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nil slowo .t)I'TIMA· 'e8t nll1\wą nn'41.el firmy, Z!lŚ oznAezpnhł Jrlltunku kllżdej Program szampańskiego humoru
"",koll"t, 11 ""I wyrahill"!" l"'" uYlitfor.znlonft JlI\ etykiecie O!łObM Jek:
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Po śmIerci LCII1!na przeciętna o- TllIk zwana Oll>Ozyoja robotnfem dndach były pewne zajścia ... garpw.ja nietylko w Polsce, ale I za- poza n.!Clwldką grupką mieści sIę nizonie moskiewskim. Prawd()l)Got
grnnicą spodziewała sie ogro.m- najspOokoiTlie:j wewnątrz pail'tjl ko- óobnie nloco przesadne relacje ..
łiycb ~mian w RosjI. Jedna z a~~n muni.stycznej i ma nadzIeję osiąg n,lch ukazały si~ w prasie mtv.
t';': rozesłała nawet depesze te p. nięcia swoicb postulatów przez sowieckiej w Bcrlinie. ZajścIa ~
tłamsay Mac Donald będ~ie mu- "dys4cuS3e" w partii:.
ni,kty na tle r~zkazu o wZlmOCnioS13·1 ,cdlotyć .załatwienie uz~alt!a
Inteligencja. kt6ra stanowIć mu netj służbie arartow.niCzej I
~w:t:t.6w de JUre do czasu az \V.~ si czołową warstwę wszet,kiego trolowej. P~'re od<llzlał6w odmówł
Jłlśn, Sle, ja-kf rząd będzie w. Ro;],. r-uchu do p.rzemiany Jest albo na ło wY~o"a~Ja .tych 'fozka:6w
Po paru dniach okazało SIę, Ja,k służbie sowieckiej dobrowolnie, al wodu USUOlęcla reb, "poMrukoWbczpod'Sta wne a na wet naiwne by bo z.lamana ł rozbi.ta po'zba wlona t. J. kierowniik6w politycznych af
b' te o.cze'klwania.
.
wszelkiego "'PlywJ.l i znaczenIa, myL Do "zbunt?W~lUych" pr~ybył
Obradujący w tym czas'e zja~d albo wreszcie znajduje s:e na emi. "gla M<Ow lorch - generał ~a
so'v!etów do~ona'ł wyborów no- gracH l nle posiada żadnego wpły mieniew. "BulflitOWn.i.cy'· zachowałl.
wej tf:ldy komisarz6w ludowy;:!}. wu na prz,ebieg wypadk6w' w Ro. się zupehue poprawnie ł dopiero,
Na !cj prez~sa powołał na1bliżs;·c- sIi.
pod ko.niec rewji rozległy się ,togO przYlJacieta - bodaj nawet j'3•
•
' sy: "Towarzyszu I'taM<owlcrebu.
<iY;le~o druha zmarłego Lenina·,.... NNo~ 'j burzuazJI wYTo~a na za .ile sPTZedaHk1e towarzys~"
AJe:<!'cJlo Ry,kowa. a pozatem "," I. eple est. z natury f 1.GCZY po- Trockiego?"
"
radzie k(>m~sarzy n,je zas~ly ża:J- 'łl1lmo ~padaJącycb ~a nl ą
ua- OddzIały ocfPir&\Vadzono do io-:
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Pozo:;taje s1umlt!onowa rzesza pod znal\le,m P'l'zyw'lązan-l;l do cz)'l
z •.Jego "mosl\.Jo
t
. . "1"
ty'''oń.''
k'lero,r,
,
C' l. Ó
_...!I,' -Ii
. K..' h w'tośc,jańska. Ku n.ie), jalk wi-ado- ~ o sOWleo.\ ej lOS 1)1.1,.;11 '1', "I rzy OCucol\lW(lIł Wlel~IC
k'
. ..
t ni,ka JX)li~yczi1ego t "f,rocki:cgo.
zl1'::m w Rosji 1>0 śmierci Lenjna ~o, s lerowul~ Się oczy W~YS .
po.\v<,rywali si~ m. in. na poowsta- kich.. wyc~ekUJ~eych .. przemlan ~ Z te~o wyraź~ue wWlvwa't .h
n:e .kkabryst6w. Wątpliwość na- ~OSJI. Z zl:tąneJ ROSJI. jalk ~6\Vl w~zelkle przypuszczenia o ruchu
stt,pstwa tronu J)O Mi'kolaju I u- np. p. Saw:ntkow splYJTloe od.rod~e- WY-W1fotowym opartym, na armjl
możl'il\vita . u-fatw!la w 18Z5 roku nIc, wieś poruSZy sio I strząśn·ie są btedne. To też wbrew ~inJl
pierwszy ~iękSLY ruch rewoIUe ze sWY'c~ potężnych pIec -- wł~- kawiaTń _w3>rs.zaJWsaci~h i p. ~c
cyjrty, zdbwiony zresz'łą krw8.- dz.ę- sowlet6w. A skoro ruszy Sle Donald ~ p. ~ Muss()~\I1f załatwUl
wo 'porzez carat. I tera.z m6\V:ono. , \Vie~, będzIe to oznacza·to rozkład sprawę -uznama ,sowIetów de .tuIstnieje tyle wątPliwości, co do te. chłopskIej '.arnt~ czerwonej. Ty~- re, a nie zatlI'Zym~,li się- w niem:t1t
gO kto obe;nie tr'on ~wieokl że cz.a:sem, w:eś zadowolOona Iu'b m.e- oczekiwaniu "wypadk6w po śmł~r;~
na' tem tle powinno dojść do gtęb-j zadowo!ona t u~troju ~wjeckic.g~ CI Lcnina".
szego zatariU. Pnekonanie to Oej sled~I', ak to SIC m6wł w ROSJI
Dyploma>eJa J)Otska od dłut~..
p!cra,'o sfę Jeszcze na ostn-tniej wal "smlrTl~ • trzyma ręce ..po go czasu niety'IDeo względem R..:
ce wewnętrznej w lonie sowietów szwam •
sji, ale wog61e jest w staf1.i.e ma.
P
kt6ra miała podsy~Ć ten sp6r o O ile prz~inamy' sob:e J)T1- rumu f oczekiwania wypadików.:
tron czerwony.
wr6t marcowy w 1917 rOIku. to niebywa~ytCh. Wskutek tego ttt
Zapomniano tyllko () Jednem, te porządek jego był inny: ~ie .wleś wypad-kI, które dziC'j~ sto napraw"'!:
Jo Wysttlpienia czynnego musi poruszY'fa armIo. a przeclwme ro d~, przechodzą J)OOad Jej rłow," ,
f.stnieĆ jakaś siła. Jakaś wa1'siwa, -koSlZ kompanii putiku w(lofyńs:klego Kiedy zbudlZimy się ze śnieg6w ·I'
~t6ra ruch taki pOtp.rowadzl 1 1'0_ na ulkach Pe'tersbu't'ga J)G1'uszył inł'uenzy p. Zamoyskiego zasta-;
pr'ze.
wieś.
niemy na świecie nowy stan ne. Tymcz~sem, ' c6t wldzłmy obceA wiec dOJ)iero powaŻlnY ruch czy. 2:Ie w Rosji wcją! te same ...
nie w Rosji?
powstańczy 'w armii mógłby stan~e rozwoju porewolu~yjne&O;
Klasa robotnicza aCZ~{Olwie.l\l zmienić w!<ład s,j'f w Rcsi! S()- sowIety.
'
.~
pel!l'1- róinych fcr~e"16w i nieza- wie~kiel, wytITncić Je l tej r6wtio- UŚP'ienf nadziejami na .•,nłe-byn'
ć<,~·{)ler.ra z obecnyc.h warunk6W,,' Wagi, W t6rej znajdują się.
• I.... nJ~ ~OS!r7..I1~m~ t.CO. CO _
zupełn:ę nie uJawnlta skt~l11oAcI
Tymczasem, c6ź widzim~ . w n;.~ dzu:1ę sJ, IW łWłAlc:ao.
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PRASA O NOCIE ANCiIELSIOEJ
pomniejszych
WIEDEr:.1'. 5 lute~o. 1. Lotndvnu
.'; .1-.
MOSKWA. 5 lutego. (A. W.) - tów przez Anglje zbiega sie z
donosza: ..T;mes" ośW1iadc1.3. ze ,~lzwLestja"
zamiesz-czają wywia- dn:em uznania sowlet6w przez 'E!~iRZYM, 5 lutego. Zupełnie nleo-' W kołach posetRtwa sowlecktp.- v.vsfa'na ~ota. ~I() rzad~ sow,l.etÓ\\' dy u czlooków korpusu dy'Pl.:
stonje w 1920 roku. Poset e'S1oń..
c:i..ekiwane odłożenie podr isania 11- go wszystl<o było Jut przygotowa ~1~~~:;~~1n::~JSj~~enlsk~Tv:~" .,Dy.p.!omacl <mtawiają znaczenie !',ki zaz;na<:,za p.rzytem. że Estonia,
mowy handlowej włosko· rosyJ- ne do wyruszenia do pałacu Clnel wilek zostaro sJ)!orzadzooe nrze~ uznania sowietów przez Anglje. b~·.la .P1~rwszem państwettt'! eu-osklei I związanego z tem uznania na uroczystość ł dopiero w ostat- anlZ':elskie MI S. Z. Kw,in-tesencja Poseł AfganilSianu w MooIkwie oś- pe!s~,em. ~tóre uzna~o SOWletv.P.o
~owietów de jure, którego cere- niej chwili otrzymano decyzję rza całej tej notv Jest. że uz.naie sic wiadczy,ł, że w u'Zna1l1l~ sow,i et6w s~1 h.e",:skl. Ozolis. p.sze. że uz~a
monjał był już ustalony, budzi tu- du włoskiego o odłożeniu uznania. r~ąd sowIetów. ale tlIIe ~deimu }e n:rze-z Angl1e widzi pierwszy rea1- me sowlet.ów p~e~ An~lje w1tła·
ny krok do za,prowadlzenia spoko- da :1~ R?sJe sO\ylec;ką poważne ?t;pi dużą sensacie.
Powszechn,ie przypuszczaJą, że o- s.e z nim stosunk6w przVJaznvch. fu na Wschodzie. Dotyczy to prze ~OWIą.zkI: Jeże,h sowfetv beda ~le
'P6łoficjalny komunIkat ośwtad- dłożenIe pozostaje w związku z roz
WŁOCHY DASA.1Ą SIĘ NA
tlews'Zystkiem Afganistan,u. gdzie tczyć z mteresaml pań~tw bur!ttuvłv s,pec,ia'lnc tarda an~iełs.ko _ a:zYJny<:h. może nastąpł~ t?Owazn",a
eta, że w ostatnJ,~i chwili wpłyne- mową, Jaką miał tego dniu rano
ANOL.JĘ.
ty' .ieszcze
sprawy techniczne, wy Mussolini z ambasadorem angleł- nZYM
5 l t,ego. (Pa...
t) Messa- sowie<:kie. Pose" esiońS1ki,. Bi.J'1k, ~poka w stosuT1łkac~ pomIędzy ~.
·1
~
,,'U
podiklTeś1a. ~ tla'ta uznania sowie- ",. S. R. a paóstwarm za<:hodmen1'l:,
magające omówienia, że jednak skim.
gero" s twtlerdza. że uznan;'e soo
Istota sprawy nie ulega zmianie.
wietów przez Mac Donalda uwol'&1'i Rosje od wszeBkich pobudek.
zwłokach
które
skła.nńalv ja do przvsD!esze. "
Włoskie
filia rokowań z WłochamI.
wrEDEN. 5 Iute~o. (Pat) ..Neue wierk'ie. a ponli ewat Wroohy nie .Iv'
~ , ~"
.~ l"';.
forcie Pre$se" d.alJlos1 'z Rzvmu:- zgodzą się obecnie dopuścić do
URZĘDOWY OPTYMIZM.
nziennilki włoskie wważają pil'ZY· pon.awnej d)'ls,k'USlji nad sz-czegóła- RZYM. 5 Meg'o. (Pai). Półofiwszczenie. że uznanie rządu so- mi tego t'l'arktatlu. zanosi si ę na c.ialna prasa wvralta prZV'Puszcze
wietów przez An~lje wvwoł,a zmia dlu*szą zw?okę w 'PO<lpisanin.t tralk , n~ e. że odroczertie pOdplsaniia ut1ę frontu Mos~wy wobec włos,ko tatu. Dalej donosi d:zienn1k wiedeń ' kładu wloslro-rosyjskiego bedule
rosyjskiego tra'ktatu handlowego. ski, Iż w ,kołach dy.pI()lmatycznycl1 krótkoterm~nowe. '
Traktat ten, ja1{ wiadL.mo, zawiera ZWiJ'a<:a s1ę uwagę , że n i ezw~'kle
zobowiązania RMji do zakupu pe cierJ'ly ton. z jaJkim p.rasa \y'ł.oskl3. REPORMA ROLNA W ANOl.U?
wnei ilośd towrur6w we \Vlosz,e'ch pilsata w oSlt.atnl'ch .c~asach o POlI- LONDYN, 5 lu,tego. (Pat.) - Ko
a ponadlt,o przyznaje W~och~.m pe sce mógt rÓ~i1::ez .. ,?,ywrzeć misia rolna pa-rtj! pracy w sprawo
wne kon<:esle i korziśCII w zeglu- wpływ na deCYZJę RosJ'l. ze r6w no .
.
.
dz.e na morw Czamem. Zdanieltl1 ~ześnue mówi sie także () tern. fż rdamu 5wem zaleca na<:lonah1.ad:zienników w'loskich, moż!'iwe ,ies,t Włochy zam i erzają zawrzeć z Ru cle ziemi,. zwiększenie płac rohotiż Ros.ja po uznanLu przez Anl!lję mun,ją palkt na wzór UJk,lad~ w'ł()... n!,ków rolnych, uJtworlZeftie banku.
uwataĆ będZli'e re kO!l1cesie za zbyt s.ko-jugOSllo wiań'Slki ego.
który udzielałby pożyczek J)Il'zed~ieblorst'wo.m sp6Mziekzym, wre·
Z
~7.cle zmonO'POtI:row,anie J)Il'zez pati
~two importu zboża, maki i mi,(s:l. Człczerin dzięku:e
CziczeJ1itn udzJieTit orz.eds.ta~'c.-1c sow'i'eckite~o z utrzvmanlem w'\ZV
'OM .. Mall1chester Guardian" ob- ~tktdt nre'tensii. Dz~nn(k Widzi w
SPRA WA BEZROBOCIA.
'WARSZAWA. 5 1utego. (Pat.) za sz<: zy t prosić PaII1ft o zrukomuni
szernvch wviaś'I1[lCń w ~W'iazku. z tern. wn tv w,: konserW1atygtnw . ł LONDYN 5 ~ t
(P t) _ Charn~e d'affruires R',oC<:zY'Pos'poU- kowa'llie rządow.I p{)łlskiemu g'orąJ17A1anlem orzez AITIdre sowne- OŚWIadcza. ze rza-d sOW!!leckti 01- p ed!m: •
!U e~~.
ha .
'tej polskiej w M,os:kwie p. Kazl- ce,i 'wdzięozności S. S. S. R. za WY'
łów. Cziczer:ltI ośW1i'a'dczyl. że An !!dy IJllie zmiletl!i swego stamowiska r-z
lote;m szczeg ny<: roz\,:.a mi,erz Wyszyń-sJki otJrzyma'l z 1\0- rażenie 'Z powodu śmier-ci Lenina.
(Ha zdohvła się tvl1<<> na czvn u- w sorawrie dł'uS?:ów. ,
~ań rządu Jest g,p.r~wa heziOboc!.ą mi'sarjatJU ludoweg.o dla spraw za- ,przewod:ndlCzącego rady komisa7;nall1na. nde zaś na UZlmmie Dstotne. W dalszym fcia~ •.Izwifestta" l .pł~nąca stąd .~on.tec~ość l>odme gran~,~znych
notę nastepuiącej rzv ludowych. wspótczucia. Korzy
WsklUtek tero. czyn An~ljli Inde bu- zachęcają (!) wszystkie panstwa slem.a pm?I\l&CJII !lraz ~rodlków k.o- tt'eśd:
stam ze sposobności. Pan~'e cltar~e
dz; radości w sowdepji. tecz, ty 1- do rzete1-nego i komoI.etnego uzna mUn.!,ka<:yJnych lmperJum.
"Do Panfl Ka:zfifTl.j'er~a W~lzyń- d'affaj'res. aby z<HąOZYĆ w;r,razy
1m nl,eookói i watpliiwość. Cz.icze- n!1ą rzadu ren1lihl~k SOWDeCi)Qld\.
sJk'fe-g-o. charge d'aff.ąlres RZlp1Hej mego ooważ:!Jll!i.ą.
Tin zw.r6cił w daIszvm cla.l!u uwa- Autor artykułu zwraca się po- MAC DONAlD PR7'ED PARŁA- Polskiej.
(_)
&re na róźnJ;<:e • . jaka istnieie mie- zatem do Bene<;za i aoe1uj~c d,)
MENTEM.
Panie charge d'affaires! . Mam.
C.zlczeriln. ,.
dzv uZlnalmiem d'e jure. a naW'laza~ Jego slovtia,noT.rJsitwa - zwraca
LO~DYN, SIwtego'. (Pat.) Pierw " ~··.<"""'.LlZ
''', - - - - - - - - - - - - - - T\lr~m n~rmalnvch. s-toS1lnk6w. któ- uwag~. że Czechy poSlfadal a. ~Il- sze wystą:pien,je nowego rządu w
f~ Anl!ha UWleŻ!1'la od r07.~tr7,V- rn!old:z'I'eI'n'o'ść i mogą w sora we u.
.
.
gn1ecia spraw soornvch.
znatnma rowietów dz,ialać rDiezalez narlamen-cle nastą~ we wtor~k
Cziczerin za!móczvł swól w\'- nie ,od fralncji. W końcu artvkLltu przysztegQ tygorul11a. Ustal'ono. ze
whid naste,oojacemi słowami: .,Ja znajduje Slię charakterystvczlrtv na wtork<>wem poshetdzooiu parła
Ceremonjał pogrzebowy.
Ide linaczen.fte ma uznall1Jie. jeżeli tI ag-ment O:od adresem An'g'!ili. któ 117 WiU. kr-ól nie wygł~~i iadnego
nie sorowadZli ono normal'nvch rv stv.~:erdza. że poHtvka Curzo~ PTzemówieni:a.
LONDYN. 5 Imero. (PAT). - Z m~ się od?~ć w soosób mctll~e
stosu.nk6w 'Pomi'edzv od'nośnemi na cllc'ala pchtnać Rosję w kleWaSlZvmrtonu donoszą. że 00- tta'lskromm~l'SzY'.
krajami? Jak'i demon nr.eufnoś"i w runku Francj~, cbodlaż interes,' DOKOLA KONFERENCJI MIĘ- r!lt'zeb ~ils!(),na odbedzie SJi~ fut1"O. LONDYN, 5 łu te g.o. (AWl.jedno mgnien.:e zmiótł decvz,ię so\Vłlet6w zwqazaIle sa z ~lJlrteresanlYNARODOWEJ. .
t. j. dlT!J.a 6 b. m. C.e'l'e~on;:lł tm;, Zwłoki zmarłeg<> p.rezvdenta Wil.
kQ1l101etne!!o uz.nania?H
mi Anglii n NilCm!cc.
2.T'zehowv rozpi(),~me ~le nah01:e:, sona zl'ozone z.oSlM1na w podzi1e.
, ' ~YG~ 5 luteS?:o... fzw'iestJa" Pi) D~: en!1Jilk wvr~ż~~. wkońou . na- LON~YN. 5 Juiezo." (A W) .• - ~twem w kapl!cv h~ttteemskl~]. mfach buduiacej sie )(Ja,tedrv ś'V.
g~.ęcaJ~ obsze;nv ~r.tvkur ostat: dz,I'CJę: że w nalb h1zszvclt. d.nil<lc'h .Wes t ~mnster ~az~tte
oot . V'Iler- Tmmna ze zwrck~mn. !\OO~:~J1lC P'o1ra i Pawra w MlCfUn Sa:lnł At;n~e,l nOCl1e. ang-IleIs.'k!~J. .uz.nalaceJ Pt anCla OO~ZV1T1d .szerc~ ofl~r ::-tlV cJz·a wl'ad?mośc: ze · na wtorko- tymczasowo w ood!ZIIerrm:ach kate- hans. w poMi'Żu Waszyngtonu.
r~ą.o soW' etów. DZI'en,, ~k 'oburza orzeclasmac Rosle "a SWOJa stra- ":em poswedlZemu. parlalmentu an- dTV.
Nowa ka~edr.ą oo-d,obna ' iest do
SIę na połączoo1e uZlI1ama l zad!! ne. lnel.skre1!l? • prem,ler Mac Dona!'J
Ż
) .
lon d vńsk1:IC!7'o opactwa w ' Westu PARY, 5 lutego. (pat. PI~ma.
zfozyl lUZ W'11 osek o zwolanu
,
rmnster b
konferencji m!'edzvna,r<>dowei.
rtooosza z Waszyngto'nu, te wdo•
ślady
Przed pOsł,edzen' iem. Mac Do- wa po Wilsonie nie przyjęła pro- WA~ZVNGTON~ 5 hrtego.(Pat)
·W El EI'l 5 1
(P ) N..
.
d' R~ '
k:
11,a!j prz viął na audjene}f amba~a..
h
· ·" k . W ZWIązku ze Ś'rl11ercią b. prezy1:"
• J p)
'" dutego: a1. 'i l", .J e ra Olo:va ZIi z .o:'>tJa JkO ?wh~n;fad "w cDora 'niemleC1:{'je~o w Paryżu i hn- OOZYC}I • MC owanIa zwło . na 1denta Wilsona prrezyoen1 Coolidge
l~elle
resse onosI. ze S ~ tijJ,{ 1 "l- soraw,e zaw'ar~ la .Ta t. a'lu a,~' 1,"- f
ł '
I k ' rj '
b _ koszt panstwa. Pogrzeb WIlsona zarządz.ił 30-difliową żałobę w camu:, Rzad , norweski zam'eTla 11- wesro. za-ch{)wuJe Sll'ę wvczekuJEI·cQ. ormowa gr.e. a orZ\:. ętvm e
ma.ć rząd sowitelt6w. Szwecja. któ '
~;~.pr'Ojekt konferenCji w PaDalsze kondolencje.

ussolini o ' łożył uznanie
sowietów.

Rodzina przy

hipotezy•

'

Oziczerin niezadowolony

Lenina.

Anglji.

za kondolencie

l

Nad zwłokami prez. Wilsona

I

Anglii.

"
R OS ••
A!.IIfieKsy
11_
R y k OW. POINCARE CHCE POMÓWIC Prezydent
WARSZAWA. 5 lute1!o. (Pat). Polski. Irmę nTe'zvdenifa wrtso'1a
W ł aaca
'i1
radv ministrów one- zostam:e na zawsze w sercach
Z MAC DONALDEM.
co
k i l 6'
slał na rece sekretar7a stanu ;:')ta- wszvst ich po aK w",
"Agencja Wsc-hod'I1lia podaie n<'.ł- nfach i ki'lka razy bvł zesta'nv na
st('nt1j~ce ' dane z życ'l a fi. Rvko- Syberję skąd Jednak zaw<;ze uda- LO~DYN. 5 lutego .•, (Pat~. - ,nóW Ziednoczo~vch Amervki PRAGA. 5 1ute2'0. (Pat). Prezvvia:
walo mu sIę uoiec. W r. 1905 brał .• Weg.JrDllIJl'S'te~ G.azete zar:nlles'Z- Hu.~he3a r;a~tep?.taca de'pesze z cent Massarvk wysrał do wdowv
"Obecny prezes rady kQmisarzy udział n'a złeźdzae w Londvni.e, Oza w:adomosć .,takcbv POlltTCare Dowodu sm.erOl b. orezvdenta po h. orezvdencie Wi lson~e tele~ram kondolencv'ny. Prezydent
ludowych Aleksv svn Jana Rv· gdzie wvhra-n'o $;tO do centralnego za'Plroslł Mac po.naMa .do Parvz~a Wf1Isona:
hw' pochodZi z rodz i:nv wł'ośc'ai, komitetu S, D. Zag-rall1:ca w r. ~~t celu ~mó~h er~'a Lm~m kwestJL, ..Wzruszonv do ~rębi śmiercią Massarvk wvsłat iedtn()~zeŚ11lie dl)
s'kiei g'!.ib. wia.tskiei. Ojdec Rv- 1903 zetknał się z Len"nem. z któ I ea-esu~,<cV1C~~!e.
v.. iel1de~o (I,bvwatela Stan6w be prezvdernta Sta'I1Ów Ziedn.oczokp\va \zucił. g-osnodarstwo rDI~e rvm .u.t~zvmvwa~. T?rz.v;a~ne S!(). SEPARATYZ.M HANNOWERU. dnoczonvch. b~ or~zvdenta Wih.o: ~vch CooLidge depesze nasteo~j prze.n! ósł sle dlo Saratowa. gJZI;e sun1{1j az do chWIl'! smlerC1.
Mt'e"
na które!!o zasf"C!'1 (tla srml\vv !i~t Jąca~
z,~jąl .sie drobnym ha,ndlem. W dl\' Le,n~nem i Rvkowem. jak pod
BERlIN,5 lutego. Gabinet Rze- ndenodle!!łośoi Polska n:.I!dv nie .. Opf31kuJemv śmIerć wielk1eror>
~aratowi,e w roku 18811lrod 'it <;!P. kreśla sowiecka "rasa. "le byto szy obradował dziś 'nad sprawą z~f\f'łmrtl,f, Dozwalam sobie nr7P- idealistv. który bvł orawdzhvvm
A!f'ksv Rvkow i tam 5,k('ń~lVł ,nigdy żadmel róin!'cv zdań. Re- in,icjatywy, podjętej w Hannowe- sf:lć wyrazy na;gtehsze~o wspóf- amervkarn l'I1'em. gOraCvm pr.ota!t()..
,~i m n a z ium , Oj lo-go ro ku żvda wolucia w 19015 roku zastała Ry- rLe w sprawie oderwania Solę Han czucia w i'mien!lu RzeczvPos1)oli- n:sta demokratycznych ideaM\V
h.rał udz' ał w ruchu rewo lu~vi- kowa w więz,ietlli'u w Petersbur- noweru od Prus Gabinet RzeSZYltei Po1ski,ei".
amervkańc;kti'Ch. a ktńreg<> wfar.l
11l'1TI. Pierwsze kp(J'k n:\ tel dro ·l gu W czasie rewolllc ,~ 1917 mku
..
,
(_) Wf Grabski
\V ludzkość była, njewzruszO'I1.1.
dz e, sta wia t orzv boku BeT1nasze~ Rvkow bvł na oc;:edleniu w kra- postanowił zezwolłć na odbycie
. . W iłmqenqu republik~ czechosto\v~tł nnwieszon(,g-o w 1902 roku iu Narvmsk'm. Po powrod~ do się ple-blscytu w Hannowerze w 14 J
t
wack!ej wyraźam najszr-- - "~7.e
Z? 7 am ordo \\,.,~t}~.e miilistra oświa-I M-oskwv wvbra.no l1:'O na członka dni po wyborach w Hannowerze p WAR.SZAiYkA. ~ tut:e~o't (Pa,\ wyrazy wso6fczuci'<1 i svmoatji
. tv I3ogo,)Jenowa. Z oowodu bmn.:3 moskilewskiego sowietu. Na je2'o do parlamentu R7.eszy.
an marszll. e se,m1U wvs osoW:J zaróWII1IO dla Pa'na. Jak i 'CJI)oa Pańnd 'ł.';aru w tll; eleg-a!.nvch or!!an :za- wnlos,ek sow.i~t mosk,i·e wskl Pl zv.
,
~o ,~aWitlnkiz~a,rtego ~. V;y,v- sldoe2'o rządu oraz narodu amet"vC;fl ch Rvkow nie otrzymał DQoo ,iał rez'Ol'ucję. zwrócona przeciw- POWSTANIE W 'TYBECIE , ~'
' son~ I~sze .• on o eln- ~ańslrj.e~o.
ŻYwimv . gteboką
z \\'olenfa na wstan,ienie do un1- ko pol:tvce Krereńsk';, el!o i o a r t H '
)
cyma f1astQPU.1ącel treśc~.
wdztięcZlll!OŚć dla Wilsona. jak r6w
wersvte'tu w Moskwie i Pp.ter· mileńszewilków. Od f. 1905 do er LONDYN. luteg? (PM.) .,D~I- •.W i'ttl,ilemCu s-eJmu RzeczvDo- nież I dla narodu amerykańskiel?'o
,:hllr!!'ll . co zmusrt!(O ItO do 7 a '1 iSa- statniei ch""ilIi Rykow był czfOl!- Iy TeJe{t1raph donOSI z Ka'Nooty. ze spalit,ej wvraożam Pani ~deJy(">,I\ir. za szlachet'Ila p!Omoc. jak'ief nam
n'a Sti'e na unliwer!\vte,t w Raza- ,kilem cen'tralne~o komitetu rosVj-1 w Tybecie wybuchło p.owstanie wSDMczucie 7, oowo-du straty. ja- udzielono w czas,ie wo}nv oraz '11
nin. W r. 190n Rvkow wstapil do ' sIdeł . oarU; komunns.tvcz.nej._ Od hM uiflrzywile'jow,au}"ch p,rz.ec,iIw- ka Panlia dotktnę,la . Ból z POWOdll cza5li'e konfeTe'tlC~ pokoJowej w
pa.t.Ui (; ,c.ial-cemokratów. iec7. ri O roku 1921 był jedltTym z zastęP-1 ko Dalaj Lamie '
~mierci Wl1s'ona pomna:ta u na., sora wre orzvwr6ceT1"ta naszej wol
r1-mles1eC'zneJ pra<.v w tJartł~ zo.- ców Lenina w sownarkomile i ra· Według i,"fo~acn tcgorl ,o;jz'e-n- feszcze W's?om~:ern~ ~zlachetn ei q~C'i. Ponadto zaś .osab;§C';e o;>ła
staJ areszrowatnv. Rykow ogÓ-łdUe pracy ~ obrooy.
I"I~_ D-~-' Lama _u ,t
I
energt!cz,nel akcJ~. która bvl n() l.· kUję stratę prawdzIwego nrzy.lalem 8 lat prz,es'iedzal \V MezVe'
nrAoA, -1
~eg'ł.
.;
~.qnąl na korzyść wskrzeszen1a "iela".
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Dwuletniauchsłużba
wOjskowa
O
AC
walona

G

OWĄ.

Szczegół" bowej ustaw" o ochronie . lokator6w.

Wczorajsze posiedzenie sejmu.
. Wrażenia ogólne. ~rutb~ n~. okres J5 ~;eSi~ey ł
~ARSZAWA.

(Telefonem

od

Ulł$Z:

Na wczoraJuem po..
sh!dz:e:da se1mu ta"ończono rozprawy i
cłosowanłe. nad ustawił ., po~szCCh.
nym obowfązku słuźby wO)I>kow"j. Wy·
seJm. sprawozd.).

nik f'la,r odnlowel dyslfusil nad terminem
slothy wO!\lkoweJ. Jak łatw., byfet I\n:e\Yldzfe~ Okazał .fe rwycłeskłm dl:! proJektrl rządowep. nM~ ,los6w oddanych
zJpoprawka posła Ltebermanna I) skr6c:e~le .termlnu stu!", d~ 12 miesIęcy by·
la tak IIleluaeJ!na, te. nic sprawdzano
Bawet ltłosowanL.J prze, drzwL Tell cam
Joe spotkał wszystkIe ~rawkl I 1»10Jckt wyszedł z seJmu w absołutnle nie·

zmienioneJ postaet.

Pozałem no I)01"ządku

.,,," tadnycb s!,raw.

dzlenftym

łt6ro bu:Jziłvbl'

wleJ(sze ~teresowaala.
.
.

Pr eb)"eg

IIIe

St. ,."

' .

pO~l"e.tZenl"a

g

I..

.

~

11

KU CICI PREZVDE!!fA
WILSONA.
Przed DTzvstamenłem do Do-.
rzadku dZlien·TTe!!O marszafe!< wv-

g-rOs~·r orzeml>wieoni'e.
pam:ęd zmarłego
50n1\.

poświęcone

Drezvdenta \VH

.. Panowte PQ!lfoow.y'e t Dn,ta 5 tu·
uma! t Tomasz \Voodrow

te~o

wmson .

.Je~li wiadomość

o

śm:ocr ..

cI tezo ,\"t'ellkie!!o obywatela Stał1~W Ziednoc2'OtIlvch.
wioclki.etrn
meża ~tal1u ł

św;at

uczoone(!'()o oor:Jszvła

catv. to szczeQ'ó'n,i ei ~i1nem
a hole~"em echem mu~i·a.ta sie odbrć W Pot~ce. n3l'!w·:sKO z,m;tl feio
hoWle'l1 wraie sic w soo~~b n,lero7.erwa',"v z ocft,ndowa n:11\1!p. i
nleood,lel!lośc:i. Wilscm był tvm.
kttŚrv w· chW1,,·f na1w'f"'<s/.e<!o "atę
7.enia woJnv. w chwili. kiedy to·
S'Y wolny s~e ważvlv to na iedna.
to ł13 dru!!a ~tl"'ltl1e. k:edv snraWll
polska szermowaoTto na ~ntncie
mfedz'V'ńarodowvm ze starO\v:ska
talrtvcT.ne~o. nr"lda,mowa?, 1a'<:"

oot mtcs'laca. co toclag~

ał

la . so~:a

CO"m6wl poseł dr. Sommersteln?
eelem dokladnego zobrazo.wa. ~ z ood ochronv. Wniosek ten. nie cblste

postaMW'łenle

tl'!'tawy.

nia sprawv mlelSz:kaniowej. ooda- ! uzvslkawszv wiekszlośd.. be<1z.ie wedae które~,() t()okator mofe z ~6s~ra10 tvl1ro ~edne~o rOkU. st :t. jemy po:nżej infonna-cje członka l ZR:f.oszo,nv na p'lennm.
rv w P'ilSe'Tl1i11ei umowie noonałmu
djćW. Odvbv me to udot!odmen:e. komisJi prawn~lCzej. posła dr. som"l NclWa orz\"czvnę wV'OOwiedze- zastrzec sobie możliwośĆ WVOOto orzecld ~tude'l'lt m6~tbv sobie (jletstc:na:
n'la przewidvwal! O'T'oic;kt w tvm wf.edl'leflla z Dowcdu Dewne~() VI
wvlfczvć. te ~e kOrlystaJ~c ze NalYeżv st\V~e:rdZ!ić. Ze TlTas,a. bez . wvoClrtkl1. 1!Ii'V wfaśc.itCief. dla wv. OIT'zvszłoścl . nastaPlć Jt!02a~elr()
swc~o cel!ZUSU "auk()we~o J da- wz~led'U na odcień O&Titvcznv, nie budo'w.aOli'a uM~a'cif miesz1kal,n vch. ZI~'ił'l',zc11oia (D1"Zvrost w roolZtme.
lac Sil: wZ'la~ d\) wo.lsk:\. r,e wz~lę Ił... cen~ta należvcie wa'!!1; rrr~hlemlj ~hce usu,"ać Inkatcrńrw Z ilCh 10- orzviazd członka rodzl,nr. mai.
du na sw~i mtel~kt. prędko OSI"'· tnies.zlkanl()we~o i badźto z.a~ad. kal!,1 zaMhkowvch. Wl1ios,etk ten icńst'wo ł t~ d.).
~nie wvszkol~n~ ., na nodstawie Innenr.oe wagi oICITwwOorzl..c'nei zu- '·rvł w !\ohle dU7P. ni-ehp.m:.eczeńCiocokawe DOSItlalOOwdenia za~era
usta ~v. będZIe m6gł być DT 7ed- pełn.ie illm'01"Uie, ha,'" t też co g'or- s-f"wo ~re'Cialotl!e dla drob1vch kTa- projekt w r.azłe śnmeJf'ot lokaton.
wczes11'le u!,1?powa,nv. Krvtv~()·11 sra. ' TlT7VnOS1 wiadomo~cl nleści- mów I warsltatów rzemieś!tnr..
O ile chodrl.i o mdeszkanie. obeł
wa'no rÓ\VII1Jez U'l~ dla wfo~c l an sre. ktÓ1'e zuuef"le dezOfI"ientula czvch I mM'ł sta,nowiĆ f)U11ocł wvl- mtt.!a w mre?s<,e zmarłe~o mieudrohn~ch. R'osoodarzv .. Ustaw~ slemlde war~wv z.a,ilrttere~l\Va- ' śc'!a do wielkich nadl1.lżvĆ i obel. kalrne nie dlZliedzdce. ale te osob....
Dr7.e\':~'ll1e .te tylkO dla Jedvnvch! nvch. TpTT11.t ~t~O'V1! rzeczv nTZV- 1ści~ u~tawv o,raiZ lV vmm;z en la wv które P'I"led śmłercfa 7.e z.mal"łvm
wraśclclel~ małvch ~OST)()~:1r~tw orsać na.! dv też sf"he zailll'tere~n. ' sokilCh czynSZÓW ood ooz.cll"cm za- stale młeszkałv. n iJe nie m.lał"
rotnv.ch. Co do 'Praw~ od.":{'lvwa. w1ł,de ~e1"OIklei oublilczności d'.a !mie.r7onei budowli. Usteo ten wv. 'I!1ne·(!.'() mies'zlkan~a w chwiM śm_
nła l;!e od orzeczeń kort1i1s)ł noho-. 7.~H'l'a.dnle:nia.
\1;"I()lał omal. że na ł~Tl.I:';s?:a óvs1ku. ci. O ile chodzi lokale ~arobk&o
rwv-ch. to uwdalbvll! ie za bar· p
k
h rt 1~ sie I os·ta'~eczon:e p.r7vfeta została we. to tmłW'O naimu TlII'7.echodtł
dzo sz~odtiwe . bo kazdv I'00·1ro. \l1Or~\V
ro~7.'Osta,t
t 1.!l.~IaWV o oc 1I"000 .e
I. •
-"
l_U.
•
ł A " • 1 t.",'l" "z.trle.drn~'e na oU·..f>....;
.. dlZ;"ów.
fin rr.-awie że w zu-a Ii rp,fia!:\'Cl,a
wcu,:e I\.'ll~rel \v a~C1!c"e lJ , n - . ..
.. ",,-,
. '"
wy. trz,AanV 7.3 zdolne~o. czvn1fhv t. OŚ f' •..-..t. a"
. ~"F~"""" może tvllko wtedv u~tmać Lc~.{ato\V zwiaa!ku 1. prawem ekmtlsl
k k'
.. I t
oe,n
c
U'\.II'W'
0'11
V
W
LI
""""''''111
I'
"
rZ
.m ~ praw":} ~.&.zecż w k em!1
V1;1Tll n fi;, kn.mt!Sii or3w'ni:ozef.·a ra z .iegq iedv'nc~o lokalu z.arob~ wV'Oada też zaznaczyć. U DlG~;~~c~al1~~ljd~e ew °n;:sl'~~e~ na C'lo(')lo wvbljają sie obeCnie ckva k~rwero. ideH !"u dostarczv la- iekt PtrzeWl!duie m.,rarormm mtesa
~rob!emv:
l m~enil1~o oomre..'i'ZCZetl'11a. nOOo- kaniowe. t. l odroczenie. wvkona....
braki.
.
,.
Iwlaeła lace6!O ie{!'() ootJrzeb-om ł rod n.ia wyrom sadoweo~o. nah1.'Uia.
W ~fost)w~~u ndT'~ueon., "o. t) Prohlem dachu na~ ~owa. lc~aląceR'o ochronie łOok<1'OOtrów.
C€g'O urun,iecle J(lIhfora. Prole1tł
orri wici pn~fów 'Krńl knw~l<~el!o. stre~ozatra-cv ~łe w ~an'1'Ca~h do.j W 51IJira\VI:e pod",aimu molekt T)rzewidvwal re u~~ łedvnfe fed.
Lleherman,na ł J{'~da'kowsklcR'O cn5,'Z'Cz;l,I,roścl wVTlowiedzffi1'3. . z.r6wlI1'u1-e w moetotlości subloka-to. nak na okores dwumi~ieeooJ:nv .,
() skrńcenie czasu s~utbv wol2) Swoboda umów i WVSOkOŚ~111 ra z l'O,k.atorcm: Ivkato'r' może te- ' odrnfesi,eniu on ml.esdań rona·twv.
~koweJ. oQloo\v:ied.nio d~ 6. 12 r 1~ cZ'fnszów ustawowvch.
dv wVDorwioed'zdeć S1Ublokaltomwf ż,e.i dl\V'UI:llbow~h. a Dodm;M.O'W(J
m!~9·ecv. Przvieto flQ·orawke pr.W sma'\V·fe oleof\v~lZe~o Z'a~ao1- tvt'ko z tvch DT'ZVCZ'V1fl. które obo- iedvnde d~a hezro·bołmvch rohotnło.
lila Kościalk'owSl'('!et!o do nrt. tl. nienia stwiero'Z·!ć na"e:'-v. że tm}- ' wiaaulą w stOOUltltku ",,:aścicicla ',6w. W rnvśl t>OO?arw~ł 1'n()rator.
JJhv cndOO'Z:oemcv. ktńrzv U7.vskn- kkt nietv11ko nie oog'arsza dd'vch CO k·kRtora. a ledVT1fe l DOwodu mm roZSZ0f1Z.01!:~ l.05tało na okr.·
li obvwntektw() 'f'nt~kJ!I'!. ohow!a- czasowet!o stanu. ltI!e w nr.~6-1 ś'oi'śle+slet!o wm>61żvcia Jokatora ~nze:h m1esipl'v dl'll mle~zb" ~ l
7.:ln1 .bvli 5taw!'ć s'e ra~ do Dollo- "vch 1}m;talTlo'\Vren:a-ch ochrone Jo- ,z sub!okarlOrem. dla unniec:a pokOi I 1!,!ety«lko dla l>racown~6W1
ru w 'najbJ;j,źszvm termmle ur7.e- katora n~welt utwierdza. w7~ed- 1 t,r:ll!tcllnvch O'Uera.z zaltar~ów na fi::nT('znvch. 'tte I umvsłowvch. "
dnwan1a kO'l1isH ponorowej. Od .. nIe rfl'ZSzerZ8. W szczel!6h'lO'Śd. o tle rodz·inncm. umooiliwio1lO Joka·
W zW1iatZ.lru z DOrU9l0nCm la.
I'ltK'Onn J)l"onoonnwanoe or1.ez "0- i'le zaJle~anie z CZVł1S7.em stanowi-, koro·wi u~1I.mioOOi·e SlUbl{),katora beT. lTacmieln,!em na'eiv w~omnie~ fi
sla Wedz , a~olskj,~~o i Beberman to w DOtn'zedrniel u.staw:l~ OtT'ZVClV. ' żadmel n<!"Zvczvnv ustawowej. ale d~ waŻ!flv-cb s:zczCi!!Mach. dlOłv.
"3 OOWITepenie ~,,",,!\;om f7eCZD- ne
wvoc'\'lJlied7.e.r.r.a w w\"'nacRm za dIOS1f\lrcze:niem mu oooow!ed .. oza-c'Vch Uft'7edu n'l'!oJeme!e.!lO. :... ,
7.naWCÓw funkcii im~tvtucJl od\VOw .,,'ezaPłacen·ia ehoćhv Jednej mtv nfe.cm fnloo~o noTt1lie~enła. Za. ko iTls,tvoilud. r4"lV'anitcel ~ ,
ł:lwczeł. POPi!wkę "osła ta~~e. c~ynszowej. proJekt orze'widuje Dobłeżo,ro tatkte ozesto d.Mvch- wv wvl)OWifedzen~a.
,(.
t'a n S'kre~tenie ul~ dla majłt"!vch motJ.!w~ć wvoowloed'l'e"ia dODie~ c.za'S oraktykowanei W1~w!e lokat.
W sroz'e~6rl()śei z-3.Dewntlofta lei '
cenzus nauikowv odrruCo.T1O, Or7.:V ro na wVDa<'łek !8Je~an:f.a dwiema z właśdcietem ~a uSUflłeda slth- stala równomIerna reOlJ'etz~aeł. ·
!cro natom'ast tlt'Y'lrawke no!la bCZ'PO~ednio lX> sobie następują· te>a<attora dlTo~ą f:kcvjne~o wvpo- obu czvrm,ilków (wfaśddeli ł lok .... .
ZllflJskf.
orzew'"duJaca p6Hnra. ceml ratami CtVlll6zowcmł. a to wiedtzenl;a. W mYśl tyJ'o'!clkiu S'ub. torów) worowadrze~ nowe"
roczna służbe w tych samvch m1otn() UPOmnIenia właściciela.
Ickator musi być 1')r7VnOtZwanv oostanowienia. ~e w Slkfad detewVT'lldkach. Od'rzucono mled1.v
Nie uzvsokał na,tomfast w~e.kszo. fu mocesu miedzy właścicielem. !!atów lokarorów do urzedu wcftCJe '·
!IJ1ncmł poora\\"ke do art. 73. J)rze- ścf . włi"osek kotą iv dO'\'\'SIk i ew. a lokatorem. a oonact10. w mv~ł d7,!Ć mc~a iedlVtlEe tacy to1cat()f~
\V'idulaca obowiazujace lda~za .. którv T>1'Zv.id7łe "od obradv Dte- snmci us1a'wv. we ~7.vsłlkkh wv wie. którzy alie mah, właSllvdi
file ~'e rezerwistów na w"7,Wlln'e nllm. lako wn,:osek mll1i'e}s,zości. bv Il)act(a~'h z.~a~nJecia t!tównocJ!'Q nał- realnoścI.
;·
'
'1
władz woJskowo oraz: w ~tosowa w wwadlku n!oez a wi,neooe t tl!t"Zel~ mu s'uh~okator Dozost?ie w zallm-o.
Zarazem zcsłał uIdr~on"
1I'.1lJ lm'lennem odrZ'Ucono nMraw- lokatora
n(emożncścf
Dtaecn!Q W3n.em porr.ńesz.czen1łtl. a sad moie fok OO'Steoo.wan~a w ten $lDO!l61j• .
ke do ;1r . 95 f 98. zastel1uJaC w (be%orobocłe. nedza). za,le~anie z tv'r<o Q,gIradozv;' jlf.ośĆ UbikaClJ. że od o,rz~enia U1'IZediU roz~
tvch artvkurach kare śmdel ci '''n- kom-onnem nie Pll"()wadrzi~o do wv- ktÓlre ma nadal zatnvmać w mia- ~:re~o P'I"lvs~'tt!Z'Ille ledvnIe odw.. '
ra dożYwo.tnie~o detklle.~o W1łe~ e f"Z/t.t!C@I,ja Jok .. :ttra z .f~ Clieżklel re ~lSto~l!1ei o()1Il"zebv. Ochrona sub hmltę do sadu ok1rerowe~o (w
nla, oraz 00 przvIecht całelto sze· svtJuacłi na bruk.
loka,tora nie jest Jednak zupełna see d<l'lv bc?:a~O'Welro moru s~o.
r.e~u ooor"wek forma~nvch. ·9tvSkreślOO() z PIro;eJk!t'U nnv<::zvne i mo·że Ja uczynić ł1ruzor\Una wegO w mzech .ktsfanciach).
,t
t.~tvcz,"vch ł redal<eymvch U'I;t.:.. wV~()IwfoOOZ«Ifa młieszR<ania dla
~e przyjęto w druglem c~Yia'f1.(u. własna potrzeby wla:§cIciela. wzltl.
1e!!O rod'llnv. WIPIT'Owadrzono nalto.
./
PRAWA 2VDÓW.
'11'IaM w iIn~elTes;e '()katnr6w. po.. S~Jmo'\\'a komisja ."rawnioeza~. 10 procent od mieszka" '3 - . I
Prlv$łamnno dn na~l~eł w!t1o- tbaWJiloovc'h mfes,z/kan~a. moź1iw(). sła,flła ~stateczn e n,ow!' SD()S~O ookoJów:
.. . '
,.
~ku no"fa Hartll'assa w sprA:.vi~ śei wvocl\VioolZooia IlOkatorowl. podwvzkl cz~~zu za m' eszkama.
15.procent ooct mfleszka~ ~ .- 5 '
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f)fez"dent Stn:n6'\v Z.iednoczo.
iWt.h. w swem orerhoi0l do senatu
dma 22 stvcznla 1917 r. w S'D'I'56h -·,.;decvćowc,nv koll'iecZln!O~~
o.dbudow<:tn<ia Polski. W rok ońtn-ieJ. 8 stvcz~la 1918 r.. formułu)~C w swych 14 punktach zasadv. na Jc:tórvch ma. bv~ 7.budo\V:1n~ nok6J. Dunkt 13 ~w:lec: t ~Dra
'WjI\ Polskli. sthvlerd7.cłlaC komecz·
~o~ć {)dbndow~ oa~stwa oolskie.
o
~o ł l,a!)('wnrr('!lT1!n mil do~tenu tło
mMta •• Postan!{lW'leł1,Ta traktatów
oowołu.la<!vch Polske do h'c!a nrzems6w ustawowych. o~ra,,:!-I \c,~órv ~v!lOoo'!lfe d:woma m1es,z,ka. 1<~6rv OCZYWIŚCie orzeł~Ć Jes.~cze ooko]6w. oraz $klep~w. 1)Omtes~-'
"ań~t\VlOwe~o !Ul J07.wt,n·lec1em 1~ cza.lacvdl uorawnlenia !ve!ów w . nr.eml. mik rówt1le! zez"'olomo na rnu~! r>r~e1': uch~ałe seJmu ł ~en3ru czeń hand.to'Wvch :1 TJrzemv.;ł'.)..
Dun~tu W~s~n~. P~kt ten DOZO-- ". 7.aborze rosvjsk~m. .
11)eroJ,a,t:na Ulmiane miesz3tań. PlJ'!V zanut,1 SIę stanIe usta~. W ka?:- wv-ch. za 'któr~ pla~OT10.or!ed w~
sta.me na ' WleklI zaOl!'a<TJV w ~e~- Nndo~ć wl1'fo k
adn r.
czetn M:lbec mes!enfa ustawy re. dym Jednak razie ohow.lazvwać be na rocznie 11'lCmnleJ nit 600
c;ich. DOlaków..• im!e WIlsOO3 'el Hąri~ta!s. s u uzas ta no... ~w~v;vine~ m,:ano na oku umot- dzie ~opiero od l kwietn 'a b. r •. t 1200 mk .• lub 1500 koron.
bedT,Ie wvm:'l,,"I~ne 7. czCifn nr7."ez
W r
~
~lWlmtte ~'1łik{.m uzvskanla obeCnie norm tvch stosować tt:e 20 procent od 7 Mkoj6W'~
"
ookołenia. Sejm. ła'ko reo, ezen·
1! n!iOwarOO .,a2rO~ odrzu~ rtRoCl'lZkanofa w razie PIf'lef],res€ef1fa woJno.
.
25
. ·t od k' 6
i
...:
taela młl'ndo'Wa w dniu d?\I~:(ól- 1.:0"0' wnofMck fak~ zwvkly ode- srufbowe2o
Ustalono onedews!vstkiem nal or~een;
s en w ł 1. nn~..." i
,
slan.o do komi!'J!
. .
ste'
I
li'
ł
Dom eszczennr:remvs ł owo uan .. ,().
et
kł
t
szvom s a a u . rUTnT~ zmar .eJ:!O '
..
Barrdzo nl:ebeZllłeome DOSlfaOO.
f)U1aC~ I\ursv ~rzeł' czema wa:lt wvch. którvch k,omol ne nrzed wGI
wvrazv srfeboK!,esro za li I wdz:ec~ eCHA rrnAKOW~CH R
wielf'lia
ścl,T . ~ro Dł' 1"W()'!11 puedwoJcl111ych. 100 rb. - 266 fr. na wvnosllo W1ięcej n'~ 600 rb.' ".
net!'o wsno""tJle11'ia. W m t'nm
Ąl'
~J"
ozpp. J .....
, ~." '.1. ~ .e 1. v zł.; JOO mk. - 123 fr. zł.; 100 k o r . '
I , "l
'SeJmu Drzelir.arcm n.a·ni Wtlson:
RlAonJQ.. .
DI"O CII\'L
a 'O'l\atcll'ow. mlcszlI\ala .. - 105 fr. z.f.
50 orocent od budvn1<6w fabr.,..
''l-ch w. rea'lf'Ieocłach. r.aletacvch D
•
h .•
h
.
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1
wyr:a:zv ,,~"(J C1,uef:r •
Na~fe",:n~e DO~eł PerT (P.P$.) Ił. do ~a'l"bu oeń:stwa. 'lWz,lędnr.e ł'l1..
o czasu wprowadzeOla zł.o:e- cZlnvc 1. t.nnvc pomlesz-czen.
, Nast~ome na znak ta'fohv ?ar~,\ zasnooiaf nal!łość lmPelrt') \\"nłns1cu ~tvtucjf samo,'!"l:adowY'Ch tmewf.. ~~. jako wv'aczne~o t!,odka nbt- StawkI te wuasta6 bę-cIa od I'
dzono tO~mlmtltowa norzerwe.
w ~Drawi"e umleszczan.fa dat na r1uiac w i1'1teresle h,ch ~łaśoicieli mczetto. 1<omorne bcdzle .opfaca!le lipca r. b. () ~ ur,oc~nt kwartafl'lle.
.
• •
I"OzDorlatłzenłacłt władx rządt)- mo!1f.wotć WVOO\Vied7ciIlfa bez wedlu~ kursu franka walorvza.cvl. a od t stvczOIa 1925 r. wzro~t wv...
"WOlOWDI- \Vvcłt. Poser Pert nadmlen,ir. te żaf:"lne~o ().~aTlrv:r"ood'8. O-moekl sze- re{o. Komo'bneĆ ol le te~o za2'ada nosić będtle 6 p.rocent kwartat!fł~.
me n,a nIc p'Tzecfw te>mu. ahv 1c0-. re2"Owl wnJ~ÓW. i2'łosrronvch l ~. a~or. mą h V ołacone w rata;h Pr6cz te~o to'katoizv oDta,:a'
~
•
m·lsła Drawna zastannwnll ~e w .tel SPrawie 1a5ad-a n,;erw~:"a I'' 1~~CZ~V~ć' I
lo:
t
k bedą iak -dotychczas śwIaoczenl.
nrl!V rMr.atrvw3n'u Je~o W'Tl':oSoku uflrlvmana zosfoała 'edVflfe w od..
sO. o
o erWSZVCn s awe . dodatkowe .
Pr~vstaot~o do dalszvcłt JOZ- r~wnfet nad itnneml snr:!\vamł. tło nIesieniu do bud"Vlllrńw N1ństW(1- , komorne~o ustalnno w stłl~'ITT'ku
•• •
. .'
,pr:t\,; nnd. :.tstawa l) POWSZP.c11·ltvcuceml uneoowvcłt roZDOrl!a- wvch 'zaJmC'!W3n h
ł. do komorn:~o l cz~rwca 1914 '!ł'1 Pozatem. kOml!Ha ucllwaUa if()oo
.p... m ObO\\'HlZku słutb" W-O-lskl>- elleft
_t.
vel ~zez: \\"O. w wvskośCl nastepuJaceJ:
Duszcza!nosć "'otnvclo umIl\\'. \\'y..
o (a' to .mt ere!;.e
•
oao- ! 5. o.rocen t od rnlesz
. ka ń .Jed nor..>o- 1aczaJac
t
•
•
l 1'·\
. k i d
'\'IIlt J•
W srfMowllnlt
"f AA eJ _ ~
stwa) OTa7.w do
hud n'ol1roov
ki> k ,I . _
.I~( na \I'.c m;csz an a ~
.
1 na ... O:s~ o n:t1.
.
v
\V o el~ 'koJGwvch:
-i-ch DokoJchv wlączl11c.
PO~Et lAMORSTO n.nMAClY con.łt I?5 ~'osamł nludw '2\1 I "vch. oor~.OfI~ch bezntl~red?'O ,
• n
.
~ uun DLA INTfUOENC.JI. ~;':k~~d~ako zwykły odesrano .kot~::;'~e s~cjl ~~lC<lnte Ilon l
wodę nOSIe
~Jhl ar ~łos sJ)rawozdawca 1'0. •
.
• ••
~~r Zamorsk'. zauwataJac. te N~~e tem po~!ed7.et1ote zamkmeto. f\na tvmi dWlOma wvia1kamf. WAR.SZAWA, 5 lu1ego. (Pat.) du m. W3JrSlZawy pooiągnął do 04
'l\\"ierd7et'lie. .iakobv inlelll!"e:ncfa "'ol·Ud~~ue. w pIątek o godz. 4 DO. skatrb. W'z,g1ednie 5atll1()trzad. m1tS~ Wobec wros1owan:a przez gen. pow!edzioa1nościk31mej z art. 253
k t k ólt
ei J t.b k '"
'JN
W wvoadft<nt wv'Oo\vr.ednnla dows u e p orar~z.n . s li: V o
,
starczyć Ictkatorowf 7<łmi<':","el!0 S!'kors.kiegQ za pośroonktwem P. kod. karno reda'ktor6w "OdzetY"
p;vstHla z I1rzv\Vltc.1ÓW. me Jest
A T
. d
• ł
d'
W
l",' ·u i
ty P
~hlszne. ~dvi Mdclas te~o czasu
'lomfoesZlCZetn·! a. ndJPow:ada:facc2'o ., • '~Ial .QtIl1OSC po anetl w. n,T. ~;szawsJ\!.eJ ~ "a~e
o:an~
~cli'!!end Dowi'l'lm złożyĆ e1!zaNOWY MINISTER PRACY.
łe~o ootlrz,ebom f ooote~.aią-ce~Q 27 z dma l Jout~go T. b. "KU'T'Jera ne~. za przedrulKowan-Je w dłuacIJ
'''n;ln n.l o~: cera rezerwy. .rn~ 00
WARSZAWA 5 '.ute~ (Palt) C~Monee lokatorów.
POZ'l1ańsk!e~o~ Q is1niennu mr,alli- 4 i 5 lutego r. b. &rtYKufu ~ to
~wolnijen,!iI.l . .iako oficerowie rez(!r Dzisiejszy Mo~Hor" gr~ of'l d:Po.niewd wvięde czeŚC'iowc za,cji kOTI'Slpi'Tacyjnej, związanej l .. St<ratnica, organlzacj:, konspirawV . ..OcfihVW21ą v: sz,ere~ach ćw,,- k
..
d
lOR s
Po budv.rków
skarbo\Vvoh i samo- Jego nazwislkiem, komisarjat rzą- cyjna gen. Sl'korsklego".
«:zrnla. razem wiec SlUZcl 114 tv- ret pana porezv enta Ze>ClY1)O'S- rzad{}wvch z ood ocbtrorw lokat()..
i:odni. 2'dv zWY'klv S7.pre~ow:l'!o.; ooJfteJ. zwalJniający ze sta'nowiska r6w ~ooteS!ować musi I!'lód miem.
Wyiazł!
in. Zamo!rsk?'2g0.
~ ~hlŹV d\va lata. t. J. !!8 tv~odnJ ministra oraev p. Ludw:'lka Da'row kan':owv Ol"a.z· 7e wzs:r'e"''U na la- ,
R~żnl:ca . w:cc .ie~t z,n,ik.EJoms. PO'1~e ~kjeg'O. Jedll1Q1Cześnie .. Monito,." o.. mierzola red.u~cie u1"7ed~w l. rta .P,ARyl..c;. l.ut erro. (PAT) .. n7,!~
rocha. tren. Le Rond.~ młn" .
\""'Ą~ je~nak l'noclzi o za~he~eflip ~ ft d .k t
.'
J
t., · ~hv.~~e~Ikwansvwne
TOtzm'eS'lC7.e- o g-o('clź; l tro:!!1 !SJ1e r Zalrov:"<'I. ()!)1I ~ : c: tro w pd~'frrp(:nvch Czc ... h(}5tołT1Tmll.idv do u'bleg-a-In!ra Się o sto- tr OSI . e re . PO\\i:Terza ący Ale· ,nie b'i'IJr r2pdo,wvch w T>rvwaf- ~l'ił Parv? żCR'na ia.c' 'na d'wor-tu :wacii i htnl1l1, czton:kÓWOI'l5;et-·
O.e!! oficeró,." rezerwv. wiec CIIV rowrtctwo tego mllf11ste.rstwa pod nvch budvl1ikach. oosr.awilo koro I przez ~V'i'C'k~1().Ta pfotokulu dV1)IO- .$It\va p.o!<:lk';c(to oraz ti'cznvch too'
.1'1 sle je! udo~od",le",la. mlanOM- sckretarro,wi stanou. p, Oustawowilivd. wlI1dlOsek na wviecie ska,rbu Jmntv~Zflel!O <'e rOllQuiell'es. re,por e~ !p.re'z..entanotów kolo'n i 1>0:5.".'"
~.e rozkłada 18, pól mIeslecy Sim01low• ._
~. ~.w~. samorza4U. ja&o kkatotCa. zent'1l.l&ce~ Poln-cueg'o. marszal •• ,
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Minimum robotnika podw6rzowego 2,65 złotych.

łłoWI

•.

proDozJcle

~i~ o. ilte sta~a nie zostanie Idm stoDałb wVcmwa i)2óbte DOlel nie znano. a tern mnfeł me 'W'Y'f)'ro. DJaten tet tel!'O ~ rvskalł~mv
~~d~i~~::' ~iw~r:~::~~tata unie R:OSDOdarcze oalistwa I bY- rad~ano z łe~o c;tawkft wvna~o· na wesdu nIe ruotemv n3tvch~'asł
~ ć . bed
.
.
oma naJmnJeł nIe stwarza nowych trud' IZOOla itlttlvch kalc~orii. Jcżclł w nrzeołsvwać na konto robocizny.

. przemysło\V~ó\V.
.
.

W CJą~ dlt1la W'C20ra.'sze~o w /lu~~:o la~~a~~~';:!Illa tenn~u
da.1szv!TI cJ.ag-u odlbywały .sie kon- stosowan:
h rP..owev.o
a
fere~cl~ mJed:zy POśrecltllkamiz p
la no~vc
ac.
r~tJ1l'ema rzadu. a 'przedstaw!>CiIeo tern OiW1adcUl1TU roZIPotrtelarnł zv.";~Zlków r()ootnlczyoh l ,ła s4e dVskrtrs.16. w. którei zabIerali~wit'\lZlk6w pa-zemvsfmvvch.
ltlos m-zejlCt.awiC1ele wszyS'ttkich
Przed cohldnłem leszcze prze. ~a:zft{.ó.w zawodo~h. l z ra·
mvsJowcv o§wladczvlJ Drzedsta. mIenia ?T'ZemvsliU dr. Bardńs,ki.
widetom rzadu. że wvcofuJa ~wół nySl1rus:u prowadzona była w ~t>O
cennik zwalorvzowanv na zasa-I wb wvS'Oc~ ~zeczowv i nacechodzJe płac nrzedwołennvcb. nIe w~~w z.r~zum;en~em POwa2i svtu.
chcac utrudnIać rokowań przez' aCH. bez zadlwch dem~o.lrilCz.nvcb
stwarzanie POZornvch faktów do- zwrot0v f klasowvch ar~men.
konanvcb.
t.ów. m~mo. te na saH była dość
W daIszvm cla2u Jednak prze- t:~zil1a ~alcrj~ dele~atów POS'zczemv~1 ()llOwlada sle za waforw..acia )lo!n~ch zw;~zków. Przemówień
Dłac. t wvrdenłe Ich w fednostce sluc~.a3o z. r. eslabnac~m and na
obł!czenioweł równe' złotemu Iran Ich·.Nlle Z3Luteresowamem, zwtakowi. notowanemu na Idełdzle w ~lZa Drzemó~~ń d-ra .BaroińWars1awfe.
skqe~o. 00. KUlwercza:ka I Szaer
Walorv,zacJa ta !edll1ak mote ik~~~(). oraz końco?,e~o t)rzebyć w ten ~óos6b przooTowadlzo. n.ów!e~la P. ,u,lanowskle,ll;o. przed
na. że zwalorvzowa'ne zostaną staw1ciela ml'.1:sterstwa t>racy ł
siaW'k1 ooOs1awowe cennika obec ople'Id s1>O!e~z:neJ.
ne.\?o opracowanesro w roku 1919 '
Drzy wSlPóf1udziale przedstawideli
związku
~utzk6w roboł!niczY'ch i D!',zemytł
stowc6w.
.
Pier'WSIZY zabrał gtos D KazłZdanIem bowiem I'rzemvsłow. mi'erczak i odlPowlada'ac "~'Pt'Zed
c6-W. robotnicy nafbard'Żlef czuli , stawiony orzez P. KJotta stan ro.
t;fe iJotknlecl. ie zwałorvzowany . kowań ośw1adc'lvl. te robotn,iJcv
cennik. ustalonv Drzez Drzemv- D!zedeWS'lvstkiem chdelibv us'l v.
słowców ł zakomun1kowanv zwla szeć. jaka stawko orooonuJą \lrZ1"
zkom oraz tJOSzcu2ólnvm firmom. mt"slow~~, w l'uie stosowanl';
by' kODla cennika orzedWOlenne. IWwe~o cennJ!kaod dm~a 4 lurtego.

OJJinia

'raca"

:. ::!:::rg:c~,:~ :a:vC:o;:ł~ że~a~k:'
t~~~:ś~~ ośwl~d~vl.
a~
:~~~~n~:

, rJry:z rotrtnlków obaloneR:o.

ROŚCI.

....'
ra..u a" .powra-UJIs ' do
,głosu

NaSlt eoni e !eden z mÓ'M:6w
zwia;z.tu ..Praca" SItlwtierdz~~ bar·
d:7tO wa~v SltCZe~ót. a mianowacle. że Dd'oPOzvocia przemvsłow..
ców. wvrażaia.ca sł~ w SItlawce
260 zrotych z dniem 4 )ułego odbie~a na nllflkoNYŚĆ robotJnR<ów
rx:J stawek, Jakf,esamł PflZemvsfo\\>'Cv zaorooo·nowafl w SlWV1ft1
cen.nfllku o;~vm. w którym, to·
bo~,ik na.m,i ł..s.zei kate.lrorif tJlrZV
r6Z1nvch za.iedach oirzvmvwać
miar 2.76 do 3.06 zitotych dlz'ieil1.nie~

wieksien,fe kosztu robocimv mv

P Ulinowski mw roll .
mediatora
. .

tedrnvm f tkum cenniku jeSlt jetl- - •
naloowe. 2'dvt to co tracI robotn,jk

Dodw6nzowv. zvskulie in'T1V. Dl!"Zez
utrzymanie stostmllro zarobk6w
ooł(ll~ cemika z rok11 1919.
Wkodcu dr. Barcłńskł zazna.
czvł. te 2nlnłca do Jaklef posunał
słe orzemvsł. fest O!\tateczna I cłaleJ DÓf!ć nie mote.
Mfnetv bowqem OZ'asv. Jrov tar·
g'()wa'110 sie n. Dlf'ocenta. a ani ledn!
anI ~lT1W:a strona n.fe wledrzfafa w
ch'WII~i talVU ile da a,ni fle Ootrzy.
Przemysłowcv zatem. anwuiąc ma. ooorowano bowiem marką
~a lieltW()tn~ pro.oozvcj~. zda- oolska. ood"~~aja~a najskra!nieJmem mówev nJetvlkn że nJe UOZy- szvm wahanaom. W tym wVlPad.ku
tlii~i and' ied'T'le2'o kro~u '!'!aorrzód na' () tar~ach mowy być nie mote.
soo"~{a~ie żacań robo,łniczvch. aJe "!d~ż stawkl obecne bezwzv.lednle
!l!rzeciv.'1I'Ite cofnel; sie baro7.o zna- 1\8 stałe' 7.1I1łame nfe ulena clJo..
cn1ie. Robotnicv. ~deae si~ na ciażbv cenY artvkułów soadłv w
3.06 ZI1otev.o dIIa rcbotmika podwó motJi,!Je nafwlekszvm stosunku.
r.zowe.lro. nJe żadaJa ndoze~o Mę- WY.lście Doza ta DrOOOZYC.ie bv~
ceL mt ktlka dnI temu samł preę- r~bv dIf~ ~emvslu zab6~e i 11.
m~owcv dawali. a nawet rezvg ' ''IIemO~r1W1l~,?~V mu spełnienfe swe
"'tI;la dO ' Dewr1~2o ~tomta z korzv-I~o na,nnoon,le~e.~o pOstanowienia
~I tev.o cenn'lka. wvrazaiac skłoo orze'flrzvmanla Icrvzvs1t bez dal·
'ność do przyjecie! oómljcislze~o ter .. zeI redtUk.cdi d!nj MaCY.
minu wejścia w żvcfe tej !stawkt
•
.'
)lOlU ~ Q.

Kaimler.

Po tern Pt'TZem6wl.emu zabrał
dos dele~t ~~:rstwa Macv i
oP. SP. P. Ulanov."Sk, t w goracvch
słowach zaaoel()w~r do stron. by
raz ieSlZcze narad'z1łv slo ł konie·
renc.iE nie Z1Tvwatv.
P. Ulanowski J)~'Sta'Wit robotnikom. że n,je Jest całkowicie
uza~adtl1ionem. że przettnysl żył
'k~ztem państwa w ()kre~ic lnflaCJI. Trzeba bowięm wzia~ć pod tt·
wav.e ·to. że fakt P;O'wstania nasze~o państwa stall SJe przYczvna 'PO
ś'rednlą ł bezpośredl1ią nti~v prle
mvsłu. j~a nam p.rzV'Sizla z POWo
rIu W()my. a naste'Pnie z powodu
o~rłecia. ~ le.lro r.vnk6w 71bytu ł
wIerzYOlelI w ROSJI. Państwo wIęc
chcac utrzy,mać
ten przemysł
usła to
m'zy zyoflll '!I
. utn'Vm'l.rwać.
nieJako tyW'lĆ gO VI p;oczą~k~d:
sztucznie. \Vtp.dv r.fłv rn~nt"l1c mI.
~a~,ł o?roo,zo'nej Rzpl11f\i p'Oda{'f ":'i l' mIenia. p.rzemvs't od te1
c ''''~ćtil >'rał DOk~rm. brat nawet
b~Rk ego co pa stwu dawał ro.

Kaz.łnNeraak. ndIr>owladałac

Prz;szfa Jed,na,k cbwila W1acii.
~a~l1a, w ktÓrej przemysł musi

Od

Chadecja S18, solidaryzu1e

Drzy pelnema

2.60.

t>ierwotnvm cenlTliku stawka robot o:dvż leszcze wiele takich zvsł{ów
n~a ~rw6rzowego wvnos.la 3.06 bedzłe nam trzeba. bv robocIzna
nalwvzei•. to zato me sta'\VG{,j ttie ta Rłala sIc zno~ym dla nas cleża
' były do nte.ł txr'tv'Stosowane t l)iT().. rem.
<:en~W()· hvłv nlższe.W S1ffr11fe 00-

'

P.

I d" .

e

czaka

!i

::.;~~~~~:~ ;~1t~;~ ~p~ :~!~lii ~~łO~~\~F,~r ~"S: ~§~~~;~t;1!~~ tt~1E5~:~~:~?~

wer z . ~e ~w azek le20 bez- oDieralt\ :twti d
~1 k
. ~ e d·ltków. a nawet odda·nia cześcr
Na t" O. Kaz;m;erezak oświad- wZ1'lednłe na DroDCZVcJe Drzemy. T<lbotmiklw i,:fa IZ~~ c alJlmlacfa majątku. W tej chwilI! przemysł
,,--ZYl,. te z!wif\?ek tego, będac za- stu słe nlo 1.2odzL
Przv1eto stawke :;zedwolenn ZMaca sie do robotników swoich
sadJrJ.l~o ~lonnv do DOlubowl1ell'l>
robotnfka DOdwórmwąo w a l wez-wanterry pomóżcie mi DrzęzałatwHmla zatarR'U. zgoo'Zi~lbv ~i~ f.
tłomaczY!' kOŚCI JednCR:O rubla Do t;: d~U' trwać skutki tego u'CIerrlenla. ja.
nawet na przesuniecie tennioo sto Ot
•
ClOno skromnIe tviko J5 o
• kle zadała mi sanacja SlKarhu. a
~()wanja n?we.lrO cen,nika dlO
s1d gs
·z kKle, dr·bBartM- wzrostu oozloma cen,., s::::::! d~wnocześn'!e robotnik, zwra~ s,~
4 ltJt~o.iednakowot tv1d<o pod. '. a
.In e o. o11a •. v WV- do DrzedwOłn
. 11 nsła 1 t o przemyslu z pm~bą: WVTZUtpn warun!kiem. że stawka okre. ,d-nijq DOluszope stOll"Ze<:,znośc!. mle sle slłv kuonav'te::Vru
b en a ca!ąc cześć maJątku. by oddać g'<)
ślona zostanie w wvsoKośd 3.06 dlzv n.roooZVC,tą obea1ą. wV'Sunle- mano zamiast łedn~ !~~Ołr~v- na cele s~ii. "lic wyrzucaj mnie
zrotveh.
tal'~~zez
tmzemV'Słowrow. a 000- ne2n ł rubla rb- t •15....v
..... c 1'1,0 en tazem z Ulą na bruk.
v "J\owanym O'Tzez nłeh UPr2ednio
~ 1'0
~, ol._.'
Gdyby zaś nowy cemik miał cen.mdem ' zwaloryzowanym
DrreJ czenlu lIa złote 3.06. Procent
WJl\/Ił11 momeno1e zap.omnie6
być zastosowany od dnda 14 MVCZ W Dl!"Zem6wieni.u $Wem . Ba zaniku s!1v konna test DnVfetv w t~zeba o walce k;lMQweJ f a'l1ta~o
n;~. to "tawka nie mO.ll:labv bvć chiski lPrZedewszvstldem ~ ir mlnfmałoe' wvsokoścł , cflate20 "'l!.tJaclt I we ~s.p61'ny:m wysiłku
mzszą od 2.60 fran,ków.
ńlZ'ial POslowi Śzczef!ko~1c?W e robotnlcv bez'Wz2tedn'e na Drooo. t~zt.ba Pf'zystąJ)'lć do przetrwania
Vsłu
Na usteostwa robotnIcy
nie na zarZ1rt
sle nfe
ó te
m02a. R:dvł w usteDStwach DOSzli orzemvslo~6w w stosunku do l
•
Drzemvs o'*cv orzv- lakfe
'ósł b
ę r w.
PI'OpO"ZYG
i
zbyt daleko. zrzekaiac
-.
. . Zdaz DOStan:w1e. szy
sle wska~nika t narataJac "le na n'l~m P. Barcl'ńs~1e1rO o nietoJalno- czvnll fa ":Z:el:waner· IV tU-J t8!k i teraz część Jego offa~mpój~
•
ryzyko, ze kurs złota sle obnłtv (cf mowy byĆ rt'!e nIl/u. Przemysł od
I
u~ wat o eo e diZ"J.e 11a rzecz z
ł
l
Naslfeonle odbvlr Dl'ZoolSltawkf'e- lub utrzYma na lednym poziomie. znaidował ~!e w svt'l.lacJf przvmu. razu 5 e roze~ ,
gO faktu nte
u, a e teJe .rzadu konferencje z robotnika. a drożyzna wzrastać bedzle nadal. sowei. Z jecll~ł stronv ~o~ła u. i ~o~eł S'ZCZet'!kowskł t)r2Y'Dom. zanlenlĆ.
est w stanie
mi i zakomunikowali im stan'owistawa W'Sikdnlkowa. której mter- ~a . ze ~emvsl Zflacz:nle zvsku- Na wniosek mówcy zarz d
ska przemvsłowc6w.
oretacje opublikowało tuf mfnt- · na zn:tke cenv we21a I w ten przerwę
by dać motnJć ~o
1'!a tel konferencJI robotnlcv owu
wliI
li
IOoterSJtwo OTacv i ooieki sooł.ec1.neJ. ~s~b nrrzv
łn~ĆbrVCh
chęci'ach
s1lonom'
do
naradzenia sfę raz J~
troC
śWladczvłl. te zrzekała sle swe20
a z dlru.srtef w~3\atnJ'k za pierwsza I 2'd v
I stawkI zarobko ~zcze ł oMatccmego zrewldowa
oierwotne2O ładanla zastosowania
oolowę srvcznia clvnił uletnotlI- we o a anet u"zez robotnł1ków n:a SW'Y'Ch ustępstw
oodwvtkl wskainikowei I zasatfnl Poseł Szczerkowskl w dłutszem wa ,.e2'Z\'~tencic OTzen:vsl,u.
,,,:vsok()~Cf. w sumie nie łl1acąc
.
CM ~od~a sle na walorvzacJe . .Ja:- przemówienIu
przypomniał raz N·,:, dzlwne~o. ~l' uri'emvsl o"'e ~; R'~V~bvt~ kt~ÓW w~~la
ko cvfre zwalorvzowancl stawki I
orowa~1Iwszv t>ODrzed,"~o dwIe . WIe Y. Ił, aA-le DO.Pra~e- tt
•
robotnika óodwórzowe2o wvsune eszcze ~orawe Qlerwszeao ceMI- 'konfcrenc.łe z robotnikami bez re- nie ,orae.
lłolllÓW
li rObotnicy 3.06 zrote20. róWnego kat .laki ustalW DrzemYSłowcv bez zut:atu. musiał ucłec sfedo fedv.
frankoWI DOdatkowemu z zastoso- udZIału robotnlk6w. kODJuJac cen- ne~o ś-rodk3 ~amoobronv. jakI m1J Przemysłowcy skarlą
Po Pfz«wie inspektor KIott za·
waniem od dnIa 14 stvcznla r. b. nik przedwojenny. orzez co Prze. Otllostawal. t f. do zastosowania
CI
komundkowal robotn.ilkom. te prze
PropOZycJe te ws,tary DI"Zoosta- dewszystklem oballtt Jedna %do. cen .dot~ch z roku 1914. bv w te~
'f
.
'f
mysJowcy. Jakp ostateczną prowłone Pll"z~mysfoW{:om i okolo gO bycz robotnika. laka by' a raczetsposób ulOlkna~ konsekwencji Dr. Barclńs.1d od'Dowied~ia.t, te pOZycję wymien. 2.65 zł. dla robot
deff1v ! wIeczorem dosz:f~ do kan Jest łaś I
Ik b"
prawnv~h w razae ~vbv usta~a robocizna' tak PJ'Zewvt~za parv- n:ka podrwórzowego ołatnych od
łereDC.n W'SP6tneJ pod r>rzewoo'T'li.c.
w D e cenn o ecnv. a na- wskatn~kowa ooczela obowfązy. teł światowy f rowarv nasze n,ie t5
'.
twem ~ównClg'() ing,pelk1ora pracy stepnJe tJODełnJtI przez to ak. nie. waĆ od dn'!a 15 ,stvozn.fa..
w cenie wekslowe; ' ~ewnetrmef . stycznła. P. Klott dcdat. te
o. Klotta.
loJałno§ci wobec robotników ł na~ Przvieto zaś centl1ik DTzedwołe.n ale w cen·je dola"ro'wei. kam('Ulowa~ Je.st to03tateczne ustępstwo przerazlJJ na szwank motUwość utrzv nv. .srovi ten nadawał ~ie' Je~vn!e ~el. dJa za~a.n4cv bez rloliC2a'TIla nty~łowców. uczvnlO11e ' pod oremanIa dalszvcb dobrvcb stosu. do szabl?nowe~ one:!1C!enJ3 SlO laklchkotw'lek Dremii fest o 45 do sja. prledstawicl.eJI rząd6w. ł je..
ł
D na złote I ~ooWladał ł:j'tene , du· ~o Drocent wvtsza od c-env WYro- teL robotnicy na nie slo nfe g
~ądanla
ków m edzv ternl dwoma OI'2anlza choM uSltawv wskatt1i1cowet kt6- bów czeskf.ch '.an~elSlkich. Jdeli dZĄ przemY'S~owc
z oclaml sD61ecznemł. lakiem' sa z ra mówi o zarobkach % czerwca "d chodzi o wclrlcL to 7rfliilŻlka Je
y opuszczą saZagaJając. ta koofuenc.te•. 1). iedneJ struny z,vłazkl robotnIcze. 1914 f.
,
~{) cen v fest nic nle z'f'Iacząca. R'd~ t( obrad I 'D'OW1'6cą do proP01zvcjl
Klott streś~ll rezrJHatv. do iakach a z druszieJ zwłazkl Drzemyslow. Dr. Batclńskl . ~e~Ut te .,.e SIę zważy. te .we~eł nasz Jest p.oJ)rze~'f'IiCh. l~ektor Klott 1>0~oo-Towa>dIZJlv ~oty:hCQsowe ro- có N t nl
kazuJa - _.~ leialn w Bnteneii 'P!rzemvsłowc6w drotszv od nlemlecki.ego drwu.kTm lostawJI robotnikom czas na nMa
iJ\owa.nia. ~~rdZ1ł. te Drzemy. w. as eD e ws
c raz IV" obrażanie oow32'i zneszenla tobot "Je. a Z'nacznde dlTotszy nawet od dzcnie się.
slowcy uW3:z.al a .o!erwotny swój I szcze na bardzo tJOwame ustep- n.jków. lecz postooek ~h bvt ledv- angjeJ5kie~o. Musitmv. pOwiedział
cenn1lk z.a meiiS'tJnqeIącv. te zamo-,·stwa. Jakle ooczvnlll robotntcv. nfe aktem samoobrony. podvkro- dr. Barcińs.1\f. wvłść z o.k!'esu d'zł.
zrzekaJac ole orzedew_stklem ..
kalkulacJi Inflacvinej I DmyS luny f BZU a
owal, 2.45 zIN...".
te pO dS!2'Sawowką. rÓW1nalaca sle i 'Wskatnlka. a nasteJ)n!e Drzvhnu. ZWH~Z'kt ro~otn':c~e o decvzij 'One- stosować k()~t robooftWv u nas do
W ostatniej chwili dos awce -.mar owej dotychaaso
.
mvsl,u zawladormone bvlv DrleZ k",SZJtu rCJboc'l'Ztl1V na śwtecle. bv
we~o cetl1iJ'Wka .który nadal ma być tac zasade walorvzacJI. bez !lwa· z,w:iuek orzed ooszoz«óta1Vmi za ceny na~zvch towarów mo~v kon władujemy się. te robotściśle uifrr'!zvmanv i te z~o~li s!e ranctt drotvfulanef. chVlerdzlł. te 'kbdamł fabrvoznvmf. a w łi~e kurować z cenamt towarów za· I '
J II
na obliczanie zarobkÓW podłul{ robotnik łódzkI stwarza oreee_OOnOOnvm oodktreślooo, te tJrle- 'm'8T.nC'Zl1Ych.
n cy p rzy ~ powyisze
fr!ał~ waloryzac.vjnego, a nie dens. który 2d7Jelm1zle' mote w mvsr nr.e wie. ClZY Pl"ZV zastoso- Musłmv w nas'-e f kalkułacn u- prepozycje przemysłu, a
~ e we~'O.
bardzo orz kr' oos6b AAt..t"" I wantu ~o bedlZle rn~r utrzvmać wzsdednłć ctetarvustawooawetwa I lo
•
Do u,z.:wdn!enia POzO$tałe wobe:
v J 5
~U.n;1 I e dotvchOzasowv stan ·zatruooiłtJ' •. sPOłecznc2o. kt6re20 nie m~mv · za ..em sroiny I przeclą!t.~o tylko sama wVSlolc~ć stawki. lUD robotntkac~. Z8checala
e.. Jrielf chodZI o r6mtce. tn s.. OCf' zamiar~ Cli tew mł~fscu atakować IgajC\cy si- 2atal"g n3'ejy
, termim Jej zastosowama. ?nem v i~YsłOWCÓW do ooJścla ta ma ł tY.ko oozome. TY'liu robomika 1)0.. I I którem ~dzlmv sle Jako z lak I
'
alowcy lOdrta st. na. tennlb .14
dtoa. _RcłaoAaltł . . . . . ..,. "'<2tw6nowe'lo aaccóZ lJr17Ml ~~. tem cłokcrultli'm •
ł uwa;la~ za zllkwldowalWl

botnika oodwÓl'2lOwe2o WYJIOSZ
es 25 marek.
•
aPrzy walo'r vzacl naJdałobv za
t~l~ zwalorvzować Plt'Zooewszvstkitm tą S'tawke. a naste1)t]le w
drodze dalszej już wSIPóh>racv
Dl"Zedstawiclelf zI\Viazk6w robol1ńi,
czvch I D1'Zen1vslowych WVTPTO
<bić z tej stawti wsze1kie Inll1e k~a
te~orfe zarobków.
Przemvs10wcv ze ~eJ stronv
l'"
,
~3JDrO't>o~ow~ ! 'lwalorvzowanie
W~1JOmtl1tanel stawki 25-markowe..f
:!. ~vbe 2.45 złotych r~wnych
jffwoWl zrO'temu na 2IlefIdiUe war.
.
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dn.a

~zawsldej.
'
. Ho.robotnIkaw
nfr
e
ł~ł
J

ta~

D Barel.....1ki

oóJś6

.

::cbral

ndelo!amoścl pt:k.: =~ ,:'it Z20d:'ć
~a.zkowo ro~:t1lezvch
:~e~na ~~~rekc~

T~kt~g~o:J=' !:ió ~F~
O:~,n'iBc. r~zł~tni~~ ~~z na~

.re rys

KlasulI...Ymo"I'" go kie
prawdy

tUd

Oslatnia aena orZemy
-

slD na ci'ikle

asy

P. Kloft preCYZuje

strun

r

fa~o sta~-

-y,

a~v bezwtltl~dIn. lroIiieezfloścla. ~iej
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GŁOS

Nr, SB

P. ..... S· p r Z e cI· W

US

t
a w·I e~

O wskaźniku drożyźn'anym~
Rozmowa z posłem ZIemląckim.

POLSKI

Dzisiejsza pogoda.

Daństwowe20 Insty.

Komunikat

. '. '

~~ mełeorolo2lcznego.

przeglądu

Rocznik 1903 do

1904, 1905 i 1906 jeżeli chce

może

i szeregów.
mu towarzyszye

2

dn~:a:~~J::!::' prtt>błeg PGlod}' w (b) Jak się dowlad'ujcmy. w ma-l t~06: którzy Wiinni ~'dad3:Ć na
~,_ .
Pochmurno, OIPady, tempera.tur~ po'wy- JU I czerwou zostaną powołani na I ml.CSilące przedrtCtm dó P K U POW ostatnich dniach obóz robot· wojennych bardzo się ró~ swą te.ł zera, dość silne wiatry tac.hodnio ! komisje przeglądowo - ICll<JTs'k!e : dania, ocLpowiedn,jo udok::mento-

trok j
pob()lT'owi ł'ocmi·ka 1903. któcy IV , wane.
c ą.
...
;pćłllOQ!()-zl!chodnie.
myśl ustawv o powszechnym oPo: WYlJ11agane są j'<łJk wiadomo:. zeNarazie od oficjalnego I czynne
. . '..
wiąz'ku służby wojs,kowej zosra-l zwolenle rodzic6w lub (}ł1}ie.k'm0w.
gO wystąplenła przeciw ustawie
stowarzyszenia handlowców nde wciel'ony do szeregów armii w oraz zdolność fi.zyczna do służby,
wstrzymaliśmy się, gdyż akcIę na
polskich, Piotrkowska l08.
paźd:Zhernilku r. b.
1d1a ochot.ni~ów zaś jedno'l"ocznYCh
sŻą. \Izal.eżnlamy ~d .apJnJi 'centł'aI Zartqd- stoWl3r.zys~eIl!!.a. handlowc6w Jed'l1ocześnie ~ędą pod.dani Drze- dodatkowo W}'n1a.g any cenZlU!; naJ k .'IsJł ZWlą",
• "'k.LuW ~
,.. . _..t ~ls~k:h chcąc ułatW'IJć cilonkom st0V!' gJlą.doWlL ochot'l11cy r. 1904, 1905 f ukowv.
ne om
w~o- O1ientowan~ 51~ w obowl~2:uJącY'ch owych. . OdfM)wlednlą· d~klar.aclę. beeTl'le JX>datkach, za,proolf ,. mecenasa
t, O
li
złożylłśmy minlstrowł Darowslde J. Adamow{cZ"a celem wygfoszenja refemu, przyczem zaprottonowa1łśmy ratu w.dnlu 7 b. m. o podatkach ze ucze
wycofanłc ustawy. P. Darowski góln~ uW\ZglęOOdenliern podatku ~a.jąt(b) Do oddrzialu wal1Ja Z lkhwą tys. mk. i ciemny 800 tys. mok.
•
..
i
kowegQ
~ obrorowego. Po referacIe od.,
"k hl b
K'I b I k
'1'
140 tys. mI\..
~.
ostatecznej odpowled:l Jeszcze n e będzie. sao dyskusja.
.
zg~o'Szono nowy cenm c e a. W I O u CI - mi Jon
udztelił. Chodzi młanowicle' o.zde.._
.
myśl które~o chleb I gat'un:ku ko- buJika wagi· 87 gir, 100 ty.s., a waszlbu1e milljon 150 tys., II gat. 900 g;j 44 gtI'. - 50 tys. mk.
cydowanle czy z parlamentarnego Maskarada na tow. ochrony ko.
I prawnego punktu wIdzenia jest
blef.
wcią.ż. dą.iy '\Y górę.
to możliwe. Gdyby minister pracy Jak ·bylo do przewidzenia 5C>ho-tnla
zajął stanowisko prz~ciwne, bę- ma:ska<rada na rzecz tow. ochrony ko~k:t
A za nim cena gazu.
d ł
d ż li do od
ta
w.ywołala ogólne zalrnteresowanie, szc:ze.
z emy ą y
w czen 0- 1t61nie te dorocwe Imprezy ochrony ko- (h) Za D'k,r es oó 26 do. 31 ~łVt'7.-· 2,1 mHjonv mk.. a za fraz ztlivtv
statecznej uchwały. Tem td na-'I'b,et cieSZą. się n!ez.wyklą popularnośc1ą ' n,ia ~azoW11da mieiska. ohlic.7.~l(~ dla . sHn'r~ów - 20 mi·lj o.n ów. Dla
lety tłomaczyć, że ustawa tu w ' .
·,będZ.i>e 1,000 stóP. sześcien,nych llJ1.StVtllcji in1eis~:ch - 15 :noilioczasach ostatnich ciągle spadałł:.' z .. ..Wysteo transform!!tty. .' JrC'7.U d~la. D!"v~an:el Too.n~um~ti w nów mk.
porządru dziennego obrad. Stano-I Jak się dowfadujemy transformIsta o. celu oswle-tlema i ogrzewama PO
.
wisko takle zajęły również kluby Marcoo~ 'wystąp! w s'IVOlm najnowszym
.,
N.P.R. I Ch, D.
Ant. W. :repertuaue w tea.tru ,,scala" w n,l~będą
. • ••
.
d~!e!.ędTlf~ 10 lutego o godzini~ 4 ~ po.
.. . . .
•
(w) Jak się dowiadi!.tdemy za- lud:l1lru • . Prócz programu, obelm~Jącego
po~rre~zeme rady m'1'eJsk,:eJ od- W Łodz:t p:asz?ortó~ zl!l.gra·l1II'~z..;
.
O
.
t..
l,transforn'lacJe, spirytyzm,' magle 1 t. p., bedz(le SIle w czwa,rtek. dn"a 7-p:o tlych; 6) pohrerśllTl!1la speciahe~QI'
nowlsko przemysłowcy. Tymcza- r~wno marsz8',elk Ra,aJ ,.!.ak f re-lpUblbnoś~ będzie mIała okazję robacte lUbego 1924 r.. o rock 19 i DM dO'datku do kQlIl1ulJ1alnego podatku
sem w cltwlU obecneJ okazało się, fe'I'e'!t~ ustawy p'O'se1 Rms:nek zwh~lnj.a ·przeb!era.nda się przy przem-oozys.teJ 'P'u.nktua1mlile '91 .sałli pos;tedzeń r'ł- od sp:rytusu i wVT1CAbów wód::~a..
że przestrzeń; która d.zielt wtęk. 'kają z postawieniom Jej na ponąd dekoracj!o
.
Idy mieiskl:ei orzy uL Pomorskiei nvch 'Tla bud·owe grr,,"'h6w· s~k()'.
szość płac od poziomu przedwo- ku dziennym · do· czasu Slkryst4l,li... ·
. .
Porzadel{ dztcnnv:
nych w m. Łodzi; 7) na·byC~cl na
jennego ~est niewIelka. równocześ wWClltlia się w tej sprawie opinii
J. KomulJ1ikatv . _
. .
rzecz m, Łodz:i od o. O. Cvmm~l".
•
.'
. .
.
.
"
"
II. Snorawozda'l1f.Ja lromls.jIf ta- mana 8 monr6w lt'runtu z maht.
me jednAk- ~rozyz;na, a'Czkolwlek I ząda.ń klubów. ro.botm~C'h: Te
płace.
dz.rer.h""~h: a) kł'lmri S~; skarbowo _ ku Stare Chojnv. b) Komisji cłtJ
tempo jej meco osłabło czyni dat- oSltaJtme oczek'uJą na wY1JaśmenJe ·
' .
. .
budżetJoweJ w przedm~Jlc; e:
t) snraw ol:!'6Tnvch w ńrzedm'Clde:
sze postępy. Zasłosowanie wym·le s'ię obeane~ sy'tu3!cj!J, co ni·cwąt!p'!d (h) W dnh~ dz,łs.lelszvm odbe- staltutu o D'orhorz,e na rzeez 'm. 1) uruchomr'm i'a faro, m.fełsldeJ
nionego artvllulu' wprowadziłoby wie nas1:ąJt)i 'PO O'StaJ~ecznem z,1in<wl ~zlef stę
l~s~ek. torafIś p~afv Łodl7.~ 'Optatv za prawo iazd" PO przy ul. WODnej (wn, r. Sdlwe~:..
pozatem szalony chaos, gdyż cen dł()w.an!u Latam! 'W ofzemyś1.e wM . QnberwlC a m e zy w ~ CfC1~ 3- ~l1'ieścJ;\e:. 2) z,a,~:to~"Jr~nf.a sto fej ga). r~f. r. Roma.lJ1owski: 2) lmo:
. .
.
..
,
mI rowar ów. 1\ nracoW'TJflmml w Jed'l1oS'tko, din obI1'cza'n'lta optnt. .p(.., waZ41nema magiistratu m. ŁooZl
nlkl obecne w stosunku do przed· kiennlcrzym.
. ~oraW1l'C ~waloryzowamdQ plac bbemnvch Drze'z mag-:strat .za ,u- do wvdanA'a rozpo.rzadlrenia ootJttyc·h oS'tat~'.ch.
.
trzvmat11l:e dz~~ci w mqleiskic.h Jt)~ wławlącelto w przedmrocte doe I· płac
Praco~mcv na v,ra:brvzaClę zg~ mach wvchowawczvch: 3) z,tsto- ksztafce:nil'a m70dzieiv prac~tiar.eJ
.
'Gf3ją Sile z pewnem! zas!rzeze- S{)wam~a stalej jedmostki do cMi- w otzemvśle. rzemi':liśle , h.t'1dlu.
-1z'
. if1..amr. które Drawd~podohT11C ora- cza'TI"a ()Dlat la świa ,.1 clewrr fll- .1) WaTikli z tebractwem. ref. r. ks.
urzę nlnOW.
codawcv.uwz{!,!~dniją l zrutargu na spekocJi budo\v'a'!tej: 4) z.astn..;n- Ka'Czvński. c) l(om:sf! re~tamTt1o•
d
·
.
. wa''a''
l
• • d'
:o
· C1~.te.r e.....
.... .
ZbieranIe pr%edwstąpnych anych'statystycznuch tem tle me bedzll'!.
. .m SLa'leJ
le .n'Os tk'r d10 Ohl 'c
l '>.:;t- '''0
" -.nra\~l1e'1 worze d.....
,1-11
,
"r
'
,.
I"
fr.~ T)od~.tku od ladl1'!1ków 1{:Q le 1(,)_ lam"!l1u ohrnd mdv "...Fll'll\k:·el . (b) Wydz.iał statystyCizny mag!· tyst~zrtemu.
y Dry O aSY c DryO ,WVCh n'a rzecz m. f oc1zi: ;i) ~ta- dv~kllsJa p:enerat'l1a (ref. f. Stv.stra'tu otuymal od głównego uUs'Łalenie ~h cen ma na celu
(b) J i' d' 17 h
l tutu T)ocl;a~ku komunalr~~o '!la pułkÓ'wski).
.
,
rzędu statystycznego w Warsza- wY1kazan~e VJ1Zrost,u irch w Tl(lITÓW- um
u t w 'l1"u
., m · wv. o- rzecz m. Łodzi od Wy·dawn.lIv~lJ ..
wie poleceni'e ustalenia cen przed naniu· ·z OIk>resem przoowojennym .:1 e z~sana do prze~ q du SPl'~.v
._-~-X ·
'
woJenny·ch a:rtVlkułów, wchodzą- i będzie mil<l.ło z,nacu'l1ie przy wa-l upra ,\m"?:1vch do głosowania
•
• ...
•
cych w rachubę przy. ·obliczaniu lory.zacji p'ta'C. P.o ddmna.n;1U tych 1'lZV w\!bora:ch do władz ka .. v
-kołowaCIZny
bud~etu Toho1nk:ze."'o.
obI'i.czeń prnez wszystJkfe miasfa chorvch..
.•
•
t
.
Po dokonaniu tej pracy odbędzie. RzeczypoSiJ)Ollitel ustalone z.ostanąKaidv ubeZt1.eczo.nv, Ja~ t pra1 a
Osy:c Jes wszę zle.
si~
dz'ai .~~ t · z
.
. t
d~
tk· h oodawca mote w terrr.:i!1,fe 10.:.... w ~ I e ~I4JLys y~ nym P? I pr.z~clę ne cellty • Ha W'S~~ IC <tmowvm w.:n.cŚĆ reklfa'Il1acj~ co ZaJtrriteszkalv przy
Nawrót 'l1iu aelegad ,w\"ctzialu go~podarsledzeme lrom1Si11 n.otyf!kacYJn.ej, imaM!. które poSlłu~ 00 p1L:elprowa do WJ)1san a ~o lub skreślen.ła ZO'I99 Ra:mo.ckii Stefan zwr.ocH Siie do cze~~. przvczem uchwalono odkt~ra ceny te zaalkCepw.le i prze- dzeDla waloryzaJ.
...!
1._
'ó '
maglgtra tl z prośba Q wvdzreri:l- mó\\1ć pmśMe . p, R. ze wzgled"
Sy,S'U W'Vvurc w.
.., .
. : . . .. . .
.
kaze je g't6wnemu urzędowi sta..
.
. . 'Zzodn,:e z re'!u·ram~em 'W dnfilu w!bm-e placu m1IeJsk~leR\() przv zbile na demoraJli1zuJącv wpłvw. WV·
Z7 kwi-etl1lba odbędą st'ę wvborv. l.!U ulk Wvsc~(dej ~ Mj.ed'dlalIlei w w'i'erarnv orzez huŚlra'Wkf. ~ 'k aruzeCała
-które wileczorem z,olS'taną ostatecz ceTu urządzent'a tam ka,ruzeli i le na mlodz~'eż. o.raz li.'orac pod
Wło'IIDI-arZy.
me za'końc z,oo'e.
huśtawki. Sp.rawa ta była rozDa-,UkWal:!'ę. Ź,ke, istn:ilellllie karuzelli mB
Ił
.. .
trywana na ostailru:em oosiooz.e- · ł6ca SIJ)fOl oj catei dzitell1dcv.
ni
wuznaczne ezadowolenie z Obecnego oblicza
ustawy wskaźnikow~J. .
Gdyby nawet sejm odrzucił pOprawki wniesione przez senat, nie
ł"'dn k ....- lć t
i ka
zdo ł a IW a zJU_n 5 anow s
klubów robotniczych, które obecnIe par fotce dątą do całkowJteao
oooJenla ustawy• .Test to fakt plerwszorzędneJ wagi. Ateby go na·
.
leżycie ośwłetJłć zwróciliśmy się
w tel sprawie do post" llemlęckle
go, który powiedzIał co następu.
je:
- Prawd" Jest, te " cbw1U obecneJ w stosunku do ustawy
:fIś
t
i
ws kaŹnil(OweJ zajęJ my s .anow s
ko negatywne. 2ródłem.te,go Jest
~rzmlen,ie ple.rwszego ustępu drugiego artykułu ustawy, który głosi, że w tych kategorJach płac,
które osiągnęły równię przedwojenną przymus stosowanIa wskat.
nika nie obowIązuJe.
'
Na tern. parli obecne swe sta.

nIczy zdradza n

led

k

ons

z'e

Chleb t anI· eTe
. ., •

Magistrat

·I
· e

.• :

Nad czem radzic

I

panowie rada?

Brnwarnicy waloryzuJ-"
,w

U progu waloryzacJ
. d

Wb

d k

h

h

J

Nie trzeba karuzell-'
t k d
,.

I

d-

ul.

· na wynik·
ó
i·
czeka
d
Ł
"owan'
ro

I

'Ponzła

nawet losy lekarzy kasy chorych tam si, ·

rozstrzygną.

. (b) Jak wf.adamo,łsŁniele za-/pOOwvżełk. to lekarze mieliby (\..
targ mledzv zar~adem kasy cho- trz\'mać 75 proc. tego. co~ytr;z".~
.
rych. a lekarzami z ~u r*- muią wt61rniarzc.
'Wvplacoolia tym ostamlm pod- ProoozvcJe ta JC'k arze oor~mcl'ł.i
wyżki za Płcl"Wsza pOlowe sty~· uwatŻ3lac . frŻ wp{ierw ",liin'1; otr~v
ł1l!la.
'mać 62 proc. za pifer\\'s7.a oo~""'\Vę
One~cła'J od!)V,fta
W tej SDra- stycznIa. a dalsza oodwvżk.t dl)wie w kasie chorych Pmt0W11.t p'ero rt14l być lłzalezr.;lona od tekOl1fereJ1cja. na której p, kom' sart. 20. co otrzvmaia wlókn!ar~"
Giebartowski 7.aprooooował t..·
Na tem konferencję 7.lltfJI1CZn1c~rZlOt111 zamiast 6Z proc. Doclwv~-lflO, Ob.ie strolllY oczekułą rezuHa~l -tylko 27 pr.. a co cle> dalszych tu koufere'ncJi z wł6knJarz lm:.
O

prawdopodobnie
słanieje.

o

TEATR I MUZYKA

Jak ~e oowtiadujemv. o n~
. .
kurs fralllka wat.oryztacvlnezo w
Teatr miejskI.
Koncert Korwln-Szvmanowsklel
nied:itele. d.nlia 10 b. m. nfe f)(l-d- DzM, t. I. w środę, ..Cyd" w J)!cmJet Groszczyóskie2o.
nt!CSI:e .Slte. to z dn·iem 15 b'eJl:o rowej obsadzie, w czwartek prem)era W niedzielę dn. 10 b. m. na koncere!e
nast!l'P~ m.tka tarvfy pocztowo - ndezwykle w~ołel komedii Ve<rneuil'a p. I>Opolu<!n.iowym WyStąpią: wIelka plet:elegrafioz n·eJ.
t. .. Jabłuszko".
śtriarka p·o~ska Standslawa Korwll!1.Szy.
Udział przY.jmulą pp.Duna,Jewska. Ja.r- manows!{s I słynny nasz bohaterski tekows,ka, Ro.zwadowiczowa, Pawfowskl nor Sta.nislaw Gruszczyński z udziałem
(Jednocześnie rdyser). Znicz. Kro~ke. znanego pianisty Pel!.ksa Szymanowsk!~nił koleJka.:b doJazdowych.
Komorn"ckl, Rembosz. Mrozińskl. Nowe go Pani Korwin-Szyman'Owska
wlel(b) W zWlilą1Zku ze stagnacją w dekor ac.j e przygorow1dą pp. Wo<Iyński i ki~h sukcesach artystycznych w Paryżu.
handlu ł przemyśle. jak rówll1ileż Kudewl.cz.
Helsingfors.!e, Rydze, Rewlu, Wiedniu l
., ~.()aU wvsol<J!eJ tarvtv. na ko
Pradze kooceTtować będ~e u nas l'O ru
letisac~dolazdowvch frekwencja
Teatr popularny.
pIerwszy w tym sezonie, a Jak twIerdzi
z.r;:aczn,le SJ)a(Ha. Podczas, gdy Dziś! codziennie a,ź do wtorku włącz- cała niemal prasa europej~a. lest ona
lbo
ceny
w·
dół
_
albo
koza.
.
cfQtvcltczas
oprócz motoro\V'e!to Itle, przepIękny, sHnle fascynujący meto- ' bezsprzecznie led,"~ z nalwybltn'ieJszy:h .
Ą
"a puste gadanie jetdZ1tłv dwa wat!ICmv dod.atknwe, Mamat w 7 ohrazach ,.Dw'ie Sf.e.mty''' I pieśn~afek doby obecneJ. które) wystepy
niema czasu.
obeorJ~ ja-da tV'tko same mo'to- który na wto-rkowej prem)elTZe publllClZ- ' ci'eszą się wszędzie nl,ebywalcm pow\)1h) Mi"lln fendenc;i Z'TIdżkowei t I W myśl łych rnZ1X>rzadtęń rowe.!
ność przYięła wprost z ent'llz)azmem.
dzeniom. Na program złoży się cały ue
:tnacZII1egrn spad'ku cen bvd'ła . .:j~- wszvscv rzetnkv. którzy w · d'l1 i U .
.
reg arii t op...Halka" ... tyd6wka", ..Ozie
Jąt f \\riieprzv. rzdnj'cv łódzcy me wczoraJSZym
mimo tendencjj
··
ru U.
T. M. M.
wica z zacho{lu", ..CyganerJa'" ..Los na
chca z,aoom'TIieć O dobrych ,"'Za- zniżkoweJ n1e obn.itŻvll cen. zo.-;taPrz:vchyla)ac się di() tyczenIa calego lo·terW· (tS-ty wiekl, ora>t pieśni Ravel~
sa~h i n5e o·bnlilŻvlli doład cen.
ną PIOcirutnlięoj do surowej odf)('l. . Nót w brzuc~u.
szeregu czlonk6w towarzystwa, zarząd Debussy'ego ! Schuberta.
Wobec te~o kie,rown!fk oddzJia- wiedzda!'!tości. a wv,ntilki dochodze. .Wleczorem dnia WCZOf!'alszego skale- T. M. M. przenIósł wą.eczory piątkowe
lu walkJi Z ti·chwa dr. Orabow-ikoi n~a DOdane beda do Wiadomośr'l czył D.a ulicy Zg!ersJ,Jel n"emany osob- na czwa-rtkl.
' Komunikaty_
'Wvd,a r ood1e2'lvm sobie orgarno,n pubkmeJ.
ndk Stefana Owcza.rka (Dolna 20) ncńem ZapOWiedziany oglosze.n1em recitalI).
zarządz~ma w tej 9;J.rawfe.
.
w twarz l w bT'luc:h.
Karola Szretera. ulubieńca naszej pu- Ze Stowrza szen;a Handlowch Palsklc"
Ciężko ra,nionemu naloio,no opatrunek.
.
. .
.
...
•
•
.
bltcznoś<;I, o<Ibedzle SIC: zatem w nad.
!-'Iotrkowslla 10,
w lokalu III komisa.r)atu pot państw. (P.) chodzący czwa·rtek. Pan Karol Sueter
W dni!! 7 b. 111. o ~ 8 wlecwrem
Paskarz J-est paskarzem chotby z góry płacił '
N: ł
.t. I
po powrocie ze swego tomn·ee zagranlcz tplJ 101111 11 Stov.arzv~zeOia, Hadndlowc~W
• '
'.
leszczel:!l WV uDadek.
n .
• I .
l 'k
;
ol!'klch n. mecenas . A amowlcz
podatek I winien by~ karany.
. ?
ego przypomn.! s e ,w~ e.n~1 om egol wy ~ losl refl' tllt () obowiazuiącveh obeeNanczyclel Wadaw Pliałkowskł lat 4_ śwletrreJ gry, poczem wYJed'z:e do ~kan nie . odat!<ach ze !'ZCZl"-Ó "' muwzględ(!J) Jak się doOwiad
. ujemy. przy miesięcy aresztu. jako główną o- upadf na ul~~y Radwa:ńskleJ. łamiąc !lob
. le dyna wji I W
. foch na s.zereg koncertów. I nieną,,". rodatltu t,tnjrtkowe!./o i. onro'WY1mićlJrze ka,! acLministracyjnyoh. kolilCZność tagoo'zącą. WYIM
.. 't3..,r ka-ll~wą n~ę.
Wieczornica
towarzyska T. M. M. od- t('twe'~' O !Ie~IJY uCJzml cz onków l5!odcl
ISzczeg6!.rie nś w S'Prawach O ry, J)r'zyjmuje się pod uwaP:ę kwilt p., nało:!eniu o,atJr~ku u~eruehamfaJa 1
!hędzIe srę dnl,a 9 b. m .• na którą ZJP;sy :~g~~fa
Zarząd.
l>:ze'~r9'cz.~niu ns.ta wy O zwalcza- zaPiaconej już dz:ishllj ·OstaltnieJ r.~- i ee~o ~taw~ooo go chwtlo-wo w cen- ,będą przYi.mowane do 7.~o, "oezem . We;'ci~ ml{. 500.00' •
l!re .hcnw y , -kar:tTlvcłl obecme do() ty na poczet q>Oda-tku btają,tik;o·we-: tr::lnym)ok,.~u kasy chor~'ch PfZy.!,llJcrj.sprzedat bt!efńw będzie wstrzymana ze
ł 110 ty;.r..' fra,Il3J.:6w ~!4).tye.h, Oraz do 3 glG.
.
hVótc.zaliskJ1e4 225. ~).
. wZldeoo na szczupłość sali towarzys.t,w..a. t .
.
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CO SIt DZIEJE W POLSCE1

Podziękowanie.

Rozbl6rka soboru na etacu SaskIm sposobami przeszkadza okTas1kom
Jutro d-n 6 b. m. ndbed-:;:( !>ie n8 :osób. nfacacvch za bi1et-v. Dvreko!acu Saskim w \VarSlawj.e uro- 'cia r.'wraca uwa~e. że tc~o nic za-

Wszystkim tym, kt6rzy oddali ostatnią prtysługc: nasIej ukocban~J

~.tp.

ło

Mat71dzie Zeh, urodzonej

C·.lVS10!,Ć o.TZvstąpien.ia j() rozh:tSr. j oomni •
•
k: !'.{"'boru P1'awoslawnei:!o. - Wr?« Je,st to tak kaP'ltal1lle ogofoszenie,
czenia kt,uezv soboru dolrona dvd<mrawdv nie po trzebuje chyrektor okre~owel dvrekcii roMt ba komentarza!
pub!. D. 5ani.ar Drzv oooowiedniem
DrzernóW'ierr''ll.
Klucze otr2;vma la2adkowv napad w tN)C:alro.
mezcs zw. snóf.d:z. budowlanvch n. PociaJ!iem wvc,ł1()d73cvm z War
Derman. Ma·teriarv ot!zvmane i szawv do Biarc~os1oku ft ~o1z.

acak

ze

w szcztgóln ości Wielebnemu Duchowjeństwu za słowa pociechy chórowi kościelnemu
S",,:_ Cecylji, ~ajsłrom, rO~(ltnikom i. terminatorom firmy Antoni Zeh' i S·ka oraz wszystkim ..
ktor~y łaskawle złotyli wleńce i kWIaty na grobie zmarłej wyrata serdeczne .Bóg upłać"
w me utulonym f',l lu pozoitał.
•
Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej odbędzie się
rano w kOŚCIele S\\I. Krz)'ta.

•

Od straSZ8Jący przykład

ałUI-

&ODZINA.
we czwartek, dn. 7 lute!;o

'n~
U

.rozbiÓrki maja być Plf'Zeznaczooe 12..ei w n-ocv wvjechali we w"nól
'la bud4'lwę kooperatyw miesz·ka- '1Vtn nn.rd"llate "". Anna Rr7.ńs~a
niowvch.
z Sze,pietówki. M. Blutslcht t r.
WaTle:rrt'anowa z Sc·k6lki.
Wlec bankowc6w ł har.dłowców.
W tym samym DTzedziale słeWczoraJ odbył sie w WarS1'a. dzlar(') ieszcze Z nieznai(jmvch. a

° g. 9!:J11-'"l
I pół

kilII p Is

~

:~dl~~:Św%~~~I~n1~~ię~~:~~~ ;:~a1~~~i~t:k~e~~~a na lawee. ma·

1ft

ntośd J!o~lZln !)Tacv w instvtudacb OQv pocia~ st.anat ruż za Warbankowvcb I handlowvch. Wie: !liza'wa. na sfacil Zabki. do Tl1"Ze.
Kasa .Im. Mianowskieg-o ma na ' my ty.ch I.udlZ'f ,lct6ry-cn oosada Za 'oowzlal nasteDuja<:n re~oluc.ie:
dz·ralu WCS-'lfo łec tC~ kilku met.
ce.lu p'ODi,erani~ pOlski.ej twórozoś- t <:jhód. lo2 ą cycb bojną dltonlą na in- Pracowm,j,cv hand~<Jw.i i bankowi czvzn o twarzach "a\V'Dół zasło.
Sj
ci naUlkowej przez udzielanie zasj~ sMude naukowe
wvrażaia nrotest D'rzechvKo nie- nietvch. PrzvW'i1~rq sne oni z o.
k6w Uczonym oraz i.nstytucjrAtl na 'Po!:5ika nie mot~ wyłącz.nd.e ko- oqvwate,Tsklemu postępowaniu ka. wvmi pasażerami ll'iez:n~nvml.
badania i wydawn'ictwa naukowe. rzystać z nawki innvcb nar'oóów. o!taru w trudW1e1 svm3c.ij. w la'klei
Ję1e,n z ncrzvb"rvch w mundu..
W·
42 Iat swezo .
, . T .t.. • k '
. hodowaĆ u w.a.ru1l1a
Lt··
l
wodo:.t rze k()l!'d'
~.
CiągU
Istmema
rzcll.la Ją On1ccznJe
S'le TlIt'3COwn -cV z po.
ukIOtrsk:m zachowywał
ka'Sa wYdala 5.750.000 zh>. na ba- siebie. choćby dJateg.o, żeby ją slITtac.l! skarbu.
sle ~()~no Orud r.3Ś wvdobv1 na.
J
dan i a naukowt) f WY,!f'UrKOWa'ta
,...ł ~
t
%...J
. .
'
z.naĆ.
. ~C()~ i cv doma~a.lą
.,.e roz- gole. .rew·ohve:r.
opowładaJac, lak
przeszło 1000 tomów dzIel naukoSpoteozeństwo o.~aniczające ·lclatm.l eOla u:!\tawv n zabemieae. on strzela
.
h
si'
d h ód
;
d kb
b'
•
fe ~zlachetność pokolenia, omocnł 8łę wVOcd'1917
J.
t~ł tó
~_. e dobcózerPkan1:a z,cu hZY'C. tr 'Cł . ~ .łU n.~1.'óvv'Pbal e ,ez.Tho OC1a na pII'a
Kobiet:a zaś, która we~1"a ra~żcze barrłdeJ we w t I
__"_
fOl\U as "'" 11: '. W~Y UV· 'I zaS?, •w u. t?r:a,nvc .' me mo~e .OWt.A!l\ w '1111'0'\\ VC •
z.em z nr.mt wydostała rrulwervs tę<: e do """ ch6d 'kasy z nafty na Ka'l.~ka.zle. Wy T'OZWllac swoJeJ t,n<lY'Wldua·lno5cl I
.'
'l t
I
r ń dmucha ć ' . p o
n-eznyclt zbIrów i w lIto~cl dla Ich ofiar, noszący rocznie 650000 zlp Stało t ó . A I n
d '.
Ń'
Niesłychane odoszenle niemnIej a o:. za~ze a ze
.łMe uległy zadanemu Im kalectwa da- "
.
h'
.
.
! W rczo.,c aro owej. a ~naJe s;ę
,
. . ' ch'\V1h tlf'Ole oasaf'erów. DO'Wvt~J
SZT. Cllor~by moraln tak
lak n- su; to w c 'Y 1H , ~dv. wzr~ly PO-I pa·sorzyl·el!l1 !nnych nar:odó w • KazprawdzJwe_
.
wV'rTlIienionvch znamslka. nacle
e.
lamo .
brzeby poIs.kleJ nawkl w naępodle· de sPOteczenstwo pos:ada oorębJ
.
.
.
ar
nC%Do. tneba dobme %bada~ I wyrat- glej Podsce. NalUl!<:a jest przednią . ne ce-:hy fuzv'oln-e i du.chowe iuaNad ~a!!a fed:nc~o z !eatr6w v.:
tlS'Ilefo.
ale :te baczyć. by móc przysł;JJ)lć do 13- strażą ludvko>ści W jei przec:hod,złe ! czej też nreco o1,bija,ją się W j~gO u Sla WSkl.cb zna td.'Il1e SIlę następUJąObu~ Slfe na stacil Wofomm.
nenia. Ta praca bedzle ełetka l będzf\ł w przyszłość. wysz,ul1mie drogi. u~ lffiyslowoŚci W'rate.ni,~. fnac2e~ nie \:e obl.\,eSl7;-czen:e:
i9
gJ~l'lle s";O~łIf'ZeS!lI. te OIrOOZ łch
trwała dlago, · bo 51Q ma do czynIenia x lc-P5za je t oświetla. Nauka DOvrle- co ksz-ta.łi.Ują sle sądy i wniosllcl. ..D~rekcta tea tr6w stwi'e~d7.i .a. ""o~a n1~(I'() nfC'lT!a w wa~oołe.
prawd%iwlł e,ldemJą, świadomIe pruz ksza pewność sad6w, s\v,obodę ru Każde spofeczeństwo musi się ko. l.e an r iedna ~ob~ korzvsta1aca .'1. Zaraz.ern lednak zt1·J kłv ł'Clt D.a1run.
~oczvdc4w szerzona.
chów i skuteczność Dtracy łudJz. niecznie zajmować rozwlązarri.OO1 be.zp-fa t~vc.b bl!etaw: n!etv'Iko me ki. a z. k;e~zelt1f tVl.h troi~a rów..
Reda1tM ..Głosu Prawd,- p. WoJ- kicj. Opjsuje i rejestruje wszelki,!;) wSlzeMck.h zagadnień teoretyez- oklask'UJe "'l'zed~ta~ntemia f .wvko: nll et 7.l1lnmeTv p.łenią<fu I Inne rzeciec'" Stplczydskl nap~ słowa lodno fa'ktv wa'i ne i pożyteczne. przez nYQh ł pratktY'CZnych. Tylko wIeI. nawców. ale svikana'Cm ł mvmł ClZV wa.rOOśclowe.
awa" I Damfecł: ..Ody" WSzYSCJ' %3!1hr- swoje
konstrukcje teDa'et~z.ne 'ka of'arność oa,tego spofeczeństwa
łcnI DOlaeJ' doby dzlsleJsze,J IlO"don przeprowadza pooral'Md w J)Og-lą- umożliw! dzli3:łaJlno~ć naszY~n uo~
11
II
audI DOZ~$ta1VJenJa ootomll)'m pamletllt- da'Ch i idea~, a ,przez swoja k~Y-1 n.y.m, kt6,rzy na·.vlążą nić tradvcJ'i
Uw•. stres7.czafacJ'ch ~ehcnnę meczan1. tykę stanoWi kowole łudzk'iclJ do nieśmlcTte.tnydt im.ion KO'PertN.
Adanvcb Im przez .wła$1lVch mdaków c z y n ó w . k a . Vi1eIr.()na. Lclewela. Wroń9kle
pod Częstochową.
la tarlIwIł l o6amlł slatbę oJczytaJe.
Pod wPływem na-u.'ki rozwój , gO i innych. Musi.my nasze wyz-zhudowalirby narodowi naJstraszlIwszy ludzkoŚCi stalje s-te coraz szybszy, wolenre na.rodowe w oczach świa
Wozo.rai () J!odrzlinJe ~ m. 40 w oaro'W60z oo·rwał swvm bokłem
ItOlllnłk n!ewybaculneJ. paląceJ. npoka- zmiłelT'Za Iru ulepszeniu wszvs1łtic- ta usprawiodliwić, Musimv wo1- ~cv. w od~e~loś-ci 5 kiJome tl7'6w stoiącvch robotnik6w. Jednemu ~
uaJaccJ hańby. W dokumentach prac, ł go 00 narzedz.ł, do rasy i duszy
nC\Ść naszą zadokumentowa'ć Q'b<la i<ld Cze~to,l1o-wv. na bloku kolelo- rnkh zerwat wierzchotek ezas.zk6.
ełe...,led moraluych. skre~lonvcb własna
Na·uka o-tw!era cZltowiekowi O- rzają.c świat oolSlkiemi wartoś.' wvm Wvczerov - wvdarzvla się SI;()1aCV zaś na szynach sŁtrasJną
łeb teka, musiałoby by~ daae ~włade.:. CZY. pOzwalają.c zJllJIniejsz.ać ota. cit;łlmi nl~P'1"z~miladą-cemi·.
WSIi't'iZąsaja..ca katast'l'<>fa.
siła uderzenia zostali odrzUCeni n.
two. te w cIetkleJ doU niewolnIczeJ '1113 czającą go taJemnice:
l1<:ZY go JOOf.1ą z takicb walftości :może być Parowóz. Ded2a~v z RutCllfk do k:Jkadz:(l!'htt kroków.
l\ardzewłał II3!!;'; rycerski mlecz. 8111 "Iq przewidywać.i za'P'Oblegać. robi nauka po!Jska. Od l'aci·ąg"U tyoh za- Czcstoc~owv. naJechat .na m1pę.
C' Wi.iZVSCV maja zRT1JC.ltatano
ftl'łabty wIezione 150 tat skrzydła 161'- go W OOrCł.t.. W1~szym stopniu pa- mierzeń twórczY'Ch. od ich rozle. 14 ()~ohanvch włośCIan, ()C'Zv. dOSłZczc~n'e kości rak. n6Jr. DO'.evcb ASPłracB wle1kom«M:arStwowvC1l nem sw-od'cb losów i otaczającej I ~ości ł glebl, od stopnia l tem1J~ szczalacvch w ciemnoścI. wś'ród manc ż~l)' a j oho:czvki.
w~Ue zgubllłśmy skarb . bezcennF I przyrrOOy.
If.oh reaJi-za.cH. zaleiv zaciąg i tern- straslil1ei zawiei. tor ze śm1e!ro.
Tui flrzv orze.fdd'Zle Z1Ilat=iocC)
IIlł'Od7.owny dla .,ełnOlQ rozkwltu pot",Nauka jest de:mob'atycz.ną. bo 1>0 ekspansji zdobyw,czej ge·njuszu Par-owóz prowadził muzVł1i~b 4 t:rup~· . O 3Q kroków dalej - 3
clalnvcb sIł I amblcf!. narodowych. zatra- jest przeciwną wszc·tklan powa- l.p()!sJde·go na kulturze św,iata. na Olszewski z remillv tJlotR.owskicJ trunv. . .
'
dłlśmy sdacbetDOU.
gom i prawom n!eistotnyrn i l)Otoolposiad,rośclaclt mY'ŚfI1 ogólno _ Iud:z do Czestu~howv.
Dwu.cJi. z da.iacvch słahe omait
Mamv teraz aktuałJIy. wymowny. ~ 1 z.ba'\Vionym wewnętrz.ncj wartoś. ~ k:ej.
P~nl~wat prawy tor bvl .za- żvc!a, Drlcnlesiono do budki
aczaJacy przykład:
..Dzfwaczna ,ot- cl bo. \V}'IrtlU'sza uznanie f cześć'l Jatkże biednt jesteśmy wobec o. ~~{}zdzo"v
zasvnanvm. l')TZez dróz!1 fka •• ~e 00 chwłU zak()tł..
worno!1~ dzlel·;)w. _ pIsze dalej., Sł.,.- dla Wiedzv f tntetigen·c:j! gdZlI·e,kol- fiarności In.nych na,rod6w na cele śme~ oDcIągiem. OlszewsK1 ""lał czvh tycIe.
C%V1łskł - I ducb lana.tyczneE:o ba.r.a. ,,:iek Stlę ona jawI. Sp.oJeczcństwo naukowe. N. p. All'd'l'ew Camegie oot~~:nie jechać oorem leW'vm.
1Jz·lesiata ofiar. okazał S't~ ro"vlłstwa średuhlwlec:za WV1lurzvł IWO n.le mo~e bez na?kf a-ui rozw~~~ć przeznaczy,r sto dtzJes·ięć m~Ijon6w AtJoY, tazda .ta odbywała sie w sza bołmirk fabt:vk1i ~'a~cllO. Walcnt\f
oblicze z bezprzYkladaego stanu rzeczy, ~Ię, anl d~ko~ahć ta·k moralmetfrar.lków na insrtytu.cIe badawcze. lonem t~mD,e.
Gorczv1iski. Zwłok~ ie~o znalezfote człowiek o wlelklcb zdołnośclacłl l Jak I ~ateTJalme. CClletm naUki je-st
Łódź z miast PQt!.skic.h posiada W mIejscu Or8CV. dokoła mdco no Dr'lV moście Kacapskim, tut
~blubn)'m dorobka swego znojuego I G- Cz.lO~lel'<', ona mu zabe,z,piecza. u· nahV1iększą HoAć bo.~aczy ł muItJ_ nVW ane2n toru nIe bYło tadnvctł ood Czesrtochowa. co ?ikazuJe.
Jlamego żyda Jest bestialsko tęplony za la·t1wta. p.c~n1naża. trYTzvlemn\13. l' mi,ljarderów.
Ażoov m i'eć ucro- 1tlStn-c28wczveh SY%naMw łwletl- te włeozonv bvł tlIr2ez Darow~z
opór oddanIa swoich htdywłdualnych uszlac~ei",la tycie. Nau'ka zrobi'la t nych dla podboju i pog.fębienia na- ,'DVCh.
~~ z Wvoze'l'D na P'1'ZestrzCU1ł 3-ch
walorów ł nlezatetnośct sumienIa na Je- cz1ł()\~a tern. cz.~ jest!
lu~j poJSlkie1 w przemyśle wfó'kl,en.
pracv zna.tJow:,to ~e 14 1cllome'.Jrów •
~" ustu&! ł tIobro... Za Alekmtdrem ledo . D~IŚ n~ ,ca:rym sWlecle odbywa ' rllCZY'lt1 i zastosowaniu jej do PTak ~oścł~n z Dob1dskłch WSl tól1awv PozoS'tała zeń tvtko twan.
olcklm przemawIają naJpOwatnleJsl lu- ją SIę wle.lkle zapa-sy tw~c.zości~ tycznych zadał], trzeba łożyĆ Wie I z Re.cm.
cześć bT!Zucha f ł>ieni,. Natołnlasf
dzle, naJczcigodnieisl. Rysują sylweth Kto w tym wyścigu jest ·piterw- le na rodz:mą twórczość naukową
Sfvsząc buk zbl,rlta.ł~ceilo sfe pa kawdkf rak. n6f! ł wnetrroo~ł
tOKI) zasłużonego obywatela, dobreco 5zym W szeregu, ,kto sJ)'ralW'n.lej· Nil$ki po,ulOm kultTU-ry naukoweJ za rowozu. robotnlcv sadzac. ił pe· z"atC'Ztono ooro'Z1T'Z11Cane na torze.
oałrJoty I DC7.chve:o polityka bobate~. SZYł tern w,ię.kszv zJ'ednywa sobie bija r01m'6j band~'l1 I przemysłu. dz; o.n normalnie 00 mawvm to.. Z całe; lmmV wvszlo bez SIlwa"_CY. n:lJplęknbJsł kapłanI: _rcyb'~lInp szacu<n~k ! kredyt.
Łódi d'otydczas dala bardzo ma- rze. odskoc.zvti na lewv. ptrZvaem ~1l tvliko .dwucb robotn,ikńw, kttS.
RDPP r bIskup lozlński. młnłster DarowDzięki straszliWYlT11 warunkom t,o na kase im. MianowSlkie-~ f na cześć z nJch stanefa na szynach. rzv <!()staU sltne~o wsłt'z~ ner..··
skI. Janusz Radzlwlrł. człowiek nleskazl- go,soooa:czym 'W nc..szYll1 kraJu wa'rszaws&ie towarzv~two nauko. cześć poza torem. f)rZvcłskaja,c s!ę wowelt'o.
.
łelneJ czysto~cI I ulacbetnokł _ Ale- tw6rooooć naUkowa 5IIJadła do ze- we.
Egoiz.m ja:k gangrena toczy szczelntp. do ścian v śniegu, wvso- Na m,eisc~ ~jecbafa wC'Zor.' OG
bander Bab!adsid, .J6zef li.::bkkl. St•• ra. Uniwersyte4Y nie mogą S1no- wietu tych 00 dać mogą.
kiei na Z me't~v.
.
oofudn:iu koleiowa komisJa gled.
nlstaw lubomIrskI, Konstanty lenc, pre- wadz.ać Z ~agranky dziel I pornoOdwotu,jemy sie do uczuć oby. Szka!,oa śnte~u ~naid()wa'a sfe Cla z Wa~zawv z PT"lewodnd.cu,,!
tes Izby nafwy!szeJ kontroli padsłwa cy naUiko wy-ch. Sanacja S1karbowa watel;s,kiclt szerokich warstw ludzI zbyt blIsko lewego toru. MknąCY cym inż. KaC(l.Orow~m.
ta mo wsld l kilkudzIesięcIu Inny.}" wy. f!l!e osrezędzflfa równie! naszych dobrej woli. o doratną oomoc dla
bitnych .,rzedstawlden spOłeczeft$twa". I)!a<:ówe:k naUlko\V~'~. wobec te- kasy im. Mla.oowskiego. Skladka Straciło
wartość
A po stronie przecIwneJ? Potal &łą g'~:
przed sP()roozenstw~m. Idy c:złon,koW's·ka wynosi 5 ztP.. Kon- . .
.,
...
B!)tet_
~leDkite ~d.an!e utll'lY'manla I d·a,l- to P. K. O~ 1371. Ad'res: Wa'rs~.. Jak jut ~tt1~dl'i~v popeł11ił Oowódc:ł. ut b3f)f]U. maJn.r Ma..
J Jeszcze Jedna słuszna uwaga "wy- cl;IYnarmk~6J P:hrY~N~~tnd
' vch,l; l."styŁU - wa, ~~ta.c Staszyca. kasa im. Mla. w oo'itt 3 hr.tesro we w~as,nem mle· tnuek. u ktńrero pOr. SzokalS'kI
• Tell upadłku
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t.r owvc.
o n·o\V'S!
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datn!aJ~ca senl Istotny sprawy:
ty fi'l tvtJe OIl>U~'
II Tclmv
si'
81;'l\:Ireg"Oh . f
•
~z ant" ... \V
M 'm()- v'. a~1U an em. zeZlt1a. I' ~ samoplHlzlw I uznanlo ludzi nleSkazłteln;cb ! sta
c b:".! k ~I'k V ąCOt!11
ł l'ZszkV'C
m ormacj.! udzlda bńj~tW't) Dor. 1,0 t). 1'. Sta,nf.5!i\W t,ńjca. d.emaf na flfzvgon-el>:ernie ~
wpływowycł! Jest wlaśnłe tr6dłem akr~zy. na z y Le , tUJ sus. a za- C~ one!k • '()reS1"?~de'f!'t ~a'sv Aleksy SZNka~skt
oddC1Tl~<OO1 t)atta.lOOcz,l1ym.
eJI tęptenla lednlckl.ego .,rzez endecJ,,1. ~~lkaJh _o_~e.dent~nychN' oho- Rżewsikt. ul. Kl'hńst1(1e.~? 99.
Władle orol<urałorslde wvsra- WyD!.tnje intet'l!el1tnv. 1'O~ł~
JeJ racJa parłyJ1l3 znosJ tylko podrlw ' 2 ale, W~'leem Il\'!a1ll. te ma
A. RzewskL
tv sędrziel!o ~led~.zeJ:o ka'!>it:l'!1l\ car WoklV od słuf.bv czas na,($ O()to
dl3 swoich ludzL lednkkl jako JeJ<tostka
dJOlktora Smok celem nr7enwwa· gręłY'amt'em wS7.ech~rooneJ ~weł
wvhltna. a na terenie emigracji p()!skleJ
d .
,
. .' dzoo!a na mIe'~clt d'ocoodzeń ! u· wle-d1v, n!e znaJd·uinc 'W sfuźhfe
w Rosił przoduJaca I naJwyteJ wvsU1lł~Y Zł W
stalentia POwod6w nle'7.\Vvk'ezll roTa nalcźvte2'-o do jej wv1oo.rzy·
fa. m61t być tytko endek10m. Z "'ł!włla...
.
samob6i~hva.
.. stan~13, i ~kaza;rria.
Idy staullł w uerepclt JeJ .,nocłwnłOekawe zesi~)V1~nie. Zf!131.łdUje.
PoIi1ecbn'l'ka twcwsP~a - 15.91
Por. Sz,O'ka·fc::ld n't) OI'Jl'Wroci~ z RodZlilnn, kt6ra natvcb,maast %
Stów, stal sle ofłal'll partyJneJ Inkwlzvcf,.
w pne·m~w,emll ml!1 1s'tJra O· oroe., ooHtecJmiłka warszawska za?awv w O.Q'I11'sku nauc,,-V'c'iel- Piotrkowa nrzvbl'·ta. zeZlnata. ił
kt6ra od plecka lat zawJsła traa:łcznle sWlatv:. D. MlkJasze~skł~O. ~a 14.79 J)l'oc.
skl~m O ~odz. 8 ra'tlo za'de«1<:1~roo- Ś. p:- oor. Sz'Okalskli 00S'i1 się od.ad feco tyeJem".
~k,atnn.etn ~słedzefllJ'll se.na d<teJ
Wvźs(!,a szkota 2O&'POda~a _ wa,f prz.cd ·kolegą porucznik'e'fl~ dawna z 7.~l'mtarem p,rzerW3d1ta
C
Qtnlsl!i ()św1atoweJ. OdOOSZ3 sle O01 PrOC
Ambrozlak~m
własny
SWÓl nict ~\V'e2'() łV\\'Otta
~tfłwy llkur#. prqn~e aatłC%Y~ łqd zaś O'f1e do licz.by żydów na Wy2- f .
'.
. wier~: ..Straci~ dla mnłe w a r · '
.
."artat1sld trzetwośeł. zalecał UfJ3Ja~ SlZvclt tKtleJniacli W Polsce.
Aka~mia ~ÓmtlCla - 1.8 PI"OO .• tość i-vcie. wlec. hv oogra~vć się
b!
nlewolnik6w, by Ich wstrętnym Włdo-ł A wiec:
' . instytut wetervnarVltly - 13.6
nr.:ehvc:e. trzeba ~e ~vci·:\ 00klem odstrtSZ2Ć 00 nałogu pijaństw •• Ta
Urf.'Wcrsvtet JagliclloflSlki ma OIt'OC .. akadem.fa sztWc męknych- zbyć skrvcie" ....... wv'af ~zvhkJ. !rt
Dziś
za~ pedagogkzna dt'!monsłracfa moralne- i25.04 proc. żydów. ł~O~i - 8,39 v.oc.
.'
,ru.chem Disto!,et .. ~,tever" i W.y Wieczorem o g. 8.15
'o kałectwa nie wymap ,*,obncłl do- 33,78 m'OC .. w~szawsk, - 32.91 ł Instvtut c.t,..mysty~"v _ S,SS ml-cr7.VWSZV W serce. wv~tr1.eHł.
łwbdC%erł - łYPF" pw... 11ll'1~f.ycJo i Dros .. Wiitetiski - 19.57 pCoc.. DO-!'Dr0ee41It.
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6 luteso 1924 r.

o

będzie

ł.6d~

8 lutego 1924 r.

o byt słowa drukowanego.

•

z kredytami?

Rynek

pieniężny~'

WARSZAWA. :; lutego. (PaO. karstw'l J P"? "n1vsfu wvdawn:rbni'a 5 lut.eg'o 1924 r. odbyła się czeg-o ! l!'rar.czne\!o oraz zarv~oW~rsll}wsb~ Oł'nł~~ Urlll~tłlJl~.
zwołana przez m:1t11stl a spra IV wu.lące~w się groźni,e bezrobocia,
u.\I
I\u
li 'J1
~d\llllł
we \V'netrZinvch kO'11ferencja z :1- które obe,imuJe Już killka tvsiecv
Wo\RSZA\VA5 lute~) (pat). _ Na dzi'alem Dnęds-taw;deIB zwiazku pracowm'k6w. wyrażaJąc jed'f1C1dZIsiejszej ~ieldzie urzędowej Dotowa wydawców. z\v. ks.~ęgarzv wv- ~tnŚlI1loe zdatn1e. że pro,iektr.wa11;t
nla były następujace:
'dawc6w, zw'<\z!ru ks::ęg-arzv, zw. zm!ana cellJll3 I(}(f,bHe s!ę w ~Msńh
fiOT()WKA.
graficzn., tow. literatów i dzien- znacz"v na drriivini:e f)an.:'e nt ł uni:Jkarzv. syndykatu dz'i'mn~karzv trudmi, a cześciowo nawet un'f'Dolary ,9100
i zw. z~rwnd. lilteraotów w sora wie moż~Ii'W:1 da,lsza e"'lvstencie0 1ar6-:v
elEKt
uchwa-ły ktclTt1'fetu ('elnp~o con do 'no dztenrnikówo i-ak l' wyda,> ni~tw
Bet~ła 375-370
vrz-enies!'enoj'a ul~ ce1'11vch na pa- iksi.:tżkowych. Wohec reQ;o ;.-ehr!'ł"
Jfolandła 3440-3380
pier rotacvinv I dru"<arski z kate- n1 oro~li P. milT1'stra spraw WP.Londvn 40920-- 40940-38800
g-orji, octaca.lace.i 20 nrocent. do ! nętnnvch o ilnterwen.:ję u odNowv Jork 90Z5-9100
kategorofi. o!)tar~liacei 75 proc. da 'nośnych mi'nisterstw w kietunku
Paryż 420-416
za~ad:niczego. Zebrani 1J0'bra7,()wal'''1~,ereal.izowaOO omnjlj komW:ettt
Pra2a 26t -2!i7;75
li obecny krvtvcziI1V stan dz,j,enni- celnego.
SzwaJcarIa lfi9~-tS75-1590
, -_ _-11010-......._ _

--o-

Zamknięcie m-as drukarskńch dla idem nastąl)i,ło tuż wvłaśrUenk Z3produkcii marek na rzecz skaorhu IDT'Zesta,ni~ druku "ank'notów dowywołało 2'.,a.f1lic'l)ukoiende w sfe- tyCZY tylko potrzeb pańSliwa: .Kre
ra'Ch halTldklW\Tcb. ~dlzic powsta.łv dvt gospoda\fczv. WVmal!'alac,v
ohawv. że zhr.aJm,ie środików obie zwte.'ksronesm ohlegu. nie bedz'e
IR'owv<:h na potrzeby Otr.Zemv:słu. zatamOW3if1V. Poo.few~ ~redvt
iland1u i kredytu. Potwferdrz:l'O sie. t,en opiera ~e na wa,lorvzac:i. prze
że każdy meda,1 ma dwie stroov. ro Istota p()!Teczeń. kt6reml uwaa właściwie. te w sądzie o rze- runk'owatna iest s:rctbit\ti'zac.la marozach p3,nuie za'W'S'ze mawr.e du- ki. n,ile n'<ł tmn nie udem. W gora3tlizm. Teskninlj.śmv do raClo!met!'o nicach. w iakich oroookcvine 00momet1lflU zakończenIa druku ple- trzebv ~OOPodarcze wvma,gac tenieózv. z drżeniem serea wvcze- ~o bef~a. moina bez żadne\!o rvkiwa,lQśmv tezo zba'Wien,ta. a za- zV'k'a. rozszeTzvć emj's..le. Dl alt eg'o
ledwie faM si.e Sl!)erlTllt. łuz knt1kl wszeIikle alamtv sa zbed,Jle.
kmcza. te s1>OwOOułe ono ~o1>ne Natu:ralnłie musi tu być zadro, 1irzesHc,nie.
wa'f'la wszelika przezorność. PK
Wiedeń 12R,75 -126.5--127
ZaoewT1e. zmilllna • t)l'Ze~z:łe K.P. ooWlitnna mż teraz tak opero- WłochY 4łlO-3C)S-~ęR
ubezpieczeń
bez P'rzeromńw. To WSZVS(V Drze wać. iakgdvbv
dVSlkon':lQwata
Mi'ton, 51;0-62:;-611;
\v'idvwa,li. PrzeSlk'c:1k z zametu \ weksle wedrt11.! re2Ul. kióre wSlkaPot. złota 9· 9..~-9..1
WARSZAWA. 5 lutetg'o, (PaO stwach i za,kfadach pańSltwowvch
anarchn kit Dra woo,ł.owvm stosun- zane beda dla 0.1 zV~7)le~'Q Ban'ku
Bonv zlote 1.l-1A
Sejmowa komisja ochrony macy oraz samorząd.owvch. t1Ows-ta wa
koOO1 n,je dokonywa sie bez ~za Polskielro. WSla'k wówczas dwie
Tendencła znltt<cwa.
T{)z,palrvwała proje,kt ustawy o luc każdorazową decymę radzie
śnień. Gdv rlf'C'ZV poomv.1oIT10 na 'necie obi~u ba~oo!i()otów 2l~oto,z2bezv:eczenill na wV'Dadek bez- minist'r6w.
'
g'J,ow:e. odtwr6cooi'e i'Ch na n01.!i wvch becnie mogło sPOCzać na
W8nZ8Wska nnniełda Wle[l?Jn~ robo,cia. Przyjęto I artV'kuł pro'lek Natomia'st odrzucono Wł1ilOSek "
jes't wstrząsem ~amo tllrZez sie. - ~arancjach dobrych weksli hanII y
. • tu dotyczacv zakresu zabezpie- wyjęcie z pod ustawv zakfad6w.
Ale w niePOikoiu z powodu zer- dlo!Wvch ł innych. pr.zewidzlanvch
D"lary
9.20000:10 cze'nin.
Od'rzucono Tlropr)oZvcie latrudnfa!acvch mniei 11,ii 5 robot
w.aill,ia z papierowvm 3Jpalfa,telm w usta,wle n.JewZII'uiSzonveh poręRubel zloty
50200.UOO ! stronn':ctw rohotnlczv,ch. aby u_o ników. OdnoŚtnie do tych zaktap.jócnilei:nym. wvra!a się P'T'Zede- czeń.
AKCJE.
stawe rozciągnąc ta'kże i na pra- d6w. m:n!'Sterstwo pracv upowatt
wszv~f,kiem ndmch e2'orzmu tych
Z cltWMą, gdy P.K.K.P. przestaPuls
1500 cow,nik6w umysłowycho Pozatem r.ion'e jest w przedągu 5 lat zwal~fer. ~tórvm aparra,t ten służył. staJe wY'Pusz.czać banknoty na po
Sniess
4'2 o przvJetJo prO'J)ozV'CJe rzadiU o pod- r'l~ć te zalkJładv od pil'zymusowe2~g! c1ągnięde POC ustawę rnbofników, go należenia do funduszu zabezp.ie
Dla nIch zmfama stosunk6w test trzeby państwa i gdy saana po~rze o ~:~~!l\
sKo,kicm w d:ziedzllTle n,ie",i'adoma, ba ustaoje. S1ka.rb właściwie wyooCukier
1i2 lO zatrudmiających
w przed:slębior.~ czającego.
StW'i.er.c~mśmv Jut. że w fazie fnie swa i'Tlg'erencje wazvn'f'lości tej
Fltley
;;71 l()
.O
Drzeiśok>weł beca w ooiesru nte-instvtucji. NadzćI1' nal(} nią obejmuŁazy
J9~~
\V
h~ndlowymo
Jakie ttrud:no-kl. Cv,r'kulacia wa1:utv je komitet organizacyjny Ban1<u
~iii:'~k'
28'iQ
.
.!:I
maf'ikowef fe'St za srzoztfT)lJa. bo Polskie,go. przy współudzia,le i,nLilpop
4~~~
Z dn. 5 b. m. obo'Wiąz,uie w wv- 561 mielona I ~.
s'kurczvl la' prroces hvoennflacoU. nych J)Tzedstawicieli kół go-spo.dar
ModrzelcSW
"'A('I"~ dlZ,iale handl'Owvm magistratu m.1 .,Wapno··
.. 'ił' ~,()f'KJ
·
t e,raz w ł a- oczyc h.
05tro
.... ieckłe
V't1AN
'A , 00t rzeh v 20 t OW1!Z!11V
Parowozy
2300 Łodzi Z'f'IaC'ZI!lDe we WS'Zvst'ldcb S61 mi,clona II t. " ..
3100000
śnie \V'ZratS,taia: Na'fetv matC2ne \ P.K;K.P. zosta:ie jakby usamn- POCIsk
4800 T)()zv<:iach obn1,Wr.y cennik ,nastę Soda
" "
41~,OOO
sumy uTud\Omlć zarówno .ra sOita- dZi'el",ioną, dest już embrionem ban
RudzkI
1~~ oll.iacv:
o
IMvdro
,o, k'<łw...
750.000
te porl,a!k6~. ialk na 7.;melkszoif1e I~m emisvjn~(), PrzYlJlUs~czać na~~~~a~,~~k~ice
.010 Cuk.-kosł.
klg. mk.1.995-000Cl Zapa~
Dud.•
45.OM
250.000 .
(pron n~omnr.el nomiif1a,flllole) ~~ce wet naleźvże Dr.zvna]mnleJ°$dówna
Jablkowski
inoo faryna
.... 1.6000000 Pasia do obuwia pud...
ro~'o,tl1lc,ze. Jak temu oodo-r.aĆ OO"ZV częśĆ portfelu P.K.K.P. stanie sie
Nobel
6t,OJ Herbata IUlZem
_.
.. 16.000.000 ~!eAlZie szkook.ic
cbleg-u, kt6re~o ,"'alTt~ć me prze- własnością Banku PoISik~ego. TeHerbata w OP'8I "MatfuLi"
1-1 .. 142.000.000
kracza 70 m~1. fr. z.łot~h?,
dy już wszystkie nowe operacje
Dłołda gdańrkt
'k1cwanr.,u nr. 17 Ił .. 20.0000000 Slecrle o.Jar• Zarzad skaroowv tuf wV1tlrnał kredytowe l>odlegać muszą śClSJtei.
Kawa palona
tf
..
5.000.000 mouth"
pól .. 70.000.000
~d'~,a ~o'wa drrof!e. f)lT'owad7aca do kontroH. Ale to n.ieŁy1!lko n,je przet
~~.~NSK. 5 lutego. (Pali:) W Kawa mJelona
,Wcgkl 2nlbv 100 l<"llr, ., 10.000.000
Z~,~)· cn'a cvrk~'adi. Na zanruo a~- n:e k:redytąw, locz nada im bieg dZlsle:~zyc:h.prY·Natnych ?b.r~- ••mieszanka" •. _ '" 2.000.000 Welr. orzech 1100 kl)1.!." 9.500 OM '
C.1~ BaJl'~ POI1Sl.{r~o. na spłate PO- prawlc,towy. przys,tosowany do tach ~l.e yJa\vmty się powazmeJ- Kawa z,bożowa
'
We'i!.. orz. II 100 klg." 9.000.000
datlków I na t>ewlTle f()m1v krredv- n,ioodzownych interesów gOtS!p()dl3 tr S'ze roZnI<:e w 'kursa.ch walut za- palona
...
5900000 Orzewo nnerab. 100 k1~... 4.800.000
t~w mog-a hvĆ obr6cone masy de- <:.zych.
granicznych z wYjątkiem marki Kakao luzem
:: .. 3.000000 Drzewo ntbane 100 kh~'... 5.400.000
obcvch .. kt6re zesKarbion,? 50- Nie może podle~ać wąt!plliwośai. pols'kiej. 'kt6~ej kurs p?P'T3':v1ia się Cvkoria Bohma"
.. 1.000.000 Nah~źv 'P'rzvJJUsz~ać. że zrtrrbka o
cen arrvkuł6w tvw1!icściowvclt ~'
b,e. udełkaJac od !l1 arki. NIema że w ~h'W1iii ta'k doniosłej. epo~o- w dal:z~m CIągu. ~a gleMz,le ~~zę Maka oszema
obawy. aby Sikut1</e;tt teg'O sam wej nawet zanad skarbowy z ca- cLowe! Ole n~st~P1'ły praw:,e ~a.d- 50 f)l'OC.
.....
900.000 ooałowvch. Sf'rzedawanvcb 'orzeL'
ku:rs ~,ark~ zill6w uC1lCITtPlat Przez lą cZlU1nością zwróci sie ,tru pieczy ne ",:ększe .zt?1 lanv • z ;wY'Jąvklem lV'aka PSZCtD11a
:wvdzdał handlowy, wptvn,ie b. dozmobIB'lfzo:walTlłe tych 7, 8snh
wV nad podtrzyman<ie:m równowagi marki polsbej, której kurs do- 55 PIf'{lC.
....
8000000 datJn.io na txlZi!om cen rvnikowvch ł
tw~'rzv s:e tera.z t!,r.a ~vt~acl~. 'nl- ekonomicznej. rowmiejac. że za- szedJ do 0,70.
Ma1<a żytnia 70 proc. ..
400.000 mrz"czvni s4e °s:ktutewnre do d,Ctcy.
ieh w6\Vcza~ t!GV ~O'Zlł CJl'a~tv chodZi ścisła wsp6'łzaIeżność mię
Kasza ta'tarcza' dnia,c~g'o P'J'Zełamania fali d!roZyf.,.
~1\t!ck marlk.~,. Trreha u'Y atać . te dzy finansami państwa a organiża Urzednwa notow8p.l1 W8ern~le.
na, palona cała.. "
8::iO.Ono n1a l l 1 e l . '
o
k~~ waluty mark~we1 )~-t ~lMa- cją gOSpOdarczą. Ta tr.oslka 7.resz,
S61 warzonka .. ..
455.000 o
bl1l'7O'wanv ł ~e wo'l'owadlZeme w ta jest fruktem od pierwszyc11 ~io- BERLIN. 5 lutego. (Pat.) Marruch, wa,lut ?ocych rac;ui 2<> fe" ków naPrawy. oodiętvch ze 511'0- ka polska 458.
oplałY
sz?ze utnvalh. n':~ osl'abl. Oczvwl- ny noweogo rządiu. Tv,llko noadmier- '
o
śCle w.ah~v te n'le ~{)~ą obł~a~. ne wyma,gania .,sfer gospodar- KoRcowe notowania
lorvrbU.
(h) Pon'iewai kupcy USkarżal'rjcza'ne tvlko w zDode. alOO w bite:?aJm ol,ematd~e. tecz l'ako wlłlftc~~. czych" p.owin,ny być tJrzymane n.a
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4,t
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2131 póJ (plus 5)
PARYZ. 5 lu~eg-o. "Temm" pa- tvI!{o profe'ktv. Pierws'lv dOotvczv ,
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1.645 (Plus 25) 'ln'acza. że mrlTllO przviecia w r, bu<lowe !)I()rbu w Gdvni.
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ni,olne: ze W'z$!'1ędn.t na w1ic1tkie ko~ senna; które irnalazłvbv no,t1fZehn~ ,
o,
.
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beozr'obotmvch w Rzeszv nfemiec- orat 862.000 os6b. praoulacych Iy Telegrallh" donos.~. że do Lom· zto-c1(~ a t'rwać 9 lat..
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UL. Tl\.AUGUTTA nr. 6. Jt TEL.
Niniejszym zawiadamia, te otworzyła
WYDZIAŁ OGŁOSZEN
który przyjmuje ogłoszenia do WSz1stllleh pl•• kraJow,.ell
i z.grallicm,.eh po cenach redakcyjnych.
W Agencji Wschodnie! motna abonowa~ w 8 Z Ys t k ł e
przed giełdy, giełd,. t pogieł47 walutowC!, akejowe i towa·
rowe, krajowe i zagraniczńe.
Po europejsku zorganizowany wydział ekonomiczny daje
gwarancje szybkiego informowania abonentów o kursach gieł.
dowych.
Polecamy abonament ..CoadeJlaye1l Wiałnl1łcl E~.
llo.miczD1,h·', które zawierają giełdy i sprawozdania z rynków
handlowych całego świata. .C. W. E." dostarczamy abonen·
10m o godz. 8 rano. Notowania giełdowe nadajemy telefo·
nem i rozsyłamy cedułki.
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