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Ceny mie1sc: W dni powuednieM
anse %d w 50001-= nied~iel~ i świ~
l miejsce 75 gr., li miejsce 40 gr. l

ł!a

n=,._.= '
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W sobot~ ni~dsiel~ ł 4wi~ła d
l miejsce O gr. 11 miejłet ~ p.

lEI ry na kOSZUle m'''it;.
zł..

zyci

, (Wilki MÓrs.'t)· "
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metr od zt 2,80 do d. 9,15

fośdetowu

Purpury :za metr od zł.
Drelichy metr
Ił
,.
Spadkowe
!lł
n
e~ (Satyny na kołdry t9.
!II.

~ ~

_tł

Atłasy wełniane lit

1,70 do
3,20 łł
6,20 19 Ił'

9
6,7;
7,

;.50" • 9,25

16
kolor,

19
ręczniki. roletowe
;&

lit

płótna, obrusy i kapy białe,
flanele t y i barchany, satyny i batysty, etaminy i opale

Gr.

wełny aamlk e
wYiątkowo

po

w w.elklm wyborze
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ojEka antyIZi.do\\e dJ~ponujtl a ł -lotom'.

Paryż. 7.12. AT.t. Komunikat urzędowy
fZi\dn meksykanskskiego ogłasza, iż w pro...
wmcji Jali.co i Aguas rozpoczęło ~ię pow ata.łi~WU.d9WC... któ,ro t.t;,óQ.i. ~iG.ia1ne

t+

przedstawiają jako wywołane: pne% fanatyków

religi~nych. Powstc:ulcy rozpon:"diająsumolo
tarni. Rząd wysłał ty8i~c iołnieu.y & polo
utylerj-..

w,

Si\lAO fABkYC.,· ~ Lórź
PrZejazd 4~6
TElefon 7 ....46
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Berlin, 7.12 (pat)
." sld jak I Niemiec z wyl)Hm
lte
Konfiten1:ja polsko-niemiecka pomiędzy :korifere?c}a o~ecna okazała SIę. bardzo_~Y"
prze cls tawi-tle:Ii.m i kół .gospodarezych Polski i ·teczna l ze J:st celowem przeprowad~m
Niemiee, o<łbywająca' się' w Berlinie, zakończy .dalszych krokow na dfi:)dze do porozu:~
la się dzisiaj. (Dgółne wrażenie :tarówno Pol..
"'-;ł

ZNALEZIENIE INSYGNIÓW
'łÓ;~i jabłkó króla polskiego Augusta cM, . ,".
KRóLEWSKIGHAUGUSTA II.~"Kor1)naJ która j,est wykonana przez. J~b.~
. '."
"
'P1,"eŻ-nO i' 7..J l (pat}
.~ "; ' saskiego Lemm, ~ _sporządzona j~stze; . '. "'c:
;łłI)t'tsdner:,~eu~~e Ną~hr~ehten" donoszą; ;;i.~b,og~JC? ?ło~onłl. l wys~dzana ,PQłsdac~~

v.','

'śz l6żef ffilsudski udał się dot;ienewy,' że przy p"orządkowamu Muzeum Histeryc2ne..
'3. :;;wa1.nĄ tózpr!w~ z Waldem~ra$.el1l.:,
go w Drezt1~~" znaleziona została korona, ber
;~
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kamIenIami,

.

---000-

aldemar'
",TylkoP

I

~.7:~:~:~~ '~~P~'- •• G~newa ~ 7~12 ,t~i~,.

,S

,'j.

Jk.,!ęZfl

. .

~ .. ~ Ll!łeł~~~!n~' ~nMełĆ'~ Pt~z?BY talk licz· :, u~~~: pyla oopyctfana;" . .'.'.-,"" _~ '._~ ~ ~~ ~ ~_

'

WaJ~~isiejszem popołudrilGWero pOSlle , m] enllgraCjl.1itwlnOw, Z-OJczyzny, to . przy,: .
,:Na ten a.normalny stan rzeczy -zwrł.~il1
. ~a.dy~wesJłii. fi~f . 'PGtządekdzienuy
czyn tychhależy szUkać w samej Litwie: ,~r,:iątł pólski uw~~· rady ~ig.i Nąro<łów, ju* W I
'1,ikargi litewskiej~XieGi"ic~ PGłsce~'
NajJ.jpsze ,poą. tym' wzg1~demWśkazówki ''''~grtldttiiu':1923 rOku. Do tej pOry' ':jedriaIc: ,lic
N'"

'. 'Qtwafcip posie~n1aPt~wQdniał~ą. mógłby dąć prezes litewsldęj·. rady ministrów ' S!,~ V!. stosunku Litwy do ,Polski .nie. ZlnieD!lł~
ttlbecny przy tytn stole.~ . '
.
.
... Przypominając wielokrotne próby Pw ,
Nitstępnie t" minister- zaznaczyłł że: cała traktacyjz LitWą w ,0iąguostatnich lat. . .
"?i·,~1ti 'odprzegJądu wyp.aGków" , które . histor ja stosunków " po1sko~litew~kich, p:r~et: ruśter :laleski przechodii do sprawy
.i~ '~du łłtewskiegowyda~zYły·się'·w ,;::t~' temu ·oskarzeniu.Nlgdy Polska nie była tDiej skargi 'litewskiej.
.'
~a miesi'lca~h'n~ltetenieWil~n~ . ł2tozną dlą Litwy. Śmiem twierdzić. że jest
~
tredynem· życzeruem Polski,-,_0,.,
. '. . ;
.........
...... .
,'Jlrzec1\vnie;~ , właśnie w' dużym~t9pniu
wiadcz)'ł lninister Zaleski, jest aby: rł~
'~'.t?~j~P'.,.~al~em~,~~~,w_j~a,ik~te~o~ -.,,~~łtwa :utwdżięc:za swą n:ieIJ<?d,le~lo~ć ,PpI~ce. ~ewskj \vyrzekl si,~prokltlmo\vania staDU ~.',~
~J~ :~oł.J:ap.~ze~~y.! ~~::u~{)m'.'J~~ ".:i;}'Jd-rby ~:r>,~dk1. krytyc~ne~o 1920, róku, pc~ J€nnego.
.
;..
J~iJ
!!~;, ~~~~dzłlamoblJlz~CJę:1 ~o,?~!,~ Loe.:,t~zyły .Sl~.lntł~ą . ?rogą l ,~dyby ~Yał,pol~kl
,
Berlin 7af12:(pitr~i~·.1
,',. WSK!, SClągnąl na sl_e~!~~?~~~ll~_ ~ii:::.c:,~~st~J prz.~,:aBY! J~es! rze~zą~- .:w'yąoceprą,w:: . ~:, - "Berliner Tageblatt"·oś\viadcZń 'W..;~:
.:~~nr:,~ł~S~!~h ,o15ywat l1 z.P?'wo ....ł:opodobtn".1 etŻe}l , nl~. .zup~ełn1.e:: pewt:ą, "?-e cu. że wczoraj wieczorem utrzymywAli: Sil'"
. be~~Q;§el1?!J:d w~gl~dem' mlbtar~ i:<J~,~;dst~~clel,Ll~Wr_n:e ~ałby. okaZ:l1 Zasl~:: pogłoska, iż w całej sprawie'główna' 'łtru~ .

')p.j~ 'engsLoh udzi@lilgłosu p.Wal~e~'
tĄst>'\\iktóry W óbszerflęmprze:ą1~wienlu

,

..

.

r

,~'ac ,p~:rod" n~s.'~lł~ l nlep~dległe~ ~?1~1 dn.ość st~nowi stanow~o,W,aldemaras~f hl)~
]~t naJl~p~z~ '.ItaJ~ększą~ .gwarancJą me~ 'Nlerf_ \Valdemaras \V dalszym,.ciągu,ldjcł4
'::;~~~~1! ~to~ych J.ednak t.nlał~!>y z~:, ;podiIegłoscl htew~U:J. . . ' . ". '... ~
.się,zasadniczo na, zniesienie stanu ~,v'oie~nł_
,~~~,~t.n:eC~}l~ ~!~l}l~!:pol~~o~hte~s~ui~Jt.. ". P~.Jską - .moWI! mlnlst~r,~aleskl -:- De, , ,,:>~,l,ę?~y 1?o~ską a Litwą, ,niechd.e ,.iednak:~
'(&u~a; ~ . mmta:bf ~ba&c sprawę· ~eJszo6 f1JstannJe wyciąga rękę k~ LItWIe, a ręka t'l zadnych konkretnych gwarancji.
.
~c:(: 111 ,)VU.eńśzCzyznlę.. .'. ,:.
.
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.Po ~łfłlQ'WieDłu W «łdettui.ttasa ub?tlł· "
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~
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~
'przefuów.ieniu tern, Minis~er' ,Zales~l
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Ma puwstać pod wpływem listu pasterskiego·bisk,QOó,w

Warszawa. 1 grudnia (tel: wł.) swoje zarządy" Zwił\%ek' łudowo..narod~ę
'*tV Ryd\lłt9we~ch QokouanQ zDroan'bo
List pa$terski Episkopatu Polskiegowzy- zwołał na. niedzielę, telelegrafictnie Rad, N.,.
.OIQ nat'ttdu
księdz8 a w~acają~ego- l w~
waj~e:y wszystkie grupy stojące na gruncie na- czelną. Rada Naca:elna Stronnictwa eh1'Z~
~8t~icrn od dętko CnQJ'6j kobiety..
rQoowQ.. katolickim, aby się ńie dzieliły przy nar" odbywa dziś sw~pośiedzenie. Dzisiaj dU.
Kilku ~dOC'YllCÓW otoe~ylQ kapłant i wybOłilCh.
4l1e szły' razem, wywołał bardzo raj", się przedstawicielki kóbiecych organiaaeji
OQkQPJiłQ przy nim ucscj6łowe.i tew\~ji~
sUny oddiwięk we wszystkich. ugrupowa.niach narodowo-katolickich. celem wydania odet'9
~~e cnaltlz1~y przy Qlie1'3ę napadu ani gr~
narodowych.. Pr~ed tygodniem jeszcze wy.. wYl'a2aj~cej Epi$kopaitowi hQłd I $K»wod. łietit
...... ml9t a
pod łd.~ bigdiłi\ ob'kUi pad.. rozwijały si~ r~lC::J:ej w tym kierunku. że pasterskIego.
,.

n,

ieJli~

ł!łllmpowania te pbjd~

PRrZYDENT MIASTA

~~ZANY

ZA OBRAZĘ·
ZawieSlony Vi urzędowaniu JU."8zydent
młast~ Bydgoszczy, dr. Sliwiński, skazany ze
stał za obrazę dyrektora urzędu likwidacyjilil
uego na. 300 złotych grzywny, oraz zwrot ko
sztow :-;adowych i za. prowadzenie sprawy~
ŁODZIA_NIN

SKAZANY \V POZNANIU

do wyborów w rozbiciu.
Dla zajęcia stanowiska w tej sprawie na

dnie najbliższe zwołuj" wszystkie ugrupow8uia

Z obrad Rady MieJ5k:eJ

Uli .a~fiY{le~ prl~nła
KWflstja

KARĘ CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA..

NA

S~d okręgowy w Poznaniu skazał łoSi
~aninti, Józefa Kleina, za puszczanie w 0bieg fałszywych banknotów 5i\Zlo~owych.
~a dwa lata ciężkiego więzienia"
KRYTYKĘ RZĄDU.
.
grudziądzkim s~dzie okręgo\vym to.

ZA

\V

sa;: w dniu 7 bm. rozprawa przec1w~
ko ks. Hackertowi 2)e Starogardu.
Osk"rżonemu zarzucono. iż na jednym
::I wieców, zwołanych w Starogardzie jeszczi;
'!II rok:u 1923, będąc Niemcem z· pochodzelll.a
i obyw~telem niemieokim, poZ\voJU sobie ua
czyła

\,:włacZttj~cą krytyk~ działalności rzą.du p~j"
~ieao.
Sl\d skazał Heckerta na 300 zł. kary. s
?i\WiesLeniem wykonania jej na przeoiąg l!1t

Srzech.

przedłułenia

godzin

Wczorajsze' obrady w Radzie Miejskiej

zagaił prezes H olcgreber.
Na porządku dziennym

znajdowały .się

dwa punkty..
1) sprawa. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 848,000 zt na dokończenie budowy 6.ociu
domów, oraz dwu bloków mieszkaniowych
dla pracownikó IN zarządu miejskiego i 2)
sprawa zadąR,nięcia. pożyczki w wysokości
łącznej 161.500 zt na dokończenie budowy
f\.1iejskiego Domu Wychowawczego przy ul
Przędzalnianej 66 68.
Oba wnioski zostaly pf%yjęto ··(w. dru..
giem czytaniu)..
Następnie w wolnych wnioskach przedło
żono do komisji ogólnej spra wę przedłużenia
aodzin w handlu w dni przedświąteczne o 2
godziny.
\ P. prez. Ziemięcki wyraził pogląd. iż
sptawa ta le~y w kompetencji raczej mini...

baniła

(g:~ ·(lyia·
-

ko~ol, nlez~oJI

sterstwa.

Za przedłużeniem godzin w handla
gowiedział się dyr.. \Volczyński, (Ch.

'I dnia 7,go

OFICJALNA

grudnia 1927 roku..

W,ALUTY.
Dolary Stanów Zjedn. 8.88
DEWIZY:
Belgi2 124.72~

LOndyn 43,52~

Nowv Jork 8.90
Pary* 35,09
PrQ.~a 26.41 ~
Szwajcarja 172.00
Wiedeń

125,6&

Dolar gotówkowy w ob'rotach poz;;;',::
®wych: 8.88~-8ł88~. Gram czystego złota

GIEŁDA

Poznań.

Zyto 38ł7~-39ł15ł Pflizenica 46,75-47,75
33,00-3:>,00. jęczmień
browarowy 39,50-41,00. Owies 32~65-34AO,.

Jęczmień przemiałowy
Mąka żytnia

65 proc.• 57.50. Mąka żytnia 70
prac.. 56.00. Milka pszenna 65 proc. 67.5071.50.. Otręby żytnie 28100-29,00. Otręby
pszenne 27.50-28.50.
Usposobienie ogólne spokojne. dla iyta
i pszenicy słabilze, Brak gotówki utrudnia. o'"
braty.
~_

PAPIERY PROCENTOWE.

Banku gośp. kraj. 93.00; 8 proc. L. Z. Banku
, rolne~o 93JJO; 8% L. Z .. z:em. 80,50; 4%" L.
Z ziemskie 51,25; 5% L. Z. \Varsza\\"y 64.5().
li~ L. Z. \Varszawy 79.00; 8% L. Z. Kałi~za
7300; 5~ m. Piotrkowa 53.50; .l0" m. Rado
mia' 8900; 55 m. Radomia 55,.50; 816 obhg.
)tomUłt. Ba.nku ll09p. kraj. 93.00; 5" oblig.

.VI poi. konw. m. \Var93!. 1926 r. 62.15_
·Dla tlej! tend.encj'i Iłe.b~, obroty b .. mat{~.

AKCJE
Bank dyskontowy 130.00; Bank hanI!
dlowy 123,00; Bank Polski 154,50; Bank. Z~r;
rhodn: jOtOO; Czersk 1,02; Węgiel 108.00; (,e
!tlielski 47,00; Fitzner 8,.50: LHpop 39,00: Mo.
dr:tej6w 8.90- Ortwein 12t50: Ostrowiec' 8T~)

PQeisk 2.10; , Starachowicf: 64r5Q; Źyrald4w
B9:rko"tL;i

l/tS.

.. o ( ) o . -

RRZEZ RADJO.
PROGRAM NA DZIEN 8,XU.
10.15. Tranlmisll.1 z katedry poznań

5.9244
5% państwow. poi. prem,iowa dolar~
'"C 64,50; Sf' konwersyjna 66,50; 6% poz.. do
iarow.1 82.50; 10% poi. kolejowa 10325;
paź. i-oiejowa konwersyjna 62.50; 8% L. Z.

ZBOZOWA.,

Notowama giełdy zbożowej z dnia 1 grudnia..

akiej. Uroczystość NiepokalanegO Poczęcia
Najiw.. M. P. 12,00. Sy~nał czasu i komuni..
katy. 12.. l(l-14.00. Transmil!lja koncertu %
Filharmonji warszawskiej. W programie u~
twory Edwarda Griega. Wykonawcy: orkie..
Gtra filharmoniczna pod dyr. Józefa Ozimiń..
skiego, p .. Adela Comte-Wilgocka. (śpiew),
p. Lidja Kmitowa (skrzypce) i p,rof. Marjan
D_browski (fortepian lI. 1. Marsz .% suity "Siiturg JeraalwaJ: u ...orłtie,tra~ 2.. Koncert fortepianowy wyko-na prof. lvI. Dąbrowski. 3. a) Andantino :t so...
naty c-moH. b) Humoreska - p . . L Kmito-

ws..

Ił.. 4. Pieśni - p_ Comie- Wilgockał 5..
l4
ą} Suita HPeeyr Gynt
l-a~ t) Poranek, 2}
Smierć Azy, 3) Taniec Anitry..l 4) Na zamku
króla gór, 6. Suita .. Pecr ł..Aynt U 2-a: 1)

Skarga Indriga. 2) T aniee arabski. 3J Powrót
4) Pieśń Solvegji - orkiestra,
14.00-- 15.15 Program I .. ego kursu sp6ł~
dzielczego; 14.00 I 14.251 a) Odczyt p. t. "Spół
.hdelczość mleczarska '<'W. Polsce - Pll Fr. H~j
3:ow:jki, 14.25.....-14.;,0. b. OdC;4}'1: p' t.. .bpl.tl·,·
d.7i~lc::tQś4 r~in.ic"Q-h~tu:Uo~~"ł,.m.L
'f

T~ ~

'!1:'
U.)

Wajcmann (Zyd" Blok Demokra~y'c%ny1 'C,....
rański (Ch. D.) - przeciw pnedstawici...
le P.P.S. ihratniego "Bundu". Radny -Wajc
man wygłosił pod adresem prezyc:l Ziemi~
ddego zgryiljwą uwaK~. zapytując. dlaez.".
pan prezydent występuje przeciw pn.dłuże-
niu godzin w handlu, działa przeto whrew i.
teresom robotnika. kt6ry traci przez tO sposobność zaopatrzenia się po powrocie z pr...
<:'1 Vi świeże produkty na dzień 'w~teezn,..
Wobcc tego. ii: dyskusja łt~wała ei. ce
raz batdziej burzliwa •.. zarzĄdzono przerwę.
po której przyjęty g~tał wnio"~.
W olczyńskiego o odroczenie dyskusji aa :ty...
dzień dla zasiągnięcia w omawianej c'Pr.wia
opinji pracodawców i pracobiorców.
Na tern posiedzenie zamknięto.
' (-)

................ j..............................

~fARSZAWSKA GIEŁDA

16S0:

J;lecycluj.a\ce n&t'ad~ .C~9C.·..O~
w tej $prawie Odbęd, młt w 'sob~ , .

F

•

krzewski. 14.50-15.t5" c) Słuchowisko:, R..
djofonizacja utworu Syrokonłi fl1Sw.Frana;..
szek z Assyżu".. la. 15-,15.30. . Ko mUD:i katy.
16.00-16.25. Odczyt p .. t. "Historja organiza"
I.:acji pracowników umysłowych na zachodzie"
16.25-16AO. Komunikat harcerski. 16.4011.05. Odczyt p. t t<Boczna antena" 11,0511.20. Komunikaty 17.30-19.CO.· Ttauls.mil}4 ~
Prezydjum Rady Ministrów uroczystości .....
de:nji ku czc~ 300-letniej rocznicy bit,,:, mo.t ..
Iku~) pod Ohwl\. 19.00-19;15'. Komunibt'101

ni czy.. 19.15-19.35..

Rozmaitości

19.35-26,,00

Lekcja języka angielskiego, 20.30.. Koncert
wieczorny 22.00-22. O. Sygnał czatuł kom.ni kat, oraz nad program. 22.30-23.30.. T~
.wisja mnzyki taneczn4l· "~~-23..45. Ko~

nikatv PAT..

-000.--.

cia epo to
WYNiKI

WCZORAJSZYCH ZAWODOW

SIATKOWYCH I KOSZYKOWYCH.
W dniu wc%orajsz,~ odbyły al, Q.wod,.
siatkowe· w saH gimn.. Niemieckielo : okuli
jubilt!uszu "imn. p. R. Sobolewskiej"
Poszczególne wyniki pnedatawitł7 lit
następująco

ZAWODY JUB1LEtJSZOW2.
a) półfinał; Oświata - PiUudw
24;20 (ł 5~5)
b) finały: Szc2:aniecka - &bo1ewtka
30,25 (ł5:12)
.
Oświata - Kup.r;y 28; 19J1ł~.S.)

ZAWODY

TOWARZY~

T.U.R. - SobolewA.. U
'.
~9:27 (1 hI5)'. '.
. Piłsudski -

Absolweud
24; 19 (10;;, 4;1 O,C 10:4)

System trójkowy ..
PIŁKA KOSZYKNWA..
Climn. Niemieckie ktVIU--Id,V.
26: ł~ (6;0: 6;5; 4;4; 1~

•

t

i 4.

Jt

•

l
.....~ \.

ar doWY

Jt

,.~,~:., 'w 'Sejmie

Ustawodawczym,' który, w
'.teU 1921 roku ucliwaliłostatecznie Konsty

•

·ch~ra.

'ter Pailst a

kośĆ P.olsld zależy od wcielenia tego: prog:ra~
mu w' źycie. Również na tym samym stanowJ

-,'.iącjqt:': ~~~ła<. się' również zacięt~ walka o 'skustoją socjanśd, wyzwoleńcy i inne ;rady~
~·.ph.ł:łkter'pańatwa polskiego. LeWIca polska; kalne stronnictwa. Niektóre z tych stl'OD,;;

iz

paÓ.sfWłJ pelskii.!gp pt=z~,'puszezą VI pr~
~~d;tIP Sejulic $ztur:m ?ywich: ł'ad~ i;6)u", i U.
qacyjnf.. Będij ollechciały Zinienić Vi myęl

anolity

~"Qjego prograniu !(onstytucję" Obózna~Qf
wytężyć wszystkie siły" aby tłJ

·Pt~eastawjcie~ inniejszQści nal'odowych (głó~ nictw (P. P.S.) głoszą
szerQk~anatonlję
'ówćzesny Naczelnik Państwa kulturaInąpowinny utrzymać również mniE'j 'Z~r1nię.fY YAice$twić~ In4czej rolską zam.ieni"
:' .,~IJJe~. :ęUsudski: ' dążyli da wprowadz;enia w S7.0ŚCi narodowe, które są rozproszone, pąCłl n~ now'ą .Ą,pstrję, \v któfYJJl to ,QSfroju oor6d
p0lski nie byłby wło9~rzem i §ywerenem n"
: " tycie programu federacYjnego. Usiłowano to ~em państwie;' (Żydzi i Nielncy).'
wy
P1l11stwowej.
:<;;robićza pomocą faktów dokonanych -i przez
Widzimy więc, iż tak jak na charakter
".,edpow1etinie zredagowanie danych ustępów katoli0k.i,'tak i na charakter narodow~ i je::
"K.onstytucjt Najpierw chciano powolne do"Y___~IIIiIIIIII!IIiII!IIII_IIIIIIIIIIl1IIIIi!IIIIIIII_IIIIIIIIIIl1IIIIIIIIIIIIIl1III_IIIIIIIIIIl1IIIIIIIIIIIIIl1III_ _"_IIIIIIIIIIl1III_IIIIIIIIIIl1III"_łII"B:;;J__RIII!_ _ _ _ _ __
! 'iycia autonomiczne
państwo ;z Małopols,kz
'lW~dniOj, p6źniej' utworzono-'t. Z\v. "Litwę
~t_ow,,'fZ odJ;ębnym Sejmem,a~ nawet wy
,~tAwa,Ąf l<ij6w' mi,ala 'za cel zorganiz,!wani~,
, 'l'~Mtwa\1kr4ińskiego,któreby było WU~ZalW
'Od
kcmisji
i
Jedłfacyjnemizłączone
z Polską. ' . "
do
ustfJ,,:Jen,
la
wynl,"'ku,
wyborów
.
' 2ycie jednak samo przekreśliło, to dą,'
"
,
..
,.:!tnie. Walnie jednak do nadania państwu pol'
.Dziennik Ustawii! dnia5~12 9głasza na.. 'głądu..
: $ki$. charakteJ."ujcdnolitego i natQ::lowego stępujący kalendarz wyborczy:
15. 1. 1928. Ostatni dtień wyłożenia
,o~.pr2,.-cBynil się Sejm Ustaw~dawczy, któ~y U~:
ł2J~ J927. .Osiem .najliczniejszych kiu-. spipów wyborczych do publicznego przeglądu.
~'eti'Wiłlmi. sWOimizjednoczyJ, bez zastrzeżeń
bów poselskich przedstawia głównemu kórni16. 1. 1928. Ostateczny termin reldamaeyj
"~Wnenszczyzn~ i Małopolskę
Wschodnią ~ ': sarzowFwybol'czemu 8 członków państwowej do obwodowych komisyj wyborczych' przeciw

.'wme' zydzi)

r

d

'i,

rz p

Kalendarzy:k, wyborów. -wyborcze)"

<lewy nlusi

zn

stworzeniapaD.stwowej

?,

c~J-1'DńsłWempolskieII1, minio sHn:-gJ nac~skt.1 ów

komisji wyborczej i tyluż ich zastępców.

, , ....
k i ' Ok
ń tw
.
k
15.12. '192/. Generalny komisarz wyborczy
: ~:"~te~ego' ero'vnl a nawy pas OW,;] w ,le 'uawniosek ,prezesa właściwego Sądu Apela9

P?rnini~ci~w spisie lub wpisaniu kokokolwiek

nleuprawmonego.

22. ł. 1928. Ostateczny termin zgłaszania
cyjnego mianuje przewodniczących okręgowych' sprzeciwów przeciwów reklamacjom o wylae...
:'~:··~·niOskł, zdążające do ,vprowamenia ustrcn:, komisji wyborczych. wojewodowie zaś mianują ślenie ze· spisu.
'~,,~:~\tJe~eracyjl.lego, .Sejm Ustawodr.t.,vczyod:-zu, 'po jednym członku okręgowych komisyj wy24. t 1928. Zgłos2enie państwowych list
..~:ł,l~ąlAle.DZlało S1ę to pod wpływem ZWląz. horczych.
kandydatów~ . '
,
.',
'~:'L,ku;"j~udowo $N.irodowego, który w sprawie,
,·Wład~e administracyjne ł instancji ogła26~" L' 1928, Obwodowę komisje wy,,~~c:~~"gł\:ttku:J{ościołado'państwa i charakterll szają' w swych gminach ó podziale ich na ob... bórcze przesyłają, okręgowym komisjom" wy'~~~, ," wego Rzeczypospolitej zdołał skupie-wody głosowania. o lokalach .wyborczych, a ,horczym . dwa egzemplarze spisu wyborców.
>/'j,X ,,1" ,siOśe;strOhlliótw ~olskich·w Sejmie ,Ust'i
jednocześnie zawiadamiają opowyi:szem prze"
30. 1. 1928. Obwodowe komisje w:yborcte
,;:',,~,~~l,!.9~~,~d.~,,11 J.ed,nym., ~1.,głównycdhszeirkmit~' wU"ro:~ndiczSątacteygsOt"Y' c"~nkyrę. gowej komisji.• i Główny przyjmują·, nąpływajęc e spisy pfzeciwko wy·
iłV- -'te- " a..
aKt
......
kreśleniu ze spisów wyborców i przesyłają je
,.,i:i:;',;;·'::,;,'J§. ',J",~,~ce O car, .er naTO owy , ; . a j ,
,Generalny komiąarzwyborczy :ogłasza w dodatkowo do okręgowycą komisyj' wybor...
,;Ji~k.i ~ol$lP:hył,ś~ p. poseł ~s. Kazimierz Lu-, _ $łMonitorze Polskim" o składzie osobowym i czych.
\
":~~f~tiw~i. ',J:e,fu~ .tó zawdzięczamy zredag0"\Vil lokalu urzędowYm państwowej komiaji.
ł .2. 1928. Kandydaci z list państwowych
,)~łe; ~pOwi~dnichustępów KonstytucJi pań~'
17.1~1927. ,Generalny komisarz wybor.. składają na ręce przewodniczego państwowej
. ,~ł'fWt. polskłe~o*:
"czy ogłasza w wojewódzkich dziennikach u.. komisji wyborczej oświadczenie o zgodzie
W jednym z artykułów wstępnyell ()r , , rzędowych nomin~cje przewodniczących okrę- swej ,o u.bieganie się o mandat oraz stwierdza..
.~~iśmy, łeĄr,ty~uły Ko~tytuc.ii, które ~owych ~o~isyj· ~y~orczyc~ i}c~ 'za~tępców. ją; że uważają się z~ obywateli polskich i
,,;,. .utująK.ościołowi· KatQlickiemu dominu
'ł
WOjewodOWIe .ogł~sz~Ją nomlhś\cJe człon- według swej najlepszej wiedzy posiadają bierne
;StanOwisko wśród innych wyznań W pań k?w pkr~gow,yeh komISYJ wyborczych, przez prawo wyborcze.
,
te ilastYm. Zamaczyliśmy przytem,iż nt~. nreh 'Zamlan~",~ai!Yc? . . .
.,"
3.2. 1928. Generalny komisarz wyborczy
:; ~~>:~~kuł"
" I'}'; z' zturm W rz szłym
, Rady ~leJskle 1 ,eJ~~kl. ?Ow~ątowe, wz~I.. ogłasza w "Monitorze Polskim"pąńfdwowe
",,".:i .e .:W:.':';I , " ,y. pr~szc "
~
, P ~ ',' "
2gl'omadzenulprzedstawICleb gmm, dokonUją listy kandydatów. '
"".'~l~~któryn:oze zmu~mc, Ko~styt~C.l~"wła. Wybo1~ ~~lonków obwo~owy~h ~ol1\isji wyZgłaszanie okręgowych list kandydatów.
,;.:,~~~"uchwałą .t. l· ,bez Senatu,
stronul",twa borczych, o czemzawladanuę. SIę okręgową
5.2. 1928. Okręgowe komisje wyborcze
',l~mlow,Lradykalne.Rów·nież obecne sfery komisję wybore%ą~'
, .
przesyłają obwodowym komisjom wybQfczym
I.:t~~.ow,l8lr01'A:n,ictwtl< lewico\ve będ~ ~hciały
19.12.1921 .. Pnew.oclnie-ł\CY .okręgowej dwa egzemplarze ostatecznie zatwieFdzonego
·~"~,m;.enj.c te artykąly Konstytucji, które mó::: komisF wJbor.czej <!gła~za skład osoby komisji spisu wyborcó:", a jednocześnie trzeci-egzem,~,~, W:1!, Ił nar6d :pol~i W państwie nasze~ jest w wo)ewodzklm d2!l.e~Dlku urzędowym.
plarz- przesyłają. władzom. naczelnym gn'liny.
", "'\~spodldeml !e' Dapstwo polskie, jest jednoOk~ęgowa . komls}a wybofc:za. ogłasza ~e '
•~~2. 1928.. ~rzewodniczący, obwodowej
~'-łite'
~
wszystkIch gmInach okręgu, o dnIU wyborow t kO~lSJI wybor.czeJ, wykłi;\?8, Qstatecz!lie za..
" • '11~l'kUł 'n kon.,,:h'+'~d.d unr!Ó~'tin1e gr~, godzinach "głosoWatlia, liczbie posłów, którzy tWler.Jzone splsywyborcow do pubbc~neio
<,
.&:.L1Lł.'J
,,1..11." Jl
mai. być wyb~~ni z okręgu, miejiłce, czas, przeglądu.
'.
,
-' ,:si:łJWł,dza.~Zwier~chllia, w "Rzeczypospolis sposób i. o6tatee~ny terłDin. zgłas~.nią kandy.. '
. 11.2. Kandydaci z list okręgowych skła..
~.;, tt'l,Dalliy~ dO.NaroduJ4~P.rezYdeht Rzeczyp~ de.tó-w 'i oświadc~e:il Q pt~Yłąc;elliu lislokrę... d~j~. pa 7:ęce p~ze~o.dni<;zą(!7SQ okJięgowej ko,~
,.~1!{)1itef ~~ad::t P9,.~~rzeprzysięgę" '! ktÓ!, gęwyeh dę Hąty pa.stwow'e-jC):ra~ (, akladzię nusp :~yyho.!~:l;ę~ o5w~adczelue, Qzgod1=ie swej
'; i " UJ totłkściS Si zawarte słowa:
;,przysręgam osobowym i lok.alu \1r~ed()wym'okręgowej k.o.. Jl.ą \l1::Hegan~e $U~ o mandat. Qra~ 'stwierdzają
1larodowłpółfłkiemu słuzyć 'ł bronićhGnorq misji wybórczej"
'
.
że uważąją *,ię :zą óbywateIi polskich i według
polkiego~. iJ{onstytucja ,vięc wyr!1.ź~
20.12. ł927,Rądy gminpę, w:zgl., kornisą.. ~wej najleps~ej więcl~rposiądaj~ bierne prawo
'u!~ :głosi: itna;r6d polski jest suw~ret1eroi rze rz,dowi l wzgl. wydz~ę,ły powiatowe mia.. wyborc~e. PełnomO.C~llCY' QkręgQwych Hstkan'"
,·~~iereł}R.ię~zyPOspolitęj .Polskiej. Pozatem je nują lub wyznaczają 3 cdonkówobw,odo- dydat6w składają na r~ceprzewodniczi4czą..
drrak Konstytucja przewiduje, iż państwo, pol wych komi,syj wyborczych i tylui ich za.. cego okręgów ej komisji wyborczej oświcidcze,
•
-Ad
sŁtPCÓW .
nie o przyłączeniuli$ł:Y pkręgowej do listy
'skie ,dzieli się :rulpowjaty '1 WOlewv' ztwa,
25.(2. 19~7. N~c~elnicy gmin -{prQj!.yden- państwClwęj.
'
któ~ tnanł fó\\'nieź swoje instancje samorzą~ tO'Wi~ł burmistrze, wójtowie, za~ząd~ającyob...'
13.2. 1928. Oatati)id:d~nl wyloieni~ dl:)
owe. PowiatęweiwOjewoozkie samorządy fj~ąręm dwof~ki:rn)J ~por:t:ąd2!ają. dla kaid ej public~nęgo pr~eglądu Qstatee~nił zątwi~,d~9~
'~mog. ,ł, 'ł4czYĆ w, większezwią~ld,' ale te miejscowości listy wyborcze w' tr:z;ech, ~a;zem: nyQh $pisów wyhorc:z,ych,
,i ZWiązki nie ,mogą: mie'd, charakteru autonomi~ phU',;ach~ Przewodni~il:ący obwodowych komisyj
2 ł .2~,1928.0kręę-Qwę kQmis;e wyborczę
! e~n1oh" państw-,czylłkonsłyrucja wyraźnie wyb"rc;zych zawiadamiają naczelników gmin dostar,czają 9bwodowym komisjom' wyborczym
>c'kreśł& j~ty ustrój ,Rżec~ypospolitej Pol oskladzie odn.oąnęi obwodowej komisji wy- afisze z listami kandydatów, celem ich fozpla'1.,- l
90rczej i podaj~ to do publicznej wiadomości. katowania~
,
etueJ.
•
P'1Im& sana'""l-ue lak "Glos ł-rawayt VI
26.12. 1927 .N~czelnicy gmin przesyłają
4.3. 1'928. GIpsowanie do Sejmu:
V.J
_'1_ ,
-trzy egzemplarze spisu wyborców'przewodni~
73. 1928, Paaiedzenie Okl'ęgowej komi~jł
:\·VursZt1.wie i "Dziennik LWQw~i' zamieŚCl~ czącem1.l obwodow~j komisji wyborc%ej.
wyborczej w c,lu uętal nxa \vynikóww1bę.
"ly szereg .,tykułówprogramowych, w kt&
1.1., 1828. Obwodowe kQmisje wyborcze rów do Sejmu.
'
r~tch WYr.a~nfe, wYpowiadaj q s~ę za nawrotem prze~ylają jeden egzemplarz ipisu wyborców'
l i .3. 1928. Cłosowanie do Senatu4
'<10 ,)tQJr&UnU fede,a~yjnego. PisZĄ one, iż T...vi; okręgowym komisjom wyhorczym.
14.3.. l 92b:. PQsiedzen,ie okręgowej komisji
:zu1twpa.;tego- pragratnu,Jest. p.temjer oJ?ecnego
2~ lł )928., Obw:oQqwe komi$je wyborcze wyborczej ceiem u~talęnia. Wfilik" wyb~"w ~
'rzĄdu, J6Af ~ u "J)l':JtY~ł~ i wie1'ł wykh,dajtilpisy wyborc::ze do publiczneao prze- Senatu.
,~

::~,f""

,

·J)togram.u federa'~:yjnego. Wszystkje
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'h.

IW

,

.

I,

':, ,

"

_

'

, .• '; e

II

...

H.]1.

. imiema
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Głos b,~kuJJów

polskich

... prawie wybor6w.
"
W :...tmOiterę wahań, narad i niepewnooicl padł stanC'wczy poczuciem" wainoś::l
f:l.wlli nabrzmiały" głos najwyższych dOitujAli
łów kościoła, wytyciając prostą droRę, dla
w~ystkichł· którzy w sercu swetll nosząpr,l{.
'ł€ U\!4nie do świętej wiary balickiej i idc~ę
służby narodowej ..
"W przY.izlym sejmie - wołają bisku,.
pi - rozwiązYWltne będą zagadnienia i .sprl~
wY. najdonioślejsz6, ];:t6re mają związeknaj§l:
ś~~lejszy z życiem ·religijnem i moralnem D.il 1
roJu i· państwa·'"
. I· wskazują biskupi na ~łówne niebezł
pieczeństwo ~ komunizm, którywypowia,
dual. wojnę Bogu, niszczy rodzinę, wOlny;h
ZQlienia 'w niewolników. uboży kraj. A tI"JgI
ei~/nft komunizm4 tam się najłatwiej szer~v~
gm,ie rozwijają się choroby moralne du~z\·
narodu. Zwracają 'tedy uwagę b:rkrpi nad$!
powiedzialność, jaka spada. na społeczeństwo
przy nadchodzących wyborach:
' . "', -"
"Bo. wybory te rozstrzygnąć ma ią o pa.
Dawaniu zasad Chrystusowych w naszemjy.
cłu publi~znem .. We wszystkich bO\\'lem .kI' ~%\
j ...~h, g 29.tem ł '\\" Polsce, stają przeciwko
~obie dwa kierunki: pierwszy - obrony pra..",
Chrystusa., drugi zaś - zwalcZil;t1~ę,wszefki,:h
rel!gijnyqh; są to właściwie dwa obozy,
'CIziellć poczynaj~~ naród polski. Jedpi i,
dł. pod chorągw·rystusa, pragną utwie~!I
d7'enfa i rozsze.
. < królestwa Bozego w
Pt'lsce, inni zaś~zib'i z.,rawić Rzeczposp.)
Btłł: duchem antychrysta" .<'i,
.
Przestrzegajq· następnie biskupi prZed
tymi, co sieją nienawiść klas i warst',y. co n-.)
.łośniej wołają .,IJld. ludł'ł. Oni to zaprowao;

nad

-

.

ar

liS

d i

życiu t:ubliczne~

:C:8bad Cbrystusa yeli

R~iMtopat polski ogłosił list luu~ter3ki

(blliRosję

CflWartek Jnła 8 grudnia 1927r.

",RON'ój"

t

bilegprzepaści.

\Vreszcie zwraeąją u"agę na dwa ni~.

bE2Pieczeństw9.,
wyborcom nada:ćby
mogły obrót niekorzystny: wstrzymywatlle
się od glosowania i rozbicie glosów katel ";~
kich. US11wanie si~odgłosowania nazywaj4

b.iskupl grzechem::
. '1Grzeszywyborca, który do urny
wyborczej ni.e idzi~ i ~łosu swe20 nie t:d:ll'

wzywającycb
Największy

do jedności Darodowejp9dc~9wyborów.
naći=>k

zd

kła,dzie Ust

ftasterski na zjedn<Xr.ł;ewe obozu ka:oOlict:ie
JJo i narodowego.

końcu zaklłnamy i wzywamy tYCll
się z tem uŚwlad .. zają, iŻ
progran11e katolicidm, ażeby s. ę tue

,,\V

wszystkich, którzy
st(\ją

na

d1iebli ale szli

wespół

r razem .

Nie potrzebujemy wam chyb:l tak);.
czywistej prawdy tłomaczyć, że. dzielenie.. si·~
" takiej chwilI. jak obe~na chwila, tych, któ
r.z) mają wspólny program osłabia i kur~,~y
ot 6z katolicki i 'l~ro~owy, rozdziera iedność
i ska.zuje przez to na z~przepaszczenie naj ~o
nioślejszej spra\vy i zagadnie.lia życia r . Ji' ij.
nt;,go ł narodowego, a nawet losów i przyl!:
s:dvści narodu i Polski.
Po tym właśnie poznamY1 że oświadł'

ki s i

...... Jedziemy do Aksu i TurfaDu - m1g;

wił Wasieńka śpiewnym głosem -- ch~elllY
i. oznaó tamtejsze obyczaje"
-- I gł6wnif' kobiece ........ szepnął znowu

"chrypłym głosem Garaśka.

miaata.

ru mam

~~

llst od gt~bernatora ... Pezw')

Alcie usiąść :..- i Wasieńka niedbale wyc'ągu'.\ł

,"owalo projekt "zmożenia akcji budowlanej
-N celu poprawy· stosunków mieszkaniowych
\\. miastach. Projekt ten op.er \ się na dw6.:h
90dstawach: 1) na obniż~niH koagtów bud~$
wy i 2) na uruchomieniu długoterminowego
kredytu znacznIe Wiekszego od· tego,· kt~,ym
c.becnie rozporządzamy, a zarazem tańszego.
Obniżenie kosztów budowy, na pozór
nie-realne, da s:ę l-:rzpro\vadzić przez cbniż_CI
we ceny gruntu pod budQwę (mogą być u~
żywane pod budowę grunty P'l(1.S~wowe po
cenie 20-30 proc. s.zącunku przedwoiclnego
względnie gm:nne, instytucji spole;;.znych itp.
przez n·)rmal;zację bUGo\vy i budo" e ,domów
według iednego schelnatu, \\'reszcie ,pr.ez z....
~·tosowanie ulogowych taryf przew"QzJwych
dla materJałów budowlanych (cegła, c~ment
." apno, drzewo budu!cjwe itI)"
Dla uruchomienia kredyt6w długotcr~
minowych projekt przeWiduje wprowadzenie
D\>wego podatku, \vzgl~dnie dt;datku do p~tńs:
~twowego

podatku od

nieruchomości.

Pańlll

.- Teodozja l\1ikolaJówna dO,Jero dru
miesiąc

- No, pro~zęt I nie sprzykrzyło ~ię,
Dziwne to. Do pana trudno dojec!utć. '1 rze~i
dzień jedóemy z Dż,ukentu.
-- Chciało się panu, Wasilku, zaglą;::
dnąć do Il~. -poufale rzekł Gaf:lśka.
-- Ach, tam jest dungańska osada. Cza
rująca, pr7f;;śllczna. Łapaliśmy tam

-... Z Dungtlnkami

ryby.

~ wtrq,cił GarJ.śka.
proszę. Była to po,

-- Ach, przestań
prostu protj god :. A ja, wiec e Iwa i.,. Iw,rni~
-- Pawłowiczu - śmiejqc się, dodA.:a

ann).

-- Tak Iwanie Pawłowiczu, lubię pr~Y1'

1?vdy. lvlam dwadzieścia pięć lat.
'v Abisynji, u negusa lVlenelika t

Byłem lUZ
polował~l.n

się na szezlongu.. ...- Zmęczyłem się, wiecie.
OdJwycz21lem się, Tak. list --.. okazywac
w~lką )V.»moc. A pan dawnojui tu tkwi, Ii!'
ł~m

Jll1wicz.u
- Cóż w tern dziwnego. -- swemi du7pmi jasno~szaremj oczami patrząc .na Tanni
i ;nkby sh~ jej niemi dotykając rzekł Wa'J

imienie ojca.
- P~wlowiC1i_
- Tak, pytam
mieszka.

..

więc,

czy oawno {lan tu

- Doprawdy! L.

zdziwiony uśmiech igrał wfl
:uternych. oczach Tanni.
- 1?olowaliścienasłonie, Wasilu IWtł'$

~)f'ńkl1:

- Dziewiąty rok.

$1 ...

a.+. siostrzenic.

~f tę9~ja· h\ł~oła)6wPłl'

t\llickich~"

'.,'

Dh\tegowolamy ·do waszych .. ~ S\Unid'ti i
Laklinamy was na dobro Kośdolg iPohkt,
Jakie m3.cie zawsze przecież· na lbtł:łCh," a Irle
\\ątphny,' że je nosicie i w sercachWAUYch
-., słowa ŚW~ Pawła: "Usiłujcie ra(;ho,!~ ·10"
dt:ość ducha w 2\vit~zęk pokojuł~.. . . : .

...".
li..

i

]

lace.

""

MINISTER STWA ROBóT ·PUBLICZNYCH
Ministerstwo Robót publicznych opr~ . \\ ynosić będzie w 192s$Ylnr. - 7 ·pfOQ~ Mini.

IUł słonie.
Drwiąco

wanie•.. Iwanie. przepraszam" nie dosłysz~

~~m, jest już tera przesyony i juitak ' .
~:fnie :uuechęcony, plagnie zaś chisi.r\~
klej jedności narodowej na zuadzie :haseł' ~.

DONIOSŁY PROJEKT

'f

- P('IwiadajEh :re ogromnie ciekawe

""em ży.;zeniem. całego narodu, ktol'Y ~ ._
syć hadńtiernej wybujałości w iyciu"ttyjt

I11 reszkaniowe,j

,i

r

.

~

P. N. iCRASNOW

- Dobrze, dobrze, Iwanie - zachryp

o

je gł~illł potrtlfią się wyzbyć, egoizmu ~pl.
rty Jbego·· L wszelkiej prywat y i pośw~~, M
dla dobr'! óg61negv, dobia Kościoia iłOłśQ.
Dawlodą tem, że idą wspólne~ .~
C(.I

li

stwowy podatek od nierucho1l10:ci miejskich

płał Garaśka, ja 00, nic! 'Ty oto kogo pHnuj
-- ,mrugnijł na swego wspóltowal'zys . . a. -'len to umie kołJ tego chodzić! Ty za moim
rzeło,ionynl dobrze patrz.

cZto.nia tc o katolicyzmie są ,szczere,. ieJłi'~

t

je'ł.

a I.

I"

- Wedłull mnłe bardzo dziwne. Tak
!u.,.~JQ ~ęst rosyiskich p3dró:inJ,mw., fil tCOlb'lr

sterstwo .proponuje podniesienie t~go:~O:d~
1:\1 do 28 proc. Podatek ten ści~any"b\'łby;
(·d 1.rV .1~/26 l'. t. j. od" chwili, gdy k~Qtnć
dla wszystkich mieszkań z wyjątkiem.:i~
Izbowych, .dos·ęgnie. l()O Pt:0c. ·łto~~g.
t:tiedwoj~Q"ega... W Pf~t~~~:" 2a1>~l)tp:i~
C:lCihJd" brutto ~ Qzyą's.zu połastlI
~~.
s·:iC\t lowi, 7 pruc. przYP.,1dłoby· na
A'teł:
pilnr.tWowy, 21 proc. zaś na dodate
~~gt,
f{'·datku. Roczny wpływ z tego tyt~łu+yU~:)łil
b.. lu} .miljon6w złotych, a więc sUin~r db~
znaczną. Łącznie z podatkiem państwO\",T.'
. d nl~ruchomościt z podarldern od lókali'.I .:
.\ entualnem wciągn:ęcim w akcji: k~ułło"
rryw;dnych. pr2yjąć można, ż:! tyLU. '.s~
t'em uruchomiłoby się na cele mie9ik~nfow.
fvndusze w wysokości. ponad 180 . !.ldflol1,sw
I'h tych ro~zn.e. Licząc ko~zt jednej 'izbv ~
tYEiqce .złotych dałoby to efekt p~o: 4ł
tVti. no\vych izb rocznie.
~ ..
. ł
Projekt ten "'krótce przedłułOnv ~~
dzie do aprobaty K~mitelowi mc.on~
II?"l ~lin:strQw.

d:.dej polujqcych na slonie - odrzekla pow.

:tnie..

.

- CoŚ niezWykłego ~ niedbile ~.'

\V~tdeńkfl. - To moj~1. n.~miętnośC,"·Qo; IlU'.UĄ
c!~gnie, to jakb.1 choro~a jJud....
.,' : "' ~
""':'" Papuś za wiele pi~niędiy 2~włł.";

wtrącił Garaśka.' "'.
-- Daj pokój -- żartobliwie, alb~ Wid~

t:7nie ~adowulońy odrzekł \Vasleńka.. :.:;.. 'ty je
~t(:6 za to myśli~.vy naoza.ikiJt~l~
w.sdz Indjan. A wiecie. da:wny to6:WieŁ
Nakryto stół do kolaCji. Zapi~ał~j'
1'anni przygotQwp.li Pl'zekllskę. PodanobłlW
kq wódlu SmifIlOWa.
.
,

-- Pozwól* mi, Jwanie P.wł~
. moją część do poczQStunku ...-, rie~Ó

wnieś~

\V~ieńka. ~ Jdrys! ~ .wołał

n-ujłlcych

juki..

.

do ludcisWJ
.: ""

DZielny ingusz w ~rnym ~
nemykle1n z ~e~

plzepasany cienkim

p(:skocltył

do

\Vasicńki .

...... Dostań ... wiesz....
...... Roiunlicm.
.
Idrys przyniósł butelkę mn dery""k.bn~~.:

In.. i butlę w hroniowym futerale. Pr~68ł
l' !zcze parę'otworzonych blaszanych: .I*do
h k z sardynkami, kawiorenl ł homa~f,

.; .

ID,,:·

.,.rt

c

Zanięehana

.
Nadeszły

,

na

r

iriformacJe .o obecneJ liczbie

ct:ej, Ogólna liczba ludności polskiej wynosi
: . ł'~ , obecnie· okolo400#OOO osób. W stosunku
·.~,:pOZ08tałej iloŚci odsetek Polaków nit u~.
.k'~~ewynosi przeciętnie 1,57f przyczem o~

:" ,.. ~tek:. ten w miastach jest nieco

większy, ~

,'-Ji4gaj4e ~ procent, natomiast na wsi

wyn-Jsi
)"edhio 1,4 proc.. Polacy na Ukudnie w ogra
.:Jftnej większości stanowią jednak ludność
. ~w~f.is:q.Według wyflików spisu ludności 7.'t1·udnia 1926t.polskiej ludności wiejskiej na
~likrainie jest 359,553 osoby.
Znaczniejsze skupienia ludnośĆ· tlolsłCa
'tworzy .w pięciu pogranicznych okręgach:
kOl'Olteńsldm, Szepietowskim Ploskirowskim
":Kamienieckim i Berdyczowskim. Na iw:ę:: ej
.P'Qlak6w 'jest w: okręgu wołyftskim t ho 78~59l
t

1915

rJ"

ogółu ludności.

~:g:~~m~:;t~:ef=~eu~r;n~

Mariuilsld i Zatoński, wystąpili z wnioskiem
. utwOt2enid. polskiej, sowieckiej aufononUcz.
'alej repąłdikł na Ukrainie na wzór 'utworzOlf

I

ko delegata rządu centralnego i Zatońskiego
jako delegata rządu charkowskiego.
Akcja polonizacyjna doprowadziła do
tego, żez Rosji centralnej i z Syber.ii prze"
siedlonona Wołyń okolo 40.000 rodzin pol~
skieh, .które umieszczono w okręgach Winni~
ckim i Kamienieckim. Koloniści ci osiedlenj
są główn. W b. majątkach i folwarkf:chp01~
~kichf przez co władze sowieckie chcą utrzy~
~uo;!ć polski ntaran", o który rozbić się maja
eWtntualne zakuay< dawnj~ch polskIch "pa..
nów" na Ukrainie, gdyby mieli oni okazję
domagania Jsięzwrotu za.branychmaiątków.
Obszary terotorjalne polskie~ obejmtA.
14ce część Wołynia, i Podola, podzielone zo::
~~ndy na jednostki administracyjne, zwane re
j nami, ktćrych Jest obecnie 13c Naibardziej
polskim rejonem jest rejon 1)ołbyszańskł~ na

t'" t

S BPOZ

1,.

j,"'..; ...

Tr

j~ Jlrzyjdę do ciebie Jack.
. - Nie. nie; musisz pójść ze

~ 731

i.
mną., Je~li

ta doIhui zostanie dla ·mnie zamknięta i me
bę4,~,móiJ do ~ej. powrócić, jakżeż mógł
bym cie; tU .zostawiC podczas, gay'ja kryć się
będ, przed poUcjtl,beznadiieiskommfkoa;:
:waDia siQ .~. tob~?.Musisz jechac ,~razem ze
·m-.ZnemWtniejseu,skąd przybywam, dQ#
kobietę, \ł której cię zostawie, dopó.ki sit:
·m' poblerz.emy.. F(\jedziesz. ze rolla.

. bN

.-- Tak, Jack, pojadę.
....... Nieeh uę Bóg błogosławi fi wiarę,
'f.-1.:" ,." fJwe pokładasz. Bo bym z piekła
!,.:.je wyjrzał. gdybym· jej nadużył. A· teraz za
p~miębtj sobie, KWe, jedno, że .ieśli napiszą
.

do ciebie c.hociaż jedno słQWo. rzuć wszyst!co
je ('trzymasz, przyjdź wprost do po:::
.',Gzekalni 1"& dworzec i czekaj ta.m na mnie..
. ... - Czyw' ózień,czy w nocy dotrzy~
mam słowa, Jack.;
. .' l'· !:.:
. ,
UiJokojOllY cokolwiek pierwsze:n przy:
gotowammn do ucieczki, Mc Murd,) udał się
na posiedzenie J..,oży. Zebranie się już zaczę:::
tO. itylktl dzięki skomplikowanym znakom i
()~om przebył zewnętl'lJIle i . we'\v'&
ł Dłtlft4tl *·~.k~r. 40 piblowł\ł1\ ~ot 11.

Dolbysz przemianowano bowie:ii ~1a
czci zUlarłego kom:::nisty 1..

Mł.rchlewsk, ku

B. Marchle\vskiego. W rejonie l\tltlrctJewskim.
ludność polska stanowi 70 prcc. ogó~u luduOl
~ci; Gros ludnośoi polskiej na Ukrainie stano
\'.rią małorolni, znajdujący się w bardzo złej
!lytuacji gospodarczej.. Inteligencji polskiej
j{-st prawie zupełnie brak.
. f.Trybuna Radziecka" półofic1alny or~łln rz~du sowieckiego, wyaawany dla Pol~
:-:.ów w Moskwie pod redakcją Kona, skarży
...ię na ~o,że decydujący wpły\v na nastroje
ludności polskiej na Ukrainie ma.ją księża,
;,~tórzy ~udność tę organizują w róźnych bra;
f..twach i t p. Zwolennicy· komunizmu są w
.·,ńaczn·~j mniejszości.

...

~YTO TAJNE SK~ADY ZYDOWSKIE.
Trudno walczyć z konkurencją żyd:)w kraczaj'lcą smnę )00,000 zł.

.ł

.;t

u$W

.~:rua..CO:t:ł~ D.OYLE :~.,

(,\vuny obecnie rejonen-i. Marchlewskim~ mfai;: erzko

Iił

w
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. '~j już wówcz,as republiki mołdawskiej. Pro sfąw handlu, bo żydzi uciekają si~ często dQ
'j~kt ten mial na celu oddzielenie terytorjum Ś: odków, któremi ope:owaćnie umieją i nie
-,;~~~taą;.yOd Rumunji iPolsld przez utworze, . chcą kupcy polscy. Swież' dowód tego mieli~
'lite dwuch republik autonomicznych, które ~my w Lublinie. Oto, co czytamy: w ,tGlo~
,~.~~łyłyby jiko . tereny wypadowe' do akcji sie Lubelskim"!'
;,~~~~l'syjnej 1 propaga.ndowej na przylega.j~
-- '"W'głębokich starych piwnicacn do:;;
~.~lterytorjach Polski i RU1Uunjt Projektu .mów ul.. Grodzkiej, gdzie nawet nikt nie
,··1flo"w $t~unku dol~olski jednak zaniecha~przypuszczałby, że mogą znajdować si~ skIB,
'~~,~:.z jedn~j· strony na skutek· oba.wyz~kłó dy, znsleziono olbrzymie wprost zapasy to~
cę~~ stosunków zPoIską, z drugieJ strony warów przewaźnie owooow,w najlepszych
.:wskufek oporu. narodowych elementów uha. gahankach. Konstrukcja tych starych domów
lt~h. .
". '
sięgających średniowiecza, pozwala nato, ż.e
. :.- ; Natomiast myśl zIecen MarchIew::: w piwnicach płytszych przechOwYWano za,.
akiego,. Kona i Dzierżyńskiego przystąpiono zwyczaj w~gieł i dopiero jakieś małowido,:
·GO ·\itworzema szeregu zwartych jednostek lzne drzwiczki prowadziły w mroczne skle;;
;,Idtpjnistracyjno:::terytorjalnych, przeprow8. s p~e!.ia lochów znajdujących się na głęhckości
.~.i4e odpowiednią kolonizację ludności pol::· 4 do 5 pięter wgł~b. Tam to ukryli swe bog~
·lkiłl. Wyłoniono specjalny komitet do spraw te zapasy spekulanci;t: żydzi. W . obszernych
. lel0!ńZacji polskiej na Wołyniu, wosobach piwnicach wykryto przedewszystkiem olbrzy.
pzi~ego, Kona, Marchlewskiego, Dąba ln:e, bo idEice w tysią.ce skrzyń zapasy ow<y.:
~ . Neymana, Skarpka, Ła~owerta z pośród cew stanowiącychwedlug dotychczasowycn
, 'polskich komunistów, oraz Podwojskiego ja. obliczeń,. dokonanych naprędce. wartość prze

.-Doli'

"

próba utworzeniaPolsl{iejRepubliki Sowieckie!. -- PrzesieultLIJle POtatów ze
~S barji. ---P(·lakie łejony.. -Fala komunistów.

rolaków wU. S. R.., t. j., na Ukrainie sowie

. "'j,. ·14,37 proc.

.

~

.

;

,

. ,

Biorącym udzilll· woblawie fur.kcjonat;
jnszom właściciele domów· żydzi, usiłowali'
s!a.wić. opór, nie chcąc· dopuścić. ich cIt)· zakon
spirowanych s~d:ldów. ,Dopielo wezwana ~
moc .policyjna umożlhvila na.lt.żytewykon~
ni(i·. obowi~zku#
DQ wszystkich omal piwnic wejścia
były pomyslo'wo zamaskowane. Wszedzie na.,
1= y tanie kto jest właśeieielem wykrytych żat:
pasów, przedstawiciele, władz nie otrzymali
odpowiedzi. Spe~ulanci:ho\vienl w obaiie wy
snkiej karYt nie chcą się przyznać do pos~
. h;nych za.pasów..
.
Wszystkie 'wykryte tajne składy zoata
ly opieczętowane. Właścicielami sklaa6w s~
sami żydzi, którzy proceder pOtajemnego
~landIu uprawiająjuz od szeregu lat.. Są to
\vszystko hurtownicy, zaopatrujący w owoce
n:etyIko wszystkie. niemal sklepy lubelskie:
lecz. również wywożący znaczne ilości tego
tc·\varu, do Warszawy i innych miast Polski'j.t
·000.........- -

li

II
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dowolenia i r~dości przywitał go w wejści'l.
Wielka sda była przepełniona .iw kłębach
'Uymu tytoniowego ujrzał .kud:tatą, czarną
grzywę mistrza, akrutną, nieprzy je; ilUą twarz
Baldwina. sępie obl.c.ze sekretarza Harway'a
i z tuzin innych przywódców Loży. Udeszył
Elę, że wszyscy będą się mogli naradz~ć nad
Vrzyn1esionemi przez niego wieściami.
...... Ciesży nWiJ że cię Wiidzimy braeie,

Mc Murdo wyjął list z kieszeni.
_. Czcigodny mistrzu i wy bracia.....;
l'zekł.; - Przynoszę dzisiaj złe nowiny, ale je
piej, abyśc~e je znali i onlówili, niż żeby ci~
!~n spadł bez oscfzeżenia, coby naszgubil(t~
\ ltrzymakm wiado~noś~i; że naj silniejsze i
najbogatsze to\varzystwa. porozumiały się ~e
~obą w sprawie zruszczenia ruts 1. że' w tej
r.hwili w dolinie pracuje detektyW Pi:rlk.ert}.$
-- zaw9ła-1 przewodniczący. -Mamy do roz;s JHl niejaki Birdy Edwards, który zbiera do łł';)
ptitrzenia sprawę, która wymaga s'idu Sal()~ . dy, .a.by wysłać na stryczek wielu z pomiędzy
lU onowego•
l"aS ł a każdego ; zebranych w tym POk\)1U
- Chodzi o Landera i Engana ....... wy ja wepchną·Ć dQ więzienia. Oto sprawa dQ omó-,
nU Jego sąsiad, kiedy już zajął miejsce. w~enia i dlatego prosiłem o głos.
Domagają się obaj nagrodYI1 wyznaczonej
\V pako jil ;laleglit śmiertelna cis.l: .t ..
pi.;,zezLożę za· zr~blcie starego Wabbe.tam .w
Przerwał ją przewodniczący.
Stylestowenie, ale któż nloie powiedziec ")f1
. -- Oto treść listu. który dostałem .'{
c~yjej kuli zginqł.
swoje ręce· - rzekł ,.M.q. MUldo. }?rzeczyt tl
. Me l\1.urdo wstał z miejsca i podni6~ł głośno odnośny ustęp. - Dałem slo'wc hono
rękę w górę. Wyraz twarzy jego przykul 11_
ru, że nie podam bliższych szczegół6w w
wg,gę zebranych. Nastała śmiertelna. cis.za 0'
~awie listu, ale .zapewniam, ze nie ma \li
.... ;mpozatem nic takiego t c'Oby mogło Latę
czekiwanla .
- .Czcigodny mistrzu, - rzekł głose:n zt1intercsować. Przedstawiam wam ten WyTa:#
uroczystym - chodzi o sprawę nic.aierPL:tc;.ł dek tak, •Jak do 'innie doszedł.
zwłokt
- POZWQl~ sobie
nadmienić. pan;.c
---' Brat Me MurdQ prOSI o gtosw Epr,l!:l przewodniczący - rzekł jeden ze starSZ~'I..·1i
wie niecierpią~ej zwłoki - rzekł Me Ginty. ~rn~i -- zcsłyszałem już o Birdy Edwar~si·~
\V myśl obowiązujących VI Loży praw !U~ i że cieszy sit: on opinją najlepsze~o z lud::d
Pinkerti'lna.
.
1)~ erwszellstwo przed innymi. Słucha.my ,~i~
(D. c. n.)
t:aełe..; '. ,." .~"_ .:.; .~.. __.~,. ...... l!

•
pol

n lez! na

,

Kierownik ekspedycji naukowej, wyj
\V lecie dl,. l\1Qugolii
~tar;ln etn '.fO\\ i1

:

efs.nej

1

U.ystwa badania l\'land~h,:

J

se~rch Socu~ty) inżynier '~_:.l'ochowski.

(l\1an"iż.ujan Re:

doku'>

. nał międ~'j lnnemi c1ekawy~h badań arche'~Jo
: g).cznyc'll. l\ilianowicic nutrafił on po prawej
. stronie rzeki Hadar między miastami Curtt'$
l chajtuj l Hnjlarem na res~:tki z.sypanego pla
skemi i uotychcz:ls prawie zupełnie nieznane
go miasta. Z powodu zbyt wielkiej iloś~i
piasku inżynier Grocho\vski zmrszony był ;ta
dowolić się zdjęeiem planu, i rozkopaniem
tylko ~z~ści najmekawszych ruin. St(L oiytne
to fnastv wybud.Jwane było w p_sta_i Pl'~wi:
kwadratu o bokach długo';o~ 475 :u
;;e powierzchnia jego \vynosi 22.5 hil. By
ttJ \~.tięc mewątplhvie dość duż.: miasto:
gdyż w starożytności ulice były zazwYC:ł:aj
łSHho '.vąskie, a gęstość zuU:..:dOWłlIl ZJ.l:lCZ"-Ul
południowej i półno~nej gri.tnicy nliasta
znajdowaly się bramy wj~zd(·we. ulnocnioT},~
przy pomocy specjalnego wzniesienia w for"
mie prostokąta, do którego \"ejście prO\VadJ;l
z haka J uniemożliWiając teIn sarnem, nie~
pl2.yjacu:lowi ~aatakowanie miasta bek\>OśrJ,!~

dnia na
oie

bramę.

Pośrodku grodu znajdowało się szt'U:!z~
usypa:le w~g6rze Lwaclratovr'e, na h.t6 cm

W;lUOSU się

budynek. Do jakich celów budYIł
!lek ten służył ekspedycja narazie nie mogła
je$'zcze ustalić. M(lgła to być wieża strainb
Gza, skąJ obserwowano zblht~nie się karaw~1n
handlowych, oddziałów nieprzy jcielski·:h ~tt!.
nie jest Jednak rZeczą \vykluczJn<lt iż byłi\'
":0 śWi:\i.) nUl.
l ażdym
to budy?
nek ma.;ywny, u czeln ś\viadcz~ znalezione
przez dra Grochowskiego
z kt6

rej

był I-:budow~.ny.

dzy \VaialUi

byłA

bardzo

gęsto

N łjwiększc hudynki luiały długość
50 m. i szerokość do 10 m.
d lpodcbnir:
b)ły to gmachy pa(l.Shvowt'. \V północnosza ..

(; hodnjej CZę,~Cl miasta inż. Gro;:howski
lazł resztki okrągłych zabudowałl ,
cvch dwie prawi 3 łvwe ulice,
p~dobnie domy biedniejszej
lub też KOs~~ary dia w~.jska.
Cała

okolica dzisiaj

D!ł i pOl"usła .zż61klq

to

zupełnie

zrUlt

sntlstlC)S2:0
być je.

trawą, musiała

zarnarłr 14' te{')

miasta t,nus:al ini. Gro'..:howski odloż\ćdo \0
przyszłego t nietylko z powodu braku cz~:~

lecz również prz'::z wZ!Jląd na t(). że w o~
kolieach tych posiadali swe chronisko amn~$
illjonowani nu skutek ostatne,ao manifestu
marszałka Czang::T~o::Linf1, przestęl~cy, którzy
nie Qmiest;kal;bv bez wątpien' ą PIZY pierwsJlej
lepazej (}ks~.ii ~fokonać zbrojnego napadu na
~Jpedfcję. Jeden z naczelników bandy tej
&1;,

:";<Hstawać

,ów

zacho\'vywał się w!"r<.lwdzie jak genJc:>
:.})an, ale kozacy, z pośród który~h rekrut('lje

i.I:ldania, u to tClubardziej, że sz\ve,dzki insty

się przeważnie personel inż.

tut archeologiczny, któregQ wiceprezes, jest
"!tany podr{)żn~k Anderson, obiecał mu ,swe
~.. ~ynne poparcie.

pod

:ładnym

Crcchowsldcgo,
warunkiem nie chcieli dłużc j po

w sf\siedztwie bandytÓw.

Grochowski ma
będzie

· ku

nadzieję, że 'fi

mógł ukończyć

swe

II
\VŚRÓD

ANGIELKA POWODEM WOJ NY

Na pustynnem terytorjUln w
'~OO

km.

odległości
rozgorzała wojna

od JJamaszkul'
szczepów?

wśród ar~bskich

wywołana, poJo$
'bl1le, j;.l1< woJda trojab.ska, wal.~q o p . . ękną
kiJbietę. Tą ItPiękną Heleną H
z DalnasL.kl,'
jf~st pc\vna młoda Angielka, a w walce o nią
t·tracll ) już życie 120 ludzi ..
..j" ngielski konsul w Damaszku od sze~
!'egu i)'godni s. ara się tę sprawę załatwić VI
dro&. to dyplolnatycznej i pogodzić obu enlili
.. ów ohu szcz~pów. Przeciwr:icy nie chc,\ jeJ'
(~nak l.()ŻyĆ broni i nie wiadomo,iakie j::SZł

cze &!tutki pociągnie za sobą ta romantyczna
histOI ~tt miłosna synów pust:) ni.
Historja tego krwawego starcia zaczę
la się p:rzed \vielu miesiącami., Wówczas ta
r:rasę ,alego świata obegła wiadomość, o

BEDUINÓW..
I oto nagle pewnego unia miss Ethel
l,',agle ~njknę!a z Lvndynu i wYionila
pc
t),godni w Daluaszku, jako Ż01ll. emi
:';1 Fuaza Chillian, który na uroczystelu zebra
:l.'U dostojników swego plemienia ogłosił j,
krć.lową pustyni.
,

Ale Szcz($ście mał:ieilskie nie trwało
clllgo, bo wkrótce młodych malionkÓw oc;L.
wiedził dziadek Fuaza ChiUana, ktÓl'ywcitle
nic; ukrywał tego, że jest ogromnie nie~adOl
wolony z posti1pku swego wnuka. Zacz~ n~
k!aniać Fuaza, aby nową żonę odesłał de Dam:ls.zku. Starzec opu:5clł namiot wnuka 'VI.
sr..iewie, obejrzawszy jednak praedtem dokła

młodej

angielskiej aktorki EtheI

("Gnrad, która przybyła do Damaszku z Eran
\,~lską trupą na gościnne występy i tam zrobi
się mimowoli wielką "konkiehl'\ Szeik ple~
mienia. beduińskIego ,Fuaz ChilIan. mający

la

poo swemi
t.'~1s.ł się

rozkazami 10,000 Beduinów zak)

w aktorce i

starał

nę skłonić ją, aby udała
s: t dziby. Obsypał on
mi podarkmni i
p.i~rwszą lnnlionkll i da
w<:j pustyni.
Miss Ethcl odwiedziła w towarzystwie
Ihv6ch koleżanek i pewnl-!go an~ielskie~o u'
rze;dnika konsularne~o obóz szeika.. ale
H m doszła
przekonania, że ltpiej
I}(Y'Nrócić do Londynu, aniżeli
królow4

. ustynł.
\V londYIiskich
tCtlfralnvch cal
'q sprawę t'<,,;ażuno za zręczny trick rekl{\~
mowy i wcale
\\,i{'f7,OnO W egzystenc;t; Złl

!

piękną Angielkę..

unie

Widocznie uroda jej

<,

rrzygodzie

si,

;L'~regu

silne
się

wywarła.

na nitU

bo w dwa. dni potem ~ zjawili

wrażenie,

wysłańcy starego Nurrid$
leI Chillana i ofiarowali Ethel dwa wielkie
{; ,i' &.menty Al: tern oznajmieniem. że star)1

do niej dwaj

:"Z{,!c

pragnie z nią mówić w Dameszku~ FUlII

~z Chillun kazał obu posłom 'dąć głowy. N.
~t,pnie głowy

te zapakowano do kosza i

\\tl.

24 godziny potem 600 iołn:erzy napadło na
'JłJóz Fuaza Chillana. \V krwawe<i walce zgLt:
:: ~ło przeszło 120 żołnierzy.
;
Stary szeik oświadczył swemu wnuk~
f,
wtedy tylko zaprzestan:e tych wtO,:JiJi
uków; jeżeli Fuaz ChilIan odeśle Angielk,
.c Eur0PY. Ponieważ Fuaz ChilIan nie ocl~
5:iadał, przyszło

00 dalszych walk" o którycij

powiad.:nrdono !"~ngieLkiego konsula w Damatl
~;~ku. Konsul zawe7iwał przedstav,iclelldziadi wnuka do siebie i nawiązał z nimi per.
t'; Jktacje. celem złagodzenia sporu, nie Qłl'"
t

):" jqc jednak pozytywnego rezultatu.

UCilnnno'\'v

II

•

I
BUNT
W Nowym Jorku
ty. Nie wszystkie.

niewin!rt
sków u •

WJł

~.iano jako odpowiedź do obozu starogo szei-'
To było pobudką do wojny domowej.

ludnnś~i

z!lwdzię~zajqce swój roz\\'ój kara',l'ł.iuo:n, zd l
tającym tA drogą z za:.:hodu na wschód i uj$
DokładnIejsze

złożył nawet wizytę członkom eksr:edycji n:1
t:kowej, co wyw~Jłało wielką pan
wśród
','l.ugarzy i przewodników. Nac".cinik bandy~

kr'chuncgo wodza

dnek kiedyś urodzajna, i tworzyła prawdJz
podobnie oazę. kt";lej centr.:m
wlaś.a1:e
o~!naleZlonc przez inż. Grochowskie'o tnh!'J',\l

wrotnle.

•

zełoźylo

SEK

NO\VOJORSKJCH PRZECIW

ł'%nf'lll'l'\'ur!a •• 'O się

bo

kohie750

aż

"fuba"

Są to rewolucjonistki! zwalczające zaw"
zięcie smukłą,
ciala, albowiem wielu
mężczyzn nie
kobiet, a w

dodatku "utrzymanie się w formie" ""J'\l'łn~~nR
bohaterskich
które
wet
męczarnia.
R. Dilvson, wiec·
przewodnicZltCa
określiła to
w najlepszy
~ f\'lasz ochotę dłużej poleżeć w łóżku
-- nie wolno, gdyż przyszłą w!a~nie masaży..
stka i przypomina, w. że wylegiwania się wpły ..
wa niekorzystnie na smukłość linji. Po masa..
ŻU i trenin~u dostL~Jm\ wilczego apetytu, a za..
miast świeżutkich bułeczek z masłem. kawał..
kI. dobrej
i Inulcznej k.awy podajĄ ci

SMUKŁEJ

LINJt
filiżankę obrzydliwego ulepku i jeden fUCh ....
rek:.

A

potem

muałl$

po boiekach .

sportowych, aby nie nabrać wagi, olegumi..
nach i słodyczach ttlusiś:y zapomnieć, że ,
istnieją, bo utyjes2 t ani lytee2ki kreMU, ani 1
czekolady nie wolno w:r:i/lló do ust.. VI Da
grodę:za te meki wystajl\ ~i koici. akór. się,
marszczy i czuje.'! si~ oeh.\bion". W Ulod..
nem ubraniu wyglądasz jeszcze jako tako

J'

ale spójrz, biedna ofiaro mody,. .
eatei,
bez ubrania. Zapłaczesz lama nad
Przemówienie wicepl'zewodnicz,cej ato'
warz~szeni.a przyjęto entuzjastycznemi ok I.
skaml6 Sledem'fIlet trzydzieści ~organizow a
o1.: h grubasów postanowiło ro%pocQ,C: pl'Op a
gandę pod hasłem:
Niech każda żyje, jak· kde jej 'łHt.
Precz same kości,. niechaj i1;' biultI

~
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.... l"'~ ::! f"~
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~ _;;~Wfil+': ~i:

. f!'!l ~~ (5'
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gnf::;rl.:tt .
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1 pa

a

Będziemy mielipięc1ozłotó
'. ' . ,,:pyrektor mennicy państwowej p. Al,;; ,
,"'i~~ndt.owicZ udzielił

dziennikarzom s~eregu
')vti~Sriień, dotyczących przyszłych rrac men
': ·Ói~Y';', zWl'\zku ze· zmh.ną ustroju pieniężne

~;:·ęo~ menniaprędkt> przystąpi

do hi
.. eia:,ńowyeh·tnooet~ 'przewidzianych dekretem
PłP~Źydenta

. r '.

:; .

Rzeczypospolitej.
tym kierunku

Prace w

~~.:Mapn nadzieję; że

ki lsreb·rne.

•

- Jakieś, 25 proc. ogółu bilonu ł ' a miaas . h~to z8;granicłl, a mi8.nowid~:w Ąng1Ji1' ,HOt
,n owicie wszystkie mpnety 1, 2).1 5 ~ros.zowe landji. ·Szwajcarii l AmerYce.s ;
,.
\Vszystkie inne monety

p.·~.·.Z·1JJ'. C·.·z
li.

wyższej

wartości

'I"o'dz
.

t

go

..' ,.~ '" .rP

7

l-e"" 1nrzom":ł"'"
' \ł - J""~ . ,
k tór e.l. nI e ,b y ło. . . '.~.',",I'~: '::.::':

8

'1

ł

są w pełnym

od' Nowego Roku ro'
··.~OCj'iiiem.y:bicie .5~złotó:wek srebrnychi któAPOŚREDNIK.Po KLOPSTOCK ZĄD.t\'DUŻcEGO WYNAGR()·DZEN~...,;. ,.
. 'i.ych. wzory ~óstały opracowane przez prof. "
Niezwykłe zaciekawienie obudził w sfe- . stwo . pr~emysłow:e. jednak pO$ta~ił(ł' ·~ą·.,_~:jÓl.
,..·]t.'Wiitiga. Roboty te obt.czone są na żgórq rach gospodarczych prGces'wytoczono łódz- runek, że cala nadwyika' przy r~a!~*acHJ ~'J!~
; tik~ 'iui~Sięcznie ~aśbędziemy bić po 2 millQ. kim przemysłowcom przebawiąćego w Pol- życzki. ponad 96·wirins·przypaśc-ni'e'bai)łćp.m
··-:ny:·sztęk.·

. '

:'<·:r- Czy w okresie tym nie będąroz~

sce pełnornocn~ka banków amerykańskich, p.
Klopstocka. .

amerykanskim, lecz Towarzystwu P~zei'ri;"o'"
wemu# Wobec tego pożycżka nie ąó~zł~-.·.

;P9uę#: :prace nad biciem innych 'monet. '
. . Otąż łódżcy przemysłowcy wł6kienn~czy
P. KlopstockłprowadżącY'zi,~jeąi·
.' P
d
h
mieli otrzYxn ać za pośrednictwem stworzone.. ' bankow 'ameryk:ańskit:h pertraktacje ':póiy~
. t- rzcci\Vnie~ z chwilą, g y uruc orni go dla celów 'dlogoterminowego kredytu 'To- kówe uznał jednak. 'że doprowadził.... ,~P~~.
·;"łn~1.W ta~ej:zamierzoriej skali bicie 5~złot6J: warzystwa . Priemys!owego około 5 miljonów do końca. że możłiwa"jesL'reałi:zacj:~,'po~)'~'"
~~J*iystł\pimy do wybijania lzlQtówek ,dolarów pożyczki amerykańskiej. ,.' .
ki' wobec czego zażądał dla ,'siebie . ,pr~n2~"
;··~~v7c~~':NaStąpi to'.prawdopo~obnie·Juz z
Tranzakcja ta. miała'być sfinalizowana czone.g() w warunkach PÓ%YczkrwYJi.~ł#oa~ę..
';'!ł'lOsq;troku przyszłego. Na raZIe opracowul' na warunkach następujących; Stopa procen- nia:za pośrednictwo, kt6restano~r' b~id~o
~j~iia' mieJscu· wzory do przyszłych monet towa 8, kurs 96 za 100. Z tego na kurs aż poważną sumę.
.'
' _.' '"".~.,
~·.~~·~·pod.tym względem ulegną imianie.
wypadało'6 procent, czyli· właściwy. kurs po~
~.Przemysłow~ów· łódzkichzamiali§t· 5'~·C.,
·~·::ą ,:::-t- Aw jakiej ilości będą one bite.życzkiwynos.iłhy okolo90 za 100_ Towaszy.. .miljonowej pożyczki -- czeka 'proces.
", •.... - '.' .;Na~to trridnojeszcze dziś'J)dpowie~
·"i\fźieCS. :;Prawdopodobnie ogólna ich liczba trle
J

'i~~2Y ilości

1

złotówek

srebrnych kt~'

,,~ ~\vybitodotąd 40,000,000 sztuk.
::,~

, .. ,.

t

A więc jakie 'są dalsze zamierzęnia

'Im~tmiiy..

fzemy ł antom bilo

y

e

ZATRUDNIA PRZESZŁO '100'TYS~ ROBOTNIKÓW..

u.

'",~Lf~,;ji~'Wśród' dalszych prac mamy bicie
·~mone.t~z.łoty~b: 25,501' i l00~zlotowych, ,oraz
. . pr~bić,ije'wszyśtkich będących Vl obiegu'~

PrzemysIautomobilowy we Francji r.oz~ mich ząśl ·auto~.5 mieszkańc6'w~'
wija się bardzo, wydatnie. W r •.. 1926~ymNieda się jednak zaprzeczyc, 'i~ od czaFrancja .wyp·rodukowała .ł90.000wozów samo~ su rozpoczęcia prodttkcji. serjowej a la.F,,~.t<ł:
'l
li '
.. ,
.
chodowych. Pny tei normie produkcji rocznej przez zakłady Citroe~a iobniiellia znąc~qęio
· Z:.utew-~· sremych, których wypuszczono zajmuje Francja pierwsze miejsce<w Europie; ceny samochodów, .zwiększył.' się;Zll~~J4f:Po;,
: . ·'·:~~:OOO;óDO. -- 2 -żłotówki nowe będą posiadały po niej idzie Anglia z liczby ł 70,000 wozów kup na auta weftancji~ ktl)teprze..~~t- ~~1-~,
'Self -Prbbę, gdy -dawne są 750 próby, wzory Włochy -7.0,000. Niemcy - 25,000, Belgja artykułem luksus,wym, a stają się, ęlOP~~w~;~
: idi.:Pedqbnie jak; i jednozłotówek niklowych. 8,000 rocznie. - ' "
.
pnędmiotem uźytkucodziennego... ..,' ';::
:'~łJ~,.:imienione~
Cyfra ł90,OOOwozów, imponujt\ca w stoFranctlski przemysł autómobilowyz~t~~a~~... ~
- . ~.+- A dlAczego nastąpi zmiana prÓby.
sunkach ,europejskich,.' wydaje się jednak zni- przeszło 400~OOO robotników,' óbracazai··k~piJ':
. . :.~ ;Bilon" bowiem drobny,do jąld.eg,o za komą wobec· rocznej produkcji' samochodów' talem 'około <4 miljonów franków~. Te~,;1s.aIĄ.
'~'JfCiłir~ li:2:złotówki; .'bije się nawet w ta,: w Stanach . Zjednoczonych. które rzuciły na przemysł w Stanach Ziedńoczonych~łlJ~'P~'i
· '~kJćli'bógatych krajach jak AngI,ia, a przed rynek własllY' i śwatowy w r.1926 olbrzymie cę i z,ajęcie blisko 3. iOO l'OhotńikomJ:~pr~,
.
'.
quantum 4,480.000 no~ych automobilowo
. cownikom, a kapitały, zaangaiowa:ne.-w:'i.1di~:,. .
. < ,~.·G
. '1"4 o 500 próbie.
"
JJ'"
.. ameryk·k······
" . h 'SIęgają
'., '.. cyfry;"v
~ mI
-: ,,)"Jar;',', .. .
"f:'IoM. •· ,Ros
og()nlcpro d. uk CJI
ans H~J nie mo" d ach automo bOI
IOwyt
·_,~;;>'~~-::.ł€łk diugopotrwają prace mennicy że ociywiscieprzemysł francuski chociażby z" dów franków.
'
' . :., i".",;:'
~ .~~~[~b~iem . wsZystkich nowych monet.,
tej raoji, iżwewriętrzny rynek zbytu nie jest
Związek fabryk
automobilowych we
. . ,~ .....
":'
.
"O"bli
'
.
'
4
5
l
t Z
w stanie ani' teraz, .-ani w najbliższym czasie Francji, który oprac.0. W.' uJ"e ...ob.' ecnie plan, prof~' ~- ~
.
czam Je· na. ~ a.· aznaczam
h
'k
f b k
k
d k
pi2Yfehi#ie
cale zapotrzebowanie pańStwa wc' łaniać .ta .iej' ilości. a ry atów, ja ie na.u cji' serjowej spod:iiewasię, że przy zna.c~..
". i9it&n\ewykończone .naszemi siłami własn~ bywają Ame~ykanie.· Obecnie ilość automobi.. nem obniżeniu ceny i udostępnieniu wai'\Ul,ków '
"lmt. ',' .. ". '
,
łów, kursuJjącychd we Francji wynosi 901~OOO kupna sFprzedai Wozów lżęi~zej.wagi wzmoze
wozów, est.·to uźo. ale mało w porówna.. się .we rancji sam~j tak d'alece, iż mozna' hę-.
!...
,
~-',.'.Ą:_~bn()nu"h'ędąceg() obecnie w obie ni" z cyfri\22.mi1le>nów aut, znajdujących się dzie 'osiągnąć W p'rzy~złości" normę 8QO.00 WG'"
.g\it~'ezY,' duły procent wykonano w menniey w użyciu.w 5tanacb Zjednoczonych we Francji zów z . ptodukcji .fo:ciitej.. ·
..
.,;Jta~j..: · 1 auto ptż,Y. pad.;
. . . a. ,na 43 mieszkańców, VI Sta...
f"

-. "

•

#

~

lt

;!'&!"!:'!!~!!~~!!!!!!.~!!~~~~~~~~'!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!( .
slczegóło\vy.plindziałania.. Wieczorem.

RZ
t';
.~Pani lenny od trzech lat . byla zamęy
, : ..aft:; .. od 'dwóch lat chciała się. rozwieść. W
~ddym raaie podkreślała to przy każdaj 'łpO
. " 'SobnośCi. Nigdy jednak. do tego niedoch.lj~t..
i' :ło.·"Tak. :całkiem' ·na setjo to nie było z tym
· :~;~Ź'vVodem. Właściwie to chciała pani Jenny
. ;;~ę*a nastraszyć. Troszeczkę~ Gdyby jej ~hoć
...... ·!~zpowiedział: "Chodź
mnie" kochanie,
'; ::·;~ikf:ró)).głut>stw i daj całusa ... " \Vsżystko ~y
. -.:, J?łlY dobrze. M~ był jednak Z!twsze ta:ti

do

)~p()kojny,kied.y pani Jeny mówiła o
~ dźie. Wzruszał plecami jakby chcial
odeć: ,jNo· proszęł".

,

f, ."

'1'0 doprowadziło

Trzebt\inu było raz
tyi4zi,e. p~ JęD.Y

kiedy

'mąż wracu z biura, chciała symulować telefo

rozwQ;:po,vie::

panią Jeny dg pasji

pokazać: że

tu nie o

żar

wYmyśll~ sQb~e l?s~;J~o

.dziś' Jeszcze wyjezdż'am" noonym ekspresem
do mych rodziców. Do·~Widzenia. .Maryl.....
Nie! Nie. nic nie zmienisz. Już się stało...

ciczną rczmowę ze swą przyjaciófka i w tej
rozmowie' wypowiedzieć wszystkie swoje b6
I ·r2uciła pani Jeny słuchawko na apar4
le i ~ale. Niech mąż usłyszy wszystko, a jeże i.,ie,. potem otworzyła .drzwi do korytArza i
11 z ....uważy. że' to teraz zanosi się poważnie ilatknęła. się oozywi~eie na~eża. . _
,,0 Boże, Ty., tutaj?nzawołał•. z' dOsko'
na rOZ\vód to skończy się i jego obojętność.
.'
tl8.1e
.
udan~m
przeraieruemc
Z .upragnieniem oczekiwała pani Jeny
'"T~kt
Jestem
ttiłAdlacJogQ nie miaL
f~odżiny~ 'N której mąż wraca Z biura. Już sły
bym·tu
bjc?"
.,
!.zy krakl jego' ri~ schodach już skrzypnęły
drz\\ii k(~rytarza, Już słychać, jak wiesza La~ . . '. ."Oczywiście· słyszałem· wszystkQ« .~o.
:.utkę w.przedpokoju. Pani Jeny st~ła; !Ji·ży dał ze ZWykłym spokojem,który ją tak CI~
telefonle i głośno jak tylko- mogła t ze łzami boto doprowadzał def rozpacy; I ohwyoił ZI ka
Vl oczach i łkaniem\v plersiach rzucała swe
pelUSt i zarzutkę i pozzął"si~ powoli ubierać.
..'wierzeni~. dó cierpliwej sluchawn
. uOh... Oh..., Dokąd' fdziesz?U
"N5e Maryl Nie probój ZInienic mego
"Moja Kochana! Idę nadół, aby ol e~
~~amiaru . .Tuż Ci się to nie uda ... Idę od nie~o
;nówlć samochód~ Nie chcą. tebyś się SpÓj)
na zawsze' Obchodzi się ze mną, jak z lalką ~ni1a na~kspres nOcDY".··
.
ten obrzydliwiec. Nie pozostanę ani chw~!i
Pani Jeny. dotq~ sit"me romodłi.
.... ;, ......oQą.: .. '
.
<:.~Ju.żej z ~im:- W~Y. moję ~~ ~1?*9W~M i
t
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1V1iłość z\vydęi B..

bladym twarZQm.

J. E. Ks" Biskupa

t,cja

PIERWSZEr\lSTWO BĘDĄ MIE~ ~U DUJ.\ CY MAŁE MIESZKAN
IA,
Na podsta \vje ostatn kgo rozporządze:: który ma być przez Komit
et Rozb3u~
11:a Prezyd enta Kzecz ypospo laei Komttet KO wiglt~ł:ir.le przez Magis
trat przyznlUlY na ~
%ł..udowy m. ŁOCtl IYfZY podzia le kredyt ów
lelne \\ )'konczenie budow y.
budow lanych uwzględniać będzIe pouania d)
i',.redyty powyrlsze udzielane .b~ H
!\'czące przya vnm r,ciy z.:k budowlano ch w
'JOdkł.M.. weksli " zebczp leczon ych kwitem ka
następującej kolejności: przcc:e wszyst kiell1
ucyjny m na hipote ce odnośnych nieruchomo
111:>t) .. u~yj SPOH:CZtHhllUmanitarnych, budu ii!:; sei przyczem
wysok
',:,}ch donly mJeszkalne, spółdzielni mi~s;tka$ r~ w budow lanych ość udzielonych kredy,
nie może przekraczać ko&
niowych i mieszkaniowo"budowlanych, wre:: ~ltÓ\\t części budow
y pozostałej do wykoó.t'zcie innych osóh
Piel'
Vi chwili zbadania budow yprze aKo.
{,v~zeństwo jednak
Budowy celtan postawienia wniolku do
bel będq nl;eć
li
K. o udziele nie kredyt u budowlanego.
Krót~;;:oternlinow{
h1\l'ws za ezęściowa wypla ta przyzn anego kro
t..dzielpne będą na
'\vzgłędnk
przez
~rodrtrstwa Krajowego, oruz instytu ,:ie Hnln
:rwe, l{tórym Z3StępCZO B. G. Kraicw cgo tę
?7ynność po'WierZ(L \VspOInn iane wnios1.d 0-:
p;~ wać
,. winny na całkowitą S"UIllę kredyt u.

uskute cznian a jedyni e po~wi~
:na plac zakupi onych i zapłaconych mit

{1(\\,y

-cuo-

\\

o

'll mlenH~ckiego w szp talach

,.

tPrjałów budowlanych ł następne zaś wypłat/
prLyzn unego na budowę kredyt u dokga)1w&f
nc będą w miarę postępu robót.
(p
• lIQo

•

mi~jskif'h

J ("

zwycz ajem \'1 dnia~h
przedświqtecznych " F ks
rvm."..;~
niteki wizytować ".
s~pitnle nliejskl~1
orlprawiaj&c nal,o~:enstvul db 'pensjon~irhy
PIER\ VSZE POSIE DZEN IE \\'YDZIAŁU POWI ATOW EGO.
t)';:h zak.ładów.
:Dnia 3 b. m. o godzin ie 5 po południu możliwienia gospod
Wizyta~je te odbywać się będĄ we.,
arzom przygo towam -. . .
odbyło ~ię pod przewo dnictw em Starost y, A.
do wzięcia udziału w konkur sie. ZOlta Q
dJug następuj~v;:ego planu 10 bm. - 5.tpltdł Rżewskiego, pierws
ze posied
.b'hlrji Magda leny, 15 bln. szpital w ChQjll ch Państwowego. Posied zenie zenie Wydziału znaczo ne trzy nagrod y; pierws za - d. 8,.QOO,
zagaił
ta druga.. .... :zł. 4.000, trzecia - 3.000 sł# ~'
16 bm. - szpital św. Aleksa ndra. 17 bill . wzywając członków Wydziału PowiaStaros
towego
szpital św. Józefa 19 bm. - szpitd na Rad~ . do wsp6łdziałania Z zamierzeniamLtządowe spodar stwo musi być wzorow e pod wza1ędena •
budyn ków, hodow li bydła i drobiu oraz kul.. '
g':"szczu; 20 bm. -Zbio rnia lVliejska; 21 bm. mi w sprawa ch państwowych. Omów iono ca- tury
rolnej, Akcja ta zaeh,c i cały ,%ercg ro1-:
ły ezereg spraw. związanych z pracam i rear..
- .. Sanato rjum w ŁaglCwnzkach.
ników do starań w kierun ku ~obycla n.,
ganiza
cyjnem i w dziedz inie kultury rolnej i gród. co
\Ve wszystkich szpitalac..h pomienia::
przycz ym się do podnie sienia kulta-.
ictwa. Między innemi , na wniose k Sta.. ry rolnej
n'\;ch nabOŻCIlstwa odi~rawi Ks. Bdskup Ty, szkoln
rosty, postan owiono w ciągu trzećh 'lat wsta- nowion na terenie powiat ll łódzkiego. Posbł'
o również dla orjentacji mieszb ileów: .
m:emecki o godz. 8,:ej rano.
wiać do budżetu Sejmik u po 5.000 d" (pięć
powiat u rozesłać do gmin alia!tG li adresa mi
tysięcy) naprem jowan ie wzorow ych gospo- poszcz
~gólnych instytu eji i ws!c:u ówkaa i od,.. ,
darstw rolnych. Warun ki konku rsu ogłolzone
posady
w będą
nośnie załatwianych praea nie apraw.
na początku przyszłego fajta celem tładmłnj8tracyir~y h
~
...
Dowia dujem y sl~1 że w z\\riązku Z czę
~iowq reorganizacjĄ urzędów adu.linistrllcyj$
nyoh l Insta.ncji lstaros t\va i Komis:'lrjat R~a.
dl" na m. ł"ód;l) w urzędach tych ~awak'-'Je
kilka posad pr~lktykan.tóN adHinistra,~yjnych
WZ1Vl O CNIENIE
II i II kat(~gorji.
'] ERYN.ARYJNEGO W PO\\' mcm
z '\vyższem t
\\'zględnie ukoilczoneln
.
\v!k zt .
;nadzorem
wetcryna.rji dr. M~;
n:em Oraz urcgulo1.vanym stosunkiem .do
ma
pomoc y '1 rewiro wych ba~:
Ih,t.iby wojsk owej. mQgą
I?o,dan:a z
ten
pos6b
ktćtkim
Powł&tow'y .. '
do
\YOlew odz ..
przed :zatr~iem n1ozd rowea mi.,
kiego,
Sf1U nietylk o mieszkańców powiatu. ale ról
Podan ia kandy datów ;
p09iad.ljąifv~h Ukollc zonego wykształo::nia średniego
wnież i m. Łodz.i, zwłaszcza, te cały uereł
(l;latu ry) nie b~dą
vKcHc podmi ejskich zosta.nie mniastowkmycli
ol'

wy-:

i

iVSB.

v

oraz

Kon
\V dniach od

lm roku

11~go

się

ł"~ ar jańsk!

il,(.sie tym J. Em.
Ek. Ks Biskup

do

18~go

w Paryiu

cały

je~t

'

podzielony na -;

UY,_h obr2~1dk6w

lorka

SIEDZIBĄ

ich
Pani \V ą,nda ~,,"''''''''''''~6'''',

kultu u nas,

ltie na

na

.!?+/''''''''''',

Odetlvt.ów o
~n Kougre~

Z
Ni

fid

Pl"opar]O:1
iaprOS le,
kiLtt

\V

K· ~v

z powiu'

Brzezin, Strvkowa
ich do pow' atu łó:!zkie::
Brzeziilskiego zosti'\,

Ch·,rv,.h

onegd1j~zem posfedz:-niu zarządu

kasy choryc h ukon~tvtu(),,\1nł s~ zarzad kasy
PL Wyborach uzupełni:1jqcych, które .si~ odby
b l'ijł ~iedzęw.il rJ-dy Kasv Chorv ch.

:e

Przewodniczącym zarządu został pono
tPPS.) wbeprze\Vodniczą

t). KałużYI1Ski

.." p.

Do

pozbawi

PIł

.

łoby

w tych dn~ach na

do

m.Łodzi! CO

PO\VIATU BRZEZIząSKIEGO STAŁBY SIĘ TOMASZOW-MAZOWIJ
CI.!

z prze:t:roczirmi

p$ui ladzin a

do

znaczn ych źródeł doc~ lił(ałąCycR
do
sum budłetu.
t:Amm6W:
~'OW. brze~iilskieio będzie .:wiw alente m 38
wyłąc20ne miejscowości z pow.. ł6dakieso.

r

". Ar:m.~:lj i, Libanu itd.
o kulcie dla Najświętszej
W

powia t

pod ogólny,:u

włąc%ony~h

(N.P,R.)
le\:zniczej weszli PP*

Mil::

przeniesiona do

Tom~wI$Muowiec.

kIego, Opróc z tego do powiatu brzuińslde.'
go projektowane jest przyłllQleaie Spały.;'

Projekt ten

ha~dziejt że

najeży powita~,

UJnwem tem

interes rozbudowy' pow.

kJcgo wymag a
kowych.

większych.

łóda-'
uprawnień p~.

mitu, Otwin owski, i Iłilczer, do ftnaMOwćł
pp Purtal, Ajnenkcl, Ad~mskie i K~
li rio komisj i prawn iczej Kuk.. Wojdan, Kd-.
lllit:rczak iOw~a..
~

-_ _._---- _.--, ---'Nr- --_.'
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ZE-STÓw" DROBNYCH KUPCÓ\V.
. ,Stowarzyszenie DroPllych '!<upców i :r~ę
ŁodZl (Andrzę1 a

_ySłowców

Polskich w
34)
lawiaqamiaswych członków, że zo~tał wyda...
'. ,., ,ceiurlk nr, 13 z datą i-go grudnIa r. b.
, . <.Celem uniknięcia kar stosowanych przez
'Wydział Kamy pr~y Komisariacie Rządu na
Sl. Ł6dt, St. Dr. K~ i P.P. nawołuje do na...
'lychm~~wego zaopatrzenia się we \vspom'.' '_ian
.• '~eunik., .
Zarząd,
.y,

zw. EMERYTÓW

cewnlk6"".

Zarząd Kolei Elektrycznei Łódzkiej w
dniu cłzisiejszym ogłosił następujące we~wąnię
do swych pracowników:
'
Dnia 11 listopada r. h. otrzymaliśmy
pośrednictwem Związku podanie pracowńikow
f) wypłacenia ponad normalne pobory
iechu~..
nliesięcznej pensji oraz Q wyr6wnapie do naj ...
wyższej stawki poborów wS~y$tkic;~ pracow:Qi..
ków służby ruchu*
"
Zarząd Spółki rozpatrzył żądanię te ni!
posiedzeniu '!H dniu 19 listopada l.b. i posta..

z.

PA1\lSTWOWYCH.

- Powszechny Związek Emerytów Pań~
$twoWych Rzc~. Pol~kiej Oddział w Łodzi

· {g'egię1Jli1l1lłlaQ,_m. 7)pro~i CzłQ~ów i nl~~
członków 9 pr~ybYe4ę na O~ólDe Zebran~e

nowił całkowicie je uchyli~, pr:zy:znałnatomiast
zmniejązenie c~asU tfwania niestalej służb,
k~ltlduktorów ~s:ześciu do trzech miesięcy..

Emerytów' P~(l~rt,w,o,~Tycłl które $ię odb<;4A?;lC
· .11 gm<łnia\ 19~,. Q g{)f1~inie 11 pr~ed PQ91
~ :"łu4.w lók~l~' Pf~Y 1.łl. N{lWQ~Targowej Nr,

Uchylenie· żądań pracot-lników 'po~tano",

'" ~4{aztolal w ~o~i. ~pr(lwy bardzo w·ażne..
".

,."

wione zostałozriastępujących względów: pobierane do .·roku 1924 przez pracowników 13 ta
i '14-ta pensje doliczone zostały do zasadni...
czych pensyj' pracowników jeszcze w lutym
1924 roku i w ten sposób sprawa 1~-tej i 14-tej
pensyj została· wówczas. całkowicie alikwidowana.
Żądanie więc dodatkowej pensji W for'!'
mie jednorazowej gratyfikacji należy uważać
za nową formę podwyżki, na którą· zgodzić
sie Zarząd nie może, gdyż pracownicy tram...
waj owi zarabiają obecnie n!etylko o 20 proc.
więcej od przeciętnych zarobków na rynku
łódzkim, na co zezwala umowa koncesyjna,
lecz ponadto jesżcze o 15 - 75 proc"
Co się tyczy zrównania' stawek służby
ruchu, to wyjaśniamy że zasada podwyższania
poborów w miarę wysługi, lat jest powszechnie.
uznanl\ za słuszn, i że względów' tej właśnie
słuszności Zarząd postanowił od zasad,. tej

~ QUO-""""-
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R

ODczyn.
W STOW. TECHNIKÓW.
W piątek dnia 9 bm. o godz~ 8~ej w1e&
~2ęremw lokalu Stowarzyszenit Techników
n.w:.,Ł.odii~ Piotrkowska 102, wygłosi odczyt
p.~.l4ięc:;zysław. Hertz na, temat: "Perspękty~
"., "i .IDSPodarcze rozwoju Polski".
.~ ,':~;Y<o

ODCZYT O WYSPIAr\ISKIM.
w związku z jutrzejszą premjerą
,,,Wygwolettia" p.- prot Przecław Smolik Wje:
~:)"~:'gł~fw Galerji Sztuki odczyt pt. "Krakówu a
..;~~I~&wWyspiański w latach 18~-1901 .
Dziś

.

n

~

.

331

,

--Teatr 1· sztuka.

Ai~ odśtępowac.
Powyżńa .decyzja Zarządu ZO$tała

mu:nikoW~Ila p.l'~ed,t_wi~lęlQ~ Zwi~k" '~płi
25 .listopa~ J. bf
c.'
Dpia 2 blo hlt Qł.f~fm~UimJ od p~c.d,ta..

wicieli Zwią~k'q pi~mQ po~awiłj_cc w~mie~~
nione . wyżej iildł'ni. pra~QwfdkóWf f~~'&;~.n,l

z~roion() jednodniowym pr'lQ1WiUłilm F'~J
w dniu 12 bl' m,~ w t~~i. ;tlieuW~81,dm'DJł\

. d.
.'

'

~i&,ąJl!

...J

' Ponieważ %fłkQmllPiM~warU\ ~,ieJ !;ł"~
"ja Zarządl1 Spó,łkt W ęp{~wi~ .t'ldłń 'ł'lę.
ników nie ulegnie zmiallic: i WQhę~ t~~ j .
na: 2:asadzie umowy kQrV.!~$yipei Qbowi,~.~

jesteśmy do. utrzymą.nią ciągłeg9 i pr"widł~

węgo rUch\1traIIlwaiQw, i i4 nflr~$t~nie t~j
ciągłości i prawidłowowości ruchu" nietylko
godzi w najżywotniejsze interesy naszej ·insty..
tucji. lecz powoduje takie zamęt i dezorg~ni'"
zację w życiu gospodarcżem zgórą pó1miljno"
wej ludności naszego mIasta, ,zawiadamiamy
pracownjków, że zapowiedziane przez ni";h
przerwanie ciąglości i prawidłowości ruchu
pr~e% unieruchomienie tramwajów na jeden
dzień stanowić ł>ędzie zerwanie przez praco...
wników umowy pracy • ich wyłącznej winy,
. wobec czego uważać' będziemy zrywajilcych
umowę pracowników za zwolnionych. Lmu·
szeni będziemy wówczas do pr:lyjęcia nowych
pracowników na nowych warunkach, gwaran..
tujących na zachowanieciągłośd pracy"
Po~ieważ przyjęcie nowego pereonelu i
zorganizowanie ruchu tramwajowego wymagać
będzie. do. kilku tygodni czasu, bilibyśmy zmuszeni zawiesić na ten' czasu ruch tramwajów.
Przestrzegamy przedto pracowników przed
sk.utkaMi lekko~yślnego przerwania cl_gł~ści

pracy... ·

. Łódź. dDia 1

:lUo-

lł\1dnia

1921 :roku..

~~~

:
.

.

'~~

_ :' nATltMIEJSKL,'

.

'··~:~\Itro. tj; w piątek rozpoczyna na sce- .

,.e'Teatru Miejskiego W,,,Wyzwoleniu" wy,
Jt~py. Juljusz

Osterwa. ,Druga w tym sezonie

:(oSch,ta" znakomitego artysty będzie i ed.IUkll
'Ze bardzo krótka, albowiem Osterwa ZW1~za~
'DY" pracaQli teatru "Reduta", musi około 15
·!>!ę.,wlaca.ć·do Wilna'Tak więc "Wyzwo!e~
nj~(!lJJfł~~ mogło być grane zaledwie

sześć

. kg,$iedem' razy.
'IDziś, czwartek, z racji świętałrzy
: E.l'~tawienia.: o godz. 12 w pol. po raz ~ci
l.ptiedósbni przej zejścienl. z .afisza przemi
",'lii~.pOgOdna bajeczka dla dzieci "CzarodzIej
'·'~'$.ka.łujarka", o godz. 4 popol. po cenach p\P
';~ul~yoh Kredo"Me Koło". Wdeczorem o fJ·,
,!·8~ oątatnie wieczor-owe powtórzenie "Peer
G.Xlltar ....J .Ceny popularne. W sobDtę o godz.
" -. T{'P9Poł. po cenaQh popularLych po raz ~
-' 'sfatnl" na' 'przedstawieniu popołudniowem
.' "Kredowe koło". Wobec wejścia na af~~z
. ·<~;\Vy~olenia.{'~'Wjetn" Ut S3·tuka znów na
. ł;~Q

p),jj zojd&io z

afis~a.

TEATR 'KAMERALNY
.Gmach Grand Hotelu we.iścieod Tra,
,:,l::g'utta czynny będzJ.6 dVl1,lkrotnie: o flodz. :;

U~I ~ ~llital8
PRZYGOTOWUJĄ

H

t~·

K.weckiego '"Fura

słomy"

z Zniczem;
~Gr.skar i Relew.icz:.Ziembińską w. rolach na~
. , c.ze:Inych. Jutro' w'dalszyln dągu ~,Fura słot:'
111 y". W soootę o godz. 5 popoI., i w niedzie~
· '. ł~ Q ggdz. 5 popoi. QStatnie występy Adw~D;

.:bwiCó w

HSonacieH~ Ceny zniżone.

TEATR POPULARNY

SĄ

PRAWO

OB [bliOi[

Z NAJSZERSZYCH WARSTW

SPOł1t

dla. zainteresowanych dostępna, o cze.
świadc.ży, to, że do komitetu może wejśćka
ida 'osoba" która zgłosi chęć współpracy jak
również' i to, że zarząd subkomitetu prócz
swoich posiedzeń urządza co pewien czas
większe :zebrania publiczneg na kt9rych 2da...
je' sprawozdanie ze swej działalnosci.'
Najbliższe takie zebranie publiczne od..
będzie się we czwartek' dnia S-go grudnia
br. o godz. 4 p. poł. w lokalu koła polskiej
Macierzy Szkolnej, ulica Pabianicka Nr. 9092 na które zarząd subkomitetu ~wszystkich~
życzących. śobie wziąś'Ć udżiałw tem zebraniu najuprzej-miei zaj'}rasza.

D•

~gistrDei8

D uż·yeis
N~UCZCIWY

m.

SEKRETARZ SKA ZANY NA l ROK

Ref~rent Wydziału Podatkowe~o magi
stratu zgierskiego wpadł na .tropnadułyć,· po
pełnio'Dych przez sakwestratora St. Su1e~
lę, człunka P. P. S.
Suleja dopuścił się malwersacji, polega.
jącej na przyjmo\vaniu sum większych, niż to

WIĘZmNIA.

uwidaczniał w k\Vitadus~u"

wywal ula siebie.
W toku

a

I

róiP.ieę zacłio#

docho~eń ołUlitałQ

ii~ ił q

ogólną sumę ~ainkasowanych 8.827 dQtyh Su
lej\l.wplecił do kasy'm}ej~ejtylko 5014 zł.
Badany z~ał, że f~ktyc~e SPf'feui~

. wierzył kwotę 3000 ~ł. celem pokrYQia wy_
kradzionych {nU z biórka W magistracie pies
Jerzego Zawieyskiego~ Reżyserja M. Mieczyń"
skiego.

. Ś}łrietna·opel'etka w trzech aktach .,Gri...
;~ ;.jH pana przez 30 wieczorów z rzędu scho..
f';! be~poWl'otnie w pełni powodzenia z afisza
'to W piątek w sobotę premiera wielkiego
~.. :'eła WL Rey,ttlQnta ~Chłopi~ w inscenizacji

,ZŁozom

Z~konO.O. Bonifratrów. maj~cy swój
klasztor w Chojnach, postanowił wybudować
szpital na gruntach, należących do klasztoru
. Prace.organizącyjne nad tern dziełem sil zapoczątkowane przez zorganizowanie komite..
tu budowy szpitala 0.0.. Bonifratrów, oraz
całego szeregu suhkomitetów w poszczególnych dzielnicach m. Łodzi~ Narazie zada..
niem komitetu i subkomitetów jest zbieranie
funduszów na budowę szpitala.
Jeden z tych subkomitetówuI. Pabjani..
'
, ckiej bardzo intensywnie rozpoczął swą dzia..
łałność, która cieszy się· niemałem powadze..
niem u obywateli 'wszystkich sfer tej dzielni..
ny. Praca w tym subkomitecie jest jawna i

:I~.!południu PO. oenach zniżonych dana hę~

w:1zie :,,soMta Kreu1zerowska z· Karolem Ads;
v: .tritowkzetn. Wieczorem o godz. 9:;ej poVł='
t')r~~e _reYV/esolej komedj~farsy Zygmt:n

KOMITETY

.1. follritró

.

.

niędzy w tejże wysokQśi.

Sprawa została skierowana do S_d~

TEATR POPULARNY W'SALłGEYERA k.tćry na posiedzeniu w dniu wczorajs2Ylll
Dziś dwa przedsta wieniao godz. 4 popol- . SkAZał: Suleję, za nadużycia... '. popełnione M
i 8.20 wiecz. ciekawa komedjaosnuta na tle stanowisku sekwestratora magistratu Pl- Z~
wypadkó\-v~ wielkiej wojny w 1$20 f.. PI! t, PI' t .. 1"lti ..,... ,u2 1
wię2ieniłl~
.. Wierna Koehanka!5'. ĘilęłJ· wkuie ~a~~
.
-~

rok

(ZrJelSlą

t

jest:
Zyrandol. .. • . ~o· d ..
Ainpla t10 sypialni .. li'
i
.dziaClft,
,. $
Ltiropa biurkowa
_..

5;S -

:51--

20 10
~.&O

• nccna
8.
A~Q:iult.k s.\,nowy ""

SaG
'1-

jedwabny _ "

11

Idące

I

eł3.ltr. gllfJuundd
i"hł;niki. :ledl&ka i t.p~

19-

••ar~i(~l!:iell'da ..

.)~rnoD1Q"a, ~nro~

fMto.aOUit ,.łdeale
fUntoJn 61ł' la t-ole:;f) oa oBDłah

~lTROTECHhICZ~E

YE

la

'lit.łedz.

Ol s1b'll1!1, etO.DI Ir. 1&

J

ł

I·.
n
•
PiZdo,.." at...,.

U~ A~JA,

~11dl! inea.lfto~e> 'Ił W!l\ltr m \tl,bOUł'. .

o

S

zł.

W ubiegłą. lobotę przed godz. 11 wlecz.". dło~ze
z dworca Łódż..Fabryczna, jadąc ulicami SJda_wlit Ki...
lin.kiego, I- rzejazdem wypadła z d.oloiJd
'

W
zawierająca papiery handlQwe

.

i drobiazgi
Ut:zd\tł)' 2.t1ala!:ca %echce ją oddać w biur!. litmy

_ARO'

i· ,Włalłknn~ .
fł!lilw!9i~4)łUłie.ln:e

Do akt..

armonje
,

MOTTO.
Cała Łódż

jeden ma dzisiaj fi'asuMk
Jaki nagwia%dkę kupi~ podai'vnek
Na to odpowiedt jest tylko ledy,.,
Wszystko dOltanies:I! w składzie

łl

tł'

&dolH\ł ł()d&iaru.e l piękne łod~iWi..
"
Rubatzłdn w mig 'pełnia wasze rllchclltri.kL

edek

bł~dny

czyle:! bo,lty

SkI

Z .. gotówkę i na laty
1\ upi tanio no i łkładnie
C2ego tłwsu tylko ~ragnł.

Damskie plaszc%e jut lt0towe.
Rypsowe, swetrowe, welourowe,
KotikOWI ....... ~atankow ..f'
wełniane ubraniowe.
h
-- bostony ...... spodniowe.
Dale) tafet .....;. me3alUla
.
Crep~de.chine, swetry watolina.
Kołdrytiepła bieU~na, welwety.
Ręcznlki,purpur. materacowe, ser~etf
~ypsy, chustki, ....... malowłine .etnffimy.
Pończosdd, ~niego
popehny.
Torebki, pel"ły, sza
arascHd, geł!',.;
Firanki gotoweł .
l na met.ł'~.
. Podpinki, aksamity, ~~rzutkł plu$lowt
. Dywany - ozdoby łozkowe
Różne są towary białe.
•

I

j

t -:- ó

ar epUln

vv

Ka I

•

j

•

l PUUlll1
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Sądzie Okręgowym

Do akt. wykon. Nr. 1136 1927

O B W l E S Z C Z E N 1E

Komornik przy
w Łod:ti
Tomaszewski, zam. w Łodzi przy ul, Zachodniej
wieszcza, ie w dniu 15 grudnia 1927 tł od god%w
z rana w Łodzi przy ul. Lipowej Nr. 8!S ,od
się sprzed d
pnez publit:tną licytację mlh
składających się z 2 sztuk towaru
należących do joachima T enenbauma oszacowanych
Łódź. dnia 2·1 listopada
Komornik. 'ł "7r~>r~
l.

OGŁOSZENIE

Komornik przy Sądzie Okręł'(n"m w Ł.dai laj..
kewski. tAm. w Łod~i pr~, uHey T t4ułtłłłtl
1ł•
na zasadzie art. 1030 U. P. C. pgłasza!iew dniu 20

grudnia 1921 r. od 10&1':. l O.. ej raho w Łodzi
Sienki.wio~ a pod Nr.
odbędzie lię .'P
targu ruchomośd należących do Stani.ława
go i składających się 2. pianina firmy ,,,Zinke i
Iberger" os!:acowanych na. sumę %ł.1.200
Łódź, dnia 22 Ii.topada 1927 t.,

innych uec%y Wiele.
wśród

f

Do akt.. Nr. 1459 1921

Opal, weloury, fhmele.

Znajdz;t!st bawet

_1

au

.......

Z Jóinych firm! a jak wspamalo.
No

.

nowe i używane po cenach targu publicznego ruchomości należących do Witołda,
umiarkowanych
Ankerst~ina i· składają.cych
z płanina firm}'
hner
olzacowanych na lumę,
600
Łódź, dn. 2; listopada: 1927 f.
Dogodne warunki.
Komornik S. ZAj:<O':V~K1,ell

Rubuzki-.

!I't

1561 1927 f.
, O G Ł 0, S Z E N l E
"
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Łodal Zai"
kowski. zabl. W Łodzi przy ulicy Traugutta ~łł 10,
na zasachde att. 1030 U.. P. C. oglasta, te w dnia 28
grudnia. ł 927 f. od odz. 1O~ej rano w ,Łodzi przy ut
Sienkiewicza pod Nr 5.3 odbędzie ,ił spraedd ~', prze

I

warunkI I

Ul

tej t"!Hd. '

Wytymac2ki, m2lszyny do slycla .

Port jery, J)i~kne ćhodnUd.
ten co kupił nieeha, r:rzyz;na
Co %1:1 piękna jest l leh%.THs.
Do wyboru jest wsz}'silucgo
Nr. 44 h ilińskiego.
U ~!t~m nawet wie dziecina.

Komornik. S.

KOWSKI
..$

Do akt. wykon. Nr. 1148 1927

ul.

..

f.

OBWIESZCZENlł:
Komornik prty Sądtie Okręgowym w;~ J6tll.tf
T oma8%ewski t zaml w Łodzi pnr ut Z.cha
3ó, ,~b

wieszcza
dniu 1; 8ludnia 1927 loku od
. ło..ej
~tanaJ w
przy ut Al. KOłciulzki pod
69 odbę
dzie $ię .sprzedaż przez publie%n~ 1ieytuję Ndtomo.ci

składających

%

mebli nale iA\c1ch do Abda Amdur

skicio oszacowanych 1600 zł..
Ł6di. dnia 24 łiltopaqa 1927. ł'.
Ce1em
uwegę

Komornik QZEF TOMA

łelo

.,toj._nht
Iwr~id
na jedyne w ni!~em Jaie6ei.

tr6dlo mebli.

I

t

W '\w. me

LlCJ'f:lIlllt;.e,n~ ~ar.,nld..

ukc

tł':
"

i NasielskJ \

.lotrkow»k. 8

,4

o~łnaZtniD
!\iIlHlti" , .,IWiO.SOIi:

n. o sptzedania',
dom , murowany
lokale • mla.lkenla.
w raz z' plAcem ad ...
ł'ogowv

ięcym się na każdy Interęs WIadomość Ul. Wójtowsk. Nr. 6
",

Ł6dł

Al.

Kościdlzld

Musiu
1<ursa fachowe ko·
pro f. SekutowiCAt&,

~ ,\tkbńc% Ć

41.

, '. PrzylmuJe druki'
t

"

mUJe mleszkanle pnv sklep'le

~Ofnelł
kus%erka Pipikowa pl'2Cyjmvjs

A

~u,mówienia pań 01&% małale
m.tł.,
.o~~na,

Piotrkowska 132,

N

-

,
łł

,a "'yp.kU~ .tSł~lI;~

kI. lol~r",;

vunm . . ~ lira ...;.

(hUIbl

~.a,ali~ł lillifldUł:go

lucze od

bna dzie.wczyna i 'chłopiec

ca' ze.chce odnieść za wynaero~e

roboty ,g~ i~to~, budowla
'ne potrzebny Li\kowa 22

,M14~10

l,',iS,t

".

, ; pod~..unki
,
obrusy
chodniki port jery . watowe piko
we i pluszowe kołdry, wyiymacz

lU narzudki"na Kozetki' p·oleaa ~
Leon' Ruhaszkin Kilińskiego 44

.

· k' lelazne,WYłOiOne
Y " ; szamotem rury
,

III,

~ ~

,

OlU

pol'eea

~ElmOR" S~I M~ ł. J. ~nrtOYlS~j
Oddział' W Łodzi

'I III ' S i e o 70
.'elefoa 14,

podług

łóżek

miary .Patentu
umywalki oraz roweFY ku.
' . ""je ~i~n ..jtani~ł

Dab"o'
pf'łł"
~b.f1cz~ym: Ił
I~. \11

Łódź Piotrkowska 13.
w

podwórzu·,

':dO'rolnoszenia gazet z
'(

,

!

'.s.a.., A~" 'A!

ME
BL E :Dywa:y
.Łóżka metalowe o

dl,'

tómany,

Ieźi\nki materace

;owanei

miękkie,

paten..

k1'2e.-:ła gięte

meble kuchenne/biUrowe biurka
bibljoteki etażerki; wieuadł< ł bia
te saloniki w dużym wyborze po
leca na raty Magazyn Mebli Wł.
Romis1.ewskiego Piotrkowska 116
p. front tel. 21 .. 61"
'6111-1

.

'

łpwałe- wrrtwopne'i
zwr6ć się, . d t ) ' znale)' lord

J.

cŁATĘł SwefjtrO'Jfe pla ..
', A.>~y
liaÓ3.e
N
;0".8, .,.
tlooe!e dec..

TYLf,O

P,IOTRł{OW~

fRONT' l·sze'

PIĘTRO.

S

Dsobowy, może ,być %demonto.. '
wany do 1000 :d. oferty pod .Uty
wa~t

~

,

1218- ,

o spnedania 'uemomastyna
do szyca,
Piotr..
D
kowska 116 oficyna l
piętro

m.. 10

stół okrągły
wejście'~

1,222-1

U

lELgf-OH f2-l'

CENY NA'JTAtlSZE ł,

Przedam,
Singera
prawie now, ul.', Orla. M 1!2
S
K,ldel
.',
' 1i1o-t
'

.. ~'WYPLAte Jedwabne, wel-:iane i ba~ełniane to_aPY•
Leon RvbanJdnł Kilińakieao 4f
-9
f o apr ie$lania sklepik spożywczy
U zaraz wiadomość na miejscu
.ulica św. Anny Nr., '23 1252;.",...3
b a,nie. palto, łukienka wiecio..
kaucją.
rewa przenoszone sprzedam
Zgłas&aF się,' d() !(OI.IIiO~ u . 5 1 1 p ndrzeja :;1 lU p,' front na prawo
od 12 do l .. ej
1002-2

."otrl!~oi rłlłUUlY

a

MJ.

nmkach, spn:edaje :2akład łapi..
carśko 'dekoracyjny. wt. Prze ...
dziecid Piotrkowska' 108. przyjmuje sit; ,wszelkie, obstalunki, '
1040.....1 '

amoch6d kuplę ,uiyw!,ny 4.;(;

ne,druciane ora:;

'I

je" eli ehcesz lIIie6

Ałłl wy~ciełane

VlARU~KI NAJlJOGOlłł~EJSIE I .,' .,,'
Wlie~kł wJb6r lOlek metalowych I.'

r

'pianino nowe utywane'najtanieJ , "
na raty sprea<e Chodkowski
S!enldewicza 25
'f~ (Jł , 2

lIStka metaloWe. w.slki spacerowe
materace wy§ciela..

,t

. A.. ,"
solidnej
A
roboty tanio i na dogodnych wa..

tamomauynę

do meblowych

J.

'

1256--t

a, Dle InaczeJ,

6207-01
Otomany, leżanki,. Us:e';;

~Ity,
nlomeDałlaf,okl. 'LeJA Ru5515
b "1t:a t\.łhAifltcił20 44.

godnycb" warunkach III

':"w:cA,"ła~z~e, ~

~.

d'OQ.c,! ai6tk4ił. 4l1lf ..

,

, "

.

w,' ad. inist1aeji.
~R~o:.wóju·
lł

pod ,.f1ru-yla
"
,.,
'

'1232-2
~~·.'bJ, n Os " • • "","

.,

swypłat,

b,. . :~..

do podawan a w restauracji niem Andr~eja 15 ftL ~ ~ ~< .
Zel'omskiego !4 ",
1l38--1 , , ' - . '
' . ' 12841-1 \

'"*

i sweatry Rubaszkin,

Kilińsldego 44~

mieszkani~' tS

Kgubionego m' ędzy u~; 'W61ąań
ską a Andrzeja. Łaskawy ~ma)U.

wypta~! EJeaauu:kie~ d~~skie Slusarż n, a

a:

N, płaHen~

N

'pÓłl'Z

LtOAlUl ..

123~t

pl. ') ~I 28 t. ora: '·U, 28 1". w ~ł.o
d~i pny ut Wót9zań$kif!114ł':'

-~~--~~-::--""":""

E,

lOpr~c.'opu.ty ~

11

.....

,

otrzebne cerowacZki do r ttne
Z
P
go flet Konowa Nowomiefska
4, ostatnie wejgcie.
7278-2

6532~11

ootrzebnil pal1ieft~ą do po4~wa:
flanele. biały, towar, i wania. Cukiernia Piotrkowska
kamg~y na męskie ubrania Po- 189.
7260-2
leca
Leon
RubaSlkin~ilińskiego
k
'
k
44'
'
,
spedjent :! vięcioletnią
pra.
tyką kupiecką i bankową %fiaa.wyplatęł,Damsk'a" męska, ~i~' i~cy korespodeJ)cję prosi '0 sta..
Uzna. poru:zochy, :skarpetlu,...... nowisko. Łaskawe, zglpszenia
pał'a,olki~ Leon Rubasżkin, Ki.. przyjmuje IIRoz\fiój" sub. ,,,Inteli.
łiń!lkieQo 44.
3411.-11
gentny·
1276-1 '

P. P •. urzędnikom, 'pryw.tnym -

-'i:;'1L01-ł
.

ahinąly i weksle po 100d••;;
sławienia Smaku1sltieJ J4zełJ
na zlec. MagdafisUe,o' StdDa

P9pelin",

Dlaprenumerator6w rabat
pai.t~owym

P

~

skalkulowan-,eh.

wQj$kow~, .:wyd~ną

',erzy Alfonś ~ 'Wis.' ~ RoldciŃl1se
U Jtt.i 10 t8.gybił papi~ ,-woJsk"Komisji Pobo,oWej HI 45~

Lelewela 8 Piekarnia 12Sf.:-2'

A, WYPŁATĘ 1'łaiodp~wT;ani:r
N
azepodarunki gWludkoQ,e.
Crepe de chine,Uiamity, rypsy,c

po c.enaeh ściśle

żecżk~

otrz: bna.sk1 epo~a z,łt~ucfl\ O~i'~y

'A'•'_Meble
solidne i' tanie polecastolał'nia Orla 23.

i t. P

Pp.K.U. Siu"d:•.

, .1240'-1 -

',~SDnad8L'

':

Ulotki, afisze blankiety
prospekty,'hrószurki

. l14'l

prcspektów

,otr
g9la,.,

%a1a% :zd~łria ~odr~cz
p ~tf%ebn~
na uJ. KiłitUkie~o 142-5

r

4ądajcie

·'0

'.- 7224-1

maszy~ie towaro%nawstwo artgi~ls:kiego fr 'ncusł!iego niemiecłrlego
o ukońc%enh.i świadectwo

,'

.

iaguDtOne CGKUmehl'
iłaeiń51d Sd. \&nd ',za;,ubił kti';

WarszałJlIIZór21wia 42 Kursa wy'"
uczaią listawnif!t buchalterji fa
cnunkowości ~upieckiej korespo Dotrzebna%doJna'prast)waC:!lfl~
de~jihańdloweistenołlrafji nauki ~ - dó ",rawa i~'nfa::, inte,eSl,t za
handlu pfawakali~rafii pilania kaucją ul. ~"golrerpnia 46

rodzalu taki

;'

rańcia hi oteC:lfta proc. od tiMOat
'11'1 Oferty p.od&1ooo· 1~14-t do1!o

POlsdv . Drała.
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wszllkleg~

O

7262""":-2

hceszotnym,ać posad~'?
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_

dd&~ pók~j i' kuchni4 ~Ii
cżenie nu 100ó dolarow
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