynie ~;; domów mieezikal..
nych składają;cych się najwyżej z 4 pokoi. W wY"
I}adku nie {]·trzymania \v[o2wafl 03Uby te sa z;,v:oln»
n~ od ow-vriązlk.u złożenia ze znrunia, (R)
.

tt€!go

I,!~

f !!'l~~~'ę.~7tm lfJJfl'le!lJlłl\1litrd~U gfj~DJi1,h'll

l'

t n:~ i~

B))O'irijl!:Yn

HuhoitTIJi.cy ZWliq,z!ku Pl'zeuly,slu Dzianego 2:j{)q}lO'\.1zenja Zawodowego Polslldego UJcbwalHi na zepraniu od:bytcrn w ub. ty g041miu, by ZarJj'~d. tog!}:/;
Związku zwrr6cdJ: się do '~i,1js'tęll'&twa PrMy z :tą,
danJem, hy w !)Y'z,YSlzłym s€Jzunie Min. Bl'a,cy nie
ll1Wltglęci.nik'l llo pro'śby p,rzemysliQ'wców bl'a..n2y dJz.ia
llEJj ,i ndo zezwalało na pf'Zic1d!lużame godizin praef', gdy'ż oc1bija się to ujemnie na wszelaldej pl!a.cy
roliOtnilićw, a to z tych pOlwodów, że fabrykal10i
llOdiCzas sezonu pę1dzQ, f1albl'ylki z dQd.flJtlwweilDj·gOQ:rinami i lllSiz,c,zuplają tym SI)o,sobem tygodnie pN"cy
po sezCJD,ie. (t)

Równle~ p1l.'~tm,·]ysłovvoy występują
P,rc1iminarz bu,dzctowy Kasy Chorych
był przedmiotem obrad specjalnego posiedze

nia zarządu. Budżet ten na. rok 1927 refern,
wal inż. Szmte1', któ~'y uzasadniał poszczcgól
.ne pozycJe preliminarza, 'wniesionego plr'lCZ
komisję budietowo~finansową. Niedobór bud
żetu wynh.!',ie ok. 2CD tys. zł. na ogólną gU~
IDę. 13,600,000 zł. dochoaów i 13,800,000 ~l.
"ivyClatków. Aby budżet ten oprzoć na real
nych danych .. kornisja wzięła za podstaw~
nie obecną ilość członków, 159 tys., lecz
tylko 125 tysięcy nie (} dni pll'a.cy tygOdllio~
. wej w przemyśle, lecz ty~ko 5 dni jako p:rze~
dętne, Gdyhy nawet rok 1926 był
rokiem
nieIJomyślnym, to po'\vyższe dane będą przed
sta,\yiać się zu.pełnie l'e'.tlnie.
Komisja zaproponowała podzielenie 10
proc funduszu zapasowego po umieszczeniu
go w nieruchomościach tak, aby 600 tys.
przeznaczy'; na lecznice Pl'ZY ul. Zimnej. 500

ODCZYTY.
~"."",~

~(~y;lyS ~l~u)hThcfI:twa.
~]\i' Siali PDL'lkJiej YMCA. PkllLruwwska 89 peoi.
.un~w. w Km,]wl'w'ie ZiUll1!O,wlilcz Mic1c,zysluw wygłosi
OO'Cl1.yt nt. "Kry~:y'3 szko:lni,()bwa" juk,) ty'tul ogólny;
Jrul.oo CZ<l.Ść piell'wsz,ą, w dn. 5 mal'eu o guuz. 7.30 w.
I,Reforma usLroj'l.l s'2Jlw,lnid\va," jlulko CIZ/ęŚĆ dlrugą w
dn, 6 rr.8..l1ca o gDWZ. 7,aO wtiec.z. ,;Po,sznki\Vłlillie noWycljl mbwltl na,UJcz,ani.u,".
~OO>.. -

--

T.E:ATR MIEJSKI.
SOBO'l'NIA

)Dil~n, ZH~sJ

p!REl~Ji1RA

w Łodzi stylowej ko.. med:jli I3wlI'olpollSkli.ej A.d~.ma G!~'lZ.ymały-SiiedlelClkiego
.pt. "Pc'rp,as 1\ir61a Jeg"OIl)1<lścd" ,-- po,cL'Obnie j,alt od. łiyta nicc:lawcrlJo p11()lrtrjelra navvej slztuki Wlodrumi.e
zwi!l1tereso..
n,aP(?,rzY11slldego, w'ooud\liiJ:a Zilaczn~
W'8.:11ilie w ~ell'okich sfe1'lwp, iDJ"f..ę1igencji łódaltde1j in·

Chorych

przecfw!fO I(,asie Chorych

rys, na lecznice przy ul. Łagiewnickiej; resz,
tę Z.'.lŚ, ok010 2!J(1 tys. - na pawilon w Tus-~~
nic \V dyskusji llad budżetem p. Librach VI
imieniu przemyslow. wskazał. że budżet o. .
party jest na pr:ze\vidywaniach zbyt opt:yml;
stycznych co do rozwoju konjunktur wprze~
myśle. Pl'zcdętna liczba dni pra,cy W tygod,
niu pO'l,vinna być ustalonf~ na i pól, W,p~:iie
eiwnym razie należy sl~ Hczy<; Ęe zm~liejs:l~:I
niem wp]ywóW budżeł<i\vych .
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