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Rękol'Ia6w nie Alnówlonyclt ~ed.keJ. nie ' swrac.

On .luz jest pośród was, 1u2 zachodzi, ju~ działa, podpatruje, gentIaman~ tak piękny, jak niebezpieczny, którego ujrzycie na ekranie
w jednym z pierwszorzędnych kino-teatrów Łodzi.
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CLOU t.ODZII

·31-go grudnia

r-

wIcza, to skąd wiadomo, te ma
er.o wogóle związek z polftyk~ ł
w jakikolwiek spos6b obclqża
CjeM. Może tu chodzi o jakąś
sprawQ prywatn2\, o jahś zemste
osobistą. której motywy nic nie
mają wsp6lnego z uliczną wersjl\.
A mote morderczy nmach był
dziełem lewIcy. ukartowanem l
spetnlonem' jedynie po to, oby 0u
skarżyĆ ..stronnictwa narodowe
ł r~uct~ plamę na Ich miłość chrze
ścijańską. Zapewne wkr6tce docze
kamy się w jednym fi dzlennik6w
Chjeny rewelacji. te mniemane
morderstwo było n
wdę samoz nie
b6jstwem. te śp. NlllIO
m6gł znIeśĆ wyrzutó
umienia,
oraz oburzenia opinii narodowej i
sam się !astrzelil...
W obo~lt; Chjenv panuje jut wfdocznle przekonanIe. te nic poważ
nego jej nie gr"',zł, ż rzecz c~~a
się zatrze i nie wYtrącł baremuconego' prrez nil, tłumu ze zwyklej bezmyślności. To tet jeJ dzten
nikł uprą.wlają Jut taktykę bagateU2';Qwan' calej tej sprawy l ro. hlą to w tonie! który wYgląda tla
jawne drwIny z Rzec~ypospolitej
IpolskieJ, z Jej rządu l praworzl\dno

b.

wSaIach ki no-t eat ru"L u n a"
,
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io,ki SylwBst· awy

M SX
Niewidziane dotyohczal "

l niespodzianki r

Łodzi

.. t rak ej e

Co godzina inna niespodzianka l

Kinematograf

śmIech.

Romic~n7- bezustanny

Filmowe zd ł ęc la

uc~estnUl.6w.

w.~".tklch

Oryginalne dt>koracje I 2 orkiestrr!
Buiety ną wszYfltltich pifltrach.
Kuchnia parterowego lokalu reBtanrac,1' .TivoU·
otwarta przez całą noC\
Bufety obficie zaopatrzoll6 ' w potrawy zimIt!,
rOl'1lce l słodkie.
Zamówienia na Btoliki na pt~trze i na pal'~rle
przyjmuje codziennie Zar;>:ąd reetnnr. :rivoJi".
Ilość biJf'tów ściśle ograniozona!
Bilety wcześnie I do ubycia eodziennfft VI1 kasie
kino-teatru rLun8'1 od godz. 6-flJ po pol. do !lod". tO·t;

i

Po cbwUoweJ konstemacil prasa Chjeny przechodd do ofenzywy. Wyra ta się to nietylko w Jlonownem wysunięciu walkł prze-

d

-Atener Artlsłlnoe dR Cbapean
poleoa

Wieczorowe i ~JlzytDwe lapelusZL

I.. V~ieln;\ 3, (r..

II p i ttr9.
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elloroby wł\l1!ęłrznt I łzied

clw !}'wiołom obcoplemiennYm
jako naczelnego zadania lecz taktę w pretensjach do naczelnika
, rządu generała SiJcorskieiO za jeI 20 odezwe ł POCZ8,t we zarząI dzenia.

"Wbrew obwIeszcr.eniu mfnlst.
- pl~e 2"łówny or"8nkłewlcza37
r..,
ChJeny
który uraz po ~aul. SI
JOcl~, pr~,.lę' od ol~.
8M-1 machu pisał o ..plepoc%ytalneJ ro----~"'!'"'!"..,...-;
cc". Sl'en. Sikorski w odezwlo uOzy.-taioie tywal tllklch wyra:teti, Jak gdy~
.
" by 81(\ jut przekonał. te !amach
przepro~8dził Sł~ III

Darowskleg~

.,---

"

stanowczej decyzji w rządzie i te bardzo ciężki błąd. jeżeli p6jdzie
czerpie stąd otuchę. Niepodobna za łatwem. lecz ohfudnem hasrem
odm6wlć słuszIIości .,Robotnlko-- pojednania ł spokoju, jeżeli w lmio
wi", który pisze:
tCgot zaniedba swoje bezpośred.
"Pomyślmy na chwile. <loby nie obowiązki. kt6ryml fest wy..
się działo. gdyby prezydenta R~e k.yCtt; ł ukaranie prawicowych aczypospoUtej zamordował nie en- ' narchlstów , tudziet zabezpieczedek, 1ecz anarchIsta lub komunl- nie porządku państwowego od ich
sta.
zamachÓw. Wszak po odezwie ge. ·
Aresztowanoby w calym ,kraju nerala Sikorskiego, po ogtoszenh,t
tysiące ludzi. Uchwalonoby nle- s~c!nu wyjątkowego kwestia sta..
zwlocznle najsurowsze ustawy nęta tak, it ma się rozstrzygnąć.
przecłw dątenłom przewrotowym. co w dzisiejszej Polsce jest moc...
Słedztwo prowadzonoby na Ogro- niejsze, - konstytucja ł obowłązu..
mną skałę z uruchomieniem całe- face prawo, czy łet Chjena. . Ma
go aparatu wywiadowczego, po- sIę rozstrzygną~. czy prawIcowy
Ucyjnego ł sądowego.
roł.osz będzie musłał skapitulować
Nłetylko wSzYscy anarchiści I przed prawem t legalnĄ władzą
komuniści byliby wsp6todpowle- państwową. C1'" też otrzYma pa..
dzialnl za mOrd, ale reakcja w mIg tent na jawM bezkarność, na roz. :
rozszerzYłaby te wsp6łodpowłe.. pasaną swawole. święcącą powrót
dzialność na obóz socjalistyczny. czasów saskIch.
na ca.tą klasę robotniczą.
Ch fena krząta sIę czemJlred~eJ.
M~cłwość reakcji nie małaby aby dojść do porozumfenla z ",ł
granic. Na całą klasę robotnic~ą toso:v;caml l z utworzenIem no..
spadłyby ciosy stra5~lłwe z mści .. wego rządu zlikwidować całą tę
weJ ręki prawicy'"
kompromftuJąc_
sprawę .• Jeie1ł
NIkt z nas oczywl~cre nfe prl- t k się stanie nasza młoda p ń
gnie, aby Jlowyższą metodę su~ stwowo~ć otrzyma dui~ dawk,
marycznle stosować do Chjeny. trucłzny. niszczącej Jej sity "OleAle wla~a państwowa popełni wnętrzne.
J. MazurskI.
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KurJeer 18clorny'~ był dzłełem 8płsku. Posypały się

Uchwały

r dy ministrów.

.

Obr d, nad uzdrowieniem administracji p.fiatwowaJ••
WARSZAWA. 28 bm, (Pat). Rada ministr6w na posiedzeniu w
dniu Z8 bm. po załatwIeniu spraw
bleżl\cycb l uchwalenia szeregu
wniosków. m. In. wniosku p. i~
nlstra skarbu w sprawie organ izacjł głównego urz~du likwidacyj
nego, kt6ry po tanowi ono wcłeUĆ
do ministerstwa skarbu, wniosku
p. min. skarbu w sprawie aprowlzaeJIO. Sląska. wnłosku p. ministra spraw wewnętrznych w spra
wie zmiany otycl1czasowego systemu cenzury druków l czasopism nadchodzących z zagranicy
wnlo'sku p. ministra spraw wewnetrznych o utworzeniu mIasta
Kamienia w ppw. konecklm oraz
projektu
ustawy
przez P. prezesa
radywniesionego
ministrów
w przedmiocIe formy przysIęgi
slu!bowej ł puvrzeczet'lla sIutbowelto funkcJonarJuszy · państwoweJ słufby cvwllnej, postanowiła
Jednogłośnie. abv aż do uchwale..
nla tej o~tatnlej u~tawY przez
se1m, l'anowle minIstrowie zarzą-

kontroli w urzędach podległych".
pod bezpośrednim nadzorem wła..
ściwych pan6w ministrów.
\V minIsterstwach zaprowadta
się przedkładanie właściwym mi..
nlstrom przez dyrektor6w depar..
tamentu, WZgl. naczelnik6w '\\'Y~
działu. perjodYCZTlych, kr6tk1ch •
treściwych sprawozdań. obemuj~.

cych dane o biegu spraw aktuaI..
nych i czynnościach służbowYe~
z tern, te pierwsze sprawozdanłe
za lata ubiegło do 1922 r. włącznie należy złołvć do dnIa l lutego 1923 f.
W motywach powyższej uchwl
ty podniesiono kOfłł~czno~ć , pn.
ność poprawy i~tnłelRcych st03Utl
ków w państWie aż do przel'rewadzenia zasadniczego VI tej d!f.
dzlnie prOf{ramu.

tet rewizje konfiskat I &re!tto•
'!I;IiIIII~"'_ _ ._""~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II!!!III!~'~S. wania niestety uzasadnIone, nadto
za! wprowltdzono stan wyj2ltkoenc~la ,wy w WarJl:awie ł slldy dorałne.
W twlązku z tragtc~ym tIU ..
tA .' Wszystke te zarzl\dzenla. uspranem pre!vdenta RzeCZyne~M"tei
.
wledUwfone w razie "rozg-atęzleśp. Gabrjela Narutowicza , posm.#
'/łOwlo!lo OOrocfYĆ n.dawanle er.
W 5weJ gtośnej ode~wle po obJe- ł WYciąRl11e na światło dzienne nre- n1a spl~ku ~I zbyteclne f 8zkodłloorów, normalnie nadaw~1nVc" ...
t:łU rza<11.':)vv generał Sikorski ze-j cną robote ukrytych spraw c we, kłedy takfero spisku nIe wyterminie noworocznym.
stawll moment Obecny ~ momen-j moralnych i klerownlk6w. Tego byto ł pftm'~ta~ m!1slmy. tt!! "Ie- d?;łII hez~włQc!fI'e zapuvslęłenlc
Na tem!e nosle<1zenlu ra.<!a ' mł..
tem inwazjI bolszewickiej ł okge~ , domaga się zarówno godność I w"tpllwle kornpr('młtulta nls wo- urzędnik. dotvchc'tR" nłeUlpny- nł~t1'6w wv!'!!uchala refera.tu n.
~iłl śwe zadanIe jako ~otnierza I bęz;pleczeństwo państwa Jak ł ele- b.ec ~~rranlcyH.
' sfetonvcb w Jlodleglych im re- ministra 8f}raW zllR'Tantcznveh 8
l\owoTancgo na posterunek dla o~ mentarne poczucłe pra;orzt\dno- Pomimo eałeJ ,erfidj1, P!lWlfteJ SOdrtacbb na, cJotyc;:hczasowycb ~.. aktualnych lI)prawach polhftv'c! za..
,
.l
sa ae .
ifanlczneJ i powzieta ue wałe 'IV
blOn:v kraju. \\ yr~ . . nfe tet wska.. j śct. któremu urąga uprzywilejowa w pOWVbltym artYkule. mo~~my ' Pozałem rada m'nl~trów ton- ZWiąZKU z lcot1feff,ncjĄ bru1cseJ>.
zvwar nIetJezpteczeństwo, zągra- na bezl{amość kół prawicowych. sI, R'odzM. r. tblennJkł m ChJenv łynuował& t"lbrady nad urdrowle- ską.
t.aiaca oaństwu od machlnacU pra· Prasa CbJeny, bardzo pr,dko o- ." tem. te ~tan WYJ tkow, oraz "łem admln'"traeft par1!! owe"
wlcowveh. kt6rych obJaw~m by- chlonęia z konsternacjt ' I obecnie poc~l\t1cowe za!'llłd~enl. re". SI.. W tym wz!{ledr.le fJo!itanowfono
p' ,
f~ zaburzenła uYłczne w dnłu 11. nl wszystkIe sposohy dowod~l. te korsktero upowladał1" ni jako powoła~ komisję pod fJrtewod!1ł.
h ctwem 1). J)re!!e~a rady mInIstrów Na dżień3 IItycznia o godz. te,
l'lrucJnla a w kil~a d~f p6tnfeJ ta- wfa~clwle nic ~1.czególnego nIe powdne rezultaty, a Je~eU Ic która rozpatrzy przedstawIone rano tosta,ło wyznac!one po~'.
"Ilorcl Qwante ptcrwsze~o prczy- ł zaszło. te jedyn" karygodną słro· nJe oslagn., to s_ chyblon I sro- zasady organiucJt I sposohu urze clzenie senackiej komIs}1 re~ut..
dellt" nferlOdJegtej Pclskł.
nl\ zaburzeń, dnIa 11 trudnla fest rzej ni! zbyteczne. NIe nalety dowanh, nactelnvch władz pań· minowej. W dniu 8 stycznia odbę.
Po tl\l,!ej oclezwie opinia mą Wfstltplente SOCjalistów z brau· wy!łepować z nadzwycnJnvm stwowych. W celu usunięcia bra- dzle się posiedzenIe komłsji konprawo oczeKIwać, to nowy' rz-ąd I ningami, że "nawet poI!cjaCO nie ap ratem, ideI. ~ nie zamleru k(~w w działalności ~oszczegól- stytueyJnej I skarbowo. budtetOoo
1'- .. J
.!..,.,
Id ł . ~d .
k
t e
al' J dl nych urz~d6V'T. zalecono p~nom wej, na dzień 9 styc1.nta wv1:n....
zdoła d. otrzeć do .t. f, ł'! rnaclim9 - w ~Ia a me L roznego ~ .,sa.rno- wy orzys a 2"0 n ezyc e a m nłstrGm ustanowienIe. bez po- . czone jest po~!edzenle komf~tf a..
t.e sl!t:a rclq wvrw!p. j~ z -et rzutu 'h manifestacjacH obrato-I !!Zc:-:ególnvch celów.
Wiek. szanla dotychczac;owev.o eta- mlnfsł"acyjnej.
<Pat).
Głosv Chleny świadr.l'~ .
do- I!u. "'ł obrenle swoich resortń:v i·
.,
__
1
. ze ni:! tylko odd~ win·' nego uczucfa narodowego I t. d.
rQce s ;raw;cc.llwośCl, lecz, A co do zamor:ic~anła śp. NuutQ- strx~g:a ona pewną słabość l brak. mSP'fktor6w do przeprowadzama.t
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Przed procesem o zamordowanie kil'mi zbrodniami f
pr
i zamachom polityczPrezydenta Narutowicza. . nym.

wzmoże:lfa
dliałalności, zapobiegającej
~e·

~. BAUDOUIN DE COURTENAY.

Na marginesie niedawnych dni.

stępstwom

Co o tem m6wią w sejmie. -

ratującym

IV. Po czynie,

POLSKI

Ogłoszenie deklaracji pia<;towobjął ców zostało powitane w kołach
na.rodowo demokratyczny~h z
Ogół społeczeństw! wielkopol- wielką radością, uważane za za-

Aresztowania w sprawie

honor Polski I narodu zamachu. - Opiek-= nad dzle~mi .. p. Narutowicza
polskiego.
)
p. ~kul.kl.

Senatorowie ł posłowie "kI .bów
. arodowych", którzy, plując na
Konstytucję i prawa Rzeczypospo
litej polskiej podnieśli rokosz przeciw "wybrańcom żydów i innych
wrogów Polski", nie wytrzymali
swej roli do końca i wzięli udział
w uroczystości przeniesienia jego
zwłok z Belwederu na Zamek
Królewski. Bojkotowali prezydenta za życia, ale nie starczyło im
odwagi do bojkotowania go po
smierci. Nie uznawali prezydenta
żywego, uznali jednak trupa prezydenta.
W prasie natomiast prowadzi
sic ~alej kampanję jątrzącą i przeciwpaństwową. Wodzireje "opotycji prawicowej" przemawiają
przeważ lie W tym samym tOllie,
o dawniej, przed J omszczeniem
przez Niewiadomskiego zniewagi
wyrządzonej Polsce.
Publicyści obozu "narodowego"
nie przestają twierdzić, że w wyborze Narutowicza na prezydenta
Rzeczypospolitej przejawiał ~fę
"duch rewolucji bolszewickiej
z calem swem azjatyckiem barbarzyństwem, z całą swą żądzą
czerezwyczajki, z całym swym
b tkotem anarchji poItycznej. z ca

dzić i ska.żą na śmierć:

, WARSZAWA, 28 grudnia. (Tel.
lepiejby
sam się zastrzelił". Oczywiście od nasz. koresp.). - Skład sądu skiego nie ma, oczywiście, nic powiedź utworzenia większości ~.
"biedaczkiem" tym mial być Nie- w procesie Niewiadomskiego, mor- wspólnego z tymi ciemnymi . za- sejmie, złożonej z Chjeny, P. S. L.
wiacomski.
"Piasta" i N. P. R. Na tej nowej
Niektóre osoby, "n a r o d o W \~" dercy Ś. p. pff'z:denta Narutowi- miarami i potępi~ je stanowczo.
cza
ma
być
następujący:
przewoPodziemne
prądy
wychod:r;ą
zatr6jcy
miałby się opierać r z;ąd.
nastrojone, nazywały uroczyste
przewiezienie zwtok zamordowa- dniczyć rozprawom będzie sędzia wsze t tego samego tródła, mają
Prawdopodobnie jednak nadzienego prezydenta z Belwederu na Laskowski, z udziałem sędziów centralę w Warszawie, a w Wiel- je Chjeny są mocno prze'lad'lone '
Zamek Królewski "pochodem so- Kozakiewicza i Krasowskiego.
kopolsce tylko filj~.gdyż przy wykonaniu uchwały
cJalistycznym".
Oskartać
będzie
prokurator
SI d t
b
.
d wyżej przytoczonej w klubie P.
.M.ożnaby przytaczać bez kon- Rudnicki
\
ed z.ćwod o ecne
powInno ł o- 'S . L. ,las
'p' t" i
' 51ę
.
l'k'
d"
a n e znaj'd Złe
.
ca podobne objawy swoistej moW
kołach
sejmowych
zwracają
prowa.
Zt
•
o
1
W1
aC1I.
C!
ego
Większości
dla
porozumienia
ze
rałności nadwiślańskiej, wytwnna s t ronmc
. t wami. pra wf cowenil.•
rzonej przez wypadki lat ostatnkh uwagę na fakt , it w tak watnym przedSIębIorstwa, które . hczy
.
--00-i przez gorliwą p ropagandę lnteli- ze względów państwowych pro- sympatyków tyl~o w mehcznych,
gellcji "prawicowej", a moie też cesie nie uczestniczy prezes sądu sfanatyzo#anych 1 celowo trzymauicfylko "prawicowej".
okręgowego, względnie wiceprezes. nyeh W ciemnocie kółkach Wiei\Vohc tych groźnych objawów
WARSZAWA, 28 .grudnia (pat)
WARSZAWA, 28 grudnia. ' (Tel. kopoIski.
zdziczenia i zdeprawowania, woW
związku
z wiadomościami, jakie
bec wybuchów radości i tryumfu od naszego koresp.). - Sędzia
WARSZAWA, 28 grudnia. (Tel.
ze ::;rrony pewnych dam z towa- śledczy, p. Jasiński, prowadzący od nasz. koresp.). - Rada familij- się ukazały w prasie warszawskiej,
rzystwa, studentów, nawet dzieci śledztwo w sprawie zamachu na na, która 7:ajęła się interesami ro- o możliwości odłotenia terminu e
prawdziwą pOCiechą są objawy
Zgromadzenie Narodowe z dn. 11 dzinnemi Ś. p. prezydenta Gabrjela zwołania plenarnego posiedzenia
;vręcz przeciwne, obja~ bezpod
Narutowicza, powierzyła opiekę nad se;mu na czas późniejszy, nit 10
sredniego odczucia caleJ ohydy te gru nia, zarządzil aresztowanie p. nieletniemi dziećmi zamordowanego samosądu terorysty "prawico- Edwarda Ligockiego, powleściopi- go prezydenta panu Leopoldowi stycznia 1923 r., przedstawiciel
wego". Niektóre osoby na wiado- sacza, jednego z wybitnych organi- Skulskiemu, b. prezesowi gabinetu Pat'a zwrócił si~ o informacje do
moś~ o morderstwie Zemdlały. Pę zatorów t. zw. Związku hallerczy- i ministrowi ~raw wewnętrznych. p. marszałka sejmu Rataja. Pan
wien prosty człowiek, mój znajoPowód cywilny, wyznaczony marszałek oświadczył, te postano·
my, plakał rzewnemi łzami i na- ków.
radę familijną, adwokat Pas- wienie zwołania sejmu około 10
P.
Ligocki
przebywa
stale
w
przez
wet w nocy nie mógł się uspokoić.
domaga~ się ma odszko· stycznia zmianie nie uległo, i te
Wielkopolsce;
aresztowanie
jego
cbalski!
Wielu odczuło to jako osobistą
~ lą swą wchodnią głupotą, którą krzy~dę i jako krzywdę całej dowodzi, te sprawa przybiera co- dowanta ~. suml~ 5000. marek. dokładne oznaczenie daty zwoła
chytry żyd zamienia w narzędzie Połsl(l.
raz szersze rozmiary i śledztwo nie Jest to najnitsza suma, Ja.ką do- nia zaletne jest jedynie \ od przy•
. .
. I puszcza prawo w tego rodzajU proswej woli i spekulacji"!
,Dowodzi to, że długotrwała i umote
Jut
ogr~mczyć
Się
.do
samej
. cesach, zaś samo wystąpienie z po- gotowania przez komisje materjału
. Po dawnemu w wyborze Naru- porczy;va agitacja w kierunku zoSIęga
ono
l
na
prowództwem ma raczej znaczenie dla plenum.
Warszawy;
towicza widzi się "spisek masoń- hydz~ma ..~ladz p~lskich,. rządu
wincję,
zwłaszcza
do
Wielkopolski,
moralne i wywołane zostało obasko-żydowski", "spisek masońsko P?lsklego I mstytu~Jl polskich,. w
skąd
ostatniemi
czasy
nadchodziły
wą,
:te nie wszyst~ie momenty, t?Po!łowie
mała mieu~aft.
' bolszewicki. służący za narzędzie ~Ierunku zn!eprawIema umy?Io~
wielkiej,
bojowej
organizacji I serc,.w klerUI~ku wy:tra~la~I~ niepokojące wieści o uprawianych warzysz~ce zbrodnI, będą n~letyc~e
WARSZAWA, 28 grudnia (Te.
.
.
uwydatmone, gdyby doszło Jedynie lefonem
wszechświato ;vego
~'dostwa", poczucIa .prawa I s~rawledhwoscl
od nasz. koresp.) Wice"spisek masońsko _ belwederski, zatr1;lła me wszystkIe dusze; a. to~ przez mektóre ŻyWIoły knowamach do formalnego rozwatania sprawy. marszałek Gdyk oraz dyrektor
an
typaństwowych.
przez żydostwo międzynarodowe co SIę t~raz stalo wywala m?ze l
biura sejmowego, wice-minister
politycznie prowadzony".
spotęguje oporność
przeCIwko
PomykaIski udadzą się dzisiaj do
Powtarza się bez zmęczenia tym fatalnym wpływ?l11 ..
prezesa ministrów, generała Sikor·
frazes. że "byloby hańbą dh PolWobec potwornOŚCI tego morskiego w celu omówienia z nim
ski. g-dyby mniejszości narodowe du ~ezsenso~nego sta!am si7 go Odprawiono je w Kościan1e na dwa dni przed zamordo- sprawy zapewnienia mieszkań dla
brałv udział w rozstrzy~aniu jej umctywowac
w najrOZmaitsZY
wanlell1 Prezydenta.
posłów.
spraw państwowych".
J spo~ób.
.
Sprawa ta przedstawia się dziś
. Stoi się na przyjętem da'\l.Tniej
~Ie we wszystkF'.". 'Yystarcza
We czwartek. 14 bm. odbyło \ chodu" haniehne ,.kazanie". Zna- fatalnie
i wielu posłów dotychczas
stanowisku, jeżeli rząd gen. Sikor- ŚW}ęto;zkowate, ObJ~S~lenie ~ie- się w Kościanie, w województWie leźli się uczestnicy te1 "uroczy- nie zdołało jeszcze znaleźć dla
skiego charakteryzuje się jako kt?rrcn organo~ oPlOJi pu~ltcz;: Poznański~m, ~taraniem tpiejsco- t stości", przy której sponiewiera- siebie lokalu, wzgl~dnie mieści
rząd .,doŚć energicznie, ale spisko neł' ~e w zdarz~~!? tem nalezy WI ~ch nacjonalistów nabozeństwo ~ no Orła BIałego, okrywając S?:O
wo skonstruowany".
dZle~""patec bo~y , "r~kę Opatrz- zalobne. Jak donosi miejscowy krepą z powodu wyboru Najwyż- się w najokropniejszych warun·
piwnicach i suterenach.
Jeżeli zaś udaje się niewinnych niOŚCI , ka!z~cą ,,~dr~cę", ,który organ endecki "Gazeta Polska", f szego Dostojnika Rzeczypospoli- kachWwkatdym
razie premjer bę'
baranków i wobec .,niesłychanej s ę sprzeCIWIł wob wlększosd na- "dzwon na wieży kościoła smu- ł' tej!
dzie miał dętki orzech do zgrytnie, jęcząco zapowiedział naboZapytujemy władze aftstwo
zbrodni" załamuje się ręce i roz- rodu.
aziera szaty, to robi się to dla
Rozmaite przekurki i inne baby żeństwo żałobne". W kościele we czy oh da ta 'est i~ wiado: zienia, bo choć handel mieszkaniami kwitnie, ale znaleźć jakieś
'przyzwoitości. dla tego. że inaczej sr~szafy od .,P?w.aznych osób", że był ustawiony katafalk, nabożeń- mą'? Zapyiujemy Jczy Nuncjusz wolne
pomieszczenie w Warszani 7 wypada. W.duszy jednak ~o~ pO ~as ?~ZrSlęg! Nar~towic~ kop stwo o~pra:vil m!ejscowy ksiądz l Apo~tolski, monsiinore Lauri jest wie jest sztuką nielada.
WInno być co mnego. Przeclez ną rzy~ l ze. zm.ewazonr Bog 0- uczestOlczyh w mem przedstawi- : poinformowan do cze o ui a
stalo się to. do czeS?:o sie dążyło, brał sobie . t:JIewIadomsklego za ciele obywatelstwa. Po nabożeń-. się kościoła , :djecezji ~ard~a
ez.ego się pragnęf~. ~suni,ęto czfo- swego m~c~clela.
, stwie uformował się pochód żato- ; Dalbora ? Zapytujemy czy najHoiOJ
Z .drugl~J strony, dla }~ddziały- bny! w któ~ym nieSIono szfanda- 4 wyższe instytucje narodowe moWIeka,. który shaI1blt .. POl skę, był
KRAKÓW, 28 grudnia. (Pat). z~p.oW1edzlą "anarcb]1 bolszewic- wama na mna, publicznosc, rozpu- ry zalobne l cborl\glew panstwo- . ga być w Polsce lżone bezkarnie'
Senator Ludwik Zimmerling zło
kle)": a prz~szkodą do z~prow~- sz~~a się pogłoski: ~e Niewi?-dom- wą ~ Orłem Białym, okry.tym .kre Zapytujemy, czy wolno jest nad~ żył ponownie na ręce wojewody
dzen~a radu I.porządku, PIZ~C kto- SkI Jest ma50nem l. Jako taki, ~a- pą· Do pochodu przemówiło kIlku używać czcią otoczonych obrząd
krakowskiego, dr. Oałeckiego milr~ Jed~ymI "gos~odarzaml PoI- mo~dowar. Narutowicza, po nie- mówców. ~ierwszYl!1.byl ksiądz k6w reli~ijnvc" do podobnie hajon marek na rzecz komitetu opieskI byliby rdzenm polacy "pra- waz przYSięgał on na ewangelję a Stopczyński, dalej meJaki Sobor- "iebnego małpiantwa
wicowi".
to jest krwawą obrazą masońsh~a, ski i "redaktor" Konieczny, kt6- g P '
.'
. ki nad młodzieżą akademicką.
Niektóre osoby, nawet ze sfery ry "redaguje" wspomniana, ,.Oa- ~ . ytame t!' musI za.dać sobI.e Koncentracja wojsk
Mam prawo twierdzić, że pewna ilość polaków, czujących się tak zwaneJ inteligentnej, twier- zetę Polską", znaną w całej WieI- kazdy uczclwr Po!ak bez różm
studen~w
pOkrzywdz?nymi i .0brażonY!11i d~a, że Narutowicza zabili żydzi. kopolsce z lż~nia reprezentantów ~ cy zapatryv,ran pohtycznyc~.
przez wybor NarutOWIcza, dovlle- azeby pohańbić Pol"'ke. \Vpośród władzy polskiej. Ten ostatni przeFakt~ te są.tak stras~ne, ze tru
dzfawsz'y się o jego zamordowa- publiczności, stłoczon. przed Zam- mawiał na temat sponiewierania dnoby ~m uWierzyć. ~llestety, kiem. dla o~lądania wystawionych P.olski przez uchwałę Zgromadze prawdZIWOŚĆ łeh ,~twlerdza "OaRZYM, 28 grudnia. (Pat). 'Ag,
nfu, zac~erata ręc 7 z radości.
~łektorzy UCZnIOWie szkot sre- na Widok powszechny zwłok pier- ma narodowego.
zeta Wa~szawska . Org.an ten po- Stefanio Wczoraj wieczorem przydmch s.erde~znie cieszyli się i win wszego Prezydenta wolnej RzeNabożeństwo bylo bowiem od- dał odnosne wiadom?ścl w num 7- .była tu wycieczka student6w po!ZowalI sobIe tego pomyślnego wy cZYDospolitej polskiej, pewna jej- prawione z powodu obioru ś. p. ~ rze piątkowym z dOla 2~ grudma laków z prof. Zielińskim na czele.
padku.
mość, zapytana o przyczynę zbłe- Narutowicza. Prezydenfem Rze-· a więc w .tydzień praWie po za- Goście polscy przyjęci zostalI na
PewIen młodzieniec, zresztą nic gowiska, powiedziała: a to oglą- czypospolItej!
t:"0rdowamu Prezydenta, a w dn. dworcu przez grupę kolegów, xopoń ł cynIk, .spotkał swoją .znajo- daJą ciało orezydenta, którego ży- Urz ą dzon94 je w djecezji .,pry- ~~,~~ pogrzebu w ~robach kr61ew- leżanek i profesorów włoskIch. ma wykrzykiem: "górą nasI! utrą dZI zamordowali".
masa Polski, kardynała Dalbora! I·· - ' .~h w Warszawie.
Włosi zaimprowizowali gorącpt
cm~my gO l"
Krok tylko do odgrzania legen Znalazł się ksiądz, który na taką
Podał je w rubryce "Życie kra- manifestację na cześć Polski.
~nny z~6w jegomość oświadczył z dy o mordzie rytualnvm"
- "intencję"
postanowił
W'viść juce, pod na.główkiem "Patrjotycz- wznosząc okrzyki: "Niech tyje
r;1.ęboklem przekonaniem, że "NaZest~wmy z te"m twierd~enia" przed ołtarz. Znalazł się ksiądz, ne miasto".
Polska"_ W odpowiedzi studenci
rutowtcz~ trzeba było odrazu po- że NarutOWicz byt" źydem" lub który wygłosił do "żałobnego poCóż za ohyda!!
polacy wznieśli okrzyki na cześt
wlesłć, Jak tylko nie chciał si~ "przechrztą", podob~ie jak f Pilo
Włoch, króla i Mussolini'ega.
%r~ec prezydentury, wbrew woh sudski także Żyd" lub c
j
wIekszości narodu, i. to powi.esić mniej, '"poplec;~ik żYdów". onanB
~dr~jc~'!" Szkoda kuh dla takiego W ~aż~ym razie' Narutowicz
'Wlaś .. lk"
. , byt wlellnm R'rzesznfkiem. F'ewna
WARSZAWA,/l8 bm. (Telef. od~ wiera dług~ litanię rozmaitych 18 ~LNO, 4-...28 ~litdnia. (A'Mt·
k i d
k
) W
dł.
ń
tul 6
.,. m. par ..,YzanCl ewscy zaa a
. ClCle a Jednej z cuklern baba opowiadała 'akob
~~o!~wdalfa, że "biedaczek, poświę- polecał jej: "módlcie się Vws~ic; nasz. oresp..
urzę owym or-~zycze ·1 pos at w w dziedzinie kowali nillicję ludową pasa neu0<>, ~ le
a nas, a teraz go będą są- za je:;o duszę. a może mu B6'g gani e PSL. "Pia~t" ogłoszono u- polityki ekonomicZ't1ej. Co się ty- tralnego pod wsią Klany. Po krót~~,....-...._-""""'-..;,....~~...:. przebaczv".
chwaty programowe, Powzięte. czy polityki wewnętrznej, to pia- k!ej, zaciętej walce litwini cofnęli
Ażeby .od~aJić od siebie w~el- przez plenum klubu na ostatnich! stoWCY WyratuJe domaf1:a.ta się, SIę.
_
.~
. I, y.le posądzema o wsp6fwinę wy. posiedzeruach przyczeQ1 we wstę aby rząd nie dopuszczał do istnieWILNO, 28 grudnia. (AW).
poddyr.Wł.Una myślono nową wersję, kt6r~j mi,; pie motywowanym znajduje <tlę nia żadnych organizacji zbrojny~h 18.b. m. re~ular~e wojska .litew·
daateutlu. lachcduiś 45
cnlą I;0~agą udzielal} przedstawi- ustęp, brzmiący jak następuje:
w państwie poza wojskiem, zaś skIe ?pus~lly. 'Yl eś Jo.dzlc:zkl, gmi...
r .. .
. . ny gIedrolckleJ, potozona w pasłe
.
ciele sWIata pedagoS?:lcznego:
"Niema tu ani ś!adu mordu poliStronnictwo PSL. ,.Piast uwa.. co SIę tyczy po lClI. zy~zenta ~ła- neutralnym, którą dotychczas nlee~
tyczneg~. J~stto akt zemsty czyza konieczne utw nenie rza- stowców streszczaJą SIę w dZ1W- prawnie zajmo\vaU.
&tc! oso!nsteJ. Córka Niewiadom- du parlamenłanego, op~arająeego nej formule, domagaj<\cej się na~VILNO 28 grudnia. (AW).
she~o bJ!l sek:etarką Naruto,,-1- się na większości stronnictw pol.. danIa poliCji charakteru wojsko- W dniu
b. m. patrol regułaf!Ile •
cza 1 ten Ją UWIódł. Oiciec zaś skłch
wo-~t71'lnego Co t
'"
h
. k l't
k' h obsadztł
W "jł\\..
mszcząc się za pohańbienie córki"
.'
""J ....
•
o ma zna.;zyc nyc WO]S
I ews IC
p
.
zamordował uwodziciela".
'~oza tym ustępem, charaktery- "Piast" nie tłomaczy_
wieś Kurklinki. ir:-tli.1V tro~kttł,
~~ ~~~m&Wlen1a !lA stcJtkt przy;tnu.Je Tak się pocłest<t i bałamuci
zUJ~cym stanowisko klubu pla- W .daIs~ch ustępacH programu ~..:.~~~eob~~!~~~Wc'ji~f:!~ienern;;..M.la eGdzfennis od ł de! 6-ej dek boży w. słynnej z plotkarstwa stowców w aktualnych zagadnie- pośwIęconych poliCji domagaj~ się ś~ili wieś i ustapiii aż do linji
te
ł oci. 10 .,1eoz.
858 Warszawie,
lliacn pnlity'crnych. program Ja- 'pia.stowcy suroweJ't\~alki z 'W'SZe);. ,rarkaC:Vinei.
,
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Katastrofa kolejowa.
nIcę

V?'

sobotę, dnIa 30 b. m., o godz, 11 1 pół, Jako w plerwllzą rooz-

smlercl

B. p,

s.

od b~dzie elę w Srnagodze przy Alei Kościuszki n&Boże~stwo ta-

łobne.

Rodzina.

569

Drogiemu koledze Felkowi Odprber:
gowi, z powodu zgonu ojca b. p. Markusa Oderberga, szczere współ..
czucie wyrażają
Koledzy
k1. VI ezk. R. K. Ł.
631

Na pomnik
Prez. Narutowicza.
Zarll\d Łódzkiego 'l'owarzystwa PielęgnowanIa Choryeh .. Bykur
Choilm- 1 Komitet Uzdrowiska podają do wIadomości, te w niedzlchs
dnia 51 grudnIa 1922 r.,
w rocznicę śmieroi

Jako

b. p.

Mojżesza

lurkowskiego

odbędzie się nabożeństwo liatobne w synagodze przy Placu Wolnośoi
pół po poł., n/\ które krewnyoh I przyjaciół nie-

J.e 10, o go!l71. 12 l

boszczyka niniejszym naiuorzejmlej zapraszają

567

Dyrekoja: S. Koperman.
DzIś

e.ł5

Ostatnie

wlecz. lIobota i nledlllel411io"j.
trzy

teatru. ariete.
20 atrakcji: Humor - Sat71"aSpiew.
RiI!ty w kasIe teatru od 11 przed pol.
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Zaginęły

,Poszukuje się do kupna następujących ~r. Nr.

,.rYłosu

stycznia.

lewski na sumę 2uO,OOO mit pl. 10 styczniII, wy8t.
Cz. Lewandowski, Łćdt, Alcks!!ndrowska 47, żyr8
A Szep~, na sumę 2OO,'JOO mk. pl. 15 atYCZ1IIa,
wyr.t. Rubinlicht, Łódź, Zachodnia 49, żyro A' Szel's.
!I~ ~umę 200,100 mk, pl 1~ stycznia. wyst, yo~el.

.
6 ' b' I
. _ po Wd'szaW8, Muran6w 12, żV,ro D. <;;hw!!t. A. Szeps.
r WftleŹ leg f na. mll.sz;y019 I"!ł ·
Niniejszym weksle umeWaZnl3n1 H.
szuki nna. Oferty do administracji "U' OSU PIOtrkowska 8~.

lusząca
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K. WajDa.

rnt);;n;~edJenta

ltr~_ ItI't.llai h .. "ht~ ,,~ '!fJ::t!t'!J,
llfO!l:>:!!l?-i .1I1tr 1;\!Jlt!!'t;:\b lIl" A~2j~ei"
W'

W,..dawlUcz,a. POlslł.a w PoZnalllU.' rurloii'y. ozo:ar. frof~~.., l:6tb. s ~lIt~ra\!1I1'11' ,tal. ifabl'yl0 Słlrab'f/8'l\"",
\lIutoW1da vtJlI.~ów, ~dt i "'U1q. ~._ Jt 110l1C54-f/i jr~~: ~o6dG«. ,~• • ~l''''''.'''
1I-':~ PI' Ol, 8«) l-i.

Księg41"łSaa

_

na SOnię lOO,OOJ mk .pl 5 15tY~llnia, wy~t: ,t.. eJ":
szyc, Grodno, żyrancI L Rubinow, Jelskt .1 SClbo.

o skiego":,
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29 grulllnia 1922 r.
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29 grudnia 1922 r.

niska jako ,wialowy producent cukru.

4

.

na spotycfe. ezy1f około 6,5 kg. na
głowę na rok 19Z3. Przy blisko 70
procentach ludności wiejskIej, wyI!'!oczeklwany rozw6J cllkrownlćtwa polskiego. - W cI __- kazującef bardzo małe spożycie
- II Jednego rokll podwojono produkcię. Imponu]ąq cukru, fIość ta powinna wystar-

wzrost cyfr, eksportoweJ_ - Cukier a traktaty hand'owe. Udo.konalenla techniczne. Spotycle cukru
Ul

~

"GŁOS P LSKI;'

czyć

."ł',n"","""ła:,
letnie rozwijający się w ostat
mm czasie polski przemysł cukro~lnlczy stawia 4wiatowy rynek eu

~Rnk przemy!\łoW\!

zupełności.
~

I reformuje finanse.

WJ

MOO

Rllnk zachodni 2iMO
Bank przem. l\I1ow!\k!ch 2500
ZW. M. !arohk. 9200
Bank zl. z. "olsk. 7600
Firle" 5()(1()
Cukier 4f1((l()()
Drzewo 592:')
We<1iel goo."lO

AnSfrta Sfemulale 'oroDJ7

kraja.

(.) Z k6ł pr~emysłu cukrownł- ktńrych PoIska W'V'slei>ttłe Jut w
czego otrzymujemy następujące roił dostawcy cukru. Z pośród

W

NoW\!-Jork 75>;'.02 -75~q,38
[;on dl1n ~4 'i t"i,fiO- ~4ri86,"i()
Pllrl1t 54"),1';3-546,"'7
Poznań 41,5I,5Q-41,75.50
Holandia -,-

Akcje.

Bank Dv!tkClntoW\! 20000
Bank Handlowy 39.O()r1
Bank kred. WArS%. 1f!.lOO

. .,.

Ziellń!:'d

tych dwuch państw. Austria najr.DB~, ~ grudnia. (Tel. wł).
bardziej interesu!e się Importem W kołach przemysłQwych zaJmu-

Urzędowe

1:';2.'10

Rhlrachowice 57500
ta zu 2""00
CMfel!\kl 47000
LUnon 7fiOO)
Pnci!tlt 4400
OSlrl'wlee 72000

Warszawlł

f~ się pogłoskami o zamierzonem
stemplowaniu korony austrJackieJ.
krowy wobec nowego faktu dokokt6re ł}1a nastąpiĆ w naiblitszym
Knrl!!:I~~kl 9650
jł1anego: Polska wstępuje w szeczasie. Jakkolwiek rząd stanowreg państw, produkujących cukier
ezo dementuje te pogłoskę. ut ,łO«11.
na eksport.
trzymuje sle ona uporczywIe.
nlełd
Niema może drugfej gałęzi przezwłaszc~a powołują sfę tutejsu
Ił
'11yslu w Polsce, kł6raby tyle ukol,a na wprowadzenie nowe~o
ŁMl, dnIa 2S3 ~ruill1le.
ierpiała w czasIe wojny. ile ubanku noł, oraz przypuszczają w
DollltV St. ?:/ednoc~onv('h (~ot6wCierpiał polski przemysł cukrowni wszelką konkurencję zagraniczną związku z tern, że wydane zosta- kil' \11 "lac. 179"0. w fad. f8050.
czy. Odbudowa trwa do dnia dzi- stal się powodem, że przemysł na ną nowe • banknoty o nowy.m
Dollll1l St. 1.le,ln. Iczekl) W plac.
I
I
l d i
fi
T k
17850. w tIliI. 1795"\, VI tranz.
slejszego. A e przemysł ten. ch o- ziemiach dawnej Rosji czul się wyg ą ~ e l z nową rmą. . a ze
Franki bf'ldii!\k!e (czeki) "" ptlle.
daż Jeszcze nie zupełnie odbudo- bezpiecznym l bardzo Ctęsto nfe prasa tutejsza zajmuJe sIę bardzo 1115. ~ t"d. t1ą!i. tranz. any, krokami olbrzyma dąży do starał się wyposafyć swych przed żywo sprawą stemnlowanla auFranki fn'ncu~kle (czekI) "" ptac.
oz woju, kt6rego kresu dziś prze- siębiorstw w najnowsze ldoby- strjackieJ korony. albo tet zmianą 1294, "" tad. 131'\4, W tran!. idzłeć niepodobna.
cze techniki łl danego zftkresu. pieniądza "Achł Uhr Abendblatt" r540l~!":~Ił. ;~~;'I~ !~~~~~I~ w plac.
Na obszarze Rzectyfjospo1itej Cukrownie polskie starają sie je- do~laduje ~Ię, te prędzej CzY p6- ł
Funty 11M. (czeki) W tae. ~oo
~na~duje się 88 cukrownł, Z której dnak obecnie szybko naprawiĆ tnieJ n~staPl stemplowaf!fe jako l" tad. R3.AOO, w tran%.
p
łl~ lIczby na Kongres6wkę przypa- dawne grzechy, to też spodziewaĆ przejścIe do zaprowadzema now~j,
Korony au!\tr. (czek!) .., ptlle. 0,26,
da 54, na Poznańskie i Pomor~kie się należy że polska produkcja cu- waluty. Nieznanym jest jedyme , w ład. 0,'16 I "ór.
.~7. a na Małopolskę l Śląsk 7.
krll która' oslagła już dwie trzecie czas wprowadzenia w Austrii no..
Marki niem. (got., 111 ptac. 2.50,
.' .ola obecnej kampanji ~trucho- oR'6ine produk~Ji cukru w Czecho- wego pieniądza.
IW t8~'a;k~\!~~~:~'de (czeki) W plac.
;mlono, pr6cz czynnych juz w'ro- słowacji, nfedlup.o ją nrześcignle. WIBDBA, 28 grudnf!ł.. (Teł. wł.) 2.27, ~ tąd. 2.52, w tranz. I
tl ubiegłym, nowych 7 cukrowni, Przyszły rozwój cukrownictwa ..Wlener AlIgemeine Zeltunll" do-,
Mtljonó""ka w plac. - - W tąd.
;E\ dalszych 17 cukrownł znajduje potskieg-o fdaje ~fe b'vć tembaf- !wiaduje sie. że w ciągu stycznia' 1700.
rs1 ę w to~ odbudowy i czeka ur'.t- dziej zanewnłony, że 'yszystkich pnyjdzfe do ~elklch ~l11ian w
[l~rnn'ł "I"ł!ly "ar~lam''''eł
comlenia.
8B cukrownI na terytoT]um Rze.. austrjacklem mmlsterstwle finan' u m!J !! r: U
~ \'fU •
. NastępuJące cyfry wskazują czypospolitej produkowalo przed s6w. Mianowicie pod zarz~dem
Wc!:orei na war!\zawsk!ef ~ierdz!e
nfeoczeklwane tempo rozwoju tej' wojną og6lem 6,600,000 mtr. cnt. nowego gubernatora banku Spitz- nleurzędo""ej noto""ania były następu
~ałęzl przemysłu: W roku ubie- cukru, a więc dotychczas uTUcho- imulIera przeprowadzoną zostanie filce:
(g!ym obszar uprawIony pod bura- mienie wynosi zaledwie 60 proc. t decentralizacJa ministerjum flnanF:~~ki' f~~o8o'
:łn .cukrowe wynosił 82,187 hekta- Uruchomleni~ całkowIte nastąnl s6w.
Funh1 83S00.
lrów a plon, zebrany z tego ob sza- najdalej w ciągu dwuch najbIiż-00Mflrki niem. 2 M
im i 5,496,000 cnt. metr. (po 100 j szych lat. Wobec wprowadzonych
Ruble złote 980000
,klg.) burak6w. kt6re przerobione ulepszeń i udoskonaleń techniczRuble ~rebrne 5525
na cukier dały 1,550.000 mtr. cnt.! nych w systemie produkCji wydaj•
BiJoJ! 25~5.
cukru.
lnaśĆ przedwojenna cukrowni
-0rZ!l
rna nl"łda
Wto !l •
obecnej kompan)l posiano bu- ; znacznie sIę zwiększy I jak już za. II
I:
raki na 107,953 hektarach ziemi. ,znaczono. prześcig-nie produkcję
GIełda
w dnIu wczo(alsz}'tn lIa n/eurzędoZbi6r wyni6sł 22 miljony metr. czeską, kt6ra obecnie opanowała
wej giełdzie w m. Łodzi tendenCja byla
cnt., a produkcja cukru gotowego rynki cukrowe europejskie.
OOł6wk.,
spokojna. -Obroty Iłrednie.
,I
.
. cyfrę podw6jną zeszło.
Inłeresującem. Jest następujące
g~;:~; k~!!d. lri~'" 17900 - If050
Placono:
. rocznej, bo 3,30.0,000 mtr. cnt.
zestawienie cyfr powyżej wykaza
Franki franc.l:SOO.
Dolary 17900-t7860
I
Jeżeli Już w roku ubiegłym _ nych:
Marka niem. 2.M.
Funt\! 8'lOOO-~
S kod dl
Franki bE'lst.
fr. 1295
Z
11 a spożycl a w k ra lu
W roku ubiegłym (19Zt) W)'1>ro,r.~f'kr I -.,ratr·
Franki
t l00-1t85
byłO wywieźć zagranicę dukowano cukru
Beh!la 11q().
Frank! szwaje. 3i'i75
ton n, uwzględniając przyogółem
155,000,000 klg.
Berlin Ua-2.27.
Marki niemieckie 2,4'j-2,~5
.. w caf.ej pelnt spożycie 28 _ z te~o wywieziono 45,000,000 .1
Gdańsk. 2.24-22,21.
Kornnv lIustr;ackle O,26-0.25r'iO
mlbonoweJ ludnoścI Rzplitej.
czyli pozo~talo
110.000,000 ,.
r~!~~~a82~~X~-8.WIl'!
~~~IO~cze~Jcie 580-550
No'lly Jork t7850-1iM
Le e rumuńskie 110
Pomimo ciężarów pOdatkowych dla zaspokojenia Spożycia 28.mfl(podatek państwowy od l kiR. co- jonowej ludności. Na glowę WYDaPrQ~ne dolary l7R<łO- 11758
Millon6wka 1750
~ru wynosi .600 mk.) produkcja, dro więc okolo 3,9 kg. cukru pa
paryt. la :5-1~97.5fl
Wiedeń czeki 0,2fł
~'lak Z powyzszych cyfr widać, rok, to tet w roku bietącvm nle~~~~ct~~1I0.
Berli" czeki 2,30-2,- ~
,%większa się w bardzo szybkiem jednokrotnie rynek wewnętrzny
Pra~.. 560.
D d
I Id d
empfe. To też rozwój tej gał"zi odczuwał brak cukru, z; cze~Q ob..
Sztokholm ..8.'10.
g8 U au ,,3.
rz.emysłu znalazł. swój wyrat w ffte zyski Ciągnęła spekulacja.
WIochy 912.50
GDANSK, !8 grudnia. - (Tel. wl,
po1.tyce handlowej polskiego rzaW obecnej kampanjl produkcJa
Lllły lastaWJ'le.
..Oto~!U Pol~k.• ). - Na dzisiejszem zedUł a w szczególności w zawarwyniesie
.330,000,000 kfg,
MilJondwkll lA!O-UI90
braniu st1ełdy ~dal1.kjej notowano:
tych niedawno. traktatach handlo- z ezeg-o na WyW6z 150,000,000...
100 :U~lróJe~.oe. \1st" t.ę.!t. ziemsko za
W!'rszawa "2,54.-42,~3
wYCh z Austną l Jugosławią, w pozostanIe zatem 180.000,000 ~
6 "rocen. ó!>1. lit. Włf$2łWjI r~5
Mllrk. polska 41,59 - "1.38

rolsklego cukru. a to wobec niskl3
go stanu zar6wno swojej jak i polsklej waluty. Pozatem ŻYWO inłeresuJą słe polskim cukrem tachodnie l p6łnocne państwa europeJskle, jak Francja, Anglja, Norwe..
gja i Szwecja.
Rosyjski sys'tem ochronnej polityki celnej, kt6ry uniemożllwiał

[edola

Rynek

1

Pal\1*'i4"'.fl~-'·!'4fl,47
Wiedeń łO,fl2-10.68

Hnl!'!ntlla 2.992,"fl.-15.007,1iO
Christ!allia 1.42 l.4~ 1.4?~, "7
KODenha(!a l.'im.1'-1.5"8,~
Rztokholm 2.0?!19ł - 2.040,09
Buenos-Aires 2.8f12,82-2.877,18
Tendencja 8łabsza.

ulgnipfne

PI'en'IQz-.ny

"t'

warszawska.

ue owa

a::a

i

__ X;S2z=:t_9

a 's"

4'2

Mllrlra polska 4<1,50
New-Jork 7.5.51,07-7.558,93
LondVn -.-

Hleonedowe notowanł' WBerlinIe.
POf'lełda.

BERLIN,
Po

~

strudnla. (Tel. własny)
notowania był}

zamknięciu giełdY,

następuiace:

Warsza""A 41,25
Marlta polska 41,7.'i
Nowy-Iork 7 R2'i-7.fl25
LClnd,>n :>4.875-35.375
Par"! 5.~7-.')45
Prat;ta 239-2:>;9
Włochy 5~-~

Bel!!la 49"-i:99
Szwalcarla 1.42.'5-1.445
Holandja 2.9OO-M,50
Tendencja ~pokolna.

l

h

noto Ja1i w o.rlinie.

iamklllęcle giełdy
BERLIN, 28 <trudnla. (Tel. wfaMlY
.. Glosu Polsk. A). Na t1tzedowel c;tlełdzie
berlińskiej notOWania byty następujące:

BoOmie D1towanfa w lnry[ho.
Zamkncfłcle.

ZURYCH, ~ grudnia. (Telesznm
wIasny "GL Polsk.·)
W orSZ8wa O,OO,!S
Nowv-Jork 5.27;15
Londyn 24,49
Pary:t 157,85
Wiedeń o.nOT5
Pra!;!a 16,47
Wlóchy 26,67
Bel!.tia -.Budapeszt 0,22.518
Sofia ó,70
Bukareszt 3,10
Berlin 0,06.75
Austr. kor. 0,0076.

filtłda Ibo20V1o-tovwarOVWI.
Warszawa. 2lJ grudnła.
Owi e! małopolski - 46,000
Owies kongresowy-45.000-4!5,OOO
Owies poznański - franco Warnawa - 47,f() ,
Mąka pszenna 50 proc. franco
Warszawa - 122.100.
Zvto kresowe - 4t,flOO.
Z,'to kono;!resowe, 118 f. wagi holenderskiej - 43,rlOO, 44,000
Kasza S!ryczana - 7~pOO
Kasza ja~lana - 79,uuO
Jęczmień kongresowy na ka8zę .42,000.
Ceny rozumieją sie 1.1\ 1(0 kilogramów netto, loco stacja l.o t adowania. e
ile nie je$t 2:8strzeźony inny SPO!\óJ<
dostawy.
-00-

~,_ ..&A
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- mających stosunki handlowe Jwatnti pubIlkacjj Jest jut dz;iś rze- obceml*). Tom pIerwszy omawi.a 'mawian,vch przezel) ut;J6w. Te~traktaty handlowe, zawarte z Ru- b"rdzieJ pominąć będZiemy musIC·
na bardziej trwalvch zasadac" p Ik d . d
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~ i munją i Czechosłowacją. a nadto Ił inne rozpra.wv. przeważnie tvJ~
•
'.
,\l.
awn!l śpu!.u8W
0.~....
f
Pierwsza
umową jaklł ZI1Włerll..o sl a jo me
ń t
ł
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l'
war ta ~ Bnkare~tCle IDea ~ handlowej. emU5Zona naginaĆ ~łQ wllrowyc • o now .w o~ ej
- Wychodząc z założenia, iż 'PoII.
ro~u. Klika mfeslecv potem .za- do polityki handlowej państw t8- fle e~lnej, o nostryfIkaCji sp6Te~ ~ ska w Ghwm obecnej nie jest Je.
CbWIIa. w kt6rej naród polski Wleramy podobną co do treścI u- borczych, w chwili kledv prtysłę- siedZibą w Austrjf, o postan~w.I(~- S7cze przY!lotowana do zawicrał'rzystąpfł do odbudowy wlasnej n;owe handlo?'ą .z Czechoslowll- powała do zawieranła umów han- filach cel~ych decyzji paryskieJ, o rla umów haml!owych sensu fTCpa~stwowoścf, była jednocześnie Clą (~~ patdzte':'tllka t921 !oku), dlowycb, na tem polu r:muszona Górnynl ~.lą5ku l o dofychczaso- to, obejmujących konwc cje tarv%RPoczątkowanlem tworzenia wla pÓŹnI e, z f!an~tą, WłochamI. Au- była eksperymentować. t Tmowv :,y~.h umowach handlowych z fowe celne (nieustalone stosund
ej polityki handlowej i przemy- strl" SZW8.1CarJą, Jutto~rawja. Ja- handlowe stanowią \.daśnie te ,0'\\ letaml. Tom drugi zawiera a- \\ ewnatrz kraju, faktyczne i prawsroweJ. oraz zapoczątkowaniem pomą· Ob~cnle o z~wal'cie umOWY dliedzłne, w które; !ama l:najo- 11 l!zę I krytyko u~~wy handlo- ne, mato wyspecjalizowana tarvm
ftawt~zywania stosunk6w handło- han~lowe] toczą Sle !"ertraktacJc moŚĆ teoretyczna ich zasad znl- ~el polsko-franc?5t<leJ. nadto wy- celna, fluktuacje walutowe), utrzv
wycb z obcernł państwami. Trzeba z Nrcmca.ml i.z Behr.1ą, a dalej komą tylko mou oddać przvslu- ciąg z francus~łel tarvfy.celneJ. 0- mnie p. Gawroński, li tra};taty
było przystąpIć do odbudowy te- przewidZIane Jest tawarcłe umÓw Il'ł. Wvmnaili\ fme bowiem' ogrom hJn;ującv tc;'warv, poml,eszczone handlowe. zawierane przez PniJO. co zostalo zniszczone przez handlowych z Wettrami, Anll'Hą, ne~o doświadczenia nabvwaoerw a hstak~ !3i l C ~OnWtnCJi p~Isk~i ską, winny pO'Jiacla charakt~r PU'
działanIa wojenne I rządy okupan- Rosją sowiecka. Ho':mrłią. HI~I- ~ biegiem lat prze~ ~zynny udział krancus le~ wv azu.;\Cy j s a\~ wizorycznv. krótkie terminy wvłów. trzeba było .dostarc~YG śu- panją, krajamI p6lnocnymł. to- w ich uwIeraniu a nadto wvma.- onwencv.nl~· przys ugu ące , 0- nowiedzenla i hvć oparte tvl.·o JUt
~owc6w pr~emyslowi sżerokim twą ił. p. Należv liczyĆ sic z gają one s.rfebokleJ tnajomoścł tv- wa~ombP~ls".lm we. rr~ą~jlk re- klauzuli n8jwięks:z~go uprt.vwl'eza~ masom artykułów' pierwszej prawdop()dobfeń~twern. fż jut w cła gospodarczego kraju i zagrań i- ~zc o
zak~łe~a.Ją t ek.s y w jowania. Dopiero z czasem Polska.
Potrzeby. Trzeba było zorganlzo roku 192~ akcja rządu Tlo1skies.ro w cv. \11 chwili obecnpj f)osiłldamv .1 ezv.ac hancusó lm lhPOd"l Im, °h- będzie mogła pomyśleć o Vlf ro"!
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ne, mające, naturalnie. oharakter czona ł Y" ten sposób pol~ki han- dań. Jest ich nie~tety. tylko kilku. ~:~y ~rze~wwe;d:~;ia:gu pćt~: ną ~nec.ia Dą, .• i~szą w szereg'l1 ntll'łowłzorJum (Austria. Czecllosło.. def będZie torował sobie dro~e dQ Jednym ~ poważniehzvch 1::nawd'
P
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zyc)ł od drug-lel. Ta forma tarvfy
!'a,cJa, Wegry ł t. p.) Z chwilą je- obcych krajów. mają<: oparcIe o cdw· umÓw bandlowYch jest . r:r.ę ow.e ". rzemvs
an e 0- ('~łnej nie jest zn~l1a w pr~\kt'J('e
dna.k, kIedy zasady wolnego han- traktaty hand1o-we. daJrtce Polsce ZUtnHum Ra .. ńt.. Oaw' roń"k·, Pb kaz,;~l Sle nIehdo~tal ~ny.
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szerzej ~aczeto z po...
~ o s.rrywama. na e ne) eJ nnc~elnlk wydziału handlu sana- niepodobna streścfć wszystkich P1erwszem. pa s :vem, J<tlJrc v ~
wrorem wcIelać w ~ycfe. umowY roll na rynkach mledzynarodo- nlczneg-o ministerstwa prżemv~łtt
I dó
t
.. ł _ wp~o~vadZllo w zycł,' Tarvfa ta
kompensacyjne muslal:y tracić na "wych.
J handlu, który bral udział w per- pog ą w au ora na rnac",en e o CZę~CIOWO NZ ':1Olr.ma!abv ~vbaczenIu I coraz mnleJS~ą mu~l~
• lwiek 7aWlrtiśmy n tate- traktącjl'lch o zawarc,ie kilku t!~ e) ZnTTlunt Rawita-Oawrońskl. Tom J. stem taryfowy fra~cu,skt . (tarvra
. O(\\tT'IWać rolę w mu,dzypan- czn
taty handlowe zaledwIe. m6w handlowych. a obecnie oglo-' n...KonwencJa handlowa polsko-fran- al1tonomlczna mlr,l1mt,m I m.a:dstwowycb sto~;mka~h handln- doniero z steścłu państwltml,
sU drukiem dwa tom", poświęco"III . •.Konwtncl b. andlo'v" polsko-francu- I ~t1?l, W ś~9~ku zas k~n: 'crc 'Jr.Il).
Pols~a wtęnUl~ na droge kla'Clne wyjaśnienie ich tteści. oraz ne zawartym pn:er, Poll\k~ umo- !Oka" ()?2,~). - Nakrad ksi<;.garn! ł".' ~ zl,oda. IZ allt5)j' blizeJ tego tli 0U'ak(a~6w nand1owych· krytyczne f9!I oświetlenie w ~Q.. I wom handlowym z państwalnlJI1G~lcka :w. Warszawie..
. ,I Jektu nie ul,a:łaunla.
DR. LEON PACZEWSKI.

PoJ~ki z krajami obcemi oprzeĆ czą bardzo pilnĄ.'

Nasze traktaty
handlowe.
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spodżłewa się, że
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ą. rCllcji paryskiej zapadnie taka u-

Decyzje komisji odszkodowaft.- ~ądanla Poincareigo.·,Stanowisko Angljl. - Głosy prasy angielsScJej.- Cl/h.ssoillnl nie prz,Jedzle do Pary!a.-Belgja żąda Qwarancjl.-

chwala w sprawie reparacyjnej,
która. nie przJ!nlesle szkody wfe..
rzycłelom Niemiec.
BERLIN, ' 28 gntdnia. (AW).
Komisja
reparacyjna poleciła
Niemcom nfewykonanie świadczeń na rzec~ Jugosławjl z tytulu
cdszkodowat\, a to 7. powodu nad
miernych żądań tej ostatnIeJ.

Rokowania 'r

syjsko-rumuński

(I"for~ cie z kół d,ploma t yt4Znych).
Wobea lansowanych od czasu jednak zduszone w zarodku w
do czasu.- a ost!ltnlo spe~jałnle u bec wysunięcia przez p.
Ob d
d
por~zywle - wladompścl o rze- na . sprawy Besarabll.
Je
ra y rzą .. rzeszy.
.
komem nawiązaniu rokowań ru· wśród innych spraw, poglądy r
I
LEAPIELD, 28 grud~la. (~~t).-, Wygląda to tak, konkluduJe ,TImulIsko .. rosyjskfGb, ~wr~ciliśmy muńskie nie zdradzają ~ochopno
B~a?bury, delegat angielskIe} ko- mes", akoby rząd francuski za&ię do osoby z kóJ najlepiej poinł d~ odstąpienia Ro ~l. skarbu
młsJI odszkodowań, powró7tl do mierzat tę decyzje komisji odszkof~r"!owanycb z prośba o wyJ aś- rumunsklego, oddanego .leJ na prze
'h
•
mema.
cho wanie w 1916 r. t ant też do u.
Londynu w celu zreferowama swe dowań w błąhel stosunkowo kwemu rządowi decyzji komisji od- stH wylmrzystać ł uczynić t nlel N BEdlt.LIN'1 28 grudma. .(AW). Przypuszczać moma byto odra- znania Rosji sowieckiej de jurc•.
szkodowań.
I ważny punkt narad najbliższej
ara y w .onie rU\du. nletnleckie- Zfl, ie wiadomości te muszą być Przeciwnie Rumunja, jako depoI Pierwsza decyzja oplewająca,że konferencji. Jeżeli taką jest jnten- gO po~uwaJą się żółWim krokiem. nleści&le. Bylll bowIem w nich mo Tlent będzie się doma~ala hez\\ a.,
Niemcy oic wykonały warunków cia rządu francuskiego w takim DQ tel pory nie zdołano sformu19- wa o tern, jakoby za rQzmaite u- runkowo od depozytarjusza-Ro- ]
traktatu. nic dostarczając FrancJi razie bardzo ubolewa~y że mo- wać propo~ycji, mających ustalić stępstwa Ro~ja miata uznać przy- sji, obowiązanej wobec depoz
i odpowIednief Jlości budulca,
gą być czynione te~o r~d~aju u- wytyczne .pertraktacji r~du t należność BesarabJi do Rumunji. do "diligentla Quam in suis
'przeszła jednomyślnie.
siłowania w kierunku wywarcia wielkfl1? pZl emyslcm. Ni~ nstl\lono Tymczasem pows7!echnie wiado· adhibere soletf< całkowitego
! Druga decyzja w sprawie uchy- presji na przebieg ł wyniki kon- r6wni~, sposobu dyskUSJI nad pro- mo! że Rumunja jak ajkategorvcz tu deponowanych sum.
~nia przez Niemcy wykonania fereneji. OpinIa angielska nie Jest Pozy.clami sprzymierzonych.
nieJ odrzuca wszelką dyskusję na Co zaś dotyczy 7n!m.~)I'I".1!
zobowiązań. przyjętych przez przygotowana do rozwiązywania WladomOl~ć, jakoby sekretan: tematy besarabskfe a priori. nje- sowieckiej de jure, to ł\umunja nie
Niemcy na mocy paragrafu 17 a- kwestJ odszkodowań z punktu wi- stanu .Bergman byZ wYznaczony dopuszczając nawet wspomnienia widzi powodu uczynienia w tej
neksu IW przeszła w głosowaniu dzenla sankcyj karnych l gwaran- do zaz~ajomIenfa ententy z propo- o Besarabii. Stanowisko tak ka- sprawie wyłomu. Rosję sowiecką .
przeciwko ~losoWj Bradburego. cyj i nIkt w k aju naszym nie pra- I zycjaml niemieckiemi, nazywa pra j tegoryezne zajmuje Rumunja od uznały prawnie tylko te państwa.
• Trzecia decyzra od której uchy- gnie, aby nas wciągnięto w ber- sa niemiecka przedwczesną.
l chwiO, gdy ś. p. minister Take Jo- kt6re siłą faktów zmuszone bvłV
lit sfe Br !adbury, głosi, że
Ipłodn y spÓr co do spraw, które BERLIN, 28 bm. (Pat). Rząd I' nesco uzyslcał w Paryżu zgodę en zawieraĆ traktaty pokOju z Ro- /
komisja postana wla przypomnIeć bądź co bądź są w gruncie rzeczy rzeszy w d:dszym clt\gu pertrak- tenty na aneksję BesarabJi. Od te- sją sowiecką. Pozatern właśnie J
rządom zainteresowanym, te w drugorzędne w por6wnani" ze tl te z przedstawicielami Drzemy- go czasu sprawę uznano za wy- Rumunja, mająca tak wiele spor- .
piśmie z d. 21 marca ustalona zo .. sprawą ogólnego IGYzySU ekono- slq w sprawie gwarf!f1cjf w zwią- czerpaną.
llych kwestji z Rosją, przed wy.•
.stała wysokoś~ niemieckich wy- miczne~o. Dla nas wielkie znacze- zk't t tobowh\zanlaml odszkodoTak też właśnie brzmiały otrzy- rÓwnaniem owych dyf'erencii, ni,
płat w naturze na rok 1922.
nie miałaby ta okoliczność, że wawezemf. W piątek od"owledni mane przez nas w tej mierze in- miałaby wprost v;otrzehy uzna
Niemcy gotowe byfvhy wypełnić projekt rządowv przedrożony bę- fprl!l~cie! wykluczajace absolutnie wać Rosję sowi~cką tylk? ooto..
Komisja zaznaczyła, że
w razie ujawnienia w tel sprawie swe zobowiązania, to znaczy za- dzie na snecialnem zebr,,"fu n:e l11ozhwosć omawiania sprąwy be- aby l4atYChmiaS~ po nawl~łnT';~
złei woli rządu niemieckiego, do- płacić tyle, ile od nich żądać mo- CTOr."
cflw ekonomicznych. zaś sarabskiej. Co do innych spraw stosunków dyplor atycznyc~ nndt- •
magałaby sle wYpłacenia odoo.. żna, aby zaplacily. Natomiast opi- w ejf\'71l n3.stęnnych paru dni nro- rokowania w zasadzie byłyby mo .. knąć się na prze zkodv me
o
'
wiednlego ekwiwalentu w gotów- nja angielska stanowczo sprzeciwI jekt ten zostanie prawdopodobnIe iliwe. Czyniono wszak już próby r-rzezwyciężenia.
ce przed 1922 rokiem.
się temu, aby jakiekolwiek środki wręcwny państwom ~prZYl11łe- pewne w Warszawie, zostały one
Lłńskl.
przymusowe miały mieć skutek rzonym.
.
BERLIN, 28 bm. (A. W). - dla uzyskania od Niemiec zą(!aUchwała komisji reparacyjnej w nych sum. My ze swej strony środ
Poważna
sprawie dostaw drzewnych zosta ki te uważamy w nallepszvm razie
K09~olłd:[ła
dłuUU Gro:łba zerwania obrad. - Niezadowolenie Anslj' wsk
ta 27 bm. wieczorem zakomunl- za nie prowadzące do celu, w rakowana w specjalnej nocie rządo- złe ich zastosowania można UZ 1TIlIol·lIonnn.
tek opor"ego atanowlaka Tu .. cjl.
wf niemIeckiemu.
skać taledwie nie wielką tylko
" t ~
Niemiecki urząd snraw zagranl- sumę w gotówce, a równocześnie
LONDYN, 28 grudniu (pat) LONDYN. 28 grudnia. (PAT). - mM się ze stanem rzecl,y, gdyf
cznych stwIerdza. że w nocie tej zaś '\1. ywotać dalszy rozstróJ l tak W związku % pódrótą kanclerza Potmdjo. Nastr6j optymistyczny. twlej przyjdzfe do wniosku. że
niema mowy o uchybieniu Ni - już. zlei finansowej sytuacji Nie- skarbu Baldwina do Ameryki, z jaki jeszcze w zeszłym tygodniu powledzJaJność za niepowodzenIe
miec z rozmysłu. Nota mówł tył- mice, a już w kaidym ralie unie. kół konkretnych komunikują, te przeważał wśr6d kół konferencji konferencJi całkowicie spada na
ko o nie-nypelnieniu przez l-.Iiem- możIiwić stopniową poprawę tej k~l.erz skarbu nie wiezie ze so. lozańsklej, obecnie ustąpU miejsca turków.
C"t7 z0howfązań. w mvśl zna"eg-o sytuacji, poprawe, która ł tylko 0- bqltstalonego
projektu, kt6ryby obawom, że obstrukcja. stosowa- Komentarze wszystkich dzienni
par. 17, aneksu 2, części 8 trakta- na wyłącznie może zapewnić re- jut nie miał ulec zmianie. Prze- na zdaniem kół angie!skich przez ków londyńskich ujawniają ogrom
gularną l systematyczną spłatę dwnie, minister Baldwln przedłoty de!egację turecką, Ploze doprow~. ne niezadowolenie z powodu statu wersa!"kiego o repararjach.
Wyst.ępuje zatem rozbieżność należytości odszkodowawczych. kołom rządowym w'Waszyng-tonie dZlĆ do zupełnego fiasca konferen nowiska turków, przyczen1 ~"e
w fnfortnacjach niemIeckiego u- Powyższy komentarz "Tim('s'a" propozycje angielskie. wysłucha ejl.
cjalną wagę przypisują ostatłlleJ
rzędu spraw ~agranfcznych od po we wlaściwem świetle przedsta- ich opiniI w tym względzie ł bęOpór, Jaki uJawniała obecnIe konferem::ji delegatów koalicy;..
dannn wiadomości przez agen- wia opinje angielską w sprawIe dzie ~siłował, w .drodze przyja~- turcy, doprowadzi nlewatpUwle nych z ameryka.ńskim delegatemcję Havasa.
odszkodowań. \Vśród angielskich nych rokowan oSIągnąć zawarcie fconferencję do stanu krytYCZneRO obserwatorem, Jaka odbylaslę
p R -\o
()
kół JlOlityc~nych panuj,) prze- trwałego układu na zasadzie zado- i Jeżeli sytuacja ta miałaby trwać wczoraj wieczorem w prywatnem
- A YL, Z8 bm. Pat. H~vas śwla czenie, że ze strony Anglli wa1niającej dla stron obu.
nadal. to absolutnie dalsza dysku- mieszkaniu lorda Courzona. Na
Q()wladuje się. It niezależnie od nie może znaleM poparcia żaden
sJa dyplomatyczna stałaby się nie- konfer:..ncji tej dysputowano nad
sprawy uch~blcń rządu nłemlec- taki plan, którybv miat spowodolam"n·}lI[11I
'oDlOlnt
,' •
moillwą. Szefowie
delegacii ealokształtem sytuacji.
kIego odnośnte dosta~ drzewa, o· wać nowe trudności w stosunkach
I , ... II
" Ił A
U
sprzymierzonych
prawdopodo-'
.'
Bolszewicy rzekomo .i4lt bnie jut w nlach najbliższych będą LOZANNA, 28 ,grudnia. (P
raz ewentualno sankCji w związ- ekonomicznych i finansowych
ku z teml uchybieniami Polnca- zwłaszcza budzI tu duże nlezado~
rozbi"aJaJą.
zmuszeni przedstawić turkom Delegaci aljanccy zt:hraH się
re poruszy na konferencji w dnIu wolenie fakt Iż tak drugorzędna
•
swoje definitywne propozycje, a raj wieczorem. aby zas;tanlo",,'ić
2 stycznIa spra ę odmowy NIe- sprawa, jaką jest dostawa buduIMOSKWA, 28 grudnIa (AW) - w6wczas ci ostatni będą postawie nad ogólnym stanem narad na
mtec dostarcz~nla produkt'?w azo ca przez Niemcy, miałaby być 21 b'l!1' n!e6podziewani~1 pomimo ni w obliczu alternatywy: albo 0- ferencji. Posiedzeniu temu, w
towych. nateznych Francj) z t y- wysunięta na pierwszy plan. _ %3p0v.:ledzla~el na ..dZIŚ mowy statecznie przyjąć, albo ostatecz- rem brał udzial Courzon, Oarron!,
tulu odszkodowań. Po; terq Ha- Z drugie' strony nikt tu nie może Trockl~go, zlazd SOWIetów został nie odrzucfć te propozycje, Prasa Barrere ł pierwszy delegat amevas dowiaduje sIę, ft J~st catko- Jdczuć s cjalnei sympatjl dla zamkmt;ty.
..
angielska stwierdza. że w razie rykańskl Chile. przypisują wielkie
",:1~le bezpodstawną '\Vladomość. Niemiec. sKoro dopmwadzily one
Na ost!!tI1łem pOSte~%E!mu u- nlepowo~nła konferencJI. tUl~Y znaczenie. Postanowiono, aby kQjaKoby Polncare ~przeslat ,rządowi do tego, ~e znalazły ~Ię w tak c~wal?no szereg rezolUCJI pod zna- saml.naJb~r~zlej na !em ucierpią.; misja główna na podstawie materniemIeckiemu nOlę, dotyczącą do- trudnej sytuacji, w laki e' się obe- k~em Jednomyślności. Jednomyśl- IITlUles pisze: JezeU najdalej w jałów, przygotowanych prze.
stawy azotu oraz ewentqalnych cnle znajdują.
me . tak wy~ran'y został skład ciągu dwuch tygodni nJe zostanie podkomisje przedstawiła
propozycji rządu rzeszy.
• Welka-, w hczble 270 edonk6w osi~gnięte porozumłenIe, to dele- czasowy WYl1ik prac, aby
RZYM, 28 bm. (Pat). Po konfe- i 180 kandydatów.
gaclom sprzymierzonym nie pozo- przyjąĆ go za podstawę
.BERLIN. 28 bm. (A. W). - An- rel,cjl z włoskim ambasadorem w
Zjazd uchwalił tIku odezwę staje nic nnego, jak tylko ust_lIć, wania ostatecznego ....,.,.• ~
gielska rada mfntstr6w odbędzie Londynie, postanowił Mu!;soli~i do wszystkich narodów ~\Viata, w te rokowania ,. turkami stary się tatu pokojowego. Sytuacja
posIedzenIe 29 bm. w cetn pow- nie brać udziału w konferencji pa- której ostrzega si~ robotników ł niemożliwe ł rozjechać się do do- jest napre~ona. /
zlecła postanowJel1 v: zwIązku z ryskiej i polecU, aby go zastąpił włościan wszy~tkich narodów pued mu. Halej korespondent ..Times'au
decyzją komt~jt reparacyjne! co ambasador włoski w ParYiu.
groźblł nowych wojen. Odezwa pisze:
LOZANNA, 28 grudnia, (P
~cl n:emlecklch dostaw drzewpOdkreśla
zasługi pacyfisłyc%ne
Mottlaby unilrnąć takich opla- Podkomisja dla spraw mniejszości
nych.
BRUKSELA. 28 bn.. (Pat"
Rosji sowieckiej, w szczególności kanych rezuHat6w konferencji tyl- narodowych dotychczas nIe roz ..
"Sol
re"
donosi:
Belgijscy
mlnł zaś cytuje kolejne etapy rzeko· ko w6wczas, gdyby turcy potrafi- wiązała jeszcze żadnej kwestii. LONDYN, 28 bm. (Pat). BradTheunłs l Jaspar wviadl\ mego realnego rozbrojenia.
Ił wyprowadzić właściwe wnłoskl Turcy ciągle sprzecłwiaJą stę wy"
bury przedstawił Bonar Law'owi strawie
dnia
1
stycznia
na konfęrencJo do
Ostatnie $łowo na zjetdzie o· z dotYchcz~sowego przebiegu na- l~czenlu chrzeŚcijan z pod ob~
t mfnlstrowl handlu LIoyd Orea- Paryża.
.
trzymał pued$tawiciel kOmunistów rad. Ponieważ Jednak tnoze się to wlązku słułby wojskowej, nie zga
mowl sprawozdanIe w związku z
łotewskich Krustyn. który 8WQjlł nie stanie. wobec tego dobrze bę- dzają się na kontrolę 1i~ł narodÓ~.
sytuacJą, jal'a się wytworzyła na
WJI:IDI:lt.'t
. ( W)
k t k
t
f j d
jl k I jl
L
L 1'1 , 28 bm.
A..
. - entuzjas.tyczn-, mowę zakończył dzle, jeżeli Już teraz świat oswoi oraz artykuł przewidujący zasa(!ft
s u e os atn e ecyz
om s ,.Neue Prełe Presse" donosi ~ słowami: .Łotewska klatla robot- się z myślą, te konferencja lozań- wzajemności w sprawie traktOWIodszkodowawczej.
.
' Londynu, że premIer angielski nku nie przestani~ walczyć do ska może zawieść, a w tym wy- nfa mnleJszoścl przez państwa bat.
PARYZ, Z8 grudnia. (pał). Bonar Law przybędzie Jut w po- czasu, dopóki nIe zostanie uiwo- padku k"tdv powinien zaznajo- kańskle.
,J'etlt Parisien" donosI z Londy- nf,::dzłałek do Pary!a, by. wziąć rzona Łotwa sowiecka w federacji
--:------0 ~ _ _ , ._
nu:W rozmowIe z rzeczo'?:nawca- udział w konferencjI.
rosyjskiej II. Mowa prarięta była
mi BradbuTY oświadczył, że urzęsistymi oklaskami.
pr ce U komuni 16
chvblenie Niemiec w dostawie
BORDEAUX. 28 bm. (A. W).driewa dla Prancjl jest niezaprze- Londyński koresnondent ,.Temps··
L
czalne. Jednak uchvbienie to nie donosi, że projekt franclt'skł, zmfe ~1'laąll"
n,'erłl[
~tanowł Jeszcze dostatecznego po- rzaj~cy do agre. T.rwnyclt Jl~:ZYMOSKWA 28 gTudnia (AW) _ S .... ptaK.dłoi". Sfłdz!ollt prays,,,,,łym 87 py' ".' Ozl..
wodu dla za~·tosowanja. wobec nań, wz gl ę dem fNlemłec pOb15 ~'tłY-J bwiestja C ot'laBujll tekst rezolu- więclu • o.kartonych grozi kar. ł i rei.
W~ro• • •Niem ec sankcji'.
czn a s an e
coraz !TH~ e ... - j d'
t'i' d '
I
padnl po "o·-um Roku ..
,
możliwym do przeorowadzenia, a CJI z a~ u w. W~S)
J~e noc%en~a
-,
LONDYN. 28 , grudnia. (PAT). to wskutek stwlerdzenra przez repubhk Bowlecldch. Z)ednoczenle
LWOW, 28 grudnia. (A. W.). nia zekłócenia spokoju public%neg~,
Polradfo. Omawiając ostateczną komłsję koallcvłn_ winy 'ze stro- mi' by~ dokonane specjalnym ak- W dwudziestym siódmym dniu roz· karana więzieniem.
:łecyzJe komisU . odszkodowań w ny Niemiec.
tem, ..k!'órr bt:dzie uchwalo~y przez praw przeciw 39 ułoJlkQm nart]ł
Pytania zosłan, LIstalone ".
sprawIe uchvbIenia' NiemIec w p t
d " : 1 ketto
l · · • WCIK 1 zosłanie ratyfikowany
r
wykonaniu dostawy budulca dla
tOj llwa ~zi u ~"de ~ d
P(')- na pierws"ym %jetdzia związku komunłstyj:~nej, aresztowanym nI, pi"tkowej rozprawie, poczem " ••
franci. .,Times·" pls·ze. te decyzja ~~~n~~za":rę ajed~!kZ T'~i~k~:Ił~ł:' rt!publ~
.
ko.nferencji w gmachu śWiętoju!- stąpi puemówienie prokuratora i
ta ma life wielIde z.nac~e~,łe. albp- że zanafrywanla na celowośĆ
Akt ten mi o c~~.t specl~l- sklm, a oskartonych o zbrodnt~ obrońcy_
wIem zdaniem "Tlmes a nałe~y pr7.v~dej konferencJł młI'"Ą~1~iu- na delegacIa,. którą zlazd wyzna- stanu, nkońezono jut postc:po~aWyrok upadnie po Nowy"
j~. rozumIeć tylko w ten spo~ób. ze szniczej w Pllryżu nie uległy b- cz:ył w składzl następul~vm: Ka- nie do;wodowe. pocze:n trybunał Roku.
Nlemcv ZObowIązane będą do za-- dnym zmIanom na eorr,zeo.
limn, Trocki, .$ta11u, Ry v.W, Mo~ przedłotył II dtlOlD nrr.vsipO'łym
---...00-płacenIa w ~ot6wce wartości nleletow, Sokolnlkow, Sapranow, Jey -,T " .
11 '( t ł
dostarczoneJ t10ści budulca.
BORDEAUX, Z8 bm. (~ W).- nU.kis,. Kurskił, ChydykaHew, 87 pyta:\.
~8 1ft far I "
~ II
0'11.
\V Paryżu natomla~t. pisze da- Na wctorajszem posiedzeniu se- Mlendl,es~ew, KarmasDW, Galtlew,
Odnośnie do 9 o k,r \lnych pyBERLIN 28 grudnia. (pat~.-lei ."Tlmes". decyzja komIsU od- n':u belg-Ijskiego minIster epraw Muctlłaro. Chalikow, J~m"nr tania idą w kieiltnku tdeady głów- Z Salonik oonoszą, ie wojska ~r.,
szkodowań jest oceniana .jako fa.kt zagranicznych Oaspar oświadczv" Mal}81rQW i I(ucho j.ą •
.
•
D1
ckle koncentrują się w TracJI za.:.
zasa(]nicł r. m ~ącv WprvrHl'~ na że ~J~5 Il1"'dv . ~ . 'od~' się Ra
nel! karanej. ś~lerci~.
a SZt py- cbndnieJ. W okolicach Dalt zna1..
przcbI II Ilal ad premjer6w koalł- !.al1.~"ł ,ni/3 Nienlcol~ mornt()t'~ t ,
..•. -~ 'r
tanta I:rzewldUl'l udz1ał VI ~brocinl, duje się okolo 30.000 to1.n!CIj;~
cyjnych w dniu 2 stvcznia 1923 r. ł t..c:t: stO!lOwDyctl gwarancji: Mini.. ,
• karany 'i(i~zieniem v,tcszcie "broci· grecl{Jch.
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Zaclrzewieni~ Łodzi.

Boskiej g grudn la, Boże NarodzenIe 25 grudnia, Sw. Szczepana 26
Wielkie zadanie ma do prze· grudnła. drugi dzień Wielkiej Noprowadzenia wydział w roku przy- cy, drugi dzień Zielon:vch Swląt ł
szłym. Nastąpl~ ma
Wniebowstąpienie Pańskie.

rozpoczęcie

r o b 6 t przy
~
zało:łen8u parku ludowego, Budowa I konserwacja gmachów
obejmuJa.l4:ego
pr' estrze"
państtvowyCb.

chorych. CM: jednak robi związek
felczer6w? Oto na opuszczone stanowiska w instytucjach samorzą
dowych związek przysyła ró~ne osoby z zapadłej prowincji (n prz.
ze wsi Drzewice). • Felczerzy· ci
niejednokrotnie poj~cia o pracy
nie t}1ają, o czem świadczyć mo~e falt, jaki miał miejsce w J' ed.
't r
" k' h d'
ny'!l ze SZPl" a l mteJs IC, g Zle
taki "felczer, otrzymawszy pole·
cenie od lekarza zrobienia choremu zastrzyku soli, zapytał, czy mo.
~e przynieść sól z kuchni. R6wnie~ częstokroć do pracy w szpit l' h " k' h
ł'
f l
a aC mteJs J~ przysy a!1 1 s.ą e czerzy starzy 1 nledołc:tm (blp).

500 morgów.
W okręgowej dyrekcji rob6t
Na roboty wstępne potrzeba we- publicznych znajduje się wydział
dług opracowanego kosztorys~l, 25. archi!ektoni~~no-b.udo~)any, J<.tó~e
milj: mk. Równie~ ukoilczony zo- g? klerow~lklem Jest mt. W?źmc
stame w roku przyszłym olbrzymi ki. WydZIał t~n ma ta zad.ame b~
staw w parku Poniatowskiego, dowę, remont l konserwaCJ~ panstanąć ma mleczarnia.
st~owych ~mach6w w wOJewodzNip. wszystkim wiadomo, iż gdzie
Co
sic:
tyczy
ulic,
to
tWle
łódzkIet;J. Omachó~ tych na
oranżerję w zakła
Ltltomierska
zm"erdona
bęobszar.ze
wOlew.6dztwa lest 150.
przy . ul. Brze·
dzle
na
planty,
a
drzewkaW
~onc.zącym
SIC: r~ku .budowa~o
11' ... ,".,.~· ..ł" tę powiększo
Osobiste.
wysadzone ~ostaną ulict!: seml.n~rjUm nauCZYCIelskIe w Zgleoraz zapro· mi
6 o
Sier nia
Zak tna rzu l mternat. Na cele te wyasy- . P. MaksymIlJan Sapoci6sld, rodem z
ogrzewanie. Z ·g'ers~a RP o~ska i ą Pe~ gnowano ogółem 140 miljonów mk. Łodzi. otrzymał dyplom Intynlera-meogrzewanie kanałowe w
,
Zb9
k
Z przebudowanvch gmach6w nare- chanika na politechnice warszawskiej.
. Jrozszerzoną znaczt er-s Uf'S a.
oranżerii parku Sienkiewicza za.. .
ty wspommeć
rrieniono na centralne. Wszelkie Na pla~ach mleJs~lch urządzon~ nie szkołę włókienniczą i zI1'ajduSkutki nadufycia alkoholu.
v·azonowo·przenośne rośliny prze· będą, bOlSk~ dla d7.latwy sZk?lneJ. jący się obecnie w przebudowie
Wczoraj
w mieszkaniu przy ul.
nie~iono na kurację do zakładu
. \\ szystkIe.. pl~c~ prowadZi wy- na zakład poprawczo - wychowaw- Piepr70wej nr. 15, niejaki Józef
ł!odowlanego. Większą.i1oŚć roś- dZIał plantaCji mIeJsk'ch systemem czy folwark Głaz w pow. wieluń
Grubowski, zamieszkały przy ul.
-sprowadzono z warszaws~-lego gospodarczym.
~ldm. Zakład ten dotychczas mie·
, wc1u botanicznego, które na Wydział rozporządza 148 ści się w Spale i przeniesiony Jesionowej, wskutek nadużycia
alkoholu wpadł do suteryny I pof).rzyszły rok rozmnożone,
ludiml, nie IIco:!!a." robotni- ma zostać stamtąd, z powodu zbyt niósł śmierć na miejcsu. Przy truk6w sez.,now1,ch.
szczupłego pomieszczenia. Prowa· pie wysta\viono posterunek, do
2acząt~"em
cgrodu
w zejścia władz sądowo-policyjnych
.Jtu .. Go' ..... ..:ne90'f· m a j ą c e O o W Iiczb~e tej jest 75 robotników i dzi się tet robotę koło zamku
Ć w p rku ".tr6dll- dozorców, 5 ogrodników-specjali- Wieluniu na preparandę nauczy.
sk "~e
stów oraz pomocnicy ich i prak- cielską.
Co do plan6w na przyszłość
Roboty W 1' u 3-go l'laja są tykanci.
Niestety,
niejednokrotnie
zda·
po
większej części zale~ne są one
lU. ukończeniu
w roku przyszłym
rza
się,
iż
drzewa
zostają
przez
od
stanu finansowego i kredytów fatalne pomyłka. Uczennica 17-letnia
j).uk ten zosta ie ostatecznie skoń
C;;ony.
barbarzyńc6w obcięte, zaś kołki i rządo"ych. I tak w planie są dal- Róża Orinberg. Aleia l Maja 37. przez
ławki ludność uŻy\!"a, szczególnie sze roboty koło budowy seminar- pomyłkę napiła sie esencii octowej. Lep ntaeji zaopieko. na krańcach miasta, niejednokrot- jum w Zgierzu, państwowego gim- karz pogotowia po przepłukaniU tąłąd
ł się bratnią mogiłą przy nie na opał.
nazjum teńskiego w Pabjanicach, ka. pozostawił oflare pomyłki na mleJulicy LetnieJ,
Wzmożona obecnie czynność państwowej teńskiej szkoły zawo- scu:
otoczono klombami i oosta- zapobiegnie tak smulnym obja- dowe.1 w Łodzi, dalej gmachów dla
Przygnieciona brama. Wczoraj o goławkami. Miejsce to obec- wom zdziczenia niektórych warstw izby skarbowej, starostwa ł6dzkie
ludności miasta. (bip)
go,
hipoteki
w
Kaliszu,
oraz
pań dzinie l w południe 6-letnla Aleksandra
gromadzi
wielu
spacerowiczów.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:;_ stwowych
kupieckich w
Twardowska córka dozorcy domu Nr 68
dzi i Zgierzu. Również projekto- przy ulicy OdaflskteJ zostata przygnleclo
wana jest budowa gmachu dla u- na furtką od bramy. Zawezwany lekarz
Podwyższenie
koleiowel~
rzędu województwa. Na dalszym pogotowia, po udzieleniu dziecku pierw'.
-0już planie znajduje si«: budowa szej pomocy, t. f. zastrzyknięciU kamfogmachów dla sądu okr«:gowego, ry odwiózł ją do szpitala Anny Marli w
Taryfa osobowa na naszych kopaństwowego urzc:du badania arty- stanie nieprzytomnym. Dziecku grozi
DZISIEJSZA POGODA.
będzie - jak wiadomo kułów pierwszej potrzeby, jak rów- śtoierć.
,.,}rZS:ZOtlla od Nowego Roku o Komun;Jmt państwowego insty- ni~ poczty w Tomaszowie i Opa·
tutu met~orolcgkzl1ego.
Zaczadzenłe. W czoral 50-letnI robotnłk
procent osobowa, a 100 procent
.
Leon Walczyk, Brzezińska 50, wskutek
Prawdopodobny przebieg pogody w tówku. (bip).
wadllwego urządzenia pieca uległ zaczadniu dzisiejszym:
Tanieje... ale dezynfekcja.
Zlniana nastąpi teoretycznie o Przeważnie pochmurno, . mieiscami
dzeniu. Lekarz pogotowia po zasłoso
l'odzini~ 24 dnia 31 grudnia na 1 drobne opady, temperatura w pobliżu
Dotychczas podczas dezynfek- waniu sztucznego 04dychania, odwiózł
stycznia praktycznie jednak zale- zera. Wiatry południowo-zachodnie l za- cji, dokonywanej przez iz,bc: odka- I ofiarę do szpitala przy ulicy Drewnow'
bjącą, do wystawionego rachunku sklei.
zeć będzie od terminu rOzpoczę chodnie.
doliczano 40 proc. na administra- Z głodu. Onegdaj o godzInie H-tej wIecia podróży.
Kiedv urzędy, sa nieczynne.
cję· Obecnie, aby dać motność czorem przy ulicy Głównej obok Nr 59
~przednie zmiany
Prezydjum rady ministrów za- ubotsz~m warstw.om ludno~i. ko- padł z głodu bezdomny Józef Dębow
wywoływały pewne niepo- wiadomito urzędy pań~t:wowe i rzy~.tanta z tak. nIeodzowne) msty- skI, lat 45. W stanie nieprzytomnym odrozumienia co do ścisłego termi- kancelarję sejmową o wykazie dni tUCJI post~nowlono opłatę . dodał- wlózJ go lekarz pogotowia do zbiorni
obowiązują kową pobler~ć w wySOkOŚCI tylko mIejskieJ,.
1 przeto władze kolejowe wy ja- świątecznych. które
Zaczadzenia. Wczoraj przy ulicy Plra~iły obecnie, że cena biletu zale- we wszystkich urzędach pańsi'Wo- 20 proc. (blp).
.
. . .Ucieczka felczerów ze szpitali', mowlcza nr. 10 służąca 22-letnIa Malcla
Ż. 'od jego daty. Tym sposobem wych.
Dotyczy to wszystkIch medz~el
miejskich." . Oerszberg z powodu niezamknIęcIa kra~7,yscy ci podróżni, którzy w
nlka od gazu uległa zaczadzeniu. Zaw roku, Noweg-o Roku l styczma,
Sylwestra wyjadą ' choćby Trzech Króli 6 stycznia, OCZyszSwego czasu rada miejska U· wezwany lekarz pogotowia, po udziel esamą północą, będą korzy- czenia Matki Boskiej 2 lutego. chwaliła przyjmowanie do szpitali niu O. doratneJ pomocy, pozostawll ją
z taryfy obecnej, to jest tań Zwiastowania Matki Boskiej 2S miejskich felczerów. W wykona- na miejseu.
nawet wówczas, gdyby po- marca. Rocznicy Konstytucji 3 niu tej uchwały zaangatow!no do 75-retnl Lejb ł"'alerst:Łain. bez zaiecla,
ich przeciągnęła się do na- Maja. Apostołów Piotra i Pawła różnych instytucji zdrowotności Z'ostal zaczadzony gazem świetlnym
29 czerwca. Wniebowstąpienia publicznej 14 felczerów. Obecnie \V mles,;kaniu własnem. Zawezwany lednia lub dłużej.
Matki Boskiej 15 sierpnia, Naro- joednak, z chwilą powstania kasy karz Pogotowia odwi6zł go do szpitala,
dzenie Matki Boskiej 8 września, chorych, felczerzy ci zacz~h gro- lecz po drodze, pomimo natychmlutJ--00-Wszystkich Świętych l listopada, madI1ie opuszczać szpitale miej5kie, ł wej pomocy lekarskiej. zmarł w karetce.
Niepokalanego Poczęcia Matki znajdując lepsze warunki w kasie W tymte mieszkaniu ulegl zaczadze-

Wypadki.

f

szk6ł

.

taryfy

Ło·

Wiadomości bieżące.
-.-

I
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nlu pOŚrednIk handlowy Jcek Herszko"
wlcz. PogotowIe odwiozło go do szp[.'
tala.

Kryminalistyka.
ZabcSJstwo. Pranclszek Studniarek
(Wodna 19). l':aWla~omlł policJę iż ~y1t
jesto 19·1ełnt Br0ntsfa~ l':O~tat ';Iklut9
notem przy %ble~u uhc Nawrot IWOdnef. Przeniesiony do mleszk~nia mlo.
dy człowiek zmarł nIe odz"skawszy prz,,·
tomnogci. Smlprć "twierdził lekarz Po~otowia 8 zwlokl zabezplecz?no do przy·
bycia władz sądowo.lekarsklch.
Człowlek·~I~r%e. W mieszkaniu S.
Grze$!orzeWSktel (Radomska 21) zdemobilizowany żołnierz Pranclszek Wy.
sockl dokonał ~wałtu na osobie Pranclszkl W. zamieSZkałej przy tejże ulicy
nr. 11. Prócz tego zbrodniarz pobił dot·
kliwie I pokaleczył !Iwą ofiarę.
Harakiri. W mieszkaniu własnem
przy ulicy KIeIma 49, postanowiła po·
zbawić się tycia WładYSława Wojcieohowska. W tym celu ostrym nożem
zadała sobie dętką lanę w brzuch. Ranną przewieziono do szpitala.
Kradz!d wełny. W dniu 23 b. m.
Tomasz Rolke pelniący obowiązki na
dworcu Łódi-Kaliska, zaWiadomiony zostal przez robotnika kolejowes:!o Wincentego Posadę, it z magazynu zginę·
la wełna, Po spraWdzeniu okazalo się
brak dwuch bel welny, z trzeciej zaS
pozostało kilkanll~cie klgr.
WartoM
skradzionei wełny wynosf przeszło 51
miljGnów mk (blp)
SIostry się zemścIły. Na wracającego
do ciomu przez ulicę Drewnowską Wircentego Sieradzkiego z żoną Elżbieta napadły siostry Stanisława i Aleksandra
Probulskle, które pobiły dotkliwie Elżbie
tę Sieradzką I zerwały jei chustkę z ramion. W sprawie tej pot:~ ia prowadzi do·
chodzenie.
(bip),
ObiecuJący sYDalek. f!mllla Hau zam.
przy ul. Zawiszy 37 zam~ldowllła, iź syn
lei la-letni skradł garderooe f bletlzne
wartoścł 200.000 mk. I sprzedat takowe
Janowi Buczyt\sklemu (MłY1larska 7).
Wróg inwalIdów. ł"'Irma S. Landau. Ka·
rola 17. skazana została na p6l mlljuna
kary za nleprzyjmO'wanle do pracy Inwa·
lId~w, wbrew odnośnym p "zep:snm.
Kto ukr adł placek I 15 marek. Z mIeszkania Adeli Janlcz (PIi:lm(lw!cza 9).
skradziono 15 marek gotówka oru placek. O powyższem zawiadomiono polkJe.
Po rynnie dó kłębka. Z koszar 10 p. a.
p. skradziono 6 kawałków rynny cynkoweJ. Złodzleie Jednak, podczas przenoszenIa swej zdobyczy zostali zatrzymani I odprowadzeni do komisariatu po.
licU. Po sprawdzeniU okazało się, Iż nlefortunnymi złodziejami są Adolf Stencel
(Rzgowska 56 ł .Jan SUlflski (Rzgowska 98). Protokuły zajścia przesłane zostały do sądu I złodzieje będ~ ukarani.
AmatorzY cudzej własności.
Z fab(Y Karola Nippego (Zachodnia 69) robotnica Marjanna
Klenie skradła wełny za 12000 mk.
Z wozu Majera Leszkowicza
przy ul. Zawiszy 30, wiozącego
towary kolonjalne, nieznany sprawca skradł skrzynię cykorji wartoś ci 140,000 mk.
Do mieszkania Lai Grinberg
(Sienkiewicza 9), podczas nleobec
ności właścicielki dostaU się nfeznani sprawcy i skradll garderoby za 1.000.000 mk.
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żność skutecznej obrony w razie' nia Bukowiecki geograficzną, histo nieważ takie połączenie podcłęlo- . uważa ·z a rzecz pierwszorzędne!
nap?du, musi oprócz najwyższego ' ryczną i organiczną konieczność by cale nasze stanowisko polity- wagi fakt, że w traktacie ryskim
nateżeni~ :vewnętrzn~j organizacE: takiego sojuszu. Zdaje ~o.bie dosko czne. Niemcy zawsze będą pra- wymieniono bodaj poraz pierwszy
ob;'onneJ I wyzyskam a g-waranC]t· nale sprawę z trudnOŚCI Jego urze- gnąć zniesienia korytarza gdań- Białoruś jako państwo niezależne,
niepodległości przez Ligę Naro- czywistnienia ze wz~lędu na roz- skiego, który Prusy Wschodnie II co niewątpliwie będzie miało swe
dów, szukać ona 'cia w nowych bieżność interesów (np. Węgry) terytorjalnie od państwa oddziela. : doniosłe skutki w przyszłoścl. --'
!Stanisława Bukowieck;egQ. li:ombinacjach
porozumiewaw- nieprzejednane stanowisko Litwy, W przeciwstawieniu do tych ten-I Przeciwstawiając program podzla
Szkic pogram ... 1922' War- czych z innemi państwami. Sojusz mocarstwowe ambicje Czechoslo- dencji Polska uważa korytarz lowy (tzn. podzielenie terytorJÓw
5zawa. Tow. Wyd. Ignis.
z Francją będący dotąd podstawą wacji. Objawy te uważa jednak za gdatiski za niedostateczny i nie-I wschodnich między Polskę a Ronaszej niepodległości i absolutną przemijające, tembardziej. że oczy zabezpieczający nam dostępu do I' sję) - idei federalistycznej, stwłer
IV.
kategorją histol'''~7>'ą z polskiego wistość niebezpieczeństw zmusi morza. Polityka Polski musi iść w dza, że rozgraniczenie w traktaPrzechodząc do sprawy pogO- punktu widzenia, nie jest nim ze dotychczas oporne
organizmy kierunku pokojowego podbijania cie ryskim ustalone, przedstaw1a
wojennego, podkreśla Buko- stanowiska Francji. ..Po powrocie państwowe do coraz silniej zaak- i zdobywania wpływ6w w Pru- się raczej jako kompromis między
wlecki, ~e samo nasze Dołożenie Rosji do koncertu europejskiego. centowanego solidaryzmu w spra sach Wschodnich. A wiec przez tymi prądami. Jedynem rozW!~
teograficzne wymaga od nas szcz francja może przenieść sojusz z wach międzynarodowych. Rola ~ wpływanie na miejscową ludność zaniem sprawy korzystnem z pung6Inej czujności i dbałości o roz- Roc:ją nad przvmiene z Polską". Polski nie powtnna być odrazu ' i wytwarzanfe takich warunków, ktu widzenia naszych państwo
:w6: naszei armji. Otoczeni jeste- Z t:ch powod6w uważa autor za nrzodownicza. Autorytet jej . siłą ' których
następstwem
będzie' 'WY'ch interesów, jest uzyskanIe
~m r;zeregiem państw, których komeczne wszczęcie usiłowań. ma rzeczy będzie musiał w obr~bte wszechstronne
zbliżenie
Prus niezależności patistwoweJ przez
wl
70~Ć ma do Polski rozmaite ja.cych na celu zbliżenie Polski do mniejszych państw wzrastać, za- WschodnIch do Polski i wzbudze- wszystkie ludy zamieszkujące te-Je I nlewątpli\vie skorzy- dyn!omacjj an~ielskiej. chociaź równo ze względu na iej potoże- ~ nie w mIeszkańcach Prus Wscho- rytorja nad Dżwinę i Dnieprem.
\atdej sposobno~ci wojen- zdaje sobie dokradnie ~mrawe. że oie centralne międzY temi pań- ~ dnich glębszego zainteresowania, Ty'lko tym sposobem tradycyjny
ne i F "zedewszystkiem porozumie zbHżenie 5ię .p...1"'lglji do Niemiec nie słwami jak i na zasoby ludnościo-~- przedewszy:;tklem natury go- antagonizm pomiędzy Polską aRo
1tfe liel11łecko-rosyjskie stanowi .ie:st bynail1·r.~oj wykluczone. Ja- we i materjalne.
. spadarczej - do Polski. Bukowie gją, 'WYrosty na tle współzawodnł
dla PolskI ,;\\.>iekuistą groźbę" _ kąkolwiek kornbin<lcję polsko-nieJednym z argumentów wyk1u cki wYfatnie zastrzeg-a się, że nie etwa o tzw. ziemie litewsko-TUkM!".:. zrealizow~fa ~ię w Dziatdo- miecką Bukowiecki a priori od- czajacych _ zdaniem Buk~\Vłee- idzie mu o jakaś akcję dyplom a- ~kie przestanie .byĆ ak~tałnym.
wIe. a tylko dZl~ki zwycięstwu T2.u:c:.!'.
•
k1ego _ porozumienie t')ol~ko- nie- ty~zną .lub przygo.towanie~ akcji, W s~ra"1e litewskiej wykazuJe
f'ofskł~o oręta me p~zybrara kon :JecU:ak.owoz obo~ p!zymlerza z mieck1e je:;:' sprawa Prus W~cł:J :W0lenn~J, lect o dZlała1nośc pok~ f Buko,?,teckl - (orlnośny ustęp pł
kreŁnle]szych k~ztattow ..Zagrani- Pr~nCJą J liorozuml.ema z Anglją dnich. Za::'ldnie~łe to, pomijane lawą, metylko pa'6stwowa lecz t i s~ny. Jes;:cze J?r~ed przyf~czenłem
czna poUtyka polska musI być za- oohtyka p0Iska mUSI stworzyć so- dory"cnczas p zez na~zą l'olit:vcz- ~połeczną, obliczoną na długi CZM • ZIemI 'lTllt>ńskleJ do Polski) - gowsze przygo~owana na to, że k::tż- bie taki sjstem międzynarodowy ną publ!cystykę. przedstawia się prowadzoM systematycznie i ce- !owość przyjęcIa pIerwszego proa::v zatarg na naszej zachodniej ł którybv uchylał cri0sobniel'ie PoI- w o~wretleniu autora bardzo inte- lawo.
Jektu Hvmansa z systemem dwurozdziale omawiającym nasz kanton~lnym. uważają~ stałą unię
granfcy ~7ywoła i~terwenci~ Z~ ski w Europie ~sc:':)?.niej. Tiezb.ę: re~'tjaco i skomplikowanie. DążewscfIodn l strony I odwrotme. - dnem okazuje SIę zbtlzenle z mm e] nie Niemiec do zjednoczenia- sic z stosunek do Rosji sprawę Ukrainy polsko-ltewską za fakt pierwsz8Osłabienie RI)<;ji i Niemiec nie mo. szemi pań.gtw~ml :,kt6ryc~ dłu~ ~usaml Wschodnłemł stan~wt nte Bale] Rusi LihvY ~nalduJemy rz~drH:' .p'o 7,naclenła..
długo.
t~ńcuch cIągme SIe od Fmland]i jako koniec,;ność histcrvc1:t1!!", któ t s!:erokie uusadnienie l'rogramu,
. (C. '4'. "<tst.}
pa11stwo nasz~, chc.ąc. [\z do Pe!oponezu".
rej Polska będzie musiała :prze- ~ federalistycznego oru istnienia l
~icl!)~~'1tfć byt spOKOjny i mo- g W dlu;:uv.m WY.WOC1de uasad~ e4wsta'o/ł~ się 1; tak cu.:&ja, U&-I~ buforoW)lCb. Bukowtecld t
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SEZON 1922-23..

Orkiestra Filharmoniozna
W ~odzi.
Zarząd

I '

i Sekretariat:

Piotrkowska 79)

SALA FILH~RMONJI, Dzielna 20

13 Wielki Koncert Symfoniczny
(l-szy z trzeciego cyklu abonamentowego)
DYREKOJA: W.· BERD.AlEW
CECYLJA

A. SEN
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Slrrzypaczkt\ światowej sławy. • .
W programie m. in. P. Cp!ltowsltb S1mfóDja
Brahms: Koneert skrzypoowy D·dnr.
Bilety do nabye'ia w kasłe Sali FlIharmonjt
ł od ~-7,

Oto tragedja
każdego
mężczyzny

~

sprawie opIat na rzecz kasy miejskieJ m, Łodzi za prawo Jazdy'po
mie~cie za rok 1925Malistrat m. 1',oc12:i ,,",zywa wS2ystkich M8~cfe!eti doro~ek, ""oz6w
(,," :el1cie~o rodzaju), wózków ręcznych, powozów', bryczek, karawanów,
Mmochod6w o~obowych i ciężarowych, moto,cyklów l rowerów ~o pl~mlen
r.eloi0 zgloszeonia takowyeh najpóźniej do dOla 50 b. m. Vł OddZIale Podatkowym, Plac Wolno~ci M 2 (front, I piętro, pokój ~,
,
Uchylaiacy się od testo obowi,!zku będą poelą~nlęei do odpoVłte-1
~z ialno~ci z art, 158 kodeksu karne$!o.
,'
I:
Jednocześnie Magistrat podale do wiadomot§ei, fe do rejestru
datkowe$[o za rok 1925 wpisani będa prócz ftO!,ych, .~zy~cy dotyche%:aowi plAtnicY, o ile do dnia 15 stycznia 1~25 r. me zaw!adomlą .oddZIału P?- ~
dA tllO\\'e~o, że nie posiadaj,! jut podle$!aJ!!cych oplacl~ grodltów lokomoc11,
e 7 eli kto z pośród nich zatada wykrel!lenla z rejestru podatkowego
pierwszem półroczu po dniu 15 go stycznia" a w druglem- po 15 lipca,
\ bowiązany będzie uiścić opłatę za odpowiednI/'! półrocze.
;
Przy rejestrowaniu wzgl. z$!łaszanlu samochodó", wtal!elelele oholviazani są przedstawić legitymację samochodu.
. ,
' Wozy i inne ~rodki lokomocji, naletąee do s!raty ognto""ef, ttaeJI I
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t6df, dnia 21 grudnia 1922 roku.
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Magistrat m. Łodzi.
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Magistrat .m. Łodzi l
Prezydent (-) a ...EWSKI

-

Na placu miejskim przy ulicy Pańskiej pod nr, pol. 11 "i W mie~ei.
roku 1902, z funduszów miejscowych przemystowc6\1J, a po częśel
kasy miejskiej, pobudowany został szpital dla robotnik6w fabrycznych, który pozostawał pod egidą Łódzkie~o Komitetu RosYiskle~~
Czerwonego Krzyża,
,
Szpital ten unadzony został i istni!!! na mocy statutu, zatwierdzone·
~o przez Zarz,!d Warsz!!wskiego Okręgu Rosyjsklel,1o Czerwone~o Krzy!i
V1 dniu 18 maja 1896 roku.
p\a f)r!!wo u:tvtko\\'ania rzeezone~o pb!eu m!eiskieS!o dla wytej wsk ...
zanelto eelu romi",dzv MII!1istrałem m. Łodzi a Łódzkim Komitetem Czer- ,
wone1o Krzyża ZOlltl'lt zawllrty akt, zeznany przed rejentem Gruszezytisldm
w Łodzi dnia 29 li!ttMada 1981 roku nr. 8455.
W myFl § 2 i uwa~i do § .{ powyźsze!1o statutu oraz punktu 2 przy.
toezone~('I aktu rejentalneqo budynki i urzadzenia szpitalne stanO\l1ią .W1:1.
sność tych fabrykantów, którzy nab}lli w tym szpitalu łóika i za.,!!!dl, za
każde lóźko po 1500 rubli,
MiaMo Łódź również jest wsp6twtaśc:iclelem budynków i urzącl&••
szpitalnvch, ~dyt nabyto dla biednych chorych ' mieszkańców miasta ~ t6tek za 60.000 rubli i oprócz te~o udzielito jednorazowej zapomogi V1 kwo.,
ele rubli 50.000 na pokrycie niedoboru szpitala.
[
Zezwalaląe na postaWienie bUdynków sz"italnych na placu mIejskim.
,
!Ma~lstrat 1 powvtszym akcie rejentalnym postawił warunek, te $!dV Re!syJski Czerwony Krzyż przestanie dzialat, lub teź ~dy budynki przeznaczo- ·1
\ ne będą na cel inny (nie na szpital dla robotników fabrycznych), to Ma~istrat obejmuje wtedy plac z powrotem w swoje posiadanie, a co sie tycZ?
to gdyby pomiędzy wspótwla~cicielami Ich a Mal!lstratem ni •. ,
jbudynków,
nastąpiło porozumienie co do dalszMo przeznaczenia tych budynkóVł, Ma- ~
,gistrat mocen będzie zarządzić rozbiórkę tychże w ciągu lat trzech.
~
Wobec tego, że od czasu "",buchu wojny ustała u nas W kralu dzia-"
lalno~ć Rosyjskielio Czerwone~o Krzyża I szpital dla rObotnik.6w fabrycznyc:h na tej posesli lut nie istnieje, I że nie odnaleziono urzędowego W'jkazu pp. fabrykantów, którzv zakuDIII ł6żka dla swoich robotników" rze.
czonym Flzpitalu, - Magistrat m. Łodzi prosi tych wszystkich pp. tab ł.
kantów, którzy nabyli W swoim czasie łóżka dla swych robotników, o zt04'J
żenie posiadanych przez się na to dowodów i o porozumienie się z Ma$!!-'j
stratem co do dalsze~o przeznaczenia budynków i urządzeń szpltalnyclf.,
lftZnIlcz"my r6wnocze~nie, że w razie ' niedoJ~cia W tej mierze do ~
porozumienia, Magistrat w mygl przytoczonych W'jżej warunków aktu rejen- .:
talnego mocen będzie budynki te rozebrać, urządzeniami zag sz"italneml"
rozporz~dzi się według swego uznania.
,;
l
19łoszenia pr1:Vjmowane będą w Oddziale Prawnym Magistratu (Plę
l Wolno~ci nr. l, pokój nr. 8) codziennie w godzinach od 12 do 3 " ciąg.
' dwueh miesięcy, poczynając od nltej podanej daty.
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3000 wolt, 115, 65, 85 i 25 KM.

MotolT tr6jfaz. ataKiego napięcia
210{12O wolt, od s-M KM,
Moto" l d7Dam.a pr,du stalego

Pomocnica buchaltera
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buchalterakorespondenta; reflektuje się tylko

S) pomocnika

J. Wolski, Łódź, Piotrkowska 3.
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absolwent wytszel szko'

~

wszystlde maszyny Sil nowe, pi81'Wszorqdn)rch fl1bl'1katów,

Większa fabryka włókiennicza

świeży

bluraI1etka, Władająca
językiem polskim, nie·
mlecklm, plszl\oa na maIzynle poszukule odpowiednIe) posady. Oferty
do .G10BU· sub .G. K •
652-1

Kobiety- anioły!_.. l
+~l kobiety-szataDY,!..
a sze l farbi8rskle~0
do przQr1~y bawełnianej, Otert~
~aSZ7ft~
skłnllaó snb _Ml\istpr 18ł~A" do aclm, <TłO!U. "'''ł
i
Kobiety-boginie!.. g!~~~kU{~ddO.łu~~;:~~ł Maskaradowe kostjumy .
._. -..··ł kobiety-wampirY!
I da.mskie do wypoirczenl3." Róg 6-g0 Slerpl11•

110, 220 i 440 wolt, od 2-14 KM.
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Alfred Etsinger l
Adres elegraf.: "Agregat-KrakóW«.
D.ostarez1 natyohmlast:
Moto" W7solUego napięcia

KawiorAmurs~i

:do nt1tku, wzamlaD la
pok6j proponn1e panDa
Ina stanowIsku, Oferty
'sub .Bo R, P.· do Głosu.
I
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Hrall6w, uJ. Zielona 23. Telefon 3286.
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" tpraWie podatku od psów za rok 11125 na rzecz kasy mlejskłej m. Łocb:ł.
Magistratm. Łodzi wzywa wszystkich posiadaczy pSÓVł do piśmlen-;
, ne$!o zgłoszenia takowych najp6tniel do dnia 50 b. m. w Oddziale Podat.."
! koW}'m przy Placu Wolności .Ni 2 (front, I plętro,- pokój 11& 5)
. I
l
Uchylający się od tego obowiązku będą pociągnięci do odpowledzlał-.
nojei z art. 158 kodeksu karnego.
..ł
Jednocześnie Magistrat podaje do Wiadomości, że do rejestru podllt-~
ko~~o za rok 1925 wpisani będę prócz nowych, W5r.yscy dotychcZ8solfł
platnicy, o ile do dnia 15 stycznia 1923 r. nie zaWiadomią Oddziału Podat-·,
kowego o pozbyeiu się psa. Jeżeli kto z po~ród nich, 1Jie posiadająe iut
obecnie psa, zażąda wykreślenia go z rejestru w pierwszem półroczu po
dniu 15 stycznia, a w drugiem-po 15 lipca, obOWiązany będzie uiścić pod..
tek ~ odpowiednie pólrocze.
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Orkiestra Filharmoniczna wlodzi
(Sala Filharmonji, Dzielna 20).
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niedzielę

III Miejsce spotkania całej Łodzi III
Bufet suto zaopatrzony na miejscu. Dwie orkiestry.
Bez k~oł7.
Cen7 wyznaczone.
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Fantastyczna iluminacja sali.
R6ine niespodzianki.
obowłązuie kOł3tjum lub strój balowy. Początek maskarady o . godz. II wlecz.

CS,OOO.~

(pQdatek !\Itejskt) do nabyoia " sali Filharmonji w k •• ie NI 2.
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Motto:

na zasilenie funduszów
OrJUestry Filharmon.

Z"a nalcelniEdny strzał do ~eroa naiplflkniejsze·f łodzi"nkł c,/!ph zwyci~8kjego strzelea nagroda
w postaci abonamentu na oykl wielkioh koncert6w Elymfonioznych.

Serpentln,.
obowfązkowo w roasKlJ,oh. Pan6w
BUłltr w

,
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zabawne. Karuzela (I tow. kat&rynki)~ Fotografja błyskawiczna.

Strzelnica.
Confetti.
UWAGA! Panie

dn. ·31 grudnia r. b. oflbedz16 sie

Wielka Doroczna Maskarada Sylwestrowa
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