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DrukowAny będzie między

innymi i w jezyku.

~'ilIINt>n 15.12 (P l\T)
nFremdenpreMełf
WiOŚfmnej

że

donosi,

Rady Ligi

być kwcbtja zaprowadzenia

na 8eśj

omawiana ma

~zynarod'1wego paszportu, który
wiązywać wszystkie państwa

~

iWYjqtkiem Rośji.

orukowafłY będzie w
francuskim. niemieckim, czeskim, rumuńskim
i polskim. Cena pazzportu
dla

polsk'Rł

l łeh pmUtw jednolita. Odpowiednia komis}.
Ligi Narodów zajmie siC; ustaleniem &zcz:gÓJ
łów tego nowego rozporządzcniaprzycze.m
projektowane jest mieaienie wiz z dn. 1.0
",tycmia 1929 r. Nowe paszporty miałyby
bowbł~ywQĆ przez 3 ~ata. t. m. od 1929t.
1931 t .. Pl) tym terminie przedstawiciele wsz~
stJdch państw przedłot)'liby śwe uwagi et)
do praktyczności pqzportumię~odDWe
go..
.ł
;y

Polit [
A.tera 8JnmAnstpi na

Di inspIrowana
~łDi~ie nz 1~ i@łó

b~'ła

M09kw} ~ .

"_·~","~~i'h"ł' ··~l.,r~dkowo.. Jedea t _l:'l:~f9:
kM Zb:i~on~m
informuj~ m~}nistycmych pozostawił je Prr&~% ~. . . . .
ił w ręce wład.,;
stwierlt t-je VI dorotce samoehodo'Wei..
dzająw .r.tezbicie,
frtn#!
Omawiane
stwierd2'a;, J.
cuskich rracuje w ścishm
:'t JUlia
koby po"ladto, iż afera fdłs~erskaBł.m~~~:

mi I"om:..łn!styznemi VI ...Ą.ngIji, 4
Vi D~
op;!.red.n·tm porozumieniu z bołszewick~ ~~
sj1!. Dokumenty
I
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na nie była pozbł.wion~ s!lnego pOpu~.

nawet - inicjatywy z MoskwY..
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pt\łudniowycb
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Moakwa, 15.12 (pat)
moskiewska ~UZI. rozm.owę
,

~ta\Yicieli prasy chińskiej z CznnglllKai-

Zagr:tniCZBYt.'h

S2ekiem, który wypowi~ się %a zerwaniem
~oamków dyplomatycznych z Z.s.R..R. oru

nac:j{)r'~!i:styjC!znegf) doręlył

~eniu się ~ mocarstwami w celu zwal
~

pattji komunistycmej.
Szan2hajł
Według

UnifeCl

sowieckiem.

konsulow:
w
P'J.npor
i zażąr1~ł. aby ten ostatni opuścU w
władq

15.12 (pat)
tu-

nnc jonalisty;;znego.

It}s~ego ł\linisterstws Spra.w Za~ranicznych

,.du nacjorudistycznego śtośunki rządu 1UttJ
łjoaalistycznego z Rosją sowiecką zostały

·td.zerwane.
&zad uzasadniA zerwanie stosunk6w
f~ iż rewolucja. w Kantonie została wy't
wołananwez agitatorów
tłn

roikaal

UCłnia

sowieckich.

aresztować

Rząd

Wang:::Tin~,Weja

SUlbJa.Tsena. oraz innych pnywa

e6w rew::»uejL
Ro~yjskie

konsulatc,

znajdujące się

Obśdl'ach podJogających władzy r~łldu

. .uty~JłĄ~11~.
'
"

:r.
~

;1:

na
nacjo

I rentri te ru!hu
Paryi. 15 grudnia.
Szereg dzienników paryskich na czele z
~Matinem· donosi ze Sztokholmu, że wykryto
tam ołbrzymi41 akcję 6zpieflowdt~ któf1\ upra..
wiało poselltwo łowieckie.
T eretlem tej działalności Izpiegow,kiej
były inne poselstwa zagrank1:ne w Sztokholmie. ił przedewszystkiem angif.!bdde i polskie.

,.clzie $tU_o

w)'la-ada6 .d t~~u.&1'

rewn:u~yjnego.
tajne dokumenty.
W sprawę tę,' zamieszana jest i .g~neia
" Tasa Ił * która mieści sit; w lokalu po••l.Łw.

lowieckiego.
. . ;
Słusznie pisze "Echo deParis·, że .. takie
są czyny i gesty dyplomat6w sowieckicb i łlt
właśnie w momenci~, gdy LitwiAlo.o cSu.",.
iab,zk, o1iw~ W G"new~f4..

.'B~

Sensacyjna rozprawa

'lr'li i~ ~i ~[~ J~I~~i[~ Hyn~ I'i[~

Katowi_, 15.12 (o)

PROCES o 'ZN~A'VIENIE
W. KORFĄNTEGO.

"'Wilil1ł1'ptrtrety prezydenta Rzplitej i' marsz. PłłbUdskilgo
Kraków 15. 12 (Płlt)

, "

sądowa

rr'~ed libą karną sądu okręgowego ",
b;,atQwięa~b rQzpocz~ł, Gię <bi~ jjiensacyj~
rozpr~wa z QSkarżen.ilł b. l'łiuiakt()ra 9dpowle

.

W«l~Qlaj odbył się w sali Kahalu tutefs:lli'!'o zj$~d rabinów mał4lpolskieh, urządlo:., W
utw~nenia ~wiązku rabinów Mołop4l1ski ZąchodMej.
. .
,.
N~ ~J~,d ten przybyło 184 rabinów' i 500 d*legetów gmin wy:znamowyl;h zydow ..
.kiq •• wS'Z)7stkieh miast i miasteczek MałopolskiZilchodniej. Z racji zjazdu cały g~a~~

d~alnego

,oPolski ZachQ{łnier' Q oszcterstwo
imieslaw1e:llie w druku p. \Vo1oiecha Korhmtogo, W lipcu roku ubiegłego w' +.polsco
Z~hodniej" ukazaly się publikacie. dowOdfl'
ec. 17; poseł Korfantyza PQśrednictwem Dfejakiego 5łu,nisława Noski proPQnQwal3S t}lI.
;;1 za ~~h6jf)two komendanta zv.iazku pow",'
stańców, craz za f!i,luc,enie bomby pOd gmach
.Folonji" .5,OfJO zł. . .
..
Horendalne te zarzuty rozpatrywane
były prze'.?, sąd przy drzwiach zamkniętych.
J:JIklOl świadkowie występO'Wali:, , wojewoda
ślqski, p. Qrat-yńs&i. adwokat Chmielewski ,I

.m

K.ahału był iluminowany a na sali obradzaw,ieszone były portl"etyPrezydenta. R2ph~eJ l
,Ma'l"8Załk" Pileuc:h;ldego.. otot.:l!one wstęga'qli-t), hlu'wlI\l;ft PiłńStwOwych l .
owsku;~.. ZJ~ll.d
" powitał imieniem wojewody naczelnik wydziału bezpieczeństwa, dr. D;Zl
z, €l· lmlemem
'Mlasta prezydent Rolle. Nęstęppie na wniosek pn:ewl;ldniczącego zjazdu O?c;zyt;;no. d~p~sze
,;hołd01"ni.C2e~ ~ysłax:e do ~rezydenta ~zecżyposp{)litej. p'r.ez.esa Rady, ~im~trow l Mlmstra
'Wytnan I QSWleeenla PublIcznego przy jętę pr~ez ~kląłlJaqę.. W przemOWle!uach WYBłO$~O~
'>,atch na Zjeżdzie'mówcy podkreślali swcją lojalność wobec państwa.
.'
.'
.
Zjaltd m. in. \1chwalił domagać się od Rządu unieważnienia wyborów do. władz
,~halllyeh o86~ ., 'pnekona~iac~ .!adyblny~h j wołnom~ślnych i zni~sieni~ ~ady • R~lil1ijnęJ,
,1akOlłpne~zneJ z mteresamI rehgJl. WreszcIe PQstanow!ono utworzyc komlSJę, . ktorej zada.ie~i b,lił~ie P1'zygotawanie odpowiednich w('liosków na ogólny 'małopolski zlazd rabinów,
·który ~bier~e się dnia 27 -go bm. we Lwowie.
'

Oskarzony powołał ~ię na świaóków:k:apf
~rta Suszczyńskie~o i b. posła, Polak'ie\vicm

iQ;,

prosząc. sąd

.

niem

o wezwanie wymienionych.
'
Rozprawy sądowe. w związku ~ t_ob
QSk~rtonego

o weZWAnie

(>drpe,zon~.,

"~"""""""_II

Kllkad2.1esiąt

.

Quehec 15,12 (pat)

Skutkiem pożaru, który zniszczył zakład św. KOlrola :1'",,<;~,dcr,y(ch :zostało, jak przy...
,pg,:claj" Gonaimnięj. 30 osób.' wtem 12 d2.ie~i.14 trupów odnale.ziono a poszukiwania za
:PO%oltąłemi trwają, w dalszym ciągu,
.
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""Kapral nIety przez ~8ndarma Da _polskim urlopie" rani
.,
wachmistrza i sam pada raniony kulą.
Piotrków, 15 grudnia.
'. . Jeden:z tutejszych ogrodówpubłicznych
byl wczoraj terenem krwawego zajścia, zakoń, Gzonego amiertelnem poranieniem dwu woj~

Ekler

wydobył

nagle

Bęlgja

.......... ...il
~
..

,

I

"~•

DEWIZY:

124,17 i póL

.. Holandja 360,50
. Londyn 43,52 i trzy C%Warie
Nowy Jork 8,90
...
P§'łrY-i-Y.

35,11

'

Pl aga 26:41 i

~

pół

I

.

'Szwajcarja 112,18

fIIiIiIIIIl_.

zbrodni..

,Od niesubordynacji do

.. '

WALUTY.
Zjedn. 8,88

',. Queb~c, 15.12~eat)

u~upełmemu WHI.dom08CJ Q ~atasłrofle pOZ8.J'U 'Wf zakład:wEl sw. Karola donoszą,
• odlląle~iono trupy 16 dzieci ora2! jednej kobiety. Wielel)$ób. które odniofły rany, umie~
ft,ł~:Pf~ W ':lpit~lach. P02~r wybuchł . w piwnicach budynku. w którym znajdowało się wów~
czas 371 dzieci ~raz 40 zakonnic. Poźar rozszerzał si\ł szybko i płomienie p garnęły wkrótce
sypi:alnie~' D~ięlH bohaterstwu' :z-akpnnic wiele d7.ieduratowł1no. Dużo dzieci .uratowano rzucając je· ż okien na r02:postarte • ·sieci. Budynek. W którym mieścił się zakład 1i1ł!gl ,całkowip
tentu znil!2:cz~niu. Zachadzi f.lhawa, ii' liczha zabitych oka~. się większą, niż pierwotnie
PPY'lll12:e~ano i dosięgnie 50 os6h. g-dyli; ~łeludzied hrak.

'J ...

.,

WARSlfl., 'ł>lSK4 rm!tlllk OfICJALf4A
Z dnią 15,.go grudnia

dzYecl' znalazło śmferć'~" f;ł p mf0ft'1\rh.,

,.

4władków

Wło(lł1 y 4:8,41
Wied.:ń 125,73

,

oiętk:o

z kieszeni rewoly-"el' i

odstąpiwszy p<u:ę,kroków. d<~.ł do wachmistrza
6 strzałów.· raniąc go w pięTei, r,kę i ohie

nogi.

;,

ObrÓt d~uąWl mWejaz).

PAPIERY 'PROCENTOWE

5 pl oc. państW. pot. premjowa doła.
rowa 63/5; 5 proc. konwersyjna 66 i pół; li
l'fOC. po~.· dolarowa 82,25; 10 prOc. poz. kole.>
jowa 1?3.:t.5; 5 proc, pot. ko·elowa. konwersyj
na 62 l pół; 8 proo. L. Z. Banku gosp, kraj.
93,00;8 proc. L. Z. Banku rolnego 93,00; 8
ilroo. L. Z, ziemskie dQI. we Lwowie 82,00 (w
p~oc); 8 proc.L. Z. ziemskie 82,00; ,4 itmł
r'roo. L. Z. ziemskie 571 pÓł;· 5 proc. L.Z.
m. ,Warsz~wy 63 i p6ł; 8 proc. L. Z. m. \lY'ar
szav.y 8i Hl; Sprae. 'L: Z. 'in. Łodzi .i6.00~ 8
fJ fOO , Qbfi1.acje pol. Banku komun. 92.ocFs
l-roc obli~ac. komun~ Bankugosp. krat. 93.00
6 p1"oo. obhgaeje VI po~. kanw. m. WacBZas
' .' ..
,...,,; l
, wy 1926 r 61 i p.ól.

Zbroczony krwią Jastrzębfiki ostatnim W'tAntoni Ekler, kapral lp. a, p., odbywa,. sitkiem zdjął karabin 'Z ramienIa i strzelił trzy..
iąc, służbę w Pomiechówku pod Warszawą, krotnie do uciek ające8'0 kapr",ia, pOCZ4:tn padł
nie mogąc uzyskać urlopu, potajemnie opuścił nieprzytomny na ziemię,
Strzały były celne i Ekler, raniony w Qoszeregi, i wyjechał do Piotrkowa. gdzie za..
g~ j pachwinę" lunął jak kłoda.
mieszkuje jego narzeczona.
Na odgłos strzałów zbiegli się przechodnie
·
Nieszczęście chciało, że zaraz po OpUSZu
czeniu wagonu, przechodząc przez t.zw:Olp;ód i poaterunk9wi; Qbu żołnierzy odwieziono do
P.ankiegó, $półkał wachmistrza żandarmerji , szpitala,. gdzie lekar:reprzystąpili. niezwłocznie
FranciIJzka jastrzębskiego, na którego widok do operacji.
Stan kaprala Eklera uznano za bezna'
.. ,
... .
J
cofnął się pospiesznie.
AKCJE
,.'\ . i
Wachmistrz dopędził jednak kaprala, a dziejny, natomiast wachmatna jastrzębskiego,
$twierd:LiwsZJ' brak dokumentów podróżnych, pomimo ciężkich ran, ,uda się prawdopodobnie ,.
. Ba!lk handlQWY J23,OO:, Bank Poł!łki
., aresztował go.,
'
utrzymać prz)iżyciu.
1541 pół; zachodni 30,00; Spłess 130,00: Z"i"'rz
·' • W drodze. do posterunku żandarmerji
!50,OO; yva~sz. Tow.fabr. cukrU 78.40; FirIej
:lllO; \\ (}gleI 107.15; Modrzej6w 8,90: Nor~
~lm 202,00; 01"thweiń 12.50; Starachowice 64.
UrsUB 12.50; Zawiercie . 33, i pół; Żyrardów
,11,00 i Borkowski 3.70; Żeglu~a.039.,
Z rożyczek państwOWYM mocniejsza
lata·więz
5 proo. pu'mjowa dolarowa. '
,

,kowych.
.

)

: Za

u

Epilog
kanlU
S iej potrzeby.
',wykroczfnje
pmu
przer.iw 5..

Warlzawa, 15.12 (łetwl.)
Od wielu lat istnieje stan wojenny,
,'pomiędzy wsiami Kanie i Nowa Wieś pod .
. : HrwinowLm.
,-{
Z J'vkolenia rut pokolenie przechowat,
.~ HIi tam ·lf..ldycja kultywująca hasło: ttBij ktc
< ,1Jil .Boga\\ierzy!"
Kt'1rcg~ś dnitt. młodzie:t z Nowej Ws!
iJOdchm'diwszY sobie na weselu. wtarg:t).ęI:::
~ , .." nocy 00 wsI\Kanie i sprawiła tam sro~f'
ł ; 14inię odhywaj~1cem'l1 nocny dyżur j;{ospoda,
.t. rzowi. W Kan.i~ch zawrzało. Silny o-dd7.ia!

przykazaniU - 4

enia

miejscowych Ó'sUkó-,v ruszył na kQn.iach w '
vogoń za awantumikami.Dopadłszy uciekaf

lących; jeden 2J Kaniowskich .,trzelił dwukro;< j«cia na siebie winy, wzamłan za 00 młał~ u
tnie :z r~wol~.l·u. .zabijając niejakie~o !lwie· ,trzym~w~ć całą j.egO rodzinę przez czas od"
ha a raniąll Grzesikll~
,
'
h~n!a Ka:ry. 'Vłaściwym sprawcą JllIid być
W ten BP06ÓI) na ławę oSkadf'll1ych w 111clakl K-,"'aśny.
warszawśldm śądzie okręgowym trafił niej a,
ki Stanisław Wiśoiewski, który w c:ł:asie do

",hndzeń rrzyznał śię

do winy.
.
Obecnie badany przez pfzewodnlczące
;. () Wiśniewski cofnął uprzednie zeznanie. do
WQ~ Li 'W'ioi Kuio w)'bl'ała so· dla przy"

Mimo ufundowanej na. tej POd~tawie
dJrony, w~o.sz;nej przez apI. Hotzmanal sąd
)od przewodłlllctwem sędZIego Abramowicza
llzuał winę Wiśniewskiego za dowiedzio111\ i
ka~l gl) M .. 19,ta clę!kłego wi~iQnia•
-000<--

raj.

orsza Dł

_iii

u tramo,

Im_łego

Ił

1

m,ta-

Ze Staroptdli dono16zą o traiicznym
.,pedku. który mial miejltUi VI Lubikowio.
W c~l.łie pOf,ttzebu miejltowcllO ko-

lI'In:łanta pO~(łrutlku. k.iedy ~włoki i~go wy"uno w trumnie ~ mieszkania, %ona zmara
. . , martwa ue.adła na progu, tui Ił wfn.,...
.ouj trumn)'.. Przybyły natycluniaet I&~

~ ~n, spowodowaDY udarem ••ML

Z

codziennej kronlkL

W Sumottdach wydarzyła li«: kataluo-

la. która omal nie pociqlltl_ u .ob, ofiat
\lit

luduaeh.

Na przejeidfają.et\ przez tor furmankę
-.jechał w pełnym biegu pociąg. W ó% ~05"
tal zdruzgotany w drzazgi. Kon.ie, które ju!
przeszły tOf.. pociągnięte 'Zo
zez lokoMotywę i silnie pok:alec~o
iea, siłą,
udmema wyrzucony o kilkanaście metr6w
w pola, doznał powierzchownych uszkodzeiL

INSPEKCJA mln. NIEZABYTOWSKmOO
P. Minister Rolnictwa Niezabvtowski
b. m. w towarzystwie dyrekto$i
ta departamentu leśnictwa Mildaszewskiego

.. au. ·12 U3

odbył inspekcję nadleśnictw Ostrołęka, N~

"ogr6d ; LipnikL

",'

Z GENEWY"

W dniu dzisiejszym o godz. 3,25 po
południu poci.~iem wiedeńskim powrócił do
LW~ttf§ła",rv

MIASTECZKO LITEWSKIE OD CZTERECH DNI TRAWI POŻAll
Gdańsk, 15.12 (pat)
fU policyjnego. ~tki rodzin znalazły się 1MB
Z Kowna donoszą, że w mieście OB ta. (fachu. N:l miejsce ketastrofy wyjechały strA
trwa od ponłedzhdku olbrzymi pożar. Do tej !e pożarne z okolicznych miejscowości orq
pory spłonęły wszystkie domy jednegO rewi, z Kowna.

I

n

2YCfE DELEGATA SO\VIECKIEGO LtTWINOWA NA KONFERENCJI
w GENEWIE.
Litwinow WfU z całll delega.cją sowie, coprawda, lecz. jak się pctym okaatojl i.tIL
c:tą, któr4 przybyła do Genewy na konft:ren bnego jak zarazu hotelu.
~ję rozbrojeniowĄ, był zupełnie odosobni()ll
Do gościa, gdy się znalazł 1la sali . .

n1.. Delegacja otrzymała na sw6j wyłĄczny
:u~ytek

jedon-

%

najwspanialszych hoteli

flet-

newskich
Pewnego wioc~ru jakiś przechodzień.
bkuszony widokiem wspnnialych kwiatów W
hotelu i licznych świateł, dających złudze$
nie wielki,.~go gwa~ postanowił wejść do tego hotelu, by tam zjeŚĆ obiad.
r
Ledwo zdążył wejść do hanu hotclO$
wego. a tu dziesic:ciu w pełnym rynsztunk-u
będących policjant6w skierowało ku niemu
bardzo l1l.eżyczliwe spojrzenia;
było s
ich strony bardzo W}'l'aźne zaniepokOjenie.
'Najwid~zniej \\J-zięto przechodnia za jakie!J
Boa rosYiskiego emigranta, który ~tanowił
tna delega(~ję sowiteclcą wykonać zamach.
A mołe
zdziwili
ił
znaluł

wszedł

sUluracyjnej podszedł kelner. DAiwidocaieł
otudzony dopiero ze snu; podal ()ft obiad.
który goŚĆ zjadł w zupełnej samotności.
Ktoś z zarządu ho;-elu poinformował gołcłt,
~e od ch . ."iU przybycia bolszewików do. he.
telu nikt nie zdjrzal
Źle nam się teraz powodzi - skarł,t
ów pan z zarządu hotelu" -- lecs cói W'
tym dziwnego? Kto zechce jeść obiad esy
wogó:e pokazać się w hotelu, w k.t6rvmsta.
Je przebywa d-wudzicstu agentów policji?
Tak więc Litwinow, Łunaczarski i . .
fa ta grom.ada dygnitarzy sowieckich wraz S
tonami i otoczeniem znajduje się jakby 'fi:
więzieniu. Jeśli lf"' na cus jakiś optlS2C2ajl\.
c~"11ifł to jedynie pod ochrot'Uł bardao ~
nych i cgujnych atlcntów tajave,'h

do

.Minister Spraw Za.Ill'anicmvch p.

tADJt!Ust Zaleski~

W ROCZNICĘ śMIERCI PREZYDENT~
Dni... 16 grudnia, jako w roomic.ę Śmiel'lf
pierwszego Pre2'ydcnta Rzplitej

a.

Gał"

p ..

bl'jcla Naruto'Wieza. odbędzie się w
itrze warfozawskiej o godz. 10 rano naboień8itwo łał'lbne. W stolicyodbęd" śit; r6wnieł
Mboteństwa w 'willtyniach innych wYznań.

ZDOBYł; KAPELMISTRZ DZIĘCZKOW SKI W BYDGOSZCZY GRAJĄC
PRZERViY PRZEZ 33 GODZ. i 10 MINUT
z soboty na nio 'Wy. Pr2cstne~a.li iO ściśle nan(\~ nalet~
ZR'corlCZ'Vł

--000--

doble

kapdmistrz

O godzinie 1 minut 10 w nocy z lobo
na nicdzielęt p. Dzięczko'\\ski oświadc:lył,
że już dłużej grać nie moie. Jury orzekła,
le został pobity rekord światowy, i t.e p.
Dzięczkowski miast
godzint grał 33 god~
ay i 10 minut.
ten c:rns odegrał on 236
utworów". Burził oklasków nagro.w
dzono rekordzistę. \\'ręczono mu kwiaty ł
WSPlUlhl:ly wieniec.

rozbroJanla.

ANGLJA WZBRANiA SłE WYRZEC
GAZOWEł ł BAKTERJOLOGl..

WOJNY

CZNE.j.

Pocłsekretaa

jury.

Londyn 15 t 12 (aw)

~tanu w mllilt51:er~ltwle

BY oiwiadczył. iż Anglja dopiera

uje ze stosowania w
ów
gtu~owych i rO%9U!1Wal"Cn
cdy wlzystkie państwa 2oł)O'\A'UU~a
lrO Itamego.

Z posiedzenia

•

OBURZENIE PRi\OjWNI:{OW..
Takie rQ2:strzy!~nic~~ie '5f"t,4\llllr",lrńl'n
zajcotcj pr.tcz
nU:l;,hV1W.:łJ

K.:,te lal6w,
:a~.~~ U(iU21a8

p,

I

sprawl1mi omówionemi now"zej,
t

wmosków
maga~ynowan:a

:U. Aleks~ndl'owa.
omawian~a

KRA

lEC

i

&
na
ch\!emy pensji odbierać częś ..io.

Ceł\~ mlel,e: W MI \)oftsedniCl fil wSlrYłtk'e ...
anM . . . . sobot, niedale', ł Mąte od ... 1-3
ł Iliej~ '5 "ł li .mi/tls. 40 tr Ul mieJsce 30gi"

PiOTH UiZeZy ł18HI

burzę

~lę okrzyki:

Fairbao
l

4

.. prawy przyznania prJ(,t)wniko~n Zarzt\du m.

Lr.dzi jednorazowego

2

funduszów

ul.'jlkic'h za l'"k 1927 t.trzynasta pensja·~).
1łIiI!i\:'J:U;iA, taki
wypłacić w

rAtach,

jeszc~

prz .. d

domabu.

dowlany~h wobec Pt~,1e\,·idtinnej akCji
wlanej, która pow:in.na lit l'O~pocąąć lak na 4•

wczesnteJ,..
"".

A

Uchwalono
wnłoee'k O'
kMOnie liczby świetU(ł dla dzieci $zk&

~'?ecllnych zamieS2kJlydl
sta.

na

I

li.

"I tr

ID

:Na dro'dze. do braterstwa polsko-litewskiego.
!lćófó'pr!~a łorum Lłf!i Na.rod6w, ną"
\Bąee; specjalisfką .>
od spraw pokoju,
Jiieopatrzny pr6mjer litewski postawił Z:lr:
>

.adnienitt. stóSunków lite"'sko~polskich j'1ko
'.agadnieftte wujii1 czy pokoju między Pol~
~Jcą a Litw~ zgóry można było być pewnym,
~e spl'JJ,watak postawiona będzie 3 korzy~
.łśeią wyzy4J,(ana przez Polskę, gdyżiuz2all
.łładnłGZi\ Ambioją Ligi Narodów musiało by~
.,ła'tWieni~ tego. sporu przęz .narzucenie p~
.oju, ktortgo ant'?tez~ była cał~ dotvdlc:ta;,
8uwa polityka Litwy od roku 1925. tj. od
,p:~:mi'. P~1sce Wileńszcży,zny.

~>

\oVhakisj sytuacji i przed tem, nalll
pokojowem forum,rniędzvnarodó...
{W'em Polska szcżęśliwie podchwyciła atu 'y,
·i&łan~ jej do rąk przez Wlildemarasa. ispraf
{Wę SWtlW Genewie wygrała, 11 rezu.ltatJest
{ten że od ub. r.cboty niema już ~łoszonego
"Cłotyehezss przez Litwę stanu wojny z Pol~
,twskroś

~'"

, ' ! , , ; I

Wojna ta byla Wprawdzi:e ty1kote~
,~tycmą. hez zgiełku bitew, ryku armat i
,rzeGhotu karab!n?w, nikt, yr t~j . wOlnie nie;
\ •.

,ole~ł

i najmn'llelszy kęs Złeml me zakrw!ll!'

)w~l się. A mimo to wojna ta była cię~k~ w
~ wych skutkach, gdyż między obu sąsie...
'dniemi
iadne nie istniały stOli
o$unki wza iemne i oba kraje były przedziel~

pl.lnstwa.mi

'ne jakby m.urem chińskim:. '

Polską {)
i o kaźdym

:w-ojny z
kroku

Wilno, wojny na kd~dym
czasie.. Gdy obecnie tu

t'ztucznie f.budo\vane rusztowanie; musi nal'
stąpić pr~ebudowa całej st1'tlktur~r We'N!llt!ił;
naj Litwy Itbankrutują dotychaZl$Owe autolI
rytety, społeczeństw') litewskie. orłzy,,·yt~za..

zone od sztucznej narkotyzy, ze~hce żyć w
-:afej pelm tiot'thalnem :tyciem.
Gdy więc po, naWiązaniU bliUzVCh sto

sunk6\v
_ u'

między Polską
f)

a Lltwq" otwutzy
nit

ą

się

7 ;

r!1otUwośd W$ł'(jłtycłlt ba lte1U~ w~lmnbOłeł
! olska:ilłtowskiej ~ clhł 'U!\ w~tąpi( ł.YWf1I
tradycje historji i meza.po:nt!iane po obu

ełrotii1ch s~siedztwo. VI iywofrtośł1 ty.
mtJilllniejszych dllynnlków polsKQ.<Utewilki,gCJ

;.błiżenia wierzy całe społeczeftśtwo polskie..
VI Geoovtie repr8i:8fitOwal ; mdt.
F'ilsudakL, gdy tticlego vtłęceJ nie żądał, jak
tylko uź':l1itnł pt~e~ rel'te!i!~btabtł\ ł{owna.
~e międt, Litw4 :l P{)lsk~ jest pokój.
7
g
nil

a wła.rę tę

t

r

a. ielkieobozy pOlityczne

zamiastdrabn~oh stronnictw.
w przededniU WIelkiej reformy iyaia parlam3ntarno,
.politycznego.
OBÓZ NARODOWO - KATOLICKI
Dwa wielkie obozy polityczne 2a.miast
la czy 15 itrG-nmctw.
Ludzi9m przyzwyoujony.I,U do tęgo,
~e Zycie polityczne w Polsce polega. rui zwal
czaniu się i żarciu kilkunastu,partYj i pa.rly'"
jek trudno wierzyć w możliwość takiej grun
townej zmiany naszych stosunków PQlitycz.:,
nych. A jt'dna:tk zmiana taka" jest możliwą·
Najblizs.ze dnie już zadecydują o tem jaka
bc::dzie fizjonomja przyszłego Seimu.
J .' Jez~li toczące &ię .obecnie ,na:.hldy d~

I RADYKALNO SOG1ALlSTYCZNY.
ku ..blok konstYtUcyjny".,
. OIY tokowania te doprowadzą do peN
mYślnego reżultatu. - trud,no
J:>t:teS€łd~al.
gdyż nie tak łatwą jest rzeczą poskromienie
wchodzącyah VI grę :mstarzs,łych ambicyj
pa.rtyjnych i osobistych.Wkaidymrazie
necz· zadecydYje się do 21 bm.. ten bowiem

termin

Zóstał

wyznaczonY

stronni~twottl

weszłyby
wrrawdzie oświadczenie j!enewskie
stronnictwa: Związek ludowo narodowy, .,
~rzyeiśniętego do muru premjer, Utewskie$o
Chrześć: Demokracja.. Ch. ..:..... Nr.• Piast N.
",~W41demaras~ te Litwa nie uwttżAsię' R . pl'owa.dzą do s!Cutku, w p:rźys2łym Seimie bę P. ~ - prawica i ka.tólioko ludowi.. Jak się
'liedą.cą wstanie wojny z Polską, ma nar~
dziemy mieli.. faktycznie tylko dwa :«ielkie wobec tych projektó\V Jłlchowajri za.chOWa.WlIl
')ie ,tylko znaczenie teorteyezne, dopó'kł mię (,bozy: obóz narodowo..katolicki, i obóz rady rOy! - narazie rue wmdomo. W'ghodzace w
:'dzyLitwa, l Polską nie zostanĄ nawi~za.ne kalnol>sO'cjalistyczny. z którym luźnie byłaby }kład bloku konstytu"yjt1ego stronnłctwa t
",bezpośrednie stosunki dyplomatvczńe,koll
~Wią:Zl!ne
gramem teforiny ustroju, mil\;!
~wiązruna 'grupa "sanacyjn~" •
. łnunikaeyjne. gospodarcze i td., jednakże już
Jaki jest stan faktyczny rokowań o tyby swo odę w sprawach gosPodarczych.
;tc teoretyczne zerwanie z ideoI()~ją w'Ojny r:<konsolidowanie
zyc'a polityczneJ:!o? A
O ile "blak konst}i:uoYjny" dOjdłie
ł)1nez' Litwę jest, wielkim sukcesem Pol~ki
więc przeaewszysJkicm w chwili obecnej
dQ skutku. niewątpliWie pówstanie wówczas,
(ilru min. Zllle!iki w 'lwej rrowie. 11'11 mAf<lZ. trwają f0kowan!a o stwOl·:tenie widMeAto ()j;
~ako przeciwwaga, bk~k ra.dykalntnlsocialisty..
>'iłsudski nł.poufnem z.ebl'aniu R 'id'; Lii .l·ozu nal':~dowego. Noszono się z tym zamia eZHy~ obejnmJqc), Wyzwolenie, Str. Otlop::
"tNarodów' nicze~owięcej od Litwy nie źli"
rem już dawniej, ale dop.i-el'::J list pa$terski
~ldeł ~ PPS. I tu rckowatli.a Witępne S'1 pOs
.!drtli j jl1ktylkc:> oświadczeIlia się za stanem ~piskopatu, skierował rzecz na konkretne !'lunięte juź' dosyć dalek{)~
.......t;.... •
-."""""'Ju.
'
' ,
. . ",; tory. A tr:&eba dO'da.ć. ~ rokowania obecne
W walce tyon wielkich obozów w kto
PoUtycZIla taktyKa marsz. Piłsudskie~ dotyczą już ruedoraźnego bloku wyborcze.. potliwej sytuacji ma.htzłltby się S4naeja,
; lo, ktÓry :nie chciał się nawet wdawa~ w go. stronnictw, któryby się pó~nlej rozpadł któl'll chc~ p6jŚć osobno dO' wYboróW'. OCly_
\'da~ 8ZĆlteg6ły, jest zupełni~ zrozumhtł~. w sejmie na gr,uPY partyjne. ale stw'ońenia
w!~cie&. jednak w przyszłym seimie musiałalB
'[Wyczuwa się w niej wiarę. ~e niech tylko cboro trwałe,;o, który i W sejmie wvstępo:: bv wejść w potO'.i1!:miertłe 'z blokiem' radvóJI
\miknie między 'Obu państwami widmo wol- walby. wspólnie. Pod~tttWtt p1"o~rlmow~ ma k!łlnym.,
'
~
;ny i~, gruz runie na Litwie teoria, która: fą bYĆ wspólne zapatrywania na konieczne
~, Jak z tego widac, istnieJe bardzo 1'0.0
\byłafundarnentem \vszv!-ltkich ootV'chczt1soll
lefonny konstytucji - stąd pochodzi i na". 1I!1l!na możliwość, te będziemy niodłuJfo ~
\WYCh.ńqdów kowieńskich, to reszta. sama
zwa blotu, który Już dziś określa.n:r jest ja . Polsce mieli tylko dwa wielkieatronnlotw~ .1

l

'5ię

"

dó 2ajęcia stanówi~ka.. Dó bloku

zrobI.' :

Z

czemźe bowiem wróci

i 00, czego to
Waldemaras. który po."hYDR sWym rodakom tak wielkie widoki
f~l Wilno i tak rozognił ich 1;1amie.tnoścl
,;przeclw PoISGe? Jakze staniQ obecnie w Ko",
wnie nietylko z pustemi rękami, de z wyzna
T,k'm, i~ włr~chvie' cq,ła dotychczasowa pOiJ
{Ityka 00 Polski była błędna: a utrzYmywana
Hke>ja wojny. która doprowadziła Litwę do
'Iuiny gi)!łtpodarczej, mA być oda~on9. do

·\łU zacznie premjer

Gorzej jak za

SYBERJA1- f)RUGA OJCZYZNA: OBY W't\TELI PANSTWfo.} ROSYJSKIEGO.
Rządy sowieckie z lubościĄ stosują ad
ministracyjne 2cslanian! Sybir. l'}Odobnie
jak to bywało za czasóW carskich.
,

W towarowych wagonach, bez ołden
w straszI!wym ścisku i brudzie odbywała lii~
P?dróź 312 ludzi. Po 14 dmlitCh przybył POIl
W loku 1926 wysłano z Pdersburga Cląg do h:kucka. Wi~źnMw pognano do ba.
z gór", 1,000 oc;ób na. Sybir. Jedne.i z takich, Jakow. Zesłańców zsgl'ysa1o tuhaotwo, roz/iI
("fiar acL."ninJistracyjnej uz.syłki" udało się Uli mnożone w nieprawdopodobnej ilości, a od_

·,muzeum jĄko pamL\tka czteroletniego obłędu ciec, ogłosiła wiec w ,,Russkoje Wremie.1f OJ
, p:is mąk. na jakie wystawieni są. ..fiowl syi>
,.btewskiegG'?
, ,
PO.r.i4 drobną Mtysfakcją, Ze Skargi 11.. biracy".
AresztOWanie
nastąpiło
o
god:l'1 7 rlb
i,tewsldebJ~di\ zbadane przez komisję Ligi Nil
no
i
tej
'tam
ej
nocy
wystano
winowajcę
>i t cd'ów łka wydaleni z Polski Litwini będą.

.. mogli po~vrócid do Polski. Litwa przegrała
',~ Genewie całl4. dotychczasową w polityce
\lłnj~dtyn.lrbdowej swą pozycję W sporze ~
I)?olsk", .ca04 bardziej ,dotkliwemi będą. kon
. {l5ekwenc,'Je zerwania z teorją wojny w jej
JpolityQe wewnętrznej.
,
.
,,
" Oda ta polityka LItwy i cała stru,
,ł.tura jle} pa.ństwowoA'wórczego prottramu
lłmWiJala sit.. perapektywie nieustającej

carału ..

<

cnergjf.l t,OQhłanłała walk. tpuołYtatni.
N~ l'I!cze~ólne szykany nal'dooy te!
f..yl pewi{>tJ robotnik. który Wyst"hU 'Przec~w

fabrycznemu sowietOWi, "l'zu~ajĄc mu, ił
dba o kierowni.ków fal1.ryki. I. nie ttolłtCZY
ih'sp61nie l 312 ORob1lmi do Irkucka. Wśród '3ię o rolxttnik6w.
,
skaz~ńcó\: znajdowały się kobiety. Nie zo
Za. t~ krytykę ni-e wt"OOłł .iuż ze zgrQJo
f,ta~o::o lm tyłe nawet czasu, aby mogły ~adzenhl do domu, lecz przespał noc w wię
zmlame gl1fder()b~. W p~ezroozystyoh poń~' ~l(:młu,4 ;nazajuftJ wyjechał o{'J Irkucka. Po
czoszkac1~, w le~kl~h sukIenkach i btlC.~~lCh ~ttygodń!Owym pobycie w więzńennyeh balo
(Ybra,ć. ~;c: mUSiały w' podrót do: krajU i I 2'~ ,ach, w~slan? zesłańców kibitkami wgłab
,odów l m r o z ó w . ,
krajU, Q70~ Wloatr o~Irkucka. Tam dop~
Ka~;(lemu ze Sł{$.l~S.:ń~ó~ dano nI 2 ty..
T,O ZIlOZł;h JUe nęd21A nl~ do opi~ia.
godnie drogi 10 funtów ohleha i po l śloda~u
' '" ''''1:łOił' ,..,. r ,

Nr.~

"ROZWOj" Piątek, dnia 16 grudnia 1921 f ..

II

I

•

Wybory do samorząc"Jów ,minoycb na SJą~ku Cieszynskim. -- 55 'proc-eot Polaków. --

100 mandato

komn rlistYCZr1yob. - Jat to było 'w r. 1921.
ntft PespondencJa własna .,RozwOlu")
1

Frys2!tadt w grudni~
Polae,. łlł\lcy odnieśli w ostatnich mie...
~h dwa powaiae sukces" k.tóre wyraźnie
.twierdzają, iż walka % polsko'ci" na Sl,sku
Qeuyn~kim nie przynolłi,_ Czechom :tbyt
wielkich sukcełlów. Po kampanji tJzkolnej. w
m_~ku : tegofOC%nymi wpisami nkolnymi.
bórawypadła dł~ .. Polak6w ślą. kich pomy.il..
aniłeli w m"łf' uhiegłym~ pnyszła KQlej
_dtggę, niemniej wailu. kampanję wyhor...

w';.

~. der śłł\sklch ~stawicielstw

•

gmina.ych.

--

•
m radom gminnym..
Czy
luc;ul,ei polskiej nieprzyjazne~
poBtano'Wlły od.~ć~" w miarę możnO'ści i
.et MJnOI:tIl&U minneao. Chwycono się naj ...
rozmaitszyc
.. ków, by cel ten osiągnąć.
Wywierano nadsk ek~nomiczny na naj uboiłcdność poł~. by ją odstręczyć od list
• zyskae· głosy jej dla listy czeskiej.
tn:on ludu si,skiego okazał się zdrowym
i.nie"
Wybory· gminne, odbyte w paź..
dti
w lis
de b. r., przyniosły Po"

s-ółno-narodowyćh id_ łtłcznie :t resztą ludno'
ci polskiej. Po uwzględnieniu zatem 100 pol..
_kicb komuniitów (reł2!.ta 45 komunistów to
Czesi i Niemcy) polski zysk wyborczy wyra'"
ia .ił w cyfrze 551 wszystkich mandatów.. Z
porównania tych dwóch cyfr wynika jasao
ktorej stronie przypadło %wycięstwo e Polacy
uzyskali więc około 60 proc. mandatów, Cze.i okołO' 34 proc. Zysk polski byłby jejz(~%e
więk&:t" gdyby przeprowadzono również 0.becnie wybory we wschodniej czysto-polskiej
częici powiatu frysl,tackieio. Mimo wzmożo
nej agitacji i różnych metod walki wyborczej,
sto_owanych ze strony Czechów Polacy wySil,
li z wyborów nietylko obronną, rę~ ale

wzmocnili ponadto swój stan posiadania VI
gminachIl uważanych za stracone już dla pol..
SJtoici.
W porównt'luiu ze spisem ludności z f ..
J921, wyniki wybor6w ostatnich wypadły dla

o

pfiu Polaków.
tIować miały '0

•

polskich na Sląsku Cies'ly~skim,

'W

gmi~

wcho ..
_~~' w, .skład repubłiki~zelko8ł?wackiej.

-~~,""'" 'Na 0I41W\cyfrę J,035 mandatow~' ,,,5Z
~ti_eh PolacY' zyskali: 451 mandatów, Czesi

400•. komuniści .145, Niemey 36 (wraz ze SI"..

akpweami w Cie5zynif!łł żydzi 3.
Su1cca polski będzie ,. e!lzeze więcej wy..
gdy I: obliczeń wye iminujemy -4 gminy

a:ł~le pow. ezesko-eielzyńsłdego. i'r~niczl\ce
Ilt" poWiatem

f!]'deekim,!_

t<?

Domasł~wlce Do~

~ i Górne, T08zonowu::e l Dobratu:e, gcbae
~ołaey wogóle własnych list
wysuwali. W
wymienionych gminach zy;kałi
man,.
dat6w bez iadnei watki
Po..
. do
tych akcesu nie
Po
OQUl.c:zeltiJU powyższych mandat6w

w

jabłonkowsk.im

zaś

zyskali.,.

cieszyńskim

ł

•
WIĘZIENIA

PROJEKT ZWALCZANIA nCliORÓB SE KRETNYc.fr 3
NIELECZENIE

SIĘ..

urzędy j

projekt departamentu zdrowia ..KoZllOfz,ą<l:ze
n:ia o zw .lł('~Qniu chorób
"
~~ .
stawia kwestję radykalnie!
'wprowadza obowiqzek, a w pewnych wa1"Ulllt
kach i przymus leczenia chorób
nych i ustanawia sankcje karne za nielecze~
me się, oraz za zakt:u~tmie innych osób"

W.2
!la czas (,

~tawać

~'Zl)~nUajCł1$ przytzem mok
J;:rzymus (9rt. 5. 6, 7).

~lawet ZiUKD~~()"rac

iż ;~hn.~v

pod

muszą

bieżenia
nie są wła~nowolni,
na c.; pic ku !hH:ll.

---000--mo, - a () 9 musiał.rnl
d 4 po ..... ""n.H... "
by ten fakt
rolctarjusza byłby
ule o ile idzie o

.ł# ... _ ' ' ' ... " ...

(Autentyczne'
Otrzymujemy
o .opublikowanie.

Szanowny

Panłe

trzecia

-Kto

n:31

iakif'ś ~łu~}ie

to s7koda

z

O

....... Policja ,~.. prosze

kl"wiopijce, k.

dzies
tem m6wif!, a tym b~'

l.łJ

dale,],

Szanowny RedAktor~. przyj,,6 i

\Y każdym

jednak musimy P(i}d-

kreślić Uii:SamO\tite metody

atvi,orj~VCi

Dowie Nie;
mego

- Rany Boskie, nie J)US7.(łzaj, mote tub
albo co gorzej
poborcy podaf,;
Ni."> otwieraj! błnlZam C:ęl

- Wezme na wszelkl wypadek rewolt:

- mówię - kłapi'lc zębami je:}e
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Polakom tamtejszym prawdziwy trymf..
kic zwycięstwo wyborcze list polskich ;-.
falctem pocieszającym i krzepillcym,bo 'WiM'
czy publicznie. że częić naszego narocł\t iyj",.
ca w Czechosłowacji, na Sląsku, zahartowa_wiekowymi bojami i zmaganiem.i~ z .fUIlWłlt
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~.i';zenia kom, gniewał'$i~· tam,uezył .k~8..i'
'ków przerąhywaniaszabląwierzbiny i prze",
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jry;. . .al jed.nak .pr~Yf!6d. badał nowe r.-a.. dlusa droga, przełęc~... Spotkt.nia z p6łdzi:>
/je~··
ować. na dzikie rzadkie zwierzę .ldmi ludźmi. Polowania na dzikie konie. In"
ita.
~ta. aGał'
hlb ~o kto djel kraj Q~m•.• a potem. "HA i mDłe lJ.I.!I

*

-

:JWt;t _:;; &

#41 _ % ,t

;

wet mhioio aiQ obQtu.

. . ~l?ikła z. pami~ci WitrQUla twarz W~
~IeńlCl 1 l,ego. Jak~y nagle oliwą ~ltSzłe QCfIiY
:1 to, te jq chwycił Vi pół j chałał POCj.do-W'~
gorącemi. namiętnemi ustami. bełkocą~;
Ja' pani p,agnę, pragnęJ pragnę, Mwi~z by!g
;n:wją. Tanai, ~ ci Iłzkod~:i. ja p3ui lapł"eę~..•

1akle to· wst1'4tnet .•
A. jędnak podróinlkf B.ohAt6rl

ufięer ~granic2neso pyłku",

ł\

ule

Oro chocidbV i Anic~kowl CÓż on
robi? Ścigo. się, ćwl~zy SQtnię W obozieł mi~

waprzygody tylko Z polegi'mia władzy. :ZIlko
chiny w .~woim Ałmaniorze. w swoich mUl'l1l

ktdcwh, .a :l<apewne wiec~or~m, takie ~ wach

lllistfi: ł r3~hynk,il r~mow~:''"'' siódmego na
wikcie było p:ię6d2łe$fęeb.a dw6ch, ósmego
pl'zybyłQ dwóch, jeden ubył, ZOBtało nipćrl~ie
\tI>iQciq b:zech. J~c~młeń kupowtUlo po 52 kQll

t,iejki Ja pud... Ooh1jakie ta o.lube!

(~)

al

lEI" I "

i
sto lat ł ~ SllÓj WfeśnulclltL -

Spadek do odbioru

Lecbtaaie po

• Pietyzm

z~Oaie. ~

w~be,·

pl kiew.

eteD" am.,rybt\tkl. podają, It do
41M,o J bankÓw w· Chicago latOlU się

jlkl -M~l przybyły ~ Ni~mięc i dQżył tam

ów wyiej prsytoc20ny l'4'łnłk w
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j zagranicą.

'k':'::;"' :.~ 'gOspOOa.lCZY., który

trwał po 'procentuaJny na- poszczególne Województwa spAdla & końca października br. do· MO ty.r 1924 i 1925 pozostaje ten Sl.Un co wyżej.
sięcy. Znaczniejsze polepszenie WJb;Iu~
'~,,~ł za sobą niebywałą wprost ka::
Dnia 29, 10. 1927 r. ogółem liezo~ Anglja, gdzie liczba rejestrowanvdl 0I6b
.~fę'~jalną'~w.postaci klęski bezraDo" U1,021 Dezrobotnych 227.623. przy tynWe Sa\bez pracy mlmejszyla si~z jej Mj~~
~kj;~& Wt.j~plzybralarozmiary z mYm rozldadzieprocentua1nym na Woje- &iych rozmiarów? 1,751 tys. w cxerw:eu,l9'»
1926 l'~u. gdy dnia 13 lutego ~. wództwa.
toku, (pez strajkujt\cych gómików .. ~
'.~P; ~. Ur,xędy FOŚ1'ednictwa Pra
. Dnia '19, 10. 1927, r. ogółem liczono wych) do 1,070 tys. we wrześniu hl'.StoeUDł
,.ify ~,~ tojfi8trowały 163,500 bezrobotnych 117.()21 bezrobotnych. przyczem na central" kowa wiełk~ li.czbę b~robotnych. ,~~-~".joj
:,~fi1\",SSft merząreje$Uowanych. których ue okręgi przypada 54.825, na wschodnie obszar. i liczb~ ,mi~_kańc6w' ~daA~ja
'.~I.~a con~jnmiej 20 procent 'Za\l'C«> 4,893. zachodnie (bez śląska) 5443 połtidni~, która w paździerlllkubr. utrz~ywata 'Pf1B
'~j~oW;-Y" Wczerwc.u. 1926 mamy, ,;jUżwe 16.695, a na Ślą. 35,165.
"ie 130 tyS. os6b'bez pracy <przecię.tru~· W
:~~ ~.g.U*",~n,ia spadek. liczby zarejestro'
Ostatnia statystyka z 19liS:toPada pr.- J926 l. 176,8 'ty::;.) K:orzystniej pne~t4\rla
,. _.y,eI~(jtnych o przeszło 60 tys.
Vi przybliżeniu wslca.zuje ,że zarejestrowaP
się poło-urue CzechQśłów~ji, wY~j~j
:~;W:połQ-wiel926:,r.- dzięki strejkoWi uych ogółem było 124,075 (wzrost'o 1,054 ('"el we wrześniu ty!kQ31,6 łys. be2;robotnydt
, rł!':.#gli~ . kwrY naówczas właśnie. wygas~, ., berz.) Z tego, na centralne przypad4 5!d'$77· W szys&ie powyii.S2e 4 kraje ~
.ł~:,~,af? ,skuiki ,dawały Idę ~,kp~s~le (przyrost o 4,052) wschOdnie 5180' (przyrOst t~ ,ró.wnież Belgja i' Francja)' wykazt#j'g' sto
Iwę' ~
popra.wa" trw~ w -OOmP'1e. "nte.= 287) zachQdnie 68% (przyrost1403)połu::; --sOOkowo nieznaczne Ilczby bezrobotnych. O
'4"~~ i dzię~ w~a;S~j'lc~mu '~*~W~" "'ldmQwe 17.663p:rzy1'ost %8) śłą$k. 35,500 51e VI tych kr4jach,k1ęs1ka'ta. ~o isk i
',:.u. Vi 0'"m,yśle me ga,łąmuJe SIę w ml~ (przyr96t 344).
wPolsce straciła ',na OŚtrzu - to we W'łOIO
~_h aowych" red1kuj~ liczbę zarejestro~
:Jak' się przed~wia w analo~dcznym 09 ~zech doznała ona ostatnio znaczn~,ęJ~e!łO
l~~i+-)~, bez pracy ,dtJ ZZ;,623 w, koń:. 'kresie położenie na rynku pracy Vi innycb'pogo~ma w' itÓśunku do po~cl11at.
,~ł~:,gnt~ ,~926 f. palszy ~ro~, P~~CJl JU-a.jach europejskich? -'Znauzmeisze rói~
" 'Jeszcze .bo:wJeJ.ll w,lipcu,' 1926 r.:;~~
~rp.yIłilO\V'eJ w roku 1927, OZywJ.erue S1ftro
,puybrało - pozaRosj~ bezrobocie tYI ~e Wło:szeĆh tYlko około: 1S tys.,: hezt~
~l;nl~la.nych i inwestycyjnych pubP.~~"'k() wNiemczecn~ Anglji, Austrji, Itsljii tńych. Ju7 jednak .pod,kOIlitlc' tego,rob<,i
'~h~, wzrastające. zapotrzebowanie 1.'9:> Czechosłowacji. Największe ,rzesze beZ1'obo~ Vi raku 1927 .liczba m' zaczęło. wzrastaćr', ~
~~tnibń. wsi' pOwodUją 'zmniej$~enie się mych Posiadała Rzesza Niemiecka w .lutym chodŻi\~ w lipcu br. '00 263,1 tys. POf=!orsze.e
i~mJl~ropOtnych "fi ciągu dziesięciu mie.. 1926 r., kiedy z zasilków dla bezrobotnych nie na rynku wlosldmzrŻypisftĆ nale2:y;w
j~ęcy ~r.:!l prawie 50 proc"
117.02.~., osó}l kQfzystal.'), 2,057 łys. obywateli. W li pol(}., żnacmej ,c~i .osł~bieniutemp4 produkcji
;.~,~.','
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;~'1*70bezr. Wschodnie ·12282'bezr: Zacho
i~i~.·(be~ Śł~ska)32965, południowe 44350, a
,:." 'w6j.~Sląskiem - gdzie się znajduje naj"
łW~ę.~zę,~: ~. *upienie przemySłowe ~ .
i i'
r,: :-iff

75040. ..', '.

.

. ,·

. .,. i '~, DD1& 5. cierwca nastąpiła dzięki straj~
, .kow{ angielskiemu oraz dzięki szerokiemu
,'Wykor~ystaniu rylłków zbytu -przez pl"le~

poprawa - liczono już

"tPysi'p9!skipewna

.tylko

bezrobotnych.
Rozch'oo
, ,_ _ógOłem
_ _300.943
_ _IIIi!IIIIIiIII
____
__

.-

'Iłatu iałewlos,,,

.,,'

,.~ wpełnie

nit

łysi .lllOgl.\ odzyska6pięhe

~y.u.tyWaiąe balsamu na po!'01!lt włosów. tt6rJ'
,ia~i~a~aniu. niszczy łupiet, usuwa swę
.~',Dl" glowy i pobudza do tycia obumarłe cebulki

1orti~i:5~ni.~rw..rfrmy~; mydła;

.,~~ski('l l inne koametyki
~5h na~~itszyeł!.

krłl~we, i

pudry; wody kG,;
zagrl\t1ie&U5 pIJ

.~ :, . ~ ,Do ""1$ w Składzie Apłoo&:l'.

Polska -na szarym kOlleu•
JEDEN AUTOMOBIL W POLS CE NA 1..500 MIESZKA.Ncow.
W' roczniku włoskiego ..Ą~tO.mobU~Clu
bu" na rb. zn.ajdujemy ciekawą statystykę.
dotyczącą rozwoju na całym świecie ruchu
samochodowego i autobusowego wraz z OJ;

hUczeniami ich ogólnej liczby oraz, st09UThl
II... HermaUna, PIotrkowska 11 iI
kiem ·Uczby samochod6w do liczby ludności.
UWAGA: najol"yginalniejsu podarki
Poiska w tym spisie ~ajmuje jedno z
... '.
gw.iaZdkOlW~,
'f.Ir:lł QBtatni~h miejśc z Gffnl 14,000 ~gg~W
"

;,

.~;..

... ,

J~ ~

l
KALRNDARZ\1{.
Jl1łi,tł.k, Hi grudnia ...... :Eu:.tebJusza ..
TEA1RY.
Nł ....~ .. "I,,·ói . . .- ,,\Vyzw('Ilcnic""
.-,

~O il~ Ilrll eotlroy[~.

W ŁODZI BĘDZxg 360 TYS. WYBORCÓ W DO ~EJMU I 100 TYS.. DO SINAW.
\V sobotę ukońtlony zQstanie pierwszy
tg2empłarz spisu wybOlCÓW do Sejmu. We~

Chłopi.

,Uug prowizoryt.,;znych obliczeń ilojć UpI'~W~
Wnionych (lbywateli Go głosowania Podczas
wyboró~1f do Sejmu wyniesie około 360.000.,
ob"ód pr.zypadmc

n4

u,rzeszło

Co się tyczy wyborów do SeUIttl,
ilość up,ra;..wnionych wynosić będzie olOłI
ty s., czy II połowę, a to z tego powOOu. .. 08
padają glosy z 9:fciu rocznik'" ~
",losu od lat 39ł jik r6wniet ohow'. . ....~
n ieszkiwaniA .., gminie od rob. co MW'"
,mniejszy lloś6 upraw!donycll do giloM".

_1ft

~

jl

i i

POŁĄCZENIE ŁODZI Z W J~azP!Mł

MiASTAMt

it"

I

i

nt8.

DALSZE OGRANICZENIE IMIORA

DO STANóW Z.lEDNOCZ01'fYdt
dziedzinie.. Op~ policyjM! N . . . .
wszystkich oudzoziemc6w prnb
cych Vi Stanac~ oru !cWeJ*i
pOlWoleń, udzielAnych tul PfI1Ju4
nom emigrantó\v, a równIe! i osobom.
hywają~ym

'itudja., ma być
Ul

dal~

Vi

p~

ZJedaMe. ., . III.

do Stanó'W

clveu tfti1\łł~
nc.

imłgraeyjna. Clvłl
dopuszczonych
s kti~

t. IWana ,,kwota*'
obcych

Vi

li

chara1cbtr. emi~antaw..
w latach Ołtatnłdi
jut i łat batd. ~

Ud'ir'rt!lJleni.

~WMa

do· . .
"""

..

~ ... -'"

"1
WIEPRZOWE O 5 PROc.
Dn:edliita'N'iciele rzeźników

łeh

dom_pl
- że
I:dule. ftuwat~

-,,~.
a01tYQł'lCIlISOWM ",.okoki
n.o·ml~nll 'OOltlnC~Wl,Ulil

JtO!~Zerneilro

_a, ...

catł1 m;. . 1ło
po~Mławlł ba MIł.,.

proc,. sd

Lekarze oficerowie rezerwy

8 tłłu1:ba «'zynna
u~utrt~uneł1t Sanitarny M.. S. Wojsk

aUI1lter:t,.,. powoła.ć w najblituymłllłle pcw
f

ąUoł6

lekarzy z rezerwy do słuiby ceynaej.

.l')ficel'owie rHM"Wy, refłektuJtc1 Da
J:owolan e do ~Iynnej słuiby woi!koweJt ·rna
l

.

1

b~n
mi"łi)

~rzvwnamiJ

a
wę

(bip)

o
I *.v in ni

w 1
,. S. St 9 11;

w nh~j~hłt'l

P.

:ltlmłelłZK;\li w t'\brębie
Ai ł

lOt

1.1 i

Lód! - Miasto II
komisariat6w 1,4, 6,
(blp)

~a jut wnomć podania do M..s. WoJ*. ' VI
drodze przez właściwe P.K..U., blOllf .nłt~
n~, względnie Okręgowe SzefOltwO $mitune -- fi: ~ałączeniem odpisu dyplomu tekartkie
'0, wyciągu !(: metryki urodamia oto ~

{ulum vitae.

'~..łO__--

's. ł p.

Władysław
Odznaczony

JONOSZA-ZD.ROJEWSKI

honorową.odznaką "Orlęta-,

.

Prze~ywszy

W'yprowadt..ie clto_ieb nim ~włok·. dónau żałobJ P"Y
. . . . .~plwdni.. 17 gru.dnia 1927 t. o g. 2 po poło

kawaler Krzy!a Waleczdych

lat· 26

w, Złote; 7 na Stary cmentarz katolicki do grobu rodainrae.

N':';oidśtwóiałóbne 'od,bdlie si, w poniedziałek w dni.. 19 grudnia 1927 r. w koaciele'w.
."Wlt41iaj,.•yc~lwych Pilyjaciół i ~n:Aj~mYch· pozostali w·· nieutulony... żalu:

.• ""'***

Krzyża

w l:.oc:łsi,

Matka, .Siostry,. Szwagrowie. Siostrzenica i Siostrzeniec.

'Urłąd: PlZemysłowy przy

'.

1--

Magistracie

~ :n1llZku

ś.

z BOYIl ustaWlI prZeDlYslo.o

tt6ra w dniu waorajszYDl weszła w ł/y.
~W'&;·Wf·.Magłstracie tworzy się Urzq,d przemy.
;,.owy. bÓIY' będzie wydawał koncesje i reJe
i~~i'~zeJkie zaKłady prżemysłowe, . ClIlI
'.~"~ ł'fistauneje

.itp.

.. .

Ksiądz

Stanisław Gąsiorowski

.~;

. ..Urząd ten, pOdJegae będzie ICom~
~,~~prSydentA RapatSkiego.· (bip)
~'~.'
. ~.,
. "
:-"'0 000.
' ,
•

,~rDnlk.

.' Proboszcz' parafji

""21ft.. .

'(' ,.... ·..Jaiu :; wczorajszym

VI

L ·..... ·policja

bramie domu

wdrożyła poszukiwania; .

, . . W klatce .schodowej' domu Nr. 6

.. ' , ~yprowadzoaiie z~łók .z plebanii do ko'cioła ńut"pi w pilłtek dD. 16 b. m •.
o frOd~lUe 4 po poł.
.
.

przy

,~dowska

gdzie miesei się gmina
znale~iono dziecko płci żeń$ki~j. .

Naboźeń,two żałobne i exportacja ,zwłok na cmentarz miejacow,
17Xll. o godzinie 10' raa.o.

się w sobotę dn.

.lią Pltu; Wglno'ci,

. /Podtzatkiem zaopiekowała się niejaka BrandIa
'·~~cIMr.. . ~miejr.zbł. PD7 ulicy Ceaieloia-.50.. (P)
.
.
.

j> ~

....

I'"

_.

-

S.llIła -

~:

odbędzie

•.ojsku.

-

r ~AS TltWANIA URLOPOW WOJSKOWYCH. .
i,
''W'~raIDie.
prą ul.
Piotrkowskiej ·nr. 20
Wł.acr..e wOJ'skowe wydały zarzodz'enia"
d Zl "d
. .
_ł .•
.'.
ł d hł .
~
!> ł gru .ma wł".
......
!;:.~. 81' Afl·z1cae, m 0 7 c:: opiec.
W, myślkt6rych w· aD.!iu 24 bm. urzędowanie
fi cznie. i od 29 do 3: s~
"'J'i <>
WeZ'Włallo P~lJotowie. Lelc:ua: atwi.r<łził trWać b:ęd:,jedo godziny 12, żaŚ dnie 25, '26 dl~ '! ąC~1lJe. .w "zając w po~tsze takte
,~.;~ci!,joa,:._ fpa łlrzepł~kaDiu Ż.ołlldka de- grudnia: Jstyeznia §la wolne od zal....(
~50·Jazdy. llofisĆ urlopowanych możewynosi6
e'

...:.

łłł~oeiany

Bełdów.

Po długIe) I. clęlkleJcra.r....., op..trzon, kilkakrotnie Sakral8antelllli•. zmarł. ~nl.14- grudnia ~921 r. prlei,wsz, 'at· 43.

•........ J:ąlr, .grzyby pO deszezn
,~uliot Składowej 33:znalezióno 3..typd..
i.qiowedzieclCo ~ciźeń$kiej. które przesłane
!:(_(810.· do Żłobka' przy uHcy "Tramwajowej.

t p.

desperat

i_ta.przewlódgo do .zpl~a1a w RadogoslCczu.
./io.pratemo"-aI 8i~ IS letni KazimierzBa..
w . . . .Zcąk,%amiesZkały przy ulicyFrail(i;iszkań~

.
Urlopy dla wojskowych udzielane bę
dił VI' dwuch ~ol~jkach, a m,danowicie od 22

'::r.':~~':::C&1:,.r:Lf:;:w:i!żt~~r(:f na~·

ODCZYTY.

. '.

St(8)A.·Z,:"'D·····y·"~wy·
p'ade~no
. '..
'.

. .

.weaoraj" po . połudD1u przechodnie uI,4
·.'f.~16wnojzaalatmowaDł . zC?sta1i straSznym:
i ~Lrzykiem.Pr:teChoda"cy.jezdnia H-letni SZY"
.'
.
. .
i łillek .Frys~dostał ~ię .. p<'d tramwai'· jadąll
i'( ~y Z Wi:Jzowa.. ·Motorniczy natychmiast za',: ~hamowal '9nS.z; l~ było już za późno i koła
....

::. ~ira.anwajuobcięły· nieszezQśliwemu chłopcu
l: ~ We~pogotcwie ratunkowe, kt6re~
::-: Jo':~ po nałoteniu chłopeu opatrunku od
~: ;~:rl _-.stanieciętkim do szpitala. (bip)
~"""'.~.'

.o.

...,

ODCZ'YT C'Z"ERu:rONE'GO
n

""'"

KRZy~A!

hn.

Staraniem Czerwonego Krzy!a w nie~
dzielę, dnia 18:bm. o godz. 12 mAn. 30 w pot
w sali Polskiej Y~M.C.A., Piotrkowska' 89, p.'
I Ju ~.. ,
ł . d
t
t
O Ik h
( l. s ...'llan wyg Osl () czy n. . ,. . ił. O. O«
t1źmie·'. WejśCi~ na ~Zyt bezpłatne.

Teatr I sztuka.

-

prJC.o·eerów ,i pr~owników cywłl.
DYC~ ora'l 10 proc~ szeregowych danej forf.
maCJ!.
. (bip)

.

.

.

I,

o,~Tu~:~~e~.S.~~~o~~~%!:awca
l_zez. tylko dwukrotnie

I'ola Konr.ada wystllpl

~4 naszej. scenie w" W)'2worenłu·, mi.nowi..

sobotę owodz. 4 pop.loł. i W niedziel,
wie~.6t. . W lobot:1t.: raz ",.ty
.. eor G.ynt· z Jera,m WoskowI' w-- h .....
Cle w

0pllodz... 8.30
tułoweJ.

nNI "",

TEATR KAMERALNY
Dziś o (Jodz. 9 wiec.. wylttP R'o'elnny
,Korol. A,dwentow(cza ..Sonata Kreutzerowsk."
która etana' będzie po południ.. o lodz 5 pp
w aobót, i niedziel.: ą,d, to ostatni. wy:
stępy K. Ad~entoW1cza. W IObot~ i dol naettpnych wl.c~komedja Kawecldelo FIU.
ąłoto~ft ~ Morlik-ą, Zicuabiń.k-. ~i ~~.....:

~am. w ro.l",th "'ł9'WD.
. ........
','

,

.....

1

rff.

--,TJ$Atra
--~~~------------------------~
AJtT.

Che,chez

J.,rr~ltĄOKI ł

w dalszym ei"u r.da,ier

fezo

PQ~ałuł1ków4i W kQft(:erto
łGbi.,i. W7stępui2lcyeb p~ I-Iełcny

p. Janin, M.dziari)wpy i p. J3~ Hertza
~. lao _
\ł ~ Pti p. Ja§kówną, H. Ru ...
a;t
anawalu,. Bolei.m K"miń. .

LalllGw.kim.S. 8ielańakirn i C.. Sito..

,m na

c~.I..

T-ńee glcione

bal«toWęic
n~ła

fi

pr:t!ez ba..

wykoną.niu całego t ....
SQbobówn\ na cz,4łłe.
dowcipu i humelU

trza Wojfu1ta w
p~

do ostatnieiO
IUII!!ed:sta~wie:nla

Q

hffęmml.

TAJEMNICA MORDU.
,;
'~.i'I,"
r
N. koflou wJi ChoJny (gm. &~umiłów bez ŻfGi(t s ozn~ lIwałtQWMj śmł&~- ,
NIEROZWIKŁANĄ

I!QW.

Pl;ed laty
gnacego Pryka.
Właściciel

tował

1.45 i

Infłjduje się zbudowany
parowy obecnie wlAsuoit L

prMY

m..

VI młynie ztłangs liI

sw
bratanka, J6zefa P'II. da,
cidkowitem zauwaniem pOiw,l.ł mu

~(ja zwłok wyk4Kł, ił ~,.

~piła te~zc= w lł'»Y -- m- ud.....
lętlą. Wludze bezpieczeństwa po prQP~
czeniu śledztwa tues.ztowaly wobóc stfłJlako
WIJ sUnyc~l posslak

,IlJMrdOW.·r,

F.

wypiGfll nb,J ~i4 padeł
morderstwa - tajemni.
chcz~ Dił;wyjaśnioq..

W KRAINIE CZAROW;t!
~wis~arrolL
P~ełoiyła M: Morawska. Z 9 czarnemi

ł 4kotorowemi UUłtr.. orąil: barwnąokładk,
Kamiła Mackiewicza. Cena :lI, 6,50#

1 71

i

..- l{si_żk. ~wi& CenoU ......... ",Ala w krainie
~ów· - (Ałiee-. Adventurel in Wond.r...

!pi. odbywa się VI lokatu Biura,..'
akowo·Policyjnego prl' ul. Trauałłtta ~
w 1łOdL od a....j do 1;40
O,ob" uchylaj,e« .i~ od ob
biatego zgtolzGnia
do .pBU,
załalzaj&\ce
z przyczyn nieu.

laad) je$t kla,yc~nym utworem angielskiej li. .

~lUtu'Y fanh"tycznej dla mllod2:le2:V

tst ruczlL

--,ywm

go I którym Jóeof
lUiewał barQ
Bcyśje i łwnnturyt post;hud W jedp
H~SiZC2~ d()~tat('cznym do.wodct1'n. tłk_
tJOlloIUtnJf~

,

ł

tar

C

ł:upelnie p~wn~;

.i,

d%ieci h~d~ si. 2sehw1ceły pełnt\
we
fahuli\, parądo4:sF11nemi
Ali, która dt>,tała
do Oł'J:(tWł:iZł'WłlM:rn
d2liwów. ezarówi njf~lJI'u;;'Vkłn';'lI'i

I
?

ul••"ą. VI
,
bru IfJ1WD1 do sLaoo l u l t _ t

Jcrko.li ehod~i o WAFtÓJłi'! łtSUi,:Zkl-to,
wielu .łębo1dm

t,goGW,

~bo

obu

ąm

kuom

łł'"

~,

pł)dawal'ym Uł'!n"U<lf.n'llAJ'i d%JeCIIf.'leemU
~.ei

eueie

oho
,~

NA STACJL

Na malej stacji pyta zawbu:Jowca ilN
fl)liłCe.filO tam i napowr6t put.łłtrI.: '.-.
szuka pan mok restau~t'
wręl-~ co6 ,nllOiwaqo..

-

PRZYCZYNA.

Anglik:

Jw jest główna ~<łJ;

lO'.iWodÓw 'fi

A.1:neryce.

!ł.mLer)'w:a.:a; .M&łieńit'w$.

'

ł"

'"

WSPOŁCZUcm..

-"Panie.
głupi .mark. . ~
panu z tyłu do surduta
0;1, ,łowę.
- O, jaki
panu w~..
~;
-- Nie ma za eOl pfOlq paUL Ja
pól
gO(h~ilłV za panem idę i śmiej..i";
moa. bo tutaj w,u.ie jest mój de...

t,

lo

< •. , .

NIE DA SU~ ZBIĆ

"

TROPU, .

~. "_ter
. .i.ał. i •.~~_·.•

SlYł%I,{ern. %-e I)n~ecU:em UlUl I*U • •
~UI,elll'U& COł

pneciWfUtp.

be wła;nie ehłiM.. . . .....

xafiu:erwowd.,

iL'USAJtNJ:łi ~

thmaele\\s.kJ.

:e&

~ernmer

BU~lłńaka

aAUAD'f
Al·

&AłllSNiABiJtU!;

10 t~lł!~'u 00 ~ 17~

IlASAIUiUb

KhPł. b!/'~eJIJ'1łkl

lU
&AJtLADl' KOWA.LSJUE:

,.
~hH- J,... !StpuiHi'Vlr1.<U
MQrit~
ki& 1~

''1i!I''%ilU,\Ałl;1<L Olll'orłOPdl ił

BIllul 1' l.UUt'uhof.! ],ł.
1o..UJ\J~Hl,JIi,j ~!"iunie\"H.ka

IW.

SKLEPY

rannlZ'!1
AtU~n}{'~.," S}m~rnUHI'. i~ka

1{,ummhof2l

l't

Znruenhof:a I..

Swu.OtAlUiu.

I

Aft1'Ift'8aI.Ał

Sil\\'1l N~"Ułttłl\ita1

lts.

UEUDYKRA~
Stefan K1A ' łńskt. Napió:rkowakillOi-

l!

.lI!ii"Uli'~~'1Ii1fI\l ... ,,,,,-

27..

PRACOW!łtB IIIWOJWk
Pł0ł48Js-kl WĆlezailskllł 161.

KOPt"

11·

-np. ~)

Ił

4

Wólrełilł.ka

(orłU

~APIOBBll:o-.1JBKO~ .

IAXMDl' BLAOBAUK.Wt
.J~kt.

Jw Ju..... as.

L I KtBB!łDIł
ł. DP1Dkow,ki SiankłeM<'d"
Załop

SKLEP IPOftWOftt

$po.rna 2

UalewakJ. lynatall~ 1&
I] I

B_I

. ""o!

-===============

Drukarnia Akcydensowa

'JR O,Z
.-

'rzamvsłowcow Łódzkie

. t6dt Al. Kołchllz'l,(l 41 •

"8.
••
=

........c.......

'·Sp6łdaie.lnia

ił. P

-

P. P.

unędnikomprywatnYID

pańlłtwowym

10 proc.

opulłty

O~az,jniB

""ład. 01ll1l1.,II:"dn06010• • VI Zł., 11 ch
.WJm6"łeotam·1

'lwii

illV,cll lIalltlGIi ol)cłJ'all, 31 WfQtlie 'II

...
...
...
...
...
....

D O 'I at I cb

Ch!arllelt. i t, ,.

IB.

-,.81I1m •••et." .t.IO.,o'l _(<Sa f ••)

ła.

Do w~zystktch' pism w Polsre i u,8Tanicą przyjm..
, j. l·zała.twi!.' 'na na.j~rli:ystni.JiI&lch ~aeh, ".

L

~olSk8
A~enCła T'ei8!rafłCZna
l.M4 Zielona Nr.·k Telefon Ul J 15-24

.aofivollflUlłe.

,1>ZlENlIUKA . U~DOWEGO

iW1>~tkich

,

lllllllln'·sk·.·)lI e·go 7.0'1'

MN.S!KARBU~ ł

··lm1yeb. WY,dawnictw: Ur2~~
DROBNE OQLOSZB~

;c: zagubianych

. W '••Duenniku

maj~'~ dud
Urzędowym. WOjewód&twa Lódzkf..

dokumenł.aeh

goi'lub w';,Monitorze' PoIskim··pn:-jm"'Wlln,,'"
tytko w wydziale Oglos~ P<l!sk1ej ,ASeDeJl .'tel~·
fic.meJ w Łodd. .

a1G'I

Suma ·10.000 rubli.

. na pierwszy .ri1.mier hipoteki

prżerachowana

1'a 25 fl'OC. jest do spJ'z~dariia 7a dwie trzecie
wart~ści. Oferty

.,Rozwoju."

pod.,B. W,," -do admjnistracji
:i< .'

i ~ 11,jJ[ ,~L"Ut h 1'<1 :j-~\_

I

'~ttl!~Di[~łIJ[Y
do roznoszenia
z
gazet

'.'

," '

. .;we -ogłoszenia.' dla.' j'iONlTORA .,POLSKfEOO"

ciqżarowy

telofon 112

'Olad,."••

'Wydział Ogł_li Polskiej Agsl!lCji 'teł~·
liCznsj. pr!yjmuje na mit)jscu w I.cdzJ '. olIowiąlkoo

Wiadomość.

,

'II

Bank Dewizaw,,_ .

. po remonCIe, 4 do 5 to o;,

IB~R".

lędanle.

Załatwia wszelkie operll~je bankowe

do sprzedloia

ptJwany samDch6d

na katcie

Wld.lI, 011l1lIUł• •006010 • •

'~

-~II prenUftle,ator6w rablt

Rr.

(.)tIJimoje ! OOfOłentowan!omc

...
.~ •

po cenach icialo
• kalkulowanych.

EIIDUI8łlou

lok' nrcbnl. 1881.

PrlylMule drukI , . " ~.
wszelkiego rodzaju ·'Iakr,.
Ulotki, afiue. blankiety
litm.ow __• proepekt1. im)jI.urki

z agr. od,.

Zgł~Ul!ćslę

.

~. • Nr. ~1402 1541 r.

OGŁOSZEN1E
KomOfftik przy S_d~ie Okręg,?wym w Łodzi S. Zaj"
.bw,ki, zero. W Łodzi przy ulicy Tra~gutta N~. 10.
'_qsad:de - ,ut. 1030 U. P. C. ogłasza. ze .w dmu 30
:p.udnia 192"1 f. od gadz. .IO-ej 1'~no.w ŁodzI przy ul.
eu;ejazd pod Nr, 52 od~~dzle fil,t; sprzedaz 2!. prze
:4el'gu p ..hliczn4!lgo.rucho~o.el nale~~c.ych do . Witolda

Do akt Nr. 1018 1927 r.

do

kaucją.

t<QIWO'\J,.

,

l'

..

:

""1-

.nnyb~"eJ $i~ piu 'fuieJtIł, \iM:'

r liolJ"mana "lly i OIOIlObci4",

te Odel:n,olllć mołu upowa·5S,~'.

,UJ

.

,

·nss,:"",;-:,

,zagillClła teci1kakoIOI'OWll -~

tn.-

łftll ksI4ź kllmi,Znalaf!ea lEw,ród"

,lila

Wil

1lfY,J\agl'odlenlem Zs tllliti k;., ;

n

,1ł~J'"

!~,

laaplIl,,,. dO'kU.'''l't,··
E.dm'UldsalUbłf ~Si\tit' .
M'Q~ŚZ
Kas, Chorycl\lIII. l.o<bl "._,
, .'

.'1łU-f!

futra'. .._' . . 'Uł~;,'

.O.(azjf G.iłld~D Mł

OGŁOSZEN'IE

Komornik przy Sl;\dzie Okręgowym w Łodzi S. Zajkowski, zam. w Łodzi przy ulicy Trau~uta Nt. 19.
na zasadzie art~ 1030 U. P. C. ogłasza. że w,dniu 23
grudnia 1921 r. od godz. lO-ej rano w. Ło, dzi. przy ul.
Sienkiewicza pod Nr. 35 odbędzie si~ sprzedaz zp;rze~
6111'118
".·
lIJ.I
targu ruchomości należl;\cych doFraaClSi:ka~ydlews)C1ego ltijll •.. ·,D
;SeU""tyra i akl. adaJących S.lę. z meblA
."
sk.ładaj~.cych się z m:szyny .do dr,ukOW,ama. '.W dobrym SWdF"'eriz.laładKu:§niIlłNkł
t. .acowan1chna sumę zł. 950
stanie firmy t Tbilmotkeoszacowanyc:h na Gumę zł.l.100
S'lAIarAm~l1II
,
~ dn. 29 listopada 1921 r.
Łódź chaia 22 grudnia Hl1 f.
....
U
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Komornik S. ZAJKOWSKl,
••
Komornik S. ZAjKOWSKI
·1'ł-.ato~::,'o!~~l;P~)
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