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DZIENNIK NIEZALEZNY OD ~ADNEJ PART Ji. 
Poniedziałek dnia 18 stycznia 1926 r. 
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'KI NO Motto.. 1\ jeśli kto z ~f.S Jest bez ~rzf!chn 

Domludowy 
Niech rzuci li) l'Jią kam'eniem"-

IIIMI.zdą~'" (Tbe kI" d)' ~i~toł.ja jakich Wiele - dla 
". 1lIII- \II.4D1 )edrych kOmE'dJa dia In-
D' <>h dramat. W rolach głóWD. 41etm lackie 4:009all I CharUe 
Cllaplin .. Obraz ten ze względu Da treść 1 jego glOWIlJch Outu,OI' 
CO'łv' }I:!klmi są Jackie Coogan 1 ChstUe Lhaplin zdobył sobie ·zaslu 
zone uznanie na ekranach c:ale!1o św,ata, 

Foczątek 11) dnie po\\szednie o 5 j 
nol1'>O pel 81.}a oorze\\ana~ 

i'ład program! ł-'ECHO\VY hY~AL komedJa amerykańska w 2 akt. 
10 ar Ceny DuejsC"wnlecJzielel ś'tl?ętaod 2 oa 440 ""f 
:t:. !iiio. .. '!li SObnlV od ~...-: ~ PIJ ro1 w~z,,:!t'de rnie-iSC' ~ .. 

,Ku [lIi II!łUiGU~IO patri~ty . 
UROCZYSTE NABOżENSTWO NA BIELANACH. 
Warśzawa 11 słycznia(pat) 

Star an1em komitetu narodowe~o- obcho 
tłu stuletniei rocznicy z~onu Stanisława Sta:: 
~ca odprawione zostało dzisiaj' 'w' .kościele 
~fjaInym na Bielal1.aeh uroczyste . nabo~ 
'z~~s-~wo. celeb'rowane~zez ks. Bronik')wr; 
skleJ!oz. zakonu Marianów. Kazanie, WVllł~ 
.sJt:.ks.oosełWvrebowski . Na nabożeństwie 

, . Qn1 .. bvli.P~ezvden~RzeczvPos1;1ąlitei Stą::: 1 
WO-lciechQWSk;I"ptzedstawJcilele SeJ:: 

:.'~~;'. "'~kjem:-f turlln .. ? .''t:+h'~j 
.ic~. . ~n:l~ . -'eni~:~~Ubli 

'. ,~ & st--er: spra\y 
t .......c:···,jeQ; . . . ezvdent m~ 
~llrSza~r;ral}L .08 {i~ prezes Radv Miei::: 
;SJt!ei senatoJ:'Baliński.orazcalv szeJ.'e!! t'sób 
·~~:~~zedstaw1cieli::2;Wi.zków społecznych i 

lrulturalnvch. Po nabożeń'giwi'e WSZYSCY obee 
ni udali się' na gł'ób Stanisława Staszi.:-a, 
ddzie krótkie przemówienie wygłosił 8ena~ tor Bal!ilSkii dele~at powiatu Hrtlhie'szowt:l 
skiego p. Grotus, poczern złożono liczne 
wieńce, a miedzY innvmi od senatu. Radv 
Ministrów. wOlska .. polskiego. komitetu na,ro~ 
dowe~o . Opcll0du stule~niei r~cznicy zgonu 
Stan1sla\VaStaszica. m:astaWarsza"vv. Cen::: 
tralnegoTowarzvstwa Rolniczego. stronni:::' 
::::twa ~lPiast;: iw~ele innvch. . 
'. . , 'Po'skQnczonvch, .' U1"0c.zv~tnśchlch 1). 

preiYden~Rzeczvpó§'polite'ic; \VTaZZe św~ta i 
z ~zed3ta,vicielami sejmu. senatu.' oraz r2'a~ 

. duudal sie na śniadanie do dYrektoI"a m:iei~ 
scowef!o ~imnazium. 

m 

Lnthef t OrZ} D in t. 
, . 

PRZYPUSZCZALNY SKŁ AD NOWEGO RZADU .. 
Berlin ··17 .. ' (aw) 

DzlBie1sze ro.łrowama z, przy\Vódea.nrl. stronni
etwa ąaly Dar~SZ~le konkretne Wyniki.1.!sta ga.bi 
'$uz~lla nił'roozcie sko!IIlpleto:-\Vaną, 

~ła'Pf:ięliatoawia si~ ~tępuJąco: ka.ncler.z 
i,,~>;;;:~y --.d:r.iL~~J ·~t~.~w .7Ągraniemych 
.• iL~7 dr.' Str&sem~ (nie~ec~p~i;~ll1OOW&) .. mini 
o(.~~ . sp:t"a~ weMlęt~Yc.h. '.l{~ . (demokraci) mi. 
. ·}~ter .. skarbu _. ~~~~1z (a~IJiÓ'~er spraWli:e-
~i~ I. terytOrtęw~'<.-k ','j:reb :M3I'fX (cen~ 
~).minister go~~~k:l er (eenr.,,: .) . minister 
te.ięhslwehry Gesshl\ ", acy Brauna . (ni{ID1. 
p.l~) ~ster wy.a p (n.p.) luo.) mIni-
ster POO'lt Sti'1lg1> . a. ludowa.. 

Brak jest ',1 j . z.gooy 1raJtcji. 00 
..... _'- .;.,,....,.._.~-.- ~._ .. , . 

calość wymien:kmej listy. Nike jest wyk1ucmnem, ie 
mjdą w niej .. jeszcze pevvne miiany, pewnem jest 
już jec1nak)' że gabinet ukonstytuuje się we wtorek, 

. w środ.ę··mś ·wystC\Ill. z eksl-'Qse .p:Med pa.rlamentem. 
W ogólnym. pr.zerachowamiu centrum i niemiec 

. lal. paa"tja ludowa otrzymują· po 3 teklt, demokraci 
2 teki, bawarska. part ja ludowa 1. 

Rro...~ prawicowa, prz-ewjdując podobny wyniK 
oorau wyraża ZUP(~lIn-e zadowulea:mtt\w priekQnan1u., 

,że ooec.ny ~i,eruIiek rz·ądów pój~!e więcej na pm 
W().' Nartooni.ast pisma . ·repub1d1kańS1de . od~ 
się dQ nowego ga.binetu ba.rdzo nieufnie szeze
gólni.ej w stosunku do prz.ewJ:dymmegu milI1istra wy 
źywlen;ia~ Hepps. . 

ęg .. Bch. 
. .:POLITYKAłC OiltOLIF1LARÓW B~ MONARCHJI HABSBURSKIEJ .. 

.Uiałogr6d 11-1 (pat) roch, ~(IDlas'kowanych do chwili obecnej, podob-
nPo1iItyka" w wrty1ru,1i~··· yID., m-tytułowa niIe jak.; w ostatniej aJerze bankMtowej, .zawe~ 

nrm "Wiedeń! Budapesm'"p .llIlawiedeńskie mo·ma stwia'rd.zić udz'a.łtych wszystkich żywiołów, 
speiwlscje bankowe, połąc'ZOOe na z.IlIiżkę kur które byty filMami h. monfuTch}i habsbur.skiej",' 
9Uf.rankaf:F&Ilcuskiego, ora; ą Slprewę wie-- Wieden 11. słvczn:ia (natts 
dbńsk.ieh :fa.łs%erzy ez;ek6w;'zpom-M . których g16 Jak donosi NeuesW!enel". TS2eblatt za" 
WllIi· .. s.rpaWCy, aresztowani w'W'd:edo+iu, zostali. na.~ budapesżteńqkiemipismitm~,.w zwiazku' z a:: 
stępnde wypU!SlZczeni 00. wolnooć~U\vagi sWQjedlz.i ID . fera,banknotowa nastąndćI:fia ia dalsze afesz::: 
nik kończy w następującys.Po.s6b; ,~Europa, nie t.o\vania •. O])irońca, .księC'ia"Windj~ch.graetza 
;bęchie2/abaipiew:ma Od tegQ~ju fałs~erzy i Dr. Damer ·pI'zeslal do,dzi~nnikó,vbudape:: 
PNY~cych . hańb"'spekulacj! "patrjotycznyeh" t' kich ' . d . ni' kf~ 
dopóty; .~.' k4i t.e wszystkietvme1'\nl. !ZO. stalO,§cjdaw sz ens ~ O~Wla . c~e1l!le..,,~ti· "Urem zazna:: 

UlU"}'V .lU ,t' ... , cza;:.ze ,ks.Windisch~raetł bvłhv skłonny 
nęj .monarehjJi dua.1istycmE:j, ci ~yscy' ·ksiątęta., do .·z1,ożenia ... ·.sz;cze .. ~.Ołowv.· .ch .. zezn. ail •. 1eżacvch 

Wiedeń 17 ~tYcznia (Pat 
Neues \Viener Jurnal donosi z· Budas: 

peszłu~że opubIiko,vanie' oo.m1etnikÓ'w 'Pułk .. 
JankowUcza wywarło w tamtejszych kołach 
pQlitycznvch wielkie wrażenie. fZdvż z parni,et 
ników tych wynika, że 'Pomiędzv fałsze~ 
mi banknotów francuskich a naibliższem ~ 
toczeniem arcvks. !\lbrecht.a istniał kontakt 
oraz że radykalne kola nrawicowe uważały 
SYna arcvksiecia Frvderyka za króla We~. 

Jank:ow1CZ ~apisałw swym pamiet.niku 
pod datą 4 iFUdnia 1925 r. co następuie: 
~Ide do 'Pani Ulman. Bedzic mowa o królu 
Albl'echcie. Johann JVleve!'· :również J)'rZV1$ 
dzie. (Mowa tu o sekreta,l'Zu prvwa,tnvm 
aTo- Albrech tal. 

Wiedeń 17stvc:m.ia (oatli 
. craJ: donOSI .. Neueg Wiener Jurnal" .z~ 

Budapesztu hr. Bethlen zamielt'za PO uko~ 
czeniu śledztwa podać sic do dvmisfi. Gdy
bv jednak pOwierzono lnu ponownie misie 
tW()1'zenia~abinetll p.rzedsiewzia1bv daleko 
idącą rekonstrukcje. 

Budapeszt 17-1 (pat) 
SeklJ.'etar.z osobdsty b. arcyksięcia Alibrecllta 

Johann Mayer -ogłosił;,,\, diz.ioonikach ośwj;adc.zeni~ 
w któl"eID. - w ~w.iqzku z iniorma-cja.Il}li" podane 
mi W notatkach are:s:atowanego . pułkownika, Jan 
koviea., ZiS.Znacm, że nie mial j; me ma. nk d4) cs;;
nienia .ani zafęrą.l~a,ni\u1Jtową <iIi. ... ~
nemi ooobaIll;i, . w ruą wIJl.teszan-ern.i. Znajdow~ sł'ł 
o-nwprvvGmew li('lzhi·~ gości palIlIi Ullma.nn, Wy
mieoiQnej w pamiętniku Jam.koviootylko j.e:i;ną.:ti~ 
tarą "U~., gdzie by:tr6\vrhloe'2 oDoonY puł:ltownlk 18 
kovioc, ... , ale ani tan~ ani \vogóle gdz.ieindziej ni~ JI/Ii.iII 
maWiiał z Jankovicem lub z kim innym w 9beCBG'; 

ści Ja.nkoviea o arcyksięciu Albrechcie, ani'WiI"9M" 
cie pułkow.ntik Jankovic!. nigdy. w jego orbeooolIti 
nie rozmaw5ał Q rSii'CyksJęcl,u Albrechcie. Wreszcie 
:Ma~"'Sr QŚWladCl'Ą Ź'8 iest gotów powtómyć swoje 0;" 

świ,ai!czem.e oficj.a.lni(j prz'ocl kaidą władz~ sąd~ 
c:Ly inn.ą. i oświadcz .'nie IJWOje POPMiOO cio~ 

~ 

TELE R 
QBRADY MIEDZY CHAMBER.LAINEl4. 

A BRIANDEM. 
Parvi '17 ~znia.(aw)! 

W kolach oficialnych omawiana.' iąt 
bardzo żywo kw'cstia obrad ni-edzv ~ 
be:rlainem a Briandem. 

'rematem. obrad będzie nietvlko kwest.ia . 
konferencii rozbroien1owei. w stosunku do'\~ 
sowietów i t. P.. lecz także sprawa ewenłu.a& 
ne~owspółdziałallia Francji i. Anelii na mo-
rzu śródzieinnem. '. . 

Poza:tem omawianemi beda kwest je 'kOD 
fłiktów wschodnich~ z W'ilaezeniem "kwest» 
Mossulu. 

BJi.IGltł.CJA POl&~ICBROBOYNm6W 
DO N1ElttIBC. 

Warszawa 17-1 (pał) 

- W. dniu 14 stycznia br. został pod.piea.ily W 
~ier1'illlie pr.Zf)Z prze~v\)dmczą.cyeh k-oonisyj ~ 
nychproookóło ty=t:l,c.zaSO\\"em. porozun::\ien.ta D& 1"~ 
1926 w' sprawie emjgracJi polskich robotników 
se,z-ąnowyeh do Nie.mlBc.' . , 

. Protokół parafowaLi: ze strony nkmliiookiGl. f1i 
Weigert, ze strony polskiBj Dyrektor Urzędu Emf,.; 
gracyjnegO, p. G.a\Vr.OI13ki. .. 

koodYdacJdo tronów, dowódcy zwyciężonych er.. W· t r j . B k.' Fr ' ki' ~ d b F 
mji, ·h. óbc.i. "~:nitedzy i fałs. zerze' bęrT .... Ul'ali ','J·ak.' ą.. . .J.,q. ę~es e. an'll. :ancus .. ego. ~ v y :ran, 
~,.~w. ~.MA~,,,, ~ udZiał W śledztwie wyjechali z . 

f 

Układ, opa.rty na .. ·powyźs.tym :protok616,....,.-
sta.me· w dniach n ':tjD'lisźzych podpisaDY JISIIIII. 
ganeral.nych pełnomocników obla stron. 

~ ~JrI&.~ 



,011[10r(la ka pa ia. 
uKreUzzeitung" ()1!az ~~Deutsche A11~e~ 

meine Z~.·&' zamieściły pod sensacvinemi tv~ 
tulami: .. Czv Polska jest stracona?H oraz 
;,"~otny sian Polsk'l"- artvkulV4 W których 
w' spOsób niemal że identyczny w nader cie~ 
tnnvch barwach przedstawione iest obecne 
przegilenie {!ospodarcze w Polsce. NaHa.~kra~ 
wSZvm jego Wyrazem ma być sytuncia ba~ 

\. ków. Artvkułv 'usiłuia udowodnić. iż ~.nie 
moZna spodziewać sie polepszenia svtuacii 
.. Polsce~ ponieważ zarówno polski rzad 'po 
lfzednł• jak i obecny. Wiawniaia n~eumie:; 
ięiność opanowania sytuacji, zaś naródpol~ 
ski niezdolnvm iest do stale; i systematvcz~ 
ae' pracy. Omawiaią.c wreszcie wady w adm:~ : 
ni.~tr1J.cii dzjenniki wskazuia na stopniowe 
zbliZanie sic Polski do •• stanu, rozkłacdu". ,W v 
iażem te1!o maia być POsteny allltacji bolsze::: 
wickiei w Polsce, która miedzy innemi d~ 
..,rowadziła do rozruchów W Poznaniu". 
: " "fendenda tyCh głosów iest aż nadto 
\v~alna. 1'e2:0 rodza iu pesvmist.yczne at'tv~ 
kuły 'niemieckie zabawne sa nawet, ~eśli sJe 
je zestawi z innemi. omawiaiacvmi Sprawy 
7-= własne.·. , 
:,' 0'to np. ta sama •• Deutsche AlłJlemeine 
~J4:~ w artykule wstcpnvm o-rzedstaw:a sv$ 
luacle S!ospodarcza Niemiec ,w zwia.zku ze 
,'tanem bezrobocła. Cytuiemv najważnie1sze 
t1ane~ ,.. W dniu 1 stvcznda1 wedłu1! danych 
Urzedowvch było półtora miliona bezrobot::: 
nvch. pobierajacvch oelne wsp.arcia. Jeśli do 
liczyć do tego, ,tvchhezrobotnvch. którzy 
iie sa up.rawnieni do pobierania wsparć to 
liczba ta podniesie sie prZy nader os{roż:; 
nem szacowaniu do 2.100.000. a nawet 
2.200.000 bezrobotnych w dniu 31 ~udnia. 
Lh~zba:'ta' nie obejmuie ieszcze tych robot:: 
nlków i funkcjonariuszów" którym wvmówio 
no: pl:"ace na dn. 1 stycznia. Nie mamy po~ 
~ieby .bliże i l'ozwo<wić sie aad tern. ile' ne~ 
dzv społecznej i 1!ospodarczej reprezentuia 
t)OWY:lsze liczb\··' .. ' 

'vV dalszym ciągu autor zapytuje: Jaku 
tendencje uiu\vnia rynek' uracy? I dochodz' do dość pesvn1is tvcznych 'wniosków. wvni :: 
,kaiacych hlz z teilo choćby~ iż w cia~n..l pier~, 
wsżei połowy erudrua. p,rzvrost zareiestro'" 
wanvch bezrobotnych wyniósł okola 400.000. 
podczas !ldv w dru~iej połowie !F'udnia licz:: 
ba,: ta wyraża sic - 420.000 tvsiacami. 
, >~Oo---

Okolonji3 dla A'ustrji, 
(p) .,Keues< \V:ie:n.etr JournaJ." z.amj.eszeża arty

kul 'wsttipny~ d~n:IIQmaty dr. WieSiIlera,w którym 
źwraca, si~ on do li.l0Carstw z propozycją udzielelli.:a 

,'Alistrji mandaiunad j.edną z koIQnjli afrykańskich, 
'wkt61'ej moglybyznaleźć za.jęcie 1iczn.e rze&ze ijre 

• dUkowanyehurzędndk6w, peI'S<melu technicznego 
i t. d."Emigrujt\Nl. dokolonji tej ludno::3c nie by 
łaby stracona dla OjCZYZlUY, przemysł zaś uzyskał 
by lwwyrynek ~bytu, gdyzmozna.by było WYWQZiić 
wsZrelkiego . rodzaju wyroby". Mandat' takli nie po 

, ;vinien budzić 0ad'nch zas.trzeźeń ani natury politycz 
uej, ani strategkzne.j". W końcu dr. Wie~mer prtl 
pOnujezwróceni,e się do Ligi w sprawie umieszcze 
:-ąia w biurach jej ookretarJatu iilrmy'ch sekcja nez 
.rolJtl!tn~j ,mtelige.ncjiaustrjookiej~ 

" 

<'Reforma wyborcza na Lftwie. 
(p) Drtą podstawy państwa litewskdego. WQ 

, becteg'{) rząd kowieilskli wpadł na "genjalny" po 
'my'Sł nowej refo-rmy wyborczej. 

Litewskiemillmsterjum spra:w wewnętlrzny~h 
przygot4)wuje 'obecnie nowy, projekJt pl"a~a. wyOOre7if! 
g;a óo sejmu Htewsik;iego, który jednakże" me zmj'Q.i 

bardz'O &yste.D::>1.l wyborczego i ni.e powiększa ok~ 
,wybo,rczych. Jedynie ·liczba wybCJ.rc.6w jednego 

b ęd.'z,i e , po{hvy~.a, z 25,000 na 30,OOO,pr~ez 
posłów ogrMllko;y SIlę, j&k prz.ewddują 00 

ó~ .. ;~~~'tegrupy, ~ 'me mają żadnych widIO 
, ~~.ąiZaniiR. ~ mll"ndiPrttÓ1;I7 ,beda, nod1:a 

'ti " 

SZ 
[Z 

SZYKANOWANIE DZIECI POLSKICH. 
Jedna z cech na ibardziej ćharą.kterv~ 

stycznych niemieckiej polityki mnieiszośc1o;: 
weiiest obłuda. która pod nłaszc,vkiempra -
wa i tóleranc\dnvch pJ'zepisów konstvtuc ji, 
pozwala' ukrywać tendencie na3hezwzgled~ 
rueiszeRo ucIsku narodo\vościowego. Przeia;< 
win. sje ona szcze~ólnie dobitnie w Dolityce~ 
jaka stosuia Niemcv \.vz$!ledem szkolnictwa 
mn1eiszości polskiej. 

SyStem teipoplitvki ilustruia dosadnio 
nastepujące przykłady praktyk i szvkarr 
władz pruskich ze WSZystkich terenów. za;< 
mieszkiwanych przez zwarta mniejszość 
polska. 

W reiencii olszt.yńskiei składali Pol~ 
cy przez sze.reg lat wnioski o utworzenie 
szkół polskich. Za każdym jednakże razem 
władze reJencyjne kwestionQwałv autentycz:: 
ność podpisów. aby tylko zyskać na czasie. 
Mimo wszystko radca !'eiencvinv Bader ul'ZY 
2lIlać musiał. że 80 proc- dzieci wstepuiacvch 
do szkół włada tylko iezykiem polskim. Nie 
mo~ac'wobec takiego stanu rzeczy oficjalnie 
przeciwstawić sie uwz~lednieniu ·wniosków .. 
'władze chwvcilvsje inne1!o środka~ poleca~ 
iąc Heimatdienstowi oraz olszt"'11skiei Izbie 
nauczycielskiei. aby or~anizacie te na zebra::: 
niu ad hoc zwolanem zakazały wszystkim 
nauczycielom podejmowania sic nauki Jezv::: 
ka polski e11o. Rzeczpros.ta. że te~o rodza iu 
uch'wałę przeprowadzono z oba\vv przed 
atratg posady. 

W niektórych 11minach gorliwsi nalI::: 
czyciele zakazali naw'et dzieciom w czasie 
przerw a nawet w domu rozmawiać PO pol::: 
skuł Za przekroczenie tego zakazu wvmie;:: 
rzano karę chłosty i przywieszono dzieÓon1. 
na szyi tabliczki z ośmieszaiaceminapisumt 

_ Także w reiencii kwidzvilskieJ q' loiali. 
nem przenI'O'wadzeniu rozporzadzeń', w spr'v 
wie szkolnictwa mniejszościowego mo' 
być nie może. Jedvnie w 11 szkołach odh 
wa ia się lekcje ięzv ka polskiefi!O~ lecz i 
skracane lub' skaso\vane samowolnie prze 
nauczycieli. chcących działać DO mvs 
~wych \vładz~' nie lf da ia żadnych pozvtvw~ 
nvch wynikó,v. Nauczyciele. szvkanuiac 
dzieci i rodziców. nierzadko dOJ)uszcza,jac 
sie nawet tero!'u. wyWoluja u' dzieci chęć u~ 
chylenia sie od lekcyj iezvka polskiego. W tj 

ten sposób'w samym DOwiecie sztumskIm"" 
zredukowano nauke iezvka polskie~o~ odb:..r 
wa iaca sie poczatko\vo w 42 szkołach do 11 ,~ 
szkól. Napadv band na polskie zabawY dzi~ 
ciece. g,roźbv policji, nauczvcieli_ aną. 
tak perfidne rozporzadzenie jak to. że ' 
ci lIczace sie v,r szkołach polskich. beda 
siały chodzić pól roku dłużei do szkoł~~ 
wszystkie te nadużycia nie sa iuż dzisikt. 
odosobnionemi \vvpadkami. lecz met-oda. ~~, ',' 
lerowana w zuPe1u.Jści l)!'zez \vładze. 

W marcll li granicznej poznań.sko-prti~ 
kid l::oIożenie szkolnictwa polsk!eao ,D!~ęJ:l~.,. 
wia si:i tak samo.\V powiecie złotowskim po';;; 
stawil~ rodzice wniosek o naukeiezvka DÓł' 
skiego dla lJrzeszło tysiac dzieci.narazie zu,~, 
pę!niebez skutku. . 

\V. takich warunkach we1"letuiace szk.l~~ 
nichvo polskie w Niemczech - jakże rażaco~,;:,c~ 
odbihl od korzvstnegd'polożenia szkolnictwtł;~;~' ć 
niem.'ieckiego \v Polsce. - któl'Cluu Dańst ' 
'polskie zapewnia oc1uone i swobodny 
wój w ramach ptI'zekraczaiacych w duiei 
rze pl'zep1svkonstvtucH i mi'edzvnarodoi' 
zobowiązania POlski. 

a 

Ci n b r,n u Złe, 
~'l) KOlnentuhl.czamierzon~l nodróz do 

An~orv ,ambasadóra Wielkiej Br\rtani i Vl 
, Turcii. sir Ronalda Lindsava .. celc:in naw1aza;: 
nia fokowa!"l w sprawie l\lossulu z tul'eckiul 
ministrem spd'aw za~ranicznvch T'ewfik Ruch 
dv bejem. kor el5pondent dziennika .. Sundav 
Expre!'is" n~podziela Ul'zedowef1o optvmiz 
mu, iż konflikt lnoże być łatwo załat\vionv-

Rzad angielski zdaje sobie z tello Spl'U 
we. 'Pokrywaiac milczeniem ostatnie spotka 
nie Baldwina z ambasadorem tureckini w 
Londvnie. 

Korespondent wskazuje na nieć pUllk~ 
tów memorandum. które Fer!d hej wreczvl 
prem jerowi hrytviskiemu: Turcja wVI'aża~łe 
bokie praQnienie uniknecia, konfliktu zbroi 
neRo: decv~da Li~j Narodów. powzieta bez 
udziału ,Turcji ~~ł-:'~ niczem, nie wiaże rzudu 
tureckie~o: Turcia podnosi swe nra:wo su::: 

gały ptzymuSOWf:'illU zł(}~eniukaucji przy wystawia 
mu swoich list wybol'czycli na pokrYCie kosz.tów. 

Nowe prawo skicrerwa.ne jest 'przooewszY$t 
ltiem' przeciwko mmejSlZOŚciQID. narodowym i ma 
na celu wzmncnienie st,ronnictwa deIDokr,atów 
cnrze~c:ijtr(lSkkh. Tymczasem pmruędlzy ludnQścią 

członkowie tego stronnidwa ruie clooza. si-ę zadne!"ni 
specj.alnemi względami.\V związku z tern dzienlN 
ki stmie:rdzają,. że agitacja wyborcza pa,rtJi ch ,.z.e 
\ak1ijailsko--demokTatycznej na Li:twieju~ sdę za 
częła. ' 

p.artje katolickie odbyvvają właśnie wiece i 
po.siedzeni'8.. \Vyc1ano równdoo: b:roozury, w któr.f~h 
IIllJliej9zości narooowe na Litv,'lie ogłoszone są za jej 
wrogów. Przeciwnie, dziennik ,}Li,tuvos Zinioo" dono 
sd.' że jut otrzymał szereg uchwał protestacyjn;fchł 
w Jr.tó,rych autorowie wskiazują na teror kleryK!l 

) ny,p,row.adzmiy w kraju. Uchwały tlj)w głównej 
mierze nadchodżą z Ameryki. ' 

Lord'D"Abernon nie ustępuje~ 
p) Wbrew' doniesieniom różnych" pism 

ża~tanicznvcho ustaplieniu dotvchczasowe::: 
!to ambasitdOl'a, an!!ielskief1o w :aerlinie lor:: ' 
da d'Abernona i, nominacji"ie~o ' n~stepcv .. 
podaje prasa anf1ielska co' na..steo.ule: •• Wszv 
stwie w1adomośc1 o' zamianowaniu" nastepcv 

,:tmbasadóra lorda d'Abernorra. uwazac nale::> 
7v '7" 'D'rze'dw{,.7..ę~ne~ Do dzi~ dua.a. 'nietl1A ie-

\vefenności nad l\lossulem~ 
1at enl. loza(i:~kim państ\"\'o' tureckie 
·wi :! f)l'zvlcda od •. :\ngUi pożyczki 
SCkD;~ci 10-"":'15 111i l,1. fUlitów. iako reJ~OJml=łe:OL.~',;:~ 
satęza stl':l.tV. wynikłe Z 'Dowodu strat:\(, 
sulu' iednocześnie Turcja gotowa 
\vszczać rokowanitl z AngUa dla s·'nTn. .... ",Cl.1 

ni~ modus vivendi W sprawie l\-1ossulu 
tern że: terytor,itnn sporne zostanie na 
roko\"."ań zdemilitaryzowane. handel 
kft O't.r:lvm~l prawo tranzytu przez B 
rah. rządy w Ba~dadzie i Vi Londvnie 
bćdą. prowadziły \vrogiei dla Turcji oropa 
dv lia blizkim i środkowvm Vl~I·l,;ll(JU~!:.l~. 

Pom,imo ,\Vyrttżonei przez 
pokojowego zalatvvienia k\vesti i 
Anglia nie bedzie mogła z~odzić gię 
podvktowancprzez Angore nrzedwstepne· 
runki do wszczecia rokowań. 

szcze pewności: czv lord d' .. A.be:rnon 
istotnie na wiosneze s,ve~o 
Pierwotne swe postanowienie. aby 
sie z dotvchczasqwego stanowiska. 
hvł on znie\\'olonv łZlnienić wobec, . r 
'~Yvażnv('h spea'\'t. które lllUSi ieszcze 
zanim opuści Berlin na zawsze. Należv 
p'u~zczać, że lol'd d'Abernon odczeka 
$1Owv klarowania i wvś'wietlenia 
sytuacH \v Niemczech orazpierwszvch 

, ków wstal)!enia Niemców- w skład Li~ 
rodów". 

\Viadomość O ustapieniu lorda dl< 
nona dementuje również biuro Reutera" 
przeczenia te sa bardzo znamienne i 
dzaja badź co badz fakt. że 'ambasador 
~ielski, \vłaśchvv t\vórca' naktu loc 
go nie zamierza spaczać przed 
niem s\veiwielkiei misi} ookoJowei 
ca. W każdym razie nie musj on bvć 
stanowiska~i a:kie Niemcv w pr,zVlsZłQś(~l 
ma. skoro zamierza zatrzymać sie 
Berlinie. aby na rzad ,niemiecki 
daJszvm cia~ll swój wnh"'W .. 

~Oo--



RedaktQr··,Jlzeczyp . spoUtej" skazany 
"~'Jla miesiąc aresztu. 

łECłfA KAMPANji~.RZECZYP08POLIT EJ" PRZECIW RZADOWI WŁ. GRABSKIE 
, ' , . ," '.' GO I 'BANKOWI POLSKIEMU. 

,w listopa.dzi~ .~b~r. or~an. posła Ęor;;, prokurator Borowski~ iako rzecznik prawa i 
f.an.te~o . \vWarszawi~ .. ,pro:wnd~ał . zawzJet~ ochrony bezpieczeństwa., w prZell1ówieuiu 
kalnpanjt> Dl'zeciw:B$~ko~l PoJskleII!1! .. w scharaktel'vzowa:ł kampailJe ol'!!anu D. Ko:rfan 
ogÓlności~.·a iego,~ęsQWl . SI. Kaxp!nskle~ tego iako sieiaca nieufność w społeczeństwie 
mu wBZC.ze~Ól"ł1Q. ~e.t:zuca.Jac wviel WSDQ M1ędzy lnnem i powołał się na oświadczenie 
'ianvm. niema ..... ka.zdvm lll}lnerZe, p~'ze 1}rof. Kelnnlererał~ że .przvczvna spadku zło=

=czan1e obo\Vł~U:ia~vch ustaw.! prz~pl~o~, tego leży w samem społeczeństwie. które na 
,~,Dopótv:.a.Q~n .. wodQ nos!, ~QPOkl ,Sle skutek takich notatek i artykułów nie może 

!Who n:ieul'Wi~'~;m6wlstaropoł~Jcle ur~slo;: czuć zaufania do walutv. 
.\fi, i OfenSY\Vłl;:~,~eczP9$PQlttel .. proViad~o Powołujac sie na teze Sadu Naiwyższe 
"na.bez wvtehl"lenl~ zQłamała sle \vreszc1e 20. żeroZ(~laszanie świadomie fałszvwei .wie na ~pębiię$kromnej notatce: •. Niele·!1alue Rcio bez1~{artościowości\Valutv polskiei zoo 
przekroczenia' kredytów rzadowych w Ban wodu l ukryS."!ia złota przez rzad. nietvlko· 
kuPolskim'\ zamieszc~onei . w nr. 306 tee:oż wznieca niepokói publicżny. lecz iest wy~ 
liti$maz '1 listopada ub. roku. soce niebezpieczne. gdyż w nieuświadomJo 
.. . lJr~ąd, . v.rol~ratO'rski Poc:hw11.ał redakto nvch inasach podkopuje wjare w wartość 
ra odpowiedzialnego p. St. JaslflSkl~go do?4 waluty naszei i że takie rozgłaszanie podDa.:: 
powiedzialności· za rozszerzanIe \v1adomosc1 da pod art. 263 kod. kaTn.. prokurator żada 
fal·szvWvch. któremo.lta nieoić. niepokó i w wYsokiej karY aresztu- . ' 
Spojeczeństwie. a na c~ wskazuJe cha.1'~kter Sąd. przvchvlahlc s.i~ d? wnIosku. p~o~ 
kampanii,. pro\va dzone 1 pT'zez .. Rzeczpospo"; kuratora~ skazał red. Ja~lnRklegO na mle~lac 
li~ą"~' ". . . , ." aresztu. HRzeczpospolita" iednak*e VlllOSl ka 

, Sad. pokoJU wprawdZIe un1ew':nnlł red.. sade do Sadu Naiwvższego. stol::1C nastano 
Jasiflskiego.ale urz~d prokU'rn~'or~kl odwola! \visku, że akcja przeciw Babko\vi była ro== 
: się do sądu odwola\vczego l Q't(} one,gdal biQna w •• dohrei wierze". . 
~ __________ ~~~M __ ~~ ___ = ____ ~~~ ______ ~ __ _ 

Ech /iii 

Zł lo ' n DO z j" ia 
ADWOKAT NA LAWIE ·OSKARżONYCH. 

. ~ . .. . 

Powcoohną uwagę,ł'z.wróolła na &teibie'oillegdnj i lllietylko niby mgła rozwm~e rostał!, ale sam oskarr 
Jawaosika\I"'.ronyeh w ~ej SiaU ka.rnej Sądu Okręgo ży.ci1el, -:- w braku wS'zel~"1ch d<>Y\.o.dó~, - ~fn~ł 
wego w W.wr,szawie. Nic dziwnego. ZaSJiadł lxnviem 'wszys.tkie . zarzuty, .gdy by~~ b~d~ny pr.ze!~ um.ys1n:w 
na .. niejnie~den kOIDtLTJ..ista ~ tak cQdzienuy juź; delegowanego 8JędZl·ego WlS'IlIlckiego,. 
n.i-estety, Vi ostatnich cza...~ch by\valee sądQwy, -c- nie I na WCZQraj~:n.. poo1edzend:u. ś~~~wie .li 

~ polityc.mYf 1ub mny .oskarżony, lwz człQ sęd2Jią polkojuDawullliID na ~ele, sif,waerd2ili ns.d9J 
:wiek pOoWs~echini:e· ,szanowanej .instytucji~ jak4. jest bmiliwe·. zachQwa.I!J.e się oska:rżon~go. adw~ta., na 
adwomtlWa, s~g~ pT8wa i sprawi,edH·wośei·..., tomiast and jeden nie przytoczył Ok011eznosCl mogą .. 
adwod:mt ~",la.t~u Tadeus;z Katelbacłl. cej usprawiedliwić zachowaille się w sąd.me ~ 

Akt~arien&a,zezwykJ:lt·~wa.4ą popterany K. 
P!'Z8Zprokll'Ż"a'to:na Dotęgę...,.;...K-owalewskiego, :r.arzu 
cac.zlonk:owli pales.tTy w~za,w$kiej Wsze.zęeie a.wan 
tury w' sądZie ifalsz.ywe oskarzenie sędzIe.g.o () c.zy 
nr nOOpra:wn~. (BagateLa!) 

, Mja{now:ici.e w rotku zEB-złym w Sochacze\yie w 
~.me pokoju podczasfozJ.l'awy sądowej' w spl~a\"'"tie 
Haberma.oo przooiwko Gingoldowi,. Ii. dDpuścH się 
me~Qwariia władzy obrażając sędziego \Vikto 
raDaw.tni'ego. Kr.zyczą~ i wyma.chując ręk:}:nt 

. ZWTĆcił się dD sędziego ze sl.owarnl:"c-o sobie mygli 
taki Dawilnij.a mam znajomego ministra s prl1wi ećl.li 
w'Ośc.i" .Pozatem od1,vróciwszy się 'i;yłemdo sąd'il. 
W'kierunku Hcx.nle ze-branej publiczności, wzywał 
'ją uaświiladka, gestykulował, prze3·;;kad.z.a.~w pro.
wadzeniu l'(lzpraw, prze! y'l,vał św"ia(lkom i \Yr~sJ.
cie sza:rpał srrę· z iro źnym , gdy ten nit z.arząJ.ze.nie 
,s.ę..dzi,ego jął był 1,VYPlXlWa.dza6 z ::laU odwolmta~ 

Oska.rżo,ny nie poprzc..stal n~'l tC111 skuJndalicz 
. nem zajśC!iu~ . 

\VknJ.ka t.Qwiem d·ud pOlem """:zupełn.ie:u2 
.Ilnra chłodm.o"~askarżył de. min,h:ka STJ~'a-\vi-edlhvo
ki Sftdzi.e.g-o D. zarzucając mu nj mniej ni \vię.l:!t'j 
Jaik wyoowanie świadQmle nie-::.-lusznych \vyrok(łw 
pod wpływe.mstosunk6w z rn.iejscmvym. ohrońcą 
sąo<Jwym Wasmianem. 

KO'roną wszystIO!BgO' było żąda.ni-e usunięc1.'t 
D. ~ stanowiska s.ęd:ziego i pOciągnięci,; go do oopo 
Wd.edZlialnQści • 

Wszystkie atoH. oskad-enJ.a te, po skoI1JtrolQ~ 
wanju ieh - me wytrzymały najmniejs:rej kr~tyki 

"t, 

. TQ też,. pprokUI'3Jt?,r Kow~~,l<ew\S'ld,sięgnąws:zy 
wzniośle w głąb pięknycl: tradycyj p<>lskich zajął 
uwagę sądu wska.zamiem, na szczytny stan i<Lost& 
jeństwo d,a:w'11ej io!beenej adwohvtury, na mchowa 
nie przez mą ikultywowani-e. wzniosłych idea. i na 
to, wreszcie; że tego . rodżs jll' "karczemne burdy" ja 
kich siędlOpuścił o:S&8.lr.ż~ny,świ.adczą. i!ż m·ema (In 
nic ;wspó1nego z' tym kultem i że jest on nie sługł\ 

'prawa i- SlprawiooliwoSci. lee.z ich szkodndJtiem. 
, Mówca kreśląc pos:wwgólne etapy owej bur

dy wyxaz.a. pr.z.eko;nanie, że sąd nie będzie . sięlic-Eył 
&1:00)"1111 względami korpc.racyjnemi, tembardzi:~, 
że wyjście z g11'OM ad\VDkatury oskarż.cmego byn.'l.j
raniej niezaciązy na sumieniu tak Slz.anow&nej i sto 
ją.cej uawysokośd swe.go zad.ania adwok.a;tUlry wal' 
BZ&\vg,kiej. 

Nie należy bowi€'fD. na ch"\\"iłę zapo;n::IDl.i,eć jak 
dalece mWl;uił oskarżv.ny: ubliżył - w sposób wygo 
CB kompromitujący"''-:'' powadtze sądu, oozkalowal. sę 
dz.i,ego i następnie jak gdyhy. nruc złego nie uozymł. .. 
umył r~-e. D.ziś - r6wnież zachowu}e się z . dUżą 
nonszalancją wobec sądu (przerywa).1 na swoJe ~
spl'&v!lied1iwieme przytacza gołosłOwnie., ż~' sędZia. 
spowoclCt'\val . zajście (że nie poz~Qlił mu m]\I'.zeć do 
akt hs'z p1enipcrteneji i t. p.), 

'Istotnie me wiele' przytoc.zył na &Wl\ ob~ 
oekarż()IJlY, 'którego' sąd okręgowy. pod przew. sędzie 
go Posemklie.wicza, przy udziale sędziów K<:l8akOW 
sk:iJego i Krassowskiego., skaza,! na "lAłm,knięr.a-ę w· wi~. 
mu na przecią.g dziesięciu miesięcy. 

Poloc, na schodzis. 
WYWIAD z WYSOKIM DELEGftLTEM P OLSKIM ~RZY &ZADZIE CHINSKIMv 

Jedno. z pism warszawskich. zamieszcza spotvka. si~ na każdym kroku z dowodami 
wywiad. z p~ Pindorem. )vysoki u1 dele~atem żvr.:ZHWOŚC1. Szczegól!1auwa~e przy~ladamv 
Polski w Chinach. P. PIndo!' pcl'traktulez do teQo.abv utrzymac dobre sf.osunkl z maro;: 
rządem chińskim o traktat ~al1dloY7~. Kol"~v:: szalkiem rrsan-rso-:LiJ.?'em. w które20 o:: 
sta iąc z pobvtuw WarSzawIe udZIelIł P. Pin~ kregu . koncentrwa,Slę lnteresvgosDodarcze 
dor nasteoujacvch informacvi O sprawach PoIsk~ \V China~h. f,1arszałek f()irytuie nasze 
polSko chińskich i o koloniach polskich na interesv .. czemu ostatnio·'· dal wvrazPoJ)iera~ 
Dalekim, W schodiie. .... iijc Polaków na kolei wschodnio-chińskiei 

-- Odpo\vstania- państwowości polsk!ei bedacej wspólna własnoścJa rzadu chińskie::; 
powojnie światowej. łaeza nas z Chinami ~W i sowietów .. 
stosunki dvplomatvczne~ iednostronne ira:: - Ja.k wvalada nasz stan posiadania 
·czej· IUŹIleChinv umaia oficjalnie tylko w Chinach? 
przedstaw2cielstwa tych państw. któTe zawar,-:-W północne i MandżurH kolonia Dol~ 
łr zniem:i ~aktat .. Mimp to.dele~acia llasza ska..li~ gl"zesmo czterv tvsiaee. Na tem ~ 

3 

rvtorium. zna idtda s!e Poważne własności 
iak:koncesje leśne p. Kowalskiego. (Jbeiu1Ut 
jace .5J)OO klm. k'óN. z własna kolcianrzemvl 
slował tar:ak ien11 fahl"ika f01'nieJ'ów. \V poll 
skich rękach znaidu te sic również wielka cu. 
krownia w Aszvche. pod Charbineu1, Doza 
tern ~tnieie duża liczba dl'oblliejszvch nl'zed~ 
siebio!'stw nolskich. w których Polaev znu;, 
duia zatrudnienie. 

- A życie tei kolonji? 
- Jest bardzo ożYwione. W Charbinie 

istnieje iedvnc a ilnt1azitnn polskie na terenie 
Azii i d·w·je szkoły poczatkowe. V\' .A .. szvche 
otw'orzono ll'zecia szkole elelnenial'ua:' dwa 
kościoły i S!.osnoda p,olska dopełnia ia całości. 
Wychodzi też tVf:lodnik polski. 

.. - lt czv sad. że pod wZf!lecłem ekspor: 
tu Chinv nie sa rynkiem dla Polski.. iesJ 
słuszny? :; 

- Niebardzo. \\,pru\vdzie eksport na 
duta skale iest nal'azie trudny. m 11no to jcdft 
nak sa pe'wne lo\vr)'v. którvch jakość nodbi_ 
ła lUż sobie rynek chiilski. Kołdrv białostoc
kie zna idu in zawsze chetnvch nabywców, 
Towary naRze sa za dro~ie dla Chin .. ale pel 
kale drukowane. pewne ~atupki oaDieru i ta.. 
nia .~alenterb. 1110Qłvbv liczyć na łatwa 
sprzedaż. 

- A czego nanl dosta.rczaia ChInv? 
Przedewszvstkieln herbaty. Dozutem 0-

lejów roślinnych. rnestetv. nie bezpośredn1ol' 
lecz przez l .. ondvn. 

WYSOki delega.t , p. pludor Dowiedz~<li 
na. zakończenie: 

. Musimv d~lŻYĆ do uregulowania n~ 
szych, stosunkó\v z Ch~nam~. co, d!l nąm ~~2 
ność 'POmvślnego rozW1azan1a lUZ lstme]ltJ 
ęych i przyszłych interesów r1ospodarczvćh. 

Z obcych przedstawicielstw na iball". 
dziej pomaga nam w Charbinae konsul a~., 
1!ielski; może wchodzi \V !!fe solidarność bis 
lei ra:;v a 1110ie. eą pl'aw'd9Podobn.~. zroz1;1ł 
m~enie. źe PoLska. la.ko saslad Rosll.!:>edZle 
siłą. rzeczy. miaht dużo do powiedzenIa w 
sprawach Dalekic;zo W scf"lodu. o czem z:r:esz 
ta iuźna. wiosnę r. ub· pIsa! znany 'OUblJevl 
sta anw.el~ki ,Chesterton. 

Bndow.3 kolej'łł!i pomiędzy 
.Trzemesznem a·Or!łOOhoWe~ 

'(k) Pla.n budowy kNei pomdędzy ~ 
nem a Or.oochO\yem zaczyna IJJabi,erać rea.1nych kutał 
. tóW. i zbliża się 1m urzeczywistniiooiu. ~. 
powy:tlSme jest dla Trzemeszna baIvd:oo ~~ ~ 
jE pewnością "'''Płynie na :ma;cme ()j~ m.ieł
soowego handlu i przeID<y&łu. Budowę klOlei .. , 
tym odoi.nk.u .. projektow.atno j.e&Z:O.Ze p:rzed wot~ 

N:k!lada pl'\Z·eszkoda, na drodtz.~ budowy kolei byt 
bM.k Ś'rodk6Vi pieniężnych Jedmakowoż i 1Ię pneiIII 

kod,ęobecme usunięto, a to dmękli ukladowi." C. 
kirownIią Vi' J ani;k(}wie, która. podjęlia, się subwenejs, 
oowa.nila śmiałego pl'z,sd-sięwzięcd.a.. Jako ~ 
posta.WJ1ła cukrm.vn:ia oddanie z dWO!n:ÓW i od. P 
spodafty zainteresow,u.uych wbudowue kol&i .~ 
m.nd.ej tysd~ morgów dohrej z:loeIró pod a;Pla~ PI 
mków cukirmvych, kt.órych mkup ~ega !IObh 
cukro~ DU. przeciąg 10--15 lat, W~ ~ WCIIJII 

le kor.zystm.e i' zN;tały przez mimeresowenyeil 'Pl'Zf 
jęta, gdyż wpłynęły już zohowi~, dotyeząee.-

, prawy bumik6w. Teraz ni.c już nie"·stoi na ~ 
doje budowie, która zostani-e podjęta -"""&Z. ~ 
mem wiOSlllY. Budovla koleoi po;z;wolri rowrue2 na. q 
trudJnienie dużego zastępu robomik-ów i <1& ~ 
~ b azI'oootnym. 

P,iesw y bawc~. 

k) Kilka dni t.elnu w okolicy Dobrvnil. 
nad Wisła wydarzył sie wypadek.k:tórv łe
dynie dzieki bohaterstwu psa Burka n~załł 
kończył sie iraaicznie. przez zama~znietaW1 
słę przechodził rvbak Cichocki . a towarn-

. SzYł mu nieodstepnvie$!o p rzv1aciel. Jks. 
\V pewnej chwili zalalnal sie lód na rzece, a 
czlowiekrunaJ wwode. I bvłhv niewat~ 
wie utonał. gdvhv nie Burek. nauczony 1)ł"zez 
swegO 'Pana do ciaQnjecia sieci 00 Wjśle~ 
Pies schwvcił rl;"baka za ubranie. a że bT! 
mocny w pysku. C1aglhlĆ gozacza1: z &łei 
SIły na powierzt:hnil~. Po półQodzinnei 'walce 
z żywiołem udało sie \vreszciensu wvdobv~ 
swe$!O pana na nh,tszc mieisce i uratowac 
w ten sposób' od śmierCI 

,-~~ 



mentv da:wałv rezultaty tylko 
Uzyskana ener11ia nie pozosta 

żadnvm stosunku do kosztów poł 

GABBJELA DłA:NNUNZIQ. 

z instalacia motoru' slonecznee:o.· \V 
or~z w całym szere~u krai6w na 
\Vschodzieod wielu dZ1esiąlkó,v lut 

(I) ~ mnd.ej więcej 30 laty ~wiedzal· .:xa 
ltrieł; d'Annunzia zapadły klasztor w okollcy Fel' 
mry, sluż~cy diawniej m szpi,tal dla trędowaty;!!!. 

Podcoo,s pobytu w kIasztOirze miał d'Annunzdo WlZję 
~ą opisał szczegółowo w powieści "Le faville deI 
\faglio". We wizji tej widział siebie w postaci 'ilU1 

dla i pięć niewiast, ofia.rujących· mu różne symbo 
ticme przedmioty, jek. sandały, włosiennicę, kubek 
dlrewndany i in. D' Alllnun.z:io ślubował wówczas, że 
będz.ie tył w samotni, na. WZÓI'biednych trędowatych 
8lub ten wypelDlił. teraz, jednakże nie w dosło~m 
brmlieniu słów, leez tak, jak wypad!a dla poety i 
bpła.na pi~kna.. 

Gebrjel d'Annunmo pQSiada, .lak witatOOmo, pi~k 
bą willę n~ je7iiorem Garda. We w.ilhl teJ powięk . ..,ł mu arehilitekt MaJrOID pokój,położ<my Od strony 
GgrOdą, pr.mz dobudow,a.IDe IOO.łej kolumnady. P-o 
kÓj S&m k&'Zał 'd'AnnUDl2OO przyozdobić młodemu ma 
• :nowi wenecja.ńSlkiemu. Gwi<'IonoW!i Cadorn.1, Vi' 

~ cOCi mkol'llDika, tak j'8.k ją . widział w 
.. jwj~ . 

Pr&c<e nad QTJC].oibą ~j komnaty, którą 
4l"A~ l'..aazywa "celą c.zystych ma.rzeń'" zosrtały 
00ec.nre . ukońezona .. Wzrok wchoo.ząceg-o .do "celi" 
tfAamUlll.7M pada. na obraz Cadorni'ego, przedstawia 
jący św. Fl'3.Ił'l~ Z Assyżu, otaez.ającego w uści 
Mu. ~egoprzoo nim tTęd.owatego. Tw&rZ trę 
~ wyka..zuje rysy d'Annun'1Jia. Obraz; ośwJe 
Clony 2 wsrpa!ni.ał-emi k.andela.bramize szkła wene 
Jłatńskliego, wisi nawpt'OSlt drzwI, w aLkowie nad wą 
*ie.m lotem. Sufit pOkoju M>óbiąpostacie pięciu 
1Ji.ewiIast. Posadzka. jest wyłożona. C!ZaIrnym. aks&:ni 
WIn, Da. ~ leżą ~kosz;towne pers.ki-e kOtbierce. 

z PO iędz 

Ściany alkowy są przyozdobione rzeźhamI w drze 
wa· wy-obr-ażają.ceml 4. archaniołów ! 4, żywi{}ł~, 
Jeden z Obrazó~v nrz.edstt.-wia piękną nagą postać 
niewieścią i. mott;m "SemI er non semper"· naotę,) 
ni~ postępują po sobie wspJnający się !koń, cha.rt w 
meguz napisem "Douec capiam"(zd<>będę LUimQ 
wszystko)t statek napowietrzny ,ze słowami nNon suf
ficit orbis'" (-świat nie wystarczy dla mnie), miecz 
wymierzony z napisem .,Lucem sub nubila iaetat" 
(światłość niesie w ciemnDści), Synibol "Energji" 
zaopatrzony jest słowami .. Fert wam et horam" 
(Nad dniem· panuJe i gooz.iną). Ostatnie obrazy wy 
O'braiiają buchające płomienie i uciekające przed 
nimi· zwierzęta oraz' organy. Między płomieniami 
widnieje napis ,,80 lQS portes terret igni..s, nQn me '. 
(Jedyllli-e odważnych strachem nap.a.waogiefl ni~ 
mnie). Ponad drzwiaml mieści. się obraz przedst!t 
wiaj8fCY :Magdalenę v:cbwili) ki-edy olejkami skra~ 
piJa stopy Chrystusa . 

Każdy z obrazów jest a,rcydzielem sztuki i 
cha!ra.kte.rystycmym dla poety. Poniewru1: ściany 
pozatem są wyłożone lli'l.jkosz.towni·ejsz-em drz9Wem 
a mehle, rzeźbi<one w cenne·m drzewie tal~że wysoką 
wMtość artystyczną p.rzedstawiają, ur2;ądzenie tej 
"ce1i zakonnej" kooztował~wiele tysięcy. D<Annun 
zio wynagrodził po ltrćlewsku artystów, którzy tak 
dobrze zrozumieli jego intencję. 

Do komnaty marzeń d'Annunz:ia wstęp bez 
wiedzy poety jest wzbroniony. Klucz od swej "celi" 
n():Si d'Annunzio stale przy sobie i udaje się tut'łj 
zwykle saJll, by sprawowa( swe naooźeństw(l. D'An 
nuruHo poognie. by po śmierci zwłoki jego złoźono 
w tej kQID11aCi-e. **_1,. . ... 

lI!IiI 

l' run Idu. 

już prymitywne motory słoneczne. 
słoneczny . iest machina przyszłości. ILS 
ener~ie ć1cplna ocz Jakiejkolwiek st~atv 
ksztalcać w energJe ruchu. Edison iest 
konanv~ że idealny motor słoneczny 
sie Wł> rót<:e rzec:tvwistościa. \VZl'a,S 
ci a1!le cenv mater}ałów opałowych cz 
'wprost konieczna eksploatacie tego n!ev.yzv 
skanego dotad źródła ener(!P. 

Edisonieszczc przed wojna n!'acował 
nad wvnalazkien1. którego leszcze nie :zd~ 
laJ na razie udoskonalić. Chodzi' tutaj o lane 
dorny. Edison' z ·plvt metalo\vvch. ~konstruaF 
wał model domu. 'P!'zvczem p:rzv nomt1t~v 
pfvnne~o cemen tu można w przecia!!u ~~ 
ściu ~odzin zbudować dom nietrowv· W pO. 
bliżu wal'statów Edisona znaiduia sie 1.l'2V". 
·dOlllki robotnicze. które W ten soosób zos:ta 

. Iv skonstruo\\"ane. 
- . Odnośnie moich lanych domów' ....... ... 

oświadcza Edison .- ~ prześladuje Inn~e ·sta.<} 
nowczo pech. Nie znalazłem dotvchcznqnlll 
finansisty. au: odpowiednio ener!łiczneE!04~~,"" 
Q'eUta. którvbv nli dopomógł do l'OZDOW.,Z~~t? 
chnienia te!10 tak praktvczne!lo wvnalazku~:i{;~ 

Inferesuiacvm iest fakt. że Edi·~on 'te·, --' ... ·z 
S\yój pro iekt of~arowv\vał rÓżnym orzedsie~ 
biorstwom budowlanym bezpłatnie.. Chcial 
\y ten sposóh zrobić prezent robotniczwu· 
l'zeszom całe~oświata. -

- Jaki \vvnalazek sadzi pan byłby dl
ludzkości obecnie najpotrzebniejszvm? - 1~( 
pytał dziennikarz. . -'. 

- Ludzkość właściwie nie o'otrzebaie' 
now-Vch wvnalazków. albowiem te. które sa. 
nie zostałvieszcze należycie wvkOfzvst·a.ne: 
A dopóki sie to :n.ic stanie. pocozabrzatac 
sobie s;!łowę now~mi ~. wvnala~kami. 

Ct!:KA'WY EPI20D z CZASÓW ZMARŁEJ :KRóLOWEJ WLOSKlEJ MAŁGORZATY. PllBriwko biBBVłom 00\'0 orlki!nł~i; 
($' Z oka..zji śmierci byłej królowej wł~kiej 

1tIa.ł:gorzaty ootujemyciekawy incydent, jaki m.i;ał 
mejsce w Rzylllli.e ~ panowania. Humbertą, I., mę 
_~łej ohoonej kroIowej. 

Otóż :roda.k nas.z, Wielkopolruni:n, Gustaw Ron 
. Mnty Z&remba-J.ar&e~ewski, potomek Slt&rych, hi 
SlWryo:mych\i\1Ji.eJk-opolsJdcll Zaremb6w, paiIlÓW na 
K'8iłinowej i Jamczewie, jeszcze' w roku 1858 wstąpił 
do artnji p.temonckli-.ej. Niezwykle woloości wojsko 
we, j~ wykIDzał w \VIOjnie austrjacko-wloskiej, 
m~Ziły .tJiiLS.z.ego rodaka. nan.ajwyt8Ze stano
wisko wo,jakowe. Młody oficer wstał wkir6tte ordy 
DalllSeInWilktora Ema.nuele. II, a po śmierci tegoż 
oeob.i:$tym adjutallte.m Hu.mberrta l., a \V1reSżCiie ge
aerał .. -'-:POl'uozm,ki-em i komandorem orderu Karon 
uy Włoskiej, któremu po'Wlie:rmnQ roorgantzację 
ałytJinej .d~ś kawalea'ji ~kdJej. 

W roku 1893 z oltM.i'i srebrneg'Q w.ese.1a Hum
bęrta i Ma.rgerlity odbył się wspan4ały tu:1"11iej jaz 
Jy w Rzym.ie, k-tórym właśnie dowOOzdl rodiak nasz, 
genar-ał Zaremba-J3Jra.ez.ewski; po ukQ,ńczeDliu od
bYł się w za.mku i kr61~k:im bal. Plrzybyło nań 
wielu dostoJników, między ilnnymi dzisiejszy eks..,~ 

saa--Z Illiemiecki \Vlhelm.· 
W obecności królestwa wlOlSki.ch i ksdęcia Dor 

ja Pampili cesarz niemiecki win,s-z.<?wal generałowi 
J&racwwsk.iemu z powodu ś'NlieŁnie prz.eprowadzo
nego turnieju i doskonafug-o kierownictwa masami 
kawalerji ora.z zachwycał się jegD niez.równa.nym spo 
sobem zażywanda konia. Słysząc te pochwały króla 
we. Ma.rgerita Qd.ezwa:ła .się d() cesarza \Vilhelma: 

- Nic dZiiwn-egot 1.0 prreoie~ potomek W1i:elko
polskJi-ch ryc€'l"zy! 

Ce;serz zma.rag,czyl brwi i zwróoił się do stoją 
c6go obok n.aszego rod9.ka" 

...;.. Doprawdy? - 7iapytal - nie wiedmałem! 
C'Ż.y jesteś generale potomkiem ryoetrzy z roku 184~? 

J.a:r.aczewski skJnął pot.akująoogłową, doda-
jąc: 

- Równ1eżz pOd Międzyrzecza, Gdańska i 
GrUllwaldul 

Tendoda.teik WiJhe-lm pokrył bladym uśmi3Siz 
lciteo:n, puS\ZOzając mimo uszu i obcLarowal naszego 
rodaka orderem ciZerWónego orła pruskieg<>, a król 
Humbert. pr,zepyem.ym mńcuehem bryLantowy ,n. 

' ... 
otop . ,słonsczny ilansdomy. 

MARZENIE EDISONA W' PRZYSZŁOśCI. 
s) Do urzedu patentowego w Waszvn~ 

i!tome wpłvnelo przeszło 1000 z!!łoszeń o wv 
nalazkachTomasza AlWY Ed1sona. Jednako 
wożczarodziei z Melonparku pomimo swvch 
sędziwYch lat nie uważa ab" dzieło jego. ŻV;; 
cia było ukończone. ZrYWa sJe. on codzien~ 
nie o bardzo w'czesniei _oodzinie. pierwszy 
zjawia sie w swei pracowni. 1. ostatni ja opu~ 
szcza. W ciagubieżace1!O roku Ed-iison świe~ 
cić będzie 80. rocznice swych rodzin. Nie u~ 
staje on iednak w pracy i zda ie ~ie~' ze ob~ 
darzy ludzkość nowvmi w vnalazkami . . Tak 
p rzynajmnie1 wynika z '\vywiadu. jfł.kie!!o 
słvnn v,~ wynalazca udzielił WspółDra cowniko~ 

. w i . an1erykańskie~o naukowego czasopJsma 
SciencieMonthy" .. 

Nad czem obecnie pracuie mi:: 
":2;,~Pvtal gdy EdjsOIl 

ku. 
ale lakon~& 

- Poczeka1cie. jeszcze nIe WVftrałeln 
I mojej ostatnie1 kartv. 

Nale~ania ~ościa sprawił v. że Edison 
zdecydował się podać nieco szcz~6łów. od> 
nośnie do ostatnich sW()ichprac.J· Zaimuje 
się on obecnie udosk-onaleniem ltramofonu i 
elektryczne i b ateri,i. Chodzi nlu o to. aby 
~,ramofon posiadał urządzen:e UIDożliwiające 
automatyczna produkcie nowych płyt. Na~ 
stępnie eksprevmentv Edisona .zdażają, 'v 
kierunku przedłużenia używalności ba tervi 
elektrycznych na p.rzeciag dwu do dziesi~ 
ciulat • 

Te dwa p.roblemv nie pochłaniaia ied:: 
nak WSZystkich sil i caleg() czasu niezmQI'~ 
dowanego starca. Jednvm z ulubionych pro 
iektów Edisona' iest myśl o stworzeniu zdoI~ . 
ne~o do użvtku technicznego motoru slone::: 
cznej;!o~ którv W technice nie lestzreszta 
:ni~m nowem, ale d.otychcza.sowe· ekspęrv-

-,,-.f'~ 

&),.NeV"lYork World" podaie w iaW 
sposób che a ochronić sie przed napaaeJll' 
bandytów na . ulicach nowojorskich damy 
bogatych kół towarzyskich", Tak na pl'z~ 
ni France Alda. ŚIJ !ewaczka operetkowa 
żona Giulia Gatti-Casuzzv. króla to 
st\va l\1etrop-olitan Opera postanowiła 
daj jeździć \v rnetalowvm aucie. którego 
maga przedziurawić strzały rewolwerowe. 
pstrzonem .również w szkło tychże 
wra.sności.A.uto wyltlada iak zwykły 
sowy wóz. sdv iednak bandytawsko 
stopień. nie będzie w stanie otworZYĆ 
czek' wozu. ani w żaden sposób nic 
czvnć siedzacvm wewnątrz 'Pasazerom. 
zu tef.!o używać będzie pani Aldatvlko 
Nowym Yorku. Jedzie ona wprawdzie 
tU'l'nee' do ·krajów zachodnich. ale czuie 
ponu tam na tvrn Hdzikim wschodzieu 

sama przyznaje. o wiele bezpieczniej 
samym No·wvm yorku. (ceps) 

OBAWA MIESZKANCóW TYBETU. 
TYTON NIE WYKURZYŁ 'ICH 

• ;nWedle oficialnego listu. którego 
na kopje otrzymało Narodowe 
Waszvn~tonie. w Tybecie obawiaia 
sznych nas-tepstw. które wYWołałyby 
wadzenie· tytoniu w tym mniszem 
List donosi: ... Ziem ja t yb etaj ska iest 
pobożnem królestwem. w' którem ur~~ebv 
w1elebo1!Qw, lamów i bóstw' och]~onl1lV 
Skutkiem dymu z papieJ>osów b 
plierzchna . się iako chmurv. nas 
śc!e i rozddzie sie wszędzie woń. 
niknie ludzi i zwierzeta" wywoła 
śmierć i powszechna z~ube. Rzad 
nie pozwala dlatego nikomu w .......... r.b+--n'.-iA: 

lić paplerosów. Chcemy sie ochronie 
niebezp,ieczenst\vem i starać sie odobl"o 
s,tkic.h: Ró:wnocześnie donosimy O 
do'\vl rosyJskiemu. Jakkolwiek 
podatków od pa,oieros"ów byłoby 
to iednak \v ten SPosób 'U}""""'''", ... rł".r>-ń .. ,",' 

szkań('o~ ~Ybe~u szkody. i nara2~ono 
choro hę Inleszczeście. List ten 
.• Z~romadzen i min isfrO'Wie rzadu 
skiego 'w roku L,eśnego" Bvk~ . w· 
miesiącu dnia. dwudziesleilodruaieggł' .. 
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",Rolaięgich k()b~etw bistOfll. 
,"" ~lV" iednvm z londyńskiCh dziennikÓ"w 

'V,",,""'C""'-""'"'C (JrufuondHav zamieszcza artvkul. w 
omawiaszczególowo spraweHeIenv 
-kochanki ksieciaKarola rumuńskie 
'DrUlIlond wV$lłasza twierdzenie,' że 

.'jKi;)Oler. oduiflca wybitna fole w 
"'i:l. . .l·~;C.~1,~ s1e do rzedu istOt s2CZt1 

liczyła .lat .40i kiedy spotkała 
życia Antoniusza. Straciła 

daVlno SWOlU Rrecka li.nle. 
ksieżna Boadiceat która u7bro 

przeciwko rzymskim na ieżdź::: 
62 po. Chr .• popełniła samobói~, 

bvla również. jak o tern 
posag~ , zna iduJacv sie w Londvnie 
Westminsterskim. kobieta o kształ 

zrodzillV Medic1s4 które tak 
wvwie·rah,. na losy' Włoch i 

oznaczały sie również pełnemi 
··.:K:SZ""'tlLiU!.lHi~ To samo odnosi się do Kat~v:zv::: 

ROZWOJ" Pón1edzlalek~dn. 18 ,;tv~'"Znla 

'O 

~8-LBTNI OHŁOPAKZOSTAL ZBRODNL\RZEM. 

~§) Niestet.y mllDO licznych glol?óW 08trze!eD., 
ogół dotychczas nie zdaje $Obie w należytym si-opniu 
sprawy z ogromuspustcłlzeń fizycznych i moralnych 
jakie wśród młodzieży wyrządza sensacyjny romans 
zeszytowy, dzmłająer na ~mysły i wyobraźni~ (po 
PY'chający be.zkrytyczne Jednostki zazwyczaj do na
śladownictwa zbrodni ••. 
. 18-1etnj chłopak w Bambergu (Bawarja) Jan 

I{Ioss, pracując' w fabryce papieru dobrał się de 
prze-znacwnego na przer6bkę stosu sensacyjno ....... por 
nograficznych wydawnictw zeszytowych. Zamiast 
je zu~ytkować, .. :na szmf:'lc'" chciw::.: se.nsacji chło~ 
pak. całe naręcze tej zgubnej "literatury'" zabierał 
do domu i literalnie chłonął przygody bohaterów 
z pod:z;naku noża' i wytrycha. Lektura ta nie pozo 
srtała bee. wpływu' ta młody umysł i cha,rakte.r. Kloss 
zwolna r.I'z.e<Siąkł ldoologją swych ,.bohaterów" i m 

czął prowadzić życie zbrodmar-za. N<,cą, zami8S\ 
spać, błądził po najodleglejszych . zaułkach miast.ą. 
urządzając regularne pc: lo,,·nmin na kobiety. Ue
kroć spotkał ofiarę, zarzucaI j~j pętlę' na szyję i Ot 

bezwładnhv\Szy w ten spGsóh, dQPuszcmł się na oli. 
rzó ohydnego gwa Uu. 

Po kilku takich ::bn::dn}aeh Kl0·!:·s zG9tał ujęt, 
~ stanął przed sądem, z cynlctmą otwartością ;:lOda 
jąc motyxvy s\vych czynów 7.tC·stal -: z uwzględni. 
niem łagodzą.cych o!~Qliczn[·Ar-i .- ska.mny na. roll 
\YięzienJa. 

nu jednak ta,kich Klm-sów kształoi s'ę lla 

zbrodniarzy w zatrutej atrtlosfm'ze f-omansów zes,..r.y 
tD-wych i podrzędnych kin ,- () tern motnaby nap! .. 
s.ać cale t.OLVJy j oprawić ju w kr,vawo-żał()bn~ 

Q-ktadkę ... 

'2~y;/jll,carowei rosyjskiej. . " .' , 
~~~~~ędr6wka popn~z s~el~dv6shlei 28 '~~~~~~Bm~~~~~~~~~~I.~~ •• ~~~~~~~~~ 
'4~il narodowej wykazuje. że an$!ielskie mo
.,·na.rchlnie~ które ,vvraźnie podkreśliły swoie 
. 'Il.tlZw1ska na kariachhistorii. były kobietnmi 

.I? ...... .,.,....,,~ I en triem i. 
Wy jatek . pod tYli),' wz~ledem stanowia 

'ik~,"'<ui"noT','T Z rodzin,," Tudorów. Królowa Elż::: 
n: koścista i . kanciasta. Jej siostra 

, bvla·kobietą szczupła. a kuzvnka. iei. 
.,p'r: ....... I ..... '''''<\ szkocka. o której piękność Elżbieta 

zazdrosną1 oznaczała SIę również 
l!nją postac~ .. Również inne znane ko 

bvłv. os obistośc tami "dużei wagi". Sł\1n 
dyHamilton. wprawdzie na portrecie. 

";znajduiącvm siewgalerii narodowej. spora;:: 
Wja wrażenie smukłei. ale Inne portretv. oraz 

v· ··.·.·.:t)p:inja współczesnych. stwierdzaja. że była 
'tokobjeta o dobrej tuszv. 

QOśCIBW CZm.UśCIAUH KRATł!1łU 
w:&Z"Ow .roSZA~ 

" ' t§) Aby 2b:adaćprzyczyny ostatnilego wybuchu 
We.zti~jusz.a., i ewentualne jego 'nas.tępstwa, do .1t."a. 

teru wulkanu s.puścili się profesor włQSki Maland--a 
i. profe$()tl;' , :u,niw~sytet-l w Cambridge, Hutchin~n. 
Według,'r.aporlllp~f. Melen-dry, niedawny wybtll'!h 
ogramciył Silę tylkQ . do wnętrz,awulka.n.u i wyn,lch 
ns;1~wnĄtl'z l"\Mtąpiłby dopje.row tym wfPacP.t.U, 
gd,by krater wielkośCil100'.m.etrow ~pełnił się -~·s.ł 
ki().Wlieeie lawą .. W ohoonej chwili ~neni~ooZcple 
~ństwo nie gI'OtZi mte.jscowo.mwom, leżącym' w~Q 
'1)ldłu \i\rl1Ikanu. 

ASTROLOGJA A LITERATURA. 
§) . Z gwiazd. jak twierdza a.strologowie" 

.oziła nietvlko· wvczvtać losy . iednostki i 

to wi fen? 
Wolny przekład z francuskiego. 

Żewrol erol"s.tkim ruchem . W:arł właści-cielce 
8Żynk.U fartuch z głlOwy;&. wWdy' ukazała ai.ę jqj 
tw-a:rz. mi:szcroIlQ tyciem". wódką inf}dz~ twa.l'Z 
stara, pooma.rszczona, :żóIta jak pergamin, z Cegl&ity 
mi wypiekami ~ wystaj4cyeh ... koś~iach policzkO-
wych. _. 

-- Wstawaj, czarownico :....-zawołał inspekror-
twoje plae~ bynajmniej . mą nie wzruszają. Do 
wię.zienie by cię w~rąci-ć Wla;rto za te trucizny jakie 
mi tutaj swycn. gościrac:zysz. 

Stara powiodła zlooni i mczerwienionemi OCA 
m:ipo ea.lej itz.bie, a na&tępniemezęla' płaediw ym 

":gł08em: 
" c _ O, co za nieszczęście!.... Co za straszne, n:e 

powetowane ni~zczęści~spadłona. mnie. Przecież 
ci. łajdacy zniszczyli cra.łe urządren.i~ mej kawiarni. 

Czcigodna :matrona biadała nad s-wymi potłu 
czonymi s'Zklankami jedynie, leżące w jej d-pmu tru 
P1 były 'd1la niejnajZUpełnlejobojętne. 

-Gadaj 00- mwoł<d· Żewrol· -w jaki~h 
okolicznościach rozpoczęła. się ta bójka 'l 

-A eót jawiedzieemogę? .• !Dał&ri:a i.mw}-n.'l, 
A ·p()U!:mpoazłam. sobie. na gó~ napraWiać odz.ie:t 
meg-o s1oo, gdy wtem uslysza.łam hałas. iwytnysly. 
Oczywiście. rzuciłam się natychmiasl w stronę' acho 
Mw, lecz Wid'Z'iała.mtylko tyle, te ci trzejby.u stro 
ną napastującą, .M8 .. ten, l,rtćry. pow.stałi -którego 
%Wiązaliście panowie,. nie jeSltniczęmu winie~ bioa 
dootek. Gdyby tak był Juta.jm61 syn. Polyi, to był 
by do bójki' n.i$ dopuścił !18.pe1YllO!· .. · Lecz ja. słaba 
kobieta·· cótjJoradzi~·"·moglamf Xn;f~ tylk.o 
Be mi sił" UrcąA. . . 

ł 'iDCr fi 
NAJCI~PLEJS!H I NA.TZlMN IEJSZ:C MIEJSCE NA śWIECIE. 

(§) Jeooli narzekamy c~ romą na dot1dri 
we mrozy, a latem na zbytnie upały, to mota P')~ 
crr.eehą nam będz.ip świadomość, t-e są 00 świecie 
mi.ejscowoŚci, w których na.&ze mrozy i na$ze gorą
ca '\vydają się nicz-:"1l w pOrównaniu z tamtejSlZą 
temperatlH'ą. 

N-ajgoręt&żem miejscem na śwl18oi.e jest jak 
'\' h~sna nad brzf'.gami Mo-1'z-'ł Czerwone 

go: Prżeoiętna temperaJtu'a wynos.i ta.m 30,2 stol)
ni.a, wyk~ . często ponad 40 stopni. a nigdy, ba .. 

wet w . nocy nie seh~.. {.f!nitej20 ~topni. Drug:\ z 
nędu j0st mi-ejsoowość l.ugy we włoski,eJ kolonji, 
kraju Soma1isów, gdzie przeciętna temperatura wy-
nosd 30 stopni. . 

NajzimniejSiZą ~i-ejs'CowośC!ją, na której stanęła 
nQga ludzka jest Franh9lirn, punlct OIPRtCli,a, Amund 
sena. w jegn wyprawie do bieguna północnego. 
W. sierpniu t&rmometr ws-kazuj-e 44,8 stóp. poniżej 
zera, aprzec.iętna tampetl>tur.a jest 26 stop. mmna .. 
Najgol'ęts,zy prra.wte lipiec, ma kraj. poł.ooooy na pół 
noc od .pustyni Mohawe W pół. Ameryce.' Temp9ta 

'·Wf 

wYdarzenia . poliJtvcz· ale nawet Wv'darzenia z 
dziedziny literat .• sztuki i· nauk. T tak. astTolo 
~o:wie francuscy i niemieccy zaoowia.daia na 
tok tQ26 olhrzvmi rozwói teatru. W 1i te$ 
raturze maja' nastspić niemnie i doniosłe 
zmh\ny: zmierzch literaturvkohieceł nasta~ 

1'0 WypoWiedzeniu tych słów, stara. j'1dm li! 

powrotem usiadła na stopniUj dając tym do zwm 
mi-enia, że jut poWiedziała wszystko. 

, Ale %t;;.wrol brutalnie post.awU ją J. :pL wrowm 
na nogi. 

..... JÓswziśmy nie skończyli naszej rozmowy 
- powiedział - :tnUS1sZ nam ud.zdclić nie~ wię.cej 
s2~'zeg6łów. _ . 

-- A to jakich 'l -- hardo ()upowi&dzoia,1a azyn
kS4:'ka - kiedy ja nic nie Wliem tnie nie widziałam 

Inspektorow.imiskrzyły się gniewem oczy. 
- C6t byś powiedziała., starta, gdybym ja elę 

t.'\k zaares'Z~wał 'l 
- Pown~d'ział,aJ)y:m, iżjestto wielką niesprawie 

d1iw<śc1q.. 
- N,le pl'zeszk()(bi to temu, iż stanie s.ię ona 

fakt,em, jeż.eli i dalej iść zechcesz uporem i· jestem 
J.te~it'n, i'Ź dwutygodnlowy twój pobyt w więzieniu 
Św. Łazarza będzj.a miał wpływ doskonały na ruch 
liw<.'<Ść twego języka. 

." Słowa te .sprawiły na. eioteeSzupę wra1:ame 
st.os.u~:elektrycznego, . Obleśnam8lSka. mom '3nta1nie 
7ttlilrla· z jej twot,).:'zv, jędz:- wyprostowała' się momOOl 
t:...1nie, spojrzała zuchwale w ~zyŻewrola. wresz 
cia Z8czę~a miotać wymysły j przekleństwa na alen 
tów,. oskarżaj9tc ich, ż.e So])ie ~ośupatnyli do całej 
jej roc!.zmy, bo już ZM.resztowall naj'li:ewmniej jej 
,:,yna •... chł{)pca na.jm,eni·ejSzegD. A zres'rlą -. ooa ... wię 
~enia bynajmr).j,ej srięn.i-ełęka. Owszem - ni·eeh ją 
biorą, nie będzie sdę . kłJOpotać- . przyna.j:mniej i) utrzy 
m8ID...e.· , 

. Inspek~rlNl.w~tnie próboWał n.almzywać~illił 
c:zeru.a, l'ozwścJecto<~j babje. zwłeszc1Ą it . wszy$Cy 
~1,enCistn.i,el1sdę . do'~{),zpuku: Odwrócił' Się 'Od mej 
Jedynie l -zwrócił d~mOrd6rcy ze słowy: . 

c'. . ~,Ty .j)r.tf1l'aJmn.iej me od.n;l~Witi ·uam W7'" 
~"'t .! 

tura w tym miesiącu doch(ldzi tiam do 39 stopI». 
Najzimn:iejszy natomiast styczeli, o ·temperatu...·ze 

. dochodzącej do 51 stop. ma \Verchojańsk, gdzie mi 
totniast w le·c,:e by\va 15 etopni c.iel'ła. Rótnica.%. 
tern między naj\vyższą a Ilajniższą temperaturl\ WJ 
nosi tam 86 stopni. . 

Naj równiejszy klimat ma koŃlJ.owa wy3p&11 

JaInit, gdz;ie, rożruoa pom~ędży zimą a latem wyr» 
si zaled wj·e 10000 stopień. Najoordzi-ej ponurym JtrII 
jem jest półwysep. Kom. gc1zie' n~ebo staJe j9S\t po
kryte chmurami. natomiast Assuan jest bar<lzo w~so 
ły, gdy t rozciąga sdę nGd niem stale PI'lZooudny bł41 
kU, a chmury są prawie nieznane. Deszczu uajwią, 
cej ma Che:rrapunji wIndjach, gdzi-e dnie bez desl 
C7.U można Uca;yć na palcach. Praw,i,e tyle deszcrow 
m·ają. wyspy Hawajskie. Lata całe nie widuj" 
się d.esz'Ci~u w Chile~ Pen! i ni,ektó.rych okmicadi 
Afryld, Ab1:ssynia' wreszcie j-est kimlem burz. 

Na 365dnd w roku 214 jest bttrz1JLwych, 151 • 
kojnych. ' 

• 1 Mi P ii 

pi nieuchronnie. natomiast do ndebvwałeJto 
rozwoJudoidzle tldte1'at ur a . erotyczna. We. 
Pranci1• AniHi i Niemczech za~iumfu.ie 
futuryzm ~ 

Obwiniony, . po paru ehw.JJa.eh 'Wab.tJl'ia się, .. 
te ()dezwał się słowa. 

- P<lwiedzw,lem W'ml jut wszystko, co" 
lem . do . powiedzenitt. I r.az jeSZC2le upewma.m .. 
ża jestem ndewinny. 'ren oto człowiek, który s mo 
jej padł ręki, na Pc",rę chwil przed śmiercl~ ~ 
dził moje tWierdz! nie. To' saru:o powi·edzi~ mo. 
~ ()w kobieta. Cz.egóż chcieć możecie w'lęcejt od" 
mn.ie sędZią bada~ l!ędzle., poWiem mota cdś wfQcet ' 
l-ecz ~ moa vvy1obęd!Z.ieGie .~ mnie -jednego cho6J 
by ałQwa więcej. 

Byio.to powiedZiane tonem tak stal.nowczym. łl 
2ewrol ni-e próbowa.ł już badać dalej zbrodnioar-.. 
Z doświadczenia wioozita.ł, iż na.jba.rdz.iej wyra.fino" 
Wl&D.i złoczyńcy najczęśeiejzachowują głębokie "mil 
czeni~,ehcąc ~hie tym ulatwdć oibronę i utntdr:DW-
śloo.ztWQ. . , _ 

ZatwsiI'dziali zhrodniaTz,ew.iedzą dobrze, it j8d 
no nloostrotnoe słowo, Da pierw.otnp.m śledztwie lek...; 
kQmyślnie wY},owiedziane, o<hrac.a cza.srund w mwecll 
całą obronę, +0 też milczą om najczęściej uParcie, 
ooAm6wią. dopie.ro po długi'ch namysłach, Da.
n:uająaż nadto dosyć czasu w wię.zioo1u. _ 

W tej ~mej chwili ajenci zawiadomil.i lnapei 
tora, i~, domn.i emany żołnierz wyzionął właśn1e 
ducha. 

- Ha, w takim razie -powi'ed'zi'ał mapek~ 
nie marny tutaj. mojedmecl nie więcej do roboty4 
Rozluźnijci.a więc pęta na nogach Qbwinionego, taJi 
by . mógł. 1wooodn;ie nogami pornszaći 'Wl'M!Z mm 
udamy sdędo komisariatu •. by zdać raport wyłdfJI 
włladzy. z tego. oośmy tutaj wid~eli.· Ciotka ~ 
róv.-ule2 p6jdzip 1: nami. Tutą.j zaś dwÓCh .I .. ,. 

;i06t.a:o.i.e na słir.at.1Yt .... IW 
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Teatr .MieilSki .~Codziennie O 5~ .. 
Teatr'Popula:rny ,.Zbyszko i Danusia" 

(Kino Luna Jeb. $!l'Zech'<. 
Kino' Casino •. Czv warto KochaC?" 

'Kino Reduta •• Czlowiek. który milczał" 
Kino Odeon nStrzeżcie sie dziewczęta:'. 

-Kino· Dom Ludowy "Brzdac" 
, Kmo Resursa Jei pierwSZY ~zech#" 
'~K.in. OświatowY ~Wi1helm 'letr'. 

~~ 

Wta·' . 8MłIOS' CI"· • iąoe 

- Komisia konb:-oli zakupÓW ~ośc1 
dla bezrobotnych. 

• , Grupe. ~Ych zwróciła sie do 1)l'ezv~ 
,łam'" mieiskliei z wnioskiem nasvm w 
-slJlraw~w~o'Wadzenia kontroli nad zak-w: 
pami . bwności dla bezrobotnych .. Okazuie 

,Ile bowiem. że stworzenie spec ialnei komis 
" lmatrolui~ i re1:1uluiacei zakU1>V ŻYW::. 
,DO§ci staje sie niezhedne. Dotychczasowa ~ót 
b ~lność w tej dzJedz1nJe uiawniła fa:: 
~e. niektórych dos!:awcóW'lo. 1JI1"~ 

. JJłacanie ~ sPożvwczvch co W r~ 
:~ odbija sie w i>ierwszvm raedzie Da 
'1fMunkHh ~ artykułów. ktćF~ jakość 
'~ jeSt od przedstawianych 1)1"&. a,z 
:~ sUonv.naraża komitet obywatelski 
'M ..... tJłqtv uienieżne. 

: - Ze Stowanvszenia 
.QfL'd.~ 
: W ooniedzia!ek. dn. 18b. m. o 1!Odz~ 
,me 7 wieczorem w sali Don1u Ludowe.eQ 
.pa.y ul. Przeiazd 34 odbędzie s,ie. 1J()2adan:: 
fa, ~y wy~osza: ks: sel1atorJan Ale: 

:brecbt i 1).. blwuik ~nź. K. Fołkierski. 

I 

z alez}· Z druzy ną. 
OBNY CUKRU NIE Bl!DĄ PODNIESIQNE- CENY PA.PI;EBv ULEDZ MAJĄ ZNIlOt. 

Wobec dok{}ll8Jle~ prz,ez przemysł· cementowyy 
pa;pierniezy i wri'wórni€ celulozy nadmiernej pod 
~ ~ IIRnieter ak~rbu J. Zcttiecoowski po pO:"c 
zum1elliu się z B~nk,iem Polskim. polecił ·zapro8ić 
pnedBi:&1riel&1i t.ych· gałęJti produkc}i 00. OOIl'6dę w 
calu obmżenta cen. 

Na :posi-edzenda.ch, które odbyły się w 3-ekl'eta.r 
jaeie g~Ym komitetu ekOIlQm.icsnego mini
strówomówkmo wa.runki kalkuktcjł een wraKa 
19255. 1928 ~ ~mysłem celmowwym 5 pa.p1erni 
C!QDl i· \JStalooo podstawy p0r02'AUllien.i.a,któryeh 
wm1delm ~ prawdopodQbnie ooniteni-e coo. 
SItrawa w.~ie osta.teczme zamtwIDna w przysz 
łJm tygoOOill. NaOOmi.ast ~ysl canentowy m 
~fegł sobie termin jednodniowy do namysłu Md 
Pf'OPOzyeja.mi rządu. W rezultooi-e przeds.tawiciele 

pr,..anyału oementowego oświadci:yli w m~~.~~ 
przemysłu i handlu, lż zoo~ u.st.a.oowion.ą 
cenę cementu 8.50 zł. za 100 klg. i ~ się 
'7 złotyell dla instytucyj pa,ństwowyoh i 
dowych, 01:83 7.50 złotych dla.· innych odł)iol'CÓ1iV. 

R~ ~owania powyższ~ odbyły się 
wspóldziałlaniu miniElf.erstwa Ska'1"DU, mill:1s1~t1 
p zemYB1u 1 handlu, mil::l!iste-rstwa rolriietwa 
Banku PQlaki~. 

W sobotę, 16 bln. odl;yła,się w mliJ~s1;ers_;~f~1 
ska;rł:tll narada z Pl'.zedstawici-elan:ii pt'zęmysłu 
krowniczego przy u~ale posłów sa}mowyeh. Wi 
n&ladzie tej zostało, ustalone, it ceny cukirn nae mg .. 
s~nll podniesione. 

W ,najbtiższych dnia.eh odbędą ~ę rok\>wax:r.i$·· 
z ;.nne-mi grupa.mi pr,ze.mysłu, k~e;podtliiosły CiQ,J; 

gr li • 
ODEBRANE INIEODEBRANE PREMm· ~.DOLARÓWKI'~~ 

Do konca uh1eclego roku następu jare ~ 
$Oby . i :instytucie wygrały wieksze p'fem ie 5 
~oc. pożyczki dolarowej 1924 roku. 

Po 8000 - Bank dla elektryzacH Polski 
(Warszawa). W· LangieWicz (Wa;rszawa). P. 
KwO"2 (Warszawa) E. Da'rgusz· (Warszawa) i 
tJ.. M,ieurski (Warszawa). 

Po 3000 dol. - K. Pilszak (\Varsza'\va).. 
D .. D:ia"'mant (Za\viercie). Tow. Ake. SZCZe1"::: 
bmski (Warszawa) .. 

Ni80debrane do dnia 2 .bm. wvlosow~ 
I Iii 

:Ile pr"emie 5 proc. POŻYCZki dolar owe1: 
3000 dol. ~ N· 101050. 
Po 1000 dol. _ n:::ry nastepuiace: 

89134. ·273371, 479490. 
Po 100 doL -7 n~ry; 1340. 14637 • 

59931. 64265. 100382. 105039. 112978. 1 
172252: 187486. 2354]8. 261800. 270039. 
312803. 341231, 391428. L1026/'8. 404161. 
469724.511456. 537320. 594400. 505086. 
749600. 7'79470. 807418. 903975. 937449. 

lłBolaJIizacja l~łat~la Draco\Ynit~ UDusIo, 
PROWINCJA ł4ÓDZKA OBJE T ... -\ AKCJA ZAPOMOGOWLĄ,. 

W związku z ustalenienl. ogólne i sumy 
zaslłków naWIDOC dla bezrobotnych Dl;a 
cewników umYSłowych na. m. styczeń stwier 
dz1c . należy. że dziś lubiutro nadejda do Ło 
cizi dyspozycje. co do \vyplatv odnośnych 
sum. Z wi=ekszych ośrodkow poza Łodz1a. 
na która przypadnie 40 tys. zt. otrzvm2. Cze:; 
stochowa 8 tys. a . Radom 2,500 zł. Jednocześ 
nie na skutek interwencii delegatów zw'· han 

d10wców polskich u min. pracy ze 
40 tys. podiętazostanie .. również akci 
J)omo~owa w Z~erzu i Pabjanicach. 
nież przevTowadzona. zostł1ni~~ rCQ-r 
wypłaty zasiłk6w dla Dracownikó\v 
slowych w:ten sposób. że \vVnlatil ·:a 
nywana będzie na calViurerenie oanOS]l~ 
zarz.obwod. fund. bezr~Jb'ł a nie jak dotą 
pewnych tylko ośrodkach. 

n. 
W PIERWSZEJ POŁOWIE STYCZNIA WSKAż-NIK DROŻYŻNIANY 

TOW AŁ SIE ŻNIŻKOWO. 
W okresie pierwszych 2-u tygodni stv 

cznia, iia:wniła sie na łódzkim 'r\~nku artvku 
16w pierwszej potrzebv~ zwłaszcz'a:' zaś na 
rynku art. sPOŻywczych dość znaczna zniżka. 
cen w handlu detalicznym. ZnJżka ta \da\v~ 
n\iła sie w tym stopniu co spadek . kuf'su do::: 
lara. ale w stosunku ';;>e procentowym wvr'a~ 
ża się liczba przeszło 10 proc. \V pie1"wsZVll1 
rzędzie dotyczY to 'zielnioplodów i przetwo~ 
rówrolniczvch (maka pszenna spadta~ w c e:: 
nie. o 10 proc.t Zniżka obiela również to\Va~ 
rY kolonialne: ryż. herbate. kawe ' (5-7-1(l 
proc.)· Artvkułvopałowe. które zaz\Vvcza i 
w okresie zimowym mocno zwvżkuht w ce~ 
nie, uiawniaia obecnie tendencie stała ze 

rzędu śledczego, pod kiexownictwen'l kom isa 
rzv odwiedziły znane policji spehmkj zlo~ 
ijŻ:iie.iskie ii mielin v oraz pOde irzane kna jpv 
,. ~ańcach miasta. 

Wynikiem obławy było aresztowanie 
wielu nodeirzanvch je~on10~ciów. n i f1dz'ie nie 
m-eldowanvch. kt<)Tvch pod silna eskortaod~ 
prowadzono do urzedu śledcze!:!O na dacho:: 

. dzenie. (bip) 
~ 

Teatr i sztuka 
~ Teatr ·lfiejski. 
Dziś, pom.ooziałek, po raz pi,er\yszy na przed 

.wi~. po c€!Ilach naj:Il!iż~zycl1 prze.z.a.bawnaka.pi 
talnie gram iarsa Hennequm'a i Veber'ł. "Codz.ien
ni~ o 5-ej" z Jwrkowską, HoreC!k~ Grywiiiską, Sz.u
berem ~ K~ i Biell<OZeim·w.rolach 

\VZQlcdu na znacznie z~nniejszona kons 
cie Pfzell1vsłu. zubożeil1,u ludności oraz 
[!Tomadzenie znacznielszych ilości we 
\Vvdatna zniżke cen z:ano1o\vać należv' 
rynku nabialowvm (masło i iaja () 
proc.) I-"Ja dotvchczaso\vvm DDzlolnie 
muie sie faryna i cukier, a n{eznaCZntl 
k:':l.uiawnia sie IV htllldłu z;crnn!:1kaIl1i i 
seru. Jednak j\V handlu uliesem oczek 
należy zniżki cen SP8WOclO\y'anei zmnie 
nVTIl l10pvtcm \vśród ludności tobotnicz 
tych \yzQk'dów wskaźn ~k drożyźniany 
pierwsza polowe stycznia .. \vvkazuie 
kosztów utrzymania W granicach . od 
proc. 

gł6\vnych. 

Jutl'O. wtorek, bezy{zględnie ostatni ~ 
nie cz,a,rującego "SwLtu, dni~ i llOCy'\ gdyz z 
du odwołania Aleksandra \\ęgierko do \V 
prześUcznfl ta komedja hędzie musiała z 
l:;ełnio i: afiszu. KUj:ony zniik,owe 'Ya;(.n~ 
lJl'zellsta\vienie jutrzejsze. Realizo\vać je 
Kasie Zama.wkni dziś od2 dl) 5 popołudniu. 

\V .środę (ldd!a;Y'ina zapo'vviedz,iaJlaXV 
jel-3 . sezonu: . głośny dramat genialnego 
gielskiego Bernarda Sh3.\v ~>Święta Joanna 
j ,~, ·:Malicką. \v roli tytuŁowej pod rezyserj~ 
c~iez{t, w dekoracj.a,C;.:t Teatru Pols-kiia.gc 
'WJa'tvie według pro1ektów ~rtysty~IIla.lar7J'ł,. 
s1aw:a .. Ś1iwitiskiego. ~l głó,'{nych rolaeh 
Tatarkiewicz, Ryazkowski, Szymański, 
Przystaf1.;;;ki: Biało&zczyńo;kC Fabisi.ek j 

Kasa. %am.a.\Yian sprzedała na pr-emjerę 
dużo JJil.etów, w dalszym ;~;~u nabywame 
lety na drugie, czw~wej p. nE.f.w\l~gię~ .•• 



-- TeatrPonula~nY~; 
Nadzwvcza ine ... PQ~odzenie ia~iem 

Sie ·~eszv.historvcznv . dt~f1.1~fw 8 obrazach 
.~łivs%ko i ą~nu,~ia' Z pOWi~ści H: Sienkie:r: 
w1CZa. .' 4łKrzvzacv .zm'US~l{dw.ekcle Teatru 
populame~o clo utrzvmąn1ą,teJ sztuki nal'e;. 
l)ę-tuarteprzez cały bił*aev tydzień· .Cenv 
;błletów ua wszvstkiewzedstawlenia na i Iiii::
·;~,ze:t.i~Qd 30 f!l". do .1~,O;· ~as~ .. surzeda ie 
,hll(fty ·.na cały tydzień '. ćO(łzlennle od' 12. do 
~łj(f poł iod 5 dolOwtee2;QXem. 

~o&:.:··. 

Ze s·por·tu 
Zawody narcia~skłe'o misirzowstwo 

nanego. 
ZAKOPANE ,17. stY~l),ia (C-S) Vi amu dZisieiszym odbvłv .·śle/ tuta i za wodv 

rulrcia,l'skieo mlstrzostwa,:pllkopaneao. W 
<~ofikurencfi ual1 na8kbll]il vCleżv!a 14::to 
letnia ·St!i$zlel-.:.Posankot~",,~ >acp. Zlentk1e:: 
"nczÓwą. co wvwohilo, ,c.;p;~~omna '. sensa.c.ie. 
1Viistrzostwo . Zakopan6~<i)<",~i:łobvI G asIe nIca 
-Sleczka.2-"~ie lniejs<i(i/~~ial Szwed $tolpe .. 
3--' cle Ałj;d:rzejKrzęt>towSk~ •. 

- BiQkev, na lod2ileo't:nishzostwo Okre:: 

f!ULLW&~J!f7,stvc~n.ia'rC-S). Mistrzostwa 
w hokevuna. lodziedalv· nasteouiace wyniki: 
.Czarni-Uror..,3:2/ Lechia- Hasmonea 3:3 .. 

- . MisttzostwO Lwowa W ieździe na lvż:: 
\t'\taeh .. , '. . ," . ..., 
~~:! LWÓW 17 stvcznhl(C-S)"W dniu dzi~ 

" ' "IJejszvm rOzegrano, zawody łyżwiarskie o 
r trzostwo I.,wowa. W.' jeździe . szvbk:ei 

Ik~ sukces odhiósłbę~konkurencvinv \Va 
,Kuchary który we ,!szystkich .konkuren~ 

go . gimnazjum OdPyl. aif:.dslszy ciąg rozgrywek o 
mistrzostW<' szkól .. średnich w piłce Giatkowsj. 
Pierwsze &potkanie· wh. B. .między gimnM 
juro im. Orzeszkowej a G~zjumNiemjckiem th'l. 

. lo wynik 30:22 \15:12) 15~10} na korzyŚĆ drużyny 
OrzeszkQwej, której~sp6ł ~e względu na. b. oote 
ty'CZne. kootjumy zrobiłjQknajlepsze wrażenie. Pota 
danem byłQby aby reszta szkół poszła śladem 2:E 
społu Orzeszków ej .. Drugiespotkan.ie kl. A. pomię.
dzy gimn. im. Szc7..an1ecki.ej i. G1mn. Niem, po prze 
dłu~eniu (z powodu nierozstrzygruętego wyniku ?7:27 
przyniosło zwyci-ęs.1.wO gimn im. Szc2.anlecklej W 
stos. 30:28 (15:12, 12:15 i 3:1). Gra ba,rdzo ładnute 
SW! Szczanieckiej ter.hnjcznjb doskonały, zaś 9~'ze-
ciwnik kh .' poWInien zaniechać przetrzymywania 
pUkl. Oba powyższ-e spotkania prowadził jak zwy
kle dobrze p Szuml':.'wHki. Trzecia rozgi·y\'t1ka, W 
kI. A.pomiędzyJ.rużynami szkoły Wiśnjewskie~ 
go i M. Sem. Naucz, przy'TIłosła 7UD!?łnie zasłuro-
ne zwycięstwo zespołowi \Viśnie\vskJego w sot-OSUlJ 
ku 30:12 (15:10, 15:2). Szkols.. . Wiśniewskiego pokaza 
la grę kombinacyjną, . te.::hniczni·e . WykOllr:ZO.ną, a 
świ~t.ne "9z~:zupaki',, j&.kimi SIę popisywnl! wzbudza 
ły ogólny zachwyt. Sędziował p. Stempp.]. Wresz 
C1'8 czwarte spotk.rt>"1.ie· gimn. im. ks. Skorupki -
gimn. i~· KopeJ"tlllr...e zakcńczyło się zwycjęstwęm. 
pierwszych 30:10 'j5:5) 15:5). Spotkanie mniej cle 
kawę niż poprzednie. Gra ze strony girun. im. 
ks. Skorupki b~ blada ~dl1żO przetrzymywali piłki. 
czeru utrudnia1ipra.c~sędzicruu, "szczupaki" ich 
przenoswna przez Slat.:ręwyglądały racz.ej ja\ kar 
pie. Drużyna' tappwinna usilnie trenować oraz w 
pierwszym' rządzde wyzbyć sięprzetrzymvwania pi 
lek Sędzi.ował p. Chełmjeki. Następnie rotgrywk.i 
'Odbędą się wna.dchod.ząc.ą svbotę w sali niemlookie 
go gttmna.zlum. 

-- Mistrzostwa :Europy' \lIT Kokern na lodzie.. 
Sukces re.prezeutacjj polskiej~ która odniosła 

owazw:H3ręstwa; 

W zvriązku .::; komunikatem, ogłoszonym pf'll'fd 
pp. restauratorów, mformującym publiczność, ił 
kelnerzy maj& ':!·nUc·.,ać procent do rachunków 
gości, Zwią2ek' K~lnel'óW oświadcza. że na to a.l).. 

solutnie zgodzjć się me m~ że, gdyż system doliou 
l1Iia procentów nie li~uje z godnością robotnika W 
POlsoe DemQkratY'~'ln?>J P P. Restauratl\Y'QID chodd 
zre.sztą () co tnnego, 8 mi~mowicie o świadome n
ehylen1e się ~ }flacenin podatku od faktyczn~ 
obrotu. 

Dlatego też \\"yrażamy nadzjejęJ te Izba S'kaif.. 
bowa oraz referat do walki z Lichwą i ~J:ek-ulaeją 
pOwstrzyma apetyty BP restuurato-r6w, którzy ch~ 
kooztem roootnika i konsum,p.n.ta napychać swoje 
~e81enie. 

ZARZĄD 

Zwłą'l.:kn Zaw~do~:eDo Pracowników 
Przemyslu gas~:ronomiczm.·:~;)telowego w Polsce 

oddział w Łodzi.. 

wskiei 
IW lrel~ dma 1990 styc~ia 

" '"ciach zdobył tvtuł mis'Cn~a. l tak: 50D m~ri 
'pOkrvł·w czasie 57~2s*.15UU m~,I.. - .2 m. 54 
5., 5000 mtr~ .~ 11 m.31.2 s .• looOt~mtr. 
ej m. 54, 6$- WieździĘ} sztuczne1 tytuł m,i~ 
sU'za 'Pl'zvpadłw udziale inż .. PikiewiczowI. 

Dav05 17 stycznia t('· S) Polsk!~espći rep~ • 
zentacyjny W hokeyu no.\; lodz.i-a odniósl w dniu 
wcwrajsz.ym 16 bm. zwy.;;:H~tW() rud drużyną Hisz
panji w sOOs. 4:1. 

Qf3Z w środ~ dnia 20 go s!y~znłl. 

T" 
Bilety od złotych 2 do '1 do nabycia w 

; zaś w Je2dzie'sztuczneiparam1 wYQrała. pa::: 
'l"q Biloró,vna -... kpt. Kowalski. 

- . ,Bo2urywłd . o m.istrzostwo.· ludzkmh mół 
średnich w. piłce ·siatknwej. 

:',;, .... <i H'''''~I 'łV~~c~!)ifl, J~l.pm. >wsra1i Tllem!ĄC1;ie 

"'~----"-, "'t •• id .aa.1i ;si . tir t li -. 

BtmTO~!1A WIN gBAJOWJOlł. 
l ·ZAGFdUJ.~~l.J." XCH~ 

I 

, B.-cła Usielscy! Główna 62-
PP.ACOWNIA WiROiUlW JUBILErt Iea: 

F v Dębo~ Bki. PiotrkOwska 186. ' 
,,4~1\"ŁAD .... E ... A 1lM!t1:i;RtOWSK -:. lit JU~ .Ll:BSKI: 

,JanPlacekt Brr.e2~ń.Q~a lU. teł, 30; .. 
:f.lJGAZft'inłHJW'"-A WLA.SNEGO , YB.OnU; 

B.&urr;~r)3 n.1~!-1'y~d.1f 

PRACOWNIA ·CHOL&WEKl 
J"ani.ec, All(lrzeja 24. 

. S~EPY' GALAN':fEIłYJNO '. SPOŻYWCZE: 
StefailskaWólezalttkt,t,'l29. 

M~~t tJ:fI!;h 
RachubJ'ńska,"Lagi~Wimcka. 18. 
A. SzkudlarekRcgow~Jia"69. 

BlIRTOWmET"fTQ!oJIOWE: 
LeW'aooQwski Na \vrot J8~ 

CUKIERNlB: 

W dniu dzisiejszymtj w nded~ielę 11 bm. Pol 
s~a bije Belgję 3:1. 

Zawody między Austrją j Cze.choMo'wacją za.
. kończyły·g.i-e' ~wyelę.stwem 'Piel"W$ozyrh w stosunku 
.lHJ .. 

-lU:gTAURACJE: 
Wojciechowski Kilińs:kiego 180. 
Karbcrw1cz Przędzalniana 62. 

ZAKŁADY KRA \VIECKIE: 
Dz~"niakowski, Emi1j: 46. 
Gaj da Ki1ińskjego 216. 

SXLADY UBIORÓW MJJSKICB~ 
Spałek ".{ziQW3ka 20. . 

FRZEDSUiBIORSTWA ROBÓ~. BETONIARSKIOR~ 
Wojciechov ski .i{}lińskiego 147. 

SKLEPY TYTONIOWE: 
Matuszf!W$;.kj Piotrkowska' 301. 
WOJtatowicz CegIE'lniana 74-

. SKLEPY SPO~YWCZE= 
J.oJdel hzędz.alIlliana _I. 
.zywi·ecka EmUji 52. 

Nowę.ckl cuk •. ,.Św itezjanka" P1Qtrkowska 1 ~J,. 
Grz.es1k Sienkie\vieza 40. 

Górericz Gubern& torska. 3. 
SZ~:::ldl~r GUbernatorska 7. 
Kmiecillska I{iIiilSki.ego 178. 
BlesiJislci Wilć,za 10. 
A. J óźw1ak FraneilS~kańska 10. 
Piechocki FranciszkańSKa 24. 
Zalewski Zawiszy 22. 
Szychowicz ŁaglL wnicka 30. 
Fr. Kępa Wólczańska '141. 

BIUBO BANDLOWE: 
Łuhieński i Kochanowski Sienk: ewie za 40. 

GALAN"1'EB.JA I MA.NUFUTUBA: 
'Rzgowska Nr. 7. 

··PIBKARWIE:: 
Kosz.anski Zawiszy 9. 
Gralil'iski" Kopernika,30~ 
WarioachOwicz Grahowa 20. 
W.. Wieczorlrows.kl Rzgowska 92. 
Dyd;~rBki Sosnowa 13. . 

1.1.KLADYPOGRZEBOWE . I·WYNAJRM· KARBT: 
Hage Przędz:a:lniana 14. . . 

ZAKŁADY l\YMARSKm: 
Briger Pańska 00. 

Przetywamy'Cz1lSy ·bardżQefę2kie. Niejedn.emu 
SlU"', firm. czysto pn1S'Rkh. 'Uf 'l1eślnlkćw. 
dZi .·nie1ednemu wielu .. groszy.. A t· ty~h, grrisą 

, nyctJ powyteja przetrtymatny lteltecię!kJe 

SKŁADY :r PRACOWNIE OBUWIA: 
Mora wski Andrzeja 43. 
Stępniak Z. '~rska 39~ 

ZAKŁADY KOWALSXIE: 
I{rzeczk<nvski Ogr{ d<lwa 9. 
podcr.aski Kiliń~kiego 126~ 
Ktircwws-ki Zgie:r&ka 00. 

PRALNIE: 
Witkowska Pańska. 54. 

kasia Flnarmonil . ' 
t"Lcząt-::k Drzed~ta\\1i€ń o·~odz. S 50 1Oięez.. 

II 

SKLEPY GALANTERYJNE:' 
F. Piątkowskl Pio\,rkowska89.. 
Jarocińska Piotrk'Jwska 121. 

SKŁADY APTECZNi:: 
Turski Napiórkowski.ego 42. 

SKLEPY RZEźNICZE: 
Zapędows!':l Uul}rlnatiorska 21. 
&1a pjński Guberna,torska 23. 
Stamirowski Gratowa 21.. 
Sz.cz.epaniak Rzgo~ska 12. 

SKLEPY KOLONJALNB: 
Zasa.da . Rzgowskt: 35. 
Pałczyński Andr:;eja 48. 
Sworzyńska Hokicińska 11. 
J. Bibuła Rzgowska. 92 . 
W. Górski Miedził- na 22. 
A. \Vesołowski R2:eowska 35. 

:rE YZJERZY: 
Kwiatkowski Kilińskiego 205. 

PIW1ARNIE~ 
Szubert Emifji 44 
Nagi,el GrobOwa i!:1 
Nyga Rzgows:m 8. 
Kupsz RzgQWSKa8. , 
GaWl'Qńsld Kirń~kiegu 197.' 
K. Mlalkowski PO~' ~dzalnia:na 39. 

SKŁADYVJIN I WóDEK: 
Zygadlew1cz Łagewnicka 13. 
M:areinkowski K,:"pernika 2R 

WYTWÓitNJE OBUWIĄ.: 
Szumińslti Kop0'nika 30. 
Uznański Ki1iń~\.: ego 176. 
KONFEKCJA DAMSKA I DZIECINNAł 

Szarf Napiórkow-;kiego 22. 

I 



• 

Drukarnia Akądensowa l J;oowo zE. lub rÓWnowartość 
u dolaralJh l'Qtrzebuj~. 

tlrocent i gWarancja Od UillO 
.,;y. Oferty pod 1'115cQołł. dO 

, 

" 
Łódf, AL Koiciuszki 41. -

adm Rozwoju.. 168-2 

2 dute pokoje z nalkonem VIi 
okoł;~ Andrzeja z WejścIem 

wprost ze schodow oddam ta, 
nio. Wiaa. Slenkić~icza 52ł m. 
22. ~-

Przyjmuje wszełkle roboty wchodzące Konwersacja trilDcas.ka. 'Lekcje 
\1) kompletach i pOJedyńezo. 

VI zakres drukarstwa, jak to: 
bł~ety, rachunki, koperty inaldady tygodnikaw 

r'rzejazd 45.m. ~8'\' 164-2 

00 w}najęcia. pokój z oddZlel~ 
nem wej!C1em l elektr. oś

wietleniem. KOD ernika H 57, 

WJikmaliIikowana 
Lvodystka. 

ty. dobrze WVlrO]l'\111H:l 

ni od 6 al 
Ceny bardZO prą."poe. m. i' 165-2 

towska KiłJrl'iśł~f~ro 

. Dla p~~ 'U5 ptl'oc. aatępatwa 
(ifi<! • 

Chcę pc Życz)"ć 

t 

-s 

Prze yslowcow Łódzkich 
Spółdzielnia z ogr. odp. 

Rlk załOŻIRia ł8SI., Inogielłcka Nr. 15. 
. przyjmuje z oprocentowaniem: 

WIcład" Oazc2ędnościo.e w Z ł e t y cb 
z wymóViierdem ina nwe żądanie. 

Wkłady o&zczednościowe w Dolarach' 
innyclt ~ałutach obcych, zwrotne 'fi ·Dołcraeh i t. ,-

Załatwia \\lszelkie operacje bankowę 
ank, DewizowJ'. 

Wynajem kasetek .t~wvoh (Safe.) 

ii~:::::::::::::::::::::·::·:·::::::::::::::::::::::~ 

Wy2sza szkoła kroju i szycia 
l' 

.usiało.faoweJ 
_i~I~ .. j 

" 
~_a . M.1VYstamie pr&ey kobiet 'fi. W~ 
2IotJm medalem, w Belgji srek. i dyplomami oznaaia 

Ł6dż, Pi_Ipko.s.a 183, 
..., ~ i nłbze ł\~toda kroia. podtu~. systemu franeusldegc 

1 a~elSkiego Gruntowna naukn pasowanla mierzetłia i npinanie 
l'tła poezątkUJl1C1Ch przygotowa~czy rus S23cia. Przy szkole dl.1Zt 
preec-wnia s'Ukien1 gdzie uczennice nabierają ~W1 i Wlsm . 

\kzeru;łee otrzymuję patenty ceeho\\1e! łiW· l1rria4ect'i1f 
.;ywame.. 'Na miejscu duży 1XlyPór muekiilÓW.. 69 

fot K nrsy wieczorowe" 

-Z powodu· korzystnego s"'!!II';.kłlP'li:l&· o· k.-e· . nne 
%$ upu poleea ...... - - d«. 1lł.łIIf 

cegle szamotową fabryki. Ćmieł6w j. ta· Ps 
F ZD:ii:ODj'cb een-ach. 

Materiały BndO\'fłłane i Szklo 
T .. HAnELT, ł:.ó~ ul. PlISła 17. 

i02.O Telefon 54-55, 

L 

3 rob łł B 

Potrzebny ogrodnik st;;rszy 
człowiek Ba wieś . do liUlrZ}6 

wnietma 1'IJqlagarua skromne 
Oferty składać pod 19 Ogrodnik" 
do hozW01U. 165-1 

'ogłaszania Akuszerka .Pipikowa przyjiLiu
je 2sm6111ienia pań. Piotrkow 

ska 152 m. 14. 94-5 

snrzedaź: 

2.ł ... proeent od' UUliOVl'f. 
zaraz, pO~łladam 
Z8m. War3zawska 15, 
sDodarz N, Rzepeekf( 

Zgubione dokumell 

Ji:,upno MOdniarstma d"umieai ęcznY 
kurs organiza;e fJrma .Ma..:. 

Son ~uzY" zWarszamy. Sy- zgubionO pOłtfel w 
stem paryski, adoskonal!łny. Za,. zriajdowały sie trzy 
p :sy: Flac Woln~ 2; lU'ne- po 500 zł. 

GARNITUR !fa~~Wia~~rit. Ker. fld 4-8. 1050-5 ~~~a:: ;:~:l'W€:~lIY~dS;IdE!goj. 
mimstracla Rozwój~ lU. Koś~ .. . . _ Ećmundt') Wislamsltiel~o.:} 
CIUszki 41-od g. i0-ej. .,laż~ca do mszystklego tw-, Kom. Rzadu na m. 

:;; trzebna zaraz Przejazd 65. pewną su'mę piefiIędZJ7; 

Al Meble na, raty cale kOm!!- GosDodarz. 152-2 niruej3Zjm uniewa.żnia 
• Jet" i pojedyńczo, gwarSnc 3' A'" . j - lazcę.. uprasza się o 

je kilkoletnie. odśWieżsllie. Sto " .~, ':Ł po~oJ Owe rrues~anle po ko d.o~nmentóm Łódf. 
larnial,..ubelska 6. przy Napi6r SZUKUJę· DZlelUlca Obojętna. ska 1.04, E Wislaws.kl; 
koWskiego. . 107-5 Oferiy z. w,szczególn. 112arun

KÓW pod ".o. W~S...do Roz-
wołu. .159-2 

Sprzed~m prasę dOsiana ręcz 
oą SleradzJ Ożyniewski, 

149-2 EnergIczna starsza ,osoba po-
.----------- szuKuJe posady do zarzadu 

Gospo~arstwe 8 mórg przy Clomem.. Oterty dO RozwojU pod 
~J. K." . 11~ . SZOsie .. OzorkomSKlej nada 

jące się na interes handlowy 
i pod letniska. 'Wiad omos-ć,ul prz)!jmę wspblnika lub spói-
Przędz&1niana 43 UJ ł 'l mCZkę z ISOą zt do prowa .. 
'. ł' '154_8 dzenia płek~nu PIekarnIa w 

aomu~asnym. Oferty do RaZa 

Sklep rzetniezy z 'Warszta.tem woju pod _SpóJn K- .175-1 
z p owodu wyjazdu sptzedam . , 

tub mjdzierźaU1if:. O terty sob Nleml.eCk1ego (gramat.ykaf hte .. 
.Rzeżnictwo" ao Rotlloju, ratW'a,~otl'lterS~Cla) myacza 

c 161-2 lndywlaaabue dO$wladczona na 
uczy~lel.lul SienkiewiCZil .Ni 40, 

Sklep spoźy~cz1 pokój z kuct m 9. Z2t 2-4 Pp.. 171-2 
nią do sprzedania od zaraz 

Sr~brzYń1lka ·11, Fryzjez.. . MistrzynI Akademii Paryskiej 
________ ' _1_10_-__...2_ Dyla wlakłcjelta ukol, \Ił 

Wersu.ie udz)ela lekCji aroju 

Spl"zedam 19b ~dzie:'ŻaViię szycia łe.twymsposobem l>ez 
plcc4Ox12 Od zaraz. KHiń. żadn1eh rysunków GdańSKa 29, 

ski ego 85- 2. lS4 ..... ł Z()kł2:e~s&a .. Le»ledjełt. 
19&-;-1 

Sprzp.dam Sklep z mieszkaniem 
lab %tłR3ieaię Zft mieszkanie. ok": dla ........ft do j' 

Pn:"'dz~lnjant'J 59. . ls 8-1 p . ...., ~ wyDa ęma '" ceaa przystęp na Pańska. S5: 

ł:prztdsm kredens. szafę. otc~ m.18, 177-1 

iJm~mał' bil1rko, lóika .. s1ó,. 
komodęł etai.erk~. leżanke .ul przyjmęmę,żczYZflę . o i'! miesz-
~owną 55, m .. 46, pr" of. par~ kanie Kllłńsluego 1~9 m, 6. 
ter lBO-1 114-1 

S'Pfzedam parnik do k8rtof~1 Młode mal.żeństwopos;c.ukuJę 
GdaRske lal, Nogecki.. pOkOje W śródmj~lu od, 

178-1 gospodaru., za czynszem z gó. 
-------------- CJ od U)raz \Iliad Go RazU/oju 

Sklep z G",oma pokojami ku· pOd .J. K." i79-1 
. pię na PiotrkoWskiej 0-:1 al 
Głównej do Benedykta .lob \i: 

przyległych ulicach bltsko Pio;r 
kGmstuej Oferty pod ,.Sklep" 
do R01'woja. 116-2 

Kupię domek z ogrodem.· Ul po 
bhżo.' tramwaju~ Oferty do 

Rozwoju -pod ,.Z. K." ; 83-4 

:~. UZY"I gruntownie u.dzie .. 
i.1 . n lam na skrzypcach 
mandoHnie. gltarze eraz teorji 
muzyczt1el· amatorom syste .. 
mam skróconym~ 1ntramenty l 
nuty są na mieJscu i do sprze 
<-auła 6·go Sierpnia 18 ~ :.t 4, 

UU-l 

Bekieszę na hsach sprzedam 
niearogo. Wiadomośt ul. O· przyjm~ 2·ch panóW namiesz~ 

grodowa ~8,an. 15, sień 4. . kanie Oterty pod ".Mieszka. 
181:-.1 me" 18t:l-2 

naroiny dwupiętromy do 
dania ehrześcijan019i: 
mość Kopernika (Mil 
a a6rza~ 

04 zaraz samadzielna 
wyk1iPeliflko'łli!811& do 
stołowni. Wł8domog~ 
1J ny al. Zamenhofa S. 
8~O dO Je rafio. 

inteligentny na dobrem 
wisku (nie Piedny) 
wdowy lub st. panny 
poslaa~ląca nieco. 
<lom, lab interes hand 
matrymonjalny. OfertY 
zwoJu pod ~A. B~ 45," 

3 pokoje z 
~ 1\i'sze1kiemi wygod 
ka. klozet, ele kt! 
śródmieScie) za 
uolarów. Oferty 
wo· Rozmoju. 

CENA OGLOSZEI'l~ Przed te1tstezp.30 gr. w to, kscie ,80 gr. za tekstem 25 gr.; zwyczajne 7 gr,;, wEód drobnych 10 i nekrologi 2t> gr •. komtltnłlltat"j 
za wiersz milimetrowy lub jego miejsce. Drobne ogłoszenia· bezterminowe 5 gr. za wyru; dute, litery fi(' gr.; najmniejsze ogłoszenie 00 gr. Drobi., 
rowyruów - wyra2 10 gr. Ogłoszeni. u.miejNOwe 50 proc.drotej. mgr. 100 proc. Stromca przed tekstem i W t~Ueie . podzielona na 3 łam7 
tefIl i w tekstcie podzielona· na. 3 łamy, za tekstem ,na 10 łamów. A ..cy~ensowe ifa.ntazyjne ogł(pz.en!a 00 proc. drotej.·· Artykuły bez'ozn~ 
i-Um uwata redakcja l:a btzpłatne. Ogłoszem&cprzyjmuje się. do gOOz. §-ej po 6--ej 50 proc. Za łenmnowe wychOdzenie ogłoszeń admłnistraCjatde' 

Katda nowa podwyżka obowiąZUje jut przedte.u.rl'7yjęte pgłoszenia beZtlpnełjni~_wiadomienia.Rozwój moUla ~awiać w ZgierzUll 
F~.~[B;~,·'IIV Pab)anicaeh" u p. Zatorskiego uL Zamkowa. Adres w porachrlku s,5O; miesi.,cmle -so.- Sol, . , .' 




