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'SKANDAL w PARYSKIEJ' RADZIE MIEJSKIEl.
Paryż, 16.12 Cate)
. mywau,ia łĄc.motci s komunIstamI.

Sensacją pr,litye%ną

dnia jest wy"krycie
skalę,. kor~

wielkiej f zakrojonej na
pcji polit~cżnej w

nIC

ikoml'łomit{ł,,'anyw

tej uer.le . .
- przywÓJc.&
iOCjah&fó~ .w radsie

.Maur) (,y blaurin

Paryza...

Jeden z radnych miejskich, komunista"

::.tawil v,' takś6wc € tekę z dokumentami,
" VI ten '
policji.
:re' dostały
Dokumenty wyk~~ują, iż levrica socialistyc,Z$
Da rady miejskie 1 w Paryżu pobierała

subwencje z :V1oskwy

~1W''i1>:'_j~1ti)d'U:łfllł'U

W .. ng\rrn,i~Wej znaj

mu jest bardzo pomot)t(łP, ':."atkdZ:le komunisty, mej..

lewky

komunjstycmej
dokumentów, zńa!ez:' ny
francuską ." taksówce dz'~ki rOa~~łlle
niu komunistyczn~go bur,mistr~:a Ivr'i.. 'ł~"'"

Ol4Z
'.lać praw('myśh~o~ć pr~1itycznq niektórych
Jnych 2TUljduj~,~ych
:zarzutern

u·"twal
ra

trzen:n

całoksztolłtu

, do

:J'f'W' .......

srrawy.

-ouo-,,-

l

0(1

ł

p~ USk!8j O

f.:fery

krlku p

~jdistYCU14Jj

uwagę
i
pol.
Maur}c',· Maurin, posostajlLc'fjla łoi
francuskiej partjl komunist~et Di~
tylko
swojł\
~iw.m
pracę rady miei~';;'lej, ale ró ..Y11iei'·~··
o
stoiunlka("b wewn~trznych partj; ,

nU. "ałi'7'.'''lt''''''~
rem postanowi<;'IJO
l:orzed w~nÓłprnł!4 Z

111

JN1RCUUi!ej

w dal"'2ym

Z4

lomunist1w francuskich.
.od l
30 wrze~n'a r.

chińskich
Z roz~cgZU 'lwy
\,;';..nilgfi.,cb:5IIłl~J:Q~ areaUowany..

Paryż.
ko;:-upcyjna

\I<

t

I

dyplomatYlłzrtP

ł')hę W rOkl;\Vi

gospoda
z

i w
lub w rtasie, i
d~plOInatyczne .,;'" liczą
r.e rokowania w ~ prawi~

w kcł'lc.h gnąo
bcrlińu.ie k .
tem,. aby ~.
%aWarC14 tvmC.zaSOł:

traktatu hAr.dJowe~o mOl"zły bv6

w ł ołOwi:
te

i'zone

reku Pt2~~"5złeir~'ł9

natomiut.

w

tYm cza

,;.d,~ rokowania vejdą dont"r:l w stadium J:ezWażafl .trYdnoś~ł. ~eC2owyeb..
..

IIU,'jll~Ol~ dnia 11 b ~

<)

@i.,

godz.? wieao~

I ' tt

L

i
granicy.

riic'\ł"'!'I"'nWolne

mu~

W1Jg;~ ~ ODe$

iCJtacii zill &zfukt
/

·n,cj

Zbr~dniarzom·.:;l.w;f~rotoweom

........ .

groJI'kata

.śmferci'

~
,. "'I,:;-':,;<'.:::{
Szanghai16,12 (pat).
'
Wtadzeebh\skie usił11i_: ,pół~ć kres w%rastajl\eej Qstatąio, działalności ele~,en...
."zhrodniczychw Szanghaju· i' w·tym. cel~ pos~anowiły Qgłosićn,ową' ·listawę, .·przewldu.kq k.rę. •. .•. śm.• iuci ;.a"~ro~.n,i~wywęł,~~nia ~ozruchów.P?zba~j~niit.w()!noś.ci w.ce1u \li}'ekui. 0.!tupu,. w~syłanla hstow:z ~~ózkamlf t;>rzemr":.an~e bronI, ". w~póldZ1?łanla .%~andy..
tpmelll.::POGpalP:ł& .budynk6w publ!~zn.1.eh. szk.6ł. kOSClolow»' teatrC?w' J hO~~Jl#. ". '.

~~

:","1'

.Lond~,., 16;!~{~at)

'.

:'ze~władz.e
chinśttie: \v,trqezyly dziś rand~'do ~icnu1ron'
tWatu~ SÓ~eck.ie~o, gdzie are'snowały wszyśt

'.. '. ,.Kellterdnnosi ."

'r"

~~.;;

!

Hankou,

Z

i

1

"~

'"

.

chlllczyko'\v. Areązto\vano na~tę?
pniewszyśtkich' kOń)uniśtów·j podejrzanych
1

o sprzyjanie.ko.munistom.

.
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.. MQskwa . 16~·ł~ (aw)

Donosz~ ~ Sewastopola,~ iż ,~ysła:na do 'miejseowo,ści. ·d~tkniętych . t~7;ęsielliem zie"
::_. Jc():rnłsja, ustala sumę. strat. spowodowanych kataklizmenł' następ~jąco: : ..... ~.
.
.' .
~}r.: "
Na6'tysięcy ,domów ·w'oJuęgaeb•. dotkruętych trżęsieniem uemi,'3,200 jes! znisz..
~,'w tem600 dos%czętnie.' .. " ' :' . .
. ' o"~ •• ' , '.
""".
.
' . '

.' . W samym BachczyseraJu wsż1st'kie domy zoStałYZI11&ZCZorąe, .·pr~ycz~m pnes~o
pcJo..doszczętnie.
'.
. ' '.
.
~'
.~., ., '
·h,~,;~'
Ponad 11 ~sięcy łudzi. znajduje się bez dachu u.aa:glC)'wi\; *,yjąc już od tygodni w
aaj zieJ opła~anichwarunkach.
.' .
. .:. " .
.... .
.:;;; ::;,.

czel dla

J1.
.
n
wielkiego

amerykan~ną'

. ,"'. ~ .' . ", " . ..' .•":\:" ~~: ., _~. ':. '.'.

.~~. ';:~, ..

r

':~

.. '. Ze,' Stanisławowa

~~z~rajsz~m ok(~ło

don~ą~.ą:,:;,';W 4Y(~

godz. 16~d .#llęPt9ji·

tyiowc.~pociąg ,osobowy "1i~.

Ma:

3ft ·:.#,~je~J.wl

~'ll~kienl' blęą:ne~io nast aWie~~ii·:. ~~l9t~i~,,;.~j~

zdowych. na, po{n~g towarQwynr.. ·.47~~·."S~·
~l~m Żd~lŻ(m:ia7_ wagonów: ipa~~,..~~c,h,:~w·
~~.~u .nr; 476' i l Vłagon.óS9boWy·· '~egf~<~~
~p1ejeniu..·: . '... ""',::.,,~~'.:.;'" .~~:;:~~
~ ,.' '10 r;Odróżn:,,"ch oraz 3' ·osOby .
U.Qśr.&);'

z:'

i~~~~
doznały
Jek1iich
.. ..
' , ' kolejf):wego
" . . O(kl
. .......
'. d .'tQiiti·
;
'" ....
,.;,~~.,

<"

.-t-

•

_~:;;

.zstanie' ".

współd~iałaniu P.derewękiego~

~!~.~.:' :: '.<.

przezpp.. G»zesika·f

godnienia, , . ake,ii wyborczeJ. ... i wystawie_

III

.

reprezentow~nym.

Kapuścińskiego, ~'PQlskiem ·Stronn.lc.tWtUhLa
(~owem .Piast w woj. SIąSk~f reprezetitQiw.~
nym ,przez pp. Szu$tika i Ga}..iQzikacQdo~

'Z;.q9DZJ~NNE.~ ~9N~~ .~9.~EiQ\f.El':

...

$y~bol

aowo~Chr~,eśeij'lJ~~kim Zjednocz~n~em.:.g.r*

w~pólnej. bst~. k~ndy:datów.

I
I
az
n
-ą
.Oto bilans strat 'spowodowanych trzęsieniem 'ziemi
,w p~łudniowej Rosi;,· " . ':' ." .."

~:,

~,Pclska7.ąchodniaH .. dO'lOSi~ j.e w~~
~,~j zosta.l podpi~.~ny prQtQkót stwlerdzai'lCY
f",kt.pojścia .da porozumienia pomiędzy Nar.

k~Qh ~ięśzb~?ów,"!eg9. g~~c1iułzaiów#o ro cy

sJan lak

WYBORCZĘ;..

K.OMBINACJE

.tS . ~

dzięki

. ' "..:~ '.. ,.:~,.,.\:\. ";":"

.' . . . ;,,~oziillń'ł 6; 12 (iw.)' .

.... .":~~~.~.'

W źwł,żku:" z pnygotow~ńiami~:"do otwarcia ,·'powst.eCbnej ·wystawy 'kiajOwej"y;
'Po=aniu ogród,r.cbotan1cZny, ,który:" ·.wchodziw skład terenów. objętych,' "przezwystawę,
p.emianowano na. Park Wilsona, . w przewidywaniu, iżw' ógrodzie '": tyD)stanie ' 'pomnik.
~~tkiego. amerykanina.

_v ~" t/',

'.,

Prezydent m. Poznania p. Ratajski,f wysłął·w ęprawie tej do ~ll.
0. rad,'.:~f
~~.d.. za~~erpną.ć . fund.uaz,YDa

'.

'~~d~:.w,re:pskoimegnol.k·~st•. zasięgając jeg~. OP,inji., .. j prosząc

~

. . ....

..' -. . '. ~',

.·r' - .. Obecnie nadeszła.' od ,wie~kiego. polskiego .muzyka odpowiedi~w którejie!lŻe
,podejmuje się .zorganizowania •odx;~~~ej akcji wśród. PoloTlji ~erykańskiej.
.
~'" ~
'~'"
. N~,l~zy pr~et4) oczekiwac, JZ suma 20 tySIęCy d~larow;' potrzebna. n~l wystameme

·jó~ik~, i'ostanie

zebraną i pomnik odsłonięty będzie w' dniu' 'otwarcia powszechnej wy-
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.

. .

mutn,•. byłybY.świ~ł"
. _.
. . '.
bez
siązkil:": "'::,:~~:,'

. Księgarnia
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RAił

.

. ~ .'"'

Plot,- J"

~~, . : k r a j o w e j · k o w s k a 47.llu·.·temu.larłlJllłtl,:":\'~
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;

;,~: ,~~ utn .~ODfe[ ~O [iPDy[b łrbiOł[ji.

tĄD)N- ~YNARZ ODPOCZNffi . ROK
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~ .....

Y"",J" ... if ....

~.'

,
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•. ą~~ęni~' miasta

na stratę 60 tysięcy ił.
~.:~··Wilh~bn·Oromczyk, jest· posiadaczem
. ~~a·'·w Ihowr!~:;Jawiu..Młyn' ten ,iest'poru~
'~ńyprzez
prąd. dostarczany
przez ".'eiektt~
]" .
, .'.
.
..

-

".

.:-

toś~,prądu. ,"
.
. Sąd. po . :d,me<łzeniu' oskaiżonym· winy; .

s!ruał Gł'Om~zYk~M i rok wię'iema.Kłobu
szewskiego zaś l!~:9·niies~~y•. ·
.
.~.

. .

NOWA INSTRUKCJĄ' DZlELNEGO fi.' K.,W.
",

.~~{~ ":;~'~CeDbamy

M.oskwa, 16,12 (aw) , , eiimmowaniu opo~ ~cj$nisty. '~P4rtii aecyduje

~tet wszechrosvjskjej

4~·~ii~~m\lni~ty(;zn~j.tązeąłał ~s,zystki~ p~' ':
Płia~ym sobIe clganOm partyjnym instruk$

,.fe, objAśniająca

jak się należY zachowa<!
'opozycjonistów~
'. . Wedle instrukcji tej kazi:ły opQZy'cjoni
;ta winie,tl być ~~ykluczony z partji na.tyelb:
Vliobęc.

4IWlst.po ujawni'"

JqO daWtAh\Qlci.

O Wf

wys~~ienie puhliczne . członka partii, bez
~~glęclu nnal'gW,en,ty podejrzane1!o.o sjllzY
janie opo1ycji, czy. ~półdziałanię z n7ą.
Ktlżdywie~~ któryniezostal zarejesr·~ .
wany u władz partyjnych,'uważ~ny ie$tz,a
nie1ega1ny i . winien . bye Mł:yChmi'aatroZWiJl: .

zady. .
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W I E LK I 'WY' ..

N
A.J.t,AR
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wnię miejsk.. ,Gl~OIY~Przy pom,ocy mejallJ
~i~go KlQb\lS~e~vskjego 4.c;>koIiat .:ql~ĄinacjiĄ z
łicznikięmw .ten ·spoSó~,.iż 'licznik wykazy,:
.waJ s:Łalę .połow~ .2,;UŻYWanego 'w'rzeczywis~

-.

. .'

"

,::':';

ObS&· O:pOZ eU· .. &WiBtuch.

'rf~~:":.i::·

~~,

WIĘZIENIU.· ZAKRADZIEZ PRĄDU

~

1Jydgoszez, 16.12, (aw)
.:;;'. ~' ~ .Q~lu w(.zorajszyn}.,. przed sądem ~
l'F~W:n w Bj'cgoszczy, stanął radny miej
łki, ;hiąwrocła.wia· Gtomczyk, 'pOd zarzutem'

.,'r . '

w

p,z)JgotawuJąc

:'"8 OR , OD
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.'~-.-':;.' ~.
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iii loie, piil liDie iIIY![Y
Ni.gdy

BOLSZEWJA PitAWI
było motu. powiedzieł o

&osjanach, by ~ill małQ. R03janle i wstręt
alkoholllt to besmł11a paradoks. NiRdy jell
~ nie pito 'fi Rosji tĄk zdrowo iak obec,
~~ ga C~!SÓW komuuy. Spoiycie wódkit""
"leraj.ooj pnepisowy!l. urzędowych 40 pro
&lnt wJrOlło ~ 40 proc. W Oitatnich 4 llifi
tadL Pruszło 720,000.000 li 'ów białeł wody
oamstej spr~edał monopol pa.ńgtwowy -o=y'Wiści. nie n.ówi się tu o SanlORonce -bietącym
Na głowę ludności ...... nie
:.ył_cnji\6 dzieci i kobiet - prz~"Pada 7 lih6w. Spciyeie piwa wZfo3ło czterokrotnie.
Cło

sześc;cla-otnie.
Komisja lządowa, z
zacytowaliiSm), PO\vyższe
~dona.. ł,Wzrost alkoholizmu
potworny - czytamy w
pSlńja komunistyczna będzie
.,Ię tew. zagadnieniem. Podcina ono
me naszej kultury. Gdziekolwiek
ttóryś
utr.agę

z
na

zwraca

go, t.rdząc!
connibmjU"
Wypadki

na

umysłowych -

sprawozdanie
alkoholizmu w
proc. w ostatnich
""fl"\,ULJrnu.rn chorych w szp~_
m(ll*iew~~i(~h znalazło
w nich

w d.l!SZynl
ftarlt:'f.,ei

ws1."Ułek

:WS.l(\l~~ delirjum. Wypadki śmierci wskUJt
na~~mlerl[le~fo spoiycia alkoholu wzrosły

'!II ostatn!:"h czterech latach w Moskwie chie-

~otnie,

w Leningradzie sześ6iokrotnie;
.. -biełł\~"m .roku zmarło wskutek tego VI'

SIĘ

VlARSZAWSKA";6łEtDA OFłCJAL'"
NQtowania z dnia l~go ~

~~iaDle ...

\VALUTY.
D<J!ary Stanów Zjedn. S~

Holandja ,3&1.40

W ALKOHOLU..
Moskwie 150 osób a w szpitalach miejskich

rnajduje ślę 16 tyś. takich pacjentów f ktÓf
rych Ślnlt rei wkrótce nalety się spodziewe,6.
Prawie 90 procent chorych to robGtnicy i
ljco'wie t()dzin. Połowa pacjentów, którym
w s~pitalach miejskich udziela się pierwszej
pomocy fe pijani. W osiemdziesięciu prOCeDłach 54 re robotnicy~ Prot Becktorew, ~
ny uczony oblicza że w Lenin~radzie rocz_
nie zamyka się 95 tys. osób za pijaństwo i
wybryki
czyli na 10 mieszkańców
mJaata ił. Spr~ł:\vozdanie komisji mówi
o 100
Rzecz mamieutlltt że komuniścI. t. m.
członkowie
Worą bardzo
udział
Vi tych
orgjach, ",FUnDY
i>U"""
komisja -- nie
do
rzadkośe·. W Bhku
proc. zaaresztowanych
iJijanych
członkami plrtii. \Vieczorem
komisarjaty policyjne zapełniają
osoba..
mogt\cemi
z pijaństwa
na nogach",.
Naród
wydaje roeznie pneszł'l
lo miljard rubli na alkohoL
toakurat
le ile
sowiecki VI obecn,\-''111
podarczyro włożył jako kapitał ln,\;vestvc:vj"
ny w przemysł rosyjski..
Nie
się tu o
~ztery
temu kompletnie DOl::1CleIa
prohibicyjną,. Samogonki nic
1.1C w cyfry sto.tystYfC~e. Są
olbnymi~$

Mimo to komisja rządowa SP1~Z~~1Wla
ponownym próhom usbnvy prnhib;cyjne},
twierdzq'" źe prohibicja nie jest broIilil prze$f
riw alkoholizmowi.
się

j

LondYll 43~~
Nowy Jork S.90
Pary" 35,10
Praga 26t 41 i pół
Szwajcarja '72,15
,
Wiedu.\ 125..67
Dolar got,;\łikowy W obrotach ,pcna;::1
dowyeh681 i pół - 8. 88 i trzy cawa;te
PAPIERY PROCENTOWE
-"
S -proc. pitństw., poi. premiowa -4ąl~r.o
Wf. 64,00; 5 pro\! konwersyjna 66,25; 6 pr ..ł.J.
dolarowa 83,25; 10 proC.. pof:" kolejowa 103,25
.!ł proc. państw. pc.t. kolejowa konwM"syjna
52..00; 8 proc. L. Z.. Banku gosp. krai. 93,00;
8 proc. L. Z. Bar..ku rolnego 93.00; 8 proc. L.
ziemskie 82,.5(1; 4 i pół proc. L. Z .. 2i~m.
Eide 57,75; 5 pr·~. L .Z. m .. Warszawy 6~lt75;
8 proca L. Z .. '\\"'\IS%&WY 80,90; 8 proc. obli. as
cje komun Banku .Iosp. kraj. 93fOO~ AKCJE
Bank Pobla 154,50; Bank Pnem. t'\'·e
Lwowie 105,00; Plown BJweri 133,32 W'ar~
Tow.. fanr cukl''L 18,40; Firlej 51,00; Węgi9l
108,50; "Nober' 4400; LiIpop 39,15; Modr~
jów 9,00; Staradltlwice 61 t5O; Ursus' J2,O:l;:.

Zieleniey,,-ki 20.00. Zawiercie 34,OO:Ź'łrarców
HiherbuselA 157.00; Spirytus~"
Z l 'otyczck państwowych mooni :js:e:
~

proc.. premjow.t doletowa i 6 proc.. dolar.
GOO

PRZEZ RADIO.
I;'ROGRAM NA SOB~ 17 GRUDNlA
11,40 - 1200 Sygnał Clasu i k~
ty; 12,20 - K'tnc'crt .z płyt gramofl~nowydl
,ActueUe"; 14,;o,ł 15,00 Kom.un&aty; 16,00 ~
Odczyt pt 't,Szk.)ła, wychowania C!:'':'famczn.
go w Ameryce" 16t25 -. NadprOir,Ia1U i koł'
16,4{, ~ Odczyt p. t. J)1(~
noś": samorządu w .zakresie aproxizacyjnym.-,
11,05 -- Komunikaty PAT.. ; 17,20 - Odcz:t
P* t. ,,""dka ze zbytkiem i rozr;:uttlOś·,·
pań rzymskich", 17,45 - Prc,gram dla mł()lł
d7iety nStołownt(y z za okna$;; 18.1S-,Kon(".ert popvludnicwy" Spiewy oraz teeytacJo
chóralne:
w wykonaniu dzieci szkcłr
t.o",~zec~lnej prlY ul Bema: 18,.55 i 19,00 t:omunikrty; 19.:5 - Rozmaitoooi wypowie
La\\1ński; 1935 -- Radjckron;ka. 2030 wieczor'ly. MU2vka lekk.. 22,00 ł
22~ - Komunik t t y; 22t30 - Transnfsja, !'h'
zyki
23,30 - Komunikaty PA
lt

II

RELIGIJNYCli I

o

i

rozwoju

życia

tylko 15 " Police, t. ~. "extra klaay""
~l!)tywuj.:
to twierdzeniem. ił "
tych klunnch pc -?lom kulturalny i toWU'.ły.l
~ki
') wicIe wyżej,
w pozostałych..
Nic wiemy jak się to pned;.;ławk' . "
.""' .... ··uf'óh mirstsch ł - - le:g w Lo:!,,! stqow~
nie
Rac~ej przec:wnie: 'W' drt_oJIcIa
~wych
panujo większa
między c.donkauu nit właśn ~o Vi klubach
Hra~klasyr Jak 'Jfłęt.: widzimy nO\vy ók~:
wydaje lit; jesz,.;?e dziWniejszym i nieu; 1.
w:uonym nit pierw~;ay,
Ni~ 'proptlgujmy ltild ftłwOCIĄC ell
to. co coą.tało iIt 1f'udem ino~ołcm fU jut
s.dobytO,Dlłodzie.ł
bowiem .1'UOO\'"$

sportowego na

~lniach ametykailskich.

ieneral podkreślił, jak niezwykłł\ Or;!
ot~y .'Ctt
w AmetYce" i
,.·-UłltfUf\\ a.matnył.
tul niektórych unhversytUn.e$ań~ich i8tniej~ nawet
przy,
mU5 za.jIQQwania. się <:zynnie SPQrt~m. a brak

Jk'flteCmt'o prlygotowam.l sportowego po,

~uje zatnymaułe
" IM wytize MmI'19'trY.

ltudenta PtlY pl'zeJkiu

Czy więc tlkólnik Młn1ste~twt\
tle takich pojun'fó uie
uJDmłoj azhvnvm. podczas, gdy w

w

na w klu~ach ni! ligowych, porzum Jo;romł

~e

za

3f1Uwla i~ Ilę nad śpośobami

II do ap?tłu dla młodlieł~~ szkolnej
ilodJł w tYm. 'a\nym GZłdie wręcz

Polska.
OK()jnltAa. zakazuję
..,.""1 .... "'"',_._ do kł"b6w

prz,;rhv~

.ł uw"ic.Ją li ~~o,owne VI lrozumłenlu do'!'

wodoAcl roJ\\'Oju fizycznego Ofłlosić
n_i poł~aJ,ce ukołom w Wiedniu
'ił łUloplt d%łeaięcłodniowe'!o

zar:ł!atl'1e

Un::!!!ruc:tl"'!'m

~ cI~ t.DOłU~~ im DrQ'w4dLlenJA

.-""""'tJr>h

okólnihów nie WVdl$
kHkoma dniami ~ nomlo lzit>ł szkolna
I,PQrłQ"~Q~

~

cnie, narażając n:ejeden. z nieh .11& końic"'łi
i'IO§Ć likwiducji. F02atem \lCz.eflWlttPD}łłCdtj
~lubu ligowego, (,osadJOnegoiut cluJttecz'·',
włą~ni, l rczet'\\~~, zejdzie ł~,WS%e na It ~\i' .
koniec. p1dczas ł!dy llubtlch bieUttc"i,
Mojących bardz'1 często I rod wzJdęd.,~ f'
~znym wvtej,od rierwszy.:·h m. J~

ledo Wycicias-ę i powoinej ~;

~l)()l:tu..

•

~iI$ •

.oo.. .

\
,/

"1

h

Pelaka p~siada 30 proc. I udl10ści miejskiej. -. Od przypadku do przypadku., ... ...._ spólna
.~ ·platforma głodu ~ieszkaniowego. -- Kto pode.jmlesię obrony stą~u ś~edntego..
. .
Wt; wS'tYstkich .państwach - tUtOpi;.J~
Rleli, a w ęc i w PQlcse, fy5~..m znamiennym
·::Jt:st 0i,ro.'D,:ny. ro~ój .miast w •ostatnhn d?i~~
:~'_ą&ulat: .··Intensyfikacja· i .·1.f6<tniczk{Jwan;e
~aWOOOwe' tworzĄ te zasadnicze warunki'nt
. 7'ldłożu.1h'6ryćb :ewolueja miast stajE się 'pla
"yem koru~zności. W porównaniu z zagrani
'. Po!skapozostaje narazie w tyle, w-,Anglji
'Ywiem 'np. mie~zkgńcy ·miast stanowia. 74"
.gółu'~lud':1ościf· we·

zalędwie 30%~

lozwÓjminst'ł' u rias .' jednak posuwa się
W szybk~cm· tempie, ..~"towarzyszy murozbu,
; klowl pa(urtwowe-gostanupcsiadania.· Zagra
'Jlictł dobrie już Z1"o~umiano Ścisłą zależnośd
. lo~oju .pańśtwa od potęgi kulturaIneji·fi$
,;' rutnsowei .miast. WYrażem tego 'Zrozuńlie~
ftiajesł lin}«' polltyki urbamsfycznei -np.

/ijCzechosJowacji,_gdzie

Poznań i

Lw6w - trosKa . towana

a byt miast sta.je sięjes~e bardziej pa~
.ąGą.· Są. one też i zawsze pozostaną . podmiOt;
tami kultury intelektualnej~"ekonomic~nej i

polityczu\\.j całego społeczeństwa.
Roprezentacji ·parlamentarnejPrancji,
Niemiec, .. Czechosłowacji i ·'innych państw
Zachodu polityka urbanistyczna znajduje na
lcżyte uVlzględnienie w obu Izbach~ U nas

w Niem. 'postulat

Francji 60%,

'czech 66'%' aw Polsce narazie

my tylko Wilno,

tęn należy dopieropo. przeprOWjl1
dziĆ. ŚWladomośc' odrębności. .interesów i
~olidarnośćmiast dojrzała już do te~o· stop:::

ma, Ze kwestja. _~. nie może bić nadal tralCe

LISTY Z GRECJI•

~_

inłeres:Yl:gOspodrtrcze

Ponieważ obowiązująca dotychczas Ot,

&ynacja wyborcza nie!' przewiduje . sPecjaLnych ram dla reprc2entacji miast.musf'si,
temi siedzibami inteligentnej i czynnej wOaająć to, strontlictwo. które do.
iaenia w?elka ~olę państwowo-twÓrez&$ta.

li narodowej

nu

średnic·go. Bezład. bowięm gO$podat:~~~l

fkrępowa-nie rozwoju ,killturaln~s'PołecZJ).~e_
igO miast .muśi śię odbić fatabliena

umocme

niu podstaw politYCZ11t»gOSpodarczYch~vej ekspansji Pohrki mocarstwowej~· '.

t.

,.'1 l .·~I! ., i
,"W' poprz~tfulmS:J~l~ ;triferesy'~;~t
..;.j

\)),.

izd~o
'~,'

71Z

I

II

.

•

,'·A·t,e'na"b~
.'......... Wzrost p•.o·p.ta~2iBnd"~i:
v
e1

w'

l'

7 .

mo.narchistYeznej. - W przededniu nowych

.:;,1łajest 'przez minisłrakolei ielaznych J.V..
. ,.

negUgeabłcłf•.

jako "question

J

w i r ."

~).iaitotaCzltne'są opiekąsferrządow-ych,a:
W,I"e.lkI" pałrJe'o, ta
.•t, Radzie .Ministrów -grupa. ta r e p r e z e n t ó w a - .

,~N~UnUłDa.:

'T

I

Q

wal~.':·

.1

;'

. - . (Ko,es~lJda~~•. wł• .,.· płłoZ\VoJu") ,, .,'
, polskich l'epre~en~O\vane· były tylko od p r z y '
,Ateny: 'Ii grudniu.·
Ile wizyty u ·mlnistra spraw zagranie~nych f
~padlku 'dt') 'p,~ypad.ku,·w miarę doraźnej·poW pierw$Zy~h dniach grudnia, przyjechał w.poselstwach innyeh państ,w, zachowuję,cycb
.JrzebY.: l'lunktem wyjścia nie były zresztą: z Krety dpĄten Eleharios Wenizelo& i źa- ~ię. rzec~znamienna, wobec obecne8o~<praą..
'nieodzoW'l'te postulaty miast, ale taktyczne mierzaosiedlić się na stałe ,VI :siolicy.. Za.. CłoI1ta republiki bardzo oboię.tn.ief·~ .
.flosunięc14 partyjne. Ani jednostronnictwo m}ar ten '~ieIce niepokoi nie tyłko. przeciwni:
Przyjazd Venizelosa do,: Aten' 2:ao&t~ł
.p(;)Utyeme nie. lniało odwagi otoczYć miasta ~ow pol,dycz~~~h by~ego p~em!e:a.. lecz. l stQsunki mjędzy republikanami i monarchista..
>tak .... °elc ·°aki· , . ,ł' h .' . l,
Jego zwolennlkow, którzy ooawlaJł\ su:~ ,ze mi... ~ras~,:tnon~r~hi9t~c.~n. a domaga . ~Si'f_,J.,,.
~ ~1. Ą, l. .
wymaga le
norma ny, autorytet Weuizelos$ wpłynąłby" '. ujemnie' :,tI$ ,,~nlzelo90puscd kraJ. I l"2:pca. na . . ntego' od•
.,ł1-ganijezDY>!()~?J.·· Na~et, paląca. :sPft:va',"Sa "rozwój 'poszczególny~h, stronnictw ',republikań. . f'poWiedziałność ża wszystkie niepówodzenia i
tJnorzqdU nClskiegą,.: xąo~..zp.~ła<naJezy~go ·skich. W chwili obecnej .istnieją'w: Gr~ji tnidnościpaństwa; onl'zekomo zawinił,że
{liWzelqdnieniaw praleglslatywnej.
cztery partje wenizelistyczno-republikańskie, a ·Grecja.przegrała~ojn, z Turcj,- i źe··ma ·001
~ i.
Nowelamiłatano tylko naJpilnfeJszt I1'!ianowicie: partja Iiberab;lo..postępQwaz mi..., .becnieuciążliwy :;i>roblem emigr.ntÓW.; On
flukt W,· takiej atmosferze nie można było. ()$ nlstrem .s~arhu .Kafandarlsem na. czele, . (~ winił. drożyznę i t. d.. Prasa monarchistyetna
;~zelk1Waó
. m· t maszcza W tych: mandatow), part}a konaerwaŁywno..repubhkan- .takuje nie tyłkoVenizelosa. ale cały system
~kac ,rozw~Ju las;, '.0.0' .~,
ska z niinisfremspraw z8gt'anicznych .Micha.. republikański wogółe. Chwilowo trudno: stwier
,t,środl h,g~i~ '8tOSUnk~ .g~ arczo. ~nn , lakopulosem na czele (22mandJtów). nara- dzić, czy kampanja ta pozostaje W' zwi,• •
(~<?W'~ s;czegolruę były ~ężfoe, "np. na Zl~ dowo-repubHkańska·z generałem· Kondylisem, ze spotkaniem przywódcy lllonarchistyC%ńłj
t nnacr,t kr~so,vo~w4§chodnlch. MIasto .polskl~ wreszcie partia Sofulisa. Przywódcy stron- partji ludowej Kaldarisa we Franejiz'był1rD
(~~ko :zorganizowana. jednostka pr.a.wn<#pub11i nictw tych obawiają się nie bez przyczyny. królem Jerzym.
( ,~,,.) ~4 • nie'Vątpliw.ie zupełnie specyficzne zresztątże czynny ud:eial Veniaelosa w życiu
' , Pobyt· VenizeJosa w śłólicy. ozna~a Po.
~ Inter:esy pospodarczo ,,' komUnalne, które Wy polityczJlemmógłby dop:ro~adzi~ do.zaniku cZ!'tek n~wych ostry~h starć pomiędzy repU!m'ag~ją u\vzględńienia W . pracy ust~wod.aw- P?szc.zególn:rch tyc~ ~tro~mctw l dostw?rzt;.. bhkanaml' a monarchistami. Walka ta zapo;: ~.'zej~ Siedf~m. większyen' miast Polski: War nIl!'. Jednego potęz~go ąbozu .repubhQD~ wiada się tern ciekawiej, że weźmie w niej
D"
t~d'
L· ó w,.ozna,
P
ń K raków.·K a t o- skiego
udział
polityk,
~~{1vra,
"J"z~w
.•
.'.
. d· .' '.
. "_'L·
_1'
d
h który obok Pasieza i Bratia.,.n-.
'łII
'wice i Wllnoreprezentulą bądź cobąd~ po
NłU'Ul! lue Wltlc:»mo. jeszeze.Jzu;le ~, nllU~zy ~. tyc wielkie~ hałkańskich m,io'f
" ... r· -. . n '. ... . •
'
•• ' ,.
;.
plany Venł2~elo&a6 'Nlektol!zy' 'przypuszczają. stańu, ktony nadali swoim państwom.: llóWe
(,~azlruł Iiczb~ przekraczaJącą ~ mUJony wesz że chce on .kandydowae ,na prezydenta re.. kierunki i terytorjałnie je .znacznie r~zs%ctąli.
ch łąCZY'zkW8Pt61na publiki. ale, ch0chdzi tu> oczywiście tylko o do- .
(1-a}ńt~ów.··Mu~6Zokkańcó"! tyłod
Kamo ....
. i P a..bormtt zasp ojenlag 'u mi es an owe,: mysły. Powśze ną ńwagęzwraoają, jego CZł-

<.,:'

•

':J .

<'

.a.

>

I

to,; który. w. tej

chwili \vytaza się w Pols~e

. .~'-~~. .' 1IIIIII~~·"",.~!IIB_II"_'.~_--_-IIIIl1iII

___

II_ _ _ _ _ __

lft$E~1ę.1:~ą:Ę:€.
J!~I[.le.·.• ·.·J··!~oa·n.:lmyłka
II~Ónrlyfo.'1
'dl~rcze
II
Ił
II .Ił!l rb···.··.·
.. •
sfery miejskie b. dotkllwle. Obrona
:.łi~ter:es6w właścicieli dom6w doma~a się
:1~wnie*nalełneJ reprezentaoji, skoro .622

SĄD-NAlWYŹSZY' UCHYLIłJ DECYZJĘ' ~YSIĘGtYClt

?

:y mi~dzyzabójttwem i morderstwem, 1*
nawoie or~ekli, ił z8$żło morderstwo.
Trybunał skazał wówczas Z4\mł~
i;'J"+;~'~; W {a2ie oTga~izowania .~'ę.,l·~fe&ien~ !kolonistami Mamranil we '''schodniei M~
{itWa na . podstawach .wsp6lnYTCh .1ntereSÓ'W! ·lopolsce. RusinZ~yńśki W'bójce z kołatu sJde.~Q na karę śmierci.
,
:~.ospoda",zych~ miasta polskie powinny ma:r
sU1Pustelniatdęm pcluutł gono~m.powodu " . ' Sprawa trafiła do sądu NaJw.y~~
~ 'łe~ć .w przyszłym Sejmie i Senacie skutecz;;' .
jąc przecięcie tętniey podobojczYkowej i gdzię adw. Hofmokl...-Ostrowski· przeproWAl
:u;ejszflfiit dotychczas rePrezentację. Jest
dzał tez~. że zdanie sędziów prawników
(taly'szerelf postulat5w,który łączy "zarówno śmierć Puste1niaka.. "
Zgr)dnie z proeedurąsąd6w małopol- >tQl· nad werdyktem . przysięgłyeh. SkQlO
~inteHgeneię miejsk'A zwłaszcza urzędniczą
l~l"az kupiectwo isfery_rzemie.~lnicze; Stan '5kicn ·spra:wa trafiła do trybunałuprzysi~~ięcsąd.lednomYŚlnie u,~ął,łł zatwierd.f;e,
1ł§redni . 'jest we wszystkich społeczeństwach :;łycht którzy "większ.ościq głosów·'·na pytanie~ rue p'Ybtł'll~" o' morderstwie jest pomyłką,
<~1tjpoważniejsz;m
czynnikiem, równowagi lJTi zaszłl) morderstwo, odpowiedzieli .,tak"":tQ m~ oolE:.~alo PQr~~ wtóry stawiać takłe-h
ł1łp()łe~ejTo tei rozwój .środowisk, miej_
PoniewaZ sąd był jednak jednogłośnie pytan Pf~yaięgłym,a nąleia,łQ fij)fQwadlr16
~lkichjest ·~em zasadniczym skuteez$
.rdania,
że .przysjęgli
pOtlełni1i pomyłkę, ~~prą.wę d .... zagadnienia zabójstw•.
1J'lego~zreftłiZowania pustulatów stanu średni~
wstrzymal
więc
werdykt
i p~kazał sprawę,
Sąd najwyższy wyrok uchylił i Prhf
~'o. lełeR weZmiemypanadto pod u\vagę~u
t~v dziejacbpaństwa .. miasto pOsiada ~dote innemu trybunałoWi Plzysięgłych.
.
!.~aał .. ~pr~~ę do ~QZ?ąt!~n~ni~plerwssfłJ .b
)tarty 1ab~ oatoja ~ct. pr,ypomnłP"ysłęIlU,m.e .~iG.ąQ ł.Qa~ ~l4n.i""'t allCJl W· Innym składzie ł'r~~.ydtt . ,
}'ł~iastach 'majduje się' przeszło371·tysi~
'lijeruchomośc!

mieszkalnych. "

!

•

&ta

Na.jwyiszy·· rozpatrywał wyjtltkolli

,!vą sprawę Tłem·'jej był zatarg· Rusinów z

dnia

•
To samo 'co przy

Znowu naUK8 poszl, w las! - Przed wyborami do Seimu i Spnlłu..
boracn kOffilłaalayc t -- Korfanty nie zamierza kandydoW'ać~ -- ~ spomllu~nła z niedawo.ej'.
..
ZAMKNIĘCIA

ECHA

Jak

SEJMU

SL,\SKIEGO.
~lą.śki

Katowice, 13 grudnia.
obszernie o telll

ty tt dnielu 20 czerwca rb.
lWarty na nowo zwolany w
oznaf>
esonym w Konstyt,ucji). Ponieważ w drliach,
poprzedza!ących rozwiązanie SciInu. debn
łOwuł S _im nad aktami terroru i
jNcich nickt6l'\ZY wynitni {'Z{OnJKO'Nie

ku

Powstańców Śh\skich

prz~c:wn:.t~ach nowego prildu
nego, tj. sanacji (napady na
r~bijanlc wieców i zebrań i nawet

li na

~ nabitą bronią

śląskiego

hlko

'1r.n.1f>\JIf'~H!t>

(;ZiID1)l;:a

J;zyniono
wyra~ono

ności,

w

słllnylll numel'~ea

Zliu.llknl~(:'~ Scjt.'lu.

już swego f'zasu

piKlem, 5ejm

u

li wygrany proces KorfaDtego.
Włllsn~eaO korespondenta uRazwGlu")
krytykującego

;t.~aszczt tutaj na ś1~ gd2ie Mm ~
,",zyc wypada z żywiołem niemieckim., nie
wyjdzie !t,a korzyść, nie mate ulegać ~
"Jiwości..
Wystąpienie nowego stronnictwa Da ..
politycznej pra:ktyC%nle zazna.czy sit
przez
i:e dutychczasowe stronnictwa 11&
i'odowe, t. j. Chrześcijańska Demoktacj. i
:\larodowD Partja Rob. utrącĄ mole częM
twoicnników na korzyść ,'polskiego
p, acy", taksamo zapewne utracą coś i epot
~iiWCy. Będzie to wi~ cały "dorobek" BGW.,
j.!u stronn;c.tw4, do którego przowatn1e naleNiegórr.oślęzacy, t. j. urzędnicy. nau"y"
i td. z Galicji i inn~h dzielnie PolskI.
D{J(lCZ~lS
Chadecja śląska i NPR., &ku;
w swych szeregach prz~wa~nie G6~
~Ia:~aków
także wielu zwolenników
1'K)n1ueC1~tY mjeS:;i~ailcaIll1i

mu z

pobliskiego

Zagł~bia

przeto zrozunni&H

że Rząd

)CY'!'."'7't0',ł,-',n

zanadto

ocenienie sytuacji przedwYborcHJ
jest
że rut przodwezorajf
wOjewódzkim zjeździe de1e~atów Olaodbytym
ud.ale około 500 dele.
z c.nłego
po świetnym rofer~
Jm . przez dotYMCDOOwego

'f'H ... 'U,~'l"flr.r'ln,,?

j~rulmlienrllV

i śll\Skiej p" Korfant~oł "łr.,..

iednotł04ni.
Ponieważ zd
samłera.

ponownie prezesem i

",,,,,,,,,'vuv

mu vvtum zaufania...

Ko.rfalnty
o~ecni

oświadczył, że nie
VI wyborach do Selmu

aldinali

Iło~

km

lAi Sełeby rofnd .swoje

Ostentacyjn e VI' tym ~'
uchwały zjazdu Chadecji śl'lsklei m ..
niejako odpowiedzą~ dla tych, Jd61'ą
~'ł6~!''''' ze znanym wyroldem qdu ~
::zalko\\"Sj~ie,~o w sprawie
poatl Korfant$
liczyli na
w Chadecji ŚląskIel •. wsgL

na

uśuni~ie

Korfantego z te$to strODtl~
W walce wvborczeł ł doohOlt
moź~ f';degrać powabul roJe OIt__
ua.s'rerSKl biskup6w k'polsldch w . .
nie od rzeczy bedzie ud-

tJn'l'\\f!l>'\:iU'a*,

naogół duchowie6stwo łl~e
z Chadecjłł i przewału ~

księży

na jej program piuc, fakkoMek

'lic brak

I.lcych

1

księty, Otltentacyjnie prs"...

do obozu sanacyjneJ!o '\nil. nDt
stronnictwa ;eobkiego Zfedn~
Aleby PaJ"

lU

ujęty przez miej800WYchChi~
i ar ~~2'towany. Olb\sk1e wła.dae
b$

I.

silne.

jest wmieuwo

Wziąć

siły-

koza.ków i ud46 lię lPł~
do Turfanu. Dziahtć sta.nowcso i aybko.
Tunntptłt
o tern, te Rosjanin nie mok 1łyć
z pominięciem konsula. Załłtczdl

przieous*'k! chińskiego ~ądUf posyłam p6łtOh
'ł'Uł>\,ft~<I!I

tubU w złocie i chh\9kiom

~

Dowódca pułku,

pułkownik Pmtwu~.
-- Hura! ekspedYCja! Hura ~

- jak wIcher, kręcł\c się po pokoju, z . ,
chwytem krzyczała Teuml. - JOody j~
mYł wujku Waniu?

si~ kręciło na
u dołu olbrtymia
rzeka
zdawała

ni

Itrum}itiem. Ogrody i miasta
ulęluemi

UM..l't1ił 1Willt'l

plamami i WS:IY8t KO

I różowawo złocistym
PUqtyni i oczeret6w, otacżajtlcych

Achl to

Nie to_

- &łuchaj Tami, daję pani Iłowo,

rwuej ekspedycji lub odkomend~

Sdsitkolwitt

~ »oJId~

-. Jutro, o czwartej I'IDQ.

'ił

,~

rl

,,KOZWOJ" Sobota, ania, 17, grudnia· 1927

t.lhl

f.

"ń:o"

•
Grozua epidemja nawiedzłła~urOp,•.

.

Sły nn1;~gra,łolC"g

;.n.:,' . 'Wybimy~ grafolog, wiedeński ,Rafał
~,"powr~ił z Berlhia, dokąd wezwa

R.:5z.t.rmansurowo' potępladaneiogJ_ '

ifozpaczem' małżo~ł)Wie,

przynoszą, mili,
~ty żon, pytając z niepokojeni,. .iakię, zmbiny

.,.:goprokuratorja celem wyśledzenia, zawi.~w nich zaszly,ileż' to' :rązy m~t.ka pr~y'n'osi
:łJ~ltilku sensacyjnych wypadków·krymi~ Eli pismo swych dzleci. bv z'yskać rózWią~
t~yćh.,·Pr.asa··wiedeńska

się··najczęścłeJ ~ilc."tkłem· tył:bw~
niepOro~u~ied~
. .'
J("::, i".
. ' , Szctman,jest ~d.bilt te obecJłeJ t'a6oI
f<ą groźnym symptomem' upada.jttooj .:<Oł~

,

cale szpalty dru:: lanie rlr-:cząceJ zagadki .: ~ .~;,. ~ _., zmian, ł~owojennf:j moralności. ·Szał wyuzdaay.
kje :budanych . ekspertyzach Szermana, :;;.2Szłych,u ~ieCi~ Tak"żeU męzczyzn zachos:
tańCów'coraz. s~ers2eogarnia :.rn.~. ,
tióre·w podziW wprowadziły cały świat na~ dzą przemiany,którvch zrozUmieć "'me mogą względu'La warstWy. Te dzikie 'niedte~
''*ÓW'y"" '
.
:ch ż~ny. lleżto:mamy dziś ma:łżeństw, pp~ile tan~e lmportvwane'~ ktljów::;.or.~łA
; '!:S~rina.n bawił ,td dwa dni w War~ prostu nieszczęśliwych, gdzie' dusze 1 chara~. 'iijarzniUy Europę.. Z84:2)7ruł.i.l\PoPł'P.$tq.);~~
~~pełnie "incognito", gdyż odwie~ ~tery maH:orików zupełnie się od siebie odda tnąć instynkty iwier:lęce::' Wstrętn:~n( J~
~~c-:·tJlkochciał krewnych.. .N aj bar_dziel vr laj~ liczne. starcia i. nieporozumienia~' kłótnie, . 'tańczeniez.zupełnie' /.ni~~a~e~i:,,~~
:;Wamzawie:'udetzył go'poproStu ,~szał·tańea" :a nieraZtrageaje~małżeńSkie. 'Oświadczam, ' ukot"onowan,ę......t:bytn41'f:erątymiem.
.i ;1
Jail'ogarnąt stolicę. - Obserwował to wszyst że dzisiejsza, 'Wyuzdnna.formatańca. staJe
"' ~
.". "::,' :" ... ;i~·:~t~)~
:wlcW analogję.' To :samo w Berlinie"
~,. ,'- t J _~JI~łlJ;

tIJP

· , C .

=
l<.o.'.i

t

!j~~:JU;ę is~a;~~e~f:bj=

;.itaiica, przy~em pismo było-mu drog~
.~.
~:., ... ,;";,:.- Pismo - jak twierdzi Szei1ll.ab '.....
~~!~ wtajemnicżonemu ' spojrzenie" w ~naj~
~tóznorbdniejsze

objawy Zycia

ludżkiego.łłk

ip()d c~~~ędem fizycznym, jak i duchowym....
;:Licme:bowiem formy rozkoszy i bólu.' wytJ

'Q.li·':, , ;"""'~;.

i

,STOSUNKl,MIESZKANIO WEW -·BUDAPESZClE.'.
Węgierski" urząd" statystyczny; Wyda,ł
jaskra
we światło napotture stosunki Vi stolicy W ę;'

w tych dniach, statY$1:ykę, rzucającą
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~amódilielni kupcy at~~praoo~ciY. ~
dlowi. Dalej wyl1lienig.'·stitystyka nastęPUJ~fI
'l vch mieszkańców dolnov!' dóc1egowych:'lQ8
tttzędników pańśtwQwich,- '.' 39 'urzędnik~
m.iejskich, 14 urzędntków~' sąą?wych.,,3 " ..
l'czycieH ~zkół -średnich, 3 na~cien'tr,
śl'lednich, 4 nauczyclleliszkół pO-wszechn
J3 naqc~ycielek szkół'~' powszęchnych, '.' tr

gier. Statystyka ta zajmuje śię warunkami
z biednych, ·to jest
·:;t~ia.j~sięw znakach, które kreśli ręka,-.ja~ tych . wszystki.;h mieszkańców: ,·.Budapesztu,
\~ti'~ wykonawczy mózgU: Głęboko: zats
którzy rllę·za17abiają. nąwet ~ . tyle, by
t*ejD.'musi· docierać wzrok . psychografologa, :::nieć .własne., mieszkanie. Okazuję' się;' iż ,lu~
;by;:mógr~:wskazać .bł"dzące' ścieżkę jegodiłL= dzi. takich .' ty,je ." obecnie Vi, Budape~~ie 24,850 IekarzY$~ ,magiStrów .f~u·ń1acji;; ł"'aQw
!:~go·tywota.
Jut. sam,a 't~f~cyĘra jest' zastrasżaj.ąea, ale ca~ ! łc9ucypjęnta i fd.'PotJ.adto·'69óS6b: ;~,' "
;,.>:;,:,', .:Aie·daJ.ekietn 'też byC musi spojrzenie
rni.aj~cYch VI p~ytułku -nootegdW;~
tą ~grozę sytUacji uświadomimy sobie4opie
;~t.~niczonego w arkana pisma, gdyź 'Wid ro . wtedy, ,kiedy" dowięmy się, z jakich
,tntdni '. sil:~' Wledług statysty~i $Ztukll:lt;:li~,
:~ł!il~~. ciągle' czasy w których te same' ,CieJ."it warstw ludnOŚc,i. nieszczęśliwcy cd . się re,:. ira"turą. , ·W statystycę ,. zazntl1c~ono~ że ijit~
,;pwlija,'opanowują ~ielu.Podcza.s wojny wi . krutują. StatystYlca stwierdza, iż wśród bez:I
ligenci, którzyzmuSzęnF$ą ri,oce $pędżaćV!:~\t
:~j81.•. rożn6 .masowe choroby psychiczne
uomnych ·jęstzaledwie 3~OO' robotników; przytułkach no;łęgoWy.6h, :bynajmmef·'me::~s~
,.W:.~erą.9dle pi~ma.
.
lu9źmi 'l~kkomY$WęIl1:i;.lęcz' ,poptostu z;:~.· ':
lwia.cz~Ść nieszczęsnych tych . istot~to rze~
,::~':.:.. ~R:ysypisma uczestników piśma zdra~
TilieśJĄicy. których ;wed.ł~gshltysty,ld oficjali' wódu~ br~u środk6w 'Ilie :~;W swnezapetW'f t~
:izaly ~glęlloki, smutek, którego źródłem -. by~ nej żarejcstrowaF.o 11,900.·0koło 1.700beż~ ~ćwbie inneg!'l.~
.. ';i~j,~~r'
c ,y_.opł~ne- stosunddi· materjalne,boiam
,o GOl'}lnych - .torobotnicy
kwafilikowani. 139. :.jb1ł~ch, . bojaźń, lub tęsknota za ·śmierF.
.: ,
.
~iit:, ~Niemniej '. c.iekawvm epizodem - mówi
Koniecanifości
S~an-- był epidemiczny poprosttiokres
~wąerlUlia .zwi!\Z.ków ma.łżeńskich. bezgłęh
: SIEDEM .KOL':'W SERc&
',::'~'
-_~~ ,namYsłu. bei ~jeninego. poznania.
'w· jednym:·z.wytwornych:·.pałać6w przy ostatnio jeąna~,.:,~ntidż9na'·tem.uczuciłm"r~, 'I
Nier:az' zgłaszali się do mme tacy. kandydaci. Heumarkt
w··' Wiedniu' zginęła od·'morderczych stanowiła się p~zbY~,1i1łó~zieńca i wymóWił•
.:z.a~ocą, ekspertyzy zdołałem nieiednemu
strzało w pani Emilja Hrabecky, z~ana w sto" mu pO.iadt;.
.'
,'"
,».w.s,zczęścluzapobiec -, niejedno wbrew mo~
licyAustrji: miłjC)nerka. Sprawcą, morderstwa
W tyni'celu zawezwała Hagera dośa~
,~~J.~ądzie.dojrzało. Dziś zn0'Yu przeżyWa' wykwintnej: damy jest jej 'ęzofer, Adolf Ha..nujoznajmiła.mu,pr~Ykl'A·. w.iąąomość.
::my'~~, ,w _którym zgubny bakcyl .toczy' ger, który -::w . lutystępie,·· zaz~rości dokonał
W 'odpowiedzi ·na tej .r9żkochany szofer '
'~~OO.ieti.stwo, bakcyl, którego. gniazdo . ~~ zbrodni* .. , , . . .
'.
'.'
w..fją,ł rew()~wer.i6ąa,ał,do· niew~~i!:~llęj:::M1e
i~ryłem W e$sGeSach tańców. - Jakże . często
, , , P. EililjaHiabecky" utrzymywała ja"iś Bódawczyni siedem' 'celnydi·· strzałów, . b'"·"
".'" '. .,' ,.•
',~tó6t~thlchczasach przychodza domme czas 'stosu~ek 'iniłośny'z wł~u5nym' szofe~emt by~y ~~ertelne, ",:. ,,-,:,
Pycia najbied;niejszych
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szotera.j mIjonerki.
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,Ii

81) ,

aT

ogł~·

~ n'" !,'Upe.wriilomnie 'to W poglądŹie,t~ . chd
·~f9<kaczkę~dziennika.rską, gdyż " 'N, ~towa~
·'%~Yste.nitt tem ,nie znalazłem nic zdrożnego,
'~'~iele,stx;on dobrych. " Ale chciałefl1,wywią~
~~ć 'się~''i:adania i przy~yłenl ·dowęglowych
'ąąłi;n:.Tt:. na miej'Scu,przekollałet~ się, ż~,je~:'
iStem-w .błędzie i zaskoczyło mnie to. Zp;sta~
,~~n1' :aby się rozejrzeć. Nie zabiieln w Chlca~
;ilO :,źadri.egoczłoViieka. Nie sfałszow~lem ,y
tYciu 'ani jednego' dolara. Te·, które,. Wam
~Jłemb~ły równie prawdziwie, jak inne,
a1e~igdy nrewydawałem pierd.~6]zy w szla=,"
dletniejszym celu. Widziałem w iaki spo~
sób si~ wam przypodobać i .dlatego. udałem

l~·~:ptirwó-mhie~ga:~Stał?,'~i.ę,,\v.sZYS~o:· j~E'"
'!'?:~af!'ru. ·\, :,. '~""
. ,,-' WlstĄpiłem do waszej- d.iahel~kiej lo~
łtrJ ~~

u4zial w

waszych

naradach.

.1\foże

pow!eci;e, iebylcm ." rowme zły: jak i
JeSt"m:1to ollojętne

<;.vy.Mówcie,.~·chcecie.
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&Aalil w domu, ~{·:~;;<lzi~~iillś~iię,I::
wyjdzie,
lem.'

. .IJlojem,
.........~'
; .. . .

zrozumie~ie;~ Qyło

.

". . . '
teraz,kiedYw8.S. ,tr7rymam' w ręku. 'Ale, j~
się rzecz m'a'napraV1dę? W'nOc, kiedy - ~ię.
: . .:.. :Przeklęty . . ~drajool ."- s~· '~;r
do was przyłączyłem, pobiliście starego S~an' G.inty przez zaciśnię~~·zębY. :,
':',~' ,
[era.. ,Nie mogłem ,go ostrzec dla braku cża~
. ~,- Ah!. Mo~ę$z: nazywać mie. zdrA~
su, ale PO\v·stltiyrń~len.lrękę twoją, Baldwi~ Johnie'l\'lc~ Ginty, Jeśllcf"to ulży. Ty:i~'"
nie, kieay'· go 'chcialeś żahić. 'JeślI kiedyikol:;;' .(lobni· .topie b~1dw~~ain.f' .. Boga i lucbi' w
i
l:dek dla zdobycia sobie w naszem kole 'uzna:;: ~ yeh ~tro~ach. Tl"zeb~))yło '" a,by.ktoŚ,MaDAł':'
nia-przedsta\Ylalem 'jakiś ;'plarl~': 'Wiedziałem
międiy t<.ł>ą itynli' {,iedliymi mężczymaiW
Z;ll wsze, '.e ~lJ.~j ~ę sposóh przesz'Aodzen~a .je l kobietar.o.i, których' gnr;bił,eś. N azywas*
~~o wykonfniu~ Nie moglem ocalić 'Dumsa i
rnni~ ~~f#~ )cą" , :al~.:jestetń pewny, że· łysi",
\'lcnzies'a•. gdyż' \Vi~działem zbyl :mało, ale ceJudZlnazwie mnl.e",~ba;wicielem". kt6~
'postarani się,' ~by powieszono ich mor~er~ zstąpiłdo:.piekitl~ ahy~:~ch, 'ocal!~.Spęcliłe.
«ów Ostrzegłenl()heśter. Wil~oxa tak. że ki:e :.w tym pi~~le·trzy 'mi~sją~e. Nie.cbciałbym
:dywys'arhHem:wpowiętrze jego,dom. oni
l rzeżyć· trzech takicp, je:d*ak mi ?sit;ev, qho~
"~r;dzina jego ,byli w bezplecznem miejscu, Dymi o~łJf0!lan9 _ ~~ły.ską~lieę:·Wa~.~~'~~'i
~\V.ieIu zbrodniuID nie zdołałtłm':pr~eszkodzjć
~lu;Musle:Jem· !&ostąc, W, ·ał ".dQwiem Si.,,~.Oi
~de jeśli s:ęgnieciepam:ęciq- w.:prz~śzlo$ć· j .W(S,ys*jem,:o,·,~8tą~· czt(;)wi~ i kałd#~J~af
;emnicy. Za.9:z,~~~bym,jmcze dłtaiełgd'y"
i,' rzypomn wie ~'sobie; .jak często ~:ofiat~l w~ a
:v~aca~a dcdonra.. lnną d.. :Ogą'. . by.l.a w~!e~ by mIlie, ~je, . pow~~,.;~' grozi·mi wY~""'+
. .
(1), ql.,l
"3P:le~1ą.ed.Y szuk ,.,cle l~:lW do~u, : lub s~ GW..
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KALP.NOARZYK.
- Lazar%L

\V dniu wczorajszym nadeizłv do u#
nominacie na komil\\
Jarzy wyhorCzy·.:h w 5 okręgach woiew6dz,

lzędu wOl\!w6dlkiejo

TEA1PY.
Teatr Miejski: - »WY2w(\lenie"

Popularny -

twa~ódzklego.

Chłopi~

rnianowatt V prz~.!z ministra Sbwoł ~Skł'ldkow
ikieego naczelnik 'Woje\\"ódzkielZo wvdt1ału
~drowia dr. St'lnisław Skalski. ot
kos
lnisji Nr.
(t6dź,po'\\iaO
wo#

(;ong -., Precz ~ rozwodami.
....... Wyspa strslcet!ICO~'1·-

wyd1.iału adminiat:a~yjnego Jan

ff

.~

;;!nlnik ~t(;jew. wydziału rolnictwa P.Zy.

Dyeh

N·)\"u>mia!10Warn komi~ ~
ją z dniem dzfsieJdYDl ~
';lranie i cdbędą konferencje z prze~
~'J''łcymł ,"ornl.ji wyborc.ęch... PGII'A'lycb okr~4Cb. (blp)
.
\.
fOZPOCZ}T',f.

o It

ił

I

H
•

.,Bunt krwi i żelaza"
Miejski Kin. Oświatowy: - łtD,-k~bryśclU~
('.(JfSO: -

.

ŁOOZKIEGO..

dalewicz, komisji Nr. 15 (Konin' - 'ar.·Z,.
.iłnunt Gutek, komisji Nr. 16 (Kallal ...- DItIIP

...."N"b
l e l un~ł·u

Dom Ludowy: . . . . ,.Rabin Hood

z

b

~

- Szatański wyścig.
Grand.Kino - Demon c~trku.
'-- JEI:
•J
uuper

az

gmunt SzostaklI komisji Nr. 18 - (piotrkc)w]
Komisarzem wyborczym okręf.!owej ko - naczeinik wrdziału bezpieczet\stwa woj.
misji wy~orczej Nr. 13 (Łódź~miasto) został bxłzk, - J. B i e l e c k i . ,

WIDOWISKA.
Caetno: -- "W płoHsieniu
Splondid: ....... tt.Miasto tysł~c4 uciech".
Odł;Q!l:

l

MIANOWANI VI S OKRĘGA CH WOJEW.

irudu~1

Sobota.

•
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DLA PRACOWNIKO\\t KONTRAKTOWYCH

adomł'ścl b~ e2:aC8
7

\\1 V bor
Jak wiadomo.
prezydjum rady
miej.kisj kończy się %
31 grudnia, gdyi
azydjum wybierane
zawsze
rok ka..
arzowy. Na pierw$zem
Mętach na!tl\pi ponowny
rady miej8kiej na cały rok
Jak się dowiadujemy, na
poroxu",
,mienia pomiędzy stronnictwami
~uniany
m~ 2ajd" i prezydjum wybrane %QltaQie w do'"
tychc:t.aeoWYBl tkładlie.

Rady
się dowiadujemYł na wtorek :&wołane

specjalne pOBiedzenie tady miejskiej,
OltlltWlO pn:ed
iwi_tecznemi. Na
aieiClZI'n1U tem
będzie spr.wa
za:tocj pomocy iywnoiciowej dł.. betrobotn1cb.I

:&<HBUi]ie

RadY' Ministr#f któremu
wicepremjer BarteJ, ma
jako naiwainiej~zy punkt _pr ę uNgulowa..
nia roborów urzędniczych.
Bane odbył konferencję E min
ehowiezem.
wył"cznie
orZ.VC2:em Df2:eOmJ4)tem tej dłUtIOlrO(;I1t~lrUłJ
rozpatrywanie memo,rJ8ilU
,l

anie OOltlOr'Ow ur2~ętt!llK()W

obił,ć ma 1'ń~"fUI~'l: ttUlkcł(JlnarnlllzY
jow1cn. o c~em
ferował

referacie
tr61ni ministrowie WVDOWUł{1ZH~11
wid%cnia i p02'1,d na
Ug().&~r:enUl

nik6w

państwowych.

Rada Miniatrów uchwaliła:
porz~(henia w sprawie
o cehronie lokatorów w kUllrw:.~u

ni. na okres dalszych 6-ci.. mieaifCY Q~
wzrostu stawek komornep Od łoJgl
l .. dno pokoi owych..
Projekt rozporz,dzenia :r:mieniaillc.,o Na

porzłi\dzenie z J1 sierpnia 192i 'W . .~
jednorazowego zasiłku dla fullkcjourjuu,·
pauls.twowy ch, sędziów i prokuratorów .lU
ołób wojskowych. W my51 uebwaloEl_ ~
jektu pracownicy kontraktowi VI aluible , pai..
stwowej, otnymujący wynagrodzenie rf~
dziennie płatni prl.u:ownie1 pocatowi i
pracownicy kolejowi otny •

któ

ł'1l':l!~6W'V zasiłek,

W_

wypłacony

dniu 20
ia br..
Ponadto Ra
nistrów odbyła . . . .
iOlow, d,lk'ltj, nad .prawami \lfąd~
Dyllt\u~ia ta nie została :l:lko6~ou l ~
kontynuowana na jednem z aajWiia,a ,....
iledge6 Rad,. Ministrów. '"
VI

kt6tt1%adnyeh wy.iłków nie pobierają. Równoet:..inię na pOldedzeniu tem magistrat upowd-

mon,

do

W\l'a'ł1"l1flIOVłrllnUl

pr%eznac~onego

•

D!f'!Wnel

rul

przez

WEKSLOWYał .1)0

WYRÓWNANI Ą

PROJEKf

l

Lltjł~A

Ministerjuin Skarbu projektuje wyda~
Uk\\iduj""

O(11)O''}łle(lnl,e~o r02:POJrzą!tnenu't

1928 ROKU.
termin moratorjum upływa z dn_ 3t_.
r. b. .Minbtf.rjum Skarbu płO~ a.~
hnitYWi1~ Hlamenie tych weksli W te . '
\\r

oi'łllU

miesięcy

od

dała

1 iti'

t.byłl~~

r.

i
SPlf:j odbywa

.i,

1 71
VI

loblu

Bł_

W"

!'kowOItPołicyjnego przy uL Tra.UłUtt& 11 fi
od ~e j do 15-ej..
Osoby, łlcbylajl\Cfi lic 04 obowł.

~oo!tst.e1ł') zgło'i~enia lłę do epleu, ora 0IQf
li pray~ Dl_."..".
po t,;"rminłe, uleJru&
~

w

nfa konłro l
d&ie6 dod.tkow1Ch 21bra6
.zere iQ w1 eh. fe~erw1 i po_po...

(kat. A. C, Cn dla roczników
tych toe2Zników od 1890

1897

w

latlu:b ł 92 S i 1926

I

C
ZAPŁATĘ

2:ecran kontrolnych. le~

DO\"iO(4tow QbQwią~ku

wt~t)r6~ (}

tego

nie

f

mi.tto winni stawić łię .nnrUElISZ1 lierpnia w obrębie komi~arja..

Ud!

2 .aml.l~k.li w obrębie koml"
6. 7. łO~ 12. 13 i 14.. (bip).

~

Ht"iH'\'f"H~d"'~

b.d, dzi4 'w -pa.
9 rano. W lokalu

~ 9, ł 1, .łt w lokalu PKU

!kKJ" ...

ministrlu.!YJuej ) arze ara'YWDY do
h4i
~. resztu Jn 6 tyS;~ &l00 oIN twa ~

dł:l

wyniesie 1'8.$
sum e
:łldal\l
urzędnik6w w mstHt.t

pr~lcownik6w llazo'w
wydziAłu kanalizaeyinelło 22S

Jt 400 tvs.,
ty,

13 PENSJI
finansowego

,l t"ti2ta na

dla 1'Ob~tników

URZĘDl\TIKOM

la

ł

_,

MAGISTRATU.

~e~ono~ch..
. Na 11ajbHż~zem

posiedsemu

~juni

maglStratu 2bade.ny zostanie dokłidDie sta1ł
hlsy mieiskiej HSjbUtęze. wpływy ł koaieez;::

ue wyda1kl, pOt1.em zapadniedeeylJa c'
13 pensj(l wypł~eona. będzieie~,l
{Ozy też n.a~łstr3t zmuszony b~ wrtIat
l.\

w ~at&<:h.. (b1')

.,..l. H.''''.

,. tJlgi.::tolejowedJa młodziety.

Kto posjilda wiedz, Irtrł.,..piSIR.....

~~=~~:~f~;;~J}is!~:~!:~~: KOD~lrlBaniilłJulorDie· ~.arlJk .DBOl
~w

.Da~kowych~ Ulgi te

dotyc'lyły

jednak

:tj~o ,bil~t6w klasy 3-ej, W najhliższym
~"i~ sPław. 'ta ulegnie zmianie w tym kie~ ;l\\ąku~,ię·1l1gi .. kolejowe obowiązywać· będ_

OGŁASZ

. .

'

~

.'

,.:_. AKOMITETED~CYJNYPRZY UIWERS1Tlcm~ L1JQO\VY'M ".'
'.
B'ROąK.LYNIE,,· .
'
,Komitet. Edukacyjny. założony prz.,. z8adzaj,cY$ię 'z istObl "danyćh w;.a1.U6w I
'JAwbid' i dlamłodżieży uczącej' się przy Uniwersyteeie . .L~dowymt 159- 15ta ulica, :zjawisk wpt%)'rodti~ w1tłomaezy ć caJwlai
.' ~ejazdach ił klas~. Ulgi rozszerżoneZO$ta- w Brooklynie (New York) celem szerzenia kom .0, bardzo . niskim. "potio~ie .wyk.zt8ł4~
~::~~uież ~poei~gipospies%ne Zą., dopła- oświaty wśród .ludu polskiego w Ameryce. te' zjawiska i wynaluk~.
. .

Iti· ....~- ,;a pOlplech~ (p)

_ postanowił w roku -1928 wy~ać Księgę
Pamiątko
'Uniwersytetu· Ludowego,~a"
wierajllc4 popularne artykuły nauko.we, ob~j...
'!ł8
mującedziały reli.~ ji,literatury, poezji. filozbfi
J.k wiadomo. w Łodzi jest wielu farma... matematyki,
medycyny. pedagogiki, żyCia
___łów, ·kt6rż, '1Jkończyli w myśl dawnych'
społecznego, ehemji~.elektrycz~ościt astronomji,
:~ pftepisO~Ltylko 4kh~'Ył a 9hen.ie wymaga..
meteorologji.historji ".naturalnej, botaniki,
", ae.SIl .'~iw.t~pięlÓU ~a .~Qiwer$ytęt 8 kla. agronomji~mu%yk~ biologjiloi t.d.,a służące do
W ):ęt'ł;,: "'daema łe~u .. ur~ł\dzQno dwulet... popularyzowania wiedzy i wytłumaczenia ro~
.te ktłi,,," pod.al».:.1teka. rzy..• któ~zy. zdawai,e- powszechńionych już, a mało w szczegółach,
'; 8%ammr przed 'kQmisjami przy uniwersyte
znanych_
.'
..'
:;~.i.pfz, ostatnim eszaminie 48 łodzian zda-

W"

Bowyeh magistrów 1armaeji

·...~;taiie;ę~~ąmil1y.. "
..' ,
>, Po 'ukończeniu k.ur$u. absolwenciotrz,...
" "j.~~~ ;m.gist~afarmacji. Jak: tłię 4Qw.i"'";
: i!my?"uDisterstwo. zezwQłiło ,'. na pOZoM.
w~Diek~~ r~wnież na rok 1928~ (bip) .
:;;.;
"
" -000-

Głównym ćelem'wydawnlctwa będzie "N
$p~sób najprosts~?~ naj~opulami~jśzy, a jednak

K$~ęp: pę.niątkow•.. d.Nkowuabtd-k

w. 50~'OOO; e~zeinplar:t.eb.' i ro&pOw.~echtAlb_
będzie przez' specjalny. do teio ' podlD.Y' .~

mitet.
' .
Nagrody' konkursu: l-s.za ~'nasroda
dolarów; 2 ... ga nagroda .•~.. 100 4oIarąw; 3~dt.
nagroda 50: dolarow.. Nagrodyotrzymaj,_to-

'••

rzy:n"ipopularniejszycb ~uiykułów,.·

.

.

Wszystkie;nadając~'się'do.dru)c.u. ~

ły zostł\ną

kończy

wy;drukowane. Term~ '.Dac:łsy~;

się. .30..gokwietuia.l '728

roltU, :t~'"
adres::K. W-. . Trzepieruyński,. .16ł.:.....:.15łb
Street,. BroQldyn, Nęw:Yor~,.U. S. ,.\.~",.;:
.

-.oOo~

·~rłl.ytaDie,,~ieDłelm!DB -

ELEGANCKI·RZEZIMIESZEK . M!Ę9ZY,NARODOW'Y:\VACl;A\V;. SIwA ",t)~
·ZOSTAŁPRZJi~Z·· ŁÓDZKĄ·-~R0ł,IG·m:." ",

" . '. ',.' '.

. .' 'p,I;-ąłuis~ego.cmsu

.w:X .ko.misa,rj~~e..
P. P:··,,·~zi ,pełnił funkcję postęl'uókowegO ,"

II~

W dniu ·wczorajrzym. lićzńrprzećhodni~ Elegan~kif9W'yk~in.tnycbmaDie~aeh•. nader'
~.~'i franciszek Harasimowicz, zamieszkały przed 'domem Nr. 216 przy ulicy Piotrkówskiej ujniuj_cej powie~ch,ow#o~ci ~a"ał· się~.
·pą,y'.ulky·,Rzgowsk.iej 11. Przed nie dawnym byli świ~dkami. niezwykłej s~e:ty. D~ jak.iegoś Cl!Y~t~kr~t~'~~~api7~~~'~~, c:ęll~~1,~Lodzi1o"ihu~
~c;uiH. .simowic:z otrzymał urlop, :zdro.. · wytwor~eOd2;}a~ego młodzlenca olntehgent",. z te~wJększą łatWos"Clą,ii.a:n~ł .i.W'ie~ni.,
'.OblJ i."jechał na wiei w Lubelskie. Lecz ny~ wyglll~zie; 'l?o.destło nagle' ~aru~pan~,wt~ par?··język6weufopejskich. '"W ten spos9łf
ot9', \fi, :sł&iu . wczorajszym nadeszła 'do Łodzi ktorzy zah'2:ymah:' go, poczem Jeden z .nlch" :Z~O~.ar,,~9$tęP" .do,D)ie&zł,ta* ludzi bogatych
.•••i~ąiłlca ~iidomoiĆt .że Harasirnowicz na wyrw~ł ~u z r~kl. e\egan~ą sk6rz~ną 'Yali~kę: P,!!o-:,,~~~,~~,' ~yro~ei~~a~az!- ,.~i~. "{:.~yt~.ij~i'
·~jr.JulJejowej .,w Dęblinie w,,łoka~u po.ste.. , . MłodZIenIec chcIał. SIęfZUCIĆ do uCIeczki, w te} r40~ ,następnle·dokou,waćwłamiń.;-'· .' ~ . .
Nft'd.f~licji w' celu~am~hójC;7;y'mstrz~łił ~o- chwili jędńa~ ~~łozonofu~ naręće 5p'rężyDo~~iwa wyjeidiaLna: g9Ścinnew'ystęp'Y·dk .
.i~ble::"·s\roń z rewolweru', ponoszącśnlierć we. kajdariki~ N~stępni~ ~s~yscy wrąz~e sk\l-: . ,ws~ystltich w.i.ększychmiaśt . kraju...Dwaray
. . ·rDię~.u. Prżyc:~yna ro:tpaczliwego czynu , tYm elegantem siedli 'w taxS'ówkę' która 'rit;' s~hwytany 'przy' tpbocie odęi,Qywał kar.
~'~'~!l ustl:'lo~a_ Harasimowicz osierocił szyła szybko w kierunku ulicyPust~jp Nie.. pqł~9J;a 'toku i" 16 mieśięeywJ~e'ąia~ Stawio-~
'~ 1;;.trOJc daCCl. (P)
trudno się domyś,leĘ, że . owi pa~!lwie byli ~yprzę~·s&l~Jn·Losadzollyw.i~ieniu~p~·
,.' " .' .
wywiadowcami policji. śle·dczej. .Aresztowany nanskiem. poraz '.. trzeci· uciekł... ~JDyliw$~j~
.1'ł'Brzytwłł
zaś został przez nich·przestępca.zlodziej. . wła- czujność ·do:zoró'w.isOd ·tegoczas.u pO$zukiwamywacz 'mieszkaniowy 29-letniWącław Siwa. ny był be~skutecz~ie przez policję",~ałejeolski.
~y ~ą\liu on,egdajszym ogodziniel0~in..
',' Qzieje ..tego~-niezwyk~ego. '}prze~t~pc;y ai dopiero wywiadowcom łódikińl' 'przypadło
.30 wieczorem przy ulicy Pryncypąlnej 25 na przedstawiają się. wręcz ·sensacyjnie. '
'... w udziale aresztowanie': 'riiebezpieczQego .wł..
Chojnach" zamies;zltały tamże 19..1.etni Zygmunt
Urodził się. w Poznaniu, .w kt6rem.
m,.;W.ą~,zał przez.co zpewrio~tjil::" mieszkanie
. Chol~lskj'W .celu ~amobójczym poderżnął so.. mieście zamieszkiwał· stale na .przed~ieściu niejednego.z obywateli łódzkich" uchronióne,
'bi~b,ftytw."sardło. Do broczł.\cego krwią za.. Garbary 'przy ulicy Małej lL KaIjeręzłodziej.. zostało przed jego w:izyt,.Siwa "bowiem~od
~ ..,"e,zwue "p'ogQtowie Ka~y Chorych, którego', sk". rozpoc:zął~ barązo wc~ęsniel przł'cz.~m pięrw:szej <:hwili s~eg~ l?r~yjazd'-1 hył .śledz~.ny ~
:lebr%' prZewiózł' młodego desperata do naj.. speCjalnOŚCIą )ego stały Slł~ włamanIa do przez wywladowcow 1 JakstwlerdzOłIO·pl"Z,."",
.błiiszejlicźnicy, g.diieudzielono mu 'pomocy. mieszkań ludzi :zamożny~h. Siwa był w pel- był· istotnie do Łodżi Da goścmne wY~CP.J.
;Przye.~1~rozpaczliwego kroku .według wy.. nem znaczeniuzłodiiejem wielkoiwiatowym.
.
~~D.ieA .dOmowmków był zawód miłosny~ (P)
,
~

po gardle

to

.

W·dęi~i!!:!i.!!f~~!ji kolejowej .,~gór

.ił

,- Karol~wie.
ąiiał miejs~e
straszni wypadek.
"Jeden
z' -robotńików
zatrudniony przy ład owa~Di\i".~now>towarowych' ł1..1etni: Staniśław

~

: r

!'"

b ·acial

Z.:NIZK1.
.KOLE10WE DLAN.ARC.'[ARZ
...... Y.... T TERN.iKó,·.w~·
~
.O'dd·ział ., Łbd~ki' ·Pot.T-we ·tatr~aiiskiego T ow#. ,~atrzanskiego~. posi~daj~e)t.,Jegitymaej,:
aaą~wski. %ami~s;k.ł1 przy S~osie Zgiers1c~ej, komunikuje' swym'członkóm, że. Ministerstwo Pol. ,cz.,Y'!" . ]~farciarski~g()~a,r...192,718 1D0'ł·!r.,
.>lO.wekutek nieuwagi dostał się pomiędzy kolei, :dła ułatwienia i poparciami:hu nar- powołaniem'-. si~f' Dato r()~porzl\dzenie Babra":
A:.

r

wł\łęJ1, ~,;::rampęskładu i przyciśnięty uległ 'ciarskiego wznowiło zarządzeniem M. K.
~J1i~aip klatki ,pięlSlowej.
Do nieszczęśli- N Ill.foa 12421127:na,.bieźący sezonznjżkinar~
:~~~ą.'..~~WąDO PQgotowie ratqnkQwe. któreio ciarskie....- na. przejazdy indywiąualne W&zyst..
~łe~az:.Z.pj,21wi6~89 w stanie ciężkim cło s~pi.. kiemi klasami'- i zawiadomiło pismem zd.
·~.Ula~.P02nańsł;tich.
2.XU 27 NVI 2,13556 wszystkiekasy.sprze..,
i~:f .~. ... ' ..... , . - 0 0 0 - .
daży w ŁodZi (Łpdź Kaliska, .Łódź Fabryczna,

wać bilety dla przejazdu, z nartami % Ł~'
do,.ośrodków:spórtunarciarskiesoi z P:O'Wl:~;

tem... O~d~iał Łódzki o:m~tJDi.,. ~~.' ~<t
cz~lnIa n.art ,dla c:złonIcow l młOdiłlłi1 .c,~,
ne) za opłatą80gr.. ocł par1--c~y.,n,be~."
prż~dśv.:ięta~i Boż~go~arod~,uia, wąo\.,,:}
171 ponIedZiałek 19iXD o.d 8~d~ 12-14 ~'"

ZWl1\Ztowr
STOWARZYSZEN
Orbis i stacja mfęjs~a!·ul. ~ndrz~j.ą. 5). ~ po..
.
.
' . y i s z e m . CzłonkQWle,Sekc]l Narclarsk.u~J'.pol. . 1'1ltQwięz," 68,
ONCZENIE KURSU WYCHOW~\·

•

':"';;~..~.

' ......,,'

NIA FIZ
.'

. YCZNEGO.

;~n.·.W sobotę dn,,' 11 grudnia hr. o godz. 16
'I('gmachu s~~,..pąwęzeehnej~ 'przy ul.N,;\r~,gowej Dr; 24, odbędzie się zakończenie

~.:"~er,otJlocłnioWego . kursuW·ychowania Fizy..
~(tegoUft,dzol'legot staraniem Związku MłoWiieży Polskiej. prz~ DOK." IV . Ośrodek
rW:ycho~.Dia. Fizyeznegq. Na program złoź"

~~; g.i~tJka, 'zabawy .ruchome, siatkówka,
tkqszy}cówb. Po ćwicieniachodbędzie się

_ni. '.... '. ,

~~ęcil:eni.

_gród

41'aZ

świ_ectw

z1.1łoń-

", '.~' . '... , .'"

:': .

L. '.J as;
Z ŁOOZ. T'i)W~KOLARSKIEGO.
,kowski, Prof.. Se.m.DuęhQw.Qep w Łodd;~
Łódzkie:T~waiłystwo Kolarskie-za.. omówi: poglą?y. ekoriQ~it:~Qo-'Qcłala.,1 d~
wiadamia P.l? 'członków, iż w środę dnia 21 CZl\ce zagadnlenła~', ~Orp.nl%.QeJęiQ.1I\ .~
grudnia r. h, o godzinie 9.wieczarem . urzą.. chodzie Europy Qrali postuJatyw Pcłl'.o,~t
.
dza w lokalu klubowym (ul Piotrkowska 114)
tradycYJ'nv opłatek, na.. który zaprasza swych
PORANEK ~ZK. POWSZ~ .NR'\31..
;
k
członków i sympat). ów"
dn. 18 -- ?( - ftredliołałłQd~ '11 a
no ezk..Qła .'. PQwl,~bll.. Nr,' ł vn,dl$ w
Z TO\V. Kt:I TURY KATOLICKIEJ.
Sekcja Odczytowa. Qr.g,a,ąizui';-dn.ZQb .. m, TeattzeMje;$ldm' Poranek,· DUm4ł'1· ktQr~
(wtorek) w sali !- ~ązku ~łodzieży przy· ul. ZQstaną wykonaJle pl'SCZ d~i.ei s:r.l!tó{ne" D.. ·.
Gdańskiej Nr.. 1Jl ędc* na teD,lat:.Naczelną chód p~~a~ _i,._,*ok,llp ~»,. kw.. ;

VI

o

x..ba

~ga"./-

Prel...ot ·Ks. Dr.tRoa~

c;ow.~

dla

$~kołfł

.

.

.

··t

11

AtATEDRALN"t.' ZW~ .;MINIS~T8W.
". . . VI .,~eluu~upelnienię., bibljptek.i i ułun'"

IF·,P~;2"

d!>\Y~!lia" $7.ta~~hu.u. Ul2~d~aw dniu5~5 ~,ud..

e",Emilji 30 wielki "Koncert

raut". na któ..
się w. e~wła komedja. w l akcie p. L

beczce" A. Zólkowskiego.

WIELKA LOTERJA· FANTOWA
.R"da

ł;od~i.·

~:~iw1.: izby skarb,)węj~

n,)ogą roz.kład~ć,

celu"by można.

(.3

Z 'okazjt,60..leda ',śmierci Artura Grottgera
lltQd(2;a Polska _YM.CA w sali pr2.Y ul. Piótr-

"~,

'-

.;"'""ł

.p

·'''-!'·,;v

WIĘZIENIA.

dnia ,11 grudnia o
który wygłosi p. dy-

w·

W dniuwc10tajsZym Sąd Okr~~owy
ł.odzi poi przew ~dnictwerri~ędziego niinic~a
,fuzpatry',Nł, ł .spr'iwę prteciwko
Albinowi

r~ldGr--Muz~urri Miejskieg,o prot Walenty
Piaskowskin: tAI: '--' • Grottger. i jeg'c) ·'tw6rc~ość".
-000---.

~.'

ilf

KOMENDANT POSTERUNKU P.P. W ST'RYKOWm

k(łw.·!łciej~8.9 ,d%iś, W sQbotę

,sztu

zlikwidowAĆ' w~~;

Id

: 6ą~LECIE ŚMIERCI A. GROTTGERA

~ea t~ "l

,było

2',tległoś~iz ub;egłYQh . ~ lat 'beź Ńjno. . .
podatnik<iw.. (bip)
.
- '. i ";'-:,-. ;':.'~: ;~,

~:~ ;m~z;rcznemi, Wejście bezpłatne#

Pd:t" ;J;twieez.. ,odczyt,

Ił

"
' l, " , : ' > "tii;ł:i:,
.; Izb.l skarbowa mote rozkład-.6~ My;,. . ;
~y; !fumy. 2.'aleglości ponad 100% ~pnypiftTj~~ J
dna.k nie wyżej sumy zł.: . 30.000"a:; to;·w.,.--

ra:a;;! zalegJości z tytułu p.Jdatku ''Obrotowego::
Co €lo podatników, których stan ma,
terjalny zostanie sprawdzony na skutek ich
mrlywidualnych podań. ~rzęjy skarbowe

lm zalo.dośd na raty do leoń
marca ~928 ,.... o ile jednak sumy nje prze
~raczajL\ ~OO% ,rocznego pi~ypi$u tegoż po_

Zwi~zkQwa MłQdzieży Polskiej w
.-, pr~gnąc aasiHć ~undusze na organizacj~ ;lnłoozieiy katolickięj, urządza . w dn. ł 8
Sr\lonia . b~. (niedziela:) od. godz. 14 do .21 w
DOm\l '. Młodzięży przy ul. Gdańakiej 111
Wielk., . 'loterje fantową połączoną % atrakeja,...

'..

ODro'to.,,,

ollat u

PODATEK MOŻE BYĆ- ROZLO?O~Y NĄ ;RArĘ DO KONCAMARC3!A',·l921·
lVli~jscowe władze:skarbQwe otrzyma:: da~u za óstatnirok pOdatkowy; .l.;'~.;
ły nowy ,)kólnIl~ w sprawie rozkładania na 'f~iO,ski .:,i2'ędy .,skai-~owe p,zedł~" ';, ~

Pi."plf;I'Ws~y dx~ $W* ł3ozego .Narod~4o głt>d~.
'.30 : p~ pp ;W $aU Strajy Ogniowej przy .' ul'

~ złoiy
~Z.,d W

=

Kierzkowf'kiemu. byłemu prZOdownikowi i ko
mendantowi po:ji.t-runku P. P. w Strvkowie,
'oskariouem o, bezczynność władzy. Jak wy..
1l1ka 2 ak·u oska.lżenis. i Zleznań świadkóW

8.

t'i:karźó~v :Kierzkcwski Vi Qkresie cza.su do
lutego 1{)Z6 t. tj.
chwili zawieszenia go W

od

TEATR MIEJSKI..

'•. ;..,Wyzwolenie." g~~n~ będzie ~%iś o godz.
4 połudblU dla młod:uezy szkolne} z wy.tę..
pem Juljusza Osterwy w gigantycznej 'roli
Konrada. Ceny do 2 zł. 50 gr. Julju_z Ottłe:r..
~~(wy.stąpi VI, uWyz~oleni?$ł po raz. ~sta~i
~"1'lieaz~elę o godz. 8..30 Yl1eCZorem... ,
;:,~~, 'Ć~l)eer Gynt'ł ' arcydzieło Henryka Ibsena
s,)ul\1;fką Gri~ga grane .będzie "dziś . .~ieczo~
ręąi~: :~".Bą.az~ ł3. ł 30.__Rolę: ~t.ulo~ą ~reuJ~,J!!Z:Z1

czynnościach SłU7bow};ch przez komisarza Je
z:erskiegcł dop;~czał się niedbalśtwa w pel;:

illemu ~wyoh funkcji. Na przewOdzIo " P':,~
wym K c-"zkow~k 00 winy się nic ,.p~~
iwierdzą~~. iż· p:lli ofiarą -złQŚiNoici' .~.
podwładnych, jednakże caly szerwc '~.
ków wi~ jego llG:owodnił..
' ~ ",' :''',:J~.
przemówieniach prokuratOra _~..
l alne110 F-;Ha, który domagał
się sur~welą"
wymiaru kary, oraz obrońcy. osbdo' 'g~~(
~I\d ogłosI! Wyrrfir., którego moćą .AtbtD:
'Ii'}

Po

J.

koW$k.i skazany
nie.. ,

~ost&ł

na 6 miC$iecy '~~
. (P)
"0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~d~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .. .

Jastr~ębctl.

traszka i A

J. Starskiego, B. Hertza, dr. Pie,
Własta..
-~

WYDAWNICTWA G~ZDKOW~

W'()skowski. , ~Kredowe. Koło~da~~, b~c:łt.ie
w:($~dfielę },): j;O'.l:lt. 4 PQPo.t" Ii)O' ~łlDt\~h . P9~.'.

Idem powodzeniem' u ów'czesnej młGdde4t

uznania pomysłem.JQi~ auta .~,;
tuł ksi2\i:ki wskazuje, ie tendenej, " a\łto,ki.
jest wpływ umoralniajł\ey, cłu;e w%bud.~.~
w młodzieży zamiłowania do .pracj .j ~ste"'·

jest. godnym

matyczności. ł

~BELDONEKu

W. zajmując,

treść wpJ.tałzd~~~,

ska wielefzetelnych przekonań, .'ka_j.,...-:
.
. A .:Dj·gaslń~ki.'
. , ' każdym kroku skutki lenistwa, .",.u~:'.
pulaID,ch.· '
Z barwn.emi ib.unraejami Kamila MacIde.. nieposłuszeństwa i 'innych wad. kt6ryCh .~':'
wicza. L. Fiszer.Łódż, 1921~ stron 144, cena korteriienie'z duszy dziecka 'jeSt ·iednpa~t.
, ... TEATR KAMERALNY
-.
najważniejszych' celów wychowawcy, ,:a' ;ślai.,,
"".' ,;P;~ii i' jutro. o go~%. "9. wieczo~em ucie- zł.. 8, Nazwisko
Dygasińskiego.. mOWl samo _u
si~' i głównym celem ksit\żki, jeśli . . . . .~.
kr6t~chwna Zygmunta Kaweckleg(),.Fum
siebie.. Beldonek nie jest·' zresztą ksillik, . ,pełnić ~danie wychowawcze.
ałoiriy:" 'z Mors~i;\łRęlewi(!z..Ziembi~skt\, Krot..
nieźnaną polskiemu czytelnikowi.. Wszyscy
~
~iji,:~~i~:Lem J<in.. w rolą~b głów,nych.
parnięt.aroy ją jesz.cze. z lat swojej młodośoi.
'GIELDA
ZBOŻOWA
~ .. "
to Z niezrównanym polotem opisana hm.:
rO$TATNIE,~~iYSrĘPY K~ ADWENTO~ Jest
CENY
ORJENTACYJNE
ZBOZOW1O"
totja małego sieroty wiejski~1'9_ który ueieJd !l
,','," ,"', ", 'WICZA..
.
W POZNANIU: "
.", , ,
d.-;tmu .stryjka i włóczy się po kraju %
.,.Z~~k~~ity' tragIk Karol Adwentowi,:~ .. dziad.kiem proszalnym" ł a _wreszcie po wielu
2 dnia 16 grudnia 1927 t.
w.ystiLpL,!-a. scenie .T~atru. Kameralnego dZl$ przeżl5.iach powraca w .trolly rodzinne.
Lyto
38,50 do· 39,,50 :
w~ sobotę 1 Jutro ..'W .nledz.lelę. o godz. ; po-Pszenica
46ł~O do 41.40 ~
Ksil&ikra napila1U\ miatrzowe.q "want.
południu w ,popis.o~ę} -fłwe! ..fOlI. Pozdnysze:wa ludową.
.lęczmień przemiał. 33,00 do 35,00 .
.
w .,~Kte\1-'zero.w.$kleJ SonaCIe., . . . .
.
Jęczmień browar. 39.50 do 41,00
"PRACA BOGActWEM- ,
,(:~ęJlY naobyd:n.a te ptzedstaW$eiua: w ee..
Owies
. . 32.50 do 34.50 .
M,ka żytnia 65
prl. 57,.00.
Rie od 1 :d. do 6..cau.
Wf. lzdebska.
powieść dla młodzieży, wydanie drugie
Ml\ka tytnia 10 pl't:.
55.SO
TEATR ART. LITERACKI "GONG".
Mąka pszen. 65 pre. 61,00, do 71.00
z. barwami ilustraeyjnemi Kamila Mackiewicza.
Otręby żytnie
28,00 do 29.00
.;::~,,' .DZiś ,'Y{ d.als~ym 'ciqgu, ęiesiąca się re L", Fiszer. Łódi 1927. Stron 240, cena zł.B-•
Otręby pszenne
27.50 do 28.50
W znowienie wartościowej książki Izdeb"~r4ow~m powO;dzeni~~ nsz~l!"gierOwa r~wja
Usposobienie
oalne'
fłPOk.Oj...
skiej,
która
przed
laty
cieszyła
się'
tak
wiei
..
p,,'t ł,Szkoła p~ałunkow plota J,,_ Nela, W.
.. " n '

.'.-.'.'

•

i

.na.

I
Nr.

~,~ "

U.&LAD ORTOPEDYOZN'f~,
, pasJ' przej)uli~i'n'JYi~: p~sk br;uszm

Na Wlot 38, Lewmskl.

.'"

.

E\,t'i4!h s -KonsUulljnt.. Vl SKa

M.

.~ :

'UKL~.D ZBG4 R,MIS'fIąW'&"':'

, Ba.tik.ij\\$.Ii)

~aW1\it

,63,., .

SPItZ&DAt B~~Z'.f~,:

, .. Prf,yby)aUiaW61t:zatiska 62,

,

Sł

SuVltalr:liii Rac.\\<.'ń::.!ta 35

MASARNIBt

ZAKLADYKOWALS1UE:

,.:: A{i'aeCłkoy.8~. Ogrodow~ 9
f WlśniewJ;.~ ,,Ra~wanska 4.5.,
Pie'l.rl, Wól('irń~ka 109.
FRYZJERZY: .'
Adamczyk Sklerniewi~ka 11
Sta.!'ońg1{, Zamenbofa U· ,

J

:KLEP ZEGAnMl~TB.ZOWS1tO-JUBILzr~s~;. ~
Jau Plw..ek, Brzezińska 10 telaf~.'u ~p

Z.u.LADY H.AII1ENUJtSSIE=·
Al. Khw. b"2ezlńs.ka 114
.

. .

li

PIEKARNIE =

'OPRAWA. OBRĄzóWI DB.WQCJI:
T. Opi~%.t liski Plł.. trkows&a; 2&1.

"
, .. ' "

7.

.

&LUSARNlB HECHAlROZR)k,
Cbmiele\\ski. Anny 26~('tnmer ~..wGska lł2 (Ol"h np, ~"),

ZAKLAD'I TAPICRRSKo-DBKO.1U.Cl_ _'
Lur zak. Znruenhofa 2KWlACtAIłNIA ABTYSnOUAi

Salwa

21•

Kryg1er Ko:nstllUiyno\\ska ił
J. 'Wełnh:-kl S~enl,icw:'c~ l)}
Mark~ Gc1sńr-ka 152

ZAXI.ADY KRA.wmC!UBł
Stefan Kt.1iilSki; Napi6rkowskie1lo 5

BatuJ. 2.amt."nł1ofa 14.
Lubel&ki S~iernie\, 11.:ka 12

,PBACOWłlB SIRWom,
Plo&Zal~i. WÓltzanska 16t.

ULEPY SPOŻYWC~I.:

.

lUjan!Jka Pro ~ jałt. 70

I

~a"Uu.·wicz 1

h,aroUl

ZAKL,A.DYBLAOU."

ł(opc~,-ą~ki.

JWJUC:It\

~.,

.,

LAxmRmB;

\Vitt, Anny 22POli;l,.r.zelski ł trabiowsU S.

Rustkie-wicz

c

J. D".n~wskL .Sie~ięwtesa •
IKLIP It~Csr.

IS.

f1ESTAtJRAO.tlb

Załop SpL)rna 2
MaJf:w~ Ktłns\aJlt~

. "~llJw:)kj Zielona 35,

I

,':/

1&
...

J._

SODO

ni •

I

Cena Jednolita
21. 8..osobv Da.
'fi

włącmie

·c

Julju&% Roznet' p.~~k.

dóbe

i Óa1'żewaruem i podatkiem

·glcf~aiłidowiadomoś"ci ·mieszka~c::.ow, 'I1ł •.:Łqązi,;co x:astę~
":' ~uję:'tJchwałą 'Magistratum. ŁodzI Nr J~ z. dnIa 23
;:liitopa<Ja 1927 roku zostały wyznaczone ceny maksy'"

B-chi

4

Dyrekcja:

Cobra~li.cyil

' .

... • it&M

wlepn. i wyroby muankle za 1ka_ w det.

"',

.

d..

zł..

.,1)..lePI~owiDa
. 2.so
. ::2»wieprz~ bezdokł. 3,60

:;' 3) .~~ab i baleron

...łl"~n~..

:,SJ: .•dło..
;"": ~:, ...l~eson·,

"n

worniej,tej,opl\I~~:~rJ '
nansukQV(ej bieli1!~t·~-·· ..

Gru'ntownie odnowiony'

·'~ziei, i obuwia przez wyznaczenie ceń' (Dz. U~ R.Pb
!tI.:.:ltFpoz:.10ł). na'" Rozporząd~eniu Prezydenta R~:e~
~'Im~politei;% dnia 31 sierpnia 192ft roku~.:%abezPJe..
·.~>~·~hi.~ ~ddy' pr2;edmiotó.w powszechne.~9uzytku (D~·.
,::..'·€iJ.:.6-·,f~N .. ,9J;.p'ąz•.521 art~ , 6) Ol1lZ .~a,lJchw~~<: ~agl"
,: ,ż,··ltJ1ihl ,m. ŁOdzi z dnia 16 kwietnia .19.26 10ką..nlDlels zem

.alA.l '

Kcs%ul dam'skidt tef.'
garniturów kombinacji:.
od I ł90 i 2.9Qdo 'nahttł~,;'

.BOrU -..P OlORI A-uun,", U'Oll

~.' :'. . . Opie~),c .~ięmi·R~zporzą~zeniu.~a.~f M,i~istrÓw

~.:'!~·ł-aai.~ .1,0: lutego '1926 roku" O' tegulowanJu~~en,~netwo..
, ."~ zh6i: chlebowych, mięsa i jego .. ' .prze.tworęw, . oraz

.3 ,60
3.8.0

3,80
3,80
~ Jdełhasakrajana3,80

16) szynka sur, w~d~. 3',89 '
1i)
bez kos CI 4.40,
18) baleron: gotowany 6,20
. 19)..
surowy 5,00
20)·bocileksur. wędz, 4.40
,21) 'N' gotowany 4,60
. 22) szmalec "
4,40
D

.

· .Otoma.ny" ietaftki krje.'.""
. A. 'la.
A
diJ~Y~, wluorze'ceny. ... :~

··'(r·pasztetO~~ąelowa
~::. 25)
~~;i:d!~.sur.d!ędz~~
'(l'III~R""
; .'lO)~lel'delki
4*80
słonina papty,kow" '500 :, •. . . . .:' ... ,': " . '. : .
"··'ll) 'podg&rlańa
'l~).

a.arna' "

. : 2 40

28). kiełb~$a: sucha

11

I~~~o~b

h"~O

,,' ,U ,wołowina' norm. l

2.ĘKi

". n 2,1'8
"3) . tO ' koszerna l 3,32
, ,: .4)' . fi".
"Ił 2,70
,,~, mlt'o wołowe,' baranie

I clel,ce za I kg.

5)
.6)

ł'f •
koszerna l
~' 57 . II
b~ranina normalna

"

4,00
3,23
3,18
. koszerna 3,87

'

1~ ..

'!Iii!

1!22-'J~-.

"

.~~EdA, ~EgNi;~. ;i~::: ,:do7~~~!~~~

det

VI

i niklowe, obrączkr'lubne oraz wszel~
kil biiuterję polecm: Zmkład Zegarm.

fi

~.

~'~J'lmu)e

.

.

IŁ-

JAN CHMłEL:1Ji'Ótrltowślca'jOo.tet25-35

·eklta rolwagaWiad(pojedy~k~):f
~
L
..
l'om:skieao. 1...60.
H
!łpHedailiil

m;·

wle~. fir.anki; sweatłst: . fi••

:Obu.·

męskie 'bieliznę, mą"'~,
n~f~tw"~ tanio M 1&t,

Na~łot 15! p•. ,

'.

"*

A-~WYPtATĘ'i . ··~~j~d;~i.4

wet· Plas-zcze

.

damskie,~\1Pe~tFy.

poi\~.)Ch,'J1I. skUp.~~

hap',a§t!tlki.

J>:elizrta

10)"
"
.' li 2,8.5 " .
1 ł) polędwica wołowa 4,20 ~zy"'t'A pezcze
.'
lnyg po,
"d'.',
.' ..
·swa..: '
.'.

..

. .niejsze podillrunki, ·>8wiazdm;Q..

-

..,..

''c

.:

Sp~edSi fi~ćtOSo~~,~tt. rY~~.ch spr:~d:=n~~~~:~!~= ,,ą

91 wołowina' norm. l
_.
..
.,' bez kóści 3,50

.

ł:iódt· ł.il.~h
.~;:7400':.':

. ,al'
W
wsze lile reper.ac)e zeg,ar,!,lstr~oWSfiĄe l jub l ersr>le.
Pio~kowska Nr. 51 . m.43"ptoi••
WykonanIe szybkie :I sobdne.·
3103 oflcynm l wejście lVp~,,,;;.,._;~:

1) cielęeinanormalna 3~40
8)
koszerna 3,53
'1$'

na "dgj)dn~

wąrunkach Piotł'ko.~ka 1 08Pdft

'fiOINEt . duł" no'~'~k~"
-'J.
,
. .Piotr~tlw$kill M w- ołl:O~1łie ~.
~O----~-~~-~--~~~-~~-~ C

·aat. zt

: 'I)wOJowina norm. l 3.00
:2) . . MI
. .sa .
II 2.50

.~

5,70.

5) baranina-normalna 2,77
6) "~'łJ'" koszerna 3,23
7) cielęcina normalna 2, 94 .
8)"ił
koszerna 2,94

gat.. zł.

4)

kił~' ao1iłłnęj iODot,

gotowana 6,20

. ' . 2)' ~ , . '

wyśc~e~n.et

~iecki

~~~~~..
301 parowIu. . .
. 5,70
.~'Dllęso wołowe, baranie fi clelfłc:e 'ia '1 kg.. w hur
_.
gat. :d. .
zł..

ł~J, ś'iynka

A. l

26) kiełbasa sur" do'umowy
21} rolada . . .
4.60

2,40

, :,,~l)
. : '., . . . k,,. ·._.·
•.%a.nka. . . 1.,40

"~

Uluk ';

'd~ka .i~;.;

l.eon·.RtWaukili

.'" y

,W . myśl :zacytowanego. Rozporządzenia' Rady rancją, spożywczo-leczniczy'
,Mnisno..v § ,1, wyżej wyznaczone ceny maksymalne najlepszej jakości. tegoroczobowitt~uj", na terenie m. Łodzi od dnia następnego po. 'ny,.wysyła 'po" ce'nach' re~
ógłoszeni\1.Zaznaczam, źe zgodnie z' § 10'i ·11 wymieklam9wychza pobraniem
.iónegoRoiporządzenia Rady Ministrów, winni iądan~a poczf.:,3.kg.·zł-.l0,80,.5 kg.
kib poh.ierania cen wyższych od wyznaczonych lub nie zt 14,80, 10 kg. zł. 27 20
~j~wrueri.~a tych, cen w eennikathwłaśdwych przedsię: kg, zł" 50 . wręz z. opłatą
blorstw handlowych, będą, ukarąni .przez władzę admhu ' pocztow~'i bla-szarikami
shacyjni\ .i I instancji według· artykułu 4 Rozporządze..
Q rnold Kleinarł
ida Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia .1926 ,P'OdwOłoczyska.;·
'f"., ([)~ U:R.P. N. 9) ~ 1~26 r.po~ 527) o';zabeżplecze
uł .. Mickiewicża Nrc 73lUU ~~uy .przedml0tow ". powszechnego uzytku.
. (Małop)
.. 6101
.rauteM do & tygodni lubgra,.ną do:, lOOOO~ł
. .'
..
.. il~ danj·czyn .nie~,ulega-sur()wsżemu ukaraniu wmyśl
Dok4;ór
innleLuldaw karnych.. .
l·',·

"

H. WOLliO

I

_ _ _ _ _ _ _ _- -

. Do

ut. Nr.

_

_

""'-'-"-~___

~_~_

_

~-

:--

_

-

..

*:,.,.

ł 440

19211'.
O G Ł'O 5Z E N l E

YS[{1,

Zlłhodnfa j\&'.śr
. '. . . (Cegielniana. 19)'
Chero.,!' akórne- I. wene'1'cE
ae !;.ecaellie lam l'!ą kwarcD
6iią prz,Jmu~e

od go ~JI:. 4 ...8

Komornik pfzyJSądzie Okręgowym w Łodzi S. W niedzielę i święta od 11 -1
2:ajkowski; ~am. w: Łodzi.·priy ul, Traui~a Nr,·, 10 Dla pań.' od godz. 4-5 oddzielna
poczekalnia.
Tel. 31-10
Da .:zasadzie art. 1030 Ut P. C..ogłas;zci. ,~e :'w<~dniu28
JrUtrnia 1927 od g" JO r. w Łodzi przy ul,Piótrkowskiej
~odc. Nr. 72 odbędzie ~ię sprzedaż z.pr:Zetargu. publiczne

: .'

·gołuchomaści należących. do firmy "Ą,,:I<an~or" i składa
łllcyeh sio' %. urzi&dzenia biurowego oszacowanych
rwa ~um, zi.. 1000
.'
'.' Łó~ d9ia . 1'; grudnia 1927'r. ' .

1435

Ko~ornik S. ZAJKOWSKl

1000" ·Sukien

ostatniej mody, przed.
tem' ceny do: 48";';;"'teraz
ceny likwidacyjne' 1,50
9,50, 12,50,15,50 Julju$z
Ro:zner, PiotrkQw~k.al 00

.z·a.j.ińęła.te"łu~. ~oIor.o~.i t~e.>;
.. ,1llaksłątkaml.l..n'da~c& ~WróC1
:iaWynagtodzenie~

.'11 -: ,.'

;.

Z-aiajniio
14~ ..

