I r.

Istnienia.
2

D ENNIK NI,EZALEZNY OD ZAD" .,
\ WtD,ek'ę anUJ 20. grudnia

-

lU

P~KNOŚĆ WSCHODNIA.

l&~lr

,
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I

.
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III

I

ZandazlDi angielscy przyjęli, demonstrantów 2yd 0'\\' s:ł'icJl,

'-"

8słwam i ..

LondyJi 19,,12 (R.;:s)

robo~%lik6w,. użyła bront,

,ł

poważne

al'esito.wano.'

.> '

rozruchy' bezrobotnych..

W czasie demonstracyjdosdi) Id.lkał ią angielskat,

która wooec groź.tlcj

J}05t""tf I

r

.

W obawie przed

,,1'"

Bydgósicżł19~12 (aw)
ID" odbył siię
w Byd..

gosźcty .'1 jażd Ghrześcija.fi~~j~nę~oktacJi~~
w którym wzięło udział ·14S· delegat6w- k
wS2ystldch kół na obszarze Pomorza.: ' .
Na zjeźd:ziem. in. post!\nowlonow,!-'
stąpić przv ,\fybor~ch , zgodnie 2: lu!e~f..nlałł
mi listu pasterskiego .biskupów pOlskich, je
dnakie bez wciągania do wspólnego bloku

sIęgają

Polsce

Sybe~yjska zima we

'I

,

Silne mrozy

pociągając

'

sobą

liczne ofiary. Temperaczęści kraju dt&
li stopniponi'lcj zera, a w Wogezach na ..
wet poniżej 20 stopni mrozu. Mrozy panu
jq rówruez
na południu. W Prow&nsalJI
termometr wska:ruje - 11 stopni . Na Rivi~
tte spadł śnieg tak obfity, że powłoka
śnieżna w Cannes doszła do . 30 centyme..

tilra

spadła

za

Paryż. 19t:12 (pat)
p3nują w całej Fr.lncia.

we wschodniej

rów,

'J

Związku' Ltidowo~Narodowego.P09~rio~
no rownie:!nit\ zwra.eać 'siC
Ugiu'PówAł
"~ctClaliś~yc!nych .o ":wsP6łPtaCł,,' ',1\"'jed'"
;l:>.)lid~rY.l9Wtu~' się i zJednoczyć :'.... ~ai~

do

Gijańsko;Narodowvmi.

StrQIinich,'eti'f,a_

h

czern, PrawicąN',P.R., Zjednoeieruem>M.
nu Sredniego, P.S~[;, ,,Piastem~6:1 .'U'ł"ct:l)yjną ser:.atora Bojki.
.
' ..

I

l do

>" ,..'

!t'rancji -

2

bł

st pnie.

S01egi na RIV;rrze

Lw6w-Podhajce~

lwów-Brody,

Lwów ..Siank'i, Lw6w.Ch"dorów. Ze wśzyst ..
:kich i dowszystk;ch innych
kief\.mków·
pr2ybywalV do Lwowa względnie c)(l:·~od.d
ły ze Lwawa praWIe wszystkle pociągi palii
~qżersk:(ł 'l op6źnic~iem od l-ej do 12~tu
god~in.

Lwów, 19#12 (uw)
'Vczoraj wieczorem sp~dł gęsty śn~eg
którego warstwa sięga gruboś.ci 2 mtr.

TemrerałtJrI

w poszc2ególnyefI mII,.,'

s1acb wynoc;iła\Vftr~zawa - 17~ stop~
Lwów - 18, 'KIaków -- 161 Wilóofl 2t.
~lorskie Oko -al, H.Ja GGslłnnieowa-af
\lI Gdynt tempęratura WynOSl!. ~
o Sr;cj r!1.nO - li stcpni.
"
\VurS2t1Wa! 19::12" (IW'
W całej Polsce, z wyjtltkiem . &tt;.
In:, pan0\valdziś o godz. 8J1'ej raao
15 do 23 stopniowy..

iłÓW grtibo~cio

. Lwów, 19iJ.2 (pat)'
Z powodu zasp śnlein ych wstrzyma.
tny został w' dniu 19 grudnia przYPus'l.czal.
D~€ na przfc:ia.:J ;ł4r;goozin ruch ugólny po.a
ci~gów na 'linji Borki Wielkie:-Grlymałó~.
lwów. 19.11 (p;tt)
WŚk1.1tek potwflfzen.ia się zasp ~n·e1..
nych n:e odeszlo 'Je Lwowa \\J~lędnle ń e
pt"lybyło do lwowa w dn u 18 ~rlU:lnia r.b
kilka pociągQw na()tepujncyt:h an)i kql,·jOs
~ :yc;h:Lwów--R.aw~ RUS~4,«

.Lwów-Jawo-

~:

l bID

. W dniu 18 b;

.

1>" • , : .

FI , L

,m

11

PRZEDZIWNE SZTUKI żONGLERiKU~ CHADECJI ,NA' POMORZU "

Ojczyźnie.

,,'

~
"
powtórzenłem&ię'~

ruchów, budynek rządo~y 'otoeZOUQ~,!~Jj
:IlEmizaśieknmi Z drutu kolcz4Stego..'. t •
,

nu u

, ,

• ", ''I

Palestynie,' Petek Tikvah" wybuchly wczoraj

Wnajwłększej kolonji ~ydowskiej VI

krotniedos(lrć z interwenjującą że.ndar~e..

Egipcjanka' uchodząca za piękność, W swej

''',~

, .. ,W '~)'~ku starć ranlono,tS' rob.Q~
ków żydowskich, w tem :3 kobit?ty.. ·2Q,:'~

"

\. e.

.

.','.

.

te wytwcrne win" kenl;~" likIery. ru.
Pm~et~
rr.y. wtdkl kr,tIowe ł_<z~granlczn.e.,oru
ttwtry kc(cnlalru! l, [E;lłkate~y., ~Ikałle
ilajlepiej i riaiłańiej kupować na święta w naistarszej, finQieeIl2",oQi18'J3r.

1-·

,

'

p

I

'Piotrkowska' 3

Wina owocowe, tł .. MakowskieGO.
---- Ceny nliej WSletklel kOl1kLrencyi
7a

'rm

F

....

. tlt alz 'i:ło ldwodtj:S.
•
"
w

Sz€ś~iu ocalałych

katastrofy żyje

'pęśród

}, . "czólaj

dónosiliśmy o strasznej

\t~łłe':morSkiej.

ka.

Mianowicie~ .W .porcie

łJ~1włde~e',(stanMassachusettS}totpedo.

.~c·.iłot1·· '4merykeńskiej, płynący pod p~
_ parą zderzył się z łodzi~' podwodną S:
"./W,.,clbUU nięspełna 40 'sekqnd,' łóili pod~
~oanat 4 oficerami iM m~rynarzami za-

hm'~a. TorpF,.dQwkc jest uszkodzony. ',.
,fi .,Z;z9JOgiłodzipodwodnej nie zostai

84 z,marłyc

zatopione.jłodzl

".~J
chodzi o'b!lwa, liti!oZeOtlIl tosta~pi;e ,r3i.)1I

towarzyszy.

Przyczyną zifonięcialodzi. w któreJ

,

znajdowałQ "się .'4' oficer6w, l. 3q.J!UlrY1;laF~~';,., p~z:wrócona, względnie .ze~1Uiięta '~na" '~1l~ ~}A~
by ł 9 strz~tskanie PJ'ze~?, tÓWedowiec"Bti~."~DUeJsce..
..
".' ł
Pauldino'6 wieży. 'ob$ę1:wacYlnej, przez kt&;;"~
. N~des~łe tutai: dzi~,.tano ,giad{l~ośCł ~
IB. woda:' filoment:llnie . wdarł~ się do wn.,ę·· Q ~alenl?- ·g.1G:l.tastroty zderzenia, Q lucbi POt
~
ttza lbdz1. ".,'
., . ' j '
.
tWl~l;'d'l;::Ją,SH:... ."
. . . :'
n
z.e względU ~;powolne llOsuwanie .śię :.~
W akcji ratunkowej bierze udziąLlłJ" 11racprzywydobYClU zato:oioJlęjłoazt~ .,'.:'~~
."0

okrętów.

Ratunek'~'utrudnia.

(

, ••

7.Wią*u ~z niespokojnym .·gte.l1ętl),••;..rtirieę,,:'·:.::~

jednak

silna fnhi

w

te potrwają ~r.awdopodobn:ie Ptzezki~a."arat!.:)

lUki uratowany.'
morska i glęą?l:óść 30~tnetro\Va~
~tórej " ~e~nakze' ,spra~a ~dos~arc.zenia,PóWiąr~~',PR!.;,~:
} . J~~Nra:za,'t1trz o.świ~ie kilka. stat~6W' '~~\ł ; leż~ :zatop"ioni. łódż podwodn~~
tt(f~tały~. przy zyCIU ma;ynat2.Qm i~st~·'~t:~~.2-;~
tuszyło na poszukiwanIe zatopIOnej łodZi. ,
Londyn'19::12 (aw)
l'aZ,;l'OZWlązana kQrzystule i prnuje'P#-wllo§q. ~
'l . Na głębokości, 30. metrqw . VI .p1iejscu· ! . ; Donosz4 tufa) NiaNew .Jo1"'.1(. iż miej~iż W. ciągu ,najbliższych: 6Og()dzin~zatbknięoi
l;fttnstrofy .'7a.uw.ażono··
c:iakiŚ. obtelct,,'
.kt6. 'ryal. $re, na k'tórein
, spoczęłą na,dnie .łÓdź'pow:
.l.
w zatopionejlodzim.anYfę.~~ 2;dQłaj(
s~·u-",,'
. ,.. n
..
. ,_
'"
dria.
trzy;mać p,rzy tyciu.
.'
j

. \prawdopod~bhie,Je5t ł6dź pod\vo·.. ' ,i jej
Uieszczę'słl.\va: 2ułoga.· . .
.

".L.

,

•

wodna S.4...,zostało 'na, zlecenie ministra ma
i . ynarki zabezpieczone przez umocow.anie u

19$12:(U.P~)kadłuba łodzi~'

ruooomych· lu>twic, bow-iem
f~"
Dwunastu nurków,.
zatru:iniony~h wobec .niespokojnego .stanu morza prace,
.
., '
.
d' . d'
,związs.ne, z ~~obyc!emzatop'ione,j ,łodzi. S-,\
r~J'2Y' ratow. :!łIliu .2atopionejłodzi fi VlO. n~:J.
. d'
••
'.' ż . ·'od·
stWietliziłÓ, że we wn~trz.l statku .. ysóce utru monę l nllmo Clę aru. ,!Ol z.Nowy Jork,

::S..4",

p.

łdajdtije C się jeszcze 6s:ciu, 11lą.zi, ,żywy~lL..i ". ','

~ b~:::1:;;,dochodzące
P:!;!!:l~~<i~:::etc~~~;
we~trz

111tb!;l,·piikanic.",

z

By.

,la tO'.p,oda~vana ,~tY.~ąbeteml1or,~e)~o, wi!\doJ

['lr'''I''
",~-,

'J'

,-'

PdncetoWD,.J9:12IpAn

. 1\kcja,maj1\~ na celu ut'ato\Yania:;,'pa:~':::;

.'~ ł

h
'.
..
...' .'.
,.....
~osta. ycpr.zy źyclumarYllarty złltópiÓJj'ęr,
łodzi .'.pódwodneJiostała prierwailli/' n,,';
<=,'k'.u·fnk.· .·h··urnd.'.an u.
'."
~ _~~......
,_ ,;>:l,:j:,~;_."~

,'

['1' ~'I·k·a·

~lr·,-e
U
t '1

'u

-.

-

..

'kl, O·Dł-fila'
•• U '1'" ;''''\:~,;fo

.;,,~
!Jrlo~e:~po<;hodząca ,Qd ąl~rynar~y,_!l:n~id.ul~t . T~PIENIE KON,TRE\VOLtJCJONIST<!>\"'· lt'·'T. J:~~' iWOLENNIKOW·'·,rROCKIE.ć.1.d;~~~!r~~
łlC~~;~.ę,· w zatop;ony!U ,s.tątk\1o.. l"
,-' , ' , . "
~, " \ ':~lo~kWa:.:'t:9:f2<t~:) .,"i~:>:,:cofującsię~~łk~~i~i~ i'p~ś'~i~~~~~",,'~:'~~:;;l":
ł;.
\Viadumo~l~u brz~tała:
. . i , ' !(ongres pa.:rtji komunistycznej zdecy~
~gów;·oPó'z)tcJi.
.~
~ ".1.: ",:
pJ' . ;~::~>S2,eściu J~clziprzY:,~Y9~':l~.'.~Q,:i~~- " dowal 'śię nA ujęcie wobec.opozycji sillie;,
'/':;' W '··Moskwie"i·Pet~rsbutgu,,:·:pghuje
'

.

' ..

w,

. ."

••••

;..,

,,:,

'.

•

....

'.!.

c

iJZł-Ge.t,eltezt\is

' "

jttSZe2C .mez!iwe. ,Proslro~

. '

".

...•...

t, ..

,i'

".

go stanowis~~' •. . wykluczująe,' zpartji 57

praeJtońarue" iż d~najbliisze.b~dĄ·l?~2elJ)~~::-;,_
;Q3iyb~ą; .pomoc. Czy dlu~o~o Rotrwa?
.~złonków opozycji.: w; tern lll.: ~n... Zinowjc nlQ~~.mt dIn. ol(~zy:cj.~ '. par(yjl1~j •... :~ "$O!i:ię,~;.)i~
fp:t~:·~qzmo,~~ .Ilur;kpwie ;~pE.Z~O~ c,'Y~l. Kainieniewa.·,;RAk9ylsk~g91Radki;. ~~a . t:u:h i najprawdllllodobńięJ' 'przyWosl', 'jęJ,~~~
~~nli do"specjhlnegowenty~a narufu! lodz! wkowa,- ndto ..23 skrajnych op'o~ycJonjatówł ,.zdecydowanąl OS1:lteczn~ .łdc.skę.· ",' u;': ......
'rUt" przez którą okr~tr r~t<?,\\Ttliczc PQczę- &pronowa i' innych, .' . '.._ -" ',. . ' ' . . ~'Dotychcz1\soWi ·przywódcy·opp~ycY:·h;,:~:~:
Iy pompo\Jtać do'wnętrzalo~zi; powietlrze . " .•
"'M(\skwa, 19,;12 taw)nlstaj~\:, się>mnie; : ag re sywJU i'z~pwai~r;~~l
'!A" i1bściw-y:starcz~ją~ej ,na 50 godzin.
Reprcc;je stosowane .sllobecnie 'wo- sic: daje pewne ..odosobnienieTrockł\~I~'>~·~!?
; ? W ~dłtJg ::obserwa\!yj nurków, m.tryn8.. bec opozycji ~nieb'~a.lą d~tychczasz1cie.. ' . który)ak dotąd 'zaJ.muje stanowisko' :ai~·~·.
tze'~o:zostalr priy życiu znajduj 1\ sl~ nnj·:błośćią. Nie doś~, te wszelkie' . wystapienif..przejednane....·'. :~;.:~, ,
".,rf~
:pra~d~fPodobl)iej :wkomorze torpedowej opo7ycji napotykają na,su~oweprzechvs:a~
.... ",ti' .. ł,ti
.i:,:·:·',,\>
~Iod~i. ;~:~'! "
~wianie siq W-lił,~z..:u)wnlei ,'1 poszc,Zeg'ólnł "
,; ,
ł )\1oskwa•. :19$12: (a~;J' ~.
'[ }l.-:<.. ~i'·..
'
zwolennicy wię1fszÓŚci'rządzącej' z&ljmuj:~ ~ł
KOJ1ilsarz ludowy' wOjny,'WQ-to~:ZY.
!PRlEZRADJO. '
nadzwyczgj:wrosic.~obec oPo,zYGjonistów " •. ow, wydał rozporządzeni~
2aw·je,~.a;m"
; . ,:;'.
.
...stano",isko".~.· .'
.; ;
.
:
.
szer,eg.· dowÓdców .. wOlskt):wych. ,w:~:ar~fił
il'R.GRAM NA WTOREK 20I GR'UIJ.NIA.
PrezydJum. p~~llest. 'zasypywane czeJ"wo~~j, oraz, wytac~ajt\ce śled2t~Q' Wl.-'.:~
\ m: 11..4G-12.00.Komunilk.aty P.A.T. 12.00
wniosk!lnU o wyk1uczenie·'O~bnik.ów, po. ku Wr7.~~Y:m oflc~rom. ,
lSy~~a.ł czasu, komunikat lotniczo'~meteo;tolo~ clejrzanych o sprzyjanie. opozyrjf
~~ .• "'.
.~:\' Zai"2·ąd7.enie·powyżS2f! Spo,V9ąOWa.~\;·'.:'"
i:glZ~Y~ oraz nadprogram. 14,40-15.00 . Komu=:
W ślad~!t Sokol!nikowem '-:-> wielu jęs(tcm. 'iż \v kolach .'. of1cJalriyćli'·panl.ljłf:·\~'
ł1 ikti1Y.rr A. T .. 15~OQ-15,20. Komunikaty: me~Jofychcz~lsowych z-wolennikÓ\v"'opc:>zycji, w'.' pr2~l<bn~ncit\ 'że zawJeszsili' ;,rposctił.~!c.Uf::-:;'i:"·-!
,teoJ;{oI9giczny, ,gospodat"czY'f~ nndiJfogram. Qba'wie przed o9tatt;Czn~m jejrozgrorrfi_e~, stan~()skarzeriia oficetowic(~t'l'zyj3ją" ,.'q~.. ;<
:B5j\)-lł6,OO.Przerwa. 16',G()~ 16,25 'Odczyt niem, opowiada się Z9.grup~ t'Ząd~~łCą~WY#l zycjl.,,:.
.
"', .:...
pt. ;;'przegląd polityki' międzynarodowej ~ za
.' .J 2
rnii::;.-.
m. listopad*' (z'cyklu ; odczytów or:l. przez
,~iri.~ Sp~aw Zagran.) -- wygI. dr• .tę.n Grzy

a

}l

x,.

>'.

:

.C ••

'

"

Tr

$ąłj -,,~abowi.e~-: . llł,p;-16,40.,N~dpr~
tl't"am. i '·komunikaty. l6;40-::11,050dczjt pt.:
)jj\1i~a·wk.i ąpQłtowe'!..{Dz:ał "Sport j w.ichor::
;wanie fizy~zne"wygł. p.T;. l\1altze. 17,05-:
:11,20 Komun'~~a!y PAT:' 17;20-17,45 Odczyt

•

'Nleeoazleon,e zjawisko. "ełmósferyezne.

.
WczoraJ vi godzIna.cn porg1nnycn oli, (lu mroz4w tworzą sIę w atmosferze. na', '!'•.
~
rwowanow.Łodzi::,niezwY1dezlawisko
at~ , sokqści przypuszczalnie'lO klm. ·igiełki la.dQ,
,,1~ ;~ak ,ve91ete~r-ji We~neri~' powstały lą~
dv·":r-;;wY}!l.,Ir.E. P41ssenrlorfer:·; 17,45 Kon~ H~osferyczne~~trzy słońcaG·.Ml~nówjcie·na ,we po kt6rychz:ałamują si~promienie:słone
';rt'E'rt!', k$lID~I'dn,y, ... \Vykonawcy: . Kazhri;erz . .;hmurach, po'obu'stronach .tarc2:Vslol1eczn~j 'cznei wywołują zjawisko optyczne. robiące
}slaq~Fe.(viorot1J, Zhi~!nliew DYlnmek, (fat't.)
widniały'dwa WYt~źne -Odbicia słońca.
::&'v:r!Hleni~ ~ądź to wieYkich pierścieni,. bĄdj
~ M,i:e~'~~'Fliederbaum' (skrz:vp.) t S~I. Tanfe
Zjawisko
to,
jest
zwYk1.em:~
które
rooz;:
t~i ~J.ku nowych słońc."
:.
(jf!w:(;jWrląD:ldur op, 22 J, Aj\~egro~ II a) ,.Al~.
,"
.,1.
'!!ro' J11olto.. b) Them~ convariazioni, c) Tf.m . na 'ob~erwow~i kilKa' raZy; dorckuZpo~o·
v,~~:.. .... ~.'_ _
iro, . ~. ,':~mrn. łucio., ,IIr.~ri.rla.nteesP.·res~i:vo .... & j' " ....• ' , ' .
-19 20 ROL,m~ito§ct 19,20'Trfn~tśla';'z Oipe;:' . 'if\orol~gi~zny. 22.05-22,20,KQmunikaty:P;-'.ł;..
!,1V'r;tt~~~Ie (Al!cgro C(1~1 brio),2. ,Llldr 18,55
~:-19,~5·::Ko.n1unikaty< P. A. T. i9.ÓS-19.ro J(o~
1y poznańs!dej, w przerw:iebiuletyn "fMęS,"
T,.22.2(}--22,30. l(omunikaty:poUcyj'ny; .$por-'

"_IIIIIiIIIIIIII_Ill!lllillllllIIIiIB_"IIIil\III_"_.

~unikat'roJni'~Y oraz tran~m~isja z~k'raki)'va· .@ltgef,<·Pólonais<1 w.języku francuskim;·~2iOo- towt,ąl'ai niclprogrn.m.' 22~30-23~30 Traa.·
22.05;Syglł4ł cza.su i· komunikat .1otnL~ż.olme*: 6~Ja_ m~1.ki' tanecznej.. , ..l~~.B~J/'\l~J-J.~

~tow~.. gie1dy -zbożowej·krakowskiej 19.10

"

....... ,•••.•.. :.,........,Iil\!,,"~.;.

paj.

IfllU

RLIłOdtlIWAI!bwt,;

Tego

f NABOi:ENSTWo·ZA BOHATERÓW
»:
. UKRAINSK1CH.

W dniu 18 bm. odprawIono w cerkwi:'

I

~łeckołkQtoUdldeJw '. Krakowł~

m

nabo:lenstwo
.

.~

.~

".

kłD.~elarji ~ywi ,. ,.' , ., zięciołowskie~o od~j;

lutJ'D1ł" zamku pJ:zy~ięgę od, nowomianowa~
tle: /f~is~upa' włocław~ił~go
ks. Krynickiego. .
-:<".. ",

;-''.~'

' • ..0;....

-"/

>,

'.

po kOm\Uliśtyctnytn nitud"nymprzewroćż.e

btc straszliwYoh represji, stośowanych do

WlOCtAWSKflP DJECEZJI.
19 ,bm. w' Id&biach popołudniowych '
p. 'Prei)tdeńta R4
Vi obecnośc,i szefa
_.~,~.~_.:;

'Pekin 19=12 (sw)

Donłesl@ia o enłkowitetnuspokojeniu

Jakkkołwiek wtljska fiUfikińskie są zde
cydOWłfiS~mi panam.i sytuaCji! to jednak, wc

.

PRZYSIĘGAZWIERZCHNtKA

lO

ipst

były nie~C pr2edwc:zesnć.

łałobnł za
bohaterów ukrał6skit'h, rO~j
łuallaychptlu ··boldłwik6w w m.iliśGie II

I

2~iłln!a'

zam~chowców, 'IlleHcżne oddziały

rląd w t\8nk'nj~j
powieszony, routrtel.ny, bądł 'dęty.
Pekin 19$12 (ew)
DQnoszą z S2iulihaju, iż międzynarodo
w)1' korpus konsuhtrny udzieiił' swej aprObłl$
ty tli ar~jżtowanie Wkyśtklch kObśulów §O,"
więckich na obsza_rłe Chin, likwidację pbt~Q,
wek konsularny~b 9Owiecki~h i konfiskatę
"

w r6Ż!llych Inienia tych placówek.
.
~nktach kraju, bronią się do upadłego.
W 2\Viązku z tem rozeszły się pogłOt
Oddziały wojsk nank;ńskich S~OC!y1'Y foki, ii fakt zerwania przez Chiny Poł\ł.1II
~ównież kil~a h!tew z większemi. liczebnie
(łniowe ~tosuJ1k6w z Sowietami wpłYl1ąłb~r
bandami zb6jeckiemi, traktując ,je na r6wIIl ,. bo dodatnio na poprawę stosunków mię;.
ni z kOńlunistami, to znac?y, iż po rozJ!romie c12y Chinami południowemi al przedstawicie-. ,
niu watah rozbójniczych, każdy, 1eniec został ,hum państw obcych.
'
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OKAZJA
.
.:Iiar cbuwla

l~
I
KAll
pOleca firma ,t,P Q,t·A NI N..'

n~lnowlzyth

fasonGw

wł

gwaraRtll wane)

A. K~i&tkcni/8;{i (UÓWIUI. ",6s KU:thllkieSło
Damskie od 18 z~. Męskie od 2lzł..

.dobroci

WSZECHPOLSKI ZJAZD LEKARZY~

1ac

. ~: W, nied~ielę dnia 18 bm. odbyło się w
:Krakowie w sali towarzystwa lekarskiego
1Pliyul~~y:Radziwiłlo,wskiej walne zebranie
~ązk.u lekarzy Państwa Polskiego przy ~ .

łBa I

pańSl

zyii

1enogu

oś

arrsi~atłu.

c

PONIEśLI ZASł.U20NĄ KARĘ
Toruń. 19~12 (aw)
~kiego na S lat więzienia,' Kurta Bonm.at
polski, W'arSzawski,Wołyń.ski. Łódzkie Lwow
Sąd
powiatowy
w
Toruniu
skazał
Z.sl
fAa 4 łatą więziemu, z pozoslswienitm -kat...
~t i Krakowski' oraz obwody chrzanowski,
dtgo ze skazanych pod dozotem "polii)yJ ..
d<,starczanie państwo oś~iel!nemu dokulll-:-a
~nocldl' l~belśki, 2amojśki,o~u~ki, radoDb=
'tÓw wojsl;;pwych \Vbdysława Studz;ń:;k;,!, :~mw ciągu dziesięciu lat od· cbwt!i ,Odb).o
~ ostrowIecki. kosmci i kaszubśki.
go na 6 lat 'wlęzienił1, Bronisław~ StuJz;iń; ("S kary",
, Z CODZIENNEJ KRONIKI KOLEJOWEJ
LlIIII 1 _r"lll_
dziale 150 delegatów..
'.
..
'
Delegaci reprezentowab okręgI WIelko

ZDRAJCY'
,

i

WŁASNEJ'OJCZYZNY

"I

, ,.W niedzielę 18 bm. wskutek pę'.tenięcia
~ wykoleiło się. w porcie gda~skim 13 \\"łl.
NOWI KARDYNAŁOWIE.
)
gon6~ ,'pooiągu towarowego, z kto~ycb 3 nalll
Rzym 19.. 12 (pał
, ładowane były rudą żelazną. Ofun: w l~
O jciec Święty odbył· ~iś rano tajny
~zia~h 'nie było.
konsystorz wc.elu mianowania npwych kar"
\V dn. 19, grudnia o godz. 7 w kat~" dynałów, którymi zostali:, ~izytator apostoł.
.
. d
WodZI
,ki w Indjach wschodnich Lepicier, arcyb~
wlckieldyrekcji kol ejoweJ pornIę ZY
li> "kup QuebeckuReuleau
ł arcybiskup BesanlJ
stawem' Duzym pociąg towarowo~osobowy
nder~łsill' z· pociągiem osobo.wyro. ~k~t" {!on Binet, arcybiskup Toledo Seguray S!lenz.
Jło
<UJ
"'t
b d mI l k'ku~ arcybiskup Ezstergoom Szeredyi.Papież wy-s.
lie1X;ltegQ.i z derzenia 6 ,~O$,ó o n~ o e ' '. , ,głosił krótkie prźemówienie, w k~óremo~
rany. Wladze 'wdrożyły sledztwo

'łkrycia przyczyn katastrofy.

W

celu. wY

dnł

-'WYMIANADOKUMENTÓW
\.
,., 'RATYFIKACYJNYCH.
De

';;',i:'Drlia19 grudnia 'rb. zostały wymie~io~
w; Watś~awie dclAum.ent y . ratyfI~aCYJne

ukła:~u

polsko~niemiecklego,:, ~od fnsanego
'W Berlin:e w dniu 24~go -stycZlua ,1921. r. o
wykE)naniu artykułu ,312 (sprawy ubezPl~ze

I

~iowę) Traktatu ~ers~l~ie~o. W~~lan!
powyźszcj doł{ónab, W. ImIeniU Polski l • Z
W· .M•. Gdańsk p •.• minister Spraw Zagran~cz~
rlCh ,
'n~~h Z'aleski,' z strony niemiec~iej.
Rtiucher poseł nadzwyczajny 1 IDlnlst .. r peł
nomocny'Ruszy ni'emieckiej w Warsza.wie.

r:.

:n

hołd pamięci

wybitnych,

pełnych, zasług

\\' AIlSZAWSK4 GIEŁDA OFICJALNA
, z dnia, 19"go grudnia 1927 roku..

Po

DEWIZY.

Po

"
Londyn 43,51, l t;:
Nowy Jork 8,90

Oslo 237 ~5

Paryż 35.09 ~
Praga 26,41 i p6ł

Szwajc~rja

Po

!!

Wielki

Kr6fcwi8
ł..łi.ltcała

prcgram ,
t~ota"bon

Iwiąiłc:nr

r łłl l

. ...

ZiętitWUł W Op

,&(h

C~ft .,iej!ł:ł W dni tOW$2ednie tI~ wS2y"tk'e" se·
łt\łll2lŚ \\t sobotę nie'tidę i śWIęta o.d~. l ~ pp
lfl\l~1f.te 15· gr? li. łtlitjsce 40 ~r , Ul Ituejsce ,..Ogr
~ '$ob~tęnied%idę ł świ~ta od godt: Spo po!.
ł ibiej.te ;0 gtll llmieisce 50 gr. Ulmiejste 40 gr..
.'

<

.,IU

'J 1ft

I

plefW~ZP:

'_0l

'

: prawna fachowa obal....
Uf

I.L~"':

tf/f'\'~ł~~
rozlelil. .kala cen: .d łUljtdU)'Ch".

FiSZE

ł Piotrkowlka 47

Jest zawlzo mil. wid&iplDl i··

au,.

pouarUJlltiem
Odpowiedni .,bór &Ilajd\łj_ ait

tO% poź kolejowa 103,25; 5% poź. kolejowal
W kt:uęgaruł ,,0 f i
.. ,
konwersyjnn 61,50; 8% L. Z. Banku gosp..
U\I Harutow cIa 2, fig lJil tlił tUlił
kl'njow. 9J,OO~ 8% L. Z. ziem. 8:450; 4}l % L.
Z. ziemskie 57.CO; 5% L. Z. Warszawy 63 15
4!Ąj % L. Z. W:lrs7.a.wy 61,50; 8% L. Z. Warfft , ff.bryk cukru 17,60; Firlej' 53.00; Wc:gW
it'J.SWY 0,1.50; 10% L. Z. Lublina 88.00: ~% Os
l06f OO; "Nober' 41.00; Lilpop 39,00: Mod!Mf
, bUg. pol. Banku kOIL.un. 92.00; 8%, obb. ~.Oj1ł .łÓW 8,80; Orthwein 12,00; Ostrowiec M.OOł,
Ulun. Bankugosp, !(ra.j. 93,00; 10% ob..lg.. Pał.rowozy 35.00; Pocisk 2.60; Starachowict
] owo kro zitm.95,00.
W,50; Zawiercie 33,00; Żyrsld6w 16.25; Bar
AKCJE
'~ k(.wski ~,60; HaberbUich 161.00; ~
, Bani: handlowv 12:,00 Batik PoIslJ ,:)5,00; 2egluga 0.38..'
,.-~:"trhu;1
l~OO; Ba* ZW'~ sp. J;at. ą7lł09~ ~fJrtS3.. TQw. ł ' " "_,
---~~ ~~ ; i
y

W swej nailepsaeJ kre~cji p. t.

tlolrKO~S~~

..I

172.14

Stokholm 2.:JJ.70

5" konwersyjna 66 t25;, 6%. pot. dolar. ą3,50;

Ul! •

agner

Gc1Z1t'~ U

5" pańsn,r. poż. prelnjowa dotar. 63,so

,~łlli'

na stM wlglllJn, w firm!.

wielki w:ybot

.!:

PAPIERY PiłO CENTOWE.

IE

I

T

Holandja 360,45

I

"'Ił

k(lrdynałów, zmarłych hądź w siedzibach episkopatów b~dź w ~~Ji p~~ieskie.i.

Włochy 48.~8;4
V/i~deń 125.80

l"

D ictai Ozakupili

;.ROZWÓJ"Wtoreli ®~ 20 Rwania
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De dyskusji wmieszał słę z kQlei, naj-

mrszy z

fi

chłopców.

.. Spr ..Jbuj tylko, rzekI,' a dostaniesz
tak" w sk6rę, że odechce,,' Q', si.ę tańczyć. Wi,
dziole ją! Nowicjuszka; i śmie tu coś. ,;zadaćl
Nie mogłam już zapanować nad sobll'
! odparłam:.
.
- Z chłopcanii t którzy oszukują w
grze k\lksa, szkoda ~adnćH~ ,
Po' tych słowach, odwr6~iłam, sie i popłyn~łaru

na końcach ,palców,,. jak rutVl1nwa
na heletniczka. (Muszę tu dodać. że za ",łka
nunll1 miało się roZpocząć przedstawienie.)
Pc krótkle~ chwili poC'~łam mocne k?
pnięci~ wpo.iładek. Odwróciłam się~ .zatopliS

łam !eł, ę w czuprynie mnłe~o' łobuza. Roz!!o
nala s~~gorąt:a' walka, aztu irtsricient ocła_
PZ4 JlfiC2ątekpr7pdstJwinia. Kołed~v . f()zd7.ie
hU naswypłYlU~łam nA srenęz pocnt~km,
te ntól pr'zec*wnik dostał znaczn!e 'wIęcej
&2turchańc6wc,derrm.ie.

mpjit. kt61!. bdsamego poczqtku
w1l8; m,,'1U występo:n. sk<Jrz\'s!ała _
~ ojwiadczeńia lekarza 'i zabrała' ni
tru Miałem wówczas lat czternaści'

Jam, że 'trzeha n()TZ~1lĆ jaką~ deyzj
zawodu.
. ' ,. "
-N· razie t1 ,~tka "postanowiła,

przyszł~gj

(te

t-hc-dzić

Czekałal,'

wra.z z ninli za kulisami.' By

,mu: niesłychanie.

Podszedł ck mnie najmłodszv z

nn1na.

M"W zapytał r miną tutynowanego aktora:
. . ' >(.'f
; ..BOlSZ r.~ę co
: ~- Czy łll3mC1 .dowie§ć. ~e nie.' orJpar"
$

łam wojcwf11c'7.0, nli"" zwracając

:triowny 's~ój,b~let~~z~
'rł

'.

J:

, . , .....

,

u.wagi na po

'Je:

~,.

., !,' n ":ł
.. Mvj- pierwsza mi1o~ć bylaÓ\ł,~;'~A"'«
~tarsża. t (~ najmniej '9 lat dW~ldzf~ł~i;;
namiętfłlll dziśnazwi~af ale wiem, +~<';~,f <
~nit' jej - profesoro\vi języka nietliie~~.~,o
"-zawdz~ęczam doskonale stopnie w . .ty.
przt'dJTIicf'e.' ,
. ~ '.
. '"i.'~~l
,
Wl\

szkoły.

. .lViój ideał ~dzntłc~aJ. Sif;.,Pię~ti,r~:ćJ!
1 cI .hdi.C.lą. (H..tY p<.:w, g dnltl KU.laf..ą.u

(k'mieni! ciaso",n~~ .,k(~hać· byłam W;$i~
i

:

•

m~ n~r

..

('e.

,

"

•

,"

L . '"'

'#.

~

",

~

).

~'-

j

0,1'

:.~'

p,-..vnego dni'ti n1~j Yl?,~~lWi,aą,. <z,łtl~ił
monoklem V!~.'Qk", . .Me1ft4n~~
"m1łość',' się skończvła., a 'na ',' .

si~ na lek~jęz

.
~";e
()d tegf) wieczoru uwazano za kul~sa 11 'wartał 'mi4łam juf z'·lnieXxi:i~Cki*:·;~,.
mi, 0" (.bydw:l ""rogi" o""ozy nie stykały się.. ~tatcczn~.
.. ,·l:" ",(' .•. " "
S~tłhim tera.z zwvkle po prawej stroll
llc~ ttciamQje zwróciły sie t~ łt~
rlle kuB ,(z;terej moik01edzyzf\ś Umif'~2cr'e ~ie silnił!! ku"teattowi, albo ściśłef~6Ą\1\.
ni by!; nnrr7echv:ko poleweistronie. T"U'o i.l teatr~.nej JUllel'ji.Nie intet"es0włl'~ h1n~.
€:l cjrzenia nasze IT'ówiły o tern.jaka 1?l/epaść. "t.::~ p;l~<k'tawienia\dziecinne, o niel~~,
nienawiś '!i, nas: dzieli. '
. lfttn do pntwtłzlwego teatru dla dorbsłv~",
Pon1 cWłt:l musiałam być w. domu. T>_tu"ln~
lt()~n'7.J 4l In.
~. dzie)Vi4 1 ef"więc madko ki~dy'
~,dli' ,.
. WSZYSTKIEMU WINIEN, SZEKSPIR:
~·łA wid.t', v VI ttatl'2e wi~ejnłż
',t '-:-'t,
MOtt' karj~ra baI~towa nie trwłlJa., d1u. W domu d0pUSŻ7.załam wodze fan
' F f 11
~( Nab.łY'\' :łam SIę angIny lek~rz',,9świa (!' vI
'Am sd:....i domysłów ,na teIlUłt f.buł!;.",';;'"
te- ~ą to 'tRutki tańca. ł ~~ iestem w'1 lf ftle
~.·.;l
+
t~vt w~fll b.v WY!itenpw~6 bI& 1łc.-D1ęt .M.lltk,
,

Ifa W·t'legrzecznicjsl, nii/ na, uli:~ lu~ .na
ppd\\t61ku, :łle~€!nla ich obecnosc draznlła,

n

,

~-I" '

~

l.

reat ..

;ni... y p.

Rzeczy "itość prześcignęła. fantaz1ę ConanDoyle'a.
Q!ęmlodą kobie"w .Jasno .llłloDI,li.i~ .kt6
ffJ tego Qldapned połu~nieUlP,.ywIQ;ł....
40 tego,ąomu ", . '. '. '...'
;.1
PObladły. p(,\stot gapyt~dozorcęł k080~
przędstawia ÓW tak tajemniczYPorłręt.
'.,'

'0.

j

'.

..•.

.-.To jest malżortka' lbr,:·Wi.lsooa:

:

mł.

da !)rzed pięcioma laty;,.,,;..' 'u$łyszał VI odpt»
wiedzi.·
.
.
liP

:.JA&TU& CONAN OOYLE

lIn

83)

-r

gl.

: ł4ińęły d~.. mjesi~Qę i sprawa powoli

r.tarłłl się w samej pamięcit Potem pewne;e
i
J:~q4:~ pl"~ys~e·dl z.~g9.dkQwy list~ ..,Niech
,łq dj1t-~i we~xną,' .Mr. liolme5! Niech to dją,

,o.

'tu we1:mą1", g!osilat3jemnięza kartka•. Nie

,,~:yłQ~łl uiejani 'podpisu ani nagłówka.. Ro,
'~łeśroillłem 'się na tę&iwną wiadomość. ale
;Jiohn~ przyjął ją niezwykle poważnie..
..... Zła wIeść! '.,... zauważyl i sie~ial dłu
('0 zz~..::hmurzonem: czołem"

; ; ' . ' P6źno w noc. Mrs. Hudson, nąsz3 go~
: $podyni, 'doniosł~ że' jakiś pan chce się wi: ~zie~ z Holmesem i że sprąwa jest niezwyśf
Ide w~\tna.Zaraz za :p.osłem zjaw!! się l\1r.
. CecU.Barke;r, przyjaciel. nasz .~ otoezo'nego
i fosą ząmku. TWArz miar w~burzo.łl.ą· i~aldQg
\PCłan~'
.
..
, .. '--. Otrzymałem ,złą wiaąomośe~ stl'aszl1
;iW4 Wiadbmość", Mr.· Holmes .~ rzekł. .
M- 'Dostał pan telegrant.
. · ·...;."Do8tllleinUst od koOgoś, kto go
~~ał.

'.

'.

.

',-otękafems;ę te11.o••-.,. odrzeklHclmes.
'.
.·~Cbodzło bfedn~go DouAlasa. 'M~
~~ono mi.·' że nazywa się właściwie Edward').
'IJe będ1łedla rrint~2'~nvsze Janem I)ou~la~
i:,wem z 'B~nłto cnn ,f onu, Mówiłem panu. te wy

~jechaU. ':.a~e~,ż. żonĄ, fJ.rzr>d t1".,?err;,a laty do

i.foJudmowoJ Afryk.1. na ł,Pfl,hnlrZ'ł

..

........ ,\Vłaśnle,;
" .
..
s p r a w , ? . ' . . •. . . ..,'. {'
, ",,"",Statelkplzybył'do Cape'Townutiie," , .""'" Mogęrzeet~1kQ, te· Piet\llSH ~. .,'
glej DQC)' DziśranoouzymaJ~tn od J)MliDo w tel ~ęstji przysłał nan1 jedeli'z
USłał taki telegram:
mocmk.-;,w. Ci Amerykan,ię";nneli" '.. ',' .. '............ "
f

, ,,Jack ~gmąl wmor~p049JM .bMr~y
~olQ· $wiątoj -Heleny: Niktnit~(wie,ł< kiędy się

to stalQ- b-y' DQ1JglaS".. "· '
.
. ""' lialA więq .tak,. .. -- sd8fłniował Hol
~ zamYślony~ :--No, mewAtpic, łe było
to dobrze ptZygotoWa.lUł~·
-- l~an s~d.~i,. *ę' to' 1Ue'.'bYI prm~k..
.~ RzeczprostaJ
'
, ....... ZrunórdQW~g()?'·
~ Ną.pewDof .' . .'.
-·1 ja, tak myślę;CiPIHld~ei ,.wąglAf
,l

.rl~tsł

to, djąbelskiegnimolhJ'()dniar~~w

-- Nie, dfOgi panie ....., r~eld Holm.es

~

dODlOŚd~ Mjj~Wyko~ fQ~':lY'~~Ję:;~"E'
~liw Ipółkę, jak~obiłbykAł4r;~~ca~!~:,'~

~. o~o~rAjQwiee, t:. tym wWlkb:łl·cł{)fę.· "~t~:
."Jlriw~Jl zbrodml'Od tol.:hwUi 101'" . "Oj'r
Vfiek, bY'przypiecgątoway.Z.Wg(jew()t
JUliqwyualezieniem ofia:y'~:PQtOrn 'udfłelił

wskazówek•.. jllkby Dł\lsżdolkiała6t. ·.Wkol~
kiedy WYI.2ytd Qnł~udanym~Amachuów~,

agęnt~ł \\'kro~~yl ,am1SlY8zał'~·inw.t .ialf~'~,
i~r~egłU"!11l teSQ ~owioka w Zamku Blr1i~~§~
.ne~tę·;rH;bęzpiecz"ńJtwo lladohoo:łICe J-~~,
rTotniejłzenit minione.Nie'midtm1$lłJS2i~:\!

~l)ś4łs,

.' .

'

.

.7<

::'j;~

Tu znać rękę, mist~~ NiDinA}tu.an1 atrzelb·;-J Barker,;biłlłę po ,łowie- pięScąf.~:"
z obciętem; lufarni~ ~ni· d,dyba~nyQh .3ześe~Of bęzlUnYJłl~nlewie,. ",.\. .,. '. ' '; '., •. :> . ,:y.'

.)tr~łło'wvh rewolwerów. MfJint\ ęom1tĆ gtąrę
, ~l'f,,1l Qhe'~ł .pby'my,.·,'~łioi~i~t
'gO miatr~A po jego robo~fę:,~ Wiem, u iQ d !li, {łHwie?C~Yfiądzi$l, tę,' ,nikt' nio~ '~".J!~
łfJ Mari'n·l-(.go. ~rd wykonanie,,;) zbrodni czu ~mier;y6 z t~ kr6Jero łbrodni?
., ::;'<':;'.)'~
wał Londyn n:e' Amery~af . '
-'j\lnełtego nie mówię '~l'Żekł'Mó&)
-j~iJezjakiego powodJtr
mCi,. ct2Yjego~dawaty Btę$poghldaó'dai"
-'Ponieważ dok6naljej cdowiek, IdÓf ltko wpnyszlość.......
'7'
remu si~ zawsze wszystko.udaje - ktoś. kt6 Nie . m6w!ęt aby, go nie. b~1to"nu)Źna .POkonal'.·
tego atan!:rwlsko zależy od faktu. że nigdy • Alę., mU8i mi pan dać "zas~' musJmi pae.
nie chyhia.Wiełkim6z~ipł:tteżnaor~anizas: da~Bzas....·.
. ,_ ..,..'
.,
.. ,".,
cją sprZYfóięgły się na żgubę jeqrte~o człowie
. . Siei zł elijmy 'pi'iezkilka'ininu~;w m.:"
ka. Było to pQdobnelll. ,do rozui janiaol'zeszka (;~t'niu, '~ jego'. grcźneoczv. us~łow~y woiĄł ;
młotem- ,ogromna niestosutikowoś«s .. '8ił~ l>rzenA.'ll&lćz~lonęprzvs9<łOŚOi.
ale w rezun~de of7.eszekzostaf zmia żdi:Ol'lY.
.
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..... :n13QgęgO:ów"ł~:;D'Ilł •• tłł
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r Jekt
Miniiterstwo 1'obOi

pubUez;tJy~h

inJsterst
opra,

.~."Illa

[lfQJ@kt w?:moteniaakciibudowlanej
w.. celu popraW} stos' :nkt w mics~kaniow ych
w miastach.

Pryjekt tęn opiera się na dwuch pod!!!
itawacn: Il Jlff, obrdieniu kosztów bdoiF
'fry i 2) na uru\,;homleniu ·dlu -;cterluinc wego
kredytu znac~ie większego od tego, którym
obecnie' rozporządzamy, Ił zarazem tańszego.
. Obni.ieniekoszt6w bt:dowy~ właściv,.ie
uieroclne, 4a $l«;-:-W myśl tego prQjektupl'leprowaJzić

prze~ obniżenie

cenYt4runtu

pod 'b.udowę. (mogą być Ozywane pod budo,
wę grunty państwowe po cenie 20-30 proc..
S2t.\CUnku p~zedwoj6nnego, względnie ~min~
ne, mitytucyj społooznych itp.) przez nOt'11l
. ~alizację. budowy i budQ\vę domów według
i~cąI?-ego schematu, wreszcie ~rz~ zastosowa..
Dlf";1dgowych taryf p:rzewo~owych dla ma:~'e
lja.ów budowlanych (cegła, cement~ wapno,
~r2ewo. budulcowe itd.).
Dla uruchomienia kredytów illugoter"
:minowych prOjeKt przewiduje wprowadzer:
me nowego podatku, względnie dodatku do
państwowe'go podatlwu od nieruchomości. Pa.:ft
stwowy podatek od nieruchQroośoi miej,
akich wynosić będzie w 1928 ,~. 7 p:roc. Mi~
Dlsterstwo proponuję podnies~Qnie tego p<H
a,iku do 28 proc. Podatek ten ści~any byłJ>

by od l,so kwietnia 1928 ~'ł tj~ od chwilir
.dy kOl,nome d!~ wszystkich mieszkań z wy
lem jednoizbowych dosięgnie 100 proc..
kOUlom,go pr1.ec!wojennego. W praktyce ZA
kUl· 72 proc, dvchodu br.utło z c~ni~ POI
.-.taloby właścicielowi, 1 prQ;:>. Pf$>YPa,c ł by
Iła podtlt. pań$twowy 21 proc, zaś na do~
_tek do tęgo pod4tku.
:
Roc~ny wpływ z tęso 'b't'ułu wynOF
~łby 1{)5 mUjQnów złotyeh r ą .więc ,urnę

u lIcznych.

iali j ewentualnem wcIĄgnięciem w akcJq
kupita,łów prywatnych, Pt~Y.j~ć mottuh żę
tym sposobem uruchomiłoby sic: na celf" roie
I$Zka!liowe funcuś1; w wysokości ponad 180
miljonów złot~'chroc~n:eę Licząc koszt je,
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ZE ~i}H
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awe
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I.

«"S~~ty dzień w drod"b~z odpoczy~

ku. P'r~zli izereg. głuchYl,.h w.wozó w, Wdf4
P)'W~iltl tle glry. Oto zd~wało. titę. te ~~ę

ni
1-

IłtWQl'~f horyz.,n~be~koń~~h ijJfZ~ $~er01'>~
J(;WWJlO, l'ola, n'uasta. i WiU!•. ,. Ale W7 1Ąi. to

PRZEMYSŁ ŻELAZNY

~ię zmniejszyły.

tela.zo handlQwe cieszy s:ę
Tylko minimalnym popytem· swnieważ hurto
wm.CYł
liczf:\c się z zutojem
zimowym,
wstrayluUJłł eit; od zakupów. Z~m6wienia na
półwyroby równ'eż ł-ardzo małe. Zapotrzebo
warne na walcówkę, blachy cienkie 1 grube
wQbee pokrycia wielkiej części zapotrzebowa
ola prZf1- przemysł gWQ~dZlatski. druciarski i
hudowlany już w miesitlcach popr~ednioh -f::łabe.Szyny ida narazię ,łabo, Ee
Wf:ilędu jednak na widoki rozbudowy kolei,
kuljuttktura na tęn. gatunek wkr6tce si~ "."
\ll)prawi. Eksport wyrobów hutniczych ~e Ś1'ł
ikaw 1istop~d$ie zwi~kszył shl, natom:ait ce
ny wskutek: ostrej konkurencji' łnnVf;h

bard2:o

m"

I; .mo"' Za· PfZełęCI, s~ereg ułeWY$ol<Jeh gór,

Ul

~
~~

f:~

b
I

nit
~

roI

c~

riabC~YSi~ polanka, czas9rniląka, po:osla
tr~\t Ą, a dalej, znowu stere~fl czarne śpr::zą.~
iU góry, olbrzjmie skały l ostre szczyty,
1J\' e;~cA1Jl wąwozY, po rQ6le jodłowym lasem
5. jiłQWCf'ID, gd!deniegd~e ~śr6d szczyt6w
leł~ biał~ plamy·lodowców l droJla znowu
wij' siqw górę ku nowej pr~ełęczy.
G41i"~ka mial rację. Pl':zełęczy było
bc~ liku.
NrJCowali w gtrach. To w ~órskich
ss:ł.rcniskł'ch. leśnlków i myśliwych, to w ki,.

bitk8ch koczujących

rozumiała tutaj Przewahk1ego,
operłe ;stołecznej tęsJcni.ącegp za tvml

wt

muzyką stąd. kt61"a ł)«nO~h'f
~n12fł>nJonE\ rr7.CZ +y}"" Wi'ków. od rza,

za t,

la nie
sów Laba:l8, i Jflk6ba! Jak
1ye~enie być pochO".vDnvm

rozuminła J Je~O.
\v te; pustyni tUl

hrzegu lef.iora Iszyk"Kul.
Pi'!łtefo !inłn podr6ży. już

rem.

Wdl'fłt'lYWt'l}i ~;ę

nad wie<>zopo czerwone i g"'ieźce

,;śród p3rf1f fl wych sknł.

maiac na lewo

r.nł! odn{)g~ Ch!1n::ten~!~f;, .~roźnłe

~rn",

wy~ląĄają:::

c~.~dvł. p,Rfn,;- (lhmtfr~ z4tryłv 4tdefl na
łł!~(J Rze~fde. T nt\ff)e przed samvm, ~acho~

dnn slońes, p'dy nakoniec d~~U na $zr~,yt
rrzełęez'V prze(1 Tan!'] otwlIl'ł't S't bf'zgra.,:

r.łc!na prie.~tr17eń

.,."hln od

nia. taranów i ryczenia krów, "tan .twlt\cc·ro
właśdwą sobie m.uzyką pustyni. Nłed'~lekl)
~\slmiał 8~ikl pgtok, i.w."~ały się i hala~9wa

tren'

t;~t'ki

plHłtynł.

None~~nef!o i~fU.

wiorst. leow'f:

~e

tółt. t'rQwa. wy

roełłlezał. .;ę n~

'PoruszanI wia;;:

Zł"łC 1 ły ja if!"~:rlłwe p:romłpnie

~ił~g iłQn~ał

w

Zjedno~one

huty
l-lutl n4likQwa.

.,i<tćlewab

i l-aw:a'·, Ol.

MATERJAty WEŁNIANE.
Na łódzkim. rynku mlt8fJał6w

wet.

zupełny t OptymistycJU' PrJOw_
fabrykantów niespełnłły się. "
burei" p<tdobnie jak ł w f.bryk_h ~ Dał
c-%o mai}, pewne otywłenłe daj. sitlauw.

nyeh sp,1kój
dyw~nia

iy~ jedynie w detalu w IWłĄZb. okro.prze,isw~~tec21lym" Warunki płatD..04oi 'fi' f.
brykach: kredyt wekslowy od 3 dQ d.łc~
C)'. \Vakutek braku kapitalll obrotow.J&q._
dziela5ą wytwórcy przy pokrywaniu JUlcmOł

diJtóvtk~ do 10 proc.
przomytlę wełnianym

skonta. Rówr1ieł".'W
okręgu

Biala~Biokk

tuch słaby•. P~ostałe zapasy nie ~ .. '~dj;••
zbyt wielkie i dadzą się sprzeqać na wiomę.
Fawikl pn:yst"płły do intl'J'UływMj produkcji na rrzyszly ICion wiosenny. Na rynku
hiałostockim panuje w dalszym. ci~\tt ddęki
~a.c~nym zakupom, dokQJlyWanymlOrÓW1ło
llrze~ burt. jakotei detaL więkUl o!ywttnlt.
Kupey PQdukuj" kocy i m.a.mriałów ,&Ito.
wych. Niektórzy robi" Jut ~PUy IUterJ"
łów wła~nych. Ceny m,j~ t4mdetJt ..".
1:'0W6\ i I'odrotaly 'fi kt6tkłm c_i. et 5 40 •
S~cRsóbiie mocno kształtuj. lit ..,
~atunków ttlńlzyeb. Warunki płatnęłal w 4~4
,tym elUY krld)'ł wwlowy 04 3 • ł miw

prQC.

"ttpy,

· .2! fan!. ~e: H2:s=eB2 . s !!idE! et ti· !!". 2fl. ."." 11 ! Et! ;. .I !I.

"

Jakte

ze stadami kir~iz6w.
T a~lni zasypiała wśród n ~ elI? ilknąeego . bC(l~e
f

UJ

ły kłrgizkte dzieci ł enła t~ melodia wraz 2
majest~tyczrlł, pannraU1ą &16r, łUłpdniała dU$
.s:u; dziew~zyny $p~;ojcm- T~nnł CZLla S!ę
t:?k rrostą ł pi~rwotnie C%YStą1 t6 usypiała
~nem dziecka na świeżern flow:etrzu gór~,kłem, kolY$ana do snu tę mu!ykĄ pustym.

~ok4mi i

[I'

warzystwo Sosno,viecldch fabryk Nr i .....

Wydohyoie kr~jowych rud źela2nyeb
~~ka2uj, z mies~ącl na mies ą~ stały wzrost,
Zostal:v otwarte dwie nowe kopalnie rudy"
)f,dna VI Qkrę~u dąbl'owtlkbn, druaa za' koło
Zawieroi~ W'edług ostatniego wykazu ezyn~
uycb je~t 18 włelk .(~h piec6w. z Cle~o 6 na
terenie byłej Kongresówki, 12 zaś na G6r
nym Śl 1.\ sku. Zhyt surówki' jest bardzo dobry
gorzej przedstawia się sprzedaż innych ga
tunków żelaza. Zamówienia. bowiem z~r6w
no prywatne!" jakote~ i państwowe w zwillz
ku z ustaniem ruchu budowlaneJ;!o znac~nie

'iIf'

b'-'

rh.'
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48)

to efekt prM

~o aprobat;; KomJte<l:owi okor.w~".
n!strów.

r

CZ

p~ N\K.RASNOW..

dałoby

~~lo 46,000 n.owyoh ~Ib focmje.
Projekt ten wkrótce pr~dłożony

Pl

Jów eutQpejskich wykazały tendencje zni~
kow$\. W listopadzie przyst~iły do mlędzy,
naroóowGgO kaftel\C rur. WSlysddo huty polf
~ść"znacznq. Lł\cznie ~ po:ła.tldem· 1'41\stwO
~kie,
posiadające walcownię rur, a wiec: T~
~"odnieruch()mośai, z podatkiem od loA' .

=

d.nej izby na 4,000;1,

Z~ł'ho;$

"tć;ryih ~d.. tiił ,.a~

IfOCsYlłemi barwami JifłMAO dok łe
mn~j uutdaL MiłjJeami bł.kimlAłł 04 . .
bieskich kwiatów i kolysała się, jak m0Q6
llrzed:iwuej p.i~okt I fi łal.j toł olb~
nlie.i pr~trieni, jak okiem $i~ru,4ł nt. 'Wł.
GAĆ było ~łldnego ludzkłlile słodUIk,., al

mluta Ini 06ady. aD1IdrJiJIdcb tł\lłł&
r~i

...

Za f'i" I~ 4łulim. II''''.....

lłuęły lię mi,lda. kOftNry 161', , . . , . .
Dycb wierlObołkloh, ba OttryOA
Itr.Dych UNIa i taJemni,,".. łodGwł6wll

1JOft",
06ry tt były ItdkleQ\' fłolttO'tN ł lItO

iik . ,
d.alIk.,.
.,

ko drgały .. POIUGeIYIWj dalU
mirat, jak ruchome dełtoracJłI

Szli cały dzień, upadlj~c I ..,. . , .
$łyrd •. Wokoło Izeiekłała łUeh..~".. ~
i~8na ior~ym

I tod &6tI
. '. . .
.,. IikorJd , . , .

wiatrlm, Wf

ł4JJCJQrki ł żółwi.,

ud

fruwały. malutki. ptułkł

Nikogu nie IpotyktH,·ul. , ......
i~ komsQfłO, CZłWlmi w dali uk~. lit
~~emlll pltma. Teu dI.ich." ~
~lę Q. ty~iAę kroków i ułkt pOdt--.ratwJ'ł~ Ilfł w łl9lt.J tnwł....
~...

tupot,,"' . I '__
J
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,_~.20-grudn.ia -Teofil~
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TEA'lRY•.
.Miejski - Poor GYnt. '

lllltet P~:zyjęcia Dzieci.· F:olskic,h J.Nt1emiec,

f .

o

~dawał spr~\\l'ozdsnie zprzeprowad~onejw'
l'. b. akcji przyjęcia dzieCI na terenie woje~

:l'~~ :f~ptilarny
-~ Chł9pi
.. . . . . :

"~~~~~. J

f

•

~~oiil, -- "Szkoła Pocałunk9W
::;'~~i~' ",WYłpa $traęeń~ó,w~"
ki

.·tQr~~.

·

wYŚPJg"

.

J_yi~Szeika.f$

.'.
;~erj,d:.- ,,!:T!ląc~r~ ~ SevilU",

'~.,biil~tt1aow~i 1

J' , •

.

~~;;~;'!~';;B\1nt krwi i' ielazałi

..

~jski K.ilL Oświatowy- Pat i

patacnpn.:'

-QQo--

.'

.1"dQrń,(I'-~i II: e~ąC8.
:;.~O~Qt#qb.a 'wojewody 'Jasżczółta
(:ii"· ..

;·~-Jak.ij;qż ,dQnąsiliśmy w ·,ub~

ff~i~~ąJe1i9d~ J~szcż~twyjecha,ł.

t~jtillĘ"waią~j;akcji ·;nllrodiJ.wąji,~ojn4t:(~ff:
dałó: ofhiry-•. f..fitjp~w-ainlejs';t\-·ofia:rCf:' ,._,.~{
lc . pr~YJęcia." ·id%i.~~ ~:,z;.·~i~r4ięć·, .;\t:. ~.!~;

na kolonjach,'w' Polsce 12:00~1 diieci·.~~i~~
miec"i nas~p~o,.Śląska;z liczby .tej .. na'~ ;e~
tf:-nie':wojetrództwa 'łóQzkiegoprzebyVlał,o. 7~OO zł. ,zło~yr~gi~trat;~m. ,ŁQan':'@p~~,
. ~i'i~źi'eci:'a. nrlanowicie::,.na' 6,~kolQ~jach. "fiar, pieni~żny~h 'wiele"'lódJkielf)lrm":,~Ił~'~!
7otgini~9wahYch. pr7~z. :Łó(izki l<:omitE" t żyiO,~9fiary. 'Y,~'~tutżei 'jak: firma 1:~:;~' 'fi,;
Pr!yjęcl!1 Diieci z Nietttieb łąc~nie:, '.Z' i}CO-;;, n~ns~i 1(, "s~tuk', 'b~łegQ:':: .~:;ma~c.~i. ~;'~;:,
mitetem KQ1~>Letnich~ .·::.'p~ow~dzQ~ym , . PQę~'S~~ei~leJ!~lL ..; qrobDlan"~O' .,tu~~ cbl,ii. e~_:;

u

~

prQte;ktoratem'ks. bisk~pa W.rYJnknieC~
ideJJo 243 dżieci·~ (o~ró€z~; po$nej' 1ic~1;Jy

-r.agł~Wki dla," diiew,~(t --: J~' Kindt~at;\ .40
·nn;r.tn~tel"jillą·na !s~ieJikł; ;ttkladt Sęhłót
d2iecl z '. N.icn'iiec na kolonjach tych -s.erowskie~· 51. mtr/ jiiaterlałi1 'na'bieli2u4t
,przebywały '. również
dzieci
łódzkich. .".){ fus'che i EndęrH ~Q ~ 1llJtr.. płótna i 2 tuZ~'
~zkół ,powszechnychl<':w CzatUQ.cinie 25 chllStee.~ekn~'glowkli.więłę innych. S2cz•
dzieci, w 'rt)maS2Q~:2Q: i VI Pal?jfl~i~aę~ g9!OWy ,wY~t,\~, ~s2yS:t~Q~: ~~~~~W~ÓWU&l
lO. Resztę :188 dzieci. . 9mie&2CZO~~ZVSt.lło. mje$~czony jest w sPrawo~daniu:':; :',.1.::, ~I'.;'
o

dzięki staraniom Pani

w.

WQjewod~iny

','

J~lSzczoltowej '.', w posz~zególnych " star(;$'

tyg()dniu

do..

i

:~;f:wpje~oda, 'przeziębił ,się' i z~i1SZ<?riy; bil$
'~i{~'.pązdstawa'ć p~~e~parę dni w' Józk:u#

·.~9J)ęC czego ,ilię· będzię mógł

.:;t{:::::Vf, sprawticIi
~~Ie,' ~~jewodę p.

;'C;'If~/.ł'.:

nagłycn zastępowaC n~~'

śzkolnictwa
,~!~; ,'~ powszech'~:t'gp o;
'I,

..

Qr'ganjzacja

'

,,;<~,~ .. :WzwlązkU z odbywaJącemi ~.:wv..,,~1i: ~y$l
'sP,dPi".obrndami zjazdu naczelników .~jd:i~a
:·ł~\v:wszyst.kich kuratorj6w. szkolnych oraz
~ji~itYtątor6w szkolnych z udz!ałem licznych

?iz~tawicie1i ŁodZi-iiuratorJum ·'łódtkiego

~~łręgU ,szkolnego 'podejmuje .niebawem';sie~
J(:g~Aą~osłycb prac. Obejmą one z3:!!ap~ieąia
.~Q~~zĄce :s~kolnictwa powszechnego, st6sun~

~,~ą~:'~i#tatąr~w' do' s!~ci sżkolnej, budowni~~
Wa 'stkólnegoi przymt1Su . szko1ne~o. ObeclI
!\.i"~tio'Mem
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ywegQ's.ło,' .' :'3:".":: :.:" i':::";
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Występy" artystyez.pego,-~~espołu,: ,po..

zostającego ',pod dyrek~j~M.

.pomystó,w.

Szpakie~cztl
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'.; • .

' . , ' ....

i : • ., . .

·'I.~ce~i~a!~a, ~t~"'p~ci~ga f-~niew4

;Iłl;. . Widzt.Sw,pó2~~~4:w)łjqf,i·;n.fe.~~~t.:te \vrate,;nie".~~.t~t,rc:z;Jl.~"._, (' ~ _
' . ~.:.,., r "~';::;:J:ir:'

f J>GÓiskieJ~.e.ielZ>:ł~ ~ oirpmnePl', i 2~"
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,... ·MatemałY~. ··.r~ed .' j . .·;~Z;I"':.}'~i·P!~

···.ił,tkpnbełaryjnyc~ Wysiłki kuratorjur,l sIfii~$
';"'~14Uo,; ujednostajnienia prac organizacyj~
~'tf~ : ~~,. c'· ~ ;,~~,;~

,-".>:',' ."".;

',~'; ~'~::t'···.··V·T~",

występów. syinpatyczn~go
zespołu, p. n.\Vidzó'v·~"z póśrod młó-aZieży i nauczyciel."Placówka 'Zywego· . Slo\va'\ zotgal1h~owa-' s-twa. mimiktL gosteń),pla'stylc" ,pos~qci. slo
pych statanie~ .Wydzia~ą... Oś~~at~'i Kult~~ . we~.~ówió~~m~. ~~!~wa~~m'.i ~iie~m.. ~~
ry Magistratu dla ucznlÓW m1eJskIch szkcI rQwnlC:Y,.zespołu~slt~łięlJ..'do skarb~llcY.l~
.ś~·c:dnich i potszechnych. W szcżególno~c! ,:,.~,~2;it.PQlskiej inauC2yli.~swą gromadę Qd~~
~;dbYio.' się sześ'ć' "pt2edstawień' 'dlaslkól wać,: pp,mj~tr2owsk~,:za\vat-te w tej . skarbu
powszechnych, dwa '~-dła sżkół średnichc~ ~iękno·'i.~otęg~ ·'~~'!.a~ .]~sce~i~,~~;~~.I...
'i .'jedno . dla' szk6ł. 'wjecZQ~Ych. doks'ztałca~ lad· M.ickieWi~Za :~P!eśni -19do~e~ "w:;~y~
jjłlćych l (w szkolepow~~ch~~ji. < P,rz)';"u1. ,~Ql]!lJ;litl ze~~c;lą; ,;~~.·,S,~p~kiewic2~ ,.więj~:-~~_
·Drewnówśkie}J.:
·i'·.'
."
.:,
ż()ścią,·~~w.~ń~ji l ą?-iYS,tyC7n.~ '.,?~r~~1l0~

inspektorzy szkolni mająpra~

'uśunięcia' tych braków..

zap~ą4:~61J) ,,' ;-:' ;,.':~.'.~.
. .;5

"

łni,d$O, ci~ gdYipozbawieci, są",~ar~~rio
'~~Nów kOfaunikacji jak i odpowiedn.ich

..Yłb~~ ~ienmku

"B.6g

KUlTURAtNA ·'ROZRY\VKA D tA'.MlO:DZ1Eiy ,SiKOt~~J. '.""
w ,tygodniu ubic~ym .odbyło się ~ $łUż9n.~m ,powodzenl~m,.pi-zemaWiając .,do

:wicewojewoda dr~ LeWi~
> ..

l odow,ej .l.ód~){i· ~9p.1i~et :'~tZyj~Cł $' L D2łect:
z,Nięroiec ': śkład•. '{serdeelne ,; Staro[folskiCf

:'.

~'"

,Pl

p'rzyJ,mowai.!

~(,:!p)'",'. -- ,'-,~-,---, .. , ,,'.

>~.'>'

. •" .

.Zatak·,QbYWątelskie ~ sbhl0~skcil:'Spó.ł,

~~*ęiństwa 'J j)opąrc~~;' tejwążiler'~Je6Ji"n.'·

..
,V!~. ~ t wach wo Je\vódżtwa Jóqz{gego. .
wyborttm1 , ~, Dział wĄ umiesz~2ą~ą . na kololijacu
~ao'.$~.hn~. f Senatu. W czasie' podrózy "'t~J {łpfekowała si.<i VI. iriiientu'Komitetu 'Przyj~~~
,4~Ąwi;w,~ sprawacht . związanych, z

:;idf~~s~nt6"i' ~.. j';'.1tL ;,;. f~~~;' ',';

)'0'/1';1.
~c~a Daie~i z.Nie~ę.c(>p~2ewodni(:r~c,:"::'~i-;
goi. Komitetu p... Wiesława AdamO'Ni«;!owa,
bt~~nie,' upró~nemr.l)~niJłmi.
.
. ~zieci >pnebywały Da-~koloDjach -PdOł

w

"sow. Zachodil~ch- ·'w roku ·"blelą~ym· umie~c;ł

"ł.i.,;,...;~"W- płowieniu życia łli
fiI.t ,~' ";,NUasto~ tysiąca:' uciecb".

Węszc'

KOLONJAffi:w'fOLś6t'"

~~~)d2tW'a 1~ązkiego."Zę~pra",;~~dapia"d9,.:1 mieSiąc. ~ol~nję~t~~yt.n;Wane były ołitc
~ia-dujemy się, że Z wi41zek -'ObrollyKr\!~ no~~i~. spolec:leństwBfkióre
zro~umiealt4 ,\

'

WIDoWiSKA.

';Ir'l .:
,I,,,,,; -

W dni~12 grudnia'·'r>b. JÓdzki)~~o.

'.

.. ~: ,.

f*J;t~j.

rad,
.
.
'
•
.
6 ." . '~
NA·

ge 'ciIti . .u

-

<',:KAtP.NDARZ\'K,

~.~.,"~"

3~3~82(f OSÓB, GŁO~Um,·DO ·sĘ,T ~LTt'.'~14.422, OSO~y, ~'..J)9:::~l,'ł~t~~';~:~~:.~· ,l~~:)

(p

~~~_ ~.

:R.ef~rat.jvyborcif -prz~~Ma~is~ra~i~ :nL5t>nei,' zatrudnioJ)ypx:~y,'spis~ch,.- ,WYb.ą~.~zy,ęłl
:t3:~pe;n,8fłl,!praeown. Magistrato
,f..od:żi ukończy} d~khldhe obbczenle .fl1t>sCl~,O~~,v;.:s*pł~ch'..pr,zy,~~~ag~J)iiJtow~\ i ~A'rY.~in•
..~:~,:.~ ~>:.'W.'~il.i'\vcZOraljszym 'Magistral' rozpą:: ';ób uprawnionycll ~~o< głoSow;anią~ .€1A:azuje '"'bkiej;' p:rzys·t3pił-~dor',~~p'or~d~ą~a: ieś#~.
"~,ęt ,'Wyplacanie 13 'pensj:i pracownikom' i ro~ ~:'ę,' że vi Łodzi- uprawnionych jest do.głóso~
dwuch egzemplalzy'gp'iBU~ ,,1Wyoor~ó~. ~fdto
: J)~taitom' miejskim. WszYstkim ~6botnikom \vania do Sejmu'333,820, os.(>b; etyli że . prze, )ni$.zą,by~ got.p\tę.~d~:.~pią~~ ~)ieźąće~o'·'~ygo.
, .'':!rj)1~aeownikom półeta,towym wYpłacono ,13 . {. iętnie na jeden ,obwód. wypada .1..677 głos'U$ dnia :włączD.ie, 'pocZ'exn. w."Jtti~im dWu ::>§Wiitt
, :.fęi.sj,·· w całości . w wysOkości.' 2~dni0'Yego jących; dO,Senatu glosuje w. ~odz.i :og6~em ~'\~Szys't~ie spi~y pr~·esł'ane··łbstailą,p:rRwodm
.~~grodzenia·za każdy przepracowany ńlie' 2J4.422 csoby, ·czyli przec~ętniel,977 .ós·ób w. 'zącemt{Olci:ęgó~r:H.Om.iSji ,WyboreZej~ .,(P)
·.r~~'. ~9nJcy etatoWi· natoiniast. kt6rym ,liddym obwpdzie. 'W, ..du1!l w~zórajszyńl pel'
"'".'
. ,.
. , : '.
'"
,.' ł
: :,:~.:
. ". ;anói,'peł~' jedno, ~esięczną; pensję,
:, ',~a1i w dniu wczorajszym 50 proc.. tej
.,.
. .:"
.' dfug" połowę _. ott'YDlai, W, pOłOd ~,
•
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f

·~ct:~...
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.. -'Podrbź~e~niil'bił8tów
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,::,,~~ł"'I_)
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koleIQ"y~th'
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~
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'łJij .. le•.

", .'

,

ł' ...;. ,~ :

,

, . :'J

.'

~

f· •

; .

~

". '. .

. 'POSTAN'O\VION:A PODWY:i!K A' ZGSTAł.~ ,PO.F:N,IĘTĄ ~ " '" . "
, e(RrzeoamerOW8Ule., le~ltvmfleYI
'; Jak $ię ,do\viaduiemy~ ': projektowana ki taryfy~po.sażcr~~i~j 'poi6$taje.
4cisl~,
·~}i.r "UDcrun Beztóbocla poda,ie do \vildo:: od 1 stycznia '1928r. pod\Vyżka cen bile" ZWią2ku z'wydarii1iii::przecf llierlawnym cz••
-ltiolCł' wnystkich'pr~owniKów umysłowych,'
~
" "wmyeh ,. woddziele dla' pracowni~ tów kolejowyCb.:nie będzie " wpf()\vadiona i'/ stm~zarząd~eruami··~.tezYd~tlta,.Rż,eczYrośpo
<::eny biletów pozostaną' nudal niezmienione. ' litef'w ~pra~e st~ąni2a:ęj~· złotego.
;"YiłbWych., ił w styczniu' ~ 1928 r .. od
Cofńięcię' jut ,.po~tano,!ionej .podwyi' , '
,'~ ;ji, kontrola stała. podczas której od
_ _ _IRI. . . ._ . ._ _
•: •_ _ _ _ _ _ _ _. .!IIIIlIIIIIIIIrb
.""
,
: tięp~enumerowanie legitymacyj w
..
~zrobotni pra
,~f6: .
'}:naSł.;pujatcym: 2 stycznia od nu~e
! stycznia od '3201 da koi,
llia lęgitymacji w'k61ejności swóich nume~p;i.l do ..800; ~ 3 - Od BOI do .1600, 4' styczn1a
('ownicy umysłoWi, korz-~
z akcji usta róW 'według poWYŻg~~go:płanu. (P)
.
~, .1',$' Q.Qę···,.o,." "'o .
~' ".;i.~",••J,,~~1~3~ wowei ~_ :lJU~si(
~ .... 2~lI!'"
-'o

. .
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CH D

r

M8~istrat m.. Łodzi
~~ynZllłł Zdrowotnośaj PUbHezneJ.

Ferfpś\\ iat,·C,ropw SZk4 ła\'D .
" '. W Ci:wattek po za jęciach szkolnych

lel(

rOzPocz)'nają się ferje śWIąteczne we WSI! '

,

..

s~kieb sdt.Aacb powszechnych i ś~dnich za '
kładacb naukowych.

_WIZYTA

r

I

II

PRZEDŚWIĄTECZNA KASL R ZYu REJENTA KARLA
liO 9.CJOO ~Lvrl"');CH i POPRUTĄ KASĘ.

KOSZTOWALA

Z;\jęf;ią szkolne ro.~poczynłlJą "ię we l ,
W o~resie pJ:łcdiwła;teeZDym k,ułf:;;e Ull, librali SIę do loapl'HWgia łtWłj ~ii,
dn~a :; stycznia. Warto z'lzn1c.;ye
IÓ~QY ,pr1eJawiaj~ mlOWU intermywn~ cSi~ad
asy QP~rulqc ,.raka.mi r~~nelni"lI DlI alopoJ ,
•
"
••
,'.,
"
ł rosc. l YJJ.l rłl~em za teren SW~Qh QPOl'acjl o'ostawiL,mb. i!{u!ów ,,pftWOwali w rckw_ ł
ze J ,powodu wu:lkl~h mrQZÓW JUZ w bICi'"
b!erają :3łJtie kanl..elarje rejentów. Prud nie HłCb. Udało lm aię rozpruć kaJet J kt6rej
G)'q . tygodniu fr~kwen(/ja w 5zkQ!.u..h
jc.t UiWllym cla~emdoDoaUiśmy Q ~u~hw ..łe.
kradli ~.OOO ~ł. w gotówce lAle ruqaj~o :wfiP
bardgo main (bip)
. ~rAd~lei) popelnltJnej W biały <Wiem w ka.
sU i innych papierów wartościowy'" pot

wtorek

•

•

-ta

V'l1 nmó' .
, :v r .li , .(. O
2

~
W,;"~

t1

'ł

"I

t ..

sem zbiegli w niewiadom~ lderurJtu. ~
,ób "robvty·' wsbAujf. li'WJkoaaU 'Ją w"tta
"ni f4Whowcy.
. ., ł

telarji4ejtnta Sarosieka przy Placu Wolnoś

~ nr, 6. 'ń'c~oraj w nocy dokonali włamanh;

.,

! do kancelłuji rejenta Kahla przy ut Piotrke·

W dniu dzi~iej$zytn od~W,d1j,; 'b9fł, ~'lijej:# 2, Posesja ta pQS;~da cUuliti f,on1,
Włamanie I06tałO. itw;iordloM dapił»
JoBotny,h:pr.a\:owników un1}'słowycb pr~y . wychodzący ną ul.Slenkiewiczl. gane ~tlAjdu ro fi' no.ao)" urz;dnk;y k:mcolafjlPIIYh~łł 1!k At1<Qśtiuszki 9 Pt:tyst:Hliłdo, \")płaC~l# j~ alę fa~lyka Hei:>-tzlów. Kasiane dostali" Ja' pracy. Zaalarmowano 'natveluuiut ~
nhv zapcmóg państwowych zn rnie$iąc gru, ~U~ praW C4(:p.odobnle ~amt5dyna. teren po~ J.ział śledczy. Na mieJen p1JYbylftlHWł.
a~ień pOiiadaeloibleg.tym:atyj od NfI 1 do ~JIW ct1~lli, gdy <>::I..atnul Jmlana robotnl nie p. nacłelrdk W.y" I wywł.dowe~
1600 W d . . ' . .
ś
ł'
ków OpU~1....złła fabr. k~.
który "r:.łvst,\płł do energłczt'le~Q doeh~
•
. DUJ. . J~tr~eJ&zym za~ ,w~p I).con"
O":'WOl'zywszy drzwi weiAciowe kaDCtfr
l)ia. W ewhłcku J mehwałym włamaniem pol
I?stanł\ . 2:8~OmOłU' osobO,tn, posu\daJ~c)1m Ił: tarji wytf}chami przedostali sIę 'fi tem s~m ;;jp 4lcdczA l'r~enrowldzill IU:"'8 e.rtłIto\\'.
gl1ynU\cJę 2a nun:efa~ od 160~ dQ k(Jń@u, ~po:iób clo g~binetu rejen',a. "dz:e mljduje v.śród b&1Atl;f 16dJkich.
.' .
(P) ~
W~ł,.ty odb:vw~Ją Sl~ W gO~lnlGh od 10 ~i~ kas", ~~".ał Zawiel1w31)' okna palt4i1
"
..
.,..
~ ."
t
'
runo do 1,30 po południu,'
~
~
. W dniach 21 i 22 grudnia rekJa.manf.;i
". ~,. A k .>~..
~ ...
winni zgłosić się do Obwodc;nvego Fundu,
łUta2n. ..rzę
fzuBetrobocia przy ulicy Nawrot 36,wypł.1
tv zas·:zreklamacji usk~tec~nione zostani
'frytKO DWIE GODZINY TRWAĆ BĘD ZJE StU.2BA POLICYJNA wCZAS1l
r
'!A'dniu 29 bm. (P)'
_.
~.
MROZóW.

r.'

i

;1.,

•

...

r

u,.

Sk I~ f Y

W

-

ok rpsie przedś w,ią-

.

. tP(·Z Vr1l

W dniu 11 bm.• komi8~lfs rządu pr2Y
Jął dele~acJę dwóch 110\Varzyszcó· StQWi\ł
l':łyszenia polskICh kupcÓw j przęm)is:oWQÓW
chrz,śgij:.lp' (P.i'otrkowsk.i 113) OrftlStowae
ł~yszenb l u.peów det:ali~tów (.Plc trkow~ka
3) )_1, oświa.dGzył przedstawicielom obu orf
gan~~cji.ł że wszystkie' wątpliwości w spr!l.'
,wi~.· pnedłu.zeule iodzin handlu w okre~u~
!'"

pr2'~dświątQcznYJll zost~ły ju~ wyjaśnion~t
Odpowiednl(~. decyzje co do
pr~edłu2enlJ
,odzin h~dlu wyd~ne jui. zostały ar~,Ąnom

t-oHryjnyn'hf(.k ie w'Sf.lV~tklf' sklepy hf~t.\
mOQły by~ otwarte do (:odz~y ?-ej Wle·
gttQfe

Ostatni r),;ifń

zebrań

nntrnłnv~h
"
DI14 ostatni d;tiefl. dod:.l.tkowfeb I@.f
braiJkQntrolnyeh dla fiłzeregowych l'e~erwy
i PQ6połitego rus~ęU'A (kt1fegorja A. C. CI.t
roczników 1901, l899 1898 ora~ d~t\ tYQ.b
t\

łoę:udków od 1~90 do 1-'98 włąc~nie, kt,.,~
pv w latof;h 1925 i 1926 byli ~obowi'l1.ianl

';le~I'Ó kp.at;oJnYGh.

lOGl'1' j~ki~o"

r

I'

10

.,.

,.'
t

"enle.

Nitapo(bicwany nrrÓJ trwaj"ey od kil

Ji.\l tygodni oatomnłe dotkliwie daję się

we

znaki funkcjonarjuszom policji mundurowej,
l'elniąoych slutbę no. pOiterunkilcb Itałych.
',1limo. ti policjanci wyekwipowani lOiłaU
w iPOOj~ ~ie:ł niemoiliwoiohł byli/by

dla .1lłeb "hdenłe ft~ftł.blyoh ~Ia lłuj.·:
,by. W ~'Wi"Jku s ł@'1 komuuftt wołtw6d.
~d P- P. p..mspdctQt Foeflter ~.wL",
DodcSltl trwania mrozów słu:tha Q"ł ~ten.·
·~aoh trwała tf!ko dwie go~iny" (P)
,,~,

~

.t>

. . . . b&~

j

~I&

'

..

rec lowani.tranzytu
aEZfOSREDNIA

""

rzez

KOMUNIKACJĄ PObH~l)ZY POLSKĄ

A

lem

fRANCJĄ.

88LOJ.\

l ANGLJĄ,
..
Z dniom 1 itycznia 19.18 t. wprowa" być bilet belpGŚR'dniej "lu';'"4ó . .l_
izona zostanie w iycie bezpo~rldnJłl tur\'- P1ZęIDłl.::enb'l. prlyeum W kom.mibljł' •
fil osobowa łbagaźowl w komunikacji kole Anglj" d(j biletu koleJowoio dol",. ., .,.,
j4Jwe j pQmiędzv Polski\ a Fr:;\ncj1\, Behutl i d2ie kupon mOfldd.
ł.ngłjq~ tr~nlyteU1 pn:QZ Niemcy Wę WI~Y'"
Wprownd~ftPił be.p04rIHlAItJ
$1klCh wi,=ks~y~h mi~atQch Polski, OrłlJ
VI ~~dlie wielkiem udoeodniRifft.n. W
slolicy i w IIlówniel~zy~h mil\itach wy'iftj klll:ji pomiędzy Po18k"
""
:,;J)~
\VspoPlni~uvch krajÓW J maina błid~ie 11th
·1

_UIL

..

lIt.a

Ił

fi

111

[,. B

Ji

If L

wiek powodów obow;ąz'lru tego nie wyro1
r"ili.

Zebrania
liio 9--eJ rano,

odbywać

aie

będA

.

o

aod!i~

W lQulVJ PKU. Lód~-miafato 1 win-

&

Ił

A~stuwić siłf zą.mi'~lka,1ł W

t

ob,.bit koat,

tiSJjatów policji ~
5, 8. 9. 11 'fi dniu 1
&ł~rpnia' a w lokalu PKU.Ł6dł-młlsto l
lamies~kałi

w Qbr«:bie kOD'd'j3rjł~ ~
l. 4, 6. " lO: 12; 13 i li. ( b i p ) '

.

~___'_'_I_O__
~ ______________________,_R_O_Z_~~N~Ó_Jł_t~~~'t_o_rc~k_d_n_._ro
__
gr_u~dn_.i_a,_1~9~_._~r_'.~
ł

______________ ___
~

__~ ___

,~~t_.~.~~:,

;-ł~

, >~~'~~~Re~.ulacla

Lłk;_i~owani

miasta

..

ontJecnlru.ulObi~~rsz~!:~ej w~:'·.
który odbył w wydziale

. poprawki, pOC;!:ylllone przez

~,ie .VI najbliższej przyszłości prze

rzem,sł'we"'o

b:lz~;ń;;::czę~::n~fl~::t~:~ ··ściągnąć, choć często

'która. to sp'rawę wyd~iał ,bu~'.
"l'.

.. .

.

..... '

kłych ~ tytułu podatku przemyslowego o.d· pl2ewiduj&\cym Uetelr sposob6w II pcJmOI'
(jbrotu) któryc4 dotyc,hczas .irle. udtdo się,; tł\ który(:b., wlaazeskatbowe maJ~ likwJe

;·budownictwa. Profesor MlChaJskio
.1Wllone··

ł

KTóRYCH OD Dł..UZSZEG,OCZAS V'·ŃIE ;.MOŻNAŚCIA,QNĄO.
\:'~~l.
W dniu wczorajszym władzetkarbot Ministetstwo .poleciło władaom sbrboWJD.
we łódzkie otrzyrnały okólnik Min. Skat. Jednolite l4d)'kalIle c:elowe stolOwmie 1ftJ,~
bu w sprawie'likwIdacji ,zaległo~ci wyniś : kulu 94 ustawy O pod:ltku obrotowy..

budowni.
a~!1~ltratu dłuższą konferencję na tea
i . m.ias~a~ przyczem wziął pod
..

zale

od chwili~ewz~lę~d1\~;~';i::J
wymiaru ą. ,dow~zaległ6fć vr-tym wypadku. Idy . .
li'iókucja l'łicme
tdliala4. Art'!~

płynęło nawet, kilka lat, a .to

.

'.'

na
mota
to, że podatnicy Vi swoim <::iasie .zamoiru, .,,;,kuł 'ten dOlyc1;u::2Is . był st9.sowany ch.Oł~

p.~fi;1e- załatwić; .t~knajsz}'b. -:!=~yj!e ~1l~::e~:~e.iWSzetkie. klokt:~o~o:~iWil::y~r
000,

~

~_~,' .~

W celu skończenia raz' na zawsze t
ttiewy~ównanenił kontami takich płatników

s:-.,,_,__

~~~ł::~$I

I

lK:,ąnącnewybrykl

te.

s~dpokoju'dla
. sprawą przeciwko

Do·"

, .' .......

władz sk:lrbowy~h. wohec cz.!go ClClltO . D\t
mogło 'udu:onic platnikQw od. nUDY,t! '(R) ,~
•

"

·ze·nia p,

;·&2

-Jd!t:: 'lót~:;:

~,

10ka>II!:.

'tku a

...,}wr::';

~ćzefę.i Pufajo~,syn.owi dozorcy domu
OBOWIĄZANE SĄ 'VSZ~STKIE OSOBY ZAJMUJACE LOKAL. OP~OCZ.
przy ul. Zaką~j'11,: oska:źonemu o' t~!!ż,
, . , . . SUBLOKATORÓW" . , - . ~. "
~
przed świętamiy.Wielłiejnoey w roku blez,y;'·W dnlu--wczorajszym wydział podab lokat~rami",,;"~"
,"
":-t
:ym ~r~~~)%,;peUlrd,.przyczem. przyłapa.. -kóWy. mugistratum.,Łodzi·. otrzymał okó1nH,
",.' edpoT'aiecmalność .. wspomnhtnych .0It~·.~
~y ~tał/ąa gor,\c~m uczfI1kuPfze~ *!rz~"...., l~in.Skarbll, wyjaśniający, że do zapłaty
sób powstlje 'w razie ńie!1:1G2nośS. zf.iplaC$ "!
'QWDiłął,;p(},icji~~ .' .... . . '._
.'
' . '. . .. podatku od lokali ,obowiq;zane ~sąnietylko nblpodatkuprzez głowę 1'0 dżiny, . w:zglcrdĄ ;
~.opiecstft~any 'został na zapłac-e
'osoby;które zawarły umowę o' najem loka nie"najmującego lokal, bezpotr~ebY,dor~ .
.uc,~,,~~,ttzy\vny "Z zamianą na 5 4nia'~('l' lu, względnie OSQby' będące~lQwą gospo.
ćzania. im nowych' nakazow
płatni~zydi. '
łzt1ł;,·wBme nieściągaJności. Wobec i ego.; : darst\va domowego, lecz, takz'e, członJ:ow1lL poniew~l'i 'do' żapł~ty" 'pod~t.ku': ZOb0wtą'Z4n•.. ·
pi,iliqdzy'. nie P.9s4J.dał 9sa dzony: został,w ich rOd2ln, osoby powinowate jinne osoby gę soli.damie \yszystkię osoJj~:~~jmuj'9~' ~Q .
4ro~~ie•.
.~"!-c.. >:'
ws~ó~ "'Jlmlljł}ce lobl a nie "b~d~ce lub k;d.(pl
-....v. ~>ć'
. " ! ,.",4
I

* "1 ."
. ·".~~Wpa~beŹdO;;;g~~d.'. ; . ' . ....
'w

alka' z

domu

C!OQ

~.~ ---

L

....

-",-",

.~

"

ro

dniu wczorajszym do
'nocie' '
łowefit':~i;i'y~~r~~pułku S~'K.. 32'7.grosii
. ' .
.
Gę Iini'.łl Właaysliw' Stawiany, lat 24, kt~'DE.MONSTROWANm NOWEGO' A,PAR'ATU':RADJOLECZNICZEOO":.W;INsni
ty
~w~tW. nocy
popełnił .Zai
.
TUCIE. DO· 'W'ALKI Z;RAKlEl\1
.• a'!hrSaąl9bó~~zy" wy~~jającz~aczną do~:, .
Łó'dzkie towarzystwo do walki ~. ra 2ebranych z Jeg().d~ała~iem ł~icżem.: p;,
~se~."'tI.)wel. Do . W1J~cegQ .~ SIę w .b()la:u,. kJem spr 9wadzJlo.. do. Lodzi specjalny ap,arat t:arat ten obsługiwany jest.P!zez, specjalistę
ław_w....: . pogotoWle .ratunkowe, ktore lit t" '. radioleczn.iezy, ~tó~yw chwili' obecnej' jest. je 6prowadzonego z· Niemiec.. P• dr.. Marzy6ski
~Cz@D~,&be2domnegoprzewiozło, W ,stał . cynym w'Pólsce~ W'dniu onegdajs~ym ·w.lo pokazał tównieżzebranym.pude.łkaź radem.
Ole .,~.d~~eillynl. do,,' upjtalaś,w.. JÓ2:e~ Italu instytUtu' towarżystwa do walkiz ra ,('uzym:\nym, p.rzez,instyt1.1t W\,dar~e~,Magf
ta. ~§fJl'"
.
, Ide~ P~zYlll. Piotrkowśk:iell~3 p.dr.' ~a . strat~ m. Lodii! prz~cz~ .wygłosił re~er~t Q..
".'. '
.~
, tzynski demonstrował wobec licznie zebrą 2.baWle~~ dz141awu teio'.śtodb leczrucze.
tE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEN'
l;. nych pr2edstawicieli ... oraz .~proszon
.. v~h . . gOŚ .... g~
lll) ,J
J' i ' F "
......
.'
.
. dap".tt poWYis.zy.zapoznaj~ę jednocześnie'
"
BACZNOść, SOKOLI!
. '
.
' .. " 1000' .1...~.~ . .r . . ",. .' _,o. l<' ~,-:, . ..;..:(:' ,
"'Zarżąd "Sokoli, I w todzi ,y ptcrwsż1'j 'f: .
, ....
.....'
.~~ •.A .. ~_,.4..~ ,'\ ~ .., A·'" ~ /'" ~

t4.,

:~~:O:3~·~:o~:?ia~r:~J~~lag:=' L

iCZltośt

i r cznika19 &1

fi'

<

.ł~ów.1:radvcyjny. skła~owy opł~tck:~ .
" SPISY POBOROWYCH ROCZNIKA"l906~
",~:
, fO~QP1atku,
wieczór,....
odbę"fi ~, B'·luro,'
W'oJS
. k'owo~P ol'ICYJDe'
· ·M··
S'-'"
d'b'
'. ". 1 'k''I'" Be'.· ''1-;'j'
.
• :I~":'", :t, .• ""
'.,o godz~
dl . 6l nk'
aglc;tra.' ll
'pIS ~o 'ywa SlęV!. O.2,U· . łu;ra.~l'O
.1d'~$lę'W1eczorDlca a CZ o OW 1 wpro .' tu m' Ł d' 'd'J d '. d "
·
"
skowo.:PolicyjnegoprzY'ul':r.raugutta.
Nr!;
OSC1,·
~adZQnych.goścl.·
. '. . '. ,
'.." .~ 'k'~d' z~ P?004 C .' OW12
'1 ·t·'k·"." . 'ó ...• . . , 1":_
\y"ore, ru2;_ ..
'
.
· . i' " . . . .
b m., powmm StaW1\o1S1( ;10 w godZin~u:hodS~f dO.~,15!~j~
d'"
. '. . '.
'.
'''.
"..
.
.
"d 1;.:.:.. .. ,. 1 __
Z ap.sy na op a e'" przYJmuJe selU"e
brld',S9ko1ni 1,. ,Pl,zy ul.. N.awrot . 23 d~ ......... .Sr~~6V: ~()borowych wszyscy mę2.c2Vin:'
Osoby, uchylające si~, o' .• Quuwiąz!i.u
'..:II •
~2'" b'... .. l'··' ....... '" d' .' Oc od So--lO :tanneszkah stale lub ~zasowo w m. Led?., osobisteliQ.zgrąszehla· Słę do sp~u, . om·o."'1·'
u~ ~, . . ID. w~czrue co, ~Ienn~ . ., ' " _ urodzeni w r. 1906t azamies~kali~w obr~li sohy, żgłaszaj~ce się' 'z~,rzye:żyu, nie uspr~.'
"1~~
bie I, II, nl,1V~ V.. Vl i'
Konusar}a.,· wiedliwionych,. po ternlin1e,;ulegIUi ,,~ ..a~\
. Z TQWA~.Zrs.~E:łjlI~< K.UI:. ~lJ~~, .~
. tów .P . P., w .środę. zaś, 2~b. ,m.. ;ur04izeni ,.. d2.e 'adm~nlstracvjnej kar~e. grzywny' .'. 'do>~o(;.!)
KATOLICKlEJ .
. VI r . ,1906 a 'zamieszkali . W· obrębie' VI1I;' 590;1~h~"aresztu do6 tygodDi, albo obu,:)t~~.:
Sekcja,. 04cz)1owa organizłJje .dzis\uJ. IX, X, XI. XII, Xlll XlV Komisarjatów.P.P, . karo~~}ą.q~~i~.
. ' : " . . .... ::i .. '-f:,
\We wtprek' 'gbdi~6,30 wieczorem" .w sai! .
.
'F:'~~:;
~wi_zbi':Sto"'arzyszenia .Młodzieży Katoliiabów w Niemczech 'j' AilstrjL
,.
~jllii;Ut:1Gdllńwdllodczyt na temat,
. .. , .
S,więtną:tQl~ kell1ę~a. S ll;llłoj..•;K••
~Nao~lnaIzba Go~podars.twą" .p:rel~ge;n"·
-wiareriki"; ktqry'\v"iiieocfeldwariysp~6b
«'m ~"będzie k~•. ,Dl"> ~ R03Zkowski, prol..
~łK,AWIARENKAf. dccho.dżi do fortuny gra Ka2imiett Sźubc;ft.
Stmm3l'jum' Duchownego.
.,
Pełna. slonca i hU,DlOltl kOniędJa Tf~'jJ
\Vinny~b (tol~ch' pąnie~ ,Dąbrqw'lka.
, . . .~' .. "
.' .'" . '.
~tana==Bernarda .~~Kawiarehka ':, która uznu Ilą Grywiftska;Jakupiilsk~, J~ie!piizankt1~: Sł.
~'.
,. 'jest' przez krytykc: światową 'za jedhą ·z~ ""'iflsk TatarkiewiczóW'na, : }luchniew2ik:l Oe
najlepszych .kom~dJi· francuśkich 'wzn!lwia.. l'&Z panowie Datnfędd, F~b18id'f . Guryn()J
rUljest rok. roczriie na wsiystkichwieł:: \vicz'·KijowsldKliszcw.;ki, Kr~mieA~kiLI,
kich scenach. europejskich icieszy'si'ę' wsz~ 'sowśki, ł.~lbed2ki,f\tro;dn~kł. Szsckt, Wił
dzie olbrzymim powodzeniem'
, Ila\Vet']' MireWic2.
.
\V sezonie ubiegłym . wzncwiła :j~ '..... \' PrQbumikieruje Cjp~awna~łCJtt f~i~
~arsz,ilwa \V sc~onie zaś bieżącym gta. t !Kll ' Hl Kon~!ap1egoTatark~e!,iC2.~: . Pt~,mjer.
"ia~e~'·:pe.z .~i-~wX ldlka ~~f:lkf4h !t~41~\Y.iiUe~·· VI ii~J~'~'~ 8t~·".J
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Dzi' we wiolek o godz. 8.30
:~.;po
cenach popularnych arc;:ydzieło lbseno\vskie
.)ieer Gynt" z muzyk41 Griega. Role

,.'
iu>

tytuloił

I,'I~:.

SIEC EI.E\V.~TOROW W POLSCE
"''l gra Jerzy WoskowskJ.;:W środę dnia 21
1II.Kredvwek~o' po raz J5Fty (ceny popular
J{zqd. zgodnie z zamIfrz.eniarhi. aby ,
W zależności od tego ,gostaiy-.pró ,l;
t.tt.J.~, W <*wartek,o godz 7,30 przedstawienie' l: olitykę -~bozv\vą Ująć we wlasnit ręce i w
j~'kto~ane elewatory o typie komu.nała~:
dJc, ZWIązków RobotnIczych uW yzw-JleJ)ie,ł h~n spo:sób Pf2fclwdziałać dvspr)yorcJi cen
,l (konsumcy jneJ, WOjskowym, eksporto~'ym , ',a
Su~~słlwa Wyspiańskiego.:, '. , ' I
między zbożem kra.jowem a :Z:.lł?rnn.cznern, ~ reszcie Q typie śpichrtly czyli zSYPÓW '·u
~:
instywcl_t
TEATR KAMERA f.. N Y ,
: . jak ,. równiei regUlować vbrót zbożow.> wew. 2'.t-oie. ześrodkowanych przy
'Lt;trZn)"
i
eksport,
pow.l'iął
decvzj('
wybudot~iunor~ądowych,
organizacjach$połecr.<J~·
., "Dziś po rai ostatni po cenach zriilQ"
Dych (od 121. do Q;ciU) "Fura s!c1nty··Z. wania sieci elewatorÓw 2boiowv(.:h W okr~ł lolniczych itp.. Ił obsługujt\cycb' pro..tukcj·,
Vlłl 'opraC(iwania powyiszego projuktu •
Kawecklego, 't M(",t'ską, ReleWlcz-Zie=-!1biń. . &at h produkCji czynnej
\V tym celu po )lłcłan9pr1.y m l n1st "r~ .ptltamen' l'olnictw,\ delegował SWOIch pn"·:'j
sk~.'·~niczem i in. w rol(ich głó\vnych.. '. '
stwie rolnIctwa slJecj dną komisję rzecz!)1 sh: wicieli do państw o~"iennych dl!1 ::.apo.;
, ~ !'"
Z1'1 wców, która zaj~ł l ~....
upra::owa'1 . q' uania się z najnowszemi
urqdzeu"ami i
"RADO~C KOCHA.NIA','. ,
,
~ro
je.ktu
'budowy
sieci
elewatorów,
l~wzilęf1
w
t~j
dziedzinie.
, Jutro W srodę premjera pog'otJr.~'j l'
nhljąC' pr1.vtem nastepuj~C'e z~\sLłdy· 1) noObecnie projekt ten znajduje ~ ę jut
~ttbtc1nej 4--aktowej k()medji "Radość ko~
ch41nia" II. Verncuil'a autora nAzaisa" i . trzeby spo2ycia przez ffi:Ust..'l i oktCiRi prze. ' 'lA' RadZIe Miniłłłrów i czeka na ~t"td~
mysło\ve, 2) pbtuehy zitprowiontow'lnia. ;.)
nie. Odpowiednie kredyty na budowęlQ~t.
• p.~lltly Plute"~
potrzebę ek"portu j 4) cbrone: producentów ly wpTowadzone do DQ'fego b~.uu.
od wY2ysku ze 'strony czynników spekulap sterstwa l'owctwa.
l, ,'"
TEATR:'POPUL1\RNY..
I
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· Jnat

Dziś w dalszym ciągu znakomity 'draw 6,ciu odśbnach ilustrowany muzyką

~,Chłopi'~·Wł. Reymonta., W piątek dnia. 23
~J udnia,::ną, żqdanie' puQ.li czności ndeodwolal ..
Jue ,:;p~, ,raz osta ~ni,,, Gri~Grr'.

.ł'

•

'.:-

•

~kie4'

L. Rydla 'pod reżyserją J. Pjllr~.kiego.
Stron q muzyczną kieruje K. Prosnak. Tańce
pod kierunkiem. i vl uldadzie W. .Majews;

.,

,kiego.

LITERi\CKI "GONG4ł..
.:Diiś w dalszym ciągu Pl'~y niesłilbną~
l<'em"po\vodzeniuarcywesoła rew'ja.w 12 0$

Tit.AT'3 ,,ART.

bra:z1tcn'pif::",iSzkołia pocałul:l.Yó\v • Naj\\'łięJu.
$1em powoozenicnl cieszą "W:Jk mor~i~' Vi

koncertow-em wykonaniu p. Heleny Orlików
by i p. Cz. Skoniecznego, numery solowe p.
Janiny' Ma'dziarq)Vny "Dubla do, ro~u~c.z pp.
SieL111skim' i Skoniecznyin "Clió dź' pan~' w
4

\'.i!~~fi1r:f1hL]j.;;,; J~u~k;owny lC$lłego zespoł\l

. :. :.DZTSTRJSZYKONrERT
'ROBERTA, CASADE5US..

'ł'

, ,
.

'"

'. ,l)~'przyj~zdża "do, tó~jpo wicU·Jen
trYufufa~h 'Robert' Casadesus 'j wieczorem da
,ie~ swój ostatni konc~rt ~istrzowski. W pr<#
flamie utwory Rameau, Couperin~. Scht'm~ul
nn. Chopina, Debllssy, Musso .:gsktego, Balar.;
kirewa i innych.- Początek koncertu o godz.
S.30

wjec7o~e~.

"BETLEEM PO~SKIE". L: RYDLA,.

,'Wllą.d~hcxł?!ąee ~więtt\To~. ŚpIew.
.!m. MOJ'utls7kf wyst1hVla1 w ,Tedtrze POfulnf
Dym'drtła 25"1 26',gr'Ud~la o godz. 4 popoi. Vi
wykoJ;lwu s.wych' członków ,~Betleem Poli1
.~'.:~~; .•. ..j~::: ~;.,~_.~.~ .. _- a'

I

pu roh~czka i kwiatek og4'ornia ona
ko sercem mlbljll~m i pogodnem, _, a ,Cłlł.,i:
jtj życic jest poglądo\,,·ą

' 38,40 do 39,40
PS2eniC!l
46,00 do 4100
Jęczmień przemiałowy 33,00 dl) 3500

56 75

55,25
61),50 do 70..~
28,00 do 29,00

Otr~bv

pszenne
27 ~o do 28,50
Tendencja b. słabe.
-:000-..
WYDAWNICTWA_~WIAZDKOWE.
,

, "BABUNIA" . '~
Bozenll N1cmcovB.
Z

pr2emilcza ~(\2enie

cle",kie~o tłUffi1CZył P Huf~ l-La'ir.

kowski. Nakładem Ksiegami Ludwilta Pi.
bzeN, Łódź-Katowice, 1927. Str. 280 6 g.

wyjątkowej k~ią2'ki.

t

--łłOo '

..

lU '\tOR

"""

"v

.i,

wiełoh~r\vnych.

.j.l

pedagogiQ~

DEKOLT.
-Mania
za'liębił_
A
Do nnjpickniejst'vch ksłąż~k litertltu" .
dekoltowi oCIl'wiicie •
ry ~wintowej nnleży
,.Babunła"
Bo'icny
- Zapalenie gardła)
Nemcewej •. Podobnie jak I(obinson Kruzoe
- Nie katar ioł"dka

braz6w

kochao:.

,~zicb:~~ obrazem życb. c2:eskirlło, :Wid#,,:
~o w.·polowie :minionego wieku OCIYEU.,~.,
!:>zkańca .2!lci~znc j dolinkl"
.. '
Widzimy z prawdziwem zaoowolt,dem
~e ksi" ilta t:a ukazuje
się w tłunutdenł.·
polQkiem, gdyż mnło Jest ksi"żek, ~t6" ,1
tak jak t.BaL\uliau .nadajĄ się dla. .łądltiJ",
ty. O 'łBn buni " powstało cała bibljotobtta
, 'djów Ut~rąckich, a jednak, chOCtJ1ł Ut~ .
t',(\dkreśł~ją zawsze i przedews~stk!~m: pięt ,
nc arty'5tyc2ne tego arcydziełtł. iaden tli'l

browarowy- 39,50 do 41:00
'
. , . 32,50 do' 34 25

Mąka ivtnia 65 pre.
.M.~ka 'żytnia 70 pfe.
Mąka pszenna óS pre.
Otręby żytnie

nauką

c: ł"wieka, kraju ojczystt go i JuJzkości. r'
niejednym w2~1~dem przypomina ~ ~r.
cc·, Amicisa, Qle jest ofygbudnym i ~

1;y to

Owies

',Plote~zki ł6dzkie H wykonane prz(.z p. H
Rt.nowiecka. Zfłwsze 'J{'zkonkurencYlny Bn}:>
ejo ,Kamiński. otcz T.1Jrnery>;·baletowe pp. I.
'P

POZNANIU Z D:\lIA
19 GRUDNIA 1927 R0KU.
Ceny orjentacYJne za 100 kg.

Jęczmień

~ostała ona prletlum:lc,ona Uli wlzY!Btkie>;k
1~' ki europejskie i po jllwia się 'fil CO~dl(J~
wyeh wydaniach. Tt~ść ksiązki genjalaei pi
sanki czeskie) shinowi ubcowunio bak'wi:,:~"
\\'Duka.n\i i I otoczeniem. Od ~owiek.. ał

,.,.,ystt

ZBOżó\VKAW

H

Soboltówoyi E.. W'ojna.ra..

,q '" '

67

do 100woo.•

•• ,

~Ion.

w najlepszych gatunka~h nalwiek_qv ",....
'i<dz.enn e .",1820 pilone
kilkakrotnie WYlulłgl'odazne dotym m.at_
i .Grand Prb."
Maiw~,łtSla Ł6dlke

lł o1e C.
i

I\aw, I

E lktryCI1't1 Plllm a

s'urołJlt6w

" fr, r y u w t n

,

Franc'szka S'ug'i, Połudn~owa 28
tel.

,,'k..

.

łłb,.8

J,

blhL Dstłkl

~ [lłle~D: {~łO~[J
Zułasc,ł Si,

,

~ '1IiIf \.

do rozooszenia gBlet Z kauoj"

~r

l

cyjnych.

"~o

,\

"'-i

~',,!;:~~,:,;,:

,%!' --..-

q

'

łl~łl uk!leiluer i ~·~8 Pitrk

.~f.

Spółka ~

I

Ił

,C~ny

".
"1'i1o;"'1If'

&

elf«

'>

f

ol:powied .

wska tli

N'c ri~szłY Iwte!e transporty

"

,r

,

'iTrettitn· ,,,Maetui CIsh"
"V,tskaf,cps ,:.t~ep,~gę"
niskie! damskie boty ,)1 retarn- od 30~~'.2~'. '

I

~i

..

,-

Pierniki,

orze'chy, bakaIje, : wWa,. miod,.

1ikiery;~ koniaki·i ,t. p,' towarY 'VI: wielkhiJ,
wy~orze,po cu:nach. najniis%10h

poleca, firm'a' '-

1Jpłx~:j,mie. prosimy Sz. P. o ł&$kawe odwiedzanie naszego

er'Portretu" .

pP•• .ul.
" :.'}

, PIOTl;lKOWSKA.

Mając ~'a .uwa.dte "jakn;ajdokładtrlejsząi szybką ·obsługę. StanoW'~':
~ei Klijenteli, prosimy o możliwie, wcześniejs~~" ~diieląnie",' łuk... ,

"
oniuszki

W

,ą:t.

,,

wych

zamówień.

,

'

.' '

pod w6rzu.

W 8zysey 'mieszkańcy

~,,,,,,,,,,,

m~ Łodzi kupuj~

•
j~

'

"i.! . ;

,,~.

fotografUje
A

~.' f

Ił

,OB tJ W 1E w firmie

'A R M O do portretów

l,J"U

•

~"'I"~"D"" CI życzącym daje na spłaty tygodniowe
•
lub miesięczne ,
'
"
o

DUJ nLKOSTIBTYftOWSKlfJ

przyjmuje wszelkiego rodzaju p~więk:"
' szez każdej możliwej, fotografji
':""~I""B'","';!ohi ,Eot'ografje na 'porcelanie do pom, , :,',

U .

gdyż. tam, znajdł\w

i~dzaju OBUWlĘ
Giemzowe damskie od. ~f~":"'d,
Lakierki damskie. ~9,50 Ił
..
męskie
.. : 9,- li!
Brokatowe '
.e 5,90 »
Jedwabne
" .' ,':.16;~O;.
Stare.fasony da łYsk.. 5.--:;, Ił'
III.
mę51kie. 15.- II

.,. ,luków

. . ii przekona ~asł że t~ i~ąen

{.. m,

portret za 15

~ ...

zł~. du~

ra. .

dobr, i ładną.
:. . "~I'Alł' daje wam to. czegodotyclicżas szuka...
, lt,

iesł l:ltec:Złt, realną,

bluff, bo

wraź z
I

daremnie: robotę . dobrą; cenę nis .
, k" i . dlatego pamiętajcie: że Atelier
portretowep. f.. ,
.
,
najdu.ie się, 'w ,Ł 0..1) Z", pr,z;: ulicy

'

liście

lAB. ".,MOniuSzki Nr 1..

QWA6AllI
~

z,

"

A, Al" Zwi,ed%anie

",:' " ,
'galerji

'~

nas~yc:h

portr~tów' absolutnie ńie
wlfizuje "dO' %amavtiań

wieI..

kim ", wyborze' rózn'ego

,

obo

'Sri::;",:::'

'

M;;;t;."'-m:;;;';~;;';~;;-:~Jt;'
In
Nawrą'

6266~6

$).

letiiRkiKl'Zes.

ła _wy§cjeł~ne,

stoły,

w

duł.ym wzborzeceny bardzo nizSKLEp· PONClOCH
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