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POLITVCZNY SP·OŁECZNY. i LITERACKł
Piątek,

Starszy maszynista

dnia 20 lipca 1923 r.

do Diella 130 koni

rll~.

dłu.goletni

,fachowiec; solidny, na stałą
debl'ze płatną, posadę 2. mieszKaniem potrzebny zaraz
Pożąda na znajOmość turbiny . parowej.

tylko

osobiście.

Zgłaszać

si ę

Warszawa, Chmielna 16

FA.ŁSZYWE POGŁOSKI

O USTl.\PIENIU GEN. SZEPTYCKIEGO

11'/A.RSZA W A19, 1. (P AT) Ju~ od dlużsZ:e
go (:znsu pojawiaJą
się w peWllej części prasv,
poda \VJl:m~ z dużą stanowczością tonu informa
ce ~d misji l.ego) lub innego z czlopków gabinetu. O~tf" tnio
kolportowana była z uporczywo-,

KONFERENCJĘ
MIĘDZYP ARLAMENTARNĄ.

ZAPROSZENIE NA

ścią wiadomość

o rzekonlym ustąpieniu minIstra spraw wojskowych, gen. Szeptyckiego
Stwierdzamy, że tego· rodzaju pogłoski są.·pozba
wione wszelkiej podstawy,

\VARSZAWA 19,7 (PAT) Wszystkie gru

py par lłimentarne polskie

otrzymały zaproazanie na 21konteren.międzyparlf.l.nlentpl'ntl:,któl'a
odb(:dzie siędnią. 15, 16 i 17 sierpJl;a w Kopen-

o

~uze~

KŁAl\:[STWA e"RGANU SOOJALISTÓWANGIELSKIOH.

PODPISANIU KONWENCJI HANDLO
. WEJ MIĘDZY ANGLJĄ A CZECHOSLOWA ..

W ARSZA W A 19,7 (P AT) Wobec 1.1kaza wspOluniane .,;\\'rydawnit3twallid wydawal. Nato~
nia &ię w piśmie angielsk im ,~lVrił":t)chester 0118r- lniast nlin. spraw wewnętrznych wydal okólnik
LONDYN 19,7 (P AT) Podpisana w tych dian" artykułu pod tytuleUl "Xew'Whits Ter;:'or aastępujący:._
aniach konwencja handlowa nuędz;y Al1g1ją a In Preparation" wiad01nośoi o rzekomo wydanMam zaszezyt zawiadomić p. W oJe"vvoCzechosłowacją spowodowała, iż rząd a.ngielski
nych przez obecnego ministra spraw zewnętrz dę, żez dniem dzisiejsz.ym obj4łem urząd min.
zaproponował Ozeehoslowae;ii zaprowadzenie sta
sprawwHwnętrznych. Obejmując odpowiedzial
nychp~ Kiel'uika 2 tajn)i~{!.h,,>~)k{.1n5kaeh dO\'7)jelej powietrznej komunikacji lnięd~y Londynem wodów, ~alęcająoyohstosowanie rE'presji polityez i}}~tęp:raęę, czynię. .toWPTz8&wiad0ze]liEł, .że
a Pragą na zasadzie tynlczasowaj konwencjI. nych,które to.. wiadomości' powt6r zone zostały lTIOgę liezy-ć' tlapot)arcierestr{}nv 'pp:.~o,ie.No,'
Taka konwencja augieląko - clZeska jest już przez inne Ot8S:0Plę:rp,{t .w. Polsce i ,za.grap.icą, dów"p •. delegatar7;ą.du rp. kQmisal'zaI"z~1u
przygotowana fIo podpisu, .jako preliminarz do min. sprawweWl1ętrz~yehw~~:iOŚ!lia., ,że • . ;m~n~ POID9CY teioezekujępl'zedewszystkiem; dlą speł
przyszłej ·~mowy. stalej.' Komnnikacja,o któspraw wewnętrznych,pK5eri1ikżadnego okol nienia. naczelnego nakazU. i bezwzglęc'In:ngo.bez.;
mowa stanowić będzie przedłużenie linji 00- !lika o charakterze' i treści, przytoczonej przez pieczeństwa 'w ·panstwie
> :wietrznej. Londyn Kolonja, a wogóle będzierz;a
:poozątkowaniem pr~szIej wielkiej linji powietrz
. na. Daleki W sch6d .. W ten ,sposób Londyn od
.
dzielić będzie tylko 8godeiin drogi.
PRAGA 19,7 (Pl\T)polradjo. "Narodul
donosi: Zawarty pomiędzy .Anglją a Oze
KOMUNIśCI WYWOŁALI STRAJK· METALOWCÓW.
1!l:j~ełlos:rovrrac:ja ukladhandlówy, obejmujący 11 ar'się również na handel
.z
WARSZAWA 19:.!7. (AW) Dnia 19 temu strajkowi, Związek pl',zemysIowcPWl
A"'................." ........,...... i kolonjmni 8ugielskiemL Vkladzahm. odbyła się u p.Ministra Pracy i Q. S. uważa, z."e... w·szel.k
. ie pertrakti.<c.j.e.. zezw
...i ą. z.ki.ero.
konferencja ze Związkiem przemysłowców robotników, nie posiada"cymi istotnych
arty zostal na 5 Jat
metalowych, .w ·sprawie strajku w przemyśle \vplyw6w. na lnasy robotnicze .. są be;zcelowe
1i.~;:T'II,n"c""'Ir.,.." ....... ,..,~,..T,..'1rn KOMISJI REP.ARACYJNEJ.
'P.ARYZ 19,7 (P AT) Korriisj.~ reparacyjna metalowym i rozpoczęcia .ukła.~ów .. między i odrzuca' wspólną konferencję~
przemyslowcamia robotnlkanl1 zWIązkowy::
Związe~' przemysłowców. m.eta.lowYC
w~xad po południu pod przewodnictw~m
rot
~ot6w
Jestnatomiastprzy~t~pić do,konfet
lll~tł::l:al"ł:h()lil zwykłe' posiedzenie". Po załatwienIu bie
j

CJĄ ..

Kon1uf&DCi DfZflllj

ćó

etal. UIBID. D' C}.

ll

spr!l'wiĘQJlł.isja wysłuchała

pr~~s~awi

lliemi~ki~h,kt6:rzy przedstawili .sw6j$po~terpreta6ji traktatu' wersalskiego. R<who~
~i A!ię o sprawę dostaw cukrowych napQQ.sta
Ma>;'~ 19·':te,goztra"k;tą,tu.Komisja reparacyjp.a,
w

·•·. ·•· • . 'swojaol'.zecte~e wnajblizszym ~asie.
.
'MłNISTRÓW··STAMBULIŃSKlEGO
. 19,7 (FAT) ROZpocz:ąt się tu pro: .

W wyniku' konferencii ··Związ~ekprze~

mvsłowcówmet'alowych w\Val"szawie .' zło~
źyl ośw'iadczenie treŚci następu iącej :Uwa::

żaj~c,że

ret;lc.iize·Z,viązkantir()botn?:ków,o.·ile~whv
zki te przez faktpowolanią wsżystkich. .1"0-

botnik().w \v,prz;emyślemetalowym:W''W;'a:I:~~

strajk obecny w przemyśle nletalo~. szawh~.do pracyvvykazą, że istotnie poSi~'~ai1# . ·.'
wy~powstałna tle' działalności źywioł6w
ią wplywv.'O ile to nastapi,wteqy móżllW;\~j\)ę.
k()~Tl'uni$tycznych,i że istniejące związki 1"0:: dzie odbycie \vspÓlnej konferencji.
bQtni6zelliesą . vvstarue· przeciwstąwić się

b. mińistr«(m gabinetu Starnbuliń

pa:dstwo 'nie limie ,;.;.""" .... ,.:.~;:h

kt6rego
StirlllG S,

1

na:roo,tij?~li~~jl

jak~e
\V·Si~ys;·ę.'8"...·

.

.
emiec

'.

.

agę

.

sytuacji 'ekonO\'
. . w samych Niell.

poruszenie i .miały

gield\\wycn:- -

sw~1h.r~

- , .~ -

.MARSZ.

TRĄMPCZYNSKI CZŁO

NKIEM

WAR,SZAWA 19, (PAT)

Rozprawy
stałe'f4o trybunału międzynarodowego spra:::
wiedliwości w Hadze, w spi>avlie kolonistów
niemieckich w b. zaborze pruskim, które zos:::
tały przekazane trybunałowi. przez Li~ę Na~
rodów do wydania avis consultativerozpocz
nE;t się dnia 23. bln. Delegacja polska, która
'w tej sprawie będzie broniła stanowiska rzą
au polskie~o przed trybullałenl,·w akcji SW?:::
Jejoprze się na tezie, iż Liga Narpdów nIe

.

DELEGACJI POI.JSKIEJ

@

,jest kOl11petentną do roztrząsania powyższej
spra\vy. Ze strony polskiej złożono już sze:::
re,r;; orzeczeń w tej sprawie. zarówno urzę::
dowych, jak i od uczonych polskich i zagra:::
nicznYch. W związku z rożprawal11i trybuna~
lu lnu przybyć ,do f-Iagi oprócz ba\viącej tanl
już dele~ac.ii polskiej, także i nUlrszalek Se:::
natu p. Wojciech 'Trąn1pcZYl1 sld, który jest
wybitnYln znavvcą stosunkó\iv prawnych b.
zaboru nie111ieekie,~o.

ma'ją sluiyc za podstawę księgi ha~"dlowe
oraz prze'\valutowanie. Do :J.rt. 9 zgłoszona
zostala poprawka według które,i podatek ma
być pobierany w 10 półrocznych ratach z~
miast 5:::ciu, przewidzianych przez b. nlinis~
tra Grabskiego.'
Po przell1ówieniu ministt.fU. skarbu wy;
wiązała się bardzo ożywiona dyskusja w
której brało udział szereg posłów.
.
N a następnY1n p()sied;:eniu komis'li
przystąpi' się do trzecie,!!,o czytania proiekttl
ustawy o tynlczasovvem ure,r.!ulowaniu finan~
sów kornunalnych. Naton1iast na posiedze~
niu w sobotę 21 bn1. kOlnisia w daIsZY111 cią~
~u ohradować będzie nnd p-rojektenl ustawy
o podatku ma,iątkowYln.

y
GROMADZĄ' BROŃ I 'AM{:NIC~IĘo
sprawę, 1;i6rej rezultat8m by lo zam ordowanie
, Erzberg-:.ra.
LIPSK 19,7 (A W) Ustalollo,że szoi{~r
V\T dalszym toln!' śledztwa polieyjnego v.automobilu' ciężarowego jktórYlll zbiegł kapitan
stal
ono,
że GO(~tz wiózł 2 sl\rzynie' z bronią na]
'Ehrhardt, .nosi· nazwisko kunea ]1'ryca IIerm1t
uą i mnunicią.
tUl Goetza:. Drugim pomocnikiem Ehrhardta je~~
śtudent Hans Massow von P.rinz który - jak
DALSZE ARł]SZTOWANIA.
;ustalono ........ od pewnego. C7.asn mieszkal w LipLIPKS 19,7 (A \V) W eifj,~'"il dnia wezo"
sku, nie będąc zameldowanym.
'G()et~ jest czlonkiem nieJuiec1dej narorlo,weJpar.tjl luaowej i cz10nkiem .; . Orgeschll" w
Plaune. Prm1Z 'by} swego czasu. zamieszany w

ra;jszogo 1. dzisiejszego are~ztowal"lo znowu szereg osób, zamieszanych w sprn wę kpt. EIHhard

ta.

OBLA\VY NA Wi\LUCIARZY.
,::) Policja dokon.ała obławy na

przv~

jeżdża iących nocią~alni w ciągu nocy wczoraj

sze,i. Zakwestionowano 8.000 do!aró,v, oraz
l!)O k~~, srebra i złota. Aresztcr\vano niejakie~o
Kazhllierza Słotwillskicf~O, który wiózł Vi
specjalnym pasie 25 kg. pięciokoronówek
au&trj ackich.

1

NOWY POSgr; CZESKI W WA.RSZAWIE.
*) Jak podaje Ajenc ja Wschodnia

~zeski "Duch Cz.::tsu'~ notuJe' po~loskę, krą~

ząc. .l:l \v kołach poHtycznych,że następcą pos~
b lVlaxy 'w' V\larszawie m{t być pos. Szpaczek.

ZASTF;PCZE BANKI.

*) Pols,ka Krajów'a Kasa Pożyczkowa

OPRACOWANIE STA TU DLA KŁAJPEDY ..
utworzenie kOl11isji pocztowe},· wskład.któ~
PARyŻ, 19~7(PAT} "Petit .' Journal"
oonosi, iż specjalna komis ja !ady ambasad~) rej. weszliby. przedstavviCieIe zainteresowa~
't6w opracowuje statut wolne] .strefy K!(tJ? nych krajów pod przewodnictwem Ligj Na:::
"
pedy, .W. której to strefie .przewidywane Jest rodów.

UPARTY
, ...
.

i

PARYż 19:::7
1,onferencJę

li~evy:::

(PAT) Delegacja

ska na

ambasadorówb'prZeClwla
się uznaniu praW Polski dotyczących tranzy::
tu i korzystania z portu w,. Klajpedzie.·W ko~
łachzbHżonych do Radyan1basadorów są~

LITWIN~

kOluuniku,ie, iż czynności zastepcze 'przy in~
k~so~raniu. należności z~~1.r~nicznyclI za' w'i!
wlcZlon.e." to. w. arv.•. prze\vlLizm.ne roz."p. orzadz. ~. .. ··.-,'.
:ą.iem lV!j~istra Skarbu powierza na 'zasadzl~; I
hst
.'1 1.Mlnls.t.. C. rat.w
.....a, S
.. k.. a.rb. . u. '. do.da. tko. o na.s~f]
l?;,.uj~cym . instytucjom: .' Bankowi PolskiCh
Kt';udPc,?w 11';rz~mvsł()wcb,\~cChrześ~i jan.' .'51{
o . Zl, J?omowl. B!l!lkowernu. A.Hólzer· W l
K;akowte..D~)1nOWl Bankowemu T.iunimotl
~lCZ w \~,,tllnle;.:
". .. .' :';"';" ,'\3:1
w."

dzą, iz w razie gdyby przedstawIciele Lif\vy.
.'NOWETARYltty KOI.JE JO WE.
Za.lll10VvaH w daJszYlTI ciągu niep,rzejednane
WARSZA
\V A 19,7 OJ AT) MinisierstwCi.
stanowisko może za.1ś(~ tnożHwość iż w koń:::
cu ty godnia nasttl pi '<IV obradach rn'zesilenie. kolei żelaznychkon1l1111knje: ZaI:.:rmanie się wa

lutowe i gospodarCZt3,
datujące od początku
czerwca rb. mialo za skutek hardtA) wielki i
szechny wzrost drożyzn.y
oraz
'. ~ię kOSztówlltrzymanIa. Budżet kolejowy,
~C'l~UŻOl)Y mniej. ·więcej
pier:wszyeh 5
suwach rb. grozi. obecnie olb;rz.ymim nieldot)O,;p:~.
rem Celem zapobieżenia temu,
kolAi żelaznych uznajezn lliEIZIJ.E~d:tl:e
sować pozio,m ta.ryf
do sp udku wal
stu ecu. Ponieważ spudekwalutyw ..".,..."".A'n'7....
zpoo:5qtldf\Ul kwietnia;
wynosi 120
wzrost drożyzny 98 1')1'oc. ol.::reślono więc n
konioczncg'o wyrównania .taryf 'na 100 p:rocó
taryfy towarowej i n;), 33 proc. dla taryfy
woj, podn.iesJ,onejjuż d 66 proc. w dnIu 1
rb Od tej podwyżki \lczyniono cal y
..
,stęp,v/tw, koniecznych .ze względ6w
czych. Tak np, dla rozszorzenia rYllku. zbytu.
węgla, zniżono opIaty ponad ~OO klm., a
podtrzym ania. eksportu prz.etwol'()\v
zastOBowano .do: odnośnej. tBJ.'Yfymniejsze
ki·, procentowe. Wreszcie, . . uwzględnlają@
nie komisji taryfowej, pt'zywrOOouo. moc,
~zonej. W 1'o1$:u ubległym ta"ryfie
wy:woz zagraniclbudulcfL fl.r,?;p.w;np.i5~o
nego. Powyż'szezmianytaryfowe """''''Yln.l'i,''''
Ole zdnil~m..l sie:rPllla.

w

wjlECZENIEJ>rOTY A:N,cUELSKIEJ

"

NASTĄPI

JUTRO
"BERLIN' 1§:::7(AW}Wedługwiado~ "osf~tnie in.f()rm~cje londyńskie, nota au'giel:::
'ipóscf~ Londynu urzędowe kblaangielskie ska wraz z 'metnorjalelTI ma być jutro wrę~
a.'. . c·,.h.'.o.w·.·. 'uJ.1\..oraz1'lsm.
CO.d.··~.t·re. ·.ś. ci....donot.y:rz'ądow.·.
. . . d.o;.rz.ądu~n.i~~·
ozon....a r. Zą.d. . . o. m, ko. ..ali..CY. . jny
Sta.. n.o. m . .Zje:::
,'tó.ieckiego
koahcYJi:% dnoczonYln, oraz 'przedstawICIelom I-Iolan:::
'n~chnajwiększą:tajemni9~;,.; . ....i:.
. ....... .,dJi i SZ.'Yecji,ponieważ palistwa t~ w:yraz!ły
1J.1.

..'... z..·.·
..·:. .

• ', .' "Wedlugjnforfiutcji'~ii~nników ··l()nd~
'$ltłpnłrząd~tigielskizapr0tJ0nowatutworze::

nieckolI1iSji~zeo!tOZl1awców, .. dla ustalenia
:~401noścrpłątniczychNtemiec~ '.... '
,i

' .. c)· .•.•.

&

••

.

'.

,<,():~e ·.·mc{na$,tąpi. Z.W~O~~lW ··n~radach

~a;~t~~~ll':ą~ielskiego, ··na,fo·. . . . . przy~otowują

___.*

ggtowosc .w~p~łprac~ przy ustalanIU .nIemIec
klChzdolnoscl płatnIczych.
.~......
..... W skład komisji rzeczoznaw'cówwet:l
szli prof. Oassel, dyrektor holenderskiego

banku państwowe~o,Viss,eril1g.

~NtriLJAK.WESTJĘ,Bl1}PARACł~ CHC E ,PRZEKAZAć LIDZE NARODÓW.
. ' . ,i',:i. ,

LONDYN 19::7 (A;'\1)" Według "Daily wadziły do . rezultatu,przekaza6 sprawę za~

Tęlegra}?l1" ,rząd angielski;ża:th,er~ana, "wy:: głębia .Ruhr,braz .. kwestję reparacji Lidze
padek,~'dyby',u$iłbWani.a;~'go,w'.i.~celuQsią:sN~U1odów,\:alhQTl'ybunałowi ",Rozjemczem.u
gnięciaporozumienia z ąl~,~t~mit ,ide. dopro.~ w· Hadze.
c

. . . .!~~~. . . . . . . .~. . . . . . . . . . . .-

··w"'

.·8

~·u'~·Ja· nid."n.g18.wa'~:c'~~.dlt.Ku.\(m[·j.ą t···~n. W·l.m ..

O'f

YANKESI CZĘRWIEN f EJ

l~OWY~JORK 19l1.·'(AW)
MINISTĘRLINDE .·'ZGtQ\S~f; ~OPRAWKlpO PROJEKTU'"
.Mini~tto,·w .mieście San Paulo, '
WARSZAWA 19:::7. (PAT) . Na .wieczor \zfącię'zafu.fastP+zewi~hu1:Ych przezpoprze~ bo~6w· do ·senatu, wybrano . .l.{all1d.'va.~
nem posiedzeniu ~jmowejkon1is.ji. skatbo~:\ dnięgp:min.••. <:ttfibskiego 750 'l11.iljon6wfrank. listyczne~o, Mag;nusa JOhJ\.J\.iOV'JlJ\."""
wej pod przewodn19twem' posla OSlecklego ilotych.WQb,ec tęgO . proponuję. do . art. ,9
. Rządowy kondydat repUOI1N:a
llę .•.,p. . o. •. .l. .e. . g...a.·. . j.•. ~. c.. · .ą.•. ··. n... a.• p....O.W.iększ:.en.iU. > '. ~t. a.we.k. bernatQr Preus8, ,otrzymał znac~ni~
i w obecności
ministra
skarbu
Lindego
przy:::
zlni
.
.
a.
do rozpatrywania projektu ustawy podatkowych .\Q 30 proc, Skala podatku zalt liczbęP11os6w. '. ..
.'
,SQ,aa1tK'U majątkowym.
czynałabysi~\·prz:y.. tysiącach ,franków 2.6 KONFERENCJA. LORD
AM.UASADOREM T,."....'.. ·... ",.......,.....,
p.losła .Wierzbickie.go . za:! prQcako,~cf~ł~~ysię przy 10 p.li1iop.aclt na
ę
l1
'
.
\
.' 'LONel)YN .19~7 (
......... . .' 'skarbu polega.i!tce
Linde, który zgIo:! 13. p.ro9.,•.JJ
. szaoo.wanig
. '. •. :. .i:a.~.\.~.t. :~. . . . ~. :.m.,. .i. .ma.i4tk6w.
ister '. W. ni.·.o.' sł
...• 1?
09. .P.. ra.·.w
. . k. .
na tem, dotyczącą. • O
·W myśl hytzamoasadorem nle\l'nlieCR:tm
,a02~one~: źę podatek teL popra.wldtpqsiadlosci' z;iemskie .. llliałvby f.!odzlnnąkonferencję, w.zwbtzku .~.
wy skar~ , być szacowaneppdlug .pewnefto szema.tu dla gielska..
. . . . . ..'. :e»,
tego tejsamei katego~iiziemi. Dla szaeowilmą.
. Narada toczyfa slęiłoKoU ~~
Vi p:rzedsiebiorstwhandlowvch" PfZenlysłowych hiernego oporu. p'rzez NieIl1o'Y~'

stwanli, które dzięki S\vynl enlisarjuszom
'walko. ekonOlniczna przckszcakają w vraI~
kę polityczną.
"
Jednym
z najniebezpiecznie:iszych
wrogów Polski ,iest komunizm. Dzięki złote.
które tak obficie na ten cel Śle 1Vloskwa,
przybiera w ostatnich czasach groźne obja:;

I

-

Krw::nve wypa'dki, kfore miały mie'j~
te onegda.i na Górnynl Rynku, l1a~aZUJą
~\vrócić "uw~gę na żywiołr wrogIe Pa?-~t~u
l'olskiel11u, które Wyzys~uJą spo~obnosc ze:::
by \vszcząć u nas ''I{ kraJU' anarchJę.
Jak stwierdzono
podczas wtorko=:
Cora~ częściej w ~wiecie politycznym a*'!
:wych ~~padków. dU?l pier;vszy za~ta~o~ merykańskim wYIuawiane jest nazwisko Henry:wał polIcJę, strzelając 1 r~ucaJąc k~~lenH1:·
mi. Policja Państwowa ktora całkoW1C}e...#stol ka Forda jako domnieluą.nego przyszlego kandy
na wysokości zadania, nie moj;!ąc dopusclC .do data na urząd prezydenta Stano\': Zjednoczonych
'dalszych ekscesów .a j~dnocześnie ~ron~ą~
Kim jest Henryk Ford, nie tl'zebasię nad
swego życia zmuszona była ?'?po'YledzI.ec tem szeroko rozwodzić Rzadko kto jednak w Sta
strzałami. Była to ostatecznos~, ~tora. Je::: nach Zjednoczonych zdaje sobie sprawę z tego, ja
'dnak pomimo krwawych wynlkow meraz na są dziś dochody tego "króla automobilowego"
tylko wstrzymuje dużo groźniejsze wypad:: z Detroit, o którym wszyscy moWią, że jest nsjbogatszym czlowiękiem na świecie Dochody bio_
ki.
Służb"a bezpiecze:nstwa publicznle~o1 wiem
jego roczne przewyższają dochody ~ohna R
ą
(lest rzeczą bardzo ciężJi.ą i odpowiedzial!1 .,
Policjant który musi strzelać do swoIch RockefeUer'a, bo' w roku 1922 zanim odliczono
!v~spófobywateli {niewątpIiwie prze~Y~"'la: .. w podatki dochodowe, firma Ford J\.1otor Co, p:rzy(tuszy ciężką tragedję. Jednak.że w ImIę C1.~:: nioBla dochodu 125 nliljonow dolarow, co po odbra publicznego mUSI obowIązek wypełnIe. liczeniu podatk6w od dochodów jeszczeprzewy'zJ\. na kogo spada odpo'\viedzia1ność za szyło sumę 110 mHjonow dolarowo Są to tylko
krwawe zajścia wtorkowe?
chody Forda i jego rodziny, litory Jest wlaScicie
Strajk ktÓJ;Y., wynikł w, ponieclział~k lem tych kolosalnych przedsiębiorstw
był całkiem uzasadnioną walką w obronIe
Najciekawsze jest to., ze majątek 'genjalny,
interesów ekonomicznych robotnika. - Nic
ten
przedsiębiorca zdobyl taką drogą, iż do dziś
'dziwnego że wobec tego" stałego. spadku mar
dnia jeszcze nikt nie zarzucil mu żadnej nieuc7r
ki robotnik nie może zgodz.ić, się,: p.a fI'>'
kie zaroł5ki jaKie otrzymuje. Tóteżprze::, ciwośei, nikt nie posądzi! go o jakieś podejrzane
;wstrzymanie się od pracy: stara się '\vymusi~ machinacje
Firma Ford 1fotor Co. posiadala w ooerw
polepszenie swego bytu. Jednakże w Polsce
która jest otoczona zze,vnątrz wroganli, a eu 1903 faktycznie 28 tysięcy dolarów, a kapitnl
wewnątrz ma pełno ich sprzyulierzcl1cóW ten podwajal się przez te 20 lat co 16 miesięcy
walkę \tę ekonomicznąl natychln!iast ,\\rykO'~,
" Gdyby w dalszym ciągl1 majątek. teg'o
rzystują
cZy"'11niki \v~T\vrotowe. Koml:niś~.i
wielkiego
finansist.y powiększał się tak, jak w
płatni enlisarjusze Moskwy i Berlina, któ~
latach
poprzednich,
to za jakieś lat 16 posiadaJ:hy
rzy walki o popravvę hytu zaostrzaJą stara::
jąc się wprowadzić zamęt, anarchję i dzięki ~OIrd 1,800 biljonów dolarów Jest to jednak:
wprost rzecz niemo:illwła, pomimo, że oparta ... na.
temu osłabić nasze "t)aństwo.
"
ffako broń w przeprowaazenitl po'd:: dawniejszych obliczeniach ~trzebająuznaC za. ta
:wyżki zupelniew·ystarcza.iącą jest bierny ką Suma 1,800 bi1jon6wprzewy-ższaki1ka razy
opór' t;j._ strajk k!óryzmusi fabrykantów_ dro koszta calej wojny światowej;· wystarczylaby
:gą ukla:o'6w" do':'podWyiszeniaV\rynagrodze::: ona na spłacenie wszystkich d!ugÓ'wświata i' bUs
nia. Tyinczasemći którym
meo po::: kopię'c razy powyższa bogactwo S:;. Zjedn~
prawę bytu robotnika lecz ocele politycz:::

uo

choazi

wy. \tVtorkowe krwawe zajSCł8. S4 skutkiem
tej zbrodnicze.i agitac.ii. Rząd pragnąc Z&pe:.
wnić 'wewnętrzny spokój. w kraju winien
jest wziąc się z .iakna.l\viększą energją da
unicestwienia zbrodniczej dzia.łalności wyr;'
da iącei tak krwa,ve o'\voce.
Redko,
III

1

'.. flardiiej jeanulC moźliweml wyglądal:
oLliczenia "Wall Street - Jonrnal"; ekspert tegO\'
pisma opierając SIę na obecnym dooho.d~e :fiJrlIly
Ford Motor Co zapewnia~ że mogłaby; ona byc
skapitalizowaną na: dwa biIjOny dolarow, lub
choćby tylko na poUora bHjona Są; to wprawdzie liczby, do których nazw przyzwy.czailiśmy
się po. wojnie, ale z kfol"yen mimio wszysItko' nie
zdajemy sobie sprawy KwotY'taJiie, zamienione
na marla wyw&alyby jnz zawrót glowyj
Gdyby Ford pOz1)y l się swYcn fa~1i automobilowych i oddal: te pie)Jiądze na (; proc1 je~
go rooznv dochod W:Ynosilby·90 mil;iptn~\v dolarow, a ta suma jeszcze jest mniejszą; ani'ZeU jego
dochody w 1922 roku Pieniądze, w:" su:mi&' 'jedn~
go i pól biljona 'dolarow dddane "na;6 proopp'dwoiłyby się w przeciągu lat 12 i wtym:'wypi1.
ku, zanim Ford miałby lat 75,poe.~ClaJ:bY mają
tek wynoszący trzy bUjony aolati6w
Taka masa jak' obliczają; eksp:erer z Wall
Si wystarczyłaby: na to, ażeby ,p'os'iada6 kontrol~
nad 40· procentami wszystkiego zlota, Jakie po..
siadają· federalne banki w Amery.oo Dlat-tatwiejszego wyobrazenia sobie tej koloS8ilnejwladzy
finansowej, spo0Zywającej w rękach jednego
czlowieka, trzeba wziąć pod uwagę fak:t,JJ€ ogolny kapitał wszystkich federaluyeh bank'ów \
w Stanach Zjedno-czonych wynosi blljonl jedną;,
czwartą biljona dolar'ów'
,
Jako interesujący szczegół dod~, :na1ezYi
żOHenryk 'Ford jest zdekla.r0wa.ny,manty~ttU .. '
tą i na. kontrPropagandę przeclwkopropaga-ą",
diie żydowskiej. w calymśw.iooie, wyd~d~eh
czaso1J)rzymie aunly Dla tego tez ~ntysemityz:r.....-'
tuu Ford cieszy się wielką popularnością'

ne, urzą({za]ą wiece, po'dburzalą przeciWKO
rządowi, przechvko klasOUl posiadającym,
starają ąię ,vzruecić za11J.ęt

ko~ałić winę na rząd. i

azeby

tem"go

zawszyst~

zdyskredy~

t o w a c ! . ! . ,. ; ; ( , : 1 'i~Y'J'1
"
·0fi arą zhroanicze~j 'aiitacji"'s~~]aHs~ ,
Donoszą nam z Tarnowa: \Ve wto~
tyczno :li komunistycznej
padli tutaj
ci rek dnia 17 bn1. odbylsię w Tarnvwie w sa~
którzy wypełniai~ swój obowiązek. słucha::: li .Sokoła" olbrzYlni wiec z'lrvolany. przez za::
ijąc rozkaz6w. Wbrew kłamliwym' . informa~ rząd okręgowego PSL~ Zebrało. się .około
cjom gazet lewicowo:: żydowskich należy półtrzecia tysiąca· delegatć\v .kół PSL z okrę~
stwierozić .że tłum pierwszy '1aatakowa-ł pO!' gu tarnowskiego. Zehranie delegatów .prze:::
licJę. WykazuJe to zreszta.. ·, wynik: tragicz:ł mielliłosię w . imponujący wiec manifesta~
nychwypa:dków ~ 18 policjantów lżej i cyjny, . stwierdzający, że ..Iud~oŚć Małopol~.
ciężej rannych. Wszystko to są ofiary oho:::
ski stoi ławą przy prez.WItosle.
:vviązku, źołnierze~tojąeyna najcięźszym po '
Przewodniczącym· wiecu wybrano Wi1
starunku.
ce~dl.rszałka Bojkę.
, .·Stra,JJi • i e1{scesy ,;skierowuJa, sIę: ~
Powitany burzą . pk1asków, zabrał głos
strzem przecIwko temu, ko:go zbrodn.icza a~ prez~ .. Witos i W dłuższem przentówi;;;niu
~tacja. chcezadra.sn~'ć tJ. przeciwko rz~ przed.stawił sprawy .. państwowe . i ludowe.
~ow;i. 'Jedynym celemkieru.iących ruchem Skreślil'.zaHanie i błędy Sejmu konstytucyJ~
l.est ·,os~ahienie .. ętanqwięka i powagi rządu. nego, brak· przygotowania .. do wyborów i
a toczY. się przeciwko tym, któryąh w następstwa· ·tego braku,. ktqre się .ujawniły
;.SZVm.rzędzie .po~inna dotyczyć, .me
zwłaszcza na .kresach.· Nę; . ,teJ)}. tle, omówil poP
~~ęc,.\V'ko . . p rzemy sł'owc.om 1 ,którzy. przez . łożenie nowe~o Sejmu,. przed którym' stanął
~,4óprowadzają aokrwawycn konfli~ fdylemat: . albo .... -qtrzymy\Vanie. . daJ~.t wa,śni
,... @P~I przeciwko rządowi.
partyjnej (odda;nie wpływu decyduj~.cego
:~~irządstaraJą si'ę zwaliĆ winę za na państwo. mnie,l'Szosciom narodowyInt
wsz~stłt?C'.co~oIwiek si~ st~n~e. Najwięksi albo. uzdro,vienie.parlamentu przez tltwO::
~r::5o,e'.palJstwa" najgłębiel ukryte spręl'1 rzenie stalej, sHnej,nie okupywanej. koszp
I,

<CIyu.y _:

Zlałan .. k(>munistycznych

-

żydzi

BWellll",.operac.latni '\valuciarskiemi osłabia.iąa
lwartośc marki polskieJ. Ci ,sami żydzi drą
~za.o/ z ..rozpaczy VI oddanej sobie, prasie
~wlCą:veJ,.
lu? we ~!asnych or:gana.ch krzy~ ,
cZCąc! ze~, arozyzna Jest skutkiem rząd6w'

" hlenv.
(I
~alka' eko.nomic~na

U1ie:crzy pracol'1
r.. a~C~l11~ ~ pracoblorcalnl toczy się na całym
~:pc~{ l,~st ~ całkien1 uzasadniona. J edna.k~
htnko s 3: Jest Vf ,!ycł! nieszczęśliwych wa:::
ach ze znajdUje SIę miedzy 'dwoma. nAń'

k

!

~em

int~tes6wpańątwowych

'\viększośyi.

Tą większos6utworzonona

podstawie szcze

'góloW00111Ówionego iustalónego programu
konieczności
państwowyell i. ludowych.
Wśród tych.· konieczności .jedno. zpierw~
szych miejsc· zajęlasp:rawa reformy rolnej.

Dzięki. układowi. większościowemu, sprawa.
ta znajdUje się nareszcie w okresie pełnych
przygotowań do .. przeprowadzenia jej.. Sejm
w jesieni uchwali potrzebne jeszczenpwe=r
le względnie ustawy, tak,byto.wielkie cizie:;.
l0. m<?ź!la byłoiak~ajryc~~jz~czą§,~ur~~cz~\
wIstnIac. Co do stosunk:ów:wewn~tr~nyyp..
to dzielnice .poszczeg6Inemuszą .pa1l"':ięta~~'
~e muszą swoje.. interesy odrębne . pq'cl,P:P~'
rządko~vaćinteresom całości..
.
'.
l

'

Rozwinęla się ożywiona 'dYSk~us:i~+:. llP

czem uchwalono jednon1.yś1nie
zjazm..u rezolucję, 'l.U,(T.r':a;~~q;Jlą~c'ą. •. J;t'Q~(~i~"'~~

bsze".uznanieprez'r .. .... '
dla panstwa i ludu, . oale . . .
jącą . oburzenie. l p .
.
natorom, . • kt6r
liz klubuPiast·o~có~~~::!·!
jako złodziei
wano ich,d.d

•
Journa1'4 .pary~kt qonost '~e w aero~
dromi;moskiewskini odb"Ś7ła się cer emoni 1:1
w czasiekt'6rej Kamienie'w ,vręczył ,Trockie
mu dla czer\vone; floty powietrznej .no~e~
:~o Zeppelina,. zhudowane~o przez _ro~otn,!~
ków nienliecklch . za ,fundusze or,f.tanlZaC]l
m.oskie'W·skiej bartii kOlnunistycznej. Zep::l

'P:rze~

O:Q~;)ITlflcl'1CZV-ł, że

na .. .

ta~-ąsbwiety odpowiedzą

ą próbę a~

KonstrukcJą· 01:::

brzYma ' powietrznego, Ten 'drtlgi Zeppelin

otrźYll1alnazwę

"Ultimatum'\'

. ,-"

'-

9 '20
,
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WIADOMOSCł

Z

Agitaoja wywro

łOWi!

:(k) PiS111a ~órnośląs~de ~~onosz~},'że . o~
pewnego czasu kręcą SIQ 1}11ędzy sl~skllnl
. robotnikanli agitatorzy z Warszawy 1 Kra:::
kowa, którzy podburzają r?botn~kó\v prze:
ciwko obecnenlu rządowl. Agitatorzy et
zbierają się na zebrania robotnicze. i wygI!!:::
sza.ią przemówienia, w których tWIerdzą, z.e
wzrsstająe,ą drożyzna, to sR'i1te~ rea~cy):::
n:yoh l'ządów~1 l\1iędzy agihttoralUl znajdUją
się, kotnuniści, których władze \vzięły pod
specjalną obset'wację i niektórych już are:::
:,..~towaly~

Pużar VI

Spale

(k) Onegdaj w południe nlieszkań:::
cy Tomaszowa i okolicy zaalarmowani zo:::
stali gęstynli kłęhal1'li dynlu~ unoszącego się
nad Spałą. W kilkanaście lninut później za~
częły do, ,spa!yzjeżdżać okoliczne straże o:::
gniowe oraz ludność pobliskich wsi. Okaztl::l
lo się, że splonQła kuchnia pałacowa. Pożar
po\vstal wskutek nieostrożności służby. Po:::
żar wnet ugaszono. Z inicjatywy obecnych
powstała lnyśl zOl'~anizowania w Spale stra:::
ży ochotniczej. Na ten cel z~brano nlilion
marek~
.
Powódź

na HueulslfHVZni',

(k)Po36 g'O{l?:~nnd hf;:r.JH'zm",vy ulewi,~,
wezbrał Pl:ut z dopływami: Ph,;1;yn];:}ll Sc,p6w]ul' 'i
ŁuGzk~t, za1ewającokoJiev.nc 1)O}1l 1 nibZGZfi.C tcgol"OOZU0

plony.

Wezbrana rzeka zUlunbta dOSZc2·ętniepastwls.k~ !.pola ze zbożem.

Potężna fala Prutu, bystrej 1,'zn:tr1 gOl'slde':l
,sprawiała ogromne wrażenie .

W Kniaźclworze przerwa? Prnt' oehronny
okolicy,
Kolej l(lkahl~~, kursl1ją.c ll ml('dzy Peczeni-

wąl'i l'ozlał się po

tyuęln i Slobodą rmlgórską,w s trzY11'J tm o zpowod,u niebezpiecze:6.stwn. pod.róży.

Wvcle~zk3 ~ rłysłów połs~ich do Włooh.
i.'(k)W tych'dl'lłaeh

\vyrUS!Zfl. do

Włoch

·ze

linea

.kiego, nauczyciela. szkol średnich w Rowuem.
Sprawa czolgów prof. Ozerwil\skiego (bez
gąsiennicowego przewodu) zajQly się jU:l. władze
wojskowe i przedsiębiorcy.
Zasada wynalazku prakty(~~~:n,ie ziszcza
l~.ajśmj{~lsze w tym kierunku projekty, '
'Jedna konstrukcja daje niezw,;;rkle szybki
(do 70 lnu.) nla~y aparat, podobny do jaszczurki,
Próby wykazały jego zdoluo,ść biegu po strornych górach, a w wodzie i błocie porusza się n'ieg'orzej niż plazy.
Inny typ-aparat cięzki~:--mozna porownt~6 z poci.ągimIl pancernyIn, snną(:.~ym w wodzie
:;;; nawet po wodzie.
Obie konstrukcjemogą m'iec ą~romne znanrz:enie dla wojsk: pierwsza jako wywiad i łącznIk
drug;a jako l)ojowiec i n'iszczycidl tanI;;.ow zw!a·
szczu, iż IlHl większą szybkość i nośność. Oddział
drugich pod przew:odnictwem pierwszych, w,tar
guttwszy na tyły, :m.oże wywolać fi'u'aszną panikę
i rozstl'zygnąó losy walki.

W kollo'tl maja na

,Wołynlll ,poaczą~

ot..

i

"

Ciężkie

"

te, słowa prenljera: przygwo~
dziły pe\vne przykre fakty gospodarki także
funduszami Pallstwowynli, kiedy; popieral(~
się w sposób jaskrnwy pewne' organy, wio~
clące sztuczny żywot \V interesie pewnych
koterji czy ludzi. W kaidem państwie rząd
ma prawo ufrzYluywaó swój urzędo\vy or~
~an, ale winien to czynić jawnie. Szafowa1
nie tajnneuli subwencjami 1.1est r.zeczą nie~
moralną. Było to wprawdzie praktykowane
także \v innych pailstwach, a zwłaszcza w
starej Austrji: ale te fundusze prasowe na;
zywa.ły się popularnie "funduszauli gadzin.o~
wenli'~.

.

'dziś wscie~
któr~ syczą wciąż jak ~a~

lVlanly w Polsce organy

_

Id~ Op?zyc~jne,

dZIny

1

czyzby ten gnIew opozycyjny

łł!n~ został także

wywo~

naglem wstr:zymaniem za~

sdkow rzqdo\vych? , . N~ fundusze gadzinowe nie

stac

SKar~

bu polsktego. Praktyk staroaustryjackich nie
potrzebu,iClllY, !
..

Delegacja urzędników pailstwowycn
Vir ~kr~jnej nędzy, w przyt aUtu (Uastar,.;
w swohn czasie zapewnienie ze, eow :.anado. nIedawno dwuch polskich pisarzy!
strony \vladz 111iarodajnych, że w koncu Hp:: ludZI zasłuzonych dla o j c z y z n y . '
en rb: będzie wypłacony urzędnikolu specjał
,V b,d01110ŚĆ ta to upokarzfLjący Jokumei)~
ny zasiłek 'lIlyr6wnawczy w zależności od dla polskiej
kultury.
. ,
wzrostu 'drożyzny.,
1../08 podobny lnb jeszcze gorszy czeka kai·
Wobec te~!o, że drożyzna dziennie
wzrasta t urzędniCy państwovvi oczekują zre::: dego Pl~~cowl!~ka pi.óra~ czy hadacza naultoweg~
aliZQW!lnia z::tpowiedzi o wyplac,miu nowego vVal'ullln bowleul Illaterja.1n e ,naszych pisarzy S~
0I?łaka~e. Z I>racy literacki.ej i uąukuwej wyży'~
dodatku drożyźnianego.
Ole mozua.
Dr. I.lalll wyliezyl w ?,Tygóduiktl Uuatto/
w~nym" ile ~a,rabić:może najpt'oduktywniej~z1J
pll~arz, ,Ptzy' ,wytęża.jącej pracy Ą RaohuD.ek wy:.;
GrOllo unitów po'dlasklcll? uwi'ęzio:::
pad~ smutnie Pisatzpolski., w na.Jlep~zym raZie!M
nych i wywiezionych, wawoim czasie
Sybir przez rząd carski~ którym jednocześ:: robIĆ może l miljon 600 tysięcy marek :r.niesięcl!i~
nie' zostałyskonfisko\vane majątki, zwróci::: nie, czyli nuuej" IDZ. robotnik.
lo się do rządu polskiego, z prośbą O ułat::
Nikt się ~ietros2C7.( o polskich piOOlZYI'
w,lenie w odzyskaniu skonfiskowanej zielni., podczas gdy W Innych pilllstwanh zt:lhiegają \)
gdyż sądo\ye dochodzenie praw w.łasności nich, Polska :nie rua CZą.Sl1 na takie drobialtigi.
gruntów, które znajdują się obecnie już w
Dlauczonych i na badania naukowe w
dziesiątych rękach, trwałoby długie lata.
zeSzłym roku dal rząd Ogołeln 13 :miljQn'QW maJ:Bl?
R~ądbiorąc pod uwaf.!ę słusznąpiÓŚ;: na konkursy i;nagrodyl 50'0 000 n:~. na popule:
bębojowcó\V za wiarę i polskość,obntyśla
l'yzację :nauki 100000 mk.,na 'zapouli)gl dla l'od.zfu
ohecnieśrodkt któremi lnóglby .iaknajpo-=
'f"

zi~ml Un~tom.

,

na,

f

FUndusz

war,c..illi moatu przez HorY!l w Gorb l.tkew16 byt pó~
'lia.zyv?anynbW'Y, cz6Ig' wyna.laźkll ',l) > Czer~n..;

sy,""

otrzYll1ała

L.wowa wycieczka naukowo~artystyczna zor~ .'luyślniej zadość uczynić żądaniom pokrzy~
wd,Z!onych.·
..
'
',g, an,i,Z"OW, an,,' a"','p,,rz, ez,,' ,z,esp" olonezWl,"ą,z,,k,',i ll,·.tera~
tów, plastyków i architekt6w. Wycieczka
ta,popiertu1aźywoprzez polskie 'czynniki
~
rządzące . oraz poselstwa zagraniczne trwać
będzie miesiao. ,.
"D. Kul'. Codz.'~ pisze: Prasa polska
~~~~~i!1ii'!i)
zażywała dotychczas opinH p1'asy rzetelnej,
piszącej z przekonania. Co prawda, opinja
t~ Odl10siła się do prasy jeszcze W epoce rzą~
dow zaborczych. Gdy odzyskaliśmy byt nie~
podległy stosunki niestety poczęły się. $tmie~

Po.1skiB czołgi.

,wżetuc się w. nasze życie polityczne, kie'dy
SZUk~llo się pieniędzy. ną przekupy.:w.ani,~ pra

Y

PO, zmarłych

nrl.

,

uczonych 2 000 000 ml~., (dwa :ndljo~

"

. Ak'ademJs Um'ieJętno'~el ~~~ na;ilepaze,aZIa.'

~o hIstoryczne' udzieliła w zesz1ym roku,nagrodVl

w sumIe l 602 mk. 50 f, (tyśiąc.szes~ $ct'"'clwiem'k1;

50 fen.) za dz"leło z za·kręau fi~yki ~PO:tnk'"a k'tul%IJ
li "Wyb'it:uycU
(~~ieł hifitoryc~nyoh, dwżiego ro~l.atn;·ei' .156 t1r
, SlęOy ~k.
"
" , ~ re'.'
, "'"
',. r . " ' , '
' .;~
t •
Sumy te są tak sm18szne?ZG 1,:azoy nievrlar
Jemniezony nawet w arkana zawott'l pisarsltiei'~
niac~ .W prz~nlówieniu ,swo jem w' Tarnowie uzna j,e za niegodnew'ielldego na:ttonu ktoryl'o~~
prem]erWltos zwrÓCIł uwag'~ una depr~ l sobie prawo do kulturY' \
, ' ,.,,,#"~
wację, która w przerażeniu,og61nem poczęła
' '!IJIIIIIIIIII~IłIIlII'~~~
Mianowskiego Wyplaeila za 'jed:.'lO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~,

MAXSOBOENĄ,U.

poczęły zegary nawi,eżnch bic
dziesifltąiw tej s,nmeJ .chwili usłys~ałem

M'tem

szybkie kroki. Mala~ tęga postać kobieca,
której twarz o ile moglelll poznać, była gęsto

ząwoa..lowantt, zbliżyła się (tomr. Campotel:::

'1o, szepn'ęła mu kilka słów i oboje udali się
It,W stronę miasta~ ~ostępolVaJ~ z~ nimi, w
)należytelll oddalel!lU, ZdZIWIłem .Slę jednak

'ni.e mało, ~dy kobIeta zaprowadzIła naszego
,CaropotelIo przed dom, w którynl zna j dowa
'Ia,się reS61Urac.ja, jtdzie zchodziHśnlY się co
:wieozora. Równieź mr. Can1potel16 \vstrzy-=
:mał się na chwilę, uJrza'\vszy na~Ie znaną.
',czerw()n~ latarnię, ady jednak przewodnicz:::

:& skin~t4 Dttń ,leszcze raz niecierplhvie, po~
'~ś1epo za swoJą gwiazdą.
Wiozlalem, jak oryginalna. para chciała
~~~!50Ji6 "k."~!?~.~~~.. restauracji i
w

cIemny korytwrz, •prowadzący na :piętro, g'dy na... je popisy na drlloie JUZ w' Jennym zpierwai~!;

gle drzwi:restauJ,'ąoji l"ozwady się szeroko i cale nUlJl6l"Ów, 'i właśnie niiałwystąpió ror- Oam·i.1
towarzystwowypadlo ze światłem do sieni a miss 110 z kolegami pódcza.s gdy mT. Edwards do. !)
Lucyna czele, śmiejąc się i hałasując. Je..skrawe przy kOllcu p~edstawienia mial się" pop~t
światło oblało oglupialą minę mr. CampQtella', swemi Karyl{atu:r~l·
,,
kt6ry jak ogłuszony oparł się ośoianę. Zagadko.,;
Canipotello nie raczyl dotąd n:awęt~r
W'a przewodnIczka odrzucHa ~e ~miechem·cza:rną; rzec na przooiwnika gdy jednak 'wystąpit t~l'q,z,
zastanę i wystrychn'ięty na dudka zakochany 11J. w swoim kootjumie mu:t'zynskim, z uczernl~p.ą,
rzał jasne· wą;sy i· bfyszczące złośliwie OC2'iy m:r·
twarzą, DOZy jego bly-szczaly n.iosamowieie ,,~Cl~r
Edwardsa.Na.ten widQk ogarnęła go straszna ~:ąego tltl twarzy.. Dawszy na pozdrowienl~ ~(1.!
wściekłość i jak szalony chciał się :rzucić na ~mie ledze kilka swoich sławnych, głośnych a be~D~,
jącego się szyde:rC'zQ przeciwnika, nle pozwolono lesnych policzków, zapytał donośnym gtoeetllf
IDn jednak na to, mI'. Edwarda znikt szybleo na
"Czy, pan jest rot· Edwardsem"" Public~' ,
górze aCaropotello wc1ągriięto z uciechą' do' pako ność poczęla już nasluchiwa6, a mr~ Edwa:r,~S, '
ju, gdzie delikatnym, staraniom miss Lucy udało kt6ry stał z innymi 11 wejścIa ujezdżalni, nasttv
się wreszcie uSJY)ko1ć! PTzynajm'iej jakotako wzwiJ: r6wnież uszu ze zdziwIeniemhurzonego murzyna. Prz:71f:!ozylem się l'owniez
"Nie" wyjąkal zdumlony klown--. ,,,To
do towarzystwa i 11lusiatem śmiać się serdecznIe
dzięku~
p~n Bog'1~" cąignął dale) ror· Oam:pote~~
z miny mr· Oampotella ld6ry cia({le sznkał kogoś
z
SZ:ltanslnm
nŚlulechem ,.gdyby pan byt ~;: ~t 'f
,n::;, kiln mogłby wywrzeć swą wŚclcldoŚć.
w~~~sen1~
12,Q!ęIl1~lbym
mu wszy~t~i~ kbS~~
I zemsta jego mia!n. jui następnego wIe ..
IDok. nast.I.:
zdrajcę~_~!i~s Lucy skol1czyla awo
I
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PiąteJ\: dnia 20 lipca CzesłaWa W~
W~c:hód Atońca fI. 4, m. 53
o
8 Xl1. 49

.c..OII.;;U\./1..1

Teałlll~

h. ł'
vy
y uczen

. « W""
l .
.. , ~.
"'(
gmln.
. Isrnews!ue~!o
W lOt"
o'" ej wJOsme Zycla. zmar'i"wskutek
MieszczęśFwego wypadku, dn. 15 lipca b. r .. w Bron(f\,vica'ch pod Rogowem ..
MSla żałobrw odbędzie się w kościele św.. l(r2yża dn. 20~.b .. m~ '\Vyprewadzenfe
z"łok z tegoż
na Stary cmenta' z ka'toHcki nastąpi 0, gO,dz•. S,. p", p.. o C2:em,
zawiadamiają pogrążeni IN gł~bokim smutku

(Cę~jelW1iana 65)

"To co najwaźniejsze4*
Teatr Scala (Cegielniana

n

18)

Powtórzenie premjery
FiJhalll"m!OdJIl!;& (DZIelna al
uT ragedJa awiedzionej&J
,ąel.lllłUau (Przelaz;dl)

'.

lu ..

ft,"

1208.b)

Ił W ąW6z śmierci"
"Caflił~o" (Biotrkow(*ąft1'n

uMy 13oy"

C"

t,-'

"

"OdeQlI'IISRi (Przejazd 2)
łłDzi eci;' rewOlueji"
GrJllłul ..Kbu1l (?iotrko11J$\$:ą"

72)

.,M arldza z Clerm90 tu la
muzeum tiJaulkł i $~t.dd (Piotrkowska 91

Kalendarzyk historyczny.
1655 -- Ksiąte Kurlandji frllderJ'k Ketler skta ..
da hołd 'Wtad)'słaWaWi IV.

NA WIEC ~iPROWOKATORZX
(bip) Wczoraj na godz. 11:::ą przeo po::: '
Drogę tłumo\vi za:grodziła:
ludnienl zostal z'wołany na GórnYIll Rynku jednakże robotnicy

na rynku poczęły. się' przez kordon .u~, .. ·',.
gromadzić tłUl11Y robotników. Jednakże po~'
Nastąpiło zamięszanie, w czasie kt6~
slowie na "wiec nie przybyli i policja chciaIa' rego Z okien sąsiednich 'dom;óvr padło kilka~1
:wiec roz\viązac, 'wó'wczas robotnicy poczęli:, naście strzałów.
'
"
się domagac by wiec, jednakże odbył się. ."fil !
Ranionym
'v .
. na wylot,
tym celu zvvróciła się delegacja, robotnikow, i ,Fra.l1:ciszek Sowit1&ki, którego PO~Qtowie 00)
do p. wo'jc\vody iko111isarza RząCl.u z pro'ś:::: .wiozło w stanie beznad:de.il1.ym dQ .szpitala:?
bą o pozwolenie odbycia wiecu.
t przy ul.. Drewnowskiej~
.. ,
Prośba ti\ została przez pana wO.1ewo::: ~,
Lekkoranny zostal·· Bronislaw OIllJ\
u\vzględnion~ i przedstawiciele robotni::" biński oraz kilku:robotllikó;w ijest lekko l;l!Qł~
. otrzymali pozwolenie przemawiania ce::: t urbąwanycn.
lem poinformowania robotników, iż wiec ~
. PoliCja konna f· piesza. 'zmusiłBi !'flUro
zosta,le roz~vłązany"
.,
d~ rozproszenia. sie~ usuwającl'QbotnikQ'w;i
., Po przemówiex;iach 'clelegatów tłum' JN.b...2,c.~nę ulice. KilKa robotl1ików, .. stawidl~)
wiec.

ł o .. B..

-.-'
w

PrzedsJta,wicieł

.mipiaterstwa

prac~

Łodzi,,,

.'
(bip ) Ministerstwo p~acy ",:ydelegowtV=
lo do ~odził na czas trwania strajku w prze:=
myśle włókienniczym' inspe!<-tora .~racy p.
Małachowskiego. który b~dzle pełnIc ObOWlą

rJki

łącznika .roiędz:.)! miI?-i~terstwel!l pra~y, a

inspekcją pracy W ŁodzI 1 komunlkowac b~:::

dzie o wszelkich zlnianach W. sytuacji stra]:::
kow,ej.
- W czora.iszy dzień minął spokojnie:
'(bip) \iV związku z podaną wcz.ora]
wiadol110ścią jakoby 'wojsko brało udział vv:
utrzymaniu porządku podczas strajku i 20:::
brań robotnik6w~ dowiadujemy si'ę ze sfer
~ojskowych, ze wiadonl0ść ta .jest niezao:::
dna z;r!:eozywistoścla. D~ień wczorajszy. mi~
n~ł na.ogół spokojnie. Jedynie malegrupki,
;wyrostków i jednostek z pośród czynników:
:w'Ywrotowyoht starały się tu i owdzie zamą:::
cić spokój, czemu zapobiegła ezujność poliQjj.

Już

,poIic'J~
przedr~,

o 'f4odz.

10~ej

"<

p~tall?WU udac ~iQ '. ~owojewó?zt~a; oelem
W'yslan:uJt.deleB3cjl, ktoraby Pl'~ea$tawiła pl$
nu' wo'jewoa~i0

' .,

I'

eych pp~~ji cz~npy: ..op.6c~" zos4t!~~~ą~~~_1

U,llQU',

'.

'.

'iI

.

"

.:;t

~ strajk iramwajaKY maź9łnany.

(bip) Jakto już donosiliśmy w dmu 'W6~O
rajszym O godz. ll-tej, upływal. o~rta.te~y te1j'
min do dania odpowieclzi.,dyrilreji tram,waj6,w,
pracownikom tramwa;j<Yw~ w eprawie prz~rl,
etawi()ny~hjądai\ 'P(}d:~kt~
Stosownie do tego odbylasięwgodutlRcn
rannych konf'er$1lc""1':med.tawlC1eli, .d,.:rek"Jl
KEŁ g; p:rlZ,edsltp.wmt~mn,ł p~~'\In:dk'6'W....tra:lĄ~
wajoWYłlh:;:; .... ...... :...... .' '.
'. . •
.
... P~dstal~ei.el~ CL'Yl,"'ekcii ~~~\'l\~a.J~w ~aJ..
naezrijt~ZeiPod~t~':R~W&;j~I·i~.::,q:r;aJ,ęwone
.

. (blp)

Wcwraj ~o .godz. lO ..tej r8.110 ~gloglla ~~a.mr~~alłi·. niedopuQc1W:tll'"UQ .'Ź~_"

tsi~do
p~ wojewody RembowaldegQ delegoojv.
~loio:ną 2L~' pl'!4oof)tawieie:qklwrowego ZtWią~kll

Ol'łl$. pp. Pok()rskiego i· Kulezr:ó.$kin{lo pI'zed$Uv

w1cieli ~wiąz.ku ~łPraaa'~ celem inte~weni(}wanla

marulfestae:h, i

delllonatt~:.fjnyeh po~hod6W,~

. W xQZInowiez delegatami lobotnłk($~ ."iJ!
WQJGw~dąporll~yl :sprawę ..iłit'm:;)g'O, 'za.t8.rgu. ą-l:l
ku~om:cznego l zw.róci! się .. doprzedata;wiQ~j

w $pr~wie krwawych zaj~ć onegdajł!zYGh.
. l'obo~~ków2JPtoSibą o poczyw,ani~vdpowied:tliea
Delegację przyjął p. ReIllbow~ki
laok6w oelem . 2tY.kwidcrw~a. ~ta:ł!gu,60 prZj,f
ł3ten,oji wioo --wojeWQ(}Y radcy Ły szkowskie go ozyni $1ę do u~pokojenia,młUlro~tniezyeh •
orazkdmisarz&. rządu lżyokiego .i(lświadc7iyl~. iź1
Po. $~erszemoro6wieulu.tęj apra;wy 11.WO'~
poijojł;i stQjijc .na ,stauowisku pl"aworządności jewQda.oświadczyl, iż ogodzl"~J P9.polłiania!\ .
flą. p~{f~~\;:bł\d.~.~;Glpd~ytek··1V~~~UlyllewrQ mum,ala ensgic~ie. wy:a~pi6 pl~~acl:wlm ·ek~.. o,d?ędzlf~.~o~e;J:eucję. z Ptzedst~wiQ!$laml nrte';
kilnnie~mt wobec ~gO proponuJłł'Il~;",'f~e fK)m,tJ:um.iąo je w ,tensp066b w ~arodkuĄl?oule.. mfs~ow~ą)V) Et za,p~awsiif'ai(Jfi iehQPi~ 'W))
50 proo, podwy~ki,\ kt61'aobowi&~Y'Y~'~ąli,e,'pd waZ zachodiilaobawa,i~pewn.e €.łementyw'YkQ taJ· spra.wl;?,t ~olanago.d".4:·tąi popoludnin .. ~~ ,
:Qif.\tku20b~.,Wobec:n1ewyj4\śni~eJ,~~1,a.,!li. r~ystają Sytuację celell1,..wywqla'Oi~ .ekscesÓw lokalu w:oaeWOdrAtw8 ~$p~hl~~,or.f~r~ooję u:r~'
tuaeJi /strajkowejw pr~yśleWiolde~~~~tw~twowyeh la\tl.tyap<>loozn,.eli lX>~loj$.·~ mystoweowł delerłLtąw!!óbotnił)~1cb:,!i;,
l><'4w yżka ta . bbowi~je'~zasowo~:a .. ~iOliW:iltY····· :"~~""--"""__
~
~atwienia sporu w pr2iemyśle .wlOkien.niozym

~aeOwnloy tramwajowi .ottzymaJł\,. r6wniez
~i.·:t1?~'Wy~kę ,'. lll&'Yskąną' prz~ w13kll18l!m'Y, k~:"~
:tró1•. ~wy~ka·ob(}W'iązywad będzie oa20.,ta~~b~i.
w~ Po dluzsooj dyskuSji p:r~~wniBY .' '~am:..
'. " ~~f.p'~propozyoję 50 proo.pod'W~·;;kl..przYJęU:,
,'
"iec)lnawiruną bytar.oW'nie21. s.prawa in'..

..

~i~(~~~.·tramwajarzY,Jak to~ gr;lioly ~:ce'dtUQ1
, . . . 'iit~~~ownlk6w tramwajo1\>~ich i spra.wiI
letnio.:' ł:~l(\~~dla prMownilió'w.
W;~};j~f1~tieh tych nie pomięło '~aCfn'yeli
Clecyzji ucihw.alająe 'zwolanie speejnlne'j1i(ln~e...
l"encji,na. :k~~fdefinitywuie zoaia:tria ona :tia(J:e
eyo.owaną.

'

,-o '.

was,...

""_.II"____"_"lI!iIIIIIIi_'-_"'' _____

'(1~Ie:tU~>~~~.. $pJ;~eWiętr~nyehz an~t1' 7-go lip~a
28rid 2t$" " . tę~oż.m;i~~9.ip.'Wo~e.wó4Q,'R:,Jm
bo'WSJa·'llstan$Wn~~~)j).l'· . • ul'z~d,e\yę· odg'idz . . ~

80 dcr ;S'ot1'Z.15~tęj .Wj7~y~j'e",,9ditwiQ~.o.~fDt~YJ:o

b'ót .. p1iblicznyeb:.i: .~e .~~wstldeli. ..$t~J,'ostW$Chł
tud~ż .'WE:01fi~I~e :lI~~,lłl. nJ~, TJl~\)dt,.:.;

J edlłOQ~mię.'pv;v()?ewoda ltgmbOlVfilą

okolulkl1ęwr~p:p~asl&n,:m .po l~rzęda.eh'zav~:·
dzil, bYi,Pf~;p;~.,~~ln!~Y' ipo~zc:zei'~ll.1y(·hwydzia.~
ł6Wzwr~n:ritwłrtg~n9J d9kladne \ sY3tema.tyeznj
tU'~ędofW~le. .*'V:y"~h,p:odleglych' tirzędnikow,
wp1"Z'~łwn~ bowietl;l· taziew'innyeh narusza-

nia>tel5'oobowi4zku ·nMzelnicy· odrr ś:Q:ych

Wy

diialów- ,.61\ .. bezwzględrtie obowi~~a!li
wy1i:a, ..
-- Skroeenłe. godzin nrz~ao w~ t:h.
zywą,c' winnych w celu ·poc'il;\gn.l~ia do :iaknaj...
~ (pap) Jak się dowiadujemy Rada
na ') :~Sul'owlSzej odpowiedzialnQścI t!yscyplinaTn.ej
.··.'VVl'Zeania 22 r. po;
%nli$3ląli~~;<,~~só!tlOje n",I,r,!ii'ii'Mt1~w.~ln1') jako wyoa"
posiedzeniu z dnia 6~go 6ZerWCEt rb. 'Pozw'ięla
'- WyjasniOIlłe w sllrawie. potrącania. po gro
uohwalę, mocą
ktorej w ~rzęaaćh panstwo..
u1gę 1?oze·~t\.;
gn,ięto nttpracownik6w ··'Prywatnych ro~:~porz~""
wycll godziny urzędowania zostaly skrooong z d~tku d'Ochodowego.
'(pap) .N a skutek .zwr.ocenia się .jednf!~ fJ ,t1!;!@niem l\-rin. skat'hllZ dula 211istollada 22
siedmiu godzIn do sze~efu i 'P~l.
(jbo~11ąz·lJją.cą od l tlo 31 grll(l:rua.'22.
tV:t ZF.ł~~;~.:;~~p'ą:~Y.~~~~.PJi~Z z t~2t~.Ol'zą.;. ~ :w()lew."Qdztw: BzpU.tejw ~;pr~wi~wątpllwio~cl' 2:

Mm.

:r.:

•

•

A

"

•

s. t

~a~l~ortu za~ran'

P.

acta

(pap) Ażeby otrzyn1aĆ paszport zagta::
niczny trzeba przedstawić następujące doku~
,,,sy.n.~: Ę,~~~~sa i 'tMarjl Baranowskich zmarł
ll1enty: świadechvo kwalifikacyjne z odnoś~
nego kOlnisarjatu policji to zn. tanl, gdzie
~ tra,gł(!'zną~~śmjeĘc\ią ·dnia 18 lipca f. b. prze
','"
się jest zameldowanym. Chcąc otrzyulaĆ
. ŻYWs2;y;tJat 4. Pozostała w nieutulonym
powyższe świadectwo kwalifikacyjne trzeba
:~żaJu
1204.. d.. 1
złożyć podanie w konlisarjacie P. P., oplacone
stenlplenl 30.000 mk. na świadectwie kwali~
f
rodzeństwo. ~, fikacyjnem, ró·wnież powinna być uiszczona
oplata w kwocie 30.000 rok.
• !·;;~!~~5fi~~~~~
,~~!r.. u,'N,.,..,IJIIWitli
ill
'
, ___
2) zaświadczenie urzędu skarbowego o
,~~ i. niJ:p, ~o ;t;oClii w; celu sprzedania takową..; , opłaceniu podatków skarbowych państwo;:!
wych:
g~
~
3) zas·wiadczenie o płaceniu po'clat](ó\v
Poczynając od l stfycznia~3 to naleialo
miejskich
i podatku dochodowego na r. 1923.
,pcltrąaać p.odatek dochodowYi od uposażeń sluż
Podanie w spra.wie otrzYlnania powy~szego
Pow.yeh, emerytur i wynagrodzeń za najemną. zaświadczenia winno byc opłacone stemplem
pl'acę; zaiQwno ptacownikoJp. państwowym jak
magistrackim w kwocie 7,500 mk. i złożone
i prywatu~m,. przyooem zauważa się że na w wydziale podatkowym Magisttatu, Plac
'pierwsz'Y'i kwartał 23 l'. obowiązyw!lla skala p:c)- Wolności Nr. 2.
I:d'an,aido publicznej wiadomoścI przez :iM:inistel"
"
4) jeżeli petent wyle±d.za w sprawacli
kuracyjnych pO'winien przedstawie zaświad~
~ttWQ. ·s~arbu ..
czenie z wojewodz. urzędu zdrowia oko:!
M'i kwartale, drugIm 23 r. dO ustalenia w"~~ nieczności
jego. wyjazdu. zagranicę. Chcąc
s('tlto~c..i .potrąceń, miarodajną jeaiskala zesta'"
otrzymac PO'YVy'ższe zaświa'dczenie, petent po
;wiona przez :Min. skarbu rozporządzeniem
z winien się u'da'ć' do WOjewóO:zkiegO Urzędu
~"ia 9-go m.arca. 23 r.
.
Zd~owia, ul. Ro~icińsKa 53, 'gdzie. ofrzymu]e
..
Cąohę us.talenia; w spoooJ:) n'iewątpli'WY', po
kW1t na opłacenIe za badanie petenta przez
~fę~wah~ta itrzy .,~ąceniu P?llatku doch,~.do" lekarza. Kwit fen winien przeostawie' w Ka~
\WegCl oduposazen emerytur' i wyn.agrodzen za
sie. Skarbowej Al. Kościuszki Nr. 14, celem
;;naJenm:& .pracę· 'Wyj~nia się~ 'ze wra!Zie 'gdy pr~ . opłacenia takowe'go, a następnie po ofrzyma:;
,\ł. "',~ ~': Ił', ~.:A.'

"

-----i

Ulel matka' i

:oown'ikowi .obok wynagrodzenia: si'alego wyp~a
rownoczeęme dodatek:
'drozyznhulY,
:~lZględ.1lle, inne .:wyna-grodzenie dodatkowe .. , o,
~1iara.k:terie. pei.jda:ycznem~ wowczas za podsta,,:,
~ęa:(f u:Stalemastol=iy procentoweJ podatku orf
efy:.cl1wyn.a~oCł.zen slpży Ich suma cbliczona
w

i

niu pokwitowania, \ovinien się uGac z POWr()~
tern do wojewódzkiego urzędu zdrowia, c~::
lem zbadania go i stwierdzenia koniecznoścl
jego wyjazdu zagranicę. Opb.tta. za powyższą;
wizytę wynosi 25.000 mk. Jeżeli petent wy~
ljeżdźa w sprawach handlowych, to winien
przedstawić odpowiednie l'laświadczenie, czy
to ze związku przem)'tSłowców, kupców itp,
stwierdzające koniecznośc Ijego wyjazdu ,_,w.
sprawach hadlowych. crezeLi zaś petentmotyil
wuje swój wyjazd studjami zaf,!ranicą, to wi~
nien prze"dstawić z odpowiedniej uczelni z
zagranicy zaświadczenie, iż tam sfudJuje lub'
nla zamiar studjowac. Petent, uda.i~cy się na
robotę do Francji winien okazac z Panstw,o~
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy zaświad~
czenie stwierdzające, iż otrzymał pracę~
5) Mężczyźni rocznika 1902 do 1883
winni przedstawić zezwolenie z P. K. U. na
wyjazd tzagranicę .. Zaświadcz~nie powyższe
musi być przedstawione z tego P. K. U.,
"gdzie petent był zwolniony_,
.
~
6) Rodzice ,vyjeż~źający, wraz z aziec
mi zagranicę winni przeastawić metrykę uro~
'dzenia tych ostatnich.
.
,. ,
['
7) Małżonkowie, nie .malący~, Jeszc!e
akfu złączenia winni przedstawić..akt ślubn:y.
8) Formularz na otrzymanIe paszportu
za'granicznego można otrzyma~ w Komisarll
~iacie Rządu II piętro, pokój Nr. 13 za. opłat~
3.000 mk.
PO'

.,

'~. się

~

I,.

:

_

.'

"t'

'.

"

.'

'.

I,

1:ltoS'ri.nkU rocznym..

,.~ . '"y

..'

:........ BaeznoŚc

"

emigrt\uci Jires'owcy!
1'(p!1:p) -Zgodnie z wyj~'śnieniem' konsulatu

\ . ":~1t'anskiego,, .emigran~i\; por:hodząe:r ,.~, Ky~
~~. W<Ói'2:~\' n:a.lezą ddtak rzw. kwoty

plnsk18j,
;a;. b~ęaący:w;~p'oslada;n1u l\:arf'wsfępu. 00 ,30 czerw:
~ełt~~p'., mogą nie na~lsyra~:t~ch kar~.. d? 'pr~':;
~atowariia;, a .winni ZgIaszaCSlę bezposredmo dO'

\JtOl1.$1lta;tu,.;,ce~em otrzymania. wizy.

.
Zabronienie sprzedaży aIl(oh~lu ..
'~.\' {pa.p) ""\związku~ obecną.sytuacj,~",~,
II.

,

1

.:.....

:\~ouzi, komisarJat R~ądu' '. na; • ~HtstO.. Łp.ąz

\~da.ł rozporz~dzeme, zabranlaJąoo od .... ~Z1~
~eJs$e~o dnia od -gdazinx .10:=ejrano. sprzedatt
4~ ,a~oholu:Y'f reatauraclac:h,,:wsZystklch ka~
~ego~~i .'~'~,~'lV: l'f.;".

~bip) We wsi. Wfdzew na- pose~J1 poo
Nr.; 13:=Ylnprzy szosie Rokicińskiejna placu
bawiło'się3~je dzieci:3~letni Eryk Trajtman,
4:::1etni Wacław i 7~letlli Czesław Baranowscy,
zamieszkali przy szosie Rokicińskiej Nr. 14.
Chłopcy bawili ,się opodal dołu, zkt6:::
reJto wydobywali okoliczni mieszkańcy pi a:::
sek. Dzieci bawiąc się wpadły do dołu przy"
czenl obl'Y'wające się ściany dołu przysypały
je całkowicie. Przechodzący sąsiedzi załlwa~
żyli to i pospieszyli dziecioln na ponl0C, jeJ;
nakże, wobec znacznej ~łębokości dOłu nikt
z obecnych nie ważył się na zejście na dół,
~era, Ryfkę Goldwasser, .Da\ovida Go'dwasse~
ra,oraz ChanęŚniatowską, zamieszkalychw;
Aleksandrowie po 70.000 mk.grzywny. 1 Da~
;wida Cha'gzkielewicza, Emanuela S~odkiewi~
cza, Fiszela . 'Słodkiewicza; Gitla Web er at

. . --Pódatekmielsla o(łwyrobow alio::
,tlolowych. .. - . . .' .'
~
s' ! zam.
d " · '.

••..

•• ,

••

:.......•. Zatwiet:ozony zostal·przeż.Mln:.. '. pl'. ,
~ewn; ·statu.t o komun~lnYlllPodatku k0!lsum
ąYjl),Y1ll. (id. sp'irytusu,wyrooow i .przetw{)~
y
tr.~.~
".SP.·.ir. . t.US,~w. y~h. i . . . ".ws. ze.lk
. . ...i.e,:go •. . ,r. o ,dz..1lJ.·u.
:Wm~" n'a .rzecz·' m .. łJodm. ;W'edłu~ statutu, pOt:
&tek 'wynosi'2fJ, proc•.. 1'~ństwowYch. 'opłat
~Cl'f~o·~v:f~h.i .pobierany .-jestwformie~odat
lll
ą
~.'?,'." d.·PQ.o
'."$.'
..•.. './aOP.; t. O
.... b. OWi zan
. . "1_,'. '~"d.o, pł,'.ace
)ij.a
, .·.·'.. ·~.·'.'
·fklłJest,kotlsument. WrOlne od po~
1

.".ni.'
.

..

'~,;w-e,',(Jtf··
•.~atkiJ
. '.'~.'~,
.' ., óriecz;e'i
.~
. _. rllCo.Wi.na.",o,
. W.Q.,.c.o.w
.. e" '. b.aOfyczą;cych
·ez. . a.lk.oho.1.~
.. , :
·.,Magistratu,

a

wny.. Marcina

Bichasika, Karola' Pynkela
Aleksandrowie każdego po
20(t900. mk. grzywny,' oraz ChaskielaChaskie
Iewlcza,.MoszkaEustraucha, Karola. .Nunta
Mend1a.Opatowskiego, Lejba.. Pomeranca.
~. r6wnieżw

Chaję Śn~atowską,.. Janinę lVlilińską,. Markę
Sniatowską, loka Szmulewicza i Michała Wa::l
wrzyniaka, zam... również w . Aleksandrowie

pOSO.OOO .rok.- grzywny.

~aitl;,fpobOru p'o'clatkll, wolno odwoła~' ...
ę,fw; t~lninach 14:dniowych do Woje~
: '~~
-t,,,.op decyzji WOjew6dztwa 'do M. '
:S.~e·" .~()JI i~tst~ąji. Shttutob()wiązu~

-:tie 1 .oa,'dn~~l,;·iwrześnia 1923' r. '
,

, ,

-

.'

. ' ., ' :

'.'

," . }'

~'Now:e'ząda11ial00

Uim-sld eJ.

!~.,

.

:

,"

I

proc.podwyzkidru..

'.
. '(pap)' ChrZ'e~cijansk:{e Zje~noezeuie Zawo..;
(dowe·~aruk:al"ZY zwołuje na' dilen dzisiejszy,. 2Je
(branie wszystkicheuonk6w OhrześcijańskIego
~jednocze:rua!Zawodoweg()

drukarzy, mającen~
~u'po:prawę bytu pracowników drulrarskicn.

~~a;
porządku dziennym.. ' o~~~~~.i~
.•~~~:~rt~ ~.~tęp.~
~spr&WEf:
'
,~.

·'i"·,""1.-···

•

1) WystawIenie nOwy'cJi ząoan o podwy~
proo.~ w s~os~unku ,do .,~,?~fy:~~czasowycf

za6rak cennik"a. A.leKsanorów
,
cenru: OWo _
'_.
~k

II

przv Starostw1e

w AleksanJdrow~e po 100.000 mk. 'grzy~

.

zasypania. '.
. ' ~
O powyższem zawiadomIono natycn:i
mi.aśtpolicję i pogotowie ratunkowe, które
po przybyciu .rozpoczęło' akcj ę ratunkową. .
,'Po kilkunastu;.bezowocnych próbacłl
fi

wyaobytożywego'

tylko

Czesława

BaronowI'

skiego bowiem .Trautman i Wacław Baronow
ski zmarli wskutek uduszenia.
Pierwszej pomocy Czesławowi , Bar~
nowskienlu, który uległ ogóll1emupotłucze~
niu ciała, udzielił lekarż pagotowia.
Przy trupachtragicznie.~zlnarłych aziell
ci wystawiono posterunek· policyjny.

mieszkaniu przez (lwie !!Oazlny. SpraWą,Ią
zajęła się policja.
. ".
"'- Przywalony: mnl'~ . . . , . ' 7 :
. '(pap)' PejzatJak~biJ3e, _.'i~ul· rAlei
@.ano:rowskiej l1zostal przywalonY'1l1nręm i
ulegl ogOInemu poranie;ni.neiala.P{)u<l~~le".;s
!l1U na miejscu pferwszejpomocy przezpqgqto
wie ratunkowe, nieszczęśliwegl). pozostawiono ~

.

(1C;ay;iu.

.',

' . ,

~ Trup' noworo,dka..
..'
'.'i,,:
"(pap) Na placu' kolejowym (')ooli1?-l.TOWBl,.'~:l
lli

rowe:;, onegdaj znal~iono trupa nowcrodka plęt;l\\:~

męs~iej. Spisany pro%okol· odesleroo dO'prok~~~')f~l

torii

e
Pozbąwieriie wolności

obawiając się

y, rewiru m. [iodzi:, a trup.':), noworodka; on

Są;D(I :(10 pl'ospektorjum~

,

~ ~matol' ·~e;arka.

osobisteJ.

'(pap) Zygmun~ 'Tennenbaum, ~a:m •. pr
ul. Piotrkowski~j 121~meIdowaI Policj'i
cł!!op,ak używany do poslugill~e;nki Oiool:g
żę.wdl1iu 17:=gobm. udała ~ię do dentysty non, lat 13 zaJl1. prrzyn1. W 61cza,lskiej 151 akr
zloty' war
Gmcberga,zam. przyuł. Glownej 7w.celu mu z rnieS!Zka:nia zegarek'
zaplombo~aniazęba. Gincberg pO' zbadaniu 1,500,000 mk .. 'Wa~ożonedocho'dzenie przez
zęba oświadczył, . że zaplombowanie .l>ędzie komisarjat ustaliło, że zegarek t.e;n Gicel spr.~.
kosztowało 150.000 mk. ~Wobec. tego że za 40 000· mk. n'iejakiemu' Fr~melowi Franci,
l(pap) Dnia 18 bm. do komisarjatu po~
licji '. zgl?siła się Kronstajn Regina .lat 17,
zam.przy uL GłÓwnej Nr. 45 i zameldowała

Kronstajn··. uważała SUl11ę powyzsząza.. WygÓ~ wij z~m. przy u1.Androoj~ 10.Ze:gare]{odę.,;;
rowaną, chciała. pokój. opuście. WtedyGinc~

hergzażądal. od.niel50.000ri1k.. n~hY to. za
poradę, :,a kiedy K.. nie' chcial~ .powyższeJsu~
my u.ścić~ OŚWiadczając że nie wie za co ma
płaciĆfGinc'ber~. :zarnknął'drzwi na·' klucz

]),0

i oddanowla:ścicielowi~ 'Sprawcę krad~i!

aresztowano.
....;....: SkNidżiony rower przyczyną ,Słłtwt
dwa.
scho)Vał:go cip k\es~enii położył się na oto;
(pap) Posterunkowy IV Kom:. PP. w
nlan1e.. P,o .upty~1(~ pe~neg"o czas\! Gincberg"aii odpI'Qwadzil do koroisarjata . niej~,
wstał. 1 zacząt S.lę .tozblerac, co ~ridząc K.za:;
.,.
T
. l K ŚCl
częła krzyczec.,Gu.lcberg bojąc się, ażeby ktoś "G1lunerta .ni.na, zam. w· omaszowll::~U .~, . '
z przechodniów lub sąsiadów nie zW1'6cił Id .Nr l, kt6ry jadąc rowerem, Gl, 'za~~zYlll
uwagi"zabral .. jej.kapelusz i ,otworzy'wpZyprzez PQwyższego, nie posiadal,do~od6w ,00
arzwi .. wyrzucił ją ;zml~~zkania.NaJeżY.' z~~ . własności roweru. Jak się oka7alo,
znaczyĆ, że Gincbergprzetl'zYlnyytal K. w. akxadl J?QW:Y2sz1 rower' wTomaa~oyvie· :1

GUl1nert po przyh~reiu do komisarjatu~
się s11blinHitem~ Zawezwano Pogotowje,
p~ udziE;leniu pierwszej pomocy na miejScu f,d;\Viozln go w stanie ciężkirn do szpitala prz!,
nI. Dl"e\vHowsldf'j. Ho\vcr zntrzyreano w kOlUl~
sarjacie. Dalsze d 0clwl'zerde w toku

ot nIl

\.:I"..uii'irii

czytania

~,Republiki"

SOKości

(pap)
związkó,\' .
zaznaczając

zostalo na
sprrt'\vie
.lVlówca

uważa spra\vę

załatwienia,
\VO chętni są

(pap) ,V dniu wczorajsz~7m (tu mieszkanIa
posterunkowego konnego oddzi~hl PP. ni!~jq,w
kiego ł. l1.1czaka" zam. przy ul Pań&ldej Nr 34, wczasie jego nieobecności o godz. 2<1 wtargn::tl do
mi.eszkania, wyżej wymienionego, wylamil.1 ae
drzwi niejaki I{opiórka 'l'Olua1z zan1. przy ul
Zielonej Nr. 40.
\V chwili gdy I{op'i6rk~], \'H!zpdl do n;d~s~~
k'anlu. stała na stole lanlpa pahlCf się,. kto!'ą
rzucił w twarz żonie nieobecneg-o ł. ;nczaka,
Fo rzuceniu lampy, dosźedl do Łuezako
wej, którą zaczął turbować, bijąc ją po twarzv i
cIeIe.
W chwUi wzywania pOl1!ody przez ŁIl~zn'·
kową, pr-zchodzą,cy llHdą pr~.t;odownik policji,
uslyszaw'Szy to wraz z'postel'nnl(~wym, z kt6·

za

możlhvą

do

że pracujący CZ~CSC:10~

zlikwidowanht
'''>",,,-4-

".., ,"":;~l"r"rl ...
~ ... ~,.".,'~'"

uważa

za

bez

.
Pos. Harasz

oświadcza, że Zw. Ch.
uzależnia pod'wyżkę od o bHczeń KOll1isji Sta~

tystycznej.
_
Po przystqpieniu
rozpatrzenia żą:::
dań robotnikó'\v
związków na
pierwszynl planie
sic. spraVia
mowania Komisji Statystycznej, za którem wy
po\vied:dalv
\vszvstlde zw"h1 zkl.
Pozreasunlovi,~aniu żądal~

m>;ego.

robotnikÓ'w

-

___ :Angażowani~,

r,

s'}dem,. ktÓry

!

Sk Jego.

'

.

,

f

, .','

I I',

",I"',"""

,j'

,,o

f,,\

:'

l
~~,,"1

p P. WroczyJi~kr2-Pawlow~ldalszYn1:
o

"

,',

•

ł

, , ' "

ciągu zaangażowali do Teatru ,0I3t~1C$ podany~~h

,t.,ę,'"p" j,~e, Si,ły', ar,t-,,~,st,,"~.(:~,l ,e.,:,

sprawę~leg6· roz~1ff;wałw:Jry

Poszkodowani· stwierdzili w

ci oskarżenie

artystów do teatrl1:m'ie;i

zaznaczaJąc,

że

zuperno§-~

Okotowicz

P!zsdstawiał , z\vykle jako 1'WYŻSZY urzęd~
1l1kreferatu\valki z lichwą. Przedstawiciel
oSkarżenia publicznego podprokurator Man~
decki żądal zastosowania kary więzienia

2~ch

lat.

. '

..., SęaziaZah'orowskirerero\vał wvrok t

slCazujący

pomysłowego

pseudo%urzędnika

P?przednio" n"as, n" e,'"
l,'
,',
Bwecki
(Warema:wa) 2, AlbIna. Bor,·-1ca (Wars~'
, wobec zbiegu przestępstw na rok 'więzienia
wa) 3 Paulin$t:'A~t~{Y'arszaw~) 4~cr~a:V0}:j.;
(dom popra-wczy) z pozbawieniem prawt za~
szynQwska(W~~p).': "t),
.",·~~ty ,~at~~kle!lO~ hczając mu areszt prewencyjny"
,(War~a~f,l>).+9~~~"
"S~~L
'sze.wa),.~ \
J

perSQn~Ill 'lIti~~'W'ego.ł1oio~t~ją', W ",i" '," t~~"ĄtIi'J~

nn,I~ł,''~,

skimW$e~nieprzyszIym: lWrwl~'VVę~l'ynp~
pu 'II
wiez, 2 t:tóńian'trrbanskl. 3 Zofja P.Odowi~~~f
" , ," .
. •... < . . '
" "
,~Zenobja Wybrańska, 5 Tadensz Kr'Nt:k:o,:6,:~~~~.
yve w~zorajszym"Kl~rjetze' WieGZOr~'Vln't
W?s}iowski. '7 Karol Łabędzki oraz .~. ~te~a'Q.'r,~i1::;, ..ł.~azat sięf~ljeton, w ktorjttn: . autor w na~h1"
~o~ski 'V! charakterze sekretarza a(flIlll1lętralJZl";~iEf~~~b1żyprzed8taWięieIl rząru~ zatzli:"
~~alne,,,
. ""~,i~t

"nrzęduJfłei t ktO~~tnlf~zozv~ lt()18lt~m~~

sąd6

kę,' rozlr~adlt .• fzą?Qwe,?leniqq~,W':głfr:
dzill ltr~j,m~~ę"'1lrtyJruly ,.' "pl'er~w~:i
potrzeby:'. ~r~~{;~~1iulowąH .• n,~~~~:".

pseua~uriędtlłlt.
' ........ r.l"\n:Mro"7

będąc

były 'WÓ'ZnYt;lt,z;~u

od. dłuższego.· cZ~ll

ioj0~~e,;.~~~~,~t,:koszty \V;yb.o,ro.~: 'lł

k~e~z~~l;t~o~~l~~Q~karbu_;. ., ... ;.'., "~
. . . . ,.. }~~ ..,~!~'.:pO~ii,~~tł' ~yaowsk~a g~Ze~a

często sldadal"p~~~ytv.~
a po. jego OdeJśclti dZl~ POWyz$~~~~l11tQn$e •. ~ogł:yby,byÓZ11'pelnie
coś się "ulatnhdo",
~nionę:lec~~."~to$Q'tN8.1liu .. do . jegp Tn'''''''''''''',
1"\'W".7"t'T('.nra.:'....,. u~~~:~miW'ioz wcale nie byłwybred~y
z je
> 1 ., ...•.
.
KolekcJo~ wyzu~:Wepw,-P'~~tWiio.'jalf nie~araI j))łJ'O.p...L,j,C.L'I.lVY q,
nawał.
..·<i .
m
. ' ę, . jak lllla ,m:al·cie polskiej,rozkradaJ,l r~~dC)WE~'pietlj;tł"
artykuły sp
. . '...'.. . j potrzeby,
aze,wy.Jov;i1artykuły pierwszeJ UUł"r~:'HJ v
kt6r~ch. wysokieJ cenię mialmożnoś~ . prze~
Bezczelno'~6 ~ydowskanle zna Jt:ranj~~J,
k9nac Sl~, p~łniąc funk.':cjęwoźnego wrefer~
Cle walkI z hch\vą.
.'
.,

°

..

.;W końcu :iednak,.poŚ1izgnęJamu się

no~a 1

pewnego dnia powę'drował do .gma~

użyteczności

stępuje:

j

na

co na" ,

na zretormo\vanic kon1isJi
na 'udzielan.ie pod

Giełda wa:Il!IPI1llll.2AIIIIY • •

publicznej, pospolicie zwanego
~ęzj~nleAl. Z.' kolei$~an.El~ .O~Ql~~i.cz pr~.~ą Dol .St. Zjedli.

121000-

I

dro~

z,godny

żyzny jaką

\tv "" . . ,.. n~,

.. ';;""

(Wt'llchc::::Z::;tSOi'\V,~TCh

111'zedsta::

I

na 50 proc.
pier\llsze:go sierp~
od KOD1isU Sta~

uia,
tystyczncj.
są \V

oEhviadczyU: ~e niej
I;,:tbrebv im zę~,

posin,d:1J11U

zwaliły

na dalsze
robot111cv zaś
domaftaIi s~o dopłaty natYChnli!lsto\\"ej'~ u"'N'a~
ż~.jąc, iż p~dsta'wa, jak~, Jest 50 pr. podwy±ICa·
nIe Odpo"Wlada stano\v'i kryfvcznmnu wecHllf!
oblicze!l ~omis]iStatystY~'lllej, :jak rownie~'
\vystarczyć ,nie może na. najskronl,nie:iszewy~
l'odziny.
.

Z braku n1anna'f6'w przez pr7.enlvslo\v~.
cÓ·w.p. \Voje\voda

łożyć

Z111USzony bvłzebrnnie 0'0:"

f!a dziell dzisiejszy, no.'riodz.. 4~f.:ą' . p6
"

konferetacja. (lzisieJsz8, bęCłzie, ,.osfateczIlą,J

bIG postępowania uproszczon{;.~o.

'glównyeh r::>lach.

Dl~ odpo'wiedzi przemysło\ycy ucłali
k:rotką naradę, po której ośsviadczy1i

misJi

Fi

"To 00 najważniejsze" JewreinowC), z Wiśniew
~kim, Tallskim, Łapińską Rodowic7flwąWrześ ..
niewską, Urbanskim, I{rotkem. 1 Rżęekhn
w

zatab

wszystkich z'wiązkó"~y, sytuacja przedstawia~
la się \v sposób następującv:
1) Robotnicy '\vsz~i.stkich
zwi'},1Zk6w
zrefol'rnowania komisji statvstvczllel'ł
któraby zbierała się co (hva tygodnie, "a nk
jak dotad aż raz na m.iesiac.
2) _Ażeby \v przyszłości uzależniano

od oblicze11 nowej ko~
"
3) •. Chad?cv mimo 50 procentoweJpod~
wyźki .żądają . dodatk;ud1:ozy~nianęg()wwY~

Teatr, tnie'iskl.

na dobrej drodze.

połudnIU.

wysokość pod'~ryż~~k
statvstycznej~

W p'iąte1r 20-go po cenach zl'zeszcl1iowY'0h

stojącą

wienie sprawy służyĆ-będzie na czaE! dhtlSZY.

wyżek,

drożyznę.

czaka,. gdzie zastali Kopiórkę hiJ~tcego.;.l\l\
_
Łuezakową. W tynl uw'mone'ie przodow:ni1{
wraz
z posterunkowym "'ch'\vycni napastnika
l przYP1"owtldziH do
Po spisa.nhl
I.rotokólu
d J urzędu ~ile(l-

za

PrzystaJą

Następnie zabrał glos przedsb1.\viciel
Zw. Ch. pos.
\Vspolnniał o odbytej
konferencji \v
Min., .qdzie zgodzono
się na 50 proc. podwyżkę. Uważa więc, że
dzisiejsze Vilypadl,;.j teri1bnrdziej zlnuszają
pracownik(nv do szyblde~o i poluboWllCJ40 za~
łatwienia sprawy, przez \Yz.[,~ląd na szalejącą

wydeIego~,
spra'\,,'"ę

Przedsta\viciel
\vany dla zalat\vienia. zatar.t;u

statystycźnej,

promiso\yo strajk

wtargnęli do mieszkanIa J~u.
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"Pracy" oświadczyli, J~e _."..... ,.....
wyżki i od tych żądai'i,
oSitatiCCt~n,!ch

. przcl11ysłu
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(pap) N a gorącyrr;t uczyn~l~ ~radzieży
kieszonkowej przy ul. PIotrkowskIeJ Nr. 49
przed redakcjq "Republiki" przytrzymany
został niejaki Gill1elt Jan zan1. przy ul. _ Za::
wadzkiej Nr. 50, którego przesIano da ~k~po~
zytury urzędu śledcze~o.

t:Vln -patI-Qlowali,
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Przebieg zehranla l;yf s po}mjn:y; , Obl~ .
strony \V'ykazały chęc zlikt~tido"'Vlttinia yafaxgu,;
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pziś o .}~odz ..4~te'] p..0 'polu~lniu -~~Odb~::
d~le SIę

W ,gnlaCnU wo]e'\vództwa. (1alszy
Cla~ \yczorajszei konferencJi,· \v spraw.ici.
()st~teczne~o. z1ik'\vidowania ,zatm:'-gti' Wio 'Prze'~l

:m.yslewł~ki!?l1niczym ..
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jest jeszcze kilka pokoi wolnych Ku~hnia wyln\Jintna •. ~rzyjmlde
li kusz~rka ~iDjko\.'\7a yrzvjm,uie si€'t także i dzjeci bez rodziców, Opieka troskItwa. Wiadomość
R. parue mieJs~owe 1 przY1ez· na miejSCU lab Orla 25 - 22.
(1076-b
dne. Piotrkowska 132 111 .. 14,.
UWl\GA: Przyjmuje się zam6wien~a na wycieczkL,
44613-10·
onS6wna f\nna. 2;agu:DUa pa"
• (l'z\~1aczkę domową pos<!ukuJ e. BIE.l1Ź·NIARK 1 wP~,St:~ókrOnjl':
szport poJski~ wyd. w Zgie,l Oferty sab "Folwflrk" do
a
~
rzu
.'
4556'"'1""2
, ROZW01U Il•
44?1-·2
bielizny. Ki!ińskiego 105. IV pię
tro.
4558-1
ympel Roman zagubił p.asz"
lac, z szopą. ńadając:y się n8
port i matrykułę, wydaną w
""szelkie interesa. Brzelińska
Łodzi.
4554-2 _
7t, Odstąpię natychmii.1 st. Kar,.
...
czewski.
4484-1
sklej noWE\j potrzebna Ki1lńsk le
Da.jchert Lndmik: zagubit pasz•
go 1051 IV piętro.
fi port polski, wydany w gmi . .
~uteryny jasnej wysokie do wy..
4557-1
nie Zadzim, pOID. Sieradzkiego.
,') najęcia przy ulicy Sienkie\"i4e48-2
CZB 102.
"45'25-5
:IQ
~o~~:
hrzybłąkał się pies.
nlemiecltj
stenografji i biegle
r owczarek. Odebrać moina znajomościa
L;. Antoni .
za zwrotem kosztów. Wólczań .. pisząca na maszynie, potrzebna
zagubit
oaszport'
polski vvydany
zaraź. Oferty pod "Stena" do
ska 156, rzeźnik.
z gm. Widzem starostwa Łas
adm in, "ROZWOjU)',
4524-1
kiego, książeczkę kontoWą na
4560 -1
!§mioklasista udziela korevety·
mil l on sto tySięcy ml{p. wydaną
Ksi.ązeClermontu
, cH, Spe(', matematyka flizyz Banku Polskich KaPCÓW i
uczycielka francuslde~o DO'
kao Oferty do adm. pod. S. S'"
F'riemysfoWców Chrześcijan 'W
szukuje pokoju za lek cje
451 s-l
f.Jodzi i akt kapna zawarty a re
do "Rozwoja" pod .,Fran jenta p. TrojanoWskiego ne D
nOsztt I{Uję . DOS a 1v skJen owei Orerty
Zarzf.n,"iie
i 1789 r"
4516-1
• morr,ti ziemi.; Prosze zwrócić za
r
lub ekspedientki or! zaraz, caska".
obj\%O caly kraj.
. ~ nagrodą PiotrkOWska 80 do biu
moźe być naw\ljazd. Mam do,
brą nrAlttykę, Łt'lskaWe ofert-v
D!,jlepszy, piecowy ~ ro A. Wojciechowskiego.
" ciastowy p oszuka 2
(l206~d .. l
W "Rozwoju" pod "Panienka", , B
;;;::
Początek o g. 3 p. p., Il)st. seans o g. 9,.30 w.
je pracy. Łaskawe oierf:y pro45:19-1
,
1245-b
szę nadsyłać do "Roz\.\oiu" dla
rz Y bł ąkal się Maly szpic. Pra· . Piekarza".
4570-02
wy WIaścicie} mote odebrać
biareWr .do lat .18 potrzebny
udziela materna"
za zwrot€'m ]wsztÓ\\? Wiadozaraz. Zdoszenia ze świadec
..
tyki,
tlc,iny,
fizyki
mOść; Ałeh:sandrowska 59 m. 10
j-:zyk6w. Kilifiskiego 86 -3/ twami do To\\) "Colpet" . Na4508-1
y
m
\\)(ot
od godz. 4 do S-ej 1'.1'.
~·.prz. ed. am skte. p }{010nj.aln na
(drl,1~a brama).
4571--:-4
:) dający sie: na katdy interes
,
(1210·Q' .. t
łody.eztC)\1)iek zdolny i subez m'eszkanta. Nawrot 54, H.
ma ~oje z· kuchnią do wy.
mienny,
umiejący 2asadniZajda.
4539-2
. l1ajęcia. W adomośc' Napi6r..
CZe) stolarstwo, Zt1a się na s te! ..
łacę 1158b50
marstwie. prosi Q Jakąkolwiek kowskiego 95, tt gospodarza.
0 sprzedani a dom murowany
4ó72-5
Ul. SpaceroWa57 płace Sto- bądź pracę, Oferty pod "Zona·
150% drożej&rupuię br,llIftI
ki. .. .
.4549-1
ty" do II Rozwoju fe.
4.515-.'4
poszUkUi~ szy. eia i .reperaC;:j.i ty, złoto, srebro zegarld,stare
zęby, garderobę'
'.
'.' po domach. Ofelty pod.,Wy!
C ożywaną lub i:l{')WI1, pia
tI
itonfitant,no.aka 71. MilioD
.4E75-1
. . s". nolę naflepszcj marki. Ośrn~oklasista poszukUje kon. jazd. . · .
Ofawa oficvn~. I ..sza piętro
Oferty pod lIS•.S."
dycji. Zgłoszenia pod "A.R.~' potrzebna dzie\11czyna do sprza
,
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~A'! A'.ł Kupnj~. meble dyWany,
f trwa. maszyny do
szyeja. WajnraJch_ Benedykta
1'9;
'. .
. 4268- 19

, . .•

eble sypialne, sioło We sza
;' '. • t6~kał stoly, ktzesla,of()'

r.'A'

Imany.,

k.Qzetki, krżesła wjeiteń~
tekle 'oraz inne spr;edajePrzeź
:~lecldPiotrkowsł '108 .
',.
.
'. 6262-0

;;0,'.

~T .... '. '..

'R'

po cenach fabr'yczia
n.vCh, ws.~elkle. go ga
Hurt j' detal.

::to.n~&I:
~kłądpapleru Boleslaw,Prej·'
.lich .lU. Ko~cJuzzki Me 10.
~.

. ..

4460.....5

. 4545.... 2

tania do.cukierniczej piekar.. ,
panienka z ni. Cukiernia, Dzielna 4~~1
~~I 5 kI. wykształceniem, wIa..
- 2
dająe a oolsJdm, niemIeckim i 'potrzebny . chłGvak do r6inych
umiejąca pisać na maszynie
fabótdo cukIerniczej piekar choroby skórne I weaeryczne
Przyjmule od 12. -2 i od 5 -8
:spr:zeda'u duzą szatę dębow EJ przyjmie lakakolIDiek posadę ni. Cukierma. DzielnI} 10.
Panie od 4 - 5. Ul. KHińskiego
i snczkę rasy "Doberman". biurową. Oferty sub "Pracomi..
45~18-2
SienkiewIcza 56,:m. 21.
ta" do J.RozWoja"·
- - - ,- - - - - - - - - 1571 trzeci dom'od Qt6Wnei.
(905b
4554-1
4551-2
zagInął szpi,c, .s.uczka ... Diala!z
-.p-r.-ze-d-a-m-·....o-·.fo-m-·-an-ę-.-ri.....ob-el-in-o-N~ą studentka filozofji 'poszitk\1je t s~erok;, opro;ąZnap,l.laną z6ł
. Q
U
jakiejkolmiek .vracy binroweJ . YmI gWO:.:.dZl,fltnl.
aaazce za
i lastrD toaletowe.. ". 1. e-go Ł. a.S. l\a.\l'. e...•fe, ft.y .. $.U.b. ~. S.tU. d.e..nt"" I"~Y. naf.!. rotłzemem zeChee. odprosi,er,nia 46,pr, alnia. 455~';""2 " katt do adm. ~,Roz.WojnH
wadZIĆ. Fabryczna 21, m.. 8.
4552-1
. .
·
4569-2
;

opię futro okazyjnie mdobrym
1 stanie. Oferty lAi "Rozwoju"
p0d łfW, eJ'
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m-le-. langer Helena podaj"" mi swój
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Z'
. czarni ·,.BeJ·W.eder(l, Kon. stan~.
adres. Pracuję W D'Vrekcji
d
P
nia lUn.ro, 1 ... o.śr. e n.t'.I. '. glerz,
Kole1)' w 'P"'znaniu ".. -'~'dziale
Parzę' czeWska

o.
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4527-5

.tynot\1ska tZ. Tamie do .sprzeda ael"b' Mj"'s"zka ' m .Wy L
nia jest (Iywall perski; kredens, r 10 y. n e
nl<~
am.. an ..
bufet, b.łard i aparat do piwa. gerFranciszek_'
4517-5

4540-2

Sprzedam ot()tnanę,szaf~. 1.6z<ol
.. . kai lust.ro duzeJ bi1lre~zka •..
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~lotym mo-
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'
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potrzebnv
na lipca :Llla uL KonstanłynO\\?skfej ~moczowtcioWe. Lec Zenie S?'T·nl'l',~:n'·''',
r.'
s'.
. . •. r.
CZY.' .zU,...
n.'.1.'. e.m.
r ... pokojem i ktachnią, nadają ..
. .4556-2
pr,akt,k~ dowfększefJitogrf,ifji. idąc doPomcrsklej. Zwr6cić
słońcem wyzyn. Przyjm e
za ~ągrodą, Pomorska 85 Zer..
:cyst~na.kazdy inu}'łnteres do
.......:..------------..,;....;."""'--...... Oferty pO.d 'ł,M..M.92"..
7..-,.9 Wieczór .DIa pań Oaa2;Jell~ą
nowska
4562-5 \
morgaziemil'szertnej, 4 ·
4545....;..,.2
sprzedan.ia. .Grodzińska •. 9" Ke.
1Joczekalnia.
. .morgi ląki, inwentarz żywy
.l'O.le,\\f. .
' . ....
.4493~ 2
wa pokoje z .kuchnią. i jeden
i rnart\\YoCena 280 miljon6'\1?
obez~any. z
'OOlY:1 ..Plaee, . sklepy rozroai te, Zgier~, Parzęczewska 3•.• ,PopokÓj z kuchnią do wypu. '.
" , .' bran.z~pa~
Torebki. etamina
"S!Qsp,oda.rld 'do. sprzedani~. średnik'".
pierniczo.. graficzną pot~zepny szczenia. Zgierska 146.
4526-2
pończochy, tlałani,.";}(~;';
Protrk01N$ka
191,
I\ro~redni)k~r.
do większychzaktadów graff. i 4565-1
• ., ......... '
, .. ·44g9~5
. łerja męska
cznycn, .Ofert~ pod oS. M. 111".
pr~edam. łóżka imatera~ami
rzyjmę.
dw6ch
.
n
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z wottych
4536.;;...2
klep . spo:tywczy· .. sprzedam.'
;. k02;e-tkę, umywalnię. ml:lłą
P pan6w na ,)Omieszkane prz'\i
Wiadomol:'ic: Ogrodowa S8
szafę,.,bieLiźniarkę, .·.·stół, .krze~
rodzin
e. Wif)domo~Ćt PiotrkowOszukuję
pokoju.
w
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•....
' . . ' ···.4550~1
stał bhlrkodzie.cinne.Pjotrko\1.1
4Só6-~
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Kościuszki . ~RQzwa ska 261. m. 19.
ak a 1~~,"". 9.
' . 4574 ..... 5
dowskiej. możliwie .z obsłu~a.
iB" oWeruzYWany, para,o·pon. pa>
nawygodnych warunkach.Oi dały i 2łańcąehy do -sprzeda
fedy .do 1,Rozwoju 'C dla' urial"
!nla. Noll1o~ZarzeW'ska 461 m. 11,
stta " . .
. .4546..:....1"
Zag.ubJooe dokumenty
:od 5~-'łr-"ł:Wieez: .
1
otrz:~bna sluząca
ZlltąZ na
4555-~
1
z
'W Jszd na wieś. Wlt'ldomość
~~"i:~~~~~~~~~~
a~fl·.a'
ddoom'"soPśrć:. eQUalnlR6. ~z·~JaadntO·.~~~~
Konstantynowska 19, m. lo,od J
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'~pr:a:ed..'.am.. marsztat śl.usarski· z
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Chąroby uszu, nosa' l
455r"';"2
KofodztejSteranZlgU?il tym~
.fQ'"most~Rrnią i mieszbnlern ska n 18, 111. 12. Fr. Zieliński. 8 dQ9ranq.
096-b pawróc ił.
(Ul Cc;a11el.niana 69, przy RUiń-'
4565-0
łuźąeal.Q.b kobieta potrzebna
czasowy dowÓd,oso1:>ięty, wy
~lotrkGw.k. 1
Iskiego.
4558-.2
'
do gospodarstwa na wieś. dan.y 'iN l.odzi.4518-1
t ·
.
' / ' Bilard kręgielkowy
sprze. d.a.... UI~Gł6Wn.~ 17, mi. 2.
nia. Ul. Anmy 31, pi~łarnia.
kradziono ksi ąźec2.kę wojsko ..
, p.t:'Zeaa~ wYźU-cę pólto!·a~.o"
4573~0' \
4,555-1
; , ,:C
talą, czar.no nakrBtfna..
".wą ~'yd. przez p'. K. U. Bia..
O$ZUk~,ję~ iaję,.cia gos~od}'ni u rystok. l le~itymaCję... :u.rzęd.' n. iczf:\
trę' j
...•.t;9ggdni(fWe sz. czen~ę .
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Księży M~~~l!2.~Ja
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