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, w t.ODZI, .. ;

. Ala K05CłM_K~41
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Ma•• 1 c.~. UlU'. t.")
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HeeL tJf:yimUie od s-6
Art. t Iist6w 8rtonimowyCl1 -,
nie umieszCza sie-

,a. D-,,,,;
ł
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Naletyt••t -pocztoWI.
ł
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«

,;

anui
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spnz

11.gt~.. nła IŚoZl
rtr:= $

ni'e ł Z
.

r

O'wacyjne' pO~ itanie 'pre,

.

ci'ę ,'ył"

..

r;,

.t

"':-r'

Gen:e',, .'J8~

lera lite%'sklego.

fierWSle objawyz-bt2tnla PoJskL-j\tewskłego -- na Litwie ·tik·'jał('u· .~a~
.
. na posłow l na redaktorów.
. ' .. ~_:, ~ -; ", ,_~, ___,., _
Ko\Vno, 1~1~ (~_wl. _
Na mar-girt~sie Znl.lany nastrł;'jO\\~: któ
~'~astąpiły tutaj w ostatnich czasach
odniesien.iu do Polski, 2anotO\vac nhleży, iż
t.f~ęaQWa "Lietuwa"
rozpoctęła w swoim
ś~€Jr~~dzu a~dycji . radjofonicznych, _\lwi"

w

~~ąc $tację
-,

warszavy:'skfl, i

kaiowicką.

,' . 'Kowno, 1~12.(aw),

"

,'-:~-W '~WU\~ktt z' ,r-ocznicą uzyskanit\ia.
moiliiclńoścf 'Litwy, .obchodzoną, ,17 grud
.1lia,.ogloszon~ ,będzie.amnestja, ~,tóra m. ,i~.
obej$ie 100 U~ię2iGny(h w,obozie koncen~raG$jnym w 'Yormiach'

STAFF LAUREATEM.
. Warszawa 18~12 (pat)
Dzisiaj w polu Clnie odbyło się ostatn1e
póSiedzęnic sądu korikursowego nagrody liteIII
rackiejM;nisterstwa. W. R. i O. P.
_
":
.Sąd postawil',wniosek przymania tego
.ocznej nagrody Leopoldowi Staffowi za
tom poezji pt.: ,.Ucho igielne".
, Uchwała sądu. ko~ursowe1-!o, stOsownie dQ. statutu na.grody literackiej imi~~ia
tMinistersiwe W.R. i O.P., podlega zatwlerlS
ld!tiIiiu Mmistra· V(.R. ,i.O.P~

-MROZY w·SZWAJCARJI.

. , Bern 18~12 (pat)
Według danych g6rskiej stac.iimet~

nrologi~ej, od· :soboty . wieczór temperatu. i_2W całej Szwajcarji -zl1aeznie spa~ła~Na

'

:

,

.,

W DQB'IE ROZBROJENIA.,

"
.,
.. Paryż, 18::12 (pat)
~,New~York Her~ld" donosi z Vł;-ll1
~~gtonu,2e prezvdent C(!olid~e za.lpro..,
jf

};ąwałpfogram morski, przewidujący ~ud~

71 o1tr~tQW
~~i~,'
.

4jw;;.

wO,1ennyd;l

W ol;re-ne

,

.:

)

:)

posiedierifeZ

wodu i "&baw~~~!ijs~~2a1eth:"~iii4 . '

nia 2- Wald.emaraaem' 'nie' Jes(gpb\\fq w,·~~'nc;;, clię~ ~e~r"żani.~ 'się Polśce~
,.~ ~~"i
.' .' F:';';;
".
_K/' wo 9' 18~1:ł (awJi'!:J
!

,

:',

.
'Urzęde,'y komunikat o ,powrócłeJ ,'''11
Waldenlarasa brzmi juk. następujące: . , "',~:~:
Pociąg zajecha,ł .punktualnie o 'lr JW:!
łJdekor-Jwany jedliną. i ~Ywem k~\:
.dworze·~,
_
. .". ::~:.'-:
do prokuratora.
Pfzybyłego wraz z żoną premiera- ~/
. PowtnrżaJ-ące się co r!l2 ozęścieJ n~b witał nłl dworcu !Ilinister Daukanstas: .~,
p!łdy ,woj.ikowych wyra~l:ają. w Kown'c \\-ódca h.l'lnji litew~i:iej, Zkauskas, wiek,,: ę,!
rrzekonllnie, tż rzqd chce drogij gwałtu
ficerów-l wyższych urzędnfk6\V,całyka,~:
zlnus-ić Opozycję do ustępstw.
dyploma1yc>zny, oraz tłumy publiczności;", ~
. \Vśród zgrpmadzonych zn a idowlllPf ~ił·
Berlin, 1~12 (pat)
Kilku kinooperatorów i fotografów.' : . ."
Wysiadających.z "'\agonu nr~J~'t~'
"Pri!ussi13che Krcuz~Z~itung'4: zwraC:l
f
twa
powitał
tłum ol;rzykiem .~t"VaU,o",: .~>
uwagę na tc~ że premjer litewski Wd:tem~
k~estra
\!tojskowa'ooegrała
marSz pOwił.t.
Th~ w swoim powrocie z Genewy nie źa
~' Z grupy studentek jedinajpod~da: p! W.:
trzymał. się, w~rew powszechnym' z::\p0wie'.
~emara'Scwi bt1 kiet żywegO- kwiecia:.
..
dziom, Vi Berlinie, lecz udał się bezpośre" ,
P. Walderilaras Wraz z . mai!6nką.: ~
dnio W d9.191ą drogę.·
Clpuszczeniu dworca wsiadł do powozu·i . Vi
Diicnrilk podkreśla, że pomimo' zapch otocz~niu str:::ży honor-owej udał się do- s,w~
wied1ian.ej l'oimowy między min~ strem Stre rezydenCji.
semannem a \Valdem.ara:sem co do ról,.

----.-.-000-----

ata truta rceaniCZB' '.
na:;. .,. ,':,'

.

". ' MROZY WE FRANCJI.
Paryż, 18;12 (pat)
. .:Fale. sil~YC~,mrożów ,ogarnęły' .m. -in
. okolięe' l;laryza,· gdzie ubie~łej nocy ternlo!!
metr;c,$padł do 12 stopni poniżej o.
f,,,'

."'.

. ~_ ~.i,~";"'..~~~~.-".'~~~~~rt}~z6~:a~ie;

Włct6r.eł"ł
"zięliudział posł,oWie stroruitctw kle.ry~,t.
nych i' -republiktlńs~ch.
.
, Tut po otwarciu obrad ,na zgromnd#-J
nych.napadło 8 oficerów, pod duwó 4itwem
lejtnanta: Bar-tuszkasa, z kOlncndulltu,ry
Kewna. Oficerowie ·ro2pędzili zehranie.
Pose1 krupo,vicz~us . wniósł skarg.:

szezycieJungfrauter.m.ometr wskaZUle 30 st. ,
niiej2e~ą.. N~· ni~mach -zaś przeciętnie 17 st.
,

j..,

napadać' 00'· rząd. ,
dzehta' r-€>'ko\vań handlowych ri~efuieckO-Ii~1'
Jak stwierdzono następnie.., napaśtb.icyclw:
f ~iste1"~ Stre~em~nn ,w' o~ŁfuiilłJ.~
byH oficeraini w· czynnelslftżble. Ro~po~rw'Ji~'i
łtłc2chal .łó' KroleWca.
~ t t :.\~
no w czasie naj'ścia na ,redt1kcję l~'dpęgp
:~~~x!riik t'w-}eril~i ze, VI . kołach ._ p.Jii~!
a;,ofioc1'6w, słu2ąccgo w' pi&łku hu~aIó\V- k~~, ~~ydhr'Berlina"faktten, wYW'olał pdwai-....
wh:~kiGh, ~ecekowSł. " ' .'
.: .. ~,.
!WW;rał~nie,i,~e·' ko}a,t,e,lh'ówłI\:.' ~xai
ze"." nl!tij~et', "Str~~etp.!liui u,nik#ąf" poWiót, '
,,' ·I~ i: ~ł>~~ob:'~~kj!i!~~~!VdQtUu,r~s.41i,~~il

c:ziusa, 2wołano

z Kowna. .te do redakc ji

,-

oa.p'a·d_·'ąr"

li aby zilprzestal

"'j;irdonosfląz'Ko\Vim~;~~

',.Rit9s" wP:1dło kilku oscbn,~ków i Wd·lr.łszj
&iędo gabin~tu ,redaktora
naczelnego.

;

"1;

TurauskB:sa1 :zelzyli go w. ,naJohydniejs2Y Dych- 'błeiĄcych spr!hv p6Hfycznycłi, .'".
spo:sób, pocrzem w spo~(lb ordynarny i~d.J.';, ~łIQłh,o,it"i '"takie codtj dalśzego; prbw.=

nin przywódcy opozycjI, ,pO$łu . Krup'owlf

'\li1no, 18;12 (aw)
Dooostą

II

"

:',

,

* ...

Tu~ u wy'brZt~Y ~tanó\\·;Zf-'dno~.zonyeb torpedow:.e zd~'n"ł I~,·:
7. łOtl? ą nod \\' 00
,,,., :
"

Londyn 18,:12(pftt)
. h Prowincetown donosi Biuro Reutera.
ie zderz ~hie między torpedowcem a łbd;zią
podw")dna miało mIejsce nazewnątrz portu
ci godi 3.37 popoludniu. Naoemi świadko$

"odWO~M 84. Odtegłoś~i" drdetąca.~,:statll
tyła tak mała, że

to.rpeoo'Wiec·r:lniełldAt~,

;uż zmieni' kierunku i'wpadł n,a .ł~~1tt6,..
natychm;~5t zanurzyła .się, naj~

niej z powodu silnegó

ma

uśzkodfińia

. 'bok..

wie kabiątrofy stwlcrdzają, te w obwili, gdy
torpedowi(~c "Pauld:ng" zdążał' do portu, na

Dotychc2as nie
wiadomości o losie·.· ~
~l łodZI ;ocdwodnej, sJdądaJ4ceJ sio s: ".0(...

pQwie~&~~

rówi36~M

wodJ wyPłynęła ..ale ł6<U

ii

'J

r

t

'.'1,'

, alą

1111ki

ntentą.

Wlcepremjer Bartel ospółpra .polsko·e~e~kipi i małe; Ententy•

ukazał '.sę •wywiad
'. 'polskimwicepremjerem .Hattlem
te~ _ kQW

. W "Prager Presse"

na

stosun . : Europie działa w'vbitnie w duchu pucvflka
gospodarczych 'polsko$rUmllń~kich, cji i kon~ołidacji7 które są n:1Czelnym ce,

Zdąiamytei

do

zaciśnieni:l

J'bat stosunków polsko..czeskich i :tYWOtJ.l0Ś:; ~własicza przez wymianę 'pewnych artyki.l o lem polityki polskiej.' W swoich Un01:1no\fl'a
nych. na różnych traktdtach i umowach ~
łów sezo~owych.
ę:) malej Enten.ty.
stosunkach do poszczególnvch
Mi,dzy lugosławją a Polsktl' istniej!. p:lrtych
,',;:, L: 'Z~gadnięty co'do- ramwsfłólnracy' ~o~
'~Qd-a.re7ej . obu państw" ..pan, ..•. Wicępl'emj:er . jak wiadomo. trakttlt: pl'zyjażni, zawarty pnństw malej Fntenty, . stosunka<;~,.. któ~
Sitiwlerdził; .. :le 2dan~em jego. na ~1{'p~eio'.I: wewrze";nid',,zeszłego roku, a ratyfIkowany coraz' burdziej ,się za(:ieśniają i znąjdują (!~ _
f:-(.wi~zi udzielił p( seł czecho5łowacF i. ,Jt.· 9 kwietnia.b.',l. przez S.ejm polski. Owacy;. .,raz więcej zrozumienia' i .coraz· glębsz1l, .oct..~'
W:l1c1aw:Girs'3;, w3wym wywladzie. ogłoszo ne manifestacje przy tejsposobnQsci były -:nt; wopinjipublicznej ~ czterech" .narodów, '
~j4'i{ w .dzień po złożeniu listów u'wierzytcl wyrazem-·ttc:iucpolskich· dla dzielne~tO; jua które wynik wielkiej\\rojnypostaWił':~\v0bec
#~d'j1\~ych:-p~nu prezydentowi Rzeczypospo. _. goslowiańskiego narodu', ~Między nami a lu iłowych zadań, Polska ,,-idzi-' pomóc :]eonłl
~'naj\vażniejszych ku :urieczywitJtniedi~l
~osławją ;'niem~ani jednej . sprawy. któri_
'fitej.Mościckiemu. . , ' .
c
"s~voich
własnych dążeń" d'O wsp'ólnęgoeelu
~~,:':'",~, rozmoWie'tej' -- kontynuuJ~ SWf. mogłaby "nas chie1ić.Przytem liczyc mQie
,15trzymania
pokoju, utrwalenia _be~pieCz.eli.
j,YW()qy wicepremjer - . zazn8c7.Y ł .:P031~ł my. na wzsjemnexaufariie; .~tóre w stdSUD$
f,,;rrs9.;ze wlellra .liczba wspólnych inter~1I ,k~ch ml~d~ytial'odowYcl1 jeśt : czynnikieu<ł $'6va i "powrotu' do gospod{\l'czego:-:- ~))y.a~
Ltit" .
'. ,: ·
tak :ważnym.
.'{&ów w dz:"dzinieprzemyśha. htlndh.l i fof'F:Y. Ił'
~_;(j~ps.·.,;
Mała Ententa obecnie w srodkowej
tfj~ct:,?{a Pol~ki i . Czechosłowacji jest· dlil
Ó'1-Jti;'; s-tro-n -. bardro' .korzystna,; ale ~ żę rQz'$
lt:gł()ść tych stosunków rodzi tez !,e\vne tnl
drlb'Śd. Poseł Girsa przypomniał pewne po·
(ktłi~itSt\y9.,v:,~stl'ukł~r?-e~.go~:p~d..lfc.~ej n~". JES.ZCZE' cJED·N.-A' 'WERS'J'A o &1t.~I'·E·RCI B.
AI~' . TI''R·-'0" U AU'ST'R:y:TJ\CKIEOO'.. ,
.zych krajów i wynikające stl\d ścier,lnie
-...
;)lVI,
N~~'l'4" " . N .
. . '. ~"?-' ... ~ , : #'::
!~ię.interesów.Ale też podk(cślił, że:'w tylu
Były~ wiedeński. korespondent pa.i-la~ /głowę zmarłego, zupełnieroz:st~zaskaną aże.
stanie rzeczy niema żadnego; nieszezęścitl, ,mentalnY' "Na!.ocinich Listów'\. Penizek, ()$';byukryć straszne rany,.kt6re- każdego'.laika
~2'f?;Jtó jest'właśnie normalny
objaw przy głosiłwłaślife-I:'l tom swych pamiętnik6wR musiałyby naprowadzićnaprzyczyrlę<śmi~
ltak znacznej ilości
wspólnych intęresów. w ktć~rYn:tni~~y innemi opisuje też ś~ier~ i~::.
ÓW' dr., Albertpoaa;enaStęptiitt«
ed•1e tych. pamu:tnJ.r;;ta~które lJoprredziły ową tragicżnq ',śmien?:Powstające niekiedy nieporozumienia- ZiW.. a~cYk~~ęC!~ ~u~4olfa.
j,',.
•
h"
ł
d' .
"ą r
'cow, smlerc RudolfOWI mlal zadać opiekun '~altazzr pojechał za Rud6lfem i Veet,~ą :'do
;~,,-e lllOgt\ . yc za ago zone przez, .specJa ~qr... ""c'cery, Baltazzt, który go zabił kolbą 'strzel ':I\iłlyerlh"igu i,.~nalazt ich. tam .:w,_:t~w~~.
i~~w'~Wz~lJemne dokładne poznanle:i'pe!l.~ ·by:mys}iwskiej .. -:Informacje jego. polegają na ,~tJ!ie. filip~ Coburgar jego··kochanKj.'··:~ee
ł!~:~h, szczegółów i postulatQw , sprQwad~i" -'(Jpowiadamu,. dra Edwąrda, .Alberta.·._ Alb~rt i·;iJ~ii~kiel.chórZystki" kt6ra;"p6ip.i~t zost~~~
ł~t~Q,BU~kach '. wzajemnych ,większą_ WYl'02.Umi·llutleż~łdo:.1l~by. tych~którzy; podpi~ali~ Q:w:·.~iia.hą/~:
areszt ż . powodu kt:a.dzieżY~:()~ż
,'łość i zmniejszy . ttudu.Jściąo.m.in,in)Jlm~;;",
\:~Jynny;,pr:otQk~~ ,stwierdzający,.iżar:cyksJą~ ,.H..r~';Hovosa-.Baltazzirobił Rudblfowi' wy~
,i~'.1·'.> . Opinj~ posła Girsypodziel;;tm 'w zu.
7ę 'Rudolf popelniłsamobó.istwo. Podpis:ty~iż oiluwiódłjego pupIlkę rużył:~.·sl1n.ego
.~lnóś.ci. I miło mi jest stwierdzić, źe taki'e ,~wój po1o~ł te,lekarz po długim oporze..
>,:yiaźenuL Rudolf sięgnąłpó,'kij1.>iłar"clowy
ieal,ne, a. zarazem najJepszemi chęciamin;t'
. Peni~k opOWiada dalej, iż ,niebawem i . rzącił ~ię z nim na Baltazteg9. Teń"lym'
i~'chowane uJłno,vanie problemów' politycź· '-l~~pis!l?l~ tei{,! ,'protokółu\4Ą,lhcrtWPadł~~?ąsem \vvprżedził 'ćiosch\yyciłszyblkó'<:Wi'ftych i gospodarczych luz' za 'urzęa,)w'loia do Jego mIeszkanIa ze słowanu;', ' ...,.
!s,zącą za nim fuzję myśUw~ą (śóen4 r6~gry
:pp~ła dr. Fliedera w . rozstrzygającym sto~
" " ~ ~?pełniłe~'zbrodni~,'~ał?~ydniej$ ';.~,:ała· się w sali miślhvsltiej)~: kolbą-:zcDUz,
'~u przyczyniło się do tego, że nlięrlzvre~
'!)zą zbr?dn!ę~. Splam1łe;n ,moJe _tmIę Jako 'a- -goW głowę arcyksięcia. .
:1
l',tiblikączechoslowacką a R~eczpospolItą. n.atom.l chirurg. PodpIsałem k~am~~wo • .fakt;:: : Bajkę o samohófstwieRuaolfapuszcm
łdolarś
... t .
,_. d '
h 7.Upeln10 ~przeczny z tern. co' stwIerdzIlem.
,później za rad!l Tis~y.
.
1
•
. l my oCZ~SClC er{.~ z.. gru.t;u
. 9.~Tny~
Spluńcie trzy razy przed:;mną. Pod;Jisd::m
. W jakiś czas potem Albert' sprzedał
\\1 2.aJem~ych nlepor~zumlen. . Od. k~letnt:1
'protokół, według którego~ Rudolf popełnił sa, ;swoj4 ·słyn.ną stadninę''W Napagedy·]· znjld
!~~3.s~:roku nftszekraJ~w sweJPohtycemoJl ., mobójstwo.
, ;.' · , , ' : ':< .'. L.:·c .,;-wiedeńskiegoto\\-"'4rzystWa,·· orazWQg~
~r su; poruszać po hnj:lch
rownofegłyc~,
W(~dłe opowiadania ,Alberta. lekarze le wYjechał z A u S t r j i . - '... '~.'
l,t}.c to. najJepiej odpowiada analogicznośc powołany do zwłQk sztucZliiemusieli skleić
~i~@Jeł'po\Vstania tych panst\v' i ąnalogiczno
- - - - - .1III!III'IIi'_ _ _. ._ _ _ _~IIi!IIiIIIIIlIiiIlI-_-IIIiIIIII_ _jllll]' _ _ _ _ _- - - - - - :scl ięIl c~Iów politycznych." ,Najdojnsl.
Wośwleconrch: NIemczech,
~~ym ,owocem 'tak:uriormowanych stosuns
;~g~,Jes~czechq~pplska kooperacja w insty
e

.

:1

•

I

ud

J.

'Y

na

.no

lO

t~W,Ój.: Jeżyna .se.rcu

odpowiedzialny lU
~!Ę.ynlJ.i.:k(ln:t, poli.ty~nym obu naszych'" km..
i~iv~ W ~J:,wspólpr~cy narodów~ które, lą;

Raipopulap SiszvSZTUKi,"
. ,,tzło

n~iBfB

łUcJ~ genewskieJ,.. której . dalSzy - pomyślny

8

.COW.NIEMCZECHWIEDZ.t\ O·KORY FR{j~ZAGH
'ć

-

-

'ł.MuzmI.·

&.~~.y wspólność ]ntt!·resóvt politycZbvch, le~. ;'gwaraacja ,dalszej l-l2cyfikacjii konsol!.
di2 {'ji politycznej i gospodar~zcj całej Eu.
:rppy.

:Jedno z . literackich toWatzYstwniem-ieckich dokonało ,bardzo poucZ$jącego ek~

;4[i':",~. 'Nasz

trafił

rliki
~y('h

stosuntek de malej

Enten'ty wy.
z: naszych stosuhkówdo p'o§Z:~tególJt
-państw,
\\!, ;$klad tegougrnpo\Vania

~~{:h6d,~ąc)~ch;Ws:płomni~łe.ni już~' żepQ~ity.
linjL" ąOtaz:~bltrlP

1t!i;,Polsld . porasza' si«f po

~2te:j .stycznej .z. polityltą czechoqłi>,vackc.;,
.c:dtąd usunęliśmy :niektóre przeszki'Jdv.
.
.. '. Z Rumun ją~ .drugiem państwem, nale~
~ęęmdomałej Entenry, łączy nas . trak~lt
JJr:tymlerza, stOSllilek " już wypróbowany
p~ez·-·cały·· s:zer~g 'lat, który znal ~2.ł ·SW.lj
,,:yraz.w1nowym. t1takta~ie z 26 ntarck'1~26'
,,~/T~akta~
tenumóiliwia też zawa~c~e 'Ż
,.thmunją .ttaktatu' arbitrażowego. w' myśl
&!.lktatów gwarunc}Tjnyc~ .t .•i). ...,
-

-j{

~perymentu.

.

"

. .

Wybr::tDó z'ksIęgi

adresowej .. na chybił

25 osób najrozmaitszych sfer. zawodów
wieku. Umies2!cZOl;l.o tych 25 osób w·' jednej
łsali !i przedłożono im' do wyp~'łnienia kw~

i'5tjonarjusz..Każda

25 osób' ~aproszonycb
w .terispQ$Ob.,ni~ła napisac,co jęj ".wi~
1;,

domo ,~17:stU słynnych osohistósciach~ wsp6ł,
czesnychiO$ob:stościami temibyly; Gerhard
Hauptmann,. Jet~ 'ijrandes, TomąsJ;Mann.

"',- .. -.

-~

LITmtA"r~RY

.--;

ner(nu~trz boksU) iFritzi.MaSsaryittk~'
pldarniejsza suhretka"oper.etkoWa'w,·'~ęd·n:el
·_.W~iIi tt~j ankietY' był' idumieWa-j,ący.
: ,~2?oSób tylko:jedńil Eyla,:~tóra kwe.

lStJon.a'rju.sz wypClniła "im1e~yc~e~ .~. Wszystkie
inne'.w~azywały'wieIkie 'luki}: Diie .

nie

znały

niemieckiego· ··HaUPtInan

Il

osoby,

8 •.

a

14

')~b nie .slY$ząło ,nigdy o naJpowa.~mej~zym
~;t!~rz~ ·L~eherm·anie9 21 osób'.' ~h~IP1"(~lop~

J,eul.klmby!i Brandes ' i Matteótti. 2O\'osób
wi;edztałó, fe-: istnieJe, StreSenial111(5~cid' n~
!~ąy o nim: nie .śłyszało)~>ułe:tylko'6~ ril0gło
/vlaks' Liebermann' (najwybitniejszy . z współ o~reśJ.i4. jakl_ VyJaę~i.\vie:·urzc~ą_:sprawui~.. J~
.czesnych .malarzy niemieokich) ,Fr;itzKrąi~
dnI napIsali, że jest-preizYdęntern. ~·Reichsta,
łsler (Ifllynny skrzypek), . Harry J:.iedtke; p~
'Ju;inni, że j~s1 po~temwGenewie.·::A o
lV~ł ~óbe(prezydentparlamentu Rzerzy),
-t:ęm,*~ Lobe jest ~aprawdę. prezydentatDI
.!-\1atteotti{Z9,1"no:rdo',j{any ·,prfez fąszystów
pa.r.lamentu.wiedzi~łotylko· 12;" Osób;,/~Q·
~p'{)seł wloskl), Stalin): Kar()lMaxr~., P.T. Strę-$
:Jtrzypku Kreislerze 11~ 'tla pisało-... :je,::1ł$t
v-cmann. ł-I{:nrykFbrd; Th... .r'\.Im_aEdisoo. fnbrYKunte,U: sa~ochodów-' (zamienif)n(:):'~"
IIor!-hy (re~;~nt Y{q~ierki)tdt•. Zygmunt Pre .. 7. i\me!ykan§ka flrma .,Chryster
O isttUe,t
ud (te"rllttt ;PSydl0tul~Y)"
'F:ra,ńcisit'kDIc~
. ~u~ l+011~,~
w~gfhial!)
hąd~
gO P'lcJj JOOI6b.
"Jo..
,
. '.- '. '.·c
ó

U

•
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c,

." .•

~

~~,.,.

,'o,

~

~J; <',

~

).

Listy, z> A1Jstrj~ .
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NiEmcami
czy
rozdrnboieni,prnwincJl?
,militaryzmu federalizmu -

ołączeDł8Z
ZwolellDH~~

Bdgatelizowanie datnnśc, auttiDowiętYCZDleh ......

i

\) lządów _krą.jo\\tycb --WszystkQ zole$y 00.

I

(KorespondencJa
',"

l .

Wiedeń

w, grudniu.

Opili}. lustrjacka z' wielkiem zainteJ'el
'lo'W'wemśledzi ostatnio przebieg walki, tOl!

NItWleCIII

"łllnl. łłRozwo1U")

praw poszczególnych prowincyj na .r~ecz
l'z~du cen;ralnego. '

Ideeo

anftr~hji adminlstracylneJ.
Zd~Je się już dziSiaj nie utega~ -.'"

Jest rzecżą dla· każdegę -zrozumiałąt :mniej$zt:·t wątpliw*i. że 'w r~ie zwycioliczącem 6,ooQ.000 mieszkaństwa ideI unitarystycznej ;'W NicIJleZech gro.
ców i maiącem Opl'ócz~rządu ,centralnego 9 \ co zwole'lników zjednoczenia austr~nietnie.
ku ' ,federalistycznego. Zainteresowanie to ' r~ądów klajowych,:4 obok sejmuogólnopań kiego. w J·epublic.e Austrackiej skurczyłoby
,.je$t~Ą , edkiem. zrozumiałe. Zwycięstwo
~1:woweg,;:,9 sejmów ~iel,nicąwych, koszta
się. NaJ'.epszym tego dowodem .ieste:\łolu.
pnJł~~~b vi 'Nie~czech wywołać by . m\J,~
.administrucji państwowej.i'saJIlorządowel są cja, jaką w tej materji pr%eżyły dotv~h'CZd
,:,$i4\10 sił" . rzec,zy w l'epu,",Uce austriackięj sil tak wielkie, że skarb paiistwa'nie ma dost1b }:trawie wt.zYstkie austrjackie' stlonnctŃa po.
,~,~ą re,k.;ję, która. zadałaby śmiertelny' cioS
tecznych !otfodków
wydaud, żwiazr..rie z
'lityczne, które w miarę ~mieniania się " nastrojow pvlitycznych w Berlinie, gruntownie
,~uyst"hn dążeniom "anszlusowym"; (połą ,ogólną ,konsQlidacją gospodarczą kraju. Po,::
C%Emia AU$trji, 2' Niemcami). Kto śledZi, baczJII datki i ~wiadczenia publiczne, wynikające z· zmieniły swe poglądy na sprawe ans lusu.
istnieją::~go stanurzeczYł nadwyręża.ią zby,
Dzisiaj każdy już rozumie, :.te kwestja' ejlići rozwój wypadków w Austrji. ten me
tecznie zdolności płatnicze ludności. ham~ \ventualnego zjednoczenia austro~niemieckiemoże, nie, zauważyć, że dążenia polityczne
go zależna będzie nie tyle, ~ samycl'i
~ .. tamj'Wprost odwrotne niż, w Niemc~eh. . Jąc' na Kl\idym kroku pomyślny rozwój eko~
, P<i(łczasgdy W Rzeszy Niemieckiej wzmaga 'nomiczny pań..qtwa. Nie dość jednak na tem: Atustrjak1w, ile od r02;woju wypadk6w ~
ItaJe dążenia poszczególnych ziem związko'tycznych w Rzeszy niemieckiej.
:
się oStatmo. coraz bardziej dążenie do zjed~
wYch
do
"dobycia
j~na1d~1~j
idących,
wpłYJł
H.
Rawics.;,
noeZeDia~ w' ,Austrjiz dnia na dzień z-vskują
wów doprowadziły w Auśtrji do stanu~ bUsD8i1.lt~iywności tendencje autono:nistycz..
De 'pOszc~~eg61nych prowincyj związkowych..
=
Kiedy w roku ubiegłym rząd koalicyjS'
uy objął władzę w Austrji, prem ier Seipel
:;OŚwiadczył;. że,głównym jego zadaniem ~
dzie ,pogodzenie interesów poszczególnych
ł:raj6w:'Y 1wiązkowych z :interesami państwa
PROCES SPj\DKOBIER.COWROMANO ·JłOv. l?RZECrW, LONDY~SKIEMU
rtQkaz~l.ą się" jednak, że do oSiągnie-cia ,tęgo
JUBILEROWl
. f:,lu'J~ząd Seipla żbyt był słaby' i; nie' chcąc
,;jąedw:~~eśnie ust4pić1 zmuszony·był,pógu.
Członk~~e carsk:ejl'odzinyzamienatll
jnoś<.:i4 Pamiątke r01zinną Romanowych~jesł
:)~Zić$ięi :stniejącym'stanein' rzeczy ibaga , !arwyl"a'ZyĆ j)('ucesjubileIQwi londyńskiemu
ka~eta ",aw~erajq(:'a miniatury 'oprawne, w do
,teJizowaćdąZenia autonomistycznEt' poszczes= :Snon1t..uowi, kt\1ry"" za cen~'~pólmil tona fun,: ,to i Viy~adzane .;.'rOJimi kan1ieniami. Kaset.
Ig~~ych prowincyj., Partykularyzm autrjac~
1.6w azferlingó\',' , kupił od bOlszewików 'klej- zawieraht300 sztuk min:atul'.
.
,ki:OJ)iera się głównie o wielkie stronn~ctwa sloty pr:chodzą<;e z cesarskiego: skarbca.
~Dólllal1 l:lk~'lj: zOh"r \,; .. rskich papłef&
pontyc:mt";chrześCijańsk~społeczni~ którzy
Frzedm1Q'y te były prywatna własna śnic, fhłkonów 'na perłu~ny oraz l:·udełek.
'ljtraclli . już wszelkie nadzieje co doopanoJl ~;:ią c~t1'a Miko a 'a, jego· żony" \vif'lkiei księłl zlota slebra l platyny. v'Vartość ich jest. ()i
,,,.ani~:'W\ednia znaJdują poparć~e przeW1\l$ znej l\larji Ahksandró xny i kUku innych
~!romna nietylko ze wzglęc'u na drogO\ennt
',mre. wśródludnosci ziem alpejskich i c1:cą kuzyul..k carsk dL Wedle przekonanh pra~ tHater ::!ł leez ,lJr'",edewszystki;;;m na warteR
'
'$~łąrzeeżv znaczenie polityczne tej swojej wników angiebIdch na kbjnoty kupior:e Jrtys;'\ C2ą.
1>(' lszeWl('~ .n;e uttzanowali nawet, histo
bazy na wszelką cenę podnieść. W prze,,:i~ przez ~noma,n.l sąd nałozy areszt•.
A są tar.:! .niemale osabli wośei.
:,yczHv~h pamLłtek. alh0w~em snl"ze'aH ani
wieństw1e. do nich socjaldemokraci, którzy
, !\T a szcz ~rsólną uwagę zasług ,; je zegar g1elsk~mu iubilerowi sygnet cara. Piotr..
,,,?iększość posiadają jedynie w - W~edniu,
\Vielkkgo. .
wysad?any brvłontami'
,
~n..i.ęchcąpod żadnym warunkiem dopuś"!ić
.---~"o()o.~-_
Siał
;on
y:
pokoju
,carowej
i
był
jej
wIa
id,Q, ~.~ dyskusji nad możliwością ogran:czenia

C24cel' wę' w Niemczech pomiędzy zwolenni-kami ,unitaryzmu, '8 przedstawicielami' kiel'un

że

w paPGtwie.

na

KI@jDeły ~IIami'n~ lł~l· [ur~~irj rt~fny~

_~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~J!~~l!r!_!,~!~~~~!·'·~_~~~_~S$=
::

Byłam nietylk t ) ' rozczarowana. . ~b , i
('burzona. Czyż to n~.e 03zus~wa i 01:1. dl te
.: sobruiJ:d, w;1St~pują~e jakowcielenite 5z'a;
chetności na scenie, są łobuzami w życb!

__ ~j~i

_uw aU
l

bCeDy..

Jal~~e tu wszyrtko było mnc. ni! U
",,:downH Zamek n;e byl zanlkbn, ~ro~' rti
i.any o blaszaną rynnę uda Nal des.zcz. a pl~
Mim.) r07.czarowania i oburzenia zo$ ma n:l płóh.de przedstawiała księżyc•
., tałam wkr6tce -potem koleżanką tych lobu:::'
Czemże wobec t~() były falszowaeo
krasnoludkU
łÓW i oszustów.
PrzypadJ;, który mnie do te~o sklo.
Ale o dziwo, taimitacjarzec~
.nil, nie mial w sobie żadnych teCh rJman~ sci nic wywołała. we mnie najlnnieis:r..e,gt) o~zmu.
burZ~},ul. Przec.wnie, w s:reu mem Zlodził
Pewnc~o dn=a maJ-ka odnajęła pokój
s~ę P' dziw, ż~ wszystko jest tak SP! ytuie %to
l~on~ l tęknota za tern, by się z t~iemai~ ,
ł)ewnej młvdej damie, która w teatr~e miej"
,',-,
bkim grała 'łSnieżl~ęł' a w razie potrzeby, po leatru bliż.:j zapoznać..
pisy\\'~ała si~ również w rolach dobrych l
:ilych wróżek.
W następnej premjerze' fi~uroWił'lm
Bvła to młoda. przemiła kobieta, jej
;uźiako tancerka, korzystająca Z p~tekcji
,,
rokój wypelniony zawsze cukrami i kw'ata , SIiieżki" ~.
mi, ~tał się d!f, mnie najmiIszym rrzybyb
'J rzeba było z POCZ1ltku wc!e '~~ %
Idem. "SnieZka" zabierała mnie _ stale na
wielkiemi truó1Cościnmi. Tcx:hnika u. ' y~
lrzeestawienia popołudniowe. Ptzysluchiw.l,e wani~ się na koticach paleów sprawiaia:Wier
h,m się im r Zatpartym oddechem. mimo POili k trudności, puder i szminka drażnił1'~'
t-ardy OUCZ;lWł11'1ej dla s'edmiu' krasnoludków rę twar2Y.~·
."Jtld~zeół dzień p remj ery. Mifno· lftt
O dalszym mym losie zdecydował wy dziewi<;du, byłam przcsądnaiak stara~ bab1.
~'pfzedany t*!atr
~ W E;bl iac z ł6żk~ myślałam o tem, -bY ,. n.
Przyszedłszy z "śnieżką" do teatru do
~tąpnar lewą noqą i dr Ź:?.łalD,na myśl o te. .
wlcdlialam się, że: teatr jest wysprzedany, i
że jakle czarny :ket \\yskoczy z kąta.
łie wskutek tego nie mogę weiść"na wido1'-Jies2('z~~e:ie nie ka2ało na siebie cz"
l

. .

..

,wr;vlO.liO

łnł.

te \vres~cie pOlC
wid.owisku ~

pJ:.ilty~dać - się

,

..

*&

. .

wnię. Byłam l.rc~zp&lczona,

'

!<a~, Vi} ,vołali je mnl~ koledzy. których
tliZ QChr.zoiła.mJlliaD~ łobY2ów.~

. jat

•
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PQniedziatek '19

lU'udDł.lm~.

rrn ,.,.."nm=
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tel samej a an.turn.j c'y.

fiarą

Ojciec· i syn
, Wl{(łne'j z dalszyc:h,na pcryferJ"&1.·
ktacych .dzielnic Mancnester \yznOSZ1 siłt
itot~łne·i:n.ury fabryki bogategoprzerny
)łowca Herberta Lineya, Irlandczyka, osi/j.Uego 04 szeregu-lat w tych. stronach.
Pewnego . wieczoru dozorca fabryc:my
żauw~yl podejrzanego osobnIkas kl'ę.cące ..
.go si,ę .popQdw6rzufabrycznem.Cichaczetrt
podĄżył zaninl. Nieznajomy rozglądnął Si\i
bacznie na wS2ystkie strony, poczem ku
:zdziwieniu obserwatora otworzył kanał i

a

sIeć.

nie chciat Wreszcie namiętność pOt
pchnęl~l go na bezdnie zbrodni. Doskonal·..
gimna~tyk, bardzo zręczny i gibki dokonaJ

całego

zuchwałych· włamań.

szeregu

n&próż'no tropiła

,~)jktnie mógł

ro[cj~

tajemniczego

złoczyńcę;

prtvpuścić, że

jest nim - ...

~yn poważnęgo' pr2emysłowca~.~

: .Oba wirlją~ się" 'zdemaskowarua,> łup\'
~;woje

i narzędzia ukry'walw kanale fabryct
cznym, gdzie urządził sobie doskonałą i

wcale

Oburzony tem \v!=;2ystkiem przemyslOl
wiec sam zażądał odlekkomyślnega synu.

aby oddał się w ręce ,sprawiedIiwosci N..t
dnie tego oburzenia leżała innuje,9,z~~ ~
prtYC2yna. Oto piękna ,i demoniczna AnDt'miała - jak o lem mówią w Manchę9~
rze - zalic:z~ć ··do. swych. ···n~ewołnikÓWni~.

tylko syna, lecz równieżojca.~'~.·. ."'~ ;
Afera ta obiegła całą'pras9 :lond~~ą

jest

żywo

przez

niĄ omaWia.ń.a

•.•. '. "',,:,

wygodną kryjÓWKę.

Giebawem' znikn1\ł w Jego wnętrzu.
.
Dozotca'postanowił energicznie dziib'
lać. Przyzwał dwóch robotników i przy'

..

'

ryt ms' arbom.

~h

.pomocy .~jt\ł nieznajomego
w chwili#
·,dY.właŚnie z kanału .już, Wychodził. Przy'"
RY\VAL HR. MONT~-CHRISTO.
,-t. ,
trzymanie ·tte7łmieszka nie poszło zbyt liu
Możnr.. dzisiaj sprzedawac rzeczy, kt~
łlo.BronE sł~ wprost rozpaczliwie. Wres7.,;
SIit)l'o~firabiaMonte' Chrlsto, . sławny
~e jedna};m!l~iaJ.ulec przeważającej sile
~:,i::hater ('I "mailsuDJmasa wydostał gieZ pO$ rych saę Ule posiada, nawet:.....:. jak to okaza .
.
iilrcgo więzienia w . .CI1atea.u;' d'lf począł na ło.się w czasach inflacji:t :pask,arstwa-:-:,~e,.
). wówczas okazało Cjię. iż owym rze'!im~es,
~irm;Jest svn .właściciela fabryki, 22~letnl podstaw1<.~ tajemniczego rysprrku wśród nie:: ,czy, które wogóle nie istnieją•. ' N owoczeslly
słychanych trudności, szukać dostępu do grQ
hrabia MpnteChristo zaloty!. więc tó.wa~ZYI5
ł'Ióty młcrJ7'feniec, Ch:1tles Liney.
ty podziunnej; gdzie mial się mieścićol::\zy siWO' akcyjne, kt6regocelem ·:bylo;~w}1doQ,y~
- SkCllsf'ernowani robotnicy puścili ~
mi skarh ukryty.. I rzeczywiście znalazł. to., cie z ukrycia owego tajemniczego. skarbU.·
ewobodnie, a Charles oddalił sfę siybkc, rzego szukał i stal. się panem ogromne.i for~ Akcje rozchodziły się.· z ~:, ,wielktJ· szybkośchl.
Kierowani jeanak cieka\vością zbadali ~a." twly.
..
antykwar jusz stał się ę,złąwiekiem.zamóżnYDl
ł{artość kanału. I zn:lleźli tam istny mag!llt
Poaohna: bistorJa, kt6ra zakończyła ,".,', Ale vi k<?ńcu akejottarsze ·poczęli. ,s.j,
;YJ'lriar7.ędzr· b:tridyćk,ich; ore:z "wiele:. ·cen,. '~ę jednak,·troehę.lna.czej, ~dar"zyłas~ę nie::
'niecierpliWić;' Do anty~arj~~a. zw,r~.~~L$.ł~
"eh przedmiotó\v, ,bizu1erji i -bd.
. clawnow - lvlogunoji". P·ewien aritykwarjusz c.oraz natarczywiejż żądaniem~wszcz~pi~"'óa~
jJOwiedni>Cb· robót. Antykwarjusz:żbywal na.
'..
•
i
' ~ ~.,! re . .
c'
~na1azłwśród starych papierów dwa arkusze
-- . O tern wszystkemd!Jn:e~l'.inr ~e~/"... pergaminowe zawierające testr.me11t nlarJ.dza :tfQtóW. coraz innemi wymówkami. : Musi1tno
tt.iśde Wł~1śc'lcielowi fabryki. lv'li:ęd::y oJce~!. de Savary, spisany w r. 1822~g;.rn~ Mark1z za t-:atem rozpocząć poszukiwa:nia;Prace PfzygO
l.·:&yncm do<)zło do b1.1rzliwcj i "gwałtowne; pisał tym testamentem J~~ły majątek, skt!da
towawcze przeciągano.·w nieskończoność.
. 6tMY· Charles f . dręczony wyr rotami, sumie
jący się t 'biźuterjii złota łącznei wartości
iWll"eszcie ckazalo się; że.antyk wariusz jest
oift~. 'wymał :wszystko.. Nawi~zał on prze.}
czterdziestu miłjonów franków kościclowi. sprytnym oszustem,a testament falsyfikatem.
Można sobie wyobrazić, -jakie, .o1urze.rgldem. sto3unek. z· pi~knĄ artystką kabarett)
~Ten skarb mieści się w dw6'Yh żelaznych ku
11':\ Anną Tummy. Demoniczna kobieta w~
frach, z 'których 'każdy ważył 9 c~tnarów. nie' wywoiało wśród łatwow.iernych .akcjoli4 '
Ml:l~nla odprzyjnciela ustawicznych poda~ A owe kufry? One znowu miały się znajdo$ tjuszy ~emaskowanie nowoczesnego, ~,
,. "
":(i
lunkó,v. To. też niebawem młodzieniec, ktć. ·wa.ć VI ruinachlhrabiowskiego zamku rodzin~ {. llostra.
~
"Utrzymuje
ori
iźstanowczo
bvl'
'p~
1
Jt~mu ojciec odmówił zbyt CZęfltyCb. "po:iy-.: nego.Dołączony plan miał ulat:wlićpos!ZtJId~
.
wania." Setka lat, która upłynęła od chwili na konany o prawdziwości iautentycznoŚCitesł4<
~ek'*; znalazł si~ w plz:y:krcm położeniu h pisania testamentu,· wcale nie odstraszyła an~ nl'~.ntu'! Nie przemówiło to jednak niko1l1~ Oł$
flansowem.
.
'tykwarjusza. Jako' człowiek nowoczesny,u~ przekonania. al ant)rkwarjusz .podzieli los' br,
Nłljlep~:eemwyJ9tlem byłob'yzerwa...
rządził ~ę wygodniej i praktyczniej niż ni~' biega Monte Christo i będzie musiałczas'Jif
Ale 2; Anną. Ale o tem Charles nawet my;.' gdyś hrabia MonteChris~
łdś spędzić w samotności więzieWiej.
j
t

1..'

<

pO~AN

DQYLE.,

,D'lina~

82):'

Tr-

przez: zbrodnie - płynęły jak w·,
wodt\ dla ich oca1enia.·~imne"jasnet spokoj~
ne sptawozdanic czło'\Vieka,który. znał

.~ Wobec tego 'mus~arem .działac i d.zbłac'
,l:tybkó" Nie mam wam nie ·więcej. do po ~'i;-ie
~zenia,wyjąwSZYf że kiedy przyjd~ie już rn1
mnie.czas myśl o .dokonllnem przezemnie
wteJ~olinie dzele t;<:zyni mi śmierć lżej~
szq. Ą. ter~z, f\1.arwin) nie chcę zatrzymywać
cię dhj'żej. Zabierz ich stąd iodprowadźt
_ . Niewlele ju~ pozostaje do opowiedzes:
llia.Scahln otrzymał zapieczętowany list .~
(AOleceniem wręczenia goMiss Ettie Shl.lfter
~.mj~jęt .której się podjął z domyślnym uł, mie~hJm. WczesnYm rankiem piękna. kobieta
i·dt)brze v!".łoniętymężczyzna wsiedli do spe
,~jalnego pociqgu. przysłanego przez towa,rzy
~twokól~l żelaznych i wyjechali 'szybko t . nie
~~tTzymując się na ~:1dnej stacji, z niehez~

p;:ccznegokraju. Ettie i ukochany jej .', pOs:
ic-unali' nł,l za,vsze Dolinę TI'wo~L W" dzje~
'!rlęc' dni pó~nieJ pobrali się w Oli cago, a
łtarv
:Shitfter
był śwbdkiem
ich ślubu.
*" Jak.lu
.
,
.
Sąd nad "węglarzami" odbył się d';lle:::
~~. od tniejse, gdZie zwolennicy ichsteroryr;
':60Wł1Ćby mogiistróiówprawa. Naprózno

pi.niaa.tbe .Loty ,·plWa~2'e wycł'nł,te

=

łejOkc.1icy

IJ . .

każD=.

dy szc:t.f>:gół ich życia, ich organizację i ich
przestępstwa oyarło się wszelkim wyś,ilkom
ubronc(,w. 'Nal'tszcie~ po tyłu lata.ch. zostali
złaman: i rozbicI. O1mury, zebrane nad, doli
ną rh -.:r2chnęły ·na.· zaWsze. 1vlc.Gint;y po~
niós~ :.:mierć na szafocie, wyjąc i lamentuj q':,
kiedy przyszła lego ostatnia godzina.. Ląs jego podzieliło o:;miu.przywódców. Plęćdzie:::
'sięciu 'otrzymalo karę więzienia w . rozma,:
ltym stopniu. DzieloBir4y Edwardsa było
zupełnę

A jednak,

Jak' przYPUSzczał, 'gra

.leszcze

były' urzeczyW'.stnienia, ze. ,na

Etti~

już

cze1cac.

·nie

Dougl",sa, w salnotnym.kanjonie

'clwin

uniknął

szafotu, tak samo oba.j .Willad1

iO si~ ~r.okojn!; tycie~,

Przysięgli nawszystlo'

<,co ~, m:eli święte, łepomsz~zą,

siena

nim

śmierć' towa.·zyszy. lIlie ociągali się' z w
;\vyp.eln~cnieril 4łubu. Wygnali l!O z Olicago
podwuch zan1Jłchach, 'które tak· bUskitm!

za

2.w~pÓlni.'

kiem z Anglji, który zwał się Baker. dorobił,
się ~i.la(.;znęj fOl tuny . Wkońcu otrzymał .Of'
~trle.wnie, że iO'wawe psy znowu wpa<,iły na
jego ~lad i u..-nkn~ł . . . . ·wsam czas-do . An-~
gJji. I tu Jan Douglas, który po raz drugi.:.
znal~7.ł sobie dobrą żonę" osiadł .• ' iły! pr2_~
pięć lat jako obywatel wiejski w . Sussex ,~
życiem, którego zakończeniem był znuy.jut

skończyła.

bYf unił~nętogo, również wielu Jla.idzikszych
bandyt6w. Prt:~l dziesięć lat. pozostali ZaInJ
knię~i, ale przv~.zedłdzień, kiedy ich znów
wypUSZ{;20n,O na wolność., a w dniu. tytll .dla
Edwardsa, któJw maI .swoich .ludzi. skończy

mało, go:nie 'zabito,
pracował, pod na~wiskiem<;

Edwards. Potem o

a p.ot~ln znowu

Trzeba było wziąćzn6w , nam tajemniczy
w ręce karty,raz, drugi' itrzeci.Ted Balt!
się,

trzeCi,··nie

Wyjechałz'C4ka~O' pód
przyl-ru.nem nazwls~ie:ql ep·Killifórnii i" tan(
:;pot",:.\l go straszny cios,kt6rym była śmier€~'

rhchd

S!.edztwo

wypad~

EPILOG.
~końozyłosię i sprawa' .Jana

DQugla'ja przy~~i'a przed

sąd Odbył się ,sąd
przys{~głych,. k6ry uwolnił go tako działajtJ:J
'-ego w oi>ronie wla..qnej • . . . ,. ; .,Niech ~o, pani
wywi~z~e z AngJJl za wszelką cenę", - napi.
sal Sh"I"lo<:k Holrpes jego żonie- ..Działajł\
tu. siłY!noze grC'źniejszę .od tych, którym się
vlymn ąl.. Małżonek pani.VI Anglji będzie VI
(. lĄgłem. niebezpi~zeństwie"..

r$ą

"ROZWóJ·' Poriiedziałek"~l!1'grudnia 1921·~.

t

Lud le

l'

,. J! C

. pLl ....

i $ ,

z prac
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KALENDARZYK.
rODf~ia~(k 19

grudnia- Darjusżfl
TEAI"lFY.

Teatr ~1i(·jsld -- \Vyzwolenie.
,l C;lU _fopulart:.y - ChłopI.
\VIDO\VlSKA.

", Casino:,..- .,W plou:ieuiu
~plendid: -

żyda"

"Miasto tysiąca uciech"

.~ "Szkoła" POcałunków"
Odeon:- .. Wyspa straceńców",

Gong

Cźary' . . ;. Szatański' wyścig.

Grand~Kblt)łSyn Sz~ika"

fuiperj~l:

'"tan~erka z Sevilli"

-

Dom Ludowy

,[litOŚĆ

(.(,rso: ,,.- "B~nt krwi i żelaza'
Mieisk! Kin. OświatoVt,Y: - .J) .. kabryści
'-000--

K 'Jmisal'z Frankowski, oficer. insrekcyj
ny koml"ndy policji .na In. Łódź został przelJ

~niesiony na stanowisko kierownika VII kcmi

P. kom.i~arz Kostenko przeniesi~

ny zosttd do II kOlnisarjatu P. P. (Ul

: Mróz
. VI

wczorajszym mróz ..dOsięg.
poniżej-. zera. PQ'lQ
miastem dosięgną120 stopni. ,
vi związku. z silnym mrozem. mch'
w sklepach był stosunkowo nicznac~nyl 'la
ii ntp~

56 przy uliCy Aleksandrowskiej
miejsce .fatalny kar~mbol samochodu
',>

Z,pt•.~.

". ",

ulic Zachodniej i Zawadzkiej wynikła bój.
b m:ędzy kUku pijanymi osobn1kaUli, pode
u':as· której 32~letni Jakób Krauze zam;eszkl
ły przy ulicy LUlomierskiej
15, ucterzony
~ostał w głowę tępem narzędziem.
W dom.u przy ulicy Wschodniej 12
29b:łetni

minł

2

Roman Krawczyk

2amies&kały

prz/

ulicy Spornej 11, bawiąc z, WIZytą u majo.
mych został przez nich pob.ty
do utrat!

wo·

,

przytomności

,

Samochód prowadzony

przez 28flet,

Przj" zbiegu uHc Zgier~kiej i Dolne
Bor"ukiew.cza ,za, wynikła bÓjka pomi<;dzy podcl~nl;elonyinl
mleszkałecio w Rudzie P&bjanick:ej najecht\i osobniktlmit podczas której 27::1etn1 fra.nc;
ri4l wóz j;dnokonny, na którym jechał 2~$ok 'szek Jachowicz zamieszkały przy l.t1ic).·
mi Henryk Szeryn t zamieszkały przy uhc:~ t ;oplauąkiej 34 zost11 Uder2011Y tęł.lem na.
28· pułku S. K. 26. W skutek zderzenia .WÓł!.. lzędz.:em w głQwę. (p)
lostał stt2lskany.ł koń cIężko . pO!anl0n y
~f;Ś s2cfet 1 woinica . wyrzuceDI siła zd~,
Po lP"lpn 1p
ńte:gos2ofera H~nryka

t

ci:eni~

na

bruk odnieśli ciężk.e poth\CZe~Hł

W dniu \v{'zorahzym w kuchni restcuracji przy
uiicy P,Qtrkowskiej 86
kucharka, Marja Barań~kał prz~wró{'iw')zy

,.
Ztł.wez\\ any lekarz pogotowia .ratt.t~lr.)
~eCfo udzielił im .romoc y. Ciężko p r(łnl0~

neio

konia dobito. PQlic ja

I

$pisała

sieble kocioł z wrząc li wodą,ulegtl cięt
ldm poparzen~om twarlY piersi i f!\k. Za ..

prot'"

11&

\ul.. (p)

P{li ~i

~

nifii"rle'n;-~

...

\;.~

.....
./.,
.J.

...

oC

'

..

Obradom pl'zewpdoiczył prezydent
.uiesta p. Ziemięcld. Pierws~v zabrał f:dos na
,.zelny inżynier wyuz'ału bUODWY kanaliz4lJ
<.:jj i WOd(lCiągów p. Skrzywan. który wystąP

Zdtł'Z'" niHSi' nio~'ł' buu , ~r(;zpm
W dniu wczorajszym przed domem

Nr.

.
t

wodociąg6w.

kanalizaej: i

Kroniki'
DoHcyJn."
J
:
..
l'

!

' .

.,;( •

wsze p~i(:d2enie n )wego kom~tetu budowy

,

-""~'

<

łącznie.

NAD CZEM OBADOWANO NA PIERWSZEM 1?OSmnZENIU NOWEGO KOMS-.
TETU KANALIZACJI..
W dniu onegdajszym' odbyło się pier-

".'. ".'~~ Drlś VI nocy dnia 19 grudnia d)~ru~
~I\, ria.st~rujące apteki: Sukcesorowie F: Wólj:
tleki (Napi6rkowskiego 27), W. Dąnlebcki
(piotrk?wska 127), P., Unickiej i Cyfler (Wól
czańsb ,3~J J. Sukcesorowie Leinwebr fl (Plac
Wolnośnj 2) Sukcesrowie J. Ha:rtman .. (Mł"
narska 1)J. Kahane (Alcksandtowska 80). (p

$,~ .+:'

nistracy jne; karze grzywny do d. SOO "luli

vresztu -lo 6 ty,od~ albo obu tym k.om

zaoran:czno· dla kanaliIIclI

OZ\lCz'tO

kupie<:t wa..

l y1'ury

O~łOby, uchylające się·od.ohowiub ·Óir
zgłoszenia się do spisu oraz osoby
zgł~zające :tlę a przyczyn nieusprawiedli.,
\vionych ro termin!e, ulegn'l W' modzeadm~

'obistego

<&--

dniu

,

Spis odbywa się w .lokalu DtUN Woj.
przy ul. Traugutta Nt. 10
w godz. od 8-ej do t5,tej ..

~kowo~Policyjnego

--oOo~

nął\v Łodzi 16, stopni

wiódł' oczekiwania

roczni a 19071

SPISY POBOROWYCH ROCZNIKA 1901.
BiUl(1 WojskłlWOs:Po!icyjne Ma.~istratu
m.' loda rodaje do wiadomości. że W panie.:
działek, dnia 19 hm. pOwinni staVfić się do
$p.is6w Pl ,borowych wszyscy mężczyźni, uroSI
~Jzeni w roku 1907, a zamiesZlkali stale lub
(,~asowo w m. Łodzi wobręo'e XIV Komi~
sarjatu 1:'. P. o nazwiskach na litery od M..
do Z., we wtorek zaś, 20 ~.rudnia - urod7e.
ni w roku 1906, a zurnkszkali w ohrebie I,
D,I ID, N. V p VI. i VllKcmis'arjatów P. P.

.No\vy kierownik VII kom. 'pp~
łS~rjatuP.

ltborowi

,

\V dniu WC20fi.lj:zym przy uUcy Slł~
.. k·'a,y
l
W
+ymze
walskiej 23 zam~e~z
" , " domu
.'
2.1Aetnl.BoJesław Tomaszewski w r(ue':\zk~:
Uhl ,sw~m własnem, pcbity z(),stałprzez P'o<
jsnvchosobników do tego stopn:a, że· mu·
sia~'o ZaWe2WitĆ pO~O'OWif ratunkowe..
O. jodzinie 6 w:eczotem. pIzy 2bleg'~

Około gódziny 2 po północy 'Sierllaf,
,J"upusiewicz, poczułgryz,cy S.IIt\. wydol1y.. ;
wajap.y .:ię z ubika4ji, lłułĄoej . . frnJenli,~
,dla woic:kowyca Wyłamał urQkniętednwł J
,j dostał się do wnętrza. W ÓWOIM łbrierdził.
te drewnitlna ściana. przy której miMcl:.
piec, stała w plomdenich.. 2.giemu oddalłło
wf udal., się po:łar zlokalizowa6.. (P)
PJ".tY ulicy Kilińskiego lOS, • doMu u·
.~pżq(!ym do Mena8ego Enłdorta. . . . 'fi
tTlieszkłlom Abriltn, Kałus%'Y'ncra. wtkutet,
wadliwfi konstrukcji piec~ zapalił. sł, ści&ił'
1
ni, O~~fi wynftd podczu snu, dotuowaik6w
\\-śród którycb po obudzeniu się. wYbuchła
t1anika l;gi oddzłaJ str.~y ~niowej, po pół
f(\dziuDt;J akcji ogień zlOKalizował. Łupem
t'gnia p410ła C7A(ŚC. urządzenia mielzlew..
przy ulIcy Drewnowskiej 16 w mł6l.
szezącej się na tnec.im piętne flbryce watJ
wjłluchł potar, p-l'zytlO8Z"c 5.000 d. ItHty.
Przy ulicy Piotrkowskiej 127• ..,-,btek
wadH~"e: ~onstruk7ji przewodu komiftoweg~
zapahło ~uę drewnUlne okrvoie reJUWUaruJ
Straty wynosz" około 1.000 Zł. (Pl .
--Ct(,l6

!N'

\";f'ZWLlne pogotowie Kasv

wlozło ją

w

Chorych prz'e.
1itHnje Cię7kin\ do szplt.ua św.

:-62eh. (P)

Pn?:1 r
Nhc'Vone!ld'l iszej VI qmRchu Dow6dz
Jtw$l Ol;t'l'~u K~rru~m Nr lV 't'rzy ulicy Al
Kośdu~L.'k: 67 wybuchł pożar. na ttzec:em
;,ięt:tze' gmachu

POTR ł usze H8RI
kRAWIEC

'.J '.4-11
...............
---.,------------------------.----J)iołrkoWłłka

13

~" ...

" , ' , "

,"'"

Nr..:3ł8.

'.,,',

',,"',""

"

IE··~ZKÓW tBTQ:w~~~~YsiĘ~
\.

ć,·,.'.',

, ~, ":\,, ," '~""
," ";'
'~E,'STOW.R:0BOTNIKÓW:

.;.

,CHRZESCIJMJSKICH.
r, ": " Poniedziałek dnia 19 grudnia rb. w
':i~Ji DomU Luc;lowego" Przejazd 3~ odbę~

OSTATECZNE OBLICZENIE

URZĘDU ST~ĄTYSTYC~NEGO.

. GłÓwn..y .lJr:ąd Statystyczny podaj
(lZii.się I~branie członków Stowar~yszeniad0. wUłdolUOSCl. że według, .ost:ltecznych o.
{.~otn.iJtów Chrześcijailskich w Łodzi o go~ : laHcień zbiory głównych ~bóż' w r.. 1921 w.
I'~tde ,7 -W!eezorem: Na:którem przemawiał. " Polsce przedstawiają się następująco:,
,~ie~eneralny Patron Stówarzyszenia ks.
Przeciętna wydajność z ha w' q , 10:)
;,'GI~enikl\ybus. ' , ' , .
kg. wynosi: pszenicy 13.0, żyta 11.5, jęcz;:
~!liu 1~ ,grudnia rb" vi sal.i,. ",~o~ll nlieJ;lia. 13.2, owsa 13.0. Ogólny .zbi6r, wYm~e
:;~u~oweg~ ~rz~Jazd34? godz. 7~e.~ '~leczolI n~o)iyćh" ziemiopłodów, wynosi:' pszenicy!
.'~ ~~ę~Zle' mę ,zebranIe czeladz.~ : ~ospody ! 4.759.000. kwint. żyta 56.884 000" kwint'.. j~~
(. .wesklej na ktorem będą oma.Wla~espra~
'.' '.,
' '. '
'00
~ Vpl-a.sza.się o liczne P1;Z)' =~~16.342.000 kwmt., ow~a. 33.~O.O

;";;'-' W.

',=Ud&a
:'.":.' ,
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,
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LIczbypowyższe

są mnIejSZe, od po
poprzednio orowizorycźnych o·
tliczeń, ponieważ dopiero w ~zasie młocki
111ążna było zorj~ntowa~się dokladnie~ co

,

;:~1t0By"ciroROW"TOW.!'e·6PEROWEGÓ.

dawanycn

w

: .. ':,'. W bieżqcym tygodniu odbędzie sfę"
Oper~ ul.. Piotrkowska 115 tylko jedna
,t1!0."",~a eh;r6~, mia~no~ci~ we czwartek dnia
,E;~bm. o,godz. 8=:eJ WIeczor.
'/.:;:Następne próby rozpoczną się po śWię:::
::_cfi~w~ ,środę dnia 28 b~ m. oraz w piątek

:·J'l!«>w.

'ibła'30'b
: 'c:.'.
,"

.•

"

...

Zn8komity literat, niezrównany autoJ:

~~:Wek·ł i całego szeregu 'innych dzieł p.
lłP}:'~żełeński przybywa.,'do Łodzi, ahy W dn. " kamieniach

woda' gontrawienie.
Doświadczenia kliniczne s1wierdzają, te . domowa kura..
cja picia wody F ..anch~3ka .. Józefa działa zwłaszćza
skuteczni~ jeśli się jej, używa rano Ąaczc%~ Z dod&nie~
,orącej wody. Ząda6w a p t e k • c li 1 d,ogerjacm

sali Filharmonji wyglosićodczyt
"Ą:Lt~me.t "Z walk dllszy kobiecej" (Madam.e
;dtf~~1A. Fuette i jej arcydzieło).

........Ostatnie.
..........................
dni Targów .:.

---.....goo----ę

$~_y,,"a
dO ,Ust6w.
;,0"'" .
'
'H

Do R.edakcji Gazdy "RozwlJj"

.Y.

. ~,.:<~.;:;~

W Łodzi.

łl' uwzglęanione,
n~a.

przy ,obliczeniach

spowodowa.ne pr:zez powodzie.

Zd~

.. . . ';"

z· rokiem. poprlHn_
t. 1926-27 stanowi: psaerdcM'

W porównani,u

1925~26 zbór
11.5,2 proc., łyta 113.5 proc., jęcimi"

1.05.lpl"oc., owsa 1112 proc. W stosu.
do prze<-i ętn ej 5~letniej za okres 192b~
~925$2~ . tegoroczny zbió~ stanowi:

118.5 proc.,
110.4'~proc;

ps~ebi~

żyta 108.5 proc.
jęcltąi~ ·
owsa 114.1 proc., a w stośwg

de prz~iętnych przedwojennych

zblil.

okres 1909.::1913, t~gorocznv zbiór ~ilO"
wi .pszenicy 87.9 prob., żyta 99.6 proc.·~.
mienia 109.8 proc. owsa 120.5 proc.
.',.
2D

źólciowychi żółtaczce, J'łatwalna

ka 1IIIfl'anciszka - JózefaIII znakomicie ułatwia

':27:~\lm W

.

do wydajności zbóź, a jednocześnie 1 _

~~tIcjmm~ośnikom~ muzyki, którzy.' .nie czas ćw;czeń, 'JHarą WYbuchu padł tylko·. . .
mieli 'sp(";~bbności:'słyszeć tego .niezwy!cłego jego· sprawca.
miśtrza; aby nie żaruedbali tej okaz.ii, gdyż
p. Robert Casadesus po koncercie swym w
ZJAZD REKTORÓW WWILNIE~-··
ł.odzi wyjeżd~a na czas dłuższy do 'AmeJ:yt: '
'. 11'bm. ruzpocząłsię w Wilnie w;',•
ki. 'Poczatekkoncertu o godz. 8,30' wiea
wers~rl~de Steh~.na Batorego w sali. rektQr1itU
---oO~-----.....
zjazd rektorów wszystkich wyższych uezelDi
Przv c'erpfen.iac:h ptjC'he#zlI wąt...t.ty 'RZl?1itej. Obrs.dy potrwają 2 dnł."·· "
.
' .
000
'

.ODf~n ·BOYA~~ELE:r\JSKIEGO.

'.: 't;::·

.-<

:

'.

Gwiazdkowycłl_

Humur.
OSTROŻNY.

...... Dlaczeg~" smarkaczu jeden, ttUeae

zdaleka na te'dzieci' kamieniami!' ' .

:~ Boj~ : się bliiefpodejśc. - bo oDe;~~

.\okluszł. . _ ' '~'/·';"·~;"1

e

"..}':)~,~, ~%l&dKołaPolskiej MacierzySżkolil
Targi Gwiaząkowe z każdym dniem
NEMRODZI.
'~i;~w Zsbłociu (powiat ~ kowels~i! . ~l'~~U~ • ,z~~skują, i ,~a wygl~dzie i na . populamoś~i.
·Ho~enkopf ,- i .F ei~chenduftpolują w;to_
!.r~jmie:Redakcję o wrueszczerue- nmleJ n1ef. . lłala Targow pomImo .ogromnych rozmul.,;
rzystwie ,. ŻOO;. N'agle ro:zlegasię· s~zał. Hc:JzeQ.lł
"~-r'iózw.nia:
'. . . .~. '. l, .• ~ ; rt)W (je~tto największa hala w Łodzi) jest knopf krzyczy. -. Ty paskudniku, o mały:Wł08
,
.
;,':,.ii~·.·. ,,Jeąttuna.sPolaków·· Wśród błot i la~ .d"hrze ·opalana i poza 2:wykłemi dekoracja .. nie.zabiłeś mojejźony.· ,.
Feiłchenduh '. - Uj,prz~prasz:ł!Un.Ale,_
~~~JiO~śJdeh około 25~" z' tych 200. robotni:· mi - pięknie udekorowana cieplarnianemi
co taki Rwałt~ Czy j~ ci· zabramam sł(ądać
i~~/Wtartaku ~ rOZID.altych CZęŚCI :~l~ roś)inamj" \kwiatami i choinlquni, co przy do mojeji
. ,
. ., ..~
,
,
.
.~ mamy kapl!cy, ~lI?O~U Ludo~e~ '.
rł.:żnor("dnvch dziecinnych
podarunkachI
*i,u),odzy jestesmy zeby wybudowac przeto
. . . .'
',. . .
.
•
HUMOR W{ĘZI~~...
ł;\_aszamy wszystkich ·ludzi dobrej woli o. które. m~~na ~abyc. J~k zresztą mne art~.
Sęd7.ia,~owicju~z
w sw~im. Złlwod2!ie:\{o
tU~~ry na fen· ceL Kaplica i dom' ludowy bę~ kuły POlst?tn1e .naJ~:zszych cenach· -- two
złodzieja,· siedzącego ,w wi'ęzieniu:...,·
t.r}iolsk'l placówką: tu na wschodnich kr~· rzy· z.Targow. raj. dZlecęcy•.
..:.... Nieszczęśliwy, eob,. powiedział"tW~·
nch~'gd~e nasi przodkowie i bracia swoją
. C7ujemy SIę w obowiązku ,zprzyjenJ biedny ojciec, gdyby 'si~ dowiedział, żeś kradli
ltr~wprzclewali 'niosąc wyższą kulturęza~
llością zaznaczyć. że Komitet Targów całą
- Może go pan o to zapytać, p~e:.
..'
~łtódnląDa: wschód. W'Łodzi prosimy;skłai' r:aJeżność zastoisko od firmy "Mer' ., Sp. .. ckieJ on tu siedzi w celi obok mnie"
'dac';-ofm.~"D'.,J.. JędI'Żejczakowi ul. Drewnow; ~Ą"ke. w sumie 500 zł. zaofiarował na budo
ZNUDZIŁO MU Sl~
, '. .;:.~~
,
wę ko~cioła w Będzinie, składając ofiar~
-- Wierzyciel - Już mi się 2nud~ilo
",L ~ '.'
. ""'= ""\..
B. ~:kL
n8 :ręce ks. proboszcza. Swietlillskiego;
:1eb;&:fZ\!
__
,.D'!
aa_ _ _ __ chodzić tyle razy do pana po. pienifldze•.··:".::·, .
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.. ,DZiś 'poniedziałek o, godz. 7.30 wlecz.
~stR\Vienie dla Zwią2Jków Robotniczych.
;'.:': ,.; Od4:'granebędzie ,~Wyzwolenie" wspa::
Jii.ałe. ar~ydzieło, St. W'yspiańskiego z wystęc'
1#.,gościnnym JuljllSza O~terwy w 4i roli
EQRtada.Jutro we wtorek ;,Peer Gynt PO
,.~;ch . pł)p~al'ny'ch., ,

CIĄGNIENIE

TEATR KAMERAr..,l'lY

. ;,:OSTATNI KONCERT W ROKU 1927.
,~.

N~ezwykl~ interesująco

zapowiada. się

iirogTamwtorkowego kOllcertu aenialuego
'~DjiJY . ~~!J,'~.:~.
,.•.,' ,··Casauesu&l.
..'
:~ :~·l

LOTERJI NA.CELE '

DOBROCZYNNE~

.

.' ~... '. łJziśpo:uiedziałek i .jutro w wtorek o~
:~.tnie dwa przedstawienia uciesznej krotol*
'4~wi1i Z. ł'awe.cki,ego· ,~Fura słomy" po c.e~.
·.,ęh zmżonycb ud l '··zl. do ~ciu.
..
'

raj.

Generaln~ dyre'kcja
of.!lt1sza,ż~ ciągnienie

loterji państwOs
wej
XI:::ej 'loterii. pań.
stwowej na ce:e dobroczynne odbędzie się
rubli ··.2I'.Iie w czwartek, dnia 22 ~rudnhl 1927
r. o g~'}ł:łz. 6 ,vi...x.z. w Warszawie przy ul Na

j~wki

2..

- Dłużnik: iL Co prawda, to, . ja ~Y~eJa:
;jeszcze barc:biej znużony. pań&kiemi odwi~d~J..
nami_ ale nie mówiłem tego przez grzeczn0'ł.··
DZISłEJSZAMODA~

..

-- Mam żonę oszczędną. wczoraj "oDiLa.
mi krawat ze swojej starej bluzki~.
"
- Cóż w lem wielkiego) Moja Zó.
zrobiła wczoraj z mojej krawatki sukienkę·. dt.
siebiel
•

I

~rh
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, ,. "". ,Dla,·Pp.,RadJoal11ator6w, kolby do l.,towanlaQla Pp. FryzJeraw
suszki"
·~ :~ ·do~ 'włosów.
,Pie ce rótnego . rodzaju oraz piecyki promi~nju ące Skrzynki świ~tłne'
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·Chce;;;
ott~ymać posa~ę7 M~sisz
l,(konc:x
kuna fachowe' koĆ

rea,podenc.ję PlOt. 5ekułowicz8 1
Wł)lS.JaWA Zórawia, 42 KUfBą wy~
uciają Ustownie:buchalterji,a.
chunkowo~ci ~upieckiej . 'kol'espo

dencjihandlowej stenografji nauki
hanc:Ul:l ,prawa kaligrafji' pial:lni~
na maszynie towaroznawstwa an..
gielskiegoir ncushiego niemieci\iego ~o ukońc:zeniu Świad.ectwo

Przylmule druki
wszelkiego rodzaiu

&~dalcie
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fak~

Ulotki, afisze, blankiety
prospekty, broszurki
i te P
po cenaeh ściśle

Ikalkulowanych.

t ark· He:.n6

Olapranumerator6w ra,bat
P.P.

'Sliz9aw'

urzędnikom'

państw~wym

prywatnym
10 proc. opu~ty

.. przed . r~~tauraoją oru. tor
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7456......3;·
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. 6207-0f
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EIE.ganckia Pan;a i

rancke Ad.olf
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F
powołania
d.o W8)ałK 'wyd
P. K.
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tylko ''Strzygą się~,w"
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'(dawniej Pańska) ,
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· ,
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wqgra".,;i ·Innych defekt6~,'rc i$..
ChOfObjf __6rnel wenerya . Utu\V~ttie włosów . etek~
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A
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DO.kfÓr

gobe1inow~

~ Udł"

Zielona Nr. 8-& Tel,efoD 111 i 15-24
Wydzhił OSłoszeńPolsk.iejAgeucjiTel~
Iicmej"~rlllttlUje 'a4 miel~'w' l«tzi. o~iłlf.kGe
we. 'ogłoszenia d18 ,,:MONITORA·· POLSKIEGO''!
.~DŻIENNIRA URZĘDOWEGO MI~. SKARBU" J
,vn.:~b innycb wydawnictw' uJ'fęO.owyclL '
.
. '
DROBNE QGLOSZBNL\.
(:zagbłRćnych doklimentacb mają~' ~i,' uia.m6
w ~,DlieJmik~ Uriędowym, Województwa Lóddtie$'04' l~· vi ł ,Monitorze Polskim" pn::lmowane są
tylko,. w' ;wydz1ale Oteł~ Polskiej Aaealcji Tel~
fianej ..... Łodd. .
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·H· 11. 70·.'L.'. ł. ·. . O':'W'
'., ·Y·8,· fl"ł
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, . 1\.
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szki dziecięce, swetry, reformy"
r«:kawiczki. ceny na św:«:ta bardzo 'puy:stępne. jak również rep e
Bcja pończoch.. .' '1284-2

Kaaim,lel'Jł Zie!9nko Al.
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l'omskiego L.GO m. ~27400~
k k lit··
'k d. d '
azyjnie. o
i'ąi . i o rzew
O·. owocowych
sprzedam Si~ra..
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