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(zwartik.

anła

12 grudnia 1121
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M.ĄlM.THMA

GHANDt

_

•
I

'Ił

bjera!ą zasłużąną zapłatę.,
DaJsze reprf'Sle J rZfci\\ bolszewickie w CblBaeD•. ,

o

Hankou. 211::12 (pat)
W dalszYm cl~gu odbywaj" S!ętu a,
res2towania i egzekucje komunistów chió
~kich. Wczoraj pp. przy okrzykach tIu ..
n16w~ "zabijcie wszystkich
komuu(stów ·
stracono 2 mężczyzn i 2 kobiety.
Komendant miejscowego gamizoo.ti

l.wrócił łńe do generalnego konsula francUJ
kiego :l pr2~eproszeniem za pożałowłl!'ia go-.t

lak Gon'osi AgenCja 'Ve':"dnitt z KaIkutty 'i'e zajścIa.' jakie wydar~yły się na terytor
'Wybitd~~ przywódca t', ;'~:.l iud:Jwe~o w In~
juro koncesji francuskiej Vi C2asie rewizji ta
JcJja~ 1;1ahathmn Ghandi, został ..rażQny ~
komul)ist.óW..
'
rhl\ż~m. $tan choręgo jest~bar~o ·cięiki..

" i. :'.

\

•

..

~

~ '""

lttod.w-a, 21;.U (pM) , :'
2 Hong1Kongu donOSł~ je" k011$Ut:·
sowiecki w Kantolie 2yje. 'lecs, aajduje s!.~

VI areude. Natomiast Wice,kOłWd; id'1:&",,'
nież wielu innych obywateli so'f{ieckkb, '1.ł·/
s1nli 2abici Lokal konsulatu tdOmołO\ir.lliO;
Komuniś4:i Słl w Kaatonie
,.stfi~

!IWO"

liwanł.

Włłłdze chińskie Vi' Szan~haju tłlYtHk.

łyzlikwidowania tamtejuej
............

,.__

..

phicgwk.t Tai#-

wyjazdu jej korespondent.:.
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-
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ll~c' i'e ~~łIHlł~Ull[l~l

Podczas akcji ratowniczej poniosło śmIe: 6 8 OSÓl, kilkanaście osob ra,n~ytb* .
Smier4! 2oaopgo
strychUJ przyczem

, Kraków, 21 ::12 (tel wł.)
Według nadeszlych dziś do Krakowtl
wj2domo~ci,'s'płonął d:zisicj"Z'ej nocy dosz~
ezętnie pałac .Zdzisława hr. Tarnowskiego
.. Dzikowie.
Ogie~powstał wskutek w~dliwości
bloryferówta ·;ratunek był z powodu bra~
ku wody utrudn~ony.
Pałac w Dzikowie zawierał bezcenne
df.ory sźtuki.. więc jeśli wiadomość o jego
. splornęciu sprawdzi się, kultura polfika do~p
't-U oięikiej str;;t~Y.

2:

błyskawicznf4

zbiory historyczne oraz biblioteka . dzikOWe
skał

składaj~cf1

"t śród kt6rych

się z ok. 20.000 t~mów
wiele ~nnych .,białyrh kru~

ków".

Na ratuIlek pośpieszyła służb!! domc.
we. i młodzież szkolna oraz mic~zł.; ah :y
Dzikowa i Tarnobrzega. W akcji ra.tunko~
i

wej, według dotychczasowych danych, por:iosło śmierć 8 osób, m. in. zna~y let.k(;ab
letvczny biegacz Freyer Syn kOnfłJSze«;'1Q

gwlątectny

Kr6lewiej- ,(I
Ii.moru

VI

zginęło

•

kiJknnRśeie

,1

uplel

i 1-' b'tac'
bon
.

I

f

h

Cmy miejsc: Wdni Jowszedn~e

n~ wnystk e lSeId w só.bo1( nie .. tleję l jWlę~. od Q. '1 ..~. p,
ł thłejs~e 75 11", ił rniejs'Ct 40 gr lUmlejsee .:.Og.t
W"sobott: mtodzielę I ŚwiętA od god:e: ~ po pot.
aM,

roiejśce' ~O""łll mielsce SOSf UJmieJłce 40
AL

łlli

_..

r

J

łfslęq8rn~a

2$ch

osób odniosło cięźs2e lub lżejsze obrtlzenin

program

WOp

I

letnia Soemin~rzvstka. Pozatem

Pozatem

.wej najlepszej kreacji p. f.

2ią~iC,W!f,

T

Smułne hyłvbv B.itl 1ł.
bez
iąż1ci I

~z,ł

. Wielki

wySiłkom rattlj81aych,' udał.
S)~ ocil~ić ok. 50 proc.. zbioróW'•

bchaterC\kim

t'c:zniówgimnazjaJnycb i kilku robotników.
Z pOśród' kobiet poniosła ~mif'rć knkuna8~l1

hr. Tarnowskich.

0111' Lllt 0 - ~
PRZEJAZD Nr.. ·34
5987

DI,$'

Rannvch przewit"rlono do S%pitd. .... T~'
brzegu.
O godz. 1.30 w południe paUr uwał
jC!ZfZe. Akcja fa towniczs zmierzała do' 0\....
lenia przync,jmniej tej
drribiłej ~•
t"2ę;ć pałncu~ nieobjętej
ogniem. ' .
której mk~2'(9%~ się apartamenty Zdsisława
hr. TamowC\kiego.
Według ostatnłcf, Informacyj, d""ieW

t

t

l'

!

ogień

Freyers.

~zybkością przeniósł się do pokojów ~gu
piętra, a następnie na pierwsze pi~tro, gdzie
w wielkich salach pałacu zajęły. się !lłównc

Kmków 2h12 (pat)
Według dotychczasowych danych c, .Dżikowie, pożar powstał rui

a.ino

Jekkoat)pły
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Sanałopskie

e

•.

zalety.

I\e

I

lII'e.e

'przedwyborcze sieo'.
CZ(łllypłk.

ŚCieżyń5~ł jego zastcweąp. Zy9'

gtl'ltmt .' TomczaK, enperowicc Ocz:vwi~cie .W
4,a!szyrJ. ciilgU.dzialllć bę~ie ·natym terenie
e

zachow8:w~

płli. 5ł'lwek.

rChlst!LInI W kierunku wysuni.,

J}rzYwYbotJch.

Ni8Dfzyjemn6 rzeczlllkr) a Slę~.<

Gdvby
te~końGzqJ1~, .~(}f
dta!l" P9:m y ślnie, wówczas' ze s.trony· mÓ~Qt..
"'J... ,,'" "}'t.. •
'1·- b
t OOn!ctw
ltl)'!t~J.~1:,9t(.t}łł .. l;:,CH~ w~pp ilęJ.?U ~.t,: " ,."
e

e

e.

, .

, 2Mlf' !ho y SIę: gen. Rllszewskl,. Olg,lerd.Gur~
Óf.ł;'~KOW~i.p,of.,.~l.J,becki·i 'redakt.or #Ga1
f,;:i~i{":P(h,rfi~CJIitej oJ;";': ,Bubi.k.
" .

Agencje

rządowe' 11ie uW32ały

, o

'za

stOS<F~, ne pod~ Ć wlaąo[ą·~;ą9
nieprzyeby lnym wy ro u rila.Pol·"q.. ._

....A. B. C. donosi '$eprzcc1wlensł wie
Katowwe2h12 (t:::1. wł.),;f3'::'.... zeniu stałeg.:; mię:lz:ynarodo\veg tJ .tt",·
.\ ''do r.rui{'zlłwod~ych" któte prowaQ:i;ą pJ',rc.Otj'
uPolonłau d<mosl za prasą n.iemię-:ką.:huull.łuwHaadze, () kt6rem cala ,,!,!.,g!! "'tle"
~"'tllj~a o\1tworzenie szerokiego bloku. lak '1
;: Hi·~łfl, .. że .st~ły mi~d{zynarodowy trybunn!miwke.. rozpisuje się' na całych kolumna,
lewl<~y.Jd.6r4 r6~ież d<*łn$ starań. by
w I~tfldze w.ydal orzeczenie, iż rzad polski nie dUlllOsla prasie anJ' ślówkiem naBlh, er ~
pć i,J,S .ąo,W)T~orfrw .ława •. zanosisie ~a to, że
niem& "prawa: domagnćslę w drodze cywiluG '::OWd agcn<;ja (PAT), zaś prasa sanacyjuJ
i 6all~LJa pl'J8tiedo wyborów w d:'o~.h g1"U~
, p:'\etl:iOd dłutsacgo czasu toCZqS.H~ rok~w~e pri!wnej ~nulowllnja wpisu prawa. własnoś",) :I>:vrzysu:'Jąca przecież z swego mon~"P~)lu ,
,~p·)!t:t
..Oherschlesische StiebStoffwerke",
fo.~:lucy.in~go w Pl'm1!ydjum Rlldy MIUi.St;rPW
:.Jłj~J> !blokewl.:n;ie .:Zw. Naprawy .R.zpllte h
j:::.kc
właŚciCielki
fabrytki
wChorźowie.
Wpis
;1
M. ~ Z. zdaje się J;liczgoła nie "wie&:id.
'1tili1\u,'Pra(ey .i lewicy NPR. Ostatnio, jednak
ttJo
"-,frok
hauski
uznaje
za
prawomocny
i
o
wy loku HiW.skim. OdhQ6im)'" wrejenh;;, i~
. !tę beroV\1l1i~ze sferY., sanacj.i uznał~', ż~ te~o .;;hl, <)bu!'hon o;,.,vią7\l:ąCY!.
rej pra-fh" . po gerte"/skit:fi'1 .,Veńi Vi:}L V (! '
.fO'<haJu lisf~l nOgil~~y 2byt l:~c('\w'i C~1lI
. Depesz,;: t«,. .,Polo'llil3"zappatruje na.stę /'i~lLt.Ś'· podwójnie nieprzyjemnie informować
, il'.i!.tt'l' l gd\fby' by'Qjedvną listą rzadnwą,
rm;ącYnl sh:szn~:m komenarzem:
sWjt.h ::zytelników o wyroku ,baasłim.:;;~'· ;
Jl10t~tll.try odstrasz;yćod dłu7s7JC'go tut 1;;za~
Jest
rzecz
mamienną,
i~
o
poWYŹl5zem
..
. .';"j?
( Pt'1~(. 'płk. Sławka, ollrabianych zie1I).ian l
i

e'

e';

e

• Pł'~~in1slOV(clÓW.~ ,.

.. '.

..

1IiI!lIII!l'llll!li!ll1l!lBi

.'

JUZ' kantowa-

(,~t",-,,,:tJ~;-;':\-ł;,ti-:.~- ~-':Y2--,.: - ;,

-

iem 'tej akc

i:-;'

izostałwy~łl$,

Mr §

i..

fi

#

.~18l~nim~~tr ·

, :~.i,A~!'··1f'().też l'la. pouf1'l.eikonfęrencH, ,,;Z9.pil~l~
.•;$~tę, decyzja, słwmzenia nadto druJ!1eJ'
, ~ty Ą.I!~d0WCJ•.. ochural,terze r~c:ei ·~Tlr,awł",

'ł?~:~m, dJĄ·którejrozpQClęto

ifWiJiIi

rsr~iOO"

~.

!L'~~.

~j l~bDY[lt<:·;,

niesz,i1dęś Ji\i' y(\b t ,:zamkniętych w żelaznejtrUirinie~ ~
S. 4, ·Don !ln~kitm zapytania
,/

Ocalelue 6
.
,

, tondyn~<2bll(ate)

~~d wydobyciem"zdha morskie~ó

łodzi

.s:

Według in1ormli\~yj. z ·B(JSton1.1.ią.to~ . p.~dwó~nej
'4'zostiXły wczoraj"przerw:.Ure.
. pieni marynarzc·\YłQdii"podwodnoJ.leżąceJ.Pz!siaj, wohec polepszenia się pogdtty, PQ11~
na dnie morza W·PtincetOwll, jeszcte PÓI~dlito prace te ponownie.
.. "
Pyro wiee~(}l'ePl d~wali.;słąbe Qznaki źyc:.".
Wf;Jl~ opinji fachowców, ilayr~t,~~
Spodzfewają się~ *echoć kilku z nich d"'\V;ipadek, pomyMnego wyniku ; 7.abh:~9'Y,ł
si~ uratować.'
pnj;1JętY\Jh ptzy wydobych~~;·.t0.;:'h)r~Q
,.
.
. N. Jork 2h12 eR\\?)
\ttt't'ku, mal")~.nm:zy\ którzy oc'.":leU.. ,;.kata.
Jak wiadomo, wskutek nawał!'l.iey pr~l!c ~hOfy nić zodasie .jużuratowaę,
.p"
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Nte.mqgąo uiśdć długu, wystrzałem. z ręwolweru.'~(

.

'odebrała
.,.-.- .
"Zakopanę~hI2 (aw)
D2iS 9gr;dzinie.,8 rano W, biu,rz(' u'

f.2~du klimafY(,!lne~Ul tal"gnQlllsi~,na. i.yci!'

wystf2alęm zrewolwe1'u h~benkowel1o HC'f

~;'I kiJa latkó,,;ns.. dłu~l')letnia, Bękl'et~t:kaurz~
dUklill111tyc:me~o. .

~..

Na
• ,

_'

.. 1

.,Si.n ewsklch

I

.
Śmiel'~.:nastłlpifa· móment~dnJ~.
Powode~ rozpaczliwego kroku były

it

Ekscfsy

ie

w.hled2ietę

!15 b., 1'1'\.~g.4 pp.

1tiwi4f;od"),P';'I'~tltł' .. k"iU
. ~. ,':: .' .....~. ' . '."... . . ' ~ie.łkiizlaa~Świątec%, progi'.
Il&~ ........ ...., .... liIlK-*M"' • • • •
•

· e

c"

".t:!.-NIUll._••

,

sobie:'1;ycie
:de wa~~k~ ·fhuuifioWe~. w'kf-Jrycli inalazła..(
t.

się ś. p. Latkówn/l,któ'raWYUiljęła n~l ubie..
hiy sezon pensjonat w Jat'ęmt~y, nif:' .:tjtkQ
j( dna.k . nie osił\gnęła !ta.dny~hzy~l{ó\\l~;el~c"
straciła. okolookoło tysil\ctl dolad'W:,. kt6..
tych obecnie me była. w :sta.nie ~wT4c:6~O<i
WfifZystwu "Sokor' w Zakonane~~ 8.~.~Q
f t !lo pożyczkę tę zachutnela...
..

Z.vńónie lubIą.

. !I,i'e ~;szeregll rhiastecz:ek. '..

Wi1~o.~U.12 (aw)
(B;ffi-Bon)Al l{o6ol ...:nki 'IŚ ' .• ,r" .', ,"
Doro~zą tu żow ciągu ostamich kUf
IltW&łrc~e
l'1l dni zanoto~Nano na. Litwie w szeregu mla

"rF:r·

;;ia&!-

!2tMydi wzi",liudział mieszkańcy iniasteb:ka
rabUjąc :kilkanaście sklepów i'ydowsłdcb
Plzyc;oom .czterech żydów :~()stą.l()'ł'annycłL

ste~zc.k prowinejo1'lttfnychzn.a.n::>iefU'ł.)' ·WŹf,ost Krl'is' iajbeioro położył!łdo)i\ęro polipj;):,' W5po
anryźyd'.)'v'skiegóantagonizmu.
n:;;~.e.n!t' przez pg!hzial wpjFJ,<.a, kf6ri ro:.::pro<>
W miastcczkuSiumunov.ice około OH~ szyLdemol1strantÓw. '. ..' ..... '
,.
. \.
ty doszlodo eksceśó~· 4h.ty.zydowsJcich. w ·
00&
t
.

,rSZB Di

rai.

ftrLUOłłllłZ.;.·WAUlAtn

~

SAMOCHÓD STAROśCI~SKI
W Pl.OMIENIACR
Samoohód, na1eź4~Y do' st"-r(J~twa W
Nowem Mieście~ znaJduj,c mą w drodzo
. . jedneg() ;& poblisłacb miast, wskut('k ok.
"

splozji"w motorze stan",! "nagle

'tV

plamie--

aiadł.

Dwaj znajdujący się wewn~tn auto"
mobilu pasazerowie wy,;zli z wypeAku b{.'~
ft2wanku, natomiast szofer, któremu spł,.....
a:ęło nakrycie głowy i ~zę~ć odzieiy, d~ru,ł
poważnych oparzeń..
Samochód spłonął doszczc:tnie~

, O'

ftiEaY~:AtA

dobroci

na Zamku krótew..,kim.

wstępu wydawać

(eluja Cywilna od dnia

b~c1zje Ka""17
27 do 30 ~rudnil

'-'

-.ł go~2. 11""':"13$ej

- CZWARTEK 22 B. M.
• fkOGRAM NA
nZEZ IADJO.

11,~12,OO Komunikaty P. A. T .. i ~y$

.'

..p·~1 czas~ 12,05- 12,30 Odczy~ dla m~odzl'ef:

• " :J:tkQlnejpt: "W 250 r~znlCę B. Zimoro~
Wiza . 1't,50-15,20 Komunikaty. oraz ~dpro
..am. 16~OO-16,25 Odczyt pt. ,~La pobtique
enrungere de la Pologne du molS de t;0veffiAt
1)tt 16,25-16.40 Komun;kat harcerskJ.. 16,40
_ 17,0:, Odczyt pt. "Budowa wielkich okręt
,łów" 17,05-17.20 Komunikaty P. A. T.17JO
.......r~ 45 Wśród ksi1\zd.:"; 17~45-1855 Audy.
ei'/ hte;~cka; 18.55-19,15 Komunikat~; 19,15
e-.193S Rozmadtości. 19,35-20,00 LekCja kur,
.. ł'lemcntamego języka an~ielsklego; 20~

~\Att. wie~zor.ny. Transmisja z Pozoanul;

'1 OO-22JO~omunikat~: 22.30-23.30 Tran~

Jm~ja muzyt,i tanecznej; 23,30--23,45 Komu~
:mkMty PAT.
.

~j.

_oOa---

. " AfłSZ~ ,~jSK łl '·~H:'Ł ł) ~

tlFIC' I\t Mł\
dnia' ~1 ~go grudnia 1921 roku.
WALUTY i DEWIZY.
Beigja 124,75
, H"leudja 360.s2~
-LlPdyn 52. i pół
~I, 'Nowy Jork 8.99
'~,'
Paryż 3S,10K '.
:t

fr,.
rł

26t41,~

Snvajcarjał12,35

W:edet& 125,95

PAPIERY PROCENTOWE"

ins~~
)\V~iC

t :!

j~l'

5" p.. p.. prem. doL 63,50; 5% konw.
";.30, 10" pot.' kol. 103.25 (zŁ 176.30~7.59); S" poi. kolej. konw. 61,50; 8"~.
B. gosp. Krajow 93,00. (#I' 158.24.....159,96).
~ L. Z. B. Rot. 93.00 (II. 159,96); 4*" L.

AKCJE

S_. Ii_CIIowy 'fi Wanawie 12.1900;
. nit handlowy w LodIi 25.50; Bank
Polski

llOO;BaDk 'pnem. we Lwowio 106,25;
t~lJU 2;~dai ~ ,~ -,A lIP! ~
•.

do gmachu 'iw

obiad~llł

surow" ..

Bukłlres:ztu :znany pr!lywódca

wyroku

sknrującego

nowe

demonstracj3,

aantaJylic.

mi kordonami wc;jska.
Ponadto wlad:zc zaleciły
I.urę doregz.
W związku 2: procesem PtSYbył '. .
profesor Guza.
Rozpoczęty p,r~

budzi

anty.mi~
~~h&t

Złttnteresowanłe.
łUEBYWA ...A

2

" IV ł A ~

Doleca firma
wł

A.

1,0

Q

K\llI.\kov"Sflł Główna

KO

L A N I NIO
r6g

fi'

H

U

II- i ł\Pi!O

Londyn, 21 ''2 (aw)
'iill1ych Inrv:l,(i'w.

ę·

obU.'.
'8son6.,
,

plr

n.Jnów.z,m

. ·~wll,.nto•••ł

KU'A.lde,o

Damskie od 18 zł.. Męskie od 2l zł#

TyRiąltl O~Ó') W

OKAZJA

100

A II

onia

dobrtJCI

'

08f1J.l OłłHtą ~ółol~dli

Diowej Angljł donosZ1i

O włełtdel łłaIdł

wypadków. \V samym Londynie· aoauło
która przeszła. n1.d południową
Angljl~.
::-iJniejszych "otJu~eń skutkiem upadtuł 1lĄ
przyczem o~tatnio sp!ldł w Anglji obfit)
OF,1izgłych UHCfłCh i odWiezionych aos~ab:
dtszcz, powodując natychmia::ttowe ostre do szpitali 1.600 o36b, W ciUU
%amarżnięcie ntlwierz~hnił utworzyła się gfJ
dnia dZisiejszeiID.
łoledź, która pociągnęła za ~obą ilość Ofili l :
SIixgaVtica jest ul ostra.', ił .1w~ł
jak na angielskie stosunki wprost nieb~l:: ruch pojazdów jest Dieomal wUcmlOł!ł-wałą.
wiany•
Ze wszystkich miejscowośd połud-

W ZWhl1.KU z

talą

i.'O

,

L

MW q

$1

bP

.I

l

li '

:

wiodące

c2ami unhversytetu, oraz w specjalnie wy·
danej odezwie zapowiedziały na wyparlek

ntJnowlzy,h

2YCZENIA NOWOROCZ~E
DLA P. PREZYDENTA.
Iak donosi pat, p. Prezydent Rzeczy,.
pospolitej prz..yjmować będzie źr\:zenia no.,
~roczne w dniu l, styc!'tnia 192~ r. o g.

\

ulice,

lnendy wojskowej

z?łosiły solidarność 2 oskarżonymi słucha%'

par tlbuwlll

gwarant . . wanel

'g'

wgzystkłe

$f

fasonOw

Karty

Bukareszt1 .21~j2 (aw)
rrzed sądem
wojskowym stanęłu
dziSiaj d:zie-wfęCIU studentów, oskurlony~h
o c2ynny udział w demonstracjach w mla·
stl\~h Siedmiogrodu.
Poniewaz organi2acje un~werRyteckk

OKAZJA

, ,

~ej

ElanęllpJJ zed sąde
~~O.jSKOW m.
W oba\\ie przed studentom, gmacb ~ą,lu otOCZOf1Q wojskie.
"' pr-.. DHt'DłU kilku UlłC.'
.,

-oczt i TeSefjr.

la
Nad ezem

zbstanawi<iłtt sIę

Rada Ministrów (Ja

\'\c!nrajizt'łł

r(!~t e'rjzt-ni U

Warszawa 21~t2 (pat)
spra\lie zatwierdzenia podpisanego w PomC
Dnia 21 bm. o godz. 5 po poła odbyło niu].7 października 1911 r. prctokółu dOda,,"'
lię }'od przewodnictwelll wicepremiera prof.
:iOWCgO do pro~ kó!u połakolSniemic:..~!eg.) ..
:Ir. ł\:a~ł)mierza Bartla posiedzenie Rady Mi~ "~j grudnia 25 r. VI przedmiociedróil eeklytł,
ilisu:ow.
llproj~kt uchwały 'fi sprawie stosowania łłdłt
Na posiedzeniu uchwalono m. in. pro..
j:ek celny,h dla towarów pochodaDi& elto6ł
jekt rozfiorzqdzeni4 Prezyd. Rzpttei o orga ~kiego.
illdac ji i zakresie działalności władz adminiNa wniosek M.in. Srl'ttwlodlwołc1 lIP
btra.;yjnych ogólnych a nadto projekt ustai$
:hw61lono projekt rozporz,ldzenia PreI. RJpI
wy w sprawie ratyfIkacji konwencji, pod pi, tej o s.pUkacji sądowej w okJ'ł~aoh SĄdóW'
r~aneJ w Rzymie 6 kWietnia 1922. dotyczącej
apelaCyjnych: warszawskie~(). łubcłs1de~o ,
wypłs'cooia emerytur j wsparć emerytom wiJeńskttgo. \Vreszcie Rada M.inistrów U,
:ywooym i wojskowym b. Austrji, projekt tbwalbła dodntkowe kredyty w hudteckJ
us,ta,'f Y w sprawie ratyfikacji konwencji mię I\1in. Pc>czt i, Teiet!rafów na rok 27,28 w Wl
dzynarodowej o umowie najmu marvnnrzy, ~okośc~ 3 milj. 290 tys:d Pos:ed.leuie iakoł
(raz projekt uchwały Rady Ministrów w ~zyło się około godz. $J,ej Wict:..
i

&7,00. warsz. Tow. fabryk cukru 78,40: Wf;.':
gleJ Un.50 "N ob e) u 42,00; Ce~ielsl{i 50.00;
Lilpt")!' 40.00; Modrzejów 9.10: Ostrow·iec
85,0'); roci~ 2.65 Rudzki 51,00; S:arachow{~
ce 65.00' Zawierc:e 34,00; Zvrordów 17,00;
Borkowski 3,75· li<1berhuscłl 161f~): l\lajew,
sld 4;,00; Tow. PQżyc;t;kowe 165,00.
Gli'ł.,f)A

ZRoznw A.
Notowania orjentacyjne z dnia 21 Rrudnb
Zytc· 38,40 39,40
P. .~ 4~~OO 47.00

a.

Ję::zm~eń pnretrkJowy 33.00
Jęrzm'eń brOW6N)WY 39,50 Uf.

Uwies 32,sD-~~

M&ka Żyłnł8 10 ~ 55.25
M~tka żytnia 6S proc. 56.1$

M~tk{' pS7enrUl 6~ ....ro~. 6·S,5ł-1O. SO
Otr~hy żytnłe28,OO-29.00
Otf«;by pszenne 2156 2850.

Ogólne usPOSOb'enłe lIaM. .

Z t:owodu :Q~dt.:hodza(!Yl"h śwł1łl n 1 słę'
I ne"e~'.tnie giełdowe w Po;maaiu odbę.lZ:,.
sił' ~ lt. ba

-=

::""ZZ

na gospodarstwach rolnych w Pol,
~e dwieście tysięcy redzin tydow:3k 1cb. Go.
wynl/;'lie prze~.r;ło miljon głów• .t~Td~i n'Z\ł~
miej", te uty-;ka~ to będą mQgli
tylko
przy masowej, anutchicmej parcelacji preYj

sadzić

nalokowmie pieniędzy w PolscOt a
wiemy ""UY5CY, jakbardto potrzebne są
nam~apit~ły dla .podnh'sieni3
produk~ji
rolnej, l'Qzwoju handlu i przemysłu. B~ de
pływu k!1Pltulu nle pOU''1fimy dać pr:lcy <ca

<i1ę

,

Stronnictw(\!
b~21'chotnych i bl'2rblnydL
Dl':1;z.; , "muMwej, Utki~j jakiej ~hee
dobrDhyt ('lllegoIlafodu. WreszciC' Chłopskie. Przy tego l'Mznju p~rce~a,jl ł,.
trieba pamięt~ć o tem. że rczparcelowan!e d2i zlłżądaHby gruntów (ihl siebie. a gdyb,! '

te> j ronsll!

podnieść

cal< go 'liupasu ziemi nie zidow'Jli nawet jed im odmówiono. 2wrócHiby się do ligi NSłftll
Iit"jtrzeciej bezrolnych j małorolnych. Dwa dó\V 2e skar~ą na ucisk i krz:yw<;ię.
Stronnictwo C'hlopskie pcpiera be%~
miJjonybezrolnych pozostanie nadal be:t
więc pełną swobodt:
ziemi. gmi1jon służby dworskiej~ któJa do. względnie rząd. Ma
działania i korzysta z niej' dla podważ-mil!i
tychczas rrUała pracę i dach nad głową. p
nzic na ~el>1·Y. W czyim więc lnterc:de pru podwalin nąrodu i państwa. W pracy t:f
I mil lnaczuiii
Nt je Stronnictwo Chłopskie? N~ tej demaJ :. jc.,st ono nieodosobnione.
got1ji z.1r,obić mogą tylko żydzł~
.Tu:! dzH więcej sprzymierzeńców. nit nam się ~Ji~
, 80000 gQlpodarstw rolnych w Polsc('i zn:lj~ je. T4.~j reLocie musi
przeciwstawić l,TV
duje~ję łiI tęk:flch *ydowskich;c Mj~dz:ynaro. QJ,óz k.ttolicko--narodQwy, z;jeclnoczotlY 1(
,,dnW(!< łytłOttwo robi sturłlhia ł by jeszczeQ< e2ynie,pfOGy,l 'fi" walce·~ wrogami.
$ 3 t
w
2W
H

Czy oszczerst
,t,

O Ujdzie

"

.MlN.. l'r~ZINSKI GWAŁTOWNIE STARA

sm o

na ·sllcbo.

UMORZENIE SPRAWY WY;

TOCZONEJ MU FR.ZEZ liR. ZAMOYSKIEGO. '

J.
Według fymc.~a8f)wych obHcze{l Głów.

m'!,!o Ur2~du Statyaty,c:=nego, bH41l~ handlo~
wy !'la m. listQPó.ld·bf"'Jlr~C"d~b\wiA, iię. jak
następuje:
-Przyww7iono ogolem! 360.133toft l)
wnrtości 267.177,00 lZt,;
wywieziono z<i1i,
1,634,541 ton'o wa!fośCi229.195.000Zł. , V'i ,
l,rzeliczcniu na fraIi.ld.. źłote wartość pri;}'fI
,,(':tu wynosi 155JJ~l:CÓO hanków, zł9ty~h.
wyw~O~u 133,464;OOO.Jr, 'zł,' Bl~rne u1do hi~
lir.su hatH:Hm.vego ~ai ,więG 3ft0l2.0OQ ~r.
c2yli ,22,111,000 f~~"doty(:h.
.1

!Ił

I,Ę

Dane powyisze w porewnanh do d;t..
:pych za p~idziernik wvkazuj~ W21'Mt W4ftClśei pr:Z;yWCtlu o 4.4J2JIOOfr. 21. ł ~1\łftiił; ..
s2enlewertośoi WYWOZU o 4.218.000
u_uków .\dotych.
W P1'2ywOZi:e naJwiększy WZl'OS! wYka

l.uje grupa. artykułów spożywczych : :n'odu;(
któw Ilwier2eeych.
W wyWOZtt,i 2azr.Mzył. ~i<t silny
wzrost artykułów spożywczych; W s"c~;;';1ł
~o~ci. wzró'5ł WYWÓZ cukru. młęsfl., fns911
mąkI i krochmaluziemniac~Mgo i t cL
.l
,1FT ,
rn ,lEi mrmu

szacllłodnia

OKOLO

300.\~lAGONÓW' BĘDZIE

Dowit:n:Iujem~' il1:~. że' w .' naJblib2ym
czmde powstani! w WJil'gz:lwi~ ~ie.rw§2'e w
Polsce za 1; bdy chłodi1fcze, fQibudowaue na
wklką skalę wraz,z~s1tla'dem h;.ańzytowQ. wnrnmtQwym. Zakli:uly te" będą mogły po,
mieścić 2.50-300 ",,,go.nów pk masła, dro..
.biu, dziczyzny.,xyb ttd.:~ł niewł\tpli~~ie o~e;
grająpjel'WS2ofzędnll,role

dlu i przemyslu

w l'q:zw.o!tt

ŚID~~Clego.
.
,

hałl.r

W NIEJ

MO~NA

PmSC8.

PRZRCHÓWv\\' Ąć.

!

)

70Wat 4()-5Q

~

:i)~

,WsIU!:. O~lED~A

, . , ' ,M!~d,ZY;tplrd,Owę ,instytucJe żydowskie
cW.lł:Ją a&l'dab, j
kaw urzeeZ'vwi~th~łu

"JointUlic~

pl~u !;.vlon!lQwlułf" ~fo18ki Pi'Zd. i-Ydów.
NIedawno ~<>nosUiimy o u,mierzonem dopie
10 .ą8łf:diem~;,
,rotUin ~ydow ~i~h ntA
i{~'~ 1D,".~ a:} f Die,/ "elamerY'lCańsko*źydowski
i ' . ~' ", ,ii~., ·~.J~lutlC obmyślił lUŻ wszyat

. ;, '10:1,. ~ft;tQę,iłlSt.
,w

:,;.:tf

~aWiQna;, na

Jtnlłjdujlł.::ej

pod koloniza.cję.
\V konkretnych warunkach jak kalkuj:
iowano na chicagowSkiej konferencji w końł
(U Uśtop4da :-- osuszenie 1 Akra będ%ie kosz

<,wano o
n~el'eneji

_iIIIIIIlII"____

o

.' .

33 akt6w.

.

.' 111' "

pekinc:ly

mi.

ZYSKOWNY ZAWOl\ PANI POSłOWBJ.
o cif'kawej alerz\! opowiad"J" Qlw·,:.. 4'TtIlik zcblala dama ~wfc~ mU.Jo. ItQ.".
nie drienmki francuskie:
"<rw.
ZOD!1 211lllfł.ego przed kilku laty de.
Ale pewien uwa:lny dziermibn nrd
putowanego fl'!lnau~k.:iego; pnni 'Berrhie;A, ",ił tlW.lgę, it od pewnego ~zalu poj.w.ił. "i~
znala2ła!1ic: po s-mfel'ci mę:hł 'w trochę prży ba.rdzo często w gaz~tfJ.(;h pary~kichni ~ {Q).
klych'stO!~unkach. materjalnych.
Wpadł~ jĄc;y anons; ZRginqł pie3, pekh\Giyk. Uf;_
V.ÓWCZą3 na oryginalny pomysł: postanow ••
Vi)' =ualaz~a otrzym~ SOO '"Dkgw.
h" ,tyl!z handlu moenemi pieskami peldń,
Częstość tCIlO anonsu, obt.Kbiło lit.' WI1.
w1iicmi.
,_ .
.
pc,łcjrzenie w dziennikarm. Zaj,1 &1,. dOił
Handrl o;;ztdł do.,konale, w krótkim
k)ac!nicJ tą sprawĄ i niebaw.. dgucdł da

· ~~"W'?t;4ti~~'~ ~yliłpm dzielić ' '
mająb
t~ " ki~ln gOjóW ooziCh zgody! więc\ Ą
: ,1 JY' ,
' N~t ~fpr~elUw Chieap ,
olecono
~.t~tltCZnwf~ł ·;,Jmll~~. bols~ewit"i -emu zy.,
;( /'1~łW'J','R(~l'~f'4;)l'zy,gotować w llljblttszym
,,'"~.W'MiłDJ.oJSQti! W Po-lseegrunt pod' kolos
.

kos1itowa-ć.

WIIIIiIII_ _!lllilllliIllillllll!lIllllillllllJ_OIl1lllllll'IllllllillllllilllllilllllllillllllIIIiIIIiI. . . . ._

J

.~!~ęjt~~tel11}ła.,~r:~p~. Nk dzi"'Il~ęliło: u
,~j"i~tł<t\y do'!h»,: YQmtJlUle.,chllzuka· stare

~

l· y doo1 a.nie kddy kolonsta drURie 150 do..
larów. Koszt osiedlenia jednej rodziny iSdowskie; na polskiej ziemi pińskieł wyniOB
sie WIęc 1500 dolaróW. Przyjmuj4C, jd te>
robi ..Joint". 2e 2iemia łrunl me '~e Itio

:~d!ttl1e będą

!{'

Oó.pcWioam9 trJeba jej

nia .lU~mi. NA dom., inwentar.2' j hmepotrze..

si4:

doty~hczas w ręku częściowo rządu polskies
go, częś,,,owo prywatnych właścieieli, które

.aJ.~1$!U::
::cmłiĄ,lJo. o uzyskami..; ogrotl
bltt,f·lll 4)h$~~~:~ięp,f f)ulIąkiej pc,' kQloml'

,i~.~leję" t ' .',

dIIII

Jak Widać 2 tegO rachunku, puewi"
dzIano dla każdej rodziny osiedletioow iYII
dowoiIkjch 750 dolarów Ul rZOGzpdygotow~

w Pińszczyźnie trzy do

lZtel'Y miljony likr6w !Ziemi,

,.!oitl

,~le ,ł#lz~łlP~~ 'te\3?~;j ,
" NJ1tol~~w Polsc~ nie

dotArów.'Udoskoolliooym

\ykt..nskiIn sYłteooem bq~ie mo.tna zro'bie!
to je~2C!le ta.młj! koszt tan obni:1!:y sU;: dl) 30
clola.1'9W Ażeby· żYdowska ~D. mogłtt·

.

';;"~;~;;~j'~ZY~m!1t6Ib~Zttjącym ziemię piłUtk~,
wm'dttI,~', j.~·!:!ł92e"Ha.int", taka p()mCC
~f~'1T,Z'\tiL jej life ,tylko na chleb codzien

c

lltówe''ustalenie gruntu pod nOIl

1II!I!iIIiI--.........

ozo

dłkawy$h łcmlt&t6w...

su.

ł

Okilało liłł

'

'
mianowicIe,

owych anonsów jelit

,

ił

'.

f

łutM1ł.~

właŚnie

pani s.thiel~
droe. od .,Uc:ldwycJg ,

, '~'fOJEt>YNEK
MURriNl.t\ •
()trzymy\vałs. ODi tą
.
. hRYSTOKR ATEK
,LQltiQ~tii poz,QsJaje obecnie pod ~nnelll ~i~ po4obaly.· nie xuO:gf !ldecvdow!~ !li~ n,l
dstazrow" po kilka pekifJC!łyków w m;e~
",' " to:w~r7.Y8kte.Q(). ',' ,tÓfCg, .wybór - panie \Vpadly nn· nie2wyldy ~. . cu. Płaciła za sztuke' \Vprltwdfie 500 frdo:
DR'",U,WllC' młodr UWy i nQjWY:~
my!1. Z9.CZ!l':t}łlięty wldoC2D.la 2'lektul'Y l.t. l,()w. alę otrr.ymy,wała potem 1000.1. n{~w."
:,
.,....,".. , l,'
~łlG'hI"'r~nsów. osmrtych Qkoio osoby kar 2(100 f:ranków.-, " ,
tygot\ti1i" ,'Występuje w jec:
dyna.ła Richelieu..•
,
Pani B,rthier ltamls. się: :nadU: c~ ~
':;J't\fit'etiśiKv~lf·hłl[r&w tancerz muriyńsk,.
Oto postanowiłysprawłf rozstrzygn~r uj transakcjt charakter bardzo Di&Wilm"..:.
. .'11~ff. Przystojny ten llOjedyńkiem. Spotlcartie nastąpiło rzeczywi. PoliCja p~ryska była jednak ni~ odmie~!
t~$y' ~~i:kęj ''''v'Y~Ql~ł w 5fe, ~dC' w jednYm ~ uatlonnyQh parków łon, r.cgozdani':l, a pomv'J!owil 1rupooWiIOSfll1,:'
,
' '" .J.,o~dyul.l iitn~ ręw~l"cjt: dynskioh. Na szczęście zaba.wa.nie skofioyz;. f& swe oszuk::n\cze praktyki skuanaM;,
D:nl:a2~V inne1l1l~ t~kQęhały się w nim
dWI~ la się tr~gicznie, bo jedna.J pań, odwosł", Gl" a tygodnie więzwnłltoa
{
'!"l?IYtOclle li'~Yj~Ci~ł~i~.;, AnnA . Montgomeuy . ld,ki pO$tr~ał wprawą stopę. Ałęrata wy
Historja ta staJa się "PSl'Yzu bl1.N/
· ' Słsgie Stnnton,które, $'4\ mlodemi męił\tk..l." wobła w Londrn~ wielkie ob1.lr~~nte. ,Mu- dr.o głośna. zwłaszcza. te 1ła.W'1J4 M' ,~,ti.;
,~:;ł,;;~~~~,ę1;ł.i~(,}~rnĄlnt~ rywali2Q\v1l :" r~yn mU9i:d Opilścić miłl!śto, gdyi jyciu jego gudte śpi(!'wa obecnie dowcipWl »iosenk~ o
' i j () :W2'~lędy tancer24.
,ng1"~.2ało powdne niebetpieou1\atwo. D2t:
"handlu pekłń~zykamiu.
'. ,
i
J}.tie-dtTh~.któremu obie bard1.()
"'\'le c!llSy, d2iwne obyc!!jel .
--000
,i
""'w
$1!.jjJLi;)t, TUI!!rn, 2( !!i!!'!!!!t!nr '
k;
!!, i! , ! 1!!H±!!!!S I ili&4 t fU 2
i .. _r.......
- Ta.k jestem rzczęŚliw4, wuikU W~~ ~i''';h. Strojć ich i uczesania były orygi1}n ' nł!:
1'.N.KR.ASNOW.
50)
,~'~

,

j .

r

fl.iu. ~~a .nie rozu.nliem dlecze~o.T* !lZt2ę
.~U\V'l nie byłam jes~c!Ze nigdy. Co mi jest,

" lallnl.
"

·

.•',

"

nie ',Niem. Ale tak mi debrzel OkCZCllO tak

f

~: Ul6n paU się łona i pół nieba obj'ł'
'l'purpurqjelPożAru; słćńee lAsktawo cz{.,r~
we3.:niby ń.ifl1alowĄłle ,na tran8pllftlt'Hfe. SpD

~,.~"ci~·lnie zapa& ~a horyzontem. Ach. to niepof
·,o"'ró"·nM,,pfękm'i:p'u'5ijUi tAk dziwn~, kojĄce

:"

Jt\

,; , Z Ktyłu Jak' 'łćit\tly,

(,ldnogi Chaullt6n*gti,

śtt'Zeg~
gto~ne
obecnie stojący w c.a~

;~ł}wswym czerWóńyIr' blasku, rótowy i bly,

~L.,_cy ~n{eg.niii:ćtzyw

"~"~ćl1"

kl':!:':'J~

~",·tu" patrzył

i:nhdg,ch nadpi;lwie

,

gdyby BiJg! wysokośei
na

"

>

do

'

Ota potut\:Sft~ł,ęk( ł wyjyp~ły !tlę I-!re
ł'iml gW1<ftdy~ wi'lrt$ł tajem,mety. ksleŚYc i

.

yn"ł' poniebi~ ~.~ by slc:ciesty~
,

,ł_~..

'J

. ,.'

e!.i'ow~d

go '$wem

cudn~rt'1

Bołym

łwia~

>

. ,;~dnie!Cu~riret

'-tNie a;n'l(t~tyła's~~ p~nl.
"" , - C!ył.tnoin4 się2me~Yć wśród te~
,'Jf). l')'i,,kna.
"!!~='; , J~khyjei s.kr:"ydła' uroslv. Cz,,:b si"T
"lO

"'fNtk~

~winnlt."Ue'2!y' letnie

92.C2ęśliW!ł,

~I'CZG~!i';rym byw;~ ""--N0t1JY rzł('~'·kk.
:t~"", iii: W
Vi ~ego tworach.

hs-

Wliniu.

j' k

gdy

,,' '

- J~ste.śm\l u podfi6ły &~Ró Troflu
. Bóg na nnspntrzy .... powa:tJnie mo.wił Iwan
r'iwłoWl-:Z.

.

01-oj/;'\

dłu!1o 1.

.

zfichwytóm

p#ttl~

J)>'l'

jasn~c~' fUl t\tehi~

wysoki s.:!':~~vt. R6łowc. od
·-ienlil. pr,dowej masy przy zachJd.zie. lut JD.i
kly.Zbladł ł pociemniąłe, a jUi ~al.Jh'snł\l z.
drugief słrl)ny 'opltlowem ~włatłelńksię~ycA.
jflmu jednemu 2: tej WYf;lOk'óŚ(!t Widzialnego.

swego tro

Imt\t,cte3~yl sł~ u4m!echAł

~'kał<i,go' $twol'łI~tiia. i , '

lNit, W\.jku

Jf'"szcze

l)j~ć

.XXln
dni jechali

pustynią.

~

tern była uiewy~')ka r~ł~~l· i glęhokt s.pa.d
w dollnli:, gdz;e stdo "m.:ASto piillA" rrurf«n.

l Ul'02tnĄU:OIle. Tt.taj zbierali aię ludzie ' _,
w92y-if.f'1dch okolic2nyoh gór.
.

, . Jochał powałny chl:ń~i:yk • mttł, ś itił'
?wlll'i.riY. w graillatowych kutmACh tbiałemi
,'ęgAtui fii1 piersiach i głowamiowlnlotcmi ...
c$ałnt~ Podej,zUwie !ł;'Ojfilll na ft.apotyb"ht

nYGh ilv~rłfżDYih \ uPflCjmie

,le Ujmiechn~ąo

tlln~łl1J C(lz~jodpQwiedzłał

na Pawlowłe~. Dfiilkł

)VYobutłzonym

n.

mi_Je"m"

ukłon

Ił~,

In
_

koniu, sam pOl nlRł~ IWys~

~łłc~nn.i i~bfam~ CZa\TM Q~PfY'M. .troją ,w
płórll , lto.l1chy, ~ du.łfm kolo~n,m " 5tn&

łarni

(lit rlccll'h. i olbrzymim lukiem 'j')łz
,olG
dl. w pstrych Itr_ąplaatycb pantalon, 11 i

tt#~wil:.t( fi órninqł Ioh; 'ęQbaUkb'Rili ~" m.,
laehajaeh i cha.łałllr.h., 2lltfłYBuł11 110 41. "'IOqt

Zaludnił s,~ step. ""błotnych ni 7inA'h
pola. rcżowE., (101).0 s2umi1.!y mięk . .
<Ide ld~cie i niby las oczeretowy stały plan
""cje ~evlanll. Ścietynka zaroteldł$ tnę we.ze ..

Qlł\w~dki z Kozakamł. Okalało lił miuto. "
Im blttej byłcć:l, tern Wf.,'1 twan PA
włow· . . z niepokcriJ81ę o pomYłlnl IIk("ftcZ'~.
nie wyp~awy. Zn~łChińc2yCr6w. qd ich h'l.
łlzybki. jrieU Wasionka 'd tak "winił. Je
nie 'wahali się go areqtowae. wl\tpliwem byli

~!eżkch

rojeni", ukAranIa winnych, wypłaty wYb.m!l
ppierają~ si~ na lile dzieSi~ju k02lkó 'c'

,PodZIemne miasto.

7ielen;;\ły

r

rok~ d'f('g~ Z której na \VQaystlt.e gtrony~o!ljl
t,;hodl!:ih1 sif! c~el'wonym kurzem J)ckryte aTl!
&.:1. OlbrzYmie: ~{dlQte woły, waprzętone 40

;0 on uniknął kary lub Km08,du tlu'"1I
chiń'Jkiego. A WówQzuwymaga4 z&dOŚU.cZYII

~tel"t(,ch
lud,tie. f"lf"ID
;',0~Gltn' on1! "fn1t"l'ii'
słQń.eu: r.fR!'t)"'o.1ł tli!
!j?ohu::ll.Spoty:brłi j~djcównl małYCh ko,

i"nąj-Jllją~ się

dWl1k('\łt>wy{!h w(Y!JI6w~
N9.c1!", opaskĄ opIsani

na

Iltahr pr1y

było

D6'ij

Q

plę4c'et

nieroQobienstwem.

WQf4tod Iwoih

,Męm.a. było i~r

w~ w wi41G .bup~ńltwo, (~

i

e~

~l)

"

.

.'~

1""':

r

•

-'<Ba"rynkach pienię~nych - Dzjałnuśckredy~~waBHn'ku P018lię;g~ ..:-' .HUCO·W·
.
..
prywatnych- Włiłady w ba.nkac·b pr)watny:ch1t p8fłst.wowyeb~ '.
.
'

.-

Na: QDkupieniężnym panuje w'dal::
.~~gu~ueiaSnota9 spotęgowana jeszcze o~

dopm,zczono do zastaWu następujące papie~
):y: . ~ proc. Konwersyjne Listy Zast. Złoto;;

~~~'przedświ~teczny:m i zbliżającym się
[\re PO1.nallskiego Ziemiaństwa· Kredytowe$'
~oń~ .. roku, wzwią;zku.z tym okresem ma • gOli .3 proc. Pożyczl,cę m.Po~nania' z t. . 1926
~ ,wówno przemysł" jakote~ handel hurtowy w z~ctycli w złOCie, 8 proc~ i 10 proc. złoto:::
l det.licznyliczne płatności. Wskutek braku we listy zastawne Tow. Kredytowego ID•. R2~
,lOtÓvdri utrzYmuje się prywatna stopa dysł'
dGlllHl, llstalono stawkI za prze<:h ow anie ,p~~
k'óntow8w dalszym ciągu na wysokim poźit::; . pier6w wobec wplowtid.zenia nowe~o działu
a;u~~ Rozpiętość mię<ktystopą procentową w . Jepuzytów z adnlinistracją, oraz uchwalono
: 6brot;lchprywatnych a' stopą reglamentową Jtwarcie nowych zastępstw w Godicach, Lh
~_t ~na!czna. Za' dyskonto dobrych weksli z
111an'"lwej, Skarzysku";"'Kamiennej, TamoWF
termInem od 2-3 miesięcy płaci się 18 do 24 :.:kich Górach, Zaleszcz)f.a.<.:uch· i Żni!nie.. .'
.
RllCh W bankach prywatnych znaezn;(
~tn-oc;rOOznie; za materjal drugo-rxędnw na,~
·do;; i pół. proc. miesięcznie. W dksle ~. ·ję zWiekszył. Batdzo wielką dctywnośćwys.
'dłUż.i~ymi terminami trudno ulokować.
kazują działy dyskontowe, inkasowe i walu •
..... :.> Na .łódzkbu rynku pieniężnym nastąp 1
. owe. DZIałalność kredyt-:)wa banków stale
~ła Vi ootatnich dniach zwyżka prywatnej sto
wzras~ a, co przypisać należy dQpływowj '. ka
. py dy~Yontowej. Zwyż1:ę tę tłunlaczą . bras; l?itałóV\-krajowych i zagranicznych. Po.mimo
· iier.t· gotówki, spowodowanym zastojeln VI tt~' lHOgą one pdkryć zaledwie cz~ć zapo

.

.; .
!

\. :wet

·h:m.d1~ wlókiennicrym w obecnyul lniedzyse:::
. ~o~vym okresi~, oraz przYP:tdającemi na'
gh:ukieńlicmemi płatnościami. Zwyżka sto:;
·py 'prO':~nt0'Yej, która szczeg,ólnic w Łodzi
Od e~tł' ostatniego ustabilizowania złotego
trzy·n.~łu.· się stale na jednako'\vym poziomie
;j6It-ja twieJ"dzą tamtejsi kupcy - o1jt!',
Wenl' .przej5eiowym i ulegnie p~zypuszcza1nk
W' s<lc~ie redukcji.
. ···.Dzdała1:nooo kredytowa Banku Polskie
ifó'nie 'wykazuje WięDhSZych zmia.n. Portfel
wt'kqlowy tej instytucji ZTIlniejszył si'ę. w o:::
itatńte/dekadzie listopada o blisko pół . mil~
.)on8; ·,v pierwszej' zaś dekadzie ~rudnia
'."zrosl zaledwie o 3,5 do 434, 4 mili. zł. .O::
Jtroin!! polityka kredytowa Banku Polskiego
.·:odbiła się .na rynku niekorzystnie.. Na .osbr\
.:mem pc.Siedzcniu. Rady BnnJ~u Poldkie~"{o ob
'Jiiłon:'J między inriemi o 1 PJ;oc. stawki dy~
".onrowe dla weksli zagraniczny.cn w zależ~
'siółci ~d stopy dyskontowej dane~o
kraju,

if~ebowsnia

na kredyty ze strony sfer' goapo
darc7.ych. Banki prywatne redyskontuią
'W
flanku Polskim pneciętrue 45 proc. portfelu
~-ieblowego. Ilość prot~tów .w bankach jest
1ni:r.:ilruii:-!$l. oC' tłumaczy się
pomyślniejs:ttt
lkonjunktUirEli w 'przemyśle, haJt.d1u iroln.ict
wi~. StOP' prOOet1t9wa. PQ
st~e kredytu
\yYn'JSlw prywatnych instytucjach pienię 1
nych od dnia 15 lipca br~ bez
zmiany 12

proc.. w stosunku .rocznym. Prócz te~o pohie
~ająbiariki tytułem plowiżji obrotowej 1-4
do 1-8 proo. rocznie. Przy przyznaniu kre
dytu płaci zwyczajnie nowy klijent 1 pru
mUle or'ł uzySkanej SJllllY.
\Vkłady w bankach wykazują pewien
;'fZYlost Uwydatnia się· on najbardziej Vi"
vielkł<-h instytucjach, opartych na kapitale
;;agranicmym. Przy. wkładach obowiąZują
:jrżew~~nie następujące- stawki: l) od , wklD.
(~ÓW :płotowych wszeJ.!.dego .typu: a vista 5
i 1-2, do 6 proc. z wypowie-dzeniem jedno

miesi~mym'6'ł'1~2

dei 7ptOc.'/.· '~1e
cpęcłuetn1'il·""rdo 8 proo.,z w~~o
uiemdhJi.szen} w większych inst~u~ja.cb)'.
lCmu.m 7 i 1~2 proc..,' VI ·mruejstycb" do ····:1•
l:roc~ ~2) 0'd·wklad6w wwAlu~. 9bcV~~.J.."
j łotych .w2łocie: a
~..3 .p~~",a·'.~
wi.tdz~niem jedriomiesięcznem. 4ł':;1~~p:~

tr~m:<'-ięC~nem 4dl~·-6,dó1~":oa
·.vłdad'ów 11 vista płaeJj" tHjen~.
:.~
wysak.ości·ll p~.o(ł pobranych. '.~
PQdatck p!zYinnyóhtYP~'lf ~~'.t;~
'~e:klij~ta'b~
.",
. ; . ." ~ił:;l).'"
\\'kłady'w'b~h Patist\f4wyeh 8ta

Pod!tit... ..

ć w~rastajij~ W ,Baniu "GOspodarstWa~ęk
.zył)? :. ię one \v cUlgu lUitopadA. Q . blisko ~9

,nilj(~llÓW

z. ;Ogób1asw;na o»%ez;d:DOśei:'f;~
PK.O.. dosięgła "'~u'" ":'3f}-~
iistop4dQ rb~. 51~·~· milj ...,.qyliW~~A .' •
wier'.to~ych

tym iJl..i~cu o 3,i:,~: gGy.w···e""
9ddziertlika 03: nillj .•Zł. :'lJC2ba.~~
oblO1:U(lSZCZędn~o:wego. w· P&:Q. ~

liB~opadgie O

5,226:· Rada .~wi..dowcu 'P&'<D

oddn. l styospia 1928 r. stawkę··p.
(;entt>W1\ ,od· zwyczajńYch ~ad6wosic~
nośclowych na 6 proo: 'od wkład6w.;uś~· \'W
ldptvch,w :dęcie na:5 pręe.,w, atOsunbfi·:kI
cmyrrL Pózatem uchwafonor6wn1et· ~ ....
~lOŚClq od' dm. l styCmia·r."p.'·, podWfł$l1ł
ti.stałJr

~~tę.ill~~1łna-lnę~. dórocznyoh.~t··!j '......
kSUłtó'~ oszc~ędno§ći()wyoh' PKO.. lotow.

nych

w urzędach' pocżtowych .ze dotyeh.5I

d~ kW(łty,~ l00~~e 'zjedneibJłźeczł
kL. Od dnia l. sty~a .pnystłego -rokuółmł
żono

stawki procortM:we,' pobierane' T ~
PKO. przy kredytach lombardQwych~· 6l:DiiAnowlclc ~zy zastawie papierów . -.pa:fstw~

.VYeh i;tlcji
nroc .papierow

. Pplsldego'na 9' j' ~'1~
uD.alnycb na '10 t1ł'OO:,4,

.)api.erQw d~dendOWYCh na ·10 i-:1-2;'
W.stObunku~~ym. .
'.
!

\1bjęciu głównej roli, ale nie było rady - mu
:•• alam ulec. Druaą ważną rolę grała iedna 2
koleżanek, do której nigdy :nie czułam sym~

patji, a która przy próbach specjalnie mi dQ

lwezala.

--

, W. dniu przedstawienia dowied~ia.łrun
się, . że b~.dzie :na niem obecny dyr~to.1' je:.dnego z wars~a:wskich teatrów. Nie potrz~ł u
ję chyba doda.waC że moja tTema wzrosła w
7

dW6jAlesób.
Po południu koleż:atiki zaczęły mnie:
blągac, bym, jako osoba doswiadczons, po6
mogła im w szminkowaniu. Robiłam, 4!O me:·
głam, nie szczędziłam r6żu, brwi wyglądały z

Idalaka jak olhrzymieQZarne kresy.
Po długiem wahaniu, rywalka
zrzu,'Ua pychę z serca i
do mnie.

również .zwróciła się

mogłabyś mi pomóc
Ależ. bar~zo chętnie, .......

,- Czy
la. .-

moja

zł1pyfa
odparłam

-

~rzec2!nie i .zabrałam się do roboty_
Trudno sobie wyobrazić, co zrob!łam %
tej twa:t2Y, mszcząc się za doznane krzywdy
·i znicWGf1'1.

ROZDZIAŁ

" .' ·Sitkoła

. dnak

:./ IQ to'tak:
: .....

SIĘ

do tego, ~e je:;
poświęcilam się karjerze sceni-czne j By

::Z·.ok·azji

swłątBozego

-- }tl~~ł1ot()wałyśmy

Narodzenia

f

się do przedstawienia ama
" Wl'~ddą}iO Z eałyób sU b~mlam ~ię przęciw

skońcZ'onem

•

wzięta.: Spełniły się sny, marzenia - będę' ak
i:ork.ą; l Radość ta przyćmiła nawet~ lek: .prsed;'
liezna.nem życiem w obcem, ·olbl'zYmiem"
ście.
".
ROZDZIAŁ V.. .
UCZĘ SIĘ NA AKTOB:K~

.

~'':.':'

.'. . ';.),:
: 'Brzyjechałam' do Warsz.awy w roku 1913

otrzymałam stypenQju«n

'na

~tud.ia··w··-.kulłY';

.1ramatyJzn.ej. Okres· t~h'studj6w uwał.f
~:l,najplękniejs~ i za najmi1Uyw ~hL' .:
. PJerw.;qtroskł\ byto wYnUkanie' ~a,
"iiedruego pseudoDfmu~. gdyż nazwisko . 4~'
onjill Chalupiec wydawało
&ią na' ~'
l ienl0i1iwem.·
.' . .

mr

Zaczęłam gol'ąc2kowo· ~6 nuw~'

's ksu,żce ,ułrelowej i telefoweŹt1ej - m.tei
lY,'~ tezultatu. Skoro bOWiem nat~

na ll8Aisko, które mi się podobało. nab~
łnm \V!ttl ętu do zawodu danej osoby. ~
noWlłam więc szukae 'ł{. bibljoteoe ukoły dra
u~atycznej i wybrłlĆ pseudOnim _podat~. wie
uuw:ska jakiegoś sławnego Cłłowieka. Ale
~ to rue .było łtltwc. Homorwydawał mi się
za stqrym. Szekspir był ~e W2g1edu na mok

dyrektora. Oprócz dyrektora i dwóch nau:'Zv

do szokIy dl'amatvcznei. Dodał. te nauka w

J:der~łł.

prz~dt:it~wieniuf

przyczyniła się

śnie.

:;~"~ ~;'.

(':rug~ IPUo.ść wykluczony. Pewne~o dnia jtJ
;łen 1e ZrułJomyCJ.t poratb!ł~· bymwzięła
·'-seudonim. odę poetki włoskiej, Ady Negri,

GI's.lam jak we

IV
... LOSMOJ ROZSTRZYGA

P~i

Po

wezwano mnie do gabiIletv

cieli, za.....tałam owego kierownika teatru wa~~ , tern by zamutst Ady zjaWiła się podobna
[·;.zaw~l iego,
o którym była już mowa.. 011' ~10 Apvlonji Póla. W' ten sposób ul'f.Hkiła
tth-"ńaqczył mi krótko i vęzłowato, że ~rabun . ;;:ię P~l. Negri. której, nU'Wisko fbzuroWdo"
dobrze i. że chce mnie zabrać do ,Wnrsza.wy, ;tO raz pierwszy na afisz" tealraln:vm l pds

\VaJ;~Włe ~~j.e ~~ Ar~ ~p~

1913 lOklt,

'-..~ . .-.~~~ ,. . : . .:,. (" -

:.

.rn

~ł

Q
;

f'ft.l
F-r j.

NI
~'

KALENDARZYK.

y

1Cz'~art~k, 22

}

grudnia""" Honoraty

PO\\'Bór DO ŁODZI POS. LADZINY.. ZASł.U20NEJ JOJOWNICZKlPRA~'

TEA1PY
T'SltrMiejski - Wyzwolellio
• 1J. ca~ Popuiarny - Chłopi.

WIDOWISKA.
Casino: - "W płomieniu iycia#
!)plendid: - •.Miasto tysiąca uciechu.

Gong - "S~kQł3 Poeałunk6w··
O-r!t--jD ..... Frzedśl~bna ,noc

I IDEAŁÓW KOBIECYCH.
Onegdaj wr6ciła do Łodzi z Kongre .ł.adzina, udziema wyjaśnień odnośnie ,'ł:ft
.su Marjańskiego \VtParyżu,' prezesowa Na u ,ia. i praw zdobywanych przez kob.,· ,.
:todowej Org. Kobiet. p poshlnka \V. Lu:> Polsce of!tZtołikobiet w· Sejmie..~t '
d2ina.
W czwartek 15 grudnfu pos. c~~ddna
Pani pos. ladzina na Kongresie 2 UPI\ ,w obecno~ci bisk.' ,.Chaptau. VI Sali.·rn~tyt.
waznienia PrymaJ3a Polski Kard. Hlonda re . 'tu Katolickiego wygłosiła odczyt o roli
prezentowała Ut2ędowo Polskę KatoHcką.
Częstochowy w hlstOtJ.i i Vi iy~w" , re1iiil'
W Parylu. podejmował pos. tttdzin
iłem Narodu Polskieg:e.
'całą serdecznością, Związek Cudzozielnc6w
Odczyt pDS. Łndziny ł~rwo icoment~
Katolików, na czele któret!o stoi biskur wały francuskie pisma katolickie . 'at ,iLl
Chnptal. Specjalnie ntl cześć p. pos. ł.adzi, eroix" "La vie religieuse'''..
"
n)" Uf2ądzonym podwieczorku była ohe ~
Pobyt, posł. tad~iny wParyżtt p~..
(.na ambasadorowa . Chłapowska,
bi:~
('2'yrdł się do siłn:ej~zego
sndsiet-zgnięcia
Chaptal, członkinie i członkowie Z"iązku 'f.'ęzłńw pr?'vjatnł Katoliokiej FtaneJi a ~
l\1arjań~kiego oraz przedstawic!elki kable
tc,tJiek( PolsLt.
c\'ch
towarzystw
l'
..
, . . W czasie podwieczorku
~~
f

Cżary ~ Szatański wyścig t

Grand,Km/ t,syn, Szeika."
Imp~rjal: ....... "Tan~erk(1 z Sevilli"
Dom Lł.łdowy --Pat i Patachon.
COi*SO - Indyjski' grobowiec.
-bl1eisld Kin.. Oświatowy - Fat iPaU1ChoD.

,

frrD~c anlla J~i~łl6-:{ałflJ[łla . efrao[ii.

..

---oUo---

,rładom(fŚci ,~. e-żące.

SL t,( ta dniem nieprotestowym
Jak

się'

dowiadujemy,

sQhota

jest

dniem nieprotestowym z;.Uówno jeśh chodzi
,obanki, jak ipocrtę·
V't,'eksle phltne w dniu- 24 b. tn. pro ..
te.stownne bQd;.1wrazie niewykup:eni~ icb
d9piero we wtorek:dnia 27 bit IQ. (biPl
;~'"

UIzędo\vaUle
~
B -nI, n

W

,łódzkim oddz"

~ l,;;ki~go.,

Łódiki oddzi.nł BankU' ~olskiego koń,
f:2y urzędowanie

pr2\edświętamiBoteg,~
Narodzenia w sobotę, dnia 24 b. ID... Vi
dniu tym kasy czynnt: będft do godziny,
)0.30 przedpQłudniem wszęlldc zaś inne
Yildziały do ,"odziny 12~ej w południe.

t,1

łnipIZ

,-' "_wieczny

lUa{~2.
. V\"~zoraj , do redakcji naszej przybył,
b pułkownik b. armji rosyjskiej p~ Aleksan
dt;x Jakowlew, którego los pozbawił naj,.
'1 tymitywniejszych potrzeb życiowych. .7A: wz~lędu na to, .ie p. Aleksander Jakow
lew uczestniczył we wszystkich walkach ;)
· uJcpodleglo ść l?oJski w w wojnie z Bolszc.wj,ą or~z w w~1kach o ziemie;: GÓrne~lJ. 511f!,f;
~kG ,w któ.rych niejednokrotnie
posw:4.:'.ctd

'tvcle. odnosz1\c. liczne f$:lUYi czujemy tllQ Vł
· ohowiĄtku ~adość ucz~ć l?lośbie p. J. żoh .
nie,r~a. tulacza i zwrÓCIĆ SU~ z gorą~ym ;1-

· 'pe1em do 1;:.1 wsze of'ł9.rnego
społeczenstwa
łódzkiego, by zechciało, idąc ~a gł~~em ser" ,
ca. pomóc człowiekowi, nu oflurnosc .ta.k 4,
i%,~ługuj(\aemu. ~czeg61nie zwracam~ I:uę , ,%i i
ęr den1 do stowarzy!zeA,względn'e lUS!ytł,łł
"'j ptywatn~ch, czy z~chCi~łyby z:"of13ro.

18."~ ( wyięj wYJ11ienione'nu ] ak'lkolwu.ik p~.

~ dę·

~e ~

~,

'

k

1

AleksanderJ~l OWlCW

'!L t1oJnł.

'k'l'

~łlnlleg'T. 1,..

pdzielonom ~u ~~hron~tł.
lnwaUCl:łkiem przy ut Połudnl~wel 26.
.........--- 000-

#

4

o zto i tel D t w cz sieSw: t.
WYSYŁANIE

DEPESZ ZA OCEAN.

Jak 'informuje nas dyrektor P~ty
Łódzkiej. podczas świąt Boże~o Narodzenia.
poc~ta fUflkCjonować będzie jak następuje:

w 'dnil~ 24 .', grud.~:.i.a wszystkie

urzędy

poczto-

wo-telearaficzne będą czynne bez ładnych
ogranie'Zt~ń, natomia.st llstono8!-e po połud
niu na mittsto wysłani nie będ", W dniu 25
grudnia wszystkie ul'Z'ędy będĄ ,przez cały
dzień n.i:czynne. W dniu 26
J;(rudnła
za'
czynne będą w godzinach od 9 do 11 rano.

listonos7e :laś roznosić bedą listy zwykłe. po
lecoue oraz pl'zek€Lzy pieniężne.

Llbty i,pn~~ylld ekspresowo ,dor:~

Ilłt będa tak w dniu
ża4nYch ogran1cze6.

25 Jak i 26

~

~.

Zs ptzyk!tldom lat poppodDlch tl ~.
telegtafl/.;zny przyjmować' będz!e ",Qkrcsitt
śWt4~teeznym. a więc do dnia 31 grudnia e,'.pe
bze grat\lJaoyjne u.granicme Da dalekie d,.
stansie jak do Amęryłd ŚrodkoweJ.lołu".

weJ f .Meksyku. Opłata !a depou6te ~si.
rmł!kowJl.. Na depeszy lut1ety pned J1dn;~~
um;escłć litery XL. Depesze wfm11, ."wi;;"
wył"r~t~ gratulacjeśw4teClnI.

c

----oOe-
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•
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ta
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ODROCZE~'1E· KAR Z,A PRZFSTĘPSTWĄ ANTYSANlTĄRNJL
Podczas ostatnich inspekcji sa nita tli wywywa!y jednak pe~ poblałtiW'Olc! dbi
nych p. minister Składkowski przekryTał się, w~jt odrRczaj1\C im do' kwietJlia . . p~Y.
źe wobec silnych mrozów i zawiei
śnież.
ulego obowhlzek wypc:łnipniapownycli
nych jego zarząd2enia sanitarne nie mo,! 't przepisów , ..mumych.
jak. to b~
bv6 ~vlaszcza w sto'iunku do wsł. aalełv... śmietników, ustępów, uporządkowuaia mot
cle * wykonane w ciągu mies:t:cy Zimowych jówek i ulic wiejskich itp. JednOCHśnio ...
:l tych względów p. minister polecił Włl1-' l!linister nabZ4ł wstrr.lmać do lnńttnia Uł
d~om administrncyjnym, aby, CruW.ljąC na, kład1!.uie kar administracvjnvch. ~
dał nad stanem sanitarnym swoich okręgów dbania 'fi d.%iedzinie ..m'ta.rne~
QOo

t
G unal

,

CZAS tJR7J.;nO\\'ANIA
\VC wq,'Z\,~tkkh

urzqda.ch

cał.; tralllw je.
WS\VlrTĄ t w DNI PRZEDśWL\TECZNIL
państwo

WYth CYWIlnych i wojc;kowych zajęcia w $0
botę dnia 24 b. m. końezą się o godZinIe
12 w poludn d i wznowione zostiln~
we

wtorek rano..

Biura magistratu czynne będą w Bobo
tę do południa. t'lk samo Kasa Chorych i
w obu tvch instytuCJflCh pozostaną dyżury
je.;~' 'zliew pogotowiU

ratunkowern oruz w

yt \.lejach lec:znh:zych.,
Ppczta. ezvnna

O

będ%łe 'W sobołe

fl'ualnłe. w niedziłlq b~ ~,lkOWi•• ałw
(.~ynna, a w pon i eodZ\4\łek unędowt\Jłleod..

bvwać "le; będzie,

pl'zed południem.

w 'Qda!naeh 04'. 1"

RomOłlerue

ozie normalni.

-

U.tów

edb~

.....

pemedliA1ek.
Tramwaje miejskilt.jad, do remi.,
w sobotę o godlinłe 'I wlcCZ'Or, W Dłvdliel4
bc:dll całkowicie nicclymt8 i\lfucmomione
zostaną w ponłed;iatłęk oad fQCQ, (blp)
"fi

no!"-

niom cdir90 ciałt\. wobec cze~o" prtenłesto~(\
ją du l,rttmy, dokąd zawezwano pOJ!otowlf
l'a1unkG-\\t. Po urJzieleniu piCrW$ZłJ pomQ4'\'

?o .ikodvwana pfzeniestona

VI st~e ~ardzo QSłablonJm-

IOetala.

,1r·..... U

(p)

Pod kołami tfłlmwaiu
\\~ ftiu':~oiA~ wyda~ył sfę tra..·

, łl~:my Wl"Pł-dek ~'prZ'l Ul. Rzgowskiei

i po

przed

Sploneła

labr-y ł> a M.

Jloa-ła

I.

f
przy Ul

98.

PomOf3ł(iel .~

,dom~Dr. 75.!uechodzący przez' iezdnię
SP.()ZNIONĘPOt.ĄCZENIR TELEFONICZNE GR02NR W SKUTKP-bCJi
; to-J8.:1$i JQn~I,~:W~ 2am. WR2p'owie. p1'2y
,:ul. TUIZ"'Jńakiej 15. dostał się pod tramwaj
195 ROBOTNIKóW BEZ PRACY.
!mji lU' .4, zdątający W kierunku Choien. u',lega~~ ~~potłuczeniom ca1ego ciała i
. W ·dniu wC2orajS!lym około ~odziny ulal'IOOWanill !'tl'1l7Y ogniowej, Ile juk
w (!iągu kiiku mmut telefOnistka' We
~ g!OWf/.
'
• '~.' f! 11 przed pohldniem rozległ się ponury
, Drniiwypą.dek tr~mwajowy wydarzył .lc!łos syren f!!brycznych. sygnaUzuifltych Clrlzywrua sit!. wobec czego przybycie Ita.
:t"ę pO':':diąNarutowicza. ~9, przed kt.6ry~ wybuch groźnego pożaru przy ulcy .romor
iy ogniowej zostaJo opóźnione. Z rckordo.t
:todomeJll dostała si~ pod koła tramw~Ju lIn . skiej 98 w ·pr2~.d7a1ni Majera Fagla. Fabry. wą jednakże szybkOŚcią zaledwie w PSrtł
DI'. Z. ~letniĄ SAlomeA KAsPl'z,!lk. lZruD.
ka ta roieśt;;i ~i~ Vi obs~emym
budynku ,m~niłt po ~rmie priGybyĄy na mi"jeg; ~
. :przy ul. Sienkiewicza 4. Uległa ona równieŻi 2~pi~b:owym. o goozinie 10 min.4S, sdy l~\ U. Ul. IV, V, VI, i X oddzułły straty ogWq
:,~ię~~::':"r<>tłuQzeniom. Z~wezw~y lekafz po b ka
gotoWfa tatunkowego, po 'l.:uhieleniu 'Pomocy
1")'. byłą w pc:lnymnu;hu, aat:mcluiając; 0- wej, kt6lt }XXi kierł.łukił'wkomendiintl C.
u:ew&ÓZł jll'nll jej życzenie do domu. w iW gółem 196 robotnik6w, 2auwaźono w !okalt. Cl'ohman~pr2yst"piły do enetgi~neJ akcjit
ttUe tud&c, 06ł"bicmyW,
" ...... -, ...,. . ,..
r~ttel'OW)'m iskry, wydobywaja}cę $ię , ~"\f
'\t.obe~ tego, ~e Vi Qhwm pl'$YbYGia' 'tmt)l
"
101'U porus29Jqcego maśzyny zw. n\Vilkami; ~aly gmach fa:bl')l'CznYłW juz Vi pł~
D2ifeko W iłó~m'lPnf8eb
Od iskier tych w mgrueniu oka 1IlP41ił się »iach i mowy nie mogło b)'~ o w-atowani.
stralmlY wypadek wydarzył się wdn1u kmz. wytwarzany prze!! mnQzyny i f:UeMnl Slo' cnoeia2by 'IN ezęśei, wS2ystJde usiłv'll\'Ii..
;.!>·"~~"J"~}~Pr;zy\U•. Aleksandrowkiej 3.5.
J<:dnocześniezajc:ła sic: nagromadzona w ...ae uia szły w kierliftkuniedopus2c2enia pło
ZamieszkAła. w tymże domu niejaka. Kowal~ li f,abrycznej weln11.· Z !'l9gtl'AS7!łjtlCIl S!lybko
mieni do !!l'Rnic2tlooj be~pogf@dnio ~plOft~
czykuwa. ~hodz~c do sklepu. pozostawiła w ści~ płomienie objęły cały oddzhd panero. cą pr:zędzałnią nitczynnej fabryki Bornszt<l'
mies~aBJ\l sa.tną3j$letni~ ~óIeczkę $Włl Wł..... wy. tui obok 'żelaznej klatki schodowej, na. Ze względu na katastrofalny brak, wc..
d2ię, umktulWSZY drm na klucz. DZbeW02ytl prowadzącej na górne piętra. Na wiaok po dv akCją była niezmiernie utrudniomt. Wo~
k bavrutt si~ zbliżyła się zbytnio do m,.~ ~Ż6Uu powstała. panika wśród robotników. dę musiano dowozić z browaru Andsztadta
·t
o,pieca. W pe\ł1lej 'chwili Z8.palił-a 2 ..truoni"ni 1U\.purterz;e zaalarmowali pn\. przy ulky Pomorskiej iz f4i!bryki P'J7nIlÓ'
) si~ Xl,~ m.ębsukienka.W mgnieniu oka deic.. cujacyehna piptrach <sómych, wzvuraj' l'IC ich :-kic-go przy wi~y OgrOdowfj, Mimo to u~
ltb~";riJło się w żYWtl pochodnie. R02pa"
"ł
"!lo
J"
"\
'tzliwych krzyków jegomktnie słyszał z~ do opuszeze-Jlcia' płoną~go gmachu. N'l łowania strażaków uwieńczone zostałyrc41
, :siadąw.
Dopiero, gdy matka wr6- 82częście odbyło śi~ bez w.esz(;zęśJiwyen iZUltatem pómy~lDym9 gdyż szalejący ty.
\"ił~ ~f; 4JeW stwierdziła ,z przerażeniem,!e w)'Padków.
wioł nie ogarnął fabryki Bomsztajna. O gQ
"dzi~~~o\11e)jlo st.l'llSzliwemu .wypadkowi. Po
Plomienietę· względu na obf;to~ć łat dJinie 2 mm. 30 po południu
udałe 5141
11.UJozęmiu dziewczynce opatrunku lekarz,odP w{)pa1nych materJa.łów i smarów dosię~ly
' .. tE'Ucie pobl' fabryki . Fogla zupełnie ~~
ita1a; !'.uHtu w sali parterowej i pr2epaJiwsity go Wi.dOW4ć~ Pr2ęd2a1nia spłonęła dosZ\}zętmę.
;\vrózłj«rw'~tanie b~dz.iej.nym do
·'Ann1;.Ma:tj~
(P) dostały się na pierwsze a ftl\stępnie drlU;ji~ Stl'aty wyno.S!ltt 8).000 dolarów. Pabryk~
• f . -'
.... "..
,Ofi.araślizgawlCY...
~ięt1'O.t!1k 2@.wciqgukilkuftas.łuminute!l była ube2pieć2on4 'W .. 5 łowar2ysłwach as~
la pr2edzalniS: stacłB W płomieniBch.Tymc2:ł hłracyjnych. Z4trudftltlła 195 '. robotników,
f<;.'. ,J1~tm".~Amldzell władz
poUcyjąych semkierownik' fabryki pOdf\2~vl do t\elefo.. kMJl2y . obe~nie w cl~2kim Okresie 'limowy~
,\I::~~o~~.lod2e,yniewrsypują w d~lszym eią nu, znajdujl\ccgosic: w portjcmiw cetu 2:1 zostllii bez p1'9Cy. (P)
-,
l{;i,(p'faskiem choQników, tak, że przechodnie
000
!i',.ilfdtim'iJl dąglena niebezpieczeństwo po;f~'lizgtllęclS się, .które' pociąga za !łobą przewa~
lIIł
"
.~~itriLgie2ne skutki. Tak np. .w dniu WC2QfJ
;lł~·szY.. poślizgnęła się na wąskim chodniku .

uw.

sze

, a:'

y

uv
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...:<! ____ v_.," ... ,... ...... ~~~~.7"'..... r-.-'

Gd

;,QlJetBnr.

13 przy ul. Cegielnianej 63
. 'f~al'ja Siedlecka, zamieszkała. 'pr:ty ul.

'.

~rkaJ()$Clewi(}za

10, . ulegając złamaniu Ie.Z_wezwa.ny lekarz po~otowia.l'ae
9w:egOp1;Zewiózł staruszkę w stanie ci~

.,

·~łJt.

'~ąo '6zpitali1św.

Józefa pIzY ul. Drewno
, .. j'.,D'Ozotca d<>rilu; kt6ry nie wysypał pLl"
i~~i~16fu' chcdnfka po~ni<:ty został do odpoe
':W·l;;;~Ości,.

(P)

'Gorącv dZipń
Wamu wczorajszym straż ogniowa

"

wĘ;;?~wanabyła tiJ: 6 razy do pożar6w. W do
1.:·:t~t~~P1'2Y ulicy Kopel'niktl 57 zapaliły się sa~
it,1ti/Lw kominie. Zawezwany IIoddział straży

uo ".:1I
C łodzinic8 •

t~-""~1.';>ł'"i.~
""·~'''.:nW''j·
_'"

;

~

ł

~wynikł pożar Wl

le I

'. ,nuesikanii

Ignacego

?~za:czę5ć mi~zkania

KuczyńSkiego.

Toruńcz)iiowej

nęła. Z~wezw~y II oddzłaJ straty ognio
' " ,przysfqpil do energicmej akCji l'atowni~
l~lk~j "l of!odzthie 10 min. 20 zlikwidował po,;'
Straty wynostq. 5,000 złotych.
• O godzinie 9 min. 25 rano wynikł po"
,;~". }>rr; ulicy Gdańskiej 48 w nieruehomo..
I

.

Klemensa Elsnel'a. gdzie zapaliła się ka,:
.,,,centtalnego ogrzewania gdmie .m.teś<.::H
;
'~~ ę~ld i dt'2ewo. Zawe2Wany II od&zial
f .;~!~{ ~niowej po półgodzinnej akcji ogień
·

...

~at ,··,t,ł-'

.

· ~ ";O~dme 10 mln. "35 zapaHh~ się S.l~
~rlomu Nr. ~ przy ulicy N a~

cze

pl

lCONFRRENCJAW SPRAWIE SPLUWACZEK.
W dniu. onegdajszym odbyłA sit:: w lo
kaluWydziału Zdrowotności pubrc:mej M I.
f?is'tl'atu m. Łodzi ostatecznA' konferencja w
~I'rawie spluwaczek
pod przewodnictwem
kierownika biura p.Drymera z udziale!'.)
ruedstawicicli nieruchomości pp.
radnyn;
SC'hottem, Wolauldem, freisem i He-ilm•.

Wobec tego.

ze

przedłożony

przeOstawieicloa:-

BEClltOSC

flieruchomości, uchw~lono r~6wi6

c2ki

według

ustalonego typu tj.

~ini:lne. Aby
miały miejsce

ra.pobiec

wlaąefci~ji

spluwa_
b:ójk4ty;

kra.d2ie~om.

ze spluwaczkami

nemi. nowe spluwaczki

jak:~

emaljoWb

będĄ ciężkie

i

m ...

~ywne. przyte,mnakażdr.j wypalO'lY bełki.
włdchvyadres.

Stowarzyszenia
Właścicieli.··
Nienw~
.
.
.
\v tych dniaoh pertrłlkale
cje z' fabrykami ceramiczn~mi w sprawie
,,')'tworzenia Większej iło~ wspomnianych
f: rluwaGzek. które będzie
moźna ubyć 1P.
-

!pecjalna komisja
~·łoiona ~ przed3ti4wicieli Wydziału
Zdroi
wotnoici Publicznej. Komisarjatu Rao;ądu l
Policji Państwowej, ustaliła 'W swoim GZ\t$ie typ spluwaczek,któJ.'Yzostał obooni.;

::\r,ji~*afuu Regin.y; Toruńczyk w domu Nr.'
;>}4:~ P.-rzwl uHcy Piotrkowskiej, gdzie wskutek

: ~W~~H wej" konstrukCji przewodu kominowegQ
~~~-nl,ła !ilę po<!oga.. Ogień przedostawać si~
I
. ql domieszc2J~cęgo się na diru~iem pię..

d

-

-

,

mości rozpoczną

PQiZ'l~8ó1nyQh:itow&I''')'s_.@...

poboro 'I rocznika 19051

SPISY POBORO\VYCH 1905 r.
Biuro WojskowoePolicyjne Ma1!istl'atu
Spis odbYwa się w 10k.łu Bru" Wc,.
m ł.od~ podaje do wiadomości. że Vi" Gzwar skowoIlPc!icyjnegoprz:r vL TraU2utk Nr.

22 bm. powinni stawić się do api..
poborowych wszyscy' mężczyźni, 211lO
miesz:kaU stale lub cza.sowo w todzi, w 01
brębie I. II, III, IV, V, VI, VU Komisarjatf-w
P. P., i urod2eni w roku 1905, zaś w piątek,
'dnia 23 hm. urodzeni w fC«U 1905. a zamie~
o,zkall w obrębie VIII, IX, X, Xl, xn XlII i
XIV Kor....isal'jat6w P. P.

tek,

Qnlfl

~ów

rutowicza.

Pożar

po jednollodzirinef akCji

,llkvndQwany został puezJt oddziałstrdv.,
J?l:2't u.liQ)1 Plotrko\V~:ie1 69 :eapaUłf

1{\ 11 go"zina~h od 8.eJ do l';"'j.
Osoby, uchyl(lj~Oe się od obowiłł~
osobiste~o zgłoszenia lict do SPliN. oraz QS(łj
by, ~gła:;zające !$ię z pnyeiif;yn JJieWłprawieQU
wionj1ch, po terminie,· ulełft~ w drod~ .~
Imirustra~'yj'!lej kc.ru ~rzywny do d . .500luh ł' res:rtu dQ ($ tygodni, "Ibo tIb\.l tym ~

10m

łą4.rni~.

się slldzl!.. Ogień

zlikWidowany ,Przeli.: IV od

dział ~tr~ly oini~wej. (p)
.

4

l .'. gue.'_Pt

J.. Mit

.1

I

'

i1'-~''':'·;''''·''J 14ł',

lSt

< ••
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ZE"Z"~"""JI1:Q'wAR~~ił

trz

t

..•

~~!;~:~..!o.~.:.::"

"

,-.

~:;HOINlCA u, INWALIDOW

. '... Zarząd Ó!kr~gow~g? KOła Związku Irill

c C o

t

d

.~

•

""8ZYftIEZATWIERDZA
związku z:wejściem wźycie z dn.

PRI',Z"yDENT .M.tASTA.
)lem eg6 ł nym,Magistrat podaje .~

;llv ...nT t4 dragq upr~za ,członków sw vck o ; dectVi czeladniczych i mistrzowskicb. celem
',h.. y1:f~icJe ~, dziećmi< s\vemi 'wwymieniollym
'l~twlerozenia ich przeg Prez~ (..;':1ta M.iaata.
.,,:ąmu-,o' .god~inię· 4 pQ:.poludniu ido lokalu Ko,
\Vobec tego, tew wielu zpośl'ód k~dydas

uWZ"ięUnlOU.# .do których załąc'Qlle' zoatatl4
dodi-4,:..kowe świade~twa ~zą14dniczt,iwz~

łW"ndó\)~ WQjenny6h' R~et;zyPospolite.i P.ol~
lA: f) y:t Łodzi w. trzed dzień świ.ą~ urządza

w.Jokah1s,,"etn ieho~1l1u~ _dla dzieci .najbi~

aruej~;t~ ,h cz!ot\ków';' $\\ yeh::inwaltdó.', ~',wl(Jjcn

'c'

:łaj',

l.tlagf4·Gdan*a 1Sr.57",.

'!tv

15 ~/nl~ nowejllstawy przemysłoweicechy~cj"taln-'Cles(/waB;ychjl że & pośródłwład.e~,1f';
r-ód:tkle złożyły .. do,. Magiatr,atu, w myśl oboJl\ ~I", cech >Yiych,,' B1o'o,llYch.; dopodpu.; p1t~4. ~
Wiątł~Jącyeh p,izepjsów,~nacżllą ilość świa~
-jni~:.e 15 bm .•. te . tylkobędq tnO~; b~'4w

, 'tów

nie w1ta.zuje

'~~.

doeta.tecznymcenzu$

świaJectwa odpowiednie,ao ceuzUłłll Mk.Q~
o~ó!nego,,'
,

go

~'

~,JASEŁKA";.

.

: . 'Zwtiązek M.inistrantów par św. Ann!!
VI dniu 26 grucLuia ~r.o gGdzinie 6
\1\V'~'u ZÓl'em' _vlSłiU' pa.rafj#l~ej :.p'r~y!.tt.' {;vr.
.f\Vada'vi L' 4: Urządza' ,,Jase1k,~H' -vi 5; o~sł~
.

'w L(~d:l;l.

(

'!i$~liJ

;~~'.':<;.

:1"'-'

.•~

.

~~ABAWY

".~

'.'

II

liDZIłł DO.WYBORQW

r ę Z !Ił '1VYZ ole .....
NA TERENIE
WOJEW•
~IEKTORYCH
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''Cznie tlkcja wyborćza na terCll~e całego wOt. .'. Brz~kińskim pójść do wyborów Ncznie. ~1\
jewództwa. Cały szex~g ugrupGwań polityc... ~ ;p. s. Vt wyniku tt:go por~umłe.łI~y~
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{~~;,.4\;Ot\;;ęZERWONEGO KRZYŻA. , riycii odbył

sWe konferencje, k:tóry~h głÓ\\~ że na liścle wyborczej pierwsze mieJsce Qif
ny!u przed.niioteru obrad b)lO ustosułlkowa.::
j.ręgu· .PlotrkowsldegQ i Brźellhi$lder6ot'l"zy.iW
..::;f:tycz.ęią ,mask.al:ada'Gze~wonego KfzYŹa ma nie SIę do aktualnych zagadnień wyborczych n1a PPS.) dftlgie Uśmie-jlłClł WYł''WcstMA.'t
.~. :ją,z._'.,.•., uąt.}.·,,:.lYD. ą .op..in. l.' ę'-i. n.ie. . . ,lJotr.z.eh. U," je sł.ÓW. t.e$ :.W niedzielę obradował w Piotrkowie zjazd . Kandydatem Pl?3,'. tej li60iJ ",,*': ' ~J'
"lP.~y, ahy .zachęcić .Szanow,uąPubliczn,Ość
:W.yzwolenia,.w wyniku którego stronnictwo pos~Za!'etnba. (P).~,
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, . .:;.
. . # .'J .
~'~ątf,p~~yjścia nflr;J~aśkaradę·, i,' przyczynienia
-':~j$~1 v( 1~~~-$pos6p 'do. poparcia Instytucj~. '
\Vi ,społecznemu na terenie Rudy-Pabj., 2:;1 ToW. Śpiew. Im. M-onius8J1 pod. ~J,
i~~ ,~: '-:. 'i~'tą~v)Ązi1f~ ]~.()~i,t.et .dpldada. wszelki.ch gorliwą . pracę dziękI której. Stowarzyszerue dyr- JóDfa' PUarskiłJJ·Q.
-"itat l\'; ,'ahy Jwt)rm rqkuwYAr~dnaPlJblicz,. ł{~dzlqe. po!iiądaJąc własne.' warsztaty sto .
~,~ . '
"~łiość -~iÓ:ł~.1 ~{ . mogła spędzić 'niezaporrin:any hlfskie. mec~nlczne, introligatornię i orkic
fEATR POPULARN y W SALI GR
' ~. nadchodz'Jcc święta Bo ł," 'Nat»,
'~~itiecz6r zabawy i; tanca,pr'zeniesiona na
ł d
d~enia '1 eatr Popuhirny wystawJa w;~a.U: U.
~fnwil~>i:'~' rozśłonecznioną krainebal'w i świa hirę dęt~ -.stanowi pierwszą najm O'%Ą
:;: tła·Pońr~lstowe. 'dekoraCje, pięknie oświetlali bodaj, lecz at\jl)pruwniej~zą organizację mlti ,Yiił'_ tryskający werwą i hutnorenf 2,'wi.~
wodewl.· ze. śpiewami i tańcami. &ko ~~i'
ę,iae;:.df'JSk{;nałe orki~~ry' i przeró~ne' atrakcje 4Zieiy, w Diecezji Ł6dzkjpj.
~
'Zut.J1Y
:bżY&erja. Stanłłtawa D • '.
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. ~lApe"niaJą humtll i QChocZł\, zabawe.

ił;'.~~~'~~::;:",OI... ,.sze~egu'fut '. u,fządzana'w .dniu 5

_ _"

i"~·

~·t:t·

~!:~
i:":("

!
s

,.,,( wlncit·
'.

;

·Teatr isztuk.8.

,. ,

Z 'KOŁA AKADEMIKóW
"PABJANICZAN.
Zfrz,\d Kola ·t-Ji:adem,lIków Pabjaniczan

)K'dttJc"dó wiadoml?~ci~'za

~ęrn po~rednicłł

twem, że Dotocme Walne Zebranle Kola

odt;~le.·się Vle wtorek dnia 27 grudnia rb.
!O godz. 4 p.p. w pier-\vszym terminie o godz.

~3(f,p.p,:>w,;:drugim terminie W sali ~wi~rku
;'~k.JD;.rL~tóW. w ,1"abju,nicach .przy ulicy KoAl

~c\4~k1 ..Nl'~ 17.1 piętr~ .. '.
,'~, .
,~:~
.. ~a pOl'zqdku ó;.;~eooym sprawozdame
"Z~.iąd1,.ł.z, ~ialalllościt. b~ahzac.ja" KOłft'"WYI
"'p.Q~.'i ':Członk.ów Zerzqu.u ,1- Kom1sjI Re~J$yJ.
~jt;;·,
\Vzględu na we.ż:uość spraw. Zar.tąd
pt~$l. oJ~a;~ve. j~p.ajlicz~ieJ~e p~zybycie
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~:ZE-',~TOW ARZYS2:ENIA14LODZIE2X
._'.~;: ··:,·,,~}q,V.' RUDZIE--P ABJANI~KIEJ~ . .
'W ubiegł~ niedzielę W· tUchJiwem~ $to

Nad wyru,; ,ta"

r«.rde 'i "artystycznie,vykó~Rriee~~potiaty

zwiedzających, to też
f!;~kweIlcja była- nieb~!Wę.ła,. gdY2 tysiac pra

,"ltdzUy entuzjazm. ,u

~je·;'~~.ób .odwiedzi.ł~w. dlL, .; 18 b~. nB~Złlr
u ·młodileiy".Na złlkonczenle plerws::egt)
<!nła,Qdb"w;~ In.' się" też k'iterj41 amerYk;:nska
1}.a .. kt6re!, łiC'~~t,owano niektóre .eennlej:%~
' . . ksponatv. OlH.~cny . nawystflWle dele ll·
Zwj'Hzku p Z!Jlew9kiwyra~ił uxn~nle p. PQ.;
M

tron~wiprl)f:Klusce wielkiemu

dzialaczo.
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.Dgjś mimo"~ab!l"ce1ło
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;<;f)oruan.atni Sz!agerowarewja
TEATR MIEJSKL
łUt.li.ów ' wkoncertowemwykou'.;
I)zIij. czwartek po raz ostatni na przed zeoJ:ołu. Według wieści Sakuliso
staw !emu wieczorowem ."WYt&wolenie.4' W"., . ł\t~tdGma "pOwiada li' ......
pi t...t.uJn ego. Ceny popularne.
~
. Dziś dwa pr~dJtłw1t;oiiao~~
Jutro, piątek, premjera wesołei, pogc- : I 10 W1fSCzorem..f~
daej komedj: paryskiej makom,itego humOf

Z MIEJSKIEJ GAL!tUf ~l••
· · "JftM
.1·yc;ty francuskiego Tristana Bernarda ~
Onegdaj, wobec JaproaiOny4"
wi;lrenka'~ ("Le petit' cafe) w reżYselakim Ol'
prJ,~waniu Konst. Tatarkiewicza z Kazimi~
odbyło się rozlosowaniA ~ł J.rtfIł
r~~m bozub0rtem· w głównej. wielce f)opisoIJ
nych wśród posbd4~y biletów':roic:ari
Wt=J rob kelnera AlbertaWtnnych~waźniej$ 'Rzeźbę plof" Ras:ewsk-,go p~t." ~qo*
szyc~. r()lach pp.: M. D,bl'owska. 1. GrywiAP 11." wygrała p.. łUdeu Wi.łDiłw.x. 1Pqe~
lib,.. Jakubińska, Niemirza.nka, Rodowiezowa
Tat"d~liewiczówna.
Kijowski, .Kliazewald.,
Kl'AeIIlleń9ki, Mroziński,

Winawer.
Rt.pertuar świąteozny. sapowiada: PieT
'.v-,4,ydlzięn śWfhlt jedno przedstawinie "K~
wiaxenka'-. Drugi dzień świąt (pon.edziałek)
tez; 'lllzedstawiei11a: o god-t. Ił w poL dla
dził'Ci '"Czarodziejska fujarka". o godz.. 4 po
pt.'1ł., po cenach popularnych ,,Kredowe kolo"

~arzyszeniu 'Młi)dzieiY katóllckltoi" WYkUł .o' gW& 8~30$awiarooka~ł.
.
;o:de--PabJetnickiej odbyło się uroczyste
TEATR KAf\1ERALNY
'otwarcie wystawy prac Ii n. "Ra.zar u ruło'
Dziś
i jutro świezo wystawiona kornelii
daie7y"'. Piękne eksponaty z dziedziny zdob
dla
w
4:cb
aktach L•. Verncuira .tRad05ć ko
bnictwa choi1lkQwego•. hafciarstwa, Inl:chadi,.chan!ł1- g Stefanją Jarkowską i A. Kwi. kow
ki i 'foto} rafjj wypełpiałycałe ognisko.
sktlal .VI rolach głównych. W sobotę Teatr
Zarząd SŁbW~~zyszenia uprzYJemniał złlmknięty. Niedziela świąteczna jedno
~i('dzaj~cvm .pppyt tUl Wystawie . sp,~jnJ,:.
pr~dJtł\wienie o godz. 9 t,Radość kochania«.
Vl pOniedziałek (druai dzień świąt) o
~~roi ~trakcjam~, 9. ~tóre sklnd~ty się; hu,
gorJi&.
5·
popoi. po cenach zniżonych ,,~~;a
. D:~orystyc2ne ID
łOgl~ deklamaCJe. pc .gadan
~~:óraz audvcje'· rndio\ve ...

.
,

NQlJJ)f', wiecz. o godz. 9

nRado~

JaJd 41).

.
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Dn!eworyt W. Skoesyłau. ,.%b6JDłcl
-- p. Zbigniew. Kahl (Kilłfltldop
71).

fłkwafort~
ty'ł -- p"

Z. SttnkiewiozÓ'wny,,,sw. łNP
J. NO\V&elyk (Kilińakiego ·14),. ,
W dniu wigilijnym Miejsb. Gal-fil

S2::tukl będzie zamknięt.t WltomiAst cnn. .
bedzłe w dni łwhltGCzne od gou" lo-e) d-,
23r ej. NieWĄtpliwie lurokle wantwy puhłl

crnośd zapoznają się s powa.łft.. i .'Wanot.
cłową wysoce twórczości. lódJkichart1.

5Jt6w oraz W. Skoczylasa.
....""""""'_. 100

ycfe

DzIś "Chłopi". W piątek na żądanie
publIczności wznowioną zostanie tylko na je

one JJtzidstDwienie "Gn-Oli" zudzialom'Pp
De:;iderand Ieza.
\\.; sobotę widoWlsk!ł zawieszone. '. Re'

per~uar łwiąteczny wypeł" łl: na Pt~edit4Wł,
nLv;;;'wieczorowv~h fl
pih 7i. ni przed;(

staw!en!eeh popoł!Jdniow~h lłBi:tleem Pol,
Sk·~ł W wyk(jnt~niu połą.czonvch chórów
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Iła'W1aJtł lię IlQtępuJlOO:
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pn.edI

P.S.P.A. ,.sobolewsbu Iw,clflłyła dN'
ł)~1. SobolewskłeJ. łatwo 3th1! (1St!"

w:a.

Szczanieęka 'vi spotkanIU • . KtytłeJ\j
odnIosła n/yc1ęJtwQ.. niłIuł. . . >.30:26-
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Absolwencł

ł drt1ł~ ,~. tuJrastń...
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Pierniki, orzechy, .bakatje. wina, l,Dio~,
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tJ.

.. PRACO'W:NlE $JE~ł
Plouaj~i. W6k:aÓ$ka1&1.
zAn.A3)Y BLAOąARS~
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M ES t E Dywany
'l U. tołłt&
metalowe l/)
. to.manv.. 1eł/m1d materace ~ate".
~owane i miękkie, kne-ła glętl"
ilu!ble l<uc"enRe, biurowe· biu,ka
blbljotekietałer1d, wieszlICU ,bill
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wyborze 00
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