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kto jeszcze niaw Idział najwfę1~szego
arcydzieła
tegoroez1ej produkcji p.t..

w!zystkieh m'ei~e

I

Ił

.

Grus!clyti.ldm, S31s!(!:n I Innymi
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~enee

Adoreg

BarDił

a

Bat:łłord'

CenY,miejsc: Wdni powszednie ~a ws~ys*ki~ 'se~
ans~
~aś w sobote n~e?zieI~'l swiętaod g.1 ..3pp
I miejsce 75 gr.,lI mleJsee40 gr. Ul miejsce,30gr

PI ifl r

ut Nawrot

QZ!Ś' .

(Wilki Morskie)

w,!łnw dammk'e w. Wieiklmwyborze
pO 'wyjątkowo :nI5k~cb C na ch

ł\iyszar.

Pl'ze-pl~kny fllill' ,p. ~. ,~

.łśli"Z'

'

'.

, pł~tna, obrusy'j kapy "hiałe, kolor;, , ręczniki. roletowe .,
Ha:nelety.. i. barchany, satyny' i' batysty, ,etaminy i opale.,

ora

.

1~

'1"'" .~',

W sobotę niedz'iel~ i święta od godz: .3 po 'pał;
l miejsce "jO gr, II miejsce 50 gr.lUmiejs€e 40 gr.
dę~."~I@~PM.·meg_I~~~~·~~DdW~~W~"'",,·. .amm..r••

~le~Skł

łtinematograf t'l'$\Viatowy"

,,'-,:'Od wtorku. 6. XlI :- 12 XU' 1927 l. . .
}>.JCl dorosłych ."
, Komedj~. w<~o aktaCh.' .

, 'łfij.m·;en'f~1a,.'nac:·c·i

;;",:;1:
"._.
Na podstawie art. 32 Ustawy z' dnia 28 lipca 1922 roku o ,ordynaćji wy"!·
J~~cz-ej'do Sejmu (Dz. U" Ri. p~ Nr. 66, poz. 590 z 192~ r.) wzywa się wszystkich
w~aścideHnierucbomościg położonych w obręhie. m. Łodzi, do złożenia . wykazów
ilńiennych' osób ioboj~a płci, posiadających czynne prawo .wyborcze do' Sejmu, a za-

miefukałycbw

.i:ch domach. .

"

'

.

_.

'.: " ....- ..Każd"Y właściciel nieruchomości lub je!to zastępca obowiązany jest załosić
ślę do Komisariatu Policji Państ\vo\vei, w Idóre!!o obrębie położona jest je!tonieru..
"ćliomość f w dniu 11 !!rudnia 1927 ro~u po odbiórwlaściwych, formularzy i złożyć

'ffypetllione

formularze z powrotem do tegoż Komisarjatu P. P. za pokwitowaniem
'i!a.JPÓżniej" w dniu 12 grudnia 1927 roku dogodz~20.. eif
," ~ ., :
Wykazy winny być sporządzone ściśle według wskazówek, podanych
w'fQrmularzach, i złożon~ w prz~nhańym czasie.
. ,,', :~. Właściciele nierud!orn:>~~iwzgl. ic~ z~st1Pcy winni n!eza~toso~~nia się
::.!,Q, W1)~.ejsze~()R04P?rządL~m'lJ :~osraną pOCląl!nlęCl do OdPOW1CdzlalnOS.Cl karnej
i'ali.. 'j~9 Kodeksu Karn~io. .
;'.
.
Ł6dź, dnia 9 grudnia 1921 roku" .'
.
'~ ,
.
Prezydent m: Łodzi. ' .

, · ." .

to1msm' Rźttdtfna
·~···P.
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m~ Łód~

. (-) Br•. ZIEl'4iĘ<;Kl,

~ltn{<f

o. (-) J.STRZE1"llL'ISKI.
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w roli głównej: Laura la Y. hlude
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KOme1ja w 8 aktach '._
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tU'u'ell"ZY

ałac

11"111 II'

nA

SPł..A rY~poleca

~

uno Rosenberg Piotrkowska 103. _ ~ .

Jedwa.bne. wełniane i bawełniane materiały
Dl'.. Med..

Specjalista choról::t unu, nosa, gardła i krtani,
wady głosu i wymowy

przeprowadz ł . Się' na'

ulicę

sł#hodnią'
(Weiście teiprzez

ul. Piotr~owską 46

Te!" 6G.- 0 1 , .
~!'dyni,d~ 11 pQ - 'li cQ i ~ lIIIIe' ,
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Nr WJ.
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a.

Uchylona kontisk
ta
,.R'
zwoju-.
w
IV

:;ad Okr. Ule dop~trzs;ł się

OdDowifozi dłluej D~O.K.

DH' 2fgO kary~oonego i ucb~ l~ł konfiskatę

pisma.

S,d Okręgowy w Łodzi nadesłał bant nałtępuj_ce pismo:.
• .
. ••
S,d Okręgowy w ~odzi, Wydzial Kamy na ,?os. gO.Bpoda!c~mw· dnIU 6aru~
PO rczpeznaniu wnIosku Prokuratora O 2atwleldzeJue ~aJęcUl Nr,.33O Cd_OP'"
.kozwó/' z dnia 1 glU dnia 1927 t~1 postanowił:
.
•
,

1m ,.

Zważywszy, że Komisarz Rządu na m .. Łódi zarząd7ił zaj~cie Nr, 3~ ~enD_
ROf.w6j· :t dnia ł grudnia. rb. za umieszczenie w nim artyk.ułu p •. t.:... WOdpowleda D.O~

IV.., dopatrując eię

fi
ZBPomłty pisarz
f

rosyjski bawi obecnie wWarszawie. W dniu 13 ł 14 bUl, wystąpi
.
z odczytami w Lodzi.
a
_

rai.

ilfSZD Di

..SkJellrup- MlrlstanyU. czy ,.de Vlto".

Jak dOllOSZł& z Krakowa na południowej

nieba ukazała się jasna kometa O gło..
!1,llYie dru g. iej wielkości
gwiazdowej.. Długość
l' \Yark0C!2a komety wynosi 3 stopnie" Kometa
'porusza się ku słońcu w kierunku ku północnej półkuli nieba,
!
Od naiwy swoich odkrywców jednego
w Australji. Ił drugiego w La Plata kometa
I otrzymała na'Zwę SkjeUerup-Maristany.
Istnie'"
je jednakie pnypuszc,;enier ż,e je,at. on.a -identyczna z komebl de V leo, Jdora. .WleW 'W t.

w .:zyDle redak~Qr!l cec~pnestępltwaf przewl~zl~nego ~. ł aft. RQ~
~,d2enia Pre:tydenta Rzcczypospohte) .'1. ~nta ,lO ma)a. 1927 l, •• %Dllenl~J,~ nl~~óre pol~~
wienia ustaw karnych o . rozpowszechmanlu. mepra!'dz!wych wlad?moacl. ł o !tll~wapCh;~.
Prokurator przy Sądzie Okrę5?owym wy«ąptł. % wruosklem o zatwu!rdZenle zajęcia 'I. tesoż~!
att. powołanego Rozporządzenia. ie inkryminowany artykuł zawiera doeuszcftl~ CO .~
formy i tonu krytykę § 611 R02pofzI\dzenia Ministerstwa Spraw WojskowyCh, CO cło eelo"
id tego rozporzl\dzenia i jego zgodności :t wymogami ~onlty.tucji, że n~w~t gdy~y ta~",
tyka opierała się na mylnych przesłankac;h pr~wnych. n1t~. moze wywołac ruepokOltl puhl~
nego, Ił zatem w danym wypadku brak Jednej z zasadnIczych cech prze&tęp.tw:a" p,...... '
,bdanego w l· art. powołanego Rozpon,dzcnia P.roaydenta Rzeczypospolitej i' wobec;.· . . . : ' .

itcie udl,ll6.

Za zgodność

l

Reda

"Słowa

Beml.

hołdzie pamlQtl gen.
uroczystości ku czci gen. Bema
na W ęan:ech, prezydjum m. Krakowa wysto..
~wało następującą depeszę;

W

,

I'

.Miasto Kraków, w którem gen. Bem w
szkolnych czerpał podstawy
: ideowe do swej późniejszej tak sławnej dzia..
lałnojci, ł"c;zy się ze stolicą Węgier w hołdzie
~ 8woich latach

dzisiejszym dla wspólnego bohatera obu bra·

ł łDieb narod6w..

~

(-) Prezydjum Miasta Krakowa,
Wiśle

Na

I. dni

~

Rozwiązanie zarządu warszawskrej

Kasy Chorych.
Dnia 9 bm. Okręgowy Urzlld Ube:z.pie..
C2eń w Warszawie rozwi~zał zarząd Kasy
hChorych m.lt. W ar~awy i z~mi"nował ko-

,.;l

NI

,.. miaarzem d-n E. Glebartowskleło, który b...
I idzie kiero'Wał instytucję do czasu wyboru no...
wego zarzł\du..

, I

nie

weJdą

mnIejszościowego.

do bloku

~
We Lwowi-: z.~ońclył~ li~. ~~ra?y la..
"dy partyjnej ~raJoweJ O:~am%aClł SJomsty;z..
inej Małopolski W,.chodn!eJ. Na .pon:ąku dZI7U

'!,l1ym była międ~y lJlneml kwest).. przystąp u:...
,i. . Sjom$tów małopolskich do bloku mnił,j..

,!rl~i"W &U%łzej 0Y.
.-1
k UI)l•. w:goc~em
-..I
.. b ł
..
;;.
'Y 0, ze
lnitJa tjonisłów kongreJówlu ~.wlodła na ca..
łej l. iai.i. i że Of.gan. it:aeja m.lopol~ka do bloku
PB)". blP.ijf Charakterystye%na Jest ychwaje.
, •

pokteł1ałllca obowilł%ek bezwzględnej dYle)P11lłY Pł\tt)'jnej, a %'Wró~ona pnec:w ewentu~l

nYfJl pt6bom pO't.~ego!nych
łoi.. ,..Mń :t

c

'I.

ni

na Wi.le zupełnie zamarła.

trdZł mełopolscy

Berbf:okiego

6wczesnego płk, Berbeddego. Na roaptawie
świadkowie ini. Czesław Zbierański, Guqtaj,
red.. Markowski., b. poseł ówczesny U$t~
k,!meńdan~ P"f!,.W... ~r. Marian Z~ndraat~,
śculłkowskl Itwlt~rdzJll autentycUlo8c ko~. .
katu i szczegółów w nim znajdajlłCycb
S,d, po bardzo wyczerpujących obradach M~
za! red. ~ oj dera na. pół roku, Wit;. zi~.'ł!:.<.'
brona wnloslasprzeclw do trybunału a .
cyjnego.
;,
Nadmienić naleiy. że był to jui
proces w tej sprawie. przy pierwu,m l'e
tor Wojder był skazany na rok, a!e S,d
lacyjny nakazał nowe przeprowacłz:enie spr

wi ,.Słowa Pomorskiego" Aleksandrowi Wojderowi.. ,.Słowo Pomorskie" W odpowiedzi na
słynny zakaz gen. Berbeckiego czytywania
przez woiskowych "Słowa Pomorskiego!!" od..
powiedziało ogłoszeniem komunikatu P.O,W.
z roku 1915, k.t6ry mówił o zamiarach akty.
wistów zgładzenia członków Rady Regencyjnej ucyb. ks. Kakowskiego i p. Ostrowsiue..
gO. Komunikat P.O,W. wplfltał w tę spraw~ i

Iy p

Mrozy, trwajł\ce bez przerwy o~ I~ere~
spowodowały ponowne zamarzntęele W l""

Ze~luga

l,

obrazę ~enl

miesięcy Wlt Z eOla

Toruń, 10-12 (tel. wł.)
Dzisiaj nad ranem o godz, 3"ej zakończył
Iłię trwający od czterech dni wielki proccs
prasowy Vi sprawie aen. Berheckiego, dow6d
cy okręgowego korpusu przeciwko redaktora-

16d I kry.

aly ł pod Puławami. W Warszawie płynie dziś,
~; fę-ta kra. W do!e rzeki sytuacja bez zmiany.
)~ BUg i Narew stOję pod lodem.
tli

Pomorskifl!?o· za

skazany na 6

I

Z okazji

:

'n ime Pflelft B~lfDiB ~~wn~u Jra~y'

I

I

.

(podpis nieczyte_rJ.
Na skutek uchylenia przez S-d 01cr_ w Łodzi nieprawnej konfiskaty ..,Rozwoju·,~
dn. 1 grudnia 1927 r" wyd~wn.ictwo .. Roz~oju4ł skali,. • Ko~i,arja~ Rz,d~ o zwrot strat ~
kłych dla wyda.wnictwa dZlf;lu wstrzymaniu w sprzedazy pisma 1 konfiskatę pUeJ; K.-.
sarjat Rz"du pewnej części nakładu..

II półkuli

l&t6..

.

St. Sekretaf2

d2ur.l.czy p6J'"

blokiem.

~~ łłI~ oduł8ł Be oku Reform Rolnych

Oł!isiaj «) g()d~.. 9..ej ranopnyhył do
Krę):owa p" lnini.ter Refcf.tn RoI~yeh prot.
\l itold a~~'i(:~ '\'\ f ('w~rzy$twl~ prllUd.

łó

ViarSZaWf) 10$12 (tel. wf.)
Głośnem echem oJbH się \\ swoim cza
8 1e napłłd banuyuki, kóry :ł ostał
dokonany
tJi."zez czterech mężpzyzn" z któr~ ch jedeLl
l"yl ubrtiny w munJ.ur 9d1idaota.
Tegot samego dnia poszkodowany za..
wiadQmił

<)

~uchwałym

:lapadz!f: policj'ę.
wydzi:llU śle lczcRoprz\

funkcjonarjuf.Zc

"oonenJzie T»o\viatu war~zltwskif1i!o ustalili,
iL rysopis jedneg:~ł z n~f.a$tn:k6w zgadza

Slę'

z ry.,opiBern bandyty t utndszka BorowIlI
5-kiego, :'.umieszl.r,ałcgo w l. 1 a.rdo\J,rie.
Nad Borowskim p;;};cin roztoczyła

Rady Nadzorczej Państwowego Banku Rolne'"
go. O god~ Jl-ej 3u przybył p.. minister w
towarzystwie metropolity ks. Sapiechy, pfe"
%ydenta miasta Rollego przedstawiciela wo.
jewóddwa cio gmi\chu krakowskic)!o oddtia ..
lu tegoż Bank.u celem wz:ęcia url-ziału w \UO'"
czystości poswlęcenia lokalu Banku. Altu ro
św:ęcenia dokonał ks. m'!!tr. SaD;echa.
--- <lt.>o--

PRZEZ RADJO.
PROGRAM NA IJZIEN l1-GO GRUDNIA.
Warszawa, li} ł m. -

12.00. ~Yinal

C?"..

i komunikaty; 12.10. Tran ... rnisja k..Hh.. ~łh.
z Filharmonji waUZR \\ skiej. ł ~ ••~O i 14..IU. t1d
C1:."rtl .rolPicze;. 15..00 Kum.,uu~atru~.Lti.,olo.. ·
ilU

SClc~ny; 15.15 l ransmisja koneer.u łymfonicz,.
nego z Fiłbarmonji wanz6w.ltio;' ł 7.20. Roamaitości, 11 AO Audycja litoraeks" Autor~
cja Antoniego Bogusławskiego i recytacje T ....
leli T rapszo-Krywultowej; ł 8~30 Komunikaty
P.AT" 18.15 Odczyt p. t.
Królowa rzekAmazonka". 20.00 Koncert wieczorny 2100
1 nHlsmisja z Krakowa. 22.00 -t2.20 kom~Di
katy; 22.30 Transnlisj. muz)'lti taMcaHi:
23JO Komunikaty.

NAJLEPSZE"KS

lKIrl

t\DAC arntPlOSPfJlłi\tIMt~ 1.

_.... . nt

.~

,.Nr~

. -- . 7

340

I

Dc du·j ~·ee ell ilbra' ebLi l.
i

Marszałek Piłsudski

proj etem

'Polskazadeklaruję::Dienaruszalnos6
Gęne\V4 lO~12 (aw'
1.), . ~Pziś o g9~ 10 min. 30 rano matSZłl,;:
~'PiłSudski udał 'się •do s~kretarj atu gelier;ił
1l~9'Ligi ,N arp d6w, gdzie u sir EricaDIUDl.
'GlQuda odbyła się poufna konferencja, z tUt
."

....

.

... ,

,~łm .Waldemarasa.

Delegat· Holandji, Belaerts.odczytał
iprawozdanie,które jest zarazem szkicem
fOrmuły porozumienia w· kwestji· rozwiązania
lonfliktu polsko~litewskiego.

granic litewskich

szerszej. polityki państwowej. Zdaniem pra
sy hak~tystycznej donie~ien,a te są aluzją do
spraw.l wschodnich i kory~arza. pomorskiego.

wyrażają pogląd.. że doniesienia .tE!
łSĄcałkowieie ,i najzupelnh:j beZ}lodstawne,
gdyż min. Stresemann'nie posiada, tak daleko
~dących uprawnień.

Pisma' te

. śNIAD'ANIE 'U BRIA.NI>A.

Genewa 10#12 (aw)
Dziś w południe B.dand przyjął śniada
':Obie strony" . tj.ma.r~. . Piłsudski 1
:W~de.maras,"zażą49ły pewae zW:J'0ki, dla za l1!em 1D:arsz. Piłsudskiego. W· przyjęciu wzi~s=
s~:lowienia,się n~d . szczegółami oW6j for~
"':j !l,ldziat r.ó\vnie2JChrullbt~dain, Scialoia i
lll\lły~.M.arszałek Pilsud;ki podkreślił, iŻ Pol Stresema.nn.
ska nie z8nrlerza' godzić w. samodzielność Li"
. twy i jako członek Ligi Narodów dążyć bę
LOSY KEAJPEDYZALEŻNE
.~iedQpokojowego załatwienia sprawy kan-: .
OD POLSKI.
ł łHktu, rękojmią· czego winr~o dla Ligi bid
"~
Bc:.:tlin 10~12 (aw)
;~ołmarszalkaPHsudskjego, słowo.
. ,"
'·i"Vbs$~he. Zeitullg"pooaje kores~
.
Posiedzenie· trwało· okolo półtorej ~ , ,pondcncję z. ":Klajpedy, w której przyznaj~
idmny~, Nalezy oczekiwać, iL kOll1f1ikt wsa~
glębokąsłu$zllosc słowom miniitraZaleskit
niej rzeczy ,zbliża się ku rozwiązaniu, jakkol gOJ wy~owredzianyln w Genewie, że Klajpe~
1\Viek' nie jest. jeszc:ze peWliem,. czy ostatecz::: ua Rjest'całkowicie zależn:l od współżycia Li~
fte:decyzjepowZięte będą jesźcze dziś. w go
twyz Poską.
~ d.Zinach popoludlI1ioWych.
PistnoW' donies~':'!nH' s\vojem podlkre~
5Ja zanik l'uchn ,porto\ivcjJO\Y Kli.tjredz;~, zu
MARSZ. PIŁSUDSKI OPUSZCZA:
hozenie lucltItłści i "upadek b andiu, spo\vodos
. ' -.
~GENE~VĘ.·
!Wany· pr~edewszystkiem brilkiem surowców
Genewa 'lO~12 (aw)
z Polski, 'głównie... . drZe'\nl z Wileńszczyzny
,"',:Z li6ł'delegltcji porc;k~ej informują, że'
. "Nic więc dziwnego' - kończy. kores...
iBM••' Piłsudski zamierza opuścić Genewę f'ondent ldajpedzki "Y{Mslsche Zeitung"JI~.:$', ", "dziś wieczór, względnie ,w dniu juże Kłajpeda' dziś z najwyiszem napięciem .~
ł$~t· Zym. ··2r'łna•.
,c~ekujewyniku rokowań genewskich".
,·~'DtecYzja. ta nie Jest osta.teczn,
IMODiLY BtAGALN.E NA JJTWIE.
'ł:~~:~~~Y4UNKI POROZU~IENIA:.. ,
.
Kr..wno 10~12 (aw)
"t
Herhn 10::12 (awJ
We w's~tIclch kośel(4ach Litwy .od~
;f.~'Pisma tutej~1e donoszą w korespon- oyły się dzisiaj uroczyste naboż(aństwa za
aen~ch z Genewy, .iż~dQ.sa.dniczem żad~
1l omyślność rokowań z Polską, .ptowadzone
lt1ielii~Polski - w. obecnem ~tadjum rokowań
w Genewie.
:0: rbj~anie konfliktU. polsko~litewskiego, i W jednem z naboźeńStw wzitJl udział
~jesfijllesienie stanu wojU} między ohupań..
!prezydent Litwy, Smetona.
stwami,wobec czego spec;j&lna komisja kon
trobufna pograniczu' polskI) litewskiem stała.CZEGO CHCE WALDEMARAS. , .
by Bi~zbędn'l. Wzmian za to Polska sankcjo
.
Berlin 10~12 (pat)
novra):ab-yuroczyście obecne granice Litwy,
'"Vot"Wiirts"OOnosi z Genewy, że
przYlzekając nie posuwać 6~ę do ich zmiany,
V\"szelkie oławy, jakoby inłerwel1c.ia MarS'
AD..! do zmniejszania terytorjalnych wpły~
~załka Piłsudskiego miałaoy utrudnić porOZUg
IWÓW~ Litwy.. }?ozatetn Polsl-a nawiążechę~
rr,denie w Genewie nie potw'erdzują się, n4;-.
tnie Z Litwą u:mowy .odnośniekonweJicjimtpiast Waldema1."as.·w dalszym (~ągu' sfwac

.U

.

.

'

c ....

~oWfej~'
telefonicznej·. i
i żeglugowej. =

~cjo~ej

t(·legraficznej,
'
,; Iw:! :::,

"'p'S~~%~~;y.;;~~;!~:;,.

kOlii

.~i

si nad

lWaldemaraszastana
spąlnej form ł
po oj

rm coraz noW3 truClnoscL Utrzyrnartle stl,
nu wolny"między Litwą J. Polską jest dla
niego zdaniem !,Vorwartgł"h ostntnim atu..
tćm, którego me chce 011 wypuścić 2 ręki.
Dziennik twierdzi że w kO·łt·~:łj Ligi Narodów
krążą pogłoskI, jakoby Wai,!emal'8.sza swo.
je ewentualne U8t~pStwo mial żądać przyz~
nania Litwie po±y"zki angtclskiej.. '1,VorWa.
erts" podaje i tę wiadomość pod tyt: ,sPie,
niądze albo wojDa".
MIĘDZYNARODOWA

MISJA WOJSKOWA

PRZEZ WiLNO DO KOWKA..
Wilnoł O grudnia, (TeJ. wł.)
Pociągiem
pośpiesznym
z Warszawy
przybyli dziś. do Wilna, pułk.. Brigde, attache
poselstwa angielskiego, pułk. Roatta, attache
poselstwa włoskiego, oraz pułk. Faury, członek
misji. fraą.cu.skiej i dyrektol'nauk. wyżej szkoły

wojennej.

.

,

O .godz. 11 i pół.' trzej członkowie mi~'
dzynarodowej misji wojskowej udali się samo..
chodem cywilnym, w towarzystwie' rotmistrza
sztabu jeneralnego Łubieńskiego, na pograni..
cze litewskie, z zamiarem udania się śtamtąc.ł
do Kowna.
, Pr~ed wyjazdem członkowie misji złoży
li wizytę dowódcy garnizonu, jen. Popowiczowi
WALDEMARAS UZNAJE STAN WOJNY

Z

POLSKĄ

ZA

HiEISTNIEJĄCY.·

Gena'\va 10.12 (Pat). Dziś przed południem
po mozo lnych petraktacjach . na 'wyraźnie p~
,sta!Vione zapyt. W aldemaras oświad~ z. Ił że stan
WOjny pomIędzy Litwą a. Polską nie istnieje.
W dalszym ciągu odbywają" siępelraktacjeco
do ustalenia ostatecznej formuły Jikwidacii
sprawy litewskiej.
.,

MARSZ. PIŁSUDSKI OPUśCIE OENE \:VIi.
.
. .'
GctU,wa 10j:12 (pat)
O godz. O min. 20 marsz. Piłsudski z
ppłk. Bekiem udał sie na dworzec. ODUSzcza_

jąo Genewę.

PIOTR ~ U5ZCZynSHI
KRA W I E' C

Piotrkowska .93
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.CZYZBY ZA CE~CSTĘPST\V NA1
RZECZ' NIEMlEC.
,i
!;' " ! ; .
Berlin'10$12 (awJ
$eht ~ ab'en'dbldtt" donosi w kc. ': frespondencji z Genewy. 'te dziś Jeszc~n~
,stąpi· śpotkanie marsza!kJ. Piłsudskie~o" ze
'~tresema.nn.em. Wzamianza inicjatywę, wy
. ~unfę~ przez rzqd 'Piłś;ld~kiego, wk~eru*j
~ \rychłego zakończenia rokowań handlowych
" lPóISko~niemieckich, Stresenlann będzi·e gotą$
, 1co . pOpierał stanowisko n.ersz. ,Piłsudskiego
) ~. ~ecnym konflikcie z l }twą.
~ :::

.,

'ZASTRZEżENIA

PRASY

. NACJONALISTY<;;ZNEJ. _

.

,
Bellin 10~12 (aw)
~ t*aw1co,*, ~wałtownie wystę
ppJąfptzeci1Vkodoniesieniom, jtl!:c.by w r<w..:
rJllowach' niięd~marsz.Pi!sudsh'iIl' a minl~

Jre. 8ttesematmmn byłytpQfUS2sne sprawy

RajprrednłeIsze

wina francuskich firm

Barfon & Guestier, Bordeaux
ariI wina Ilur§uftdzkie,
Łódź,Pipłrkowska

węglerskle ł· relilkle

X!. 68, tel.

.

38~ 64
,

I

olit

g-os})odarcz.e? . ~

c

Jpflno l~@z~ze D\epOr07uml łnif'. --- Stano\\ isko Rzą 1u. -- Rola Jlł~j~~ły(~b. w)blbńó\\-' 'N~l,rf)d~
~N tprzyzwyczaj~nie po~łow dO obe"ny1llb torm rząJZeuł8 .. - L·ezełJt:1 -,~lę z nlstrojam; ma·~. ~
łiząd aie nie ł)ZykUj~.
ł:ódł, dnia 11 łłtUdni, 1927 'f.
Cala prasa polska zajmuje e;ę bardzo
~. dzWaJ kwestją. wyborów do S jOlu
ł Set1atu, które to wybory. zdan~em wh(szo:::

*' ddennik6w polskich -

..

odegrają dee~·dti!ql.t

l'01ęw b.riałłowaniu się nasz~j

wal!;..

",vrolcza, to
JEDNO JESZCZE

WIĘCEJ

Zreaztą, ~resf tą~ ~ajeździUśmy Kasztan
kę, a z Sejmem nie dalibyśmy SOl ,je rady?
Ot6ż kończąc ~e wywody mtM·llY

STANOWCZO PRZECIWSTAWIC

W ZADNYM WYPADKU'NIE ZRE
ZYGNUJE ZE SWEGO STANOWISKA
DOBREGO PASTERZA
~

awoich baranków i wszelkie uchwały
wykonywać będz!e bęzwzględnie,

o
na nie... Pan Premjęr..
'lego rodzaju stan prawny - jeteli
.o,61e ,_ożna _yć tt:. tego wysoce abstr'lk~
cyjn. w Polsce wyrażen~a - dowodzi jgSte Sejm ,będzie ..tu Eu!słryjackim MBeirabr
łlłCZrdkowym poruc:.tnika ZaćwiL

__ zgodrl

się

I

~

poWrOtem..

Jednakowo!,' działaj nłe małe ule~
iadae wął;>llwoścl, te
NASZ SEJM ZWOŁA

..... Jakkolwiek mUli

ł yl; prZ)Y6ołowanym

na

pnhle dąsy i de humory p .. t. suwerenów,
~ywykłych jeSz~e w zupełnoścldo {ego
ftJduju repubUkańsk ch ur%ąd.zeń ....

Jrieli

R2ąd

mimo tego rodzaju persp!1II

Idyw oBejm zwołuje, musi mieć ba.;:'dzo wa~
kle powody do takiego krt6:tr; który rdiuje
.JedDę chwilę o.... w:elkim rozrłoołe..
Jednym zdaje się ~ naj Naźni~js1!ych p~

wedów,

pny~n.iają,ych śię

IjlU.Ułu Rządu

z mloeym

do t~o tu ~
i ze sfer zbyt 1.1df)ti

91Chj,oebOtbącym par18ment~m jest
LICZENIE SIĘ Z NASTROJEl\l MA~
którym ci~le si~ jeS2cza zdaje, że r "publł
k.iiskaf~ l :ząd6\\'

ł obowiązuje..

je-z ze u ntW iałn"eje

Nowo wybrany Se.im w tym
bęGzłe, te tak rz -:czowo się

grał!
~y - rolę poduszki

'W)'Padku

Ol' braun'"

dt:ącej ~był mocne udersenłe

~o

w

łeb

J.

ła"OI!

ostoi

tJa-

po1skie~o Wojłlil
"a z "zdrowym chłopskim f07Umem" ..... jut
.~ynającym s!ę orjentować w ark . . ns"b Z'l
BItych przeobtaż~ń w trze lm troku po wypud

ba-..

parlamentaryzmu, t. j.

Nie}.elp:eczeńsłwa., ani t'ldłl~~O ryzykll
RZĄD TU NIE PONOSI:

Pt&Y. równym,
~-

łajtty'ql be~qredni~ -łP'SilW!t.

Bo Sejmu zn6w

GŁOSOM

dosł"'nie się

taka

91"

SIĘ

STOŁECZNEJ,

PRASY

która wbrew logice i tokowi wypadków p:Ji..
tycznych,. rozsiewa ci~e wiadomości o nie7-wykłym znaczeniu prsyszłe:;o Sej mu, kt6rv

jakoby ma

grać 11

nas

rolę

łeczeństwa

jel$cze barddej

zróżniczkowany

i pozostanie jed;"nłe może miej
klubowym w Polsce, gdzie· bez•.• prz.)l>krych k~

_ _ _ _ _ _IiIIIlIiI!IIi_ _

Su

10

• pierwszy numer hipoteki pf'7erlcbowan.
r!a 25. r to' l(;!!łt ,lO -; • 7 l,.,; .,' dwi' •f'1"',,;e
''''rtr''ŚCi. Oferty pod ,,B. W." do administrae;jl
~ON"

<

Sejm przyszły,

.

,"

i $robi6 nie może i jeźeli j,ż mamy P~}'"
powaf do· urny wyborczej - te;) tylko
:
POD KĄTEM MATEIUALNYCHI~ ., ,

GOSPODARCZYCH INlERESóW

"'uP

peWD7ch uczc:wych· i sk(Jn&iJU..icw·myQh .
6roteczBy~h.

.

_.

. )'

. Inn~ _pi 'aeje ,!'alły narf~'epozO~if
W r.ach, kt6re lU lją monop(l~,
ten· 'preti

dukt- pamię::ając o tragiemym loiie'K:~'

k j . . . I l D : :

I

~.
. ._ _ _ _. ._ _- .-,.tr"

rI

POu

oł·o·wlanych ~ łnterzYu..

ł ś

'.,

WBREW WSZELKIM OCZ EpWANlQ,M·
NIC NIE 2 ROBI

··.t....' ...n«M'....,ZIiiMfII1 _ _. . . . . ._

.

DUCH ZEMSTY W BREWIARZU NIEMIECKICH ,MĘZOW S'tANU ,~;~
Głośny pub1icysta~ Karol Mertens, w t~go inaczej rdZw:riiećjal:;łe z ·Aq.J,,:&twleł
tygodniku swym ,.uie lVienschheit f,ldzie od pertraktować, skoro zńaCi.ńa czę;ó' JJ,ffU;ty
dłuższego czasu deInaskuje plany mil.tary~
i\.-zy na (ill,le morsIdem. I nas~ sila
.. ',
U

,

t~w ruenlicc.kich, t-r"yla~za tym

bt"'z żadnych kumentarzy -

cały

f. z,,;m
szereg wy..

nurzeń ł OŚWi~ldGzeń najwybitniejsz,:, ch oso:"is
~\.ści nienllcckich. Jest to niby br ...\\iarz ni~",

A:lieckiego duclla zemsy odwetu. Przytacza,
my tu kiJka WYjątków..

Minister Rdchs\vehry Gessler w ozaso
Pl:Z.mie '1 \\; Ule und Wegu : ,Jeśli nie nastąpi
l'(i:1brojenie. Niemcy nabywają moralneg.>
prawa do ui.ld.lnia dla sLble swo'bo::ły JJziltl
htDdt w dziedzinie obrony krajowej. Ozua,
c:tenie chwili. kiedy g tego prawa należy ~
t..zynić użyteik, jest rzecz~ polityki zagran'cznej .. W owej chwili ,;adanie niemL:okiej siły
zbrojnej dopiero się zaczyna na dobre",
"Cffizi~r~b!atti4 w jednym z numerć;w
t:"l4jowych: 1,Finis GaUiaeł'" nPrawd:19 nie dzi
~iaj i nie jutro. Plan ufortyfikowania kraju

!ltłleźy uważać jako symptomat czas'l,!. Koło
hstorji dzisiaj kręci się szybciej niż kbdyu

1 olwiek l
Major w stlnie n 1cczynnym Kr:!eger o

t\:dowie
('('1:.

strat~gi'zne[.!o

mo ..tu pod Fichtwer.

"Dla strategicznych powodów most nale

'IV zbudować w Fichtwcr~et. W nad hodzl\,If
('e;j wojnie przec:w polskim świniom 071 be-

\.crstehendem Krie~e ~egen die polnischen
Sl.,hweine) most w kotle b:~osowem (Wurtsk: ssel) w Vetz byłby niebezr-i"ez ństwan.
Kc; schwehra jest tu z nami w ~~odziełł..

Przy\'.6ri s Stahlh "'lmu, SeJ, ł te• w przef
n

l'ł'Gwieniu w Kolonji: ,.\Vainieiszem iestł~jI1I

d owanie niemieckich interesów na ~ranicv.
w przyszłości, utr'lvmanie nirmie,l iego k1"o'ju i odzyskanie teg"'i, crśmy straci,
H"
"Obcrstudienr1irektr\r Reiwann:,. Na
VJ"'''''llqtr'l o(lrzucam p'lc"fiz-n, on mesk~ ść i
(l~cnie i

ru 11

tbcyjna nłezałełn~ ł jeżeli sejm p6jddo'pt!
tej drodze, moż~my mu rokować dłuiezy. żYli,
",ot i m~ność pobierania djet,ciego w ła~
nym wypar'ku lekce\Vazy~ntenalęjy.. ' .
In'nemi słc.'~'y: 'fi a i~aię polity', ."j

M!l--~_r

i

"

kwtlhejł beddemOAn,,·wypO\V!a:fe aWojełei.
le i zapatrywwf:_
. . , ... :
Jest to niewątpllw:e, teź pewna Cęg'jJ';

Konstytuanty.....

Znaczenie nowowybranego SeJmu b~
dzie jei%cze mniejse, nit poprzedniego.. U.
chie on dzięki rc:..zp"oszkowa:1iu ide łJgji spo-

~cym nlaurki4lł

.~'Im=ldlm S B~łweder~

U$'t$

wy. bardzo potr~ebnedla pustych jeucae
tfuJek naszego młodego archiwum państwowe
go, )tbuchajqc" w m~ędzyczasie platery J,l.Q r~

NIEPOROZUMIENIE,
aleperozumienłe, jak tyle inuvch. kt6rych
Mm· d<JSłarezyła i dostarcza w obfitości dzi;!
deju. era meoblicza:nych n·es~odzianek.
Jak wynika z enuncjacji Rządu, tenie

Sejmowe

kt6".

plezen.tacyjnyc.!l rrzyjęciach.

l:iitorji

Tym.cztlSem, tym"Mem.. alł~

umysłowa, jaka jut raz była,
ur.hwalać bątbie k lometro\\'cj długości

ma elita

łł

7hrojn o ść nalety W naszej młodz~etv utrzvlll
mać. Ale zagranicą tamtelsi re.cyfiścl $14 naj

1 'ltSzyml na.szvmi sojusznikami".

.

Wioeadmir.al von TtQtha: ~Nle ~og,

r.(\wanja.:h~ myślę, mUsiał ..by s:ę\-.ły

,"Y ją poparł
n:2.ny··.

rotgłośny

w

Fc:,ldmarszałek von
łOSl1e refl~je sprawy tej

'wi~io

.uib($~
.
~
Hindenburg:' ..~
nie 241łt.ttw~ CQ'

bylo nif!m~eck~emJ ąlusi m6w być niem~
klem. To sobie spamiętaj, niemiecka lllł~
:ły....

,,"

Socjal~demokrata . SoUmann: .,iNkt~.~

ste;n ~acyfist41 Na tym świe::ie wielkib .pa
dtJen18 muszłł hyć rozstrzygane sibf'.;.· ~
Marszałek

Hindenburg

(n~~..

rrzed wyborem na prezydenta· IUc'ż7J"'w

P1 zemówienru do niem.ieeJdej mło~ '~
"Wspaniale ~sy cesana Wil..;hdm4mi
t·ęły. Wy pnezwyciąi.:yeie okropność t9WoJ.d~
cjf. Będ;liec~e, widzieli przewrót w$palliałyOh
('zas6w, wielldcll zwycięskich wojen.)Vótdzłecie zwycięsko do Paryża. Ja z n16łia<1:H;d~
na was poglądał i wam błog ')sławij4\
.
. . Generał v~ Scect: ,,Musimy ~
dZt(ClOm pod chOinkę znowu Jdafćiiołał~
ołowianych - tem ptiCujemy dla ~j
i

ll'l:ys:łoścr •

'

Po cytatach p .. Mertena pyt, ~ . esy teł
naprawdę w Niemcsech chęć dó, 'ł~

'W Lidze Narodów jest tik PO~
jal to zapewniał p. Stresemann. ~iBil
wspólne niemiecko,rosyjsko iniemS.~re

c..y

~ie" zbroj~nia; wojenne plłDY Reiclltwefty,;

r·tdJudzanle przeciw Polsce, uprawlaaena'ftet
ministrów; budowę niemieekidt,S&moló
t(.w wojerinych za~raniC4; miljoa~ ~1'W1_1.t:
ki zbrojne, militaryzm unłworsrtet6w.taft..
taryzm republikańskiego Reichsbanner.dw$
:n:u:czn'l robotę stówarżyneó' nfuer Ausland,
.... !'eutschturn4\ motdowanycb !OIulmy_r
t'ej Rełchswehry -- i pyta. ~ to ;~()
p~ez

~ą dowody zgodnej niemieckiej chÓCł,. ~~

v!'acy, czy to iest pacyfi~ "-.'c:u.e _~.~_
~.~ieclde~o n_jonałi.-.u'
. ,

,
.

"~t
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'\,Indje dla Bindu8ÓW~. -

.jl.

nadz{eje bohaterów wojny........ Mahatm~\Gnantlii
\ya1czy Ghandt .- Czy Ghandhi jest .,doktrynerem.

b,rQ~ią

Złudne

':' .~... ,;.:I,"źbYtecznem: chybabyfoby'·.,r~)z\~oaz:Ć\ ',em '~ię',ści~lep:J;zetłumacży3"'~oZ11acza .ono 'bhc:zliych'eto. ilZ do solidarnego bóiko~n~$1śel

\:~;~~ ~~~,~c:ę:~z nad tem;. j~k ~kapitaln~ rolę w' . l&totę hiem,ar świętą;"które,j 'durh'zdoLH całi:'ldeh instytucji włącznie'. t.1. aź do bojkotu
';:":,,'~:~~p. p.~~t~ow~m c~łeg?'Imperi71~' ~Y:i~~o~ .~?wici~ ~ap~,~w~ć, nad ?iał~m... 9andhi, dz~ ~tdminlstracyjnego, wojskowego, Ohl~ @kOfi~
,t·ę~'rryJsłdegd odgrywa.ta"olbrzymlapołacZle~ p1ęćdzleslęcloJe~nl człOWIek;, długIe lata bade.i 111icznego- Ale nigdy i pod JadIl.Y~: poźof::m
:~:~;~:~t,~~~~~ięj,. ~um,a~~.Y.~,:czen~l~ t~~.,zazdro tajetnnicz~'W!eązęb'ramin6~,pró'vVadząc'ży~ ::nic;rpozwala"on uciekać 'Się do'wa~r'oręłneJ
":J;~~~~ł :~~jrlie' strze~e·· Jej .Lond~~ _'Ew.entual1. wotascetY;'cznyeh yoghów ·~. ztedukował IWO newet jeśli wL-dze ap.gielskie' teaguJ" flajblt
t:·:t __q~"~Ulatnodtielnienia: sUf Indjistąnowi 4ziś' . je potrzeby do trajniezbędniejszego minimum &tiej ostro, aresztując. więżq\".. ,deportuiĄc i
'~;'~ '~łląk4' troskę każdego angielski~go. polityka, '. poiywienie ogr~iczył do, garstki' ryżu . i cZy$ , t., d.Niechaj dowie się w tenspos6b' świat
·"·~!.~~.~4ceso·"8ąbie spr~wę. z postępóyYt, które s.tej wody.' .Gandhikszłałcif·dueha .,~ umart~ :c~łYiże Indje nie żyWią w swojem ;sercużlb
7f4 "rdć"li'wyZwoleńczY poczYuiłotatrii'emi ~ czasy wiał cialo;'by:moCtem ,łacniej j-skufecżniej -dnej nienawiści, lecz miłują· gorąeo··wolń.t>ść.
~'i},~;śrgg~ ludnościtubylczej.M:yślozrztH~eniu ~ pc święcić się 'krzewieniu 'wśr'ód 'swoich bt:acl 'Niewątpliwie, jest to typowo utOf}ilne doktry
'\':t;at~ma·()bćego. kiełkownla wpra\vdz!ę już w u wielkiej idei' narodowo,:religijnej,' . by' uczyć 'nerstwG,'gdyz Gandhi,pomiIno wie!kłtj~ po:.
~'~~,~>łii~~J,"J'n,1 stuleciu i przybierała ńa.'wet kształty ich, jak zdobyć niepodległośĆ' ojczyZny, nie pularności, nie jest watanie powstrzyfuac
l''?j'~t~61~ycłi ·powstaD.;·" tłumiohych' ·z.' cil.łąb~z~ . uciekając się'4o przemocy fizycznej. To bez;:>swQich zwolenn1ków o.d częstego nQ;wet chwy
:~J.~z~!~Qn~cią,. ale,:vłaściwi~ -:m6w1i4: patrj?~ w'zględ?e potęp-ien!ęwszeIr.ieg~ aktu ~wa~tu. t~nia za broń. On s~m jednak pozóstaie'wier
,~"(m~e·h~ło: "IlldJe dla HIndusów-" sta,lo SIę st:.nOWlące ~asadnlczy dogmat Jego ewan 11e.~· n) głoszonym przez' siebie hasłom. .ROG:zny
~:,/. ~~l~~nein w szero~ich masach. d9pi~ro po Iji, o,dpowiada w'~upełności ~tycebramińskiej.· ',tUsko pobyt w więzieniu nie zdołał ~ni ·Zm.ie'~'~':'1:ł,~~~#Ym roI@.Podcza.s osiałnieib1)w:em woj która jest,pąrexcellence pokojowa ~dyż S1J~ 'ni~ jego poglądów, ani osłabić w. nim enel'l;!ji
1~:t Jiy,i§wittówef'walczyU "odważni Shfksowie i rawO wzbrania uiy\ViiĆ siły w wńlee z najgor rIo też .każde. przemówienie tego nie~wykł'i)qo
~"bitmi 6urkha bardzo lojal!1~ew szeredach ko E,Z:~ cho,;iażbymesprawledliwoścją. . ; ,
. h'j'buna ludow(;go wstrząsa tłumaQ)t:·.:s~~
~"onjalnych'W'0jskangieIskich, ufni w zdoby;::
Kategorycznie. wykluczając opÓr zbroj:··chajqcemi w ekstatycznem wprQSt.&kut:nenlU
li cie tą. drogą 'szeroki~j autonomii dla swojej
ny. propaguje Gandhi konieczność Drzeciw~., :j~lgC natchnionyoh słó:w.
. .'
]tjcz~zny. Ponieważ jednrk swobody kons~y:=t Dtawiania się AngIji drogą protestów zbio:r~
.
Ą)
~ .~
·K. ~
.,.Hr~~·$~}ne,na.~a1!e w 1918::~~?ku l?rz~z lorda wych pochodów masowych...~anH{:stacji pu::
.L·/:,;
t

/

f

;~:,j:ftłó~tagu, za.WIodły oczekl~a:t?-ia, ~d:ż ok~za~
\ " ty. SIę bardzo szczupłe, 'POnle\Va~ \1:ywolały
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t'.: '.~( ; '.~.n..,~.~rd:ziej,
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.'ecZ:e.i.e~. a1~;k;=.
;~ .Y.·', " ~.l.~-ęz. j~s.ś:.:.
zyskuj~c
zastę!1'Y<f4?l"ącYI:h,

l, • '
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nowe
..
_'. .:
,; .. , .', . . ' "" '.
.
. _ - ~,_. , ' . , ....,
.' ,
,.. f ~y~n~wców. Zw,łas~c~a,iż gwałtQ~le ' ~ntyKAPITAN WQOL13lUDGE VI FIR ,Mm .,tfLLEN SPRZENIEWIERZYŁ·
;Jlv.~~~~a <Polityk,~ Londynu w: latacl1 1919~ym:
, : , , " . ". . .. ~'~,. ,40.000 zŁOTydtt.:, .' '.- ''';,; ~ '.~.
>'~
.1~~,!, j!1922~imwzmogbtnad~r sUnie ··niena:w.iśó )·, c . ; ;
_.'.
,:'
., ."
'.~:- : . . .
r.~ , ; .. ';, . ' ' : '
:;.
".
..•....
.':<.,':';'.: '?:~;
·,)';~Yft1:YWiJą~ą z·;pobud~k·rel~gU~ycli~:.::t'zywio· ~ " ...Wf!rmię ::"un~~4I p~~~'adząc~j ,;~potY.)1 ::';:~; ;~Mul~~,9~; ..~~ieb~cheJt~~~/~~qciło
łl.~ pr~z'·mi,ljopQ'Ye. rż~~.~eJ1Jn~ąsó\y.., .:M~ho~ ~i;': :~~al~.za.~YJn~~:SolloWCU) Vi D~brpw~e l?r~ \"r~'$zC1e .uwag~ Jeąo pracod.:~wCOWl po: ~kO.D
).Ill~tą,n ~anych, z fanatYc.7.ną~q.,k,:ultu dla .kdi ,l_.~)war.:wchar~kterze, .buch~lter~, An~l~! ~d:, trolowanlu kSIąg 1 rach~ow. okazał Się
; ~~'<V.t~;łczk~zbrQjne ~da+z~ł~ shLcpr~: czę~~ ,~ard ·.A}eY1!e ,W~lbrl~ge, '~apltan ~r1nJl .an~ t,r~k7defraudow~ny:h Pie~l~dzy,
..
letJJ~~zyhIerały,grozną nleJeąI1,okrogue po.- ~~~lS~leJ or~z. prz~z kdk~ lat .f~nkc.1o~arJusz~. :.0 spostr~zeruu temzarząd'flrmy po'., ..... ,aC"'~"'Władze :'angielskie usil()wałvskiero~ :vv~wIadu anglelskl~go w IndochInach. ·.wl!tdomił urząd śledczy 'W. Sosnoweu.'" który
i~~Ł·7."~~ t.:~;niebezPieczne dl'l państw~;'w~zenie .
.
W oolbridge'owi 'przY2!wycza,lo neinu do ;si.t; Ul. sprawą zająt 'zatrzYl1'lująC 'jediltió~e&ś
;~f::;~:'fpry:walk bratobójczych pomiędz"',i Muzut s2erokiegożycia800:złotQWa ,pensja: nie wr~,·qj~1?uch~~tera l de:fr~uda!1ta.
.._" ·,_,.',:;t~
;f.f~:;,ąl~~łląi:a Bt':,\J).1inaIJli,,. jak twi~+d2Hi rewolu~ .. .e1~~c~ała~ Dl::tteg? t;~z'.'pro,!adzac . wszy~~!e;. ~"-';'" ~{,Woplbridge.~nany:byłJako,byWaLi>a~ re
;:1;i.',ciRniści. tamtejsi, ,zarzucalac . administracji kSięgI bu~halterYJnf' .1 ml1Jąc. ~o .. cZYpu~nla stauracyj ze swych ekscentrycznych: :wystQIIJ
'.: ':TzlIdowe'j umyślne pogłębi~nJe .. ąntągollizrn6w stale z wl~~;sze~i .su~aml .PleI?-1t:~zneml, po~
}?Ów.·Prz'3bywając, dłujJszy. cias ;w Indochijl:
l'el~fijnych, .Vf my~l z'lsady: "Db,ri~e ,et impe~ .(" ~"ąl czerpa~ z~l1ch ~elne~i .~arścl.am1. '
llah napczyI się różnych sztuczek 9d tamtej~
I!a! . I ~łaśnle wowczas~ ~dy w~aJe.nin.e 1"02111 l .~odzl,~n~eza:Oawy l riJatykl~ochłonę~ S2Y~~ JOgó"!. Będ,c. w stani.e podchmielonym
ilatrzenle dos~łodomax1.mu~, Z.1aWl~ s~~ Ma:: \~t' gotow~ę, Óard~o ~zł'b~o l suma zoefraudo.::, popISywał SIę tern1 szt~kami~ przekłuwając 50
tatma Gandhi, apostolnowel ewanglelll patr .wąnaw", Clągu .kIlku,mlesięczneg.o, ,}J9bytu w be nos, u~te. i ręce szplikami igłami agraf_
ii,. ~o·ty~mu:~'ł,M.ahatlll~".. jest s19w~mł .nie dalą~ ?a~łębil:l urosład.o 40,000 ~łotycb.
~ki'mi j t. p.
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Dziwne. rzeczy m6wici~,' sędzio lu:;
oowy. Napraw4~ tO.·dIa··.mnie "krźyWdiące,
cDywatelu s.ędzio... Odtikich słów zachoro'w.:o
można. OCzyWiście,'powiadam. to nie mój
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'.: "'1
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dziecko.

,,·Sędzia.rzucił

0'

ok.iem·! powiada:

-- Nosek ma bardzo podobny"

:.:~;.;

Powiadam:'
~."~'
.
~:. ;,.".' "" :.(Opowiadanię sowłeekie) .
f!łll. Ale· wiem' c'~~j9/tÓ intryga:. 'ToMaruśka !,> . .- Nosek, rZeCzy'wiście, 'nos~ się. ruff za
·:F. .',: .~: .'Nieda.Wno Vi 'sądzie 'przylutqwa11o V/la Ko~o~a ·A1a.ft~~ się, . ojnojepient4~et ~ f.leram proszę ,:Wybaczyć. Za nosek, .. powi","~;i<··I.\~ctka,Kowal~.. Sąd stwierdził jegp' 9.icostwo .p:z~c~ez ~ara~la~ t)T~o· 32 r~?le.,. ?~?ać cIzIe . .'!lup ... zawsze mogę trzy ruble' zapła,cić<ałbo
. ~,:"'(I,,~'Wyr~()W~ł:'potrąceni,e"n~ 'r~cz·p(>szkodJ SJf;C ~ledemd~lesl.ąt,Plęć.- Coz ~o J~t? Będę':.~,pol: ~~ . reszta ~ cały'organizm -'*ale
·",;~~ęgą.: tr~eciej-częŚ.ci ~pellsjt~.R(}zpacz szczę 1!1\ls~ął. w 4Zrłlr~wyC~, portkę.yh łaz~c.• A,ttl z.:,:.}~je }n.?~. ~este~ płomi~nD:Y ;brunet,' a'tó/nrze
,\\:,~~V~gQf~odego iQjC~ ;ni~· ijli~ła granic.Bar~ . GrugleJ strony. l~arusk~bę?Zle"fortepJa:nY' ku p~aszam. mÓWIę, białe jak' drzwi. Za}akie
~/·::a.~!(z.~f~~k.nił.z tego powodu, ... '. ~ . ~
ry.waf~ za.molą ~rwę.wtCę~; b1itystow~.pod~ .ł:-:a1~ ~mogę naj.wy~ej ~ruberdo d\y6ch'(pół
. ;, ..,'i:':>.':~ Za:wsze. mme"wstręt brat, na widok wlązkd Ifl), pOWIadam,. zglnł' przepadm.J, taka.J~ąCIC. Poc.o Wlę~eJt pOWiadam., jeżeli tO,.ll~
""li~~,a;?~or~W<;INóikami!wierzga.tie się, kkh~. r-rzykrosc! .. , '.' , .~.
. i.,,?,et· dp ZWIązku nienależv. . .
.' ...... , .
;"~'j M,1Jemuesz· ,na· rękę --- ,to' kc::> ule, zabtU d z l . A , sęuzia 'żałuJe:
,
. Sędzia zaczyna się "'z~adzac. '
l<,
,~.~JM'l,l~ąęt ży~ człowiekOWi ~e daje.'" . .
.-:.A cz.y napewno nie wasz ~yn? Przy. ~L ~ Podobienstwo1 istotnie, 'względne.
.~h~~', . ,·.::~::,·A:tu ka.żą temu· bachor,owi ~otó\vkę wronlJcle obIel
.
.
Cb.oclaz nosek zupełnie o j c a . "
'},~'~~ada(5.;."~f"rzecią 'część pensi(09:w-a1a j. Nie
-. -',Odparłem:,
~
'.. _
. ' -- Nosek nie p.odstawa ł powiaallm.No
:"·~)łrn:t'tÓ';."'-"; gruby kawa~., Rpzcho,~9W.{Lć .. ~ię mo"
Nie",mam'co"przypominats po:,via~ ~ek jak gdyby mój, ale dziurk~ ". w :nosie ;nie
'·"l!flla. T~.i:'oś\Yiadczyłem~,sędziemu:.ludowemu:dam..,O·d tego·'zaChQf,Ować:,mpżną ... ,A co do. 'moje- zbyt malupuśkie dzhireczkLZi takie
·>.ł/·. '~;\!~::Śniięehu warte, obywatelu sędzio,'po :ł\~a.r~śkL-:b:ył~,:.ra~-w :qlo.~mIIĄieszkanil!': .. dZlV1rki~ ~ie. m~gę płacić .więcej" 'jak' rąpel.
'·~~W$.W1~an:i~ .;"Napra:wdę,iśmiechu~·warte~ Takie ,Dl1lg1,·ra,z Jechahsrn~ '!ramw.alcm ... Na:,yet bl~ '·Ffzwohme, po·w~ad.am, sędzio ludowy, pójŚ.s i
"\i~(Sł:;!u~i'm.aicństwo,--powiadam, i.zaraz trze~
ietwykupąem dlarueJ.Aleczy z teRa po'\vo
11 e zatrzymywać SIę.
.'
·H~r.ri~<~ęść.· Pocomu',trzecill 'część. Smarkacz :dumogę płacić co miesląc, przez całe życie
A sędzia mówi:
'''rric pije,'rue 'Pali, w':kartYn.ie'~ra ;'i-płA~rnu ":a~Je sumy: To. slę nie da.·..
.-Zaczekajcie chwilkę. ZarazwVdamy
::~.{,~W/i.hlh~Riąe/Napra,,"~cę-ł i powi~dam;> ,2aehoro~ '.~> SędZ1~C:~V;ladcza.:,; .,' '.~'" ."
~
wy~ok. Ogłasz~j'l -trzeciączęść pensjt
·i*';'~7i.ii:f~;momll,:od :ta·kieh.po1'ządk6w.
,,~'J~2;eb p~wsta.Je kw:~tiat~}lo~~o~..
ldówię:
. •.. •. ' ..
.~:.:·;:l:,\~A::.~ęcłzia.:odpoWinda·:
....
bY_~~Zlecka,.tok' •go.za~azo~7jrzymy . lSl'ę . ' .. ' -- Tfu na wszysikiell. Od blki~h~·'pojll
,.
- Mówicie o tym małyD:iiL:Px;zyzna:j'., pl~onamy,]a Je 'ma ozna·K't;'!.
rządków uID:rie6 inozna. . .~. . .
C<:.<.it'i,'tizieclco, ~ me?
"...' .. ~' . ,~.
A Mąt1J.lka oboli ,~.t'
iuz r0lW11a
. oQo...;.'--

,;

;Y,~l

""0. .".,
""..

A.A

.'

«,i.',

,>

.!

c

'o ..••

"

•

•

-

••••

f

I

Nt. 340.
1

".

lU

ł

"k

ie
a
in
e
i
argum
t
N.tltsloe f lany -- Loohoła przesądzonej s}Jrawy ...... ~Tanle·ćoml
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f-umaCh CZyDszÓW Llcme fakty wykazały niezbicie. li tak

pocZątkowo popularnn f:łprawa spółdzielni mie

Itkan;owyeh, mających na celu budowę dla
,wych członków własnych i niedroglch role..
akań,

at.da się w naszych warunkłich f~ec.t,
M,oalną, a nawet wręcz utopijnĄ. pisie i~
lłuwiecki

.,Kurje: Zachoani łł •

Wpłynęły na to dwa iłównie CZYmlrkL
Pnedewszrstkiem brak własnego kąpitału i

]i«:Ił."Die wyłąoznie niemal na jłODlOC zo strLX'iY
!tqdu, a następnie wysoka cena nowych budo
wli" uniemożlIwiająca w dzi~lejszych czasach
przeciętnemu obywateloWl plac... me tak ho.ren
dałnych sum.
Po szeregu doświadczeń w tej tkiedziłl
.o;e nietylko sprawa spółdzielni mieszkania"
~,.h, lecz wogóle "sztuczne.go" ruchu bud~
:wlanego zupełnie ucichła Nawet SOl.:jaliści, któ
'2Y tak hałaśliwie operowali tem hasłem,
:wluótce zani~li wszelkich starań w tvm
kitnmku,
nawet w naJta
prz.pna~lszy

się,

iż

nu niezwykle sktuaIną. Różnego rodzaju
zrz~szenie.ł nlf~ ·,ldając sobie sprawy z istoty v.aiadnienia~ lub moie nawet celowo, jako

rrtYDęi.ę, l~kl:.lmują sPółdzIelczy ruch budo-

,l

r"

Nawet wpełnie Iyal tllOfA od:tyskac! pięl<ne
,1'11011', utywając bslsanl u na porost wł0a6 ~. któr,
~lega wyp!lcamu,
nisz("!Y łUJ..,H!L, usuwa swę
gławy i PObudza do tYCia ooumarł~ cebulki
",i.~6w, t'ÓWlliet ~'r1llt~y; mldła;
\\ody ";0.-

dJ. niQ

lDu~kie i

inne

kOIin.etyk~

krajowe

~łranicfJli

po

tł'a'.l;H b Dajni~szycn

Do
w Skldde AJt~l'.
hlłU,ahn8, t
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11.

.. UW AGA: najoryginalniejsze . pocbu-ki
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Co mu handlan dawał1 Banknot .tu-

dotkomde odbity banknot. Na od.'t
l'notnej tylko .tronie wyglądał nieco inacn~j;
cztetowierl'.l tam był - sat,ra na telto, który
dl
P
ł .
.
dal
r~eczyta. Jł.\ ten~ ~ co ~lę
ua...
, wpa Ol,
laĆ -- uWłłra)'ł pl.rw.,~,eJ strome.
Terminatot kupił t:abawkt. Zrobił phY'''
tłm tak, pr2ebieQ~" min,. jatgdyby to b~
handlarze o.%ukał.. Poczem gwiżdźąc po• edł w dół do Sehreiberhau :t banknotem w
kiftl.once na piersiach i % sercem bijącem
,by mi..ł banknot prawdziwy. Zmierz'"
Jan Hopfeneder zamierzał w Sdu'eiber"
hau .~ tylko poslój :zrobić. by na noc :ldąiyć
co Warmbrunn, gdzie łatwiej b,lo o korzy'"
IUUł robotę. nii w Czechach.
bog.dwa leiy napewno gd:tlem na dra..
d.ł!. Trzob. je tylko pócnieić p DlaC::~Cio IztU}$
- . , kt4~ ma w ki~Q.fl'Fe l)j~.ąt.. .it! W

świa\.a.

na

SZKOLNICTWO POLSKI! W AItOENTYNIE.
W ostatnich numerach pism polskich,
znJ id ~ jemy
doniesienie o og6lnem zebraniu związków To
\varzystw organ:za.cyj polSlkich w Argon' yft~~
na którem zajmowano sic międty innemi
!'łl>:rawą szkolnIctwa polskiego na terenie tej
południowo amerykańskiej republiki. Ob cny
na zebraniu poseł RZeC'zyposp:JHtej Polskiej
w Argentynie, dr. Władysław Mazurkiewicz,
stwierdził. że sprawa szkolnictwa jest jedną
2! najWiększych bolączek życia polskiego w
Argentynie. Zdając sobie z teg J s:rawę. po.
selstwo i kor.sulat polski czyniq ze swei steo,
Uj wszelkie możliwe wysJki, zmierzltj~tce do
poprawy obłX!nego stanu. Poselstwo dekI ruje odpowiednio
Posi a dn.n j'ch . środków gotowoŚĆ udzielenia sub\vencji na n!\ui.!zyc:cla
polskiego w wysolości jednego dolara mieiięcznie od każdego uczonego w szkole pol.
!Llej dziecka, oraz doJ!ltkowo pomo..;e nau\o
wychodzących w Buenos ~\iresJ

pełno

e

W d gol We! goJ To ładna :zabawka..
W drodze wyjątku oddait ci go :za dwad:zie..
icia fenigów! Stali na ulicy, Wiodącej w dół
ku Spindelrneuhh handlarz domokrążny _
atary, chytrze u8miechający się mężczyzna i
terminator nemieślniczy łłzczuply. ja~my
blondyn O bezczelnej twany i wielkich, clu:i..
anarkow7.

la

prawdziwy stumarkowy banknot zamieni~
W knajpie było tak. jak się łł~od:liewał:

GRZEGORZ HIRSZFELD.

wi.&tym dowodom aiepowodzenla podoRycł
ihprez w Zagłębiu niektóre zr~e:;,emał liCll
et: kilkkunastu zaledwie członków i Diel?0.uł,
d: jące na opędzenie bież~ł.'y~h wydatkó,
kd-kunastu złotych, gorliwIe ~ac:zęły propt.gQ
~at ruch bud'Owlany.. Ze .!kcj&, ma niez.dro,!",

~_Ul.n

wybudowanym domu robotnik nie hę..
d1Ie W stanie płaCić należnego komornego.

przez inicjatywę prywatną, lecz organizatorzy
p12ekonawszy się· o nierealności zamierzeń,
:w'1rótce porzutili projekt, zdjąc sobie sprawę
z Jego niewykonalności. Aliści w ostatnich
e2asa~ mo ~~ w zwi1lzku z o~zYlnaniem przez
Rząd potyczki amerykańskiej, lub, co prawp
(Jopodobniejsza z UWł+gi na ro?;pof':zynający
Jię ruch przedwyborczy przebrzmiała sprawJ.
!tpółdzie1ni miesikaniowych znów staje się u

dla robotników o zawr*o'oic)
ClolLko

wlany i dhatego należałoby ostrzec łatwowier_
L\)'(;b przed tego ro~zaju pułapk#t.
Tr2eba jasno i otwarcie powiedzieć, U ~.'ło:te ś"tiadczy jeucze Uliędzy imutmł.. i~
wabienie nieświadomych na podobny hat.zyk: ii ~nałejli się lud,eiet mający tak wiele ('uW\
jYłt rzec~łl Wl'~(2 nIcobywatelską, gdyż ma gi,.te śmią, wbrew zdtowe~u IozsaokoWl. ..
119JPl'awdopooQł)niej na C\'!lu ska to'"-ania I~ ttZ}mywać, i:! członek posiacajijcy 100 .luto.
bi~ głosów przy nadchodzących W) bOI a •h..
w,' udział mo~c 20stac posiaca. zem wlasnqtl
O utopijności ttsztucznego·· ruchu. bu, <k.rnu..
c(;w}anego ŚWiadczy najwynlcnvniei \;\"ilfS:tau
Poniew~i nabieranie nic-§wiadoluyd
W~. gdzie niektóre spółdzielnIe %4 otrzmane przybrało w ostatnh.:h czasach duze roml~4l')
od Rządu pieniądze wybudowała kilAa dOtt na naszym terenie należy po\Va~nie Q8'f"",
m6\1V, w których czynsz wynosi 60 zł. od U$ lucność przed teg') rodzaju akcją, gdy-tpow.
bikacji. dzięki czemu mieszkania te W)nAj~ tarzamy, wchodzą tu w grę czynnild Ciib3" • •
tv osobom prywatnym, ~dyż ani jed:n z człon l ł1 cmające nic 'Wspó1Drgo z istc·tą $,--:ra:wY."
lćw danej spółdz'elni nie był w st:luie płAC:4 mtgfłce pr/ynieść naiwnvm wiele !rOIk f tgt)
h~k wysokiego komornego. \Vbrew tym OC2Y- ret, nie mówiąc już o stratach lnr:terialnyt:&'
__
_ _ _ _ _ _ _ • _ _ _iIIlIII!IIrIIII_ _ _" '_ _ _ _ _ _ _ _" '_ _ _ _ __
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N.terenie ZaałQbia kwest ja spółdzielni mie!&\
:suąuiowych b'Y~ niejednokrotnie poruszana

OlJJeCbUa\(l własnego

bor 1"'.

ną. że

ludzi. W szeJł z taką pewną siebie mi ..

wszyscy zwr6cili nań 2araz uwagę.
U$miechnięto 3ię. kelnerki parsknęły nawet
śmiechem, trącając eię łokciami co go wcale
~i. zbiło z tropu.
Usadowiwszy
pu;y muzyce, kazał so·
bie podać - czego nigdy nie robił naj ..
lepszej wódki. Malą. buteleczkę prawdziwej
okowity z otoczką laku, GOł6<podarz wnet si,
do~ p~y.iadt Pf:M.J,.,irz!iwy e:z.łowiekf Chdał
wyoadac, ~zy
ma czasem oszusta w
swym 12ynku.
mu rAchunku nie :.ta..

płaci.

Ale Jan Hopfencder łął mu opowiadac o
swych wielkich podróżach po obcych kra..
jadl, ptt'Vgodach i tóin\tch ,pekulaciacb. aż
./
k
J
I.

lo.paclerz szaro o oczy :l podziwu otwierał,
"w.żyley jego goście zwartem kołem oto"
czyli bajarza, chciwie nasłuchając•
Hopfencder tymczasem bInął coraz dalej w fantastyczne opisy.,.. 'W szystko. (,0 kie..
dykoJwiek: GZy taIł slyszał.. co mu IUę 'W wy..
obrain! śniło, malc)'wd iywemi barwami
przed oczami bezkrytycznych $wych słucha..

C~,,,

Zupełnie
przekonał gospodanal Tak
ma cię p:t%ynajmniej zdawało! Nadeszła wre.32:cio odpowiednia chwila; niedh.łym ,uchem

W'~~'2n~ ł;aq.knot z kic$2eqi.

W(;h Po podniesieniU
przez innyoh uc.aestai;
I..ów zgromadzen:a roz!RJltych trudnoici Vi 0Ił
ganizowaniu szkóle-k p Ask.ich. poseł stwier_

01ił ,że najodpow.edniejszemi mieisGow04
{.:i~ dla tworzen:a szkół p:lskicb~ są MisiOtt

oraz dwie .miejscowości podmiejskie stel
licy Argentyny Berisso j lllawacl, ~dzie' ,~
"ię'ksze skupienia POhików. W Beriś.w.pl'zy
Lole po}sk:em istnieje szkoła,
k óreJu~?ę.
~ZC2n 24 dzieci, nadto druga sJ.oła. lurzy~n1
Wł!na przez "Tow. polskie", do któ~i UC;ZQl
r,ł'cza 17 dzieci. Postanowiono połłłczye obił
M<koły w Berisso, nadto p ś-..vięclć "~2'egó11l4
uwagę organ!zacji szkół w okręgach Missia..
Ula, gdzie zamieszkuje duto rodzin poWde1J
i zbadać ilość dzieci w wie:,u siko1nym w po.
tlt:6,

~zc2egółnych okxęgacłL
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kłade~kj
W "Dzienniku lJstaw U (Nr. 106) ogłoszo·
.•• zostało rozporządzenie Prezydenta RLeczy ..
'pospolitej. wprowadzające f na zasadzie pełno"
·..oetnictw Rządu. ustawę o ubezpieczeniu
ptikc.owników umyslowych,na wypadek: ,t) bra..
:b pracy, 2) niezdolności do wykonywania
".awodu (inwalidztwo), 3) na starość i 4) na
wypadek' śmierci. Ustawa wejdzie w zycie
,od' 'I.tycznia 1928 f.
'
.:Warqnki i przepisy tego ubezpieczenia
p~dawaliśmy już w' swoim czasie w, naszem

pi~mie.Obecnie przytaczamy główne zasady.
.. Ubezpieczeniu podlegają wszyscyzarobko~

wozatrudnienipracownicy od 16 do

nie

zaliczający się

65

lat,

do robotników fizycznych

n
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wyżej

Zarabiając powyżej 120 'Zł. miesięcznie
płacą składki tylko od 720 zł. i od tej sumy
tylko oblicza się im renty. a zapomogi na
brak pracy tylko od sumy 560 zł-, Składka
na ubezpieczenie wynosić btedzie 10 proc. zarobku (najniższegow· grupie do której zalicza

W' przemyśle, handlu t bankowoścli rolnictwie, bez różnicy zawodu, a więc
również i inżynierowie, lekarze, artyści, dziennikarze, literaci itp_. o ile pracują u osób dru..

i •to zarówno

tr

i:

S

ił

się ubezpieczony). .~k.~adkę opła~~ w .. carłości
pracodawca 2a zarabIaJących, mnIe), mz: 6,) zl
miesięcznie; przy zarobku od 60 dQ 400 z.tpracodawca płaci trzy piąte składki, a praco·
wnik - dwie piąte; powyżej 400 do. SOO '~ł~
mic~ięcznie - obie strony po połOWIe, pOWye
żej 800 zł. - pracodawca dwie piąte,. prac?wnik trzy piąter przyczem składka obhcza Si~
ty l ko od 720 ~ł.
.Minister pracy upoważniony jest do stopniowego wprowadzania. w życie (od '~ .Ity'"
cznia), tego ubezpieczenia, tak co do mleJ9'::os
waści, jak i poszczególnych działów ubezp~e"c;.zenia oraz co do kategol~yj osób podlegal~"
cychubezpieczeniu.

--~------------Inistrac
I

• ch i zarobek ten jest głównym ich dochodem.
iN'OWE PRZESUNIĘCIA NA ST ANOWISKACH STAROSTÓW.
',' " Ustawa daje ubezpieczonym nast~pujące
Starostą w Krzemieńcu został miano~' ',\. any dotychczasowy starosta tarnobrzeski
Al'tiadczenia: na wypadek braku pracy zasiłek
wany .dotychczasowy starosta kowdski Hipo~ Stanisla:w Hawrot.
",wysokoścI 30 proc. dla 'samotnych i 40 pr.
S'taros l: J, myśłenickiJ~.p~l\Vnca prze~
~. t Niepokliczycki. Kiero\vnikiero stUl'ost \\"a w
d)~rodzinnych z dodatkiem po 10 pr. na każ
",;esiony na t~tkież stano\vtsko do l\-lielca, aje
dego, jednak nie więcej jak 4 członków ro .. Kostopolu mianowany Jerzy Lis~ecktdotych:
chiny niezarobkującego$ Warunkiem otrLyma" czasowy urzędnik starostwa w R6wnem.
'i(~ miejsce 7,$ jł.11 starosta oś,vięchnski Adolf
Jiia rego zasiłku jest 6-miesięczne conajmniej
~
!~nik.
Starostą kowelskim mianowany do tych
:prźebywanie VI ubezpieczeniu, utrata pracy
, Starosta ~ielecki Mieczysła.w "Zdrzęąld
'C,1~SOWY staróstaduhieński Bronisław Chada
'ttezwiny pracownika i "przepisowe zgłoszenie
;ifzeniesiony
do urzędu "woJewoozkiego . 'Vi
,się o zapomogę". Zasiłek na brak: pracy wy- 'kowski. Starost'l w LubomU Stan. Ż 'Jrakow:;.
Krakowie.
ski
przeniesionyc.o
urzędu
wojewódzkiego
w
płacanybędzie przez 6 miesięcy.
Kierownikiem starostwa w Oświęcimiu
,
Renta inwalidzka przysługuje po 5 latach ł.ucku; ponleważ został wybrany burmis~
mialloW1tny
ki':fownik starostwa w Białej Lu,
t1'7Cm
Włodzimierza
Wolyńskiego
przeto
o:;
~Dbezpieczenia i 'przy zmniejszeniu Slę zdolno ..
rJwik Freindl.
trzymał urlop" bezpłatny_
~'ci:zarobkowani~ poniżej 50 proc.. Wysokość
i~nty inwalidzkiej wynosi; po 5 do 10 latach
Starostą w, Starym Samborze miano~
:1.1hezpiecrenia - 40 proc. z dodatkiem iednej
:sz6stej proc. za każdy miesiąc ponad 10 AClt,
~e1;yU~O proc. po 40 latach ubepiec.zenia z do'"
"datkiem dla osób rodzinnych po 4 proc. 'na każ..

---000----

:c1ego

niezarobkującego członkarodzinny.
Renta, starcza - po ukończeniu 65 lat
<łycia - według tych samych norm. Renta
{1\Tdowia - 60 proc. ren~1f pobieranej przez
,ahezpjeczonego lub tej do jakiej nabył Pl'ąwo,

'renta sieroca ....- dwie piątych tej sumy.
VIsZY$kie świadczenia, również i składki,
~bliczajłl się od najniiszego zarobku tej grupy.

do której należy ubezpieczony. Podział tych
INP 'jest następujący:
.tp'Upa A od 60 dQ 90 zł.
miesięcznie
"
B 'Ił
90 Ił 120 .,
•'
C I!I ł 20 !Ił 11;0 ..
. D ,. 150 Ił 180 "
fi
E
,Je
180 ,. 220
"

I

. Dwaj obcy mo:Zczyzm. siedzący milczidem przy piecu,. spojrzeli po sobie i zapłąciwszy pospiesznie rachunek wślad za JaDem . HopEencderem wyszli z knajpy.
Na dworze' iciemniało tymczasem.
,
. T e.nninator z głową do góry wzniesioną,
ciągle w .ekstazie z . posiadanego banknotu,
. ,:edł, pewnym krokiem samotną, d~ogl\ w
.nonę Petershofu. Tuż obok potok cichy .ze..
"mręt HQPfcncder z. uimiec.hem się ptzyglą
;dat ," srebrp.emu połyskowi. W który pełnia
·k.ięiyca bystrą wodę stroiła. .
" ," O" mu,i nie srebro, lecz złoto wżyciu
.,d()byó ~ ..,;,.. prawdziwe, czyste złataj Przed
: aim szczęcie! Teraz wreszcie!m
.
Dostrzegł 'cd pewnego cza.su dwa cie-Die, które szły zanim,
. Nie zwtac.ał jednak {la nie uwagiJ Za
,Q\lmny był na to, żeby się obejrzeć!
" Sł\to. oczywiście,., ponure cienie i-;go
ubiegłego .żydal Mary chcą go dopęd.zlć..•
Złe historję do ucha mu s.zep~ae... O nl~za..
tpłaoonych .dłuaacht,,.. UWIedZionych dZiew"
raętach •••
"
Kto chce łch słuchać dzisiajl Nie da się
, ~ tym "razemoszukaćl Stumarkówka, kfófą. ma
: prz.f lobie, jest prawdzi.wął B~ ~ak~ Jeg~'1
wola! Muei być prawd:llwątClenu~Je~na,:
;zbUżał,. 'się. Szargając i skrzypiąc nogamI po
tuliG~n,m pyle" jak Iudzieźyjący.
.
:' JaA Hopfencder przyśpieszr1 ~Qku, Kie"
'I

okzopu lsdzFoko i zołqdH07
CO TWIERDZI UCZONY FRANCUSKI MALLET.

Uczony' f1&nCuski Francois MaUet, ~na..
schorzen rakowych, ogłOsił niedawnQ bardzo cieki!\wą ksi~żecżkę p. t. ~Hi
gjena żołądkan.
Punktem wyjśeia dla MaUeta stał się
fakt, że choroba r~a najc:~ęśeiej lokali~uje
.ię w żołądku.
.
- Leczenie raka jui zalcQl"zenionegQ pisze dalej Manet nastrecża
narazi~ jeszcze poważne trudności~ N~jlepszym. środ ...
kiem ratunku jest odpowiedni zabieg operacyjnywe wćzcsnym stadju.m choroby.

Niestety pacjent nieraz cąłemi miesiąca"
mi, a nawet latami nie zdaje sobie sprawy ~
i$toty swych dolegliwości~ A kiedy wres:a:de
poważnie zachoruje, jest już zapbźno!
Trudno w krótkim artykuliku podać
beić obszernego dzieła., Musimy się tedy ograniczyć do wskazówek najważniejszych i
naj istotniejszych. Możnaby je ująć 'Ił następujące punkty i niej ako przykazania:
'
" 1) Nale'?:y jak?-ajś?iślej ust~H~. god~zinr
pOSIłku. Kaprysnosć l dowolnoŚcdemorah..
ftuje żołądek.
"
2) Ilość dziennych po~iłków powinna sto
T
iow.ae się do ~fm?gań indywidualnych ot...
ga?lZ~u. Prze;lętn~e ~ystarcfą , trzy , pos~łId
dy .mary mimo' to wślad za nim zdążały
dz:e~nl~. Lu~zl.e nIek~orzy, ?l.usz~ jeść wię
biec począt Duma i trwoga nim miotały.
ceJ, InnI mmeJ. Nalezy to Jednak dokładnie
Ani widać Petershoful Nigdzie d'omu! unor~ować i nie przekrac~aćpotrzeb sw~ro
Ani światełka'
'
organlzmu.
Już go dopędzają' --- dwaj chciwi, hez
,3) Od czasu do czasu bardzo pożytecz
litQśni myśliwiI .
ne są Fodpowied.r;ti~ kuracje. 'zmierzające do
Chwyciwszy go. z ol;>u stron. rzucili na przeJ;DHlny materJl ,1 oczyszczenia ol'ianizmu
ziemię i palk.ami swemi położyli trupem.
jakby ze rdzy.
.
Blond głowa. brocząc krwią 'uśmiecha si~, ,A '
4) Pokarm gotowany. trzeha miesż.ć ze
jednak, onzwyciężyl ich. Ani razu się nie surowym (ow.Qce i jarzyny).
obejrzałl
5J Więcej szkodzi organizmowi r2ładka
Morcler.cy wszakże nie patrz" mu w ale ,znaczna da~k~ alkoholu, nii codzienJl.Y'
twarz -- pr~6szukują tylko jego kieszenie.
umIarkowany· "klehszek fł .'
,
Gdzie schował banknot? Gdzie' ma ban.
6) Nadmierne palenie c2Iyni ~ źołą.dka
knot~
piec., zawalony sadzą.
.
...... Jest wreszciel
. 7) Rodz~j pokarmu musi 2;aleieć od roJednocześnie ąbąj go w ręce ehwycili ,1ząju pracy l poty roku.
Jak żarłoczne- tygrysy. na ten sam ochłąp mię
S) Wszelkich lekarstw należy używać
tul się rzucili.
bardzo. ?mi~rkow~n!e i to tylko w razie ab..
Oglądają banknot w jaąnej poświacie
sol~elK0nlecznosel.
księżyca. Czytają czterowiersz:
. 9) Chcesz. mieć zdrowy iołądekf to
Będziesz kiep
wJed~ o sposobłe spor~ądza.nia potraw i ~Qn.
trohu go!
Jeśli mnie odw;róciiz!
Jesteś kiep
lO) jed;r,; mało, traw dużo!
Sk.oro$ mi~ odwrócił!
dek.lt) Ostre przyprawy ~ątrqwaią
:l:oł,~
Starszy rabuś zmiąwszy z wściekłą. zło"
setą banknot, cisnął nim w, trupa. Poc1;em , l,. 12)
nie.'Y i f?ZPfłCZ dzia.łajł\ na iołąr
wziął za l"ękę osłupiąlęgo młodszego tawa-, d~l"_ gorzeJ mz trUCizny.
rzysza i pociągn~ jO ze iob,w ciemne
13) Zepsute zęby psują żołądek.
mroki 1-\9".
. . 14) lm mniej mi9s~ ,tem dla ioł.dk~
ny badacz
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Romantyezna historja
Czarnog6r~ r~ozostała

mo zttdenionych warunków
D.\ stojącą jeszcze na dość

miłosna.

nieodłąjzną t,,, warzyszką zuehwałego
f.rraą:Hlzny IODlec niez\vykłłlj idylli erotyczne;.

dzień

po

mi",

polity~znvch

stopniu ey

;1f:U2Qoyjnym. R6wnież warunki
,twa publicznego są ta!ll id-::alne. a bandys:
t)'2nt szerzy się w sposób z~~strnszający.

-

C,:rka lekarza

bandyta na pewnym cyplu skrtlnym w wem odzyskała zdrowie. OŚWiadczyła Jednak
tiwarzystwie dzielnej 1\lileny. \\'końcu padł, obecnym. że nic jej nie powstrzYma od samo
l:~;odzony ślniertelnie kulą
Milen ~ b6jstwa, które połączy ją na zawsze z ut.
c,hanym człowiekiem •..
tylko
postrz,tł \\' praw~ ramię
_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B C_ _ _ _ _ _- - "
Umieszczono ją w sZ;.italu, ~dzic nLba

~.ronił

I

p;Uy, aby ten stan rzeczy zmienić, Usiłowania
zostały

obecnie uwieńczone zn';lcznym suk:::
c( sem: unieszkcdliwieniem osławinne~o kr~
In band:;t6w, postri1chu tych okolk niejakie::
go Popowicza.
Popo'\\ricz, młody 33:1emi mężczYZn:l.
21utny Z niezwykłe~o męstwa, wielkie j siły
fzycznej i urony m~sii:ej, ~raso\vał od kinc;
lat w górzystym terenie, leżącym nad rz::ką
C1roczówką. Od czasu do czasu urztldzal
(ipak; rozbójcze
W dalsze
2Yskał ogromną władzę, której fllało
tf!ielał się oprzeć.

Okolo

pięknego i zuchwale~o bandyty

romantycznych lefZ':~nd. Op~
wiadano o nim naj rozmaitsze historie, a Vi
p(.hudliwej wyobraźni ludowej urastał Popo;:
:W1CJ
rozmiarów jakiegoś nadprzyrodzone
ge demona.

SKANDALICZNA A FERA w RUMUNR
Przed kilku tygodniami dzienniki przyzo ..

niosły wiadomoić, ie dyrektor więzienia
stał a:re:szito~iTarl"

być lealiloc'ze:$nlLe

przestępcą. Ten
ktor WljeZleUl~a nazwiskiem
nawet tytuł
!Został

Ikowym
c%nego

Jako dyrektor

Nłeodł,\czną

towarzyszką

PoPOWiCZ;l

1vlilena Rakvawicz córka
J

małej
tysięcy mieszkańców.

karza z Podgorycy.

licz t\c ej

MUena
przed trzema laty Papo
strasz1i$
:wicza, nie wiedząc zupełnIe o
.w::m zawodzie. Popowicz bowiem bawił incci
Pod~orycy, uchodząc

anito w
~ego

więzienia popełniał

defraudacji, ale był na tyle
w miejscu swego Zt;Ulue~sz'I"Ulia

cały

piękn, willę

i
pewne T'U'\j"f;lłlF"76Afltlll
Proces przeciwko
ukończony, kiedy już
byc: również aresztowany za
musiało wywołae

Oy..

rektor nie pracował sam, ale przy pomocy
wicedyrektor6w i głównego dozorcy, którzy

byli

jeso

wspólnik~mi.

Wicedyrektor Borcan z
uczestnictwa w
dysc.yplinarnej

baut,

Wlł~f'!(1Vł't'i'ktOT

i postano,:

pobrać.

Popowicz jednak, który

zr~~zu

wit ad a~ć wszystko

wiem brali wszystko. co im wpadło pod qkę: drzewo siano. słomę, jarzynę. Łup swój
znowu w karetkach więziennych odwozili do
gmachu więzienia. Skradzione towary Boreu
sa.m sprzedawał i według wszelkiego praw ...
dopodobieństwa przy obrachunku krzywdził
porz,dnie swoich w8p61ników~ Natomiast <wi,..
;fniom dawano bardzo:łobry wikt, &ł1.<1,&",
twa wykazało, że Borcan kwoty pienięłne
asYsnowane przez rz,d :na utrzymanie więź..
ni6w zatrzymywał dla siebie, ponieważ mógł'

ich wyżywić

Pł'C)C41~JU

tutai za zamo

kupca. l\1łodzi pokochali

wili-_ .

iny,
sobie

audytorem

pewneio
szereg

w

więzienie.

(jsnuła się sieć

bvła prześliczna

d

\Y

dos kanale skradzionymi pro.-

wianmmi.
.
Borcan wpadł na oryginalnł.\ myilf mianowicie polecił swojej bandzie, aby n.apadła
na budynek tryhunału sf\dowego i obrahowa..
go. Pomysł ten %oltal uwieńczony pełnym
.ukcesem.. Najprzód obrabowano drewutnie,
potem włamane lię do If!!i" VI której przecho
wywano eorpora deHeti. więzniowie wR,a. .
baut byli oczywiście bardzo zadowohnal • ta..
kielo odsiadywania kary i nie &11i
• ie
nie zanotowano w czasie urzędowania
e ....
na ani j.dnego wypadku usiłcn"ł\l\cj u~ieuld. "
W ciĄgu dnia maili ai~ wy.ypiać i objadać
dowali. a w nocy wyruszali na W)'Pl"ttw,",
Sledztwo ujawniło, że czyny taj s~aiłD
dlatego tak długo mogły uchodzić. bnk.mie.
ponieważ rabusie działali nłldzW~CQi meto ..
dyc2:nie z zastosowaniem wStlełkiCh wiadomoid "fachowych",
T en godny ,zeł bandy nie 2:adawalał się
swą działalnością. w charakten;o inapektora
więziennego i pnyw6dey bandyt6w. albowiem akt oskarżenia opieWA, że po:zatem fał..
szował co
tylkO dało .fałn:ować..
Podejmował pieniąd1:e:z
zetltawiał fałszywe

prl:~Kt,,:-H\nia, że l:n:':"UZII~

się c~:~;

t

III

Władze miejscow~ wytężają

te

bandyty.

prawdy.

ich. w

dziewczynę

Zbyt gdrąco kochała bandytę.

DrZ4!łl!rW

unodu pod.tr.enunld ,wg...

atk6w ł a działał tak zr,czni_. ' . d..
bardzo długim cz..sie .k.i.row:alo •
niemu podejrzenie.

z nim tera2' rozstać.
ł!o
swój dotychczasowy tryb

porzucił

p:rzybranem nazwiskiem oddał
Jn'acy człowieka uczciwego.
f,rył dzIewczynie. że
jU2 za P"I~,&H""
tr· eby się teraz cofnij!,
nie -pozwol1\ mu
na to inni. Jeflo incognito
pręd:.:ej
póiniej wyjść na jaw. Wobe;
musi
rAAostaó bandytą i
na zawsze Mile
ft~..

W duszy

SZOFERa

bandytĄ

wieku p08iadała umysł

n7ijp'l,u'!'?,pel:A

w góry t

t,""' ...... ""'~·A ..

C1fC,Zny dom rodzinny stała

się
ł(;Warzy5zk~i Popowicza. NieWi\fpliw:e wy\\'łe
ł'fłła nań wpływ

.!ła

go nieraz
&1ulCfzych.

tl~m

dobrCiczynnv i powstrz"'my,
czynów
i

njci
On ł

WIzech s:"~":

długo lię

Ct

stra

a

siostrJ zna

straszliwem.

Wreazcie jednak zortlanizowanQ prtc-

O~c:lony"

kł1kuletnłego

~"Q'"''''''''

Rozpacz jego

była

beZJlraniczna

~ ównocześnie . w sercu jego zrodziła się ż~

o';

Owko Popowł;:zo'\~'i siln~
kt6r:1
Ilę
dla bandy t" i
u
kochanej.

SIOSTRĘ.

ciziecka. Była pl'zytem bardzo piękna. co na
ią na poważne nicbezpieCHńltwa.
Skorzystał ze stanu nieszcześliwoj dsie
wczyny mieszkający w tej samej kamłenicy,
~1:ofer Bontroux. Z wabU ją do IweflQ 'PokOju
na niej ohydnej ,brodni.
kilka dni p<)tem dowiedział się Q

Dii walI.;a. Zwyciężyła

:ze

I\1STA ZA

(':ja ł
l

\i,,~(,Hła mu
siot.:.łry. ~lA.r IQ

tracił nadzIeł, norzucił

stu

skromną, pol\ade. kt6ra no_
nn utrzvm~nie whRne
sprawiał:l mu wiele kłopotu.

Była bowiem upośledzona na umyśl, i mimo

cZtJzem~ty.

Nle

nnnując już

c2'ył od przyjaciela

nad lOb.,

~ieczora zastrzelił nikczemne~

..

uwodziciela.

Zeznania Etrenne'a wywarły sUne wft

łonie. Zotal skazany tylko na
2

poły:f

browning i te20 samego

,powodu

rok

okoliczności łagQdzącyc1i.

wiQ2ienia

.J~OZWOJ4łNiedzieJa,
, ,,'.'

KRONIKA

,ę,

'

.,.'

dn.

l1J;lrudniłl

Nt.34u

1927 r

igiliinu.. ,

-dJ nadchodzi
o

KALENDARZYK.

Q

PAMIĘTAJCIE
DZIECIACHł KTORE' MARZNĄ NA DWORZE.
Skuliło się to we w~ęce muru. tWł1~ ~.... stały. Karmi je ulica, k.utałcł je rYDsztOJt.
TEATRY.
W-tr Miejski -Peer 'O:rnt w. wyżwo!enie. ar-howaJo ,.w kołnierz kurtki wysz!\lzalej, VI 0\ wczesne~o dzieciństwa nkwiedzą. cO ro
ręu~ sine, czerwone z mrozu chuch~ siedd ~a. pieszczoty, co to ciepło matczyneR~ obłj
~"e'tr Popularny, - Chłopi.
~o i jeno cicho skomIe, nie umiejąc, czy nie śdn, te parjasy jul W tA" swolch zararuu."
"
WIDOWISKA.
thcąc
przemówić; A dokoła wre :Zycie hucz
TrudnI) z1iCZtĆ ile mam} w f.,OdZl be.
Casino""" Mandaryn Wu.
ne
gwarne,
blyskc,tliwe,
ludzie
gdzieś
si1i
~ofunychł
oe~rodzinnych, nudych obY'\ at~U
,iplendid...... 12 djamentów.
śpieszą,
dążą
to
tu,
to
tam
i
nikt,
zupełnie
Jest
ieh
napc.:\\no
Wittcej, niż sobie wvobra'l.
'Gon,g ..... -Precz z rozwodamt
me
nachyli
się
nad
tyIr,
kłębkiem
JilłC~
my.
Doszphalik6w
dziecięcych, do pr2Ych~
Odeon '~' T ancereczka (Pat' i Pat,;;hon) PlIt.r
manów, przytulonym do muru.
dni przeciwgl',~źliczych cod~ił"ń przycho_
'tYł w dzień i w nocy.
Któż zresztą rozezna w riiem ośmiale$! a suchy kaszel, kt6ry wstrząsa ich drobneaa
,Czary -- Szatański wyścig. '
tnie
dziecko,
które· niewiadomo czyje" tiie~ . ·lCiałkiem. mówi o· ich smutnej, ponurej dolL
, Grand,Kino - Demon cyrku.
w1n~omo skąd tu, r.1\ ulicę zimną rZL.Cone zt)~
Gdy na wystawach sklepowych gwiaz,
'lmperjal~ '- "Nibe~\lngi".
~tało?
c!ki
z
tysięcy
lamp~k el: ktrycznyci łanIo.
,Dom Ludowy - Miłość zwycięla.
SiedZi tak JUŻ od rana, jeno miejsce . ną, gdy ias choinek na ulicach wyrasta, dziec
~rłMso _ ~ bladym twarzom.;
u~tnwicznie musi zmieniać, bo policja prze~ ko ulicy najba.rdziej swoje osamotnienie t4
r·t>dza. Więc pod kościDłem, albo u wejś-;ia czuwa. Jego święto, to nieco 2większona ,.
; Władomnści
b;eŻąC8.
do kawiarni jakiejś, wieczorem przed bra:: lośćgroszak6w, które do drobnej dloni po.
, 1,111"
,
m~ do kina siedzi skulore, choć IJ.?róz ,wodę płynq, jakaś kromka chleba z masłem. albo
'W 16d zamieniat i cZFka aż mu jakaś litośc~
babki· kawałdk, ktÓl€ mu litościwa reka rzu.g
\ KomisarZlzadOwy
\\;a dloń drobny datek rz~ct
ej, a gdy kawnłek drzewka na ulicy znajd~
.
DonOsz_ nam z ":~Hszawy. iż MIQii\!
, Czy znacie· te małe stworzonka. rzu~ i ogarek świeczki gdzieś wyłowi, zabierze j~
,.,.twoSpraw Wewnętrznych ma zamiar cone pa.stwą losu bezlito.SI':f;to na brUk uli:: ~obi!ed2:iecKo, to już dorosłe dziedko ,40
:.aorem Warszawy, mianować Komisarza (Y. stworzonka, które 'Plzeciez też sa dzieć~ nory, która mu za mieszkanie służy.
t
~dowego do Kasy Chot'ych m. Łodzi. Naz,
mi n~i,. a,
okr1.!~e_~y~iedziczone
~
.isko kOIJl,i$~ tr~ymane jest Vi taJelllDic1i
-eOQ
~. 11 grudnia - DbmazegO

B. W-

~

,

I

'*'

,t,,-'

t*

t

~o nam się go, uśt~li~.
,','

,

Dymfsje~
Z nieznanych bliżej j:.owOOów b! poseł
'Ratb • nie1nioo' Utta, praeuj,\cyW szkolnie, 'brie powszechnym otrzymali dymisję.· .

Dokoła Polski

Wczoraj przybyli do Eodzi awal
. .~.onkowie Stow. Młodz. Polsko KaŁ z Gru~
·,lklfłckl.,;K., Griinfeldt i B. SzkodowskiktÓ9
.ypieszo wQdrują po całej Polsce. Podr67u,
nicy zwiedzili już Poznańskie i Pomorze po~
bYwaj,cPf.zeszło 2 tysiące kUometrów.
" .

~oOO-

ODCZYT CZERWONEGO KRZYlA
. 'CzelWony Krzyż przypomina, iż w dniu
6.isiejszym o godz t 12 min. 30 w poło w sali
ęólskiej .: Y.M,C.A., Piotrkowska 89, p_ dr..
Justmanwygłosi odczyt D. t. "O alkoholiźmie
~.eiu

'.

dalezy·
We.jscie Ba odczyt
<0\ '

Rei~~łrn[ia Y~lr[ń.

WYKONA~
.'
Magistratm. Łodzi wezwał specjalnemi 12 b. m. o godz. S-ej wieczorem upływa ostaohwieszczeniam.i,wszystkich właścicieli nieru- tec-zny termin składania wypełnionych formu..
chomośd do bezwłocznego zgłaszania się do
lany rejestracyjnych..
. '
Ko~isarjató~ P~licł'iny~h po o.d?iór formu~a..
Tyle Komunikat ~agistratu. Otóż musimy
rzy l wypełnIenIe lI:h. w termInie 24 ,godzm. , zwrócIĆ uwa!lę n&... ntepraktykowany dotycll~
Formul~rze ~e posłul:ą. łako ,pods}awa. ,do spo.. " c~ds ~wy~zaJ, by r~:lporz..dzeniedotycz_ce ia..
rządzenia SpiSU wy~orc4?w ?O SeJmu 1 Senat~ l klegos .sPiSU .pubbcznego lub' kontroli 'oglaZ~ w~g~ędu•. na nle~mllernl: wam; .;~acze~le ~ sza.no"w dmu tej kontroli, a nie parę
teJ re)eS,raC)l, zastrzezono, ze wlasclclele nie.. .wcześniej. Niesłychany ten pośpiech nie~łi.
ruchomości, ., kt6~:lY nie ~0t;zymają wskazaBy.ch i wi~ n~azi wielu gospodarzy na karYt pODie.
w .ro~porządzenn~ t:l'mm,o!",' zost~ną POCll&\" : w~z nIe ~szysc)" tego dnia znajdują się w Ło.
gnlęCl do odpowledZ;łalnoscl ~arne). F?rmu!a- dZl, a nie każdy {jak np. w mniejszych dQ4u
rze, wraz z pouczeniem wydają EunkcJonarJu", mach}, ma rządcę. Dlaczego ogłoszenie nie
sze R~feratu Wyb?rczego,. którzr od dnia uk.azało się przynajmniej na 3 dni przed datą
w~zo~~~:z~go u~zę?uJą w poszcz~goI~ych KC?.. SPIS?? ~rżez. czyją opieszało4ć mają cierpiei
mlP~ -<lit llQbcYJtlYch. W ponledZlałek dma własclclele nIeruchomości.

.•

bezpłatne..

PODRÓ2: PO EGIPCIE.

r

niedzielę

lI-go bm. o godz. ';..ej w
Ewangielicka 9, Pll Stefanja
KO,nicówfta wygłosi odczyt p. t. Podróż pO
.ipcie.Treść ilustrowana będzie liczne mi
p~ezroczami. Wstęp dla dorQsłych 1 'Złoty i
!D, PCl.ZY. dJamłodzieży szkolnej 25 groszy.

.li Harcerstwa

l>\J#*~.

'.

,t

Teatr i sztu a.

--

TEATR MIEJSn '
Dziś: tuy przedstawienia:
o ,gądz. 12 w pot po laz ostatni ., C:;aro..
~ęjskalujarka fi dla dzieci;
o Bod,.;• .3 i pół (nie o,4..ej) po cenad;l po..

pąl~rn1ch

... Peer Cynt";

,

o godz..8 m. 30 trzeci

!

występ

11~ '~!~I!lłi(~.

DLACZEGO WYDAJE SU~ RQZPORZĄD 7EINIE; KTORE NIE WSZYSCY ZDĄ.Z~

!?"!#

VI

110

,bu

ODCZ'YTY.

.,

,

znakami..

,~anjsty Juljusza Osterwy w jego porywa...
u
.$eęjkreacjiKQIll'ada w JJ Wyzwoleniu •
w poniedziałek o godz" 7.30 oraz w

Jutro.

, '~~"'ll1~tek o 7.30 przedstawienia Z wiązkowe

•In

obrony
ROZPOCZNm SIĘ

w DNIU

000' '.~,~

r

I

rzec •• ., 8Z0. .8j•

12 BM. WP A1\TSTWO\VEJ SZKOLE ·WŁÓK1ENNIGZ.

V!

'. S~araniem Łódzkiego Oddziału
oje...
wodzk.lego T owarzyslwaObrony . Przecnvga..
2:oweJ dnia 12 b. m" w sali wykładowej Pań..
t
. S k ł Wł,0,
· k"lenniCZej,
'. . rOzpOCZnIe'
..
s wowej z ,o y
SUr
d~utygodn~owy kurs instruktorski obrony przeClwgazoweJ..
•
'.
Program tego if.:cJaln~rO'f s~dJum 1r~..
wa. zonego ~rzez w y ! Dke sf~ y ac owed o eJ"
mUle. anatomJ~ cz o~le a, ,lzycme po s~awy
walk). gazowe], c?emu:zJ?e podsta~y w8.1kl ga'"
:oweJ .oraz chemJę st:>ec~ałną, gaz~w bOlowych
l ~y~ow z uwzg~ędn~etuemw.. kazdym z tych
dZlał?w sposc.:bow l środkow ..samoobro~y
przeclwga~oweJwra:z z metodaml1ulłtruowama
zbiorowego i indywidualnegp. ,

ci

II

ł

. Ze ,!zględu l1a wielką doniosłość t
swdJum, nu: ulega wątpliwośei iż zna· d ., ego
zainteresowanie wśro" d s'p- }e":en'"'tw J ł ~dle ~!l0
W ł
ot....... "" a o 2;!II;lego.. . yk ady będą się odbywały w audt •
Szko~y , 'Yłókienniczej przy ul Zeromski!g:ił~
codZIennie o godzinie '1-9 wieczoremA . ; I
Ił d. hN~kurs przyjmuje się nauczycieli s~kół
~re. nI.c .1 P?wszechnych, oraz oficerów policji
l. strazy,~ og~lowej. jakOh~i oso,b)1, które w kaŻĄ
SU~ stud}aml .wyższemit względnie ukoń!a:o.
szkołą sredmą. Zapisae si, anoina ccdliennie
o g?dz" 7---9 wieczorem. w Szkole Włókienni..
cZ:J u Kierownika k"U8\\ PAl lU. _Kloc$w.
s)ueg-o•
1111

z Michałem Zniczem, Morską, Ziembińską,

.TEATR POPULARNY W SALI GE"x"ERAi
Brodniewiczem i Krotidem w rolach głównych.
Dziś o godz~ 4 pp. i 8,20 wiecz. ,świo
TEATR KAMERALNY
TEATR POPULARNY.
etna
~retk.a w 3::ch aktacl;l "Gri:sGri'· W
'tra dził. po ra.z ostatni na przedstawieniu poDziś VI nied:e;ielę O et dz. 4~ PP. 1. 8,20 rremJerowcj obsaczie gr'lna przez 30 wiecu
··,pąłudniowem .,Sonatę Kreutzerowską" ~. K.
wiecz.
powtórzenie v -L(}raj~zej
premjery
rów'z rzędu w Tetltr2e na Ogrodowej. l1roz
, Adweatowiczem. Ceny zniźone. Początek
"Chłopów" Wł. Reym<Alta. Dramat w 4~ch
luaiconatańcanli nowoczesnemi w wvkon~
'Ol'~ 5.. ','
Wieczorem dziś o godz. 9.. ej oraz do ' aktach 6 obrazach z nustr~clą mU7.yezną w
n;u doskoDttłej pary baletowej pp. Dosid.
4Zw8rtku wieczorem włącznie a;rcywesola ko- !:ns~enizacji Jerzego Zaw.Ąę.Y,~legG. ReżY~rjll i\!1d .~:Złl. Role Iwony wykona znakQml~ ~
JRedjaZygmł,lnta Ka.wec1cl.ęi o .. Fu'ra słom,.. .t\1. MięcZYńskiego.
~~\Yllistka p. Zofja Ph\'tkQ\\ ~
fł

. , : "W,y%.",olenia •

'

t

'

~ORANEK

DZISiEJSZY

Dżiś odbędaie 81.; ()

'udn.ie Perantk

SYMFONICZNY.
goJ:!,. 12,.ej w pO"

sytnfonie~ny

1.

ud~iałem świet

pe!o pianisty Zbigniewa Drzewiecki~gol któ ..

~ od~gra pierw~'ty ra~ "Ił
DanIe tłacre i Danse! profane

VIarjecje symfonic:l!ne.

Debu8ły~ego

ara2. F rancka

Patatem Orkiestra
filharmoniczna wykona 4~t~ sytnfoo;,;;, Czajkowlddega oraz uwerturę do op.• Roi d'Y sfJ
~lo~ Bilety po, eenach popularnych ','
&'

jł: klt!Ul

Filharmonji.

PONIEDZIAŁKOWY

KONCERT
CASADESUSA.

W poniedziałek) dnia 12 grudnia przyffłdia do Łodzi po wielkich tryumfach pi~
, Iti eta światowej slawyRobert Casadcsus, 1
,rać będzie w FilharmOll ji na 9Jftym
trnootowym koncercie mistlzowsk,iln. Pl'~
pl'umponiedzudkowego koncertu bedzie im~
łrQnuj~cy, i ciekawy_ Początek koncertu o
~,od~. 8,30 Wlecz.
'Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI
Otwarta 'v tych dnillch w obecnoś'~i
: , rnedstawicieli \vladz, licznie z~romad;tcnych
~. ·łl.~ćtkich artystów oraz prof. Wł:.u)vslawa
Skoozy-lRsa, przybyłego z Warszawy. ~bior~
W3 wystawa prac K. Hillera, Hirszfan~at W.
Skoczylasa, N. Spigla, J. Hechta. K,Ma~kie~
\vicza. Strzemińskie~o. Z. Poduszki i
Ka:!

banedo wzbudziła
puhliczności
ttziety.rietkie zainteresowanie ze wz~Jedu na
rozmaitość technicznych form oraz tcma>t
iłóW. Pozatem \\.")tstawiono historycznv
ZOlurki pt. "Z ro2'ka,?:u imperatora.H •
~

'II

Lódzkie TargI
Gviazdko\ve.
należało
przypuszczac Targi
" ·"Gwiazdkowe· zyskały sobie popularność w
ł.odii.. Poza najta{lszenl źródłem kupna naj~
. ',rr,:zmaitszjtch artykułów, gdyż p'oprostu
. ',we~ystko na Tar~ch doshł( można po naj

Jak

"niisz'ych cenach -- jest to najmilsze miejsce
'.pędzenia CZł.\.SU dla doro,słych i 1'A i
dzie':i.
""'t
Komitet
"e~ finansowane przez Tow. Propnllandy i
, : Rotwoju Polskiego P1'zelnysłu i Handlu, 'N
elĄgu bardzo krótkietZ) czasu przcprowadl:ił
gruntowne inwestycje i wiele kupitalnych
zmian w hali wystawowej,
pOW6.$
!nej sumy 7,000 złotych. Dzięki temu wiel~
ka hala, kt6radoniedawna była
kich koniecznych udo~·)dniefl i lnsr~Hi:lCl)
przemieniła się w ch\gu ty~odnia dwóch.
~d dott. . nięciem ró~di\ki
we wspaniałą,
rnzmhlro,mi
ł:odzi halę wysbtwowq.
ta t''101mtl!'uo
~romnych rozmiarów
'~', stale przYgrywa znakomitu
. pole sktadQj~cym się z 20 ...... ~"N'I.!!!,.~~

S

t'ZUPEtNIRNlA MOŻNA \VNOSIĆ W CIĄGU NAJBLItS2YCfl

W dniu we~oraj8~ym zakańezyli swoje
prace komisarze spisowi. którzy z ramienia
Wydziału Statystycznego Magistratu 'm.Ł.o ..
chi pf%eprowadziH spis zwierząt gospodarskich na terenie mia.ta Łodzi. Od poniedział"
ku Wydział Statystyczny przystępuje da kon ..
troli materjałów, która potrwa pięć dni. W
tyrn e:casie maga jeszcze być wnoszone uzu'"
-pełnienia i poprawki do materjałów spisowych i % tego względu Wydział Statystyczny
(Plac Wolności 14·14 p.l przyjmować bę;dzie

do eitwartku włącznie w

gospodarsk.ich, ktore nIe zostały p~d~., f',.
miejscu komisarzom, spisowym.
'
Według obowiązujących przepisów, ~d.
dy posiadacz zwierząt gospodarskichr p~yn..
nien w zakresie spisu dostarczyć' władio.
spisowym zgodnych:t rxeczywi$tym .",.tanem
informa.cyi pod rygorem kary grzywny dC·:.t:L

500 luh areszta do j«dnego miesi,"",'

ZOSTANIE

••-

NA NIEDZIELNEM POSIEDZENIU.
posie"
Pracowników Chrześcijan,. Na :pdłllie

We wtorek odbę'r)zie
d:zenie radzieckiej komisii do qpraw ogólnych

z udziałem przedstawicieli następujących organizacji Polskich Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan, Stow" Kupców Detalistów, Zwiilz
ku Polskiego
Pracowników
Handlowych
(Piotrkowska J08), Związku Pracowników
Handlowych i biurowych m, Łodzi oraz

PR..Ą.COWNICY

to Z:1proszony został r6wni~ -~,k.
tor pracy p. W ojtkiewicz. Przedmiotem narad
będzie
ostateczne zadecydowanie spraW]

przedłużenia godzin handlu VI o~z:eaie przed.
świątecznym przeciwko czemu w1.t2ipił,~wI.

:'&k.i pracownicze. (P)

zwe}:lne hV'JI.~:U"

miejskich..

, ~,~. ," :'~

iar:

OTRZYMAJĄ

g~

W dnitl
dzinach wieczornych
nie prtlcowników

'GRATYFIKACJĘ

SWlĄTECZN,.t\1.

dniowych poborów, natomiast w innYlll'łWY.a.
padku nie pójdzie na znie:>icrue kla$yfilt,ft.cii
płac.

;.I

Po burzliwej dyskus li z~OOladzenl ...
postitnowlli akceptov:ać de'i(!yzję·K.. E. L., o

spra\vo=tdaniu pr,lcdstawiono zgro>;
ftr.w:lzooym"
zabiegi o zrzyznanie graty1J
ftkacji świ~tec2nej i o zniesienie klasyfikacji
przyniosły następujący rtzuItat. Dyrekcji
Ł. godzi się na wyPt~cenie pracownifi
kom dodatku świąteczneg/) w wysokości lO.

dodatku.. zaś sprawę \\·ys~4ł.pień. b*tł+ie
lt!asyfikacji odłożyli do innej sPQSobn~

uracja. kioski z winami l

kO\Vym komfortem i stanowiąceio . .~dził

miodami na przyKrusz\vicy, dal~j
1
\A spanialy kiosk
firmy nProtos" uzupełniaj:t
mił~h ładną, a pc~yteczną halę TatRó\v. Z
r,owodu rozszerzenia terenu kiosko\"cgo !lO'
zostałą połowę całej ilości wolnych stoi~k
dyrekcja rozlosowuje między firmami dar;ll
mo" drugą
stoisk
oddali!
}e w
taniej od cen nazn~;l

kład firmy

:z;

I,d

T

n II!

'(bip)

sma.

wą bombonierkę wykWintu i dobrego
ku dokona w niedzielę dnia 111nn. O" godz.
,1.1~ej zl'zed południem ks. prałat' WIl
IJ
{'zyński. Filja łódzka nFranboU"pi:8ia.(fa6 .

hędzie na składzie zawsze świeie cukr:y.ma,t,
cepany, czek,)lady i pierniki. Niezw:ykłą' atrakCją dla na:."'zej publicznośclsbmowić b~
dzie zainstalowany aparat włoski "La Pa.
voni u , z którego wydawana bedzie w fili.
~alrrK~](m kaw:! mocen, czekolada. kakao" po

niskiej cenie 50 groszy.
Będzie to więc nowy rodzal 'iolfAlll
które zagrankq cieszą się olbrzymiem ~~
dzeniem, brak którego odczuwa 8i~'.~ t6dzl
~lep otwarty będzie od 9111ej do 114j wiecz.
"ak również 1 w święta..
.
Nowej plac6wce ~yczymy powodzenIa.
konieczna
jest do popadnięcia
u

w stan "raUł
W~~edy na Widok pijnnYl.!h gościł p. Tot-r'lego, wyprawiających r6źnegłupsht.:l
ponieważ tą rodzajową sceną ~a.CJYnł:l·' się
sztuka -- \vszyscy bawić się będziemy ś":de
tnie. ~dr się . jednak po trzeźw.emu 't>a trzY,
va psie fl~le pijanych, owe wydają słę" nam
Inni~j z~jmujące. Sceny te motnabypr~·('z.od
l10wlednle tempo skrócić., ' '

~(Komedja w ~ch m:ł{tacb

,}'urę słomy" Kaweckiego por6wny\va~1
~uł jedni krytycy (lnoże db.
knlaH~bu

inni do

aromnif'

tyczn ych ziół.
,
Sam autor tej z powodzeniem w
,

.

J.iu teatr~tch granej komedji w j(.~j nut():::Qccnie
lłtjął miejsce pośrednie.

~.,

',.c

h ndlu

szu

.

godzinach urJ~cloc

III

KAMERALNY'

ił

;P~.;~-.~1'

wyeh dodatkow~ :glos~enitl codo zwi~f.

J

ru) do fury otrębów -

II

I

dziś

.

nPnrs" p()~iada w:'bil)\

Kiedy w t,Grandzi(( na kolacji po

premjerze w przerwie między
pir~
,t"eni cielęcej, a spo!41qdanhnn na
bar,
•(biej cielęce skoki dnncingujacych zap~'tałem
It)'mpatyc~ne~o t\vórcę .. Szkoły'" o ,qenC'Z'ę
powstania .•Ful'Y" odpo\'\riedział mi on zealą
prootot~: "Napisałem tę komedj~~ ot tak. żeby
było tr")ch~ uciechy i śmiechu'J~
Sam tedy autor - jak w'dzimy ni..:

tię w niej
!. nieoby<:zajo,,·w;ć.

medję .... obyczajową.

t,Furę
i;.lł

niezgorzC'!

'de~o prz~r~'1'1'

,,:'1 do

.",~b(lll,

prawda. z

ja.ką

Po'w(}j(>nn~ niemornlnnść
czyni z niej typową ko-

•

~a czołowe miejsce gralttcyoh wyswnąl

~l(: Z~~CZ. DuźorasyJ dużo pomYsłQwej lntej
l:!,cncJl - kompletnie powtarzające sie 1':0 ka
1<!~m ~vystępie tego utalentowane,;!o. tł.f t\'sty.

?11~lnle sekundowałll mu w roli modlic 1~'h1ę
l~tkl ~tor~k~. Rezolutność przebIjaJ'f,,, '<:lrze:

71embińskteJ.' ,'.'

.

'.

MjJ"~rm amantem był Krotke. 4',td~IT\~h'11l

(he sra hym) Rrodl1.iewicz.

Panie: K«lz.ie~<,lk.3."
ft.~;~.:.ł4. "!""

Nied~,\łkow~ka i Nh~'\niru.nk..

'S~n~ naJeł)'tym hała,ern. pi1ki. . i rii#~~ł~,

~b~le pr~~ych. ~

~.

·12
)

TTFf

I

ej

'" ;·:Hfrlgi8tl~ . UL Łodzi -- Wydział Podatkowy.·· ,92) \\'~jnsztajnSz.:I Gubernatorska 32,
'1)1) LewkQwicz A •• Piotrkowska ~:••: 30 ...
oiDiejszem podaje do wiadolno~ci,l Ze w:dnill
.2 WQ1'.łt.l rytu.
aat4JWv,
. . . . ' ,.,e,. '
·Zł,.grudnia 1927 róku między godz.9$tĄ'1'(.lllO,
93) Witel:iJll.M., N. 'Zarzewska 2. muzyJł4 1.;2) lVlajerowlcz D.. Piotrkow*all1. meble
.• -ł-t\\ PQ południu. odbądą się pl'zymus~
do szycia, towaI'Y" SPOŻYWCZe..
,i.5.a) .Myślibol'ski J., Piotrkowska .. ~2Q, sIAl..
:iicyta~je .u. niżej' w:ymi~nionych podatlUk3w
94) Wajs ..tl.: RokicJńska '. 61; 2 szafy
l~) MalinUtk 'N"P. Zakł\tna 34., wigol1łabawł
Z3ruewplaconepO.datkL
95) Weinberg E., Piotrkowsk~ 294~ meble.
1$5) :Ntrstein J., Piotrkowska 123\ł·.~YU
96) Zylbersztajn M., Rokicińska 14, meble
do· p,is:ti1ia. meble.
:, ,\ .-·:;'·39)·~ Lew~~tajnB. NapiÓrkowskiego ~7ft. 98) .. Zela~~ńskaSz'ł Rzgowska· 6, ul"14dlenle J56) Nowak Ch" Piotrkowska 309'1 lustro.
sklepowe.
..
'.
- t51) ,;Napęd" Tow. Prtlcm. Piotrk-owaka 161
, .meblo.
4O)"ŁażuGheWicz 'R~ N.. Zarzewsk~ 12 s~afa . 99) .AĄ.d~lfang 1., Piotrkowska 142. sufa"
. transmisja.
" .",'
I

41) LedermanL. Rzgowska 12, l()O kg. fasoli
;;42) . ·,LajchlIlanE. Pusta 11, pianin,}, niebIe
':~) . Mel'cqński J. Andrzeja 58•. 2 Sżafy
44) Mastbaum L. Gł6wna 6O,tows.1'~, kolon,
~45), Medm.n W. Kilińskiego 156, xneble
;46). ,Mader J,'I S~. Pabjanicka 921' meble
. ·;41)" ,Michak:1ti']vl. NapiórkowSkiego' 152,
. , Iw. mą,ki pszennej.
.~) . MakómaP.. PrzędZalniana 107'1' 15 wor..
.' ,>ków mąki.
,.
"~) .. Martin Oc, Napiórkowskiego39, meble
''50) ·.Majertiwicz H., N .Zarzewska 4~ herbata
-$1) MantajAbr. Granitowa 22, ze~arek '
, ';52) . Najma!"kR.,N.Zarzewska 2. me l: le
,'~)Now(w:kiJ, N. Zar:zewska 239'maszyJU

rzeczy..'

1(9)

110)

.~) Osmwski 1. Napiói'kowskiegó 113, s~ata
55) Olszewski W'., S2. Pabjanicka 2O,meble
,~l ,Oziemolewsld Z'3 G1.lbernators~a 9, . ,

112)

. szafa.. .'

'..

.'

1$7) .. Pinczewski F .• Al. Kościuszki 53, pianIno
"53) . 'Pohano!l F., Andrzeja 4, 2maszYilY do
'szycia, meble.
.
:.}~att '1., N. ZarZewska,30?meble,
,6O)Pechman T., N.Zarzewska 18. meble
6~) .Rasj~l,~ N. Zatzewska 6, 5, puprzy..

...•

106) Braun.B. t Piotrkowska 176.. szafa
107) Baran M., Piotrkowska':'176, 2' szafy_
108) Ce,der L., Piotrkowska 247!ł blacha

111)

,

~

i03) Beker Abr.,· Piotrkowska 111. meble,
1(4) B:::cia BOlnsztajn, PiotrkowSka 122, ma
szyna do pisania.
'.
lOS) Baran. Ch., Piottkowska ·176, 2 szafy do

tł

" '. "d" s7.yd&

.~.

lOO} Awronin E., Rzgowska 3, szafa

101) Bresman R., Zavładzka4, 5 kg. czekoL
1(2) ,Rys~kiewicz l~Zawadzka 3, kredens

113)
114)
J15)

.116)
117)

1~8} Orenbuch D., Piotrko\vska il~;. lust~
l59} Orfingiar H.~ Zawadzka~li' meb,le'·:,..
160) Odak;.)~wski. i Neuma1"k,Z~twi at:

J~I)

masgyna

·40 pisania.·

.:'

Oppenhelin" Grynbel'gi ,l'Od}ęw•.,z.a.,

ch()dni~ 70,5 warSztatów' tkackieh.'
J62) .Opatowski 1., Piofrkowska '.' 69•.. rąeb,le

l63) PikN.,Zawadia 14,wódkL' ",

"fr"

.<'

1(4) l?łońskiM' t Wólczaftska ~49, meble . '

!65) Rajtberger A.,Piotrko\vska 123.. , :'" ',;
·kredens..
"
. ,'
cynkowa..
. ,... ,
l(6) Romiszewski Wł., Piotrkowska Jl6.:.", J
Dobrzyńska Z.~ Zawadzka 1, 2fotele~
k r e d e n s . " ' , : · " . ';'c'.':'''~ <5
Dawidowlcz J.~' Zak4ma.34,'kasa ognio 1(1) Rozenblat W.,'Piot1"kov..-skaJ2<i: tremo;'
trwała..
'
168) Reithel'ger Abl. Piotrkowska 123.
".
Dortsman SzL Piotrkowska 180.. szafa
. meble..
.. , '
'~'
dorzeczy"
'"
'
179) 'Rubinsztaln 'D~;PiotrkoWska ·lsa~· ,.
FreimariJ.,ZawadZk::t:l0, maszyna do. .
pianino~.
.;:.,
·';.··I:'·:L}·:ł/:;~\
.pisania." , "
..
170) Rozenblat M., Piotrkowska 2l1:,~~
,Fogiel J~fZawadzka'2;' .2s~tUki towaru fil) Rozental D., Zawadzka ·S, kredens. ,:;
Feool' P., Piotrkowśkall6.meble .
:11.2) Rudski B., i Halpern Abr. Zaka~,·~
Fryde S.,Piotrkowsk~l 125., 2. siafy
warsztat tkacki..
-: ,"
.
FrogielSz. Piotrkowska 126~
]73} Pinczewski M.Zaćhoonia 66t,t~6rit6:".~
FiedlerH.,}?iotrkowska 128, meble
1~4) Sąlajdel J,. Nawrot 7, .fortepjan." -.,.
i:1:

118) FryJihnanM~,Piotrk()wska 163. IWJtro.
.f(5)· Sieradiki M.~ Piotrkowska 116, ~ebte
\119) Fajn· I~, Piotrkowska 200, kredens.
116) Sundrowski Abr., Gł~wna 6, 2 zęg&ry:
120)
Grabski
B.,
Z~tna
59,
masZyna
do
,177)
Stelzner i Weber,.aotrkow~b: 141;15 ;
szew.
par obUWia. .~ . '
. ,,; .'.; .. , ,\ ji .
pisania.
.
:
: .~~ RębowsklWl."PiotdCowSka 261. urzt\t' 121) Gutman I.,Zachoania~, ze~a;r
178)
Szy~~an ,J., Piotrkowska 1163~'sz.fa. "
dzenie sklepowe, meble.
in) Grosm~' J., p'iotrkowska 116. meble
179) S~piro. ~."Piotrkowsb. 292, 19,. kqmp~;
.~)Rubin L Pusta 9, meble, maszyna do
123)
Gottlieb
5.;
Piotrkowska
120~
s
z
a
f
a
: t o w .bIelizny trYkot.
"".' ."." ",
SżY.cis. "
, ' '.
' 124)
Grlnberg
\G.,PiQtrkowska
12Q,
bufef
lSO)
··S.zu~cP
..
"
Zaw3dzka
16,'m~
dO ps,
,:~}. Rozenberg .M.~ RzgowsK~ '49, meble
sama.
'
.
125) .Goldwak,'" Piotrkowska 120,
. 65) RegenbaWll L, .Krucza. 13, maszyna; do 126) Griterman, Piotrkowska 120, szafa
181) ·ResserowaD. Zawadzka 3.. kredens. . ;~
{:. sZycia~
127) Grodzewsld~.M.,,'Piótrkowska·'200.'
182) SZpigiel . W~,·Zachodnia· 59~·'hi~ '.: l
,(j6)Redlich M.gN. Zarzęwska 12, szafa. ., : 128)
HupeftJ~,Zawadika 10, 100 szt~
183}
Szeps oB., Znchodnia59, biurko
~ i ;,
.67) ROZtler E,,, R,tgowska 41, meble '
żarówek.
183)
Sżeps
B.,
Zachodnia
52,
pianiho.
"
68) '; Różycki D., SZa Pabjanicka 50, m.eble
129) Hi.rszon B., Zawadzka 8, ~iurko.~ga" 184) Sommer G., Wólczańska 131.; bllfei,,~) Suwalski 1., Kilińskiego 207 ~ meble
. 30) Hermal~nH.,Zaw~ l~"towar ko~ 185)- rrarc!c!:yński K..,Piot-rkowska .14. Mat
,',1.6);;'Suw4i1ski, A., Kilińskiego' 207. meble.
smetyczny.·.
,'.:
. i ,::;
maszyna.
" \, - ,.:' ':' ':, "
'~:1) S~el A.a Lipowa 80, maszyna do szycia
J31) Rud.zki i Halpern. Z3kątna S4," Wat:;
186) . Taube M., Piotrkowska 116. leżanka. ;;
meble,'
.'
sztat
tkacki.
"
.
,
'
1&7)
TenenbaulI!I. t Piotrkowska 13~,ma~
",72) Steigert O., W ólczańska. 188, 'kasaogd 132) HolcmnnM.., Zachodnia 68. masZyna
na do SZYCIa.
"
',.
niotrwała., meble.
do.
pIsa.nia..
.
.
.
138)
'Tenenbau~"
I.,
',PiotrkowSka
.
'
132,
'~~"':
.
,·13lStp.szew:$lQ Z1·N. ··Zarzewska 219 50 kl. ~33) Halbersztadt M., Piotrkowska 121~ ,
na dOSZYCIa.
.,~., ."', ."
- "'l'lląki.
" kredens.
'. .
.189) Try!ing, j Wofsi,' Wółczańsb,·' 12S,','bsa,
'14). Stańczyk ~W~, Napió:rkowskię:go 81,
134) HilkoE~,Piotrkowska 121, kredens
ogruot~wał~.' ,'.
.
,
' . ,.;.,
, ~ . ,':meble..
135) HochbergA., Piotrkowski 286. 301i~ 190) Weller D~,Piotrkow.ika 120. szafa !.:!;; ~
7.S) Sonnenberg A.,· Przejazd 66. 4 krzesła.
peluszy ,damskich.. "
J91) W ajnk';$ancH. Piotrkowska l14tteIDo.
'7'6),·Simon' A, Gubernatorska 19. meble.
136)Ja~ubowlcz. N.,Za\vadzka 3; meble
192) Wiślicki W., Piotrkowska 117incble, .
71) $zulcE.,Piotrko\"4Ska 234, 6 obrazów.
Piotrkowska 117., Ikre!! )93) Wajsblat Ch., Piotrkowska i26..'6 klg~'
:zaJ ,:Szamowski F.., N.' Zarzeww 23. szafH,. 137) JeslonowskiJ.,
dens, stół.'
herbaty.
" ,':&y&o. herbata..
'
1~) Jakubo,\"icz I.,PiotrkQwska 309t lustrQ, 194) Weinsfein D., Piótrkowsb 13'..
.
,~) ", ·Si!ćz.· P.,. Piaseczna., 19, maszyna elf)
tremo.
kredens.
,
"
I ;J'W~
:' '$Zycia~ meble . '
" , . 139) K.asman Abr.,-Piotrkowska 149( maszy~ -195) WerskoI?f L.,. Piotrkowska 141. otoma.na_,

tremo

..,..!

zegar

l

.'~'80) ,:' :SkurczyńSki

St.~Plotrkowska

291;

toWłt

ry kolonjalne..
',81) .Szycman .J't Piotrkowska 193. meb,le.
aa) StępniakT~, ,Rokicińska 147, urządzenie.
. , . , ..sklepu.,' ...'..
,', ,
.
:81);::Flurni~.DM., RzgQwska l, maszyna do
. ;'. szycia, .sz,afa. "
' '.
" .
84):,' TeneuQ&um S.t SZa PabjaniJłCa 12, meble
$5) . Tuehendler, Sz., Przejazd 41. meble
,SóJ 'Wa:js'Q13tt. Ch., Naw·rot 1. meble..
fn)' Wróblewski T. L{:lewela8~ urządzenie

.
88)

,sldep,owe,mtble.,
.
'WiśDi~wski J., N. Zarzewska 15. meble

89) . Wajntr.ub Sz., Rokiemska 151, 150
·.oaąb.

klg,

,'vm Wajnberg T., Rzgowska2, maszyna do
.-ycla..

:. l)

Wolier

Id., R.okłGińska' 59. mebJe

. ~a ,do :pisania.
, 1 9 6 ) WolfoWlCZ P.,.·Piotrkoyvs!{a 192. tr~mo' .
140) ~~f1g~ńczakJ., Piotrkowska 182~ ~remo
197)W?1l~an' iS:::ka.·Z~wadzkal2, krędens
141) ł!,rwus R., Zawadzka 17, ma.:;.zyna do 198). "'Ilus J.., Zawadzka 3, szafa.'
ciasta, m . ! b l e ·
199) Wajs i Maliniak, Zakątna 34.10wuk
142) Kro.Uze J'1 Zawadzka 8,: 45ldg. ~wy"h
satyn!.
'. .
ryb. .
110) WiIezyń~ki' S., Zachodnia ~'kred~n$
143) Kamusiewicz Ch., Zawadika2.kJsz'Qle 201) WOjdysławski,J.,Tow. Ake. Piotrkow.
getry,,'
..
s~a 21~~216 maszyria'do pisania, 4
144) Kopro\\ski W. Z.lchodnia 72
,
bIurka..
fortepian
. ~ 2(2) .BJ:cia WOjdyslawsey, Piotrkowska 218.
i 45) KUnstkrW.. Piotrkowska 275. bIurko
krosna..
'
146) Kopel N., Piotrk oWs'k a 128. meble
203) Weikert E., \\'ys"k'1 31, hiurko
147) Lenczens B. pjotrkowsk~. 134, szafa.
.~(4) Zurek J., Piotrkowska 181 meble
148) Lichtensztajn T., Piotrkowska 286,
2(6) ZiJherman B., Zawa.dzka 14, :n,~i'J.
kredens.
. )()5)~ajbert B;:cia~ Suwalska 6. me}łe ....;49) Lewin Ab. Zacho,dnia 66,2.000 pude
'·'07) Z~remba S., Zawad~ka 6, kasa ognio~
łek gilz.
. trwała•
1.5Q) LipszycJ., Zachodnia 49, meble.
Zylbe~s~tajn S.~.1 ZąchQdAia 58. meble!
11

.IIiIr_

v

~ ~,;'I- '0~

.... u

Nr. 340. ~~_,,..."".

Z KONSER\VATuRJU~l

PAPIERY PROCENTOWE.

MUZYCZNEGO

H. KIJE~,·SKIEJ ',V ŁODZI.
\V niedzielę dnia 11 ~tud~lh. o godz, 4
l"'" południuodbt·,~.1e Slę w sah
łJum li wieczorek muzyczny uczniowski ..
~

Pr.,

bfak~· 8,Ułtłltu, 2ep.u.łym toł4dku, upa"

Iłbł4tonym trAwiłniU, ohstruu::ji, zalurzenlach "turnia'"

1\141 maił!'j., pokr~wce i $Włł~Zenuł f1l1ituralna wodł1 gor~
_ •• f'raneillka.-Jó:efl!1I USUWI& ~ orglU'uzmu 5ul:altltnCje

~ałruwajł\c. organbm. Jut dawni nustr~"V!:ie
~itt.zy Medyczne, U~ it,H. jli wCHlil lr ,ancł.~dca...U~ze ...
fil le!t pe\\fiym środkiem puec%ys:tezaląc~m (,iia
Ugtu~łnu.
Q a Ć VI a p t li k a c. h i łipl'hter;ach.

,nHnfc.

z.,

p.:.ństwow. poi. premj(,wa dolaru:.:
wa 6~,25; 5% k.OnWeriyjtlA ó6~50; 6%
do
hn:uwa ~2.00; 10% poż .. ko:.lejown 1U3.25; 5%
f: 2:. kokjowa konwersyjna 62,50; 8% L. Ze

Danku gosp.. kraj. 93,00, l-;% L. Z. Ba.nku
rolnego 93,00 8~~ L. Z. J\1W. kred. przem.
roi. 88,50: 8% L. Z_ zienl. Rl,25; 4}1i'~ L. Z.
iiem. 57,55: 5% L. Z. Wat'Slawy 64,75; 8%
""\\'arszawy 80,30;
L. Z. Tow. kred.
Piotrkowi 78,00; 8" oblig pol. Banku kom.
oblig. komun.. BJnku gosp.. kraj.

AKCJE
ntowy 13:) 00;
Pdski 1;175;
25,00; Eank
Z!t\;hC' dni

lO~go

grudma 1927 roku.
\VALUTY.
Dolary Stan6w Zjedn.

DEWIZY;
Londyn 43,52;'
Nowy Jork 8,90
Paryż 35,10
Praga 26~41 %
Szwajcarja. 172,1f]
Stokholm 2401175
Włochy 48t 35
Wiedeń

125,67}'!t.

33.00-35.00. Jęczmie6 lnowar~wy 39.50-41."
Owies 32.50-34.25,
Reszta notowań be~ zmiany"
Cena tranzakcyjna żyta w Poznaniu wJr
nosi %l" 40.05.
Ogólne usposobienie słabsze, bnik ...
_ _obroty.
_ 000 _ _....
tówki wltr%ymuje
•

1

ycie sportowe

1.

-OU~-

z dnia

~

_It_ _ _ _ _ _-:.~·.;:;~..:;O~Z;.W~O~J~H_,!'l;:..::ied=2;.:ie::la=ł~dn=·
:..:•.....:..1:;.:1;...lJl:.=r;..:;:u~d.::n~i~~I9:;.:Zl~"r:;...-__________......._----~
..........._ _
;l. "

€isk
17 ł50;

Bank handlu
pows2echny

przem. we
3Ot 50; nank
warsz l'fow. fabr. cukru
109.00; nN :łbd" 43.00: L!Ipop
9,05; O..-'thwein 12.50; Po~
2~15; Stt\:rachowioe 67,25; Zyrard6w
Borkow~ 3,85.
Glr:ŁDi\

ZBOZOWA.

Poznań"

Ceny orjentacyjne. Zyto 8,15 - '59,75"
Pszenica 46.75-47.7'" J,czmień przemiałowy

MEl~O\ł'ł.. S'1I011!1 &.~l\Iftl..,

poręczach. uf'%ądzone staraniem koła

. went6w.

AbsoJ.

W iiatkówkC(. iraj, nastqpuj," droży.,
ny: Seminarjum Ił -Sobolewsk.a
Szczaniecka II - P .S..H,Z" Absolw.nci Ił - M. S..
fi. Absolwenci - Oświata (.y.teDl. trójkowy).

n

-ooo~

I'H j~10R.

..."

r

.'

'lO-

lt':
•

t

.

DLACZEGO SIĘ BAn
SędZt~: - A więc p1'Zj7majea; pan II
.k;;radnąc pugilares, doznawaieś ucnda a .
chu?
. OskatżOn.y dcdsioj; - Takl Bałem ~
Ze Jest pusty.
.
i

C4rJR(:E I SYNOWI tylko w firmie

kowskiej Hr. lii

przy ulicy

ła-71.

Telefon Nr.

Poleca: Wiedeńsk, wykwintru\ hieliznę męską. - Sportowe kostjumy i kami~el1d, - Manicure i larn. grDbłe.nt -- NeM...,
do podróży i do 8zyoia. - Skórzane walizy pledy pluszowe i chuatkowe - Szale jedwabne i wełniane. - . Angielskie i ~wie
u
deńRkie PALTA, FUTRA. KAPELUSZE i czapki, - Buciki., Vera i łłCeda".-S:dafroki, bonjourki i pyjamy.-Parasole i laśkL
- Garnitury spinek. - Kołnierze i mankiety....... Krawltr wyJątkowo W dutym wyborze. - Pnrwd.ziwą jigerow$~ bielib",
- Kamizelki myśliwlkie. PuHovery etc.
Nabyte ta mnie towary na ż,danie ln;dłl po świętach zamieniane."

t cznlelsz
je.t:
%yrandol.. " • • GO sł. 5ł Ampla do sypialni .. » 31» .d:liac1ft,
» Ił iO" 10
Lampa bi~owa
.." 1e-

8.M

iIł

1.80
1-

ciepłego, umehlowanaaoew.
utrzymaniem pOlitukuję..

%

Oferty lub uKrak" do adm.
"Rozwoju"..

Celem telO ogloilliUll ł&tt .~.
uwag, na jedyne W MQea ~
Uddło

J.
t.6d.i, Gł~wr.1 11 \\' pod.
111j8 PH;,łfkc:r~lka łII.
łoltCI!

~'łiI ~lii

tremo. tOlill,I)', inlU'a Wi-

H. łlJłt.fćw.
C:-łłit'll
~8m(łhod. lQ'ł.UQ\\o)ch dłlU1lt
... hltatSlielfllcn.. UWlgf4 L.oatr&
Ul DCJIÓ.t lę l na Jat} •• ~kr.,
4 młe~nłc;;. Wi~ Ina ~}'t"pdlthl

doWo;Qt eh

NiK ;cwanw

fG;l.;,

tuu:ehtidl

11"

ołł

6

Notowania z dnia 9 grudnia 1927 roku..

kupilI swemu

DZISIEJSZE SPOTKANIE.

W dniu dzisiejS%ym o godz. 4..ej po pol
w sali szkoły powt%6chnej im. Piłsudskiego
odbędl\ się :zawody siatkowe i ćwic:zenia Q

meblL

I

Wytworne
Trwałe
____. bOJo"..........

arko

iCl i Nasielskl

PIotrkowaka •
i!f.J

·
I

ronarunkł uwialnKtwe~
,. ....... -.

laiodU6wiednieiue
-

.-

".-- ..

czysto pszczelny, pod gw~
rancjąf spożywczo .. leczniczy
najlepszej jakości, tegorocz. .
ny, wysyła po cenach re..
. 1klamowych 2a pobraniem

f

tlajlafisze cen, I
Itajwyscanlej$ze warunki!

a nie InaCZe',

,

c; hces~ tn~EÓ

jezeli

ł1rnOldKletOer,

MOTTO.

Pod\\' ołcczyska,

jeden ma dzisiaj frasunek
Jaki na gwiazdkę kupi~ podarunek
Na to odpowiedź jest tylko iedyna..
Wszystko t,łostanie5~ w składzie. '
RNbNZkin.

..

a

kg.. zł. '50 wraz z oplatą
pocztową i blaszankami

Cała Łód:t

•

J

~.

•

poczt_= 3 kg.. zł. 10,cO, 5 kłr~
zł.. 14,80, 10 kg. 2ł. 27 20

..-., ..

-~~.

i-r.
--

ul. Mickiewicza Nr.. 73
(Malop.)
6101

I

Na wypiatQl

Ił

lod~iani~ i piękne łodzianki.
Rubas~kin w mi, 'petnia was~e t:Achcionki..

Nadobni

Całek biedny czy feli: bogat"
gotówkę i 'X}łraty
,
K "pi *anio no j składnie

~.

trwałe w~,.. tworne i tani'.
zwref lię do :znaneJ 101 dnaJ firm,

Z.

I

Czego dusza tylko pragnie

Damskie

płaszc~e już

gotowe.

Rypsowej swetrowe, welourowe.
Kotikowe - barankowe,
Towary wełniane ubraniowe.
'Kamgarny - bostony - spodniowe.
Dalej tafeł - mesalina
Crep .. de-chine. swetry watolina.
K,ołdl'Y - ciepła bielizna, welwety.
R~czniłd, purpur. materacowe, serwety
Rypsy, chustki, - malowane etaminy.
Pończoszki, śniegowce, popeliny.
Torebki, perły, szelki, parasolki, getry.
Firanki gotowe, - i na metry.
Podpinki, aksamity, narzutki pluszowe
Dywany - ozdoby łóżkowe
Różne S(l towary białe.
.
"Z różnych firm, a jak. wspaniale.·

I

;

Fabryka

SKŁAD

Skład Futer I Zakład

(s;dep frontowy tel.oo..l1)
poleca gotowe futra' damskie m~..
skie, oraz 'skórki pojedyncze
ws~elkiegQ rodzaju. po cenach
przysJępnych na dogodnych warunkach. - Obejrzenie nie obo..
wIązuje do kupna.
6182

D SI S·b

tel. 36.-

r"

I

1/

się

. "W zastosowaniu
do§ 22 Ustawy Towarzystwa
if)yrekcja podaje do powszechnej wiadomości. że z8.żą.."
:~e zosłały pożyczki na nieruchomości:
, 1.. pod Nr. 251 a przy ulicy Cegielnianej, przez SS-rów
,M. 'Kleinferera pożyczka pierwotna w sumie złotych

323,500. "

, '

-

I

~

WIAZ

Papeterje do najwytwol'niejszych
.ił
Albumy do marek.
lit
."
poeztOwek
1II
lit
poezji

erga

Z- \

umiarkowanych

...

"

..

..~

III .

-

Malowanki
Ksiątki obrzazkowe
Ołówki kiesonk. ozdołme
(Uy' towarzyskie

Piómiki

fot. amat.

Kalendarze na· biurka

Garnitury do pisania
Pl'%~bory d~ ~reślenia
Rlchtera l· mne

Teczki
Farby w pudełkach
i t. p.
_

PocztÓWki świąteczne I noworoane.
KI LEu D-I RZE do zrywenia terminowe, Ide- 28
II

c~~ Złote

.

szonkowe, tabliczkowe na

1'.

ra wie'ezne. najlepsze.~wiatowej
markI Waserman
fiontblanc

ry

,2. pod Nr. 569 przy ulicy Piotrkowskiej, przez K. \
L.i.Chtenberga. pożyczka dodatkowa·w sumie zł. 100.000.·
. ' 3~ pod Nr. 1191a przy ulicy Przejazd, ):)rzez Z. GorCXJckiego, pożyczka pierwotna w sumie zł. 35,000.'
, ",4.. pod Nr. 553a przy ulicy Piotrkowskieit przez A
)Spódenkiewicza, . pożyczka pierwotna w sumie zL 151.500

. 5~·pÓdNr. 7611 przy ulicy W61czański~ił prze małż.
Sz1enczyńskicb,' pożyczka pierwotna w sumie zł.. 150,000
. 6.' Pbd Nr. 152a przy ulicy W 61czańskiei. przez
Re Stenela, pożyczka dodatkowa w sumie zł.. 300.000
. ,1"pod Nr. 9J4a· przy ulicy Senatorskiej, przez małz
. Krauskopf•. p~tyczka dodatkowa w su.mie :zł. 80,000
S.pod .Nr.. 307aa przy ulicy Północnej, przez Jaku..
, bowicza Iiersza, pOiyczka pierwotna w sumie zł. 80,000

kalendarzy

Piotrkowska· 55. Telefon' 354 I 35-40.

pr:;j:':~e e.o~k.~.:.t:~ar~~.81.1I,:. ~. ,";',
ii IM

PAPIERU, IATfRJA1' PlśMlfftKY[B-

Poleca w wielkim wyborze. ipo cenach

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~M~~s~11,t~M·~
•
Choroby 8k61'ne I wen'"

.

handlowych I drukarnia

rl.C

t8zw8rCmID~::~i.

"aj::!l::g!~':.Y!Jsze warunki ł

ksiąg

i wydawnictwo

kułnterskl

U' Leona Rubaszkina.
na W;gpłatCł I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ta p. ńcaochy jed\\abne, wełnia
ne .łildecoss, skarpeb.i, pończo
szki dziecięce, swetry, reform~'
rękawiczki; ceny na św'ęta bar..
dzo' przystępne. jak również repe
racja pończoch.
1284-2

No. i innych rzeczy wiele.
Zaa1uiesz nłt.Wet wśr6d tej pUk1Wytymac'Zki, maszyny do szycia
, P'orijery, p,iękne chodniki»
Ten co kupił nieehaj przyzna
Co za piękna jest 1. ieHzna.
Do wyboru jest wszystkiego
~p~:44 hiłińskiego.
"
.
(,Jezem .nawet wie dziecina. ' .

, il99

PGNCZOCH

l duuM~3~Po~~MŚ~~
Kaa,młel'l' Zielcnko.~JIi KC'

Opał, welo\łry,ilanele

3

T

S~lEP

GO Pokera. Pasiec'a Whistatv

dużym wyborze.

DETAL.

A

,

I
Rowery, drezyny
auta, ,w6zki

III

a glll.a

'9."pod Nr. 188 przy ulicy Aleksandryjskiej, przez 'qarby w kasetkach
'małż. Sk6rkai BlJlfer, pożYczka .dodatkowa w sumie I

i

zŁ

'Kleidt. i

{tOO~OOO
!

papeterje, a.lbumy

100,000 '

10.. pod Nr. 74Sd .przy' ulicy Zamenhofa, przez

'.

Et

Pinkusową, pożyczka

po cenach :zniżonych

Ch.

pierwotna w s\1mie zł.

11 .. pod. Nr.. 49 przy ulicy Aleksandryjskiej, przez
,Teresę Kon,_poiycZKa pierwotna w,sumie zł. 721000 .
. .I~~ pod Nr. 270ttprzy ulicy Zeromskiego, przez
:małż.. Grossman. pożyczkę' pierwotną w sumie zł. ,130,000
, 13~' pod Nr~ 1075 t przy ulicy Abramowskiego, przez
~.' G1lterm~pożyezka' pierwotna w· sumie zł. 60,000
. "'Wszelkie zarzu!yprzeciwko udzieleniu zażądanych
'.'

~i!ezek .towanyszeru zechcą. przedstawić Dyrekcji W
'pfteciągu dni r4. od dały wydrukowania niniejszego obwieiz~eDia. Dyrekcja Tow~ Kredytowego mjł t.odzi~

,obrazylmanikury

Zakopianskie:

wiele

KUimy, Makaty
Gua\kl~ Serdaki
Pantofle. Kierpce

oraz
pięknych
poleca

po cenach

najniższych

"U

Wełniaki

tiara lItW
LQid";

Lalki w strojach lUdowyCh od złAI 1.10
Wielki wybór poduszek dekoracyjnych od d. 6..90

wł.H.LENGA

Zielona

Ło lekle:

" Rzefbiona I malowana galanterJa

I"
15

lii!i*r.lIiln18ll_.~..
if;..'1_ _ _ _ _ _ __

!

Piotrkowska G4.
l

-

LUDOWY PRZEMYSŁ ARTYSTYCZNY ...

..,

Q

-

-

•

I

i4

l

'łllIIeiIlllIII'lll'lRl!li Wl!!iłv"o'

n przenisów doaatkowych Z' 1'1)5 r.,
zawiadamia, że z nIJw:du soełzłei w dniu 8 U,toDaęla 1917 r. oierw:łtej lleytacji
nieruchomości .w B3.łutach .. Nowych Nr.
3.!, re1)~rl' hij}?t. Nr. 161b: lićvtacja
puwtórna czyh ostatecznI} tei nieruoh
qC!i odbę:łtie się w df\iu 291ute;~o 1923
r. o god~ 10 rano pr7;ad wyznaczon:ym do te; czynn.ośei Notariuszem przy
SądzieOkregowym w Piotrkowie Feliksem Kokczyo.skim. lub jego zastępcą w
obecności Cdonka D yrekeii.
.
Licytacja rozpocznie aię od sumy reszty nieumorzonei potyczki rawa. .
rąstwa ,;dQ!iczeniem u'il"osłvch zale~łościf kosztów i kar, t. j" od sumy 6839 zl.
Wadium do licytacji określone zosŁało na 684 zł.
, Nowonabywca obowiązany jest spełnić wa,l"u~fd licytacyjne, które,
łącznie ze zbiorem obiaśaień, złotone ioslały cli) lt~tę1i hip:)t~~1!tllli wspomniane; nieruchomości i mot\ być prze';{lądane t':l~( W '1/ ~1dale qhote~znym przy
Sądzie OkręJ(owym w Piotrkowie, jak i w Dyrekcji TOW'!lt"Zyshv:t: nie mntsj obo"
wiązanym będzie, o ile SI.l'"na sprzedażna
bę,l'de nI. to wvahtrczającą, zaspo ..
kQićnależnośd uprzywilejowane, w myśl art,4t Ustawy bipotec~nej z roku 1818
ę.rl. 5 prawa. o prz:ywil~iach i hipotekach z 1815 r.
6121

na zasadzie § 96 Uz:taw,,- Tpwa i §§ li -

6łć.ielaia

zogr. Od~ł
Sak lloienla 1 8 8 ' , ' ElaDgJe'lO}.'lr. 16 .

t

pflJłmufe

Walad.

I

oprołlMowsofemł

08.0.ędn06ol_.- VI

Z ł o ., eb

s "'Jm6"Jen1l!łml na łUłlda jądanła.

81d8d"
lall,ea
f

o ••o• .,dno.ołO.nł~ D olafach

malał.olJ *Obćł1l.b. ~WTQtnI! "

o~ łcraab

I &. p.

lZałatwia wszelkie oper8~fe balilttl\Vt\
ewizowy.

ank
;;'V.frUllllłillm " • •

et.k

_łatO_wob

(S.f•• )

2 _lE

ST

w
met.lo..

łóżka

we. wózki spacerowe
matera;:a

wy~cieta-

net druciane ara;

zyt.ki i ,puczoł,:·
Bindy damllde .

fonnuj. nogi leczy

do meblowych Młe
podłuq' m.iarv "P'dentu

umy",alki oraz

puJe

lIi~

raWilU'Y

naJtardeJ

~ Pl,l"
O1
1,

ku

.

Md:i Piotrko,!ska 13
W
podwol'%u

at
ubł\'lĆ

mOłna

oał!:\ro.dtift~ ~

melo interasu pnf

powodu Ultwidaojf

ut- PtOh*kow~ddeJ

Pianina

1051

~

Karol

niskich

w

1Ił'll't"1UUł

Do .kt,

Nr~

1402 1927

ft3f-

do 1,5 grudrullo
Otomany, Una
wvt)Ol'!:e. pole" po eeM4h
ma,uyn

ołw.uły.

1lI1. Piotrkovnb n6t
t~1. 21,,61 I p. front.

OI'M

la

pole0&
rLI ln1 łł (ł, A!f Ł
ilE JU.l O~ł\~·

J ODOr~~

OddzIał

Łodzi

III

!'.

OGŁOSZENIE
Komornik przy Sądzie O:Cręllowym w Łodzi ZAj"
kowski. zam. w Ło:lzi przy ulicy Traugutta Nr. 10.
na zasadzie .alt. 1030 U6 P. C. '-Ogłasza,.te w dniu 29

wyłoton8 . . .

telazne.

I szamotem

l nedstawicbłł

I(UC;h~rm.e.

n'*\1<tli&'łch
D!'zled'!l.qi"t~eln~

pntiPuklin;"

mil.

TeL 54..18 i 24..72

wyj~tkowo

najatanze ..aniedbMł!

Firma iablieje od .robtl886 St,i'Lłwi6alti~ .

tli...... , , .
Łódź. PiotrkoWlka 61ł
Po
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FUS,eDIOrJł1wSzelklegu. f,o'laIU
dostać mo~ 'W praco_m Orto"clYCZD.
Łódź uL Nawrot _Nr, _38a . .tamie usuwaił

fortepianów i pianin

WVI't'lCS1f\'V

Dywuy. metalowe ł6tka,
poloare. Mehle .blW'łłweJ VI

ł łae,

Dogodne warunki.
StroIenle - Reperacje
Skład

1OG.

c.ny dl ..st,NG. tAl'\ieJ.
JulIusz ROIn." Ploł,.oWJk. 100.

flauit,'

Wkłódkl
na płaskie stopy

nowe i uiJwaae po cenaCh
-- umiarkowan,ych - .
WynaJącl. - Kupno
Zamłan-a..

z

,

pooperacJjne. urabiaj,CG

Fo eplany

w

I
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Telefon 84,

'. grudnia 1921 r. od. odz. 10..ej ~no.w Łodzi przy ul.
Nr, 72 odbądzte tlę .pr%~dd z prze
, łarguhliczneao ruchGn'loiei n.tei,cych do N.pol.ona
1<owi egO i .•kt"d aj i\cy ch się 7; mebli
o8zacowaa,eh na ~umę; zł. 1900
Łódtt dn. 9 ;rudnia 1921 f.

r Nawrot pod

?340

• Zerarki łtrm ł LONQłNE8,"

Komornik 5.. ZAJKOWSKl

JANCHMJEL

&.,

OBWIESZCZENIE

'1'0
wie

2fłlnii W Łodżi przy ul. Piotrkowlkiej Nr. 113 odbędzie
przez pu~liczn1ł licytację ruchomości
si, % pianinri ~lalei,eycb

za S.t'lniaWilci ~1:') ·'H'''.'\''!')wanych 500 zł,

dni" 261i8tlfo~h 1927 1".
&omornilc lO ~~F rO\1l\'3ZEW5Kł

Pło~

PnyJmuJ~ WlnUde reperlllcje
garmlstnoftkle l łubUeHJde.
Wykorumi. Jt:ybkł@ i _oHdl'ł(i,
l10ł

10 aet." wykon.. Nr. 1139 1921 ""

arnik przy S,dzie O!c:rł!l('H'Iym Vi Ł~ :hi J6ze f
,$ki. zam. w Łodzi przy ul. Zachodniej 35 obę
ze VI dniu 20 grudnia 1921 f# od godz. 10..ej

t.

O
.A. Z8NtTH i in. dOht, $ł'ft~
i nlklOW.t oDf'~mł &UbM 0f\H ~
ką bituteri~ p.olec&. łZakład ZetatDł

.lQ"o~.im !it~nie

I.. U"a,owaJd
"UlliUPUIi!I~iJ

'lI', 1n 1.1..

LotJłe

-,Posiadana sldadzi~ wielki wybór "in.strumentów kraj~wych
i zagranicznych ~
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Jpobua ,.

tMztiR~6Towarz~stwa Zwalczania Ha~a
,lecZQiCty A'

uruchomiony

Biuro

chunkowoścl.kupieckiej

II"1s10 solone do sprzedania kil
In ka set. kilo DO cenie 550. No
wc·Pabjanicka L. 43. O Karg.'
751 i-l

.

głębokich

O

k{)l'es~;)

..

,
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~ .'

są ideałem

aw.·.ańi.

y Ch.cny
tOPiec. do.
P.o.trzeb.
obznajm
dziewczyna
n:.

Ola~

p'

w stosunku do tego, co dotych..

czas w tej dziedzinie wypuszczono nary"ek.
Wokeło· zamknięteJ Estetyczny, .piękny druk!

Niedo§cigniona tl'wało§óf Lekkie uderzenie!
Ponad 1.000.000 w użytku!
~d~jciebezptatnej demonstracji Royala,
. ·nim kupicie inny .fabrykat.
.;·~prak- ,Tallsamo
polecam mo.je, wypróbow.anej
jakośel. szwedzkie arytmometry "Facit"
. i amerykańskie piszące "Burroughs..Por..
labłe" meszyn)'. do dodawania.
·.'~podarunkl
W,apr%edai wszelkich innych systemów ma·
:. g\VJażdko- $zyn do pisania po bardzo ruskich' cenach

P

szaś slęod

kowska 141m 32
1350-2
Suknie p;ę.lme na raty moeą na
b)'d odpowiedzialne klijentki
Wiad. Sienkiewicza 25 m; 6
.
7354--3
ianina, noweużywan.~ najtani;j'
na raty sprzedajeCn.odkowski
Sienkiewicza 25
1653--5
Kupuje i sprzedaje różne
meble aywaRy futra Ol'a%
samowary i maszyny do sz~cia
PłaO"~en~sknaajw(vD~Us!ea)'c;~y Ctehł'. ;:~n5i9k.... ,

L"

, ,.R

12~2

pianino czarne.. z.' agra
mC~n w dobrym .stanu~ PIotr
Spr~e4am

Nowe modele amerykafiskich
blarowych I podr6żnychmaszyn
do .pisąnIcI

,

obsługę

gości

D

~.
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P
kuRa~og()IC:= .' SIO'•. ,Z~et,s~

Nr.4~ ·A. 'Speichen .
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·dzien~.lCkiBol~sła~ZllfUb. i.ł. ;.ksi',
wojskowl\ wyd•..
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Zl.6dt
'tUlJzyn. .
;
·onera
ment swolnienia
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pO d
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:I. restaura.cił\

umie1ą.ca goło"

we

9-12r.

60191 2

żeczką

P.K~U
;1~~''-'

j

Francis~ek zagubił ~ókił
Z\Y()jskflWYi.·'
przez 4.;tyoddzial sł"tby ari,v1er
li 'vi Łodzi"
'. . 12S2-i ... ~

'MiCiC.I~td

.Fr. a.f-ltis.ze.·kzag~b._. n.·•.t~ ",.

gifymację ~~t)"'1\.'JJc;~~ .•'& .f:~""', '
.pctrzebny ChłOPiec. do .nauki do
. Lakładu . Ortopedycznego z po dunu Bez,obocia w' Led.zł '1,& ';Ił, ,
cz,tlcami ślusarstwa tamt.e po- 1043.'
'..
131O-;~
trzebna panienka de s%yciana
aginął bilet szkolne'I Nt: .1fLw,•. ,
m~szynie .. W ademoś6 Południo·
dany na im,ię Cze~ła.wa K\c~ :
wa L. 23. .
.
. 7203-3 . .
~~rczyka. .
1314-1..... .
ł10tnebna słut~ca
przychod..
r ruedo ,dw~jga csóbZi{łauać
Uaeiński .Edmund zll~ubil ..k§i~c ...
się Płac Wolno~ci L. 5 m. 1.
. P teczkę wojskow, wyd1n1l -.
:,1318. .;..2,
P.K U:' Sieradz. _.
100.1 "-1

I,

Z

na

UL<.

Uwaga: Za ubrania płac~ najwyź
sze·,.
1352--;
·;Jeśrauracja i cukiernia na ""lipO:
11 willcji do spr edania Wiadol
m-ość Zlłierska 31 skład paszy
Siład maszYJl dl Dbania, isbJ. ed 1gOI r.
0&19 -2 ADOLF G OLDBERG
Otomany9 1 e Źi:lnki kues·Plotrkowska 12, gm. flrand Hotel, teLl1..54.
ta wyśc:ełane, stoty,w
.
.
.
. T
dużym wzbeue ceny bardzo niz·
.'
, Ide solidnej lohoty na dogodnych.
,~
warunkach Piotrkowska j \lS Przez
l
li
dzie~ki
. 1343-5
I TaniO przyj ml1ję d omy w :zarząd
:, :~o'We.sato~ esato"e oreE'eałdeoie brl(lo1f'fł,.ł~AlUUłł~ .10
Biul'o Próśb Kucza 24,
.
'.
,. .... Ulłiemll8J:klf\,poleaa 00 ~"OtUlłl 1Iil8:;0l2.
.
1332-2

. JrCZnlejsze

""=-Ol '.

laguDIOII. dO.~.llIi,

rzew~. wyprawione na 5 drzwi . wać Zel'o,nskiego.Nb 34 Resta~..
i kil naście ckien jest iaraz.do
racja
73)6~2
sprzedania wiadomo Ć5tO'Nia.nSKil
--ł
.
14 G9łygowskiJ p.
. 730ł;....2 .
"otl'Zebn~ chłopiec na Dosvłki do
administracji .Rozwoju· z',!ła

I:J'
.

obok. Cho!'. ·...t~
pl'zy,jmLllemv..
.....,
UYlJftu1e. psów do tiaswoY'.
. kiej rasy od 5 m.iesi4cy ~do ro

n,eczkowy

otuebna. panienka' do
..
.• Bufet Rasufsy Kilió'skie
P
go 123.
. .... .
.. 2 .

O

M16d naturalny na .wagę po Zł.· S za kg.

.0$4

zaofiarowanie

buwie •. firanki,sweatl'Y ~ palta
męskie bieliznęł mllnufaktur~tanic na ra~111 Kredyt".
Nawrot· 15 l p.
.
6266.-5,

SPE.CJALNOŚĆ: mieszanka herbaty Ucawy w wyborowych
:. ,
gatunkach.

da- o'bok dW'crcakolęjo~.1ł9"

te pokoje. :rOdiil\n.~.· Teł'.~" . ~ I~

POIad, • pra'tI•.

0

t.ÓD!,ulic:aPrez. rI.rulowJc:za 3. T4łI. ,29-17"

akopane. We własnej >nowowY"

Zbudowanej' wiUiotwieramJ'w.&
wlasnym "takl'csie p~n.'icniat IP \-1-

N

sprzedania sklepik spetywc~y
21araz· "wiadomeść na miejscu
ulica sw. Anny Nr. 2:5 .1252.....;.~

SKI

!-

nich dziesi~ciu dniach psabla
go, dużego szpica. Ądres.Pawlt
kowsk" Orla .15.1145-1 ..

A WYPŁATĘ! Najodpowied
. ·niejsz8 podarunkigwiazdicoweł Płaszcze dam~kIe, s""eatry,
!niegowce. pończochy, skarpetki
parasolki, b:ełiznadam.ska i me:ika. Poleca L80nRubas,~kin
Kilińskies{e 44 .
6159-01

0

. ~~ Towartw Ko,onjaleycb I Dellkates6w

_

rmel~

IN.

c spned~nia maszyna fi,.y
Bel'ger. Bazarna Sm.M.
.......
.
1286-2

620-1-01,

.elf<

doty ńagt"od,'~a pr.~YPf~~1l
25
dzenie lub wskazanie
'ca pobytu .zagin10ltegc
o,!at..

o

.Na .

.m.su.

6~02-,v

kowska 51 lU w. l P'.' 9495-3 .

.~O~hYł Pierni~ił Bak~Ueł. Rodzynki, .Migdały,
.. Owoce .świeże i suche, Wanilje, Drozdze gwa;··t.~D~awa.ne i t. p; oraz wielki·, wybór Konserw
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OI'U

U

Spr.edał.

·relll

III

uszerkaPi ik01lf4 .przyjmuje

k
P
~amówienia pan
A
Piotrkowska 1$2, m~. 14.

ltazYinie spuedam dom przy
• Rz~ow9kiel cena pł'zzstępna.
Wiadomcść Przęd '.alniana 39 pi...
wialnia.
. 1322-2

wypłat~ Najodocwiedniejs~e
lekarskie w godz. 1-3.
pcdarunki gwia~dko vre:cbrusy
La-----BEII!---III1iIfB&----------~----- chodniki portjery wato ... e.p~k:o
~• • • • •·~··················~1wei~~uowek~~YW~y~~~
ki narzutki naj koz:etki paleca
LeonRub~szkin KUińskiege 44

rybnych, warzywnych. i owocowych poleca

ROlne.

D

Przyjęcia

.

._

denciihan~lowej, st~no~:afji .nau~i
handlupraw~ kahgrał)l. plu!ua
os!)rzedania st6ł rozsuwany
na· mauynie towaroznaw~"'l1,aft •.
na 24 osoby prawie 1ak nowy
gielskiego lr 1ncLlskie~o memIec·
Wiadcmość WOlny RyJ\e~ S m.1.
kiego. Po ukończeniu świadectwo
'.
7324":"-2
",~daicie . prospekt6w
3141
bicr y męskie, dllmskie~ .~bu•
wie, swetry na wypłatę. Piotr..

~'> ~łdJł~t, czynny Vi. dńi powszednie. od g,9 do3 po poło
~

do. spueddy.. Wiadomość
~lóśb Krucza 24
.
7:;3t)~2

Sakuł~wicza,

rat iłeo.ntgenowski

. '~ "do:< naświe'tlań

mui~

Waruawa ZÓl'awia 42 Kuna: W'I·
uczają listownie: buch!llterii' ta-

.·ł.6dl, PiotrkowsKa 115, tel. 26... 0Q
został

ouloazeoia

ukończ Ó

.\V.lnstytucleLeczenia .Radem

·131~~2·

m3h\t~ót'f

..h ceą~ótn;ylil~ć posadę.'1 Musisz
kuru fachowe ko..
C
?upodencj.; prof.

wiadomości, ~e

: podaje do

.

ilka dO!1\ów.małych i dużych
K
. ''Grat sklepów i
ziem
skichmll1\ do spnedania i przyj

36$7.

D

..

411111(:1 t

1acPl'ZY ul. Ząg~jnikG'Nej (za
rogiem Cegielniill\1j) 2a()~
metr. kwadr. do sprzedania. Wia
domość telef. 58..16 od 140dz 2-l

. . . Jak również mało używane dobre instrumen~y.
pnedaz' na dogodnych warunkach. Strojen~ef reperacje i przewozy. instrumentów
..
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