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rcydzieło łrancuskie wszechświatowej

wYtwórni Path6-Consor~iuDl, odznaczo"e na tegorocznym konkursie kinematograficznym w Paryżu pierwszą nagrodą
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głównych:
Mistrz ekranu,

W rolach
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chluba Francji
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oraz przepiękna
jeg~ partnerka,

głównych:
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. Bajeczna reżyserja, stylowość strojdw, wspaniale zdjęcia miejsc historycznycb, wybitna gra artyst6w, wszystko co
" jnulch Obl"aZacb stanowi naj istotniejszą ieb wartość, schodzi tu na drugi plan, wobec potężnej namiętności, dość,
silnej, by tchn~ć życie lV wywolane z poza gl"oba postacie i obudzić prawdziwie gorąoe lIczucle w sercach widzów.

(kliJ~stra po~ dyrekcją J).
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Najmonumentalniejsza realizacja

:t31

najpotężniejszego

genjU&l& D. W. Gri1fit.h'a.

Okowy pękły; t 'on padł, rewolucja rozszalała się; gilotyna wzniesiona pochłania setki ofiar - arystokratów. Jedna tyrania skończona, rozpoczyna swój odwet druga. Lud wyległ Da ulice: szał wolnoiei,
karm ali.j ola, rozpusta, tańce, śpiewy, wozy śmierci z ofiarami ciągną nieustannie, wioząc ofiary l1a żer
gilotynie. Sznt zapamiętania wolnego ludu, jego tragedje, radości i okrucieństwa w obrazie tym porywają widza i każą mu z zapartym oddechem przeżywać dramat epokowy.

OlA GISH

W rolach głównych urocze gwiazdy ekranu:
Początek przedstawień

o 3-ej.

Ilustracja muzyczna·-koncert symfonicz!lY pod

dyrekcją

p. Leona Kantora.

W !lobotfl, dn. 2-go grudnia r. b. o godz.

\Vłaśc·cielka

"

salonu mód

łr61ewska

po

poł.

odb ~dzie

alf)

Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie

iczlonll.6w
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Felicja Rotmilowa
Warszawa,

1)

w lokalu własnym przy ul. Sienkiewicza 3/5,

z

Sto warz.

następnjącym porząd1dem

"Wniosek

zarządu

Wobeo spraw
przybyoie.

Komiwojałer6w 1'.,.

o.

H. P.

dziennym:

w sprawie wojuu".

doniosłej

wagi, uprasza

SJ~

858-l\

o liczne i punktualn e
ŻARZĄD.
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przyjedzie w tych dniach do

Imierzone

i zaprzyjaźnione" wca- gazet uzna1a sIę za wezwaną
le nie upominały się, natomiast p. do Lozanny i skoro w ten
....________..z_.n_o.vv
____y_Dl
__. _lD_o
__e__am.
___e _ _ _ _ _ _ _75.0_-:- Mussolini dal do zrozumienia. czy inny sposób zajmie mi ejt--4'J.j,1i'llOm_ _ _mII_III'III_~t'&_.Ql:mtl!!!_IłiIiiIiIBiiil!llmJ~!'ZU'.~
•
że bardzo sobie tego przy jaz- sce za słołem konferencyjnym,
:·Ile
.~.
Sprzedaż wszeUuch
du życzy. W ten sposób kon- to podpis jej będzie musIał
Ut Z
ferencja rozpoczęła ' się przy figurować na ewentualnie za.
t
.,
t
• Iniewiadomym składzie uczestni- wartych tam układach.
A jakw ~urpowYm k' ~oDo~~dmMsłan,e Ików i przy nieustalonym
pro- że to będzie moiliwe. jeżeli
B-CIB
BWI
gramie prac. Ma ona załatwić inni kontrahenci nie będą uznaZachodnia 42.
132-H !i wszy ~ tko, i nic.
Pra wdopo- wali rządu, którego deleO'acja
Przyjmuje się obstalunki z włas- I dobnie, gdyby nie powszechne obok nich podpisze się. Jeżeli
nego oraz powierzonego materjału pod
. ż e kon fe~ taClO
·t consensu t ak'1e .SąSlę
. dzosobistym nadzorem B-ci Pietruszka.
Je dna I{ prze lwname,
rencje są jeszcze naj tańszym two podpisowe będzie przy"
kich agencji, wniósł do atmo-l sposobem prowadzenia woiny, jęte, t o tern samem przesą
sfery lozańskiej nowy pow iew.1 to z ohrarł lozańskich nic by dzona będzie sprawa uznania
Ten nowy wiatr, trzeba przy- nie wynikło. Ale coś quand sowietów de jure. W ten sp 0znać, mocno przypomina prądy me me wyniknąć musi, bo ina- sób przy ogniu dardanelskim
sowieckie w dyplomacji po prze- czej trzeba i sprawę cieśnin, i upiecze swą pieczeń i Moskwa.
wrocie październikowym. Dy- Konstantynopola i nowego roz- Sowiety, zdaje się, nie mają
plomacja rosyjska po przewro- granil~zenia państw bałkańskich żadn ei wątpliwości co do tego,
Z"dajcie wszędzie!
668 -:57
cie mówiła poprostu: żadne zostawić losgwi, a raczej orę- ł że tak będzie. P. Cziczerin
I21ElIa_:ma_ _ _mll__
IDIII_ _ _ _rB dawne umowy i tJaktaty Rosji iowi. Zdaje się, że nikomu I dał temu wyraz w artykule o
nie obowiązują. Dyplomacja oprócz KemaJa- b(aszy to nie Ipięcioleciu dyplomacji sowiec-.
włoska po pół-przewrocie mó- uśmiecha się, a i on zapewne Ikiej w "Izwiestjach·. Równie!
wi o pól tonu niżej: dawne u- by wolał załatwić spory bez wyratnie i Wiochy prowadzą
mowy i traktaty obowiązują krwi rozlewu, o ile to tylko Ipolitykę, zmierzającą do załaPierwszy tydzień nowej kon- do podpisywania traktatu z Tur- Włochy o t Yl e, o i l e.. , Dy- jest możliwe. Te naty pracj twi enia przy okazU wielu spraw
ierencJi międzynarodowej -od- cią, musi sarna w ')wojem 10- plomacja wszechświatowa jest konferencji pomimo sprecyzo- spornych. Przy sprzeczności
bywającej się tym razem w nie zawrzeć pokój, Nowy rząd zdumiona, poruszona etc., ale wania paru kwestji, jak 1110 rza tendencji społecznych, charak·'
Lozanme nie przyniósł dla roz- włoski p. Mussolini'ego, który nie ma na to żadnej rady. Jed l Egejskiego, Dodekanezu, Kon-!ter polityczny narodzin rządów
wikłania chaosu i zamętu, kM . objął władzę w drodze pół- nocze3nie' z innej strony - ro- f stantynopola, cieśnin i t. d. sta- faszystowskiego i sowieckiego
rv Ujawnił SIę po klęsce grec- przewrotu, okazał się niedopa- syjskiej - sypią się kroki \V ją się coraz bardziej mgławico~ zbliża je bardzo i wytwarza
iej. Przeciwnie, to wszystko, sowanyrr. dfl zWyCZ[ljów i oby- dziedzinie dyplomatycznej" szo~ wc, a raczej coraz obszerniej- stosunek, który pomimQ pierwco tUsz')wano w p<'tlfnych na- czajów tyLLi mężów stanu en~ kujące «.
•
tszr.. Jak Deus ex ma~hina szych ostrych zajść (napad na
raaaLh, OmaWla110 delikatnie w tenty, któf7/ już mają za sobą
Rząd sowiecki zawiadamia,: przed konferencją stanie nie poselstwo c;owłeckie w Rzymie,
~otach ł c\emarche~'ach \ny zło i Wersal, i GCritlę. i Hag nie I że, ponieważ dOlviedziai się z' rozstrzygnięta w Genui i Ha-' zatrzymanie parowców \Ą·IOS
ta law w całej okazałości, gdy mó'.'.'iąc jui o niez:iczone] ilo-I gazet o otwarciu konferencji :.' dze sprawa uznania Rosji de skich w Rosji) wytwarza ~tmo·
konrerencja rozpoczęta ·się.
i śd Paryżów, LondYllów i Bruk- lozańskiej, więc posyła na nią jure.
sferę swojskóścł pomięd~ RoOkazało się, bowiem, że za-lsel.
P. Mussolini, jak h\'ier~lswą delegację, o której przy~~
Bo skoro delegacja rosyj- sją a Włochami. W przeciw.
unn ~. Z'P entente'a przystąpi dzą zgodnie depesze wszyst- jazd • wielkie mocarstwa sprzy- li ska na zasadzie wiadomości stawieniu do reszty dyploma·
j
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Mw - włosi, rosi anie I na
dodatek delegaci Kemala stanowią nową fonnację dyplomatów, która rzeczy nie obwija
w bawełnę.
'
Na wewnątrz rozpędzają
oni parlamenty, albo grożą rozporządzeniem w razie oporu,
Ha zewnątrz kwestionują wszystkie tral~taty międzynarodowe.
Póki pożar dardanelski plonie,
lub tli się, dopóty prawo po·
ruszone z posad przez wielką
wojnę, będzie w równowadze
niestałej. Jeżeli teraz strat 10,zańska pożaru nie ugasi, zbliżymy się znowu o krok do
panowania w Europie nowych
feorji prawno-dyplomatycznych,
kt0re reprezentują pp. Mussolini i Cziczerin.

Sł. Gr.
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8

ustawo

załatwienia najpUnfeJszycfi po- żytek krajowi, nfe mogą być
państwa nie dopuszczała ry- zultatem walk partyjnych,

zagoI

re- z ro7.m6w z mml poza . zebra·

niem wyjaśniło się, że chętnie
akcję bloku centro-lewicowego

ti /,eb

ale
ch lego rozwiązania sejmu. Dalej winny być raczej li tylko stresznie można zapomnieć, że sejm w czeniom poczucia słuszności, zaswych pracach ustawodawczych pisanego w sumieniu każdego
rieraz zbyt mało się liczył z dłtt- uczciwego człowieka.
go~etnien: do~wiadczelliem innych Oby przyszły sejm postarał się
panstw, z.e me za:vsze u.miał wo- lo wyłonienie rządu, któryby po?e7 sp~cjalnych Il'!ter?sow. odr,ó-Iprowadził kraj drogą spokojne g.)
Z~IĆ hm! słuszn~ścl, ze wreszcie rozwoju, któryby umiał tlzdrowJć
P-leza:vsze trafme oceniał wyko- naszą skarbowość, którylJy, szat'a1nosć ustaw.
. nując prawo, uzyskaJ zaufanie
Sejm ustawodawczy pozostawIł krajU i świata. Pra.::o,n naszych
skarbowość nieuregulowan~ i następców, "szczęść Boże" I (braposłów był.o ~Iezwykłe, pO~lewa.ż z11.1~szony jest przekazać miano: wa 1 oklaski).
obecni byh metylko posłowle s~· WICIe uregulowanie waluty naszej
mu ustawodawczego, ale. takie i nowemu ciału prawodawczemu.
Po zakończeniu uroczystości
nowowybrani, którzy wraz z po., Nie bylo to jednak wyłączną winą zamknięcia sejmu ustawodawczeprzednimi zasiedli na fotelach w sejmu, który żadnemu z rządów Igo, wczoraj o godzinie 8 wieczosali posiedzeń.
nie krzyżował planów regulacji fl- rem odbył się w salonach sejmoPo zamknięciu posiedzeń roz- \ llaps6w. Winy sejmu mOinaby się wych raut na którym byt obecny
począł si~ raut w gmachu sejmu.; dopatrzeć najwyżej w tern. że Naq;elnik państwa, rząd w pcłSt. Or.
nieraz dal powód do wydatków, nym składzie, wszyscy dawni i
przekraczających siły finansowe nowi posłowie oraz senatof7Y,
"OS,eft~zlfn',a. patlstwa. Niech wolno nam będzie wyższe duchowieństwo z arcyto
{eU 'Co
wyrazić ciału prawodawczemu, biskupem kardynałem Kakowsklm
wchodzącemu w miejsce sejmu u- na czele, korpus dyplomatyczny,
342 posiedzenie sejmu ustawo- stawodawczc.go, życzc.n!e. aby je- przedstawiciele WOjskowości, udawc,zego rozpoczęto się o godzl- go członkowie intel es ogółu uwa- rzeclnky wyżsi oraz przedstawlnle.7 54 wlerczkorWemj.. PrhzeTwodnl- żali za interes własny I aby w swej ciele świata naukowego, polityczczy marsza e
o cIec
rąm~- pracy nie zapominali o tern. że u- nego l dzłenmharsklego.
czyński, sekretarzowali posłowie stawy, jeżeli mają przynosić poWaszkiewiez i Sottyk.
o
'
.
Wczoraj w salach sejmu pięknie przybranych na dzisiejsze otwarcie nowych izb odbyło się
ostatnie pożegnalne posiedzenie
sejmu . ustaw?dawr.z~go, Trw~ło
~:mo mmut . ~Ilkanaścle; wypełntła
je całko~lcle. mowa ~arszałka,
kt6ra s!wlerd~lła, te sejm odbył
3,42 posledz.enla, że do?rze z.asłu~ył
SIę. Polsce 1 .na zakon~ze~le wyrazIł ty~zeme szczęśhwe] prac~
nowym Izbom: Quorum n~ sah

VI

poprą·

.,

Ub rady klubOw p, P. S, ł ft. P. R: ł

WARSlAWa., 27 listopada (Pat)·
Od samego rana panuje w sej-ol '
mie ożywienie niepowszednie. - '
Kuluary pełne po~łć\v I publlcz .. :
ności, która tłLłm!!;C przybyła po
t'Bety wejścIo\v\;: na dzł~:ej~ze posiedzenie sejmu. \\ n«:tr~e sejmu
u,lekorowar.e kWJEtUtlllT l port retarni. Odświeżone sale I kuluary
przybrały wygląd odświętny.
O godzinie 9'30 rano rozpocze ..

ta obrady państwowa komisja
wyborcza pod przewodnictwem
sędziego Dębińskiego.
Komisja:
rozpatrywała przydział manda-'
•
tów kandydatom, którym posło...
-0wie, wybrani wielokrotnie, odstęi
pują swoje miejsca.
- W ministerjum przemysłu
O godzinie 11 rano rozpoczął
h~ndlu odbyło si~ dziś posiedzeobrady klub posłów i senatorów
me rady p,ortowe!, nak kt?rem oPPS. Posłowie tego stronnictwa \
~ed:! k~ł ge;l~,.\iid omlsarz w
utworzyli wspólny klub, złożony;
ns p.
~I.
z dwóch sekcji: poselskiej I sena.. ;
torsklej. Do prezydjum klubu wy..
.
.
-:- Jak Sl~ dowiaduJem~, poslebran zostali: jako prezes Barliol
d~e~la komltet·u ekonoI~l1cznego Głos zabrał marszałek Trąmpcki, jako wiceprezesi: Moraczew ..
n:wlstrów zostały na pewIen p.rze- czyń ski i wygłosił następujące
~
e
ł
ski, ł Posner, jako sekretarz PioClą~ czasu - około 2 tygodm - przemówienie:
ulis
UfOCZyS OSC.
trowski, a jako gospodarz Pą..
zawIeszone.
Szanowni post ~WI'el Pracowity
czek. Do godziny 3-ej po potud~
Powodem tego ma być obecny
. . do
O
•
J
moment polityczny, zbyt absorbu- Ży~ot nasze,go se~l?u ~bl~~a SIę
Uroc,,"ysłe naboi:e~slwo w
B.
twarcle se mu.
nlu zebranie ukończone jeszcze
Godz. 12 min. 15 w poło W nie zostało. Wiadomo tylko, że
]'ący ministrów za]'płych sprawami konca. W tej chw!h w1I1msm~ zro- katedrze św. J~na w War,
...
b'ć rachunek SUmleTIl~ nas"eJ pra
szawie.
sali seimowej zbierają sit: posło- zebranie postanowiło, aby na
związanemi Ń. otwarciem .sejmu i ~e czteroletniej dl~łalll~ś~i.
wie. Rząd zajmuje miejsca na ła. plerwszem posiedzeniu nowego
5~natu. - . le od~yło Sl~ rówSejm
odbył
342
posiedzcIi
plenarGodz.
9
min,
45.
Przed
katewach rządowych; czł0nkowie misji sejmu wnieść interpelacJę w sprant~~t sobkotme i posledze~l~ t óko - I,ych. Do przygotowanid tvch po- drą kompanja honoro a ze szłan- zagranicznych - w loty dyploma- wie pogwałcenia konstytucji
mlLe u eonom cznego mlTIlS r .w, siedzeń komi5je sejmowe odbyły darem i muzyką. Szpaler wojsko- tycznej, przedstawiciele prasy _ w przez zaaresztowanie kllku po..
tak te nader waż.ne sprawy ZWI~- kilka tysięcy posiedzell komi~yj- wy od wylotu ul. św. Jana na plac lo~y prasowej, publiczność _ na słów. Klub liczy ogółem 48 czlonzane z naszą polItyką eksp?r!o"':ą nych Ogrom prac sejfl1u wynika z Zamkowy do wejścia głównego w galeriach.
ków, z tego 41 posłów do sejmu,
Karty wstępu dla publiczności a 1 senatorów,
me będą rO~WII\Zane wcześnteJ mt zestawienia ustaw, ja\~ie wyłonił. katedrze; w katedrze cechy ze
Ustaw tych było 571, w t~m 1(6, sztandarami (po 3 osoby) i s~paler na galerje wydaje kancelarja sejW tym samym czasie, o godz.
za 2 tygodme.
dotycących orga11lzacji p[l1istwa i wojskowy wzdłuż 'głównej nawy.
mowa.
12-ej roznoczął obrady klub powymjaru s\)rawiedliw>1ścI, a l~l
Godz. 10. Naczelnik państwa
G?dz. ~2 min. 30 w P?ł. ~a- słów N. P. R. PosłowIe utworzyoj
.
dotyczących skarbowoŚc,[. Osta- ze świtą opuszcza Belweder, uda~ czellllk panstwa w otoczemu śWIty li ~spólny. klub poselsko-senator~
\VAR?~AWA, 27 b~. (Pat~. - teczny sąd o działatn~~ci .tego..sei- jąc się do katedr~ w po~ozach. przybr.w~ do, gmachu sejmoweg? SkI. Wymk przepro:wadzonycn.
R~da mlTIlstr6w na posled~emu w mu musimy pozostawIć h\storll..- I (Marszruta: aleje U,azdowsloe, plac U we)scla wlta Nacz~~mk~ pan: wyborów .do . prezydJum ~lubu
~mu 27 bm. uchwaltła wmosek p. Dziś jednak nic możemy ukryć za- \ św. Aleksandra, Nowy Swiat, Kra. ~twa dyr~ktor kanc~lafJl. seJlnoweJ przeds!awla SIP. n~stęnująco. _
nyrektora głównego un;ędu sta: lu że nasze spoteczenstwo niezu- l kowskie Przedmieście plac lam. 1 wskaZUje Naczelmkowl państwa prezes_ dr. Stamsław Wachotystyczne~o w spr~wie statystykI p~łnle sprawiedliwie ją oceniało, l kowy, ul. św. Jana.)' W tym sa· drogę do poc,zekalni w pokojach I wiak, wlce-p.rez~s Adam Cha,...
~l1nkconafjuszy p.anstwow~ch stu wydając o sejm!e na.der ostry sąd, mym czasie zbierają się w katedrze marszałkow?klCh.
.. dzyń ski, dru~I WIce-prezes sena..
zby cywfInej, WnIosek p. mm, spr. a nie wyczuwając meraz potrze- I i zajmują wyznaczone przez dy.
Następnie dyrektor kancelarJl tor dr .. Antom B~naszczak, sekre..
we\,,:nętrznych o ro~szerzen.iu by zapoznania się z ogromem jego rektora 'protokułu dyplomatyczne- sejmowej stwierdza, czy zebrani tarz Plecha StanIsław 1 Mlelczyń
~ranIcy w Serocka, WnIosek mm. prac. Znaczną część podniesionych go miejsca w pr€'sbiter~um: rząd posłowie zajęli swoje mieisca i za- ski Marcin, gospodarz klubu Jan
spra:v zagraniczy~h o o!worze- zarzu!6w ttzeba rat: 7 ej s.kierować I w pełnym składzi~, marszałek i wiadamia o tern Naczelnika pań- Kierc~yński. Klub. poselsko-sena~ .
nm konsulatu w LllIe, WnIosek p. przeCIW systemowi panamentar-, wicemarszałkowie sejmu ustawo- sIwa,
torskI N. P. R. !tczy og-ótem 21
min. rolnictwa j. dÓbr pańs~v?- nemu wog6le, kt?ry zawsze i dawczego, nowoobrani, poslowie
Nac,zelnik państwa w~hodzi na członków, z tego 18 posłów.
wych w s~rawle, . uzupełmema wszędzie powodUJe marnowanie! do seimu i senatorOWie, korpus salę sejmową przez drZWI marszałlakresu dZJałalnosCI
okręgowo się wielu sil narodowych w beZ-I dyplomatyczny oraz przedstawi- kowskie i zajmuje miejsce na try.
zarzadów lasów ..pań,stwowych. płodnych walkach partyjnych. - ciele: m. st \Varszawy, wojsko- bunie; po prawej i lewe! ~~ronie
W· d
II k " b
Pozatern r~da mllllstrow ~a tern Zapominano, że p~ace u~t?WO- wości, sądownictwa, kapituł orde- trrbu~y s~oią: szef kanc.ela.TJI ~yYIBI orD. n3[ RDlle[RI,
samem posledz.enlu załatWIła sze d~:vcze. wymagają. wS~t;d~Ie.'". a rów Rzeczypos~ oJ-tej, wyższyc~ ~- wlln~J, adJ uta~t gen~ralny l adJuWARSlA WA, 271isŁopada. (Pat).
!eg spraw biezących i personal- .:;,z d0P1e t ') w pan~twle !"Wl m czelni i komisariatu rządu (wejŚCie tancl Nacz~lntka panstwa.
. Dziś wieczorem opuszcza Warnych.
ut~orzonem, talent6w, k.tórych dla posłów i senatorów przez wejN~czelntk państwa odczytUje szawę prof. Kackenbeck, prezes
kraj nasz. posiadał nieWIele. - ście {!łówoe od ul. św. Jana z leo orędZie, poczem, o~łaszaJąc sejm \ górnośląskiego trybunału rozjem.,
Hiemle[tła
Spr.awledl.t~a hlstOJ:Ja ods~uka gitymacjami poseJskiemi, dla po- z~ o!warty, powoluJe . n~Jstarszego czego, w towarzystwie polskiego i
•
moze gdzIemdziej, Jak w seJmIe, I zostałych osób-przez zakrystjt: od WiekIem posła do. obJęc!a tymcza.' niemieckiego członków trybunału.
SZO!n. W
źródlo r:1~domagań naszej pań-,' ul. Kanonji za kartami wstępu, so:vego przewod~lctwa 'I opuszcza Rząd polski, trzymając się ściśle
.
stWOWOSCI.
wydawanemi przez kancelarję cy- sejm wraz z~ ŚWItą. ,
ducha i treści konwencji genew- l
GENEWA, 27 ltstopada (Pat) Można zapisać na dobro sejmu! wilną)
Przewodmczący sejmu ze star- skiej powitał z radością w stolicy
Go·dz. 10.15. Naczelnik państwa s~et'Jstwa zagaia .po~iedzenie kró.t- państw~ znako.mitego uc~onego
Tutejszy konsul ni~m!ecki. ~ręczy~ fakt, że w przeciągu krótkiego
wczoraj .w. se~retaT1acle ,ltgI. na~o czasu umiał zaprowadzić w wl:l~ ze ~wjtą przybywa do katedry. U klem pr~emówlenlem" powołUje belgijskIego, ktorego wysokIe ~a"
d6w w l 11el11U :zqdu Ole~lec,kle- gałęziach naszej oaństwowOSCl, głównego wejścia wita Naczelnika dwu ch naj młodszych . \Vleklem po- lety osobiste i fachowe będą me.
go no~ę, stanoWIącą odpowl.edz na pewien prawny porządek, W ka-' aństwa duchowieństwo i prze pro- słów na sekret~rzy. I wzyw,a po- wątpliwie Polsce pomocą w naleostatn!ą notę rządu P?lsk~ego ~ żdym razie sej~ ustawod<l:wc~y: ~adza go do presbiterjum. l przy- słów. do złożenta slubowanm po- żytem wykonaniu konwencji geSD!a:vle ~ł~go z~chow~nta Się pol będzie mógł słuzyć WSzystkIm tn- I b ciem Naczelnika pallstwa rozpo- selsklego.
.
newskiej. l Warszawy wraca pronym sej~om za wzór patrjotyzmu. \ cryna się uroczysta m~za święta,
Po ?debril.niu, ślubowama. od fesor Kacke lbeck na swoje stanosklej mnte!Szo.śCl w Nle.mczech.
No a ntemlecka o~plera z~rzu: W ChWII~ch przełomov:y.ch dla celebrowana przez J go Eminencję wszys.tklch p~słow" przewodnIczą- wisko na G. Sląsk.
ty, zawarte w nOCIe 'pol~klej 1 kraju umiał on przeZWVCIC~YĆ we- l ks. kardynała Kakowski~go, arcy' ~y ,seJmu stawia wntosek o .przy:
oświadcza, te rZ;!ld ~olskl nIe d?· wnętrzne anta~onlzmy, l)oswicca~ : biskupa metropolitę warszawskiego. Jęcie tymczaso~ego regulam1ll11 l
P
.
h'
d ~ iew' wyznacza terml11 nast~pnego. po·
trzymule ZOboWlązan w sprawIe jąc w tym celu częściowo swe
JJk O
ają siedzenia sejmu z następującym Austrjaty ró\,vniel: iądajlł
ocnrony mniejszości, które nakil.zuje przekonania, by umożliwić zbioro- h o ~szl sw. ,c pO~~kęo~:sP
mu umowa z dnia 15 maja b. r. wy wysiłek w intere~ie pallstwa.,,1 ymn " o e,
o
" k ' porządki~m dziennym:.
"numerus cla .... usfł dla ży. i
Tak było podczas najazdu bolPo nabMellstwle Nac~e~nt panWybor prezydJum seJmu. na
szewlckłego, tak też hyło przy o~ . stwa op~szcz,a wraz z"e swJtą kate- podstawie uchwalonego regulam1pu.
d6w.
rMnUul'rny
o-roSYJSki. statecznem uchwalaniu konstytu- I drę, ~ctaJąc SIę ~o B,Jwe~eru.' po4': O warcie senatu.
WIEOEN, 27 listopada (A. W.).
cji. Historia nie zapomm, że zde-, słOWIe zaś do se1mu. ud~Ją ~lt: ~o
' .
. ' Dnia 27 b. m. słuchacze wszyst. ,
WAR.SZAWA, 27 listopada (Tel. l:ycowana postawa 3eJmu w cza- . gmachu sejmowego 1 zblerajl\ Slę
Godz. 4 mm. 30 po P?łudn1U kich uczelni wiedeńskich kierunktt
od nasz. koresp. I. Rząd rosyjski sie najazdu bolszewickiego niema- f w sali posiedzell plenarnych.
~orządek proto~ular~y takI sam, narodowo _niemieckiego uch walili ;
ogłosił komtmikat, w którym o- lo się przyczyniła do jedności na- ł
Jak przy otwarcIu sel mtt.
przedłożyć dyrektorom rezo~ucj,:;
~wiadcza, że t. zw. incydent pro- rodowej w tei grottlcJ chwili, że ł
o
następującej treści: .. RektoramI ani I
tokulamy polsko-rosyjski nie jest niemało się przyczyniła do przydziekanami nie mogą być wybrani ;
jeszcze z1i~w!dowan'y, P?nicwat wrócenia wojskom naszym wiary'
pgrOl.'Dminn·l~ ~rup le,III'rOl9y[h.
posiedzeniu t m stwierdzono, żydzi. W gronie profesorów narząd potlskl me zaWIadomIł o da- w zwycięstwo.
t
Y
11 ~ fł Ił
ł b
rodowość ~ydowska mo~e być r64
Cle, kl"'dy Na~zelnik. P~l~stwa przyjAle mifość prawdy i troska o \fłskrzeszen e ceh'ro-Iewa. że pożądanem by o y ws rze- prezentowana w wysokości 10 pr.,
mle .h1l ~ . uWlerzytelnlJ1ące od p. byt pa(Istwowy w najbliższej PiłsLidski iedynym kandy- 5ze ie t. zw. centro-lewa, również liczba słuchaczy żydów
Obolens~lego. Dop.ó!n ta dat~ prlyszfości nie pozwalają nam 0- datem na prezydenta Rze- przytem wyjaśniło się, że re- nie moie być większą od 10 pr."
me ~ęazlez~kotl1um,kowa.na rząd ezu zamknąć na znaczne błędy teczypospoliłej.
prezentowane na naradzie ugru· Na tel1~ s~metn z~branlu uchwalo·OSYJSki bęązle uwazał tncyd~nt go sejmu. Trzeba. przyznać. że
WARSZAWA 27 r topada powania jako jedynego kan- no strejk ledn,odmowy, aby w ten
"'a nlezalatwlOuy
f
'
15
...
sposób zamantfestować swe sym.
'
.
zbyt
długo ponownych
trwająca atmos
era (Tel. od nasz. kore5p.).
dydata
na stano.wiSnO
patj'e dla studentów praskich, kt~.,
bII5k.ich.
wyborów
d
b pred
oJdzlaływała szkodliwie na praW dniu wczoralszym o~- Zy en!a. wyS walą o. p.cnefj.'i) II1.Y wys.tąpili z żądaniem. zrezy"
ce sejmu, S;dyż uniemożliwiała było się pierwsze posiedzenl~ N~CZeiD1~a państwa Jó~efa gnowlłma. ze swego stanOWiska. reRYGA, 21 listopada. (A. W). Ilieraz rozsądzać rzeczy nie po- porozumiewawcze przed sławl- Flłsueskl?gO. A c z k o l w l e k klora Stemerza.
Estońskim ministrem spraw zagra-'cllu& rzeczvwi~tychpogJąd6w, ale cieli grup Jewicowvch P. P. S"łprz~dstawI~lcle N,. P.
nlel
fllczllych został mianowany Hellat,l Plzy uwzględnianiu umysłowści _Wyzwolenie" i P. S. L. Na,byb obecm na Po.SledbfłTl1U, aleł .
poseł estoński w War~a wic.
wyborczei. Niestc!v" konieczność
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I Konferen Cja

Czlczerin zakoflczył wywiad
pod władzą
wojsk, lub zapewnieniem, że Rosja nie da
Z widowni
tak zw. komisji międzynarodowej podpisu pod porozumieniem lub
pozostającym
w
w której Anglja miałaby domlnu- traktatem. politycznej.
jąCY wpływ. Rozwijająca się po sprzeczności z zasadniczymi po~
ą.plenla'
wojnie światowej nowa Prancja, stulatarni polityki sowieckieJ.
Nowa part ja polityczna w Stak
L
6*b
L d pnedslębiorcza i przemysłowa, kowskt po przybyciu do LozanSprawa granicy tUirec lej. epsza wr
a. or wznowiła swe s'tare tradycyjne
nach Zjednoczonych.
BERLIN, 27 bm. (A. W). Ra.
Od dłuższego już czasu nad- (ourzon o zgodności polityki an;Jlelsko-amerykańskieJ ...::-. dążenia do ekspansji na wschód
chodzą z Waszyngtonu wiadomo- JZainteresowanie !prasy angielskiej. - Kwesłja naftowa i próbowała m, In. odegrać rolę ny oświadczył, specjalnemu ~ Iści o zatargach w partji republina pierwszym pianie.
protektorki Turcji. - Tą drogą respondentowi ".Matin", że ~o s.~a
lmńskiej i o gruntownych zmia. chciałaby ona zdobyć dominują- zainteresowana Jest w naJ wyznach w organizacji, które mają
PAI-(YZ, 27 listopada. PAT. -Ikowano angielską olmpacię WOl- ,ee stanowisko ekonomiczne, za- szym stopniu sprawą cieśnin, co
zapobiec złemu. Najgroźniejszą Donoszą tu z Lozanny ~ odrocz~- stwwą P?l ~afto,,:ych w Mossulu.! garnąć kopalnie i inne bogactwa nie dzieje się, od dzisiaj. 2ądamv
dla starei republikańskiej partji niu dyskusji w spraWIe gramc ł '.V przeclwleftstwle ~o podo~~rch naturalne Azji Mniejszej, oraz wolnej żeglugi z morza Czarnego
;test jej radykalna część, składają- 'l ureJi aZJatyckiej. Odroczenie to i głosów prasy, "DaIly MaIl w przeciąć we wszystkich klerun- do Sródziemnego dla statków
ea się z rolników, którzy dla 0- zostało podobno spowodowane doniesieniu z Loz~nny z~znacza,! kach swemi kolejami. Nowa śród- handlowych - mówi RakowskI.
siągnięcia jakiegokolwiek zysku nieporozumieniem, jakie
mIałO ż~ byłoby powaznell! mezr?zu-\ ziemna polityka francji krzyżuje Bez tego prawa bylibyśmy
są gotowi poświęcić nawet inte~ mi('jsce w dniu WcZO! ajszym po·' mlemem. oś.wladcze!lla Chllda, ,się beznadziejnie z zasadniczymi knlęci, a nasza odbudowa _~k~
res państwa. Matadorami tej gr u- Pliędz ' lordem Gourz\?nef!1 a [5, gdyby SIę me u,,?,azato go za! wrogami światowej ekspansji An- nomiczn.a stałaby się nlemoz .wą.
py są senatorowie Lafollette, tIi- meten, baszą w sprawIe N.ossu', ~ , sPTzeczne ~od kazdym v:zględe~! gIji. Obecnie wszelako Poincare Jnn~ natomiast Jest stanc l 1<0
ram Johnson, Bora i Norris.
LEAPIELD,27 llstopada (PA l') z ~nter.esaml h~ndlowe!l11 An~lJI·1 niespodzianie skapitulował wobec RosJi wobec statków wo Dych.
Jak donoszą z Waszyngtonu l Polradio. Dzien11iki
angielskie ~ kazdym rape: zdal.1Jem dZle~- AngOi.
Odpowiada ono pod .tym 'z ęLafoIlette rozesłał do wszystkich lomawiając działalność konferen- mka amerykans~lego mteresa me
Polityka zagraniczna Włoch na dem naszemu geOgrafIcznemu posenatorów zaproszenia, by stawi-I cH lozańskiej w okresie tygodnio- są w te~ sposób mterpre!owan~ w brata z wystąpieniem Mussolinie- lł~żeniu, dla którego zabezpieczcli się na konferenCje, która wypra wym, zaznaczają zgounie, że u- Lozanme przez delegaCJę angleI go śmiałej inicjatywy, Włochy ro- ma żądamy zamknięcia s. tatkom
cuje program mającej powstać widocznił się pewien postęp w za- ską..
."
..
zlll11ieją, że są krajem silnym i wojennym dostępu do morza
postępowej partji. Senator Cap- łatwianiu aktualnych spraw i że . "D<l;I1y 1\:1al1 stwJer~zaZ.nadko- młodym, którego potęga wzrasta Czarnego. Wolność dostępu zaper zwrócił się do rządu i prezy-I drugi tydzień rozpoczyna się pod mec, ze. mIędzy .Sta~aml , Je no- z dnia na dzień. W tym czasie, równo dla statków handlowYcb
denta Harctinga z żądaniem by za lepszą wróżbą. Prasa wyraża spe- cz?neml a AngIJą mem~ zadny~h kiedy ludność Prancjii powoli się jak i powojennych przestaje b:Vć
jęli się oni blokiem rolników gdyż l c.jalne zadowolenie z powodu u- taJnyc~ ukła~ów. w tej spra~e. zmniejsza, ludność Włoch szybko wolnością, a nawet przeCiwnie -w przeciwnym razie republika-! trzymania frontu sojuszniczego, Natomla~t oSI.ągmęte. zostało l!lIę- wzrasta. Bogactwa Włoch rosną gdyż oznacza panowanie najsilI10m grozi porażka przy wybo-, który nie został osłabiony na ża- ~Zy ~et111 panstwaml . za~admcze i staną się Włochy nłezadługo je- niejszego nad morzem Czarnem.
rach.
'unym punkcie.
I defmitywne porozmmeme.
dnem z najsilniejszych pod wzglę- Wobec tego Rosja przedkłada
Jedynym sposobem zdobycia ( LONDYN '27 IIstopada. (PAT).
vVIEDEt\J, 27 bm. (A. W). ,.N. dem ekonomicznym państw Eu- kontrolę państw nadbrzeżnych
sY~1Patji rolników jest. wSPółu-1 I oza.l1ski ko. respondent "Daily ~reie Pre~s~" donosi z Loz~.nnY'1 rop.y. Należy się. ~podziewać, że nad flotą Bałtycką.
dZiał rządu w odbudowIe gospo- I Mail" donosi: że jest upoważniony ze podobme Jak na konferenCjI ge- polItyka MussolImego w Lozan,darczej Europy i doprowadzenia pn~ez lorda Courzona do oświad- newsklej przed jej zakończeniem. nie będzie skomplikowana i obfi- LOZANNA, 27 bm. (A. V), De~
J.ej d? tego stanu, by mogla stu- I czenia. iż delegacja angielska ży- tak i obecnie w Lozannie wysu- tuj~ca w ~ieoczekiwane ,zwroty. legat ros. Rakowski, który przyz::ć Jako rynek zbytu dla produk- czliwie przvięła expose anibasa.. nęła się na plan pierwszy kwest ja Juz obecme w swem dązeniu do był już do Lozanny, oświadczyl
eJI amerykańskiego przemysłu i l dora
amerykańskiego
ChUda, , naftowa.
przeciwdziałania potędze Anglji i dziennikarzom, że obecnie pt)
~olnictwa. Wiadomości te rzuca- przedstawione na sobotniem po- J Wczorajsze oświadczenie ame- Prancji Włochy weszły na drogę przyjeździe delegacji rosyjskiej
Ją wY1?owne światlo na obecne siedzeniu konferencjllozańskiej.
rykańsklego przedstawiciele p. zbliżenia i porozumienia z Rosją nic nie stoi na przeszkodzie w o'
nastroje amerykańskie.
! Według dalszego ośwIadczenia i ChUda, tłómaczy w tym duchu, sowiecką.
bradach nad kwestją cieśnin,
Republikanie zadługo , SPOCZy-llorda Courzona nłema pomledzy '. że Ameryka chciała się tylko uI"',": • ,
wali na laurach i obecnie zostali AngJja a Stan~ Zjednoczoriemi pewnlć, iż nie zostaną zawarte
w przykry sp~sób. przebudzen.i ze żadnej różnicy zdań co do pollty- żadne układy, z.anim ~astąllią
UnokoJenie 08 Bałkan2CIL
interesów całego prolełarjatu z insnu. Za~ przeclwmcy ich a Jed- ki drzwi otwartych" lia wscho- obrady w kwest]i tureckIch pół
teresami Rosji sowieckiej na bhnocześme towarzysze, którzy od, dzł;, Wreszcie donosi korespon- I naftowych. O jakimkolwie konfliBORDEAUX, 27 listopada (Pat) kim wschodzie. Zarówno cały prol 'l Amery- Po1radl·o . "Petl-t Parl·sl·en- ogłasza letarJ·at, jak i RosJ·a sowiecka ~ąda
1912
pragną .wyp l yną Ć na po- Ił dent, że ambasador Childa przed kcle pomię dzy A
. r. ,
ng ją
~IerzcbllIę polItyc~ną, korzysta IOdczytaniem swego expose na po- ką. nie może być jednak mowy. oświadczenie jugosłowiańskiego mi- stanowczo zniesienia systemu liaJą z rez~tató~ . lIstopadowych siedzeniu konferencji, zaznajomił
Zwołane na jutro zebranie nistra spraw zagranicznych Nin- pitulacji w Turcji. Popierają one
WYżb~~ów l staWiają co~az
uprzednio lorda Courzona z jego komisji politycznej zostaJo odro- człcza, który zaznacza, te napr"- tet panislamizm, jako wyraz prora mejSzy opór. Ostatme v.rybo- treścią
czone a to z tego powodu, że I . .
' . .. testu lud'ów wschodu przeciwko
ry ~Ykazały z całą dokładnoś- \
;..
. cztonJ~owle prosli .o zwlokę twIe! I żen~e sytuaCji na ~ałkame ~l~O- imperjalizmowi Europy. PrzedstaClą ze. wal!i:a hynajm:1iej nie to- \ LOND~~,.~! h<~LoP,,~da, (P~;'). dząc, że jeszcze nie Pi zygotowali czme u3tało. NmcZ1cz nadmleJlla, wiciel k~munist6w indyj~kich R.oj
czy SIę mlędzv republikanami a! Pl ?sa an",lelska ",led,:! z T1ajw:, i- potrzebnelTo materjaln.
te starał się pogodzić grecki punkt przemaWIał za uformo~amem wspoldemokratami , w rzecz"wistośl'i
szą
uwagą
stanowIsko.
za~ęte
Jt
tro
d&n·a
28
b
nl o "")" dz·IC
'd ' . . d . ' . h ł " . . nego frontud k··
WSfYstklch
l utj·d ók \I."
,1
"
•
h
,t
1'a' k·e
1,
l
..,.J.l y
Wl 'lema 1 zą antami u gar::.kleml W h d
k·
walczą kOl1serwatvści i radykali przez o sen.. ~ ora amerYI\ ns 1 - się posiedzel1ie komidi dla spraw
'd
'
,.
sc . o u po . lerun lem par jl oczyli postępowcy, i to w obyd- ł ~o 'V: LO~,al1l1le,
.
,.
~'ospodarczvch,' która przede- o~az stwler. za, te lest prz~clw~l: mumstyczne}. M6wca ~ s ~ a ~ a ł
wuch obozach. Rzecz przygoto- I "T,lmCb'lda znafz.a, ze o~\Vda~" ;'szystkiem ustali swój program kłem prowIZ'orycznych roz~lązan 1 prz(tem n~ Jak\pOrOZ~mlWlah 1 ~wuje się już ocLwielu lat. Pow- ctzeme. ~ dabna eZYYb ll;v aza tza pracy.
uwa~, że należy ostatecznie usta- go. Y p~ml~ęt zY, uEr-tuazJą
spc o dU
stańcy z r. 1909, Bull-Moose, gru- I s ar~nme lorze o .mys Iane s ,alić sytuację na Bałkanach. Mini- a Im'p~rla lS am~.
uropy.
rzepa Roosevelta z 1912 r liga Non Inowlsko rządu Hardmga. "Dally
LONDYN, 27 b. m. (Pat) We, .
.
stawIcIel JapoOli K.ataJama wskaPartisan z 1916 roku i :F~rmer La-j Express' zau;v~ż~, że ni~ będz!e dług. doniesień z Lo.zanny, oświad ster oz~aJm.la
dal.szym Cląg~, zał na wzrost ruchu antymilitary"
bor Party z 1920 są wymownym prz.esadą. l.ezel! ośwIadc,zeme czenIe a?Ierykań~kIego obserwa~ że. wsp~łdzlał~nte pans~w balkan- styc~nego w szerokich masach Jadowodem ciągłego wrzenia w 0- \ Ch!lda . naZWIe Się ,sensa~y]nem. to~a Chllda, zlozone w sobotę, SklCh nIe zawIera w soble tadnych ponll.
bydwuch starych partiach. Od- i qZlenmk zaznacza, ze ośwIadcz~- oplerało się ~yłącz~~e ,na zasa- momentów, wrogich wobec Turcji,
czepieńcy znajdowali się do- jm~,
obs~r'Yatora amer'ykan- dzi.e t.r~dycYJDej polItykI .c;.mer~- Nakoniec daje wyraz swemu zautychczas w mniejszości a stare sklegO llwazaJą w Londyme za kall SkleJ .,otwartych drzwI. NIe
.
.
part je zbyt silnie był~ ugrunto- Ibezpośrednie zaatakowniae man- zapowiana też ono żadrr,i zmia- fantu w pomyślny przebIeg prac LONDYN, 27 listopada (Pat) wane by można było osiągnać ja- Idatu ~n~lji i Francji w ~r~jach a- ny, w. sprawi~ inte!esów amery- konferencji lozańskiej.
Do angielskiego urzędu spraw zakieś korzyści. Tylko Roosevelto- ~rabsklch. vV fzczególnos l zaata- kansk'ch w EuropIe.
granicznych nadeszło podobno mewi udało się "położyć" przy wy- l
i..
• t'
miedzynarodówka
J morandum Poincarego, zalecające,
bor~ch Wilsona i jego rząd.
l
WIS nO
OWe
wubodnie)".
aby konferencja brukselska otwarta
Cziczerin o sprawie cieśnin. _ Opinja Rakowskiego,
.
została jeszcze w pierwszej połoPrzytem nowej partji brakło do
tych czas przewodników i ludzi i
MOSKWA, 27 hstopada (Pat). wie grudnia.
czynu. Jeszcze przed dwoma la-I MOSKWA, 27 bm. (A. W). Czi- wienia narodowości. Elementarne ł Konferencja międzynarodówki koPoincare proponuje r6wnież,
ty senator Lafollette nie chciał czerin p"rzed wyjazdem delegacji prawa narodu tureckiego wyma-' munistycznej przystąpiła do roz- aby uprzednio odbyła się konfestanąć na czele ligi Non Partisan. z M.oskwy. udzielił 2 wywiadów gają, aby byt on rzeczywistym ważania kwestji wschodniej.
De-,rencja przygotowawcza premjer6w
albo Parmer-Labor-Party, gdyi współpracownikom "Izwiestii" I gospodarzem w swoim domu, ze- legat komunistów holenderskich i ministrów spraw zagranicznych
. jego instynkt polityczny podpo- .. R.osty".
by c:cślliny były uznane jako wO Ravenstein podkreślił. wsp6lność mocarstw.
wia.dał .mu (zresztą zupełnie sluDelegacja rosyjska mówi dy tureckie j żeby dat)o możność - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - szme) ze czas jej jeszcze nie nad- Cziczerin
współpracownikowi turkom zarządzenia niezbędnych
sze~l. Ost~tnk wybory wykaza- "Izwiestjj" nie będżie oczekiwała ś!odkó": obrony cieśnin i ufortyIy Jednak lak na dłoni, że dwie za drzQ\'iaHI! podc.zas gdy mocar- {,kowama się, celem obrony od
, st~re part je amerykaiiskie nie są sf\\ a JIa; ~'Jzat się hvo.a w poko-, napadów i bezpieczeństwa I(onjuz .w obecnych czasach wystar- ju, Jeżeli przed przybyciem na- stantY:1opola.
czające.
szej delegacji będą bez jej udzia- W wywiadzie udzielonym przedDalsze zeznania oskarionych,
Jeżeli więc Lafollette ofiCjalnie ~u powzięte jakiekolwiek decyzje, stawicielowi "Rosty", Cziczerin,
LWOW, 27 listopada (A. W.)I
Następny oskarżony Izydor Pestanął po stronie postępowców i zostanie ona postawiona wobec dał następującą charakterystykę W sprawie przeciw lwmunistom i nyk, były słuchacz politechniki,
zajął się ukonstytuowaniem tej faktu dokonanego, to jednego tyl- polityki mocar~tw w sprawach przesłuchano 27 b. m. dalszych j podczas wojny oficer austrjacki, a
nowej partji, to jest to jeszcze je- ko niezebrania przez nas dokona- bliskiego wschodu. Ang!ja dąży trzech oskar~onych.
I następnie w armji Petlury komen. .
den dowód, że posiada ona Iicz- nyclt fakt6w .,v\,~ H,rczy, aby sta- do tego, aby jej flota mogła bez
Pierwszy Józef Priłyk, słuchacz ~ dant załogi Białej Cerkwi na Ukra.
nych zwolenników i że - należy Jy się one niedokonanymi. Rosja i żadnych przeszkód przepłynąć praw, mówi, jak jego poprzednicy, ~ inie, oświadcza, że do partji kostę z nią liczyć.
stoi na stanowisku samostano- · cieśniny. Chciałaby ona pozosłe- ~ui nie o teorji, lecz o praktyce ~ munistyczne; nie naletał;_ ja!<.kol.
~aj~epszyrn dowoJem tego jak
~IL
,..
Y7'T komunizmu i o przyczynach
jego,' wiek nosił się z zamiarem wstą"owazne ~bawy. 'Y~wołał ten no- IzJ1aczatoby to ooczątek aktywnej do serc i mózgów. Najważniejszą rozwoju w Malopolsce Wschodniej. pienia do niej. - Na konferencji
wy ruch Jest. zamI7JOWana pr~ez ! i produkcyjnej polityki amerykań dla Ameryki sprawą jest jaknaj- Nie jest on oczywiście prZYChYI-lś-to jurskiej był oraz miał zamiar
wydawcę WIelu PIS~ ~unsey a . i ski ej, gdy dotychcza5 Ameryka rychlejsza odbudowa Europy.
nie usposobniony względem rządu wygłosić referat o związkach zaprezydenta columbIJsInego Uł11- starała sie przedewszystkiem nie
Wołanie o pomoc
senatora polskiego, ale równie~ ostro wy" wodowych.
wersytetu Nocholas !Vlurray But- wtrącać się i pozostawiła Euro- Cappera jest tego najwvmowniej stępuje przeciwk? ur~szczeniom ,
Ostatniego przesłuchiwano Netłera próba ~ołączel1la obydwuch pę jej własnemu losowi.
szym dowodem.
Petruszewyc~a, stwI.edzaJąc,. że l~d-! stora Chomyna, absolwenta filoAtarych partJl.
Kierowani obojętnością dla
Gdyby zaś ta nowa trzecia ność robotmcza me da Się ~zląćJzofji. Opowiada on, te dostawszy
Obecny wvstę~ senatora Cap- spraw europejskich nrzypomnieli part ja nie zdziałała nic więcej na przynętę .patfJoty~!ną Jego ł się do niewoli rosyjskiej, prze bypela. ?odkreśla .Jeszcze powagę sobie amerykanie polityczny tes- prócz zmiany polityki Stanów r~ądu, prol~ta~lat bOWIem mgdy I wał w Turkiestanie, gdzie pracoChWJlI. .Zac~0?zI tylko pytanie tament Waszyngtona ł wszystkie Zjednoczonych w stosunku do od- me zapomm, .ze soldateska petruł jako komisarz dla spraw na
czy nie .Jest lUZ za późno.
konsekwencje i korzyści doktry- bu~owy E"ropy. t~ i tak. n;ogli- szewy~za ?ławlła swego czasu ruch rodowościowych. Organizował tam
PrzeCIwna ~tron~ t. j. postę- ny Monroego.
'
. bys1!lY. z radoscIą Ją pO~ltac!
robot~lcz~.
.
.
, emigrantów galicyjskich, dla poI'o,~cy. ~iepokOJą SIę znów rozGdy jednak ruina Europy zaNIe. Jest to z~pewr.:e Je~ynem
Pnryk przyz~ał~ ",dalel, . ż~ . b~ ł , zysk:mia ich dla partji komII.,'
bfeznoscIą ce!ów poszczególnych czyna być klęską dla Ameryki, zada11l~1!1 nowej part]l.
Jest to czło~klem 1,~elhra.n~go kOlllltetu stycznej. Do Lwowa wrócił, ahy
menerów politycznych. Dlatego amerykanie zabiorają, się do CZy- hasło Jej - hasło obecme bardzo part) i k011111.~I~l.yczne w. Małopo.l- dalej pracować dla komunizmu.
caly amerykański świat polityc7- nu,
' popularne. lA że może ono prz'Y-1 sce W:~h?~mej,. ~r~ł udZIał w .kon- ~
.
.',
ny z łatwo . zro~umiałem napię]\Iowa partia. ~tóra ma naprn- czynić się do poprawy stosunków . ferencJ! s-jursloe.1 l. rozsyłał blbułę 1 O kar~ol1y G.lchow,s1d zapro~lł
~fem o~zeku]e d~la 1,2 stycznia, to wić fatalne skutki wojny świato- całego świata. więc należy nową komumstyczną. NIe zaprzecza, że go na kongres,. I na lego prośb~
west dma zebram~ SIę, głównych wej znajdzie miljony zwolenni- tą partję witać z uznaniem i na- dążył wraz z innymi do oddania Chomyn zagaIł konfere~CJę po
ma~.dor6w mającej
powstać ków, tembardziej, że argumenty dzieją że przyniesie nam ona ul- władzy w Galicji Wschodniej w rusku, .ze wzgl~du na wH~kszość
partJl.
któr~ przemawiają do kieszeni gę w chwilowych kłopotach i - ręce proletarjatu i że .po~!erał pła- uczestmk6w rusI.nów. ,
. Dla Europy sprawa ta przedsta wyborców ,są zwykle skutecz;. nadzieję na lepszą przyszłość.
c~ za trudy w orgamzaC}l ' komuWstępne posledzellle odbędzie
~ła 4onłosle znaczen~e, &dyż 0- nieisze niż te. które zwracają aLo
L. & nistycmej. "
'
~
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.'~-,:'" więcej, nit owa fotele, bytoby to
Do podań naleźy dołączyć zai ,
" niewykonalne. Naturalnie ogień świadczenia, wymagane ogłosze·1
na kominku, pozatem niami, jakie znajdują ~ię w komenl
. rozpalony
mate stoliki, bib~lotki... c~ciał- dach ga!nizo.nu, P. K. U., starobym, aby wszystkIe meble SIę sty stwach 1 gmmach.
Spotkałem dziś zra'na Oabrje- kały, ażebyśmy mieli wrażenie,
Podania z załącznikami muszą
... '
łę. Nie dala mi dojść do słowa że śCiskamy sobie dłonie, nawet być zaopatrzone opłatą stemplową,
;wykrzykując:
' wtedy, kiedy jesteśmy oddaleni. według o~owią.zujących 'pr~episów.
_ Znalazłam mieszkanie! ... nie
Gdybym kochał...
Podanta, zaswladczema 1 wszelma pan pojęcia jakie piękne ... Tu~ate~, kiedy jest du!-o. słońca, kiego ro~zaju zapytania od petentaj niedaleko musi pan pójść ze, lubIę wIelką przestrzen 1 samot- Mw zamieszkałych na terem e D.
~
CO
mną je zoba~zyć!...
ność -:- ~a~otność. w~ dwoj~...
O. K. nr. IV Łódź, należy. ki~ro·
•
Dałem się namówić. Po drodze
Ale JeSIenią, czy z nIe czuJesz, wać do referatu osad zołmer~
Jabrjela nie przestawała oPowia-,1 kochająca kobieto, potrzeby wtu- skich D. O. K. nr. IV Łódź, najdać:
lenia się w zacisze malelikiego dalej do dnia 15. I. 1923 r.
----_ Stołowy pokój jest olbrzymi, buduarku?.
Po~yższe zarządzenie nie je?t
.. '
na czterdzieści osób .. , Jaka ja , .Przeby,~7ac w zlm~v"?- oIbrzy- oh~arc1em zamkmę~ego w dnIU
~
szczęśliwa!... Mam tysiąc pomy- mIm pokoJU przy wrel1\lJl1. stole j l, hpca 19,22 r. terml,nu d~ sk~ada
stów co do sposobu urządzenia! wraz z osobą ukochaną! Nlguy ... i\ l11a podan o nadzJał Zleml na
,To właśnie tutaj...
Czy słyszał kto kiedy, aby dwa kresach wschodnich, lecz odnosi się
Wchodzimy. Stalowy pokój ptaszki usłały. swe g-niazdko w i do ,tych ~andydat?w, kt?t'zy w Pięć osób zabitych. - Jedna spalona iywcem.';;
Olbrzymie szkody. '
'rzeczywiście jest piękny. Pośrod- pustym okręcIe?
sWQlm czasl.a złożyh pod~m.a, le~z Dziewięć ciężko rannych. ku stoi stół długości trzech metAlfa.
dotychczas leszcze nadzlałow me
'rów. - Kupiłam go wczoraj okauzyskali.
,
Onegdaj o godzinie .11-ej duktor Pawlak. Jeden p ..... )
zyjnie - objaśnia mnie Gabrjela
~iik. minut 20 przed południem wodnik przy bydle nlewla- ;
bypłOgaOdSełka"t'.ię ten szczęśliwy
l, ące.
Internat dla cltlopców. ~,J-'t? pociąg tow;rrowy nr. 592 domego nazwiska .palo... :
U
Wydział opieki społecznej w id~cy od strony :'odzi za żywcem, 9 os6b ze stulb,;
- Ałe gdzież jest wasza druga
-0porozumieniu z wydziałem kultu- rozjazdem OUnnik wpadł na "olejowej dętko rannych. :
jadalnia? - zapytałem. - Jakie}. ';:1'
ry i oświaty magistratu otwiera
Obydwie lokomotyw, znidruga? Czyż ta nie wystarczy?
DZISIEJSZA POGODA.
internat przy szkole dla nomalnie pociąg nr. 591 Idący od
szczone,
Jak r6wnlel H
'zdziwiła się Gabrjela,
Komunikat patistwowego insty- zaniedbanych chłopców. Internat strony 'łlarszawy.
- No, tak, ale jeżeli będziecie
tutu meteoroktdcznogo.
przygotowany będzie na 50
Skutki zderzenia były fa- wagon6w z bardzo cenn,...
tylko we dwoje z mężem? ... p rawdnpodobn~r przebieg pogody w mieJ'sc i otwarty w pierwszych talne, gdyż k .. tastrofa mia- ładunkiem.
pytam nieśmia ł o.
dniach grudnia.
(bip). ła miejsce na moście. Przez
dniu dzisiejszym:
Śledztwo toczy si4l ..a
- No, będziemy mieli przymiejscu.
"a mleJaoe WJjemność
przebywania w tak
Pogoda zmienna, miej~cami ~nieg,
Sanatorium dla dzieci.
silne zderzenie parowozu
temperatura nieznacznie zmniejszona.
Ś.&
6
ł
I padku przybył pocl_g .,..
wspaniałym pok~ju!... Ale że też Słabe wiatry lokalne.
Porozumieniu z wydziafem czę " wagon w zaczę a s ę
mocniczy oraz Inapektora,
pan ma takie dZIwne pomysły...
zdro,votności pubhcznej, wydział pan~ i spadła z mostu.
Chciałby pan może, żebym miała' Przemysło",'cv a pożvczKa złoh opieki społecznej otwiera w Choj
Zabitych 5 os6b ze służ wydziału mechanicznego I
maleńki pokoik dla mnie tylko i '
,
,
<.
l1ach sanatorium dla dzieci sta- by kolejowej: maszynista drogowegeo.
dla mego męża....
Na pocret pożyczki złotej zdc- bowitych. Z sanatorjulJ1 korzyRuch ko lejowy kierowaklarowano w krajowym związku siać będą w pierwszym rzędzie Szczepański, pomocnik jego
ny
jest droglł na Skler..leTak, piękna pani... Gdybym 1\0- przemysłu '\vtókienniczego do- dzieci z miejskich instytucji wy- niewiadomego
n :=wlska,
chał - niestety za stary już je s- tyclIczas 300 mi!jol1ów mk. (bip). chowawczycl1. W ten sposób zo- nadkonduktor Kober J kon- wjce KoluszkI.
tem - pragnąlbvrn rzeczywiście
Spłacanie wf>~:-,H.
sta,vie zwolniona pewna i;ość •
--,------------------mieć maleńką jadalnię, a w niej
.,
'
miejsc w tych zakładach, gdzie
stół na dwie osoby, a nawet taki NICktorzy ,vystawcy zO/JO\\ I<l- dotychczas nie przyjmowano 110adffiłnistracvl·ne. ia) Modrzejewskiego (Przejazd
7eby i dwu osobom przy nim hy- zań ~trzJ:~nują za\ 'iadomicni;'ł z wych dzieci z powodu braku
J
45 , Pranciszka Dudkiewicza (Po.
lo ciu"no. Nienawidziłbym obru-I' hankow. IZ w~ksle mpszą byc ~a.- miejsca.
-0ludniowa 40), Stanisława Szymań
a, który robi wrażenie szańca płacone w dUIU termInU płatnosc/,
Zwalczanie lichwy.
skiego (Janiecka 17), Bolesława
oddziclaJącego dwa pola, a po-' gdyż następnego dnia zostają od· Walka z lichwą w województw1e
Za przel\roczenie przepis6w o Kocika (Kamienna 6), WładysIatrawy wydają się na nim żolnic- dane do protestu. Zainteresowani
zwalczaniu lichwy zostali ukarani wa lesińskiego (Gdańska 14). Jarzam'i na warcie. Gdvbvm ko- kupcy zwrócili sie w tej ~prawic
W pierwszych dniach grudnia grzywną: Mordka Rochman (Dziel- na Miszłala (Zielona 38), Walenchał, chciałbym przy s'tole rozma do swoich związków. które zaięły odbędzie się w todzi konferencja na 56) na 100 tys. mk., Chil Szejn- tego Bobka (Wójtowska, 4>, Maviać pólgłosem, jakgdybvm czy- I się sprawdzeniem tejże sprawy. starostów województwa łódzkiego. finkel (Pomorska 11), fzak Sztajer teusza Własiaka (Wodna 11), Annił zwierzenia, poniew'aż miłość
(bip).
Jednym z punktów jest sprawa (Wschodnia 50) i Abram. Himo- drzeja Kota (Szara 20), Seweryma wieczne tajemnice.
ujednostajnienia na całym terenie wicz (Nowomiejska 11), po 50 na Babina (Kamienna 10), Alfonsa
Duża jadalnię? Duży salon?
ZiemIa dla fołnteny.
województwa walki z lichwą (bip) tysięcy mk. Henoch Strasburger Szampańskiego (Marysińska 6).
Alei uczucie wydaje się tam jak
W wykonaniu art. \) t1~tawy
(Gdal'Jska 28) i Antoni Wichan Wawrzyńca Tarneckiego (Radskorupa orzecha w nurtach ocea-' z dnia 17 grudnia 1920 To .0 naO lokal związkowy.
(Główna 6 ) po 20 tys., oraz po wańsk~ 49), ~iotra Leps~ (Ta~.
nu, i gubi się w oddalonych ką-ldaniu ziemi tołnierzom wojska
Okręgowa komisja związk6w io tys. mk, Izrael Goldfarb (Luto- gowa ~9). R3.Jnholda Ulrtcha (ZI"
tac.h. Nie miałbym wogóle salonu polskiego·, przystęptlle minister- z:awodo'\!'ych zwróciła się do pro- rnierska 15), Chil Lin (Rzgowska ·mna ~O), Leona Dyla .<Orla 25),
tylko bibljotekę, •.książki której \ stw~ s~raw wojskow~ch d? l11<ła~ kuratora przy sądzie okręgowym nr. 37), Antoni Wesołowski (Rzgow- LudWIka Sobczak~, (LIPo,,:a 58),
mówiłyby do gOSCI:
dama ltsty kandydatow pIerwsze] w sprawie zwolnienia zamlmiętego ska 35), Antoni Tymionek (Brze- Władysławę Brzezmską. (LIpowa)
- Nie llrzyszliście tu poto żeby l kolejld na rok 1923 na kresach lokalu związku przy ul. Zamen- zińska 100), Jan Zasadzitlski ,(Na. 58),. Ignacego Radowsklego (Nomówić o głupstwach - Pokój sto I wschodnich.
hofa 17. (bip)
piórkowskiego 51), Ed\vard Ra- wosl~awsk.a 25),. .Władysława
łow~ tak duży,. aby móc. ~m
l!biegający się o zatwierdzenie
.
. •
decki (Brzezińska 12), Arndt Otton Bryblsza (WIO?ZImlerska 1~),
prz~Jąć praWd~IWycb. przy.!aCI~t, w pIerwszej kolejce 1923 roklI, NIeudany zamach na poliCJanta. (Pomorska 130) Mikołaj Płóciński Władysława Neldera (Mazowlea WIęC zrozumIałym Jest ze me wnosi podanie o wysunit:cie do
Gdy posterunkowy konnego (Pomorska 108)' i Feliks Stalikow- cka 21, i Józefa Stasiaka (Cmenby/by zbyt obszerny.
zatwierdzenia do referatów osad oddziału policji S~ fan Smigrodz- ski (Pomorska 130). (bip)
tarna 20).
(bip),
Potem korytarz, z ogrod7-eniem żołnierskich tego D. O. K., na kić· ki przechodził ulicą Brzezińską,
jak w starych klasztorach, i z że- rego terenie mają stałe miejsce I obok domu nr. 40, nieznany spraWatka z alkoholizmem.
Walka z brudem. ,) l ' "~o' ~
lazną kratą. Dwie :amoy o dys- zamieszkania.
wca dal do niego 5 str"'afów reW dągu 2 dni władze policyjne
Za nieporządki na posesjach pokreŁnem świetle. Ą poza tym koW kolejce wiosennej 1923 ro- wolwerowych. Na sz.częście ża- pociągnęły do odpowiedzialności Ciągnięci zostali do odpowiedział
rytarzem nasza Jadalnia i nasz ku mogą uzyskać zatwierdzenie dna z kul nie dosięgła celu. Za- i za piial1stwo Antoniego Kaczmar- ! ności właściciele domów nr. 118
buduar.
wyłącznie zdemobilizowani, dek o- alarmowana natychmiast policja, I ka O<:onstantynowska 150), Stani- przy ul. Wólczańskiej, nr. 28 przy
Trudno sobie wyobrazić tak rowani lub ranni w W. P., rolnicy puściła się w pog-oń za uciekinie-j sława Andrzejewskiego (Kelma ul. Zamenhofa Antoni Szymczak
maleńki buduarek. Kanapka w! przeważnie tylko żonaci, wyjeżdża- rem, lecz sprawcy strzatu nie . 42) Stanisława Kuszawę (Drew- i Zamenhofa 32, Ludwik Triebe.
(bip). I no~ska 7), Józefa ffałubjńskiego
stylu Ludwika XVI zaimuje. jego I' jący osobiście l1a kresy, a przy rocz- schwytano.
potowę.
nika~h młodszych wraz z członkami
I(Glo"rackiego 16), Stanisława Uleżeli cbciałbym tam wstawić rodzmy.
I pińskiego (Wschodnia 6), AndrzeFEWETON.
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Wielka katastrofa kolejowa.
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temat: Klapnęło wreC;:7cie,
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eZI

je~ : naszych wszechnic? jakie ma v.tY-1 pergaminowe i mam zamiar r pi- aż do szalell<;tw Już Ila'" et proszc~e zmartwychwst'łnie? ... Zyje:- ~magan ia i warunki pracy mlo-I' sać s k e t c h do kabaretu.
. ~ fesor mu zawadza i wolałby go

BRUNO WINAWER.

Gau deamus.

my w tempie wściekłego rag- ' dzież ':, - Milczenie! zato w mieO cM więc chodzi? D1aC'zego I nie widzieć w audytorJum pod.
time'a, a piszemy w ~empie szta- ście jest strejk docentów uniwer- biega po Krakowskiem Przec;Imie- ~ czas egzaminu - a cM dopiero
-0jerka z epoki starszego Straussa, ' syteckich, tłumy tłoczą się na WY-j ściu grono krewkich osób p1ci 0- : współzawodnik. konkurent! Nie
Teraźniejszość ma rytm amery- , kłady i prelekcje popularne, uli- , bOjej w różnokolorowvch bere- , drażniJcie go. bo w namięŁnem
PoczciwIna, który wstawał so-; kański, jazz-bandowy. a prasa cami ciągną pochody stt.ldenckie, 'I tach i czapkach. intonu.ią..: zamiast ' uniesieniu będzie usuwał rywal1
tle raniutko, czytał "Kurjerka": !rzyma się kurczowo dawnych krajowi grożą dziwne "rozruchy prastarej pieśni .. Gaudamus Igi- szpadą i trucizną! Nie wsŁrzymuj
.od deski do deski uważnie, potem , t~remek z epoki Pilemona i Bau- naukowe" tak, jak niegdyś grOZi-j tur" refrenik jeszcze starszy: cie go, dajcie mu sie wypowiezaś szedł do cukierni i wysiady-! CIS.
ty rozruchy głodowe...
precz z żydami, prefz - żądamy dziec, nie odbierając mu zresztą t.
wat dziurę w pluszowej kanapie,
Stąd szereg dziwnych nieporo- Dla publlcvsty nowoczesnego, ograniczeń procentowych?
zw. ~ciągaczki. Zobaczcie! Mury
czytając Inne znowu kurjerki od. zumień między dziennikarzem i manifestacje pewnego grona mto- . Dlaczego nikt nie żąda ograni- zadrzą 'Y posadach. zaw~tydzo"Y'
de~ki do kij~ i od kija do d~ski, lje~o czytelnikiem. Pr~sa dmie w l' dzieży akademickiej powinny być Jczeń wyznal~iowych. ~ przedsi:m- s:v em r:leuctwem. Kopen~lk wstazgmął ~dzłes bez śladu w zawleru I naJ~ru~sze. surmy bOJowe, rekla- kopalnią pomysłów, ankiet, wy- ku na poczcIe. choclaz ta.m Jest n!e z Ple(}~st~fu 1 dr~P!1le chył-,
sze dZIejowej.
mUJąc lakąs sztuczkę w teatrze, a wiad6w. Bo zastanówmy sie przez tłok jeszcze większy. ani na "dok- klem. gdZIe pIeprz rosme,
NIe mamy jut dziś ani kawiarni , ~~yt~lnik uśmi.echa sie,pod wąsem I chwilę! Nauka nie daje dziś niko- forze Mabutze", ani w uamwaju
Aż przykro
pomyśleć,
te
literackieJ, ani tygodników na ki-II !dZIe do "K\'lIpro.kwa . Kto czyta mu żadnych przywilejów, Preze- I WoJ3-Mo'kotów?
w~zystkie te p0rywy szlachE'tne
ju. ani sławetnych "hyjen gazeto- PIsma f!1a. wrazeme. 'ye Szy!man "cm ministrów może zostać czto-! \Vidocznic przyczyna tkwi g-Ję-) gasn.9,ć będą w ukryciu. Odyl y z,
wYch". Czytelnik dzisiejszy kUPu-1I~da dZlen 'Yprowadzl og.ran.lcze- wiek,. który ukończył szkółkę IU-1jbieH Prześlepiliśmy jakiś żr,,'io- manifestujących dwóch tyslecYl
je pisemko w tramwaju, przerzu- \ n~a ,,:yznamowe przy k~sle, ze na dową, ludzie zaś z wykształce- łowy ruch masowy ku krynicom studentów wyrosło raptem - P()
ca je na platformie jedynki, w 0- l mektore spektakle będZie wogóle niem wyższem ślęczą po bankach wiedzy, jakiś mocny popęd. któ- usunięciu wszystkich przeszzk6d,
' gonku przed okien~iem poczło- ~puszczat tylko. blo'1dynó.w, na i ministerjach, zarabiając mniej od ry stal się już namiętnością. psy- dwa tysiące NewtonÓw, Einsłel- ,
wem, w tłoku, w ŚCisku, w reiwa- l~ne - wyłączme pan~e ~ ple~rzy- wotnego, "skończony" prawnik chozą, pasJą! Jak on~i rozmiłowa- nów, Leibnitzów, Kantów. Pasłeu..
chu codzIennym.
klem na prawem raml~mu. ~Ieml zostaje nadprokuratorem i zlo- I ny w sztuce scenicznej Ludwik rów, Łobaczewskich, Oauss6w.
Nic tet dziwnego, że chce mieć Iobawy! prze~ teatr.aml krązą p~- dzieje muszą się skta-dać na śnia-! bawarski zwoływał nocą akto- faradayów - to j tak o ich czy..
tytuły mocne, sensacyjne, ar tyku- \ trole. wzm,ocmone, zeby zape~mć danie dla swego oskarżyciela, bo rów i kazał im grać. w pustym te- flach dowiedzilibyśmy się z pras'"
ty Jędrne kr6tkie. Chce, żeby mu b~Z?leCzenstwo tym, którzy Slę.W inaczej umarłby im z głodu "na' atrze, dla siebie, wyłącznIe dla zaQ;ranicznej, bo nasza nie pn~ia ..
pOWIedziano wreszcie w pięciu I mleJSCe tak odludne zapuszczają· sprawie", skończony matematyk Isiebie, tak dziś rozkocha"v w Na- da ndpowiedniej rubryki...
wierszach, co sądzi Niels Bohr o J Natomiast - ani jedno pismo zakłada warsztacik instalacji e- ł uce miłością zachłanną. dziką.
Na S7.CZ ~cje - wcale si na to
atomach, Einstein o czasie. Lloyd . wars~awskie. nie w~rowadzilo lektry~zl1ych! ma dochody m.niei- ł czyst~ i bezin~eresowl1ą krewki nie 7:a~l~s(żeby domorośli baIile(qeon!e o wyborach, Pola Negn o, stale] rubrykI naukoweJ. Dlaczego sze, mz trzeCIorzędna kr~)\yJet~ta młodzJall chce I ~v)ml~g-a, aby mu ItSzc. których ' grono ciagl1ęlo
,kmie, Clemenceau o Nowym Jor- ~ Bohr dostał nagrod~ Nobla? ,co
te~ trze, d YI?~o111owan~~ mzymer ]1ozw(~IOl1O zost~c ,z NIą -:- ~am na przez ulice niedawno, ziemie z POku.
twskórata ekspedyCja astronomow ~ledzl na pcnsJI g-łodowc,1 w wy- ,sam, Chce Ją mlec dla SIebIe. wy- sad orU5Z li Trudniej bowiem o
Nłestety:, prasa. 'Yciąż jest w rę- ł ~a Cbristmas Islan~? jak wygląda Idziale reemigra 7 yjnYł!1, skończo- ' łącznie dla ~icbie, chc~ się J~j od- rozJos w rwIecie naukowym, nH
kac.h ludZI dawn~e]szych, przed- ,. lą nasze pracown~e. sale wykla- I lIy astronom llbl.;~a S!ę o posadę . da~ bez ś~ladków. Clcpodzlelnie. Orozgłos na Nowym $wiecie...
v,'olennych. Dlu~le artyl\Uly wstę~ :dowe. ohser,,'atoTja? nad czern porijcra \\ ! ! ot(~lJ1 - .1 3 ~am za-' poząda Je] wręcz erotycznie.
lmę, cJJmde dępaty. fęljetotlo we n~ pracltją) C9 puąlikl!ią profelloro ~:ie 1l1kmdl'i ll \\ kIlTrz\.' d \\ ,l (trp!olflY ' /'mY$Iowol~F,:~! Q filą. ~."'ł1kO$łl)'. -ł
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W zmarłym tracimy szczerze oddanego pracownika, który po 50 latach
• miennej pracy, za elami charakteru i umysłu pozo tawla wśród na.
niezatartą pamię6.

z

tow. ,qkc.

-----ĄD

łiller

i Bielszowski.·

Zabójstwo po pijanemu. '
sądem okrę- podsądny taluje I chce ponieŚć zaDrozdow- sIutoną karę.
oskar!ony o zab6jstwo ł
Po przesluchanłu całego szeredezercję.
gu świadków tudzież poste runkoRozprawIe przewodniczył mjr. wago Czarneckiego, który zeznał
k. s. dr. Rozwoda, oskarżał mjr. k. że oskarżony po dokonanem zas. Jaskólski, zaś bronU podsądnego bójstwle zbiegł; a gdy posterunmecenas dr. Landau. Według kowy go dogonił, był jakby nieaktu oskarżenia sprawa przedsta- przytomny I bez oporu dał się odwiała się następująco: oskarżony prowadzić do komlsarjatu, oraz
pozostawiał na dezercji od połowy opinii biegłego lekarza, postępo
sierpnia do końca października r. wanle dowodowe zamknięto.
ub. W dniu 25 patdzlernika przy
Prokurator żąda uznania WatuJ. SrebrzyńskleJ wynikła sprze- czaka winnym zabójstwa ł dezerczka między oskarżonym, szer, cji f wymierzenia mu odpowied~
~ózefem Walczakiem' ł Marcin- niej kary.
kowsklm
jednej, a śp. Józefem
Obrońca dr Landau wywodzi1,

, Przed wojskowym

B. P.

rdWym stanął Bolesł.

6kJ,

(

L

AF E UT

przetywszy lat 66, zmarł 27 b. m. po krótkich cierpieniach.
O tym strasznym ciosie zawiadamiają przYlaciół l znajomych

Stroskana

żona

i dzieci.

z

Denysem ł tegoż towarzyszami z że w danym wypadku brak pre- ster Row. Westminster, w Lon- • , " •• ~, ~.;, • -' '~' ',o:. "~" / • :: •• ' ."
drugiej strony. Podczas sprzeczki medytacji, wymaganej przy zahój dynie zachodnim, a więc bardzo
Dnia 28 listopada, ... drug/\ bole.n, rooznioę 'mlerel Danej
oskadony pchnął noum Denys3, słwfe f wno~i o uznanie oskarżo-' eleganckiej dzielnicy tego wielnieodbtowftDej oórki i siostry
kt6ry też natychmiast zmarł. - nego winnym jedynie zadania u- kiego miasta wszedł jakiś mężczy
Oskarżony przyznaje się do obu szkodzeń cielesnych, następstwem zna, ubrany w popielaty szpitalprzestępstw, tłumacząc się, że nIe byla Śmierć.
ny garnitur i deszczowe palto.
mIał zamiaru pozbawić Denysa
Po krótkiej naradzie sąd OgrO-! W tym czasie w sklepie nie
życia, był bowiem pijany, nie wie sił wyrok uznający oskarionego było nikogo, prócz panny AUce
odb~dzle alQ o godl. ]2. mtn. ao n.hołtelitrl ..o .. tobu .., .,n.golll.
dział co czyni, Denysa nigdy nie winnym cieżklego uszkodzenia Brye, na ulicy zaś mgła była tak
prly Plaeu WOl4oścl 1ł to, na kt6re krewn71lh, lu'om1oh ł pn,znał f dziś nawet nie zdaje sobie ciała i dezercJi, wymierzając mu gęsta, że absolutnie nie było nic
jaeiół zapraszaj Ił
Rodzice I rodzetistwo.
srpawy. jak wyglądał óv. czło- kare dwu Jat więzienia z zaticze- widać.
Wiek. którego zabił. Czynu swego niem aresztu śledczego.
(bip).
W matrazynłe paliło się świa- -.....- - - - - - -.....- - - - - - - ••- - - - - - t o, jednak i tu mgła potrafiła się
wprlT",,:eć w tym stopnIu, że trze- osobliwego stryczka ł uwolniono
no.
Takie
filmy
jut
• wys 11 a ć wzro,
k by wszy- z pozycji nader kompromitującej
j d k
l b a b ylO
d
. j T d ~ćfabrykowano
1r
awme .
ru no
e, na po~· s ko do zeć.
t niebezpiecznej.
pod dyr,Wł. Llaa
gała na tem, ż~ oko me w staDle Osobliwy ~ość zażądał używa~
Z opisu osoby napastnika wy_
DZISIaJ .,Horsztynskl
- dram~t było dostateczme szybko. połączyć' neg-o rnęskie!!."o garnituru i palta nlka, że jest to niejaki Owen Muw Kanteułla, ZachocbUa 45.
J. Słowackiego z p. p. K. AdwentOWI- wszystkie trzy . kol?ry J. następo~ iec;ienp"""o. To mocno ździwilo p. ray, niebezpieczny furiat.
4-ty dzień programu .Ni 7;
ezem VI roił tyturoweJ, H. Barwlńsklm w~ło .l zw. mlgame fIlmu. Ta Alicę, gdyż sklep jej posiadał tylPolicja energicznie poszukuje
~ 4f osłałnle 2
w rolj Hetmana I E. RaJd-Snny m W mlgothwość została o~ecnie p~zez ko damskie stroje i przytem tylko Owena i jego dwu towarzyszy, 11
lU •
U
roll Szczęsnego. Dochód z przC'dsta· dora Hn~teka zupełnte usumęta. nowe.
k ó
t h
I
\fJlenia przeznaczono na .,Samopomoc" Ulepszenie polega. na małym opOd . Br e s ostrze la te ma l~n~~c~ó~~em są pos rac em
Zespół 20 osób.
pny szkole Ellz y Orzeszkowel.
tycznym przyrządzie, kt6ry zostaje do cz~~eniiz U~ystoJo ~horym
r Wyst'PJ
WŁ
We I!Irodę, z powodu rocznicy po- przymocowyw~ny d~ aparatu.
krz kn ta z rzerażenia i cheła....
wstanie listopadowego dany będzie
Przy wyśwIetlaniu kolorowego l y ę
p. c
Z okazJl nrodzln HazJe(l.lki Ry-.
w czwartek, dn. 30 b. m.
,
f'l
t'"
d
a ze likl epu UCle .
dlówDY
NW
1\
.Horaztyr\skl&.
.
J mu ~para pOWInien. SIę o znaAle warjat schwycił j wpół l
J
•
"",We czwartek a zueszeń robotno czać me zwykłą precyzJą, gdy t w
l d 'ć
et
~
• Intelig. po raz ostatni .Per Gynt z pr~eciw~ym razie t:t a b r z
a,c.h zap'ąBr;~l ~tracila przytomnośĆ,
a
•
-dwentowluem w roli tytułowej.
~szystklch przedmiotów. f?oJawl~]ą a wtedy napastnik zamknął sklep . , .
".
[ . . ,',
.
',' - '
".
:
'.
....
,.
.
......
....
,
SIę kolory ~ęczy, a mmeJ OŚWle- na klucz, wr6cił do swej ofiary. ofIarUJe opIekun
HoraWJecki.
Kon(el"t Kawecklej.
tlone dCZęŚCI wog61e
tracą
barwy.
k
j
.
l
i
c
e
wla
Ił1I~
. U . dl
k
za ręc t ej ~ owę rę e w
PO czas vry ś wIe
Z"tlowledzianv występ znakomitej
ama aryj'
k I I p e . al ści n
,..
erł}stkl p. Wiktorił Kawecklej odbędzie tyki, prasy i int~resowanych flrn sne ej su n~.
rz WIąZ,
"t~
..... a jednak czekolad
I
.i~ dziś, w sali lilharmonii. SWletn~ niezupełnie jeszcze dokładnie funk- gniętym z vdeszaka W ma~azy~
'plewaczka wykona szereg plesnł nal: cjonował. Narazie wogóle jeszcze nie, sznurem od damskiego 5zlaflIoWSzego repertuaru. Wieczór uzupełni . , t d t t
. d k
l
roku.
'plew barytona, artysty opery warszaw- nlle J~s lOS a eczm~,u 05 ona.ony.
Tak skrępowan~ pannę polożyl
łkiej p. Krurlfow!lkiego oraz gra rui a e me u ega kwestlI, te w nledal d
kI
"t
,
1 ł
fortepianie prol. P!0tr 'HVskiego
lekiej przyszłości ujrzymy na płót- na a złe sepu, poczem w az
tnie dokładny obraz tycIa w ty_ na drabln~, pociągając za sobą 0wych i naturalnych kolorach.
fła~. k ń
ił·
tyran
aJl
Et.
dołu s~e~~, u:y~~koJ~ ns~fltu. Żąda~ w8z~dzie Jest. epsq.
Ofiara tego Iście warjacklego II_____________I!III_ _ _ _ _ _. . . . . . ._
pomysłu wisiała, w jednej tylko
Wiedeńska .Uranja- wyświetla
., C.sr"o.,.a.
biellinie. uwiązana za skrępowa- . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
obecnie film w naturalnych koloną nad głową suknię w ten spoTanio
W
rach; jest to nowy film .Patma-,
sób, że ramion, głowy i rąk nie
Juo~ni.
podług znanej bajkI HauU" Naj- Niebezpieczne "sam na samc' z było widać. Na tle ciemnego sklebardziej interesującem w t m filpanną skle~ową·
pienia widniały tylko nogi I tułów
mle jest jego nowoczesna t lnika.
Niemale
przerażenie Sieje nieszczęśliwej.
spłatę
i.
film zestawiony zosłał przez to- wśród pań sklepowych kilku uOdy p. Alice obudziła się z
...arzystwo akcyjne "Chromo" po- mysłowo chorych, którym udato omdlenia, ujrzała się w ciemnej
Towary wełniane, jedwabne, chustki, sweatry, obuwie, uarni1ury
'ług wskazówek wiedeńskiego a- się zbiec ze szpitala w Chartham I matni własnego ubrania f z;aczQna obstalunki i t. d. wszystko wyłącznie " dobrych gatunkaoiJ.
o'trot1l)ma i fjzylta dr. Hnateka, już tydzi~ń temu.
• la krzyczeć,
polE'(~a
~6ry pracował przeszło półtora
Na ślad zbiegłych dotqd n!e na ; Właśnie w ej chwili do magabKU nad wynaleZieniem tej meto- trafioj1o, choć niezwykły wypa- zynu weszło kilka os6b, które
JI
D
~y. ,Ćik jak każda kolorowa foto- d~k o którym piszemy naprowa- przerażone tym nlezwyklyrn wł, arja1 film zdej~owany był trzy dza policję n3. pewne ślady.
dokiem, zaalarmowały pollc.je.
Wygodnie
50-10
Tania
as:y: niebiesJm, zielono i cr::e::wo· Otóż. okOłO godzin.v -!'ao po pannę AHce zdieto wr,"~zclo :.i.b._ _ _~...:!~_.....,....---_.
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Ii.tej podstawy, będ~~ej conditio prywatnJ'ch i prawnych) między wa!uacn - o niesłychanYnJ zaSIne qua non regulacjI stosunków sobą.
męcie w dziedzinie stosun&ów hi..
- monetarnych. PrW:jęCie zaś za
Należy sobie uświadomić cafą potecznych i ubezpieczeniowych.
,
podstawę obliczeń średniej, wy- doniosłość tej reformy walutowej. o koniectności ciągłego przeszaW poprzednim naszym art y- wyjścia jakiś OZl.laCZony poziom ~ikal~c~j. z rozn;aitych. układów Pomimo, fż sanacja finansów i cowywania płac roboczych, pen"'
rut
pod identycznym tytułem cen (np. przedwoJenny).
JIldel\.~o,\ych, f!llałoby Jako punkt gospodarstwa krajowego,. której sji urzędniczych i t. p., są one bo'VY};azana zostala konieczność
Na tej zasadzie możnaby ozna- oparCia wartosć bardzo proble- dokonanie, równoznaczne z usta- wiem znane i omawiane dostawprowadzenia
nowej waluty, czać perjodycznie stopiell
lTIatyczną.
bilizowanfem waluty musi trwać tecznie.
mo Tącej
stać się m.iernikie~ precj~c~i l~arki po~;;kicj.
.
Rozpat~&eI1ie .za~adl1i~ni~ . ;va- .ic~zcze lata, a moie i dziesiątki
A więc prawodawstwo nasze
wartości dóbr ekonol1llcznych I
MIehbysmy ,nęc pc\vną led-tInty stałe], zlot eJ lub JaklcJkol- lat, holączki, wynikające z dewa- musi uznać za jednostkę war:·wiadczeń i będącej. jako taka nostl<ę
indeksową, stanowiącą wiele innej z ogólnego punktu wi- luacji zostają usunięte lub przy- tości, za jednostkę, w której z repunktem wyjścia dla obrotu han- spókzynnik dla jednostki obie- dz.enia
polityki
gospodarczej najmni~j ztaf.odzo~e.
.
gUry wyrażane hyć mają wszelc11o\vego.
Poniżej zamierzamy gowej, t. j. papierowej waluty przekracza szczupłe ramki niniej'vv. za~nYtn kraJ~ o ..walucle, . u- kie zobowiązania natury cywilr;konluetyzować nasze wy\'\:ody markowej.
szego artykułu. Zaznaczymy tu- legającej
de~ra~JacJI, wymIar nej, handlowej i publiczno-prawGotycbczasowe.
Takle rozwiązanie sprawy znaj l taj tylko, że za~!'owad?-enie ,":a- sprawiedlIw.0~cl me s!anął .dot~d nej, złoty polski, jeżeli ma on stać
o
..
.
duje również już obecnie zaUoso- I luty rachunkowej złotej oddzJa- T1~ wysokosc! zadama.. NigdzIe się rzeczywiście walutą rachun·
l\,zecz prosta, lZ nowa ta waf
d b' ' ) '
I t t ' fywa w kierunku zrównania ecn me llw7g1ędmone ~ą zmiany war- ko\vą. W walucie tej ex offfcio
y
hąa musi w stosunku. do rzecz .-, tw~n e, po Od ~Ie. Jad~kI wa bU, a 7 0-: krajowych z poziol~cm cen ryn- toś ci pienicdzy przez czas proce- mają orzekać wszelkie władze
"tste"'o
środlra platnICzegO t J
a. na zasa
ZIe dIn. " su ot Iczaoc
t
·
. l' d
..
d
. d .
Na way
<>
'
,
• • I
•
t I I"u światowego
S1l
rwaJącego me \te y mleSI'łCe. są owe l a mmistracyjne.
warki polskiej zachować charak- są penSje urzę mczc, p a~e e c. \.
'.
..
. Wynikiem tego jest że w chwili lutę tę mają być przemianowane
ter abst"akcYJ'nv
i pomocniczy Przytem ta droga przynOSI pe 'J..'De lege lata Jest lUZ kwestJa l k"
'
d . t
lk'
d
..
l
mlO wsze le
otychczasowe
świad. ."
lu 011 być
tylko jednostką ra . ne k orzy ś'
CI, któ re Zant racaJtl
sle nm,Tej' waIut y w P osce
rozs t rzyg , za
. 'ol1czema
t" procesu, fprze
..
1
hunkową" (Dech~ungsmiinze")- przy .'iprowadzeniu waluty 'Zł 0 : niętą: rząd polski poszedł drogą l Jegto s ale t ~17 zupe me nI~- czenia w wa.ucie papierowej.
.
b ezwar oSCJOwym, a "w naJ" l\.
, t j i któ
. og ól me
. OKrt><;'l'Je. za1.1ro"Ta d zema
'" . wa1ut y z fo t ej..
.' ma
Stosunkióbgospodarcze
zyskają l
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poprzednio
e
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epszym razIe
ar za powazme w en spos
trwałą podstawę,
zamIast obcych walut "szlachet- Ja o ep.sze zac 0\\. ame ~t y naZastallowmy SIę POl;lzeJ nad na wartości tracI. W takich wa- zostaną uniezależnione od chwiejI ych", zfotych rubli przedwojen- .bywcz~J waht!y obIe~O;~eJ.
tem, c~ dotąd yv spraWIe WP~o-, runkach wymiar sprawiedliwości ności kursu marki papierowej.
lYcl i t. p. jednostek racbunkoNal~zy bOWiem wZIącyod uw~ wa?zema zło~~J wa~uty uczyn!o- nie może s'pełnić swego zadania.
"''J" ch, na któryc)1 opiera się via gę, ze po wprowa~zenlU. z!ot~] I no I co U.C~vrylC nalezy. P~stawlO- Dewaluacja pieniądza !'taje się
Dr S. J. K.
acH praktyka życia gospodar- waluty :-achunkowe.J przcJa\\'! Się no wtasC~\VIe. tyJ.ko PIerws.ZY premją za nielojalność. Jest boczego. Pogląd, że natychmiasto- tendenCja .zróV;'n~ma cen \" Pol- krok w tej dZI~dzlme, ozna.czaJą c wiem rzeczą bardzo korzystną
wa stabilizacja marki polskiej jest sc~ z rynkIem ~lat?wym (w~glę, (ustawą z dn!a 26. wrześma, Dz. ociąganie się ze spełnianiem zo,kłady
d żcniem nieziszcza!nem, prze- d~le: ~en obe~ny~h l przedWOJel~-. Ust. po~: ~40) Jako Jedn~stkę, zło- bowiązań, o ile to tylko jest mo• ....
•
J1~~nąl do ~V;'iadomości czy,nni: n): ~h), .co POClągJ1l~ z.a sobą. ~.hWl- t~l p.;>~skI. Jedną trzy !yslące setn~ żliwe: w razie udania się na drokow mIarodaJnych, jak to. wlda~ l~i\ ą sJl~ą d~precJaC]ę m~l k;"~;- ~LO,ol ama zr~ta pro by 900, t. J.' gę sądową, wierzyciel otrzyml1je
' •
np. z ostatniej mowy seJmoweJ! ple~?W~J, .az do OdpO:VICd lv",O IÓ" ną frako'~1 z!otemu. Nast ęp -, nie ekwiwalent tego, co mu sie
Obecny stan rudy żelazne! na
ministra skarbu,'p' Jastr.zębskie-I zbłtz~ma SIę dp- cen sWlatowych. l:e zarz~dze11la .~Karbowe, ?dno- należy, a jedynie jeg-o część i to całej kuli ziemskiej obliczony "jest
go. yłprowadz~n~e nowel waluty . MImo tych Jednak ~tr0.n doJ~t- szące SIę do teJ ze .sp!'awy Jestto tern mniejszą, im dłuższy czas U-lila :12 i pół biljona tonn, gdy zaś
zamla~t obecne], Jako środka cyr- mch, uwaza~y op~rcle SIę na In- usta~a w przedmlOcI~ wypusz- pływa do wydania wyroku. Kup- doliczymy nieodkryte dotychczas
kulach, byloby oczywiście ekspe- d~ksie . za m~mo~hwe. Z rl:nk~u c~e.nla. 8 pr?cento~eJ panstwo- cy umieją sobie z tern radzić: pokłady, suma ta wzrośnie do 98.3,
rymentem, skazanym z góry na wldzema poh~ykl walutOWej me weJ I?ozyczk! złotej z 192~ r. Jak- wystarcza wskazanie na rozwój biljona tonn i tern samem pokry.
niepowodzenie.
przedstawia mde~s dostateczne- kolwIek p.ozy~zka t? OPIewa na kupieckich sądów polubownych je potrzeby przemysłu, tak żelaz- .
Nasuwa się z kolei problemat, go oparcia. .Zaleznie ~d fl:1etody złote p~lskIe, ~le moze b~ć sama w ostatnich czasach; przytem nego, jak i stalowego, na jakie
' d t wf
ć
I jego układama otrzymuje SIe \l;-y- przez SIę uwazana za pIerwsze I niektóre rodzaje zobowiązań han 200 lat
na j a l!
(eJ PO s a e oprze
na e- n ikr rozma ite, t a,
k 'ze OSlq~!"nlę
. ' . t e zastosowanie
noweJ' waluty• Po dl owych w walucie obcej są prze . Więcej
. niż 80 procent znanycJi
ży tę nową jed o tkę
aluto
.
JW dotychczas~~ ch v.;ozwa~:~ przy Jego pomocy wskaźniki ~ę- pierwsze cechuje ją d~a1izl!l. w.a-, cież uznawane przez prawo. Na- dotychczas pokładów żelaza po.
la h
ł"
y yj t
dą mIały charakter kOll\vencJQ- lutowy, jest ona dwuwartosclOwą l tomiast całym swoim ciężarem siada Brazylja Stany Zjednoczo ..
~'adzezn~eza
oze6met porz ję o wPlrto- nalny. Każdy kto mial do czynie- czyli zarówno marka polska, iak Ispada dewaluac]'a na stosunki ne francJ'a N~wfundland i Kuba.
,y
J
pa s w we wa u y .
d ś d' d .
. l t
. t
. d
tl l
' Pomiędzy
, kontynentami pierzłotej na miej
używan j f k- n~a z o . no ną zle zmą sta.tysty- J z o y. przYJę e s~ za Je nos {ę jłrawne ogółu ludności niehandlt/t
!
I t s<;~ t j
ak kI, wie lak względną wartosc ma- zasadmczą. Następme te same wy I jącei
wsze miejsce zajmuje Ameryka
:~:~ll~i~ranfki ~~~~śc;V c ara - ją jej rezultaty i jak ry~y~mvną niki. można. było oSią.gnąć,. n!e I t'ówllież finansowe boJączl, i . ktÓra posj~da dwie trzecie wSzy~
,
.
rzeczą byłoby stosowanIe Ich do. Wp! owadzaJą? zur>ef~le po}ę~!a pal1stwa i ciat samorządowych· stkiego żelaza świata. Potem na. Możliwa jest jednakże je.szc~e f regula<:ii. całego życia ~osDodar- zło.tego pols~Je~o, t. l., uwazaJąc zostaną przez wjJro\vadzen~e wa-I stępuje Europa, która posiada
ledna ewent~alJ1ość:. za .mlermk czego I fmans?wego kraJtl. tak do pozvczk~ z 1 oku ~922 . 7:a. ptatną luty rachunko,,'ej zloto; '\' PC\\'- .~O,75 procent, AzJa z 2,52 procenwartości mozqa przYJąć SIłę. ku p-\ konwe~towama dłUR"?W h.1,)ot~C'- w ~:~ltlcle }alt~antczneJ (fl ankach nym stopniu usunięt~. Jednym z tcHni, Afryka z 0,76 proc. i Austra
ną monety oblegowej (markI pol-I nych I do szacowama ntfrllcho- sz, 3}carsl\lch l dolarach).
podsta wowych brako,' obecnego l.ia z 0,42 proc., co nie wyklucza,
lej), która, jak wiadomo, nie zu- \ mości, jak do wyznaczania nlac
Dopiero wówczas, gdy prawo I ustroju podatkowego i to nieh·t- że niezmierzone ,obszary Azji i
pełnie iden.tyczna. j~st ze stosun- robo~niczych, lub obl~c7ania po- obo\~iązu!ące uzna za ważne "f 0- \ ko w Polsce, al~ i w ~nnych pań- Afryki mogą z~wierać olbrzymie
IFfem markI 'pols.kleJ do złot~. Po- da~k0'Y' Zasady ~aukl stat~:styc~- bowIązama w zło.tych polskIch, s~wac~ o ,~alu.cle ~a~ler~wej, jest pOkfa,dy rudy zelaznej, które od .
zlon~ cę.n w k:aJu na.szym me od- neJ me .pozwalaJą 11a (\bhcz~1l1e będą one rzeCZYWIstą walutą !,a- n!emoz~ośc oSlągmę.cI.a rownowa- 'I wiekow cz kają na swego odpOWIada pOZIomowI cen ryn
WSZystkIch aktów ekonorn1cz- chunkową. W złotych polskIch : ~n pomIędzy wartosclą rzeczową krywcę.
~wiatowego.'. opartemu na złocie, nych według tegoż samego in- winny być określo~e świadc~enia ś.w:iadczeń podat~oV;'Ych w chwi-l . W . Europie. pierwsze miejsce,
Jest odeń mzszy. Inaczej wypad- deksu.
.
państwa na rzecz Jednostek I od- h Ich wymlerzama I optaty. .
zajmUje franCJa, która po wersal.
nie zatem określać fluktuaCję cen
W ten sposób nie posiadałaby wrotnie, jak również wszelkie
Wystarczy tylko k r ót k a skim pokoju stała się jedyną pokrajowych, przyjmując za punkt · waluta, oparta 11a indeksie, jedno- świadczenia jednostek (scil. osób' wzmianka o innych skutkach de- siadaczką olbrzymich kopalni w
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Zmarły Erazm Majewski należal niewątpliwie do rzadkich w
Polsce umysłów, poświęcających
s ę z entuzjazmem badaniom nanko ym w wielu dziedzinach wie
dzy. Począwszyd ?d Phopularyzacif nauk. przyro n~czfc '. poprz.ez
ctn?grafJę. archeo.o.gJę l SOClO, Je,. dobiegł w koncu do próby
badal1 l-rospoda:-stwa społeczneg~
poszukując w Jego prawach ,.roh
duszv". Samo to za~adniel1ie ~ylQ pon!ckad. n0'Y e . me zwykle Clel a e ł. P?clą~aJące.
.
Paml!~C l nteb?szczvk~ nalezy
sil'! fI Id za gOrlIWą słuzbę naJ"'ższej mi~trzJ7Ii. ludzkości w co.Zy. Pomewaz wdnaJ~ był p~~7.11hwaC7cm prawdy. l1IespokoJ)l' ru duchr.'m, starającym się zgrę
bil; rszvstki~ tajniki wszechbytu,
I}(ł '!ro )cm .legO, na którvm 7107,l'!lO tyle wle(lców chwały, po,vinien przemówić również głos
k·vtvc?;tly, dotyczący jego teorji

hr.pft!'ltu.
'Vydaje się to tern słuszniejsze,
'tr- oh~z praw. chciał z tej teorji
1l~7vntć . okooy św. Trójcy" prze
clwko .,zarazie" ma::xizrnu. PraCr> .... p. Maje\ 'skiego p. t. ,.Kapitar. (]'7.h!6r podstawowych zjawd~ . no'~ć l-rospodarczych" wyszla w kW']l w"daniach i w I,HItu
r d'l '+lI,·11.~. 'zawsz;e towarzyS?' t łeJ 'b'lI' apolog-ji ze strony
PI), () an . ~h i ni~powl')fallych 0h rmc6... l!, troju kapitalistyczne~ .
~ ~ ·cwski nIe był ekonomistą.
Sam s!ę do tego przyznaje w
~wcj ksią7:ce.

Nie mógł sie tylko
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oprzeć, jak wyjaśnia. "pokusie
Teza
główna
Majewskiego I dzą apologeci .,Kapitału" Ma.iewZasługą jego było, że chciał
przetłumaczenia na ję;wk ekono- brzmi: .,Korzyści, na które za . skiego. obrócił on w niwecz ka- wnieść do badania współdziałanie
mji wyniku, do którego 00prO\Yu- V.istl1Clll okiem patr7-Y klasa ro- . p~'at Marxa.
ducha. Wfasnem dociekaniem

dzil go rozbiór istoty człowieka i I bO(lIicza, nie płyną wogóle z pra- j Majewski wyszedł z trafnego przyszedł do wniosków, które
natury". Z przyrodniczo-socjolo- cy robotników, ani z taniej pracy 7.ałożenia, że do pracy wpływ, wicIu już socjologów wygłosiło.
giczneg~ st~n0v.:iska próbował robotników, lecz z ~oga~ej pracy jako ważki współczynnik, . p r a- że przypomnimy tylko słowa C.
rozebrac "dzIałam e duszy w ka- przyrody, uruchomIOne]
znów c a d u c h a. Badacz rozwOJu cy- Bougle'ego ("Demokracja wobeo
pitale". Rozumowanie oparł na przez nich. To właśnie daje tak wilizacji mial dla zdobyczy du- wiedzy"). "Wynalazca pluga lub
tle własnej nauki o czlowieku i cy dużo, że .. kapitalista" nietylko cha ludzkiego, wydzierającego warsztatu tkac)dego współdziałał.
wilizacji. I narzuciło mu się S\)O- nie potrzebuje czyhać na tanią tajniki przyrodzie, pełne zapału i nadal obok rolników i tkaczy dz!..
strzeżenie że w pracy. rozważanej pracę prostego robotnika, nie po- uwielbienie. Próbował więc dojść siejszych. Nietylko wielkie postaw ekonomji, ludzki proces psy- trzeb uje go "wyciskać. jak cytry- do przyczynowego związku mię- cie wynalazców współdziałają \V
chiczny, jako motor tej pracy, nE;:", lecz. przeciwnie, iest w moż- dzy twórczym duchem, a gospo- naszej pracy codzIennej. ale i car.iedostatecznie został zbadany i ności opłac?ć ją i nawet opłaca ,darstwem. Intuicyjnie odgadywał, ty bezimienny tłum tych, którzy
oceniony.
.
ją coraz lepiej".
że sa tu ważne zrosty, których e- przygotowali, wykończyli i roz..
Wniosek był zgoła słuszny. E_I Czy w proce~ie g-ospodarczym l<Oflomiści jeszcze nie wykryli. - powszechnili wynalazki, ale i prą
konomiści naogół zanicdbvwali to Ije<;t wO.Q"óle ktoś pokrzywdzony? Był widocznie skromny, bo sam dy ideowe i fale cywilizacji, które
pole dociekań. Bardzo niewielu z IPodłul! Maicwc;;kicgo nikt, bo ko- przewidywał, że dorobek jego je przyniosły".
1\
nich kroczyło drogą. wskazaną I rzyści płyną wprawcizip "kosz- "może zostać zwalCzony przez eStąd wynika zasada, że spole.
przez Sisrr1ondi'ego. który rztlcił tem zbyt słabo opłacanych przed- konomistów" i upominał się o kon- czeństwo musi się troszczyć o
ważne hasło w pytaniu:
i stawicieli wielkiej mocy ducho'" trolę nad "pozorami swego ścisłe- rozwój ducha i o jego wielką twór.
,.Jakto. więc bogactwo jes{ Iwej". lecz tych .. jest zbyt dużo na go rozumowania".
czość, że zaniedbywanie w naro~
wszystkiem, a człowiek nieczem? I to, aby się modi drożyć i ~ą oni
Kontrola taka nie wypadła dlań dzie walorów inteligencji przy·
Niektórzy tylko rozumowali, I zresztą pogrą7;('ni w duchowym przychylnie. Zarzucono mu słusz- prawia o upadek sama produkcję•.
jak Spencer: .
świecie. dającym wyższe i trwaJ- nie, że wpada W sprzeczność, bo że wreszcie obok krzywd pracy
.. Uh6stwo niezdolnycll. strapie- sze rozkosze, niż daje używanie sam stwierdza. że "większość fizycznej, są w ustroju kapitalisty..
nie nierozllmnych, upadek leni- materjalne: nie dhają oni o więk- prawdziwych kapitalist6w - to cznym dotkliwe krzywdy, wyrzą.
wych i cały ów prąd silpych, co szy majątek i chętnie, z pogodnem nie p o tęż n i d u c h e m, tylko dzane źle opłacanemu intelektowt..1
wypiera słabych i doprowadza czołem, przymnażają bogactwa sprytnI. bezwstydni, pyszniący się
Atoli wszystkie te słuszne wniotak wielkie masy do nędzy - to innym. niezazdroszcząc im i nie tem. jak barbarzyńcy, swem bo- ski nie podważają marxowsktel j
są konieczne wyniki ogólnego powiadając, że są WYZYSkiwani." gactwem". A jednak im właśnie idei kapitału, wskazującej,
ża'
prawa mądrości i pomvślności".
Oni tworzą, jak "bogowie", dla przyznaje prawo do plonu ducha, współczesny kapitał rodzI się a
samej przyjemności i żądzy two- choć. jak w innem miejscu mówi, różnicy mięct2y wartością wy.. \
I oto Majewski, szukając praw, rzenia".
korzyści pracy gospodarczej po- mienną wytworu a ceną, zaptacoktóre w go spod. rządzą Istotą Jegli czytelnik uważnie wsłuchał chodzą z bogatej twórczości przy- ną robotnikowi za pracę. Majewczłowiek i nl'ltury, poszedł ponie- się w ten tok wywodów, to mu- rody, "uruchomionej j)rzez klasę ski nie pobił Marxa ...
kąd za natchnieniem Spencera. siał już zaobserwować osobliwe robotników".
Rzucił kilka mv~1l które wY.
\".' ustroju, który gnębi owo.:o pra skoH myślowe, przeknnywujące.
Kto przystępuje do krytycznej snuł z obserwacji procesów kultu..
cy ..ludu małotwórczego", do- że Majewski rozgrzesza kapitali- oceny teorji Majewskiego ze sta- ry. ale ponad zasadnlczem zaga-·.
strzegł wyniki ogólnego prawa się, ponieważ zbiera on plon nic nowi ska praw ekonomicznych, dnieniem społecznem przesunął
mądrości i pomyślności. Pisze: z pracy robotników, nie z ,.11ad-'musi uznać "dorobek" iego w tej się bardzo powier~chownie.
__ i
Z "potu" tych wszyslkich, którzy wartości", wedlug określenia dziedzinie za chybiony.
Niedźwiedzią przysługę wyr~.
się najgłośniej upominają o wtaś- Marxa. lecz z ,.twórczości przedMaje;vski pr~cesu .ekonomic~- dzali mu reklamiści jego ksldkf! ,
ność wielkich. za~arniQtą p"'zez s(crwłcieli wielkiej mocy ~ ducho- neg-o .me rozy.mIał. NIe UChW:YCIł "Kapitał, rozbiór podstawowycH
kapitalistów, nie morrło nawet po- wej". Ci, którzy' tworzą. Jak .,bo- konfltk~u rruędzy pracą, a kaptta- zjawisk i pojęć gospodarczych",'
wstać to, czem owe masy rozpo- gowie". nie dopominają się od ka- lem. NIC dostrzegł braku równo- ·osłabiając jego Istotne wartośCI '
rządzają. a gdyby nie wielcy - pitaHstów o "nadwartości", nIe wagi międZy indywidualną wla- naukowe przez tendencyjne lei
prowadziłyby one żywot jeszcze maja, więc do tego pjawa i masy snoścll\ narzędzi produkcji a spo- zabarwianie.
o wiele surowszy nad ten, jaki ..ludu małotwórczcgo'l.
,recznym t>rocesem pracy, do kM-!
___
p.rowadz_". _
Tymi argumentami. jak dowo- rego twórczość 9uclia wPływa.
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Lotaryngii. stanowiących 16,33
procent calego europejskIego że
laza. Pozatem francja posiada
i większą część północno - afry, kańskich pokładów rudy żelaz
I nei. Ruda z kopalń Lotaryngjl zawiera ogromną ilość fosforu i daI je od 25 do 40 procent żelaza.
Po francji najwi ększe kopalnie
I 'posiada AngIja,
która jest w posiadaniu 3.11 procent światowe
go żelaza i 10.14 proc. europejskiego. Zawarto ś ć żelaza w angielskieJ rudzie dosięga 25 i,35
procent. Szwecja, posiadająca
2.30 proc. światowej rudy i 7.49
proc. europejskiej, zajmuje trzecie miejsce. Znana jest czystość ł
wysoka zawartość żelaza (62
procent) szweckiej rudy. ..._.._._
Niemcy, które przy zawarcfu
pokoju straciły znaczną część
swych kopalń, posiadają 2,29 pr.
światowych zapasów i 7,25 proc.
europejskiej Ilości rudy żelaznej.
Rudy niemieckie zawierają mały
procent żelaza ł Niemcy dla swego przemysłu sprowadzają okoro
trzech czwartych żelaza z zagranicy,
r
Udział Hiszpanji wyraza się
2.08 proc. ł 6.77 proc. Rudy hisz-

Uporządkowanie długów
międzykoalicyjDYch.

I

I pańskie

odznaczają się

?:awartością żelaza

wysoką

(50-60 proc.)
I i nieznaczną przymieszką · fosfo, ru. Rosja posiada 1,93 proc. i 6,29
I procent ł ruda zawiera niewielką
Ilość żelaza. Najlepsze rudy znaj' (Jują się na południu w okolicach
Krlwowo Roga.
I
Stany Zjednoczone, posiadaJą
.ce 19,50 procent wszechśwIato
,' wej produkcji, zajmują pierwsze
(miejsce na świecie. Najważniejszy jest okręg Górnych Jezior,
~dzie dobywanie jest 85 proc. caIlej produkcji Stanów Zjednoczonych. Ruda zawiera 38 procent
żelaza. Newfundland posiada
\ 11,16 procent. Ruda jest nader
bogata w żelazo (48-57 proc.).
I Ilość rudy na Kubie
stanowi
:9.65 proc. Ogólno-światowej rudy. Zawartość żelaza wyraża się
cyfrą 40-50 procent. Około 80
procent kubańskiej rudy żelaznej
jest w posiadaniu kUku amerykańskich przemysłowców. Brazy1ja jest posiadaczką 23 proc.
~wiatowej rudy. Ruda zawiera
przeciętnie okolo 60 do 70 proc.
czystego żelaza.

Statys.
KIUlpuE1CTle

O

bslleKt'A RSkOarOboWw.

NOWY JORK 27-go listoP&da.!b Y wszystkie długi byf spłacone
(A. W.). - Jak donoszl\ % Chicago . w clą~u 66 lat w formie spłaca
prezydent międzynarodowej korni- nla procentów . i pół procentu z cesji handlowej Clarence Owens za- łego kapitału corocznie. Cały plan
mierza przedłożyć Hardingowi, . opiera się na zbadaniu stosunków
Hughesowi i Hooverowi plan u"'o- gospodarczych i ustaleniu cyfraTZądkowanła długów mlędzy- . mi niemieckiego długu na 12
aljanckich ł sprawy reparacjI. ! miljardów dolarów.
Według jego propozycji rniały-~

W kiaszBoi.

Rynek

pieniężny

16.('00,

Zamknięcie giełdy

pensach za l Ib. Bawełna Mlddlig 1~ ,8'1,
BERLIN, fJ1 listopada tTet. ""la sny na listopad 14,50, na grudzień 14,~fł,
"GtO!ou Polsk •• ). Na urzędowej giełdzie na atycz. 14,24, n8 lut9 H,14, na marzec ,
14,05, na kwiecień 13,97, na maj t~,19.
berlińskieJ notowania ~f1 nasłęplllące:
na czerw. 13,1M. na lip. 115,4A, na sierp.
Amsterdam 5.1/)(>,10-0,161,00.
15,00, na wrzes. 12,00, na "aidz. - . '
Bl1enos-A ires ",932,65- 2,947,55
Bawełna er;!ipska: na listopad - - , na
Bruksela 521 19 -R'23.~1
~rudzjeń 17,65, na styczeń
17.65, na
Chrlstlania 1,4i1.'il-1,4~,69
luty 11,80, marzec 11,90, kwiecień l~,O ":. ,
Konpnh"rta 1,f\2(),C}"'ó-l,62'l,07.
~ztokhnlm 2,140,91 ~ 2,160,59
NOWY JORK, 25-go Ilstopada. - ,
Helsin<1fors 200,40-201,00
Ceny w centach za l Ib. Bawelna '
Mediolan 5.~4.()')-.~q'l.97.
Middle UDI. - na llsto-pad 25.50, na
Lond"n ~.()OO,7"-;56.190,25
j:frudozleń 25,r.2, na lItvczeń r. 1925 21\58,
New- Jork 8'()()4,~"i-~,045.47
na luty 25 fl9, na marzec 25,70, nn kwieP;.rv:f. 5R,J .'l"-Sfl6 42
cień 25,65,' maI 25,57, czerwiec 25,41,
ZUfI'ch 1.495.2fi-l.49R.74
lipiec 25,00, sierpień 24,85, wrzes. 24,01, ;
Madn,t 1.22fl,<-I'2-1.233.09
pa.t~zlernlk 23,41.
BudaDeszt ~,?iq-3,41
Wiedeń 11 ,09,50-lt.15,ro
PraC!a 250.57-251.63
Sof ja 58,45-58,5S
WILNO, 22 1ł!ltopada. Cenił x.. ud.
Tokio :i.r90,60-:l,81'19,40
Len surowiec l j:!nł. 4n,f ,00-<0' ,- II
Rio de Janeiro 1,012,4G -1,017,54
gat. 25,0:;0-55,000 siemIę Inlalle n,'iOO
Marka polska 48
-14,000. maltuchy lnIane 4400-4600.
Warszawa 48,50
Tendencjo b. mocna.

not awanIa WBBrlinlp.

l [Innej

glełdv

waruaw8"el.

notowanIa

luryrbo.

[zarna Ulełda W ŁodzI.

Len.

Maferlab hudowlane.

KRAKÓW, 25 listopada. Ce~!'a mil>'
szynowa 10,000 sztuk -

I

giułda g~ańsk~.

110,000 marek

pusta 80,000, dncM lilka palona 180,000
cementowa 180 tys., ~ąsiory 400 Zll sztukę
wapno palone (10:XX> 1«.~.)

w()

fJOO,OOO, gips palony murarski 2' 0000,
gips sztukatorskJ 71'000, stklo budowla·
ne m. kw. 6500-8500, szkło ornamentowe 18000, ter po:;lazowy kg. brutto
FiOO, cement (toroo ~) 000000. Tendendencja zwy:1ltowa. '

nana.

BORYSŁA W, 21 listopada. Cena'
ropy w uble~lym tygodniu podniosła S,ię· l
Ostatnie tranzakcje zawarto w me-;
dzielę.
Ofiarowano 525 mk. za kg.,
czyli 5,250,000 za cysternę. Usposobie- '
nienie W dalszym clą~u zWyżkowe. O ·
becnie ~'1daJą 3,flOO,OOO Z8 partie 50 !
więcej wagonów.
Na rynku brutto-

wym ~astói

w

dalszym ciągu

Pomimo

Wielkiego podniesienia cen ropy, ceny
procentów bruttowyc, utrzymują sIę na

tym samym poziomie, w~ród pelnego o·
słabienia. W tygodolu bleiącym spo·
dziewana jest silna haussa.

6i~łda

Orzedowa

"i

LIVERPOOL, 24 listopada. Cen')

Dolarv St. Ziedn. (ezekl) 'R plac.
'R :tad. l6.7AD.
Franki bel(1iiSkle (czeki) ~ płac.
1102 w :tad. 1112, tranz.
Grelda wat'" 28_8 a.
Franki frAncuskie Cczeki) w plac.
1198, żad. 1'209, w tranz. Got6wka.
Franki !lz\'Jajc. (czeki) w plac.
Dolary Sbn. Zfedn. tS775 - 16700 5100, w ż d 5125, w tranz. - Funt'" sM. Cczeki) w płac. 75.800,
C"t>ld , wt)JĄty.
w ząd 7fl180, tranz. - Ref<:1il\ 111:'i-1107.50
Korony aul'ttr. (czeki) w plac, 0.25,2(;,
Pprlfn 2.2'1-".10.
'" ipd. O 24,25 w tnmz - Gd!n'i!\k 2.2250-2, to
, Korony czeskie (czekI) w płac. 520,
Lonrlvn 7AOOO - 7",800.
'" żąd. 5iO.
Nowv lork tf-ifl!'O- 167on.
Marki niemieckie (got.) 2.25 w tą ~i@uf1edntve
Drollne ~"lllrv 1675D--16G20,
dnniu 2.35 tranz. 2.27 i pół.
BERLIN, 27 listopada. (Tel. własny)
Parvt 1198-12r 5.
Marki niem. (czeki) W płac. 2,10, Po zamknięciu giełdy, notowania były
Szwaicarh 5110.
w :tBd. 2.15, tranz. PrMIł !i25.
Młljon6wka w plac. - - w :ląd. następuiece:
Wiedeń 24.00
1750.
Bell1ja r,11
WIochy 800.
Nowv-Jork 7900
Londvn 1'i5~
U stv z:lsfawne.
Włoch" 577
MlHon6wka1725-1750.
Panlt 5!'»1
Wczoraj
na
warszawskiej
f,!ieldzle
_
nłe4 ł n6! ilroC". listy zęst. tlemsk. :za
Zurvch 1.471
urzędowej notowania były następujące:
Pra<,ta 2:;0
100 rubli 650.
Marka poISka 46,50
5 proc. obl!g. m. WarszaWy ~70.
Dolary lG,125
Franki fr. 1200
War!\Z8Wa 47
AkcIe.
Funty ;5000.
TendencJa spokojna.
Marki niem. 2.22~'iO
P,mk Dv!\knntnVJy 21000.
Ruble złote 790 000
Banl( dla handlu f pru-m. 5/'1000
Ruble srebrne 5800.
Blank Kr!'n.Wl\rl'tz, HI'i70.
W[Zor~jSlg
VI
Bilon 2.800
Bank przem. lwoW!\ldch 5000
·ZURYCH,
27
listopada.
- BertIn
Bank zł. 1. pol!\k. R4OO.
.
0,07 I trzv ósme, Hol!mdja 211 . I tr:r.v
Bank Malopol!\ki nom.
l'zwarte, ~Now..,,-Jork 557, Londyn 24.1rł,
Zw. Sp. Zarohk. 10250
Paryż 58,40, Medjolan 25,60, Praga 16.9:);
Bank "rzemvsłow" ?i500
Wczoraj na nieurzędowel gieMzIe Budareszt 0,22 I trzy czwarte, BukaBank HandlotVV ~c:oOO
'R m. Łodzi panowała tendencja mocna re!\zt 5.45,
Zagrzeb 1,80, Sofia ~,95,
Fank Zl'Ichor1ni 25000.
Warszawa 0,03 I pól, - WIedeń 0,00,75,
przy obrołs!!h małych.
Culder 4R'lOOO.
Kursy ksztl'lttowaly się następująco: Korona 0,00,76.
P itIe" R?iM,
Drzewo ~()(l
Dolary 16750 -16650
We~łel Sf'\I)()().
PunK' 7t"800-75450
Zieliński 15500.
zbotOlrO-tOllar01JB.
Franki fr. 1205 - 1195,
StarachoWicp. 47000- 46500.
FrankI bt'lg. 1125-1110.
Warsżawa,
27 Ilstopada.
Z~rllrd6w 9fIOOOO.
Franki szwajc. 5100-5095.
B-ela Nobel lEOOO.
Otręby
:tytnie,
franco
wagon WarMarki 2.25-2.15
Wildt 9flOO
Kor. austr. 0.20.
szawa - 15,0Il0.
Ceg,!eiski ?i8511()-41500
Kor. czesko 525 -1122\50
'owies kon.ltresowy-3~,500. _.
Modrzel6w ~ooo
Liry 750.
Zvto komtresowe 5'5,500.
Ulpop '50000
Leje 95.
Owies
poznański - 55.0()Il.
Poc l ~k 4101
MlIjon6Wka 1800-1750.
Mąka żytnia 50 proc., skład kupuj.
O strowiec R7000
Wiedeń czeki O,24--ł1.23,25
58.000.
Rudzki 59000-57COO
Berlin czeki 2.20 -2.05
Maka pszenna 50 prQc. francQ
Karasfński !J8(O
skład kUDUljce~o - 90.000.
Parowozv 95fO
Kuchy niane i rzepakowe franco
Borkowski 8500.
War~zaWa - 32,'100.
ZeSlluga 5500
GDANSK, ZT listopada (Tel. wł.
Siemię lniane 00 proc. - 75,!jQO,
Nafta fi500-5100.
"Glosu Polsk •• ). - Na dzisiejszem zeOtręby jęczmienne, franco WarszaHurt 4100.
Haberbusch 152000
braniu giełdy gdal~sldej notowano:
Wa - 14,000.
Kijewskl 49000.
NowY-Jorl( 7.930,12-7.9:-\9,88
Fasola biała kong r esowa-65,OOO.
Londyn 56.009,75-561911,25
CeM rozumieją się za 100 rtilogr.
HOlandja 5,142,12-3.157,88
netto, franco stacja zaladowania, o ile
Pary t 568,57 - 571,45.
nie jest zastrzeżony inny sposób doMarka polska 48.37 - 48,65
stawy.
Ł6rlt, doia 27 listopada.
Warszawa 47,88 - 48,12
Dolary St. Zjednoczonych (gotówPoznań 4'1,08 --41,62
ka) w plac. 16.100, w żąd. lfł.?80, tranz.
Tendencja - sŁała.
16.725.

y

to f chunak bid,cJ

Bawełna,

Drzadow! ButoWBu'a , BerlInIe.

Brak banknnt4w w Rftll1.
Rosyjski bank państwa zawle·
rachunków bie~ących
na skutek wyczerpania banknotów
(Pat).
obiegowych.
sił wypłaty

-

~zy1;ajoie

.

,,

,Kurjer 18clorny

I

--------------------------'
PRACOWNIL SUII EI DAMSKICH,
KOSTJ UMOW oraz PAl T

Ceduła giełdy pienieinei wtOdz;.

R. Góreckiej,
Al. I Maja

}l2

16, m. lO, parter.

Poleca 1I1~ nadal Sz. Klllentkom.

łf

Molto:

Jak kaktus twardo sŁój
Choó 108 Wl"W8Jlle rzuoi
Choć trwóżnie ch~

VI

nIedolI

Wzruszaiącydra

zaDOli

Wlerzl błyśnie dzień słonecznej doli
I szczęseia promIeń wrÓoi.
(Aforyzm japor\skL)

mat w

W roli
Początek

głó

5

akt.

nej

se BOSU o godz. 5 po poła osła o godz. 9.30 w.

I
Poszukuje się do kupna następujące_ Nr~ Nr.

" LOSU POLSKIEGO".

Z r. 1919 •• I, 2, 6, 13, 14, 18, 19, 31 stycznia. 3,
18 czerwca. 15 lipca. 27 sierpnia. I, 2, 22, 29 września.
a9~ 23, 25 listopada. I, 5, 8, 2 , 29, 30 gruunia.
Z r. 1920 •• 15, 20, 27, 28 czerwca. I, 2,11, 13
lipca. 4, 2 , 30 sierpnia.
31 września. 4, 8, paź Ił ziernika.
7 listopad~.
llęminisłracja "głosII Folskiego".

.

Zy
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"
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DOzorca P?dwórzowy
slaBorel do kooi wyjazdowych

R....

~~.~~!II

sypialka biAła, ' stołowy,
szafy białe, dębowe oraz
Iltomany. Idanki, biur·
, ko, sprzedaJe po cenach
przystępnych. Plotrkow·

"ka 261, m.
front.

ł,

Maszyny do pisania "Underwoodu
Maszyny do liczenia ..Trlumphator.
Taśmy marki "Peli kan"

Kalki

bezd"letnepOllzukule po·
koju umeblowanego przY J

Plokkow.ka ,. ...

1\

W61czańslla

472 t<\

Łódź

37 (róg 6 :'ierpnla.

•

lViałieństwo

Ił

~eble blurołVe

A. CHASINS,
ul.

eZYStość"

"Oreit-

'P o I e e

II pIętro
576--20

Inteligentnej rodzinie,
Cena obo1ętna. Ol. pod
.Str. Az.·
763.2
_ _ ______

•

AmerykaAskie

.

PoszukIwany z a r a z

•
samodzieln:l" buchalter-bilansista z KO'
l'e8pllnueDcją polsko nI8rr.ieoką, do rubry ki \11 Sro·
bów wełnlanyob Łaskawa oferty z podanIem 1Iy-

clorysu oraz warunki l referencje do .. Głosu Pol -

,kl.go·

,u~~,•• ynam.",n"·

.,.-,

B RYLAN Y,

narozny, w dobrym punkc1e, 40 mIeszkań wraz z 3·plę-~
mog'" si'" zgłosić
Pnyjmuje III, e)'ltlluowlnle, -_
. ,
•
' k'lem f a brycznym, o !lapę d'
I
l
t
'
't
.",
-,
trolliuQ",ule. trOh,roWIIUi., I perły złoto srebro zeO'arkl ró2ną b12uterlQJ
t rowym huay
Zle ,e El ( rVM~nym do f.-rmu KAROL" Th BUHLE wOlkowanle posadlek, elyes ' t -' b .'
'k 0 •• ~
,
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;
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J.
P S d"
W d
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.
, eztmle wystaw ( pak,ewanle 0- S ~re z~ y l dywany UpUIEl. plac~ na]SUmlennłeJ,
L ,
1 mOLorze ropowym 60
o sprzeaama.
ia o",
ulica Hipoteczna nr. 10.
825_5!klon,IIPll'ltaDlebltQ'Jmi=~ Sklup jubil .lt 1tttfszkor," C e;] i ejliiana Jr.
mo.(,ć: E Drebert. Zakątoa 47.
779-8
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• • ;Ile J'ł.
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Gordon Griffith-,
~,Syn 1'arzana" ~-==:===:="'=z==:=========O-===-==·----__
,Poszukiwany zaraz!
KUPUJĘ

"Egzotyez- 2-ga
d
t
:Y6_nraamkat.
,,-

II

-:2

19~

VVJ::mL~X

le

złoto,

:bry1Bnty,
srebro,'
p ł R o ę lOO~ drożej, za platynę Itp., oraz wykozłoto, "rebro, brylanty, nywn1ę wszelki? repara·
.
..
.
z/lby sztuczne, ~ardero- cle 1nbllerskle l ze:;:-arm.
Z korespo?dencJą polsko-memlecką do bmra 'b ę, kapy pluszowe. oraz A. Lewkowicl Piotrka 89.
eksp{>dycYJnego. Łaskawe oferty z podaniem szale czarne. Proszę stę
'009-1
~ciorysu, oraz warunki j referencje do przekonać. Za?!Jodnla 32
.
;.. l
poprzeczna ofIcyna. I p.
b F F 120"
Gl
P O1CI.
k"
"
OSU
su , . . .
"--....'7 -2 m. 13, L. Mi1ich. 764. 10 1Do załatwienia:
R __
,
.L
1354 12 ~ -<._.~-- .. ~,- T\pqy Chorych, Podatku
1R1vw ...... 1'J1'J
nowo~.
dochodowego, ewentul\lnIe LIRtę wypłat przyjZnana fabryka kołder wałowych
mołe wykwallflko\Tsny
- r a c h m i s t r z . ŁBI!!k. ofert,.
P
z oznańsklego przy,jmieldo Glosu· snb .Z. R.•
tu " Łodzt ehętnle mlet-..
16808-3 j
Ł 6 ...
Ś
!lce
do dzleoł.
d E, Pomo ...k. a (dawniej rednła 1)
do ,GlOInpodZgłoszenia
.A. B. Z."
•

r. o godz. 8.16 "lecz.

---a

arł75tltl

p.
k'
anlen a

Ć

A IIareh ewk a

"ep6łudllałem

K. Kruglowskiego, barytou arł. op. Wam.
Prof. A. Piotrowskiego, fortepian

wyrabia znowu ró~ne kołdry watowe I puchowe
w wielkim wyborze, na burt I detal, z akuratną
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