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na posterunkach ........ Pod Wezuwiuszem metrowe' d

legł•.'-

. War!)y.łlwa, 2O~t'2 (Dat)
J;$P śniein)~~lł
ski ch. W Galacie temperatura wvnosila - . wJtrzymańo ~łkowitytw<:h na w,,\...?,,otOi'O
J2 st. C. W Spalate z powodu . mrozów D.:l wyda linjach Duks~ty-Druja.ł SkJ!gyd~:
6tąpiło usunięcie się ziemi w kopalni Kra.
wo-Lubcza .wWile(iskiej DYickeJiKolłi
.
d~WO. przyc~em. 15 górników str,-,,,Ilo żye:~ tPaństwo.wych..ł .
.Moskwalt ~20~12 (pat)
. \Varazawft, 2041 (tel. wł) •
Z powodu silnyćh· 'mrozów .P:~!~.
WIrkueku
"tenlperatW"l1' WYllOS1łd

20~12 (aw)

gueli-Demb' Kapu znaleziono 11 Z!lmarznlc:
tych na swy~h postorunk.ut.h żołnierz)' seri,)

.. ;'. " Mrozy w Paryżu i okolicach oraz w
lR~egu dzielnic~ch środkowej· i północneJ
iF:ianeji staj" się coraz dotkliwsze. ZarÓw ..
AO' w:Paryiu.·jak:i na prowincji wiele osób,
swłuzcz&
wśród bezdomnych,
zmauł'J\
:u, śtDicn'ć. Według informacyj dZisiejszych
. fisui ;Porannych. w ci~gu doby. u~iegłej. z~~.
-.do/od.~· IQ osób.
..... ... .
.: . ".; ."
; .. ' Londyn;20~12 {ateJ

'. .

. ~Wskiitek, lunych

1Vstystld~po~'~i. kt~rQ ,miaI,~! .ł~ńi)
'.l'2'edwuorai - 52 .~ '(~
.. "
rr.z1by~r
4p' JIfai$ze.)Vf.~ .Uległ~ /bi\łdIQ,~:P!l!.
"
',Rzynt,":20;l~(ł,!) .
mą
op6źn~e~u.',
.
" ... i. ,~i;:<?,;.~~<'
. . ;J.:
·Anglji. panujĄ mrozy, któr.e noto.
\V Południowych Włoszech !p~dl!,:
Do
'godz
..
9
t1lnQ
niecpl'~Y'byt~
.,.ć.t'~
jwSft()'ty!ko' w',roku 1917 l 1895. Ruch kole ';9iiclkie opady śnit;żnc.. Na 'pól w)t:-lr ie Aa
pocl~g
M.
14,
i<lqcy
z
Krakowa,
·
,łd6ry',,~
Uowy· odbywa się z opóźnieniem,a w me puljiw pobliżu Tarentu pokrywa śnie:i.nl
'J'tórych 'miejscao14 !zwłaszcz~ ,na polnOQY,~ dochod2.i do półtora metta. l?oeiągt międz~ Wars!a\vie powinien .być o goez. S mJlt 4.S;·
.Jak się okazuj-e-., zpowodit. ditł)1!'ch~
.'tłest przerwany. W Glasgowu:' \\"Ybh.lchł a :ra"~ntem i Brindin wstJ.:zyman'ł. lTblog·.
lt(.~ śnicZnych,
J;lnjj dyr~keji. łoJejci~
Iowodu. mrozu kooioł, zabij~jąc kobicie.
kj nocy przy świetle pocho(~ni :rozkopy w.\Jwej
radomskiej
przerwany
j~st r~b ~i ttl ~
.
Wiedeń, 20;12 (patl
no tor. l'okryty śniegiem. Połączeniu dru...
tach
Hrubieszów-Uhnów.
~zdÓw
•. · \Vol'"
.. Temperatura wynosiła tu chiś rano-·· tQwe Rzvlnu z Południem \VJ.och pra\Vle
.k.wice,
taszczów.
i
Woźaczyn.
.
-, . .'
D·ii. C. .
-- ·niefunk~jonują. W Be!lf;vento w pobliżu;
Białogiód , '20~12 (pat)
Z powodu silnych mt\!zów. pępęk;t.,'
,Neapol~ ŚlUei lUI warstwą grubą na. SU
ły wsz,dzie druty te'lefonicz~ fi tclegl'.afic.,·
;. . DzIenniki 'jugosłowiańskie donosz~ (') ąnł'
.
'OC'. wobec cze~o ani dyrekcja kolej(hv~ a.~J
Jh1ńych mrozach które spowodowały licz..
Berlin 2O~12 (ate)
tt'ł mini1terstwo % bardzo wielu 1injam~· ni..
~.wypadki. Wzdłuż linji kolejowej Gueew
Ntł półwyspie Skandyna\vskim daje
lna w obecnej chwili p"'łączen:.a 1~1~~ f6~'
$lę z!tuważyć ciekawe zjawisko klimatyczne.
.
..ł
~ połud.l1.iowej i środhowej Skand~y:nawJi ~oś,L
\\'arszawa20~12
Ctol
,
\
"
~
r
",udo• •
;panują wielkie mrozy, które doch~ do 42
PRZEJAZD Nr.. 34
5981
\V W-arszawie o go' dz. 8~i ranO !·"'ó
łstopni W Stokholmie termometr wskazywał
11 stopnt w OsIC) 16 śtopni. Natomiast VI' }~ stopni mrozu. Wcżoraj «) gorik~ 1% w.
ey 20 floctOpni, .w Pińsku o I!odz. S~er r
północnej części Sk®dynawji, zwłaszcza na
WieW '.tecsR1 "ogram
łWyb:rZ~L-U morSkiem.. temperatura wvnosi ~ ~}'2 stopf1ie, w Krdcowie - 17. "fi WiJ!
do 3 stopni ciepła. To :.tjav~~~ tłomaczy się 18. Lublinie ....:.. 22, Tarnopolu - 19.. E
KrólowIe .Pat l Pataehon
".
·'HumON '
fdZiałaUleID go1f,stromu,
który pne~a stoku - 21, Kaliszu 20.. Mołorlecznio
w.~ aajlepszej kreacji· p. t.
7AłcopBTItm - Z1• .Morskiem Oku ........ 19
~:;'
wzdłuż pólnoonych brzegów skandyn&'wskich,
łi Gąsiennicowej - 1&
przynosząc cieple ma.f)Y wody_
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CeBymiejsCl W dni powszednł~ na wszystkie Be-A'Młzaj 'fil sobotę nied:delt; i łwięta od g. 1-3 pp
r miejsce 15 gr., li miejsce -'lO gr; lU miejsce 30g~

W soboł~ . niedz. jel~ i święta od Bod~: 3po poło
ł ~ieJsce ~O łft łlmiejsee 50 gr. mmu~lsce 40 grę
.
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j ~ezp~urie
porzą{tH~ dzi~nr1ylft~.'
.
Ha.nkou 2O~12 (pat)
"astt\.Jedntł~WedYi po~~ .~.
Stracono tu 15 komunistów w tern'; ·Wład}wostok:u otrzymał dej,~~',.~.\:,Jl~ •
mu ru€'·.nu komunistycznego. n1łtvt:h.lltll ~....'
'llodycil< dziew~zyn. Siedcxnnastu ROsjan
'IOWal mę rl poWJ'OUml ,do M~.·.'
tr.żyin~nych jest jeszcze w ares~cie przez
}.t~w. 1)..12' (•• ~ ,
iwładzę wojskowe.
NIEZDĄŻYL.
. Donos1Ją tittirzK.n~',.·. s··,·~
Moskwa 20$12 (aw)
'ghaju Af~towany'~(1IS'ł$!l . "~.~br~· :;IIIJ.
Powrócił tutaj były minister spraw
~zęgo ~rl'rJału ttDft.lbanktł"f Fn~J"ł'
i.t'

Are'sztuwania

zagranid::;nych rządukantOtlskiego, Etwenjusz Cxcn, który na picrv. ·sż:l wieść o wyhu
chu rewolucji w Kantoni9 ~jec~ do tegQ

na
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go~;k·"aH {~..łu;~kt"."". ~~łł

~\lC;iw~
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.

Z ~t)ZIENNEJ KR0NIKL . '.
j~Dnia"ł9 grudnia br~ó god.$, 23,45 w
,
fdyre~cji .' kolejQwtd nalt. Skarli

KłamU wewiadomoŚl3i
• Słowa

.""', 't . ' , '

wQZy io~cy luzelll'~'lłd"rzył iic~ Ze)
';'łt~
·uaitQ:r~',.wQzem pocztowym, W'S;~\l.
tęl(z cr,zenia. dwaj urzędnicy
pocztowi
::~~jQU1~Cy ..l"We\\nątl'z wozu doznali 1~
,OQhlŻen

;kiOh

cielesnych.

.. " ,

' ,;,

prasy lewicowej' orZ!)~{ljm '~ilł'p;f~dj,'Ji~
prz~z

polskiego

~~6'W! 2<M2 (tlw)
Jalt 9łędowfadujemy, w Jutr~ęjsilYn'*
n'Umea'ze .,Słowa' Polskiego", w zwif\zku ~
wiadomościami,'

fmn'l:tora

'. '.;' , _ .

P.S,t,. ,'pi.:tsb\u, dl'. tęł»1fi:X'd{

leG

'wł~ł~rc~ydA:nł mk:.~ta,

Vi .c:h:~gl~J

~,

~p ", fł:wjl:

tl>!Ś rut rz.';:Cli pp. dr, WaGll:walA,l)'b~,,,,
b. dyrektorj' nllc.zclnego ł.SIowa. ~ol$kf,go·§.· ;,}
'dr. Kornela Kr!legznows.k~~o,. wł«.~~ieltł 'f
dóbr, oraz przod$~wtąl~U Im'l t.
"l

-r'.

które uk~zały si~ w niektt,

pismach, 'iż "Słowo. Polskie'" będ'ifc.~
, od wielu lat organem Zwhrz:ku Ludowo-N..
'
'
. Poohut''fówarowo::osooowy' zderzyf się' z POf' rodowego, przeehod.d 'W 1'ęee' 'k0!15erwaty.. ~l'Qłu. ~tu'~. '
, ' tchutiem towarOwym, wskutdk cr,ego wykole" stów, zamieszczone b,ędzienast~pujące IQ'.<
Oświlfdczonie 'mÓwi delej!
,
, . ~o' się ;~i,ftgoi1:6wi" W1P'ftclek na' Izczęśde iwiadc~erHe!'
'
.l'Iotki. j~kie uktu.:dydł'" ~itł~f~~ ,
I tnie poe'
'za; 8§~~ łn(lnych strat w lug
dl1iem '" 20 b. 1tl.. dotychc:c!sow» tych pismach. j!tkoby ,,' ~,SloW'ft PoI~ktł":przc
, 'dZliaeh ooti'ośOb0wYOObYWa! aie na tym.
włn'slciclel
wydawnictwa, inżynier Wła.dy. "chodziło w ręce konserwatystów'.:; podoI..
,pooinku przez pewien czas bez przesiadania.
~ław Kuchatski, pl'zcle~ iwoje p1'3'\'4I- ':likł~h .rcprl':%entowauy"h IU'fłt.- pp. BaWOf(l1N.
;PODJĘCIE ,RUCHU POGRANICZNEGO
wlasności do n:ls.zcg·o wydawnictwa VI jed~
bkiego, Dziedu'3zyek1.ego, G6łllchow'ikiMÓ"'!!'
"!~;/'; łMIĘD~YPOLSKĄ a LIT\VĄ.
'.'; '" Na likutek uohwały Rady Li::ti w 'P'l'& nej polowie na:meoz ~Ud: wydawniczej. innych, lIą IldkowtCł,. od' pocz~tku 'do. ~ótt
,:~~z'ltargup<)l&ko..lite\.\'Śkiego, p04jęty Z~ w skład ktlrel: wcnodfą l'P.!'df. Stanis'litw (;ił. wyssane '2: .p~to~tl. Pó(}PiSłlnQ:Od.Wv,#
'jitd:ń&:dobre rueh pograniczny pQmiędzy, GIl1biński,dr.' -Z&isław Pntebno\\Fki t pN·
<łł\\vntdwa "Słowa Po13ldcgo~ we l,w~~~ f
.
'
.
';iJsbu %Ja)arni,.' Wojewóc;J~two wileńskie wyda,.
I. 1
:::'je' :eÓdzjE;,nriie Pr~eptist1d granicztUę~"'w ilości
'~~l!ftł!)iicz&nej, a. W'b,dż~ lite\vskle 'czynią
'f~.~ ,R.u,G,h l1,0grąWc.my, jest' bal'~ oty}l'

Tego samego dnia' vi lw()W$!deł .dyrc~
.;r~Jf koleloweina st. Drohobycz, o 1'Qdz, 18eej
C. .'

r~lch
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OpozycjaSo •jltachz· ..
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,Kamieniew i
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;,~ t,':, NO'WY' SRtAD' PREzYnJUM' '-,
"\>' ,; ·fOZN,Ąir\lSKlEGO,JlASTA·...., ,,',
';W',lryWku

wybor6w VI foznanlu

a()

d;$l,okręgu wojQwÓdJ:":iego,PSL••~4i
. ,"
, ',~brallY ~oot~lj)", No.ś~,
. zwoleooik v,,'s~p:fa.~'Y' ' z ,rZ:ą"
Uo~':Chbz!l/sowy, prezes; 'p,; M.l:cha'ł:ki~

"

do pat,tji. .

'MOSKWłt, ZOi'f2 (aw) ';hwwlew odPQWiediisli:,QdmQWul~' .(1",

Rol,:oyranła. prOWł19Żone. między, ,~tą;.· ',gając;się~ przed,wyd~Ilię~i ,vł~k~~k/~_a
.lii nem zje'dnejstrony, a .l{amil!lni(!wem i'~~~J tQj~wp,i~:~llQ~ycyjny~ " " .~

Zinowj~w(;~ ą ~wafcie

fi:

opozycją 'ukla<i

'du, "ł:ostaly ,puezSta}t1'.lft i6t'wane~' , ,
" . Pr~yczyną '~et'wania
pę,~zumSoałł
. ,lię do lZl\du, wybra.ny zootal will' Jest 'riiezastosowanfe lilię opa'zyc lanistów
i ~epr~ Pro, glim, w1Qep,re.wscm WybrMo
(
p'~.~~tp, ~etar~ p. J,ur~ ~rtm1kiem do ŻĄdań Stalin~ który wiposób kat_gory,
(~riy iaż~dal wydania w!ł1.:yltkicll list dzli
;p.·S~orę, :' ,~i j ,i I
:. : i ~ fi
'."\
I

.,:"

N~ ~i~.~t~w pre~&.itrm t~ .Jaczy

~!iest Z4,'~prą.cfłt ,;r2;ą,dem. dw:noh ~

oPo2ycyjnyob~ oru pl'QtokółQW nj~l,,·
g~ Jnych zebrań. uttlle~niająe od tego dalue

'lokowania o układy :ł opozycjĄ.
l'o długi('h\1~hDnłtloh KIl1Qicnic'Wi
(.
O:bta.d:Y.m.l21Ylp$ębifęg wysoęę bUrz.
'1iwt;~l. ':;, ',.", . "

trrz.eciw.':

',!

".'

.', ,

<',,'

?'

."

SIl

:~$'9zł'ł!talltP:wle, ,s ęn,Jlt 11' 'BOJ,'kO, ,Sty<.'l1Ei) 'i
.'1W'm61~ł upowa~nlli. a.dW"Q~tlJ(hv·b: sen" Be

laWskitgo j' b. pasllli ·l,A6\)erm.l/na do lió:1$kąflll
jeDia VI ~h imieniu pr~ęd NajwyższY1l1 TpYłl
\mna,ł~~ ,AdrninigtracyjrtYl1l dec~{{1:ii, Mini;"te~~,. Kam~aQnł fąocą której 'lęgfu'mal
pellliącyoh

Senatu, od!ębl'ane

'0<'

:~~to'p'rawo beZpłatrw~o kOf~Ytlta:Q1a:(; pą.ń~
'~#.owydł ~r9~4wkumun~ji d,9PQdiół1

'AacMym o,bszarze

Rzp.litej~

,

ODCZYl'O USTAWIIEME'RYT' 1\1~NEi
w·ZW1Ą~KUHANDUO\VCÓ\V' P()lS~

•

'.
M<3rl.a.w~2();:12 (aw)
~łk: . ~ę d~~dujemy" Gefie:ł'abi«
.Agentura 1\iiędż)1na1'6dQw~h "V_gonów 5>,
pia!ny"bw "Vftr~:ul• . ora!! tiddziały JOJ
;we LWOwie i w, ,Stółpcach,' ro,~pociyn:"h
sprzedaż , bileió:ww~~on6w' $yphd.ny~h_ ,ó.
raz na poszczególne .' ,klasy,

M"

~. ~

~

* ...

Jo"",

.

OPQ~~jonr,tY, ·.,SlPi,aaow~'

'podk,iefunkiem" ~tł}{i, Bakij~wt1,M,~

\vi' i$mb:n~w" ~."",~bili W,' MQSk,~' azępł'
!cg dcmonsfr3cjłtln:otcstuiłOP{ZęgiwIco' wy
nuceniu z partii ria.i:wxbitniel$z~Ih~'.~
praYWf.dQ6w~

"

.,

':,.

,.

.••, '

Ponięwat. ~ 'Mj,jl:>lji~~:,e~s.k:'~i~~'
i!l'Jel'ałn~ A~ęnturj.iMięd~~io~
'gonówSypialnycll 9!twięra ,W' 4"m~cp'llj,~;i .
szym swój, cddl"iloll., W. t~dĄ\,,_tQ J 4łr'MI;
!f:lysł łó4~ki będzie mÓ$lłkor~vst.e ' 1;' t~,ął
itJ,~ewł}fJ.'Uwie. bąr4zoPQ,'1tl:t~n~~" lJ..(fl-.1;1.1~i1~,

łę Cłtą.Qji ~d~jśc~ nIlfJQ~~ki \V~bQd.
.!ił*"'"
SIi

"cJ"L.,~t

,
. '...

ciołlt'lli&;tan.l' . było ni~~wy~

tUtlust"iW".
"
,,'
Wi~b2:ośe. stwonona PIWIMC}aI4
demokratów. w)'llioslaby 120 g19SQw.

~t4nQwisk9 Jib~l'ałów.

'",

tle ,

,

:twolenan1(l)" .Tl'ocld~so ' wru .~, Iw "

1P1 ik:rąJnĆ~9

bezpośr~dnl~p;nia.'

NACJONALIZM ',PRlJS)::f'S'fłt'\Cn;
W środę. dnia 21 Bm. Q, go 'z. 8 ",:iecz.
WP~ YW NA RZĄOYGbANSKIl~l'.1.'
,,!! lokalu Związku Piot*,owska 108 D.·Fęltlks'(JQMsk.2G,l.2(awJ
1.0,d;ę:wSld\vygłosiodczyt o Ustllwle Itmery..
. WO~G rozbieia się niezwykle hurz11
r,łilt,ułJ ,~a~oWlłi\óW! 'Um~1sł('}wyoh; .' która
' .
d
~."~,:iQ4~i,.,wiycie oZ. dniem l stycznia 1928 r. wych rokowąń,któr~. łęc~yły, .ię ,mię zy
,\V&i~p na ,odczyt d14 G:donkó,Wj 'bezpła,tn.\\ nacjonaiistami, i ijbeta~ 0, stw~zenie
dhyniecz!on1Ł6w: 59 gr..'
,wi<:kszQścisem\ckiej tych stronnictw. tu;iojJ.
" '
tywa stworzenia większości: spO"ZYWtl oooc.
NOWA: 0!ERA POLSK.~ ,
nie w rękach soęjal..de.fiiekratów. Z chwH~l
.i ,;. ".Prof;Pi6łr, Rytel, "nany! :ID1!f2yk f
łU2ys:kartia 'wip'ks:Zo~cł le'\Vi~owęJ ,o<.'t".tekSwa4
,J:rytYlc,muzycJZ,ny. wykończył operę :\Vc.7te na.lefy powazn}'ch zmia.nw kqn'lltytucji
Irech ~ktach; 6snut!l na:'
'dram~tu ~v' ,wolnego miasta. oraz zbliZen: ;:, , G4ąńska,:t
'ł"'w~kie,&Q Jj(Jla".'
':<\.,' "', '''1 ' rQ1sk~
" ' c
S' """"',, '. ,. "
illlPi . ' ,
'"
P.ow.oatwm'
i,.... '
. walf fi Da!,
'"1

,W 1\vi,,;kll, ~dęcy~jlł, o 'w,k;liJłUJltll
2 , partji wybi,tn~.' pl'~)'wódo(nY :,' , . ~,

1

Bilety kQlłl Un ika61i' beznośreQuJęl spr~ę"dAW'łtnfbęa4> ł;" \ .
. WWar~Zlwte, L\lowie. Stolpcaeb, a Illstępr;tJe· :w< tod.i;::;::~,

i

'~eni()nych ,ęena.tor6w"

MQsk.WI, 20,13 (l1Wl'.

I I"
JE 'celltpami Da.ekiego.

. DECXZJl MIN. KOMUNIKACJI.
.,
," "Ma.rszafek Senatu frąU1pcZYll:&i i w'L.
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Zinowjewezynią
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,,,.fe"

.,.f:.!.

., -.. : ~,..
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.

ia,t <1Iaw$~.mno~id~ianym f

oonęm ,
'
·podarunbeJn'
. Odp4':lwiedni wybórzftajduje sięt ,

W klięgsrnł. "CZ,YTA'J1ł~ ,
"anłOwida·2. rbg Pił !fkeWłkh J '

o

,

GIEt.Dł

0"0.11'. N4 .
I dn1a 2O~go gm4nia 1927 rCJku '
1
' WALUt1i D~WIJ;Ylp
:l)ol~u'Y Iti Zjedii($liooych N. 88
~ Belgja la4.1.s

""

clelw g

"t

'v,'ARSZAWSKA

roli

'

I

G

NOWA 'ODMIANA

Zf..Or,ZIEICM.ENTARZUłC..

OsobUmtl tr6Jka

.jawiła 'Śię w kłpf1

er posrzibowfJ i DałJucała

35,10);

PraIJ!. 26~41 ł p61
IIwaJcarJt 112,19.
\ M'~w-il 125,91.

rotbinOln

,tt*kwJ* od'bvw*J4
ima" kuujo liturgjL

łych sW€! posługi., WieI,' osób
dało Si..
\\·~iĄć na lep ł pozwoliło odprawić egzekwjes

".a
.,~

~ach po2IL1i1ołdoW)tch 8,as~ l' Rubel :doty 4,69
~ iĄdaniu ba odbiorców. Gram etystega

.,.

--

,~~ PAPIERY PROCENTOW&

_

AKCJE

'~-i"' ł Bank liandlowy 123,00 Bank PoNd
~:54.S0; pow$zechny Bank kredytowy 25,00;
'łla.nkZachodni 3().OO; Bank Zw.. sp. ZaI'.

81..00; >wa.rsz.. Tow. fabr)lk cukru 77,00; Firlej
60,,00; Węgiel-l06,75; .,Nobel" 4O$l; Ce~eI.
48,{JC);' Lilpop 39,75; Modrzej6w 8,95;

_i .

. PstrOW1~c 84.00; Pocisk 2,55; Starachowice

~OO; Zawiercie 33.00; 2Y)l'ar.dów 16,75; Bor..
ł;.Qwski 3.60; Haberbuseh 161.00; Poloo 0,80.
,;' Z potyczek pańśtwowych mocniejsza

Interes jedn~lk szedł doskonat~. gdyz
oszuśe.i grtebali' nieraz .15 do 20 umarłY<'łb

;; PROGRAM NA ŚRODĘ 21 GRUDNIA.
~~;:, .
11,40-12,00 Komunikaty P. A. T .. 12,00
.Sydn.ał czasu, oraz -ruLprogram.. 14,40-15.20.
KÓlnuWkaty, Olaz nadprogram. 16,00-16,25
4

.Odczyt pt..: "Ustawa bibljO'teezna & 16,25PI6.4a Nadprogram i komu.n1katy. 16,40:17,05 ..,skrzynka pocztowaU; i17.05-11,20 Ko-

JDu3dtaty P. A. T.; 17,20-11,4$ OdczYt pt,
łł

<.tOlolera. );.

:1.&-.1&,15 Program dla dziecL ,,0 drzewku
~~•. 18.15 Koncert; 18,55-20.00R@
m.~ 20,30 Koncert w wykonooiu orkie.s

22,()(r-22,05. Sygnał ikomu~a.t:
;otmCzo:Fmeteo.rologiczny. 22.05-22,45 Kom\iłl
Dibty, oraz rmdprogram..

-

g;;c 2

pe-bAe_iW

~

-.!

p6łnocno-znchodniem

•

.,CZA1tNĄ CZĄ.TKĘM"

Czajki", młodziutkiej łony Jekkomy~,
si\siada.
Ustalono, iż \Vielki Ry§ ubierze "k
do swego domu. a otrzymftwszy dług, ~~
c.1 żonę dłużnikowi. P o tygodniu. niJłi PrzYl. iósł pieniądre i 2aź~dał zwrotu i()ny~ Wlot
li Ryś ~garn'll sumę. ale ~C~al"ntt CzaJk.ę",
tatnym!lł. gdył podobal.tm,u si4i I· paso

ścił się niezwykłego łrtJdactwa.
Pożyczał
sĄsia.dowi pieniądze na tytoń i wh"
ikv, a qdy się zebrała poważna sumka, ud d
się do niego 2: wekslami i zaządJł zwrot'"
gotówki, grnżąc, iż w razie
nie\\'ypłl1ccni A

iwemu

mu dłupu odda sprawę do sądu i
reszt na polach, bydle i chałupie

położy tł.

11

llchwiarz na legat W postaci

l owił zrobić j" SWł\ mał:lonkĄ.Poc3~Bił·na.
wet odpowiednie przygotowania, gdyż wypq

~:dł już starł\ żonę i

pnygotowa. dla· $ło. "

de} nowiutki wigwam.
5,-\siad. obur2ony ł;tkIera t.e!!eteJńe.
(ł!łzustwem, zcbra,łswych prtyjaei'6ł, -~W'.

dłużnika
Sąsiad poczqł błagać o
litość,
ale
~rce Wielkiego
Rysiabyło niec'Zułe. Po
dJuźsxych wr~7cie pro<§bach zgodził się sttł.

nvch, oraz .h1 dzi miłująe~tch ..ez.ysu, łłi_
i napadł n.l plemi~ Rys.ió\".O.i~dłe io\
ckr,\żono, pokopano rowy strzeleckie- t-w II
duty, a bezustannastrzelauiD8 ~f;i ~ij

S9"

"Czarnej

.

~~~

.

.c#'

I

-~--

~tty dętej;'

~

Peru ,trwif.

W

"ZEZ· RADIO. ;"
eB!!!!I!!!!!!!'!I!!!!!!!I!!!~!!!'!!!!!!!!~!!!' ,

społeC(llne~

-"",...

od pół roku zaciekła walka dwu cz·!"rwon·,,,
skórych plemion, a władze republiki napr~
DO usiłują pogodzić zwa(nionych.
WigwnnlY wod:za Rysiów oblegane S\
przez męża .,Czarnej czajki'ł~ Wielki Ryś,
stary lichw4u:z i człuwiek bez etyki. dopu.

ss. b4wersyjna.Dla listów zastawnych ten
Obligacje m. Warszaw,;
aa
tendencja mocniejsza.
'

klęQki

dów" SIad po pomYiłowych os~tach ~Afi.

bąl.

Il:'1DYJSKA 'VOJNA ()

"_cjam.oc.niejs~
·~ś• .
akcji

':wieJno

tdebezpł~

Oszusc:i. WY'dUwuy

'Ii

~~--"''''''''~'

~c4' ~

t*CXJ itUC'zuj Dił: ...

ł.i

"'.
';~". ':'5" 'pańśtw. poż.. premjow,a dolarów.
·,.,m,50;5% konwe!lSyjIUl ~50; 10% poi. kole..
~owalO3t,25; 5% pot.. łcolejowa konwersyjna'61.,50; 8% L.. Z. Banku gosp. kraiow. -\w.
. '3~OO;'8" L..Z. Banku rolnego 93,00; 8% L.
.'fU zietlA. 83,00; 4~'" L. Z. ziemdkie 57,50;
5"\ L.Z. Warszawy 64~; 8" L.. z.. Warsz&
i!iI1Y 81,15: 8" L. Z. Łodzi 71.00; 8% ob};g.
pot Ba"lku kom. 92.00; 8% obl~. komun.. Ban.
~u·' gosp. kraj. 93.00; 6% oblig. VI poi. konw~
IQ.. YI~S1s&Wy" 1926 %. 61.00.

,~~~

li,

słWot fJorrueiU 'ł~nu\ę I
nłe-hos,ciyk:ietn· i
)loczęli uciekać. Nie śClg!1'6C łeh &cftfł-:,4i
du na powagę chwili, Ił ()b~y IUl 'PD1!~
bie duchowny dokończył tałobnych .~

l odprowadtłC da" ełrohu' swych dto~icłl
:.~ i MoenieJs.'dłwlzy. na: LondYfi.S~"lj; nł ..·bos~c7ykÓwt płacąc fałszywemu ksi~dzu
, fOU'Jł i Wiedeń. Dolar gotówkowy. VI obroll' skromne zresztą kwoty za pogrzeb.

"Ola .~.92~

· 'f'ł!f~~'~

, Na tmentnrźu pnrtsltim M.ontfl'Utttfft dxi'Młe.
Idetru\skowan6.band, óUUst6w 'J;łoioną ł
\Vredłie rdem.~koWłr io1l !)ewa"
I falśI1wtlO ksif;wa, kościłlnei!o i
.:h1a. tbo"WnY, uezestniCi'.I'oy przypadkiem w . .
p,kL
r"mohji pOgrteboWłl. 'ZitJwatył Oti, Ił ..

:H_dJa 360.50
; LOIUYD 43.52"
•~ Nowy Jork' 8,90
~ Paryż

II

Dli~jei~l~

PO
'*" h

TO

E.

:;3 __

la [~y ~lat~n ei ~DnJ: we.

OSZYKOWE. PRZYJAZD ORUZYN DĄ BROWY GORNICZRJ'.
W dniu dzisiejszym odbędtJ się w sali
a) SIA"fKóWKA.
19imn. Niemieckiego przy ul. Al Kościus:i!-d
11 P. Sz. P. A. - Sobolewska. 2) s..,
" godziJ.lle ~ej po południu zawody sbtko- nIecka - KrygieroWL 3) GlIna im. LlŚ~
łwe i koszykowe, zorganizowłtIle przez KołO'
ilk.iego (OttProwa Górni~) - Abaolwoąd..
.Absolwentów s udziałem druilyn gimn. Łuka.
f;łńddego z D~browy Górniczej
(Górny,

_.;

ślĄsk)..

ł

:

Spotkania zapowiadają si~ bardzo ciekawie <..hoćby ze względu na. ·~er~~ wymręp gOŚCI Górno:::ślą~kich i por6wnanie· iGlh
gry Z 2~spolami naszego miaśta.
Szczegółowy program dzisie,jszYch za.
wodów przedstawia się w następujący spo-

sóbt

I

'
i
M. ,

~i

I;

I

Do akt. wykon.. Nr. 718,21

OBWIESZCZENIE.
Killuornlk przy S1\dZ16 OKręgowytU
,- Łoozi, Józef Tomaszewski, 2:un. w 1.0.
dzi, przy ul. Zachodniej 36. obwieszcza, ż,·

w dniu 28
2

g~dnia

1927 t. od godz. lu;ej

rana w Łodzi, przy tlI. !>iotrkow~kiej pod

odb~&tie się sprzedaż prze1 pubU#!
C!ną .li.pytację ruchom(',~ci, ~kładających si~
z dużej prasy. należących rloWykouczalni
"Pośpie.;h'4 oszacowanych 500 zł. L6dż, dnia 13. XII 1927 t.
~
151ą
Komornik: Józof T9ll.lUZOwskL

NT. 183

bo akt. wykon. Nr.. t tJC).Z/
OBWIESZCZENI!
Komornik pny &ldzii Okruowym
w tQdzi;. Józef Totlla$2ewsld.
ł.w

um."

d2i, przy ul. Zachodniej 36.. obwiellCla ił

cd· ~'Odr. .18-..)
ul. PiotrkowmdoJ pod.
spneddJłnoK pttWt.

'\\ dniu 13 trtycznia 1928
z rana w todzi.

Nr.. 185 odbędzie

pr~

si,

f ..

...-zn1t licytacjQ ruchomości: $1dadaj~cych ,hl
;: mebli. lltłe2"cy~-h do MieezysJa""a \\'oj1ll
llałowskiego, oszacowan.ych 5SO aL
l6dt, dni", l~XH 1927 t.
i'.52Q

~~o.mik: J6ał Tom:a~

Kapifulaclaprzedterrorem.

Zwyętęękaw'slka rżądu·
e, 'f.,R,1,Któi w Polsce, jak długa I
.-trok... _ wie~ co' oznaczaj q te· trzy lite.
'ryl Któż, kto choć trochę ślcd;i 2ft prz~ja.
i 7\\'ami .,'iy.i8.'p\lblicz;nego w naszym . kraju,
t me: W'iq,.jak.zx.służon1\ t.F tr~y blery maj"

z Centr~8InęrnTow.Rolniczem.:'

wotum 2'Aufaula ustępujqceinU zatttldowt, I '. pieniądze!
'.
W'~tkniętych "pr:zez włttUZepal\stwowe ~2łoLt
Jest te) l'lłezmłettUe Sl'iltitny t
ków komitetu ponownie nie wybrało... Sklt,; znamienny przyczynek do·
pitulowało

::~::;'pjt~!}~!~C~:i;:~;QnierrZ:=a::;:t:~' ".

woł~ tyc~j,któr2y.

przed

'Z. '

.·a······ .

mało.

,.RoWc.ego+. . I': . ,
•.• -.
-. "
~,) .. :~,Ce,fl.tr~1c.e1'owarzystwoRolnt:-2e i~;tUczenjnie,' mfee~y

,)ńOtaltlMCll' naśugu ży"ia pU~~HClłllłgo.

da;,,,

N
. ie·.'·m'c.'.

0',. ,W.

S.'

.

i.a., od,z.·.,',',.I.;:,.
r.

'ł-

ośtrZe2'8.ją P,rzedwyludnientemN, ·'.'

(m.:cłytucjt\, m:l.j~cĄ

za zadanie poJ.m,sienl';
.
ipotiomu kulturalnego i gospodarcz(~gh SZeli)
OBECNIE PRZYBYW.A: TYLKO 2O,DZrEa " NA TYSIĄC MIES:ZK,AJi\rC('1W.:';'i
~kjch rzesż rolników' polskich.; bez wzg:~du
Profesor berlińdkiego, uniwersytetu, ul'odzen u zydów, oc~ywiś~ie Z.itmc••n,toh-.
.. łlla to,czy' to je~ :rolnikwidki. śledni lub Gror:fabn, ogłoSiIobecnie' batd2'.ociekawe da., nich liczba ut'odzell w roku 1875. . ,
Jr.ał!•..Z.. <trewn.el.za . ~~a~6w . z:lhor,~zych.ł by~ , ne stat-y,styczn.e" ,~otycZł\~e.,. sp.raw.Y urodzeń 32 n,a., t:lsiąc ludności, ,a w ,roku,', ~~lO"" .',
{lo topIacówka. 'odł,!lYWają.ca tamie duz'l rO;wNiemczech, wysnuwając z tych martwy,ch do Uc~by 17. '.
,,"
, '. '.' . .
~C& ,Jt;GUtyczu,ą. jako}~den z .' .nJjp~w~~n;;l" ,cyh pOuezRjq,ce 'wnioski naprzys~łoM.
,W$'zys~e te zcaławienia
.' '. '
\.J

t

I

;Nyc~; ośro~kó,vobrony p.olskoSCl 1 walki ,\1
,Z jegO,zestn.wioń wynika.łelicsha UfO. v mosk;u, że iloś6 urodzeń wydatnie
. ' . , 1 dzęiJ. w.$tOSunku do tysiąoa ludności, stale : szylI! się w' miarę wzrostu dobrobytu
',' ". ..Alł, chwala,:()p~tr~no~ct, pow$tar4 ~ff),~ się w NiemcŻecllzmniejsza.. ,o Ue ,bowiem w' warstwy. Dlatego'",laśnienawet ;..
'~.t & si.-:wo1
?a . R~ce~ro~p.<>~ltAl
,'1". • RI' "'.m:-.
c..1iUfU dZiewięt.na,stego .stuleCia .'WYn.o~iła. 31 robotniCZ.reh iloś..ć nowOl'odk6Vf' IU\ 1;;ąAłlł:
•
zaJł\e praeaml, na eŹllceml wy ą\,izru~
40 ż"
h' , ..
..J1- ó
i
.. . . k • A
l
. 't' . .
J
'," ,i: ..... ·.d.O te(fo
..'" za·.k'-resu, a...
~ ....
ywyc
.. nowo.roullC.
w na.tysuJC
.... Sl'C
nIe d'.ZIW.
ze ·m.(' IUO .
',
'.
. . •m. es~
. . nnesz. al1C~W
. 'lita e SiQtim.
'n,eiaza..,
.
J.. je""l'1»e.
łił
q...
. • • . - Vi'
ć' kc rzyst& kańc6w. od roku 1885 zaczęła wY1'dnt e spa_ .
PlzeCl~a cyfraiywYch nO'II701'o&I
{,,,:2::~~ó:~p~~~::o~~~t!k!s;Ycl~" ~i~~ '" :da,ć i WY1l0sil~'~:roku 1890 3r:,.1,:·~ roh, 19:0 , lUt tysi~c micsz.'<ańoówwrnosi20r.,IGad.
~qdobnaobróciC llA bardziej godne 2 QPa.t" , 29,8, w roku 1914 26,8. W ,Qku 1920 25~'l~ '11
.' Co z. tego. WYll.lit. a? ":"' p..yta p. raf.•
~.::.le. , ~
"
. .. _I"
,
ro~ 1926 19.5; lo ' _ , •
~ _" '
•
j4?n.Poniewat przeciętny Wi~k~o~ił
~ " Aż - przyszedł M J.lQIsk~ ok~e3 "sa: ~!;
5zczegoltie W!fCbttnie .mln1ej~aI Slię .. Nlemlocprzod wojną .lat 50, ten roczny
flliWti~~;t.zw. moralnej •.., .... '
.•:,... ,,~ li~zb'ai ur~en wwielJdC:(l mitlS~aC(h: . dla. r~t 20 nowych obywateU wys~tczy '.
'." ;"H~asł :S4natorzy 'dług9 SIę., fozgIqdah 'Yf'. . .mchpl'zoo~ętna w. roku 1923 wyn08iJ,,·zd.e~, ,'iWlQ-na' pokrycie, 'ilniertelności.· Jeśli 'wiroc
JI\.1dJł~~i~islCY.c.hpr!icallii <2.~ .T_. R.,~: Q.Z,. 'o .14,2 ur.~.ze.. ń.•. na
.... tySią.o. . ludnośc.i•. : ,~.ol~.dl. ~. _ 'f.,,"A:.,D.PWOfQol:oów;lłPadnio.. JęsZC~nitaj~
1ttił$egQ pięknego. poranku cŚ\Vuldc~yb., t Hambulga liczba-tĄ ~iła13. ło cnIJ, lłefu.. :4;$:0 .tol'apoWied'ei"" 'te ludn~ w 'Ńł1"i••łUi

ld\lszę ł'olmk:.lPQh.kicgo. . . ,,"

'ei4
.... ,-". .,. .

il!.!

.c.

'o.

i

m.

Wid'ZiUlywWaq~yc~ :wHdz::ch lu, . ~ na~9dwię lął . ..' . , . . . , , '
~;f>~eelUelnZa9we się stale ;roniejsZl4.
~2!;~.~"oyolt "politykę" Wlnstyt~c~~" D')~
Rozwi~zuf. ~.W'y\lr<id=",:SWf4z..
. .'. F~niewa.t nie'nalety przypUSŻCZłl~ ...
. ~:pó~ł.. on~ 51\ dopóty. da1szYChZ.ł!itłk?~.rr i~ rku z ~yznaDlem.· ro-rlZlc6w dcpr.owac1z1ło prof ,,~łr3 .\lfcdzen, .do~zedls.zy do
,,'
łf~n~' p~tWOWycl1, otrzy'm),wa~!~ '·ł GrofJ,al1nad~wnios~"h 1.u~OŚ6 tatol.łeka ,9:ę oW'Szem,,",ddena.letYlracz;o.~:,ie .
~m"".,,\CI. ·ł."il!
.. .J.'~'
. . . J ' -t t'4 ' " ' 1 . . . . . e": _.,NlemIec .powu"ksza s:,.bardzieJ od·Pl'o.testan
on.&'&padll"
... na.dal. . ·' ........ .Niemov'stoJ'·.
. umlllłl
zos a l p, rOD'lh-'''(~;'
.
..,.
'..
.'.
......
.J
..
~- ;i:""'~ ',Gr
ż·, . ależ do' oS2'cze;' mój, ch0ł5 n~og6ł< b~zględnll ' U:zbjl.~r~"koniecaołcłwalki'.~ ~lejs~
r!1P°l
../ ''''' .•...~teiOt •. e hn d· ą .h': Pk' ł d' . . . dwen.
u. kat.olików równie! pOWOIi810 mm.eJ" gdyż mOllti sta.ll4ćwobec ·faktu
~'J61nych stronnictw wc ° zącyc w S' a:)
. '·B
"1'
,." .' ,
.'.',
~ boztln6dlO\fego. Boi" dalibóg, za nie w:lę# t;lZ8óo'. an1z() znaczmeZllUl1CJS2Y a.ęlio~ba6ifJ.
.:

,\ .'-!-

i

.!

r.

ra,
.d"
Z1al no:,\,; 1"0.
~it"C'/tt~k:'~':h'rt'nie
.Jnqt:,7ft~ci. Slli'ł~;t,~ni)....
1.ł!0spod?rczej by,? IlJe, nlQ!!hl A chod2:l1o tu
•ieej' ~znhnł.
" . ", t1rrawiaj~riyc.h'

li l

t"cl\Vuchzaslu,iąnych dział.tezy

IJ.

lU."

r.a .

lh'W'i\!

.

.~

t.

"
.

'..

i
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'.

. ...
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o
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','CI,a". ima,kal
. '.·,m,.·~.·. a.... ne.,·
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~OWAD.zENIE

,
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W tyCtE USTA WY ODROC.ZONEDO 1 l UTEOO 1924",l

t"racy,-,olniczeJ ~pp. ,~er.zer?Gf)"c'd:':"" -. "
,;aózporzą<hem~l.d~ tt'sierpnilł zdań wsp".iłwło definłtywnegoJub 'pro"
ib. 'riltftłstra rolnictwa',. H1Pol1ta Wa-,owlcZr., :wprowłldza wtY9iO.~~ymalne,' 04 aó:, tyczłle,o unOrn1owanm wzajew'rab ,stos
ttwj~eprezesa C,T. }t.::,: .• '
, ' '. ,;- . ,.' ,.oL m-w stalunkudoto\\"ftróW'tPochodzłlt1ków',Jwldlowych,.:t drugiej zaś okazało
'S"prawa sWa ·wł~ .ftlełWYkfe..;mo- cych z państw, kt6re,Jli, ,poslndnlqe .uregrl.' JłięmQtł.lwemw tttkktóthm ua$łe oałkowiW~"t

>' ;' ~;. .' . '..'

Juwnnyóh, stó"unk6wkollwencyjnych • Pel,.
.J!hfri;(;~t~o·:c~",:~ą~O\VI~~,zoSt~J.~f ',~d~' 'skq, sto,uj~C3zc2ególne utrudnicAi!1 dla ł~
".' ':Trzeba 'p6wfcdżteC! ramol .. otwą.rełe; l.,ortutow~trów polskieh. ttibta~ specjalne"
;le ~ł<$PQłcQZ'eńsJwanie:uzna,j~cy; ,takiei . mi ~ar~Ądzenhlmi lubprernjJtn.il'opieritj,
!.,rńoraląę.i9~~', żywił głębokio rrzcsw~adczf~5W6j eksport d~ ohsza~ueelne~() l'olc;~ieflc,\"
hliełtl:ąP,T.1Ł;;Qdp,~ę:;b.. ez :\ytthani 41:
;'
••Z~r7ądzfn~e, t~ ~)r. :pOShlcł~ ~,~~'ll'tlk.tu.
~'l , ..... Dro!sze namnas~ nteZ:1!eż~10~~ l, m oąjowcg?lecz. stosQw;:ne; b~ditle,pko 21"
[:gOdność in$tytucJi. niż... pien;ądzel , . 5ttd~ wsys~~~ie, ceIn~~Polski . ~Vobec te.
t ',~·"'!tKedpoWietiztetr ł 'Własl'1eml~1't')dif1~ . go Jed~llk, 12: I Jednej drony PQ.dj.ętftl?8~l
';Jnł prowadzł6daleJ .dzlałaInośG' 74a~lutQn:;J' la z z~!1tere90wanel!l!. rttń"twnml' . wym~lln1'
iJ!lacówkipr~cYpUbIiczn,H' .
,Jamte:':...,

~';Gdyby t:łk ~ięstało, .. ·tlie ty1ko poć!nh
;"a&ys~ . jegł!cze . . wy.żej pozycja jakąC•. l'.
:R .•"'j r&\uja' w· ł\'ch.{ pó}słdem. ,ale.w spoI:'!..

tczeJ\stW1otchnęlehy< atę 'Choć ,trochę ·wiarY'
~~eq,jenlliłdz jeszcze do"pnanic ..·. ~:1włndn.lt
{.ań(!m.t~cłe11l· pu"bIicznem i tep~nad rl '"
Jrn;;Yf·::ol".lY"dłl'laterJ;.łheg6ra 9pu:~ezeM~ .
i.nvĄ ,ławr..

. N'ft,wdzłwi.

Jnlopr~emllĄj(OI

mor.a:JIie.,'
."
.,f'lto się inIH~1{"1.:C. T.R. O~T'anrczY.

~:'ft~ąr'r ,~;.

'.

..

iffł"f:J,o._atJ

'. Jn4łd,estaeJ!.;.'uoJlw111enl,

go W:yj~sytuacłł QO dowzajemD'I.,~

nfestolo~ł4.t~fy m:aksymallloJ t nło~-~

lemlpat\sht:J.mł .pOftł1lropej.ldtm!,PdłfO ,c
xt~d,olski, ,owod.QWjn,ch."ohtPo~krełt.łt
:n1tl s\yyeht<mdenoyj eodo n·jwięksł~łitł'i
·~ł(ttwipnta .•ft:d!l~'lltl~od~~łj wymiunv tO,wtj.
rowel--po!l!t~.~ow1t <:4rfja);6~pff.l-.v:adI$'G·_,
lit,,1(i~.·OW:l'.;.:2.y.:i~.~tqle~f!Y~aln:eh,,~~· On l .u ,
/Po
,I,

...... ',.

Il ...

.;,

f,;_ ,

oJud o .. p I ki.

a

Co zdobyli Zydzl w okr'esie potnejowym.
Nowe

postulały

'eden "W)?~itftychdz1ilac'Zy t-yd.OWR
t.ich,sj cnista." z :r1a1opolskl .\Y schQdł}i~ j4
SłosU nleaa wńQ. w p61urzędo.w) ni . d zien~lif
uwąrsztlwsk,im ,.Ep')k,·· QSWHidc1;ęU t t, •
hlremmówi~ m6wh
yborcy iydow~cy. ,,~ie~~ą d('\sk('ln~"
z tego, ze obe:~n4
rawa i~h $ytuacji nie st~i w żadnym
. ią~ku·~. dZIałalnością ich dotyz:lczaso.
yeb Eepre~entantów·.~ejniowych . (posłów
yóowskich), n Jylko z poczynaniamiobec;
EgO rządu polskiego, kt6.cy :żydom dal sam
Qbrowolnie t;e, () co icn posl0wte'rrzl:."z 5
1111 \ \

l

Jdają sob~e6prawę

tydowskie w o~·z~)kjwanin naryebłe,'zoł_twjenię.

drUt

ł!dZ1 c lcbje'at ponad 2Optoe.. zalątwiuni. ulem wrOga PQ1~kj _. S,aloina AHa, .'
.[)oduń i Ajstów żydowskioh, p,c~ez; ur~~Q.y g" imbmięm fc:reea! ,\\ Pmsku.
~yqo~.,~
wiejskie w jęz)'ku żydowskim..
rada tUiejska uC'hwałiJ. wystawit kottRCm
Si l'aduno w 4 woje"w6dztwach
tł. mia.sta pomnik 36 łydom rOlstraelalDvm ~v,. "
J:,inłostockit.'"nl, \Vileń~kietnł ":pl)le~k:emi. WoJ' roku 1920 :ea ~drldę i pomQC ' świadczQu"
lyllskiem prawa obywatelskie l, reilJoflQwi bob~c.\Vik.om. przeciWko WQjs~oPl, pol~kim~
e521 tysi~com iydów, zatt~ymując 2 peloa"
.JeŻeh więc t. ~w.. stronnictWa "sau~
}lraw w Polsce taką masę7yd6w w tym cyjnei l~wicowe popiet1lua p1"'ICC: iy.M,~,;
samym cz~sie emigruje ż nędzy po chl~b i
l'l'acę do obcych· pól miłjona 'PoLków łO~.
czniel
6) sądy nasze są już prztpcln~one Ż}'
dowskimi aphkantami (praktykantami). Dwa
lata temu było ich 2aledwle 8 proc., dzH
przeszło 35 proc .• (!zyu. :łe co trzeci
apl).

wejd~' w' Większej liczbie do sejIIlP~

me

lUot;X1-)
b~dą walczy~ ::,e ulewel,ll iy'dow~JG;ją.)t

to
ale ,~bJ.l4; IUl,pewaoresztc; łĄctl$ .ĄJdp~~!
~ch.. _wysuw~nvch
po przew~:-e,~.łP.~

\\ym przez

żydowskich

przrwódc6w. . . '-:

i;)

A iądaniil i te -są o.aStępuj~ce:
. ': ' . ,
j?fzed..n'emi r.'ądami".
.
.1 ,.Z·me,ć przymusow)~ 'odpó~ek:.
knnt (praktvkant) w sądzie jest żydeln~
niedzielny.' pogw,lh:ic lem nC2Uciłl .' Ntłjija':
Oto co.' :żydzi otrzymali:
l) Uchylono okólnik ministra GhV
7) Ulatwinno iydom zmianę nazwie Po}ak:Ów i równocześnie unlożhwić' 'tiit~:,
kcnkurencję bandlQw~ z nami"
-":', ~ )~
bińskiego, dzięki któremu uniwersy! et y mor. 't:ka na polskie, dzięki czemu mogą wprow:!
głyograniczać lic'zbę
studentów żydów 'ozie: w błąd tych, którzy ',chc~ pracow.ł~2) Znieść Konkordat, k,ięty ti~ijiia-i~'l
.
z 2,ydowskimi rablDJJni, powic:k~zy~~ "łQ~idił~';
i'Vobec tego napl)1w żydów do na'Szy.:h '\:11 tylko zPolakanli..
8) Odroczono rewizję k()ncen~ji 43zyn ~,e państwowe. na wY'lntulie 2:y~iow'IdILr'tą.~
~i~triiWyżs2ych' wzmógł się
niebywułe. \\'
karskich i tytuniowych, ' wobec czegc boga-w' tej wysokości, .jakę otrLymu,e ..\Y_~t
Itłku 'bieżąc'ym na' uniwersytet lwowski 21ł
"
. <.'l
I'~sałośięńa'medycynę 84 proc. żydów, A ci żydzi ciągną zyski z kilku nieraz kance· r~ymsk<>-:-kJ1tolickle.
r.ji
2:
krzywJ~
polskich
inwalidó\v
\vojen$3Jfozostawić
wszystkie
'
.
kon~Bj
.. ·!
na' wyd~iąl prawny 70 proc.. Dalsze trwa "lje
Dych.
t
\
d
o
m
.
.
.
.
.
:'c"
.
~akiego .$tanu -rzeczy pociągnie za sobą Z"'.II
.
91
ZjE'm~ę
pohką.'
pO+Tz~bną
nal
tetor","
4)
P:rllffptOwadzić
na
w:elłą
skatę~
~r,~
pot·ine zafyd2enie intel1~encji zawodowej
2) Nadano 61 gimnazjum źydowskiJu, roę rolną dla pobkieeo chłopa,' otrz'\'"tlluh nłczą ,kolopi2AlClę iydoW5ką ną J:emi: :'':PQH''
{··2 żvdowskim·seJninarjom nauczycielskan żydzi. Już p1'2f'c;zło ~.OOO źyn JW tru ..lni c;l~ s~ ie J i op:.tsać :lyduwski,n) rolil..klett .'in~~~t~.~
~<,~J:::~,;
,!J:tawa .szk.ółpań~twowychmlmo to, że tv· zawodovvo "rolnIctwem,' polska lurlno9ć ról. imia~tec1k1l."
'~)o~sadzić w wi~k'Szej ile ~ci. :ź~'&łW;~;
,d6ń\>;W()JĄotiC7~YC si( W' szkołach
t'za.dos: na zaś, 2 braku ziemi. enll~rUre na ponie..
wych. '~owiększy t~ znowu liczb'ę ." źydowW' 'Vrl-erkę s~'Zonowa da Niemiec.."ldłDi~9[~~d~~:1~i pO$..ldy W W'z~dac~'~~~!jf
10~ W wielu m~aqtach ,pG >i(ist'ftnlch stwOW$~~.2 " . ' ~
, '~', ;~~ ·',.i '~l~' " • ,'.~
skich matllrzYit6w. .
6) Zl"Jł~191Ć gmtny,a7a-by"nrz~ .
, 3) Udzielono wielu zydowsldm szko. wyboruch żydzi, popiera.ni 'przezsan ltorłSw'
~,,·L,..?,O~Ć w QartAcn zyd6w dopl''ledsiębiof'nw miejs.klch.·.''':~łHi.'~
10m wieczorowym subwencji pieniężn\'chł · w i soc;..,t k -4-Aw. tl"',\'
safnym'czasie cofnięto subWencje kół ~\iejc;;k;c'h. np. w Plń5ku. Now l1Cf r ó dku. ~zv ,ciĄgnie za S.OMą n'8to'),Ve redl!1.cie 'Pobr'
7- N::ułać żydr,m prawa nahyW:a
k9M,rol~ic2yni' przy Centralnem Tow. RoI. dłowcu, Kutnie. Ostrowcu.\V, \Vt1n re' pOi!
i 7
zwala
się
żydom
przemawiać
publ
c
n·e
VI
n!E'ruc}omo~ci
w Poznańskiem ina'P '. iitf!
Diczeat.
'
.
r:ldzie
mlei~kiei
w
ie7.,·ku
7yd'l,,·.:kim!
\\l
8
więc
u1a1wlć
n'lj~cif' ?yd6w na tę"
l~'~
ll
. , 4) Utnanogminęzvdowską za orga
Kutnie
odrzucają
łydoW9CY
l'adn;
wn:nqek
~~f'mi
poł
..
~kiej
w
której
kwl
n
eicb
;·{i
Dj~ację prawną, a, ję~yk hebraj ki i źu gon
polski nn.zw!\nia jednej z ulic . ulicą Tr?':e.. k~hura i 2 której żyd'Zi Odd..\\'Jll:
"(i~1"
~,roW'nepol')kiemu.\V zwktzku z tern iy$
"ypar~i.
_
C!f"
go
,
Maja
i
uchwalają
nazwać
ją
im!!dzi uc~nnją dODlsgać się VI miastach.

latuąda:r.mowalczyli ittll'g~wali się 'l

pt')1ł

'

!'.:

e .

l.

w.m

e

l'

:

,MAlW

??

!

L !~IU i

'!'

.U2Z:

N~wym6j przyja('id naz~"Wał s"ę 'VJo . !\zekspir~ który był autorem
(l2imierz miał 'lat 3zesnl!ś..;ie, był rÓ'~'n~e pic: Jzisiejszcgo witc2oru. . '
-, Nie jestem już'
tym wieku
.l:ny jak zarozunliały. Imponował mi nie!ly.
chanie. JV)niewaz na2ywałaktora po itn"en·u. ~ nOT1szłanc.)ą 131 mnie m(\.qtv §nli eszy.

w

~:'

VI ś"iecienie p~Yzna1ab,~m się
\Vłodzllnierzowi, że każą mi być w d~mu o

rcc.zsJu kawały...
·f~~. .;~~
W 1'ięłam te słowa za n'1obistii'Qbxh~
'ldpowiel!zia.la.m ze 2jadltwQścią
''; ~ .
- A może pan poprostu ,nie ro.ui:a1l

po pierWS7~1ffi akcie.

S2ekspi-a?

.Za nic

dziewiątej Każdym razem musiałam wymyf.
:ilać inny pretekst, by upozorować 1niknięc;e

Raz opowiadałam. te
ciąg 'sztuki to znO\\"U ukry_
wając za('hwyt, twierdziłam. łe przedstawienie jest nudne i nie mogę dłużei m;i~dzieć..
Przynajwniej osiem razy' do fe,ku były imie,
niny mamy i muslab.m być w domu z powo-

:znanA

on ,;,_

już

dalszy

.-t-t

Titk czy inaczej towarzysz m61 nie od
kryl tajemnicy - nie wiem czy mam to .do
.zawUzIęczenia jego głupocie; ozy też gahnlCl'
Pewne~o włfC70ra podn~osłam

slę ~

Zerwał się

hlk oparzony.

.,

- Chyba nie będę pani~ prosił". ~•.

iłomllczenie! \Vog6łe nie rozumiem, dłac.-::'~

fluni tu pu;ysżła -skoro ~ "Pln1 u. . . ił:
głupca.

'

.".

.ur

.

CbctalĄt'ł\
odpo\viedtłe4
&d' d
przyjść· do słowa.
" ' . ' ,,

. - Zresztą - ciĄgnął ,d«lef- nłet6e.
miem dlaczego 'pani tak broni te~o ,t'i~, .
Stokspira. ,Chyba nie zna go ~n~Oflł)~łłcfi·?,J
Wyprostowałam tlę

Jak

str~, i.~·

miejsca po p!erwsz\m akpie, (,§wiad .. z j1C łe

parłam wyniośle:":','

Włodzimierz bvl tego

1'reszta tnajrmoqć moJa! pAnem Szekapf . .
l'02ostaJe poza sferĄ motliwołcł łuicl!t
hy dlatego, że pan ten mieszka Vi ~Ylł
Po tych .!'\łOW3Ch t;ri~ł.m"
-, ',}

1

f:źttrka

mnie nurlzi. Ku memu T>rzer~:i~nlu
sa.1'J'łe~o zdania i za-

proponf'wal byśmy ~dzie~ p09zli.
Nle bvlo ratunku! Imieninv pl11j:.ki od
l"yły slę dop;ero pr7er1 r1woma dniami, nie
wiedzial:'lm co powiedzieć.
\\1'łodzimierz odebrał rzeczy ~ 1lardero
hv zawołał dorożk.: i ka7al iech~ć do te~nej

f' większych

cukierrtL Gd'"śmv tlS1e-ili prl:'
itoiku towarzysz mój ,Jaozął· wY.tl\r4la4 :ca
"

.J~stem wytsz~ ponldteftOd~,8.ał4,.

'. \\' ten spoJÓb
.hl! . .k etN "
,q m
lloi4.,
S~lr

~

, 1). fi.

1\.) '"

listy z...Krain
.

r

i

t

I

Ił

Pod znakiem ·w~borqw.

-. Cztery partie na ai't:!ut'. -- Czego Słąsk o~zeKule. po. umowie
})en dle. w.eli- !iiemCBm.l. - . Zmniejs~inie bt~rob~cJa o l~.OOO ~só_b? - SZJiieg DłtmWtłłO JJ~ze(.
sI\U;@m, -

100 d2iennlków 1 ·C2.3S0pJ$mwycnodzl W WOjeWódZtwie SląSluew.. ... W CJą~u LOłU

_.Lj~:jif:;,,;.

drożyzna

(Od

własnego

wzrosła

o 50 proc, .

korespondenta "ROIWO!U")

:;e Śl~ka Polskiego.
Kałow1ce, 19 grudnia
, '2yełe sporeczne na O. Ślą!jl m c.:>raz sil
Dotqd Niemcy godZl'~ się na kontygen!
ul!1.'··kztahulcPodznakiem walki. wsborc: :ylko 200.000 ton mies1ęc2nie~gdy Polska. zą"
ńejf at-iii3Jącej z\yolna wszystkie sfery.- ,;a kontygcntu 350,000 Nicmc;y; wiedząc, że w
F~zc~egóin'e part je wydały już swo.ieodei.. ,lyinw;,;ględzie Rząd Polski nie może być·
.wy 'l~.tQ!tłosiłY'swe 'programy; gdy wna jbliźJ więcej ustępliwym. zapewne zgodzą się na. tą

H:idrich Jui od c.Uułśzego
l'Ulżohb,le niemic. kic) służby

czasu

M.. in. ucało mu się w porozumieniu . :i
diami u~emieckiett1i zwabić na stton~ niemie
d..ą· pewnego wywiadowcę polskiego. którego
aUlsztowanopo, przekroczeniu granicy i ob"
nie mu.,."i' odsiadywać w Niemczech. karę tO
kueiężkiego więzienia 2<tr:zekom.e sztlieaOs.

de.ny kontygent 350,000 a w każdym razie
;300,000 ton miesięcznie. Tak przynajmniej
daje do zrozumienia zwykle dobrze w SPN,< . twa,.
wach przemysłuśl~e$o pOinformowana
Sąa uznał oskadon.cgo Heidrycha
.
Dym, skazując go na 2 lata (l;ięzkiego. Wiii"
Il~:·· mii.et Pl'Z~, wytaczaniem ,wzajemncm , ..KattQwitzerZtg'<. ~rywatPYC,llswyqh spra Wf . wtedynaiza.słu~
Prodl1kcja 300,000 ton węglamiesięcz s <;jenia i -pozbawienie utaw· obywa.telskich·' na
pr~ląg 5 lat.
~c'ńsi'~ l~b najgoclhifi;jszy może być przed..
nie odpOWiada pracy około 12;000 robot:nit
&5taw1o~y':t"'QstA'thie~o szubrawca. gdy jego
·105 WYDAWNICTW NA śLĄSKU
Plzedwnlka ic'wsp6łzawodnika sławi :sa: jako kćw, to znaczy, . 'że przez takie zwiększenie
Wedlugurzędowej sta.tystyki· ślJ%skiego
, r.Jewin-Ą*\.~(}W!~l!kę. .W każdym razie wszy~ produkcJi węgla na Ślą,gku PolSkim· kopalnie
. ISCY 1111.enią'sięhye jedynymi pf!l\vdziwymi tittejsze m~sillłyby wstawić do pracy 12,0011 Unędu Wojew6d~kicgo wychod~i VI Wojelf
pi:ttrlotai.liłic'lJ'f' obrońCflrrU ludu. Jest iednak
.!'Oborników. ~zyli że liczba bezrobotnych na wództwie Śląskiem 105 dzienników i czaSOit
~użd; \V.ezwanych a maro wybranych, i z4pewIIl Śląsku Polskim w.wyniku polskolwemieckiej. pism, ~tego 65 w języku polskim • .5 VI jęr.ylł
.tle )i1óJt.~ze' jesł,'iże .Łak jest...
;
umowy handlowej o tyle osób by.·· się zmriiej. kachpoJskirn i niemleekim i 35 w języku
·Tak,. jak w·obecnej chwili spraw" się,· .
.
mieckim, Pism uxIziennych wychodzi' 12,
miesięczników 3.3. tygodników 24. dwutygo.
:frzęd~$iał;~-Śląsku o palmę· zwycięstwa.u szyła. Z d~ugiej jednak strony o tyleż osob
musiała by się powiękSZYĆ liczba bezrobo" dników 3, 7 pism ukazuje się dwa razv inie.
·~.IJ.,~e.gfie\isJi:,.~§d~cztery p~rtjeł· ał~o ·ltaezej
,~l;)lok,
{~rol1nictwa •. mian0wiCleJ) PoI.
tuych w przemyśle górniczym w niemieckiej sięc:mie. 9 dwa raJ)' tygodniowo, S trży rAZJ
! .~13{Qk'Kafolicki pod przewodnie},.
<części (;órnegoŚlf\ska, jakkolwlełc w innych, :ygodr.nowo, a:2 cztery fUy tygodniowo.
;t1Y:rJf (Chrześć•. Demokr:1i:ii),H) ~ałęziachprzem,yslu niemneokie~oliczbl& pra ...... .'.Z pism tych najwi~ej, bo 52,wych~
Po
..-c.ZjednOczenie Pracy. (zwiJlen l.·cwllików musiała· byśtę powiększy6dzięki '~łzi wK:atowicach•.l(i Vi Cieszy~e. 14 w Bi~l
, •. . . .
€1ft;~:ąI) Niemcy, IV)ZicdnOcunf
eksportow.iq~ Polś.łd Wielkiej ilościróznych ~ku,3 ~ !Cról. HUCIc:.3 N R~b~u. P,o .2 VI
JłQ~ .' ........ polscy: (P. P. S.) i niemieccy.. . ..
'. .. . .' ..
l ~ d ol • . l
Mlkoł9\ leI' T arn. ,Gordch, Su~mlanowlcach•
f
· .' :'~~?()łtithich dniach '. obót Polskiego •9. bf yk atÓw. <?o .SIę ty-czy węga,. o",ac na~" Pszczynie. i Mysłowiueh. po 1 wZor4ch. Lu
\.tj~czcmi .. l?rncy· ofrzyma!posUki przez ., zy, że PolsJa G.Śląsk: produku.1~ obecnIe. h1ińel.1; eZ6.rleju, ŚWiętochłowicach. Now;ejwsl
:prz.Y'lftĄli~etliEt:~ddniego Ślqskiej N. P. R. (Na Ptzeciętnie dwa i pol mUjonato.1l węgla mie~ 5koczÓy.t}r iCzechowicach.W liczbie tejuję
l'Od~~I,ł.Jłravtjfl ,Rob.) i ]>ittji "Piast", co jest
Ę;ięcznie,t ak, ze po dojściu po skutku . umo, te są· takie ur.:ędowe orędniki mieJskie i pCHi
2na.~~~łJ;t1eJil.lze wzgłQdu na fakt. że poza
wy zN;emcami p-rodukejani~w~tpliwie~ię wmtdW'e.
.
-i
k:N~pc.rowcy zarówno jak ·Plastowcy
w.zg ' ...,iłOł;0\Xcy,. jf'k wiadcmo, są przeciw~J gla by cyfry przedwojenne.
ADRO:t;YZNAWZRASTA.. .
W każdym razie, jakwi&CzPóV(y!*
ł,amfolfozu sanacrlncgo.
..
....
Zwszystki,hdżielni~Polski z powodu
\Vaf~ńąroI;;g w walce wyborcze i naŚ~ą ~zego, dojście do sk\itku umowy z Niemc41lli wZ1'&stają'-lej stale drożyznY' nnjwięce.l . bezw'!,
sku. ;.Q.dgrywa' oczywiście. także znany ·List ma dla. Sląska Polskiego &pecidne i nieomal tpienja
~)erpi Górny Śląsk, .gdyz ·prżeważna
:l"dst~~Bl~U:pÓw; , polskich.uawołuiących . tywotne znaczenie. Przemy&ł śl~J,arówno
część iegomieszkańQ6w jako 11.100056 robot,dogł~_ą:)wanja_ n~ kanf1ydatówkatolic1dch. W
jak ludnośc t z tegopl'zemysłut1JflQ9.,"'rówme niC2a~ .zmUNona doliczenia . się, II: każdym
nlyśr'te~() łiśht 'pastcrskiegoutworzvł .si~
grosze;l.najdotkliwiej tuki stan rzeczy ode
: Pod egidą, śląskie] Chadecji .,Ś!iJ,ld Blok kat.o a~ w tcminteresowa.ne, zwłaszoza,że$l~ . .:zuć·mu&i..Urzędnik państwowy leszcze mOt·
Jił;:ów. polskich", do którego akces swój z~łOtl ponosi odtąd glównekos$ woiny_ celnej.
te.«ńrzymaó jnk(\ taką podwyżkę. rolnik mOIll
\ ~iłO Nż -kUka wię~{..;zych (irg:'ui'lacJi kaLolie..
.ie
sobiJ . radzić z p(~d\.vyżk/ł ce:n na nowe
ZNOWU PROcm;szPtEOOWsn· kieh,~r,,~łecznycl~
. i 'fll1rodowych.
"
r.ifodukty, lecz robotnik? "Poprawa" iego za'",
W -tych dniach" sUwał . pt~dsądem ka . ;robkuło ile. po .długich. korowodach llZ'Y.ska
. O. śLASK A' TRAKTAT rI.At-.'DLO"'~
.tnym w KatowicachlliejakiPaweł Heidricb. ,jakł4ś .podW~'łkę. lIfe jest ~adn~ "poprawą"
Z NIEM CAl\U.
rohotnik Iii Dąhró\vki, 'W pow.katowidcim. () gdyt .nic stOI w żadnym stośunku do wzro~
.Za Jodn~ znajwiQkszydl zasług przy", sktużony oszpiegootwo. tak już. poprzednib t\l dtoZyzny.
· ptsa·ćn:tJlna. Rządowi obecnemu,jeżeli zdoła tylu innych mu podJ;lobnychod,poW-hlw.Jo %a.,
W- ~i4gU roku drożyzna wzrosła bOWiem
samą zbr!)~ię.·
'
.fopro\"{u(!zić do pomyślnego skutku traktat· .tę
.....
. . . ._ _...._ _ __
o całe 50 procent. Tak np. l kI. miesa wało.
· liiiandlowy zNierucaml~ Podobno doszło już
wq(o k08zto~ałw grudni~ 19~61'. 2 złot~
~o' pot"2'umienia. W róźnych zasadniczych
LEPIEJ NIt lUĘl)ZY t.u:pźMI.
. $dy~ grudn~u r. b.kosztuJe )uż2.80 zt. ]J
~r>-rawaQh, '% wy;,!\tidem jednej, zaio -jednak·
kl.wlep1Zowmy kosztował wtedy 2 40 zł
~la na.'" najwaZniejszej, z powodu której WOli
dm zaś 3.60 zł. • .1 jajko 18 groszy. d~iJ
g61e. w.'ił;)uchla .wojna celna fi . Niemcami -.:
gr.,l kl. M"ki chlebowej 42 gr.9 dzlś 63 gr
snrawY!IDportuwęgla śl,!\sko$polskiego do
l~ masłA 6.21.. obecnie 8 z.ł. ·i t.d.
...
Nieru.iel).
·POdwlr.dędem rozwoju gOSPMarczef.!o
Nt.:mcy, Jak ,wiadomo, importowali ze
?bCCneUlU Rząd0v.:t. nie można oomó'wić wjel
:SląskaPcEkiego około pół mil;jona ton węgla
~łch usług.bst~bdlzował przeeid naszą wall
.rnię,sięczniłl, i gdy naraz Rząd niemiecki rze"
l1Jtę, .. uZYSJC~I. Wle~ą. pozrczkę ·zal~raniczn(\,
kOiTO-i powodu nadprodukcji wę~da w Nie
udało m~&lęzn:ieJszyć 'liczbe be~robo1nvch '.
J'<.:::ilWdt•. w rzeczy\vistóści jednak celem
! t.d.,w 1 ększq. Jedn.ak była by jego zasłiHia
\'<:
. l~4'nhi przesilenia gospodarczego w Pol.::
gdy~y mu. $ię udało.opanować drO:ł:\'2l]ę. Na
J:ł-t;, zarządzfłwstrzymaniedowozu węg'a. z
>~tąp.~ta J~dn~k rnQze tylko zapomoca, umie. .
r'?l<'':k'" ~ll\d~e.·nasze odpowicezlafv na to za
.1~tne!.J:.c:htykl P<ldl, kow~j, ni~ obar za f ąc
Ikagcr' c'owozu różnych towarów z Niemiec.,
tak',J!U{ ~otąd,. producentow. horzy dla 110.
tł'de 1 : ':tedyttaktat- handlowy z N~e'rC'Jmi
wetowanulsobJe strat W formie zbyt w 'S~
JnB
s ~aQ~wolnić.muszą Niemcv u!'un~ć
kie\lP?datków i. rÓ2nych opłat zmuszenl 9
Idyllk:ma pnyjdń ltIll~U~Y'I:Ol:{;~~·
,ło,iąprzyczynę wojny celnej t. j. iczwołć
Je {tweJ tilrClnV dopodwy:bzania· cen.
fi
.,a impott pownę"o st;,\łegokc.nlYilt;;nttt w~a
i ,()ł~1J)iOl!l.
Pająk
"zy,Gh,dniachopublikowan~· zostaną listy kan

·dydat6w-,,-," walka. ··niewątpliwie

się zaostrzy,
~dy.Z:t jak tQ:. ~wyl<:le,bywawokresle· kam..
n.m4i.wNhorczej~prz;!ciwnicynie wzdrygaj Ił

ni"

,s.,

,,--

,,,;
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<
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Przepowiednie
Najgofszy

ang~jelS}(

iego- jasno\\ idza.

•

bętiził' JlI udzitń. ~. bah} \\ ID upadu p. -- ~j u~sohni znajazie Ile w Ille:,},zpfęezeńltW.1
.;...... Kbttlstrofy \te lirbDcJI ........ Nał\\aŻulej~Z : w 8t)O;D t U Ule gołlZric- "Ithf!
- ::.'
•

Paryż posiadał
swoją Madame dę,:
w$z,chwiedzijcą, pitję -. Lon;;yn nlłL

wybuch $trajku, dziwni

n~rkotyklmił
ksit\żkL
W sierpniu przej:;lzi~ prze~
uW2g1~ łni.ljąc przcdewnzystkieN

tTbebos

!.utrucie

elwego jil:\snowidzu, w o~ohie niejakieg(. R~\tł

jednej dobrej

fuehlt kt6rYl'ok rocznie wydaje

almanach

aWleru'JąCY

przepowiednie nt} cały rok.
Obecnie pojnwiJ ~ię no. r. 1~~. JllSOłJ
. rwid~ący l{afa.el widzi przysdosc' w bat:v.·aC'hn~der
U12 gorz,ej -

ponurych. Na świecie je-st co..
ludzie są, coraz głupsi, fi mat»

(~OSP(

dwanu-3cie mie3i~cy. Ale kto z na"ł
doczeka owego. fat~ne~o grudni2l. ten pr2f:#
kona się - powiada iIuć Rafael - ie Eur~

w po~adacb.
T~ę8ienie demi da się

pa udriY

CJe"th.tystkicm Francji,

ti

we znaki ln\lZ{~
takie niekttl'ym

i'r()~in.zjom Stanł)w Zjednoc~onych.

Wielkiej Brytanji zagrata

'fil

dynit)m za.! ,Cd imć. ł{aŁad

jl>

f:troriność w wyborq, D?WYch -iLI!? '\tVCZ~(l
I'~d tym względem ł:ęd,de mi·lf fr.tslne wh

mr

,.Rok 1928 przynieść ma świ"tu niecsły
,hAną ilość
katr.klizm6w,
iywiolo\'Vyc:łt
klęsk i epidemji. Punktem kulminacyjnYłlt
s~ęście

Euro{Jlolł
\Vlęks~t..·

miasta. fal... zbrodnic:zych wyLryk6 v.

kat natura coraz bezwzględniej sza.

tej symfł)nji katastrof. bc:d~ie: pełen ~ro~y
miesiąc gnldzien. od którego dzieli Mg nA

ep~deLl1j ę. zbioru ~.:.
Ol,jt! poj~lwi1:lie :U,

ański

katastroIł1

ł

stQpujM\ce dnia: 2,3. 6. " .l5. 2b; 29 i30't~
<:zn1a bęPIl duiUy potcela.n~ • D;l~AkO\V.Y::
w śluzarni.

' .'
."
Raf~el ostr&ega smakó$l6w pr~,a'
tywaniem kaczek. gq&j 91 d ,indy~ew .~, .~~
dnie wyżej wym..en..one, gdYi nl~Aybm"
r02chorujĄ się tlt1 łoł4dek, 'xwwlea ietl'
llit ~j" umiaru w jedumu.
. '.

JPt\'

hasputin W SPOńD1CJ.~,;'.

GUBERNATOR OKLAHOMY POD \\Ył4ĄDZĄ DEM.ONICZNEJ KOmITY ',a2~
REGOW KU/KI. UX.KLAh U.
'
Sld kilku diU whlk, sent:uWJ4 Amet) bykom. skombinowt\ftym . . . . · t ......,.....
ki jest lok;.tlnv 2amach staalłu dokłmamy fi buddyzmu pob\c%oneQO • wiłr,,' ~:w' , ·d~m.,.;
Oklahomie przez tłUntej~iO g"h(lnmtor.a umn, cz~ i nawet cgarowni1O.. 'Ngjłuplłt:
lohnstona. Pewneso pi~kaełlO pot~Ulkuqd. nlej oficjalnie 2tCtBZbl M'.. lohnJt(;<ll i/ ml~
bemator dla :.lpobieienia uchwłlleuiu VOWIl\ Hammond aaieł4 do jedQej' z9Ckt .J'tt,i"'>,
:tieufnoŚCl przeciw sW4j owbie.
pop "O..!ll knyrowców
PfletłtĄbtięłcj Willyw" ••:
rC2p~dził posI6,,' z poilockcllia 'p~t) 110m.}. Iłłnlk hinduskich. Na "dworle'& lIubtl'~'
C)' szwadronu kawalerji ł !arz.\~~ll w()j9k~..
\)klahomYm4j_ ~się roIJrywa\1 prDa~:
,vą okuptleję Rmachu, kt6r,! ttWll do tych,. ikie ArodninwiHme 9':.OY. Vi l\a~
U

,

przen'ryśl.e g6rnic2 ym.

c

ś~i\lloścł. SI UJ.~ceł kt~ um6wi" 1i4' .'W•. ,~.!

-

W styozniu spotkajĄ się Venu& % lY.
co spowodujo upadek iłłLine'\ł C:las. W kilka dni potem roęętkonym po~ tym Sł.."tD·· 2apRGtjfł ···pmłcł;V&t." j.a-*
. Bcldwino. ~ kon~olidatję naj:ilniej8zy~h dom udało sięzgrom_thM tajnie W Jnkim4 R:tsputłn" połttjczn.,,,ailstwOw. .', .~~:.
stronnictw -- na plan pierwszy'.wysunieii1 ~kromnvrn hoteliku na pr~edmieściu ()d.N8,"t wseystkia dokumenty i lłIt,:, . . . .:
i&prawA reformy flnnnsowej. gdyż 2łChodlt byto tum 2 zacbowanicln wszQlkich przepi. lękAł aubem_tora Iłl poprost" deilo_it,~:
ww i form!tlnotci nadlwvC2~Jn_ 'tesję paf~ ktoWlllał prz. jq{) dłUlloai&.IJUI ·lłln. .,~
konieczność ratowania Anglji przed grł\2q!!~
lament4mt\. t Tchwnlono wygtosctwanłe do I, dokument udosłany cło Waę,.. . . .
:tej klęc;ką f~nans.,)wĄ·
rtńusem,

>

Francu~cy mężowie stanu
poprowi. Clzą Francj( ns be:zdrożs .i wciĄgną, j4 "fi

s~4 międzynarodowych

konfliktów. a kiedy
, b~d~le już w{ r.r2ededniu klę,ki 2młede J1
2 powier~c~ okropny huragan połąc~ony a
btastrofal14 ubwą- .
.
'WmJ1rou ktoś koal'''ś wypowie woj,
alQ.

Mlls~Iini majdzic .i~ \y niebeżpie ..
stwie. Idea fas:tystowska przetrwać
bc:dzit
musiahl Iły okres,
->PoZatem zdar,zy się gd,de~ n:l kuli
ziemskiti] straszliwy J)o~ar. wyp~!Jck kolc}c);
wy, ht!~s.g!ln i tr~~g.lenie :ziemi. 9d:.tie.? ~i~
wiadomo. Imć Rafael woli nam >""zrobi~ nu:spodzi~nkę. Zapow,iada więc be~ r odl\tll~l
Łłłiższ~chs,,~zegółówł' daty ani' miejsca i .-

\Vaszyngtonu ż!\dania usunięcia gubernabJ.
ra, dołącfają~ cały szc2e'ł!ółowy akt oskar:
~tnfa pneciw~ Mt.. Johnstonowi.
Według danych zawnrtycn wrym do.
kumencie gubenultor Oklahomy ma być f,le
rem narzędziem w r~kaeh paWlWj kobiety.
która oficjalnie pełni funkcję pl~yw~tnłj j~

go sflkretarki.

Osobą tą

jest

nlb'ł

H4~n.

rr.ond popularnie przezwana .łPlnł~ RASpU~
l

tin • Dla opanowania gubernatora posłu~v;
jej miał nietvlko urok kobiecy, lec!' tnk2t
,- i pnedews2.vstk jem ~iły 9t~ggestji i (·ku'
tyzmu. kt()remł r02'p(lrzad~łt w nlezwykłe~
łf

mj~rze. Przez po~re\.lnictwo .\tr. Jnhnstontl
(\na właściwie rządzi Oklahomą, podczu~
gdy sam gubernator oddaje
filę pod
lej

kif!rownietwem llliltycmo- -religijnym

J;.ltts parlamentarzystów z Okł.homr9łlłt
ltOmina jeszcze; to miss Hanunoad: ~łA,'
I pierwisych członkó.
lNbtft.ełł9
oddziału slynne~o . "k'.u,Kłux,Klau··. o _ł~.
rCł przed niedaWtiym cruem I: uęNf6\ł
tej oru~ni:acji wystQda•. N. jftt .. . , . . .. •
śtie wyklucf,one, że
WYJtłUł.l.lllll tqlJt

jtdnym

t)'Jko czysto formam..

Podaj,\c wszystkie

śd tUit:nniki amerykanskie razuuał... "'ł
jHt to z~ledwi(' Cfę~ osk.rre4 za\\'lłttyń

w sensacyjnym dokumencie. Wiele

4:9)

~..

),~ł6w zachowane) VI ~clslej tajemnl~l'ł
względu zarówno na ich drastyouołć jak
ł "fi interesie bfld3ń. które maj.
rennie pr~eprowłłdfone.·
'

brl_.

1"1'4.

•

!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!1!?!:!!-,!!!!!!!!!}!!!!!!!!!!!!!,.!!_!!,,~;t~.,,!:4~ .~!'•.-!!_, .......-.....- j

l? N.,KRASNOW.

'

powyłsJł l w1łome

JP

,t "

dami.. Jakaś skor\.lFa gliniane~() dzbana, a o. go. Jest to jabłeczny proazek:
.
podal bit'lejfl kości wielbłąda łub konia.
- ~1amy więc obiad I trleOh . . . _
Oł~ Tanni l'vzpinano nam:ot. roz,(cid«s,.:umiull.
~
no dywanik na którym stawianej ltHJkQ. K.o$
- Nawet z czterech, bo g ~
,
zacy i Iwan 'Paw1owAzc spali pod gnłem nieil
PO<ial lpi tfałutę, osypan, ~

ben}, na
i.em.

rozesłanych

butkach, wszyscy

.ra~

Słoną od wo:1y herhatę zaprawiano 1.6
ł'C1winow"m ck,~r ktem, w ogn'sku na różnie

ll!ekło si~ ·udo ~an1na ll:b dżgrana, ~i1bitrg
w drodze przez "oza.ka, wydostawano kon~r
, ,,\1. PewtH"go razu Iwan P lwłowi ~z wYlł\ł wo
r~czek .~

wsypał

do

jttkiś

koo!nłka.

Z

gotująca się wodą

ciemno#tury proclze1r
- Niech p:?ni skosztuje.
l\1ia l a przed sobą J1alarr tkp :<tbłr.czn~.
~kf,ł(l T'anma fe rloknnnll I"llumłnę
- Spęcjtllny wyn.-laaek .miastu Wieru,

~jkich

porzeczek.

..

Jak on SIę o ni" troszczył w. POdr6łył
;t nu~tylko on, a wszyscy ko.acy i Car.'
,";apiew~łow i .Poroeh, Na pozór taey peatIP,
~'zy ł .nleuiycl t jakby odłyli, Itcły tylko

.01

;,towah teJ;!o żVeitlWłócJęg6wiłllłł1llli ... ~
,~ bezbrzetn y step.
-.
Ach, te zachody sł01\ctt nab""gu slf'
'>'\Vego ieziora w~r6d qWlru rł,!nee todft,
"ptactwa 'wodnego, ~dy stel} ~krvw.·'"
7tZl'oOlozystamgłą ł ~erpki le~2 delle.my ,
ł~
..

Q).-...,. "

,

~,~"~W~'X
]

r

ic n

Bilans ogólny za 10
~. ~

han(:el

~'..

'l~,o

'''S\ł1 i-~kordow,\ cy{;ę ob~().

, ... tt6re wynoSiły ~ ;288;891#)0 franków

.. "'~.

.

.)~ zate1l1pl'zewyźszyły nietylko sla
IN~··
, : 'wYniki wrześniowe (246.186,000
f!.~.i Mwet najw)'źsze dotĄd obroty

. 1",8

. 275 ~m.ii,:) i czerwca (270 milj. br.
zfQiu si~ tem obrotu ogQlnego 011
l!:";',ar9",no :wu:noienię wywOl!..

, ,:..,

~c,~
I !. :', i !~'l',
,L'.,,}
Tfyni6sł Ul,149.000fr. zl.. 4
.łeahp~iłwY1.siył o przeszło 24
miljony

unvó;

tfV'i'1iło~!r7t~~:O ~~j:i~~s:;=
..

}

4lu

r.

i

7.

'miesięcy,

gólne saldo ujemne 164,413.000 fr. zł.
Vi porównaniu z rokiem 192/j, kt~:y
- w całoŚ'Gi aktywny - wykazał
saldo
czynne prawie 410 mJjonów fr.
zł., t1. p»
:Fa2dziernik włącznie 358,212.000 fr. zl po..
gorszenie uaszego bilansu handlowego w
...malogicznym okresie 'lO-mieo;;ięcznym rb
wynosi 522,625.000 h. zł'b czyli bljf.:ko 900
mlljoilów zł. obiegowych.Zwięks" :nie ~.~
. </orotu w tvm okresie w. rb. o 4S proc. (w
lO miesiącarh roku przeszłego tlbrót WV~
. niósł 1,752,904,00 fr. zł.) było tylko w ni~ ..

wielkiej części ipowodowane wzro$tem'wy~
wozu (o U4 milj. fr. ~ł.ezyli o 6,5 . proc.).,
prZeW<llnle zaś wynikło ze wzrostu pr~rwo
fi.U.

który powięk~lył się· (ktÓfY ViI

ł

19"...d

wynosi! l,055.558.000 il. il., a :ił.tcm 'VZlÓ3ł
pzeszlo o 144 milj. fr. zIczyli Q .6,5.ptoc l
l rzfwainie zaS było wynikiem .. ~\vię~$~ę!ll
nia·si~ przywOzu, który z 697.~6koo·f~ d.
'\l 1(}-ci u miesiącach f. L_wzrósto' PnJ.w~
t567milj ..fr~ zł. czyli o 9{;,1' proc., ~~l!tel1)
prawie w dwójna~9b.

Fo;·zl i il.el l l ml !l l l'·.

Il !l l!lJl lIl lil l li\l I I I•.łiI _._ _'.5....
::.[

p·0ISkle· pran fi leC.k' 18
lIIIInlllllalll!l.·'·ólllllw·.IIIII."luiiIIliII_ _

21lgtllnicznym OY-

OOJf~ d~;63'7!~c.c~

li

-

ł

II"

'II

..
. (1.
JJ1~iłv/blG:~łra wywozu' (137.742;0(l(r fr~, ZACZYNA OBOWIĄZYWAć Z DNIEM 29 GRUDNIA R,'B,'
:
:if.)j••t najwytszą wśród posi~z' gól.ny~h
r;e
obecnie
na
własności
prrtwo~~lowania
mQ
. •,'-bt~;i:przewyższa blisko o ~9 mit).
'\V nr. 110 Dziennika Ustaw, o~łos.zo"
te
być
przez
whiściciela'
w~$kupi4;me.,
":';':'
....ł,.;I~
... · ,A",. l~1. ,eśmo~ (119,087,000. ft.
no jednolite dla całego "lbszaru PaństW'a nra
, .łłi.. . \_.SM"nłif""'~
"ol.
:,\\,0 !ow~eC''kie, wydane w trybIe rozporządze
.
Jeieli oszargruntu' wyn(}~i .- P1'2'yń~
.tJ~}~l~ . ~
nis Prezydenta Rzplitej, które nabkta mocy mniej 100 hektarów cląglej.p:rzestr~e~,~·tó
;i;.
W ·,t(!l'p!spos?>b handel. zagraniczny ObOWIązującej z dniem 29grudrlia. rb.
'
wlaścicie! polowania mote ję ~żytkowaćsb
.łęl.J<i'L~t;i~w październiku saldo biernet
Nowe polskie prawo -łowieckie obejmu modzIelnie. jako obwód łowiecki własny, któ
"lIt#tw$f1io~Jo 13;407,000 fr. tł., a
fUltem 91 artykułów:. nie łatwo więc będzie się z ry ro~ostaje po upływie mi@siąca od dnia za
~łftUł ,:"'" obu miesi~cach poprzednich niem za;oznać. Ale trudno! Wszyscy myśli~ rejestrowania go u właśoiwego starosty•. , ..,'.
Jełeli obszar gruntu jest .mniejszy
~1.i6a-"&' ~lw sierpniu i 8,012.000 we wi b~.dą musieli zajrzeć do nr. 110 Dziennika
.
k
d
. l
lUstaw: i nawe prawo we własnym interesie
w1aściciel polowania może je. użytkować tył
~_lt:i.jakkolwJe nie osięga ono JU'
przestccijować. Bo inaczej mogą się natazić Jm z wł8ścicielami inny~b' obszarów nałącZll!'
~__~~epokeitłco wy.sokich ~yfr, jakie wyJ na zastosowanie przewidzianych w rozporzą ll.ej przestrzeni, wynoszącej przynajmniej 100
~.I miewące kwiecień-lipiec, w któ' dzeniu Prezydenta Rzplitej sankcji karnych hektarów przyc'zempo zal'ejestrowaniupow.,
'

te

_łJe.fit_~ hilansie handlu zagraTJjczncir
'~:.'&iilśrednio miesięcznie po 38.8790(1)
f~.:.::a:;t-w>młJu· osiągnął n{lwet 495940ul)
tif1'~!~\V:'wyniku, tej siedmiomiesięczJ"ej p~

Wposłaci aresztu, dochodzącego do' 6 miesięl'
\:y Ol'llZ grzyw1,lY. sięgającej do 5.000 zł.
Zwracając uwagę . panów myśliwych
na nowe prawo, podkreślimy równocześnie

staj~obwód IowieckiwspÓlny, ą właściciele
gruntów twor&ą spółkę łowiecką;:działająctl

1J~ podstawie statutu, nadanego .przez właści:
wego s~arostę. Spółka łowie,&ti 'musi ':wypu~.
s~8tPśęi ,_zego handlu
zagrau:cznelP pewne jego nnjwaź'niejs.ze postanowienia.
dć polowanie w. dzietżawę· na~z~· nie krót.
b
(
Prawo po!tlwania należy do właścicie szy od lat sześCiu.
. . . . . , ·,;,r, . '
•.itaYlięnię ogólne za 10 mie5H~cy r. styo la 'gruntu, który na przyszłość nie będzie
.
.
.
..
Nie
wolno
polowaĆ:
1)
bez karty' łowie
~~6~d.dzir:~nik) daje. po potrąceniu prze mógł o.bciążać swej własności prawem polo~ .'
ddej,
wydanej
przezwłaśCiwe~o
starostę; 2)
~o.zunad przywozem w J-,.-ch wania !Ul l'ze'cz osób trzooich. Obcią;żanfe ta
przy
'Domocy trutek, wnyków,. samostrzałów'
~~ohi~iesi~cach (13,OO8,OOO fr, zł.) o'· kie b~dzie n!eważne z samego prawa. Ciążą..
sideł, i t' p. środków; 3) podczas nabożeti;
.6~1t~:~,t•.••i~.•j.~~,.I""""""""""""""""RDR
~twa w rliedzielę i święta uróczyste w odJe.
i,!lości n:niejszej niż dwa. kilometry od świąli
jyni; 4) w odległości mniejszej niż sto mcll'
~trów od .c~dZYC~l ~Slhudowańmieszkalnych~
Jak róvmlez na cmentarzach;.5)z.chal'taml ...
JtiĄD.:WDA1SZYM, CIAGU PROWADZi WALKĘ
?RY\V~TNYM ·KAPIT4'\:.
tub psa.mi gończemi w obwodzie' łówiecklm····
'i:.:-~t .'~
.. ' . '
, tIZMEM
• .
mniejszym niż 2000 hektarow; 6) w .oz.sie' .
.~~'_ -"~'l
~'.
~~. ~
między·
zachodem a. )Vschodemsłońca; '1)
,'~:""'Na ;KV, zjddzie· pariji kom.:unistyc?;. rządu sowieckjego. Ś'vladczy o tem oficJ~l.
na
pewne
zwierzęta (żubry .t,oJJry. kozice•.
1\01 ,w, Mos~wie .. omówiono mi~dzy innemi na statystyka.
"
świstaki i t. ,~~); 8) w Czasie ochronnym śd~
JS"ieg~łowo J\\restję kapitału prywafnegu
W roku 1927 uhyło w:Moskwie 20/i
Je ()2~aczonymdla pos~czególnych .zwierzą.t
w"RosjCWd:llug tymczasowych danych stQ. proc. prywatnych przedsi~biorstw. hat)dło~ (art. 49 prawa łowieckiego),
~$tyGznych dąjC::,się' zauważyc zmniejszaa wych, VI A::harkQwie 36 proc.. W Leningra.
_ Uprawniony do polowania ma obowłąs<
ułę 'sięUości prywatnych przedsiębiorstw udzie 9,7 proc.,.
podczas kiedy w Odesi~ lek w:ynagradzania szkód. wyrządzo~ych
fł!:Win~handtó'~~·ch.~ jak i przemyslowyc'''! przybyło o 5.7 proc. Tam więc, gdzie dżia.. przez l\lt'go same~ó, gości. służbę i na jemni~
we WS2ystkich głównych mia~:a('h ZS5R. łf.lnoścwładz centralnych jest bardzo silna !rów. Postępowanie ugodąwe odbywa się'
P«f/dtzlil:sgciy:w' roku:. ubiegłym
wyd .. ,. I (Moskwa i Charków) ubyło najWięcej insty4 pzed wójtem. a w razie beeskuteczno§ei
;38,342patent6w pry\vatnych wynosiła -3::'~13 tucji handlowych. a w miastach dalej poło., rrzed sadem rozjemczym do spraw łowiec~
kich. z prawem odwoł~mia się li tylko w ralie
, ił. ezetitt WyDUka, je
iloś«! przedsiębiorstw żonych zauwazą Sl(i naw~t Frzyrost
h.1!l"
wadliwości po.stępową~ia. do sądu okr~g09
t...~~C'i~gu roku
zmniejszyła się;) 1:) cłu prywatnego. PrzedsięHol'stw przemysł.,.
wego.
1 yle wladomoścl. mteresujq{'~7eh o~ól,
"1'1'0<:. Jeżeli pominiemy handel domokrążny,
wvch jest w Rosji w rb 12,902, w roku ub!e
:r..ie.' Po sz('zegóły trzeba sig.wrócić do teb
nt ·irilhiej'Szcnie' się ilości pr:zedsj,~biorstw &Jłvm byto ich 13,552. Pominąwszy iro!;n' stu praW6 łowieckiego.
'i I ;
~rińdłówYch ,wyńiesie 19 proo~
Spółdz;elrii warsztaty rzemic·Hnicze, ogólna ibść przed,
· r:tiljb;ło' znacznIe. mniej, niż 'wyńoqi reduk sl(;'biorstw pl"Zc'mysłowych zmniejszyła się 4)
tt~~,~rba~dJ9 prywatnymt to też charakte. 33 proc. W:tględy polityczne nie pozwnlaj;t
· łysfyem!i ceClią obecnej sytuacji ~o'5pod.tr· f2ądowi zaprzestać walki z· kapitałem. pt~··
W
T
· ~~j. ",:RQsji. j~st wielki brak towarów w wMnym, jakkolwiek, wyrzł\dza to powa'tt1t;
KRAWIEC
'. i:.eJ.~""l)rąju. Jest rzeczą pewną, że ubytek szkody życiu gospodarczemp całego ZWi4"
~p~dSjęłtiotstw prywatnych nie j .:st powo·
z1<u, powodując równocześnie brak najkoT'li.:
1Iłfil:Waoy:wanmkami gospodarczemi, lecz j.:_:
uniejszych tOWłll'6WM rynkach wewnętrz·
~d~ ..w~jem. akCji administracyJ.1l,ej nych. .~..i.:..i.:4: .; ~::.i]'.,d~J1"l"J~:.b.j-",<~ą'';i
. .. ....
,.
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o~rę,gu
li
SiJ'WORZENIE CENTRALI STO~VARZYSZEN FABRYKANTóW PRZE.M,. WŁQS4

llrudnia -. Tomasza.
TRA1FY..

.,. ~ ... W. dniu onegdajszym .odbylo się z

rtlttr . MIejski -- Kredowe kolo.
f1 mltt PQPwatny ..... Chłopi.

lmcJ~tywy stowarzy'iZenltil fabrykantów przt.:
lraysłu wlókiennic:zego W!lIn", konfercncj»

WtOO\\!ISKA.

przedst!1wicieJi drobniJgo nrzemyslu ,,,UJ!!
kiennicz.ego z całe~o ,okręgu łódzkiego
Prlledmlo.teln ozywllonych narad przedsta ił
,,1cieli drobnego przen~ysłu włok:cnnicze~(,p
Łodzi, Zduńskiej~ \'Alolti, Pabjanic i Zgilerza.

('alIno: ........ ,;W piomieniu .żyt-ie,"·

"Miasto t)'siąca utied

'plendid: -

GOng ..... ~,s~kół~ l?ocśłunków"
Odeon: ....... "Wyspa straceńć6w,".
~. Sźałański wyścig.
:GrandsKil1' "Syn· Szeika.łG

Czary

,!Imperjal: - "Tancerka z Sevilli"oc
Doi;n Lud(}wy~ Pat iPatachon.
C:(JrsO: -"Bunt krwi i żelaza"
~i~jSki Kin. Oświatowy - Pat i Pa.tachuJl,..
~oo--

UbiegłyCh wieczorem

Zwyczajem lat

jakó w wigilję Bożego. Narodzeniazawieszone zostąją wszelkie Pl"zeosta:w-ienia, koncerty, prelekeje, iwszeIkiego rQ~
~aju widQWlSk~,
(bipl,'

ania 24 b..

:'

Dl.

i

DobrY~llrzykład

przesłania VI tPku bież~cym. życ~eń'świĄtecz,

nych i N ()wol"oc~ych j podziękowań za. nie
~y1i na "SierocinięQ~~,· w t.oc;bi 22 d, 50 gr.

p~ , wojewoda ,urzęduje'
',W' niektórych pismach miejs~wycłi

pc}awiła się wzmianka, jakoby p. wOJewodl
~aszczoU z powodu choroby przerwał Ul'zę·
'd,()warue. 'Vindomość ta\nie odpowiada rzc
czvwistości. P .. Wojewod~, w ci~gu dnia dzi

sj~jszejourzędował i ptzyjmowal interesa"

tow"!"

.

:lj~azd

~J

•

wyphownnek

Dnia 3 stycznia. 1928 r. o godzinie 5
pop. w gmachu. gimn:l.zjum ,przy uL . W 61.
c;zańskiej 5S odbqdzie się doroczM Walno
Zebranie Koła B~1łych lJczenic gbnnazjum
Z. p"tkowskieJ i W" Mncińsklej.
000"---

,~

Kron"".

Dolfey)n...

l Aresztowanie fałszerza weksli
voltirowy(iib

,
Od pewnego czasu pojawiły si,e VI Ol
bie~ w Łodz.i weksle .dol~rowe, ;ta. ikt6ry:-h

~arówno PQdpisy, ja.k: plę~Zątkl zyrantow

':~i.:.;y: .. :'je . .t'uW"f'.Cl:JullQlIle O tem, ,~la.l
dze śledcze prowadziły enel'~iczne ck>c'i,Q$I
c,.. _.;, które w dniu wczor a js2Ym. doprowa$
łdziło uj~oia fał~elłzy. Fa.brykantelu weksli
dkaMł się niejafd Horsztark. zam. pr~ ul@
!;. '

~goSxorr'rdA 36. ZDStat are$zto~vtlny l osa.,
~y 'fi areszcie prZY. komendzte m. Łod~ .
.... " .. ·---Ul h" , - - -

ZEZWI
ZKóW i Srq~~Rz.'YSZ~~
.
.
'., .. _
__::-... __ ..
__
~:-:..::,~~~~-.:._<."'~_~'

~

"~ ~._.~.

---,._._~',,o'\ ••

, ZE STOW. TECHNIKóW.

"'''

,ł2!ą~z4d Stov.rarzyszenia T'ech~_i1;:6:v W
~odzłdoroe~ynl tl"adycyjnym ~w'yczrrie!ll u~zadza ~v fID.botę dnia 24 b:n. o godz.
121 pół
H
W pałutfnię uTradycyjną Rybke dla sytych
tcdonk~w. e.pisy przyjmuje sektł'tariat do
23~XlI~ \VląQ$ll.~.

'

wolanie do :życia
CentraliStowarzYAzel'l
Fabryk"lnt6w Pt~.cmy~łu
Wł,jklcnniczego.
\'1.1 wyniku o:iv",ic')nej dyskusji po:'tanowiol*
, no centralę taką powołac do życia w na~,.
bliższym (I'!gsie: ~dyż po\\'~tanie jej umo:r.b
'\Vi realizację szeregu zasadniczych postul~#
t6w drobnego przcnl.ysłu, lliedostatf,cznic
dot~d 2aopatryw~nego w kradytv, ni-epo'siadającegó od.p,owiedni~go oparcia u czyn.

nen UB OS,fęU3f
..

r~"

"'fi

zakresie najsktaal-

pOdatkowych i t, cL

Po przyj~ha oclnośnych uchwał 1ft'"
l. Jllono specjnlną kon1isjęt. która zajmie"""
opracowaniem niezb~dnych formalności, , .
ctem zjednoczenie organizacyjne drobn.'o
pl'zem)'słu stanie się fakt4hll dokonany1'lt.t VI ,'~
deJszym ciągu onegdajszej konferencji _
v. iano szere,g aktualnyt.h spraw podatkfł'
wych, w pierwszym zaś rzędzie sp1'CWft
7.mul3zaniu przez włndze skarbowe przemy.
.łowców, nio przeprowadzajlcyca całe:1procesu fabrykacji wo włuuym s~
do wykupywania dwóch patentów. W JpN
wie tej przyjęto szereg reZOltlcji, ,pęłCftlł
jącveh dotychczacsQwą, akcję

stowanyWen".

przemysłu włókiennicze,o, ,.kł6
10 podjęło energicznę intelW'enej, M,~

fnbrykant6w

nie H$ldu w Wars%awie. (P)

~

D

aa r_.

OBNIŻENIE

Dowódca, oficerowie i podoficerowlo
D~~twa 10 Dywizji Piechoty ~amiast.

,..J.

była doniosła sprawa zjedno~zeni~ calc~u
l uchu Qrganlzłlcyjne~o drohnego przemy~lu
\\ łó~iennic2ego w okręgu łódzkim przez pf\

alków mluód&.Jny<.h,

li.iejszych ~ostulatów

CENY ROZMO'V Dl K ATEO. Z 20 GROSZY NA 15
Onegd:lJ wieczoremza.kończyła się al pozostał. 10 gr. id~.

.dwudniowa konferencja rzC,ZOZni.lWCÓW po"Nolana przez ministra. poczt i tel. ,w 5pr::tQ
WIe liczników i taryfy tele~rnficzncj 'W
Vvarszawie i innych Il1instach obj~tych P.
:Akc. Sp, Tel. W wyniku konferencji post:»
nowiono opłaty 'aą rozmowy nndkontyngeti
towe VI 3~ej. najdroiszej kategorii. obnifyc
z 20 na 15 groszy, przyczem w dalszym ci~
gu S gr. p"rzezna.cz~ si9 na rzecz 1nwalidó,Y

aR.
'SpiłłW

opłaty ~
~przy ułożeniu telefon6w dla W"rS2a'W'1~
l.wowa, i ł.od2i .. 200 Ił. na . t15, . . . POił

Tel. l'o2atem cbnitono
zostałych

miast z 200 na 150 4 . "
Poza te-mi zmianami ,ytteM i ~
ko§6 opiat telełoniemych P"OJtłJe ..,
zmiany.
Nowe op1atl wchodq w ~ ~

dniem 1 styc2w.a...

,...".......000 ..............

szł Dł CEn:B mł udziej, iB' ski8i.

ZAKONCZENIE CZTEROTYGODNfO\V:EGO KtJRS0' ~VX~HOWł FlZYCZD
GO. DLA MŁODZIEŻY 'VIEJSKIEJ \V tOOZ!.
\'1 sobołt: dn. 17 grudnhi br. w :ma. mówił p. gea 01szynl-Włt.f4'1d ~
chu I~kolnym im. Mickiewicza. pr~y ul. N .• ~reślaJł\c IWlczenie wychowam. flt~
. Targowej Nr! 24 w wielkiej sali gin1fltHtyf;*t na. WSi, poczcm mJv~,ez otray,\lływ.ł. Muej, na ~'lkońo:eenie miesięcznoj."!o kursu wy gl ody za najlepsze czyny sprawn.ośt.d ord
ChOWł:1nUl fizycznego urządzonego staraniem

ZwiĄzku Młodzieży Pol!1klej Djece2ji tódzllI
ldej dla młodzieży wiejskiej przez DOK. 1\7
vśrodek WYJhowania Fizyczncgo t
odbył

lic: dwugodzinny popis kursist(iw. któty za.

s2czyciE. swoj(\ ohe\;!nością '\\1cewoJewodu
p. Lewicki. Pl gencr~lł
Olszyna.-\Vilczyr••
eki, p. kom' sarz rządu SZCZE ~nic('ki, p. n fHI •
k.')misarz Niedzielski, p. sekretarz osobic::łj
F. woj. Ru~icki. p. pulk(·\vnik Pol~ Jw...,kL p.
k.lpłtan Iv\'lf'ł2'nłek. p. nar..zeln~k ChwłiP"iństcl

1.8. Sekretarz Generalny St. Nowki::i, p

P)I*

?"uc:~n~k Kuźnicki i p. port1cznik \\'osJ.-uw!~z.
Na ;program poptsów~ któr~ dzt~ld

sprężygtemu k!erownictwu p. rOf. " Um!"
kie"go wypadły ~ardzo dohr~~~ ZłtJlyły ~Ię~
~imnfiqtvkft_ ~!\bawY' ruchnw(!'••ht~k6wkał ko
szykówk~l i boks. Po skonczonvch ~0pisnch
w serdec:nychslowach do kursisUJw pr7e~

ZEBRANIE w Z. L. N.
Sekretarjat Zwiq~~I~uLndQ,yo~N~ToÓ'o"

weg(. Kc·fa Łódzkiego nłułe1szym zawiacłam;a
~ónków tWYch i Iympat.)ków. te w 4rodo'

świadectwa

z

ukończenia kut8ÓW'..

Po cent-

l'r..onji wręczenia n41B:r64 przemiwit"

t: 1 ezes Rady Związkowej Młodzi"t'

Hckicj p.

Chwalbińsld

składaj,c

9ke"

Cat').
tY\-'Zeru.

nlłodzieży, by po powrocie do awoich wł.,
t~ek szerzyli obok idei -wycbowanią f1zytJn~
go kulture dutna., W koń ('owym R'YM pn.
mówif:'!nJu wxn;ósł okrtyk na
dO\; .nnjł
l'01<;kiej. Z kolei zabrał głos kapelan St. No

\\-kki skbdajl\<: pod.lh:kow..ui., wladlom woj
} kOWYUl
urZIl dren!l. OIQ łduowałctwo
kursu, który dał tak pomyśln....ltał1.

.0.

Ostatni przemawiał
imieni~m mlodztety

d-h

C%~fwłns1d,tt6f'"
ztołył PfI?)

katl')UckioJ

rzeczenia usilnej pracy

kuJturatn~hriato

wei na wsi polrkiej. OdśpieW4Uliet1\ "Roty~

Konopn;okiej ukończODO tAk podoi. _to
CZ),.tośc1.

fVnła

21 grudnia rb. o godrc, ., ~ " ....

lU własnym przy \ltic)" N .Wfut NT, ,. ~
'~dzie SIę zebrOlrde ozłcmkó'Wsk.!.... ' . . . lU

"rnJm", upr...

Zu~~"

~

'" \

.

,. t p;

",-~ą"'" .,/:;"Kazimierze
,

Kuneg:undzieK OSE K
.

• w ftC!2ególnbiei ltsi.,ibM! Cieilińlkiemu, 01eAlt\skiemu.Jłarkawem\l i wOJ.,kim

bJegom. pnyJaelGl.1Il i IDIJ..

~_~j~. zboLdcaa lłlGa .,. . . . . . . .~ór %apt.ł ll
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'1tZYGODYKAl'ITANA ST. CL;..\f~
Stefan Barszczewiki

"szo elifel d'zlarzy'J

Z 'lO l'~unkami i barwną ctdndką K~
M"cJriewioztl. Str. 168. Cena ~t. 5,50
Przygody lot:nika francuskiego, margr.
:.t~o de St.' C1n.ira, który o małQ Cf) nię
~V)"oiętył Iw~gQ angielskiego \"'spółze.wodn~
,J.tA',(ptk. ftQSJttl ~ '1,W 8 dni dokoła światAU)
.looif~ n*lokoło 'winta, opowiedziane Sł\ Żyfl
W'o:ibarwnie i g pewnością niezmiernie zninter,sujłł młodych czytelników. Oswohodze
'męm1ode; franeui.ki, l,orwanej prze~ meksy

'.uj

bandyte, ze3tnelenie samolotu i je
IDl'łl'Ztł; cudf.Jwne uratowanie
",'~,'~,5:,Z PP.ro,wie~1 lll'Zenlyca i o\cy, n:lpoje .alkQho
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Znany od kijku lat w branży .ó~.,
~j. :p. Antoni K wiatkQw&ki, pro ?I~Z6tCY dotych'czas handel Jkór oraz wytwornIe. c11Q1e,
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::we!~, mająQ na 'UwAdze

:rokich mM
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ZtlO"i'U-trYWs,we szę..

!laJ~ego miasta' Vi trwałe. a zara
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Ulielł4ca.mi
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pneełuchkYanf&
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fta
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JOłIo konk14cntom, ale jest poŻyt~ą,
l>-lacóW!tą ?Je wZl!lędu. na dobry towar przy'ł
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skłp.dów

łuknia1

WafazBwie, futro dam
~k ię karakułowe ,; mankietami małpiomi, w
magazynie juhilerc;kim Wnhia~Wf.bińlkJ«o
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warszawskich firm

jedw41bnt\. W jednym .e
1112Y ulicy Fredry

,ki m6głjut ,;dradzić tajemnicę. przekona,~zy się uprze4niof ta inter'" taki VI tym
f"lU1kCłe miasta Slietylko, te nie saf,t1"nła łstnłó

Jlcall kupna.

% największych

konfekcyjnyoh Zmigry~ra, czamł\

....&J4O 'Ii, ptJca\tkowo tajemnieą do czasu
pfiekonan!a się. te interes tego rodzA tu llII
:"I!l',aw~, llędz:e, nu,•at wszelk," e SZM.S.C rozwoju..
-1'0 piel'v'iSzych o~ioW)'i3h p.róbach. które wy
padły, nad wyraz d()~ltnio,p. A. Kw1a.tokow~
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W dniu wc~ofajszym połiej~ śledcza. kryształowy. W 'ftrlnie Boiułława Ke.r~
łódzka: ar{;:sził'w~ła Józefa Placka i kOli . pt2yulicy Mars%ałkQ\Y~ldej wWat~wi~
"hankę jego \Jenowf'fę Fiszer, z.lm:eszka.
skradli parę cennych, sUkien d~ldch. ..
ł)'ch w ł.. cdzi przy ulicy N owoJ!CegieIn\flł &k ladzie futer Chojnackiego W Pomdi~
llej 41. Ruchliwość tej nic2wykłej 'pary si" 2D"kól'ek małpich. w jednrm I wię~
d~Lejskiej była wprost fenomenalna. Opero magazynów jubUol"~ VI q1Jlje ~
\7"ali oni na teren:e wszystkich większych l:jiuterji i t. d.
mi;l!t Pc,lski, a więc pozu todzią i WarszłlJl
Drogą wytrwalej obsor'WacU ~,
wą w Poznaniu t Kr[.kow~et Wilnie, Sos.now.. w okresie przdeświ,tetznynl policja łód~
CIUt Kaliszu, Bydgoszczy,
Gnieźnie i t. d
natrafiła na 'lad słodzie! ł s~dSiłłi
Okradali oni w bezczelny, a jednocześni: ndej.soo ieh zamieszgatlia. Al'f~OWłltlW ••
nieporównanie mistrzowski sposób tylko . itAPiło wczoraj w nocy~ Silny oddzi,.J J'OA
pierwszorzędne magazyny konfenkcyjne i
licji jledozej otoczył dom, przy ulłty N~
j1>bilerski c oraz składy futer. Wytworm i wOJCegi,lniantj 41~ W chwUt gdy wywiede!ganccy, bogato ubrani nie wzbudzali za; dowcy żapukaU do drzwi, Place.ki jego. IM
dnych podejrzeń w właścicielach sklep6w, chanka pogrq~ep.i byU W ,JtbOkiDł iDib.
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t'Qwefa Fiszer, .kładaU IW, wizyty, wyno, brać się, pooztm sMnoohodem odwi~
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'v W!tlszawic. skradli kołnicr~ nurkowy, w dJf. .~~ W mł_ >"_" ." 6JłM
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we ogłoszenia.' dla "MONITORA POLSKflGa"
/D.z1ENNIKA URZĘDOWEGO MN. SKARBt.r a
Vwił~yt.kieh Innycb wydawnictw ·W'llf:doWycl!.
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