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DZIENNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY i LITERACKi o'
PrenUUleratamiesięczn.wl.,od:d m.h.630.000

Cena 30.000 m}i.

•
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. . " }iraju,. 750.000.
..
tt
to zagrano J.200.000.
Redahcja i
dministracia
Odnoszenie do domu 50.000 mJi. miesięcznie. ł L6di PiotrKowsRa
106.
••Glo Polshi" l,cznie z •• Kurierem. '\tY.iecz.'· • Telefo~,,: Redalicji ::: 19-71.
wraz Z odnoszenletn 1.080.000 mh. mleslęczn. • Ac!ministr. 199. Nocn" -799.
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O
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15.000 mit
10.000 ..
'N'adesłane po teltście 12.000 ..
Zw"czBlne
7.000 "
dzieU się n.a 10 s2;palt ogłos2;onlo'Wych. .00.0"

• §trona gazet"
ł Ogłoszeniazaręczyno'We i zaślubino'We 1.000.000 rnrK

A
y

Ogłos2:enia
II zaś firrn

zarniejsco'W'e obliczane są o 50 procent
zagranicznych o 100 procent drotej II
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KONfISI(ATA.
WARSZA WA, 22 listopada. (Pat). Komisarz rZ<lUu obrożył ai rcszt0m ocl~zwę zamicszczon~ w Gdy się zestawia obecne postę- ne i bezpośrednio zwrócone prze, I "RobotnIku" dnia 10 b. m. p. t. powanie pl a wicy z jej zeszłorocz- ciw naczelnym władzom pań
"PPS a WojsIw Po!slde" podpis a- nemi grudniowemi ekscesami, gdy stwa, a miały na celu podeptanie
. . ną przez centralny komitet wyko się je porówna z ówczesnem i dzi- wyboru zgromadzenia narodoweI nawczy PPS.
siejszcl11 stanowiskiem lewicy 0- gO i niedopuszczenia prezydenta
raz uczciwych żywiołów bezpar- do przysięgi i sprawowania urzę
TEN. KTÓRY NIE ZA~\YI(AŁ
tyjnych ,dochodzi się do konkluzji, duo Były one w zasadzie zama.. QUI PRO OUO".
że znane szablony europejskie w chem stanu prawda, że poW AT~SZA W A, 22 listopada. (A W) roli
głównych
partii
odwracają
się
myślanym
i
wykonanym
po braPrezydent rady ministrów WJtos, w
nasz~m gruncie wprost na zellsku. Trzeba wszakże pam1ę
piśmIe z dnia 10 b. m., przylqł prośbę na
SKŁADZIE
dora KazimIerza MorawskIego, naczclnl wspak. Grupy lewicowe bronią Je- tać, że już wówczas polata się na
I ka wydzlalu praSOWa\;0 w prezydjum ra
galnośc, pragną utrzymania sp oko- ulicach stolicy krew, a w kilku
I dy minIstrów o zwolnienie s::o z zajmowa
ju
w kraju i przec:wne są zaostrza- dni potem 'ofiąrą morderstwa padł
I nCI:O stanowiska.
niu
waśni spotccznej i politycznej prezydent.
P. Mora wskl, Jak wiadomo, ostatnIo
do punktu, ZJa)"{raża.iącego dobru i Tej cechy nie miały zgola wY, ba wi na urlopIe.
.) bezpieczeństwu patlslwa. Pra wica padki w Krakowie. Tam pracowzajmowała i zajmuje posta we e.ks- nicy kclejowi doma~ali się poproZAPRZECZENIE.
\VAR~7.:A WA. (Telcf. od nasz. kluzywną i wprost wro~ą wobec stu możliwych warunków egzykores'o,) Pog-Ioski o mianowaniu p, innr,e'h czc;ści społeczctlsl \\'a i gdy stencj!, k.órych im odmawiano.
ABY SZ. KLIJENTELl DAĆ M01NOŚĆ ZAPOZNANIA
I,Strasburg-era
pOGsekreta- by1a w OPOZyC~i ,k~u,1a spiski i za- O jakiejś akcji albo nawet demon,stanu w M. S. b,Zai!r.pousekretarza
SIĘ Z NASZYM B o G A T O Z A O P A T R Z o N y M
l
Min.
Przcm,
i H. machy, gdy dZISIaJ jest u władzy stracji antipallstwowej nie było
rzcm
stanu
w
Sl\ŁADEM U RZĄDZAM y W NASZY!\1 LOKALU
nic odpowiadają rzcavwistości.\ nadużywa jej, depcze legalność, a wcale mowy. Zapewne z punktu.
P. Stra~1Jurgcr bawi obecnie we przeciwników uważa za wrogów, widzenia TJTa\'/omyślnokl chjcń-'
Włoszech. .
dh który,ch ma. tylkc tuor 1 re- skiej można utrzymywać.. ~e sko- .
ROKOW ANT A pnLSKO.,
presje.
ro miarodajna sila skazała Ich na
----------~--~-----------GDAŃSKIE.
Jakże się zachował "lewicowy" głód, nędzę i poniewier1:e, to ko- l
W niedzielę,
WAR SZA W A. (Tclef. od na'S'l. rząd gen, Sikorskiego po eksce- lejarze i robotnicy powinni się
korcsp,) \Vczorai 22 b. m. WZITIO. sach grudniowych Chjcny, po za- byli ukorzyć przed tym wyrokiem
\\':ono w Warszawie rokowania mord'owanqu prezydenla Namto- i nie domagać się niczego. SKoro
pol'S.ko-g-<lail~·.kie w sprawie PO'li- wicza? Jedynem jego usiłowa- taki im przeznaczono los, powinnI
t\"1\ i nrz\'wozowo - wvwoZQ'\\"ej
Ć •
t
GJ.a.I1sk ,reprezelltuje SClll. franft{. n:~m było uspokojenie rozbudzo- gO by.1i znosić i pocies.~ SI,ę" e
\
nych namiętności doprcwadzcnle "będZIe jeszcze gorzeJ. CIęzko
O ZDRADĘ STANU.
\ TozsZl3.lalej pra wky do rozsądku t zgrzeszyli, gdyż n·ie zdobyli się na
LWÓW, 22 I!s!'Jpada, (PAT). _ One- l równowagti. Nie byto wtedy mo J ko·nieczną rezygnację. Chclen żyĆ
gdaj przed trY~lU:1ałcm scd71ćw przyslę- wy O jakiemś masowem przcślado- skromnie, bardzo skromnie, lecz l
~rycb, rozpoczely sic rOlpr;'I\Vy prlI'chv waniu Chjeny; glosy lewicy do- po ludzku. To w języku Chjeny I
II mlodym rU5fnom . oskartQl1ym o zbro-,' magaly się tylko przeprowadze- nazywa się "działaniem antipań- .
" p'le k ne pOjmowame
'.'
. dnie zdrady główne!.,
na ślj:!dzlwa, któreby zdarło za-l
stwowem.
POMOC Dł ..! POLAKÓW
slonę ze spiskowych machinacji roli pańs : wa. Nie~dyś nasi wreW
RUHRZE.
pra \\";cy i pociągnęło do odpowie- go\vic niemcy i moskale oskarżaU
W DNI WYSTAWOWE SPRZEDAZ
•
KATOVv·ICE.
22
listO'Pada.
_
dzialności
ich bezpośrCdnich,' nas, a raczej nasze ~Iasy uksztal·!
DYWANÓW I WSZELKICH INNYCH
~
(A
\V). W Katowicach Dowstał ko I sprawców. To zapowiedział w cone o kontynuowame ducha szla.)
TOWARÓW BĘDZie. W$TRZYMANA.
I
mil~t obv\vatelski. którv wdr?"lvł I swej pierwszej odezwie gen. Si- , checkiego, o chęć ujarzmienia
:~~~~k6~~1O~~1~~~c~,\\'U~~zo~~:ł~~h korsk1l, lecz obie .nicy swojej nie! warstw ludo:vych i przwrćcenia \
bez macY wskutek ma'sO'we!!'o spełnił. Rząd jCgO niebawem pod zmodernIzowaną for~ą da~-I
zwalniania robOt~ljk('w w zag-Ie- wstrzymał wszelkie dochodzcnie, tlej pańszczyzny. SzczucIe Chje•
biu ł<ulrr. Na czele komitetu stoi zamknął oczy na-ważne poszlaki, ny, które nędzę pracowników za.. \
marsza,'.ck s~jmu ślask:c!!'o '!1ec. jakie już miał w reku i pospiesz- licza do podstaw państwa i za\VOllnv , \\'O'Ie\\'o<l? dr, Ko·nC'kl. ,
, ,
.
".
I ć d
[)zfś komitClt \\'vda,1 odezwe. w nIe hh~Idował. spra~ve, '~abył I ?ran,:a przeCI\V me] ~a czy, z a:
któreJ. zwraca sic do ws·zvs·tkich /. pewnoś·cJ, że Chjena nIe zamIerza I Je SIę wsl<azywać, ze są w na i
Mobilizacja pseudo faszystowskich organiz cjl. warstw soolccze(l~t\"a 7 J)lrośha o zamordować następcy ś. p. Naru- szcm spoleczeństwie kota, do k1ó- .,
•
Drzv}ś<;.ie z pon~o~a .bczro-botnvrn towicza i to mu wys'tarczyło, Zaś ~ych moglyby Slę stosować po.
!Kraków zbrojną wyprawę l strzelaĆ dQ bra'CloHl na obczvz\lle.
acrHatorz". I' macherzy Chj'cny, wv. wyzsze -oskarżenia.
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NlektQre organlzac]e skraJneJ prawicy l slralhlincych.
'"
-y
zaczcly po wrPadkach kf.akowskfcl: uW}';:l~da to, Jakby na po~r6tki łaszy- PODWYŻKA DLA GÓRNIKÓW. wdzięczaiąc się za pojednawczą
\V zacickłości partyjnej, w nie-;
rzadzać dClTlo.nstracJe w postaci zlazdów ; zmenJ. g%wym rzekomo do "zbroineJ \VARS7.A \V A. (Telef. o'd na'sz, 'bezkarność. urządzi!i \V ea~ ym kra 'I L1zna.waniu niczyich praw po za
I uchw
~. W ~zercgu dtym, znalazły
intC>rWCllCW' na rzecz up:~{lJląccl:o rzauu. k
. P1l7I-I':czny'u
k It mor aercy,
l
k'ó
t
"dzva lntle.
k
k 16sIę', 1
3...
·orcso. ) '1l.Ia 21 b' m, w zng<le I'mI , Jll
l rYI Własną
samowo Ią Ch'jena stwarza
ml ...
mi, zarzą ZW1ąZ ' U sO' o \.V, I }Inby to dla lru'rznuku pl:blicznc ....to o wy- dabrOWS'1~1cm
n•
l a pod;p;tsana I stał sic nrowak'acY'j'nem ur~~o wi- atnlo"t'c~l ę '''Ul., ki' domon·eJ'. Lewl··
.
zo,s,ta
I
klerowałly przez narodową demokraCJę, so<:e niebezp:.cczllcm, góyby wśróó do,,"\
H.
..
l
ku niezadowoleniu przeważnej czcści tknit,'łn:h nc d7.1\ rusz pracuj:jc"ch utrwa nfwa umowa !}O:rlCt1~V przemv- ski cm d~a państwa. je~o ustaw
C.1 ma n:eporównanie więcej po_ o
d
k
d
'
So.o'wcumi a :.;órnl'r'a.ml·, na mocv . h
- k' h ki'
.
.
. ':
'
, \
gn:az so ofich, alej tak zwanI halle,r· 1:10 sIę przekonanie, 11 rz~d I>rzy~otowu- które. i. na CrUQ'a !'I.c łCI\" e H$'to,pada ,YC W~zy st IC, ,orzy mOją na czucia, ?d powledzlalnoścl z~ pa~- ,
C7YCY, dowborczycy, poznańskie
Je sobie Jakicś gwardIe ocllMnh:ze na ,I!"Ón1I'CV ODi'Z \"n~n la 120 por OC' Cnt Ich strazy.
stwo I Jego losy. S· ara SIę naJprzez wielkich wlaścicfdi ziemskich po- wypade,k zamieszek głodowych I że po- oochvvż,ki (ta-czll:e 7 Ip'odIwyż:ka
Gdy się zestawi aobccne pos'e-, mocniej uniknąć walki, którą jej
pierane pienlc7.n1e - stowarzyszenia po- p;era Je materIalnie. Jedynym spO'SobC1tl statvstvcz.na).
cy I zamacho'''cy r;' bfą "'I'elk1·\ narzuca Chj·ena ·1 pra~rlI'e, aby n.a- I
rZj\dku publ1cznelto. wreszcie wldl<opoł- uspokojenia lTlas Jest powstrzymanie dro
\'Y
v
li<
ski zwią.zck oficerów rezerwy. Z}awy 1,yzny, kt6ra od pledu miesIęcy rośnfe z
GIEŁDA W KATOWICACH.
g\\'ta1t t drapują się w to~e obroń- turalne wspólza wodnictwo grup
odbywają się Jak I:drb:v na komc.ndę. wy kaźdym dniem. Każdy rząd musi w,le\VARSZAWA (T I f d
. ców praworządności l powa~i pań i i obozów roz~.rywalo się na tere-,
daną pr~ez, centralę J~kieJś wszystklcm dZlicć. fe głodu nIe za?egna się bagne- i kareso, :.-. D~'\"iacl~!~c~~ na~~: s'twa. gdy nawo/uią do zemsty i nie sejmowem i tam wytącznie
tern dyr. IWJacel konsPlra~H. rezolucie sa tem, ani palk:t "ochotnik1" Sl\ to środkI'
·bl'·
"
l'
.,
.. ,
d .
·d
t
."
J t
kc.pJ·owane na Jedn"'n sche
I W
t
dk b
ż 1 '
I ze \V naJ ,z,. ~zvm, cza's:e ma ")vc' repr ~ s -'!, to -Gczyw 'ssle 1Jretcn lIJą znaJ owa o rozwIązanIe. A. e o
",
mac-e.
re- w ,rm wypa ·u ezu neczne, a za to
.
. J
' ,. ~
V" rt
I
1
'
.
'
, ,
•
zr,Juc:acll powtarza się frazesy prasY potwO'J'nle szkodliwe Przypus
my lot," ar ta, g-Ie da. D1Cl1leZll1a
wzg. ędem ma.s pracllj ących do roi, w CZęŚCI tylko od nJej zalezy. brl!k~w~j o wrpadkach krnkow'skich, że rozumleja to i ele~enty P;:)~1:amn; i Wicach.
pańszczyźl1:a'n~'ch pa:lów, którzy l Chlcna nadużywa swej słabej'
rar Oś~\ ladCZll sie w mnieJluh WleceJ ~ę wśród wymienionych wyżej orga'Tliza.cji. OBYWATELSI<J CZYN P. K O. ' mo::r!i "ob:-~ na wszystko pozwa- w: ~~(szcści w sejmie.
próbuje
stYC~t ohsl(),llkach gCl'towość do \\':Ik
I ,Jeżeli do czego powi.nny pobudzić w~'- ~ WAR.SZA WA, (Telcf, od nasz, ko.:-esp.) lać i za, nic nie pono<"ić ocl;>owle- wciąż rob:ć wylomy w konstytu-'
c~n~ch , 7d~hv Tz~d partyjny do mch do- . j)ddk1 kr~k()'Wsk!e, tQ do namyslu nad me I(Clmi{et dyrekcil P~. O. n:l wolo, cl[ dzi a l noś cl.
eJi i deptać po prawach lewicowej
1l.owadzll. Na lśc,,~lel sf0rOlulowala t .. I udolnClś<.l& I lekkomy~ll1o!ki~ tych czyn- pre7.csa P. K. O. p. lindego Dost::nowil..
' •
•
, ,
•
,
7
l
tendencje mtndzfet narodowo demokraty n'kó\\' które nie o.rJ'entllji\ się w .
t
I ...... l b
ń
ł
t
WSi.ak ek"cc~y ~rudTIIowe l11e mn CJSZOŚCI. Ona to ro~pa:a na~,
I".
nalpros prze l:~' "o S mr u p:: s.twa c:; y czys Y I r 'k·
ś
.,
d".
f . J, ś··
.
'dl
C/.na na umwersvtecle poznańskIm, kt6-jszych sytuacjach I powodują
rozlew lO;YS\! tP.) l!ut ytucił z roku 1923 w $umle )y y Ja lem pr..yna r. O\\cm .za-1m l ęlt]o CJ I zagraza porzą (owi
ra uchwaliła, ~e Jest gotowa urzadzić lUl Iu.wf..
"przeg!ąd Włeczo.rl1~"). I C;OO milla.rdów marek.
burzeniem, lecz hyty przygotowa pa6sLwowemu. , J. MazurshL ,
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SPRAWY PO S'UE W LIDZE
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~APODvW,

· eno-piasta

WAR.SZAWA. (Tel. od nasz.
Od cza~u ustąpi;nia rządn Mo- skrępowany. Tak .,porządn·c" no- !?resp,), Na kolejnej SeSji. rady liprzyszłość
ra~zewsklego;
ktoremu do dz:ś dzielit nasz kazuista llldz! w Pol:' ;',,1 narodów .d~ a 10 grudna r,ozpa,
.
dnIa radykalna część snolecz~Ii.-1 sce na porządnych i nieporząd-' trywanv ~edzl e caly szereg- spraw
\VARSZAWA, (Telef. od nasz., gabinetu, Wczoraj po ckhu szep~twa pol~kiego nie ~oże darować: nych.
Iba~clzo bltsk,? P~lskę ObC.hodza- koresp.) Ukryty kryzys pol1tycz- tano, że PO zlikwidowaniu P. Ku~: ust:'p 11 btez walbki. kpowol dll;~IC!., ~rojekt ~s. ~utosławskieR'o Ob-ICyi~~v~/~tT~Pals tK\ł<:a~lpsePClraawS'pra" 1ny w przeciągu najbliższych dni charsldego. tekę skarbu obejmie
., .... ra~Ja sanu.
lem UdZl l ' tltule w kWlatk' których
+
.••••
'\:va!
t r·
d
••
wzgl,ę<0.ami kredytu 11rawielkich
w:~ i dL~'ihv się sam franciszek PzoA~~~:
mni~js~oś.ci.
narou-owych n~ L:it~:e n:e~ą P 1:"'IC wy ~ta~le SIę na PO f. Korianty, który również stanie
rzvcleIi (ArR')ja. FrancJa. Amerv-Iżu, Oto pożywny artykulik nI. 11 k?WI.ens.~Iel, sprawa k010l1l~tow, "ietzchI1IQ. NarazIe wo::ród zdczor na czele przyszłego gabinetu ko··
k~) _ WSzyst~:e ~mieniające si~: zaleca: .,gospoóarz pom;eszczenia .nlemlecklch. spraw~ ~aby\\'a,ma ~- \ jentow~ncJ l pokł6con~J większo- alicyjnego pod hasłem ratowania
nJczer;t rękawlczk'l rzady CO~:ł7 ohowiązanv jest rozw;azać zlir::>_lbYWatelstwac P~!S:IC.,O. nomlna~Ja I ści, puszczane są najrozm31tsze skarbu
bardZIej prz~suwaty wskazówkę Itnadzen:e. jeżeli zebrani zaim'l sie n?wego WV~Okl~,..,O, komls~rza l-I ballolls d' essale co do przyszłego!
na,pra:v o. ~z ją \yitlos postawił na wnioskami lub zamierzeniami. któ gl?w woll1e~J ~Ie,ścle GdallSku na
•
naJwVzsze.l godzmie dwunastei, Ile zaw'erają podbur7anie lub PP\' 19-4 ,rok.i \\ reszcIe sprawa przeuO
'
•
rr t . ' d
" T-' stawlc.eh cJvp!omatvcznvch Pol. P owo J1. krok za krokIem. a t..ll< :,..0 0\' anIe o przcstepc;twa. e- ski w Gd~ńsl·u
.
nieznacznie. aby n,je
UDO_\gO rodza1u
tlomaa
,\,
jonych
obywateli _
rozmaicie, Jest on
J'
f
a
częto kwestjonowaĆ rozmaite g.w~ i wy 'niby guma. w która i'!aśnie ROCZNICA OSWOBODZENIA II'!
D b
.
r2ncje konstytucyjne. A wiec ko-' t~r:az :ostali u7broieni polscv poL' OWA"
"rupa U anowlcza nie chce waloryzacji podatsztem oszczędności .oświaty i ar- l!cHlnCI.
LWÓW. 22 Jislopa.oa. lAW). Dziś
kÓ •.'1.- Gwałtowna mowa p. Michalskiego.
ł!.ii poW'ieksza się etaty pokij _
Inny artvk'lt, m'anowld~ 12-t", ~ od1Jyły się uroclys,oścl pilltd Tocznicy I T
• • •
•
A więc konfiskuje siG pisma' n!e- n;e iest mniej beznadzieJny. orze-I· oswobodzenia Lwowa od ol!jazdu ukrahi • ,a dzisH~lszem posl"dzenl!t ko-: łączni~ z kół obecnej wli ekszości..
f)l awomyślne (r,p. "Naprzód" 23 I ka -on: "przedstawiciel wladzv ma sltic!;o. Uroczystości polr:czyly się zt' mlS!i sItarbowej omawiano podał- !ylko Jeden przywiązuje PO cześci
r~Llv na. l!Iiesiąc), A wiec urząd ~a ?r,~":o roz:"i'l7.ać . zQ,'r~~adze:1i? świętem pr"tcl rocznicy odzyskania nie- Id akcyzowe, B. m~nister skarbu Ja~ąś wage ,do plan6w p, Kuc~a:
Się rewIzJe nawet w nietykalnych )ezelI na niem n'a'a m!c.'<::c zaJ-l pOdległości.
Miel alski wr"cił się
g
Ho sklego, trzej zaś są 'Przekonam. ze
mieszkaniach poselskich .: OgłaS7-;I ścia lub przem6w.enia g\\'al..:ą"'~11 W I::azyl:cc katedr:Jlnel odprawiono u~~ -c 'b z ",.,. . W way ~1 Z tych amatorskich poczynań iad
się militaryzację strajkuiącydl. prawo".
rOCZYfto naboieristwo. na l..t{)rcm doko-. lY ~"O,A)
pr7.·.~nv walor z3.c lj .nego Pozytywnego skutku być
wprowadza się sady doraźne dla
Jest to Z'DOWtf piękne "carte liano poświęcer::a sztandaru "Obroliców I jlO'd~t1{6w. P. M/clu:.lskl uiył fillę- me może. W dodatku rada nie mo
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siere", że chce p. Kucharskiego 0ka obrQńców L.wowa.
.• o •
baBć, Finansjere reprezentuje jak
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I zb,u~zv. panst\Yo.
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st" !ucYJneJ.
'zvt. ze non:e sz,'za, iZ hall·k: austiiackle f:nanSl)
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WAR SZA WA, 22 ll~topa"a. A\V chów bombowych. Cechnowski o
Proces u 2.aOla~hv tl:rlil ySl yczne. świadczył. że z pobudek Ideo)rzybicrać zaczyna coraz bar-l wych. nic mo~ąc z~odzić się. żc
dziej intercsuj,\':y prleblc~. Dliś,. teror mó~ł być śr·odkiem walki
przesłuchiwallo
ŚWiadka Saw- ~ dO' poprawy bytu klasv robo niszczyna, podkomisarz polic.~!, któ czc]. zaucnuncJowat orl!an:zacje.
TV zezr.a\vat. że widział oskarżo-I a nrzcde\\"szystkiem oskarżonvch
n'ego pror. Wicczork'cwicza
Wieczorkiewicza I J3a~ińskie~o.
dworcu knltiowvm w TarnOWie, zczna,iQc n~ śledztwie cieka we
na którym - przed odejścicm PO szcze~óty. które dotyczyly akCji
c',Hm 1Josp!eszIle~o - z POciQ~lll terorystyczl1cj. Oskarżeni wrę
.tl'~o, wccilug planu z ostatrlicj I czyli Cechnowskicmu bomby, któ
platformy mi·ala być rzucona b:>lll re przewoził kolejami.
'ba na most kolejowy. Zama.:h, I Cc~hl1owskl w kilku momenwedlug słów św:adka. nie doszedł łach dawał zeznanIa sprzeczne ze
do skutku. ~d.Yt Wicczmkiewicz słowami. wYDowiodzi~men1ł na
min", -sj~ z !XJmocnikami na dwor śledztwie pierwiastlwwem,
cu w 'J an.owi ,
Zeznania Cechnowski'Cf!() trwa~w;adek j\\
zck zeznaje, te ły około trzech godzin. poczem npnor. W,c~zor cwicz dal mu
~łoszOllO' ,taJność bra'd zc wzglc<.:zke, z Ilnll!('eniem rzucenia je.i do Idu na szczcg-ólv. które świadek
Wisłv. z:lzl1aczaj,\c, że jest śled/~o mia.l zezna wać o wspóludzrale je- były ł!anc!crz Niemiec,
ny, Dn:a tego. według slów śW::J.U dnego z państw ośe;onnvch w ak
ka, oskarżony był bardzo z<lcllcr cji zamachowej. Cechnowski przy poważnie zadl0r_\".Iat
wowany
zna.1e się. że za usług-t swoje pof\ia;dekawsze były zeznania św bieral picniądze.
Cechnowskiego, robotnika metaJutrO' bed[\ \1 dalszym cią~tl
łowca. kt6ry przez trzy miesiące przesłuchiwani świadkowie, obra
nalciał do tajl\cJ org-anizaci!, ma- uy potrwają okolo tygodnia.
jąceJ na celu uskuteczn:anie zama

zakończył się
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Takich tłumów.l::k wlecz-oru wczc- Ikrzyk tryumfalny i wystyliwwanv nleel
raiszcgo jeszcze p<Xfz.iemia galerii Lu- w stylu "Qui pro quo". - "Nl"!..;h Żyj.:
xcmbun:a. w których m:eści sic tcatfyk .. Qui pro QUO", a nąd - wprost prze·
artys ty cLno-li tc.ra.ck I "Qui pro QUo" rue ci wnie '"
widzioaly.
I HlITagan śmiechu t sala drty. trzęsll'
Jut na długo przed rozpoczccilJnl ~Ię od oklasków. Okrzyk pooch Nyo:ony
przeds,bawienia w okienku kasy wisiatJ prze.z wszystk!ch powtarzany je~t pr,
k:1rtka: "Wyprzedane", a setki ludzI w ra wielekroć razy. ~;z końca ... W'1:szawrl
calv z nicszczc;śliwemi minami do dor.'l'.l. ma nowy "kawal....
.
•,
Ostatni spc.kt.akl "Qui pro QUo"!! _I A.rtyści zaś O<!wdZ:lę~yl; SIę. P'I' I~
Kto wic czem dla Warsza\\ ki sa dwa jeJ n-OŚCI SPoSJbem odtworzen.a n!t'zwyk.e
tc-ntrzykl wesoleJ muzy _ ten rozum'c udatnej rewii politycznej "Wyluiwali clJa.
romal nie rozpacz, ogarniaj'lcą stały:h bla" - dziś Już zresztą z po v.: O<! l walki
bywalców tych przybytków
,nzadu z nią - przesz/ej do hlst()"lt.
A tym fatwiej zrozl1l1J!e ten szalony l Tak jak wczoraj - Jeszcze ci lu.iLlr
entuzia.zm. Jaki ogarnal widownie. l/:d v nIe grali I
z list p, Jalltrzc;'bca. który w imh'n;ll 21r·1 Ni-e wynucą Ich U3 'Jrak. nie porha·
tystów dz.i<;kowal publiczności za ohia Vii" chleba I możności nt~.cy dla sztuk:_
wy symp:lltji, rlnwiedziala się. że teatrzYK' "Qui pro QUo" żyje!
i'.:!szcze zą,mlwictv nie będzie, ,,1\1'ni,,A że spółka a11torska 1. Tomem l \\:ła~
tcrstwo robót puhlkznych, jako II-!!;:! In- tcm na czele nie ulęknie się :>'l!tró.~,)k
stancja u\\'z~lędl1ilo p<Xlanie eyrek ... !l .,c.z~l1ników miarooajnych" f bicza swel
"QuI pro QUO" I coinęło nakaz natych- satyry nloe przykróci - tego mot.emv
milastowego zamknięcia te:! trzyku" -I być pewn~, a zresztą przekonamy sIę na
mówił p. Jastrzębiec. Lecz llWwę !egc premjerze najbliższej re JJ.
przorywa okrzyk Jednego z vi dzów, o-I
Wł, Best.

nll

ieści

mat(h

łVi~jlki

wReichstagu,

Sensacyjna mowa czwartk.owa.
BERLIN, 22 listopada. (Pat) -I mienia, że rokowania toczą się na

I'C~W;- optantów. ,,,brew postano-

SI(ICn.
wlemom prawnym.
W ~daI1skich kolach polski',;h
O STRAJK. W GDA~SKU.

twicrdzn. że nie uTc:.:!"a najmr.iejszej BYDGOSZCZ. 22 IIstc}{lada. (AW) TuwątnlIw<lści. iż centrum sklan:ać łcJ:;za Izba handlowo-przemysłowa wy-

Omach parlamcntu Rzeszy od ra dal i oświadczyl, że rząd Rzeszy
na był obsadzot1y przez pOl:cję,: nie zamierza zaprzestać walki o
która
sprawdzała
dokumenty Nadrenję i Ruhrę.
wchodzących. Po otwarriu PQsie-1 W sprawie BawarIi ośwtaddzenia O gOdz. 1.30, prezydent Lo czyI', Gdyby rz"'d bawarsk'l bvł

się będzie

raczej ku praw:'cv, stosowała momorJal do P. ministra prze
'" skutek czego w Odallsku będzie mysłu I handlu. oraz do gcncralne~o 110w dalszym cią~u podtrzvmy\vany mlsarza RzpllteJ polskiej w Gdańsku, z
dotychczasowy system rzndu. - powodu strajku robotników portowych
'!
Kola te twierdzą przvtem. że ani w Gd:uisku.
obe udzieli! głosu kanclerzowi. któ obalony przez spis!wwców rząd
pierwotna Ii.czba mandatów do seJ l\\ctllorJ;t/ wykazuJe lt przcm)'sł ł han nowy minister spraw
ry miedzy innemi powled7.iar~
Rzeszy byłby porzucił ws~vstkie
mu gdaliskic>!"o. ani teraźniejszy deI drzewny ponoszą l.nacznc straty z wewn~~rznyC:l Rzesz.v.
NC~7a ob~~na, NIemiec popycha inne sprawy, aby zająć się przy-0-ludnosć do IdeI wywrotowych. wróceniem natychmiast porządku,
wvn:k wyborów nIe jest staly:n powo<lu tcrmlnow~'ch dostaw zagraulcz
wvkladnikiem żywotności Dolc;kid n:rcb. Wskutek n!emotnoścJ da~szcJ wySytuncia wewnętrzna jest rozpa- l I
E
't
w Odarlsku. Polska lista wvbfJr- Sl-'Ikl. na~romadllły sIę w Gdansku wIci REWIZJA U KS, MAKSYl\UL.
, 'ega nego w awarJ
eza bvia nieszcz"śliwie ułożona, kle IIood nlcwy/::<.Iowlll1ych wagollów'l
JANA DADEN' SI\·IEGO.
czltwa i WO:.!ę wyznać otwarCie, p. h
d k
.
... szcre:{ karv- a daI~.ze transport}' :I! Pol~l" do Gl1ańska
. me
, WI'd z~ za
. dn(! j drrg i prowa- , l zec odząc o weshl . zaf!raZaw:erala ona caly
ze
godnych braków 1 luk. uużo na- z tego pc>wodu wstrzymano,
f BERLIN, 23 listopada. (AV'l)- dząccJ do j-j J)Qlepszcnia.
~Icznych S.trcse:n ann oŚwla?c7. y ł
zwisk. 'które nie powinny się bv- Nleruoż~ość w!t'wlązanla sil: z zobowI q Według wiadomości z Karlsruhe,
Niepowodzenie rokowa!', pocho \ ze po~łoskl k~ą:ą.ce w prasIe na
.,
t d . ten temat sa nlcsclsle. Jedyną pro
ty na niej znajdować. a brak był zali wywiera de wrat.enlc UU!ranlcą, I oddział PlCc!lOty francuskiej obsta d "
kandy<1atów. ~wararu:uj<lcych po- podryw:J4ąc zaufanIe do kupIectwa POI-j .
Zl W znaCznej m.erze z ą, ze
dł'
d
h
kaźll<t liczbę glosów.
sklego,
wll d wór ks. Maksymiljana Ba- aljadci nie wierzą w s:łę moralna POZYCIę: prze ozo~ą. o'tYC rzas
- Agitacja w samem zało- J\\emorIał wyrat.a nadzIeJe, te l.alnte- dcilskicgo r zrewidował dokładnie i materjalną Niemiec. Dla tego wi r~<ldowl p:zez kap~l(alIstów zagra
żenlu była fałszywie prowadzoila rcsowanc eZYIU'Jld zdołają zl:kwldować' wszystkie zabudowania. KS:<lżę I tla niepowodzcnia spada na po-' mcznych Jest oferla. otrzymana
ł niezwykle niedbala. Dużo pola- szkodliwy dla przemysłu I handlu pol-: podejrzewany jest o ukrywanie I przedn:k6w Stresemanna, którzy i za pośrednictwem związku posiaków nic z>!"łosiło sie do wvbor6w, !'klc~o strajk robotnIków portowych \V b I
I ' dl "
h Id
k"
'. d
t 'l'
dal'zy rolnych
Z drl1~iej zaś strony w ~IOSOwa:l'!l Gdańsku.
• ron w swyc 1 pOSJa osclac
O ta ICJ sytuaCjI
oprOWa!IZI I
w,
wziela udz.ial wlclka liczba niem- ",
Zarzqdcę dóbr aresztowano.
Odpowiedzialność za katastro- Kanclerz zakończył: Jeżeli pano
----O
fę g-Iodu na obszarach okupowa· wIe odmówicie zaufania obecne1.r C.
ł~
1. ł
WIERNI MOJiIKANJE POMAGA
I
1
f
. Z,'
t m r ,to l to n In'
Z
JĄ •• BlErNEJ CESARZOWEJ", I n~c 1 spaaa ,na rancJę. a,WIcsze
u Z~\! w,
a . . ~y ~rzYPIIS ,
,
WIED[~, 22 listopada. (AW) _ Wę-I me przcz N.emcy wszystkIch wv cznć, ze panowie fuz WIedzą ko..
,Kilka ~n1 temu w poctaR'U p()sP!esz,nym. klej liczby podr~tnych me pokrywa wy- glerscy magnaci I zwolennlcv monar- płat reparacyjnych. nie je5lt UChyl mu maią oddać rząd,
\\ arsza\\ a......WllIlO. zlo1onYlTl z JcMna- nagrodzCrU:l dZl~"!l.nel bry\:;Idy kondulr- l ch Izmu habsburskIego przes/:lU b. cesa_1 hieniem wobec traktatu wersalW dats2'eJ dyskusji dr, M rk,
stu wagonów. % których leden srpI~·lnv, torskLej I obsluld parow01oweJ. nIe U - ·
.
i
' , .
odj('chalo z Warszawy raozem \\SZys·t- cZąC kosztów opalu I kos tów k 'j>; nowej ~YC;C, IV HIszpan]l, 3(, ~krzYll ko- skle~o. Traktat tcn naruszył kto~ ImłCOlem centrum, oraz doktór
z
po ry~ a sztownoscl I 7.łotych przedmiotów zc-"
: , "ICle t en, k o~u t ra k'l'"S CHG
t. 1 • !
'..
t'i Iu doweJ aklCh trzech klas Plł'S3tCt1'Ó~V 38, przy- Innych \\Tdatków w r~part}'c~
(»):ólneJ ImlJ1}'ch wśród siebie.
' I Inny, a ml~no\V
z łmleUl-:m
par!
tdnzem w_~lcrwsz~j klas,le me byl~ rarj ~e-J i druclkl~ kOSOl b()we~o w Vil'datka.:h gospo-I, Transport ton przejechał flit tranzy-' tat wersalski dał olbrzymią potę-, (!~ObOW211 politykę kanclerza.
Cogo. w wa~onJe sYPia l nym Z3J~ Q nnc ar l o l'JO\\eI, nie m6wil\c o llmorty- i tem pucz Austrlc. Jcdzlc z nIm b. ml- ge, pozwalajqcą mu na stworzeNaclo11ali€ci złożyli wniosel, od
~eosa~bd\lv~Ch ~clzuS6WI";~ł z POkJZO's~bd'Ch zaAclIJta~~ruk IdkoTl serwd3cj }J ILnJl.
ob
ni ster Popovlcz I dr, .Graetz.
nie sytuacji obecnej (oklaski). -I mówhmia zaufania gablnefowi
eucnasc e zas :lu o w as~ nt
tun,. o 1 gru n a ta'oi a os 0uu .
t
Ele-I. a reszta w klasie lrz.ecJ.eJ.
wa bc;d.zf.e podwyższonl\, wIęc ruch (}SO
Kanclerz dał nastcpme do zrozu- j Stresemanna bez umotywowan a
S"dLf1hśmy. It tak nielicz.ne o-bsadzenfe bowy ZIl\OWU przynq'jlllnlej sIę prrzcpoloAKCJA LLOYD GEORGE'A.
poci;lgU spowodQwały JakIeś /I1tCz,wykle wl. Droży;wa przcj:lZ<Ju knlrll\ ;>;nlusil-a LONDYN. 22 HSlO'pada. OtwieraWrażenie mo'\-vy
ni
rzystne wa1'lInkl dl:! frckwoocH nor mles.zkańców prowitllcJl do z:lnLechanla inc ka,mnan.ic w"bo'reza, Llovu
l
maInej. Iccz slużba konduktorska obJa5m wyjazdów do stolicy lub mIast WOJe-I Oeor(!'c wv~ło'sił nic.nvsze orze-o
B'ERLlN, 22 listopada. (A \\')-1 litykę zagraniczną i sprawę S-go
la lias te w ostatnIch czasach tak Już ma . w6dzkich. nutomiast tworzą sic spółki mówienie w NOTd\t-Mannto'n. 0lo osób Jctdz4 kolejami, a zwłaszcza w wysylaJl\ce na wspólny koszt Jednego z świa<1c:zaia:. że istotna przvczvna Ukazal się pierwszy komewarz dzinnego dn:a pracy ostro wysta
p(~Ią~ach ~pieszl1rch. ~ Hc-zbę aż 38 Interesowanych, który zalatwla mnym beuobo'Cia W AIlg'Hi iest zbieu.nie do przemów!enia kanclerza p. t. p:l przeciwko politycznym tenpodróżnych uwa1.ać należy za nf,c.zwykle Ipteresa o !de stawiennictwo osohIste nie nie nietvl'ko kurx:ów an.zicIskkh. .• Nicspodziewana mowa kancle-, dcncJom socjal-demokracji, psując
dllżl\: O~:zyw1tcie \V łych wa'runkach u- jest konlccZJIc. Nie trzeba się łudzić. gdy lecz i tYCh. któ[zv od AnzIiI ku'po'- rza".
to, co naprawił w pierwszej czę- "
padku frt:kwencll .skutklem wl"Śrubowa ruch osobowy na kolejach Jnż zamicra. wali. Anzlia sJ)'rzCt.'a'ie w Euro.pie
Dziennik stwierdza, że na posie ści mowy. Dalsze pertraktacje
nl'ch nadmiernre cen biletów koleJ(}wych te podwajanie taryf 06tatectnlc dobije O GO m!liollów funt6w mnie.L niż
dzen;u
gabi'nctu, którc poprzedza-I' kół parlamentarnych, wobec tycb
państwo pooosl kolosalne straty na rll- gosp.o<.larkc; kolc·jO'\va.
Przed woina. Eurolpa n:e iesi w
ło
scsję
parlamentarnq, Strcse- niespodzl:anek w mowie kanelec:hu'osooowrm, gd,r! kosz.t J)uejazdu ta-.
stanic klInować w AIl.ltli:i. dlatcl.e:o
mann
z!ożYl
deklarację o znies:e-j rza mo~ą przybrać obrót nieprzeO
krl'l1iccZllvm warunkiem ro'prawv
17~
Ił 17sv:uacH w Anglii. iest odhudowa niu stanu wyjątkowe~o w niektól wi{)z:any. Jeżeli SOCjaliści popiel OnI
U PO suO-rOSYJSulegO.
Europv. g-clvż wtedy doniero kuorych. aupełnie spokoinrch dzich1i rać będą wniosek n:cufności, ·to
MOSKWA. 22 listopada. (A W) cych towarów: konop!e, puch. pic cv euro'Pet~cv. przv.iadą PO zaku· cach Rzeszy. np. w Badenii. Wir-I stworzenie rządu burżuazy;nego
.,'Ekonomiczeskaja Zizń" zamiesz,.1 rze\ chmiel. terpentyna. wlosie, PY do An~UL
tember~ji i kilku prowincjnch pru ze Stresemannem jako ministrem
eza wywiad z przedstawicielem sz:n e1c . z ż~laz~ i stali. zIoła lekar
W dalszym ciar;~l swe~o Plrzeliki
ch. Krok ten bylby ustępstwem spra w za~ran.icznych, mo~toby
~Iandlowym RosH sowieckiej w sk'e, kIszki, Wiadra: skóry ~reba- mówienia Llow Oeor~e zwrócił
Warszawie. ficdorowvm, \".' spra k6w, dyw~nv. kaWIor. suszone ry sie orzeciwfJ<o francii. 7arzucaiac na rzecz socjaliSIów. - Z drugiej być bardzicj możliwe, nii kiedy~
iei tamowanie rozwoiu hand:Jo'We. strony Stresemann, omawiając PC l kolwlek.
wie stosunków handlO'1IYch POI-I by. klej, SIerść i t. p.
s~o-rosyjskich •. Według słów p. Wal'l:ość. towarów. obliczona ~o An2'tli Drzez po'Ji,tvczne int'fv~i
._~
fledorowa od l stycznla do 1 paź, wcdług śWIadectw eksportowych
Pozostała cześć swe~o przem6li
•
•
•
dziernika r. b. eksport z Polski do ~ w ci~gu dziesięc,:ll mie~ięcv r. b, wij:!nia Llovd 'Jeor!!e roświecił oRosJi wvniósł 871 wagonów, eksl wYT10si około 2.900,000 do.Tnrów s-trei krvtvce rzadu l1aldwina. kt6
(Eh
J)Oi't zaś z I~osji do Polski 1.272, P'erwsze miei<\ce w im orcie to- rv - zdaniem mówcy - trzvma'Wc,gony. Na pozycje ekSDortu z, warów do Ro!;}i zaj Je firma.ia·c ster rzadów. Ptrowadzi An~Ue
ty 6pr,?n..~~e powro1" tiot·H;;nzOn~rnów.
PoIsl(,i skradają się lla~te!)ujące to I "RrvtoDol".
do ruiny,
P.A RYZ 22 r~:t"''il~d~. (TeJ. ",-1. łY"7.~il?<'1.e,if.two ł f[r:(!7..,~ ,,,,, En.
wary: garbniki. parafina, p:ly.: \V dalszym ciąZll wywiadu nan
.•Gł. PoJr-.!· ...) pznr V f':>~stw IT'~fcl r"l'lV ~1'(!<i -·owef. i"1:'tV''7~~''ł1 zaś
bmpki elekrry.czne, le~a:s~wa. ko Piedorow . oświadczvl, że kora.
Z BOKSU.
• entC"'ltv łf'ł('r'\.~·f"I'l·>cI... "~'V .,.., ry'/:"o<1 ('-I" .... '~/"'''z'~!v sic ?:~ r,n."'!:'lr1('7' r!!.
tI~ ,parowc: slerpv. Pi'lnlh farb~'! przemvs,!owe, w Polsce Interesula PARv1., Zł IlstoJllda. (PAT). PolradJo'j "leiwom s'\'!vch or7cd~t"'",'łr;nli f!iel~tłm w ~.1J"~'lvjc 1';" stl'l"';~'\Y~'
In lm~we, mstr•.u~:nty denty~tY-IS nawlą7anlet;1 stosun~ów hall- ~fody bok"cr franrl\skl Mal1C3rt zwYc!O t' w rorJ'7.te a-nh~~~"'-n;ńY'. O~,,'i~~- ' .. ;a !'~T!trC;l !mrnvcl.' rfo R:?(~s"lV 7'1
czn~.1 t. d. ~oz (Cl eksportow~ Zł dlClwvch z ROSJa.. ot1aruJąc nawet. ryf zuan~io bokser,. an~łelsJdelt~ MaIL ~zvJv 0118 li "w(J:i:~i!l PoW. {l!)wrót WD,'~zcz;~1ia krollprlnza 'tV ł!r:.'I!.
(~OSJl składają SIę zaś z f!asteDUJ~- kredyt.
,lhew,
~ Holteru.'łl>l(qaów rl(\ włwzv Z~ nie. ce Niemiec.
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Czy

Wczorajsze

alny1

ga\vędy

w radzie miejskiej-

Nu,da I pustki towarzyszyły
Radnv Puto
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I n,e uzyc SZYł W. C ce Je usu- sta. Rada miejska uchwalifa we ..
tlena o rOl\u sa CrZ',,"v U ,e:me z 0I .
."
,'.
Ć
zwać mal!'istrat. bv zarzadził konsobaanl t>O!Ilac lat 16 o Ile spef'l1ioIl'O Jl:O
leszcze lf"dno: lak ujęta lest StmlJak to możliwe, że p:tński malą- ną .
,
.
?ez ~Jl:ody tej Q1S.Oby.
wa hralnnśc! oma'\~'iall1vch przez na;; tek idzie w billony a Ja nic mogę Już
Radnv Szwe;g domagał SIC od- trolę jakości mleka, sprzedawall~
. '
I prurstrpstw w J)rl)ij ektach nas~eJ konu•
. t
. kt
rrl
Wedl1l9: kod. austr,jachlleJl:o nJiierzad si:i kooyfikacvilTIel?
, kupować an! mas!a, ani Jaj I mus! m! rzucen~a ego proJe u ze w~,.., ~. go w mieście.
Na tern po.siedzcnie rad v zakoń
~:roc!lwny noa.tU'l'~e kaa'any jest c1ężkim W t
I d.zi I f
l' I
' wystarczyć 10 deka mąki dziennie:..
, du na ]cJ:!'o bezcclowość, ~dyz me
wfez'iCl11.Jem do lat 5.
'
y~ ':"'Zi: ~ . e n ormalC,l n, e pO- ,
' opłata. lecz odpowiednia kontrola cZOno wv.iatkowo wcześnie, bo PO
Sladam I o Ile mi w~ adomo. drwI tem ko- •
'"
od l k '
b
.
d
Id'
.
d'
•
_ A jak sprlliwa
ta m-zedstawlia sie deks.u n:e 7..oS tfl t dońychc7.3tS przez ko,- J.. par upiec - o pan me n<1 szv aml. moze z amem rPJW godzin e wpól do jedenastej wleCZOI em.
b. n.
wedlul!: oTzeezrnictwoa.?
I mi sję Toozpa11]'zonv
umle rachowaćl .
cv usunać szyJdy nieestetyczne
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lnie dla ?aszych ciężkich. cz,asó.w, ~oczvn~ sobi.e narwmiecr-w lastod.- od~rub.ować szynę, oni zaś podej-I Schyla Slię, obejmuje nóżkę szy·
I
nat t:raln 'e) wynagrodzenIe Odmo- \ n:e, tak Ja~ s : ę poczyna z, zrośll- mU]~ sle s~Vl1e \v'~a!Z z sZ y1kowna kownej paną i stara się wYdostać
są ow parasol.
wym Wrogiem, któremu SIę chce panla odWieźć do domu.
o1:Tcas. Nadaremnie.
Szykowna pani nie zwraca na i ujść.
Po,lożenie staje się coraz bezna- PoJ:cjant poczyna być ener::ricz.
(Wiel~omiejski obrazek) to uwagi i j·dzie dalej. Niedelikatne I Ody to noe POlT'aga, SZy~(owi1a dz,iej11iejsze.
llleJSZY. Szykowna pani mówi:
słowa, kM "e wyrywają się z ust pani zaCZV'l1a sie gqlicwać I 7 paKt ś
'
b l
ó · t ś , -Ach!-I oczy jcj zachodzą lzaCoprawda umówita się ze swym tragarzy nie czynią na niej żadne- ' sją szarpie nogą. Ale to powodujc
. o Tnowo~rz bY y m WI g 0,- , mi.
.
t
I
. ,
lk
bl ź· . .
, no. u musz::t yć mocno roz,
wczorajszym ancerzem. a e za- go wrazenta.
ty () o LI meme ~Ię szyny. mc
d' I d'
. . t
'dl
Wtedy policjant prostuje się przyj
mierza stąp'ć wp'er d
we!!o
Id' d I . Wt
k w· lk"
.
'1
są ni u zle w tvm bum Ie, acze•
.
s Id ' .
~Ie d a ~J. 'd ~~, f'u IDe Ile] ,vIJęcetl't l '
t', I O
. gO ta pani nie zdejmuje poprostu muie z powrotem urzędową po• a' k' w. I . Ć I W
zle swej ra o CI WI ZI, ze Irma oaes o g upla SY' uaCJa. cZYWl
stawę i mówi krótko: - Zdjąć!
b. n lera I spyla O a k Cle.
fl ?
pieszo. A to z powO'du nowych, rowicz i Syn wystawiła już swe, ście zbiera się Hum. Ciekawi i ta- pan .o a
J k'ś hl
k
d'
t - l
l'antof1i, które wf' oożyła dziś po raz jeslenn'e modele. _ Jak to dobrze! ! cy. którzy s:ę litują.
Szykowna pani staje się jeszcze
a l C ?pa. o ,pma. p~n ole.
y
pierwszy.
_
SzvrkoWll1a oan} i zaczvna
na wet tacy, kt6rzy
i mÓwi energicz11 ie :-Nie,
I
.. Cóz:s, ucz. Są to pantofelki, które tylko w przechodzić przez ulicę.
poczynają dawać dobre rady. _ tego nie można uczynić! Przecież n . . ~ o o u azuJe .Slę o CJągmębar..dzo genjalnych momentach poO Dolarowicz i Syn! Wasz WY- Czlowiek, w nieb ' eskiej bluzie me- ;
od samego
:a.w
lcc
wstają i wychodzą z rak szewca. sitek pobiCia za każdą cenę k cn- chan ika wyci::t~a flaszkę z k iesze- , to n:e idzie!
I ~ nleste y , ca -: onW ponc~osz '
N' h d t h
t f lkó
t k
d
'. I
. 1i
b
t
Nareszc ie zjawia się p e,liejant. · Jest wystrzęp I ony.
yglądaJą nale e ę yc pan o e
w nawe ,I ure1lc,ij spowo owal straszne nie- ni l po ewa szy n ę .l·a c ms runa no
U rl
. J
• d . l't . . we t d wa pa 1usz k'l
I
opisywał, wiem z góry, że mi się szczeście! Szykowna pani spie- zielonym płynem. I to nic n;e porzę ", owo I Jez za r. CJ l' aSCI I
.
.
to nir. uda.
I sząc do was. uwięzła obcasem ma::ra.
, żąda zd ję.eia pantofelka.
Homeryczny śmiech rozbrzmieSzykowna pani idzie wzdf:1ż swel;O nowego pantdclka w szpa- I l'r amwaje stanęły i druQ.'i ic h .Szv :< o\\:na ,pani ~atrzv błagal- wa dokora szyko\~nej p~ni. któ; a
trotuaru. a ciężka karłowata laska rze szyny tramwa jowej!!!
szn ur widać już z daleka. Nick t6- me: - I le, nIe mozna!
I po r wawszy p.an OIel, UCIeka.
parasolki
w jej ramionach jak
Godna
sz vko\\"Tla ! ry, cnc rgiszni cjszy
poczy- ' Po l' eja nt
\V ia
m6wi: faun w ramionach nimfy.
Dani poczyna czyn i ć Tl'ióbv i w y- I na kląć.
W piersi jego rod7.i Sqę urzuc i , Ją moltą. ta panI ma szcwścle. Że'
Na rogu stoi dwuch posłańców. Siłki: by wydr)~'al; (:" Z tej pu-j Obyd~vaj ,po's?ańc y stoją pornię- 'lic wf dzy o~zywiście, a cztowie- , nie uwiezi" obiema nogami!
(Oflanrla sie oni. te za odo()IWied- łapki.
dzy gaplaIlli ~ radzą, by poprostu \ ka.
•
l
Tłumaczyła Et.
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Handełes.

Z działalnoścI miejs ~\ich

-0-

władz oświatowych,

Oczy z clę:tkleml, zaczerwJcn)()netnł
Spr3JWOIZda,n&e odd,~!ll'łu s,zkolniotwa za . czyclelstwa s~kól pows:.r.echnyc" dąty
powiekamI. spoglądają zawsze trochę ' III kwa<l't>al r. b. z,awiera obfite d<llfle o do J>rzyg\Yto·.... a'nia wykwalifikowanych
drw1ąco_ Czego bo ni" wldzJały te prl'!-I czialalnoścł sa<rnOY'zadu mi.eJSiI<dego na sil n;wczycielsko-instrutk()rskkh. WykI,
niklIwe, wIecznie zaognione oczy_ Im JXl'lu szkolnictwa 1 oŚ'wja,ty.
dane są r<lboty papier<lwe, tekturowe, ,
U
nIe Imponuje
gest llekcewah-I Zamier2enla oddZ'ialu
do re- gliny I drzeJwa. Liczba
wyno.
• • 1r •
ce skrzywIenie ust.
mon.tu szkól zostały w okresie spralW().. si ckolo 60. W J>rzys:r.lości zamlerz;one
mleJSnlC •
- Chcę r;przedać ten takiet, bo 'liŻ Izdawczym w z,nacwel częścI zreal'r..owa jest znaczne rozszerzerne programu za.
.
me naJmodnleiszy, a ja właśnie zam6wl-llJe, gdyż na ogólnl\ liczbę 162 szkół po- j~t w szkole.
(b) 0.n~g-~a.~ wie~zore~ W satt ł Wobec
tego ~!?(yl'1 e ,zebtran,!e. uwble z Londynu nowy!._
v.·~z~hnrch dokon ano l(nl ~.(~' "'();!O rl' Pr~cown,ia przyrocLn!cta z J)oczl\tklell
i
rady ~le1sJ1"(le'1 od?vr~ sle .o:gó!nP. chwaqa • UpowaZl~1~ sle za,rza~.
Handełes zgłębił do dna wszystkIe , m<lII1ItJU w 109 szkolach. UrządlZoo sz.kt'Jil- roku sz.kolnego uruchomiła tnecl oddzIał
zebranIe Dra.c~wmk6w tll1eJ~Ik~ch
.1) do natv~h~l1a"t'Owe'f!O DOCZV tail1łkl świecącej szychem nędzy ł 7.na nych zalkupiono na sumę 156,sgO.OOO mk. przy ulicy Narutowicza 42. W orgami~a
PO? przewodnIctwem pana .Etkwl- n'!cn!a ndłT)lO';"leUnllC~ kroków w ce doskonah psychologJę , ,pańskich cłzla- Z pośród nowo wzn<lsz.onych gmachów cli Zln-n,jd,uje s.lę odzia~ czwarł.y praCOW11!
SklCg-O.
lu n al\1l(Jnde·m a, rna.2'.lstra:tn do nie- d,'hv"_
w dndJu 4 IJistQpada oddalllY zostal doo UŹy- dla ucz.n~Ów szkól powszechnych, poła.
P. Kaczll11aif'slkt zrdetro'wal SV... zw!o'(:z,'TJoe~o Ulr~Q;1tl~'O,wfln1a' 'W'''''VZna on włl!totne, dU5zne, ciemne su- tku gmach szkolny przy ulicy KQnstamtv- czooych w południowej cześ cI mła!lt:l
.tua~ję obecna .i odczytał ~p':awoz- S~klCh z,al~glfoś,cl. olTa.z hono.row31- teryny biedaków I znaczył ślady swol~h nowskiel 27.
\ W dziedzinie higieny szkolnej wrganldanIe z p'r zebiC.lrU o.srotIl1nel konfe ma ostaltn1!~ z;a'war·tel U'Il10WV,
zabłoconych butów na m!okk3cb, pllSWS- W sz.kole pracy uruchnmiono dwa daJ zowano w r. b. wzorem la,t ubiegfych \v
ł'Cll~.i1 Z ~laR'ist~a tern. po~zem z~- • 2) do ~~JOC1a kat~g~~~v~iz,tle.g"~ Itych kobiercacb w buduarach plęknyCb sze oddziały, ta'k, że obeclIlde sz.kQ!a tl\ tnicsl:tcach I1pcu I s,ier?n~11 pófkolonie leznaczvI, li mal{!" :stn\Jt nie wvpełma s~~n'oW1s'li 11 w SlP!l'aw.le ,-e pen kobJrt_
r_ .. lada 6 o<IdlZiia~ó",·. z którycr k~. _y li- , tnile w parku 3 maja, z których kor7.ysta
swYCh zobowiaz<lń, nqe w"~T1laca S.ft ,1)'TaCO~1!1łIk6w b~datCvrh na ca~
Do swo!~o Lru.·dl !)g(} w~l(a pału'w:!ł Czy 1>0 23 dzieci. Z~dattliem szkDfy pracy I lo " w\'1"l:kiem ogólnie bardzo do<latnim
W terminie pensH. aczkoh\1ck zo k?",-Mean utrzvrnar~l~.l, ~arz robotI ~ !,·'.tn..l pcdusz~z..v .. ~ w';')";;', ~
lest ZlTea,nzowal'lffe n'ajnows.zych ~'J'IlL-' 3977 dZieci w tern 1000 dziooi fin-alf1sowa
bO:"ia~al sie wvp!acać p{)bo!v mk6w ~J.v kan.a'!'2'aIC1:. . '
_ ta ootr'~how:-I" ""J~, cltll"ba l 1"11 :>T''1'''''-1 kdw badań i teorii J)e<d~l!:(}~'cZll1ych, p-ole I nY:}1 pru~ kasę chO<l'ych. Z początkiem
nalwvz ei Z ~rzvdTIIowc~ o,pÓŹln'if'3) 7.v, az,V'\VIs'Z'\. że V;.:r.t~ść ~a. dla dzieci I zwiewne t jedwabnego b:t· ~ających na k<l(),!óYil1()'\valf1,ilU przedmi'O- roku !'zkolneg() wszystkie szkory poniem. r~ó"''Il1ld
ame t urzv:J- b':,\\'iCza n:ł.a~ pr~lCow'l1r.:'m.\ ml~~- r tystu koszule wesołej kobietki" 1ru0-11,h. ' łów nl!iucz:'lf1ia wokól pracy ręcznej.
wSlIcchne za<Jpatrzono w apteczki. T.a~
mo\\'~ nI e prfilC oVo"n :~( W ()dbV\V~ ~1{,\:h obn~Z\ ta Sle w CI,n l~d°mJ c.eJ %3 otrzyn!l!ne ze sprzedaty plettl:tdzc Sz!\oły dla dz.le-cl n,iedoro~wi.ruiętych PP. h'kd rze-higieniści I>rzepf(}wadzi!i o~'e me wedihl'f! umQl\\'V. To ~ail11,O p.rz~SIZ.to: o 55 proc .. z.a'Ś o a karmm do warg I cl,'1stka z krel11l'm... --, l'osladają po pięć od.działów, z których gólne b<ldanie IZJieei. Celem pogłębienia i
dotv~zv f srporawv wvpłacema 13 drozvztllane.
ust-a,lane 'P'I'~e.z ~Qł:'n~ Stały bankier akad('t:Uka, początkuj"e~. · każdy liczy po 12 do 15 dziecI.. W szk/) .. ~:l7,toczenja bacwi,etszel opi.eki leka' rskie~
1
penSfI.
. '
•
sie sta tystvcr'l1e: maOCO\\II1l'CV ~o ~ m:l1arZ3. aktOll'a - nJerzadko też Ilt.le lach tv ch na'ucz,a person.el speClaln!e wv nad dziatwą szkól PQlWszechl1ych, proJe.
'vV dvs1rustl nad ta SJT?raw~ l!cz~ tr:zvmma zasa9tn:lcz~ z cń!m,e- wa w swoich od brudu lepki~b palcacb k wali-fikowaIllY. Szkoły dla rtiedorO'1iWI- kt:Jwane Jest w przysz!oścl powicksze.
n: I?6wcv w~kazvwall,ze nIe s].ec'Z!1vmop6zn1~II'1:rem, .... Ui~wai- sztuki wyłwornrJ garderGby z:lOotych f niętych pozostają w starym kontakcie z lli.e liczby lekarzy i higjclI1ls.te'k, oraz zal'\~~na POI~g-ać na. zob~wraza ... nta 'S1e ~~IT:a, dr' ~o na~~;~~~Sih' ..double" paniczów, Jeżeli Im nfe pos1u- pracownią PSy<:h~l()gfczną; dzieci badane angażowanie Lnstru:ktora wychowania fi.
rtJc.th m~,srlstratu .l na1ezv bez... we.g'o ,,"S t~Iev.!a na.'. lIa~vc :tyło szcześcle przy zIelonym stotlku... ~t\ cN'ocz.nie. zna'Jdując się 1>Oz,a tern pod zycznego.
wzzledme przvs,falD!c do bczr·obn... P'O~ftu,la1ów.
Ua,ndeles wle duto ale m6wl mah ł ci:,\~!ą obserwacja nauczyciel!.
I
k6t . Ił
cia.
Osta tecznic w spra\Vi~ te~
2) wvr6w'l1'atTI~e o~bor6w.
00- naJcześcleJ cyiram1'H '
'SlK' la dla dzieCi mQTaln~c zaniedba- ! Roz!'zerzettie działa.lnoścl s~'
lagtyzvieto rezolucde nas-teP'Ul1aCe~ CzaWS1ZY od l ~dil1.!a. O 55 OTOC..
_ ne za te diury?
nych liczy 34 uczniów w pięciu o-cld7Jia- I cztlych, wobec hra,ku lokatr, ~stato tri',
t Ś '.
~'j otrzymywanych
j aliZ('lW2111e prZez WJllrowwzeme nauczare CI.
n.; e zal'eż11;'o'" \J'.
.•
_
Trzy ml1jony. To zlUlełnle dobre la<:!1 i posiada internat. Przy bntc,rnao·" ..
k~
,.Ogólne zelrran'ie stwie:rdza. że doda tików dl~ozvtn1anV'Ch. ustala- snodnle.
p'owadzonc są r..,boty recz,ne I r-aięcia ma.w ootychcza:owy~h lokalach 5Z
mag-istrat świadomie tamte UiI1lO'"' nvch P'l'zez kom. stalt..
_ Sp-"'\dJl!e? •• Ja m.lszlał, te to s.zJto'~. p'·akty(.zl'e. Zahl.d teon pozosta,je p'ld , ja!'.liczych na dWle zmlanv.
we. nie wV1PclniaiaoC nTzvietv~h zn
b) wvn4arenia ostam'i,o u!'.ta'ooe 5 ty~Jąc6w.
k;Jntrr'l\ op:e':l\ speej!lr.eR"o kuraiorlum, ! PC'za instytucjami miejskiem! oddzrał
bu\\ ia'l'a ń , a miamowkie:
~o w~lkaż;nilka ch cżvź,n:a'l1ego "':
_ Co?1 Pięć tysięcy?! To bezcz~J- w któreg" sktad \\oChl.dzą przed~tawlc:e s7kolr.;'dwa posiada pod k011trolą peda1) Dohorv oralZ dodabki d!1"QlŻvt- w,,"sC1kości 60 P'l'ec. I abv d~·dat1k,! noM!..
le wydzlahl oświlty bltury. op'eki Sp:1 !:('l!iCZ'l1ą ochrcny, pr,;eięie przez wy.
n:ane Ixac o"\Y'I1 kv o'trzvmuja na.- dr{)żvź'n1alT'e bv:fv w l}IrZe~·lagu 3
_ Ja płacę ~otóWką!'H Na moie !';'!J. '~C'ZN;J Insrel<ci! :zkolnf!l, oraz ra-cly :\7:al oświaty i kultury pOO względem
dal ratami., k iTklln astodp:'Owem- dni wYr,f2r~ne.
m1enkl ia ó}!ila.jam!~. 5 tYSlllCów to jest miej~l.;,i('j i ma!ti1;trafu.
wyC'lwwawczym. Pomoc miasta wyraża
a \V n;eklt1rv'ch oc'.o7ioaf::lrh z k'Hku.
Dla osqal1:'l1il€:<:;a T"(')IWvż~zyrh n·o prru;Z!.h N~;;ZI1 marka póJdzl-e w gór'!!".
~,7\.,;; dla d~;('"i I?;luch()o!1'emych liczy s:e 1"f7CZ oplac2m!e z kasy mreJskiej Z!
tVg"nd:n.'owem o.póinicniem.
sm1atf&w UDQW27.l1ia k ora"'z:w d., ICna lu~ hiko co lIi~ 1d71c w "'ór"I." 'Pił.1' (, Otldz'~ !ów l 47 \\~.. ('h"'·"'·rń('ł'''v r"d 7 do o:bronlarek. oraz d01;tarczanle pomocy
2) wvda,lanie
i [)ITzvim·o,,'all1ip wvlko,r zvstanqa w~7v'sqkkh roznl"). !nłe w!erzv w polskie m:\>ikle? ... Pan łcstl,~ I~·t. rr-w ~'o;.koIĘ '$tnirją wa-rst.bty ;tn t:arKc>wych, które powstalą wtas,noścla
praco \\ nJkńw o~h,:,\,·at O:;:f' ~~b~ew rza,d z'<!,l'l1vch. śr:Odk. ó",".
!;łepski ol.J!w.-ttel!...
\Iarskie, irltrotga,tMsk'e, poza tern 7.1<'1Ś na ł mi3!':ta . W wyn,:.~u wizyŁacT! tych ochron:
zawartej umow'l e Jak równ!e.z uPo 0ł\11~1en1'U !"praw weWT'le,trz
JeżeM go wyrZllc!sz za drzwi, wraea uka szycia i haftu.
Il'r:epl'owadzonel przu udziale ta.wnlka,
ellwale ma'gi.!stratu Z dnia 17 paź- \1V'Ch Z'wtal".nru J'11-zv";e f ,o iecln('l,~r(lŚ 7.aif'a,'Il z za pmg!l, wtyka głowe we drzwi
Szkota gos.poda.rstwa domowego ma prze" od.nkzącego wydziatu, P. Z. H~dziernika.
nie re7r'uo(",;e nastem!i:'!'cei t.rcśd: l1'yta:
za zada,me dać opu~zczającrm szkolę pn knw!;klego, lXlstamowJ()iI1O rorgan!zować
3) nie baczac na ki~\I<-:>kT'(lttTIe iiO.,.Zehra'l1Q cz~orknw,ie. DO wvstu
- CrJ~r.' tysląców 9
\\'szechna dziewczefum podsta,wOl\Ve wi.a pcrlodyczną kon:role ochron, sprawoterr.C'la,c,ie zatrzatrlu Z'wj[1rku. nie Chall1nl s'Pl1'a~·r'7rl? ·nlf1 '7. sV1tvaci~ or
Kruk.
d{)mdci kroju I szycia, prania i praso- wana przez w~blt~e siły fachowe. Cel~m
znfat\V'iono sn.nwv
l3-ei pensi'i gal!1i'zacv'inei zwiaZKąl. OTzv-chodza
wanta, go1owan'!a I pleczC'l1ia. Za.jęcia oC: roztoczenia ~PJekl wogóle nad ~!<ld~~.
PTl1cow'I1:lkó w. bedacvd na całk{\ do ·przek' o'l12nia~
i1Ż '\v1<'lkl',t"i\( t12\Dzi§ie~sla
b~\, ~jl\ się w dlV'llch f'!"upach, codl!ien- tą ~stanGWlono .wystąplć z in1c!ał y Ił
witem utrz','mnm tu:
rzucenia wa,llk'i J'lTI7ez rr,,"":('fT~t n a '
nie cna Jednej szkdy
ratC'ienla t-wa OPIeki nad d~lećtn\ ! mło
4) nie m('P"I1' °"':" 110
zaleg-lvch leżv
w ia,k na 1kr6tszvm czaS'le '1 ( \ , •• ~ .,.~. I"' " t; o: L~W~T'''''''11) tt\Słol.
Pra~ownia robót ręcznych dla nilu- Jzieża.
dodatków d.rożvźnianvch robotnI wz.tl1ch1~ć sity we\''Il1ehrz11e o'rl!"at-'f', '1' ... rf'\nf ... f ...... ·ń~'1{''!:o.
. () ..__ ._~
k6w na )'\l~"·al:;ialCh P1:(,;"kkh,l11i~zaJ~vime z,,:iazl!m. h-v te!l1 ,,"SzelT'.~ , • .T~"~",.,·",v prn·hTt'l!: po~ody '"
wzbudzniac tv'in samem wśród 0.- 1k!'e z a T1"alChv. cZ'"nil"f1e nrze7 1f1"3- dnIu dzlslel!:zym.
R"6tu PTac'ownilków tl1~(';,,,;t,-k'h TIłe- g.is.tJra,t.na 0ot,,,,hoC721<'o'We 7 Ą r llw- Chlodno, zahcmurzelllle d.ute, mieiscam,1
zndowolenie 'Tozg'oiJ'\7IC'ze'Tlie,
z cze praco,W'ni1k6w. mó~t w każ- opady, słabe wia,try wseho<lini;e.
C7e'!'o mot"~ nR<"~:>,...,i.r r1~(\ wadstra dym wypadku skutecznie odpletu niepożądane k,omplikacje.
rać".

,
·k
Grozba stra)

-k '
pracownI ow
h

wynJosły

odll1oŚ'nlie

słuchaczy

'em

i

I

w,:

I
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pogoda.

Opłata

protest.owanych podniesiona.

Otwarcłe mip.!włą~b(OO Idnemało2rafu os .atowe~o.

ł'!ed7 I elę

Strajk w monopolowej f a b ryce

miejska od weksli

Rezul'!tł!tw obrad komisji radzieckiej.

nastąp!

śro·;~.
o~óinvch.

piekarń.
~karbo·wo-budże~,)- raziła opinię, że uważa

W
cmi:l 25 b. m.
uroW
'dtlia 21 b. m). obrado- ! ków
Co sie tyCZY prac'i
czyste oh\'a'!'c!e mIejskiego klnematogra- ~ wały krortJisie radzif'ckie do ~nr:l\V II nocnei W p:ekarniach k·omisja wvpaplerOSOW.
(o"
Dotychczasov.ry loka! '
oraz
za rzecz
(b) Vi dniu wczorajszym wybllchł DyrekcJa ofiarowała 86 procent pod wy t- krnt:m3t'fl)rrafu przy Wodnym Rynku to- wa
pierwszorzędnej wal?:i ścisłe ptze.
strajk w tutejsze) monopolowej fabryce kl. przy kt6reJ nałleplef płatny robof.tlk !tał gr:mtow.nie odnowrony l zm'<lCZIIIt.e
Komic:ia do s'o raw o~óll1vch roz~ I s'~rzec:-a~ie pr~cv nocn~j W piekartyto~weJ.
zaraMałby 7.30.tOOO mk., a Inni od 3 do rozsr.erwny. Obecnie będzie to jedM J natrvtI.·a la wni,o..c::ek r. CredowCl n ' ach. ]akotez 8-godunengo dn!a
Robotnicy, zorganizowanI w zwłązku. 5 mIlJonów mk. tyltodnłowo. Na Pł'OP01. Y -\ r..,dv.iększyeh k!tn w ŁodZll.
W 5praw': e antV5:anitarnec:-,o 5tarIU pracy.
.
łądall wyr6wnania plac z procentamI, ' cle tę robotnJcy nie Zgodlnl sIę, wobce
oosa-sji w związku z ep:demją t yW ~prawje wv'Wla~1;CZen ! a M~r
Jakre otrzymall Innnl robotnicy ł6du:y, ' c7ego fabrYkę zamknięto l oddano "od
,Wystawa malarska.
. ' fusu brZ;l!~Zrrego, wniosek radne\?:o I dv .. Je-d:zei6w" pr7;vchvlo'no ~le
co wynosiłoby przeszło ZOO procent. - ' ochronę polIcJI.
W sohote. o godz. 12.-eJ w l'Otuande Milmana W sprawie pracv nocnej ' do
wn ' o~ku
maInstratu.
abv
w sali witratowej kino-teatru .,Ca511!()" i niehlc':!'enic7T1 vch warunków p.j e-I wszcz~ć od.p{)wlec'nie kroki dht
odbędzie się urOC!yste otwarcie zbro_ karn rórlzkch. oraz wnlo~ek ma- zabe z .:ee7.enia mi~5tu ter~nl~W
10wej wystawy art. m~I!JI'1'v: Wineon- g:~t-atu \V si'rawie wvw12.szcze- Dod budawe kolonJ! robotn.'czej.
(b) W dalszym ciągu wym6wlły pra- ma Hermm PraJs w PabJanlcaeh, a labry te~o Bratmetra, todzłan!n:!. 1;nan·ego w 'liia 'osady mlvnarskiej .,Jedne- urzedniczei. oraz instvftuc.ii o>p"ekl
c~ robotnik0m firmy Brodt, Fryde, orlZ ka Szlesera w Ozorkowle uedukow'lła szerokIch sferach malars.kich I !gnacegfl jów" na Dotrze'b v mias1a.
~Dolecz,!!ej. Komisja skarbow.o-bud
Rozen I Wllickl z ZduńskIej Woli, wyma- pracę do 3 rlni w ty~odnll1.
Ii,I'Tszfanga ~,Krakowa.
Wniosek radnei CredoO wej posta . 7;etowa potwierdziła szereg stahlWiając na 14 dni. To s.,mo uczrn1la UrWyS'tawa obej.muJe dliafy; graficzny, nowi'ono skierować -do wvdziatu Itów podatkowych, st?~,owanv·.:h
pastelowy. akwl'lreloWiV I olelnv.
zdrowotności P'Uhlicznej dla n:e- dotvchczas przez ma~lstrat. oraz
.
,
•
zwlocz'neg;o zajęcia Slę spr~wą :)t~ w myś.1 wniosku m~{{; stratu J"f1:
WYj.)
nu posesii. z
(ar.
ol)latv miel
".I.
);I
JWI
6 i 7 .. Regulammu samtarneR'o ' .- s!ile od weksh z?prot~st()IW3!Ilycb
i dobrze
R6wniel do wvdz'ulu
w
Proc. od sumy·
(bl W fabryce tomaszowskleJ _Sar- cIa dyrektora, który t1e obchodzłł się z
b W d Itr d ' I J
t o~ZI)n,] ! ci publicZ'reJ sk:erowana hędzie weksloweJ.
lt'ata", która wyrabiała zamki do karaol- I nimI.
( )
n
z.sed~zym o w . Ale Ispra',Y :l pi~l,i''''~'''rznych waru i }.
n6w istnieje umowa, te robotnicy otr7.: Y-'
Celem zażegnania konUiktu wyJec'tal rnsłaJe w banku ban owym
mywać będą te S2me podwyżki. co me- . na miejsce Inspektor pracy lIellń!ikl,
facb Ko~c1IlSlkł s!)ecJalna kan d II
!aloW C Y . '
Irema udalo sle zata", zIlkwldowa~. Pra-! kUlm ~wbdeełw przemy!!łowvclt zar w•
•
ObecnJe Jednak administracJa labrv- codawcy zgodzili się na wypłatę oodwyż flO !)rzez mJeszkadców Lodzl, Jak I po\l pnstarlOwlla ostatnl!!] pOdwyz!d nie _kI, a dyrektor obiecał znrieni~ sw6J st.J. 1 wlatu.
. . "
_
.
"~
•• ~
Vlyp!~clć, wskutek czego wynikł zatarg. 1sunek "o robotników.
Wobec utwom.nla r.oweJ kasy, anlu- , PremJery B przedstawienia po cenach znl ....
<:1'
l
rzędy 5karbowe ani kasa mldska ż:tdd zenie.
.
RobotnIcy domagali się równleż usuull,:, ' " ' ..
... I b d
maJ"ą
powo
nycb patentuw wy .. awa .. n e ę a.
.

ośw!atowe&'().

. . ,

l
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Redukcja pracy na prowincji.
•

Trzeba

1C~ ';ąC

Kal!1 dłll kU1JUH'Cych

się obchodzl~.

u~vz~!ed~ien1em

zdro\\'otno~ ł

lJ3ItenfY.

I

;v-

I

P ·_ekarze

szantażują.

I
I

-()--

Skrlyn"ta do li~tó w.

TealfT mieicki nrzv ul. CetTiel'ni'a ' na widowi~·kaiC'h (",'l"r 1em J9~1~ 0nei pod dvrekcia D. Wro-czvń<ikie. sóh. z tcp"O na 1''H'Tl'':·e T'~H'h ,r;o~. ~a
!!O w ci~!!'U T'rt:fd7i'E',rn'1<a 11'. bielf. zwv,lclvch 6.613.
(1J1a, młor'z ! e~v

m::istrów plelrarsklch zw(6- towej, maJstrowle nie mon podwyżki
Sza.nowny Patnie Re<ł a kt(').rz e I
rd o~ó!cm 29 widcw.~.k. Z te~o 27?5. dJ'a zI!"'zes7eń ~396 r na?~le.
d,) Inspektoratu pracy z ośwlad- tej wypłacić pracownikom.
W Nr. 316 "OTosu Polskie'l!i'l" I Nr. ~15 31 ",iC<':7crCI'\'·vrh i 6 D'CI~I')'~·,,.fln~·o- . dZlcl'l1vrh N).ro,tud'!'1Jr"w,rl"h _ .re;.
(zcn!;;m, że ponieważ referat walki z
Wobec powy:tszego stołmy znowu Kurlera Łódzk1~o" w spr:l\v07.damftl wvdl. Pr,.("c'J~t?v.ieiTI,:a te ~,kf?da- _ P'l'zec:etnie W1m:?,~?1() Tl'a .ka'7rie
lic~w~ przy komlsarhcle rządu nie przed rro:tnym zatargIem w plelcamiaCft" ~ l'Obyfu delegacj! wystanej dn Warsza- fv sie Z 3 tY1'e'!i",ietr _ 1 (\Irv~''''rtna "'iccrwr~~n l·W"F·tkt€> ~'9 ,;rdrów,
c~···, 'l'v7~lcdn!ć przy kalkl'lowantu ce· na ezem der!)1 J:wykle nlczamotna lud I wy w sprawIe bezrobotnych w Ło-dz,f t1. i Z tkrra(,7r.ne _
••W oh'1'r"zu na l'reml~rv 535 o~óh. d' a r..r7e ..
Ul' C~llcl};l ostatniej pndwytld 60 proc~n- J1OŚ6 miasta.
krunła sie wtmlnnka. la.kC'hym mlat słl) , ~n'ier<:'i" .. lJb;("T"z sie n"r('~7.c';I'··- szeli - 679. na "ie.r'7·"1f'~ ~o,po'"
---~o----;-wvratiĆ na kM1ferencJi T. n. mlnl<;lrem \ ,.Ten'. kłńr~Q"o hrja N' tv'ar'1v"
r tufln;clWe 726, d'a mtokl7JC7V S~6lskim ..te trudne poło'-cnl.e r~bntrn-; . '?,lrr'Ś t()1 h('ł ',.ie". 27 7 wV1'{)vch. 699 widzów.
1.r
ka w Łnd71 ..... "mal"a ta n.\rr-Pc .. r,,,łć. fe ~ Ó'2 rT7l"!reJ1 j 4 dla. tl1fcd7.ie~v.
W ~ezc'nie 73 dVT~K('l;' n. N04\!
J)~Tem~'·r ł6<łrkl Tn~Mule się w rękach , V'i ol<" p.,le ~,r,"?~·r7.rI"'''-'''7vm t~- "o," "k'('p'o ro.... OCJ!et11a f J'7"a wJł
J
katel!(\ '" tr
Q
Ten ,I.,(. W \,""rrsi:la
n8,
(b) Y<>k s'ę dow:(ld!ljZ~y, w dolu' b~rrnan. PrzemysłOWCY zabawł~1 r~znle, te stów tvch nie ufvlcm, srdyi }: f,.-('f"(1 bi,'a r{)~ t\' ~,;i'v". 7 ra?;v ?~S. na \\'icl(,·\"~<1<'!oCh ~1, 'n~"es~eń
'''''Y'<,h''vm wt?czo:nym pocJą- w Warsz. przez dzień dzls!ejsZ!t" tll.!?OOkro sk'-Ję na st2nnwl!ilru, te kwe· .W cr'~~:\! ~rr . erd , .. tTblerz sl~ 1500, n. na uC1J!1ioW'S~(rh ((.;1.
.
db d
d 'stIl n:'!rooowofclowa lub wV7.nanl n w, nalT/,tł·1-"'~ e ,. J( ('\rt.!'rr~r ('lrl 1If'"rll
•
b-t
. li' w}'~~c. afi do Moskwy przez podczm5 którego o
e ą nara y me od,;rywa tldn.eł rot! w ~~unkl.1a _ 6 ·razv _ •• Jatlwś to bemie", PO
Se<ZOll1 <:lvr. P-:trWlf!~3<"1"~
yt
,r"fT'Znvę !lrzedstawi~iele prze- z wlce:llremJerem Koriantym, a I'OmledtY ka()łłalem a t>ra~.
4 ra.zv _ .. P:m taz y·· ł ..C7!''r'O''''"~' t}jec~ !e.n~z".. .. ~e-cn., 1'~ z~llt1wi&
i . •. lnwc{ IV 1ćdzl ich PP. Pawło· następUJe WIeczorem odjada
Aleksy Rte~'I'~kł.
cel. olraz 3 razv .. Jc;g-o rr.e~cna·
tla SIę n a]1e.PI eJ % dotvcbcearowsld. Brodacz, Zylberberl i U- MoskW}'o '. _
-:-;,.
ra.day miejski.
Publiczności W tvm ohesle by to ,·vch.
(b)

,Ił ~ic

C~ch

wvsofcośc1 pół

---0---k. '
Powodzenie Teatru mleTS lego.
"J"

przr -

!..M-I

st~noWlra WDr?Watfzlć

· h I· d HOSaWYj

e ys łowcy WYleC a l o

do,

ha.katntrc~n,'('h". ~twre1'd7:''f1'I

.' .

.rr;t' :,~lr· "'·Vc:: 2"··l1ł ~3''''
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nr{'tl1;~T'~rh
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Nr. ~1'"
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Ciekawy dzień w sądzie łódzkim

Wsz7stkim. JU6rz7 oddali
drogim nam zwłoKom

ostatnią

posługą

·e szyza paskarstwo.
ciąż· ,rok I Kr\V::Yk:=:r~B~nBk

B. P.

,

yl

oze

8 lat więzienia za zaRzeinlk Urbaniak za ukrywanie słoniny skazany mordowanie lokatora.
.
na 2 lała wiezienia.
Trwająca od 1919 r., t,J. od chwm wy·

z

głębi zbolałego

serc

a

sklaę:1a

serdecz-

. danIa dekretu o ochronie lokatorów, wal
ne podzięKowanie
Kob t~n wyrok sprawi, że Jutro będZie moina nabyf słoninę ka kamienlcz,o,ih % lokatorem le6t Dadal
..Niema kary na paska.ru", albo "Za ~wlecle mina pO'pros!l\ urzcduJącego za ' uporczywa. Kamlenieczn. nie przebieraJl\
kradzież lx'chCillka chlCtba z glodu pól· lada Urba·niaoka kilo sIoniny.
I w środkach, aby znienawidzonego. ble·
dzle-sz do wl~liien~a", ale za wyglodzenJe
Zagadniety w ten sposób Urbanlak dnego lokatora wyeskmitować. Pamleta.całego miasta prZM ukrywante' w ce· wytrzeszczył na przybyłych oczy, Jakby ją chyba wszyscy krwawy porachunek
lach spekulacyjnych artykulów J)lerw· oglądał mieszkaticów mne'; planety, lub kamlenlcz.nt.ka Kubiaka w mlesl-ącu sler.
,zei potrzeby, b~ziesz kupował kail1llp. cl}!taJmnieJ K~hanówki, potem jowia·ln!e PrU'Il r .b. na osO'ble bezbronnego lokatonice. brylanty I samochody" - powie· się uśmlechnąl, a wreszcIe sam z kolGi! raSkórczytiskiego. I oto w dnIu wcz()o
dzenla te, ta·k ba.rdzo rozpowszecłmlone ztP)r-tal: ..Czy panowie może nie tutelsl, ralszym sąd rozpatrywal t. krwawą hi·
t tak bardzo uzasad'nlooe, po raz pierw. ;i.e nie wiecie. It w cale! Łodzi nie znaj· stmję, sądząc m01'de-rcę Kubiaka. Prze·
aresztowani zostali z polecenia prokuratora.
szy wC1,ora! wyrokiem IMzkie~o sadu dzie się ani ledn.cgo kilO'grama sloni.ny?" wod.niczyl sędzia WPikowskl w asystenKliiend leGna'k nie za~stydzJ'li się cji scdziów: Wilkowskie·go I JastrzębNa polecenie prokuratora przy; władze dla połofenla kresu tego.
okregowego Z?stały skutecut1e zderncn
rowlI.ne.
swej nieznajomości sytuacii na rynku skiego. Oskarzal pooprokurator Marceli sądzie okr~gowym, aresztowani rodzaju pogłoskom krzywdzącym
Pierwszy ra.z paskarz, przychwYc<>nv tłuszczowym I TalZ leszcze uprzejmie 1:3· Wileck! obronę z urzeliu WJlosll a.dw.
!la goracy,m uczynkll, został skazany na pytali, czy rzeczywiście nie będą m'JgU Fm'Pko~ski.
zostali obaj wlaścic1ele fi:my ma- w wyso!dm stopniu ogół urz<:dnl'
kare, laką kodeks dotychczas przewidy nabyć anj troche slooi.ny.
Akt oskarfenfa O1>Iewał:
llufnkturoweJ Prywin ł fmkeL
116w pallst WOW17ch, powtnny powal tylko dla zbrodnia·fzy.
Urbaniak zapewnił ich jakna!uroczyś·
W dniu 2 si~rpnia 1923 roku o got'lz1nie
W firmie tej z o.~azjt zarzt1dzo- dać do wiadomości ogółu, czy po
Rozprawa ze względu na oskarronesro clej ~ t e m . . . .
. . , 8 rano, gdy BO'lesła.w ~kÓrcz}:6ski, lat 1nej przez władze skarbowe rewl-, głoski o oszustwach były prawstano\, ib se'lsacJę w świecie kuoieckim
Nte Dozostało Męc khJen,tom ruc
53, w3'szedł ze swego mleszkama do pra z'l ujawniono bardzo poważne dzlwe, a Jefcll tak, to co zostało
naszegO' mitllsta. Tłumy koleg6w po fa. nego, }.ak tylko
cy, przechooząc t>rzez posesje Nr. 13
I
chu oskarżonego zalegly sale. Prawie ka
naldycle sle wylegltymowae
• prozy ul:cy Walowej, zosta.ł na.padnięty n.oookładnosci pry obliczaniu pOI zrobionem. by winni n~ uszU bez
zdy z nich, poczuwał się do rtleJed.neł I .poprosić ~al!1a Urbanb.1-ka o pootw1llra-' przez wlaściciela tcJże posesJI, Ad?łfa datku obrotowego. Na skutek te- karnie. Chodziło nam spccjałnlo
l'odobneJ., to też wratenie, Iilkle WY'Wo-11JIP. wS'ZYs-thch drzwi I drzwLczek swe;:o Kubiaka, który zadaJ mu w głowę ~ml~r. go 011{rycla sprawą załntcreso- o to. by w tym wypadku oplnła
lał wyrok byl~ viorunulace.
loka.lu I orzvles:lośol.
teIny c~s IO'mem żt'lazny'ltl. Powalone$!o wał się prokurator przy sądzie o- publlczna dowiedziała sIę prawdy
Sądzono mistrza cechu rzetnlcklego
Po sumlcnnem orzeszukamu wszyst· na ziemię Kublak bil dalej, za-daJqc mu k
Antmrlego
Urbaniaka, posladaiace::!' kr.ch zakalJ11aJTków,
I ciężkie rany w glowę, at ten wyz~nal ręgowym.
To teł zarządzenIe władz proswój sklep rzeźnicki p.rzy ulicy Dzieln~1 odkryto skład magazynowaneJ sIonIny, ! ducha. Po dokona.niu zbrodni Kubiak salPonlewał przez dluższy czas' kuratorskIch wywarto w lodzl
Nr. 10.
która też natychmilast skonfiskowano.
wowa! się ucieczki . Iccz zostal schwyta· opinia publiczna nie dOWI3
• dywa- I n Ies ryc hana wraLcn
A.
Ie I prze k re śll
Urba.nLa.k przed woiną był skromnym Za;pa.s ten.
ny na skutek ałarmu, wszczetegO' pr7.er
masa.rzem, klepiacym blede w swej IlIt.
ważący zdra 500 kllogram6w,
rodzi.nę zamordow3Jl1ego, przez przech" la się o żadnym szczególe toczą- lo natychmIast wszelkIe domysły.
ce. W czasre wojny I po wolnie uśmiech. I prze.kaJzalJlo referaft}wł do walki z 11:'1· dzacych robot.,i1ków,
cogo się śledz.twa, poczęły po mle I pogłoskI.
nęlo mu się szczeście. Marki ttiemfeckip. wą, który razsprzedal 1::0 ludności, a Ur·
Zbadana w chara.kterze świadka wna ści~ krążyć fantastyczne pogłoski
Jeżeli aresztowanI ok3tą stę
a potcm polskde poczeły si.<; sypać w c~ b;mLakow·J wytocz.ono
l zamordowanego, Leo-ka<lja Skórczyńska, j akoby wl a.ś i CR;
I~t e tej f'Inny przy winnymI kara Jaka zostante lm
raz to W>iększej Hości. Rozszerzyl sklet>, dochodzenie kamc o ukrvwanle w celac'l zewala, te w kwJetnJu 1923 roku Z;l·
k t
t r·ll i
"
I
~ spekulacyjnych artykulów pierwszeJ !)O- mlesz
. k-'
.
1.ł .I l
I
7 pomocy prze ups wa po ra I s ę wymierzona, U'U~
-..t-traszy WSlystOnnrządzl'ł sleh·l".. I· ro dzt11e,
nab ra ł oau""a z ro dZlna,
Sri a~a ącą s ę z
skich manier, a wreszcie
trzcbv.
osób, w domu Adolfa Kubia<ka I wkról- uchronić przed odPowIedzialno. ldch od uprawianta podobnych
kupił lIoble nawet kamIenice w centrum Roz'!>r3IWom prZeWodll~ył sedzia Wit te pomlemy n!'mi, a właścicielem domu ścią.
praktyJc. Sam fakt arcsr.towanla
mIasta.
kowsld w asyśClie sędziÓw Kozlowskt::~o powstały na t1tl opIaty za kC)<!ltorne zaI
P
.
finkI
Jf
Sta! się w calem. tego słowa znaczeniu ł Jastrzębskiego. Oskariał prokur~b.)r tars:!, ktÓre doprowa<lzily do ter:o, ?e po
W swoim czasie f'O'I'uszat śmy I rywma I
a rzuca tJ po~owaznym I zamoznym obywatelem mla 'Wi1e<.:lvf, bronił adw. DU5.z.
w.nejto razu "ubiak udcrzyl la palka w tę sprawc, wyrażajnc ~danic, że strach.
(-)
sta Łodzi, Jedna % w.ainieJszych fil:\łr w śwla&owle zeznawali wszyscy prawie' głowę, a w dwa tygoonle przed zaból,~ym ~ed..u. N~kuPiWSZY leszcze sporo
na nł:lkorzyś~ oskadonel:o,
stwcm, wobec odmowy wyprowadzenill
bll<uterll, pierŚCIeni l brylantów, bvlbv podk'reślając zwłaszcza s.zybki~ tempo się z Jego domu, groził, te Jedno z nich
j muzyka~
sIę prawoopodobme w na.jbliiszeJ przy. w Ja,j<iem Urba.,r.alk
' zamorduje. O powyższem zamcldował
poJj.tyki, i
sIc olbrzymIego
nawet w XII komllSa,rjacie. Dnia 2 sler.
mle'sld.
odeltratby .wybltnieiszą rolę w dzIelach
Moment ten uwydatnił równld w pnIa f. b. o goozJnie 8 rano denat wy·
n!,,:ś. petna r'I~()dne~o humoru l Iście
Nletylko towary bl\llwa-bne, teta~e.
natSze~o mJoasta, jcżeli jut nle w radZ1ie
"
I
k ~~_ d
.~. szedł z domu I aby wydosta~ się na uli ~:;,Ihckc~:) drwclPu br3JwUfO'wo Itrana w.. "'Ie\ ItP. przekroczyly równIę zł'lb,
m!'eJskl' I
. .
S\\tCJ mowo e pro UIJ'3J.vu, omagaląc i>ię
,
.
lekka kometJ:a Gav3Julla p. t. ..Szalona
.....
e, to JmYllaJmruel w lak!eJś ko- przykładnej kary na
' Cę, musiał przejśĆ pod oknami Kubt,aka. d7,icwczyna". W J!:lównrch rolach z 1>P. ale nlemnl<e! takfe I\Irtykuł tak watay'
mlsll szacunkowel.
przedstawicIela nleuczcłwego bandlu
tona Skórczytisklegp zwablo-na hal:l.som.. liCI hutó",m\ I I-'?włowskim.
iak obuwie. Para lepszego gotowego 0
Pech jednak chciał, te J)(}wlnęła mu który na nędzy I a:łodzle ludnoścI nie ro.zlegalącym się od suony mleszkanta
~utr) .p"POI\!~,l1i\! dl~, mI.odzle;v S7!kol· buwm kosz,tule obecnłe Przeciętnie tS
s1ę noga. W marcu r. b., gdy zblihl się waha sIę budowa~ lundamentów pod swe Kub:aika, wybiegła na podwórze I zauwa n~: "Dz:ady \\'I!t tskAe •
miljon6w, co rÓwn.a się 30 mMkom PTz::d'
,rzednowek, a,rtykuly vierwszej potrze<- fortuny.
I tyła., Jak bmleDlcZf1~k uderzył lej męt.l
wojoonym. W przed wołną tilka sam'
by, a w szczególności
NlIiwet wezwa:"y w "har-t~er"':e bieoy.
\
w
głowę
tel:ll.nym
łomcm,
wskutek
cze
Teatr
oootltamv.
J)3ITa
obuwtb gotowego kosztowała t2-:
~
W plateR dlih\ 23 b. m. o ~odzfnle 8.15
lIrłyklIry żywnOŚciOWe poez Iy
łt
łego
I go mil! upa~ł na ZIemIę, lecz po chwilł' .....,r:!cz,~r zapdnb.incy st~le widownie wo 14 m'3lrek. Z tego wynUka. te ceny obe~,
wnle drożeć. ę rwa o- l przewodnłczący cecbu rzetnlcklcgo Ln. I zerwał si e, I krzyknął: ..Lod.ziu ratuj dcwil w 4 'łktncl' DO'mnika p. t. ..Star.- ne przekracz.aJ_ równię złolla o 110 dC)l
I
trosldsld
i mn~e", poczcm z.nów po-d't na ziemię. KIJ. : lJIiasto··. W sot:ole o Jtodz.f'l1le 4-tel pOlll>ł. 150 procent.
\
Zapasy, dotychcUls dośĆ obfite
k
' nar e
Ł'ak
Ś P(JlO
I
ł bić I .
dla nllnclzldv Głośna sprawa" drama.ł
d
d I~? Sk6
!mI nęły. by w bezpiecznych kryJów-l- atCZkolwtek nie1>ew-nym głosem..,ma· .
~a,) wn e zatC~
C'.ląceiO w 6 akt:J.ch. 'VI~zorM1 o god;lnle 8.11\
Czem tę rotYZl1ę U7JaSa n
r.~
"ach wyczekIwaĆ dalszcgo spadku walu-I s~ł ośw~,ad~ZYĆ, te po.siadanje takl<!it o • tym ~am~ mło~em.
p~!l1a humur~ IG otochw4\a .. Ciotka Karo- pochodU z polskl.lCh zwlCll"Ząt, pols,,* r.3JI'
ty I wysokich cen.
zapa5U slomny w owym krytyc,mym o. ' $wla<Lek Jamna S.kórczytiska zeznala, hl. ~ dosko/iolrm wykona.wcą roU tytu· barn.l~ lą wypraw!.alą (.n'!cco garbntlc:a.
IkresJ.e, Śwt."ldc!y o ccJowem Ogra.nicLC. że za.ala,rmowa'lla krzykiem spojrzała \V łowcJ 51. Vebi'Czem.
tylko sprowailiJa sIę podobno 1: ZQ~ra'llI-.
Ub
I r ~nrak, ,nie w ciemIę bity, w lot ruu Jej sprzeda'Ży
j Clkno ze swego mleszknl·a przy ulicy Wo
cy), polskI rz.cmleślndk wyrabl:t to obQ-;
It:,ycII konlu.nktur e I PO'stanowlł nie tak
Po dlu±s.zeJ ~r.adliie zebrani na sail' ł:·wel Nr. 13 I uJrzata, }:I.k Kubiak dO'biT, M.1\:'.
wie. Zas.tosow'an4e dol3Jr~ Jest w(~ tu
a o WYPUŚC'Ć la z rąk. Ponlewa! w lp. . t r. ey . k~ ' I tn.nd
cIs'
~ll~ łomem Idącego na z.ieml ojca śwlad.
Zapowle<lz.!any na dZlsla·i w tow. ml- nI zupełnie na mieJscu.
, pqe "rze
\:0 fachu na.Hatwiei Jest magazynować! rze
prze ta wJclcle ka
tośników muzykł re.c!ta·1 skrzypcowy II. e
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Na za5adzle w}rfel przytoczonych da
slo ninę, wstrzymał natYCQmillst prawie pas a, st
catk wicie Jel
odpo- .kazu' u YSUzeb
WYro
nych u;zad prokuratorski
wiednlO
cenę'
Ik IUlllC tak, by •.,
Jący
r a11la1\,a
D
.
m.~s:l, k a'~
2 lata
cleżklc,o
wl zlcnła ata '
K"b:laka, lat 30, o to. te w dniu 2 sicrU1.vskanc z zab:,tego wieprza mięso, z na.stepujqcvml obostrzenl:ml'
pnia 1923 roku w ŁodzI dokona! zabóJ~przeda,w~ne bylo po takiej cenie. hy grzywna 3 ~l!jony marek pozbawlenlo I stwa Holesla wa Skórczyńsklego, zadaj Q"
ex sprze aży sloolny można od.kupi~
' U l U 'l('rl'1: ciosÓW w glowo
nowe~o Wieprza
na 3 lata prawa zajmowania !Ile bant!•
.
.
~'~k.ar'OJl.y
do wIny się nie prz. yznal,
.
lem, konfiskata got6wkl, uzyskanej ze
tWlcrcnz ~ ż d
ł Skó
ti ki
t
R It t t ki
ezu a a' ego manewru okazal sIę sprzedaży za.sekwcstrowancJ sIonIny, "
." E!~, I. U ern ~ rczy s ego 'l.
lodny pomys!'u. W schowku rósł z dnja ponadto opublikowanie na ko-szt skazane. mem w.c \\ lasneJ obronie, gdyt rostał
lIa dzieli
t 1;0 wyroku w dwuch młc!scowycb
Is. przez. n:e~o .napadn,lety.
mach. oraz wywleszerue gO na prze~~:
Sw n~kCl:'\'le: Łukasik, • Oruczrk, Szew
zapas odlożoneJ słoniny,
'3 \\'p.1Y. wy ze sprzedawanego
U dni na IGkalu handlowym
k 1.lnn;h
w
~""
JeIlWlc'e stnrC7nlv n~ prowadzenie w n-ie- ' Szerokie warstwy ludności z tY'Wem z~znal:'lllc. Swych ()plsall cląstle spuecz·
z.reduk~wanych ran.lac~ I'nteresu I uboJu I zadowolen.iem powItaJa ten wyr')k , kJ ~.a ~anlUry, jakie czyni.! Kublak Skór(~udzle głodni bywają Jednak pod ej· świadczący o ~totnem zaostrzeniu, aż ez) nl!k.egf' na t1~ oporu o czynsz.
rzl:wL a wogóle nastały Już takie czasy, do bt)~względn()śc!, walki z pijawkl'11I,
~rokur&tor Wlleckt ośwf>etrr moralt~ nikt nie mote spokO'jnle powiedzieć ~o tucz:,\cyml s,:oę na sPlldku ma.rkl polskie! I Il~ I PT~WI!:1 strone tel stra·sznel zbrodnI.
ble: "Wolnoć Tomku w swoim domku". l10a neGzy ludności.
wskazu!<\c na Izy nlc-szczęś!fwcl wdov.·y
Znalazl sIę ktoś. kto
Odrzucono równ,:et prośbę oskartonl;!~n l ~;C;~io>(~<'l rna,loletnich. sierot, pazba wio
t.alntcrc!'()wal się Interesami Urbanlaka o przyjecie kaucji i pozostawienie gO na n) ch ~rodk6w do tYcia J domagał sle
l SPos tr:z:et-Ę"nti.ami swemi podzielił się z wolności aż do chwil! npra.womocniel;a ~k:-tzania podsądncgo za zbrodnię z art.
lIrzedem do walki z lichwą.
się wyroku. z3ll'ządzajqc
453 k. k. na 12 la.t clcżklego wiC31.cnla.
lar~ądzcmo obse.rwacj"... !:kl""'u
Urba.
na.ty"hmlasto'l\'e
os"dz"nle
Urb--t-k"
w
Oblońca adw. Fil'pkowskl w fyclo~ł'
...
u
_
_
..".... ..
Irlaka I Jego zawodo-wych czynności i u.
areszcIe.
wych przykladach staral się zmnieJszl'~
.zyskano pewność. te ten znawca konjun- : PubH.::znośĆ nlepas.karska, opUSl:(za. w,i.r e. prosząc w konklUZji o łagodny wy
khtry w k i J I k
b
m a.r kary
o res e na w ę szel:o raku tłu- ląc sa.lę, oteka·wk przyglądafa sl~ zde-'
•
SZClÓW,
nerwowl3nym l zastras<zonym rzetnfk',m
SlId, fJO narad1le, skaza1 Adolfa Kubła·
ma=ar.ynuJe w Jakłehj taJemnlczycb ce- I J)lek,alJ'zom, którzy przysz.!1 na rozprn. h, po rt,?zbawlenla praw, na 8 lat cłęt·
wę w nadz,te~, te TU ieszcle posłyszą kIego .,.Ię"'cnla.
lach pO'llętne pnlcłe słonIny,
By znałetć podstawę do 'n.tcrwencl'l, wyrok, uwalnLaJncv paskar-z,a od wt.nv I
Skaze.ny prZYlał wY'fok spoikoJnłe.
funkcjonariusza urrcdu wal- kary,
rozprawtf'ala na temalt, któMar.
kI z lich\\':\ I funkcJonarju~za polfcj( do ry z nkh jako następny ;: kolei st:l,"l.o
-sklepu, którzy z najl1'fewinn.IoeJsza w przed tym samym trybuna lem.
lt'..
l%'!p}.z!ll Za~IŚó 11.1 In~"ł·m
"UIlM
II 'i~
n-,jd

sprzedaż, podnl6sł

mięsa cał.

I

dele~owano

15 lat za

~e._Zl:foZą

skazanc!!\~. c~l

$zpie~ost.wo

Wczoral w s<\dzie okręgowym odbyl
_! proces 28 -ICI"
'-I el::O K'
"o
aZlm Icrza Hasz
i
k
para, os ar onegCl o s2;ple:oM'f/() na
rzecz Rosji sowieckieJ.
O~a,rtony był w swoIm czasIe In ter_
nO'f/nny w Dąblu, uciekł stamtąd I ostat
1110 ukr~ał sio dłutazy UIS w to-

na r;!!ecz sowiet6w.

b
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nagłcgo zasłabnIęcia

sąsIedzi .SkorczyńsklegO

gl~no
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Szymona Ooldberga zostaje odlofony z
Ź
po\vodu
arty!>ty.
y
ZWrot za wykupIone hlIet y us.kuteC'-lUa
__ I
Od czerwca 19_?2 ro ku dt() koft ca muCf
kasa t-stwa od 6-8.
b. r. w ciągu 10 mlcslecy wylądowało"
PaAcstynle 7.943 h'd., w tej HC2:ble z Ra.
NaibJiiszv koncrrt O<mOludnłowv. sM I Ukrainy 2.6St, % Polski Z.ISS osób, •
d
b
"
b
W 'pc zielę dmla 25 b. m. I) Jtod.zlnle 4 . AmCll'lrkl 194 oso Y. W loIt;>cu • r. wyeD.) pcl.fudn"u w sal! filhafmonil na kOtnc::r mJ,growało do Palcstyny 386 em~rllll'
cle por:1lndn.(lwym. po~wlcconym opere.
'kom wY~iap:ia n.;l.iz.nakomlłsl artvścl o. tów, w sierpniu 77S.
D~r~tki war.Slt w~klel OP. W:JIC1'Ja (hl. londyńskie żydowskie bl\lro korespoll
"'o"7.·M~1'k'l\Hk.. Kazimiera Horbow3ka' dencyjnc "Jewtsh Correspoodence Bu·
Akampn,n.htle dr,. reau" zw:rócllo
do u:\du
aIIlg,traUJskle
nor7.\'ńs~:. \\ pro~ramle ..B;uauera,
t I
I"
b loby
Ai:11\' Mazlrr" ..KrÓlQoW3 fal' ... Madamrr I g" z Z3lPY an em, czy n e mo"na y
w
P'mlpadur'", .C7l!rdns7.ka", oraz pleś!,!. wl'syłać tydÓ do AustralJł, na C<> o·
Kon!"P1't ten - iak bylo do przcw1d.zenJa trzymalo odpowiedt urzędowl\, Ił rZl\d
.- wywobł ~ mieście aszym oltromne aIIlstralllskł "na raz.le' nic mote zachęcać
~:1;!ltcrc,,~wil.:,e
żl'dÓw, pochodzących z P-uropy, c!o cmł·
Kazltt'j(\r~ Rv('htpr~wna dla
growania dQ AustraHI. Ruch em~~ralCyJ·
dztecll trłoozi~żv.
ny w Ausbr~1JI I'granlcza sfę o~('onle do
W ~obote o J!:odzin!e 4 po poIlld'Tlłu w sl'ro w ad ze 11'1 a faimerów, robotmk6w roi·
SJt: fllh'lrmonjlj zn:lkomita
rcc\'t:Jt()T~a nych I slu?by domowe' z Wicłklel Bry'
rnl~ka p. J(:I'1-imicra R\·cht.c.równa. ktMel tani!, \V czem ws.pótd:z4ałrują rzady obU
tafp.nt
mfcl!śmy,
okaalę iywel!Q
podz,!wi.aćslowa
oa krajÓW.
wrzor .::jo;zym
Wlecz()rze
ormw:e c.ziec!om I mlodzlety cały szerelt
M
•
l1alP'ieknieiszych opowieści. uciesznych
hl'ltc.'! yjek I cudownych baJek. W program!e miedzy In.nemi bajka bretońska o ma
Pod koniec wojny francu7l SkOMtruO'
lei dZiewczynce. o czterech muzyk:lJ!1. wali potworne dzialo. kt6re miało tJv~
tach Dr· Ota.. tołnlerz olowlall1Y inder. odpowfedzi~ na "grubą Bertę", ostrze·
.,cna. Jak NUeczka rostal kirólem. Maku· I!wującą Paryż. Dzitalo to ma być VI
S?\' ti "ki l! 1:0
ti'ch dn.l'tIch wypróhowane.

oskarża Adoł:

dZl za fałszywym c!owooem osob!stym.
Os k' arżony przyznał sle do szpiegoS cna ł or Men d <IS::!1
h
ł nt
·
erwenlowar
stwa, n;:tom!ast n:e przyzn11l si".. do na- wczoraJ ·u wojewody R~mbo~'slde"o
.. '"
leżenia do partjl komunistYCZl1el.
sprawIe glośn"ch
·al . .. w "
~ "orni-arIa.
"
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."
Sad 1'0 przeprowadzeniu rozprawy, \ c:le w Łodzi. Wojewoda znJ)ewn.U lICłlato
skazał u.płe:a na 12 lał QII'~klc'!()
wl....
ra, te w s"rawle
tej będzie "rze"ro-..
•
~
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denł..
I choao Jakaa)ścWeł". dochodzenIe.
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Ul. Prez. NarutoJ"' icz:'l ,Dzielna) H.
Tel. 13.85.
Ab onamen t"
000 m1t,
mIesięczny 40"
J.

Gru ba .1.arJann

.

I
!la'5.~p~:~Ve01':0~~: tWt~::t~~1Ifegg~~av~~~s'

2~ m., a w~ga ~~,R32 kl~ .. nie Hczae wa·
gl
wa~()nu J 107.vska. n:l 1<tórem to dvfa·
ło spoczywa. Potworna ta ::I,rmala bedzle n:.osla na O<Ile~l()ść 97 klm .• a deut
jej pocisku wvno~! 415 klg.
Już od dlutszeJ!:o CUlSU plan wanO
prze"vl·ezl··
nle tc"'o
nI·
. "do
. . "Aml·ercl·onośn°.!!o
~
brzym"
Oavres.
celem dok,1nanla
prób, ...ale towarzystwa blt'lo\\e. .IW
l_t y s I1) PlKJ
_.lJ nĆ telto trans por tu z o·
chc""
bawy, że linIa kolejowa ulegnie ZCP3!1du.
W ostatnIch
dopiero
czasach.
00 la
n:ądzpnJu
wszelkl-ch
os trotn
ości, zaU4ilf
za.c.zęro wprowadzaĆ w wykoaaole.
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Produkcja i konsumpuja'cukru wlalach 1922-23Rynek -.pieniężny.
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C.e· ~,
\\ o nv zjazd spółdzic1czv Rze- l wiąt Ideowa. P'TzerwarzaJaca 00Wcrszawska uiełd1 urzedowa.
',ue'a
oBtei Potskic'i. k:órv od- chowa i morallI1a at1ll1osfere waliki.
'&1 ...
Kursy kol\cowe.
w tyCh <lniach w Warsza-, Na czele teg-o kierunku stanell
W/oell,
WARSZA
W
A
22
listopada
(Pat)
Na
'olaJa
uwydatnił raz .ieszcze do,nio- we francji tacy rnvślkiełe. hk Le
dzisiejszej j:!icłdzie urzędowej nołowa
1011"Ja
teg:o cndu dla życia Sipołecz. on B011'rg-eois. Karo,l Gide I BOtlilrle nis byly następujace:
RotJa
A.. trJ.
nc~!O. Można powiedzieć. ~ cała Każdv z nid Mw·sil ozastike no'1•. E."pa
OOTÓWKA:
dt'm.olkracia świata stoi ooe'CTlle wvch mvśli. Bours:!eois. wybitny
It. Zjod ••
JlpO."
ped znakiem s:J6tdzidczości. Sa oolitvk, nie~vś prezes senatu.
DOlary 2500
kuad.
I,u,/.
pe,wne cicniowania w dażnościach dziś TJrezes H,g-i narodów. splótł sn
Aastr,a
CZEKI:
obozów. OJlnmv socialistvczn~ lidarvzm z c'aŻllościami ściśle POKttb.
Ref<!ła 120-11l.'.!;
Ilem.,
kładły nacislk na znaczenie ruchu ' Iitvcznemf. Karol O:de. Z'I1akomi',aft,l.
(-fol~'1rlł~ QC:,? -9::;1.5
sp61cl'ziclC"'Le~o ze stanowiska wal tv ekooomista.
auoor świetnel!o
"Igj.
Londvn 1097:;- t 0.925
ki proletariatu () sociali'Zm i pras:!- podreczn:lka ek()l!1'om.ii społecz
CZlehy
New
tork 2500
na 7ie<..noczcnia wszystkich stowa nej i wraz z Rf.'Stem au-tor najlep'01. Allil'.
A,gentyna
Par\'z 118-136.75
fiwszcń na tri platfónnie.
Tak szei hlstOTiI do-k1trvn e'konomiez1 •• ooJa
Pratra
72
zwany zw iazek polskich stowa- nvch. Koooerttv'Wy I sd1idaryzm
lIo"ooJa
Inllll
Szw;-ł('"rh .ł36.5
rzvszeń jest również poniekad kła I POłaczvł z nowoczesna idea ekoIz.aJcI"a
WIedeń 35.25
Ho . adJa
so\\'vm. choć DaTtyinie neutralnym I nornicma. Bom~le dażyl do zref'Olr
WłQchv 1t 0.4
J •••
AIIGIJa
\Vrc5zdc sa o-dlamy. uwydatlIlia- mowania socJalizmu przez s,POi~
Zł. Fr. 490.RSO .
Iln.da
lace swą sf101eCZ11a ponacllklaso- nie s:!o z solid'aTY'Zl!11em s,p61d!z!elp
ololł
Arl'
I
8 oroc. DOz. 2500-2700
Danja
wość. Na kong:rcsie waf'Szawskim CZym.
AUltralja
.~~,~.~~::<'\:\''''=:<:'I
l\1iIJo.nówka 38-37
Austra 'I
Af,y.a
I~~
wiekszość osial!l1cfv rezolucie 7.W.
Na koosrres \\''3.rszaw'Ski m'ZVbropa
Bony złote 385-370-375
Ił. Zled ••
(H. upa oj.) ._._
.I;Towarzvs7.eń po,lsldch.
Tak CZy byt. .lak w'iadQltno. Karol Gide.
irnacze.i wszu,kźe idea s!p6łdziclczo Jest to starzec 76-le'tl!1i. ale umysł
powyższej tabeli Niem' naimnieJsze - Japon.!a (20.02 fuli
W~rszaws~a DVDIęłd~ wj~[lqrna. cyWedług
ści świeciła !lU tl~vumfv.
świeży. bumy. uc,ten zapału i ensą
krajem produkującym n3i-\ tów na mieszkańca).
VI prasie rcakcY'inej odezwały tuzjazmu. Umrtowat koo,1}cratvwv
W AR~ZA W A. 22-r:.!o listopada (Te. Więcej cukru z buraków. Ogólna
Na naszej tabeli czame pras%:sie wnrawuzie .. nożvce" wrogów. i wszedzie pOIPiera Je swoIm nau- wl. "Głosu p (l l~kielto')
IloŚĆ produkcji w roku 1932 i 2~ czyzny QznaczaJa produkcię cuwszelkiego postępu społecznegO' I i kowym autO!I'ytetem. Bvł, PDwiewynosi 1.45 miljonów tonn. Naj- kru buraczaneJto. kreskow3.neGOTÓWKA:
prócowałv tep e owe ost'rZe zwró- \ dzieć mo-żna. svmbo!em Dowad.
producentem cukru trzcinowego. Płaszczyzny krDt')~.8.30.00' większym
Dolary
("1: J'lrzf.'ciw komrresowi. Tvm 'kt6ra p,rzvświe-ca~a Z!falljow! war
AKCJE.
trzcinowego Jest Kuba (3.8 miljo- kowane ws-kazu.ia zuźyci'e cukru
tll'dznvm icdnak insynuacjom da-'l szawsk,ie1l11u.
2(')0 nów ,lon n). Najw:ększe zuźycie cu na głowe ludności w roku 1922.
ru1s
72()
Sniee:!
!lO na zieźdz:e należyta o-dfPirawe .
M i eliśmv S'DO~obno'Ść zapozna2I1n kru wykazują St. Zjednoczone Wszyst'kie liczby rozumie się w
WilM
lora spórd'Zie!cz'ości ies't w tej' nia s'l e z ,tym zasJiUżo,nvm mężem i
15~O() (l05 funtów na gfowe ludności), tysi ącach t01m
Chodor6w
ci/wili potega tak \vielka. że spn-- ws,ruchania sie w ;eg-D wsk;:!7ó,,1K:i
._~,. ---_.y~ --,~'"
10)
Łnz)'
1!L:daiace na nin zawistnie s&le.ot.. o zadanr.a,:;:h spóM,zj.e~nośd. W.ied54' 0
Kop . Węgla
f4l
ka/ stw o przVDom!na ie'l10 począt- ; nem ze S\~'(';'('k prz<:mr,o\,ieli roCe,,:eISkt
' ~ Of)
Modrzcj6W
k' koolJeratvw v. g-dv kramnrze (In bił spowiedź żvda. wv';,,~,"ia~i8.c
l ' ().'Q
OMrowlcckle
~,Llscv chcieli atakami swcmi w·'molVwv. k"ÓiVltTJ 23wcł'ziecza poParow'zy
I
.~ H 2(j1) V 2 10
W 2od,zinach wieczornych na- słąt miliardów marek na zakup 1)(1
zarod'!<lt ruch ~Cll zahi~ .. Nastroit> l, świe'<'cnie sie służ,nie ~oQ<""-~ L·· Z_,
Rudz!q
~5 o~ stąpiło w Łodzi pewne osł~bienie trzębnych im walut.
rwszveh sklePl'karzv l Jch parro- I mu. Zą mfodu oddał Slę studJom e
Starachowice
Borkowski
nów dysza icszcze atmosfera lna. I konomii kII;l<::VlC'znei. Nie '7"1a,'~~:t w
tendoocH dla walut obcych.
firm takich jest w Loozł kiika.
J!lbłkow~cy
mars.ka z PTzed 80 1o.t.
tnie.i zado'Wo'enia. l'Tj!e roz:sV7Y"'aTran::port I tegluga
2 o
Przy znacznem zaoHarowanIu, a między niemi na pierwszem
SprHdziclczość zrobiła i u na.g l t3 ona zawitve'h wez.l6w s.T.lo~ecz
Klucze
~~ chętnie oddawano dolary po 3 mil. miejscu zjedmoczone zakłady
posteov. lecz. m:mo wszvstlko. od ' nvch. Po'tem ~reholko SI:e zamv~"'il
Nohl'l
Brown Bo\'iery'
staliśmv 0-1 zachod,l1. a nawet od.... ,I nad natl1<ami Marxa.
Torowałv
5000 ma,re-rc.
Schei>blera l Grohmana.
PruszkóW
125
Podobne osłabienie nastapUo
•
wschodu. D1ateg-o pra~'l1e tu wv- one nawe dlfo<l!t PlI'o.ceMW! ekoTlo. Opat6wek
100 również w Warszawie, gdzie kurs
G~y kooDJsjonerzy tyC~ firm 1)0
powiedzieć kilkn zasadniczych u- milcmemu. lecz zWia,sbwatv SDO
wal! o tym doniosłvm kierul1Iku łeC'7eń~·t"vom cieŻika waFke. Podolara nie doszedł wogóle do 3-ch jawią się w poszukiwamu za waspo/ceznvm
I czaJ s'ie w'i ec zast'Clnawuat. CZy nie
Hońrowe nnfowanla VI IOfycfio. mi!jooów.
lutami, rynek reaguje natychmiast
Idea wSD6tdziałania warstw nie ' rr:oŹl!1a OIGl/1aleźć cho'Ćhv wC"skfej
Zamknięcie gleldy
Na
wahania
w
Lodzi
wpływają
wzmocnt~ tendoencJę i ogranlcze
za~;rhnYch w ohron1 ;e sweg·o bvht ścieżv,nv. wvtvkaia<eeJ lud.zfl.·ośd
zurn'Cl1, 22 ll~topada. ,Pat). Dzi
w dużej mlene operacje wielkich niem podazy.
kH:lkowała już \V XVIII w.
AIE1 pro.sr.ram P'Oiedln,ania. J oro !=:-,j-il. :;iaj notowania Jyly lT h stępujące:
wlilściw\'m pionierem koof)'e ratv- ! że ocllkrvt Ja w solidaryzmie. MoHolandja
2187,') firm włókienniczych. które posin
Sprawą tą, Jako, mającą dla LQ
l\owyo Jork
67 ~ 75
w\' \V no\\·oczesnem
z.na'czc..,,~u I że nde kst to pa!l1acet!lI11. aJe '7a'k"e
daia
prawa
dewizowe.
firmy
te
dzi
dO''linsłe znaczenie, szczegóło
Londyn
25.trl
bvł Robert Owcn. Jego ldco.lQoQ:J3 , śla Oil1a staC'ie .no,k'o'ju. Wś-I..J ".rW!Medjolan
2
J
.to
n&!.>ywają waluty wprost l1a ryn I wo zajmiemy się w najbliższycb
sto\yarzvszeń stworzyła pod.łoże ki spółdzielczość nasYca różne in
Paryż
51.1"0
(-l
dla snótdzielcznści. On ;c ż pierw- teresy warstw
ulo{)~1eÓ'7O'nvch i
Pra~a
10.7 ku, rzucając niekiedy kilkadzie-l numerach
sn iuż w trzeciei drkadzie w XIX Ikol tT('\~e. Zmvs-t {)I1'gani'zacvmv
V. iedeń
0.OJ:>\. ,75
---o
O."'-i;S1
Kur. austr
w. powołvwar co życia z,rzesze- ! lud7KOści ma tu dna sieocę ro-z~eQ;te
nin wytw6rcze. \Ve fral11cj,j Sa(nt- : pole.
Simon i rOllriel' ~ład1i podstawy IO:de zwiedzJ1 u'fzed "la'1"S'zawanrz~enwa oicłdn ouańs~n.
temQI ruchowi.
Ale prawzorem I Mo~k't\·e. Prztkonal sie tam. że
GDANSK,
22 Ji~topada. (pcŁ). Na Dolar oficjalnie 2,503,000, w obrotach prywatnych
d6wnci fOMllV kooneratvwy SIJ)()o- I n·o długi"2b~ klM"al\VVdl wvs~l1kach dll&wisze.m zenranIlI
·-ie!:!v '«1-1liskic
3,000)0000
lv\\'czr.i bvla skromna zrazu
bolszewizm poczV't1lft na po.tu koo- lIotowvno w ~tt den ach gdań 1 kich:
dzj~łnia pionicró\~ z ~och.chal.e·u. !"CfC'oCfi n'lhr~,.rrie r('lS!epv. Za'~em
(Notow. w ~uld. ~dl'lń'\kICll).
Jak przewIdywalIśmy na tem
Modrzełów w dalszym elalU
OWI tkacze flaneh w lIczbIe kIlku ',1 w rtemo,.\!1ttJ~ <Jkr l'l'~e~ rewoDolar" (Z'l ,00 dolar) 57755 -5.83~ l tni:Jscu onegdaj, pod wpływem stracił 400 tysięcy.
Funt szterl.
.diW 15_9., milionóW
1
•
ł j
-to
nastu zaczeli zaldadać sklepv. ce. . Jucji idea spółdzie!cZC'śe:1 • idea so(';.. e '\ 1:01 (za 1 guld.) ", 17.8) 2168 daiSzegO spa:!l!!;u marki polsk e ,
Zawiercie mocniej o 30, Lyrarlem sprzedaży artykułów sPOżv'\v ,Ik!aryzmu Doniekad O'panowuje
M:.rkClpo ;kaIZamllj(ln.'t.9.1~-2)(51 kursy akcfi powstrzymały się w dów 033 milJonów.
czvch. odzieży itP. A z dmhnvch l.tuż nam~etlt1oŚICj waI~i.
,,<lwa (za milIoni 1" 9 ,-liJ,1..5
i f j d
oszczedności na tei sprzedażY twn
\\1skazów~{i Gi'de'a t>O'~re.niaja
Paryź
(za luO fr.) 4,111-5,15J spadku cyfrowym, niemn e
e Z handlowych 'ftorkowski mocrz,'1i koopcratvwv wvt\v6rcze', istnte koo,perafVwv. Zreszta 1ó mv
nak ulegają dalszej dewaluacji, niej o 10, Jablkowscy o 17. Inne
na ogM poc1nO'sili swói bY't. Z po- I mieliśmy z.nakomiter--o ideol(1""a,
nof~wanH WHerilale. gdyż nawet dość znaczne zwyżki utrzYmane.
czatku szydzono z nich. Kupcv . s1)óMz~e1czoścf. Bvł nfm ~. P. EdJ:H~l{LlN, 22 li ,to;J.lda. (Pat> Na urzę'
mówili z p:rzekasen:' *e na iedneJ Iwam Ahiramo'\'\"Ski. Wv;patrf o," ten dowej ~Ieldzle berhnslueJ notowan '(I jakie zano:towano wczoraj, nie wy l Nieznacznie wzmocniły się rń
tacz,cc mozna wV\Vlezć cały ten kierunek swemi f!lo'lof!cz.nemi f, by/y następujące:
równają ubytkU dewa1uacyjn~go. wuiei eleIrtryc~e i naftowe. Ten
sldeoiik. Zraz,łl nie mieli też powo- I nsvcholozitzł!1emr TlallkamL Wv(i'ło-towanla IV miljonach),
Doszło d? tego, te pod wpły- ' dencJa jednak panujc słaba i bez
1,706
Marka poiSKa
dunia. Lecz nie osłabli w cnenr.ii.! ka.zar. że w samei du:~zv czfow';e15JJ;():J0
-160iLiOV
HolandJa
wem
gwn,~owl1ego w os ta tnlc hl oznak większego zainteresowania
Powsta,'\'ały nowe s.klepv. aż ko- ka spoczywa instV'l1kt. wiodący
l 8 >OD - ~OO5OU dwuclt mieSIącach spadku mark /
belgja
I opera tv'\Vv Spożywcze
stały sie I czf'O\V'ieka i J.ud'ZkoŚć ku WlS'P61(>164 -15-6Hł.J45
i'łotwegja
· j
. ód koł 100 róż- l Na giełdzie walutowej ustalono
w Anglii ustrojem o wzmag:aiacei I działaniu. o,dlc:iażańącetmu .trud f k(}
() .0
i
..
d'
daj
7.łn I70-7 _ 9 ;(,() poI s k le, z posr
Darlja
przedsiębiorstw
których ak I kursy wy sze mz w nlU oneg .
nych
lI
CI210-lI
u6,6U
Szwecja
sie sLle. Przed woina bv~o ilch tam i4cemu brostke.
lS 500- ,8410U cle notowane są na 'giełdzie, za- ' szym, jednak znów bardzo poważ
'W lochy
1.5GO. obejmujących 2 l pól mili.
Kto dziś zaprzeczY'. że ~,T\ń.'fdIzJiet
1855 -1lJO'J- 1M460 c ł j
Anglla
rodzin. co o.c!powiada u:rzeszło 10 c'zość Jest p.otega. ies.t wiezia. ła~
4189,; 'O-4~ I05JO ledwie tuzin osiąga kurs powyżej nIe różniące się 01 kursów, płact'
Amer}-ka
miHon6w ludności.
czaca społeczność w 17ralterSlkie
l"fllnCia
2.11420 - 25ł58J dolara. Daleko więcej Jest akcji w nych l żądanych w obrotach pry,
SzwaJcarja
,~t15-7JI8~
\\1 Amervce w stveznilU r. 1920 ogniwa? Zam-zec:zaia temu tv1ko.
cenie od l I pół do 20 centów a- watnych. Dolar zanotowano "
fe~ ~racia p~acv uchw~lita. że 7 ludzfe ciemni'. 'Z ..d'W"I"'-1"I~6wek·'.
• ki h
tranz2k.cJach 2.500':100. a w SJ)r7..e
mll1. robotników. na1ezacvch do kt6rzv z lelkliem ",a,trza ~a ~7,e~ikti· ('I
kans
I . kI or la~rEOI[z
. nyt b. mery
c •
•
tel!o zwiaz'ku musi obO'winzlkowo po's ten i. bronią i'l1tere~ńw na~k~';a' ~ emp Oi,~aDle
W tych warunkach dalsze zniż- ; daży 2,5;5.000. funt anglelstd :prz vs:enD\va ć do kooperatv,w.
ces:!o Sik'lepik'aTS'twa. iako swo.iej. Zdarzają się wypadki, że posia lei na giełdzie akc}o<wcJ sa wprost tranza.kcJach 10,925.000, w spr7i..,We francii ruch stDótdzle1czv! o'grot
dacze faktur zagran;cznych. w ce trudne do pomyślenia.
daży 11,035.000.
•
pozYSkał don:osfe znaczenie nfeSt. A. I(ern!}ner.
trlko s:nołeczne. J€CZ politvczil1e.
____
lu nabycia potrzebnych na pokry
Z wczoraj zano.towanych zwyWo-bec tego, że np. przy orzeka
Onad sie na nim mianowicie rady
cie tych faktur dewiz, składaią w tek, następujące godne sa wzmlan zach pieniężnych do Stanów ZJe·
ka1izm demokratyczny. kt6rv Otró
Pcwiel~lone
lwłoke.
bankach dewizowych odpisy ta- ki: Bank Handlowy 150. SpółkI dnoczonych, poczta oblicza dola·
buie zar'OlT1 oca teJ. ildei uśmierzyć
anta.gonizmv socialne. Stworzon(}
Odsetki karne, pobierane za kich faktur nie zalegalizowane j Zarobkowe 200. Przemysłowy I ra po kursie .,sprzedaży" l dolicza
.
IOkOło 15-20 procent na ryzykO
tu teorie tak 7W. .~oHd~q'71mu". zwlokę w zaplaceniu należvtDści nie ostemplowane w kasie skar- Lwów 85 tysięcy.
Jest to kierurnek. który nie orze- podatkowych wynoszą od dnia bowei.
Z chemicznych l(iJewskJ 400. kursowe. urzędowy pocztowy
ciwstawia sie sQ,cJal'i'z:mowi. ale 8 listopada 5 p.rocent dziennie.
Za niedopefnienie tego obowiąz Sole P&tasowe 100, Spiess, Puls i kurs dolara wynosi podług wczodażv do lC.~O. bv iego nstre kail1ku,
gmzl kara w wYsokości 12 Wildt bez zmian.
rajszych no,towań giełdy oficJałty '> 'alki złal!odzić nrzez wiar e w
Powyższa kara stosuje się do
W ~nmte eukroweJ Chodorów neJ około 3.000.000 marek.
e\\'O"l'c;e l'.kl?du Sl)('!cc·zl/1ego. A kwoty podatków i oplat stemplo- mi'ljlonów marek. To też wyjaśnić
r\Yo'~!lI;i: tei to'rnie sie drog-e. two- wych już zą,legfych oraz płatnych należy, że w razie sporządzan i a 503, Michnlów 175, G'o5ławlce 135
W obrotach prywatnych w Lorzac tcźv<;ka solibrnoki. które co końca roku 19231 w rDku 1924 Odpisu z faktury zagranicz.nej, Cukler war.;zawski 600.
dzi żądano w godzinach od ll-eJ
. kcoonrratvw:r . znaid1Llia swój
POWyższą normę kar za zwfo- orzeznaczonego d'la banku dewi- Drzewo 20, Węgiel 450 tysiecy. do 2-eJ w południe jut 3.200.00n
Konkretnv. i praktyczny wyraz.
.
Z pośród metalurgicz!1yeh Ce- I za dolara przy .tendoncli mocnej,
~"'llr ,''''le'/ość trzvczv'n'a się do' kę w wysokości· 5 procent dzien- zDwego, należy oryginał wraz t
przedłcżyć
urz~doWoi rzicłskl 50, Ulpop 30, Ostrowiec rze WZ!Jl~ na cofnięt~ Jut o tcJ
'''1 ., '~en';ł
lICZU Ć hraterskich nie stosuje sie r6wnież do zale- odpisem
\\ :"f,: ll'Jz:' !cst to ni~h'!~o tn'7.Y 2'loścl z ~ytulu :t:lUczek sa poda- skarbowemu dla pohranla właści 850. Roho 45, Rud:dd 110. Stara.. !p.o.rze podaż dolarów, $przedawa·
r' e" . \, '11M "acv st~hvch: sHa tek majątkowy, określon~rch w u- wej optaty stemplowej i zale~al!- clm~;v!c~ 16:i. F1!S~ J:!Stł. l~01enłewlfiYCh n~ wy:lłaty.
.
I \ z!,)· l !'('l/iOCV \V'Z~lemnCJ 'wal~owania odpisu.
sld 1050 tysięcy.
Clac'\ c1l z kapltalizme.m. a1e nadto staWIe o podatku mająftcowym
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Pry\vatne obroty dewizami w lodzi.
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UL. TRAUGUTTA nr. 6.
l; Niniejszym zawiadamia, te otworzyła

w !'obotę, 24 listopada. o g. 4·el pp.

JUTRO

Prześliczne opow~eśeł,

ucieszne
historyjlli,. cudowne

AJ

opowie dzieciom i

Kazimiera
Pro~tAm~ 1)

l:rob)

~

mlodzieży

tt

Rychłer6wna

~

o

4·rech muzyknntach- Or Ota
2) O małej dziewc7.vnce-ba leczl<a bretol\<;IH1.
51 '18 10, mama i dzi<lci-Rogoszólllnv 41 Żo:
nl(~rz ołowiany - Andersena. ,' l Parasol Konopnickiej. 6) Jak karnawał to karnalIlał Zblerzchowsk i e~o
7) Jak Nlteczl{a został
kró:em - M"kulIzvńskierlo.
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Towarzystwo Akcyjne Składów Towarl.')wych
•Warrant- na podstawie § 25 SIalIIlu Towarzystwa
ogłasza niniE'jszYIII licyL1cię na 2221 szt. ga rnn6w hamienn7clt- do celów technic7wych ,
rótnych wielkoścI.
Licytacja odbędzie się d. 3 stycznia 1924 r., o 1!.
10 r. w składach Towar7.)'stwa przy ul. Targowej 6.
Powytsze garnki oglądać motna w sl<ładnch Tow.
Akc•• Warrant- przy ul. Targowej 6, w godz. od 8-12.

~

l3

~ rt~~:;~r~~~;~~O~ł~S~:~~~hd~e'::~~;jt:;~~ pism lirajowych
]:t

Licytacja.

t1.

TEL. 21-50.

1&

WYDZIAŁ OGŁOSZEŃ

•

•
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