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Warszawa, Sobota iii Gruda a 1921 roku.
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Koniec roku jest zazwyczaj okresem
obusnierająoego ruchu. Na całym świę
cie przychodzi do głosu „©wftazd!ka“.
Nie wszędzie ją obchodzą z równie wielką
uroczystością.
Zanikł jej zwyczaj we
Fratwcji ale^ w Anglji
szanujący sic
Anglik spożywa swoją gęś nadziewaną
jabłkami z równym pietyzmem jak w War
szawie spożywa się wilję, a w Wilnie „Łu
cję44. Stary role kładzie się do -sou zimo
wego.
W tym roku dyplomaci nie mieli świąt
i mieć ich nie będą. W Londynie, w Pary
żu i na Rivierze francuskiej zapadają wiel
kiej wagi uchwały, Irtóre mogą zdecydować
o przyszłym układzie stosunków świato
wych. Panowie Lloyd! George i Briand po
ciężkich dyskusjach imanych w Londynie
zdecydowali przenieść je z pod niemiłej
mgły londyńskiej pod słońce już wiosenne
francuskiej Riviery. Pan Briand tłcmaczyć
się juz musiał w Paryżu, że nie w Londynie
'de wskórał, tłomaczyć się (musiał, że pirzyjał_ zaproszenip premjera angielskiego i że
po jodzie do Cannes.
Zdobył wielką wię
kszość w Izbie francuskiej. Nie mógł zdo
być iiranej, ile że — nie ukrywa wcale przed
j'yba francuska rozpaczliwej sytuacji finan
sów francuskich. Pan Lloyd George — od
był w Londynie cały szereg narad z finan
sistami', otrzymał ad nich zapewnienie uf
ności i zaprosił ich do Cannes w charakte
rze doradców. Zanim pojadą śladem pre
miera na jasny brzeg, zjadą się w Paryżu w
ciągu tygodnia świątecznego, aby tam łącz
nie z komitetem doradczym francuskim odk
dać się sturijom nad' odbudó wantom ekonomicznem Europy.
Znamy nazwiska tych ekspertów’ angielskicih: są to dyrektorowie „Barak of En
gland4, lord Invenforth, dyrektor najwięk
szej kompan ji transportowej czasu wojny,
kontroler intendenhiry wojennej, dyrektor
City and Miicłidlamd Bank, dyrektorowie ko
lei żelaznych i przemysłowcy . Prócz nich
w naradach uczestniczyli sir Robert Home,
główny dóradlca handlowy Lloyd George‘ą
—- dyrektor ministerjism handlu, Sir Wor
thington Evans, Winston Churchill i Cham
berlain. *
Ze strony francuskiej przeciwwagę sta
nowi p. Loucheur, człowiek dtnia jutrzej
szego, wielki przemysłowiec, wielki miljok«r, najpierwszorzędluaejszy organizator
handlu i przemysłu (Francji/
Politykę reprezentują pp. Briand i
Lloyd George, Ale polityka co ze smut
kiem stwierdzać zdaje się prasa pół-urzędow? francuska — podporządkowuje się
,handlowi. Za p. Lloyd Georgtom stoi w
kulisie 'wszechpotężna ..Federacja przemy
sły angielskiego" (Federation of British
luoivstriies) — całego przemysłu angielSKiego zfc pzczęgótnem uwzględnieniem in
teresów przemysłu metalowego —- i ta
wszechpotężna miliardowa organizacja kie
ruje polityką Lloyd George‘a zarówno w
stosunku do Niemiec jak dk> Rosji. Kiedy
na początku roku 1920 (a może jeszcze pod
koniec 1919) Lloyd George postanowił na
wiązać^ stosunki z sowiecka Rosją, powiedział de ówczesnego polskiego' niiua&lra

spraw zagranicznych: „kto handluje, nie
wojuje14.
Przemysł angielski oddawna już prze
słał wojować. Pokonał przemysł nietmdeo
ki, wypędził go z Afryki, podciął korzenie
jego światowej ekspansji Oditąd chce z nim
pokoju. Chce przy jego pomocy zdobywać
nowe rynki.
Opanował finansowo — 'ko
palnie niemieckie ma Śląsku i w Wesfcfalji.
Ma zaufanie do talentów organizacyjnych
kuipea i fabrykanta niemieckiego. I Lloyd
George słucha uważnie syrenich nawoły
wań wielkich fabrykantów niemieckich.
Czarują jego iwrażliwre
celtyckie oko
— miraże Rosji, która trzeba odbudo
wać, aby móc ją eksploatować, nie dzi
siaj — ale za lat dziesięć na lat eto... Mąż
stanu musi być przewidujący i Lloyd
George 'pragnie pozostawić po sobie dobre
1imię męża stanu, który nie żył z dnia na
dzień — co mu .przeciwnicy zarzucają zaw
sze — ale przewidywał i planami swemi za
biegał daleko w przyszłość, myślał o wnu
kach tyoli „ludzi z ulicy44, tych prostych, ty
powych Anglików, o których tak często
mówi w swoich mowach parlamentarnych.
Przemysł angielski, handel angielski,
finanse angielskie — pragną dzisiaj jednej
rzeozy: odbudowania gospodarki świato
wej, przywrócenia kredytu i zaufania,' jakie
były przed wojną. Mają już dosyć niepew
ności jutra. Pragną za każdą cenę •stabili
zować kurs giełdowy. Niemcy powinny i
muszą płacić odszkodowania ale nie po
winny .płacić — talk rozumuje Merkury z
nad Tamizy — o ile ceną tych wpłat będzie
•spadek ostateczny marki niemieckiej. Mar
ka niemiecka spada, niknie, towar nie
miecki staje się tern samem tak tanim, że
pobiją wszelką konkurencję na rynku mię
dzynarodowym. Za „psie pieniądze'4 ku
pować można wyroby niemieckie' w Londy
nie i Paryżu. To znaczy, że towar angiel
ski i francuski •— zostaje w magazynie, że
stają angielskie i francuskie fabryki. I co
najstraszniejsza, konsekwencją takiego sta
nu rzeczy jest — wyrzucanie'na bruk nie
tysięcy a miljonów robotników angielskich
i francuskich.
Dlatego Lloyd George pociągany za
sznurek przez sir Roberta Home'a i dyrek
torów wielkich banków angielskich — mó
wi dó .p. Brianda: „nie sposób, aby Francja
powodowała sie wyłącznie tylko swoim in
teresem finansowym; to są'<zbyt złożone
sprawy, aby je można było załatwiać, gro
żąc Niemcom albo okupując prowincje nie
mieckie; taka polityka mści się na nas
wszystkich, mści się na dniu jutraejszyaa;
pobawmy się jeszcze trochę w pobrzękiwa
nie szablami a cała Europa „zbankrutuje44...
P. Briand stropiony wrócił dlo Paryża,
nie dlatego, aby nie rozumiał argumentów
pana Lloyd George4a ale dlatego, że ma do
czynienia z I-zbą Deputowanych, wobec
której jest odpowiedzialny inaczej trochę,
niż pan Michalski — a która w dużej części
nie rozumie nic z tego, co jej mówi prenijer. Sa znaki na niebie i ziemi, że 'bę
dzie musiała zrozumieć. Po Briandzie, o
ileby upadł, przyjdzie do władzy p. Loucheur ten sam, który prowadzi .negocjacje
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z p. Rathenau, który mówi po niemiecku,
umie na pamięć tajemnice handlu niemiec
kiego i jest człowiekiem — realnych korzy
ści, realnej buchalterji państwowej i jako
dawny kupiec i przemysłowiec, sobie sa
memu zawdzięczający wszystko, co w życiu
zdobył — zupełnie jak pp. Lloyd George i
Briand — wie co się święci, co trzeba uczyińć, aby nie było gorzej i zgoła źle z or
ganizacja gospodarczą Europy.
W Cannes na jaśniejszym brzegu zbio
rą się szóstego stycznia — 'kapitan i demo
kracji europejskich, aby zastanowić się
nad1dniem jutrzejszym świata'. Zbierze się
rada najwyższa. W Paryżu 12 stycznia zbio
rą się ministrowie spraw zagranicznych Entewfy. Tii i tam roowa będzie o Europie, o
Niemczech, o Rosji. Pan Rathenau był
świeżo w Londynie'. Pan Krasin jest w
Londynie i zdobył audjenoję u p. Briand®.
Po raz pierwszy sowiecka Rosja — rozma
wia z Francją! Prasa przebąkuje, że do
Cannes będą wezwani przedstawiciele Nie
miec, może nawet przedstawiciel© Rosji
sowieckiej. Być może, że to są tylko płotki
puszczane na świat przez agencje panów
Wirtka i Krasina. Być może, że jest ina
czej.
JafekoIwiekbądŹ, przypuszczamy, że nie
zabraknie tam przedstawiciela Rzeczypo
spolitej polskiej. Obeszło się bez niego w
Waszyngtonie, może się obejść bez niego i
w Londynie i w Cannes. Po co wogóle mieć
przedstawicieli dyploma tycznych zagrani-
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ca? Pan Michalski, zdaje się, uważa wy
datek ten za zgoła nieprodukcyjny. Istot
nie w Ameryce Rzeczpospolita ma obrońcę
wr osobie p. Lubomirskiego, o którym nie
ma potrzeby dłużej mówić, a w Londynie
rezyduj© p. Wróblewski, który uczy się
wciąż na gwałt po angielsku i po sześciu
miesiącach pobytu nad Tamizą zdążyf już
zapoznać się z redaktorem naczelnym ,,,Times‘a“ p. Wickhem Steedfem , z którym
zresztą może rozmawiać za przykładem
króla rumuńskiego Carol4# po niemiecka
(albo i po francusku).
Polski ni© było w Waszyngtonie, nie
będzie jej i w Cannes. Propagandy pol
skiej niema nigdzie albo prawie nigdzie.
Jest propaganda czeska, jest i sowiecka.
Jest francuska — i oto świeżo wydała bi
bliografię literatury' francuskiej za ubiegłe
stulecie! Skąpy d'wa razy płaci. To jest
chłopskie przysłowie.
Nie wiemy, czy w Cannes będzie mowa
o Galicji Wschodniej. Ale w Paryżu czy
w Londynie, w Cannes czy w Genewie bę
dzie mowa o Galicji Wschodniej, o Wilnie,
o Śląsku, o Polsce wogóle. I będzie to roz
mowa zgoła nie .po myśli większości Sejmu
Ustawodawczego. Będzie to mowa suro
wa i bezwzględna. Nie pomogą żadne sztu
ki dialektyczne. Przyszłe pokolenia pol
skie mogą gorzko zapłacić za politykę, któ
rą dizństojsi panowie Polski — prowadzą je
dnostronnie i bez fachowego przygotowa
nia.
R. K.

'Wilna.
Kampaąja wyborcza w pełnym biegu. Ś wiechowskiego, W. Staniewicz#, CentraSUpłynął już termin zgłaszania list kandy ny Komitet endecko - ’chadecki. Rady Lu
datów. i, cały 'szereg pytań, stojących przed dowe, o których programie i taktyce napi
wyborcami, znalazł w ten sposób wyjaśnie szę szczegółowiej, wreszcie w dwueh okrę
nie. W samem Wilnie mamy tedy listy na gach istnieją listy' białoruskie.
stępujące: 1) Centralnego Polskiego Ko
Żydzi udziału w wyborach już stanow
mitetu Wyborczego; jest to blok demokra czo nie biorą. Bund wahał się do ostatniej
cji narodowej, demokracji chrześcijańskiej, chwili. Wiem', że walne zebranie jego
grupy p. Skulskiego i konserwatystów; 2) członków wypowiedziało się za wzięciem
Narodowego Bezpartyjnego Komitetu Wy udziału. Później przerażono się w tych ko
borczego; dosyć dziwaczne połączenie Zw. łach presji sjonistów i cofnięto się dosło
Obrony Woli Ludności z p. Wacławem Stu- wnie przed psioma dniami zaledwie.
dniekiiim w roli szefa, jezuickiej Ligi św. Wśród społeczeństwa żydowskiego tarcia
Kazimierza i „żółtego'4 Związku kolejarzy, w związku ze sprawą wyborów były bar
inoamty słowy secesja z szeregów obozu ,n a  dzo znaczne. Duży odłam wypowiadał się
rodowego41; 3) Polskiej Partjłi Socjalistycz kategorycznie za Polską i za wejściem do
nej;^ 4} Związku Ludowego „Odrodzenie14; Sejmu. Za.ważył ostatecznie parogodzinny
5) _Komitetu Demokratycznego; 6) Związku pobyt dr. Rosenbauma i jego rozmowa *
dzierżawców domków poiimiojskich.
dr. Wygodizkim. Ze strony miejscowych oNa czele listy naszej stoi tow. Aleksan ficjalnych wodzów połitycz»yoh, a w pierw
der Zasztowt, przewodniczący Centrakiego szym rzędzie ze strony Tymczasowej Komi
Biura klasowych związków zawodowych, sji Rządzącej nie uczyniono żadnych powa
miejsce drugie zajmuje tow. Stanisław Ba żnych kroków, by stanowisko Żydów za
giński. „Girodżenie44 kandyduje w Wil wczasu wyjaśnić i dojść z nami do porozu
nie raczej dla demonstracji, jest bowiem, mienia. Odpowiedzialność główna ponosi
jak wiadomo, stronnictwem ohlopskiem. De tu Ministerjum Spraw Zagranicznych, któ
mokraci wystawili ,pp. Witolda Abramowi re, doprowadziwszy do powołania p. Mey
cza, Jana Piłsudskiego, Br. Piłsudskiego.
sztowicza na wysoki, urząd1„suwerenat4 Li
Na prowincji P. P. S. będzie walczyła twy Środkowej, nie uczyniło nic, coby mo
w ofcręgu „Nowa Wilejka44; ‘tu kandyduje gło nadać jakiś konsekwentny kierunek
— -między iinnemi — jeden z najdizdelndej- polityce Komisji Rządzącej,
szyoh towarzyszy wileńskich inż. Józef GodTak więc w powyższym stanie rzeczy
wod. Pozalem wszędzie spotykamy: „Od przystępuję Ziemia Wileńska dó wyborów.
rodzeni©44, które, mówiąc nawiasem, poto O walce wyborczej, o programach i meto
czyło się ostatnio z „Wyzwoleniem'4 Kon- i dach politycznych — w korespondencji nagresćwfci. dalej P. S. L. „Pia«f‘, założone I
świeżo przez pp. Br. Krzyżanowskiego, M. {
Sjąetśater.
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Święta nadchodź ły a 'kolejarze zo-rawali
1921 r. T)z. Og. Nr. 3230). Jest to w n it m
der. On bardzo 'lubi te zabawikt...’'*
kłamstwo, akboiwiem podania zostały zaiopiajo- bez kankrełuej odipawiedzi. Minister kolei G,roMifeałaj II ca£e życie marzył tylko o tern, wane jakaiitojprzydiyłniej i to u ■wyż. 'Wspoiu- a«r uświadczy? przedstaw ci etom -Związków
jakfby utżyó djoi- polsld'cb irfecv.oil.niicow — i inianych wtedz jestC zaprotokutowane, jak po- kolejarzy i urzędników' kolejowych, że 'Rżąi
PRASA I JEJ CEZAR.. .
V ku? itSm au w kłómeby ich lepSej zataw fcpto świadiczyć mogą :p. pu*lk. KoMąte'^ Szef Wyda. 'będzie mógł uwzględnić żądao e ’kolejarzy w
Amerykańsk; .tygodnik, zaJtożouy niegdyś można
III Sup. Law. Dep. San. M o. Spr jWo.bIc. p. słabym tyiHoo stopniu i że ostateczna regulacja
urn's Roosevelta, ,, Ihe Outdto)efcJ’, ogłosi? świeZaś Atelk&atndea- III myśte? o tem, jak u- łapŁ Szczerski i par. Barczyk przy Min. Spraw płac będzie mogła nastąpić dopiero w styczniu.
ńo depeszę, datowaną z Pelierajburga 29 tsdienip- szc^ęśliiwić Francję. WTffihelm II og?o£iil św ie Wojak., jak również pan mjr. Mscieaza, Szef Tyle zawiera odpowiedź p. Groenera w prze
aia 1916 roku (w (początku toaociejgjo iroikiii żo tiom wspomnień, które znamy tyłkio % de- wojsk. kabe. Naczelnika Pań-sto^, a (także Za dedniu' świąt. Kolejarze nie otrzymali żąda
wtxjny). tDapesaę fcę iwysM wytaefci uirziędiniiik pesiz dOTetaaaSikarsfiiScłz, a z Mdryych w ,in tka, że rząd Gtowny Zw. In. Woj. Rz. iPcl. w Warsza nych zasiłków, w ‘w ystteśri 1000 mk. dla męż
miwst^d.UTTi spraw izffigr,aatau.ytói Niietraibow na AiMnsandiar III bosS się z myjką przywróce wie.
czyzn żonatych i 750 dla kawalerów" i kobiet
ręce ambasadora trtos^tjtsfk egu w Paryżu IzWoil- nia tr<mu we Francji, a te dSlatego, że refpMbłiiStarając się o bufety wwiniraico nam uwa Największe niezadowolenie rtkazywali pracow
ikiego (paajatEona jest N«v 3904/419/403 Pouf tką jest' wtejówaioBa i nigdy nile można ibpź tpe- gę, że trzeba dać łupówStę, (dużo dać .me iby- nicy dyrekcji -wróciaw^teji. ' 'knlońekiej, ebernie!). Pyta ip. NUeiasBcw oo ma począć z (progno- witeim ;jęj ipacyEnmnu.. Tait wpoavliadial Witlhek bśnriy w stanie, a mało możeby nie pogloutiko- leldzikięj i esseńskiej W tydb oslamieh tezeoh
zyctją, zgkezoua przeiz praertetewM'eila dzien- nxemfi II... Tą drogą diOOT©dlu|fem<y srę, dlacze wsto!1) i padł.1śm5T ofiarą.
I oliwy do ognia dolała ■wiadomość, że 20 tysięndka paryskiego ,.Le Temps’*, paoa Oh. Rive go jeziiiiici Iraaicnęcy tak diboE o względy ca
(Prosimy najuprzeinrięj Mtn. tKolei, by ra j cy robotników ma być zwolnionych i pracy.
ts. Tern. ućal&ntaiwaw dztenirińkara żąda, naa- rów KjsydalcSch, dlaczego cata c(Pta,ja katelicka czyło w sprawę 'pawyeższą wglądtnąć, winny,cih Bez porozumienia ze Związkiem centralnym
oowicie. zapomogi 130.000 banków .rtowzaife i rojalŁsłyczna francuska aż d|o isamego ripadiku poedągnąć do cdpowiędateltoości i nie zezwoli posŁaofowili kolejcrze prowincji nad-reńskich
(w ciągu d?w.ti lat) i za tę cenę ofiaruje umie- ca-ratiu była miewwnazioeai, gdy cb'odmto o,- łeś by DyTefo-ja Kolei w Radomiu narażała, wystosować uRimsitutn do zarządów fade-jtr
szoaecke 72 d'etpesz rosyjsflr eh, totdreby rtie Tiliieipoiiurszamte s[*rawy połsk’ie|j. TaJci wteiiki jak w tym wypadiku, JnlŁiu mwaiłdiów, na. do wych z terminem do 23 b. m. Jeszcze przed
MiajfctowBSy sćę w s|psraecziioBci a inter esaraii przyjaciel PotekS i Polaków, profesor iRltcłrst!, tkliwe stoaty i by dłta swych interesów nae 'ba upływem tego terminu w niektórych miejsceipoflityranierai Frunęli, aflę Łtóreibiy maipewwo mówti? do pnzy'jaci.ieJlja naszego w 1916 roku: gatelizowała otpiixji AVtedfe
■wośdatoh wstrzymali robotnący samarz-utató
ibTpnitiy śtuifenesów polfctyazmyidh Rtasji. Bao. Nie- ,.07.ietnu wy, 'Polacy. ®zuik»cfe amrtsżepcmioey E
Do Min. Kolei zwracamy się drogą .prasy pracę. Strajki lókaioe zaczęły wybuchać n*
raCow jest zajcfewyicanęr tą (propozycją pąna RA oparcia po katoł okAej strorafta, łani iwom nrie z tog> .powodu, że abawiamw się, by hjenr wo grałym obszarze Rzeezy. saraeigóJnie na Zacho
veł“a, zepyftirje jedtaok. zaid pewnemfi są pod >niie pomogą, bo te™ Iteaą, żo carat pomioże im jenne i tam nie znalazły swoich protektorów- dzie. Centrale Zw ązkpw kolejars&idi nie mo
stawy fen&nsuwe pSama, któro żądlą zapomóg, do vAatfry wróció..,’* iN00 myfiSS się pan R'cbeJt. którctobw apawwte powyżssej kia*k utkręció mo- gąc i nie chcąc przeciwdziałać strajkom-, postŁ. pomimo, że i t»k już jest ptadffirzymyivviaine Alle to iesffi, jak ■wi^dtomo, masom, radyfeal ii par
nowiły wjać akcję w swe ręce. Kaadej
przez rosyjskie mfoteterjimii sikarfbu i ,,rząrt ro- cyf sta. Prasa jest tom, czesn jeśt tarauarayęnte ’ SK- Tlważawins że Minńsiterjmn Koiei przepro chwili należy oczelriwać proklamowania, po.
sytjStki i1 dotąd1 pokrywa koszty depose;, któro spótecceństwo
tryum*;.'jr.«rgo kaipifelissnu. wadzi ściste rewiizję aktów, dotyczących licy wszieebnego strajku k-olejorwego, który ze
p. RSwti wysyła eto PlaTyża-.."
Rzymlanto mów® : „ptonKKte nte ouchavifl/“. tacji .bufetów toolicjowych Dyreikcji Radwn- względu na oporne rtaucwisko Rządu -prawdoJest to ładina ą oerana d'qpeasa 5 dlatego po Prasa bierros, jtest !od tego. Ży|e z tego. Z cze- ęktej, parowała oferty ’•ruwclidów z ofertami 'pedebuśe mieć będtere przebieg 'burzhnsę- i tm
daliśmy wyżej jte(j sygnaturę au-chifwrtSaą. I my gożby, dawała dywidendy, budowała soibie pa tych, którzy bufety otrzymali, wenrych pocią ■dto się te'iwo zlikwidować.
znamy iwfcBędWbyieikSeigo p. Rivet’a, który iby? łace, a redaiktosnotm marazisiLayin d»;wał:t airtoma- gnie do surowiej odłpfjfwiedzialfflości i naprawi
RYBORY DO BAD W GRUZJI.
jednym z piieaiwszjitih cmliadzemisikńidi gości w bito * tooiko+y.
.krzywdę, wytrządzoaą "(Bwałktom.
Bolsmewicy
wydali dekret, na zasedzi*
odtateojłej Pofede. miesafcat w hoteto „iPiołoI tek oto wtąie się pocsątleik dhfisile^stzegB
Edward 0śełslaw»ki.
którego
wybory
do Rad w całe] Gruzji uaanA;ita** 1 z tego btatełu rozsnuwa? niri swoje - na fcljetonu z .jego końcem,
pnzew. Kola 'Zw. In wał. we Lwowie. czone zosłały na początek grudnia. Rady ta
eaftą opilije .puMifcma pijaneg woOiBicśicte War
Henryk Reznwzski...
zostały zawierzone o-a czasu zajęci® ikraju przea
szawy. Zna? jego dtoteank p. Paderewski w
■wojska
rosyjskie. Wybory mają być jawo* za
Paryżu i znać go musi każde państwo, wielkie,
pc-maca pedkinszeni a rąk. Przedstawianie list
insfefjśzei, maSte. To prawo, eternal tek surowo
kandydatów ©octal stów i ńmych opozyoyjoęth
i hęzwEględńe, jak tprawo ffizyiortiie.
•pautiji
7/«itialo
zafcioniome. Ogłaszano 'Wcześ
. Kiedy bdSziewSiry dBPdti dlo władzy, to.gjfioMIĘDZYNARODÓWKA ROBOTNICZA.
niej, że wybór aiebolszewików n-to.ibędBie » tol srpis <fzi eramików frauc.uslkiiich i angielski dh,
Redaktor naczelny ,jLe Popiirlarre"1, tow. twtordzony przez ..Rewkeim” Prawo udziału
litero korzystały z zapomóg rządu cursikiegoi DO MINISTERJTJM KOLEil W WARSZAWIE.
Lecjł
Bliuns, zaipirwiattła, że ipartja scpc.ial®tycz w wyiborach przyznane zostało kcżdenm kto
Ryl na tej Kiście „'Figara"*,
'Riząjd ro
W ...Monitorze Potskim,** pojawiło się ogło
syjski atolom!w®il dizatesdęć .tygiięęy egzem pla szenie, że Dyrekcja Kolei w Radaman ma do na fraoćuska zwojuje do Paryża (praedsfaweie- w ostoluicli .mie-iącadi przybył do Gruzji z 'Ro
ny*, których nrfje otolzyimywał. M ai, ©o się na wydaieraaiwiaum kiPnadzi es-Lat boiłetów feoŁejo- li wszystkidi partji sccjalietiy-’carydi Europy sji — żtófcreezom i oficerom amtji’ okuipattyjzywa, „<M>rą prasę**. M:a2 zawsze ^ustzmośfi wych w swoim Okręgu i że pieiwEzeitelwo ma bez wrsijątikTi w col-u odbudowania, jednego Iron- nej, rosyjskim urzędnikom, .pirzesdedłeńcaanien cacŁgcdny. tpcradrwy rząd, a iktody jiuż nile ją inwalidzi. Kilku iuwaiidów ze Lwowa tu m1edzyna-rotkwego proletarjat>u. Pod 'ha- włościaoom s gładujscyTdh yrberoji.
*porób 'bjto go bstmić — wtedy ipraemdBiceiano wniosło oferty, zaop njowame praez OEcręgową słem witki o po&ój świata.
Praygtewwując iwyiboiy czeflrtśffl p od w oi
fakty, wołające o pomstę db piieba. I nigdy Ek&pozytorę Sekcji Opieki, również przez Wyenergię Przeszło 3000 ,robota itrów, chłopów *
STRAJK KOLEJOWY" "W NIEMCZECH.
nfi© ©porób było zatmteiśeć stpinoatowanfe. Kła dtóa? III Sup. Iromal. M. S. Wojsk. 'Dep. Sanit,
nnteligeniłów zostało aresztw anycŁ, mnóstwa •
Od dłuższego j-uż czasu nie ustteje wrzente
dy Miktelaj II wydal swóij manfitesłt 16 sieaipmia, przez Adrmlainturę Naraełmka Państwa i Za
roibatar fców (w tej liczbie 2000 kotojarzrv) wy- ^
wśród kolejarzy niemieckich. Z powodu apad1914 roJnu, zBtptowtiadąiący pmwa, p-zywilteje, rząd Główny Ziw. In. Woj. Rz. PóL w War
Jro wajrtości marki niemiecki oj i1 znacznego wieziono za granicę, tysiące Gruzinów-uirzędi.riedinocizeaiae Pctlsikli, ozilioneik alcaKf-cnrvj: Iraaiou- szawie.
wznoirtiu cen żywności i iprzedanielów pierwszej ników zostało zwrninienydh. Oddziały boteae-iktej i niegdyś miafister spraw' aagratemiycfc,
w:ttrów przeehodjzą z jednego zebrania wybor
Złożyli po 10 im mikL tytułem vadium,
pan Gaibryel Hasnate^ux, zaaniteścil w „Fgaro" zgcdtóS się jedtaaik piaóć rocznie kwotę wedle ipotoeby, płaca kolejarska od dłuasaego już czego db drugiego. Wobec, iaikrch w?irunków
actyiku®, a atramentem 'pomliteazninym zie łzami, naiwyższej oferty. Ponieważ srani inwalidzi ezasni nieregutowama, okazała się tak niska, że robotnicy i chłopi gruzińscy ogłosili bojitot wy
optciwiadal), że Mitoląj II cafe aycdie tyBilfo o .nie są' resilauratorarmi, każdy1z nioh prayjiął do w catej prawe Rzeszy, zanim jeszcze 'wysła borów. Gruzini przestali uczestniczyć w aePioSsr.a myślał i że Łlićdy byt w CompPcgme w kieroiwnaietwa i >póKk-' pierwszorzędnego fa wiane zostały żądania egotao-państwawe przez b rauta eh wyborczych. Za ipomocą zamykania
r. 1900. tipow' iadwt armi się w tnoemiowte sam na chowca z jatoajlepaserui świadertwami, wyslm Cemaralę 'Ziwiązku kolejarzy, poszczególne od- bram faibrycsnych gwalieim *zakrzynru.jąC rofcabdzmły okręgowe i krajowe wystąpiły z żąda
sam, płacząc, ze wlgdiy nfe mógł gfic dla iPołstó
żomego wojSkawio, a nawet W. F-, na co prae- niami podwyżek i jodaorazciwej, dość znacznej mków wewaątez, ’bolszewicy usiłują zmusić ich
itcerynić, 'talk ipcltężnie 'wipływw .u dworu parali
diciżono dowody.
sapań lęgi. Zarządy toolcjcrwe zwłeOnaly a od do udziału w wyborach, ale bez reznitart,u. Z -a
żowały §ego %amieo.’zenia wyawdeńcae w sfcopowiedzią na te żądania, a jednocześnie pro Iczby 500 wyborców kmdyduci bolszewiccy ©I jaikże zaSaitwiono te oferty?
sanfleu db Polsibi?. Teiracs wnaazoiie nadfcsda
trzymiiją 8 — 10 głosów. Wybór takich kan
Dyrekcja Kolei w Radomiu od rzucik ws»r- wokowano masy kolejarskie pagłoskami o dydatów uznawany jest jako legatey i „w y
chwElla, feiedy car miofce «ipel,n!itć „marzenia Bwegls serca*..1* Tak ma przesfc-aeaii diwu dUugtich stkie' oferty inwalidów, pomimo, że dawali praedtożeaiaj dinia pracy, projeiktowaniesn dia brani"* w takich warunkach są ogfasz^ni jak©
szpalt. Jedieei ze zjiaiiomycti .nąoMi napi?al r;a pełną gwarancję, że M ety będą wzorowo i ,po rzekomego ,poię.,:i ększenia wyidiajwośca pracy aa praedstafwieiele gruzińskiego proletarjateL Jeten. aatykiuł odpowiedź i za. ptoiśredmkitweir; euiropejslbu prciwadsone, poammo opimjji Mini- kolejach ii simniejszenia deficyt®. Ogromne o- duoczeiśme okmpacyjai-e wojska moskiewski®
znafjotffllego min'Mra Inainieudktilego etaraił sśę storjiuim Spraw Wojsk, i Naw.eliniikia Państwa. burzenie wywotaily również usilnie Mparto- (oddziały 11> anmji) dekonywują 'wyboru dóle*
odpowiedź tę u mieścić w- gacaecie' albo 'zato- Odmowo swą dyrekcja uzasadnia tom, że ^-pa Tvatie przez prasę buirżuazyjną wi.eści o zamie- galów., którzy są aglaezam'i- jafk» przedstawi
muaSkiOwać p. H:m'oteux. JBain (bredzi®, ko nowie nte są fatchawcami i podanie nie zostało rzonera wydzierżawieniu texLei ipaoiatwawych ciele gruzińskiej anrnji czerwonej.
chany prayjaieiełiu —teawqM aniirnister—gazielte zaopiurowaoe przez Min. Sprarw Wojslk., ani kxsBsaroj'um prywataemm. zorgainizowanomu
i ,
----------------nfle zamięści KKdipdwiJedż', a p. Hauoteaix zamliler przez jego Ekspozyturę“ (pismem z da, 23,'XII przez Stianesai,

Zblizka i z daleka.

się .ją parau fewolskftemu. Diodterie za to or

JiSjraois
Spiciajiroeesto"
111I Sllililiwaii

A maska w eza-rny® pSasBozu (wskoczył*
wypływa z fałd czarnyich, giętka jak wąż —
Jeszcze niema diżLesDiątejj-.
aa .podjuro, kędy Stał wieOkii waaoo dlcreau •
Niech apomiwają ^esacz© mój . płassea i rocih jeden — ginie imowiu,
O, Pairtu. azeinuńeB niefenraery? Pitaed to ISśtćtem jakoby z koanfema ikutym, i 'wabj ko
mąsha.
bą ;płasacz mnie oiiie skryje-. Nie ipmzecŁ toibą srtbie gestem i -słowem mtodulowanem. zdA
Gzy pamiętasz, (Patóu, naisiz zaauak?
się woda bfjąra ze źródta d)o 'czary ferysztaP''Jedna w nim była. tyfflkio flaomnata cala, a akrytom się płaazioztem...
wej szmerFwie pada.
Ohdesz
w)
mną
iść?
resaia ś-wiedila iszazterlbiami murów.
„Do mnie, do nui'iie! Chodźcie do mniej,
Ohcesz przy mmie iść?— Dusaącziklo wiei'I prawie, że nfe mśał dachu na'3a zamek.
(Przedsionek w pnlaee Dożów).
na, och, nie, nie!
— białą i- czacmią magSę wiem i sera waszych ŁtoA drzwi zamyka? i otwteraJł witóheir...
Pozaancby mnie, wtedy— Mąż by armie 'po lichy rah ocwe lub nubiu udagące pczejnzidana
Był jedlem ’fcra&wi dzMie§ róży na dziedziń
„Plasacz aksamfltin^' uznsnny zarauć mii, Pa
do dna i znam wszystikie na nich skazj' a rysy.
znał...
A ja dhicę i jego osaukać.
cu...
rtu, na śnieżne ramaioina:dilutgii iplsaazrz aksaimlttDo mni«, do umie! Powróżę Wam e pod
Hą,
ha,
ha,
Pa*iu!
Mo|ągo
męża!
Stawaliśmy pa toibu slrausch krzewu, i ipan(y ciarav, ntech izdkiryje *tóp .moćdh żywe
mask; i j*).wiiem ozlemu tę, a nie inue maski
No, dlo widzenia!
tnzyil’
erny
aa
siieibto,
roBdz
eO-enli
kioroniką
fetaksamity.
PodAj mi' jesizaze flakon z pfiArnadSera — njortcie. o powiem1, jaikie hiiemoglify wypasał*
Maskę mi tpodaft, Parni! Czarną maskę ków i bladiartiSaio'Wyicb kwiatowi*.
\
ten
kiysztaSowv...
tak- teon... Arb, co dzyatósa?.. wam na twanzadh żądza.
A ja byłam twiogą dizńlką ikróle^tną —
jedwabną, z czama ikaromiką .wiefaedką...
Opow em, jak się Iwkóe nędzy głodowej
Stóg!-.
O,
Paziu!-.
—
Qzą- pamiętasz, mój Bazim, nasze, załmiwy
O, Madonnuo! ledwiera mu w o/ia!3 wydar i dhodkąeej w Tachmanach a jaik wM’b.iicae nę
Nazywam rfę Pazieni, 'bo <śę przeefież ja
na ziefiouych muraiwisuch? Wiartki z lieśnych
dzę cątasfą, 1'iędEn wykantrriioaią tforwSą i fcarm.
ła!
koś nazwać imuSzę, ailis .tyś ijeat, ktoś jeststorazyków ; 'wachlarze z fpaiór ipapnotcti?
Do mrtie. do mnie! P ’oseińki mitosme zrwwa
Pragnąłeś w tjsn óto eapadzu <®uć mnie,
N'ie
gniewaj
się
na
to
miano
pazia,
tak
(By®śmy jako Paweł i Wikginjja a .mlelliś■przy siolble Btoc cala?... Ach, dizieciakoi dhserwy. — każdemu dla ItedbamM ii knadieśj dla ktospaniilewffieraiije
.przez
pioetów.
my usta kraśne i' ntowónrte) •
ohanka —
Nazywam cię partem *Jla mfekkośr; spoj- A może to -wonie izataiSe?...
A teraz ubierasz mate ®ia bail maskowy.
O teim, jak stewo k kocha? itóżę,
Buoma niołto, cart®o! Zairizuć mi ręc;e na
TBem
.
On mi tam 'ilść fcarzaj, mój mąż. Może zaiczai się
o tera, jak raoftąil koohat 'lióżę.
sąyiję i wo^łuj rainle w- uste.
Dla.
biiaEWśd
twych
.rąk*
za ^fabkowanym dooij’clkim filarem, a(’oyT piortipao pojedynku słowika z rndtyitom.
; Już w dziitedfzmfe bagek róż kraewy t ma
Dla cudioiwaiej itónljd twych ust.
fiywać ruch mioJeB igięttóiey, szyi, i1jutrto klku
P-ołeohoę Wam oczy kaj’cjdiuskiapeni bar^
jowe nierwSnne wieeizjoiy...
Lera
pam'iietam,
że
rlos:i3z
'pozy
boku
szpa
wasali zaprosi na szumną, a już ortateią dla
popi
osaczę
wam uszy kaskadą dźwięków.
Co
na
mej
pfersd
chtodiem
b>ve
neta
-praer.ach zabawę; miotle rań rodkaże włożyć suknię dę, id HSdalgo!
Powitem wam o Was to, 'cnegę nile śmie?- ‘
jeSo? To sztylet, mój Paziu...
Czy
cizuljesiz,
jak
pachną
róże?
.
ze złotowowfiu ; podawać zatmiife 'piihaiy.
J-akŹebym rtnogla iść tama, między tuikeŁ^ bj-śd-e pc/wiedrteć sami aoibije naiweit w najtajRóże z .krzewu na podwórzu wpół rozwaA może 'apać będzie w n®sz'eij tażn.i,cy toj
ntejszyK* snach*.
•j
bez
(sztyletu?...
—
■©cy z jedną izse sJug mioM*, z toladiootką Tere łouęgo 7,amkOT.
•Gromaidrt alę tłum kolo masfle; — kiolora- ,
Praee krużganki mni-e 'pnzeipa-owadż.
Czas
ml
.już
iść,
a
wwiałtabym
przemarzyć
są albo różową Niną. Kazał nti iść — ja wiar
biny i pterrod. cygaiaie i srt’jkrni5trraą nmiai
I zasiuń fakno ikaneily —
z tebn w te noc kamawatówą, z twego rauitena, ja poetosma...
• mniszki, aotolierae I manktetamOrt, ciemni gotn— Addió!.„
nta
patrzeć
na
łęclżoiwe
ptocaięcie,
położone
Je&zrze enebima Selene szafki aa górą
drtlijer/.y i zaloSnfe tkwiarianki: a pękaimS ,pątoomami
gwiazd'
na
rttorae.
'Może
.już
te
gwiazdy
taójra niifenrią fwkfada', jeszicizre a « wąipłynęła
W w elkiiej saii komunami z marmuru wycb róż, 'Procy. strasizo-d!{a, dtawiatdlw, anieSyna szafiry płakać chli^dńą rosą bad śfHląęynł umarty, a pieczęcie — fcwalją S świecą ztemk
„Do mn&e. do mnie!*’ — wota maaka. —
Wielką
moc
pacalunlkai.
podpartej — tłumtechaniktein, jeszcze się zorne wzerwUeata. Je„Skosztuj die upojenia chwili'!., © icy®fezaj
Ale ty minjdv ust moroh nie didliknąjiiee —
Smiofc
bajeczny
(o
dwunasta
głowach,
<
odsstcft» ®te czas...
i
A. są ikędyś paatowfe śmliaSlki, oo .całują rastaijącyich wiiedznto.
— i Btruipieszailii w masca uż.yńa!
Gzy pamfetasz, mój Param, mełaociholjję
„Otworzę Wam wrota raju f pieMą!“
’
dumne
królewny
—
pliisik,
chiicfaot,
i
tony
muzyk;
—
wieczorów sipędizaaiydh z tobą ,w m iczacym
Kupu się Cum wkoło maski, lecą traszkf I
A teraa pfescaęz mi twtdiari i mańkę.
Muzyka f:Acha i nóg tupot j szd esł ważarniku, gefy tojciiiec imiój na dialekie Avyjeadlza?
Pałą 'Się iza trą oczy, jrtk WieiMa .prawie cManzy, jsM>y trzapoitanie wiidLkidh skrzydeł i dwuznaczne żarty, a maska uydobywa z pod
wypi-arty.
ptasEcza flakon krysEtaltowy. grający barwami
Odprawiiatem służebne, by z tebą ityjLko raairajje szafiry, pałą się za. nią octsy, jak róża motylli-ch
pfekilelna.
—
ępailiu, aż go płym pnżedzLwna’ naipiehiia. OtwffeZ
ik.oat)umów
roju,
z
asOiassów
tęcs&oiwych
być i kazałam ci' mówić baśuiia
Dziwisz się, Bartni, ae w foJdach czarnego 'kśnfeń, Avy.b®yska craeroń połyskliwa ciężki ra flakon i woń stodka, upajająca rozchodzi <
Mówiłeś mi baśmie, a ja ipoifcrEyłam na
ra»rw;eń twydi usft, skąd wylatywały słowa, płasseiciza. zgHaely I'oije mdMi posągowych cizarrw, aiksamiitny plaezica z kapiamem I maska e»ę wkrąg.
Tfura poczyna s ą śmiać. Rytmio«u6e 'kułyjakoby azamn© ptaka i <rhohtea cafiawać twoje kSBfaltów? Adi, ul®, papntra sSę tylko łepńej! jedwabna z (koropką >w«u«cSflą.
ZawSrowała po sali mchem (ka-WAwy-ch 5E.sc głowami w tafct modnej ś»!0 'C®nęj mebodja,
Wiidizfeiz? to (Mdkie pacStySeute naipreód?
usta. ale Się bałam, że lojcipc mój wróci...
I nie ty naucayleś mnie, jallró jest rzeczą to iwpół przegięcie w ityf iz wysywaijącym zwmo- toootet, diągnącycii oacy. Leoą za nią szanty, pocEsyna się tłum śmiać, Wesotoiść tiyska e o
m \ SEmarzą się adnjowe i -aqpsute zęby, U str
ietm gtowy >po aa slrtbie? I> 4 a knottier i ffteiaś pytaj&Ai — outczieipsić nikt nie śmie.
słbdiką poebłutaek w usta*,
ZOFJA WOJNAROWSKA.

płaszcz i maska.
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(K o resp o n d en cja w łasna).
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PriBSSJt łiSrjtnj, p raysl fira&o? i k m i i
Jato •wyiggjątffa dtóisliiejszy pupil „Wysowaar- feacji dndbinego pirzemysłu przedstawia nadto
cłowp", tekraytaany na zjazdach abawea sytaa- jeszcze .poważne niebezp eczeńslwo w związku
oji gospodainceelj obydwu irteipuIbtKOv sowitedreh z dezercją jędrnych a wydalaniem innyett .robot
— przemysł dbóbay ? Znany pod nazwą „fcu- ników1 fabiycfenydh: oto robotnicy, w poszuikisternierotywa", nlbejiniuj© iqm wymolby .ręczne, warniu kaw ałka chtóba oraz parci żądżą wyła
produkowane pnaeważnfce na wsfc: ipUtóltna, ma>- m ania się z pod despotycznego regim e‘u febry
terjały wcfafene, sznury, sńeai, sita, ohoiwdle cznego, coraz częściej uptywaiją albo n a wieś,
akóraam© ■' wocWoawe (boty, watowki)', ipataed- albo do arteli miejsik ch, z zawrotną szyibkością
mio#y z etatowa, gliny, zabawki, tosta'iumen'ty zmniejszając kadry zorganizowanego ipcolefermuzyczne, proste narzędzia rolnicze a' ipraed- jłtu przeimyisłoiwega, na którym jaikdby opierać
njdoty kuchenne i t p., isimiał z da wien dawina się powinny rządy rad.
i na. wet rozwijał się, dtychiodziąc miejscami dk>
Należy wyjaśnić, ,że związki zawodowe do
anynmm — w gubennijiach pótnoenych i' central- by (dbecnej, owe urzędnicze ekspraytary orga„nytCih Rci-(ti. Natom e st na południu egzystował nów pairtji panującej, nie -pirayijmujią do swego
w cśaśatejsiziych ramkach w gub. Pottitaiwsikiesj, groma ani rzemieślników, sam otnie pnacująicych
Kajowiakiieil, Cziernćfocwdki oj, w części Char u siebie w donno, bez pomocy pracy najem nej,
ków stoi ej i Pbdiofek'iej (gjłdwmśe ipfótoa,. (ręczni ani członków arteli i fcocperatyiw, gdzie proca
ki 'wyszywam©, ‘WMzyiatle tółamy i garncar inajamina zaibrosmiicma jest atatuLamii, tepartemi*
stwo).
na specjalnych dekretach, — chociaż sprawę
Ponieważ ten nodrzaij przem ysłu orara rze- członkostwa tych kategorii inaczej •■resstaygmal
miosła w muasćadi radowatfejią się twtostnieimi II I Wszech rosyjski Zjazd Zw. 'Lam, .iPoniełub znlejjscoweTni, w każdym razie, sumwiea>- warż zaś stale iwzrasła l :,czba tego etomeffika o
mi, oto wyiruagtyą wiiielMch nakładów, (urzą oastrojach i ideologii dncbnomieszczańiskioj^
dzeń maszynowych i dowozu (paliwa, ' przeto stale więc zmniejsza' się liczba człomfków roibottrząd1postanowił iwykanzytsiać je dla dełów pań- niczych związków zawodówych, sysfennatyranie
. stwowydh. Poty paty sóę, jak z atojgu tefclitaści, niknie jódma. z poważyeiszych podipór rządu
dekrety 0 ochronie nętkodz ity z rramaóteand rad'z’edkiego. Zwróciły -na to uw agę odpowiedz
, (wvywiflejasnd dla wytomawców zamówień rzą n ie łodła kierownicze i usiłowały, zwłaszcza poi
dowych. energiiczalte wzięto się do tworzenia osłattiim IY Zjeździ e Zw. ZaiWw, drogą wyjaś
spółek oękiOKfcfiełni'czych, artel- i (kooperatyw ni ed i cyrikuilaray wprowadzić pemme popraw
^ w ń r e z y c l^ obtecując złote góry. W giulber- ka zabraniające mp. roibotnłkom fabrycznym
u jad i wńcOkonosyj ski' h osiągnięto naw et dość łączenia się w artele. Niewielie (to już jedmak
wydatne rezultaty, zwłaszcza, iż nie żałowano .pcmaigai.
•
początkowo pileni ędzy na popieranie tego
Na- Klknaiiniie ten żywiołowy rozpęd dto
przedty ©wzięcia.
stwrorzenia i roswo-jiił przemysłu drobnego, któ
Lecz nzątd Sowietów i dc tej diziedziiny ry tu dotychczas praw ie nre istniał, przybiera
Bastr'sowal swój wypróbowany system: nife ża pewme swoiste cechy. Mowy naw et być. nie
łować najdalej idącyrh o b e tn ie : n a agaitację może o tom, aby wieś ukraińska raptownie po
pciEWtięcil masę energji i środków. Na agitacji czuła w sobie chęć i zdolności do wprowadże■wszakże dfenaiJaln.ość swą zatotońctzył. Samo or- nia zupełnto obcego je j tradycjom moskaewgam raie (budbwnictwo d o żyj n a (barki zgn'Her sfeięgo ^ikusfeimiczestwa". M asta nattoiTni-a-st,
z<y, odeiprawowanego ap aratu ibwrrikracji so- tak większe, jak i prciwintetomakie natychmiast
wiecftśejj. Doięlri t o n iojgń.czmfiie : śmiało po zabrały, się dó wyikorzysfemia pmmrślnej: konu
myślane zależenia dldlrnetów jficizicistaliy zasa ju.niktii.ry. A że m<e wierzą w szczerość dekre
dam i obefwdąizująioemi dla gabinetowych my- tów i w ślcuiteczmość opieki urzędów’, wzięty s :ę
śl cieli sowiccOdali,- życie zaś pic/szło swoją dro do rzeczy praktycznie: powi'ed'ziaty sobie „stiwogą Władze miejscowe po smrojtenwi zajc-jpaieiklo- rzyimy kooperawę, (będziemy 'kooperaitystaim'i;
waty silę pnaeimy^tom drobnym, obstawiając aby handel szedł". Miasta na Ulraaiwe ®;e ugo tatrą masą formalności, śle n&eityffikio nie tracity swojej ty-łiki handlowej. IPowstaj® więc
mćigt się on roewimqiC, do rango wteibec urueru- ariele i wytwórnie spółdzielcze, .po Rńegakrodh)C?rr,ien:a puromysłu fabrycznego i brakiu do wanin zapewniają soibie m aleńką dostawę liub
wozu febry,katćiw z zagranicy oniai! wiefltośe po zamówienie rządowe, dla firmy i... pracują ma
le, ale zaczął zamterać b. widiocznid. 'Zalbija iwolny rynek. Wiedzą, że zamówienie .rządo
go drobiazgowa reglaimantatya i szczegółowe we nógdly n ie będą apłaneme. ale odpoiwi-ednie
■wńnąeanę w ę eafego szeregu instyi/uciii do (każ straty wwzględhia się w- eenaoh, zmesntą tek ozy
dego mommtn 'prodlufkc$i i pracy ludlowej.
owak todnoiśó za wszystko zapład.
OeŁu siwego państwo nile osiągnęło, gdyż
Wyroby drobnego praeanystu są dziś rmzwyctlby przemysłu drobnego, zamiast w lwi aj pofWsizechniio.nó tak m w.9:, jjaik i w mroście.
cssętśui wpływać do magazynów nządbwyiih, idą
N.typoplullaąoSojszy (obywaitseil oowteclki! — to
na nyweto zamieńmy’.
bozśpiraerarfie ,,kusfer‘v — (fiest nim każdy:
A le dla .państw® Sowietów ten ruch arie- 1 szewc, SEdfera, ślusarz, tkrawiler, p^ekaro, mar

są eię proiTsfi i brzńohy. pod bok ujmiują 'ręce.
Stanęła pated nim, nSe fferetyknąwszy —
Sm eije sśę thun, niiepohajn-owaniię, sznlcmię, oudkia i nągą z uśmiieiciheim 'Gtoconuły ma una czarną maskę (patrząc, n a je.j flalkua toiySEjtaS'Otwy, nuienlący się 'barwami topalu. —
Na twarzy młodzieńca śwćecŁ tiynm f ado% Le'cs cóż to?...
kywoy, gdy biorąc, ją za ręikię,, pociąga ton so
Zwtlsła raptem tbi’ala, mozeŚJńfena fcołom- bie i mówt.
biina na ręku piiermoita, zsunęilii mnisi z głów
„Chodź!0
katpftuiry., ciężko chwytając iptowtotrze.
Cóż to, cóż to? Zachwiał się wesoły aife— Cóż to, 'PaKinz (Ben'wy, spdoz? I n a par
k iu / z a seiroe się diwyeił | nunąif be-z czuo a. nią ftwolją nie tttokaisfc?
I ten król w pmpica’owiej -kjoronife jęknął, bar
św it już 'pobiekł błękffnie Icolfery łoża i w
tom śmięsznia zaHioczy?, wznak upadł d oczy ametystowej lampa© wonna dogaś® OliwiawytrzeazazjdOczy otwórz, dlur senny b saleJy.e stbnząiSnijj.
I teu magrik w scacite gwiaździstej, w
Wlidkę, iż łoże pansffie S: pan nasz jeszcoe mi©
czapce wywkiiej a a głowie, srłwą zahrząsł bro WTÓClł-..
dą, trzy kroiki w tył saę cfcfnął, trzy kiroki n a
Pójdziemy m wieżę pnltoeć O® wschód
przód odtoferzy®, jalliby jeszcze jakieś mag ez- słońca za czarnym bomem. I pomówimy o przeoe wykonywał tańce, a potom laseczkę uro- sr/itoścA Tak. znów pomówimy © •praeSzlości.
ntwiszy, padł twarzą na ziemię. I trubadur Praewlośai' naenaw-ildlaę, bo mnie zawsze oszu
p eśeiwy’ stfenmy n a gLtan-ae z jękiem szarpnął, kiwała.
__
przy-iadł na zsemili, w kłębek elifę 'Ziwdnsdj, (S sa
Czemuż to źneolifcte twn^e (ais p*!«ra®a|jąco
ny d(o stóp Ikoibiety w pCmszaza potoczył.
wymownie?
Padtiją ci i owi, jak naarljOTetk', g ty się
Uśmtodhaaz siię? Rękę praez oao®o i oczy,
oof nie nęika (pnowadizią ca 'sznoalki — błazny, pa- ; praeauw’asB —
_
nv i ipoeeś, roęduiroiwio, famewrae, handUarne,—
G-dże mój ptoeKoz?- Ach... (płaaziozi.. Mo
rośi.:De gruda c a ł w ukrąg raaski w ci-zainnym że n a sali Eotetaił, .po imiadcaradlzto dbyteoziny —
akjsam ta jm pffasz.zu. Muzylka .kwili .pametraI maska ? (AdU, jajfate aacho sziąpicziesz?)
liwie, same struny jęczą, bo grajkowie nedr Tato I manka!.,.
_
cłi);, lękiem gw arzą — a icma sto,i z ręką wyO święta Pamiehtoo^cBiTOu się tak drw ią
(fiągniętą, w której flaikou (kryisiztatowvy te y - co uśmiechasz?
ma.
—
Caemu mnie bfierKieiSE za. .nęlilę? Zimna two
Ffeiez ERtyiirę b tóiaj prasdziteira s :ę młw ja ręka, jak wjeher ipółnocmy —
dtitonitec, Girtiiką tiunilkę m« na sobie, na
Gdaie mój flclkm ftorysmtatowy?
kseitaOitinych p tych saoxfelv. Piękny jest, wy.
Ach, odsuń ubIa — aaesttu aż tato niskjo
s m u % , mocny li glbikii — jak za stah kuty. Ma .podhyląisz się aadtemimą? —
m ąd rą w y so k . skltop tone KBłcIą na iksEtaltną
Na maifJkmradbfe był .tSato 4 ścisto, ty u b i’am
szyty “-padają w .ntotodżie dem oe włosy- Z mój flakon te-ysztafowy — sala bylso c:eble,
pod brwi zsuniętych w m y® jpełlnelj wodlii, (błysz abyś go .podjął.
czy wTznok skupitony, męak;;, odiważny, SzmuGauń się. zgaś tein blask w ocmach... świe
awm jiesi' pinsejnsaity, a w iękiu tazyma mniees ci, jato fosfor, trumny mi przypomina!
króittkfi- Mect-ncty dlroigę sobie taruje. Odsunął
Jakże skażana twych ust tointja cudlcewna!
płojzam drgają e -hiiaiło feróla, -wyplątał no Och, jitż d ę p tó e m nńe uaawę, o IffflKfegoi!
gę z w.ifęg ifccibadiumciWiej miandtodiny, ocnirnął
Och, lodlśuń s :ę! Któiż mi cię tak Bmteini?.
ronltrarżowaiiic ręoe mnicha. Jie-Tzicze ipćlarś W aafcamaitoaioh mtyeji duszy 'nteroa żac.u dla
międkika w petkreek drogi ietży — tę w ,r uchu ctefbiie i nfto pójdę teńcizyć z tobą na limie za
praesfeoroji i ••'pcawł postacią s&eiwieścią si»- chwytu nad grzechem.
3X^.
/
■—
Gzego ły chcesz, na Boga?
Zerwał jty z twrartzy maskę ‘jedwatyrą.
Postradałam pfeozcz i maskę, aje zanhoSsarpiife! ftvmss czarny — $ ten opadł wałam rzecz jedną dla 0116516 — sztylet..
m* ziemi ą

łućllo fabiykant wody sadowej, rzeżtotk, mtynanz, nawet artysta - mafena, naw et — 'Wydaw
ca podręczników; rfiętn e wstępuje do xirtelu
byty oficer, b. bupieo, unnędniki, er-olbij-wafBed
lub agent handlowy. Aatete ś ktooparatywy wy
rabiają i zibywają sam e: ofeuwale, 'sandały, .pa
ski, przedmj'oity gałamteiy^nte), żarniki, kłódk1,
stalówki (praeiważniie z miedzianych części
nabojów), pi»e*cyłkli blaszane, (narzędzia irziem eśbiicze (młotki, ttypory, saaąyipde, cęgi i'tjp.),
melbie, sznury, 'Stocl, zdbawkii, .pudelka telkturowe, zaipałkB, świece, (kramy iróiane, atram ent,
ołówkis. mydła rożnych giaibunitoov, smary do
wozów, naczynia glinianie, cukierki, ’Siurogaty
3ca\yy ; hcirbaty, nanzędlzia rohmczle ii 1 d- i t. dl.
Niezbędne surowce ii w ęgiel zdobywają
.bezpośredniiu o® 'bazrraiah, ituto w magazy
nach .rządity najzupełm ej 'bezradnego wobec
masowych nadużyć.
Zatofedanie spółek kooperacyjnych, zwifeszczc wyć,w órczych, to objaw djzżŚ bardiBO modi<ry. Na'|raowszy len w Rosji rodzaj koopera
cji datuje zaledw ie od końca r. 1918. Do (te
go czasu istnilaito w guberniach centralnych
k ^k araście z; ledw ie zrzeszeń tego typu, natu
ralnie po wsiach. Kooperatywy były podtrzyrnywane praez Moskiewski Baink Ludowy t
prossperowiały normalinie, o p arte n» ed nowych
zasadach wspólnej pracy.
.W r. 1918 powstał w Odiesi© pierwszy ma
Utorariri© Zwkiizek Koopteratyw Wytwórczych
„Trudcsojtuz". W roku' następinym utworzyły
się tatoreż ^wiązM1: w 'Kiijofwi'e „Trudlosojuz" i
w Glrarkowio „Kustair1
k tó re przelrwtyty
srczęśllwd© w swej fcirmie ptorwoHnej aż dto
cetatnioh czasów Związek Odeaki uległ w koń
mi r. 1-920 nacjonalizacji i dlopaaro .w« w rze
śn iu r. b. odrodź’? się ma nowych piodtetawach,
ja.ko organizacja gubernjr.iTur’, sacrsodziielua, sfederowanai z pokreworetmą związkami n a teiyit&rjium 'całej Ullrr® ny. Dio tego Związku
„■PromsojuB" należy dziś około 800 arteli i
koeperatytwi, a których lofcoło 400 (przypada na
Odiesę — reszta n a m iasteczka prowiincjoinnitne.
Tylloo niiewńelfca łiuzba znajduje się po wsiach
i koloniach, ale i to składa się przeważni© z
elem entu rolbc-tnaczeigo, emigrującego z miast.
Ludność wiejsłra odnosił się d)o sprawy
kooperacji wogóle niechętaie, w nrjlepezjun
raaiie — obojętni©.
IPirąimie taikiie samo ustosunikoiwiamiie panu
je w im ych związkach guberajataych n a Ukraiinty, z wtyjątikóeim gub. iPołtawTsitoiej 1 Ch?Tkawsbóej, gdzie procent arteffij t kooperatyw
wiejskich jest znacznie większy.
Kot'opetracjSa spożywcza przeżywa już trze
cią faizę w. swej nltodługięj hdśtarji. Względ
nie duży jej rożkwiit 'pccziątikowy został spara1liżowaoay przie® sław etną tooneemibra®ję funkcji
roncfeiielczych w „Jepo" (jedyne staw. spożyw^
cae)(, któreigioi centram i gulbefrnfelnemi były
„GuhsojUnj'", — wszechiukraiińsldm „Yfetoopspiłka* (iWęentkraiinBtoa iKooperatywins' Spółka)
i wistzecihrosyistoitni — „Cenirosiojiiz". Jednak
po nieunltontenem ’bantoruictiwt;© . całego tego
■nap ółpa ńsbwowago zb iu rok rai' yze wiałiego apa
ratu, wfladza zwolniła itaopesrację z pod sw ej
kurateli, dając jej całkowitą sratabodte działa
nia, pozostawiając ją wszaikże bea żadnych
środków mEterjialnych. Obecnie więc 'koope
racja rozpocsynai pracę od podstaw, zbierając
reszM , które gdailepiegdtóe ociaSały od pogro
mu sowieckiego.
Najpoiwiatoiejiszeiinl orgainitecjsaTti laooperacyjnemi' n a U krainie są: ,,'Dmiiprosojirz" w
Kijowie. ,3pcftywso5«z<<, „Soijtuakirediiit" w O
dep/e i ,,'Poj:uiz/“ w Charków !ie, w Rosjii —
„Cenitroser'iuiz". T e wielki© zwiądcii praetrw«r
ły wszystkie burzyciietetoii^ a:p ęd y , ocalając
swą organitsację wewnętrzną i stosunki z ludnośefę. mogą w ięc śm iało liczyć a a szybką i
ponmiślną odtodow ę. Trzeba! (powiedzieć, że
„Dniiprosę}fU7‘' i „Spożywsojuiz", opierając sóę
n a „Uknaónbainlto", — są instytaicjtami czysta
utoraińsikiieani o kierunku wy/bita.:e oarodowym, posto diaijąoemi znacz no wpłyrwy wśród
ludności, zwłaszcza wi/eisldej.
Wiszysttoie te związki zarówno spożywcze,
jak wytwórcze, czynną usitoe steramfe i uży
wają5 wszelkich zabćegów do mwiiązamńa ożywimych- i irwatych stesunkórw Bagramtoznych.
N iektóre z nóch już dziś sprowadoają m-poły
legalni© zuaczaie ćloścd towerów z zagranicy,
gromiadizą dla wywiozu i Bamiiiany różne su
rowce, tyk: sfcory bydlęce, kopyta, rogi, kisz
ki, sscEeciraa, w ełna i t . p . ' NagbardBtoj ®aś
p o to eb u ja: nuaiszyn i n u r/ę'1®il rołnacizych, m»nufatotury, wyrobów galiamteryjnych, chemnkialji i środków' lemnicizych.
Przem ysł ipoltski wżn-iiein ziwrócić na' to najbaćisnńęjszą 'uwagę.
F. W. S.

Si? 1riiij fil ?i
W miesiąicu li-ai.opadżie b. r. IKoimity® gzacum/kowa zlcżooa z K-omisarza Zieanak ego, Referen/te Rodnego >i Inspektora Izby Skarbowej
oszacowała majątki państwowe (Moikoiszyin, Klieezarów i dioibra Oaieakie (.powi. Saindemierafci).
Ziemia w Motooszynie oszacowana została
aa 600.000 mk. morg.
W imiajątiku tym m ają deafeić robotni cy rol
ni ziemię po 8 — 12 morg, a więc będą m u
sieli zapłacić cid 4-800.000 do 7.200.000 'maireto
za srve działki.
A jeżeli dodamy jeszcze, że dotychczas nie
zdarzyło s ę jeszcze, aby jaikiikoliwietk obszar
nik żąda? za móng 600.000 ń«k., to w jrutoim
świetle przed'stawi się wspomniana Komisja,
szacująca zieańę .państwową iw ten sposób?

I
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mm StcariDolij?
m u d is lip
(Zw. Za w. Rob. Italn. Rz. .Pol. dn. 8 listo
pada r. b. wysłał d© Min. Pr. i Op. Sp. list
Nr. '3080 z prośbą, aby Minis terjum dołożyło
wszeitkkh starań, żeby w skład 'powiatowych
Kont sji kontrolujących, poiwclanych do kongdyż diotychczas dzieją się n a tle ściągania
przez ziem ian tego -pada’k u niesłychane nadużyo
'powodujące silne wzlburzenie wśród'
krzywdzony-ch rabotniików rolnych.
Mmisterjum Pr. i Op. SpoT. dn. 29 gnrdhfe
nadesłało odpowiedź, iż „Mfeisterjum Skarbu
odroczyło na razie tworzenie Komisji kontro
lujących zbieran e podatku dochodowego od
robotników rolnych".
IKomnsż zależy n a lenn, aby ikrzywdzetó roonitlnćcy przy zbetraróu pódńtikju dachodiowego
robili śhiifzn© awauttury pirzy ściąganiu tego po
datku przez obszarników?
W obronie interesów rolbotntoów rolnych
Zarząd! GL Zw. Zaw. 'Rob. Rokt. Rz. Pol. od
wrotną poczitą przesiał list do 'Min. P r. i Op.
Sp., stwierdzający, że a) obszarnicy ściągają
bardzo różnorodny podatek dochodowy z ro
bo,toitoów nawet w jednym powiecie; ib) rctydnicy rolni nie mogmsię przekonać, ezy ścią
gany podatćlk odipowtSda wysoikośoi przewi
dzianej ustawą, oraz czy przypadkiem obseaTnicy nie pobierają wyższych sami' dfe .pwriększenia osobistych doebedów; .wobec czego Za
rząd GL Zw. Zaw. Rob. Rola. Rz. Pol. ostrze
ga. ':ź będzie zmirszoay "tpolecić swym człoiak(«u, ażeby nie wpłacali piodaftku. dotąd!, dopó
ki nte będą pci' worzcme 'komisje Gtan&ałwjląae.
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fKcimiumiśtyęzJia wRosta‘, agitująca nie
zmordowanie aa (rzecz komuaiizmu i bolsaewdzmu, podaje do wiadomości, że perwlen bandy
ta, Pjafekww. szerzący postrach nad' Wcłigą, ,pn
przeczytaniu' kłliku broszur 'bolszewickich, na
wrócił z błędnej drogi i oddał się w ręce władz
bulszew chich. Skrucha Pjąitakow® i jego to 
warzyszy je d wprawdzie dość .podejrzanego
gatonfcu, albowiem, na zapytanie, dlaczego laik
długo opierał się wiadrom', wiedząc ipraecreż.
że spraw a jego jęty przegrana. P iątek ow odpa.rł, że bał się zemsty .bolszewików i że do
piero po przeczytaniu broszur przekonał s ę ,
iż może zaufać władzy i liczyć na praebaczente
z jej strony. Czyli Pjatatouw zwyczajni© odna?
się w ręce bolszewików, ponieważ ci przymzekin dlarować m u życie, o 'He j^capifculuje.
Al-e zadziwia właśni© 1ó. że wówczas gdy
masy robotnicze i ludzie uczciwi, odsirwają się
od boLszewizmu. bandyta Pjatakoiw „nawraca
się", » inny bandyta, generał carski Sla-azrzewKiyim'sldj, (który w czasie ofen *ywy WranglĄ
po zajęciu m Mikól’a'ew». roztyrzelał pierw
szego zsiraz dnia kilkuset robotnlflców1), ni ©tyl
ko -naw raca się", lecz otrzymuje jeszcze sta
nowisko w ..czerwonej" armji.

Niwworoezray num eT „Tityhwny“ w yjdaie

z opóźnieniem kilkndniewem w podiwójaej
objętości

B ezrobocie.
Radomsko.
(Koresp. własna)W dniu 2-go R u d n ia r. b. odbył się w Radomstkiu wiec robotaiiików przemysłu drzewne
go, zwołany przez Oddział Radomsk owsiki L/w.
Zaw. Rcb. Przem. Drzewnego w Polsce, w
sprawie uruchomienia fabryk mebli giętych
B-<ci Kohn, nieczynnej od 1914 iraku. Puzieiwo
dni czyli taw tow. Maryn i Leulk. Po przemówaeniu szeregu mówców, przyjęto jednoglośnie zgtosroną przez tow. Lenka, reeoluoję, do
magającą się od nządu jatonajryeMejszrego wmchamieraa fabryki, gdyż wszystkie datychraar
s e r c przesBkody, stojąóe na drodze do rozpo
częcia ceynnoiści w fabryce zostaSy usunię'©, oraa poleca ją cą Z w. Drzewnefrou w Radom ckm,
klióry już poprzednio czyni) starania o ururho'naeoi© fabryki, aby nadal zajął s ę gorliwie tą
sprawą przy pomocy Zarządu Głównego i po
słów z Klutbu Socjalistycznego. Rezolucja zwra
ca się do Klubu Polskich Pod ów Socjalistycz
nych, aby czynili starania o zlikwidowani© za
stoju w przemyśle, oraz przyjście z doraźną
pomocą masie bezrobotnych, zaajdturtycej się
w kompletnej nędzy. P o przyjęciu rezolucji
zebnaai ■
wybrał i z pośród siebie dwóch dele
gatów, taw. tow. Grochowatakiego i M'lynaffczylka- kfórzy z odtpowiedinrm meimorjaleiu od
Zw.' Drzeconego i 'uchwaloną rezolucją udadzą
się do Warszawy, aby czyn ć starania u rządu
o uruchomieni© fabryki.
Po zakończeniu wieeu, zebrami udali się
gremialnie przed starostwo, gdzie delegaci w
asobach tow. tow. Morynia, Cyigamk ewieza,
Lenika, Młynarczyka i Grochowiaiskiego wiręczyli uchwaloną rezolucję.
LWÓW.
Baczność sbolarae d (krawcy! Omijać Lwów
z powodu bezrobocia!

I
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,Z okanji Tyvjaadu do kraju «raefa tmtoji
francuski ej w> Polsce — gen. N-ieseeTs — pra
sa endedca wypisuje sążniste artykusty pc»©gnatoe, amolbilreoiWiaoo cały ludek end eaki na
dworcu w cefl-u o.doćz«ma odjeMża&ąceanu ge•eaaSoiwB chwili -rozstaeia, na ban&ieoi* .poiegneisiyim ło ś przemawiało ®ż dwóch endielków,
jednym t których b ył^ am ip. Dm owski. Gdy
„aajitofeaa gtawa1' cnckJków zabiera głos, to
•widocznie, ma już coś ważkiego do powiedze
nia. I raecizymńście, dow ećzieliśniy eię oto z
jego praetmćwienra, że „zagadmionia miaralrae
były zawsze tem i, Które go o® 'więcej obcho
dziły", że w swych pracach ii podróżach na dbczyźnie „stadiów*! >i porównywał nóżae gatun
ki moralni© człowieka" d t p .
P a ta cie, pańećwo! Któżby sto byl togo
spodziewał? któżby przypuszczał, że p. Dimowsiki piraelowayąc w latach 1006 — 7 krew ibrałnią i o r g a n iz u j •'bojówki- do w a to z socjałiSfta.irt i — czynił to dla ^trcfjo wania i porówny
wania różnych gahraków moralnych człow ie
ka", że prowadząc >poI%'k.ę carofiłską i antyBifpodł^HoSciową — badaj ^zagadaiienin m o.
Mttoa", że zaprzedając Czodhwm jSfcsstk Cieszyń
ski — ówi«zył się w ,,mera;lraaści'‘ i Ł d.

Rozum* .emy też, di’c czego p. Dmowski,
który* nie spofylka® ludzi, hardziej Ttasltugujących
na szacunek i* w yw ieranych większy urok
moralny, aniżeli -szefowe ©rmji Iraracuaklej —
'ani razu w e przemówił jeszcze w Sejmie
Rreozyp. fFefcikiej, a w przyszłości — yr ikon.sekwencji- ewych studiów nipralriych — zaibierać będfeie głos jodynto aa cześć nzefów armji
framciuekiei.
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Strajk kolejowy w Niemczech.
ROZSZERZANIE SIE STRAJKU.
B erliji, 30 grudnia. (P A . T, — Strajk k oiejo*vry w Nitemczech przybiera ooraz szersze
rozmiary. Obejmuje on oberanr© już -cały ob
wód pi-zemysflórwy ma zadw^de&e, area cafy te
ren oto?pewany nad -Rectom. Ruch łcolłajiOiwy ustwł zufpetoto i nałoży siię łtozyć z tent, ż® w
ciągn dirria dizi-sfcójszego całe KadBadkito N'emcy
będą dbjęte etratj-ki’em . -Koah-cs-jma kom isja nządfeąea wteewala atratjłcują-cydi do bezz.w%3cm eg« 'podjęcia pracy.
KoIo«ja, 30 grwdiniia. P. A. T. — Niemiec
kie awfcąiald fcdtojowe proJdlamtctwaly wozaraj
o poda 2 po poŁ strajk generating w całym obwodiziie boionsOdim. Ruch kolejow y aestał prz<eiw any.
,
Berlin, 30 gnudtóal. P. A. T. — W<edką
nadbsełyeh to wiadomiośc'., stmąjik Wefonvy cb.jął i&uś Królewiec, Sitittgardit, 'Noawi.Tib€S3gję,
Megumeję, Mantbróm i KiJłaniję. Kolojnrze ber
lińscy ipra,wdfcjpodabnie za^rajlniją dziś w ie
czorem, gdyż odtptawiedn« rętnoltocję ptowrięl*
na cfeMejSzem pnzedjpołudniioiwtam zgromaidfceniu.
W BERLINIE.

Berlin, 30 gmdifif,». P. A T . — Państwowy
Związek uraędniików
koibejitotwyich zap rosł
'wczoraj beri to siki Związdk kołejmrzy na wspól
ną konlenen-oję, w w to ptaroEumtóenia ?r!ę w'
sprawie sod daniej akcji etoajlroweii. Wśród
kolejarzy berhńaktoh panuje iwae/Dd-e wzhuraerj-e, ‘fcafe. że należy tuię Itozjyć w !każd*ej chwil*
z wyibntobem strajku m wQZjystikSch kóletiach
bedińakiub.

Bcsrfin, 30 grodlnSe P. A. T. (Wied. B. K-).
Pisma dortoaz®, że na weBwraEće ZwiiąrzJai kolejiowego tytSkp IberilM-sry robotoicy warsztato
wi iprzyistajpiffi do strajku, naftom ast i-uch kolejon y w tnćeścće i dkjofljeoch Bendma odby wa się
bez pn^rw y. Dziś gabinet zajmo^tał &ę spra
wą strajku.

ZADANIA KOLEJARZY.
Królewiec, 30 grudiolia. P. A. T. — Wczo
raj wneeraorem odbyły się tu łnzy t^hrzymSe
zgromadzenia M eja rzy , na (których żądaao
n-atychm'aistoiwtga 'ustrptoma nttoitsitTa koTtł#nikacjS Raeszy, Groenera, j (zastąpieniBi go fa
chowcem.
Mannheim, 30 grudnia. P. A T. — W NadreM d m toirmto okupacyjnym odbyły ssę
wczoraj liczne zebran a uraędini&ów i funlacjonariizgzy MertowyrA ‘któne nosiły przebieg
częściowo bardzo buroziliwy. Na wSEysikiwh
zgromadiaarmch powzięto neciotocjc, oświadczająid® się za pKparciem ruchn sta-speowego
•pracz ucraędfników.

OSTATNIE WEZWANIE.
Berlin, 30 gradmia. P. A T. — Z w ązeh
kolejarzy zwróci? siię wczoraj po* raz ostatni do
madtu z waawantlem o podnęioi® dalszj^ch rclrowań*. Panuje pradronsnii®, iż .rokowmia te
y>e?zna na to-i-wera, pon ew aż gabinet Itocszy
9toć na stanowisku ate-olufnńo odmowneaa.

— Rathemau & Fischer przybyłi do Paryża.
■
— 'Kaniiąja dla spraw zr.ęrar .czaych laby tranetradefea' fMa®vęla sprawozdoiuóe. dotycesąoe ratyfikacji
konwencji, zawartej z WęgrinC w sprawie zastoso
wania kŁaj.esut dkonamdcanych traktatu w Trtanoa.
— Z Saaprcmia donotza, że do mitota przybyła
iandarme.ija węgitfrakss, która naraz;.e anajauóe się
pod rozkazami wiariE koalicyjnych. Wkroczenie
władz węgierskaeh do mksta ma nastąpić 1 stycz
nia,
— ^W'len.cr AWge.meine Ztg.“ detnosł, ie .pro.
zyJent Austrjt. Hednisah, pcdólisal prełoliót weneoki. W ton sposób została dokaiiama ratytikssej* pro
tokółu.
— Senat francuski tirb-wal-3 1S2 glosamS prsectTrtro 130 — kredy*t na cele ambasady przy Watykanie.
— W związku z kryzysem włoskiego Banku
Bskcntowego w dniu 20 grudnia giełda rzymska
była nieczynna. D.i®wn£a się znaczna zwyżka wa- *
torów zpgranircanydi.
— W E^jpcie rozpoczął się botfltort wszystkich
towarów, .przywożonych do Egiptu z A g ij i
— .Prasa niemiecka donosi z Paryża, że *na O.
statniem posiedzeniu konferciacil ambasadorów po
stanowiono nie niszczyć t zw. zaic-adów niemiec
kich, a przeprowadzić jedynie iefa przebudowę i
poddać ich fabrykację kontroli.
y'V»|L
^11n| pTi
*Vw^,mf>,if*i ■f)it|^\in

Kaisato lisotiiiiy ?. P. S. p. 15”

K alendarz Robótoitfzy P . P. S. n a roik
1922, w ydany nakład era K s/o g a m i Puobot0 POPARCIE GÓRNIKÓW.
.
ndezei, D a rsz a w n , W sp óln a 17, łcosztoje
tylko 300 rak. i za w iera na. 195 stronicach
Berłto, 30 gnudtodw. P. A T. — Niemiecka
treść następującą:
•
Związek kołójarsy zmiróc ł się do zawodowydi
JUt&iml&Ł&0*
Kalendarz na r. 1922. wykaz, alfabetyczny
»w tozlcóir górnicze,ich z prośbą o cgłosEienie
union, imiona słowiańskie, wiadomości' astroFtraijku górniczego. ‘
B u to Prasowe M. S. Z. kortvuniikuje: Wy
nomi-czne, katendarzy-k h sto ryczmy P . P. S-cur
działy jbomsułaroe przy poselstwach iwsyjakten
ca. Artykuły polityczne: Roik 1921 a P. P. S.
i ukraiuski-etm -w \Var3«owi«, rozpoczynają %
Botezewizm—przez J. M. Borsildego. Oderwani
wend antom * 10-tfu ipiodlkomilstji gómętślasirfdidniem 1 stycznia 1022 ar. przyjmo wamia opcji
t/d (Macierzy. (Polacy na Ś'Iąsiku Cieszyńskim)
Pcda-óż prezydenta Ceatondiera 4 jego towarzy
na Tzicra obywatelstwa rosyjskiego lub lUkraińscy, zdautom „Vossiiache Z©itong% ma jedy przez A. Kwietniewskiego. Amgl a a Irlandia
stó-eigo.,
JAK DŁUGO POTRWA KONFERENCJA?
przez dr. Wł. Gumplowięza. Sprawy finanso
Os-icby, ‘którym przrsingirie odi&ogoe pra
Londyn, 29 gradnią. p. A. T. (Havas). — nie charakter informacyjny. Ponr’edzy iprozywe: Państwo a gmina wobec budżetów .przez
dm
iom
Cakmdenem
a
obiiama
dotoigacjami
nie
wo, w myśl art. 6 traktatu Ryskiego, w inny się
Sądzą to, że kftnforaaiega w Caames potrwa ooSt. Luxemiburga. Gospodarka f nanrowa Rzeodbędą s ę na Góunyun Sląskiu żadne rokowa
zgłaszać do wydEtoJów Iboeznilaraych, zaiiinfte- najmiaiiej 10 diri.
m
czyipoapoditęj Pelsikiej przez ‘B. O. Dział tnlornia. Prezydent CałioaaJeir jest pinzekomamy, iż
resowawych poselstw mieszczących się w Warmacyjny:
Wyciąg z Konstytucji {Polskiej, wyNARADA FINANSISTÓW' FRANCUSKICH
iermim ukońccemŁa roirowoń pjGiśko - mksnieoszfwLe w Hotelu Rzymskim, .ul. Senatorska i
boiy
do
pirzysżliPigo
Sejmu, ipnawodiawstiwo roI
ANGIELSKICH.
ŁSoh będzie do&zymaiajy.
w Hoóelai Victoria, ul. Jasna.
tjotaśrae. ludność Polski, obszar i ludność,
Paryż, 29 grudnia. P. A T. — W sprawie
wszrelikieh części świata, co przywnamo Polsce
p n r (i
rozpom m ająwj si,ę jutro konhmencji gaepona
Góroim śląsfcn, światowa -prbdfuikojB w ęgła
•daircsej „Exoel.?'oto ogłasza1 wyiwtad z LiouicheW yszła z d ra k u k sią żk a
<d r. 1013— 1920. św atow a wy twórczość me*
r‘em ,'w któnyim Lcucheurr .powiedział; ^AmgieiGOTOWOŚĆ MILITARNA ROSJI.
tali, św iatow a prodrJccja cukru, -dłwgi Europy
ST. A N D R ZE JA R A D K A
‘łktie p«sma są w błędteito, pltecąc o naradwe
Moskwa, 30 grototo. P. A T. (W ied R.
w
Stomach Zjednoczonych, ito ludzi Europa
rmeczozinow^niw, chcdiai tutaj bowiem o najradę
A.
K-). — Wufloaraj aa (Mym kongresie Vomuulstraciła na wojnto, narwy jednostek monotairfLniusstów, oraz bankierów angielskich i
storamrim tpireerniawna? Trcdd o mapadnch ,ibianyrh w pań śliwach łagrami czaych, mii ary 4 wa
francusiklidh w sptraiwie rówmiowagd gosplodtur- łych band" w Kareżj-i, ma IKerafonie i na Datogi. Adresy: Cent rata® w?adze państwowe w
czej i liiiaOTtowej w Europto środkowej*.
kóm Wisoh odzie. TrocEd oświaufcayl, że sytua Warszaiwie, instytucje nautkowe, ikuUiiralmvo.
(N o w e le )
Delegaci arigiłeifcicy pnzyibęclą dzisiaj, do
cja ta zmusza Rosję <k> wstrrązmamSa demobili
światowe, amfc-ulatngj# Kas Chorych, poseL
Paaryfev. G b e dtelegactje ofeljałnii® wejdą w
N akładem K sięg a rn i R obotniczej (Y /spółzacji Czas s n m y b-ędW-e utżyty ma podpieisto
siwa i "konsulaity zzBgranirzjne. polskie .placów
kentakt jnitro po petłudtaiu. W1posiedtzemiu w e
n a Nr. 17).
nfo sprawności armja rosy.is.kBej, łto też na w io
ki drotam®tyczsne i kcosuianae zaigranicą.
zmą teSrże udizaa? detogaci wUoscy i hełgiljBcy. snę R.crsi'a będtnto praygetowama na Wrael'ka eDz!ał Fteracld: W-rogrc-m pnoletoriato — wiersz
Do nabycia w K sięgarn i Rflbotnkffiei, ©raz ,.Exce?iiioir" dodaje, że. jak wyssika z oświad wenturlmość Tm cłd capewn ał jednak, że
Z. Wo'taaroovakiei. Garść wspomnień z .pobytu
czeń
mftosirai,'wspomniane
diatogaoie
będą
s&ę
w e w szystk ich k sięgarniach .
rząd rosyjsJa ipiragaiie tnwailego i pmawdiziwego
w Genewie przez (B. 'Lkneraowń; iego. Nerw
st.aroffiy dbjść *dlo pnaiktycznych wyników,, kitór© pokoju.
życia
— wiersz M. G. Kairskiogo,, iPo drodze—
«*■^Vv-J
.w-.
zowtasią mastępnie pcTzedłożon:® Ocrmferenqji w
nuwels St. A. Ra-dtlca. Grajek — wiersz Kar
Cannes, j&szeze ipnaed aebnaniient się Rady .Najrola Marksa. Ostatnia ,..Bi:dia“ (wapcnninrenUi
wJiaziqj.
o ostatniej dnrkairai ntolegatoej iP. P. S. pod
OŚWIADCZENIE BRIANDA.
caratem-) przez St Siedleckiego. Z .,teczki"
•Znane są. iprafctyki Min. 'Pi*, i Op. gp„ fetowłfaasanej — w e r sz St. A. RadDta. Ciekawy
Paryż, 30 grudnia, — (P. A. T.). Havas.
re wyjHKwjza inspektorów pracy. bcowprcfiiKilłiurywek przez Oscara Wrldtfa. C z\u — wiersz
jąęycfe MicCisterjura i prowokujących pobotai- Ż AI) ANIE NATYCHMIASTOWEJ ODPOWIE Briand ina poiiodzento sonato ośw adczył m
A. MiAdowróza. Mickiewicz — w iersz Uhjłafc.
Siprawi-o
uikladtu
z
Angorą,
między
tonem
i,
co
ków uoiln-ydi. Jażcli tak inspedrtoir sgmtn-pro*
DZI NIEM IECKIEJ...
da. Zasadzka (z opowiadań Micha?®) p r z *
m-itAije kfiaistftrju.Ta i siobie w jwiR-cim mi&jtoa,
nasLępare: U&ład ten pcwwaia naan wy kenywać
Berlin, 30 grutJnlia. P. A. T. — W edług 1
SL" Siedleckiego. Jako zdrada weszła ^o Ro
mandat nacł Syrią, Irtórą uważamy za kraj o
to wówczas tWTiemosi się go gdzieindziej.
dtfnitostoń gazteł uimniecfech z Paityża, komisja j
sji przez R. M. Rilke. Nad grobem najmity —
tfy-w-il'izacji francuskiej. N ie przyszliśmy do
(Do itatki-ch wędrujących ■rvspefktordw w
repara-cyjaa oś.v iadtfy-ła
prrodistawdtfidlfum j
wiersz
K. F. Meyera. Towarzysz Grzyb —
pierwszym rzędzie należy sławny ip. Roman
Cyiicj *rr celach podboju, w celadh iBjamnlenjj
w eM
Święcicki, który obecnie ..op ek u je się ,pja«ą“ rządni róemlróklęgra, iż żąda auutjcłrni'«*stowej ludności, ibtórą -uważamy za naszych ibirad^Nię .przez Hierenimkę. KeJysainfea — 'R. DehmeL
o<rj'*o*wi.e<l'7B pIsmJien'nej ma ntcitę z eto. 16 grud
W obronie sztandara (wspoirtniertie z cza-sów
w Radcrrr-ikieim.
praigcitomy, aby aotouerze nasi ginęli o® ziem i
n i . Dópłero po ROKSeiiśdiu odtptotwaedizn może
otkmiptsc® niemieckiej) przez A. Rżewiskego.
Oto jaki tekfoaoęram jk Święcódłri wysłał
Syiryjisikiej. Briand jeet przekormny, i* pf)kój
przystąpić iłocmisria dto zibadlasnia prośby nieSprawy robotni eter Ru-ch robotniczy w *r. 1921.
do starosiLwa Kozieftiokiego, -które Hat ton prze
z TtonkiRimi .przyniesie w ielkie ikorayści mułsdmi-edkiej o swfctkę ipłatoiacą.
Międizjinairodioiwe Biuro Pracy w G enew ie
słało do Oddziału Z*w. Zaw. Roib. Roto. Ra.ne. Mówca, rapi-zecza, jakoby układ .pokojowy
przez St- Pc-snera. Ruch zawodowy -w Polsce.
•PoOs. w Kciziencadi m mrm&ręzn 2 ® S /2 łr \
z Angorą miał bid faktem r.-elojalnym w sśó(Ideotogia i działalność r. 1G20 — 1921) przez
•Do StsmORÓwa w Kozienicach.
surłOai do siprzr irtlerzctaj-cb. Jest bowiem rze
Z
Zaremrbę. Sprawozdania z działalności:
czą jasną..kończy Bcriaind, że dilja dzieła p o w
^Zwią-zetk Ziemian pow. 'Ko»ieiziickie®o u„HUMANITARNE" PROJEKTY.
Zw ącku Zaw. Rob. Rolnych, Zw. Rob. .PrzecŁ*wałił płace dda dniówki lista»»d I — 35, II
szeebn-ego poBroju Francja nie uczyni żadnego
WaszyH^ton, 29 gtrtidniia P. A. T- (Havas). •kroku bez "porosawnienia ze aprzymi-orzeuranni.
mydłu Górniczego, Zw. Zaw. iRob. Praeimyiito
— 45, III - 55, I — 30. II - 1 40, III - 50
Senator Rwot przedłoży? komtoiii morskiej prorMlóknistego, Zw. Zaw. Prac. Kolejowych Rzenaturalna bez zmiany o -rzem Inrpc&tor Pracy
cr."ipc»3piili1ej •Pól.rfcieć, Zw. Rob. Prze-mysfiJu
25 obwodu aawadfeimia Z w. Z w . Rob. Reku. jeAf. żądający poszaxaowmto "względów Imma-nfiłaitnych w wo(jtóe Icdzżami podwodnem', w.
Metalowego. Międzjmarodówka zantodewa. AKozien-ice, wobeo te@o\ posiedEcade Kea»*ji
j.zpBcgćttnośri izakaziU torpedowania okrętów !
dresy centrali zw. zawodowych w 23 krajach,
Rłrni. 30 grudnia. — (P. A. T.). (Radio.
RoajeimtaKj, mazmezene-na 25/X I ,b. r. jest zbyh ar dlornych lietz osfraeiżieróa, a także ,p*rcosizu- j G-imaris w towarzystwie Badiazziego • przyjęty
od.resy m* edzynairodoiHych seikretartaitów zw.
teczme.
ki wen; a okrętów przed załopsenfiein, Propozy zestal przez miaistoa spraw zagranrómyćh, z
rawodowych. adrasy zarządów zw. zawado,
PodpigaJ: Święcicki".
cję tę przekazano suiblikounifteSciWB.
któiym kontleiroiwaJ w sprawach gredco - w ło  wych należącą"ch do Komisji Centralnej Kla
Oddział iRa-dom-sfki Zw. Zaw. Rob. B ęia.
skich.
sowych Zw. Znwodhwąrh w Poitoe. 'Pisma
I?7. Pól. snstoł rów niei -powiadcnmr’any <pm% -p.
Klasowy,ch Zw. Zawodowych w Polsce. Spół
Rzym, 29 grudnia. — (P. A . T.). Atetósgsfe
'nspab’ioira. -ż® wato® zeibrani-e Z w ł^ k u Ziedzielczy ruch robotoóczy w .Polsce przez B.
dzieniojki greckie .poświęcają szereg arhik.iMw
.nusm ui3ta*liło wyn»grodzeo.ie, obowiąnujęce di*
Tf izęicie Gunerisa. iw Rzymie. W zwiczku z na Siwiloa. Ruch spółdzielczy <w Warszawie przez
<3*16wek na TII kwarta?.
J. Z^irkowsflriegc.. Parna polskich spółdzieim
rodami, jakie Guaaris edlbył z t^t nisftiwrnSi vrfte•K’ftdy Związek aadądał, aby siprawa ta by
RZECZOZNAWCY.
spoż> wców. Polska Pe.rtja Secjaf.stycana. Skład
skiani w Rsymi-e, dziennik grecki .,Proqeła rrapattiraoma przee .Komisję, p. Sw !ęciriki; o.
Berlis, 30 grudo a. P. A. T.— - .„VicBtea'sctee Vodssa“ pisze, że sprawa zbliżenia wiotfkio"•'jobi kty Rady Naczelnej. Centrałinego Kemi4wi«<k»'l, że na to się nie agadża, gdytś piła!?®
teto W-^ronaci/czogo, Sadu Partyjnego, Komi
uchłw»lc«ie przez ziem isn są stosrane. P. Świę Zeitung'* donosi, że (pneeydferaBcwi Ck'loridiciro- gredł;i*ego jest na dobrej drodize. Dszieurok
wł. który dnia 4 stynznia prgytoyiw® na IChciio ,.Chronica" podkreśla zmianę, jatka zaszła w
sji Rewizyjnej, Związku Polskid; Posłów Socicki W'ktoczii.ie uważa, że ochnona- pracy ,połecjaM«tyran,ych w Sejmie. "Udział Posłów P. P.
ga na tero, że inspektor praftni-eci «'<ę -w dniowy pobyt na Górny Ś tefc, towairzyiazyć 'PÓgC.ądaich w lo ^ iej optoji .pufclłcaaiej, i wylicza
S. w komisjach sejmowyeb. Adiresy sekretaria
rkrzyntke pocztową d li listów cb^arniozych, będą naecacfflhswcy tz mbdeinto L :g* Naitodów i 'kt*m*Bcr, jakieby wytniknęly dla oba narodów
tów Polskiej Partji Socjalii3h"CBnęj. iPsma
które dyktują rofoidnakeen, w iele mają 'pobie Międżynarodówiego Bt'tura Fraiqyv 'Między i nroe- z zawarcia 'tikiładti.
mi pnzybędą dyrektor wydziału jwaiwnego NLiP-ikAiej Partji Socjalistycznej. Nasza działallRzym, 30 grudnia. — (P. A. T.). (Radio.
rać za swoją pracę.
DyJeraniiki wfostkie przywiązują do prayśagdu ■mcsć w Ameryce przez Z. Pi-oftroyvskieigo. (Z
Kiedyż M'-n. Pr. i Op. Sp. zaipraestanśe gi Narodów, dr. Hsunefł, sekratarz looulanencji
dziejów Robo'niczego (Magistratu ni. Łodzi
przenosić ip. Swipctołrieyo do ir-inych obwodów, -polsko - n-t&mienkieij, dir. WaiH>sanan;n), iraeteo-* Cnmarsa wielką wagę, zaznaczając, że koniepraer A. Kżeweklsgo. W yd zał Opieki nad
lecz raz wreszcie rozstanie się z nim o»sia- s ia v c a dila s^>raw kicS-etjlcwyTb, pufkoiwnilk ren.cn© usimą na.prężenie sto*sufników grexfeoHi am, rzęczomaiwca dda ąpraw ipctiritycanri-tfh, wJoaldch.
Dizieckiesm Robotniczemi przy CeaiT. Kcmlisji
toranie. ,
Enion.
raTctoek wydbżeiu ipioM'tyiw iego Ligi -Narodów,
Zw. Zawodowych. "Wydział opieki nad żołnie
rzem Rob Komitetu Obrony Niepodległości.
Monienach, ‘ptraedistawiicdlel wyjdlziału goepOKl»ri P^ZE?SĘ8SEnill
fr/ego
Lig;
Narodów,
Lowdjay,
rzccaozna.wca
Nosi an * r# : Stanisław P alińskJ Ś e fo o Żmic
«
j
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MŻjfWPj
Jutrzojsay nnwier iv w e r o e a a y w yjd zie
dda vpraw ubeffipHeraien aptcftectznych, C7.ł*anek
jewrdci.
Sian-ieław Wojtaszek. Helena Dłuska.
w •b ję tn śo i 12 skronie.
„P aetyJki M © 0 - U ~ B 1 < 1 3 . "
M?o-cfcpy« arodowego BU«ra Piraicy, Chappey, oWimdy® >w Czyżewski. Ignacy Dcraielewski*.
V Riu®iera.“ trm re*psc®y»:aaiy S r a k
Wyrobu Laborator. Chemiczno-Fermaceutycznego
r*z panie Mairaz i Goixten z sdkietairjatu Ligi
I/udwik Teraikowski. Hieronim iMałachowsUd.
aajniawsaeg© utw ora znr.fc»aa«tego ąt^araa Narodów.
Metoander Szadkowski.vJan Maluaiak. Antio-i
K Q Ć i i A s k i i A ł o g u l e ć k i wiW arszawie
tow. A ndrzeja S trarą, p. t „Simę P laasy-.
Rzeczoznawcy zaimuja isii© obocnio sipraa* Rajcueri
Sprzedają apteki i składy apteczne.
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l m
parti.
D » wEwIbniości towarzy.sy/r i jm teresafafiiw : B iu ro 0 . K . W . ezy trae je s t w d a l pow'ssediffiiie o d godiz. .10 — 3 i o d 5 — 8. B iu
r o m ie śc i s ię p rz y ul. IWaire-ctóej 7.
W ie jsó r S.vlwwstmvski. iW sesbotę. d. 31 ;b,
«». o godz. 10 wiiecz. w ssi!1! OKR. odbędzś© się
.W tocziór Sylw estrow y".
Zglaoma© się po zappoiswenśa » a te a wśe«sór mctżara u towi. (xlisceyastoej o d g. 10 — 2
i od 6 — 7.
W ie n e r Sylwesfcr»wski na d zielu lcr Powąy,kow akiej. Dacia 31 to. m. o g. 10 <wi s a il dztoltócy Pcwtązkifmwsk^j, Okopowa 30 im. 16, o-dibęd*Łi» się „W ieczór SylweStTOwaki" dilia cziomków i syaape; łyków PPS.
W ietadr S y hreetrow skj im (tóebticy P a skiej. Dońa 31. to. tn. o poda. 10 w. w saiLi ctzńelJiioy, Rraiaofwia 20, od'bodaae s ię ^W ieczór Sytlwes1rawEtoi“ dl'a n fo n k ó w i sy,aip®tylków' PiPS.
W ieczór Sylw estraw ski n a dsaeŁniey Wr,oti„
C*jHte. DoSa 31 b. m. o godz. 10 w . w saii
dfcic lnicy, Wotefca1 44, odbędizae się ,jW iw o ó z
Sylw«gbro(vrefci,'< dJia
i sym patyków
PRS,

lisi

t.

ZemadeMtak.

H», D®wt«witfth mfc. JOO, Ze®efbj»d prawwiirBaów ŁtoWwycik, dhwfisa aatoMamterrie o
Fiifttkowsilza tok. 1000, Tamara ArwiTOBWBiLi rate. 500, wymówiettLu. dderowawc było do wiszyHikldi prarobotnicy i robodmte© dfrok-aim i mtrołigakwai J. I co-wiclkó w), acsteio zwolnionych, czyli i© tnsy osoby
tateiewisknego mac ,2078, Wstołd SzyimbcTSkl mk. Sbyiy sprawcami i pmycayaią ..nieudsioej gospodarki
200, Robert Hofifaran® mik. 500, E-durand1 Sisraen- larządiii i®tej-:,kkgoi‘‘. Jakież to stanowiska aajmowsB
toprg trak. 500, Józef DytnwJd, mik. 500, Luda Kie- ci wusEwd; pracownicy, że je.fcoby ismowali tok
ziewtca tok. .100, KazimieitŁ Mtynasreiki tok. 500, spraw miejskich., ©raz ptxymyaucM! się <ło tego, iż
beaimtennto <xf 2-ch osób po jedKej parace ozrlób mebwały R. M. pozostawały tySco uchwafami -sa .pa
dtontow ych i aabawek, Igteey iDeszyńafci atuk. 1000, pierze? A więc je-dina a uissmiętyioh prttoownicBek
Zoija PrauBSowa mk. 500, Sławomir Datattewra prowadasi’a daieamik podawczy j zaSaówiafia różne
mk. 500, CeHiiia KenipaerówEt! mk. 1000, St. Zar- ■bieżąc© sprawy fciurawaki magistrackiiej, zrasatą
d©ołd mk. 500, Z. B«ic©rkita\fte»wn unik, 200, W. natter umiejętni© i eoerglcaniie. (Droga s owołnłoNejteswwna mk. 200, H. HomalAcka mk. 300, P. nych. to mcszy’dteika, ewotekne pewrna* dlatego, że
Zmlijewaba mk. 200, J. Neutnuurców®® mk. 200, H. akurat przed tynn terminetm została1 s k r s u d z io z
świecki mk, 500
b-iuna Magistralni maszyna <1© pisamiiai; 6raeci — to
1
Poikwstewanie. Zw, Meted, Qtkfz. Warszawa, | prowadzący księgi stałej ludteońci i uraęd.alk *stanu
Leszno 53, — 5550 nntop. eetetaza pnoez Serw. H lite cywilnego — -weteran' 63 ro ta ! W dodaitta sua miej i.
ra -w firmie Rota-Zieiteki, dla strsjjlta|ł*cjTih w ffir- see ziWo'Monyich zośfalł przyjęci inni, s których ję
cin ego Już po tygodniu zwalniano •wskutek iatotecj
mie Watka. I/s4a (Mr. 6.
nieu-dnóaoścL. A -jednaik ,R. M., do iktórej zwróciła
UNIBWAŻNIENBB WABORÓW DO KAS CHORYCH
si:ę jedaa z (UiwoSn-ionyc-h pBwcwwróicoek Be sikergą ma
Komunikat orłęd«wy.
meuzBBadniron* zwtcilnieaie, mi© miaia n-iio do pow i©.
Mćiiistatyun SRracy i Opieki, SccłeOTnej kom-u- dzeaća w tej sprawie!
nikiujb:
iMa skMtet prtatessrtu dwóch gpnp wyborców t»bezpiecwmyctb praeołwtos ^fsróneśai -wyborów do Ra
dy K®sy Chorych m. Waarsaawy, 5®aós;©rjtim Pracy
Nr. 29.
i Opieki Sptdecanaj, jako Urząd Ubcąpieaseń — na
W
arszawo,
W spólna 17.
nsjocy postanowień artytału 100 « 105 ustawy a
Nabładean w łasnym w ydaliśm y now ość:
dala 19 raesja 1920 r. o ótKSwńązla>wiem' ufbeffijjieics©R adek St. A. O statnia desika ratu n k u
ni« ma wypaididk choireby (Da. U. Iiząvp. Nr. 44 » r.
700 mb1920 iDota. 272), oraz paragr. 35 itsŁ. 2 RoEjpo-rządzdPolecam y:
iiia -MinisterjiHH iPnocy i Opieki SpwtecOTiej 7, cto-ia
Berent W . Żywe kamieoiie. Opowieść
22 mstrea 1921 r. w psz^hmoci* praap isów wybor
1440 mik.
czych dio Kob dw rych (iDz. U. Rzpp. Nr. 35 z A ryiba-Ka. Ozdobi! W. Borowslii.
D ante AI*ghteri. Boska Komedija. Pnze1921 'Pob. 2111) po nbc.diamiai •wisaechstronnetn moty
wów iprotesłiU i aktów wyhorozydh u ratewain iło wy kład E Po-rębowioza. Edycja jt.ibiJetmowa
bory do rapy i zsaTBą<tu Kasy Chorych m. iWaisza- w aaetSćsetoą rem n-cę śm ierci -poely w yda
wy. Z atletów wyjjctnsjych okazało się, że> komisje n a w 1500 egz. na le;>szy:m p ap ierze 3600 mikKlaczko J. Daniie A lighieri. I. E poka
wyborcz© nie wSEadzd© CKijjOwiiiatdaly włabcciym aa
D antego. II. Znaczenie Boskiej Komedijii.
nie obowiiązkoiu, dzięki caemw:
M akuszyński K. Rzeczy wesołe. Itostoo1) witaki wybonców glosowiato po -kilikia rasy w
różnych 'Mcaifech wyborczych. 2) iTtopui3i7jcaoinio do wial Kaimil M-acskietwśicz. Wyid. V II. 1560 m k.
Niw kowsIra-Rygier Z. Oh-arafctery. 420 m k.
glosowania osoby, któro ni© -miały do l®go prawta.
Pascal. Prow iocjałki. Przełożył i w stę
3) W idu 'wyhonctóiwi z powadu późnego otwarcia ło1020 m k.
ityli wybc.rezych m» brało udżinłu w głostowateiu. pem opatrzył Boy. ,
Porcbow 'ez E. D ante, iWy-d. I I praejraa4) Mość oddanych kant-ek w posatsziRgóiinych loka
1080 -mk.
lach praewyżsaala ilość fasujących. 5) W niektó ne i .powiększone z 0 ilustracjam i.
Rbllapd Romain. Ibotr, i Łucja. Idylla
rych idca-laeh mwborwsych podatne glosy nie 'byty
tragiczna. PnzettożyM M. Za-bcnecka i H. Bez^wicalie, obliczome 1 t. d1.
IWssysiikte! wytu-szczon© ofeofetności, świadczą masici-. W stęp poświęcony twiórczości Romain
540 kce o n.testasowamiiu się do prztejfetSiw' wyborczych Rołlainda naipfeał H. Bezmask-i.
Stzerhszeiesk? L. Droga. -Notatnik żoł
i mające dtuiy wpływ na -talki a nie inny wynik wy
360 mb.
borów, aniewioJiiły mAnisterjnto d!o decyzji, tinie- nierza'.
waźniiaijąoej wybory w ich całołcsEtełci:©. Pasmom 3
U jejski 3. A ntoni Malczewski. P-oeta i
2400 rak.
dhS* 28 grudnia m utatorj umi znmianorwbiro dotych poem at.
czasowego Komisairza ;K«ąp Chetryah, p. HiLnego
Seltat, kcwnnsarzietiu Kasy Chorych ,m. Warpnajwy ©1 0 ®
połecito mu pocwnić natydnnitast kroki, ptrzygptoGłos) czyfelnihów.
wawtez© do pracpnawEidaesiia n-owych iwyiborów.
O iwotnieini* tow. Gruszcsyńskteg©
Jiuk ,po> saęad-oięaiu deepaji aiiinifdarjiiim 0 0 do
(W
dte-u
20 września r. ib. zoten1 areszta wemy saa
umewożnuienia wyborów mady Kasy Ohorych, sto
sunki: w -Kasie Chorych im. -Warszawy teożyty się udżiiń w strajlou ojbiee mój, Taid'-euaz 'Grosaczyński,
w flern aposób, że (normalne fu-nkctjoino-ttisinio organów jako człon ek Zarządu Otkręgcswiega Z w. Za-w. Ko
Kasy siato się iriiieimicżliiiwe. Po utonin©wir.iiiiu się no lejarzy iDyr. Radioirii-Łiej. Z ojeetm tmiairm, czSton-kiean
wego ztaraądu, wyba-onego praez radę, i praed ob P. P. S., ©reartowiaini zostak tow. Nadiko-wski, Tryjęciem przezeń siwych f-urkefi, piraedfetewictote ptra- buMii, Tyitus, Sulkowski i SzcKerbs.Wsaysey aresmtowani aostsli oskarżeni z art- 51, 129, 308 kod,
rowoltów w uiicżbie 6-tł zgłosili swą rezygnację, a
karnego.
1 0 samo -uczynfilii: równieB dwatj przedstaiwac-iełe
iZ pcraąfta ąprotwę .prowradzil p. sędzia -Kakun,
bezspaecsc-nyteh. iPutaitetwiaż zarównio pKae-wiodni-czątfy
naslapnie odtiainio ją ,p. sędzieraun Sochaćsfldeiinu,
Zarządu, .jak i jego jzastopea byli wybrani z psśród
obu grup ustęprających, przeto prezydjuim zarządiu który zajął aię nią :Łtek geriiwie, ż© już tninęło 4
miesiące, a śtodztwo jeszcza ni« jest ukończoae.
istnieć pnziestailo.
Uzupełnienie zaś organów katsy etato się ni.o- Nie pomagEją żajiin© iMterwieinoje w tej sprawie,
możli-we wiskuiteik tego, żo ptracodawicy siaraowią od czyiaiona -ui .pana prokuratora, gdyż ,p. prckuraloT
dzielną gouipę, a -w stosunku <Ł> -ubeBpiecsziotnyrh o- odsyła ^Jo p. sędziego-, a p. sędzia dio ,p. preku-raiorcs. Ojciec mój, człowiek w podc-ztym wieku, jest
bowiąauje zasada prtopioirojomatlaośtei.
■kaleką i pobyt w więzieniu szfeodoi mu bardzo.
W diodtólta na moją prośbę usiróełieinia mi wtdzeiiin: uwbe© nadtibodzących świąt, sędete oświatt
czy2 ml poprosta: ^Więcej widzeń rai© będę udzie
lał. Od dEiś widżaaia- tasuję".
Grodzisk*
Z socjailistyczmem pcadrtoiw'-ienuiean
(Korespondetucja własna).
Tadeusz Gruszczyński
W aprawie uioiuWnej gospodarki magistratu.
W obronie samouków.
Niesprawiedltwo wymioeni© aa bruk praoawiMków.
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W ydalenie 0Jdz.telu P rask ieg o ze Z v ń ta k »
M etalowego.

®efcretarjial Oforęgoiwy Zw. Metatowie^o
'(Ł ełsno 53) p o d a je d ó wiitadtoaiiości. czfonM w
oddziału P ra g a ", niż n a m ocy ■uc.lł,w ^hr ptenairnego posiedzenia G łów nego Zaraąjdu, w sportb
Bfliany oddziirl rositał lyrzwijaaariy .(o czem Zac
ra ąd oddz-MIiu zoSt.'l powiiafciamiicmy .piśmien
n ie przez C en traln y Setorefeirjialt) z powiodu re»iUicjj n a: w aln e® reibratnńiu z dońa 4 gnudmia
•występującej przeciw mahwislonn Zjazdlu i w zy
w ającej do p rzystąpienis dw mosk-iewtiikiiej m iędayneroddw’&i. J
Natoimitasi d la człcoików, stojęcydb n a
gru n cie uchw al zjazdowych tsostaje otswaritia z
dm em 2 stycznita, 1922 r . s tre ja pdafiiiirza przy
ul. B rukow ej 29, gdzie czDouikiowóa mógą; w pła
cać w k ła d k i codEienrae od1 8 dk) 6 w .
S ylw ester" u m etalow ców . Z arząd Zw.
Meialcavcdw w arszaw skich, d ła sw ych czlonr
7d6w urządza zahaw ę ,<Ndc :Syiw cstraw ą“, a
m z M a m p t e b tow. B'airiiickiego, (który p r a o
mówiettiean fikolitcznościowem ampowande w ie«aór. N astępnie ibędzie śpiieiwal rh ó r O. K. R.
w? rsaawskdego.
Ze Zw. Metalowców. Zraaąd Zw. Metalowców
Wftrerawskicii aa.w.lad!amia cztensków Związku, że
od Noiwego R ota ewałaucja esymn* ibędizie każdego
dnia tylko od' gwfe. 6 — 8 wieca. Wpływy .przyjKauv.ae .będą orfacfcwwiie sartŁacto dijóimii. Zctargi
i akcja fcbrj'o.ae zatetwasó bi>d®ie selkretarj-ait Okrę
gowy Związku.
Do powyższych Timdaa Zsaisad fiinosi’ celontałw
t mężów zswifiaiiai Zwiisrta o tategorycTme zesteiKOwansi© się.
Sekcja W ędliniarzy .z dtaśam 29 g ra d n ia
1021 r. w znow iła sw oje caymindśoi p ray Zw.
Z » y . Rob. przcim. spoiż. D o zssraądu wteszili:
praewodmcBzący — tow. Cuichmiewski, s e k r e 
ta rz — tow. Saafoańsiki, skartoiik! — to w. PreIcb, orf z tow.tow. Grylskii, Cłnciiaweki, M lkow ski i G rzelak. Do addiz. -wiarsziaśwsikiego
p ra esata to w. Siefaai Orylsikiii, dio Kam . Rew. Szafrański.
B»ctrość tow. w ęd liaiarae! Dlnia 3 stycz
n ia 1922 r. o godz. 7 wiedz, odibędzi© się w al
n e aebratkie w lokalu Leszno 53. Pncsiimiy o
lżccffie przybycie. S p raw y w aćne. Wzytwisimy
Wszysltoch fowarayBzy,, alby książeczki .oefcafcowskde aliożyir do d n ia 10 stjiczniite 1022 r. «
se k re ta rk i kaw. Jabłońskiej,

Z prowinefi.

W jednym z numerów (krakowskiego .,K-urj©Ni-edfMiiKgiaaia go-spodairfci) tswooraądotocś święcą
wszędzie ptrawia swój© tiytutały, nie cimfijają-e iDsłSBe- r» Oodaienuego" wyraimno niiiezrwyklą raidiość z poSefcretarjat Z arad a Ghiwneg® Zw'. Zaw. Rob. go miksta. I wte&ędińe praycsyuą tego tóedólęsl-wo, wiedu usuwania a iposad urzędników, a t. aw. wdoF n w . Sp°i. poefeje do wiiadianiiości, aż W ostatnich nieuttniej-ętiność, a często tótćkomy&Untciść i zte woła. uroiwem \vyk-sztc‘!cem'i-em“. ^K.urgar Codzienny’ «a•laioch niepowołani osotedlcf zjawMi się w poszozie- Alle czy m-oź-o być imaiczej, gdy fe-rawniczi© st&mowi- > stesawsł -w śtosuaku do ni-efa naiwiet także wyraże
góteych aakSadbch .p^ebamtenych ceten aałaitwdisnffa ako buinmistiraa t. j. gtowy imiastSa ,uwci»at,i© jest ja- nia jak „niepotrzebny śmieć, uieuk, nierób".
sprew wiwodówych. Wabeo powyższego zwroca się 3oo dodatkom© z.-(jęsii© do piastowianego msaędiu ko
Cłnodżi mi tyiMp) o zaznaczeni©, ża aa równo w
u m g ę , iż do aataitwianiia wisteBdcit sjasw , dotyczą- mornika sądWne^o ąę Wansztr.wi©? To łdć miasto czasach niewoli, jak obecnej, szkcEa wyższa nie dla
oych lactei piekarskiego w iimien>iu Kwiiągjlcu są u- tonie w ciemuwśd-ach, ima-aszkiaiucy m ś :w 'Wlooi©, a wszystkich -była dostępną.
powiaaicdotr© jedynts osoby, posiiaidiając® manidŁty, ma opróżnione od kilku nmiesi'eciy sianiowiisiko ławni
K-alżdy -niemal ro-betaik abei-irte pragnąłby dać
wjłiaitte przez Zamsęć: Główny Zw. zaw. rob. ipraeun. ka wto było kandydat?., gdyż nikt nie chci-aJ, -przez swolim dzi-eoicim odpowiednie wylkażatoenoe, a jeśli
spoż. 7. podi.cfitffŁi praewodloicaącegot Glówn. ssara. wejście w -pocaat członków' Magistrate, brać ma ste- nie imoże so-bie pozwolić ma posyJani© ditoci do
Zw. tow. E. Moiaowskiegio i sekreftaraa oemtr. sekre-f bie- od-powtodzśalniości za dotyKircastacwą jego- dzia szkól, stara się chociaźlby o te, mby luloi w wy
tiirjoto terw, iPiteywody z tettą odi 15 grudnia 1921 łalność. Tafc praynagminierj był® postemńoDa sprawa kształceniu iwypetoili nauką w itom/i. VWidiza-c to
r. Z®reą.li Główny wzwca z siebie o-Jipowóadatataośd na jedn-eimi z posiędizeó Rady Mże^sldiej © mite-aowi- właśnie syn czy córka, stara się czę-stp, jak może
m konsefcwewje zaiatwiewiia appaw związkowych cie w -d. 18 listopada r. Ib., co omo.1 móe wywołało i przy led wie palącej się la-mpie ariedsń nad książką
p m * osoby niCraraownainioite do 1ogo.
praesilenifflj na stamowMóu 'bumntilsitnBa-. Pteesilenie do póż.-toj nocy, ażeby sćę cue-goś nauczyć, ażeby
Odd*. Wars*. Zw. Zaw. Pracowników Przeia. ,,szczięń:ilwi«“ zs-żegm-ano, uchweltojiąc-, a inicjatywy móc pracować w przyszłości z równym -pożytkiem
G»*tranemicans-Hotolowego zawiarfamia edanków, grupy <N. D., vote® a-iiteiria bumiMrao-wi i- <ło- dla radzimy i kraju.
Zapytam wiec tych -pamóm, <*> tak krzyczą, i©
iż obawiąiKmi s.ą wiaieść aalegte sktaidflsr cztouikww- komp-tetowiując Magistralt pawołaaieou członków z
u
mas
jest d-użo nieuków i t. ip., czy dłuto zrobi®,
poza
Rrady
Mlejskiiej.
skte do dni-s 5 styranLn 1922 r. w: przeciwnym ra
Na cayniiiwne Magistratowi zansuty złej gospo- żeby w ‘Polsce bjiy szikG-iy dostępne (3» -praeciętzi# m inwcy Siatuito zoatsmą 'wyfcróśteni z JŁHsity
dteikl, saftotowtamia tech-wał f t M. i t. p., Migislirat, nego obywatela - .robotnika? Czy roibotoiik moto
członków Związku.
a raicaej ibuaaniteltnz, Starał się awialió winę ma- koz’a ptaidić po 6.000 mk. miasięcanie saa dziledko? Czy
P<*drięk«wanie. Wjldwistl Opiieki
nswl oMaa-jiegoi w poettató prawniraiiksów min^sSciicih, nieod- postarali się o to. żeby u nas byt© tyle szlkói, ®by
draeekieai robotaicaem p rzy C eatr. Kioun. Zte. .powiilaid-ająicycłi jateby swerniu zadań Su-. To -też w każdy mógł z nich korzystać? Nie! a więc niech
Z* w. -wyraża naiKerderziniejszei padaięlw w anie końcu R. M. wiwróteła uwagę Magistratowi, że od nie mówią a laką pogardą o samoukach!
iwszystkićm ofiiaradaiwcom oks dlaay, abmiinia n a niego MiJeży, fifoy peńsoin©! był ma wyso-taśd zada
Nie zawsze ludzie z „demrom-em wykształce
i m /c i o p iek i n a d dzieckiem iwboitoticzeni.
nia. Magistrat, poiddlrjąc się milby nacBsfaxwi R. M., niem" irniiej lumieją od t>xrh, którzy kończy® sakeP rezydjum .
prayistąpił wrresHoie do reorganiracji osobowego ly i mi© (powlutno sdę żąilać wydalania 1. posad ud ia ry x« Wyda. Opieka nad d*iecki»m robotn. sld&du pi-acowmilców m,i©jskiVh w tea sposób, iż, rzęd-uiików dlatego tylko, ie nie mają świadectw.
J. K.
pnsy C. K. Z. Z. zŁożyii: tow.low.: Józieł Ceder- hołdując zasadssłe stouBtoj polityid mi© n-aitażanti-a się
bcina ®ik. 5000, B. Kawecki mk. 240, Aniela Hodo- , niJsomiu, wymówił posady wszystkim irea wyjątku
nrwstot mk. 500, Wsdxlsa 4 kaiażUd, 'Pormaszewska ;! OKiQowmtam- miejskim. Z madejtoittj/ terminu, ca
© s t a t k i eiżglesńi
1 paczka wsbawek, cteto, óettoby c3ioi.ikowe_ choin, j kióry ofilewteo .wyir.ówteaie, troje z pośród1 9 czy
wielkiego programu grudniowego, graIw i mit. 500, Edward Ja a w ic a nik. 200, Tadeusa i 10 wraęd.nilkńirr (rn®L jak wMaó, tyczyły się ty.ta
e-ego z tak wielkiesm powodieńiern.
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Prak. 30 lat. Wlewan. przyst. dla niezamożn.
Nowy-Świat 21 m. 17. Przyjmuje od 1C r. do 7 w.
________________ telef. 131-37.

D r . Jass fcłapśm jjllPStS.

49-44, B. siar. ordyn. ki. szp. św. Laz. Chor. wen.
i skórne, niemoc płciowa.

Im

p^podam e.

Nofo-waaia giełdy warszawskiej.
Dolary St, Zjedra. 2070 — 2975 — 2955.
Framikij te arao. 236 — 234.
Funty amgielakie 12425.
Koromy cziesikie 39.
Marki nśten. 15,90 — 16 — 15,90.

Ttatt > o w o ś o i a umitiu i
Dziś: „ B ia ły M azur"
M p. L ucyną Cńcssu! w roli głównej.
Pocz. 8 wiecz.
T e a tr d o b r z e o g r z a n y .
Bilety u Chodowieckiego, Krak. Przedm. 9, do godz.
5 po poł.—wieczorem w kasie teatru.

Kronika.
STAN POGODY
(według danych Państw. Iimty-uitu Meteoratog.).
Temiperaiura maśw-yżsaa wyno&Sa -waaoraj w
Warseswie
2°8, najniższa + 1*4; oiajalższa w.
Zakicpanein — 3*0.
Przero-idyrwamy p-rz©bróg pogody w dwu <fc»sitesEym: Przeiważu ie poi-himinno, temiperaiłuira po
wyżej} b® (jednak -możliwie prrym-nczid mocne), opa
dy w ■postaci fflmteirameij (desacz, śnieg), -sii-n. wiatry
a kieffuinków zachódmidi.
'
•

Tranr-waj© w nocy. Od dziś uinicihoniior.a będzSe w mocy, tytułem prólby, na- tydzień, t a ją a-r.
10 z placu Zbawidiela — do placu TeaitraLn-ego, od
godz. 11 mira. 40 w 'nocy do godz. 6 rano. Wagosay
tarao-wać będą na l-iraji tej rw odstępach co 6 mP
nut: £ placu Zba-wiciela1, iul. Marszeikowską, Aleja
mi Je rozo !im siki eaii, Nowym - Światem, K rakxmsk'iem - Przedimieiaiem!, Trębacką do placu T-e»trailnego i tą samą drogą z powrotem d© placu Zb*.
wiciela. Cetea bil-etu na nocny tairs w jedną stromą
wynosić będzte 100 mk,, przy ijedmoraesmem skasoiw-aniiii ulgOT'*!! ©pfety dla sltuttentów, żr.Łni-erzy i
dzieci. Bilety tenmtmo-wo platote b«ąpla.tne i siiui1k>w© oi© są ważna na1 ta rsy nnerae.
Szkolą mechaników traktorowych, którą otwo
rzyć zamierz* wkrótce Y. M. -G. A„ iprowadtona hądzće według majnoirezych wym-ągań tecjkuiki. Smk»la aui-eścić si‘ę będżlie przy ul. Solec nr. 7. w ąpeejaitaia pizygotew-snym gKScizu.
Niesfaszna rekwizycja. Ministerjuni ipraw wewmefcrzmych pnae-d IcMteoma tygodraieani ipod-il. to
wjado-mości, że decyzłje jego na zEskaróane ora©czeai-a Urzędlu nnieszkaniorweg© są ostatecene i apełacji nie podlegają; jednakowoż dochodzą n&s
uzasadnione skargi ina fce decyąja, co się ttean*c*y
,©m, że mlntetariuni n£e uiwzgłędni-a -wszyslMch
okoliczności, które zasadniczo zm-iennaiią stan ą»rawy.
Międty ianemi w sprawie lołcsJu Nr. 8 dBmKi
nr. 10 przy ul. Al. Jerozol-mski-ęj, zajętego praea
urzędnika pocztowego K. -Goetza, niaraiisterj-uiB m twierdziło orzeow-inie Uirzędu miieazik. 7 marca r.
b przyznającego ppoir. Rogalskiemu djwa poko.js ■
!<iędu, motywując tern, Bte dla p. Goetza z toną wystarozą 3 pokoje. Tyniceaisem w -1-ipcu wrócił z itoąjj
syn ,p. Goertz*. który
w ferajn -slanowl«k» *•
rzędtow© w sądzie apelacyjnymi, i zRimieerzkat w a z
z toną w miessikaróu o-jca. Wolbec tego mif-5ŻkaniB
Ui ni® podlega już rofcwSEyqJi, gdyż fewies'ljninoiwiin© pokoje zajęte zostały przez osoby EnijaupeSałej
do tego uprawmiione j przez swoje stoerankii rodatone i stanowisko urtęitewe.
Ale mśi. spraw -wewnętrznych o t)em wtetzteć
r.će cih-.-e 51 wyd-suje hezapelacYjny wyrok, nie i>
względiniający wsEyiStkidh okoliczności! Talkini «t»similoam ti-zelba bfiWTięlędin':© pedożyć (kres. Praw©
<k> zaskarżenia decyzji Urzędu mneiszkaniowego do
M. S. Wewn. nie poVitumo być crozą lormałaoSoóą,
odwlekającą jedynie wykonanie wyroku. M. &
Wewiu., jako rtolaiicja wyżsiwj. wio a© sumie ani©
i dtekJ-adinć© had-ać staira rzeczy i m» tern zbadaniu
opierać sw© sądy.
Eksmitowany a rząd mieszkaniowy. Zgodni© c
wyroikiem -sądu wajwyiDsajego, odtawtony Urzą-di mie.szfcaażiowy opróżnia Ksujmowaiay dotyciicziaB liotal w
hotelu -przy -ul. Nowiogrodzkfej.
Bomiewsż -nie był© chętnych, letórzyby „ c -wo-łnej ręki1" dali' pclmfeszcizen-ie dii* tej instytucji
więc po długich zahietjach megastrał zdecydował
•hę raŁofcować m a d w jednym ze swych gmachów,
pray u i -Krakowsk!!© - Prze-d-m-teścfo -nr. 1 Tara to
po Nowym R uta praemoazą się biur®, aa-dhftwa, kan
celarie, wydziały, resarty. jełspeldwraty. .,sekcje
pedawese'’ i „tefairraaicyaitte1’ uraędu.
Urzędowanie w min. srpr. wowa. odbywać mę
będteie dziś tylko do godz. 1 po ipoł.
Art, malarz p. Rorau Kamil Witkowski prasi nas
o zaanacróste, że z dhcem dzżsiiejssyan --uistępuje *
fel-uhu ,,WffirszaYrśkirh Form-iotó-te*, pontewa* nśe
zgadza się z kierunkiem i dziailainościią tegoż klubu.
ODCZYTY I ZEBRANIA:
Ze SróćrarzyszeK1!* k*. w.ężttiów politycz
nych. W ikedzłd ę. dm. 1 styrani a. ck gódtŁ lT
ratflio. w W a lii stowterzysizetOia, ul. -DantewŁ
cziorvska 4 in. 21 odlbędrne ©ię posaiedizeai® m raądlu Stowaimys®en a >b. wteźnii-ów jpoiitymnych. Tow. tow. cflcffl-kó-wfle zarządu pitoKoe-ai
ną o bitttwAruwik&w© -preylbycia.

,yR 0E »0 T N I K '‘, s o :b o t a, 31 grwdiniia 1921 T.
Poniodtóa/ki literacki®. Dnta 2 elyesnaa o g. 8
w. iw sali k to b a Artystycznego (Hałed iPołonjfa) .p.
Antoni Langer wygtosi idęzyt p. t. „Bshaiteirowie
nonoittowii w J«ge.łdaKfc“. 'Wsit'gp cMa crtiomków To<w.
Mitaśniltów iliterwfcuiry i wpuawadtaoimycił gości.
„Noe tysiączna droga",' Pod tą mmwą odbędzie
się djcastoj w sejfach kasyna Uraędnatodw Państwowyeih (Nowy Świat 67)y .ratodfeeijska [maskarada,
na flatóreij program złożą s :ę: . konijert-monKtre z uduetam pj>. lloibpsz^MawkowKtecj. Taiamioo, Barań
skiego. GierasieńakiegO:, Jó®eto Redlo, Lawińskiego.
Znicza; pcesSnm kranfatr.? Shimmy pray a to n p n q a mennio moiinej j.Tfeiffistr'f jazaJtoixl, karyfataiy a la
winu © JioŁesa, walka! kwuiatowia. sempeinSiny i inne
uroamaiteniiia. Pozoste'o w teewiiialikLąj ,ilości 'bilety
i1 ramówiieaia na stoliki w kasie kasyma (Nowy
świat 67).

WYPADKI.
Tajemnicza zbrodnia. Wiarom; około godz. 10
■wtóra. w d orrwi Nr. 42 przy ul. iMarsraitowstóetj !w
mieszkaniu wlesnent zastańo' martwią 48-tetni.ą Marję Proikopową, włańcicełkę domu schadzek. Zewimętrznyicih śtadńw ahrodtó na tniptó nie widać.
'Istnieje przypuszczenie, że została' oma otruta szyb
ko działającą Irucizcą. Jednak stwierdzono, że zbro
dni dokonano w celu. ratraiku, gdyż widoczne były
ślady' gospodarki zbnodiniairzy. Stwierdzomo brak ■6
palt dam-Meh, kiifeu. sukien oraz materiałów łoikciOiwytck. Natomiast nieiknlęt© zostały kilkanaście
tysięcy marek, które zmaleziono przy trupie. Do
zorca domu., który pieipwiszy wszedł do mieszkania,
znalazł drzwi dto’przedpokoju zamknięte od wey-mąlrz, iSaibilotetorfea Prokapotwej, Saliomea Tfowakdwma w czasie zbrodmi ibyfe *w kinie.
Najście na, mieszkanie. 'Wiczomj dkolo g 7 "w.
do miesekai.iiia p. Pietra Budeta, dyr. apóśki leśnej
„Arboiresra" w A t Jerozolimstatcłi Nir. 73, której
biura mraadiu' miiesacssą się. w tern samietm miesakauitu, wejściem kurfieinm&m zakradło się 2-cli opryszków, W cznjste goepwtatki złodziei -wszadł frontoweim wejścietm*ibuck'ai!ter tegcż biura, Andrzej Aubert a żomą Heleną. 'Wówczas Kptezjemł rabusie ra
towali się Wcfeceiką. Jeden z m'dh. mciekł wejściem
kSKteeomeBn, drugi usiłował uciec fro®towem. a ‘włdiząc, że p. Amben ra m ie m n u przeszkodzić w ucte.vse, wyjął rewalwier 'i dał w kierunku p. Auberta 4 v, ystrzały. P. Aubert również wyjął re
wolwer Ł dał 1 strzał, tera opryseak był już za
d«av >mi.
J< ć*a z toni praewryla ipałto ii isbnarate p. Aiuberta ii poparzyła mu plecy. Opiryszlcawte nńe zdą
żyli hec zrabować.
Zawiedzeni kasżarzu. Nocy wczorajszej urewykrycd alooByńcy. <tos'.©wsEy się przera parkan, od iii.
zakradli się, po wyuamemki krat w okien
ku.'do ptfw&icy, sjkąd po scbod;aicb wieaffii d'o ‘k rato] u przy anagazyn.!© febrycznym meb® giętytrh Braci
TJtonet przy ul. Marsza-Śboiwiskiiej Nr. 141'. Tam' zło
dzieje usiłowali' wzbić kasę psJtiotewBSą i w tym
eto jwż przed ęOii pBncera Stołowy, lecą widotazmie
k-nsa firmy S. Baumgart z 1868 ir. <teBaOa s :ę zbyt
inocną, lub kasłarae nie posiiadoM 'tsdipowiied.iicili^arz^d®i, g i‘'U Jijie oitwcrzycazy kasy i raid nie znabowswtszy, ab-iegli tą samą dragą.
pSej (Sowroa miiejsiki
.a^WOttjBTodl’oo.figo diiiecka p-JcS żeńskiej,
tlkarar.T Tlońr'«i solenizani. IWczoraj rano aa
rainpre 6-ę.j srecji1 wschodniej traech rwwysrków nv-walo k' ść -ji-ąjjibj. w tym celu dwóch weejto
u® rwiages; « -tiv-.', sW ma oartadi przy wiagotiie.
W.cbwih. gdy nadchodził.rwartawcik, spi-sziani złozrzudfe kawa® y ęgła, ważący 30 tolig., który
ugodził w giowę usiłujiącogo umknąć opryarfcu Bugeąpuiizia Kuoikawskiego (wk3»raj.®ego sraienlzanta)
z ufl. Larbmvskieij Nr. 19. Pogotowie piraewiio®!© ufcaramego solemizcjniiia 'do- szipitała iPraamianaeuiia
Pańskiega.

(Policja przeprowadziła rewizję w tej saimeii
wsi u brałoi Bolesława i iFrumnasefa OSesafekiich a
znailazda ibc.gnety waz siekiery, jakich, używała operuijąoa ,w łijraowakiem -b-.inde.
Ż® iiależedi oni oo hispommismej bandy, świad
czy jeszcze i .\o, ip przed' wdargmi'^cieini do 'ich
diamui poiłieii' zbiegli z rowndiweraimi' w rękiu> od nich
diwaj inni bandyci, mianotwlae Jem iPatoowicz i
Wterabklffli, co do klóry-cfa policja tna beffiwzgłędiną
pewność, iż uraądżaii napady.

Teatr i M uzyki.
ELSYNOR.

„Pragniałyści“, dramat w 3 aiktach Siam. Igna
cego iWiiłikiieiwiiicaa.
Auitior tego litworu tealłraTniego afcssirowal dramat, bowi'em pozbawił go Jiaj'iis/totniejszego czyjumlka draimalycanego — akcji, oraz
siłowa1. I niaBWafl! tę 'Otpeteaioję „czystą formą“.
W szeilte reforma dąży dlo ecayszicz'einiiia i dio nlepszeini®, do iziwieloikiMitniieniiiai i wzbogacenia
ezituiki. Jeżeli jedinaik oczyszczeme roia być operac-jg, po btórej peicijeml unurera, Jereli reform s,
zamiast -.wzbogacić — uibokży, Bamiast powiękaziać — zmniejiszia, wówcaas jest mibiliizimean.
To też dtraimct w propozycji) ieatrail-iiiej St. I.
Wviikiiewiiujza został zniiMtowiainy i zam ienił się
na ib. starą!, zmamią, ograną i pirzegtrianą foirmę—
paintamjny. Ze 'auitto-rorwi szło .gdówniie o panto
mimę, tego dtoiwodetm trolla ^iem ow y", która
zajmuje iw utworze m iejsce miepcśliedbio. Bra
kiem konsekwencji jest kazać 'immyin posbaciomi
pleść dlufby smffllbnie, skiotro słow o — zdiamtiwm
smutnego aiutorai — jest ,.ibemboiszki.em“,
dźwiękiem- ibea treści' -picjęieiioiweij, NiiieoWby już
wszystkie osoby tłómatczyily się wybresnie g e
stem, mimiką, pozą, ni'eohby mafliairslca koncep
cja zastąpife ziupełnie zespól. Byłaby to wtedy
już „'czysta" paintomtoa.
Autor up: dek dtramiato diotyabczasorwego
widizi w jego- niaturaK^ozirajnah ii) reaiiistyicznych oeciiaicb. Dramait, sztuka wogóte, m a słu 
żyć głębiiom -metafizycan-ych wairitotści. Dobrze.
A le dlaczego iwóiwieizais odłrzuice silę iDajczyistszy
symlbol ducha ludzkiego, młajnmiłej fizyczny ii
matorjtatay znak — dhrwo-? Dlaczego ruchy
bydlęce, mówiąc ulub-mnym żargm em autora,
t. m ruchy ctolesire, mają glębiiej świadczyć io
7,naczeniu im-etafFiizyiCiZueim) toyrtm, niż — słowo,
ten właśnrie 'naliistotaiiej duchowy izuialk, „sygnaT* ducha? Znak, który jiest niajwiębiszą d
najważaiiejszą zdobyczą gatunku cztowiieka?
Zdegradictwauda s'towa jest dtowodem mewdwry
w1 jego .wiairtość, oibjawełnt d;elaatdducp,#która w
św ięcie pojęć n ie mrajduje żałdimej tr w łe j
wiartoścdt Sztuka St. Ign. WMdiecwiraa jest te
dy znamiennym dokumentom (braUauiaTyijnegio
nihilimmu, który, 'izmalorflszy się w próżni, utracił wiiarę, Bauf^uie, małość dlo życia i jego
właśnie metaflwyonne znaczento.
To też płyni© z tniej woń próchno, i rozr
kładiu, agowytwiałość i 'iEesasadtwąbiy ■srmrtek
skazańca', który 'nńe izuajdtug© 'wyjścią se sw ej
trójkątnej -celi Mekltóro sceny przypominają
szpital i 'bredraeiaie ..ibemiboszków" w białej
gurączce. Wówczas osoby dramatu, jakiby sar
me oiiie m'ogfy enileść tej aUjmosfery Ujrupiarnd,
zrywają silę epiiLeptycziniiie, rzucają ua siebie^
duszą, bełkocą trzy pjo tezy w żaugoaie pseutdonaoskiowym.
TVuidiniiej jtest ukazać nretafizyozne znacze
nie w obrębie -kształtów artysltyciziriycih, zarów
no stówa!, jak czyniu, w obrębLe reailiiacoji 'materjatoei, uiiiż w abstraifayjttejl formiie „upior
nego mytśltamia" .(Nwrwid!). Djiadbgi ,jT'ragm'atystóiw", o ile oiiie śm ieszą — nudzą. I -tu je
steśm y u źródła smutnego faktu, iż i-utor z iir
bóstwia swego, it. an. braiku Mienltsr poetyckifego -— wywiódł ł-eiorjię o bezwartości pojęciow ej stawa. Wiffib-uewacz jest maiłairaeim, detoratoremij toostjumierem'. reżyserem , niie posiada
jediniPik: w sobie anf krzty talentu artysty sło 
wa, and krzty zdhjinośc/i- 'konsi™kcyjti.\-ch diram ato^a, budującegio i 4iw»irząicego -oalllość. I
dlaitegio jiegio „czysta forma" jest poiprosfat czy
stą pamtomniną, b.». nta taką st: ć jego uadwiliniienie teatralnego malairzat’, dekeratora, kostjuh
me a, _reżyserai. Tak jak oiwa Mamalja jest
niemową, tak samo i 'autor „Pragma tystów"
jest drazrratyczinyim i poetyckim ntomotwą. Z
brakli, z niiedostatiku, uczynił sbbpe natotę. T- ik
np. śtopń jak wnadotmioi, utwiażiają się za -odbębny i. wyższy gDtuinek ludizlid) — dhomaż, póki
mają nadzieję wyłeczemite', leczą się. Teotnja
St, Iigm Witkiewiiciza jest fitboizjotfją iindiymiiicBualnej im potencji w zakresto stowst i budówiniętwą dramatyiczmego. A le, jole garbaty pragAto,.
aby luidniie iwszysry m ieli garby, tak saimo St.
Ign. W. ptropoin-uje poezji dramatycznie), mby
zubożylła silę w teatrze o •— sPnwe i dZ'iiatome.
To się nie da zrobić- Przecimmie. Może w przy
szłości- zechce auto-r ,jPiragimaty^towr" stwerzyć
spółkę artystyczną. Jak np. iRóżycki-iDrablr,
■aby artysta stowa1 i airctmtokit dnanmJyncKny dopamtogld m u dlo zmaferjializewaamto jągo wńtgi
teatralnej, która' aa raizie jest tylko pantoming:, obciąż-oeną ntepoteebniiie szcząfkamii djjalogu i akcji, chorujących na uiwiiąd1 starczy.
O i lifterpretorji sw nicznej pasę stów póź-

Trafii* sirój aa swego. Łarael Mendefetoihn (Mi
ła Nr. 5) zawiadomił policję, że ptray wymiacig dotórów tac, ..czarnej gie.dlaiie1' oisauikano g„i a a Ł18.000
njk iDochocir/.o;:!© utateiliło, że iMoadeBsoiiii pirzed tygpiu-i.eim pory kikieeżo .tiwoaikteii oszukał rówmśeź
■ą marniej giełizijo -’..kjakiiego Judfcę S r,a na suimę340X1.') m-k. Ostatni piotsiancwiŁ pfaea kilka1 diii cbsarwewee osBiis;®,! .or-egdol wreiszid® Sto, praetanWBsy się,, zoislal żnuwu Bsicheipiomiy piraez •tegc> sa
mego oszusta. (. j. M'?ndcł iotoa. W corsie Iraczrkcji. Sin, osBu&al/ Nfendte’eohiua aa 118.000 anfc.. czyli
S b jeszcze jest- -posakBdiowaioy ma 22000 rak. PioJieja nie cfaąc i c t ó przykrości osznastiawd, obu ich
osadziła w areszicie przy 4 komuisairjacie.
Celny uryśiiwy. W tych dtaiwrih w lasacli Poiock k h w oko! 'isicii Badzym-żma odibyimato się 'polowąJMi© fliR zające, jia totóregn abywiatct p. (Rytgzaird. Włfeanowski rie miał szczęściła i stale pudtiaweł. ’Wraszr.ie upairtył ,.koU“ j daoąio pokaacć, że 'także us&i© być celtnyim. Stsrzeitił... prayjaieieilorwi swatjemnu
p. Łagowakiiieimiu w ufa). Raztńetmoi grozi utrata
WBDBkU.
Niendania lyymuiacjz. Przed dwranu, mfeaiącaimn
notowały pi-ma wiadn,mość o mwpeuMh, dcifanainynii
na kupca Hersza Lipszyca z B'ibm’a, totóremu, arabo800 tjTsięcy zniraek. Otóż po praej)ino.wiEidBiea,i)u
dhehodaetóa', onegd^j z roaporządzeniLa protanwtona 'poszkodiowa-By Hersz IApszyc zxist«4 'aresztowany,
okazaio sćę towiiem, że pirn odrae te niiiteżaty do
jego wepóiiiniik®, kiupca Izzsseła Beilmgieria, któremu
przez synrutlawEiaae 'aapaidu toadyakiięgo Iilpsayo uJanadi palemiąiize.
Napad ba-dycki. Na d.o<m Władysława Cśęoihy
wi* wai-Ołuarrrw, gtm.- Oterdw pow. 'wisrszawtikiiego napadło 4-th unbrojnnyicih w rewoly-ery bandy
tów i rraboiw^wszy 195 •tysięcy imarak oraz gaaid'eiafey sa 200 tysięcy, żbieglś.
Bacdytyzin w lip-iow *Łiem. tPoiwist ilpuiowsiki
jeat od pflwtncgo. efflasu tcireaam operacji jakiejś mi©wykrytej doi-ycitceas bandy. Ludność tai ,tnapady
jzraed) wiiadBaim;, bowiieim 'boindytoi po fażdyan naiTnaoaie. ostraeig ią, żp o idę wiadoaność o ,kto wjayd®
dejdide de- puli. j,i. wseymsy we wisiii sosśtną iwyninćęci. 'W ubiegłym tygodniu \ue ws Kuż-ńki ca dom
ManrjMKiy Wt^oteiewsikitój napadło kidku uzilurojonych w rewolwery, bagnety j stókiery bamdyitów i
wyjaimewsEy rłkmo, dosiiak się do izby, a ■stew iryTsowarwszy dioiTaowiaifii óiw. zrabowadii znaczną część
giMdei »by i abi'egld.
t
; niej.
Ta sama prawdiopodioibinii© bamiią diołkorata i*h
- Zygmunt K isielew ski.
padta: na etom W M ietaa Kiejngefeoio wie N-iaL Moorg n m 'i t e powiltsHtó str.ustonii,. diarnsB? .rówiniee kal
Teair Wielki. I>ziś .jSraBsny <'yrtg". Potzątek
ka, strziatów, zbieg®, nfe ató zawlwwiawaiy.
.*
iWe .wsi Saecmłbeteawo. diokonaao aaćw na radiu o godz. 7 i pół wuiecz. Juitro o g. 3 pp.. -po cenach
n i dom 'Paszkowskiego, któreimu ipod' groźbą śmier Bniiżo-nych batelT ,JS«raz-nr!,*‘: ,Jle t ;• JCBsmowwny**
ci zrabowali, ziraczi.iejsca suim^ gotówiki caaa igaj- oraz „IKrijiriiseeimeait" tetetowe. Juteo wtŁecaoireni
d«?robę, pocaecn zbiegli.1
t „CazTriien*1.
“im a

.a s a

Nr. 353.

Teatr It»zn;aif;>ści. Dziś i codztenriLe ..Wierna
^odwnka*' M. FiijallkcwHkiego.
Teatr Polski. Na dżilaiejBae wieczorowe .pceedL
sta-wuemie „Kobiety, która żłobiła" wszysllaie b'tety
sprzedane.
Teatr Reduta. Iteiś i jutro wieca. „Ewar*. Jutro
o godz. 3 i pói pp, po c-erjKch Łiiiśorath „Bal mierz
zakochany".
Teatr Maty. Dziś „Czysty iotores".
Teatr im. B-o-gus’awskiego. Dffliś prennijera
„Szopki potskiej'* Or-Oc, z rmuzyką Henryk:/. Opitóakdego. Juitro *> giodż. 3 pp. „Dziady*. Witeezorean
o g. 8 „Sisopika Polaka",
Teatr Nowości. Driś „BMy mazur" z p. Lucy
ną Messal w roili g.ówiaiejj. Jutro „'Pofefca- toewr" z
udiiaa-iewi p. Józefiny Bielakiej.
Teatr P edeiril. Dz ś w datezym ciągu operet
ka F. Lehara „Wesofa wdówka'* z p. IW. Kawecką.
Teatr Nowy. DiliS i juteo „TcjaLeo szicżęśc.ia*‘. • •

Teatr Nowy dla cisieci. W ufediaielc, o geds. 12
w poi. odbędzie się w teatrze -Nowynn interesującą
praedstawienlie dila daiect. 3-aftctoiwą f.ictazję «»>•
ni-aziną M. TatarkiewfcBa „Dztódizk)—ipiie-Thiii. i Bab
cia—toicaba-* iurozmaicają Liczne tańce w wykona
niu batofu dziecięcego, oraz powraeż K. Kurpiń
skiego
Sylfcoster w Teatrze PolAm . D zś z wybicieni
godatey 12-ej w mocy ipp.. 'PrzybyUoo ;P-utó?k». Jerzy
Lesamyfeki, AiTtóm Fertner. WiAti. - Bi'gadski i
St. Sjuibicka odegi--(fą na .powitanie Nowego Reku
wykwiintną komedie de Flers'a i Opojssefa -w tlóinacziemkc Wt. Perżyńskiego p. t. ,JVxwrot *.
Wieczór Boya. Dzisiaj w- sab T-w» HygLeuic®aego. Karowa' 31, odbędzie się Wieczór Sylwestrów,
ski. na którego program ztóżą się póossmki T. Ż«leńsk ego-iBoya. TJdzfel w wieczorzio 'biorą .pp.: Mo,ICIt-y»or‘. Dxiś <j godo. FI wtocŁ trzecie z izę-| draewiska, Śmosotsba, M. Moszyński:, Frenkiel i
KnipińsSd. Początek o godz. 8 i pói v dec'- Bilety
w księganm IWendego i w kasie T-v\a ilygio-iicznego cd godz. 2 .po •pcIiuńiMi.
PP. ------------- —„
„. Vł~.
„Msesepust Poetów*', W niedzielę noworoczną
go, Ros-łana, Saanfcoirek-ogo, Kazłow skiiiego ii fiatogowskiego.
we. wspaniale udekorowanej saKl iPol-kiiego Klubu
Teatr Praski. Dziś o godź, 8 w. „Fredzio się Artyjstyasrego odbędzii© się wtocewmka taneesnę,
uronmawona pragrameim lStac*iki'im p, n. „Miescąjast
toni", sabiiwa imiuzyczna w 3 akitach.
Teatr Powszechny. -Dziś po raz piemweay <‘braz .poetów". N» w«ecB»rndcę wstąp tól* wszystkich poe
mieszczaiiskii w 4-ch aktach ze śpiiewiaaiL i 'tancaimi tów i erłofiiltów Zwjędsai Zśrtrcctawwgo Literatów
Poistkich beaptainy.
Sit.. Tacskiiego p. t. „KtBikorwiskie zucliy'*.

zawiadamia niniejszem,
ż e o d s o b o t y d. 31-go b> m .

uruchomiona będzie w nocy tytułem próby na tydzień
litują N; 10 z P la c u Z b a w ic ie la d o P la c u T e a tr a ln e g o o d g o d z . II m . 4 0
w nocy do g o d z. 6 rano. “
Wagony kursować będą na linji tej w odstępach co 6 minut:
z Placu Zbawiciela—ul. Marszałkowską, Alejami Jerozolimsklemi, Nowym
Światem. Nrakowskiem Przedmieściem, Trębacką do Placu Teatralnego
i tą samą drogą z powrotem do Piacu Zbawiciela.
C e n a b i le tu s:a n o c n y k u r s w je d n ą s t r o n ą w y n o s ić b ą d z ie 100 m k .
przy jednoczesnem skasowaniu ulgowej opłaty dla studentów, żołnierzy i dzieci.
Bilety terminowe: płatne, bezpłatne i służbowe nie są ważne na kursy nocne.

OPERETKA

T e a t r „ N O W Y ” „ c J S S lL .
MARSZAŁKOWSKA Ab 125.

REPERTU A R:
Codziennie tańce A. M a k a ro w ej i Ł o z iń s k ie g o
DZIŚ, 31 b. 171.
m
•
r
UWAGA: Jutro w Niedzielą,
d. f stycznia 1922 r.
2 przedst. i o 5 po cenach zniż.
11 o 8.30 w.

. : :r i,
,ł

mmi

Ud ylidUB,

Operetka w 3-ch aktach
Stolza.

TTTTTTTTTT.T

Dlmltiis.
S ^ !JTo“ »ki, zabiega odmrożeniu ste kcA

W Poniedziałek 2 styc7nl« 1922 r.

„Dziewczę z Holandji“

czyn. Apteki, składy.
ilDttUrii) riie kupuj nigdzie douadiM n póki nie obejrzysz; Wil
cza 27, m. 2.

z M ie c z y s ła w ą Ć w ik liń sk ą w roii tytułowej.
Kasa czynna codziennie
od 11—2 i od 5 pp.

CENY MIEJSC
Od 400 do 1800 mk.

m m e m g sm sssssM

O g ło s z e n ie .
Dyrekcja Wileńska K. P. podaje do wiadomości, że na pod
stawie Ust. 8 Art. 80 Przepisów Przewozowych, poczynając od 1
stycznia 1922 roku na stacjach Wilno i Olechnowicze obowiązują
ce od 18 grudnia b. r. opłaty składowego i postojowego podwyższa
sią o 100%, na stacjach zaś Brześć, Pińsk, Białystok, Grajewo, Łosośna, Wołkowysk. Lida, Hajnówka. Białowież, Siedlce i Łomża obo
wiązujące od 1.X b. r., opłaty składowego i postojowego podwyższa
sią sześciokrotnie.
gotowe ubrania, futra, palta zimowe
oraz dla wojskowych frencz 1 breczesy
poleca

J*SL0KJA‘
‘ S-to hrzyska 4, tri 132-84,
drugi dom od Nowego-Swiatu.

flBPflHrU długoletni „Henryk*,
tiuiiUillH Leszno 38, m. 6, przyj
mują sprawy karne, wojskowe,
prowincjonalne, gruntowe, rozwo
dowe, redaguję na maszynach
wszelkie prośby do Wfadz i Są
dów tanio, przyjmują codziennie
do 10 rano i o d 3 do 10 wiecz.
Bliihf zgrane połamane kupują
r i j l j lub zamieniam na nowe.
Płacą najwyższą ceną. Przyjmują
się również do reparacji wszel
kie instrumenty muzyczne. Fei
genbaum, Bielańska 1.

Musną! s , A r i cyŁ £

Kalisza, pożądane które praco
wały u Szlenkiera. Zgłaszać 9 ę :
Leszno 27. m. 5, godz. 4—6.
*1(141 TA zamszowe cate na p o d |rn L I n szewkach i watolinie
od 45.000 mk., pluszowe od 33 t.
Dl. F. BSSISOUSiii % ; t kowerkotowe, sukienne, bostono
Łazarza Chor. skór., w ener, anali we, weiurowe od 25.000, wyprzezy krwi na syfilis Chłodna 26, teł. dr nowe od 10.060. Suknie od
3.000, spódnice od 1500. Futra,
99-29. Od 2—4 i 6—8.
kołnierze, mufki, pelerynki. Ceny
znacznie zniżone. Hoża 54—2.
Br Clnkiewicz, tel. 121-71.

Od J U L T R A
t tfVC*A
V X*• i SCOJAClt '

w~
m

OilTfi futra, bekiesze, garniturftL lft, ry, spodnie żakietowe,
sportowe, burki podróżne, kurtki,
olbrzymi wybór używanej wykwintrej garderoby, wypizedaż do
świąt taniol Zdemobilizowanym
ustępstwa, Warszawska Spóka

a „ L e o n a r a 66

ą

21 Kowy Ś w ia t 21

6 tstBfir. retm.MlL 208.
12 „
„ „ 380.

5FINK5*

R mile „PAŁACE"

Kra'

P o r tr e ty
w y k w in tn ie w y k o n a n e

Chmielna 9.

i;. M

szyjemy na miarą z
_______ | naszemi dodatkami po
10000, posiadamy na składzie gar
nitury od KOGO, kurtki, kożuszki,
burki, spodnie po cenach niebyv
wałycb. Hurt-detai. Sipowski i
S-ka, Chmielna 49. m. 5.
Iffjąyhj rosyjskie kupujemy. DariKąftU niłowlczowska 8, m. 8,
od 9 do 6 i pół.
Ni tiiłirm mandolinie, skrzypcaeh lekcjć
zar
sadniezej. Niecała to—13.

| atłOsKillli liitiBllr. I

il

lUilf 73

L7 9

telefon

wiecka ol*iŁ5
L , 176-91.
Uwaga. Filji na tej ulicy nie posiadamy.______________ _____
doskonały
portret
z fotografii „Zjed
noczeni portreciści". Złota li).

l"iMiiiHiaiB5aawnB— fWTin— l u t
Analizy krwi 5—7 w. L e s z n a 29. fbnrahy* żołądka, kiszek, nePrzeróbka sta
U&UlUuf. rek, obstrukcji, hemo m w u M
roidy leczą Szwajcarskie gorzkie rych zębów. Przyjezdnym zamó
zioła D ia Bauera. Apteki, składy. wienie w ciągu dnia. Reparacje
na poczekaniu. Ceny niskie. Se
b. I-szy asystent berneńskiej uni- flls ł» H r i!
Kupujemy zbiory. natorska 28. Przy ieboratorjum
wersyt. kliniki chorób u s z u , g a r  fiifiiC liii! znaczki
pojedyńcze gabinet dentystyczny. Porada bez
d ła i n o s a p o w r ó c ił. W ilcza polskie i obce.' N-ry okazowe,
płatnie.
66. Do 10 r. i 5—7 po.
prospekty związkowe ,,Unji” za
nadesłaniem Mp. 100—. Red. „Fi-17omriłńlU zegarów ściennych.
stołowych, salono
T T i T i i T l i i " latelisty”, Lwów, ul. Zielna 1. 30. ŁCyuluUn
wych, budzików—wszystko nawet
Lek. amb. szp. św. Łaz. Chor. firamfiłnnu ,nstrumenty muzy- najbardziej uszkodzonych), repa
UiuUiulUH] czne w wielkim wy racja solidna, punktualna, tania,
skór. wen er. 2—3 i 5—7.
W ilcza 2 6 a , t e l e f . 27£ S5, borze oraz płyty najnowszych na gwarancja roczna. . F o r t u n a "
grań poleca po cenacli najniż Nowy-Swiat 10. Teleion 140-56.
szych Feigenbaum, Bielańska 1.

Marjcii ZyliDrEati

w 6-cio aktowym obrazie kinemat. p. t.
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V o w y - tiv e - in ' 4 0 .
P o c z ą t e k o g 4 pp .

R.?ćJakv;i- kpjscihv dr. Feliks PerL

£3
CbSf

w roli
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Eed. «di>»m«diu:alny Jerzy de Nisan.
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Odbito w druk. „R^bobiika", Warecka 7.

Wydawca: Hada Nsea. P.. P. 8.

