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Zaniepokojenie

rządu

litewski

Wiedeń 28,12 (aw)
pociągu pospiesznym, między stall
Wledeń i Wietterneustadt, zmarł na.-

W

cjami
gIe 52-letni profesor Starkow, który

je,

(hał z Kowna do Rzvmu Vi charaktt'rze

li.

tewskiega kurjera dyplomatycinego.
N agły zgon Starkowa
zrobił silne
wlażenie na towarzyszach podróży.
Ponieważ w ubraniu zmarłego znałe~

Z"
•

O b~ło nleusprawiedlłwioll&.·

2lono butelec2kę J trucłml\. ..pHeto. ·:fteł
lHewski. powiadomiony teelegraficmie.· ;;:.
wypadku, tĄ saDl4 \droJUI su,dał olKIubjI
~ło~ podejnewają~ samobójslWO. ' .. f
1 ru,Pa pruwic.liono do ligpiti'łh: :.
Wimemee9tldt, tdtie dokorumo' sek~jł
%włok. któ~ roJwis1:. obawy nĄłl• . lite.1f;ll
skiego, wykazała
bowiem. iż
P"Y~YM
~,onu był anewryzm serca..

..I

i

urzędnikowi e ysten\ljt,. s~ł'J':
go za spf'2en 1'ewlar·zenł6;.
.
,

Ole zapewnia

Gdy

m{j~e larać
Sąd

Katowice 28,12 (aw)
powiatówy w Katowicach rozpal)

trywal spra.wę Jana Kozłowskiego. ul'.tędw;

ka miejscowego
ł~vżwol6dź źi!glown, naJmo'dndeJ~
pnyrz;4,i sportowy w wielkich ośrodkach tullt
\'Jstyo7.nych cieszy się w obecnvm sezonie

wielkim

'Oo'wotlZ(!nl(~m.

nego

(I

I•

oddziału

#-'

PKO.~ oskarża

sprzenieWit:rzenie 1,958 złotych.

co w następstwie Kozłowski
wydalony i oddany pod SJd.
Po zbndaniu SW1:ldk6w

został

.In

z pracy

złowskiego

na dwa mieslitee, więzieniat I . .

wieszeniem kary na lat" dwa.
Stosunkowo niezwykle łagodny
c

Ko

.'W'Yl'Ok

umotywt. Walny lu,-t:d u",.. H~PUJą\;.t:l;nł ~ohd
nosciami łagod/ą~mi~Kozlowa.ki był Obu.
c.tony liczną rodziną, na utrzymanie. które)
posIadał środki

sąd skł\zrd

•

minimalne izmus1udl bJl

uuzymywać siostr~, przebywająGtl 'li RQ6ji:~,

olajw
Londyn, 28.12
. !5Za~e}ące w An~lji burze. i śnieży~spo

.od.. v' łlły przerwanIe w WIelu Iruejscach

Wi<;ks,{ość

Londyn 28,]2 (pat)
dróg wieJ~klch zawl:donn
Z~hpdlnl śnIe/nemi.,

jtst O!ltofilneml

sl.~t ..

:wuełkit ł

kitln czego szereg nlniejszych minsteclek i
wio~ek zostaJe, ~ałkClwide
odei,t vch \\'0bee dalszego trwania nawałnicy w p,ortuch

~t

kanału La Manche zebrało się bardzv
k statków, stukających schronienia,

komunikacji.
~
lł<nóstwo miast i wsi odciętych jest zu:!
pełnie od świaa i nie otrzymuje ani iv:nn~
ci aru gazet Jedynym środkiem komunika.cJI

dl. ich mieszkańców rad.io.

NłJd usunięciem zasp śnieinrch pracuSi

te 20 000 robotnikóW!

T

.mim~ .to.. nIe ~~ołano

dotąd uruchomić am Jednej hn]l kolel owej.
PołfloCzenie telefoniC:łne międzY ParYIf1
hm ! I.ondynem było przez ca.ły d2aen wczo
ł&ji~v p!'2'erwane.
.
W Canterbury OIkoło200 domów ZfUłJ
i\t}e si, pod wodą, a 1,000 os6h jest bez d~b
,hu (tac głowq.
2.eglugę przybrzeżnq musiano wstrzy::

ma6.

Kanał

La l\lanche opustosz aL. .~dyi te

glugl1l ue l im już trzeci d2ieniest nier,zyn
. . Z wielu okrętów zn~:jd~jri'~y\.:h s;e na pe
:Dem n,.orzu odebrano Sygnały "S. O. S."
ł

Paryż 28~] 2

wieś

Berlin. 28.12

Z ctlłej Europy' zachodniej donoszą O
'urz&r-}. śnieżnych i pr:terwach kOU1Unikacy j
.ych. W Holandj. i Belgji wiele Poł'H~zeń n~«
pgr.lt1c:llJych i telefoniczny h jest t'rre:-W4Ś
ych ł\ rv' ·1,
",·v 0dbywu się z tlPóinielł
•

,.

~~ły ~nit./yce na

(pat)

Wielkie 0hQzary we I.;'L:mdrh fr ..UiCtb
skiejzQst:lly 7.nl:tn(: przez powódż. \V~dlug
doniesień z Ostendy na rob rlt'ŻU
szale ie
n~.wałnH:~a ~filezna. Zgint.;ło kilka
st!ltków
rybuckIch

i"

S... t:zególnie ,vielkie spu$+osienla ~
wyhrzezu ft8nCU$~m mit
ózy 1/"'l'L anc i eah.iii•
\V pobliżu Cassiers zawikłał się w zec
wan~ druty telefoniczne pociąg pospieszny.
rrzy '~U! ... kl'kt mu; y~wa wvkoleiła s e.
'W}~any z Boulogne pociaU~ ft.tunkOlJ
wy w",kt.! ',' k za {viei ".Jnk'żnej wpadl na POCiąl
towa,,:owv stojący na dworcu 'fi Marquise;
:11tlSzinb''1l i jeden urzędn 1k odnieśli ranv"

lO;em,

.

fi

Pv~czenia kolejowe mięqzy Par\ż~

Frafit.'iq pólnocna i Anglją są'p"rierwflne..
\"1 Roulogne PQprzcrywitl~· są przt: \v'a. '

rlniki t; lt ktryczne, skutkiem c~o·m;as.o ~
:!b~lWIO!l~

jest

światła~

Tf'kio~ 28.12 (sw)

;

v,' zlu,'hodnich prnwlncjaeh Japonii
i.1za]e~;'t l-eJrze śnkżne o niebywałej sib~ ift>a
'(",larl)
iliewidzu\uych .tąmo' od lat Pl'zeszłQ
O. Lir it l-olejowe są w Jednej czwartej ~.
,i

.,

~vWi(;lE' t.nieruchomione. Komunikaciai"el5!ł
"ntfi 7 . d l tnlefoniczna",została W 'Vlielu p~

k+acl..

prZerW,8M..

n

-'.

',. .

Zrabo\Vanocen!n~

ie

w~ar

::~I.;·'

II

,,'MTarszaw~ ,28,12 (teL'wł.l

.

.

.~~~~Thr;J'.'" it~

~iej5zych vot6w b. Niemira .PdeddWó
ma miesj~łCe.mi polecll ~djąć i prrtenie~ć dl:}
$karl~a. Nastąpiło to'W' związku ~ ostrzM~d

niem. jśkie przed dwoma

wota z ołtarza Serca JeZllsowego oraz

,r:'rozbtlo5puszek t 4 relikwfarze

t

"

młsiĄMmf niem4}

naos9b~ uczynU~ wkłada.jąc do futerału ~t;c
hlr6wk'\Niemiry kartkę. w której .zalecaną '

.

ij'swiętokra(tcy. ~usleU operowaC POGrobi~

\Vzmoonl~nie

dozoru 'nad śWił\t1IUa, planow..
ny Je:1t bQwiemzamach swiętokradzkL
Karteczkę OWĄ b. N. przesłał 40· Urq'
du~ledcztgo.wówf;zas toz pole~nia nac~

'<~~:;';' :; ·;PkG,lo iodz. 6ranowiadzepolicyjne' n~ JdUC2aUni.

_~fmowane zostały:nicźWYk1e zuchwałym
Wartość i iloS6zrt\bowanyeli vot6w W:
fak~em'Więtdkradztwa w katedrze 4w. lana k.aplic~Cud9wnego Pana IJezusa<nlę 'Jest nar.
.n.ika uriędu
l-ustru.iłYtG następuje:·' "
.. zie ustalona, będzie to ,można ;sWierdzic dOI
G,d~ 0. godz. 5 i pol'rano' tłoŚwiątynl
przysz~:; 11 jak zwykle zakrystjan Józef Zg6~
zecki la,bljżyl"t:Jię ku lronto"\Vi celeln o~\'lor~e

kładnie po powrooieproboszcza, ks. Niemiry
przebywającego a.a rekolekcjach w I~nacow.je
,Naraziewiaddmo jedynie~ iż częsc' kÓe

D~~pm~~dn~zpnw~Jtto~~u~~

Świętoialń~ldej,' zauważył, że

śledczego prlZez cały'szeregd:cł
hył, w2mocMony na~r i obserwacia.'ua4

Katedrą. Po pewnym cżasie~niechan.()'daba

-~--_".·_·.'=_B~~~~~~~~~_~

'l iJ,

mimo, .iz··pięrtt

~sze dr2'wiod ulicy były zamknięte na klucz
10 'jejnak ;'drugie, prowad'zące wprost· do.k~
;\Uoła, bYłY otwarte. Tknięty ziem przecZUJII

W"państwie

.'~ęD.l talu:ystjan! .począłrozg1ąda~ się pQ
!~~iT~tylt! 'i nieba~em .stwierqził, 'że .rozbitYCh
.~~ątalo 5puszektelaznych, blaszanych i drre

___ Z-

'?~zej ()bS'f;l'Wa.cji, .jako zbytecznej.

ł",

.

.. . i;i,

.na.~5~•••M.,_~~~.m.OOi~~_'

(j

Z..

".

I". t·.•U~.'"

robotniezem "najbardziej ucierńięzony jestr9bę.tbik•

Praga 28,12 (Ptlt)
proletarjat najbardziej odczuwa skutk~ krY4
"Na:oanL ·Listy". oglaszaj~ wywiad zysu ekonomicżnego~ Liczbę ·godzin prac~
swego moskiewskiego korespondent~ Kow, .. zwiększono do 9 a nawet dolO-ciu ··i?r~,.
~~iana,przeznaczone do pieniędzY... N,a$tę~ wwa z Trock1m, ktÓry aaznaCZ2. że obecny (czem w większości fabryk płaceśt\ 'pizeIa~;
,i#ie Z,,=>l'f'cki stwierdził, że została okradzio ustrój Rosji sowieckiej jest dykhtur~ o~6b '\!1iwie niskie. Place te nie: wyst'\lc;zają.~Q
';i\a\k4'~li(:a Serca: Jezusowego, znajdlująca· ·.·~lę ~ nie dyktaturą pl'oletarjatu.. Rezultat l'ewo zilspokOjcWanaj.bafdziej .el~~e.ótar~YQl:i
:r-.,lewQj @tronyWi.elkiego ołtarza. Tu, św:ięto:: łucji wyraża się· w .2as~pieniu. dawnego sy potrzeb..,
~
(ł!radryy mabowaU umieszczone nad· ołtar,zem stemu kapitalistycznego pucz. nowy kieru·.
.. Trocki zaznacza, iżnie~nainnego kra
;,.bok figury Pana' Jezusa różne vota (przewa~ Dek ekonomiczny" który stwarza nową bur'ju, w·kt6rymr.y sytuacja kla~yrobotll~czel
it~;:Uetl(Ac) w postaci pierścionków. 'kolczy~ żuazjęzarównQw ,miastach jak i na WSI "była tak opłukana jak \v RO$ji, kt6rii~:-ąo/~
.i~ÓW, clrączek it. p.. Nadto świetokradCal Po wsiach· stwierdzić moina. \V21'OSt' liczby .. fa' ~' jest opąnowana przez proi~ta~j~t.
'. "«tbiL.gsblótę,mięszczącą relikwję św. Cyrja zamożnych chlopow, .. podcza$ gdy \v . mi~# Tlócki nie dąży do przewrotut l.e~ . atm~!
).a.t, '~A~'
św. Margaryty. św. Wincenstach· kupcy i spekulanci za~ładnę1i70 pro' :•.. ~fel:ęc4r.!~p~~cwr:ot~ stwarza;:stan ... Qbt;'ąn,,~

eustYna,

~ego1 :mp.yeh,. lJ;szkodzonerelikwiarze7uale~

centami handlu

'siono n~fstopruach,·ołtarza.
.
,
YV~zyst1de te łupy były sn~cniedosta~

. wewnętr2nego.

Istnieją

. ~Tr:&ki ia2riac~ał że ńiechce:'z·a.kOt~.czy<;\;ąWłj

w~74elkie podstawfdo twierdzenia. że spe;; ,i,.karjery.polltyczneJ arii pr~e:z:·· Kotnproml..

kuhl(.~ja 'ltanowi obecnie glowlln 'sprężync:
;',ftcz!1~i. dil świętokradców. gdyż zamierzali całokształtu życia .ekonomicznego·w Rosji
~ . hik. wskazują 'ślady, obrabąwaĆ jeszcze 1 ~owieckiej.·
.

ani też n~ Syberjit A chociaź .. ' prze'(~,iwni".
kum jego nie są obce t~ wszystkie rzecz~~
rAJe przypus~a fjlltiźby pra.gnęli lSftę po~
'!bpUett L.~.teracką Matki Boskliej, zn~~jduJącą.
Co się tyc~y.d~lego w~żnego ~unl :··2.by~go.Zresztą - zakończył ,.' Trocki -·.po p'Mwej strome wielkiego ołtarza.
·k~ programu re~oluc~lne~o; tJ: . ~z\"ol~ .... ;~ wszystkó lat mozliwe.
. ,', ....:/.
1 d'· *'
d-' 'ł.! ..... .'4.
et' ~'~..:...~:.:'#' t nu, robotnik6w" to.mczna . stwierdZlćt ze
. ..
7 ,.0 Zleje . zodwam
JUb naw·
UIU;ł'U:~~lC
.
.
,
.
pr2Ykrywy
zamków
przY tela'znych
________
_ _~.
_.....
_II!I _ _ _•
. ,_ _ _IIIIIIIIII_ _ _ _........ ....

II
I,
,,. hr "Oi nrlri['·"Odl$) Un~f l ['l~l~
~:~:::i:~~r!:::::ró~:~~· ~lł\Grn~~[ lu ~ć I p r; ·UuU . u~u.

'ł!,ne

.,~
d~~ 't1!i!1-j§.~Wi·~

"4rzwiA~h, lecz mimo to starodawny zamek.o~
tprz ,r.h:.:l m

ę~;"t.
,..
Uu.:..~i:,j.

odkręceniu

przyny,wy przy zarn

ŚLEDZTWO
.

'L
te1·~znyc.u.,

2"przeprowithonegopierwilaStKowelC

l

Q')'KA -

~ooh(~dzenia,' okazało się, że puszki do ofiat
;..- zgo.drue z poleceniami wyższYch władz kOl&
:Jcielnych -były opróżniOne przed samemi
(lwiętami, wobec czego zawartośĆ ich była ni

- •.

~~,~·ł\.... Ą.NOWACZYNSKIEGp NĄP.O~:~'i:
"
OCZY\VIŚCIE NA .NIEPR ZF.ZWYCIĘZONETRUDNOSCl.
.' ,:j;;~

W SPRAWIE NAfADU N

M' arsza,V'~ 28,12 (tel. wł.)
posiadających, względnie prowadzących"t~
Slcditwo. w sprawie napadu na p. A~ ::~s6wki o numerach 'podobnych do kiIku
dolfa Nowac2yńskiego posu\vasięwciąZ: ":trzypuszcz,alnych
numerów.: :pod$tLych!
llaprt6d.
..
przez przYPł;l(.ikowcgo świadka dozou:9
:Wczoraj i d2:i~ odbywa się-mozolne
jednego z domów przy ul: Złotej .
badanie właścicieli taksówek i szoferó\y.
'
Badania te potrWają kilka dni.
A

'

\kła.. Prftkślad6w włamania p-rzyza.mkacn
:; ,~drzvrl frontowycll, :nastręcza przYPuszczenie

.

,

•

.

.~9J~lee . pskar20ny

tych, których podeJrzewa, te
zamordowali mu syna,
'

28,12 (awl
. . DuZe ':zainteresowanie .budzi tu jesz~'
'!(ze '!pława bracl:pUaźe'wskkh, z
których
:~ ,11eqen, oficer.15 pułku ułanÓw, zgin~ł VI r·
;.; "920 M f~ond~ drugi zaś zastrzelony ZQS
: {bił w jednym z
podrzędnych zakładów

;....;,·tozrywkQwych yt F.9zno\!liupl"zez· ofic,erów
/:)".,5 p.. ·ulanówl>
ł
Obecnie (f(J rproliufalodi wplwat
;wnj'ośek dowodcy O.K~ VII; gen. DzieIŻo.~.
.'.. :'~owskiego~ C ukaranie ojca. . obu zmarłych
i,iw tragicmy spos6b bra.ci, zt znie\vażenie
~Hcer6w: 15 "., 1lt, ~ szczeg61nołGi rot*
I

/~frza Pruszanowsklegó,

~

c

dztwcr natknęło

O znie'wa~anie

'Pomm

,Odnosi się jednak wrazeme"że·',: ślena powain<! trudnośd;;; Do,
.u.d·ń.iezdolano uchwycić ani jednej'"nlCl,
prowadzącef bądź .bezpośrednio,. bądź . też
poś,rednio do sprawlCówźbrodni. TIumacz)j
••.

iI!!i

i por,'; Kapu§cfń..

{;kit:go.
JerzyPllazewskit ojciect

wy.slaJ . do
dowodcy O.K. \111 'list;
zatytułowany
'1Nietaktczyprowdkacja'l, w którym za
rzucał. iż POdC~li~ pogrzehudl". Marc;nko'\"
Eldego, ks. kard.
Dalhora l.przenoszen:;
rrcchów kard.Ledóchowsk~ego d,)wództv,·
eskorty. honorowej po",ien()no . . obu W'Sp{'
lunianyru oficerom. Listk6ńc2vl się zarZl'
teIn. iż syn' autora. .teg()~··· 7.f!~t·-j l '~krytob(
czo zamo!'dVwanYłponje'",T~~'
ni!, che'
w21qć udział\! VI lCieron"~~; . 1..... ·-"l'... a~jach

się-to' tem,że wedle dotychczaso'Yych·, ·b~
dań;- uczestnicy napadu nie tekru~ją .si4
ze. sfer przestępców zawodowych, do .kUJ.
r)~~h policji· śledczej ··latwiej··ie~t dotrzeć. '

Dotychczasowe wyniki .śleciztwn \V14.
nie wchodzą tu ,w grę
·,qoby~ któn-by działaly podwplywem tak
vanych W1fuszeń bezpośrednich. \"1 ó\vczas.
';rawa zatarcia śladów nie ,byłaby tak · lał',
~Ta i wykrycie napastnIków nie.pr2ed~'·

kazały r6wnież, iż

c'

:;tłohy

te.k wielkichtrudnosci.

Mimo te· wszystkie przeeszkody wlał
\;' podejmują w dalsiym cią!Ju ene:rgicz,
~' ;i mozolne wysiłki, by dotrzeć d09PplW~
-ów .napadu.

,.f(~.tw 'L;:~
3tl'ti;lfrai"!kll.

011'
Pnepięb,. obraz salonowo--eroŁycoy

" azar *»01. Ż,
ia"
&lot.,

tAło~ieły.

na 9tacjlch kolejowych

=~ :!:)= Marlon Nixon
M

~ sU

w M)})ot~
l weSzce '5 11".\1 łł mle)"« 40 gt.
W

sobotę Ńeuidę i 6wl.;t4

~)Re

l

acar

od

bO If. U aiejKe 50

ar.

baagatu

_ARSZAWSKA
~.

GIEŁDA

pomięd2:y Anglją, Francją i

Dwaj pasaterowie

......

",.
Mocniejsze dewizy na Szwecie i &waj
~ę I)olar gotówkowy w obrotach pozag~
~wy~.h w żądaniu 8,88 i trzy czwarte..

PAPIERY PROCENTOWE:
. 5 proc. państw. poż. premjowa dola~
:tra M,OO; 5 proc. konwersyjna 66.25; 6 proc.
pot. c!(larowa 83,75; 10 proc. poż. kolejowa
:l0l,25. 5 proc. poż. kolejowa konwersyjIU
~lJO: 8 proc. L. Z. Banku Gosp. kraj. 93,00;
, proc. L. Z. banku rolnego 93.00; 8 proc. L.
··L sien.r;kie zlotowe 83,00; 4 i pół proc.. Lo Z.
'lJiemroe 56,50; 4 proc. L. Z. ziemskie 51,00;
5 proc L. Z. m. Warszawy 65,00: 6 proc. obli
tacje VI poż. kon. Warszawy 1926 1'. 62,25.
.

AKCJE:
Bank handlowy 123,00; Bank Polski
Bank kredytowy 26,.50;
Tow. ~półdz. 100,00; zachodni 30,00; ~i1!!wski
65,00 Spiess 140,00;; Strem 17,50; Z~lerz 0,49
M'~l lOB,oo; Nobel 41,00; Lilpop 39,50;
;15S,~'), POWS7echny

M.odrzcjów 8,90; Parowozy 37,50; Starachwi.~
62,50. Ursus 11,50; Borkowski 18,50; Habert:

165,00.

Kursy poży,~zek państwowych urzym~
Listy zastawne słabo, większa podaż. Dla

oblighf:'i:, m. Warszawy tendencja

dflet-j z Warszawy do Tom~szowA
wieddego,w okolicy Nadanyna

Skutki katastrofy były straS2:1le.. Sz().

tyto

38,40 do
46.00 do
. '( 1Jł.'"('~mieą przemiałowy 31,00 do
'. ~ iI~młeń browarowy
39~0.10

! l>trę!~y

1940
41.00
35.00
4100

:>ytuie
28,0\1 do 29.00
Owies
32,50 do 34,50
: .':tka łytaia ~i ptt")C;
56.75
•
5~?~
ił i\łakll łyuda 10 pro'~
..').-'"
: : M~knl'ł}lfnna 65 pro.'~. M,50 do 70.;0
Zł,so .Jo ~~
; Ot~hy p~2'~nne
: ~1Jsr<'~~lCllie Og.}l~_SJDlaDy.

~Allfl4~"i...tłr Ił

_J...

4.

""',

....;.~

I"'

.... ""

,.,,.,.,. ....
"1

mul,.

S2~ie.

Na niemacznym 2'akręeie
Japtowme zahamowana. ftl'IUdł.. p1'ftłłait
'(llo wcnyło t taką sibt bmiO'\ PRYm.
tny, że o!l\ fK;kła, koło spadlo ł
um-')Ch6I
f impetem pnewr6cił się do 8Óry tokmi.
PieIW5fej pomocy udzieliły nnnym . . . . .
JltUosietdrla 2 poblilld* nkJad..

*

NIZ POŁOWA ZI!lOROW OCALALĄ.
Kraków 27,12 (pat)
\Varszawskieeo. Uratowano maUM eIę1I
.~ .. il0si "nustrowany Kurjer Co,.
bibljoteki - okolo 60 procen. Z ołMu6. ,
dzienny" ze zbiorów' zamku w Dzikowi~ ocalała tylko niemaczna ~96.
r
uratowano około lub nawet z· górq 50 pro
Stare meble stylowe i mnóstwo st.,
:ej porcelany padło pastwą płomieni. 0..'
cent objekt6w..
W zupełnoś'ci ocalał zbiór minja'tur. lane kosztowności i dsieła aztuld letA ~
na który składało się ~k(\lo 300 minjatur J lone w różnych pomicszeżeni.eh.. Id! ...
U~ilSÓW Stanisława
Au~ustl:\ i K..,ic.;!.twa
lVentaryZ!l.cja potrwa C2as dłu*s~.
'
J

.óny[y Uia OtOI ie~nio tra~tll at
Isza.lk .,.

kręgu.

.,.. fII'••

f'

....

..

livli!$Luik"Fung gdzie

WBREW

FRANCUSKICH
I!HOE PODJĄC WALKĘ Z PAPIE2EM.
Paryż 28,12 (aw)
W,półpracownik "Pali Midi'· odwiell
Id VI Bruk~li Alfonsa D2udet'a, zbiegłe
wawWWirD,jGZ).! ~QSób Jwiszienia '!łt
Y fi" •

puażerowie. b. K.onstanty· IUlOl'"
ski i ks. Ignacy Ołarowski odni. ł~kk»
obl1lienia. Przy~ katAstrofy była zbYł.
s2~bka ja2da na ś1imej pokryt~j lodem.

\VIĘCEJ

'"

.. '

istniały komp~etne

nfon\

15-18 lat.

PRZYJĘTYM ZOBOWIĄZANIOM IT~UWA
POLSKĄ

Kowno, 28,12 (pat)
Lite-wska agencja telegraficzna UDOWRŻ

"."'~ PR.ZYWODCA MONARCHI~TÓW

-! ,..

ponieśli śmiere.

W CIĄGU D~"U MIESIĘCY TRACONO PO t;o
KOMUNISTóW DZmNNI&
....
Hong Kong, 28 .12 (pat)
orga.ru.zecje SO\\ieekie. W przeciągu 2 miesi,.
KRlęia, którzy uwolnieni zostali z wiC?
cy ttaeono dziennie po 150 osób. Głowy lali
łZlen komunistycznych opowiadają, że z Q
bitych ?atykano na murach. Członkowie 0Ita
k?en widzieli, jnk odhy\vnły się egzr1tucje, do nizal.!j~ komtani&tycznycb składaIl ~ przewał
konywane przez komunlstów w miastach 0- f·ie z młodych chłopców i dziewCQt 'fi wick.a

'1

l'

e•

w JEDNYM. TYLKO OKRĘGU

l P~7eniC"a

n"

aIn~ lf allO

I•

....

P(,ZN.\N..

.łIlII~

si~

fer Jastrzębski i ks. Antoni Kaim, p~
hoszcz kościoła 00. Bernardvnów VI WarSbWW ponieśli śmier~ na miejscu.
Dw~d

.-, , ....
Zbożowych z dnia 28

Cen~ orl,tmtacyjne.

".o

Mazo..

rozbił

samochód, w którym oprócz szofera jedu. •
to ttzech księty z Wars%awy.

GIEŁDA ZBOŻOW A.

gIudflla 19~:' roku.

'VI

god2inach popołudniowych na szosie, wio;

mocn~ejs~

';iIk-

Notowania (ilełd

I

mm

Warszawa 28,12 (pat)
t-rasa warszawska donosi: W czoraj

{Akcje słabo, obroty b. małe.
"

Niemcy, droi4 na &rlin i Kołonj~ wigłę
&lic na Frankfurt Bid Menem. Na pod')",,,,
wie tej taryf~· Wdv,tbt'
st~jt koJejowłł
sptłedawa~ będ" bilety ł pnyjmo~ ...
gał pobierajl\c opłaty pnejltzdowe i prawozowe w walucie kraju wyjazdu.

Bel~j'lt

Btn~tr~la ~B ([~o~n

" Nóvry Jork 8..90
Paryż 35.11
.. Snrajcarja 17~35
Stcckholm 241,00

De.

o

OfiCJALNA

Notowania z dnia ~go grudnia
WALUTY i DE\tYIZY.
Dulguy Stanów Zjedn. 8.88 i pół
Londyn 43,52 i pól

łwsch

hile.

be~pośrednio

oa całal .od1egł~ć prfeWOgu. N ledogodn04~
ta zo~tłl&łie obecnie UIWlif.i:a. Z dlliem bo.
wi~m 1 styC21'Wl 1928 r" wchodzi w
ty",,~e
tuyła mi(dzynarodowa na· przewóz OS1.\b i

'4 PIJ

iejtce

betpo'~!ednt('b

t6w oru nadawania baga1U

way.flet•.•.od ło

IQ Z n
ił

bezpośrednią koulunłhację'z Zaehodem
I jłMłnej łtrfłDY a P~. LltW'ł i Bllnnj, a
Warszawa 28.12 «(1U1)
Podrótm. udajĄCY się z Polsld do An drugiej strony. Tat~\i4 ta uwzględtłia komu
aUł. Francji i Belgji. nie mają - jak
dQ~ Lik!lcj~ pomięd%y Poliką a wymieniMymi
tyr.hcaas - mozno~d llnby\vaniu w b&lch na \\'stępie nań!twami tranfytem rr.!.d

17

Ca, ·.ifijKl w 4m powulldn1e

1!mf'fMS a~J, ....

tarta
n
UmoShwi

7

.&.~ nfUbit)~

aD. l!f

10stała

do zaprzeczenia. doniesieniom
pras ..>' porannej, jakoby mięozy Polska a L~
Vistała n~wiązana swobodna komunikb
~j:!l:. W komunikacie powiedziano. że stOSUl~

iw"

SIĘ

•
OD

WSPOŁPltACY

kI pt'imi~dzy temi państwami nie m~ . .
?lnie'.ić dopóki

nie dojdą one do porootnifle

kwestjach spornych. Komentu'! ~
men r '\Jlf wiadomo3ć o os:ągniętem iskał . .

nia

<N

mię l.ty Litwti a Polską porozumieniu

tb

wymian) przestępt'ów kryminalnych.

IEH."; i

Daudet oświadczył s\vemu go~ciowi,
~ lI~a,!c Daiblup~.m ~daJo iiJ do RZllIi

Z

~

:

mu, aby pudta.4 ~ wAlk."
Jłieia.-

fi:

• "3

polityq ...

. -

s.

S"

R.

..

IE

d

mr

m1
~·

l

ł

,P.rzemówienie· B~charina --Powstani.e w kolonjacb dziełem
\
trockietów i stalinowców.
(Ko'respandentjl \VI_sna "Rozwołu")
A....iJiK~,i ~

1\'tosł(wa,

;

Ostaffitf ·pnłm6wienie '

wgrttCłniu

ki(lIm właśnie. a nie innem zrozumieniu t~j
IJolega róznica poglfldówmi~dzy
"S;iaHnowc,amf' i "troCKistami"t na -; spta.wę
problE-fiUJ K.oknjalnego.
[TrOłCkiści, ~ w
sgCzególńościzuś ~adek~........ uważaj4, ie i

Buch:uina,

Złl~ądy

,tłłl'11 1 oszorleptzeictl w tych dniach na zjez
d4Cie r,artjł 'k..l)l11Uńistyc~nej; rzuca j~skra~
~,' światła nA . cele .', i zadania pol ił yki mię~
~zvnarod~wki ,', k()MUaist:y,czneJ. w,stusunku
kłQ kolonij.
"
,

Kwełtj;ł kołC'il1jalnej

ihynm:odówJ.ctl

pnypi~ulie

knaDunisty.:zna

to

.)łł:'WikQm

,.le \\'olnoł"'~ tnlkomIlromi~y"I.,bł.uiŻUI~!j,
l~(mi;;ł tucb,uni tewlllucyjnemi.

.

,

la

l

11rystus "Ił

UROCZYSTA DEKLARACJA PREZY DENT.A PERtJWIANSKmoo.
.

.

ł

Po uroct)'$tej mszy św. '. w Bazy1i,~e
metropolitańskiej ,w Limie na której obeciu
byli .'pl'ezydellt rzeczypospolitej ,peruwiań~

skiej1 leguia,

członkowie

korpusu

dyplo~

.

wiedziane, bohaterskie cierpien·ie Kalwarii,:
fo zupal tlpostolski mę~zenników i niezgł~~
biona pobożność wiernych. Ten sam Kl"zyi;
,owmosił się,ponad ko~onamikt'61ów

śr~

ma.tycznego. i wiele w!ybitnych .osobistoś;:i; ,(.:uiowiecgO" ,rozpostarł potem sweopiek1.Jńcże
nastąpiło odsłonł~de W "pałacu arcybiśku:;:
iL'krzy<ia. pQłI18,ddzieWitZtt Ameryką. Znak
(lim pa~ąi;kowej tablicy VlIIi#go Synodu na , to mądrosci Bożej, która, podcias gdy 'I\~zy~
rodowego. ,W mowie, wypowiedzianej ,.~. O.:l' ko, co ziemskie zmienia się, i ginie,
kazji tej uroczystośct aroybiskup LinrYb jcdnaplOnieWiRtli$tyxn ogniem pop rzeź sw
mgr; Simon, 'W imieniu biskupów Peru ~:,wi~6-; . feci&.
cH się do prezyóenta. z serdecznemi wyra~a
W tel ·uroozystej "chwili odnawiam
'ITI.! uznania i wdzięc~ności: że Ktiściól, zuaGi
"1we szczere wyznW!1ie wlaty w Kościół ~t1
16.zl w nim ,władc~, który W czyn ,wprowas !trusa Zb4WCY. Rządzę Peru:t woli ludupód

nakazuje boJ·,
w'&mozcną uwagę pro;

sam:1

dza słowa Chrystusa Pana: "Oddaiciez, '6' miłośoiwą . opieką Boga. W' sWej , pracyp1Ił
.fest ćesar~iegO, cesarzowi, a co ,iest BQżc$ bJiozn6j~' 'zmIerzająciel zawsze ku do'brti:óg'S!'

'o:~ Bogu", władcQ, który 'zawsze dba otł),
by między Kościolettl f1 pnństwem panowała
niezamąconaharmonj a, nie szczędząc, w OOjJ
lu jej utrzymania, osobistych wysiłków!.
DZiękując arcybiskupowi
Simonowi,

:tndy\vidualny, ro2.wiązany_ "Tutaj, - mó'
;~i Bl.1chn.rin, ~- konie~zne s~ rozmaite ,war
f rjacj.e taktycmo.polityc2:., ponieważ WarnD·
Ił ł'g.o~p'udnr~:!.;. al ~I."l, r:a te1ll idzie j 5tO~'ł.Ul'

'i

odpowiedzlał, m. in co
~astępuje: "D'~ydująca rola Kościoła w,rrr-:~

prezyuent Leguie.

miejscowe ,VI ro:zmĄitych krajach kolonA
;jnlny~h i półk ••lonjalnych w2'sjemn.e b~rdzo
,;pow4żnie rńl.nlą się' o.i siebie"",
Dlatego
ftf't Komintern lr~ymać ~ię bQdzle w pro,:
łtlemie '~lonjalnym '.' nie j cdnolitel taktl:ki
ifopierania 'r,:\:hu .reWc,J.lcyjnego,

:w-oju cywiliz4cjl dziś już
wości.

me ulega

wątpH$

Kości'M., był nadziejĄ mesianiczną
Starego Testamenfu, tą nadZieją, która VI
~o(b:innoh meszc~ęśÓ mór~, otwierała i pr.ie

l

prowadzała
,*:-

~Je"Jl buri'Ułł~j~ nar(\dowo~rrwcluc~ij.
~Jl. istotnie pr!J\\"adzi walkę , przeciwko lm.-

, :'

ludy poprzez pustynIe; Kościół
to cudownct wzniosłość Taboru i nlewypo

rletrttlJ ~zczęściu 'ojczyznY1 doznaję la*f,kt6
tą fili zsyła .. Opatrzno6ć Boza" Razuchro~

II mnie onaodpotarul'kt6ryezyjq'.d.
wznieciła w pałacu Pizzarro,innym rlei

wola

Z~In ocaliła przed

zatns.chem bombowYm','..., i

harmonję między

Kościołem ł państ.w,emł

, Prezydettt zakończył .mQwę ,Ul'~"
~tem ponowieniem' zapewnienia, że 4Ź tb
kooCJ\ dni swoich utrzyma najdoskone.1s1tł

, i'rosił o modlitwę, 'by Wszechmocny, dał ma

i')oŁr7.('\ bn~l. pomoc i energję ·ąo kOiltynuowa.
nia,pracj, której jedynym c:elttn, le$t S~,. .
~ie Peru i ~iększaeh~al,a .Kościt'Jła.
' ,

; r

;l;6wie Jlifłł dulejBucha.rin,
jeśH 'dałlon. kotnunistom:anolnoś~ 20t~

tt9 c!:rowtUiia na podst aWietewolucyJllej.

iEdli

i sto

Karzą~a dłoń Tpmf8v do~ję~nie

i włościa.ńskich t to ko~bzywa~ jej swe ,~

nt"

ef.

PPl

;pe'l"laliiĄ1oWi.·'·...;...

powio.W.

Taktyka

rueb rtWolucYJlJY wkolónJachpowi!d.
ru"hfm 'wyhitnie 'komuWstycznym, .tl

"

ł<omint:ln':nte tr~ktuie Jednak pr(ł~le
'~>kolon.ł~lne~o~ )'-KO ~agadnieniu jednolił~o. l.:e'z ,b'lplltruj·~tłpr.tw~ tę. ja~o -kamili
pl",.}rsnitztJrzny",h od:-U:+~l' proble·mÓ\Y. z
,;których każdy z .od!zielnn ~owini~ by'Q
~_ posób,.tlkMjtłtJon~.l.tłh:jszy iabsollltIUI:

{;nuni'Ści

~

M

być

szczeg6hle'

rili' enl wzi~wszy

{JDqS robotnic2vch

J

II

:"'fftnnwi kol "OJ ahl\'U"U,

{..-

l

Wierni synowie ICielął••

kolonjalnych, w, ~zczególno

I"O~Wl~Cac

l
bolszeWików

lIIłI

T

mię.,

I~:' wiqcpbwstanie vr Syrjilrru{'b re\volucyj
IlY w 'Egipcie. pow&tllnie w Indjach Holen:
\."~1"~kich. \Yre~zcie ;rewolucja w Chinnch, -_~~'i~tko

...

'PW

anaC2enłł:,l1Wał!l l)ow;itlll,ie kolonje są Daj
l;;~rd~iE'j pód~tnyn~~rut1tem dla, 1'02 woju fU
(bu rcwoh.lc\r'tlfgn, który z bicilu:lll ~zasu
(t'lprf)wgJ:zi.('Ulc1 do wybuchu Llplagnionej
'~nk przez ,ln0Jtnłó\v kott1unftmurewołucji
~\\W;lttYWtłj. Butharin oświadczył, że cały
'.ł:t~~r 'ptrw:stań

.

issięZBOit.

sprawcy

_skryt()bój~2egomor'1n

Lwów 27,12 (pat)
oskarżonych zasiądzie 17 ukramc6w, oskarill
DnIa 24 stycznia. 1928 J:. rozpocznie zonych o zbrodnicf żdrady'głównej iS2p~1
~ę przed lwowskim sądem. karnym 'jako. gostwo. 2 z nich ' . Pociągnęła
proktu:atl.lr~ ,
hybUtt4łem przysięgłych proces o 'zastrzel
do ()dpowiedzialnosci ·0· zamordowanie .k",.ł."Q
lenie kuratora ś. p. Sobmskiego. Na ' ławie
.tOra. 'ś .. p. Sobi:ńskiego" Rozprawa pottw~
ckolo 21 dni i będzie częściow()toelY'~Slę
przy drżwiaeh za.mkniętyd;L' ',OMttrletl.qj

'jtsrcie'\
T1ł wf~nłe %4sadąHeruje' się w
::diwili obecnej 'Komintern w ~tosunku ':10
~ IUchu "t(.;łno~ei(fwego VI kolonjach. I na:ta:J

;

1

bc:dzie popierał prokurator. cit. Ltm!'W~~ ,
Procesenl będzie kierował: sęGdaAltltt:11.\
ski.

Poćiągoi kolejowe zatonęły w śnH:ł~acb.
,
,
. - Moskwa, ~12 (aw].
" Na. Unji Orł()w~Tulaosiem pociągÓw
'\.V~ B~JeJtłCej . ,na morzu C:tarne'll utknęłn wśród śniegów. Ruchprzerw6JlY Z~)~
6urzy o niebywalem natężeniu, wszystkie sta.ł r.6wnież na IinjachKazań -Penza i Sym
f zostały .hmknięte.. Wielelodzi rybi~1# 'blrsk- Penza. Podróżni, 'zaskoczeni \vpolu, w
, p{t~ło na dno. Zanotowano nie.Z,wykte I·oCiągach, zasypanych śniegiem_ zagrożen!
~ią, Ho~ ~ ~ ludziach_
~ą Śll1Jt reią' głodową.·
,
'f

~łP·'·

,

,', v·t

'

'Warstwa śniegu sięga

Mos&a, 21.12 (ew) ": ..wysok06cl..

'Iro(1koWOjli'osyjskich' i wsehodnicl1
,lubetrJjllch tośyjśkich panują szalone na.wd
'Idee śnłełne, które uniemożliwiają; e.alkowj',

" . kr)munibcJ~ k o l e j o w . , .

.

'

.

-

półtora met~\

r

J"'1

Londyn, ,27..11. (ew)
Wskutek obfitych opadów śnieżnyt;n

rocK P04ł4WQW uległ poważnemu ~amow~

...

'.-,.,
'7

nłu. QJy

...

mm

szereg Iinji został()Całko.łd~.;~n~

Id..

~UChu~l()nychi Kilka pooiągów \itkaęh),~.1')-!
śnieg 6\V: p6dróźnizaś po
dOdz;ll'" , ...
~Z~'1.ją na dotarcie dQzasypanych ~1ł" ..Ił(
r. OOląg:~~ au;bulansów ~nMci0"1h•. ,'
'
,;j.

ownleż

ld1ka

samochOd6\V.'UtriY!tl~

14cye.h stalą komunłkacJff rołędłymjs

tv ~V ~
~ostll(O . przez śnieg'W8trzymallyd1".wpolu~
, '. Olbrzymie .. zaapyśnłeJ!neutrdOn ,.lV;

łJ~OC ':\~, l

uch

przedświą.teóZfiYyaldmiają ~ p r .~~

:orni~j~zych oDywatelidQ'~1łiIC1wUa pti1.li'a
~·Y..

. '

t

c

r
n
"

Uzalf>tnienie gospodareze'N łtllUec od Rosji'

"

': '. l

'"

Sturinia bt'zdofi~' S2ukanie u
przemysłu niemieekie~o ~,BDgactwa DbturBlne' hosji -- Pałcie: nie~lee".je. na
nar~e.iUi

tna9%yn i

..
.- W cznsach predwójennych' pierw;
He mieJ~ce 'w bttndlu zagranictnym rOs1'j~
.kim rl'.ljnaowały Niemcy.
Niemieckl
.\Drang D2.\\.-b Osten byl bvwiem tak Silńy.

rolniczy"h,

kt6ry~h..

H',mburgu 'i. Kilęnji. Wobec;SWfC"'~. '. 'JOt
jow,,('h !~mi~rt;W w~ględem ROłl)ji: Niem.","C
"bawiA.;a się' Dlłwtt. aby Gdańsk ak ,nnWi
Dil się na ~{lwny PQl't baltyaki p~v po..

~iehi(' mOllt\ w
\"'ystatclaj .t~\:: ilości dn§tnrctyt.
,\VCłt!Ó1t,.'
w.;zy,tkie te bezczynne. śpiące sn~in letar
iY'\\'iOlnił.miecki i kapitał niemiecki g:~znvm b(l2~lctwa, czy to w głębi. czy Dl !D.OCy p(tJ'\::!'wl~l, .c*yD6iącego'.:~ .~.,
sdObvh' w Rosji pierwszorzędne l.naCZCnlc po"\·ierl",bn.1 ~ielni, prallną Niemcy urut.hth' ju gf....po!ła~'1~~')..·, .
Fł.nci~ 'mimQ ·Z9.jęcia qgłębht:Ibł~"
i wpły\\'~<
' . . ' 0.111(- i ci~!?nać znt~h daleko idfl .. e kUf.ty4C"i.
'
"
'
a
le'
jf~t
j~dna\ w ste.rue 9p1:\ralit~ai flUpei
:Nie
cgramczaj1\c
się
tyU:u
na
dobs:
Pod \vzględem gospodarczym RosJa
nie
~(
•.
,7nvd1
Q.tjbht3łeJpł2VśZło.łd: '~'ł
byla przed wojną prawie całkowicie. \~2~1ł:~>ł ry,h chęcuu.·b I projektach.. czynią Niemcy
l.ów
iOjuS2U
tlie{Diecko~ro~yj9kJeJo.
mona od Niemiec, które zresztą mIaływ' w [\ m k ,en.mku ws.Jystko co tylk:o mog~.
RosJi znac~~e ułatwione zadanie dZIęki .1i~ !,-i:tjwami,·i§e l-(Jiterunki dyplom8t~~ne Pol~LtI n;t, 2nujJ.tie tyl(1k "i~ aby ~tłł'
aebnosci 'swych obywateli na terenie l'OS~{J I 1"sad2aj. ułłjt •.:1i}łhv:ednieJs2ymi ludlml: ~'ł x..ł.ot\t\a. eUpa1bjęgospodarC%Ą,'w k.1ł~
lIIdm. dzIęki przem.ożnym swym wptywonł~ '\v.f'rłllj4 1., Rfl~;1 1;c1." umoWy .i transakcJe. k('.~ji_ p.il'df" ńiemieCki~ na WSCh(w,ł.~w2m~
waz dzięki wszystkim, tymC2ynnlkom, któ \vydajność sw~go pą;:mysłu doprowadz'itJ ą fU Słę j&;tcze więCej.. pOtęga Jlittąi~ .
de ll!ljWY/sztCo ;"OPU;fl, budUją coraz tl. ~t2rfi~ie j~l:U bard2ic.J agruajftc ,~~.
t t .X()zwój,r;iospodarczy Rosji w. dużym lito.
~\('łwe Okrf'łTt :".Htją.:e przewozić tcwaryJn ;oWt i' ub\~n\:Ll\l ~~dkoWi ,tnc:iy.:\\'; FUł
pniu uzależniały. od Berlina.,
. ' .
': \rYJ~tkowa sytuacja w koncerciecuro.. KO~Ji, w k01lcu ruzs7erztłją wszystkie ~wo, H~pie.
je
porty,
główni,,"
zaś
ł10rty
w
Królt'wcu.
pęjslt1H!.PostawHa .Rosję przeciwko N~em"
, :1
I ł
~: nie . zmieniła jednak wiele Vi psychice
społecznej~ 'która w dals~ym ci1\gu siuka
~jemnycb węzłów i współdziałania. Je!&.li chod1-i o nlasy ludowe rosyjskie, to ma·
'ifl' one do dzisiejszego dnia wiele respektu
a
. '
i ińewolnic:tego prawie
przywiązania. dla
Niemców. ·ROsja w pierwszych kilku latach
Oto jakie bluźnierstwa wypisuje or~ todu, nie' pOwtarza się iuaJnie doił_e;"
~-dów bolszewickich doprowadziła gospo·,
Koinęndantem i je,o i~ W ··Pb».st~Ąle
darstwu swoje do miny i jest dziś. mby gan 5ADACji "Głos Prawdy":
.Głos frs.wdyu z ' dnia 24bie'1. miefi. itJrJej,'lecz procesie rozwoj~ "i~
.dnią bez dna, mogącą pochloW\ć wzystc:
. ':. i~ ~.
.
,',kił' ~ ,Zt:grani~a' dla.. nięj wyprodukuje idlJ 1'..ami~~zaartYkuł wstępny p. t. "NarOdzi me podobn~_.
~:idei~~,
podpisany·przez·
noto:ry~egł1.~
...
;'::.
'c'Dto.
do,.c~QpPłę~·..;
odi.
*iie: 'Gł6wnie"jednak' od Niemiec spod1.~f!'
wielokróinit: nienio mt{ialne~PotównYW~...: ".' . ':'f;~
Rosja odbudowy swego zniszcź .)~ bandytę 'pi6ra,.. skazanegQ
pr2eZ
sady
zbita
sanacji
'
p.
W.
S1picz)tń;
&Wa~ ,pelitYGmymi :tr.odtIÓ ",1 ii "
ktdju i ua n~..:h buduje swoje naj\viękt'
tylko."" takim bagnie, jakie IOP. . .ntu1f
*4: Mdziejt;. Nawet cala społeczn~ć. rosyj skioS,O, pisze "Gaz. Por. Warsz:-.
, Oto co się tam pisze:
7~Gloś' Prawdy".
' ....
" , >~
$a, ~roga bolszewikOln, tak w ROŚljit jak
"Chrystus - najpiękniejsza idea ludz
Sw. Fraoo.ek z Ass.ytu
.' J si4
i'na t~migracji szuka po cichu. oparcia. Vi
1,.:. ń~
Nitroczech. Przedewszystkiem ~edn~k ro~f; kości, naj\yznioślejsze dostojeństwo ,jej dUł! wobec Chrystusa prochem i
szy.
Jego
narodziny,
pra'Cfl,
żywot
i
Golgo<>
godnym
....
P:
Stpiczyński:
ma~
pisil4:
glttda się ~a Niemcami w ocz:kl"\V~UllU. l~l..l
Dl polożenia w Rosji - kuple~ rO~YJ~l.. ta a przez nią dopiero tryumf całkowity, ,Chrystą., -- najpiękniejua idea ·łuckknśct:...
": .' Z drugiej strony przp.IDy::sł lll('!mleckt I.wycięstwo pełne, ttwanieWieczyste, to jak' czyż t9 w'>Zystko... nie powtarza aęi(!e.\}.a
.alusJonY we wszelki sposóbSZ~ć $Q- t:y prawzór tego, co w małej skali, r07gry nie doslownies kopvmdante.m i
' . ,
Me ujścia, będl\c sztucznie pos~aW1~Y '" wasię oodziennie międ2y ludźmi, co się id~·4 ...
lożgryw.do
wówczas
i
dziŚ
trwa
jeS2cze
w
Ten
wrttętny
serwilizm
prteJJW'łł'~
Ciasne granice zbytu swojej Pt'~dukCllł, gu·
naszym narodzie..
w tym numer.te ttGłosu PrawdY'. kt6~
'(Ów jest oddawać t()wa.r~ swoJe Du warunllo
Chrystus - idea i jego
samotn~nie zdobył si~ na żaden glos potępienia,"
uch, .najbardziej wygodnych d~. kuPtląc~.
bmd.vc.tieJo ...
fgO. R~ż issn& więć, że !l. ROSJI otw~m" śmiała i wokół ośmieszana walka przeciW racji ohY<loeio ~u
Adolfa. NoWt1C'2yt1!kiego w' ddeń ,pr.tcl!9iw
lo się dla Niemców, szero~le . pole d~atal . . wszystkim i pop~ cierpienie zwycięstwo
noŚci. Zne.jdujq tam . oni dużą. p:zewa~t; wyrażone VI zwrocie olbrzymich rzeiZ ··ludz , giiijny ttNuooziny idei" dokonywujJl. ~
wydrwiwaną,. ide1\ i
przy 4wiś<..ie
pałek, jakiem.i tlę us~łą,.
nad swymi k.onkurentami, porue,:uL 7nal~ kich za tą, wczoraj
później
p~2't
cl'ywanie
przez
nhl
,światopo,
2ni(:"chęck
do
pra~y
L.alwybitniei$%y,cą,·.~
doskonale .Rosję, znajdują się bbsko ~OSJl
gl~du
iwyobrau-ń
całej
omal
ludzkości
_.
łaczów
obOlU
nato{:lt:łwo.btolickiego;,.,.,.~·.'·
i ze wszystkich innych państw czynu, v~
te· dziedzirue najwięcej' wysiłków. . fo ~,,; C2Y~ to ws~ystko, w granicach nauego na1l'
J.
. .'
'.
• t
m ekonomu:z
t
J..
•
Rosjupl'ę(1ko staDle ~lę. 7rene
nego 'panowania ,niemieckIego; a P? e~en ...
upadku bols:tewik6'rV to panoWanIe N lem
f;6w jesZC~ więcej się wzmoie.
:. Przedewszystg iem nęci! ich nie:Urde;:
:t20ne bogactwa naturalne. Rosji. Ws~'ute~
PROCES ROZPOCZNIE ~JĘ 18 SrYClł\lAI. '.
pnegra~ej wojny pozbawione p.l'O~'ln("Yl
Dnia 1'3 styc~nhl 1928r. ro:tpoczwe' 2YĆ~
obfitujilcych VI surowiec. pozbawu)ne . .; k~
Do qprawy We2~lnQ:.·~)d1:u~~
~ ę vi ~~dzie f)krc~owym ,VI \V4J:~2'awi~
Ion'-' h.J!iaty,h VI naftę, ,bawelnę,ml~dz
itp., ,Niemcy walczą z ogromnym b:akiem wielki proces przeciwkob.zastąpcy nacze)." ś'\\iadków. Jednym z gł6wnych '4~6"
autor"rewe~}il/:;Q' :Urre:dłilt
nika Urzędu' śledczego Ludwikowi Kurna. o~karienia
8lJrQ,WCa, który to brak ciągle .gr~~l k8:a.
mofą niektórym· gałęziom ~rzem)'s:u ... nie towskiemu, k.omisarzowi Leonardowi Do!:' śledczyrn b. komis~ ~ji ~PBiiJłIDCl;~
, . mieekiego. Niemcy potrżebulą rÓw,nlez t~e~. . bieckicmu i inn~'ln funk~!jonQrju~zoID \Jnę· ,Radosław Wojnicz..
' i
ta i 1. tego' względu pOdniesienie produkCji
Obronę.' nacle~ KUłD&_k~
dll 41ed~ego.
'rOlne; w Rosji ma dla nich pi~rwSZDr2ędne
Akt o~kilr/ł'nia opracowany pt!.ez 'wnosić będ2ie adw. ~rolarum, kom.iMdA D8
zDacz~nie.
hieckiego - adw. NowodwOfSkL
~~d2'i~go .1a\V(lrow.;;kit~go i prokuratora BIut..
'.
Rosja ;Wś dla pocniesienlp. tł' pI~
~t.toJ;lYPl ~exe~ n&4~
..
. 4uLcji
pQu~~l:Yje mOWL\ ~Qh stb:~ ~l\)C~

Nlf'm f: y , wvrah·.l;'l\! je u
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Odezwa ,',Wydziału
L1at

Uizację le oje
spodaret.wo··
Organizacyjnego Narodowego KomitetuVy( yborczegodo społeę~~*stW'a•.

Pastłrski Księżyl Kardynałów, Ar
Biskupów ·dął katolickiemu

.,.biskupów i

'JPołeczeństwu. nąjprostsze i zarazem. najleplP

,że wskazanie drogi jedności w. .nadchodz~~
~ch .wybot~u~lL Przyjęty on został z wdzięcz

IlOŚCIą

i szereg 7-rzeszen

IitrOll.ructw

'~kazania

,;przystąpić

~

_

'W

społecznych OlSZ

zgłoslł

gotowość wykonania tegi)
bez 'zastrżeżeń. Obecnie' należy
do l.uzeczywistnienia.

związku

z

odezwą przeszło

stu o::

'ti6h po ,wydamuListuPa.stersikdego. pod-ejl:
imują ··podpis8.-~i,

<'jako :Wydlzial Or~aniz~
, ~ł:yjny, boki, ' celem weJścia w stycznoś6z
!~zystkimi ezy~ikami, ~erzającemi do
Jmecz}"'WiStnienia. myśli' ListuF-asterskiego,
stworzenia Narodlowego Komitetu Wy

('zych, oraz
go do

lepszą>udow:ę

prawa wYborcze"

Sejmu~

Wyznajemyzasad~

że

dobrobyt
wszystkich ''\V:.u:stw narodu jest śeiśle .zw!a~
2any z rozwojem wytwórczośCi \V l>anstwje
. że walki klasowe i ruenawiści"osłabiaJą: tyl
ko .nasze siły , ! podkopują naszą samodzieh
ność gospodarCzq. Potęgę gospodarczą uzy~~
kać można tylko przez poszanowanie zasad~y

prywatnej
niu

własności,

się oszczędności

sprzyjanie'

.~romadze-:

i niekrępowanie przed~

siębior(,2ości~Jf'.steśmy. ,przeciwni . Ja~imkol~
wiek przywilejOOl'. klasowyn1,' uznu,iączasa:o

'licki nie miał st&now.lśka~ zaJ!warantowa:'lfgo .Mu przez Kon.stytucJ~by szerzyła', ;,.;14
,. gif.a.cja sekciarska, podkopująca religjęi
Vfl!stwO. PO\vai1:ą tróskąjest dla nas wyc~
w€.nie przyszly('.!-~ pokoleń.,bQ tylko wycho,
,~' eni€.; ,nlłodzieży \v duchu religijnym i
c;cwym może naprawić szkody, jakie lliew~
lai 'długa woj n'" wyrządzIła. w duszach sp~~

n3,0

;cC2,t:ństwa ...,Nar6dnie Uloze patrzećoboJęa
tpif . na rozpętanJe agitacji 'mniejs~ości 'na,

JfJocwy;:h, którc:,zorganizowane w jeden,
hląk wy borezy, .. f.:.tarają się rozsadzić .~~.
j:.!f.1ność pańshvową .. Widzi zwiększpny ~
l:'!k.auykaHzIDuna podstawy. naszegQ,~ustrp,

d~, że państWo powiDńo roztoczyć. '. opiekę
na.d .warstwami góspodarczo słabszeroi i .u:;U'O Ju:"\vJdzj, że ~±ębokie kOl'zeniezap!ls~i6~
' "~. :\i,
,vac' zatargi społeczne bez nadnuernego '()b~ ngdtacja t- omunis,tyczna.
Kto nie. chce zamkn~coczu na g·roz.
~rczego, któreg~ skład będzie ogłoszony 'W dą:iroia wytwórców. Administrac,ia urzędów
uhezpieczeń spo;eeznyoopowinriauledz. gron
-'e· J..nlństwu niebezpieczeństw€t.w razie zwyi#
'.jbliźszym czasie.
~' .' Przystępując tło tej ~Ył,okreSlamy townejnaprawiew tym duchu. by·uwolnJć •'~ęgtwatychżyw iołów;ktu prugnie,by'rue
lasno dążenia w· tychwyboracn:
, je od .niepotr~ehnych kosztów' i od wpływów były,·, podkopane siły duchowe i moralne
pSi'tyjn}"'Ch.
llcHoau polski~gf..., k~óre.
trzymały 'Pi'Z;l
Wybo~do eialparlamentarnvc1i'. w
z
yduw okresie najwi{~ks~ych prześladow-an;
Ił omyślll~ skarbu panstwazrueźy od
{Dbecnej chwili mają szqzeg6lną wagę dlate~
-Jvbrobytu spoleczeństwa. System podatkowy ~ t<.. .• ~hce, by' Polska' był· pańshvem napr~'N.
I~ że przys~ły 'Sejm może łatwiej; niż ka:·~~
u!€ mozepodcins'ć .. zdolności zarobkowej 1 d"waelkiempr7A:z swoje: prawo,·swoją cywi4ll
~dy inriy, dzi~ szczególnyniuprawmeniom,
,m.oinościgrom H~zenia oszczędnośl..1. niem )~ ~:~~ucję i'swoje .gospodarstwo,. ten pójdtie
;\I.okon~ć ,zmiany naszej Konstytucji i albo
pod temi hasłami i dla .wspólnej sprawy
że być wyrazem walki jednych ~arstw ludno
\_" popraWi'e, wzmacniając podstawy na~ę~ śd 7. drugietni.Należy: .tensystenluprcścić "roty swcją ofk.l>n~pracę. "
,
~ ustroj, albo też w razie zwycięstw-a. 'i:Y~
p!zez usunięcie' z'niego różnych powojen~
Wydział Organizacyjny.'· Narodoweg~,
\łWioł6w 'majnycn, zachwU.a6 jego. PO~Sta.W4
o~ch nalecialosci, ktÓre krępują w·}twÓr.czoś~;
Komitetu
Wyburczego. (-)8Qleslaw .Biel1w.
!.mi i. dokonać przewrotu społeczneJ!(). ,
należy usunąĆ . dowolność w wyn1;i fU'Ze-p0e::
<Li. adw. - \Vi,rszawa, (-:-} 'Witold Czart".
{:': .~!lalkiesą .. nasze idee'. przewbdme, w !da,tkó\v a zara~m:ulatwićzarówno iehw'j;
r ,\'~ki - .. L WÓ\Y:. .(-)' K~zjmierz Ji-ltt1ikowsld
1Imię~którychch(t'my pr()wadz~ćwa1kę pf~y
rniat. jak i, place nie ich przez ludność. \V
,- \\~arszawa,{-) ks. szambebn JózefKłCH
.~'bec.ny'ch 'wrb'lta.ch t i'którebędą ",przyśwl'!~
gC'-Spooarce budż,t·tow,ęj należy przestrzeg.tĆ . P('znań, (-) BrorIisla~Ę.oskowski. pr,~f!!
fłalY . naszej 'pra~y W Cia.łachUsta.wodaw~ zusady beżvlzglednej oszczędności.
~iniw.- \VarSZftWa, (-) dr~,:Wa.cław titpili_
.~zych.
"
W myśl powyr'~zychzasad . chcemy ~ki. }l"karz ~ \V'~rSZtn\raY(-""r Franciszek·M.,
:~':
Byt.. pnDstw po~go , Jest ściśle Zw'ią , !J,ral-owac' ra2;em ze wszy stkiern i ludźmi do; d:!p.bki. rzemieślnik.....;.. Warsza.wa, f"') ks~
\.yz poszanowaniem. prawa.. Pra.wo ~usi brej woli n~ wzmozeniem potę~i Państw.i i ; reJat "Vłtcła'\v Mayer- Poznali, (--) leG..
rbyć Sclśle przestrzeganą podstawą dzi~a~~ NarOd$
de Henning Mir haelis --.\Vars'l.'awa, f-l ~
~ łiOŚci Wszel1dc~ władz, nikt nie może być
dr. Karol Nien'1ira-'- W'arszawa~ (--) .~~
Zdajemy sobie za.razem spra:wę z i'e~
tawyjętymzpOd prłJ,ws, albo od nie~o silniej~ gQ~ 7'e naród luin,j ~ięhronić przeciw różn,:n1
cha; Nycz~ urze.dn1k kolejowy - Krakl'Y~,
t~. ,Qlatego naleiy wzmocnić w n~szt!j 'niel:ezpieczeńst~';,om, które zagI'~żają v;pró~t
(-) Leon Plud{u:Jd~" Poznań, -·-W6jd:;::cii
{K.oo~tytuc)i ręOunmię rrawo,~ządne:.:o ustr~
Tralnpczyi'iski - \V'arszirwa~ (--) Stefdn l\1t,.
po,łstawom jeg? bytu. ,NarÓd nasz.' w swoc:
i]U, w.śzcieg61nosc! wyrazić . w niej usad'i' lejogromnejw~ękiszośC-i katclL.,ki. nie no;~~ Ch'lk·kł adw. -l'oruń.
l~ ,praW'Oni,e'może. dZiałać 'wstecz. zewy~
t:!opuścić do' tego, by'Kcściól rzvrnskokato;
;~łaszczenie, . dokonYwane w imie intere~u
iPthn~znego, nastąpić moZeI' tylko za pęłnem
;D,as2kodowMlie~' Ze Państwo nie· może uchv
tłaćsię (1 «J Wypełnienia swoich zobowi1\zan~
l2i,bezpieczeniem . praworztldnoSci ,y.r; ·pa.ń~
jest niezslefuośĆ sądo'WTlictwa,. któ~ PRZYGOTOW..~NIE· 'ST. ZJEDNOCZON yefi DO .OBRONY PRZECIWGĄZOWE'J.
jł'ej" be~g1ędnti~ będziemy bron!li, jak rów"
Jak dal~ekierownictwo . flQty. ·wojep:: rm.tsz': ,ł7"'{iowv.
l-jeż ,zasady, t y 'Yojsko '. iaon1inistracia pań
Z innych znowugi!zów ""y,starczą- tytilftwowa. były wolne od .··wpływów partyJn~ r~j St. ZjednOt.~honych liczy $ię, z tYlU, że
)poatyemycn;' a .los urzędników i pracown!~ jJTzyszła wojna b~dzie wyłącż:lie niemal wi,:l:: kQ dwa głt;boki- wdechy~'by ,człowiek-'zulrl
pełnie Za pomnh!}, że ma ,ochronną' maskę i
'lk6w państwowych był utrwalony i uniezJ,~ ka lwgrywką gazową, świadczy wyjątek z
...
tr~,cił całkowic~t: palliię(S. na Zawsze.,
dziennika
okrętowego
statku
,vojenne~o
"Cali
iłez.niony od diOT~tźnych za:rządzeńzmieni 1~
fornja;",
Wyjątek
ten
znalazł'
się
w
piŚmie
Dłatego własnie dobrze' 'siedz4ca ····na
j~ąCychsięRząd6w.
"
głowie ina$a jEst dla każde~Qkoni~,;zll()r:
.'
Pokce .POtrzeba.~au silllego~· trwa, ~lngielskirn· "Maneheśter Guardian".
Zawiera on uwa.gina.stępuj~ce: .,Flo~ $cią .i żQłnierz czy marynarz· musi się dQF
i I~,.bę.g~'· straźnildem.
:'pra.wa" . a. za.!" ~
,te
coraz
wię:ksz:: znaczenie przypisuje .spr:~
brzen.tutz;yĆ, jak ,ją" szybką , i ·whtściwdę'na}~
; :rem'jeątrzee~ koniec~t .by przedStawiciel
)rtwo społeczeńśiwa nad działalnością. Rzą~ 'wie obrony przedgazalui. Nie' ule~, .naj:: . kładać. Taki .np.' gaz łzawiącY.f?toSQ\v:a.ny
:x.niejszej wątpliwości źe w najbliższej Vl0j:: Vlzgłędeiu okrętów? znajduj4cy~h.się w ruchu
f~ wykonywało nadzór; RZądy tylko wtedy
n!c jest trujący, kczyvyętarczy, by żołnierz
ibędą silne, gdy będzie między \vładzą wy~ , nIe dó pocisków ,\~ielkich dzial. bomb r:tLH::a~
kilka sekund ~djął m:aśkę/ a)uż śtajesię
Ikonu,\\"CZat i ustaw;odawezą istnia.ła równo7v2 nychzsamolotó\lti' pt. stosowane be'Jąma
terje chemiczne
.
}'upeln~e do \vdkiniezQolny.' Bo prz~cJeż
;g~!;dy uniknie":!lY zarówno nieobliczalnej w
.,<
.
ł~\,!J('i~c;hsbrttkacłi dyktatury, jak i 'wV\vot!$
Ohrona.p:z.eciw .. mm moie sie nawo'/. ~ tonjewidzi~ ni... lnoźe:'strżelać~'~
gnjźeU El
{Jąr!n~O zamęt w ,administracji seimowła.J~ d.?ieok~_zać jesz! 2e konieeliuie! ;:~?
, TQk pisze o woJriie'"gazoweJ prze~
iqdzie. Bo ataki ::azo'\ve ni! lW1~d~; n~p t!··i.~l~1.~~"
!t-wa. W tym.~elu należy. z jednej strolly
!,~taw.iciel bogat~;~o pt{ń.stW:l'i: posiadniącegQ
zwykle długo, a naj gorszym ich skurkkn1 ., 'śzulkie środ.\iobl'ony, zarówno 'ma~ęrj;;u1I ,
iiW'ztr~ocnić' pą'Wa1-!~ i wfaclzęPr!-;zydel1u.prz~z
irl'żyznaniem,u prawa ,iveta odraczającego.. Z
m,oże hyc to, że wojska zmuSZOl1eZo.stlją ne jak i techniczne.. Acóż'mamymówic ·1.nV.
do w:ycofanh sit: z zatrutego terenu.
,
?lh,·ti~iej 'strony, w celu 'uzdrowienia. wład~y
Polacy, skoro . rie llosh:ulamy . ~ .potężnych:
Jeżeli n~tomiMt atakowi p'azow'enlll
:tlStąwtXlawezej . konieczne jest zrównanie
L. aśobó'W pieni~ń:lycl. skoro ta,~ałąz. " che:nji
aiegnje okrętV!rojenny - .ta 'pływająca twier~ %11ajdiJJe się u nar. jeszcze WpOwiiakach? l
(~'rflW obydWU,' Izb parlamentarnych, Sejmll i
i!etjMu, oparcie Wyborow do Senatu na in-- dza - o uciecz;"'ćmowy byc niemoze.:A:w dhttego . sprawa, obrohYP1:zeciwJtazowej
dGdatku są ga.zy tf:go rodzaju, 'że m-p:J:!~wyt ~~ być u nas trakto\vanaJdkÓ" ~jpowa~niej:ł.tyd-zasa.dach,.nłżwybOrY tło Sejmu, uwZ'~lę
('zieIa~.$we zab6jczewyziewy w' ciągUtyił
iiłn~dąeyeh reprezentację instytu.cli kościele
gzę Agą~iePie!~aństwowe..
'
---,oDo
.
tlych uukoW1~h. społec:tlliY. j gQSP~ ~odm} a nawet mi~ifłCY. Jest to t. ~Włi '. ~z

mz
:t ',

(_'wie .

go

Rektor

na

c

f
kcś\.-(ioła

arszav s tego

Bernardynów i szqfer

Na s%o·ue wio~ł.\cej z Warszawy do
U'om-a92owa MU40Viit;.;kie:lv, na odcinku po,
między Nadarzyn.em a
Siestr.t.t!;~celn Zdf:b
")'Ia ~ic: w('2o·aj 1'.) ft~lumnu straszna ka~
iaslrofn sa!nłłcb.>dOWil.
(..
Z1l41eźli w niej śmie re rektor kościo,;
ta O.() R<.'rnatdynów w Warszawie ks.
~ntoni Kaiul i Sł- ,I~r sa ni och 'lJu Jastrzcbs
,ki. Rany odnie';l; L~. prefekt Konstańty
fOgł)l'Zf1bk. i k.r.iąclz Ig11ecy O~.~rowskt
S'1ffiC'C!l:ł;ł

by}

wł.lsno~ciq

kq.

rr;ktOI'łl

Kaima. 'ktćry w towarzystwie dwu ks:ię7.y
wyłt.~a! \y.\!znraj wod wiedziny do kqiędza
{)fOno-.;zt"ld

Szoqa

jak sliz!..!'~~vkl1.
'
l\1imc t-:.> szofer
jechał z wielkit
~bko~cią N a nie*..\'i,·lkim zakręcie S20rsy

Nacl:1rz\'ne-m '~l!!.:ł~yna fi:l.ptownie zah!lmo
~:1r7. ..'cHn··. Przednie koło uderzyło \V

~,na

sHa. 7.(:" oś złq~
mała się koło jt1radło. !l snmocht1d z wiel~
kim impetem przewrócił się do góry koła,
mi. S1.0,ą przechodzI! wówczas mieszkaniec
Siestrzeńca !rlnłinow ...kL \Vidząc wywracajtl
CO 9ię (tutopodhjc~ł nR!\·chmht. . t 2: pomt!cą.
Szf)fer \\'yrzu(()ny z 'łwdzcnhl leżał na szosie. mah~~ głow~ pn.;zntpaną w kilkunastu
miej'!:icach.
Vi' n~l,,·pAł uf\vłutych dr%wi:u~h kłlret
r

liclęiwładte

tot

zaalarmowano po-

duchowne

"fi

ze

śtodk~mi

opatrunkowemi.

rannych księży przy pomocy
przybyłych policjantów. st. post.. Za1eshilł
skiego i post ",Grze]ca, przen1esiono
do
Obu

1·2:ydr(,r7.n~

2: t9.k~1

Ił lrżsł y<t Knim. Cię tar up~,do.jĄceg(\ IiJsmp
dtodu zgniótł mu zupełnie kl:ttkę piers:owd

Dwaj inni pasatcrowie ks. PcgorzeIski

ks. O:huowskt

odnieśli hcjSl(:"

i

rany.

l\1alinow;ki uwoln ił ich z wywL)~(1ne;
sam p( hh,~ł do
o pół
kilometra t1d lni-;:::sca \vyp':lClku
zakJ:lrlu

irO auta, a

Zwłold

stnębsklego

b. Kaima i szof... J.
zlatano w kapUcy.

\Vk.r6tce .przybył samochodem z Walf

Warszawie.

Na nuoojsce trJlgtcmego wypadku wy.
l'us2yło na.tycluntast 6 ~óstr
nulO$Jtlr(1zia

SJawy ks. poseł Nowakowski. ~zcz
paraIji ZbaWIciela w Warszawie.
Dwaj ranni księża wraz z b. NQ'Włl\
kowskim odjechali do Waruawy.
Tragu.~zme zmarły ks. rektor l:ałm 11

cgyl

łat

51.

LISTY Z WĘGIER.

7

ez

me

za.

JDar2ńi(~ta po ost1ltnicj odwilży gł~dka była,

kamie{\

w· KosOwcu, aby sprowal klasztoru.

w Ract:jewi~z!lCh.

Drl';'1.1 była b~ucf'lo cię:lka.

m

~io'§trnliłł.sictdzia

dzićpomoe. Stamtąd

zabici~

t~·

_'

ZA{;AD~lENIE MON.i\.RCYJI NĄ 'VJ~GRZECH.

(Kore.łpOden'ła W'IIDII ł,ROIWOjU )
Budilpeszt, w grudniu
,.~ RCfZJer opublikował" tydl dnłach
\V czas&l;h o:ltlltnich z&:!aclnienie' mo r Ołt')flVl dłu., .. zy ł,rtykUI. w którym dał wy.:
uarchji stało qię tn·. W na Węgrzech przl.'d. rat pn.:kon.aniu, le najracjontJniej.rm rdt
ru:··tur- ot\'wlonych dyskus~·j. Dzienn·ki hu wią2sniem prubłemu królewskiego u 'V,q.~:
dapeszteńskic.~ ,:(.rtlZ c$f;iriej l'rzynO'U~ n'. ~'nŁełt bVlyby oft~jalne ,vybory l1lÓl\M'C1iY,.
tpn tcma! artvkułv, wybitnych publicystów ')rngtnalrk~ w~~h:r",ka wyrałnie
wpr-Jw,.
i p .. i:ł\h.'hv w~~i.~r~kit'h. \V tych wła4nie dde Zł1Lnac.7~ re k..~lem w~ldm. 'gIIl0?1~
dI.ilłdl ,iti".1nik ,,Budapesti Hirla»· pr~"
hv~ tylko arcvk~~t~ a~
iale poblO.'"
nil'r..ł Oh9%Cmv p.r!ykul pióra Berwiczv'e110. ~Ił k'ł197~t uustrja:kłch
~ jr4'"
r,święcn ~l pr?bl;)mowi monarchji na Wę· etm W)·hcłem jtJ~ wybór króla.
,
![!'zech BrI'tc; wiczy je~t zdania. te króle.
Rakoczy piue w "Pest! lłirłapuy" ~;
Q·wo
H sw;::.:ierskie je9t rzeC7~ 2upełnie jMt He..1Ą .~·kl!łUO~. aby ~ł~~ -m,p'
wykhJC%onJ ł Le dynnstJa, t. j. Zyt!!, powin .da !,yA rE'~t~ tuowana w jej formie picrwot
tl1l hy t:: > tcnlpoinforrnQwana.Dyn:l!ttję u·
-.j. .M4łej 1łaf8tł'e legitvmiFtów,w· Atlśtfilt'
rłt(\waf 'll'.,;.lna iedy:tie Jro~ą oddania człon t'd~ uda 4ł(wlnowHmonarehji. .Naj~łefl
J 1)"....,; rodri'i)" Habsburgów· korony węgier·
:':lł ~ło b~' sl~ stłlJ. że król wt;lfierskianę!ł":
~ki1!'f ..!s.Ut/H uważa
2ft neC2 ta jest. dn
ł fi tytuł ct:~rzl aUiuj4:ktegO. jak d,t\w:n~Jf
i :2epro~A;.lz lnia, iJdyt Węgry jako
jed\'ue u. p ~ .. jarlał tytuł króJa jerost\lła9kie.do.'
z pail'Stw
!itlkc~'łyjnych#
nit" odcbrah- N,+omi.lst n!e można królowi"-'
I !':lh~burgom ich nltlJ.,tków i pr%vwlłe-ińw.
8','1 wrbf1loi:Jć pr%yiq~ innejl0r0łlY .
H

.w,'

Na

łams'('h pi~ma

B. T.

budiłpes2łl*ń",lctego

L
lnanq

przyszłości~

MUS2ę ptzyznać, że tajemniczY liścIk
.1oręczon'Y mI w \Vars.t:a.wie. denerwowd
mnie równiei nIemało.
Przybyws:tY do Berlina doręczyłam gO
iJdraru swemu zwierzchnikowi Pawłowi Da,

--

S)

widoonowi, 2una.c?ajttc, te dyrektor zwol~!ł
mnie o trzy mtesiące w~ześniejl otr:tvntaW"
."zy przyrzoozenie, że wręczę Ust zaraz po
J.'\l'zyjeździe.
Dawidso~ otworzył

kopertę.

nrzeczy:>

tal list i '"vburh .... \)ł {m;ch?m tak I<ło~ny:nf
je zbiegli się wSZ~'scy ur~ędnicy, by zoba,...
:!zyć~

co

się stał Q

List

z!tczał

z

> a'1t'n'

szefem.

krążyć 2

fqk do takt po

przeczytaniu go k!1żdy z urzęrlników wybąlll
('bał śmiechem i obrzucał mnie drwiąc}"U1

gpojrzenlE:'m.

Tutaj wyczerpała słę' moja ciernUwo5a

Dotr::vmał:lIn }Jlzecież s}f'wa i wręz"ł?ID list.
Chyba teraz wolno mi go prz~cz"tać. Schw~"
'~·Jłam więc jedlJf'go z uł'7ędników za rę'itę.
n yrwa1am Z je~;) Tl.\k zanis"n'-" a-kusz 1 pr'tell
c;zvtałam

r'e ~sło,va:

ku swemu

nKty'łtan-y

przerajenłu następllją~

Panie Dawłdsonł

le
~YC1~ hy Pr:n z powodu tei kobieh'l'
Miałam gl~bokie
:ch.
jest
,
.;han.ltfuł:-,war'
Bhp n: ;:', niei; .. wOc!
tlr''''~
Był!l~ irdyt\V1i' c'Ylo'włekte"rl w bi11$
<kit
W k' órr- j se
Z~1acz::,
r7e.
i{··',r\' się ro l"fzcczytan1u
ep.lstołv nie
, Rozsta.nie Z m!l' k;~ było nad wyrlt~
lozesmi~ł.
ci~łe. OhieclP.1 ·szv tE l' że wró'c ni~cłu~o
bez względu na to, jakrnisit;>
:C po~... o~
PierWS7V PIT'11 her);óQ1d nU,\",164\ł mi
dzi~ ~na obczvźr'!.łe, sp~1koV'ałam m;',!1atin l
• p kip "';]me r07'·'2<JN)W,llUie iak merwszv wa1'1il
rusz~łam be?Yradna i onnf,~7C'lOna :le wvs'łku
o

trzeba było na \lps.n.owanie leku

c:Tfj'd

uie.

;Zt1W'i!d.

Treść obrazu nie podollata ~'.~ fń,
scen1Zacja po2OBtaWiała r6wniejWle ~

tyczenia. Mimo ~ na podstawie "~.IIImu...
toaie.·.,bvła",t.
go,. bo od samego Man ~ .. łdóOl

QfnymaJam. enaaaement i
zaangaiV:>wał

mnie do tea:tru..

.

Na sCenie "t)eulschOl Tboaterłlł ~

lam razu pewnego młodzieflca

4)

dys'tynR,.t

wame semickim wygłlłdzie niebywale aerU\lf

kich ustach~ należącego do typu ~ lu~:
Jttórzy zaws2e wszystko ~ najlepiej.,
Dawał mi świetne pomysły" lriy~
~kief zdradzał wielki talent ~jny.
Olcąc wykorzystać jego zdo1no6ci dla

fa-

mu. zwróciłam się do dyrektora DaWidsotł4
z propozycjl\, by na. jodnego •. m,..tÓ"~
2'aangazował owego młodsieilCl, ,,~ł)
8etltymentalne nazwisko Eł1\ełJt LaWas. Oy.
rektor nie chciał o teńl sł~ l>etltere.
~dy za 'DOwodzenie pierwszego m01tO filmu z
Luhiczem zuf:(uyJam całłl penaj, mIJ&i~~
zgodził się

spełnić ~ prośbo.

",MadfUtle Oubarr{' fUm tel~.'1
przez Lttbicza, przyni6sł
Malu włelW

mm.ol

rozifos.

'

Dopiero PO . tym fllmłe . . wotumi-Iam,
c!" m jest pot~~a ·kłUL Pewnego dala pewtell
młodzieniec, m,emcajęcy
sJjlł mi list, g wyrazami

--wyta

'"

CbłDach.

~

i ~

'!jazmu.
To dalekłe platoniczne ·~włenUl:
nle~naneeo

hok~

.

chiAczyka.

~..

-

_~.

,

Nr~ 356~
sp-

i obczj

UfOQzt.

norwe~ki

łl~ak()n .(brat .i..;'.jladui)ski~go Chrystjana
,;\Y wybf~ł'3i~ .wpodróŻ wgó:ry dla. odpo.

~~~Yllk,u.ł!ro!&~ywki.. Świta kr61e~sk;;. sldadc't
łfl'sh~ żparuQ$ób. n~l~źących do kwiatu

~al~c~t~"n9~eskiej.
. ; ~. W: pięknej dolinie Hudbtandta o któ
t

·~~j,·cudaich głoszą sta1'9żytne sagi not\ve ..
&kie, . kłÓl wJ:~z ~e ~~vitą··· zawitał do ..zagro.ł
·aymi~j5C(łW@~O włoś,janinaThorsaTbof'
!e.na, gdzie ·:lami~t'!a.ł wypoc2ąC . i polywić

.1astjaDorweska pochodżi z; Danji,' 'wobec
t u:: go nie jeqt on:' potomkiem
staro7y:tne~o
k :-hla Harfa~nna.· .

_~V\1~ takltn

ra~~de~zap:raszając Wał
~Z;l KrólewskqlVlość du .stołu; powinienem
t-y! .p()wied2ic~ ;,c'1.!onkow~e rodó,!"1' a nk
J ~du" ód pa r~ nie'\vzruszonywiesniak.
.
Nie ' b~ lo innej rad~\ ,tylko." zasiąś{;

,~o stoł1w.

·w· pfwn~j

SUi ,do

któła·~

2t\Ś do:,'drUgi~'go więksiego'-'

zapraszał świ.

l~kiólew,s\..
.'
-.... '.
....
, - ~I~ez~~)(l. IllY mamy być odsepar()
~*łnr?
.~ap~~~a! z . u'Śmiechem król.
• ~;~Dt.·ifego,że jest zWy~2,ajem człori~
'ł~~to.da. królewskiegIl nie siedzieć razem.
I'~ sl~i .~l ·oorzekl z powagą ·gospodarz.
",,~~'CI~hy; i pan. 2alic2słsię do :roQu
'itole,,~egó? d:'l'!ześmiech~:m
~apy.tał
.;;;;,

'ki61.·

."

• ,'--' '\Vło';cianit;

te~:maj~. swoją ai;~t~i~~',

krację~' \V tis2a.Króle\v~"a Mośc>
',. <'-<i
"'Fo ro\vroCie"'dostolilcy cała hl hi~ó~ .~;
ryjka 'i()~t3łaópo\yiedZitulana dWor2!~.:,\Od:ąJ
tej pbry'Tb(lfSena ni~"nuywaDikt ,iD.auej,,'i~
j~k ~ku2ynem króla.~'.
,"
<{;~
t~~"

. \~ftlw'NofWtgji pr&ed ,tysiące~ lat.Prz?
:(!ek'm~jłkr~)l. Harfł1gan wybudował ", soble
:tutaj dóni.,·yeutki którego może· Wasza

l\i'óJewaka

Mo~ćobejr~ć przez'

to.

oto': 'ok·
wsks:4
ruilly jakiejś

''D.04' ~ '~ągnął z godnością wieśniak,

'f.~uj~."itioome w odległości

;ąudoY'l~

,

,~siOt~~n)" tem opowiadaniem

k~1

.....
,.*~uwagę ~fhQ,rsenQwi,żeobecDa, dy..

•,

II;
\VAPNO ZDRAP,ANE ZE ~CI~~~ JAKt~ PUDER)
,.

Dzienni ki

"amerykańskie

opowiadaj,ą.

(} eiekawem~darzenlu ~wiadczą.ceDl, jak po
h'7n~r jest !llO~AW świecie kobiecym.
'Vładze .więzienia w B;~dford po~~a;
i:ł jq kobietom Od~;'lduj.\cy:m t~l)n kar~" czy~
t ywać C2a.sopi~ndł. Więzione kobiety korzy.
~1ają, z

tego ~kwapHwie i najcbętniej cz.yb
wydawnictwa,. po/'więcone modom ko~
hiecym# 41edtąz uwag.l· ,vszelkie zmiany,
łby moglyzastosować się do nich'" z chwh
la O!lU~lc'!e'łafu.urów więziennych.'
. Nie dosc wsz~ki'ena tern, gdy bo.,
~~,

.;. .~,.. m

"0c2vw{.Scie.
Wasza Kiólewska,
·1.1J~; Ród Th{\flif.DÓW wywod2.i się bezpoe
.·Ilednioąrl.krlla flq'rfagana, który' pan~.

- ..- . ,

,

'.'

~dumienie. kr()

~lqbur.t:enie ()t,'leZai~lcych go o~ób, kiedy
JQ~ac,źy1i .!lm,. ze włościanin' nakrył' ( dWa't
~toł);~:"Jeden m~ly>·dla· ~rółn i dla siebie.

..... -

t:hw.lli·:· Thorse~ od~:t~::·t~

'ię.

.~litWo =, sobiewyohrazić

>

pa· al·yst()kr"t,~

ś.oinie .'p. ohł
,Kili. tygodni, temu król

l

pr'lestępczynie, posiadające

dłngolet

wię:~knie,.. · spo.,trzegłyz rysunków, 7 ł :
wolny swift t kobiecy nosi sukienki coraz
j rót~ze~ nie
mogły.. już strawi~ dłu~ich
swych spódnic Więziennych" i zwróciły sit;
-z prośbą gromadń'l' do zgrządu ' wię~ienia,
r..bv im :;'krócor.ote 3p6dnice~samebowien)
n~esm;ał.Ytegudokonać . wobec s~tro,vych
I;7C

,I ę : wla'4nie' SUr'owo~ć, l.1ni(·moezliwiaja~
C\ im Pl'zYMo50wanie ubrań wię2'iennycll
dO'istniejące; mody, odczuwa.1y uwię2ion;~

tar.

więcej, .;nit Sll1l)ą kar~, :więzienną.
'
.Nie n:al~źy wszak'ie ~ sądzić" że, tak::-l

r.różno~c,: zazDac~a.. się,.f;cylko: .W~l'-ód, p,t'zest~,.

czyi} arricryKailskich~ ,. l<-:den ze" współPtacO~'
wl)ików par yskiego ;,Petit·lournala:' opowi11
':da,ie gdy przed łaty'pot;wolóno:~mtt;zWie,,;';
di.ićniei5tnie j1\ct! ju~ Uilsiaj' frahcuski~':i;t"i.:.'
2:enie dla' kobiet. w. 'któram 'zamknięte ';:~.b~,
f\" "słynnt" zbrodniiu'~i, to d'"l20rczy;li <,.~,,~,
ś\\'iadcz)tla

:fE

mu, źe"

Pl:zestępczynie:u~.;afajq;

pr~l\Vd2iw'~tOrt~uęfizy'c2iną~ i' 'mnrałuą:"i"

k~zywanie si'iw swychubr.aniacn '. :\\Tię:żi~
. nych osoborn nie na1e1.ącjym ·tło i){;:rS'd»t4'U,

wiqzicnneg<1 lli-:chaj \vięcgość l..lw~ględtii
tę~:ir()zunliałąpróŻDftśc kobiecą. l' rzec:ty.wi
śde, wszystkie uwięz*onc : kobiety wsty~łI
ty się bardziej swego: . niemodJlcgo ubfa.
r. .iż zamknięcia w więzieniu.
"'.;""y:::,
,V Ańglji wresżciesposttZe!dy '!l~

wno

dozorcżynie ''\\'~:ie~kiegoWięzienia';':i;:dIa

kobiet! 'Ze '\viększość: uwięzionych' ~ pudru~
się codziennie. A' pqniewai,'wyłąezone;,r'by,łQ
,dostarczanie. 'do więzieni!l pudru. 'przeż 0$$
.by z .'ll1iasta.' wszczęfo dochod2en~e·.i'·stw~
dzono, że' uwięzione, żeskl'oQywaly', wapne'i:l~:t
D1urÓ'w •więziennyc.h. i. spo~ąd~ały' -sobi~?i';.".
tego puder.'
. " . ..
.

z

p.·N.·DASNow.

T

- Nie. .

•

I.

-

- Podejdźcie bliżeJ.
' ".
Iwan Pawłowicż • podszedł do foteJa
tif,arig:'j łni.a w· cie~Yrn~,k"bie jegomał.
gabinetu i ten począł:.,'
" tać do u~
ale takgłośno,że.Ts.
-ę .. wszY$tt",)
(J

Panfjest :pierwszy raz w naszym

kriju 2

-Tak.

- CZySii~

po'doDa? Tutai biedna, :::IZb
zienlia. P",ru musi zobaczyć Kuldżę, a
sJYszała. l w miarę; J'
. ~a, o'powlB:daleszcze lepiej Pekin. TifanguaJ:i 'nią był w . . nia otyłychińc~~~,:t() . . . . . ieniła się, .. ~
Pekinie, ale za. młodu był .w: Mośkwie. MG~ hladła. Starała. się .~jąć~-:sw4~'uwagę .herb~t.ł (
·~h·~·._ oścież.
. XXIV.
::-ba trochę mniejsza od Ku1<iży. S1.ljdan i '. ~iaI~tk~tnił ale me .mp~f1~·~;}Y!trd. ięj .>. ~~
Si.Bajcie. ~ak dOjecnallście?
'.
t:akże'pięknemiasto. ~roszę w)J>ić herbatę
7;trasZlue za kompfoJUi!acJij"'F'swe] r~y~'".:(.
"
0tyły, me młódyChińczyk, w C2;aru';j:
.~ ~e.ść Ciiastka chińskie. Dobre są. Rosyj::
\Vasilja Iwanowic~a,}.~~"'.s~ ··siebie. "Gdy'
;l~aftCwanej srebręmi jedwabiami lrurmie, w "ka. pani się boi - nie trzeba się· bać - ·to ~:ą , jechała·tutaj, j~' kocJiilJąe:\·.tego . • rozpustnik,~.
~;ciapoe.?makowąróżową ku1ką,\vsłałz cięi::"
;aigdały w cukrze, a to ciastka migdałowe~
tego podróżnika. P#bą.~la,tJlU'·' jeg9,.zakiego'łOtełu, dla przywitania Iwana Pawłp~~upełnie jąk w Moskwie.·
chowanie się w wiiJ~JW;Y.Ja~1i-Wswef wYli
-~icza i Tanni.
'
Tanni skoszto:wała i jeanejlo 1 drugie:: <.:lbrnźnizrobiła zń,i~·,
e~. ,szu,~i~~
Młody Chińczyk przyniósł na malut~ ,~o. Ciastka, chociaż. miały smak babkowego go przygód. Matzyła·:,~o~
jemu go~ ós'ta
~jeJ cserwonej t9cecZce dwie filiżanki bladel
oleju, .. byly ~elikatne i smaczne ł 'amigdaty niu'~ię również ,b()h~~et "
wą . przYgod"
11erbaty i ,chińskie ciastka na svodec*u.
w cukrze po prostu doskonałe. ' Herbata DYl) podnosząc słę .do rti~g(J; . ,.' -esie i jego do
'·~.,.i.l .~ NletbyłQ, go~ącona pusi-yni?
".'!a bardzo aromfttyczna i mocna, pomimo blrl~ siebie swem' wzniosłemuczucietn, i gdy , .
~ii~~'" Owszem" było' znośnie. '.,
dego koloru.
zrozUmie jaką jeStk~bietą;:jakąma~tur~
+'>;;i~~łJ~ W~e znaleźliście wodę?
Etykieta była zachowana. Motna był<, wówczas pojedZiez'nirndalej~ ,uub6 ~
::, "~~'8ii>:T~ wr..dabyla.',
_
. za.czącmówićo sprawie.. Iwan, Pawlowicz wych.· przygód, A tyniczasem~•. CozabłUdy..9t
., :fl,'~:'-' f:':~,Rozbó.i~cynienapadaU?
.'
wyja~nn cel s'wój podr6~y,
....... .
': Jak nisko upadł -- jer hohate~U:
: ' " ..
l~Nie; dI;ękł~·.Bogu, podró~owaliśmy
~ - To Wa~si:=le\V ~ mÓw1ą~',sytabamri
'W:, nitszem.<niiefGie·~ieszka;stlr1
1ipokójDie. . ,
.'
z .trudnościąprzypomiIlając . nazwisko.," prze~ ąlĄndaryn 'na, spocż'yW{u ....:;. ~ S.~ęp'blł tifanguau
'~:. Cieay mnie to. De dni iechali§cie .', mówił. tifanguań.~-Ja\viem. .
wa!na, nIe - Bard ~o dobryczłowielC'J~ud jego "szybko
'~. R(?~jł?
dobre sprawa. On: bardZo ·Zły 'człoWiek:, ptbf· kocha". ,"'la c6rkę sRslli\t~letnią.W Szang~a
~"
.- .JeCłenaSe1e dni.
chao.. '
.'
ju się u('zyła. Całkie~europ~jska panna. p:)
11.. '
, ~ Tak pr~ol.1 waza pani mę ~e
' - Cół
%robił,~ .-"- zapytał Iwan :Pac:
~D.Siels.k;,} mówi·.i.: aDgie~
(ci ę.D..) .
barOzo
rzekł, przysiada~
1ą~~ .~. ~fmgu~n rozumie i mówi PO rosyj~
·:sku.On, jest z Kuldży- dodał, otwierają~

,,"";"
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Proszę

j."a
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ro

:PD~",~
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tliC

I

t_u PopulatD.y:. -

~,Chłopi..,

c.iblo -- ZrJlUtwychwst4nie.

Ipltndłc.ł; --

.,Gru.asdo młłOlt~..
-' ,,szkoła Pocałunków"
QdtQ!1 <- Przedś1t.bna noC.

~

Szatański wyścig.

thand Kino: ........ "Na małej stn:cyjee"
Imperjal: - fliTancerka z Sevilli"
Dom Ludowy - Hazard życi4
~So - Indyjald gl'oboWiiec.
14iAdlki Kin. Qjwatowy ...... Pat i Pataclwn.
-QOo---

'ładomości

breżąoe~

czenia dla p. Wojewody
Wyd:ział Prezydjalny Urzędu , Woje't
.~ddtiG.go w Lodzi komunikuje, ł:e p. woje
:woda łódzki przyjmować b~dzie iyczema
BOworoc;~ne dla Palla Prezydenta R2plitej
i ta~du VI dn. l:rgo styC2niA 1928 l'. od go,;
tUmy 13 do 14 Vi gmachu Urzędu Wojc;.

Viódzldego przy uL Ogrodowej Nr. 15.

Zakład} fryZjerskie \v
'YY' swoim czasie zwr6cJły
facje fryzjerskie do władz

. Dych

~'..

l westrą
się

organi,

administracyj'!>

z prośhl\ o rezwolenie im na o'tWarde
układów do późnego wieczorA VI PrRU,
"ń Now"iQ'i. (Rok~

KILKA osoD ODNIOSŁO RA Sy cn;TF l Tf.U{;ZONlt
'w dniu wcsorajftym. o godzinie IQ j(l,~hal dalej. Cd)· torjentował tłę było jut
mln. 40 przed południem miała miejlce tJtpMno Ob,. ;łWSI wagony zderzyły <;ł~
rOWi.llM katłłf'trola hamwajo,va przy 2bieJ
RWa! UJ wu H,-. Skutki te~o zderz.mia były fa..
.;ZU uUc Z{'·om~kit.·a(} i l<.1łtłJla..
Okoliczno· tałnfi l)"ltłd~ wngol11w ule~ły '5tnaskan;u.,
;.cł wypaJ~tJ pt~'!dsta\Viaj" się jak nastę: l) motory poważnym us2kod.niom. \\t'szyst
l'njt:
I
Ide szyby w wagonach wyleciały. W4rńd
Od gtrofly ulicy Kopernika ku Rad$ pasażerów powstała nieopisana pl nik a,.
waiigki,!j zdt\'lał tramwaj linji nr. 6 prowa- iembardzirj, ie ObyJWd wagony ~.kOC%y
J?ooy przez moto:nit':BSo Józef. Wolnie. ty z 91y4 ~A1CZ\jto wyskakiwAć,
pn.,-ctef1:łł
liC'!o, &amie9zknłce;u pHy ulicy
Ciemnej
'Pit~tfr(,; o"łhy clyniły to tak nłefQnun·we,
}O. Jedno~::łe4nle od Rad"tan~kiej ku ulicy ;e pad~ł\" na bruk. uteg4j~c ~łlł._ft1m.
K!'J)etoika zd:lltt.ł tt'JJllwaj lmji nr. 16, pro. ()dhat':ld !It%kl'ł pora.niły cały - - . 01AD.
wadfony P"ZCZ ,motorniczego \Vu,cław8 Stt':! prtyc7ł'm dWtłl pA.;nlerowle: JÓltł Kop.
'ł"ft~kiego zamie~,zkał,~gQ przy -.tUcy Odyńca
12. Pnv 7bkL!u ~tlb Zeromskiego i Karola
1ttUljduje si_ weksel. na którym wymłj&j~
tramWtł je. Zgodnie z rO:lkład~m jazdy
mot\nn;Ci&Y UnJi ur.. 6 winien przepuąclć
tnłmwaj nr. 16 i dQpiero pó~nicj pOjechać
daleJ. \Vytnit~iony wł·k~el znajdUje się tui
pU4l\d f~tbiami~ Karola Eizertał która wy..
pus~~ do ścieków óJtomne ilości gorłlcej
wody, parującej gwałtownie na mrozie.. \Vy
tMltta się, skutkiem t~o mgła. która tltrud
1'11 otJ·.;ntacj~ motomłczytrc ttanhvajO'WY1Dł
na lln{lCZnej przestrzeni. \Vskutek tej
ma.łv motorniczy tramwaju linji nr. 6, \Vol
nic:1d Die 21lUwłlZył tramwaju linjinr. 16.
zn:ljduj.\ce~o ,i~ jut VI dosyć bliskiej odle~
,Iośd l &11e 2Itr%YfalUj'łQ si~ na wekslu po-

'u:

NO\\'Y ł,urator
Z dniem 2 stycznia 1928 r.
'UrZędowanie nowy kurator okręgu
łódlkiego

p. Antoni

Z Prokuratury

RynicW1CI,

Sądzie

obej'mię

szkQlneł

{u)
Okręgo.

łWYDl D.OK. D1'f IV Vi Lodzi kapitan ferił
lecJdaostał miIn\Jwany majol'cm. i Pl'R~

ldesiony unedowo na ltano\\'lsko szefa
Sqdu Rejonowego w KaliJ2U. Na miejsce
kapitana Terleckiego mi~nr.wany zostal sę:ś
azhl ~dcą kapitan Mitoski z M. S

tyJ

.

18

)
Il'

•

i

.

t,,,mwnjowy na linJlch l1r.. 6 ł 15 It'ł'th,t
W1ttnvmanv. Pnvł;\yl, " remisy pototowW
tHtDW\iji)". ."j~lo!dę

cnentJC'hle Uf'!!Ąfl

»'-łlJ łoru uKkodaone Wnlrut., JOItały,oda.
lilwlone do wars2tat6w w celu
a.prawy.
Strat, wynikłe w~bted 1IdorzaIA Wytao,"
z 16rł\ 8,000 zł. MotorniC'łY Wolnicki, b64
ry wbrew prrcpł30m nie ~atJ.'tl'VJnd si, .:
weksIUt by pr!łpujói~ tramW'.J ar. 16 ~

tal J:awieszoD.Y

z

'W CQnDO~

iJl

.

łoi

t

•

b' ..

Kt ide pćt"cc?;e
d2'iell 5łę:zd Im
okrr~v k'!'ryJ, czas trw!tnła. jtłłt na,
~.t..lil'uja"v: l,,·"\tl 1 v:rze§l1ia do 1S listopada.

l'wa

""tnI,.

I

NI mie;S"'f WYr adku lawezwan') pt}p&tnwio
ratunkowe miejskie, które ud&ieJiło dD4
Dym pomocy. Na przlCig 20 minut ruek

Kuraforjum okręgu &itkolnego omyma kwietnia przytlad \ na Cft~ fer]ł .tfłbftOO
lo jur 2Sf2Ądt~nie w ~prawie podrlału roku nych - do dntl.ł rł)Ip"~łę-:la fQJł ~. 1.
~2kolncgo .?t-~z}'naj~c
t dni~m 31 .rurb kWittnia h..h tiU sttkońcsc.nUt 'łrjl ~
ł
"'-l'V.ch do knń.. czerW-:L
ni" r
\V rov(1 tr~o 3ł1r:cądH'nil rok: CiAo1..
kJttdv okres IMl )"0 Jłt ~
1Y VI publicznych Slkolt,f~h pow~!eclmycb f),łt'łn komi-sji ldłq....,wych, w Cłem utta1~ftk
VI pań«)twow"Tl'b s·dcul'lch średnich n~tłlno.. oet'tl p04ł!trt·\'V w' naukach i IPta~
15!1talc~cvd: i 't·t pań5tw i)wyc.h ,eminarjacb nla się młO.,l.l,ttiYł nadto poJłeckerdtm rial!
tJt\tu!2\tcitł~kJ(~h d.lil-h ~ię odt.\d na dwa ,lV )ledł~ftgi~"i. VI' ocIu łOłpUrJtJUa ..
J:.ołrocza pierwsze
od l wne4nia do 30 ~ólnvrh w)'l1łkuw pracy W ctuu uhif'Sjle.,
.::tyctllift. druJ1e ud '3 lu.tego
do k.uflea I)krf>ClU 1 z.ltn:~r:l~n nł przyllłd~. Po 1 ł 3
r2eJWC1l.
k:)nfł'r~ncjt okr"9ł)Woj oplelam .klaIowy ma

Zasiłki dla bpzrobotnveh
2.od 16 liqtop hia Jo 30 qtyc:mia, 3$od 3 lu.
'M..mtnt m. l;odsł - Urząd Zamłkoil te\!o dCl :5 K"Y't;h"ia lt,Ąb \) ile dzie-ń. 15
.,. <at blrobotnycb . pojaje. mniefszem do
pubHc'1i!oj wiadomo§m, ie ci bezrobotni robo
ulicy. Rybnej 11, pracował przy Hl>aracji
ad"
kt6r~ nIe PQbrali żasilk6w ~
rJQl1lpy,
(~rpiącej wodą z ohlodn1o.
ltI"owychf apomóg doramych za okrefł
z
przyclYUY pękła jedna
Id 19 de·i5 'arudnł, 1921 f. a są do pobraniu ł:. rur i rdewiadnmej
woda
z
niesłychaną szybkością za$
lasiłk:.t III), apomogf za ten okres uprawnłe,
~'zęht zalewne ba~en. Nim Culallowicz zda
fA W1ntU ti, Igłoli6 po łch odbiór do właści~
się zorjentować s.lę w sytuacji, był ju~
JII'th lłu,.- obwodowych Urzędu Zac;iłkowego lal
całkowic:e niemal pogrątony w wodzie. Nie
dwu 29 arudn!a 1921 1'. od godz. 10 do 1 zd'l:1yl dosięgnąć. stopni prOWad!~lCycb I ba
-~
senu na ziemię. śtracil przytomność i utoD""ł. Świadkowie katastrofy byli ms 4duJ-cy
~
~
się napodwórzu robotnicy. ZawU\vano telefo
UtopIony w baSen 1A
nicznie II o~dziaJ strn~ .of(nlowei. ł .sttata_
SttMzliwy wYPadek: wYdarzył .tę ay bo ~akaml. wydobyli nłaszczęślrwe~o ta~aaoraj po połudnIu w elektrowni mlej*i~j
hotniktt. Jak się okaz~ło był 00 łui niriywy,
PHY ulicy Targowej l. Robotnik 3hletni tak że przybyły ~a mtejseelekarz PO$łotowia
MiooqJlaw CMtliAQ~ 3amiotab1y przy ratunkowego Jtwler@1l jtd tylko IJOIL (Pl

. . ,'

,UHU

NOWY PODZIAL ROKU SZKOLNEGO.

Wojskowej

Podprokurator przy

przy ub.;y Rlgowskiej 137 i Mł.
Zt1ID, pHy pUcy Nowo-Zar1ew"'łtj 2. ' odnie41i b.trd"o powatn. Cbrtfł1tłc

(, %vk

",1, ...1 Klein

-DOI~

Obecnio nadeszła odpowiedź, w myjł;
t~:rej w sobotę dnia' 31 b. m. :zakłady &y~
lIjerskie mogą być otwarte do god~inl ~
,iłCZÓ,r. (blp)

lO

,t

l.

Katastrofa nastąpiła n zbje~u ulieZ~rom9kiego i

WIDOWISKA.

Csu, -

Czwartek
dn. . 29
~rudnia
1927
.. '.
. .'.
.'
. ,t

llfrl~nie I U iUIDó tram ~jBKarola•

A

KALENDARZYK
c.w.nłk, 29 grudnia - Tomasu.
TEA'lRY!/
l\ih;jskl: - •.KaWiarenb.w•

er.t:

~kOZ\"OJłt
i . tt

"

f

lawiadomić piśmit"nme nadł'ór

domo'\łly o

t:Jemnych oo-;t~pa"'t. ucmia lub aoemcv W
nauce i IprawowanJll Ile. Po ~m I '
"łml'!iem rołro··zu młodziei O~Ujł Awia
,łectwa

wk,"Jn.. (blp)
NłPb..,z, fe/łZO v t'v fi(

Pt1:Y ulłcy Al KoAduafkf 13 nłlutalo.

"'Wał. się wędrowny eytt StlUll~ich. W.
dni
'
',u onegdajszym w Cfrku .tym WYdanył
lię tragiczny wypadek. W trakcłe ~
wł.'enIa. %.' przepełnionej J.-alerjł Ilftadł ni dM.'."
ka
..,.
na mtenną podłogę j 14 CI'lowiek, Jal sifl
owałe Ignacy K.rutyna.,' 'WOłay te.
,:yrk.J. Ohchodząc galerję, poAtil~1 się ma
eJI równowagę .i pnez blJ.tra'" nm41
wdół. Do jęczącego Z bólu "SWADO PO:łG
łowJe. ratunkowe, którego ~ ał'Włenł.
. powikłane złamanie ko§eł l ~ -1611 Je ł1I
nę w stanie cJeiklm dollplt4 .. . . .
młeltldoj. (P)
'. . ,
... ~. 't!
M

.

\

,

...

~

,

. J{ÓZWÓJ"C~artek dn. ztJ grudnia ~

~4,_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
_
~
_ _ _ _ _~_ _~=!_ _ _ _
.a~

~

~
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Emigranci otrzymają bezpłatne paszportyzsgralliczne.·
DO TAKICH PASZPORTÓW MAJĄ' PIlA WOTYLKO OBYWATELE POLSCY.
W najbliższym czasie wprowadzon 'i
Kxomisarjat Rządu* korzystać będą mogli
zostani~ szereg" nowych zarządzeń, dotYCŻlV wyłączni~ obywatele polscy, gd;ż ~ IWfU!
cych spraw emłgrantów. Na podstawie tych niobcok.uljoWCY (b~państwoWl). D!e mag.
2'arząd:~fil PUPPw Łodzi wystawiać będąl.e bYć u'''c.tźani za emigrantóW VI pojęclU ust~
paszporty zagraniczne bezpła me dla emigra..1 wy emigracyjnej. W razie odmowy WY~"
tów.r-~owe paszporty co do formy i co do. zaświa.;!\'zł;nia władze emigracyjne ~a.W'ia~
treści :tóinić się będ~ z2Isadniczo od, innycil lilią Komisarjat Rządu .0 tej odmo,"et a~Y
p!lSzportów, udzielanych na Wyjazd 'za.graHi petent nie mógł ottzymać nawet paszporal
cę· Z paszportów takich, wystawianych prz~
o orma!ttt' go. (P)

Sp. ElIgelbut Tyszer.
'Drda ~,' bm. opfitrZOll~ sw. Sakramł."n.
~~mi~ rozstał ~ię z tym światem ś. p.
;t.ertTy~~, właściciel domu przy

Fn~eŁ"

zbiegu
lilie PiotrkoWskiej i Nawrot.
,
Zmarły 'urodzi] się w Łodzi i należał
~o ludzi skrzętnych ł zabiegliwych i niezwy;:
kle pru(;owity<;h. Pracował jednakie niety1ko
:~J.a siebięi swoich najbliższych, ale .pi"QCOlt
:~ tÓWłfdJ'i na. niwie społeczne.i i filantro~
pjnej.

.

.

,~\'•. P. ~s:zer

. był

długoletnim człoolll

',iłem aozorukośclelnego św. KrzYża,

;'ial długle .. , lata do

nalee

PRAWO

komitetu Nadzorczego,
łfow. Kredytowegom. Łodzi, pracował. z po',,_~ w Tow_.Dobroczynności (Ar'meohe,.),~niaj4c funkcje skarbnika, a
IlIutępńieprzez szereg lat funkcje prez~se..
iNiealetnie od tego Zmarły był członłuem
,komitetU budowy katedry (kościoła św. Sta~
: łlisIawa Kostki) w Łodzi oraz .wspólzalożY~
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Z.'\NADU2XCIA W FIRMIE ,JJLOCK-BRUN". SKAZ~NY
WĘZlENIA·
. l
. ."

W dniu' wczorajszym

\{Sęd2iaKnr~liD-Kol'o&:ie"iicz

'a,

\C. t

i

' ~"', ~ ,

"Ił

eatr lszt
TEATR. .MIEJsn'
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A

Szubertem w:popisowej rom. kelnera Albert!..
:~ .
W' ~tt&: Q godz.. 8,30 wieczorem i, 'W'
:::.leiJ.riel~ o godz. 4 po pot po cenach popu::
lamych "KredoWe Kolo," z p. K... Lubieńską, :ł{
~ ~~

:ry.

gdyż taką opinję wydał w' swoim

s'hltnied~a priedstawienia "Chłopć)w. Vi'
·sobo:.ę J!l.l& 31 bm.. o godz. 8,20 wie cz..
premje:a we~j, op~r~tki "Wesoła. paru'".

-- ·ART. łDGONa-.
D~iś VII Wt1szym ciągu doskonała rewJ9.
'Jwiąt~na p. .t. ,j>ali się" pióra J. Nel~ w.
'U'astrzębca, ~. Starskiego .i dr. Pietraszka.
Najwidcszym powodzeniem cieszą się sk~
tsche "Zbrodnia przeciw moralności~' z pp.
!M. Chavea~ Cz.. Skooiecznym, S.. LaskowsiJ
kim i Z .. Durtmov:nslką ~,Business befol' aU'" z
pp. Cz~ Popielawską, S.· Sielańskim i Cz. Sk,}:I
mecmym, nPa1Ji się" i aktualna "Choinka Eo
':ijzjf', w wykonaniu całego zespoł1. Duiem P,(ł":'
;:wodzen.iem cieszy się p. Talarico w sketsch~l
, ~eerskim i p .. Cybulski w doskonałych so1ów
'~acli" Rewja. zapełnia eodZienniie widownię
• ostatniego miejsca.
Dziś dwa przedstwwlienia o godz. 1,iS
•'.
j, 10 :wieci:ore~

czasie

POLSKIE'~ W 'IEATRZĘ
POllU LARNY-M.
Y-l tl!t:(h;l~łę lstYC21l1a 19.28 roku o

godz. 12 'W południe Tow. im.
.Moniu§zki
odegra po raz tr2ed
ja.~lkę
w 3--cb
al,fach Lu~jana Rydla, "Betl~jem Polskie"
l!J:r.ł)2.m~ici)netańt"'and fil

dzieci pod kier_

wykonaniu

W. Majewskiego.

.rok

Sądu

Ze

SZkoły tańca
\\. obec powodzenia

Pokoju. (u)

W. ,LipIńsKiego

jakiem cieszyłYj

si~ wgrudn1u "lekcjepraktyc.zne"z dn!eID
2 styczrua rozpocznie się •drugi cykl lekcji ',to
.go typu, połączonych z pokaumi. osta~
nowości oraz, poprzedzanycn wykładami .poa
pularnymi walca i mazura. Te ostatnie ,jea
nak obo-wjązywać nie będą i przy zapisie ,.JJ,lQ
gę być, pominięte. Przeznaczone dla absolW_
tów s~.oły "lekcje praktyćzne" mają na ~
lu dals&y rozwój osiągniętej umiejętn~i:
sharmoni~owanie ruchów obojga tańcZ4cyci'J,
łatwośćlawh-owania międ2y' Ptn'mni oraz wy.zwole::lie z pod wpływu szablonowe~o pr~
gramu .k1dSU przez zaznajomienie ĆWic~cydi
sięz .bardz!ej urozmaiconemi ewolucjami, ~

,;BEl'I.EJE~\1

\Jtadoś~ kocJwrlał~.

~

_

Sąd Najwyższy. Sąd postanowił uehybć ·w~

1; ". Jt

" TEATR KAMERAI:NY .
•~
D:mś~artlelk i jutro pdą.tek o ~dz.
il wieczorem po Cenach zniżonych (od l zł.
: 4P~) ~,Radośćkochaniau z p.. Stefanj,
Jralko~ą W popisowej roli egzotycznej JOl'
W sobotę o godz. 9 wiecz. po raz 14sty
\~.Fura· słomy' o,.'godz. 12w nocy "Radośc ko
·:;~ha.nia ".NIled&iela,. dnia 1 stycznia o gOdz.
'r4 pO pol po cenach znWonych ~~Fun' słomy"
IZygmuntaKa:vneckiego. O godz. 9 wieczorem
. 1EATR

..

ZNAMIEN"'Y WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO.
swoich czeladników przy wypieku· b,ułeli· .'1fl
nocy. ObrońcaoSJkarż. dowodził, zep1"~
nocna .w. piekarn. nie ·jest' przestępstweJQ

.i

,DaJ,~, po raz piąty'Uotocliwł..

,-

_

raca jat. rz .. 'lft! si.8ml,:

• ,Tnst4.na Bernarda ,J(awiarenka" z p.. K.

,'mo1i.g1~ejo

ogłosił

. '

z
..

IW ,.

.

wyrok, kt6rego mO.:!l 28-letru Roman,2u-i
ławski ska2any lQstal na, rok wi«;2ienia zSJ
n:ieniaj~ce20 don, puprawy,'(p)

,

aOa

r

.

ZOS~ĄJ.· NA ROlQ ,

Bnm~~

,c

r"

y

. " f. ' .:. ~ '.
.. ~ '"
100 ~lł. zasadni~zej pensji miesięcz~
nej oraz prowi2j~ od ~'przedanych maszYD!
z!łl'abiijąc ogółem ok9ło 200.zt na
miesi~c. Przywykłemu dohulaszc2ego trybu ~
cia me' wystarczały skromne te z21"obki, wo
bec .czc:;o ~zukał poboc2n~ch nieuczciw~ch
:źródeł dochódu.

wydział

kamy
~ódzkiego Sądu Okrc:~owego podpr2ewod,
'~elem.cmentana na Za.rzawie, me szczę&! tictwem sęd:eiego Korwin-Korotkiewicza
~\iząc p:zyłycb pracach własnego ~osza i r07pgtry"rał spr8W~ 2S-1etniego Romana'
~~Iunych ofia:t.
..
r
•• .
- r..' 'i1 '
Żułn\Vskiegn, który popełnil cały szerejg
Za zasługi po}ofone Ola dObra kOSCIO~ naduży~ na, sikodę firmy
"Block-Brun"
'la katolickiego w Łodzi ś. p. Tyszer zostal
.łOdznac7.ony przez Ojca św. orderem .,P1'o
przy ul Piotrkowskiej 16~)· prt\cuj~c. VI niej
'.cc18esia et pOOtificae"o
.
('d dnis. 15 lutego br. Vi charakterze spr2e&
/~
p..Tysze:rzmarł w wkJru łat 76, po ,Jawcy malizyn do pisania. Roman 2uław.
:108t&'$;atC po sobie nczn~ rodzinę i " imię ski ezJowiekintdigentny i wyks2tałcony~
?ea.egoczłdwiieka..
;,wychowany w \Viedniu, były ,oficer artyle..
'.
.Ziemia niechaj' Mu~. będzie!
tli i lctnictwa l!Qbi~a.ł ~ ~ J3łock-:::"

r r zer

lic"

grupy
..

'TEATR POPULARNY W SALIGEYERA
,)Wesoła noc Sylwestrowa".
, Syl.wester?Al pasem,az .nim ;,Wesola
Noc Syłw'estrowa"kt6rą urzlłdzają utyś~i
W Sali l~atru Geyera o godz. 11.59 "nocy.

necznen.~i ~Pl2eZ udzielanie od,powiedniełi
w.skazó,,·e-kw jaki lposób Da, ])Odstawie _
nYch kilku nPU~ suadnieżyeh, mobla impm
Wizowa,~ rupełnie nowe układyfigQf~.
.,
CLA-\IRE BAUROFF PRZYJE2DZA:.
Lekc;je pra!ctyC21lC (w kilku· \IgłU~
GeJ.' jalna artystka~ta.ncerka Claire Base niacb.) odbywać się będq ,dla kddeRO' "po,!
·uroff (hrabina Zichy), której Występy w Ulł 11.1:raz w tygocllliu "zapisem Dl Jeden mi..
biegłym se.żonie w Łodzi wywołały powszech ~ią.e. Nie~~Jeżnie od tych te·, ....... " dniaeh a, 3
ny podziw i entuzjazm przyjeżdża tylko na 1 4 StYczlna rozpoczynają ale nowe kuny ład
'rlwa
kon'~€'rty taneczne. które odbędą' się w c6w n")w:oczesnych: poezllłtkowe i dla Iuwa.
TF..ATR POl'UL.Ą.RNY.
Filhar Iolljl w piątek dnia 6:ego oraz w ponie sowanycn. ZapisyprzyjmowauJl S. W lokalg
· .' łJ~ tylko trzy dni dzieli nas 00 "We$ działek dHia 9 stycznia 1928 t. pt. "Kult na.;t SIkoły rryY ul Traugutta nr.. l (gm.cli
dei N~,y Sylwestrowei'\ którą urządzają.
gości w t~ńcu". Bliższe, szczegóły tych nie~ Grand Iiotelu) codziennie 'między 12-2 Ju))
~ w T.eatrze Popularnym. Przy~otoW2,.
zmier'1ie
.. interesujących wieczorów._nieb~· po &:ej a p~~~tetn , - VI mies'7,bniu pryw*
tyf.h przedstawień dobiegająkoflca.
,wem
,p~~y..
... " . r y*,~~,: ;\V~elicb 17 00'·3-6,
.
.' ...
DAi§ :w CZWArtek i i,uno w p~tek Oe ·v·_,.......-v~' 1 i V . - WielE ".. ~'., k W ;": ~'~
.
.
.'..'
~
y..
~
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_do

•

•

y

~

.....

-..';,

~..

0.

.:.

.;=-.. Ą

..

,Ą

~.

•.

,

\.

?a~:..,~2i:!!:t;;;'~""

!..

.. •

~

'\

. ·111

E.

PRZEZ RAOJo.

PR.OGRAM. . na ddeił 2!ł .grudnia 1921 't.
War'i1awa 1111 m. -.. 11.40 l 12.00
Sytni" CI.~U i komunł Im ty: 12.0.s Otltzyt
p t. ,.BiłJ\:.= ~rtUtckiłli)' i własne, wYIL
TRZY PORAżKI AKADEMIKÓW.
rEni JałU Oluewsk1" :-1.40 i 15.00 Komunii
~wody wczorajsze od początku d,v I Jobl. Sędziowttł p. Pietrzak - dobl'lO.
.
k.ły~ t6:13 I<OUHJłlłk-lt harcerski: 16.4U tX.~V
\\r piłce Koszykowej YMCA j ab~
tik cIa )c-"lh,c' 'ł wYlIłł. p. b'larja Ankit\Vh kói1ca należały do 'ruezw~'kle CIckwych.
Drużyny żeńskie rozegrały n lko jeden micy zademorutrowali pneśliCZID\ grę, pa._
~iW4, 11.os Komunikaty
P.A.T.: 17.2V
j, \\ łr6d k~~\t.ł:k 't
przc\:th,d
fł'vdatwructw,
omówi pri)f.

nAjnow~2y(.h
Mościcki:

H.

i7 4~

A.łJJ!ł"~;a htt!r:uka. Radj.)foniza~ja no,
~łi ••{ł! ~,.,nt Kisan" Wacława Siler·Jsze\V.
,tlł't!~ .. J~ ilJ R)zmaitQ~~i, wygI. p. L. Le~ńlki 1 ~ł \5 J 1905
l{.)n1 unikał y;
19.20
łl rlłu .. łn S," z Płłlllmia (opera łłJak·b lutu!.
.tt~. ()plel.~lleJ~),
W przerwie biuletYn
~ MC~~il~er P\)~()na{ł'ł
w
j~%yku fr;\DeU.ł

'f;rim= 22.,0 i

222fJ

Komunikah':

22 30

T~nqn}i~ł, łnuzyki t.meozneJ: 23.30 Komu.
il!ls;t 1l A.;J •
P n zn. ł łl .. 3+t8 lU. 12.05 TrsnQmi.
14)0 Notowunia ~iełliv
17.20 Odczyt p. t. ,)aQel
ka .ła.\\.n1l'J i dzisiaj'" wygI. ks. dr.. Br,
:Głłłdysz; 1745 Tr:.tnsmisja z
Warszawy'
:19.00 Nadprogram: 19.20 Audycja wiecznr.
. Da ,Jak6b Lutnista t., opera Henryka Opień
. hlcjr~o{Tranl'\mi~ja z teatru .vVlelkiego w

-'S!a

&

W ~:"·l ..lWy

r·' eni ę-i' ne :

!'llltl:

Poznaniu) 22,,00

Sygnał

czasu. Komunikat
franSllthjtt muzyki, blneC%lf

Z.l) K.Z : 22,3{'
.ctj z wlnl;lfnl łłC~rlt()'l·t.
Kraków. 566 m. - 11.40 Transmisja.
komunikatu r:A. T.: 12,00 Tran'lnisja sygna
lu C7.1SU. bejnału 2: wi~ży Marjackiej. komu
niksłu lotl1ic'l.o- ··met~ł"rologiczne~o·
12.05
ffrpt'lsmisja z Warszawy! 1440 Ttansmb!a
·:komunikatu P.A.T. i gospodarczcq(l; 16 ·10
PogauiU}ka dht p~ul: nCO Stti-ly rak ma d
<powi<:dzenia kobietom u, pióra Jadwigi Mi:t
,owej:
Transmisja komunikat l P.A.T..
17.20 Odczyt p. t. "Główne kierunki myśli
na :jeidzie filozoficznym polskim \li W Qr~
u4wie. Cz. l": 17.45 Transmisja z \VarszQlI
wy: 18.55 Transmisja komunikatu P.A.T ..
19.05 TransmiSja komunikatu
rolniczego
19J5 Roz:mnito~d i komun'katy! 22.00

17..os

Warszawy: 22.30 Tr"ln")misja.
muzyki tanecznej 2' Warszawy" 1ł ~
", nV~ja kOIDl." ł jkatu P ..A"T ..
<

~

~··"owe kS~ą~ł~i
b ..&f.

CZy

wYit~iła
ś:fąpila 'W

bez

Sobolewską. PlcrW;),Z'l

3

ośmioklasistek.

Sobole'" ska

W\,I

64U; bez Slomińskiei i LewinÓwny.
Wygrała b. ambitnie grająca drużyna Sobo'l
lewskiej 27:25 (11:15 15:10 idogr. 2::0). S~
&biowA! {.t. Kiedrowski dobrze.
1

Z drużyny Sobolewskiej wyrółnlła ;ię
Mihułkówlla i Kapczyńsk.a, ze Szczaniecktt;"J
l.aś Kloozyńsk~ Kr. i Dczykówna.
Drugi meCZ siatkowy rozegrały drutyłll
.oy akademików i YMCY~ która wyshU;~L. w
7:kę. Zawody b. ciekawe prvwuclzone były VI
{,ierwszej części z przewagą :{..1V1CY. w dr·...tt
giej natomiast akademikÓ\\'. \\ y~t'ała YMC \
i8:25 (15:10, 10:15, 3:1), zktór\.j wyróżnił
Wełnic i Linka; z akademik6w Kiedrowakl

TKACKo-~WYKONCZALNI
W PIĘCIU JĘZYKACH.

.l\da.m Trojanowski.
Warszawa, 1927. \Vydawnictwo

Ka.<;y
:lm. MiilllowskiegO. Skład główny w księgat
Id L. F1szera.

W'prowadzanie . nowych, ś",ieiyeh, a
,Pnedewszystkiem trafnyc~ wyra7ów do lUb
~o ltlzemysłu jest konIecznOśClą na k~,
dym bowiem krOku spoty'kamy wyra,żenIe
niemieckie, które wraz z rrzyrządami i ma,
liIlI2Vnftfl(l1 Z Niemiec do nas sprowadzonymi,
się do słownictwa polskiego. kalecz":)Jil
i przekręcane do niemożliwości. Dlatego
ka..!.dą pracę, kaidy krok, dniący :0 wpr~
. lla chO<'lażby kUku wyrazów nowłti1C
z uznaniem. ,,słownik Tkacku;;\Vykoń
panaTrofanows-kie~o jest pra~"
staranną, wpruwadza wiele wvraz6w
! mow,' ludu i języka fahrycznego.
'1b, ale fet i harrlzo wlele wyrqzów no
OOhichczas u nas nie spotyl:anvch.
,;~,;\ ...... ~lą ~ługq autora jest zehrnn:p tych
~.UV8""ich:~a.ufi dla ott6tn~go ułvtku, lO

aninlUszu i prowadzoną Wm01'defCqenl to.
me. Zwycięźyła drużyna YMCY 24:19 . (f':l.
Ł\o2, 8.5). Stidziuwał dobr.te p. prof. Fiedler~·:.

Z akademik6w
~ki j R~boWSlki, t.

wyróżnił się

Kostrze·,.
YMCY Alas:ewski i KaRl

!dci. Drugi ObÓ2 akademików, asłlOJ1v .~
truWskimł grającym drugi mecz kouvko~

Gt-n..

rod rząd - arał bardzo słabo B vn Jd
Niem. Gracze niek f 6rzy nie mieli wprost)"
jęcia o pro.widłucb i gne w koszykówkę.
Nic też dziwneQo, te przef,tru 22~18

(2:10. 2:12, 8:1(., 10:6). Po csośOi honor ab_
iJ tików łJratow«J p.. K06tnewski,' grając: ~
·fi41fn10 i z poświęceniem
al p. BI'łlUCJ' l -. dobrze

za +-rzech. Sędl~

v

,

t

ile one wejdq w praktykę trudno dziś ~
dzi6, ~<!y! prawie kaida okolio~ fabryczna
przyj~n swoje nazwy na poszcze~ólne częś
oi maszyn włókienniczych i chociat sę one
prawie ~~wsze przekręconymi wyrazami obcy
mi, to Jednak ",'Szedłuy raz w użycie z truI
rlności;~ przechodz4 w zapomnienie.
1

Wydanie nSłownikn: jest na czasie i
tak dodatnim objawem rozbudzenia lię naszej literatury toohnieznei. że powinno się
znaleźć w ręku nietylko kaźdeJlo tkacza i wy
kończ!.11nika, lecz wszystkich poświęca iących
się przemysłowi włółdennicz-emu, ~dy~ odd:1C
mołe ZDakontite usługi tam, J!d;Zie slownb
two polskie Wprowadzać nrueły.

I

~.,'Ilansnlisja ił:

SJ,OWNIK

mecz: Szczaniecka

NA RYNKU WYDAWNICZYM.
R. M~rjnt\skL
Prdctycmy podręcznik dla palaczy k()$
tłów paro\' ych.
Z 181 rvcinami w tekśeie Stron 256.
Nakładem KsięJlarni Ludwika Fiszem.. Ux1ihnto'\1łtice. 1927 (Bibljoteka Tcchnk.zn~Na."
ukowa Fiszcra Nr. 20). Nowy tom Bibljoteld
Technh:!zno~N~l1kowej zapełnia lukę, daje się
cd dość da'\\'11il odczuć w na,zet literłtur~e
techn{cznej. Zwhu~zcza l,ódt, .lako miasto
przemy'ł~owe, odczuwała. brak przystępu i
rzeczowo oprA{'owanpgo podrecz.,fka 011 PfU'
łllczy kr;tł6w, ktł}rzy prz~watnre nie. młe1ł
moinoś'11 kor~y'ltaniil z pod' bnvch
kMąiJ
:iek w o~f'v("h 1~z\1mch i obywać ale musieli bez jlodreoznika.
KEłf~ż'kft 'P. l\1:u;ó1ń~kieS!o fest Z'vi ę"l n.
m1ei~';f> i ~tzvsf~nnif" rmr:,cowanvm Z"104
rem WS7.elk1f>h \\1'1:1 rl'omo§cl. potrzebnych pa
łaczowi przy obsłudze kotła..
Krdatka ułożona j~t metńdvc".,łe ł
t

ndzntl~'71ł fiłie nr7y~4-e"nvm w\:kłfl,rlem. Orldt.
ona niewątpUwłe du"o tl~łuflj n~~h'1ko lli!hll
!ac?mvi i jN11"\ ~nmocnfkl'\m Ale Tf\Kłf ł wl~'\

~cic;elot'i·, z~kł"'n'U f'rz"m,·~l" .. ··f'H'ło załrud.,łstII

iacego kotłv THl1"O'I,t~ To tp1; w;nną ~ł(lt nna
'<"~<i1'P7:ĆW 'rp'kn ,.. .,."rłf\~ Ol=!('\"'·:. ?'(łAł'<lV\ł !1ł'kne

"01wiek stycznoq(;

'l

rn"ncn
,,(lp

kotłów parowyen..

i

~ochwala książek:

Iza Glinka: Totloty ktD'

c.

nswnłowę.

korosp. Pary-k!l. RQbotv re; z ~.
J a:rt. O ozdabitmiu bielizny. ~
mod.
toalet wieczorowych, travestiś.. sukien.
dziennych i do pracy sawOclowei. JUreik

prU:tycmy~

Kurt trykotarstwa Dobra

cl~ień

\va ~ielhurrl:"!1"u<:ek

Ro~e~o

.eo.-

podym i td. Okładkę. tj. obłe joj &trollV.
proj. Janina Petry Przybylska. adlufe j~
błlc: w~%ys14de prace tej rtystld 'WY8OId ~
ziom artystyczny, a w odznakach kotvłjrR&
wych ozaruje oryginalność i świeżość 1>OO1y.r
ctłów. ~ład gł6wny! na tódł w bi••tiIł
• ~jU, Narutowicza 2---o~

Na bale, zabawy łłtme 1J~'~
urządzan~ 'Przez Stowarzyszenia ł ~M:
DobrOUJDftcścl, polecaj"

B-cia IGNATOWlC7
teL s-3S

Piot!ł;;Qwska 96

R6!nt.
s p i r y t

włna,

szamp.lI"

po cenach h_towyc;r.
ydzie1:łnyclt
odsprzedawcom a ma
went J;WtO!u każdej niesprzedaaeJ buW.1IL
11

ł j a
stałym

a

Smiprłplnv wypadek prly prał~y
W godzinach wieczorowych .. fabry.
ce B-ci Seibert Sp. Ake Pnom. Wł6kien
uJ. Suwahka 6 podc2as pracy przy" apt;l'tttl
cie, słuzącym do spawania metali, ·foborirlk
18--tni Zygmunt Biegnński. um.. prą ut

f.

B{tdnar . . kH'j 4. rmdczas ~ksplozji teJM, ~
clf;:tko l'tlnnv w 210\\ ę odłamkami.·
NleqlCZ~"hwy Imarł

"ŚWT Ą T KO'nIECY".
Tre§~ nr. 24 ~'wi9ta, Kohfece~

Vi

.tł. Filochowska: Czy Valentłno został Oit.
ty?; Ot.. Storch: Wenus w ~rwonej p~~
\\tlelW'"
pnedklad I ezcsldellO K... Alberłił
Gentelman: Cośnie004 dla Pan6w: Ob~.~
wator: Wypada - nie wypada? Bluo Boy:j
O podarunkach; Kronika: Traged,ja tycia
Szadery Duncnn-K1ub międzynarodowy 'lfiI
tystów.. Jak się ubierają Wlośm.cH Te ł o~.v~

1U!

-

r,7Rsnł1'!~m!'J ,

;·J'vle~,"';~ka!

~a nagroc:ł%ona na konkursio świata K~
Władysław Wltliclti: O modach obecny.'

na
pfll- .
tyłego lekarZa Kasy Chorych.
Na miehc.'c wy~dku pnybyl ,rokuretor
Sądu
Okręgowogo i poBeJa,
któtZYt
A.'

Narn rJ7eol

z ~'('hei \Vónd~'

lina Marja Dobrowolska- \Veronłka. nowe--

GCdlodtenle prf )wlldzą wkterunb&
\.nłt:nut przyL;r.yny ~k!'ptogii· (pl

...

_~

wyj..

T6

nlwunOW~Klf

aUTolu

_ _ .. _M. _ _ _ .__ . _ _ ..• _ _ _ _ . __ ._._._ ... ___

G~rle. Geillng
LOuis de Ba..1'

.

·Vlx.Ba...

'lmest

lITO».' .

'.

Moet .. Chandon
Mełd_lecle

.,WINA,

BIAŁE

l
I

ROdsardln

leE
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