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ulicach

otanu p lo cztery

krwawo dław

Wof~ka antybols~ewTckie

bitych -

zarazQ kom unistY,"lIzną.

zaatakowały południową
miasta i zda
z niej wypr2cć lCOln1.Ullstów którzy trzy

jednak w
~M.,« ..... tL,l

wczorA;
tyłko

W'łł~,Y1'"~IU

Jladło

znajdują

0dchiały

piechoty otoczyły dzielnice
przez
koncentr.J.
"'lItym wdarły się
.. ~kie ostrzeliwały komuni5itów z cię::

.ane

l

Amerykański okręt

na

łqdartYlerjt;

~.rkt

LONDYN.
Walki

!hieil

wielki wybór
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ulicZllę; w K€lntonie trW:l.hł

Woj"

:'łlnk..

LONDYN.

po
z pomocll PO
a w
miasta. 0#
anowanych przez komunistów. szerzy

łrtylerjL
wysadził

('lliń~iego,
~:;1zie znajdował si~ skarb;e~ ~e
~ lo.
,tl i srebra. Komunistdm udało "liii opłiaGWa,4

europefskie.

rozpaczliwy

Podczas wczorajszych walk
po obu stronach około 3 +UQif'1.t"'U

:nent.,"

zidnc:te walki tOO2Yły D: o

i jedwabiu. strzeli

kiLkUIU1S1tu
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Prl.ywódc!t .trmji nacjonalbtvcznej gen~rał Czang~KaiłSzr;kj oświadczył

dziennik'l_

łzom, i2 konferencja KuomIntangu postanolII
tviła zamknąć wszystkie konsulaty, sowieCII
które 2najduj!\Śię na terytorium Chin'
('panow~.:tn

"

przez; wojska nacjonalistyczne. .

BONG ,KONG, 14.12 (Rst)
\V następstWle porażki komunistów w'
t. antoni e nastąpiło tam całkowite uspokoJenie.
{'atawce, znajdując", się na wybnem.uwa.,
zad należy za ocal'Jne. Jak 'obliczają liczha"
zabitych i rannych dochorhi
ł ł.ysiQCY ~UrI
dzi..

.

raj.

~

i

ii

utworzenia nowego. bloku wyborczego na SląsKD.

Pro

.'

.,

,

Sochaczew' bez chleba.

. " . ,,~ SocJiac2ewie, zastrajkowali

.

czeladnicy

tłek.~ł \ł6bec czego piekarnie' zaptzesta-

:;.;':J'~~~kQ . ehlebajO Miasto. :maluło .~~ bez
i.:.;:;'.:-,. ','

>i-~

_.
NOWY ,tatek .polski.. ,
Do Gdyni przybył statek "Iczew"

,...,iODJ ~Holandji dlaleglrigi -Polskiej"
--1000

Katowice 14, 12 (aw)
ostatnicll narad doszło do. porozumienia nliędzy Polskiem Zjeąl1ocze",
niem Pracy (zgrupowana tsańacja)a śląsk2L NPR prawicą.. w kierunku stworzeniawspółnego
bl?ku ~yb,fJrCzegd. ,.- Grupa ta przy w'yborach zamierza wystąpić jako Narodowo-:-Cht:z.eścijań...
skie ZjednQC2;eniePracy, po'oiewri jednak nazwa ta 'przypomina występującą podczas' ubiegłych wyborów, ń'8-kę ". pńetonatrafia ona na sprzeciwy. Jednocześnie ob.a., wsp9~iane
stronnictwa'prowadzą' rokowania ze zf:tęszenietnosadniczo-gospodarczem i' grupą.N,api~~..
sk,iego, o wysłąllienie z jedną wspólną listą przy wyborach do dał ustawodawc~ych.:R~li~ei.

.. ,...W . tcku

~

.

16~TA LOTERJAPANSTWOWĄ;
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30,000
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KLASA ....... 2-gi DZ1EN

Główniejsze
zł.
zł.
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wygrane:

nr. 95441.

III

Iii

ł

l

it

Zniesiemeetanu wojny otwiera pers pektJ wypopra wy .b~:tu.
.

.

'. - ludnośei )itewski~j.·

.

.....,;

nr.,. 11234.
.
"
" ,i
'.
,. hQOO d.. n-ry 10099. :3550. '
,~OWNO, 14.12 (aw)
"strój: optymisyczny. Zaniepokoj~ę fP.ę tąp iło
;"
500 ;ił, '11....,.52739120261.
Wkpłach po1itycznych~:'które bezpfr.:: ro:~~jsca przed... perspektywąQ~jqgąj.~ia do~
'~:"'
300zl.n..ry 5668894725 991(l1.
'śtednio po nad~jściu doniesi~ń-', owynikach,f4rob)du pr,zezna.wiązaniestQŚunk.Ów handlo
:;:",.' 250d. n-ry 34754 97688 102t 12.
rokowań gęn.,ew ski.·ch~ wykazały'. duoze i,dener.-: ··\.'.~.-ych-z ·Polsk.
'
,
~::,'_:,
;."
'.' .<. 200 zł•. n-ry 24374 48461
49411 542S8
"
,
:'1.4569010697.81091 87062 90662 1.04377 105364 . wawanie, ol?ecwezapanował.pewien spok6j~ .~: . 'Opozycja zaniechała rownięż-G::swych'
"",108140: 114516"
Stro~ictwa, ~{}oyveópowi~dalą 'się bez nie~ :~Y~~,ą.pień~ W kołach półitYCZnoigospoda.rt:
.,>,' ,175 i zł~ n-ry 6052 649472507648 '1693 ChęcI za naWl~anlem stosunk6w' z Polską 1 . C~y~łl nie tają, iż 'otwarcie spławu na;Nieml!l
. ";;:':,1121,196).5 22011 24061 38177 3819443524 "''i~~e sobieobiecuj~ po mających ślę rozp09'
~acżnie się przyczyni, doo:iYiW·iooia hav
~<4507~,529+1 55187 60t5861960:,65189:~ ,69420 ·w~c rokowaniach."
,
.....• ' : ,
dm' DA 'Litwie. '
': ';';:.j~
fl238 . 769511933280785 817t6;'S8161:, 92186
R6~iez wśiQaludnoścl' panu:łe nas
;... ~.,.-,
~;;ł2830 92955 95508 9632097302 99060 99489
nlll1l1f
<';j
'19'737 ' 100645101087 104306 105374 -101421
~ .
i{",tD95l1·. 110249 115880 łl1559 ..124592 \25441
,:a."
lJ:C:
~,~;~f~']28229 128248 128439.. . .
,,'
'~
w.

me

,Z."

~ : '~'

'.',""

~:;,"'::,

COWR:Y P.Y.M.

~ ,Według notowań PIM~a mrozy zup~

StndenQi
.

WęgierscJwySłali stu4eą,t91Ił rUłTlllńskim WYZ~~nfe
",

Bu~zt, 14.t2(aw)~kJQentow węgięrśkichpfOPPllU'ję, :.,a~.Y z~

',1,~~·~ ~piły, t~peraturawahała się między ;- . ', . ;, ~:ytią~ studentów Vi: Bądapesz~ie wy :~~a.aka?emickie':Rm.n.~ji.i:wY.1»r.~~~~:' j~d,~~
··~'1·a·,$.3 'St.ti~ ()cżekuje. 'się -waZriie.iszyc:& o sJ~ł ą?,' b?kru;eśzte6.ą~iego ,.związkU stu.d~!ltów;~G"\Zfe,SWo.loh.pJ;~~ąs~~~p~~,,:~t9ryby lmłe.
~.. 'adól!śnieżnycli.
~, . " ,. ,_'
_, ' : !um.W.~kl~h:wy.zwru.lle: 1:t~e' ~~' Się ln. . I:.lemspołeczności akademickieJ,s~nął ,4o.;wal
~::., ,'5'''-,.:W ·Wa:rszawieo\goaz.,~ej rano było 1D. lak nast.ępuJ~: " . '
' ...
, , - _iH zapaśniczej;, przedstawicielem;,sp:ot~noś
;\ł,:~It."zimnaf we Lwowiel Łodzi Kraltówie rów
.
"P?ruewaz p~as, ro,zruchoww Sled~ ~i ,studentów' "':"'y/ęgtów. .~:.
'~~~:';~l2'·8t.twPoznaniu! 1 st zimna, Vi Gdyni Jluogrodzle stud~nci, rw;Dll.ńScy znieważyli stu .
,.'
-,
~,';.
~if~,~(f,;?pucku - l, Pińsku - 31' Wilnie, - ~ dentów węgierskich,·. PJ:zeto związek s-tudeJl$:
~arn()polu - 4, Cieszynie -,3;' Zako?anem -.t6wrumuńsłdch· w,:':aukareszcie winien UW~
~,f6,\v'Morskim Oku- .11 st., w ,Hali Gą. 1~C się za opowią~anY do dania .zadośćuczy~
tkiJmt:Qwej· - -12 . s t . .
. ..
nlenia. W ~' celu zwiatze'k budapeszteński
"- DZ'$,. - , .:,
". ,', .... :Ozts
śniegi spadły w Gayni 5 cm. t Hall Gą$
Epokowe dzieło satUKi '~il.ao;W~j; p. 'ti.
tił"nnicowej - 4 cm., Pińsku - 3 cm., Wilnie
ziem. 82,60; 4 i pół pr.oc. L.: Z. ziemskie 58,15
!- 9 cm., w Morskim Oku J Zakopanem 6.
,~~,
fj proc. L. Z m ... W1&.l"szawy 64,25; 8 proc. 4
.
Z.m. Warszawy 80,.50;. 8 proc. L. Z. m. tOIl
',:~NOWP;,· PLACóWKA AGITACYJN1\
.~ 75,00; "8 proc. obligacjeVlpoż" konw .. m.
~sl,!e., tu6W•
::,r~.t:,,~;,;·.:
....
MoskWa, 1~12 (sw)
'W~w. 1~ r.61,50.
":': ltz ąd ..sowiooki powołał do życia nOWą!
. ~ro!k~"J Dougl~Fid;banks
NYtwornię filmów, pod, na~ą ,,,OrienŁ,:Kino"•.

in"

.

(i,.",~:4adaniem !10rient~KinaH będzie prod~
:;}6i~"lilmów.' agitacyjnych.. przeznaczOriyeli

,;;c',,> ,;

1

,:~",·40 iY4wietlania. 'na rr.uzułmańskim wschodzie
····'c.,:t".,~\

~.

?~.2;",.;,~RSZAWSKA GIEŁDA OFICJALNA
\.;:;j ,""
Z
14"go grudnia. ,

oma

~.

vfl;:·

AKCJE

.,' Bank handlowy 123,00; Bani

7achodnF30,OO;Zw:'~p. 'ia.r. 87,00;

Geł\Y mieisCt

Sid:.;i 0100

'Węgiel'l06,OO; Lilj:>op 38,00; Moorzc.jów 8~70;
-Qstrowiec~ie ąQ,75; Starachowice .63.50; ,Ur:=

Wdni. pows~edm.e

n~~~,ystkię se-

,~an~ WW $obot~. ~ec:t~lel~ł~ świ,a;t. ~~łJ~:J~ pp
l, ~ieł"e 15 gr'J 11 .nuejsce 4()' gr. 11~' Jtuels~~' aogr

P~)lski· 154

: "Ylsobot~ niedzielę .~ ś\1Jli~ta'
. ł .miejsce 1;0 gr. li miejsce' 50
•

• •

",~.

".'

•

.!

.'

...

,.

'.'..

J"

ł

•

"

,~ 1~50; ,Żyrardów 16,50; Bolkowski 3,70.

.,\::v
WALUTY.
.'c."'(:,
~1lołary Sł.. Zjedn.. 8,88
'?;:;;~
DEWIZY!
c'· ,:~ndYD 43,52

'.

Nów)' Jork 8,92

):i

,~Paryt

35,11 i

pół

,.:". ,iPragą 26,41 i

pół

·~$iwajcarja. 172~19

'

::-:StokhoJm 240,75 .
:,Wło.•;,hy 48.38 i p6t .
"

Obrot-dewizami więDZY,..

PAPIERY PROCENTOWE
:;:.
"~ proc.. państW. poło prem. dolarowł.l_
:' J2,85; ; I-roc.konwersyjna. 66,50;6 proc. poź•
.'. ~\łolafowa &2,25; 10 zroc. poi. kolejOWa. 103,25
~ . ,S proc. pot. kolejOWa. konwers. 62,50; 8 prOc
:'-;:~. z. B-\~u. gMp. kraj. 93,00; 8 proc. obliga.,;:":icje komun.. Banku gQsP~ kra.j. 93,00; 8 proc.
, 'l.'L.iJanb rolnego . 93.00;8 prOC. L. Z.
tl'ow. '!q·ed. ~m. PQ1. 81ł~; 8 proc. L. Z ..

. naJpf1ednlefsze-.
'.,' ~,: .d~~franCusk(,hfirm

'I,

"en)~ ~b 92,00

Cw ~); S p~ L. Z

~ ,Bąrt n ,&',\1pestier, Borde8u~ .
L6d~.~' Piotrkowska 1ę 68,
1

l~

tel. 38.. 64.
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lar ,

ar 1 esie

rędzła
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niem

,
władzy i
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piSKopatu.

ls te
panowania. prawa.;

poszanowanht podstaw ustroju svołec:t iil
DeiO. w którym żyjemy" Ptawa własn{)l:
ki i prawa obrony interesów własnych

dla ~tkich; wolności
jednoot:eśnlo uchronienia

11

przekonań

a

mach:nv p~
ItW'owej od itrollnic:eośei, armii "ś od
wpływów partyjnych, przestrze~l\nia w
tyciu pa{lsłwawem praw Kościob, Kato
lickiego VI PoJjce przy
innych wyznań i oparcia wychowania pu
blicz!l,go na zaaadach religijnych i Jl9,$
rod'Jwych; oraanizacji życia gospodarcze
20 w duchu podniesienia wytwórczości,
otwarcia pola dll pożytec1.nei inicjaty"
wy i energji ludzkiej, przy zą,pewnieF
niu pracownikom zllSpokoienia ich pOI
trzeb, w granicach, na które stan wytwórczości kraju pozwala, wreszcie spralil
wiedliwego rozkładu na obywateli poda~
k6w i świadczeń na rzecz państwa..
~:

Rozumiemy, że różnice w OOilłl'II'Iń"",rt","u ludtmi mus;;a istn~e6, !e
tycieby zamarło, gdyby wszyscy jednakowo myśleli, ale nikt z nas nie może
~ądaĆt teby państwo według je~o oeobi~
stych poglądów było urządzon~
wobec
.Musimy PTzedews~y.gtkiem utrw'aU6
" ustroju państwowym i sposobie rzą
(b!!f'rua państwem główne źa..~adYt bez któ
rych :ładne pańmvo zdrowo żYć i rozwllll
Ja6 się nie mo~e. lw1.usimv wcielić w
te najogólniejs2C zasady, takie, ja~
panują w dojrzałej myśli narodu.
Dtlpiero, gdy tego dokonamy, ~'dy te
p()d~tawy będą
motemv dos,
konalić nasz
i naSZf,;'
policasu i po

Pod odezw~ której ZlHdnkft mfi'
-iH rodallśmy powytzj znajd-uje się
r~
p~6w, a wśr6d nich
niema podpisów kiero~ik6w &tr(f~
nictw i grup politycznyeh, stoj4Cycha
gruncie katolickim których wład7..e ustaiAjq swesta.nowisko wobec listu Pas
s\<:l"skiego Episkopatu Polski~o..
. ,.
Jako dohrą dla sprawy wróżbę paczy.
tuję fakt, iż na czelt ! podpisuj1\cych znajdUilll
jemy nazwisko uC~'mego tej miar~t co prof.
O~wald Balzer, tegtl który Jako młody je~&"ze uczony w r" 1&91, czul Vi sobie tyle si..
ł:.· i miłości Ojczyzn\" aby tstem otwartym
:>i:4anym po ro~sku, ro cl~sku i po niemiecka
odpisać sędz~wemu 80 letniemu" światowej
~Jawy historykowi Feodorowi Mommseno.
wi, rrof. uniw~ w Berlinie, aby odpier~lć be..
podstawne zarzuty barbarzyństwa rzucone
'rP twarz całej
słowiańszczyźeie: ,~Oczekuje
tnlV dowOOó·.v. Wyrrulga tego Pańska powa~
ga naukowa... wylIu:tga t~o Pań:;ka godnoś4
t7łowiecaa,
żądając 8~la1t:unku dIasie.
bietl nie powinna tnr~ać nikogo bes ~;Z~
Htdnionej i wykazanej podstawy"'.
Temu samemu Balzerowi" rzeemittowi
~p"lwy polskiej, zawdzięzamy wy~ok mię
dzvnarodowego sądu rozjemczego; moc,
kttf':ego 628 ha~ polskiej ta.trzańskiej· siemi_
urafowano w roku 1902 ze SZponów zu~em
,J~on,ego magnata wę~s1dego.
W śród 120 podpis6w niem. ani je.
d-r,ego 11 Łodzi. Dla cz.ego? Jeszcze. nte jest
nam u późno aby iU za głosem
Duchpasterzy..
. .
W imię wiary, w lmię,oj~. "
imię naszej odzyskanej $l.~ ;ftJłes
rru narodowi niepodległtJkd.,.~ do
czynu~ ta pr7ed:,\vszystkiem ~ j~

BanY.

dność w czyn.i~n

:

Int. K..

PoUd~

,
II

cje,
czy grup, nie ".... ,c, ......., __ ~,.".
gy, czy nienawiści, nie
.... ·ł'UIll"'l·
lame, ale myśl o
r ...

j pań;:;twu
łatwo

...

pr2:e4ew~jzyJ!itkjiem

zrommiemy i

poj~OZumllftl111y..

Zejdziemy się na progratnie. kt6rv
wszystkicb jest wspólny" bo U1fi'T\%~U"V
chodzi o sprawy
wo go :rozumiej~ A
może nie rozumieli, to
naSZf~ odnowionego bytu
nauc~ły nas rozumieć.

A

więc:

W:qwamy c:biś wSzYStkich 'Pnn"nrr.'UT
my61~cych i eZUiSlC;'l!h po polsku i po
katolieku, do wyrzeczenia się ~ie MsnO#
wiska partyjn~.. do połą('~eniQ wszyst$

Jdcb sił w celu wybrania ,,"sDÓlnie do
Sejmu ł do Senatu. jednego zutępu
prudstawicieli, 5tojtlcych na ~runcie je.dnego ogólnego pro~riJ.mu.
cb
dątenia Polski, która stoi
:'alsadach wiary, kt6ra chce być zdr~
wym moralnie. zwartym' siInvm naro..

dem , która prs gnie pomyślnie sie rozwi~
ł Ja~ społecznie i gospodar~zo.
chce
mieć pa.ństwo nil pewn\'ch i trwałych
pod." Uruu:h %budnwane

W

zalo~eniu

przede\vszv!';tkiem od,

uuwa~ musimy wszyscy jednakowo
'ftN1l-bę trtrwalenia narooowe1!o i kato"
DIal[flo ąrakteru naszego rxdistwa. sJ1,

KOSZTOWNO,<iCI BOtSZEWICKtCH M :\Ł20NEK -POWS7ECHNE ROZBltOlBa
NIE.. - LICY'fACJA P.t\CYFISTYCZ NA - LITWINOW ZADOWOLONY..
(KorespOndenCj_ własna "ROZ'NOiu u ;
at'łl!rlniłł
nr~ru~luh do

1921

1'"

Genewy
ro:zbrojenia.-

sprostować 'Wobec
KOIt'ł!SI:>Oflrtenta bel"hńj!lKH~Y'O lł Vorwaert,u· nie
rozsiewa.no o nich, a MQg4\Ce

zbrukae niepokalaną bol~zewicko'ć ich imiew
nia. Wvjaśnili oni mianowicie temu d'.tienni ...
karzowi, że:
w$p8niale nasz:yjniki pereł
żon
pow8ze(!hny podziw,.,
tanią imitacj~,
przejazdem VI Berlinie,
2) kos'.tłowne futra tychże pań pochod%~ w
prostej linii od naiQrdynarni~jszych kr6lików.
umIejętnie wyszłachetnionfch przez kulinierzy
paryskich; 3)
fraki na obiedzie 11
hr. Bern~dorffa
przepiqane

tokółem dyplonntye~uym "'VUWlłi\",~ułł't;e

je wizytowe..
o tern,

łJeieQ:ae!l .,n~a>' .... ,,, ... u

że t",nd",j~tlu,n

...

!erst1u:ern

i ta oliwna ',!:i:U~tL!'i.a D·g~()nl.
CZyiłtą pompą

Narodów"

Wbrew ich
o wiele szybciej zdano
sohie VI Genewie sprawę :z istotnej wartoici
n';ZOOI"'f"O ustami panów Litwina ..
w~'.
e~ ~onsortes. aniżeli 1: po ..

deJf'2: anel autentyc'trlo!tCt futer ot'tl<t Dereł no ...
a~%onych pn.e:.t ich PQło~i~e. . fal'bowafnyc.h
b.ach poznano
łatwH~J. aruieli na farbo ...

wanych krÓJikach.#"
Prak.tl C :łruł

, ,,ROZwóJ'~ Czwartek d~:..15. grudnia 1~1. i:~

er

.
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yr'

nr.

I
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't'rt.,.
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. ,'Pr6centsydowskiego stanu posiadania. .
Ęunt Drzeeiw podatkowi. -- U, kogo. się "St rzelee"
munduruje! ~Słn~ba' w tramw,aJtlcu . - Zydzi· na ziemiach POlSkl ę
:~:j,'

Pny:.popuciu "sanacji"procent ~a.iy:;;

wzięła prowokacyjną uchwał 'i

"y.'

t

Wobec nieudl:tl1ia się próby sk()lon~

wystaWienia

~ia: pólskiego:iycia gosodarcze·go,. wyn~, l!łt koszt mia~tapomnika 36 *ydom. rozstrze
rOku 1924:w r2!emiośle 48 proo. w. ianymw roku 1920 przez armję ,n~ Zą1 za

\VfdUa

Palestyny, żydzi zamierzajĄ zakupiE

;:a l;sie pieniądze od rządu polskie~o 2 mL:
!jon:' hektarów ziemi na Polesiu }"Pt~y ~

:·~6ieruchomościachmiejsk.ich 50 proc., w prze~ p«)maganie bo~ew;ikom. W Warszawie źy~
'~~yśle wielkim 60 proc., VI ha.ndlu zbożem 74 cizi, poczuwszy się na osta.tnich wyborach lHOCy zvdostwa światowego ~}~]edbc tam 300,
"fl:oO"" w bankach '50 proc. w handlu drze~, uą siłach i licząc na poparcie śanae,iifśmia~ '~"lsięcy żydów. i domagają się na ~ę koloni
wem '93proc. t sfale się podnosi i nic dziwne, lQ lii-ęgają po zdQbycz.
;ację od rządu. kilku miljon6w P?żyezld..
::~taąe 'ietydzi'wdzierająsię ooraz s~
. W "Naszym Przeglądzie" z dnia 2n li~,:vdzi chcą :zapuścić głęboko kor~erue W de
: ~_ejdo niezdobytej dotąd fortecy -+- do ' .t':topada 1927 I. ~yta.m.y, że delegacja ra~ lnh: polską, opa.nować waźne dorzecze Pry1lf
';bieln~cy Wielkopolskiej! Gdy przez całe 3 dnych zydowskich w Warszawie' zaźądała ;)cci, Stryju i Horynia usadowić się na dra~łat.: 1923,24" i' 25 przybyło doPozn4nia Qd ,magistratu przyjmowania . .7ydów' do in~ dze wodnej, łączącej Bałtyk z Morzem Czat,·wszystkiego 105 żydów" to 'VI jednym tylko Siytucyjprzedsięhiorstw miejsko (traluwajÓ\\', n~m, wyrugować do reszty Polpków z prze_
:h.-.;}w~,sanacyjnym" 1926 przybyło ID tam aż g~owni, elektrowni, plantacji itp.)
m.v,·Ju drzewnego i sięgnąć po dyktaturę po.
':100.
~Oczywiście musi to pociągnąć za s(r.;lit·yki gospod~rczej Polśki. ..~ "Nasz Prze','"
, C8ł" dziwnego, fe rozzuel1walent iru~ bą ogrq;niczenie 'praeydla Polaków.
gląd" z dnia 8 liśtopada rb. pisze chytrze:
. ·~W. iydowscy zbuntowali się w Lublinie' dn.
' Zresztą poozą.tek już został zrobiony.
,~Trudno uwierzW, a~y Pol~kfit. któr~
.·l~:łistopada·przeciwko nakazom władz, skal , Pię&lziesiąt'1at tram\vaj:e . 'Wą~1-awskie odby~ je~t zainteresowana w poWIększenIu swycH
tO'\Vych r zebrawszy się w pokaźnej liczbie, . Willy się bezśtuźby żydowskiej. Dopiero w .d'dorów zbożovv-y-ch~ nie rozP'2trzyła po'\vat.
~;US2yn 11.1.' gmaehIzby Skarbowej, aby wyfP
roku 1927 socjaliści wprowat1zili pierwsze n!€tegopłanu'''. Jakwtdzimy postępy 7;yg.
m.\łSić zmnlej'szenie poda.tków. Trzeba. było dwie jaskółki: . Arona Mittelsbooha i Baru:; '. dostwa, w urzeczywistnieniu Ju~Po1ski ~
~ć do pomocy' 'policję pieszą, i konną. cha Ejnę. Wrota zostały wyłam.ane~..Jgromne
'
'Przymaje to nawet iydowski .,Nasz p~
~~ z dn. 11 listopada rb.)
I ~
,
A~byC '~d:d prędzej SIę dorobUi,
I łJ
II
~trzelcY oddają im dpstawę mundti.rów, cza;
~pek :t'tp, szczeg61ów 8wegoumundurow~
~OJEK:T NOWEJ USTAWY.
!lift, jak to miało miejsce w Kielcac.h. gdzie
Projekt nowej ustawy o policji państw~ ',uposażenia zasadniczego wraz Zł 'dodatkami.
,~kt.wCów Polaków, starających sie o do~
wej znajduje się już obecnie,':W starliu:JD. u~ rodzinnymi, na umundurowanie, wYekwipot':':"ę wynucono za. drzwi (dos!ownie) , a 4.000 zgadnianiaz poszczególnynu1ńinisteistwami. v~'anie i m~eszkaniowym.,' oraz dodatkowycn
·,.tt~eleckich kOmpletów mundurowych · Z8:J
'Z~dnicukoncepcja usta.wy z roku świadczeń, obejmuj~cych doda.tki służbowe,
~~:~ionó U źyda Zajfman~ toni krawca, ani .1919, kt6ra polega.· na tenl, xepolicja stanowi r,omoc lekarską i ulgi· w przejazdach państwo
;."ltflpnika, tylko'zwykłego sobiehandełesa UcB . jf.dnolity : /"., .. korpus. państwowy, ma~ v;yttd,ślodkami'"komun:kacyjnymi..
:f'~'rAD.mi> (,.Rozwój'"NI'. 3Ch31).. , " ,
. j~cy za ·zadru:iie ,czynności wykonawczewza,
W zakresIe zaopatrzenia em. en'tdn~o
~~T;,·f,', '~:':'"'("~nacja" ułatWiła ży.dom opaUQWan!'0 kresie utrF"ymaniabezpiecze11stwa,spokoju i
!;lojekt ustda, że do czasu wydania nowej .~
~;~i;~dówmiej&kich w Polsce przez p<h1 ,pąriądku pUblicznego, nie została ,zmieniona. stawy, pozostają w mocy dotychczasowe prze
. 'ł,ubltrleustaW' samorządowych w Sejmie i ''l''8f, jak poprzednio,po!icja państwowa w pisy emerytualne. z pewnemi zmianami. NajJ:
p:t:zeprGwadzenie· wyborów do Rad Miej er "ty-m zakresie ma. podlegać władzom admim, ważniejsze z tych'zmian są. Ze 'l~lta przesłużo
, kich napodsta.wie ordynacji wYborczej, n~ " ~tracji ogólneh ,wykonując poz~dem zlecenia n~, w P.P. ze wiględu na specj~ln!euoiąili.
aahezpi~cza.jącef polskiej ludności miast. To, :--ezpośrednie władz sądowych i prokurator,,: wy i wyczerpuj~ey charakter służbYt ' maj4
tł!t VI ,wielu miastach polskich żydzi llOparlJ .:kich', jako ich organ pomocniczy, przy pr~hyt obliczane w WYŻSZy~l1 wYmiarze, n.t~
~L,PrRIsanatorów,są bezapelacyjnymi g~
wadzeniukarnYchdochodze6. i śledztw.
pnie, i,e funkcjonarjusz P. P. raniony lub U$I
:t~odarzami miast pol~j(ich, jak D. p. W.
Nowy projekt ustawy różni si~ od sta~ . e~~~niony niezdolnym do pracy, t>trzYllltlje
pstrowcu, Nowym Dworze, Pińsku. No~ l~j uB-tawytem,·że' obejmuje rOWnież pragma. niezależnie od emerytury jednorazowe od_
/' %tródku, Szydtowcu i Kutnie't gdzie oorzucirr tykę służbową· Przepisy pra~matyki służb<Y-: . !;;zkodowunięwwysQkośc~ 2~1;:tnieJ płacy. Ta
, 13 '}Vniose;k, radnych Polat:ów ona.danie j~ waj dla funkcjonarjuszy P. P. opierają się na kic samo ods;r;kodow~lnie Qtr:lYlnuje wdówa
.' Onej z 'ulIc nazwy 3~go MaJa, natr)m~ast za- ogólnych p08ŁanowienilWh o służhlif.~ :;ycdlneJ\yzgl.. dzieci "",y
utr~ty
ich :Ły..vieie. '1'4dati t.tazwania 'innej imienienl znane~owro 'uwzględniająjednal: specjalne waNnki służ:: la z przycz~-n Z\"+'lzanych ze sł;,żbą.
'
;~, l~oI:skl, żyda Szaloma Asu al jeszcze· in:r: bypoIicyjnej~
.~, Projekt z',; wiera dalej PO(dę1:"~enie odpo
'''fi ...... JmieniemPerooa.
,.
,..
Projekt ustala Je(fynle o~ólne zasady, wiedzialności karnej .za przestępstwa służbo
,i:
,W Pińsku iydowska Rada., mieiskapo , według których uposażenie ma 'się składa6 z wtoraz zaostrzenie dyscypliny..
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myli. Z~mllkł, lecz nie na 'długo. Zaczt\ł, Os r;lzyjdzie taki dzień, że i pan, mi się ~~
po~ ..ć o swoich .mllj 00 41 ch. o ,. tych wielczy,?;
- ·,1 00 w6wczas.
kich, intf;resach które, prowadzi w Moskwie,
~ak to się 'w nim wszędzie koohaj,. Po tem
.', - To będzie takie ~i~e... I takle.
~czął mówić, • jest .~otny w swoich P<>~łćropne - rzekła z niewYIno'W'llĄ gorycz" 'Wj
. ·-..~aki pan ciekawy.
' "
głosie.
~ .'
, --?
'dróżach,
że
dawno
sZukaj
.
kobiety~towau:zy$
-: Pr~ptaszam1>aJl.ląJ Tannl .
'.
XXI.
spOjrzała na niego,~utnym wzrokiem sza" nat'1ra1nie takiej, jakja i gotów jest
przepodróżowaĆ' ze mną' ~;.łłe tycie, zachęcał
... Odjazd WasieńId Dył naznaczony na
j dekła żałośnie:
.:
- .Tak, 'nie jadę VI tę podróŻ'" która na podroż do Kamcza~i i Klonda iku i skoń . ósmą rano, lecz j~k zwykle przy wyjazdach
'. ,mogłaby być :oełn~ najciekawszyc~ ·najm~ czyI tcem, że prosił mnie, żebym. została jegO' j dłuższym postoju, zmarudzili z PKO\Va_
.'
'
, " swrkłejszych; przygód. I to takie okropne!... żo~.
niem się i juczelli.t;mkoni. potem iedzono
..;..... lpani?L. - z trwogtl'W głosie z~· ~n.iadanie pito na drogęstrzemienne~o po, ~'Alo::okazało się.·że Wasili.j Iwanowicz., nie
Gług ro~yjskiego l ~vbirskiego zwycza hl j zajest. takim człowi$ielnt jakim go sobie ."y- pytał Iwan Pawłowiez..
. :~btatałam. . .
.,
",'~- Naturalnie, że oł:łmowiłam.
l~ dwie około jed~n :1.stejkarawana W;13ieńki
W:estchnienieulgi
wyrwało.
się
z
jego
\·yszła za bramę 1 pociągała w górę.
" "~CŻYl'Uiftiąobraził?
. ". " ,.
'
Iwan Pawło\Vi,~z i Tanni odprowadzili
.-;...Bron Boże! Nie. Naturglnie.~enie. polersi.
-Wujku Wlaniu... wuU~u Waniu - Z'l r Qdl'óźn ych o, pięć wiorst i wrócili do domu.
",PrędzeJ .,jago obraziłam.. .; Widm pan ł pięć
~ołala Tanni do milczącego Iwana .Pawło=
Było męczące gorąco. Na' podwórzu
f? DcWn jechaliśmy, krokiem popustvni Kon
\\ alały się strzępy pap;e1"u, słoma, koński na"
,. jegÓ,' idzi.ę wolną,
ma chodu. 1VLnie się wicza.
Oboje zamiJkli;w domu' i na WeTan~
\vÓz.' Iwan. ,Pawłowicz kazał to uprzątną6 i
chclałopędzić... 'ganiać, ,10bićtysiące SZ1V
czie zapanowała cisza. Nadzied7ińcu nar a#! ,t!oszedł do siebie. \Vlokly, się . po\vszednie
łeństw, strzelac dó orłów. A, my rozmawia..
{łzalisię Garaśka z 'ldrysem, szeleściły ,ja::
dni, kt?re obecn~e wyd~\va!y .się szare i je'
liśmy. Wci~ż mówiliśmy i m6wiliśfl1V' Boże,
dllostaJn.e. Tanni. wyraźnIe su: nudziła i tę5. izeg\Jjl'się nie nasluchał1Ufi!Wujku. ~aniu= :... ieśpap-iery, dzwoniła. blacha.
- Co Tamrl? ,-,- podnióSł na nią oczy. kD)~!a. Clągnęl<? Ją w g6rę, za górę~ by ujtl
,'~.; '" ij~ż' ttaptawdę nie mo~e .mężczyzna _Inaczej
Jmu1na
była Tanni; ciężka.2ałoona' myśl le
t'zec, co t~ Jest ~a tą przełęczą, za tem
~
paftze6 nakobiełę, jak tylko zpożąaanłem?
gla
na
jej
czole
i
opuściły
się
końce
,iej
ust.
~)asmem. gÓr, .zakrywających horyzont, . jaPrzerwatam Wasitowi Iwanowiczowi, dałam
_.
~
Czyż
naprawdę,
wUjku
Wamu,
Jakie
mIasta, Jacy tam' ludzie_ (d.. c. n.)
.
:_.
mu d«)·'to:rum\~~ • się srodze co do ~
.~

< •.'

N. DASNOW~
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Zabobon i

,to

ludzka

Zrozpaczona kobieta
ze1inSCIC

•

a ranio.'

Dle

l;o~tanowiłd

si~

i doniosła do władz o tajemniczych

w kt6rych

zreszt.;

co wynika
mC~SljenJ[U znaidowała

sanatcrjum

;śzono
1"~:l\''\1'!A'''''IC

?

1'C1!O. że

prośba,

w do
aby zmulII

do ponownego

jej.

w

Specjalna komisja lekarska
horcndalnc pral:-tyki

te

rozsądkowI.

wykryła
urągaj~~

się takŻ'e, że dr. Ruttolidawa' ,tytko ~
celem uzyskania uprawnień dó,pra.

flrmę,

;dzenia sanatnljum, ,,leczeniem'; ~ ,~.j_
wali się szalbIerze, nie mający ~ medycJł
nic wspólnego.
Rzeczą najbardziej j'edn.sk charaltel
'tłty«!zną jest to, że chorzy~ uwóJniefti Z ,'tfj
O<lzustów śq niepocieszeni i domagttią' się •
w.ładz ponownego
cW:1~
n.;.go sanatorjum..
>
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TEATRALNEGO..
od zarzutów i za."dzal
za.płacenie kosdów

o"tamie;

'J3::t;Zi/t

()deDe~ ~."

są,':łowyeh.. Po~~
obwydła się to,

sprawy
mies'lkania osobliwego
ZRtelefoRowała
polic.ji. iż Dałto1.U:', :h'ł'lU'.li4
wał i 2:amierza wysad:tić w powietrH '
bOMb~ dynamitową..
'
: .,'
właśc.icielka

o

Natychmiast w,słaoo do mie&7!kąn~a . .
tora 6.-eiu agent6w, ktorzy mieli go obcaw,f.
dnie i o-:lstawić do donul warjató~.. , Age~
wyw.l:;'yli drzwi mieszkania a DałtQ\ll'" ~
dzony ze snu przypuszczałł ii: opadli 'go' ba.
dyci" począł aię wi~c bronić i W)'stri~lit,"

alarm z rewolweru.
' ' ' , : 1 "~,c
Na aktora zarzucono kaftan be~ph~cs~
stwa i. oddano 1'0 do domu
.
;d%iepr%e~iedz.~ał dwa., tygotlftiei';'
anita się sprawa.. że jest 2:draw " ,\I.n1f:llr _ _

RYR.:\TOWAŁ TONĄCYCH.
",'
krYjówki i wra~ z grupamaryaarzy ..M~
li wzh\ł udział w, akcji rato\vnie:zej, ;2llehG
dAjąC się jak prawcbdwy bohater" '
Zmuizony dó
~\ve~o nttlcc~p
U
'J
,,·obec kapitana
Courbier_
sądem" Bordeaux~ którv za nieJega)
1)' przejazd na okręcIe skazał
mie&i.,
"!ęzlenia.
lQzprawie odczytano ,iedna)
c;.:;t kapitana ,.J\,1oseUi'\ który
qorąc4)' chwił
•,l za(~howanie się Cotirbier'." Czynione .. '
l (;cn~e starania,. by Coi~rblel łowi darowi

na

!0 poprzednią karę
lano
do GUjany.

7,n zabójstwo i ni.~

IŻ
jedna. z .... ""'" 'u.n1"tiJIr

rcgu
~hwUąJ
~:rujnowana do
nie miała już więcej, środk6w do opłacani

dalszego "leezenia".

'\?\.

wyścigowegn.

pobliżu toru
l.miotem. Na
ni sędziowie.
,.okuratora za...

wzniesieniu
Starszy pan, petni(\cy mkcjc
daje kłopotliwe pytania swoi .... .u.iato~ u.ił~

f

\

•

•
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lakie, miasta

objęte sąusta~ą' orozbqdowie.

•
,kredytów. ---Terminy p02y"zek.

-- Podział

W ostatnim. . (1(l6) , ,nacrze .,Dziennika we - do czasu ukończenia budowy" i długo~
~t,~: OIIoszone' zostało rozporządzenie wy: krmin.(przez zamianę pożyczki krótkoter~

i!U t przy kredycie długoterminowym -," ~W'~
ne oprocentowaniu listó\v zastawny,1~
bligacyj Banku GO$podarstw~. Krajo'. - ,3,
przyczem we, wszYijtkich wypadkach PQłolfl
wę oproc~ntowania- jednak niemniej jak 4
f Oc. , 'pokryw'a dłużnik, a pozostałą ...,- ~a
dłuż'nika skarb par.1l twa z p~ństwoweg<? ~
duszurozbudowy miast

~onaweze ministrów: sKarbu, robót publicz:;' ln.J)Owejna długoterminową do lat 25 ~do;<
~,,'h, 'spra.wwewnętrznych i reform" rol~ ,my 'murowane na placach własnych), do lat
,ł\:Y' fi "do ustawY o ,rozbudowie miast. Wyda;:: n5~tu (na domy mu'rowane na' placach' nie~
,*j"~ kWietnia rb.. na zasadzie rozporządg~ własnych lub z obciąioną hipoteką}i na:)" (na.
....' ~denta Rzeczypospolitej. ,
dou!.y, drewt;dane)~;
:
/~":~ 'ao~dzenie' wykonawcze ustala~'
Oprooentow~uiie ,pożyczek- .kr6tkoter:;
~,ł*o Większość, objęte tą ustawą, miasta.li~ minowych -:wedł~goznaczeniamin,istra skar
p'
!f~~lXJ1ladS łys.. ludności. W' miastach
',i~ch,fad.y ,im~ejskie powołują komitety l'OZ
J),li(!OWY w Iiczbieod '4c=Ch do 12 osób, w
;./.;,połowę ,z,pośród magistratu i rany
,Bliejskiej, połowę z pośród osób, p-rzedstat:
SKRćft NA-LINH KRAKÓW ,WARSZAWA.
~ł)tl~·ch p.ez, spółdzielnie
mieszkaniowe
Obecna komunikacja - kolejowa ~i~ Linje te l~cznle z odcinkiem Radom-MiOJ
.a.budOWlane, związki zawodowe i stowa~
<.:hów 'mają stanowić najkrółsze polącżeriie
aYf2enła lokatorów i zpooród osób. obezna clzy Warszaw4 .aKrakowem ,!)(lbyw,ą się dr~
~~ą okrężną pt~z Cyęstocho\vę" " Grnnicę i .\\'arszawy z ·Krakow·e~. ·Podohno iednoc~:;
'.lIYChzesprawą rozbudowyniiasł. Program
Trz.ebinję.Odroku 1918. pocz.eto ·.się' zasta:::
:'iUie Akc. T;;wQ Warszawskich Dróg Zela:;
("Ó$.ł-tdowy, miasta, opracowany, przez odpo::
; !"",ych 'Dojazdowych złQtylo prQjektbq~
nawiać nad' SPQBQt,ami _ skrócenia tel. drogi.
i~~~,kOńlitet" ,musi być uchwalony przez
\Vy linji Warszawa-Rfldom, () dł·u~o~i96
Wysunięto więc w swoimczaśie proJekt bu,.,
i.~:~ęJsq.;' ~,
"
l,;
j",
kim., z przedłużeniem do 'Ostrowca nad, Kap
dQwy 'kolei' prze~ Wiślicę, PU1(!ZÓ\Y do Kielc
l';, ':,. ::~P~ poQZiale&ed~w buuowlanycl1 i zRadomiapt~ .Białobrze,~ i Grójec do rniennĄ. ZważywsZy jednak, .,teT~wo, to ępe
\~' ma następująca kolejność bu~
Warszawy. Wraz z odcinkiemRado~Kiel~ cializuje ,się na; budowie kolei lokalnych' ~
i~: tr.)gmin~lejskich, 2) instytucyj społ~ ce dałoby to krótkie- bezpośrednie połączenie. że taki prawdopodobnie cha.rakter nosićnia,
,~;tsmO ,fi humanitarnych, budujących ' domy
M.inisterstwo komunłkac:,ir natomiast j&J~ moż~a wnioskować" ł~nja Warszawa.-Ra
r·~~,.J_~ 3) sp6łdzielni mieszka,:,iowych i
dom) a moie i Kraków -Miechów. zachodzi
o;~t'aeowało projekt Iinji z Zagłębia przez
i'Ią;~S~a:bl()WO 1# budQwlanych, 4) lnnych o:
przykra możliwość \vybudowariia 2 linij -1~
ielisławice ~ Opoczno do 'Warszawy, przy;::
~'b~', ,IiZy~ych lub prawnych. P,ierwszeńs~? ~zem była.bym()~OŚć przeprowadzenia ~ ka!nycnzanliast ,projektowanej maf;!istraU
~cchlak" mezal~e od tej kolejności, mieć
Warsze.wa-Kraków..
'
łączenia Kraków;:!Miechów~Żelhławice. Połą~
~, pudujący małe mieszkania.
", '
_ "Magistrala ta powinna zapewnić', p~
czeme, dZiablJąc jako ,linJa' we'1-dowa ,na pól
1lQcDo;;:w&chód,... posi~dtlł()by. ,wszys,tkie .' pod,: hi.eg~,po,ciągoID. .i lokomotywom typu cięższes=
~t..1WYrentowości. Linja ta 'W stosullku do Q:: gq,p0111yślan.ą, więc być Illu$i· jako linja
flę~';9,~"" ~ ,:budowle', wymienione w' punktach
becnych tras ' da" aby skrót 68 Idm. ~zyli
pierwszorzędna. Naleiy mie(;nadzieię" że
':~ .. '
1...;-.3,;.,.przyczem musZi1 to bić budowle ,ognio 18,75%.'
tMinistetst\vo ni'6l' ograniczy się na, projekcie
~ał~p.-4 do ~ proc. - na budowe domow
" ,,' ,.:~prawą t.ą za.jmowala sre Państwowa lecz wykona go w najblitszym czasie. Prze~
.t~W'Dianych,"kryty~h ogniotrwałe. -Wypłata
tn,awiajq za potrzebą tegonietylko względy
Rad,,~ Kolejował na swem oś~tniempośie~
pitl'WSZej raty kredytu może nastąpić _, do:: tlzeniu, wyłaniając dla. jejzb~dania specjaL:
:*"rócenia czasu przejazdu 1'. dzisiejszych 7
!r;~ro po WyKonaniu przez budującego lub za ną komIsję. Zgodnie z ostatniemi wiadomo~ g(>dzin Uf! 5 do 6, lecz takze konieczność od
t~iązenia linji, idącej pl~e~ Częstochowę ,'. i,
ł\.pie~du, zapłaceniu i zwiezieniu na miejsc~ , ś('lctmibuoowa "magistrali, Warszawa:::Kra~
!nałerjałów wartoścj 5, .10 lub 40 proc. czyli
ków ~'wejść teraz, jJ1Z w·stadium reall~
~tworzenia 'krótkiego połączenia z Zakop."
turystyc~
il!y~~,nc budujący' powinien ,dołoźY.ć' dok0SZ9
7.acji. MinisterstWn Komunikacji ma lUŻ 'kr "lem w interesie roZ\voju
,
ł6.1r b.ildowy~
. . i : ; i; _
-"
. cliresie zimowym wYtkną~ trasy' dwó~h linij. ,~~i;;M eUropejską skalę. (aw)
0
0
0
.
"
fj.~ieehÓw~Kraków
i
Warszawa--Radom.
p~ ~uk:tzielaoo Kiótko'termmO$

ozbuo

ljit

ł

I

~~ ~ii,;:w:d%Z~;.

ruchu

~CONAN'·DOYL&

Glina,Tr

~

';'4j1,'')"

'79,

gi.

J-

mł4t~ygo., ~ '~e&i go się . ptzywiC\~

pieca,

wyśpiewa wszy-stkQ...
,
- DowielliY si,ę prawdy, oowego;

4ii!U

uw
do

~~

, ma Obawy-- rzekł .,~. Muroo. Człowiek
tf'ń miał nerwy.H ~t11li, zachQwarue słe jego

coohowal spokój i- pewność siebie. aczkol:::
'Yd.ek powodzęnie eal~j· fłprawy zalriało 'WY
łą(.:mie od niego.ltmi ,zauwa.*ylito z "zado~

'woteniem..
-

-

;Je6feś jedyn~' ktÓry

'

'Sobie ,z nUn

llora4zi ..;... rzekł pnewodniczącyz umanieDl.
-', Nie będzie nie ,podejrzewd, dopóki go
nie chwycisz za' gardło1, Szkoda, że bl ~.a
okiennic. '.,

"

,

, ,

i,i

h.~ pojawił ~ię wyrai żadowolęnia, , a~ece sp~_'
6~y ńaukrytej broni.
' "
-'
, ",~ Anrpary :z ust, jeJŚli wam życie '~
~e! ........ szepnął !4c l\'lur~o, 'wychodząc z po:::
~ 0Ju lzamykaJąc d!4!Wl za sobą.
"
,' .. '
V:'SZyscy czeksli z, n4stawionemi uszah'l. ,L!czyli kroki tG~warzysza 'w korytarzu..
f'<rtezn usłYS2feli otwieranie drzw.i zewnętrz,
,.,t:h~c kilka słów przYwitania. "A potem da"
ły, się słyszeć stąpania jakiejś: nieznanej , ~
sf!'by wewnątrz domu i obcy·jakiś ~ł~. W

.

ehwilę później zatrza.śl)ięto drzwi it>rzekrę~
c.ono ~lucz w zaJDku,Zdobyo,z wpadła w'
p~łapkę. ~$rys ,Corm~c 'zaśIDiałsię $~aszJj..
Wle1 . ale ~ł Me GIDty poł()Ż1ył mu na ~

Me Murdo zbliżył się najtiierw "do je;:
dn6ito, Potem' do drugiego okn~ i zasunął do .stach '~ojłf, wi~ dłoń.
'
kładnie firankt
'
- Oieho, głupcze! ....... sżepntłl .. - J~
-- NO teraz nas nikt w.epOOpa~y. ~ namwszyskto popsujesz.
GOOzlna się zbliża.
Z sąsiedniego pokOju dOchodził szmer
~ Może nie przyjdzie? ,MoZe zwęszył rozm.owy. Zdawała się przeciągać w nieskoń~
llJ"dbłe:zpieczeństwo? ~'nucił sekretarz..
{;.zonQŚćf Potem drzwi .się otwa.rły i ukazał
.
-'Przyjdzie, niema obawy, - odpowie się MQ l~urdo, z palcem na ustach.
dział Me MurdQ. ~ Spieszy mu sie.,"tak, j#k ' . Zbliżył się do stolu i· sPojrza.ł na wszyst
J

i wam. Słyszycie?
Siedzieli jak figUry, z wosku, ze&~kIan
kami zatrżymanemi wpół dro.'!ido ust~ Do
drzwi zapukano głośno, trzy 'razYr

- Sza!

Me Murdo pocniÓ8łdloo na znak: ~
~nis... ,Ył ocach .eb%aDYoh wok61 S~'

kIch w<?kolo.

Zaszkawnim Jakaś nieuchwy~

,tną ~pl1an,a. Zachowywał się

jak człowiek

który ma dQkonać wielkiego, dzieła. N a jeg~
twarzy malował się gra.nitowy spokój. Oczy
"wiecHy dziko poza okula.l!~. Stał się wig:
'"~ocZnynll>allem sytuacji..

-
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KALRNDARZYK.

studnia'- Walerjana
TRA/ARY.
Micjm: - Wy.wolenie'·
ll

si

ff

rI_u Popularny

-Chłopi.

płomieniu

zyeiAn

Splendid'

12 djamentów"
Gong _ .. Precz z rOzwodami.

Odeon: .- łfWyspa

strlace;tlC~Jw··

CIAtY .... Slatański wyścig.

Po

GrandtKino - Demon cyrku.
Imperja): - f~Nibeiun~rł<

Dom Ludowy: . . . . f.Rabin

dz

ioro

Proboezsz parafji Bełdów.
d'ugfell Cle21'_. chorobie, opatrzon, kllk.rafn"
14 grudnIa 1927 r. praei/wlli lat 4L

zmarł

4ł

Hond ,

ą

Gą

\v

WIDOWISKA.

Cuino: .- »W

t

Ś

tln'amk

Wyprow&<b:euie zwłok ~ pl~banji do· kołcioł. QMł4Pi

fl

(;r,rso: - "Bunt krwi j zelaza
Miejski Kin~ Oświatowy: -- ,J)t:kJbtyści'\
$

o 1I(XJ!zinie

-c~

-4

po

w p ....k

-. 16 b. ..

pol.

Naboieńttwo żałobne i aaportacja zwłok
w fłobo~ dn. 11 XU o iodainie 10 ramoli

lU.

C~ab.

,

ił

mi.jeHW, ~

li

fi

po lOnOlei ojl~o
żYWICIELI

ZWALNIANIE

RODZIN.

:"~ dopJetIJ po ~erdu ~ . . 1M
:i:rjałny rocDłny poglr8J. ~ a
~
mógłby JĄ pracą iWĄ

utnyml4

W podobnych wypadkach l'OCkiu 'W'łII'
:~a słołye w kom.iaatjacie r.qdu podmie de
',\ładz wojskowych. do podań ~
te
8%ere~ÓW J)02:08tawllaja

1ft ~

do

%ycła i

doprowłuba

lf)$

rÓ\1linil!l2 ~l~&a lię,

ut.,ocm,.-

"alł\czyó dokumenty dowOthĄCe. te
wający służbę jest faktycznie jedYl1J1D ~
"v iclelem rodziny i
przeprowad.loDe ..,
~hoiiMnie potwierdzi te dane, to ~
7OS'Wde fi wOj*a swomiony. (Wp)
,

oue

..

<

b
WYBRAŁ WCZ ORAJ 1000 CZŁONKÓW
Y~łł

•

191 ~

KOMISYJ WVBORCZ"'{(H
lpo.

e..... fl,jń'D"A'ł.'ł:1'

13 l

-

Ra~

cały

2 członków i 2 S.kp06w do ~weJ ...
misji wybo~zej Nr. 14 na powiat l6fkk1
Nutępnie zaś konwent BODjoróW M ~
list przedstawionych PfIU ~
~lgrupow.nia Hd.i~Jde

wmdłł

~. .

!(Ornł8]łe

3

wybofcee. ł'OWołuJ., 1'0 3 ClłOll1t6w
kaid J ze 199-01\1 obwodakomIsji wyborczych. (P)

UltępcÓW

y.,_.~

I
K1

Dyt'ekejo. telefonów
''i6N

STAJE DO SPISU.
tll\

Z.

'~

się Vi lokalu 8furl Wol~'!kowo'-Polieyjnego play ul TraUłUtt& ~ ,
w
od
do ł5-ł)..

kt6re

tQ%mie~łła "fi północnej

Cu~

Nowe atltomaty
.Tmpire KonJtantynows~a
kie-rni .,Sfinks" Ałeksa.ndrowska
'UNCJi , Proselu
Całe, Z\trknwska
Narutowicza
(bil')

literY' od L

Spm odbywa

""I'_... n.4~_U

automaty

u

DZiś

czne

~tv

19071

\V

ru~

w ft"Sbh

Wy! ła R
lak k:hmunikuje nam 1:"r~i\rł P~ń~twoweł!0

Unędu ł.Joir~4nictwa Pr<\cY w)'plata '%apomog
dora.inydł pra(!ownikom uooyałow1m odbę"

!u" czasowo w m. fAldzi wabrenie XII
,v.. 'it!l!O't>~Q"h P.
nn litery od N

xur

exi A do

Osoby, UChYłlj'lQe się odobowt.
osobistep,v zf.d08zenia aię do lpi,łu. oru o')'JDy. zgłaszające się ~ pnylJZYD m.eUIPrawil
dnwioo~~tch po term.inie, ulefłru, w . . .
ldministracyjnej karze 81'.1YftY do II. ~
.- lub aresztu do 6 ty~ Ilbo ot. t)'Ul
Irarom lą~ll)ł..
:
ł:
l

o nazwi

•

~ozworCt\vartek
de.
,
~

,DJZurj-~tek ,

Dz~ w.. nocy dy~uruj~ następuiiice ap
Jd}: M.. Ltpca(Piotrkowska193), E. Millera ..
c

Dla'tJe

:(?iotrkowska 46). W. RQszkowskiegc (Kon::

I

15,
.gn1dnia:l927
.r.
.f
~

szyc

t rz st

GWIAZDKA DLA ~OLNIERZY K. o.

. Komitet obywatelski gwia~dki dla iÓ!·
nlerzy KOP. zwraca się z gorąc, pro$b~ do
-.~.(.'~.".'." 64), H. ,Nie,!,~i.aro!,skiego .CAl.eksandr()w~ . lipołeąeń,stwa łódzkiego. o łaskawe nad~1ła...
.::""a. 371 S. ilankie1ewlcza (Stary Rynek 9).
nie upominków gwiażdkowych dl. żółnierzy
Da pograniCZłl. 'Paczki dla iołnierz1 KOPI<
(bill)
zawierać maj~ 1--1$ dkg. piernikowI 2),20
'Sztuk: papierosów, 3) 25 dkg.bakalij (c=tekoladki, suszone owoce, cukierki), 4) 20 . S_a
(.~antynow&t:a 15)~ A. Perelmana (Cegielniac

r le

r.

lI)fz$eh6w 5)kałendan:yk. 6) chultecda 1_
~elZ()1'1k" ,gf~ehyk, paata. ~zczotecjka do tft'
hitw itp. 1) li.t ~ opłatkiem.
.
Komitet plI':lyjmuje pacdi W' dłliach. 15,
16 i 11 grudnia VI god:tinach ~d 11 do 19 w
kasynie garai:toliowym Al. Kościuszki 4~ K0mitet ",prasla. o niepakowuie do pac&pr2:edmiotów ć. uleiaj.c:,ch zepl\lciu.,

Ujęeie dezerte~.
'łatwópalaoici materjału ogie~ tO:l9%enał .ił . poli~yjńe wdrośyły za nimt ~ ~
. . . . '. .'. .~r~d ~liu'dniami, jak 'donosiliśmy, gwałtownie, tak, że nie wystai'czyło na stłu kiwani&.
W
.oOcJ----..-;
}"~:. . . .~esztu' 'koszar :?B. p. s~ K. l)() wyła~ mienie go' użycie hydrantów- fabrycznych.
~'.f~iu batszeregomec Zygmunt,· tUCłak, Wir~d robotnikÓW powstał popłoch i' zaczęli ZE ZWIĄZKÓW ISTOWARZYSZEN..

óni . ' tłumnie 'opuszczać fabrylC.ę_ 'ZaalarmowaDO straż bgniow~ i po upływie kilku miklut
na
miejsce przybyły I, fi i lU odd-ziały straiy{l
,~.ItMy,lMłI.DYŚlnym wynikiem dopiero ~
które
pod kierunkiem komendanta dr. Grohma>~~.je. ł.J.uchka znaJ.ęźl~ ,żandumi .w mie.sz~
, na .prz,yst_piły do energicznej akcji. O go.,.~::;fłiu:~~ kOchaDki,'przy ut ':['relenberga33.
,dzinie 2 min. ł 5 pow złik:widowan)', su..ty
';'i}~,'
Dezerter usiłował ujś"5 z rąk źandar~ 'nieobli~one.. " (P).,
'Y~~",· wysbkująG przez okno parteru. śc~
. ~c~~,3 . płotu. kt6ry chcial :Pfzekro
·Har~e sZOlprÓlł

'}JJ""l'$OtlY siłą atlety~.
. ~~!'.
. PGU'ukiwania 'za' zbiegłym uwieńcsODe

HYłł:~iOItał·lpo krótkiej walce, podczas

me

któ=

~j
zd.oJałposłuźyć .się wydobytym nt)$
~"-'i;:" .. 'okuty .. kajdany i,odsta.wiony

,~'~.~).,

, .

, Pn~leclJa~y ;r:zez ·tramwai
,W dnia 'Wczorajszym przed południem
J~"poa'tramwaj linji Nr.. J na ulicy Brzezińskiej
"~.ł·}$ję 86-1etntAugUst· Rocław, zamieszkały
przy',tejieuliey domu Nr. 88.;Staruszka, który

uległ

paólJ'ĄY!D' '. dość

ciężkim

potłuczeniom

,.:pn~ni~i~~o~o domu$ .gdzie za,!e~wany fe ..
·'btaIpogotQwJa ratunkowego udzudtł .~D1U~po ..
~owstawiając u .miejscu w staD.ie.1:iar

'.*'.'
.:
.

~

~i~,.m,
.

~,',,'

f

'-.,

(p)

,

:

-

.

. Po~ar.

.... ".1v:dD~~,w~zorajszym o godzinie' 1 mm

pc,.

,';.'.t~"
południu w.fabryce B-ej Dobraniekich
',; ~egieIDia\Da' '89" wynikł. 'Ooiar 'woddiiale grem',' pli" '. Od iskry, pows!ałej wskutek tarcia, zapaliłsi~ %espół:maszyn. przyczem ogień p:rze''ą\1ciłsię nanagromadzon~ bawełnę. Wskutek

Z

,.soKOŁA" ŁODZ

L

W pialtekdnia 16 bm. ~ ~
ł6dzkiego tr-wa ,$okół", druh senator Up.t
kowski, w tow.nacz. okręgu, dr~ A. Lin~
ra .i tky baonu s.. D.. Se kpt re%.. Zaor'Skiego
dokOna przeglądu ·gldazda ,,&koła" ~ .1
. przy ul. Nawrot 23.
W ciągu dnia wczorajSzego dwIe osoby
Podczas przeg}llGu zostaną wydaaedy- •
zostały przejechane przez nieostromość SZ~
plomyczlonkom Gniazda Łódź' t którzy'od
rtrow, jadą-cych z nadmierną SZybkością..
Pierwszy wypadek miał miejsce przy zriac~1i się Vi' zawodach Sokóli~·
W"obee powy~szego wskUanem. j~
z~~ .' ulic .Piotrkowskiej . i, Ewan.giełickiej~
gdzie pod koła samochodu' dostał się 55:=letni , p~alne i· lic:me stawienie. Drul;lów Q
Józef Rzepecki,zamieszkały przy ul. Radom~ ~!odz. 19,30.
,~1'
,f
~kiej' ł5~; Uległ· on -złamaniu . . lewej 'goleni. Za
wezwane lJogotoW'ie Kasy Chorych przewio~
Z K~A ł:ODZKIEGO ZWĄZK.U }
zło. go do szpitala maiż. Poznańskich w. ~
BIBUOTEKARZY POLSKICH.
n~e dość cięzkim.
.~
W nadchodzącą niedAielę dnia 18 g,.
. " Drugi. ~. w.y<tarżył' się przy ul ama o godz. 3 pp. . odbędzie się w lobla
ZachOdnrej31,gdzie przejechany, został Bibljoteki Pubłiąnej, Andrzeja 14 konfe~
. przez. a.uto' prywatne l~letni 'lłęrek :eUus za cyjne zebranie "członk6w kcła, inaugurujące
mieszkały przy,ulicy Berka Joselewicza . 5.
seżoD. zhnoWyprac· Koła. ~'-Na-~db1
Odniósł cnpowłdane 'rotih~cie głowy.. "!b
karz' pogotoWia "Kasy Chol'ych przewiózł chło dZiennym: 1) komunikaty bi~ce - Za.mtd-:
. pca w stani~ cię.żkim do szpitala przy Zbior 2) referat p. Heleny MayzJGwej, p. t. ,~
ni Miejskiej..

,

. ,

W obydwu wypadkaCh szoferzy, ~ol'Zy

&tajqc z zumieszania . zdołali zbiec..

Władze

wozdallłe z wycieozlki do-blbUotek: 'franc.
,l.icl1 w Paryżu$S. GośCiemile widzhwi !">iIII
wstęp bezpłatny.

. ~~;:~_

,

4L

P.pula,rny.

Maciej Baryna kolysz~c się na nogach, z wy"
Tembardziej zatem:W. było ni~wYłde
eiągniętemi _rękami~ jako' obłąkany, 'musi niesumiennej i inte:ligentnej, pracy Mieczysława
II..
'mai przez pół' godziny umierać w takt "Śmierci Mieczyńskiego, który z gorliwości", ~
III.\.'C·
Adzy~ z~_ suity Peer Gynt. tę tajemnicęskan" lepszej sprawy. wyreżyserował tę s~ukę, .8ftIł
" •
"li
. ynaWSK-ą wyjaśnić potrafi chyba reżyser czy
w niej' i wygłaszał słowo poety. ial było ~
t~
"~'f~~':
_
.".
.
.
,-'. też-.:d,rektot teałru~ -którzy snać zapo~Dieli uie
teluych wysiłków _torowo
'
~,,*. W'.~-ch
~daeh w6 obrazach z poe: tyłko o granicach. cierpliwości widza, lecz'
Na czoło całego zespoluwysunęli . .
wie§ei WI. St. Reymonta.
również : o ,marszu żałobnym i t. p.. cudnych EdmundS:zafrański i Lech Madalmski .. Pierwszy
".';' Niedźwiedzią przysł.\lgę oddał zaiste Teatr utworach Szopena i innych polskich kompo-- z nich odtworż,łkreację Macieja Boryny we
P~9~ęmy pamię~ Wf. Reymonta~' . jego nie- zytorow, których melodje . są bliższe :naszemu tylko umiejętnie. ale j, wyrzeźbił z prawdzi.
, .śmie~tell1e dziełb. "Chłopi łj t zatraciło,· dzięki sercu a zarazem bardziej odpowiadałyby w da- .
miłością i trosq o każdą. delikatną tkankę
. nieudolnej realizacji Jerzego Zawieyskiego w nymrazie ogólnemu charakterąwi sztuki.
w wykończeniu scenicznem, drugi-młody aktor
zupełności;tęn ni~w~kły czar i u.rok, tę świeDla człowieka, który zna tę CUąO~n.ll epo.. r~kuj~cy )aknajpiękniejsze nadzieje. dziłki
.iość i koloryt, jakie cechują tę słynną na cały peę w prozie, widok tak nieudo)nejprżeróbki l mezmlemu~ korzystnym warunkom zewnęm.
.;,światpawieść." Jeśli już sam literat nie wy.. scenicznej robiłwruenie jakiegoś. inwalidy'] 'nym, -ekspresjll interpretacji Antka Boryny po.kazał·. tyle pietyzm~. Vi nieco oględniejszym wojennego, który bez rąk i nóg,· z pustymi, l'y.;wal ,sł~c~acza, pod.da~"cegQ. s!ę chętnie· %.'1obejściu się :lut eudowną epopeją chłopską, oC7ódołamł# wywijając okaleczałymi kikutami. wlołowoSCI wykonania l zapomlna),cego ąwi"
to 'powinna~; była dopuścić w pierwszym staje przed kimś, kto widział . go ongiś zdro- lami o wyżej wspomnianych brakach. samej
nę
~1rekcja teatru do tak fatalnego ujęcia wego w pełni sił żywotnych' i w pełnej kra.. sztuki. '. J~gDa, Jadwigi WerDi,ówny posiadała,
jej, w drugim' ?:S3 obowiązek przeciwdziałania . sie, w osobniku ,zaś, któ-ry dzieła tego jeszcze obok .duzeg~ uroku zewnęrznego, niezb,dn"
.: . ciężył :na komisji teatrałnel~ miasto ~wiemf 'nie czytał, "moie oglądanie tego widowiska tu: głosową lmpo~ycję. Di!ł zdOłała się cat().e
'. śubwencjonując' wydatnie Teatr Popularny, w~budzić fałszywe wyobrażenie o tem wznio- mla~t. ta ostatnia wc~uc D~łeż,.clew 'rolę
,~~ai t_~ VłYwiera~ ocłpowiedni wpływ na re.. dem dziele· iodehrać mu taz nażawsze chęć chłopki, podobnie. jak to ~re$zbt, p~ehodziło
.:pertu.ar•. a priedew$zystkiem dbać o to, aby zapoznania się z tym nieśmiertelnym utwo- z trudnością i Bronisławie Broftowlllkiej kt6ta
;. ~nieptofanowano autora, tak, drogiego sercu rem_
pozatem wlała wpottać Hanki wiełe':Oe~. polskiemu. nie Wypaczano jego myśłi~ nie na..
:przeniesienie lwiej części akcJi na reiy- nego wyrazu i głęboL::.ilasto uc~ucia..
'dawapo. niewłaściwej formy jego llcZ1ł.ciom f za.. sera,' który 9kryty czarną szatą, przed każdym
.
~a to~yr.. JózefPilarski, jako B;rłiDa
,,' lIli~1"orn. L te,nden6jom.
',
aktem wygłaszał (słowo poety). nie może dać UjawnIł 'wybitne zdolności w stmguiu ziemma!
,'. ". - O~raZYJ w :które p. Zawieyski wtłoczył widzoWI należytego· :zadowolenia, przybył bo- kÓ,~ł a Stanisława Brzozowska ~ftalada w roll
·.. :póWjeść ReymoIl~ żbyt. sąńaiwne, zbyt nie- .' wiem do teatru nie w celu słuchania r~cytacji Jagu$tynk:i ,ulubione' pele do pnykr}-ch'i m,o..
",>. ~r~nie; zhudowane~ iż by mogły sprawiać
z dzieła mistrza, lecz dla oglądania ~kcji notonnych zrządzeń.. c,
, w:rążenie prawdy, a przedewszystkiem oddać własnemi oczyma.
' Mari!"l'l. Bielec~ j~koRocho i Stawił_w
,w.zrozumiałej formie treść powieści, tembar..
W tych warunkach' musiał ten ,.dramat- ·Ja~szewsk•• Jako dZiedZIC Jacek, potrafili na...
dziej/że w miejsce t'reści,zamieścił on drobne działać na słuchacza nużąco. zwłaszcza 'wobec .dackre.o,:,a~ym postaciom wiele w"am
epizodY1 tanie efekty i melodramatyczne za~ łych .długich przedmów przed każdym ak.. prawdy l ~ycla. '
',. .
końezenje kiłPtobrazów. przyczem ilustracja tem, przy zaciemnionej widowni i niezmier..
Ogólnie jednak zUDaezy6 trzeba ż~ 2:
r.U1ZYC'Znł'- niezupełnie odpo1.\T iadala treści ohra... nych antrakto"v:. wy~ołanych koniecznością ll!'ałemi wyj~tkami, ni~ potrafili aktorzy' WC2:UĆ
I\'zów,in!e!harmolliiowała'z' ogólnym kolory" przebudowy prymit)rwne) sceny. skutkiem cze- Sl'W psychIkę chłopow. skutkiem czego spra...
tern' wsi p o l s k i e j . g o pr~edstawionie kończ,.dopieto PO pół'· w,J.ałocałe pncd.tawi~ r~j wrażenie
Dl. ..., a. po. • na.skroś polekiej .ztuce n~· ""'~.~~l'i
W-. ...
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.QUSTAWtF EMERYTAL

WOLNA TRYBUNA

W środę, dni l 21 bm. o

M'lt.Czorem w lokalu

Zwiądcu

Piottkowaka.

Feliks Ladewskl wygłosi OOC%yt oli.ławie EmerytalneJ Pracowników Umy~

lOS p..

wycll.

W~t~p taft

,

.płatny,

OOtZyt· dla

:!1t. nieczłonk6w

członków

~~roszy.

STOW.
ułatwienie swym

CZ4lonK:om

handlowego na
Pol. Kupc. i
lo 2'!ezwolenie Izby ~lrl&ł'ł'hnwf"1
wykupywanie
myałowych..

wypełnia

s:enia

i

~towalrZY ..

patentów rUUi'icu,ow'vcn
Deklaracje

pnyjmuje ".... \t· .......łd?\l!lOł

~PiOh"kowska ł

o

POŁĄCZENIE

TRAMWAJOWE SR. ODMIESCIA Z ZARZEWEM.

Czy nadal .Jeszeze ogromna dzielnica

pozost~nie - najbardziej zaniedbalUl?
Czy więc znowu (iJU'emne starania tysiącz~
nych nesz robotni~yeh? Niedawno temu

Z.uzew

mleszkańcy tej nieszuęsnej dzielnicy złOŻYł!
Da prośbie do Zł'U·Z'ldu ~1ia
~hl o Un.fę tramwajową ulicą Przędzalnianą_
P WOjewód.tki. wic'~J..rezydent miasta, obie_
SłUSztle Zl~aalua ludnQści robotniczej
ZiUl~OOJ'OljOr'e na
przynajmniej o ty
będzie linja tramwajow-a

li :4100 rodpis6w

N~lPi(,rkl()WlSki~!1l0

do Przędzalnianej.
'·yx1nC%asem :z wiolką troską aowiadu-

Sięf

nowy

tramwajowej VII
dzielnicę· Więc znowu
zostać
kor;.:unlkQ.cji z
na l Dal'a~le1 uzasadnione

•

wracają· 2 _«lnentaru zar~~iegcJ,_ kt~

id.poaneby z

trz~h wn~1kicll

puafj!: ..~

Anny, św. Stanisława Kostki i iw.. JCrąża.
Nłedość, te od lat jut w naneJ ~
nicy ulica Przędzalni.nana duie.J p~~~
tm między uL św" emiljia Miljono~ DM
tak skandalicznie wybrukowane chodniki,
coś podobnego w t:ałem miejcio .. mema .'
miejscu tak ruchliwem i na tak wiełłdej .
,Przestrzeni, nadto jC$ZCU nadal ,truUny.łłY'.
pozbawieni tramwai6w. któremi imle :~.
ee .cieszą się w obfi~tośct
;

*'

j

To też śprawi!. rO;alzenenfa dm ~'91'ajowej nie możot.. k pozosta6, i_jest'...
projektowana. W tej spr~wi.>.od))~ fiq: l_
bm. o godz. 4,3u w fali Pl'X)' ul, Wacława .'

rebranie mieszkańc6w OPU8ZCSonej p~~miasta dsielnicy ZaruW'.
."
Nie ustaniem!1 w staraniach, d:ty,
SJ4C:2Il,O rseśze robotni~ otrzymaj, ~~1

s miutom..

-

s. P. PREZ'YDENTA NARtrroWICZA..
Frank, M.. Fornalska, kpt. B.
U'al~ie2m.ejl0 ;zgonu

Pl"~

~ydmta R.z.czYP06nolitej ś;, p

Gabry. N ..

rutowieZB.,
odbędzie
w
Filharmor ji uroczysta akademj~

Wojew(\da W#. Juzczołt, R.

u.

Gro~
KubalaŁ W~

wojewoda S. Lewickl, L. L('wandt{ , Y)t,
l ipiń·~kat Dowódca Korpusu Gen. S" M.da.
<.howsk:. O. Oberfelt, kpt. Orlot,ppulk. Par".
fiński. F Pawlak, n1f)C. Pawłowakt ~..
A. RJ~\':ski,
A. Tomaśzewaki,
~.
L
pułk. Dr. S. Wie('kową~;t1t
pułk.

~~ójtowicZł Prezydent :L'~_
J. Zawiślu.
_

Eiłety na B:a.demję 8ł\ do Ba~· W
cukienu WP.na K. Gostomakieao pgr;:~~!łl"
ł:y

Piotrkowslde:jll .. w dołu

ab...,

'od· 10-,

dziny ó.tj w kasie IijlharmOttjL

Jęczmień bro\luovry 39.50-41,OC,.
OwiC$ ~
5~34ł25

Mfłka żytnia 65 proo.57t OO
l\ląka tytniJl 70 proc.
55.50
MĄka pszenna óS pre. 67 .OO-7tOO~Otręby łytrue

w

sobotę

i VI niedzlleiC

południu.

łówki

Ogólne usposobienie Iłabe. brak

POPULARNY..
"CHLOprr Reymonta.
POPULARNY W SALI GAYERA..
Wobec na(lZv.,yc:zaJnt:~:Q
~!etna operetka
~ pjęć razy w Sali
.

29Sł dziś W

AIJ'1:Ual't ......

, Robert Cttsadesus, kt6rego mistl':.towll
śka gra pczostawiła Da śłuchaczach niebywib

t L l , jl

r6tnych eenach..

--000--

teatru~

DRUGI·KONCERT R. CASADESUSA .

łsi

KOMUNI'-AT.
N ajodpowledruejaay podAtuuek ltWI"owY.
Naj(ldpowledniejl%y poduwok·lWiazd
~ C\wy at.nowią sprzedawme prał firmę
Ignatowicz. PiotrkoWłkte Nr. 96. tel. 8.33
i ttm od dawna jut wenlo w tradyc.f«a:.Bakalie VI opakowaniu oryiina1nem i Da
Skrzyneczki, zawieraj'lcc 12 butelek' j
go
lii
lub kilka. różnych gatunków will ł
ora. bogate gustownie ~orow. . kolii y.

wi~orem.

5ooz.,·82O wieczorcrrt
4,popoI. i 8,20 ~H~'''r.'~."" ......·f'lń

...

utl'Udnia obroty,

--.g!IoOO

NI.

28,00--29,co
27.so-:28.50·

Otręby pszenne

tygodniu: w

Żyto
Pszenica

PIOTR tUSZe n8
38.50-'3950

ł6~*iO-41.50
Jc;czmień przemiałowy 3J~OO-l5JJo

KRAWIIC

.

·

\

CZ,Y,lto .pszczelny, ,pod "watane~,·$pożywezo..}ećzńic'J.y

ł

&1

I

"

kg~ zł. 50 wraz z - opłatą
pocztowC\ i blaszankami
A

.

m
.

... , .

J"

trIlennik.

ł.

••

li:

6101

Magistrat

una
-I'

:

--~~~--~---
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7'408-1

niniejsierri ogłasza, że pr:zys
tępujedo parcelacji tere

nów leśnych

.

I
Kupujei spl'%edaje t6tne
M
meble dywany futra oru
samowary. i maś%yny do lut/cia
Płac,= najwv1sze ceny Ch Łafnik
Gdańska (Długa) 44 tel. 62-$9
Uwaga: Za ubrania płacę MjWYź

Ckowska 44

...

,1418-"

7

soba inteUI.•.
O
podall'stwo "wiejsKie

"edftim

fttrt.ll.. ' \9

w~eku ~na1(Qłl ,dos&oftałe

, ....

ł miejskie
.posady .... do.,"I~·tl"dw

pas ukuje
do~cm lub' ria~f~l)o!tWoJ\dł"
Cegielniana 53 m/1ł ··'dliAJ. a..
ad g. 1 do 3
'1S1ł-1

A'..A'. Atli'Otom~ny.
let~mki lU'I~$~
wyściełane, stoły, w

d,~tym wxboue ceny bal'dzó nizkle solidnej roboty 'na dogodnych
warunkach Piotrkowska 108 Pf'xez
dżiecki , . '
7348-4 .

.

, LOaale
POdd,"b,
ini.,e.
~
. na 'miasto las.'
o o
Reflektanci na .. parcelę Al 'A!' A!r.s~k~~;t~:::nl
D
... nadmjący
wi'ruu' zgłaszać się' w 'Ma-:- tomany, lęŹlln.ki materace paten-

W,

~

Ht.OPIEC· cło· 'Jl.Is&mł Pi~

- P~.tu'lwane

. 1352-1

sze.

u,

P

.. -

A

14to--2

citrtebl1& ~&r.tuc~el'\jce do
cia Wiadomo~4 Al. KO$cłuutd
Le 3 (l p, fr.) Ptaeownł& "et..a-

6266-1

na rat, spnedaje .Chodkowski
Sienkiewicza 25
. 1656-1

(Mat·)
. op.

Tu'

c:łowiok do iJG"luj
Piołr1ęowska 84 tV t)~od:ie

Potneon,

,

pianina, :ho..,.Erużywan~ najtaniej

rn.o'id Kleinar. ,

.

Nawrot. 151 p.
·aiiUlli

..
~
, -..
'Podwołoczyska,
ul~ Mickiewicza Nr. 73

,:Or~k,rnla Akąden'sowa

NA WYPtAT~ Jaclwabł\fłł

najlepśzei jakości, tegorocz- ltianei bawetł'lian.e towmry.
4ł
n.y,: wysyła ~po cenach . re.. Leon Rub ••,killj KiHft.kiełtG
-9
klamo'wych za. pobranIem
poczt.:·3kg.zt 10,80,5 kg. ·0·b\lwie,··firankił'~we~tf'Y J palta
ł 1A Q,')
lOk
lo 27 '20'
m~słde bieli:nę, mil"
z.·· ~';)V'..
.
g. %1. ' . . nutakłul'C; tanio na raty.Kredyt'

1ftfili•••"

J'

.

ist~pienia. sldep"'21'pokojem

....._................IIiIiIIIIiIlilllilld--IIIIiIIIlaaa-IIIIIiaIII----.........- - - -...........

.'

. ' 'Pr~,łmułedrukl'

wu_aktego .rodzalu Jak,
. Ułotk~ .alicze•. blankiety .
prospekty" broszurki
it.. p
po unach 3ci'~

,.kalblowaDy~h.
~

gistt1ilde m. Tuszyna w
te.· rm.inie cło dnia tS-stycznia.
1928 'roku'we wtorki 'c:twar

państwowym

prywatnym

10 proc. opusty

-

na

kałdv J~.!

1382-.-1.

Wb:ncra.1 .

rzYimę! ucani6,,;-;na. ~ł~c:
- orla. 23· mo" ft .' .';1394 :-1

P

..

" . . .

,

NA

IylkaJ (le irJłkitzl1

Juliusz' Rosner, .Piot~ko..!Jm
1~., ,~eft, ~. '25 do 50 proc.

1051

R6łna•

Gl
.' :'"ue'h'··ot':''8

44

HOiNEK .dUł,

CPiotrkowska
,
'

ilość

Ił 111

1ft2-$ .

b;eUzna

d~mska jako: pódarunki .
gwiazdkowe Juljusz Roz ,
ner Piotrkowska 98 .
Koszule ireformymadap
od 2.90:
.
,

e.klt.rolwaga (pOjedynka) d~
sprzedania Wiad- .tdd~ ul. Ze
romskiego L.·IO ~. 22 .1400 4 .
ortepi&n· k1'6tiCiczarnyzagf'a..
nictnyspnedam Al, I MaJ. $4
m.; 15
'1.0.
'1~98"';"2

l
F.

.

ilLECZAIJłAI

P'eraom.ajńy

wany' specj&listom.. ;".",.. Sami '.' slO
~ domu.,. WJl~ezfcie s- p1':vt~pło",

Qgt'odsie

neso słuchu, .szumu i ciekni~.
z uszów. . . Liclnepojhl~kćWą';'
nia... -- "POUC%iljłlCą bFOSZMI'ę'''''
sylam .be%p~atnie na.t,cb.ni~.Eu.. ~

K

NalwytwornleJsz.

.,-;.-:,

T.

wynalażek .E~lo,Ja·Stuł&m.(lMfto'

k~plę.,

anapy i Kozetki· do sprzedania
kryta łobeli~ą 11 tapicera
7412-1
Sienkiewicza 56 "

. DIIi prenum_ratorl. rabat

'P.P~utzcdDikom

się

1'~ 01'81 uała, :-os~!dóna~j-Ił,łmo

,owane i m.i~lddeJ kU8;;la gi(jte
meble kuchen,,&, biurowebiutka
bibljoteki et.tepki, wies%adła. bia
te sal()nikiw.d~ym wybol'%e po
ilei' i 'aoboty każdego tygod lec,," na raty Magazyn iMebli Wt.
niaod godziny l,l do 15 Romis7!ewskiego Piotł'kow~ka 116
Burmistrz m~ Tuszyna p. front tel. 21 .. ()2.. ·0111-1
.(-) .J, DomoW1CZ
WYPLAT~ Najodpowiedniej
sze podarunki gwiazdkowe
Cl'epe d. ehine, akumity, rypsy,
popeliny, ~łanelet biały towar,
kamgarny na m~kie 1.\b.rAnla Po...
łe~a Leon Rubaumn KiUńlkie,o

6_

~Q"jl1
•. Liśski. koło ' KPa~O?l:\.
c·
•....

k
PiPilcow•. ;. . rsdlHle.
A
nm611'ienia
oru
Piotrkowsdta 132, m. 14... ·· . .. ,
U5SVb..

~

:

pań

.

.

1'.

,~
~

.:,~SQ-:;

ftHYbł4ka~. si(j pieJ mię"~'
f' Qo'bermana \luy i o,~o~ ..
te

Odebrać można
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.Lipowa SI" f1ł •
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