r.

sa

Cena

istnienia

InU1V' eFU

20·0pOOO

, j' Abm~

Gena prenumeraty
Łodzi:
'Mies i 41c:mie
.4.300.009_
Odnouenie do df:llnów 200.00':1
Z przes.p~czL

w ŁODZI

w

GOoc.noc

Miułęc:tnie

}ou Łod:.ti~"" e"'%.
2Q.000 drożei
1/

Konto P.K.O. 50594.

At Kcściuszi;:; i '4t
. TELEFON 28
Redaktor przyjmuje od 5-6. pp
ArtykUlów i listów anonirllQ·

w'Vch nie pom'les2cza

się.

li"iI'. .______, _

I

DZI~NNIK

Nalefyto~ć p. ocztoma
oplacona rycza.łtem~
J
ME
Iii

NFEZA'LEZNY OD ZADNEJ PARTJI. ".'
Piątek,
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I łych wszystkiich" któflzJ jeszcze

.

.....

nie wldzieli I
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W 'pi ąteI\ () godz. 5·ej pop., \\1 sobotę i xliedziele
OnOdZ. 2 1 1!ól pop. ostatnie 5 dni demonstro~
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. .:,,N'o·źe przyjdzie starcle'z .• SoWIet~t
moż~ ~dzieindztiej""$!~ie każdy. żołnietzbed~

k'

.•

-: wtedy ~yw~zja hib,
dwie mogastano:
. "d~~~l
Wl': ~iRrz~~raneLWOJn!~
-w6wcz\a.smożem~
<

.. Ibyc peWlll wvstapientaLitwv.

Czy dobrzezroWn1iatly interes'wł!lSllY~
,,
W śrÓclszere'i!u :sptawdokladnle sparta . zawsze i· opin;ia polsb d~sil\ i nie oik'" ~
czonych 'przez
N!I'To'dqw,zaimuJepocze. " kresu
teJ!o
. nJe
j:!;.
kwescie "
sneIJ.lie:isce Kłalpeda i stoSUnek' Litwy. do ge; ~u::aJu .~: od,.. ,zwyczaiąeJ!o konsulatu. angiel, :t~wska zhkwlcto~ac,p~zedtem' Czy kOOJiec:l1
newskie):\o tryby~al~,
sKleJ!o,"''''''
me mamy czekac,.llalrueoopowiednielszei dlI
'. .
Sprawa, lak
powszechnie wiadomo, '.
Ale
-ilalszytei- sprawy l est,
t;oól!orsze'l!omomentu? ':"-CZlykt.
przedstawia sic;/wi;en.spos6b. iż Litwa ,wbrew . c.~lar~terystYClZnieiS2V. '. Litwini ośDJiel~j te, nleczme wyb,or ,chwili, kiecly oni nanasuclerz(
ws~e1kjlp. uklaclpm•. wbrew wszelkim tra:kta- go r?dza.iupostaw'l Ligi, ~ra~,V!'vnuFeni!Uni m'l~y pozosta~~, Litwie? CZy to lesfrozumj
t?m,za:ięla zbroinie Kla:ipede, przvczem me' wy bIlnego, ,:zlonka Rady LIgi, pana BrantiDl!l\. n~ cZ?, .to) n~eJest pOp,rostu niebezpiec~li
.liczną z~łQl!ę kpaIiąii, ,: rt;PrezlCntow~ną prze~ ( cżlonek lllledZV1lllrodówki kom uillstvczneU dla cało~cl Ian~t~a?
' ."
..
fratlcuskI batałJon zdZIeSIątkowano ,1 wyrzuco· tlz~edzkiegO l? P S- u) :oświadczyli, wyraźnie,·...:
NI~WątPhW1C o~es sana.cji ska~bu,...;,
no.'7:.'
.
.'.
.
.,' ~C ..lw!ląauskas- Genewą),iż nie.zrezygnu' m~ sprzyja tego rodzaJU przedsięw~()I!t,.a,
sie,
t.akim . potraktowa ,
n:illdv z
,,- r
leJ stanowisko
bytu
D,iu ,kl)ahcJI. Dl~ p ozos,t aj e Jej Dle mnego, jak' Ją SIę w staDle WOJOOIlymZI pOlska,
ne '. ale w chwihkie~yucla,nam się te, łj.1:!Ó
ogmem i
. ; Nie
zbytecznie, tym.
.....•
:w pOdobny.spos~b Dl<>rdwą ~ołD1erzykoaltcJ) ... oS~Iadczeniem. ildyż i}ie tllegl\ watpliwości. iż gle.gO q.zas~ l nJe ludzmY,sIę:; ..al~'~:Y.;r:,
Gdzletafl!.'-'- WdllD 0, S!e w d!ullotrwa:łe' z LItwą ,dała by sobie rade z p",~"l ~~niJem dujemy Lltwel albo ,nas. - Ittf.~::.~'
która. poprQstu
na
na.;;z'\
'.
,f\.1ntv', z koahcJI.l ootat!,czD1e Rada Lilll Nliro- , .
z
,.
.'.
taUI feJ strcmy
tez lekkom
.
,
takie
Li!!i. lnfe. . Od ch
Utwa. jak- Dleh
i
tllllY poIsk! zosta4Y l;latdro póważnie narażone kol wIek de tl0~ -Jestpanstwem su\verelli. ra.c une,'
\
;,' ", . '. • l:: r
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~P~
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żelazem; potach0w.ać .sie~temi, l;;tó~";lY',

!łów przvznall1j:&ąracJę..

c.

ciąg

. .~' .. Z?~ ~vał?by

l()kpw.api.az.~~tra,

mjeclzYIlaródQw~:~lri~

k~na.,

,

wska.z:~~I;bYI ~ąto, należy.

Ii

j~żcze s~ebie ~hwiJ;i

w~eńsz<:zy:;;ny
~ lepsz'e~waża
~~i; było
cl()8Vć~\'\1
prżetaż9~my .się
n?ś.ci przez~yc~ężyć-:-nie .traćm~(l~;!':

n~wet

l?~licjapa~s~wowa

jednakże :yczekaw~zy o~PClW'leęn~.~~t:·L:;;::

nle?~elUaDle ~bezPl~.zenstwa płynące~o .}ro~:ut J~~tu?erz,em~,.o ~~~~:t~.d., ,~.,'
-byłoby
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Wrolli.cll nam rękach litewskich. " .
Ra.;.ią.. ....... ' . I. . •
. .
' . L U
PoIska
na
swe ' '
czto.
M0
M (PATYI.udeni:lorffi
'Ilrawa, .na. umowymiedzynarodowe, ha' traktat wiek,
:sobie j"SllO sprawe,·
roch"a którego .soc
narodowi wystawiali na
:wersalBki, :- Litwa
. uzbrojona .iu
'-lak Litwa,
le swej listy wyborczej do parlamentu, Wyj
.
.
rac.! stanu,
uznaje
t vJko, . ·,iako dodatek
.
wczoraJ' I'sza WieUca .
...
dli)V.
w. stw.: a'. ,i
'.
zalecaiacJilosowanie
penewIe l .••. żdaJe SUl, ze sJe"nle pomYlila. .
'obJęcla "matus;;;lą . RoSJI, gdyby me ta Wllen< eelem zalożenia,,ptotestu
·.przeciw wvrokowj
j
Polska należy wPrawdzie jeszcze do Li- SZczyzna, która ich oddziela: musi więc no, '.lIlonachi skiemu. skazującemu szefa n~ńji. I'~
N arodó w,
Jedynie, brakowi , zdecy, lens - volens chwilowo
niemieckim przemówieniu zebrani chcieli urza"
man
w sferach rzadzacvch Kamerunem,.
i';; z Berlina
na
Lu dendodfa. lecz zosW
bt6du ". DolskieQ'o autorvitet' Lig.i uoa.dl na ,whZelkienatchl;Uenia do Dolltvki liteVv bkl.cl l' rozneozem utzez pollcj~~

tupowoływałasię słuszne
zaś uważała. iż
llięsć, ~est jedyną. Ił.
którą'

.~ędzY!la:od~~V.~. t.·ryou~ał .spr~wie. oś.ci
~i
iłowanill

dzięki

ale'wśród

Każdv, choć trochęorjentujacv się
zd~.ie
iźtego

dwumiłJonowe państewko
może
istnieć
do.większego pań. idosił

NACĘ.1UM
la!iści

d.=a.;lite":.~ka~ętnieby si~ rzuci!a~ bórczą,
zwłaszcza,

zostać

phną festad~

cżeo

mowę przedw~

nll~ttlerowc6~
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STRAJK W ZAGŁĘBIU KRAKOWSKIEM.
KRAKOW (3,4 A W) Robotnicy Zagłę
bił Krakowlilkiego odrzucili .12 pr')c. obniżenia
płac i ogłosili stra jk który rozpoczął' się wozo
rAJ og. 2:nej. StrejkuJą w Jawo'rzyn.ie kopalnia
PU8udski w Dworach kopalnia Sobieski, 'w Lu
bieJuzy Janina. Dotychczas nie przerwano pra
c:y ,kopalni Artur I oraz Kmita i Kryspina., w
miejscowości Denczenki. W państwo,vej ko~
palni wc '\VrzeSzczu od dwóch tygodni już jest
strejk. Wyj aśnienia tej sytuacji należy się spo
dziewać

w

sobotę.

nie zyczy sobie komunistycznyell agitatorów.
__.';KWA 3,4 (T.w!) UtWO'fzeniesol',:ie
c1dej kOlnisji 1::-t6ra ma się udać do Londynu
w celu zawa.rci:l umowy handlo\vej3 napotyka
na ~l1aczne trudności, ponieważ nąd ani4iel::
~'~ i odnlówił udzielenia agrement kilku przy:::
dzielonYln do komisji ~rzędnikom, podcirze~
wając, iżm1ją oni być wysIani cło .Londynu
w celu prt ·vadzen.ia tam agitacji komunistyc,z
nej. \Yobec tego termin rozpoczęcia konferen
cJ ma być odroczony.

LONDYN 3,4 (A W) Ralro'w'ski z dele~
przybywa w przyszły Czwartek
do'·L·ondynu. Poglosk,i o odmowie wydania pa;.l
l)zportu dla Litwinowa potWierdzają się.. p()d~~
między Rakowskim i Cziczerinem .z jednej'
strony a Lit'ilrinowem z drugiej wynikła różni.
ca zdań 00 do taktyki jaka. ma byĆ zastosowa ;
na na konferencjjach sowiecko atl1;gielskich~ .
Zdl:.lnie Cziczerina prze,vażyło i Litwinow nie
wszedł w skład delegacji.
,

g~cją rosyjską

PRZECIW RZĄDOWI MAC DONALDA.
LONDYN 3,4 (AW) W tutejszych ko~
łach politycznvch twierdzdą, że zarówno li
berałowie

są

jak i konserwatyści zdecydowani

zwalczać

przedłożellia rządu,

II

l

I

w sprawie konwencji kolejowpi.

dotyczące

cchrony lokatorów i uwolnienia od

lilii

opłaty

W l\RSZA W A 3.4 (PAT) Dziś o aodz.
Postawa tych dwu stronnictw w tej 11 przed
południem w sali konferencyjnej 'W
sprawhtnie doprowadzi ;jednak według wszel::: ' ~ml:lchtl ministerstwa kolei żelaznych odbyłO

bez wJ:!khiania się \V lneritum sprawy.
\Vłaściwe obrady rozpocun,ą sIę dziś w
.

wiem z tern, że upadek gabinetu Macclonalda
przyrost stronników Labour
?artyo jeden miljon. bezrobotnych.

siejsze,go posiedzenia

~ynszu.

kich danych do obalenht gabinetu Macdonal:::
da gdyż Sza.nse' na to są słabe. Liczą się bo~

dci
leaacji polskiei i sowie·ckiej '\v $;prawie pol::;
sko~s()wieckiej kOllwencH kolejowej.

~powodovrałby

Posiedzellie wczorajsze· o~raniczyło się
do ogólneg:o omówienia.. projektu konwencji

się pier\vsze 'wstępne posiedz.etih~ członk6w

~1pachu nl~ułJ;tcrstwa k9ici zdązl1\'<?h. Szcze'
aołowv proJeKt kon\vcncJi kolejowej zostanie
rmz:patr;;,ąnv l?rze~' ~Zł()llk6w obu dęle~acii,
oolslneJ 1 SOWIeckIeJ, takł aby w czasie dzi~ I

szczeg6łową dvskusJę.

można było

rozpoczać

.

:.

UKARANI SPEKULANCI.
PARYŻ 3,4 (A W) "Echo de Patig" pisze
~,e ciągła zwyżka franka pasta. twiła w cięż~
ltiej sytuacji francuskie sfery przemysłowe,

w

k't:6rę zaopatrzyły się
czasie baissy w funty
A:q.gielskie. Zwyżka apowodowałamiędzy in-

.nemi· również bezrobocie. 'Rząd przystępuje
ł41ergicmiedo

ru
Besarabję kryje się niebezpieczeństwo dla
po~o,ju epropejskiego.
vVIEDEN 3,4 (P AT) Redaktor dypl~ w drodze· pokojowej. Konflikt r{)syjsk~ru

W konflikcie o

stabilizacji franka..

iCOORZEKŁA' KOMISJA RZECZOZN ..
\. ;'. ' . BERLIN 3.4 (AW) ·i,Berliner Tageblatt' rnatyczny ."Neues Wiener Journal" wyraził m.uński trwa dalej· a przez zerwanie konfe'.'en~
'podaję z Paryża że podstawą referatt.l t rzeczol1= opinję, że wynik kODiferencji rosyjsko rumuń.", cji zaostrza Się i może doprowadzic donieód#
znawcó\v je~tprzyW'rócenie gospoda;rczej je:r: skjej ma 7·ieIkie znaczenie dla uksztaltowania pov. ie.dn~ch konsel~wcncyj.
stosunków
1~)I) 1\ ("lA
. S polityczi.1Jyc.hw
. t·
dEuropie.k Zdaniem
b d
.J:. ,h. 1
34 (,p!\T) ~~N arodni L'l,sty"•
dności Niemiec. Refc'rat z~tleca reorganizację
t
au
'ora
Ja
nclll
Jes
ze
rzą
t:;owiec
i
ę
,
zie
oma
wlah~
SInawę
.zerwania konferencJi .r~
niemieckich kolei państwowych w kierunku u~
się
star.aJ
poruSzyć
kwestję
Be~aro.b
ji
na,
dro~
muilsko;;sowicckiej
\v
\Ą,·iedniu. oświadczaią,
. mQżliwiema. gwa:anc ji pożyczki międzynaro~
dZL~.
dyplomatycznej
i tą dr1Qgqzy s knć ~ BesD.AI , że zerwan.ie to stanowi po,,"ażna klę.skę dla
dowej oraz wysuwa projekt założenia niemiec rabJę. Łatwo można przedstawić Bobie, jakie dy~lolnacJi sowi(;;\ckicj, ~dyż odmowne stan~
kiego . Banku Emisyjnego. Suwerenność Nie::: niebezpieczeństwo lTIOŻe '\vYJJiiknąć dla cał~j "vlskoRuulunji Co do plebiscytu w BesarabJl
miec niezo$tanae w ruc2łY1l1 na,rusz.ona. Podat E~11'01PY z tych usHowafl SOtVt""ietów. Jest wuklu lJ:\:lo 1l.aturalncm l~astępst~em lekkomyśh}°l
oJ
SOI, z J-aką yr $\VOlln CZftl~le rzad SOwletow
kLzośtaną 'rozłożone równomiernie na wszyst
kie waJ.'Stwy ludnośor~ Komisja Rzeczozn.a w~ czonem, mówi dalej dziennik, aby Rumunja zrzekł sie tej prowincji. Porażka. poniesiona.
w \Viedniu" stan?wi - koiw2Y .. dzienni}' ~~..
~Ó~ .dO$~ła dotychwniosk6w jednomyślnie. .zgodZiła Się na .plebiscyt; uz,nałaby w takim
ta?ie ,nielegalność s,\vegodotycI1cZaSO\\"'egQ sta korzvstne preludluln konferencJi kmdvnskl~j"
J,'lowiska,a tegożaden rząd rumuński nieuć.zvni. która wedłu$! opinii prasy sOWieckjejbęd:tlt
.O KONKORDAT Z JUGOStAWJA
Niema '\vipc..
kl,O(lCZY dZl'"
A.nnik·
.....H1 ..:J.::."et
polem bitwy
decydujące i ' o sytuacJi l1liędws
" .
. ' l RUMUN JĄ. .
·
~ ..
" , .ł.,LU,WbJ....,
narodowej
Ro,sji.
RZYM 3,4 (PAT) W prasie tutejszej aby kwest ja . Besarab ji mogła być załatwiona
9biegają . naj rozmaitsze .. pogło$ki ·w sprawie
zawe.~ia..kQnkorrdatu z Jugosławja i Rurounją
Wyjazd ('osła JugosławjiprzyWatykanie . do
.Biało grodu był tu kom.entowany jak;Qobjaw'
ze:rwaniarokowań. Według wiadomości, po. .;h0d2ąaychzkół, zbliżonych do . Watykąnu,
Ro~otnicy giną z gł?du
tyfusy i cbolery d~tiesjątkują cbło.~,
pogłoski te nie Qdpowiadająprawdzie; a ·ro~
xowa.:nia prowa :Izo,nesą· norrnafuje.
pow",a profesorowleuDlwersytetu - zakładają ga~.kuohn1.ę?
Co tyczy się r~kow,:ań . w tej sprawie z
MOSKWA 3 74 (T:\vł) W Kijowie dvvóch podanie progza~ o z~olenie otwarci~ na
Rl1m~lnją, to otoczone one ~ąwielką tajem==
profe~ów
(uniwersytetu zrzekło się ze wzglę jednym z placów rynkowych jadłodt1ljni.· i
nicą. Podobno nie posuwają się one zbyt lat:
-two ~. powcdu··trudnośąi ustalenia stanowiska dów materjalnych swe~o stanowiska i złożyło
katolików wobec innych wyznań w Rumuńji &I
al:!"!!'
_.,
-~ ,ObeCnie roko'w'tnia toczą f'ię głównie w Buka'
BIEDNE. NIEMCY.. '
teszcie, między. rządem . l'umuńskiin a nuncju~
PARYZ
3A .(PAT) Jak donosza.. pi.sma
Bzem tpapieskim, msgr.. Doleim. W 1{ołach zbIL:
komiSja
Mac
Kenny
atwierdziła, źe Niemcy
kt) Dzienniki paryskie zwracają. uWllgę
żooych do Wa.tykinu.nie przewiduj~l nrędkie~
posiaąają za granicami. państwa bloko\vanych na. wzmożoną działalność partji komurrlsty~Z
,So ,porotZumienia.
\.;:apitałów na sUlnę nie'lnniej niż 8 m,iljard6w n.cJ) która z dziedziny ekonomiciZuej przerZUca
lilę na arenę polityczn~.
.
....
ZYDZ,I NAB~ERAJĄ ANIMUSZU.
marek :tłotych.
,JAFFA 3,4 (PAT) 'PodczaS utarczki
, . ,kt) .Wskutek silnych mro~6w poniOSłY
Ara.bów ";, żydami jed.na osoba zostaJa zabita~
JUż PRZYLECIAŁ - JUZ JEST TU.
smlerc 32 osoby, wysłane do Jikucka.zap~
.0. trzy odniosły ra,ny.
.
,'
BtJKARESZT 3,4 (PAT) Dziś rano stępstwa polityczne.
p'i'zybyl tu japoński kSiążę Na:t'uhito~Higas
.
k9
Iiittletr, Weher i Kriebel zostdJO~
BUTA ROśNIE.
chihuni, powita.ny na. dworcu serdeczniepirzez 8~awlenl ?O Landsburga, J~dzie l"ozpoc.zęh, o
, . GENEWA 3,4 (PAT) Cziczerin w'od~ , I~róla, następ~ę tronu i l~orpus ,dyplolnatyczny sUl,dywan1e kary w.ięzl$tnda.
. .1
powiedzina przesIa.ny rządowi sowietów pro~ oraz wysokich urzędników r:4ądu. Orszak udał
kt) Akcj~ wyborcza we W.łoSzec.hY't !
jektmiędzynarodowego traktatu w ~prawie ~ię ulicmni i,niasta. bogato udckorowan.enli, do szła w staujum decydujące. powodzenIe UsYLi
:w~ajemnej pomocy odrzuca ')beoo.y ustrój pałacu król~wsldego. gd:eie o godz. 2 i pól ()g61no~państwowej Jest najzupełniej. zape"''''1
LIgi Narodó.. , oraz wszystkie plany, przewi:: odbyło się śniadanie ~w ,gronie rodziny króle\v , nio:le, I to też obecna walka to ;zy się ~ ~
,dujące ewentualne s.t.o8aw.snie tu:zymuSu w likiej. O godz.4~ej japońHkikl:iiążę złozyl wie dział 111andatóVv" pozostałych dla list lJlllleJę •
1

la kogo nlSZB ie
-:-.

'buduią

rai na zis i1
.·1

. l' ronika telegraficzna:

~tosu.n.k.u do ;g~w.

JJ.S.

glfobie l'Wlluńsk.

:ioł,nie~~

'lWOJ -

P~ate,k.
l4Aii4

o

ustawe () morskich opłatach. portowych~
~tawek handlowych
oraz U$tawę, upowa~niaJaca p. Prezydenta
Rzplitel do wydawania pl'zepisów o bezpie::
"czeństwie i dro,gach morskich. '
, I

Ją ,do

& .

Do komisU wojskowej ocleshi'no nowe::

ków...'
•
'
~ Mówca stawia wIliosek: ."WvsoKi SeiIn

ąchwalić raczy oskarżyć przed 'Trvbunałem
~tal1u .byłe~o minjstraln~~e:r:nyslu i handlu p.
Kucl1~rskie,gą, pOlsIa ua SeJm, za to; iż przez
SWEt . dziąlalność 1 w,·· cZ.1lsie i zakresie swego u··
rz.ędo!,ania Z wJasneJ
Wl pallstwa szJ&dę w

winy wVl'zą,dził skarbo~
kwotach: 1) 2.137.684
franki sZV\tajcarskie. 2) 429,674 franki szvvaj:::
carskie" .. ~
.
. POl],icważ ustawa o ,Trvbunale Stanu
1~;~r,z~wiąu'Je, tylko 'albo':prze,iście nad, takinl
~ :wnlpsklelIl do por7.~1.dkt1, albo odo.słanie doko:::
:;1UisJ~, lnówca wnosi o wybór kOlnisji z 15
. ,członków dla Prozp~trzeniapowyższeJZo wnio::
'sku.
·
"l~,. . '. . PO'~el Chełmoński W~ clluzszychwy'wo,:~ach popIera zarzuty, stavv:iane b. minist~wi
~ituchal"skiemui ·oś·władcza WkOllCU 'że' klub' ,
"j,eg-o będzie glIosował :Za odesłaniem sprawy! do
l;ftOD1iSji.
'
.

/:,:Wnłosek o- Wyborze-

komisji specjalneJ i

'.24)

p'rze~

.k~~a'niu jej 8J~ ~'awy przyjęto· jed'nomyślnie.

t,.,' . Po~~l Diamand zdawał spl1:awę
;;g())Vniosku . w sprawie nieracjonainej

s\ve"
itykj

[ rządowejo.:szoz:ędnościowej. Mów'oB. zgłasza ,re
i ,:zK)Jlucję: "Sejm wzywa rząd; aby ograniczając
i,'o/Ydatki.i,B.)Vestycy'jne, miał na względzie . calo
ł. \k~z.talt .,gospodall'kis1?'olecznejinie wstrzryroy
~ ~a~: r,o~wojuwytw'Ó!czości przez ,redukcj ę..
Rezolucję opIWyższą przyj,ęto.

I" , )', qfPose~' St~ńc.zak~~asadnial n~gloś,ć w~o

rozclągnl(~91unaG.Śląslyustawy ocza
y

I.',.' s,,i,e.
raicy
p.Irze:rn. śl.,e: i h",au. .ci,'Iti or~z .dtrugie.j
l\1Staw y o urlopach w przemysIe, i handlu. W
': 'związku z tem, m6wcaporuszy! ,sprawę ,~trajku, na G~ ,SIąsku.
~i
Kier -wnik miriisterstw~ pracy 'p. Simon
P,

W,"'.,

:l t!lkożYWioły wro,gie państwu.
N astępne ~osiedz. jutro o

I
~

i,. '
I

godz~ 4 ppoł.

.0" - - -

I!(

r

y.

. ·Ił

I

lI!II

S

Dl

1111,

le?'

Posiedzenie' wczorajsze
otworzył p
~1~flz.8=:ej wiecz. prz~wodriic,zacy. D.r. Garliń!~
~l, przycz~m. z mIeJsca. zaC?vnala SIę ,ta~tycz
r

Ille przesunlęlCla porzadku dZIenne~o: to hlary
; Opoz~cji ~apita1ista Bialer i pro).ej:arju~z Ra:::
~1 'Calsk.i SPl.esza w sukcesŁódzkH~J orkiestrz~
~

a

r.

~#(.t_,.

,_bWI!;AJ:;t8.4at J~~U!"'ti.

dl.- _~itu

t_ "i

~?>;'

\

•
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K.UFEN.SZ'J;'ĄJN

SZAGtINA, Piotrko,'sk,a Nr. 16: 50

~ztl.1k

tówaruw~

dzewsklego,
""...
..' . . . .. . . '
... . .
..'
25} LEMA1'JSKI PINKUS, Wschodnia Nr. 51:'kredensstołowy, pianino i tremo,
. 26) LE\VENBER(:; i tR .A.rTZE,' Ce~ielnial1aNr. 43: 12 sztuk szewiotu,'
, ..
27) MARGULES WOLF ve'l WŁAD'YSŁAW~Piotrkowska Nr. 80: ,masZyha':oc
. rtisanią; prasa' i pianh1o, . '..
',... " ,
'
.-:'. ,;. :,';:,
.28) lVlORGENSZTERNABRAM MENDEL, Piotrkowska Nr. 35: 8sztuktowaru•.
29) P.t\1'\RON i LAJTENBERG, Dzielna Nr. 21: 55 sztuk towaru półwelniane,g~
i ~ sztuk ·weluru,···· . ' .
,
/
30) PETERABRAM CHA!M':iS~ka, Piotrkowska Nr. 110: 100 sztuk towaru ba.'
wełnial1e~o.500 sztuk' chustek półweŁnianych i 10 warsztatóV\\re,icznych,
31). ROTSZ'YLD Al. i S-ka.Nowo~CegielllianaNr. 15: 50 sztuk szewiotu,
32) ROZENBERG MA.URyCY) .Cegielniana Nr. 46: pianino.',
•
33) RQZBERG i POZNER,Wschodllia Nr. ,'4: kredens dębowy, stół i6k!zeseł

s.zafamachoruowa,'i.'
.....'. '
. . . ~'" . . ' ",','~-'
34) .TlHI'ZENALFRED. Łakowa Nr. 1: kasa ··ogniotrwała i maszVJ,la do p~s~ia~\.
~5,) ZMIGRÓDH. i Ska, Zachodnia: Nr. 68: 5 waJ,!on6w oleiów ntiner~nycĄ.'·,."
. . . 36l'·ZILBERSZATZ AB~'AM, Milsza Nr.. 55: kredens, 10krzesełmię~cla~.2tb~~t
le,ze~at stif.jąCY i 12 sztu~,' towaru paltowe~o~
..
. . . ..
. ...._ . ,: ;,:'~u:
Urz~dwzywa licytantów o stawienie się w ozna,czonVlnterminie iD,lj~J~CB;~::!;~t;t
tów ką.
." . .
...... .
.'.. '
....... ..,'. r . ' i ; ' " }~ft .",
O· ile licytacJa. nIe doJd~ledo skutku zpo"vodu .nlez~łoszenm .,' s!ę~yf~" .
.. . . . '
, zasekwestrowane' towary PIZe'wiezionezostaną doUrze.du :Skarbowe,go,g~~~.P~R~<""tr~C}Q'"
,będzie.ich sprzedaż drą1:Ę~ 'publicznej licytadi, każdodzientlie w·~odzin$C4',;pąi:'l9:f:4]~;~:7j~;;;.:'
rano.

"., ,..• , .. '

.,"óswi'adClZlył, ze "rząd nigdy nie 'wysfę);)owa:ł
·Przeciw.,'isto~ym int~'esoll1 robotników' gór~
~noęląskich i we zamierza. tego uczynić, ,w
,t~zczęgólności 'w ~pOlrze między robotnikami,
;ę. , pracodawcami Iiie'będZi,e stawał po stronie
jlk~tału~ Minister apeluje do organizacy t'O~
. b~tniciz:yąh o p~zer'wanię strajku" który jesf
;,llle'llzasadniony i" z którego mogą korzystac

l~l

P::rL4
NLL2U

1) CZESTOCHO\;VSKI BENK, Ce~ie1ą.iana Nr. 51:' 30 sztuk towaru wojskowe~Q
na .frencze, .
. .
.
,
..
2) CłIABAl'JSKI JAKUB, Piotrkowska Nr. 58: 100 sztuk towaru bawełniane~o,:
3) DIlVIAND IZRAEL. Zielona Nr. 5: 22 sztuki towaru iwoni, 9 sztuk towaru, 1!l
sztuk kretonu, 10 sztuk barchanu. 10 sztuk prr~eścieradel i 15 sztuk towaru,
.'
4)'kAPŁl~.. N i GROSS, Piotrkowska Nr. 60: kasa o1:Ęniotrwała.
5}KRONMANN SZLAMA MORDKA, Pio'~r1rows'~a Nr, 50-- biurJ~o dębowe, sza..
;; ,'J!'z..:chowa i 2 lustra,
. .
.
'
....'
6) NEUl\1A,tJNl :&DMUND. i S~ka, Nawrot Nr. 94: 2 żelazne warsztatvtkackie.
.
7') PRUSSAg: RUDOLF, Krótka Nr,' 8: 200 sztuk płótna "TuuJs,.50 Rztuk·pl6tiu .'7Extra" i "I(rośniak" i 100 sztuk płótna .. Lido~', ;
8) RADZYNER ARONSZLAMA,l(j]}il~k:1.e~O r-.rr. 55~r'7: 'k",sa ~i-u0tr~!tla, krf.~ "
dens, szafa. i otomana z lustren1,
.
,
9} RAPPAPORT i NAJl\1ANN, Gdaiiska Nr. 40: 1000 pudełek POllC20Ch PO 1;1
sztuk,
l(}) ROZY'CKI i KON, Al. Kościuszki,Nr. 38:' 100 sztuk towaru bawełnaane};!o•
11) SZYPPER Bracia" Zielona Nr. 17: kredens duźv z pomocnikiem. ,maszyna·do
" ,<:L stół i 16 krzeseł, sżafa: biurko; otomana. pluszowa. pianino i zegar stojąCY•
,
12) SZPErr SAl\1UEL, Piotrkowska Nr. st'lOO sztuk towaru.'
13) I'ABAK H. i LI,TEV1SKI I-I.~ Zawadzka Nr. 5: 15 bel szmat,
14) SILBERSZATZ MAJER. Dzielna Nr. 18:150 sztuK towaru,bawełniane~o.
15) \:V.ARCl-IIWKER BORUCI-I, Piotrkowska Nr. 59: 60 sztuk płótna kólorowę,go.
" bil.!rko, prasa żelazl1a, nlaszvna do szycia. lodówka~ 2 'szafvdębowe, kredens' dębowy, tre~
n10, kanapa pluszow,a, stół dębo:wy, l2 duże zegary ścienne i 6 krzeseł,
'
16) BRZEZINSKI I., Dzielna Nr. 4~:100sztuk towaru półwełnianego,
17) BLUM HENRYK, Łako\va Nr. 4: kasa o~1l1otrwała i2· warsztaty lllechan\ri
c:zne~
' .
18) DOMASZEWSKI i S~ka,Piotrkowska Nr. 60:10 sztuk towaru welnianej;!~,' .
19) HAUFlVIANN L. i S~ka, Piotrkowska ~r. 56: 200 sztuk, towaru półwelniane1i!o
20) HIRSZSQN i SILBER"ut 6SierpniaNr.47:10 sztuk. tOwaru ubranio'Ye~o,'
21) HERSZBERG BORUCH. Al. 1 ,b1aja; Nr. 5': 20s~tuk towaru ubranioweJlo_ "
22) . KAGAN.•, GAJZt:NBER~ ... i·S-ka, Piptrko\Ysk~N~;lóO:lg:asa o~iottwąłął;: . ;
szhik ;~ł~Jit~MAJI~~AMUEL IZAAK. Piqtrkowska . Nr. ,25: . aO,sztuk szewi~~t~ i15

ustawy d zasiłkach dla rodzirf osób. po:::
;WOlanych na ćwitzenia wojskowe.
Przyshl:piono do wniosku o
~ociąJ;!niecie' do .odpowledzialn ości
,przed Trybunałem Stanu b. ministra przemv~
sIu i handlu posła Kucharskiego za WYrza di(~,
nie interesom oczywistym skarbu " ~,
znaczne:i szkody
przy likwid~cji zarządu państWowego nad zą::
klada111i )\'i-ardowskiemi .
'
.',.. • I7u,.~d :lvloraczewski,.na wstępie w'omó;::
: .W:lell1u. 'wniosku oświadcza, ~e, w tej sprawie
'nIe wcl10dzą w ~re. żadne. interesy polityczne.
Spraw!l- podkreśla mów,ca, wvl o niła sie w
I. :kkomisJi budżetowej, ~dy zastanawiano się nad
,,'\ . 'Ye S'1Y'l 2 i .pól mUlona zlot~rch. co do któ~
. 'ry.ch
:l .IQ.ial wą,tpliwości, ,czy. ta suma
WP!YL..
\' tej wysokości. Tło\viec nie byłO
,.' ,polItyczne. lecz.' m'erytorY'cztfe. Chodziło o
. stracone przez ,s;karb dwa i Pół· miljona fran=,

I sku o

1n\'I'II1 ' ;"

L t

lJ UrZąd bl{2rbowy podatkó,v.i opłat strarbowych w Lo
dzi, podaje-cTo publicznej "viadomości, że w celu ściągnięcia za
ległości sl\arbovvyp11 na pokrycie. II zaliczi{i podatku majątl{ow,e
go odbędzie się \dr~ia 4. kwietnia r. b. od· godziny i
rano., dt;'ogą uJJlicznej liCytacji, sprzedaż rucbo.,
mości i. towarów, naleźących do wy~mienionyoh niżej firm i oąób:

:0.' wYlnierzaniumorskitCh

.

P
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'~,ldej

I

dma<f.
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POCIĄGNIECIE B. MIN. KUCI-IAR~
.SKIEGO DO ODPOWIEDZIALNOśCI
. PRZED 1'RYBUNA,ł..,EM STANU.
"
,\VARSZAW A 3.4 (PAT) ,Sejn1 W
.pier",vBzem czytaniu odesłano do komisji lnor-

:ii

iM;

Kierownik Urzędu:J,."

?
(Fa
." ...........
. . .;;i.•. ~.'
. ."., ' . , ' / .._ - _. . ..
'Pilharluoni,ine; . i. Tow Częrwone~o. Krzyza, szpita!a rozPo'łznieJeSZiCZe vi ~olfq bJe~~<ooP
pierwszy. w\sptawie subsydJum., druJ,!l yv spra- a UkOHCZYW CHł.~P l~t 5... ., . . . ··d·"·' :,:: "
,vie oddaniavlacu 1?od bu40wę .szl?ltala""'"
Interp'e1acje frakcJI qh:~.
o .na~le..nem.
1 sk\enll wydatkamI
01.z a dku dzie.nneF!0 Jednak rilc"zrrllcnlOno..
vbcią,żeniubudżetU1nle
P .ł. "t
dl b
b t
h
'/
personalnellU t.
..
.
. Pomoc a ezro o nyc;.. .
.
Odeslanodo koroWi dla, stpraw O1:l61'\
Uchwalono wniosek komISJI ,praqy, f?Y Dych 'dla htczne1i!o ,jej traktowania z wrii~
wva.sy~nOwać na pomoC bezrobotnym' 6" mIl,.: skiem Kola Narod,'zmiesiaca 1lrudnią z. r;
jardów mkp.
\.
,O utworzeniu K Onlisji Oszczednościowel . dla
Ofl~~nt~ placu ,'. nod budo"l'·e. szpitał~
~,zbadania ustroju adminastracji mielski~
Czerw. Kr,zvża. ud.lwalono wo19.sek i . prze c1s t awieni a Radzie owych . wniosków
, Polsk"lerlo
...
k
L d
d ·Termin Rada ·wvzna.czy naj dzień c '\0 bm. ..
Kblnisii~ w myśl ""tore$.!O f;!nlIna m. o. Z1 o .:;:.
Po załatwieniu jesz,c.ze kilku 'Polnnie"JG
ac
daje bezpłatnie PolT:::wu Czerw. Krzyza p1ul sZ'uch SPt~'Wa ""'osiedzenie o pół do l~el za.m
obszaru· 3 mo.rgów, połóż~nego przy,·.
r
'Il"
~ ł-'
.KrzemienieckieJ ,. pod warunkiem.. że· budowe .knięto.
III!'

...

jako jedyny prawny sposób kron1unikacji na cy rabina za. aprzyjL~nie bolszewikom na
~mierć::, za słuszny.
terenie Rzeczypospolitej ...
Obrońca rodziny skazanego adw: Pbseł
1925 f. wrzesied. Wczoraj na stacji Skier
niewice zdarzyła się straszna katas'trofa: lH:ir:: I-fartgla s i od tego wyroku z~łosnza~alenie
w
jer idący z Walfsza"vy, wpadł l1Ll stojący JUŻ n.ieważności, dowo dz llcych uchybieil fQl'mal~
r. lipiec. Skutkiem wielkich deficy na stacH kurj er z Krakowa. Wszyscy pas2.:te:: nych i pomyłki sądowej względem niewinne~
łów, jakie daje kolej państwowa postanowioli rowie ,\V obyd"yóch pOCilU~fI.ch orazobslug,l- go rabina.,
'
no podwyższyć taryfę 'osobową o 100 procent ... zabici! ()gólen1 straciłojżycie 2 osoby cywilne
\Vojsk. Sąd Najwyższy, uwzględniając
1923 t .. wrzesień. Skutkiem podwyżą~e;:: (amerykanie) o~'az l kobieta (angielka) z per:::- zażalenie niev,rażności obrońcy, wyrok z pOI
nia w- lipcu taryfy na przewóz pasażerów' senelu kolejowego żginęło 6:::ciu maszynistów \vod6w natury forn1alnej zniósł, nakazuj~o
ruch osobowy tak zmalał, iż kolej przynosi 14 palaczy 32 konduktoró)v 12 brckowY'~h, ponowne wzno\vicnie procesu Szapiry W it~f
,wielkie deficyty. Aby uniknąć takiego stanu oraz, 83 ZWl'ntniczych i it·nych kolejarzYl nym kon1plecie sędziów.
rzeczy, Ministerstwo Kolei widzi się być zmu którzy znajdowali się wówczas na służbie
ISzone~ do podwyższenia taryfy towarowej o lub w pobliżu miejsca katastrofy..
S aza nie ppuł!<. Bielakowsł~ r,·\,'
000 procent.
,
1925 ~. grudzień. Rada ministrów po:::
(k) Onegdaj w Waraza\vie sąd wojsko~
1923 f.. listopad.. Z powodu podwyisze stanowiła, skutkiem deficytów, ,które daje ko
wy
pod
przc\vodnictwem ppułk. Orskiego Ol:
,we wrześniu taryfy towarowej o 200 prop lej,wprowadzjć brylantową taryfę kolejową,
glosił'
wyrok
w sprawif' naczelnika więzienia
~ent ruch towal'owy tal{ zmalał iż Minister::: gdyż złota waluta uie pokrywa kosztóweksplo
atwo Kolei znluszone jest ,dla pokrycia deficy atacji. Za kilometr i z;a trzeeląklasę pociągu w'ojskowego w Warszawie ppułk. Bielakow~
t(yw, podnieść taryfę dla pasaierów i bagaży osobowego będzie się płacił:e, jeden karat. Dm skiego. Wyrok brzmi. t
.-. Uznać winnym przeltroczenia władzy
o 300,procent.
,
ga' klasa 100 pierwsza o 150 droisZ1u. l'Hecałe Olfa świadomie fałs;~;ywego zeznanil['.. przed Sąs:
,
192,4 t? styczeń. Podniesienie w listop€!. cyfry zaokrągla.: się na równq ilość karat6\v ...
dem, szkodliwego dlawymial'U sprawiedliwo~
.
TC~l.,~ ..
J dzieu.r. taryfy os.obowej <Q 300. procent, spo
ści i skazać na trzy miesiące więzien~a OIl'QZ
_0'_'_1'
_
_
wodowało takie zmniejszenie ruchu osobow{'~
na wyd~llenie ze służby czynnej. Równocze~
go., iż aby pokryć deficyty kolej, musi przejść
śnie przewodniczący odozytał rootywy· wy~
szwajca.rską taryfę i liczyć pt. publi~zno::;
roku.
· ści' W zlocie, po 2 centimy. za kilometr ~ 3::cią·
klasą pociągu osobowe g ,0.
Polacy na zabr:wach :!ydowskkh.'
Okr[i[fzicny generał.
1924 r. marzec. Z powodu niepatryjo.::
tyCiZnego stanowiska ludności, która woli cha
(k) Czytamy w "Gaz. Bydf!.": W ubi~
(k) B., Dowódca Okręgu Generalnego'
cizić piechotą niż jeżdżić kolejanli .-- Minister generał Lameza.n::Salins, jadąc z Krakowa do
gł11: aoh,:.. tę 2ydzi bydgoscy wrządzili w sali
juro kolei zmuszone jest podnieść tar'yfę Q&: Lwowa, zajf.!ł przedział I klasy pociągu :locne Wichtera huczną zaba\vę, w której brało USObową i towarowa o 300 procent.
go. Będąc na przestrzeni Dębica-PrzewQIl'sk,' dz~al kilknset osób. Pomijiając nieta.kt tirz~
1924 t.' lipiec ... ,ministerstw:o kolei podno . generał ułożył się na kanapce. zasnął, prawdo
si o 200 pl"Ocent taryfy. .
J<odohnie pod wpływem udzielonego mu nar:: dzania ZabtlW publiczn.ych w czasie Wielkiego 1
.
lQ20i t ... wrzesie[l .... o SOO procerv
kotyku tak ~ilnie, ii nie słyszał jak do ::>rze~ Postu, z ubolewanieul podkreślić muśimy, ~e I
19~,~ .r .. ~rt1dzi~ń ... -o dal6>ze 500 pr(.(Ącnt.
działu "weszli złodzieje i wvnieśliumieszczone w zabawie zydów brali niestety udział. rÓl:
1925. r.' a'Lyczeń.Skutkiem . niepatryj~ na półce wagonu dwie duże 'walizy, będące wnież Polacy. Nazwiska. tych, Plolaków I')~łosi
tjcznegO;lStan.oMTiaka luquośei, któraprzestala jego własnościłl a. ZaWie'I'll;ljące ubl,,;ania, bielili' m,iejscowy odJdzriał To\v. "Ro!zw6f~.
jeiOz1C kolejami, podnosi się taryfę celem po:; znę i inne 'rzeczy mlljardowejwartości, Mi;::
krycia deficytów kolei Q 1,000 procent. Jedno~ mo interwencji za"iadomionej o tern policji~
~;kazan:ęc' dziękuje z;~ śm:~
'czeŚnie l oll~:,a'Panatw()wa )ttzymala pole(.)~nie złodzieje ząołali wysiąść unosząc skradzi011c
(k) W ł.,Aomźy B~d okręgowy rozwatał:
łf.pania przechQdni6w .z pElczk~mi na '3z"f;\neh rzeczy.
i drogach, kt6rych ma odprowadza,ć na naj$#
:'c.:ces chlopa Dzika, oskarżonego o zamordo
O re~abn tację, re'! brna szpi?fF.
hliższą stację kiolejową i ,przymusowo wyktbl
\vallie lnatki, zony i 5 dzieci. Jedno() dziecko
pić im bilet kolejowy najmniej na 5 stacji
Ck) Ciągnące \~rię od lat kilku spr:1w~t 5::letnic przyp'adkowo u$zlo Śmierci; 12~letni
~gIędnie na 6 miesięcy vlięzienia,obostrzo~ wzU'owienia procesu ~ i rehabilitacji rozstrzela;;
chłopak zdłOl'ał uciec~ będąc już skaleczony.'
.o.ego postem 20· tydzien....
nego z wyroku sądu polowego rabina SZ~1.piry,.
.. . 1925, r, kwiecień. Kopalni "Sa'tum" wy~ przechodziła różne fazy i osta,tecznie Okręg. Morderca przyzna.ł się do zbrodni i pxosU"
· ,toczono proces o bezprawne pl·zewożeniewę Sqd Wojsklltwy wal'szawski, plO kilkakrotnem karę śmierci. Sędziowie wydali teł wyrok
• aeroplanami, .00 się sprzeciwia. ustawie jej odrocze:niu, l dokon~nlt1 wizji lokalnej w śmierci, Z~\ co skazany im poilziękow~ł.
~SejmÓIWej ~dnla 151utego1925, uznajqcej PKP Płocku uznał Wyrok, sądu doraźnego, s1fazują~-,;;;~
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Dziwne zj.awisko rostalo więc wyjaśniol$
De i ~nikła., jego fantastyczność. Stra,ch Zn,ikl$'
ą ja mogłem iść dalej"
Trzeci Tąz doznałom wielkiego strachu,
, ,UCZU~em.llagle, "te.jestetr. ,samotnYt sam ,kiedy raJ~ ,vcześnie'na wiosnę V{xacalem z
'Jeden". jak 1,palec~' na .edym. świecie,' te noc. gruntu czynszowego.. P anow'aJ wieczorny
ktĆ)ra;zdJ.wała. się"prćbęzludnll, z~gląd~ła mi zmrok. Na drodze prow!dzą,cel'przez las sta#!
. ';W" twarz i sttzezemych"k~ów;
ws~yStkie 'ly kałuże, po deszczu, który co-przestał palił
dzwięki, W'tzi:l$ki ptaków i $ztpt drzew .zdaw~ dać.. Przez' drzewa, bylo wida..ć purpurOlYą Z10~
ły Się złowieszczymi, istniejąoymi, tylko d!a- r2ł,"~ kt,6ra cze,l'Vi,?~e,n,.' Ua gał~Zieb,1'"z6z i ,młode Ji~
tego, ażeby. straszyĆ moją . Wyobraźnię. Jak ście. Bylem ttlk finużlQny, ?;e ledwie Się ruSza_
oszalały porwałem siqz mi.ejs'ca i niezdająQ tem. W,iOl;'st ·pięć lu~ sześć ?d domu1 P, rzech?~
'ipbie .z tego sprawy, }?,obiegłell1?starając się . dząc leśną drogą, nlespodZIanie, spotkałem SIę
"",-,ł"",
bcl j I f d
l
l
tż fi; wielkimczarnympsemnow'ofundlandzkim.
bl~corłil~
szy, e. ,we. yus yS.zaexn e Pies, z,eh, lAd. aJ'~~ koło m"n1e, wpa,trzy'l sip" we
:tQ",ńą co, pierwej nie zwracałem uwagi, ;f.l; .
J:''''~
""f!iIl
"'ł~
· .mianowicie żałosny jięk telegraficznYch.cIru- tllllie,pr9 sto w oczy i pobiegł' dalej,
Mw..
HŁadny pies!" ... - pomyślałem, -- ,cielfl
-Diabeł wie co! - \V13tydzilepl się ...;,.,..' kaw jestem.' czyj?"
,
·'totehÓrzQstwo:głupstwoL ..
,Qglą,dałem się. Pies stal o dzieSięć krGiI
Ale bojaźń 'silniejsza jest oef rozsądku. ków lnie odrywalr:pdemnie oczu. Przez minl,l~
Zmrniejszyłem krok dopięro,kiedy dobiegłem . tę,mllcząc ogląda1iśm.y się nawzajem, poczem
d,o~ięloneg~) śwj,!ft,tlą., gdrzie Zobac2;ylem cię::: pieS, zapewnezoohęcony tem, ~ezwr6ciłem
mnĄ kolejową budkę, a· koło niej na nasypie na niego, uwagę, po<iszedł ku m.nie i zaczął
ludiką postać,za.pewn-e budnika. (
machać ogonern.·~
'.
,- Widz;ialęś? -- zapytałeln zdyszany..
Poszedłem dalej. Pies za mną.
- Kogo? 'Co chce~z?
"Cz;;,l topie$?*~ -- pytałem' Siebie. , - Tędy wóz prze:iechnJ1.,.
uSkąd on. ".
WiCbia.lem... - pOWiedział chłop nieJII
N a 3010 40 wiorst w koło znaJeoo wszyst
'chętnie.-Oderw~d się od towa.'rowego pociąs kich obywateli, a znałem też i ich psy: Żaden
gu.. ,Na ~odwudziestej pierwszej. wiorście, z ,nieh nie miał takiego pSa. Skąd om' się tu
'jeIt$ps.dzlltQŚĆ.,. pooiąg Je*ałpod g6rę... WZiął, w pustynl lesie, na drodze którą nikt
:e.ńcuehy przy tylnym wagonie ni~ wyb~yma nie 3eidzi, chyba, że wozi Się drwa?
~ oderwal ./ -I s~ wi~c i :pojechał w tyl,.~.Idt.
., ' Si~em na pniu, aby odetchn'f i oghl_ ..iO iet~'
.
dałem. ~.iQ ,tow~8ZA. ~ s'
t.akt~

ANTONI CZECHOW.
~I.;

S
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p
ł łeb i utkwił wc mnie swój w~liOai;~' .
Patrzał i ani dr.inąl~ Nie wiem czy pod. wply'

,wem 'ciszy, .leśnych cieniów i «Uwif1ków, czY! .
też; być może, wSkutok mużellia f wskutek
tego, że spoczywały na, mnie ciągle. oeW:! p$~, •
z3Jczęło

mi

być

nie$wojako.

PrzY$zcdł:wi : lUt .

myśl Faust i jego pudel i to, że nerwowi Iw
dzie pod wpływem znużenia u1(.~gaja h~lucyna

cjom. To wystarczyło a.bym izybko wstał ~ l,
Szybko dalej. Pies za. tnnt:l...'
.- Idź precz! - itrzykn~łem. .
psu podobał aię widloC!Znie ro6rg~oą,
gdyż p'odSkoczył wesoło i pobiegł n~prZQć
przedemną·
'.
. - Idź precz! - krzyknąłem jeSl~
poszedł

raz.

~

, Pies ogl~drnąl się, popatrzyłnalllllie;~
machnął wesoło o~onem. Widocznie bawił
mój groźny ton. Chciałem go poglaskae, a.!,e
pudel F austa uiewyc1llOd:zil mi z głoWY!' -,
uczueie $t!'wcnu oos10 ciągle: Nastała,Cl~m~
UQŚĆ, która -odębrała mi resztę odwagi ł, ~tlt~
dym razem 1 kiedy pies przebiegA! ku~ 1llllie .~
uderzał mnie ogonem, zakrywałem ocz~ ze
~trachu. Powtórzyła się ta' sarna hi~torja, co ~
płomykiem w'dzwonnicy 1,z W;OtZem: njewY;
trzymałem i pobiegłem.~"
.
W domu u· Siebie zastałem gośCi'11, st~
rego przYjaciela, który pr:zywitawszY się ~e .
mńą, slrarżył się, że kiedy jeche.ł d?Dl~lle,
zabłąkał $ię w lesie i zgubi! gdzieś pl.ękne~
drogiego psa.
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An~ielski .świat

(_)
przemyslOwy . '
nan.sPWY w dalSlvm CIaJ;lU zapl\>truJe sic na fO,
zwoJ stosuukó.w J;lospodarczvch z RosIa bal"
d~o sceptycul1e. FaktuzT,lania ,rzadu sO\viec:,
kle~o te~o po~dadu bynaJmnieJ nie zmienił.
Są pokładane pewne nadzieje, jż 'lH:ljbliższa.
konferencja.w L~)11dVl1ie da pOPlvślne, wyniki
!lod ~artplkIem Jed~ak. calk0w!tego zadość,
uczymeuII1 wymaJ;lan wIcrzvcieIJ dngielskich.
,Rz4d. a:t1J;lJelskI a zamiar rozszerzyć ·"Export
Cr!,dlt
'1 "TracreFacilitet Ad' dla
z~vl(i.ksz~nląkredvtów' eksportowych do RosJi.
n.le nal~zy Jedn;ak ~.apominaćł że pieniądze be:::
~udZlelane nIe przez 1"Ziąd; a przez. bankie~
drow,
którzy nie tak łatwo zmienia
zasa~
.dy .CO do Plerwszor:z~dny,ch gwaraneli. Suge,
:kS~l~ Rakovrskief.!o, o udzielenie RosH pożvcz~
•. J v.: wysolfośCJ Ł. 300:000,ooqsą tu uważane.
z~ nlepowazne. ~e 'wPl'vwowvch sfer:acp.' prze

.m
SC~leme

sy;e

1IIIIli._1iIII:1I_,_.IiIIIIIII_
..

1iIIII'!,

dektrvczu.eJ: Ka towi.ce-J(raków, Dalsz""'1 eta
pcm będzIe elektryfIkacja koleJowej!o wezła
warszawsk,eJ;lo. .
ZA.PRZE"'STANIE NOTOWA'r'J" U'RZE.DO"
...
;

Londyn 4O,300,000-4Q.OOO.OO8
Nowy Jork 9,350.000-9.300 OOC
555,000-550,000
'

Paryż

,Belgja475,OOO~68,500
Praga 277.750-267;.650 '.

,'WYCI1 .CZERWOI\JCA.'

'.' (_._) Komunikat urzędowy sowiecki po:::
da:!'e, zą wobec przeprowadzania reformy m<1ł~
n~tall1e]gieldv urzedowe zaprzestały od dnia"
~O mQfc.a nQtować kum czerwot1CQ \V \Vahl'::'"
rublowej.
.

(ST A) I"'p.r.Y~TYKA BEZF. OBOC (I)
.:- ańshyowe urzedy po'średnictwa
l:'}':,t:'\\..la.k u.stę,.laJa;.zeb~aI11e urzędowo statv~

'

Szwajcarja 1.'637,500-1.624.500
W· d
le. eń 132,10..,-132.25

Włochy 415.000-409,9Oł

Złoty frank 1,800000 .
Mi1ji:mówka
Bo?y złote l,350fOOO--1,400.000

1.05~000-1,075.000

~,~z,y5'
"o.czOOOka. dolarowa 4,9.,40.000 . -~ 4.965.'. ~JOO

l

s h c t.lle dane.

__

':l "'J

ltaposredl11czvłv w m. lutvIn rb.

'

Tendencja bet.; zmli!1) y.

w 7932 wvpad~ach. W tei liczbie zaofiarowa
no pracę w wOJew/vl,;twi,e warszawskiem 774
'AKCJE.)
bezrobotnym~ w wOJe'wództwie -"''''1')ańskil'l~'l •
Bank Dyskontowy
25,75.--2SBwk Han..
A
mvsło~vch ĄnJ;lIJi· !loże wrażeniewvwołalo 2,234, Pomąrskiem 1. ,57, woi; kieleckien; <lii';' dlowy.. 2,6.5-23-2 Bank d~o<} ·H. l" P. A8-4.6:.l

.

RosJI kontraktu przezniemiec~ oraz
mnę "Otto WolU".

'Wf'YPowledzenlG

.., ~.

.

~

(~) We

Fr,ancH

został zniesiony mono

zapałczanvPrzęą'weJściem wżycie mo~

_.
'(~) Po, chwilowym zastoju. w przemy::::
. ' śle~' WY:W9łanymprzejś'ciem do zawienaiI'lia tran
, ',Zakęjii l.w'dortych, 'nastąpił w Kaliszu po\vr6t
be~ '-'.:~.':':;lllczenla.

Cena

fabryki

są czyn1lle i 'pracują

i
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~
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NAFTA'ROSyęTSKA. .

WICZ

UDZIAŁ POLSKI NA WYSTAWIE

'

,_

..
(_) Rosvlska. Ali. Tele~r.do.no5i; że w'
. , pierwszym kW!lil't~le b.r. gOSPQdarcZeJ;lQ.:&Wlą
zek sowieckich republik wywióZł 7 trii1l~now
I

I';t

rafiri a. dv ~vnosi <> 40
, ?klręg. Dąbt. Górn, 6,6--6,~6,7 P·'T9W.
WYWÓZ WOŁóW Z PObSKI.
Elektr.O,750--0,770 Sila iŚwiatło 21.,...2i~
. ,(_) Dowiad~jellly ą.ie.'ile komitet ekono 2,077 Cl~odOlrów 19,25-20 Czetek 2.(}-.:2,s-..:2.~
nl:L~znypr~y;radzw mln)strów uchwalił na . Częstto:lclce 10.2-10)5 Gosławic,e4.8-5t~·~
wnIosek mlllJstra rolnictwa. kontvnf:!ent wYWO . chałów 2.85-2,6-2.7 Wat. T. F, Cukruf's.75
ZOW? n~. ~v~lyopasow~ KontY!1~ent ten 'v. r.
1~,9-:4-1~,5 Firlej3,5-3.35-3;5 Łazy t)OO,W•
b, wynosI 3\(}OO szt. R()\vn(v'.f,!::{~ z~,Eitrzlezo,; glol (,1) 20:-19, (2) 25.3 (3. ) 23,~22,5. '(4)' ~
,na zo~tała waea od 500 kl}l.wzwyż każdej 225 2' 75 Poilsk , '01__
N f '31 3
~
SZhlkl wołu. Opłata eksportowa ustalona zo::: N'~ti" 6
l ,Llf:Gem,' '. a t. ".;
ett1 J
stala w ~ysokości 60 proc, zysku. eksportera.
,0, e1·25,55--6.3-6.45: 6 ero, 6,5-6;2 Lenmłt&l
8
7

. ÓZY~N'IE··PRZEMYSŁ.. ~ KALISZU.

dono\t'n1.alnej produkcji.

'J.~

4,7 Bank wileński p~. 330-325...,..$30 BankI
BKrredYpbowy 1.9 Polsld Bank HandliowY·8-8,5:
ank rzem.Lwów. 1.725-1,8 BankiZac'hlrlrłlnl;ł
6 em. 8,9-8,85 Ba.nk Zw. S[p. Zarr. ~lt75 ':Bd
Zw. Ziemian 0?775 Cerata 0,825-O,85U1 Sołe1
Potasowe 20-21 Grodzli.sk 2.•8 v':-iP.''s.r.~1.~.f'. r.'.'A. :.
135:::1 '17 P J
' Ą.l,,""''n~j!,...,7'''''''\
". ..J' us 1,5 Sl?iesB 4t l Wildt 0.700 EIektt

.

proc. ponadcen'ę PO'w"yŻsza. (PAT)

'

,Ws~yStk~e

~

.'
'. CENA CU·KRtJ.

szwaJcarskllch.

o wrotnie, Francla s~a. ~muszcfna jest' spro
Ylpadf",~ zapałki z zagranicy, ID.. in, ZIe SzwecJi
o~.

śląskiem 739.

'-: Rada nac.zelna poJskiego r)L~~JY1\',,;iu
na pienvszf1. deka:::
clę kWle~nl3; 1?24 r., cenę cu~ru biaref:!o k;ryszhl
lu z,a 100 ktlo bez' akcyzy 1 kosztów przeW(l~
zu parytet. Poznań w kwocie .6710 franków

nopol\l prz~mysł ·ten·należął·dQ na.i1epiej pro;:
ęPderuJących. Obecnie $prawa przedstawia. się
l,

J")

\.ukro\ynl.'c~ęgo wyznaczyła

FRANUJA ZNOSI MONOPOI,E. '

1'°1

W wOlo
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7~-8QO . Cegielski

-

2t2~Ą125~

2,1750strow~~;6,7 Fitmer (3) 35.Lil~B,CSS

WŁO'~KIEJ.

,

'.

'2,55-46

~oidrzejóVłl(3) ~38l1 . (5).·.~

l 1 • ( - ) Radca haudlow-y p'rzv p !'Selstwie 44.5 N~rbU.ll' 2,75-2;65-:-27 Orthwein2--i1;ł
PO SKItn w Rzymie k()mUDlJl:~łle, . że ~!lil'mark. . Os~owioo 39,5-,-40 $....:.4{) . P~ l·o,...~
wkst~wa.
odbędzie sie w J'a.dvrie w. P~i8:k $,~Rohnl.7.s Rudtld (1) MS.' (2) In

i,tóaa

. pudów 'Pl'odukt6w'uaftowych,'cow p(u:owna~ ~o~~~:arl&c1~ t~iJle o~~r;:te :bdJS~~l wSłes ~~~ "(S).' 6,J5--:-:;.6~;.:s.~.6.··*~,.3,iątr. .. "1\1~.·
.• 8~S~.
,niu 'z ,vvwozem .roku 'POprzedniego OZ:Q.aCiZ:a 'wc r~kwizvtQW i orna.mentaacfl łitur)litcJ:Y~h c. . h. ,~ifi.tS
liCe... 1,.4,~.,
;.\.1~,1
.
.....
.
1.~,~"l'n
..
eb.i.
nła.
.
,2;8'
. ..Ą.)i.
w,z~ost WVWQaiUO 53pr. '
.
i :k.():~cie!tlYch. Przę~:vs~ pqJskl ma możność 24. v uS 4,4; 3ełn.\4:t)75Zi~leJliews1~l,~1 .
1K0 p
. KOLEJ ELEKTRYCZNĄ: .. KiTOWICE
-'- pOPlSlln}1!. ~ę r6wmęz na teJ wystawie 'O),7;f;lZ 42---4
9: l'ie 2,25-2,~;
5 i6
ero·~ 'lin2,1BZa. 1....,.,..
•
,
'
~
'\:Vys!awlenlę".
obrazów
•.
h.
,f.t6w.
pla.ter.ó.w~;
Wy~
ofe
IS~19~185
Z'lrmaJrldlów
l , 5-'-i."l"
: '
a
.
rol;lC!w
złotn19zvch
•.
,vltrazÓwJ
'
tp.
Szczeiitóto~
.
:
k"
.
.
.
.
.
:
...
'
.
< :
· . •P
....'
' .. or~",.KRAKOW
........) W nied'"alekiejp""'zrv~"oŚn.·l··
ma "'0'
w, '
tym. wzrtlA.d"';e.·h~y::::
pei ', 5~6-5.625-:-5;4 .crablkJ~WS0Y. o,700--0,~)
.;7,,,1
\.
~ .s::: ,,"ve
d •. lnfornla.cje
t h dudz.l.ela
l"
;o;. ~ +Ił.n?Ibał 0,700--0.725 LIQydO,.5OO-Q,,55Ó
S~
(
1ll
,tać podptsanv .w Paryżu układ mkdzv zna:= 'h!nd1u.· au. u 'iza~ra.1l1C2i1ieRo· ,ltlin. .. Pt~~,~) R. . . o. ,. łri
.........9,. 35--8.
'. ,9, .Z.ach,. T,A1aH,. p~ l·,·O·"lIC::,
. ,.·ŻD<.7oiI;,
. nym przemysłowcem 'Brug~etem i bal}kallli ~
.' 7 5 0 '
~
.. '4! ....!P
francuskieIJli'~ "Banpue de France'ętde·
. .,II~; 7 ero. 656-675 ćmielów 3Ha~,
:~.YS aa,."na czele.. VI' sprawię fitlltnspwania Wa...zawek\'laiełda ' ~.i';fahJlII ~,5--25 . D~ign,i;ą 0,750 KIUĆi2IeW ti35~
"Jl'~emvsłu welttrrfi'ka,cy;incJ;l(i P9lski w kwocie
. ... "
..
,O,425-M75 Ora.nmn Q,700 1111rkQ'w 7~7tJ.
V:.

1.'

'fZ=~n~:da~~r~~ń!tJ=l~e:~rrz~r:

\l.3sQ.~~".

~~d!?l~~~' (4)H,8.6(5).~

Dolljty
Dolary, ,kętuułt 9,OOO,OOO

rozbudowa Polskleio 'Banku elektrvfikacvjne~

~

!.~,.::;~"",!:~, ~~@
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wyna..imtóaovbezsłuszne"f,(opowod1j .nie rQ:z~

'począł budowy w przeciągu sześcw, . miesięcy
.. PQ ustą,pięl.lluni1Jemcy,~bO'liIl',O'~poc.zęte roba;:

ty budo·*l~nel)tzerwal, a1Qo wyóudowane loka
le w .cff.ągu dw6ch lAtpQ , ończehiu budowli
oddał na cele.zaro,bkowe~ bowiazanvbedzie

'. odd~c najem,cv.n8.poWl,'ót .djętemu pomieSlzr;:
~zellie lJ;lb ,dac inne, odpO;wiadaja"ee potrzebom
najemcy i podl'eg aj 3tCę,"Ptzęp'ieonl lliniej szal u~

•stawy· pOJllleszczęni!ę,a ',w.~raztie ruedopełnienia '

r

tego zobowia~iJ,l,ia,zap.la\qJć -m\1. pęłne .. odszkor
dowa1c1ie,a ;ęori~Jmriieji sześcipletnie. '. komorne.
oblitC.zonę·w,lS.pos6b· 'WyzęJ . w,skazanv; od
W$~.yst){icJ;ltYc11.~obo\Via2:ań bedzie wolny WY
114Hn
.• u~q'c1r ~tór. v. ·O.... d;:utt:t,u:~dQds.. t~t'c. ~v . . . . ~.u.wane~
n111 naJ(?!~1}cv inne. ?dPOWl9. aJa.'C'e' potr~ebom.

lJ.aJe~pCVr~; p:gple,ę:~)ąc~.;, .przep~nlnlnile~SZeJ
pop,11eszczenie l ZrwOCl Dlul<o~'Z:ty

ustaw;y

'Pl'zesJedl~,n,la.,

f'

.:..

/'

',.

•

'

..

'

.
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..'.

. ....

. .•.

. h)J~ł~li': b1.!dYn~k prz.ed dniem. ' wejśf~ . '

w ~y6i@nJnłejs~ęJ ustawy stł1ł ldewlastlośC!t1l

. Państwaluh j~wifłzku; samorzą,dowellio:'1JnloWY

nahnuP:9tvcząee: tąkichbll&.vnkó-w'; tlYoh prtLiY

iJ.L~~.J!.a:~iąMJ;I.u.L'v.l 3:-:-nll~~«~:lJrY.n1 t>l'jretJ1ł'SV f~'1IilWfti

nft"te
.

C$a 'Do:mt~eS'A

ą~ używa

na'leźnośoitlozwilltzuJa. się po· pO'Pt\zedniem usta
,.
,)
w oweI11, aconailnnie:j, trzvmle1sieciznem' ·wvpo~. , . ,.iw Wypa(1kalOn l'()iłnajmu'POnaUto... l!a~
,viedz-elliu,ą' najemcy 'Winni przedmiot najmu n~enlpa dostarczy podnaletnCY' inne11° 'o:d~~
opuscłćpo aostarazeniiuim. ódp:owiadaj ac\i'1cłl ~.ląceFto potrzlebom podnaJemcy i nod1e~ałJ

ich potrzebOnl pomieszczeń i· to na; zasada:cl1 J~cegQ~-'przef)isomndniejszej usUtwv POTOl.esz
odpowł'adaJącvch ptzep~som. nini~szle:i ustawy" ezenia.
i zaZWl'otem kQsa;tówprzesie41enia oraz ko~:
tów .ulep~en, ~;aPrOvyadzonych prz·ez nalemc\e. ~.
lO , •. '
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PODATEK OD NIEZ.\BUDOWANYCH PLACÓ\V..
w~nl ur0~!ulowaniu finansów kOlf unalnych Zl
Pod1cza
rd,:iału Podatkowego' p. I. Kulanlol\viczaw dnia 11 Sierpnia 1923 r., kt6ra również upowa
ł,~Varszawie w sprawach podatkowych Minister żnia lniastn do opodatko'wania placów nieza~ ,
budowanych 4\V dowolnej wysokości od warto
I stwo Sprav\T Wewnętrznych zapytywało, dla~
czego ł.J6d,l nie wprof\vadziła dotychczas podat ści szacunkowej.
Podatek 'ten wl'Rściwie powinien nosić'łj
~u od plnc{rw budov/lanych. Do wprowadze~
Ula tego podatku upoważniają miasto dwie nie tyle charakter dochodowo .- fiskalny, ile '

Ka Isridar2'Y!c

"
'
ostatilieg\o
pobytu
łl;1\Vnika, 'Ny~

Piątek dnia 4 kwietnia Izydora B. W

i

-:. \\' idowiska. \
Teatr Miejs~i (Cegielniana 65]
Dzi~ , Wesele"
Jutro po pol. :)Kaskotat ' wiecz. uWesele."
j

Teałp Popularny lOjfOdOWa
Dziś .~Obrona Częstocho\\)y"

18)
'

Jutro po pot. "OgniEm i mieczem!!, wieClorem .il1stawy, luiano,vicie: Ustawa z dn•. 17 grut1nia
'1921 t. przewidująca, opod'atk orw Hnie l1ieza::
"Obrona Częstochowy"
f'in.:luzamonja (Dzielna 20)
budowanych placów w wyso},ości 1 proc. war
"",luna"s (PrzeHlzd 1)
'tości szacunkowej (suma osiągnięta z tego
Po południu "Helena i upadek TrOl"
podatku rna, być obrócona na ro.zbudo\vę d('>
Wieczorem .ąT.ragedja podlotkall
mów
oraz Ustawa o tylTICZaSC

'

represyjny, aby \vy:'loldelni stawkami zmusjć
do wznoszC\l1ia domów.
Opracowanie!'l te,go. :;tatutu podatku ma się
~,~ająć \Vydział. Podatkowy w· n::l.jbliQ; s zym cza~
sic.
właścicieli plac6w

"Css'na U (Pio rkowska 61)

",.MessaIina tr
IIID0tłeon lUl

n serja
Pt'zeiazd

\~

zajrnujących da;ne' mieszkanie.
.
Podatek będzie progresywny i zoStanIe
opraco,"rana specja,lna tabelka i wynosić bęr:

dziny,

2)

,.Król naftowy"
Grmrn«tlO1!Kino (Piotrko'Wslta 12)
,.Cy.gańska księtniczka

u

Kino Spó.fdzlie'ni fi rac). P.ańst'WJl'owycł.
.,Z tysi ąca i jedne; noc:v"
Hale:' Chrześcij:a:ński.e. Aleje Kościuszlti 7..,
Otwa!t"e codżlerao10 od' 8 rano do '1 \\1ieCzór.

dzie 50 proc. od zbytecznego· jednego pokoju
100 proc. od nadlic,z:bowych 2~ch pokojów itd
Projekt ten został przesłally minister::::
stwu do zatwierdzenht i następnie wprowadzo

ny będzie \v

życie.

(bip)
.
- Podatek przemy~lowy.
JadOlllości biezace
W dniu 15 kwietnia uply\va' termin wpła
II
,
_ 'Wyjazd Komisarza &zadu I~vckie~o cenia podatIul nrzemyslowego od obrotu naj::::
:na urlop.
, m n i e j s z y c h przedsięb.ioltstw drugiego półrocza
Komisarz Rządu na m. [(v1{ p. Starli~ 1923 r. (bip)
't;Slaw Iżyc1ct wviechal w dniq dzisiejsZynl na
-łPodaiek od obrotu..
.~::d""uty.!todniowy urlop kUrillCyJny.
Miesięczna wpłata Dd obrotu osiągni~tc$
,. ,.,. Na czas nieobecllości p. Iżyckie~f) za; go w marcu rb. 'whma być wp łacona do kas
.~ępować go będzie p. Kazin1ierz ~al1isze\v~ skftirbowych najpóźniej do 15 bln.. (bip)

.:~ki" . ~a~alorYzada.zobow~ązań prvwatnQ~

-- Bezpośrednia poczta. ŁÓd.~-Niemoy.
Od dnia 1 kwietnia rb., poczta łódzk~
'{r'
Jak sie d.()wiaClu;ie~ny ze sfer skarbo::: przesy~la bezpośrednio posyłJ.ti listowe w od~
~;Ycb." sprawa waloryzacJi zobowiazall prywat dzielnych ''Workach do Berlina j inn.ych mbtst
·~D.o:-prawny.ch bedzio załatwiona. nie w drodze . ~liemieckiclł·.
.
;;~awnych.

skiej, któr'a .:~ai~nponowała wspaniałymi wa_
runk~lmi ,~1.'tystki dl'alllatyczncj we fru,gmencie
"Salome" Kasprowicza. Jaka tancekra plaSty_
czna p. Janczewska p(}8iad~t wielką kulturę
UJrtystycZl1ą, technikę, głębokie odczucie :nuzy
ki, \vd~dęk i subtelność ,w .hlńcu. Ucze.nice
szl\:oły jej tuk ~Hlnl(} czarowały pięknq linją, z1'o
zUInienicll1 odtwarZłtllych na s troj6w i techni,:
kę -- Szkola pani Janczcwskicj stoi faktycz~
nie n~twyżyllic Hl'tYHtycznej.
- Koncert, BaHisHniego.
W nic dziel Q d. 6 bIll. o godz. 4;ej pop,
na koncercie popoludniowYln wystąpi najslyn
niejsz;y z śpicwak6w ~p61czesnych? król bary,
tonó\v lVlattia, Batti~~tjni. \Vielki ten artysta
czatować nn.) będzie sw:;nn fcnolnena.lnym gto ~.~
sem w wykonaniu całe~o szeregu arji i pieŚtt'li
Wagnera, Bacha, Cilucka, Verdiego, Rossinie::
f10; Masseneta,.'. innych.
u

~tlstaWYł' ktÓrą uchwaliłby Sejll1 i Senat, ale
,
'Listy, \vysyłanedo R?..eszy, niemieckiej
:N ;;J..ibliżfo"ze mecze
S.
l;rozPoI'zadzenlem Prezydenta, a to na mocy muszą być dokładnie adres,owalne z podaniem
o
\ll
n.adcho('b:ncn
nicd,,;:;de
l'Oze~ra
ŁKS.
4lstawy o sana<Jji skarbu (o pełp. 111ocnictwach) naz,vy pl'owincji luh też kierunku (via) (biP.)
1l1eCZ
towarzyski z klubclU
sportowym
"
Rozporządzenie takie Jest w pr:z,ydotO::
.,Ulli011", a w n~.stcpn:t t:L dnia 13 kwietnia. z
;,;(Waniu ibedzi.e wydane około 10 kwietnia. (pap
.
- Praca dla bezrohotnvcn ..
U
,',..
, - pomówią sferv finansowe osporzą..
"
'Wedłu.f! sprawozdania Wydziału Gospo krnkowsk~l .:\Visb ; z która walka naleiećbę
;iłzaniu bilansów złotowych.
darczego w ciaf04u In. l11ł,trca MI,' d,; ,,;.trat zatrud:: dzie do Jednej z 'nnjbardzie:i interesuiatvch
,._ . ,""V llflJbliżs;zfYlU czasie ukaże, się rOzpo~ 'niał 4,125 bezrobotny.ch. Bezrobotni byli za;:: ob~cl1ego sezonu, łalĆo z tym przeciwnikiem,
'~tządzellie~ zarządzające sporządzenie bilafr.=. trudnieni przy oCzyszczaniu ulic ze śnie.~ll ktol'Y pock'zas ostuinitgo SWOi!O pobytu w to
",B'.6~v .zJoto.wych,.'. bądź na 31 ~ru.dnhl, bądźna
oraz przy robotach zielnnvch, oti. kopaniu sta- , Gzi odnl\:)(!ł1 xbvt \vh?:lkie zwyciestwo nad- n~~
f:::.1.... ..
B k E
.
. k"
wów \V parku ks. Józefa P niatowsk:-!:!(50 i G~y:n1, I11j,,~trJ":(:n1. zrchiJ,hilito'l,VflnVm wprawdZie
:)Utlen, otwar'cia an "u· misyJne~o, Hl.'" rO\\T; "Zródhska': .. Pozatem rOZl,oezęto siłami t~mi POZ1UeJSXtl i'ozr!l'\''',~lk(~ w Krako\vie. (pap)
'Ulez przewallltowanie . akcji na złote.
robotv niwelac~,dne \v Miejskhn Zakładzie
_. Walki francuskie w cyrku Gimselli.
;,' Pęuie:waż Pr~ez tę refOl"lne ujawni się \v Hodo\\,lanvm przy uL Brzezi{lskieJ Nr. 57-::9..
W 45 dniu turnieiu walczyły pary:
l?mac
'rnie~le taktycz1lY shj1.n finlU1SO\VY

·~rze

~:~tawy

. iorstw,. pr.zezco będą, zyskane pod~

onależyw~o ooenhinia wewnętrzneJ

1varto ści akcji"koła .finansowe i 'giełdowe przlV
:Jluszczalą,ze W ślad za tym lJó.idzie zwyżka

!qr~u tych 'wszy~t~i~h akc:ij, kt6redotad :nie
~OClq~11ęły

- §przedaż śledzi.
"
Wydział H,andlowy Magistnlfu

wsk u;::

tek otrzym~l1ia większego transportu śledzi
jest obecnie \V lllożności sprzeda ivania ich nie~
t,ylko kOOpCl'atywom, lecz wszystki,m zglasz~
. . ..
"
Jącylusię· Cena śledzi jest znacznie tańsza;'
'Jliż na, l'Yl1ku łódzkim i wynosi: za śledzie
,yn:rnlouth - "Matties" po 200 miljonów ii za.
sIedzie .szkockie "Mattfull" po 230 mi1jonów,
za beczkę.
'
p.. . - Uszkotizenie mostu wStdeiowie. pod

do ·l'OWnl złoteJ, a przedstaWHtJ~ł
'Papiel11 zdroweinlOcne. Z tym. bedzjesję
$.ednak łączvłaformalna katastrofa dla akcji
~ ,t:ych przedsiębiorstw, których kursv sa sztucz
.bie'wyJlmuchane. (pap)' ,
,.. I
.
/:-łIandelŁodzi ze Wischo'dem.
,
Polska zawarłaunlowe handlową, z Tur
clą. W ĄnR;orze zostanie utworzone postlstwo ,ioŁrkowem.
'
;polskie, Oraz placówka radcvhandloweJlotkt6
Od kilku dni 111ies/l;!1(lCV Sul,e50\va i i
~ef:!o:działa1nośćbędziesięrozcia.~ała na
ok()l~cy żyją pod f4rOzą wylewu PiHcy. Szcze!łY Lowan, coprzyczy.ni się do Ożywienia Wy~ ;.~ólnl~. silnie zarf4ożo:qy jest most dre\vniaJ;lV
miany' towarowej, Sfery p1jzemyslowe łódzkie: ,na Plhcy, ł(~CZł~CY obJe POfO\VY miasta SuleJo;::
~'CZYllią wysiłki w celu nawiazania stosooków; :w~. Srodko:;va część mostu zapadła się na
;hą.ndlowych,z DalekinlWSlchod:elU, zwlasz~ ~hsko :qlet}-\ tak,. że lada chwila sPodzieviane
'.oz"- z Ja.ponJą..
.'
Jest runIQC1e V! wezbrane nurty.
;:
Ostatnio. powstałproj,ekt utworzenia
.
Ruc:{1,pieszy nao~Qł odbywa się normal;::
IPolskie~oSyndykatuekspo.rtowego dla han~ 11le, natOJnw.st koło,.w. y z przeszk.Q,.d, a.mi. Oso.b~
dlu z Japoriją Z ,Dalekim \Vsch odel}1.
nq .są. przeprowadzone wozy "ez ładun
,
.' :Przed woJna {"ódź ekSl)Ortowala znaez::: kpw ł a Osobno konie. \Voda narazi e 'v Pilicy
fllt\ częąć s,v·oich 'wytworów pr.zen1)T słowych nIe Opada .. (pap)
.
\~o Rosji i na Daleki Wschód. Chcidzi obec~
k' #ł - poranek artystyczny dla dziatwy
lnie o pozyskanie tvch ,rynków zbvtu, co lna Sb o powszechnych.
.
J!duże,znaiCZellie dla łódzkiego przcm vsho zw la
V'r
$czaw dobieprzesilen. ia !10:;nr''''~'''·''''?e,~o. (l,)~lJ,') , . ~. ,y l!ied~i~Ię. dnia 6 kwietnia, rb., '\Ty:::
~ ..
,~~
dZIał OSwlatY.l Kultury organizuJe w Tea~
"
-Podatek od" Iuksusowyćh mieszkań.
tr~a Popular1}vm poranek artystyczny dla
"~I
WydIział podatkowy magistratu projek::: dZIatwy szkol powszechnych.'
.ll;fe .po porozumiepiu Się. z ministerstwem
Pocztł,tek o godz. 12:::tej w południe.
IPraw·wewnętrznychw myśl ustawy o tym:::
--o--=j;ZS.sowem uregulowaniu podatków komuna L:: '
~chzaprow~zeni~w Łodzi specjalnegó po;:
;datku .odzbytku mIeszkaniowego, niezależnie
'.- \Vystęp Zenobji Jallczewsldej.
pod~tku od lokali. vi myśl pJ()jektu poda;l
\Vieczór. taflC6\y pla8tycz:r.lych d. 31 lnur
:ek obeJ~wa<: będz~e mi~szkania, w których ca wsaH Filhar~ol;lji był pra\vdziwynl tryum
~ W~~~ lk.zbe człQl'llI6w ~
Q.zczete~o
td.entu Zenob fi J anc:.u:;w

ca-

fd

1: :!VHchd,;;.on -Odow. 2. Czarna Maska. . HI spotkanie I pary bvlo llieciekawe,.a
cZĘsto htllUorvstvc,znc. Walka ta była wyblt
l1~klI?- zlna~anicln się dwu· sił bez żadnej te ch·
\vIldluan.

nIl.

n walkabvła

b. ładna i Cliekaw~ Zwin

nośĆ i technika świędł v tuta i swo,je tryumfy.

VVynik rctnisov.ty.·
.
-Walka Śpiewaczka z Petersenem nie ,od

była się,.

Go[;t.

'

--:- Świecone dla żołnierzy w.. ęzpitalach.
Jednvln z wiCIu obowiazkÓw 'CzerW~
1l~f40 • Krzv.in w czasie pOkoju jest opiekow~~
nIe SIę ch OrVln żołnierzem.
..
Dla żołnierza. przebywajace~o. w SZtl~
talu zqala od rodzin v, koniecznościa Jest ok:a~
zywame nlU pamieci i ŹYCi.Z1iwości ze stronY
spoleczeilstwa.
.
. ' Braik: takiej pamięci na.jboleśniej zdl~,

lllerz odczuwa w chwilach, ~dy wie, że V: SZYII
scy ~romadza się '\v rodzinn vm kółku. bv

. \vspól~i~ l?r~eŻVĆ tradycj a przekazane urO~
cZYSto~~l SWlą.teczne.

.

.

.

r o też Czer\vonv Krzyż w ztoZUnlle~U

koni~czności okazania osamotniOnemu źołrue~

rZ~'\'l dowodó\v p:lll1ieci, pragnie \vzOrenl lat
uble~lvch urzadzić .,świecone",

.

Nie posiadają:c dostatecznych fundą~
szów w zwiazku z zamierzona budowa SZpl~
tal a} CzerwOny Krzyż zwraca się z '~O~fł~~
. prosbu do .ofiarności publicznej i nie watp~;JZ;
dola żołnierza nasze~o tak bliska se,rcu k~zd~
g~ .Polaka. zacheł!i, wszystkich do Zł?ze1!'~
ofIar w celu uprzyJexllnienia chorym zOłll1e~ ,
rzom s\viat 'Vielkanoclp:u-h·
l'
.~ . D ~ry w naturze jak; n1uka, CU1'lcr,. t~ .. f
~ło .JaJa ItI)., oraz Ofiary w $!otówce przV]U~u
}'I"V

•

1'Y\~

Je. codziennie biuro Czerwono~o Ęrzytll,
PJot1"kowskA Nr.. 96 VI ~odz. od 9-.ltel 1).. tt

,'.;.0

Odczyt Clr..a Levberf;!:a.

Staral1.ienl· Czerwol1e~o Krzvża w czwar
tek d11. 3 kwietnia rb. o "godz. . 8~ej wiecz.
przy ul. Pańskicl 88 dr. Leyber~ wy.(!łosił dla
niższych funkci0na.duszy PP. pierwszy odcżyt
7. cyklu: ,~Hygiena życia płcioweao '\

własnym c.... Piotrkqwska 108. ObecnośĆ WSZy'
stkich członków konieczna.
1143

- Z T::wa. "R~1)rł.·

'rwo . "R()2:wQj" p=ypmnłnal 1IW0&8
członkom isym.patykom, że obs,md> ~

- Sprawozdanie radzieckie Ch'. D.
W niedziele dnia 6 kwietnia .() ·~o'dz.
lO::ei rano w Sali Resursy Rzelnieśllliczej (uL lekturę'loteirji państwowej.
" 8 dal
Kili:q,skieg o) wygło~za c.złonkowie chadeckie~o
Losy s'P'rzedajesię cOOZiennłe. 'od
'klub'tt
Rady
MieJskieJ,
referaty
na
temat
~ Baczność ę,RozwojowCY".
. 4::ej'po pofudniu·w biurze Twa. ~,R~' prZ1t
'Dnia 6 kwietnia br. o ~dzo 7' wieczo~ spraw dotvczacveh pracy samorzadowej.
- Zjazd Pohldej YMCA.
' ul. Podleśnej 4. (dQjam t.nunWA~ Nt". S
rell1 w sali Majstrów· Fab~cznych ul. Pa6ska
" ' Jrl
W dniu 5 i 6 bm. odbędzie się w War:: . 6, 8, 9). Główna wygrana 200,000 =lp.
74 odbedzie się Przedstawienie .Teatralne.
.Ll
.szczegÓłv w pro dramach. Biletv do na: Szawie dwu:dnio:we walne zehranie delegatów
, bycia w biur!e T::wa "Rozwój" ul. Podleśna 18 ognisk Połskiej YMCA. w Polsceo
- Koncert na powodz:iaul.
.
'4 i w kasie teatru.
' 1137
Towarzystwo Lutni.a. ~ w· CZłWar
Z Łodz~ na lZ!jazd ten delegowani zosta
- Komunikat.
li: Dr. Alfred GrOrhm an, inż. Edward Wagner tek dnia 10 kwietnia w sali własnej przy ul
.'
Zarz<1d Stow. Ha,udlowcow polskichpo~ Oskar Szefer Józef Po:gonowslFj~ Durko, StanI Sienkiewicza nr. 31.KJoncerl na pciwodziaa.
daje do wiadomości członk6w, że dalszy cif/g sław OIczak, Marj~n Kowalsld, Bolesław Da:: Szczegóły będą wkrótce ogłoszooe. ' . ,
ąRólne~o Roczne~o Zebrania 0~bedzie się w
'PIątek dn. ~~o bm. o !!odz. 8 Wlecz. W lokalu berhut,Mieczysław Ałaszewski i Emil Gołkonf
I

I

Ostatni gościnny występ teatru ."Letniego"

eatr Scnla

nlonie' o

Dziś

oraz

Fęrłnera

W Warszawie pod
całkowitego zespołu (20

1

8.30 '

'-1-

•••

•.

dyr.. i- adze!
OSÓb-)

J&

I

350

.'
• J.'
• l t
Ol" • 80 SZt U\\,
l,. ł
. . watnc:i
dolaróW W9POZy e zę po"
WDły, 1
n rowy, Ja1oW12na, cJ'e ęa Wi OSCI
ączne
firmIe. Oferty do
wagi okóło25,OOQ klg.'do śprz!dania. ,
ftdministraeji Rozwoj pod ,,00
ler"
140.0-1
Wiaaomość! Referiilt EkQnomkzny. przy
wie.Roz.:.
w
.. 61" Ł6dl~ ul. Podleśna. 4,) od 10-1 00 poło
1247 2 0. oszU'kttię sklepu z; U'lwa-rem
.. , , 1
r lub bez. Oferty do admini·
~tracii RozWó,t pod u Towar'~
.

T.

,

1404-1

ener-

ządca samo~ny.
średni J)o1r~e

PQ\S.;'9Q,1,(lWJ6kob51.:fłfU p05zuldw~oe tjD ~yjJ~; e,r~iaW:l;'

orlnik-r
giczny, Wiek
R
bny. SwiadectW!!

r€'ferenc,le

i

wymap:ene. Oferty pod

"Praco

nia~J:~erfy ze SZ(';7egół'ówym o;:,js~~m ~,;?r;!~;:l8, s~;ę nad~v ł$ć da\\')c2yni'':1~1- 5
do. Referatu Etonotrlkl.nego przy l~·'J1!e ~Roz,:~óid?ł Ł6ó!t notrzebna sł'll~~ca od zar~,
",
uL Po(iiE'śn~ ,1\12 4.
'1149-" r Radwańska 17-2

1580-5

I

h

mleda inteligentna poIr2f-pna

,40 składu win Od. ·zarfl~· Zgra
s.Za Ć. sj~ Piotrko117ska'5'4 i FH"ma

St. Jaworski.

•

•

l06~a

.~l~arDłi

z skł.~dfmn1a~erJalów :vi~m{efl
n;ych .od 50 'J,8.tegz;y~tUjaąai,aQ

br~e prosDeruląca'W..a~'~,pt~,

Iegłym loka lęm f;pomo~1Jri(;))lo
rQqy do s"f~ę"a\b!~,~~~?I~'
Mllaaom
.. O.ńĆ. . >Ul.•.. a
....i, rs~.r.',•.~.Qtł .~ 4'
W"V Stocl1nik. J ' \ i " ,lC12 .<iJ "
M.'

1asz<.zYlf,Leon. 'z. ~ubll kS. rt ę.
demoD1lizacji wydaną z 6,.~o
H. Ąr~•. p~ \1.'1 Krakowie i ksią

B

żeczkę. wpJskOw'ą

Warcje. ' '.'

.k

Wydan'l

134~-1

j~.~:y Pi.let Vr.Oj
K. ,pqrttfl ~aw.j'e~a.oa
vas.zportu

wabsZęwsl\j ". Adam .'z!;!ubjJ

sko~~}t.

:~nr.··

Dr. med. ·z. GOl C

łł

"~~QrQby wenerycznej sk 6ro'9 i

.' lllOC%optcioWe..

lll•.. Kl1lńS~ie. go .145, trzeCi.

(26e

l

dom..

od, ał6Wri~i. Przyjmuje od 12-'13
ł ~ 1-.Q_ p~ wJ. ~""

i

w}1danł'l

€I!'.

iltartę

z

ln~endentQry (Pańska

w t.odzi.'

,,,if

1554 ....·)

PPZ!Sd/lłl·

VI Pabjanitach.uieruchomość

.

z

pJa,ce:m w ~r6dm:ieśGiu. (.om dra ..
wnianyo 9 lokalach wliuJOmOsć

La wleklego •.'

tt

Kopstantyt.l.ow~

'sk'" 15 od rlodz .. 5-eJ codz.
'"

o

988-:5
r
ł

Słu •• rz

chor. skórne i Wener.

ooechanlczllY z dobrami ,świa·
deCIWam\ tonaty) bezdzietny,

ul. Andrzeja Ni 3 •.

posznkoje posady na wY.J 8Z c.\.w
m61 ątlła

.

t\'l

ewent.

W przeasiębior

przyjm. od 1 i p6l do 2 i pól. stwie 00 zaraz. ŁaskaWe oierts
i od 5- i f,l6J '<iD S. ocafls do RozWo}u pod :,ZdOl~\

[llo

Dn s~rledania.

na posyUd z dobremi re~ere""
cjami "potrz.ebn9. Z~losz.etua d~,

szczeniaki wilki czystej rasy

Pm:\!it!śnej 4: 4 od gaQl.. 9 do.1.~

wiadomość

gQ,poda,t:u.

5i.enkJewicza 10m U
\QĘ:.c.l·2.

n\ura

rano..

T ..wa

VlRozWÓ1'"

pr~J

ul!

,.
4 kw/ehr:..

'

Wspaniały

=

według słynnego dzieła

iustta

dramat w 10 al,tacb,
Jeana Aicapd~ członka Akadelnji· Francuski~j .
rolach
=
x_._

rauss.

Bnr

r mi
L~

"Luna"

mm

de l'elegance parisienne.
r

,,;Dowcipny. prz,eglądnajnowszycb paryskich mód w 2-chakt. Wydanie marzec 1924
OWer damski.,szusŁka" i mę$ ChłOPiEC z kf'ucją zamieszka""
ki wolne kolff' sprzedam.
na, Wil1zewle potrzet.:.tny do
j'rnciszkanska 58-26
r~noszenia . gatet.. Zf.!h'\SZ8~

f ..

Dotrzebna pauienkt\ do ąpteki,

ty
nia R
22'. '
.iiiiii!iiiiiiif )'. ." ....'
·1~,;lt•...,';".llrZ~daŹ~ , K"Sl~~~~l~t1f.lan lll~;~:a. kMiCA!ńSSkZl!1yNNC IS'5T' • doIO:~:u sP;::r:~:a :::::'l:~~:::~:: ~eł:E.$~i~~:~kif~~
1562-4 •

się

do

ksił;lgarni .,Plomyk:'· Ro.i

Komplet, nie, Zda"l, n, e" 0,, kryciarkI
i do sukien pofrzebn(:'. Zg,
\.:hodols;l
.··.·.1515-5

.

l

.~

'.

Br~e%iti$kę.

66..

1394-

4...... ;

...,...,......Ii.l~'- - - - - - - - - - " " ' "

~!tiiiii
H
ropowel1c
dzietni poszukuJe pracy
(iwtlrancja z8pe'i)niona •. Oferty
\.:"
"
. ,~
..
,"
C''enterluga maślarska i wy~ d\\'lutaktowego ~\ konne~oz do oraz tl.lUszkania \1):'Łodzt IJfer.. \\1 adm. Roz1#ojt.l SuO "KoretPe::>i+j:.medamma$lz,n~. doodclna
gniat~czka używane do sprze brem; ~IDtadectWami może si€' 1)1. ,·od HS1Clsrz""
tvtOt.~.·
. 1R91-,_
., nla bulek.nulł,10.Q?;;ywflm:'l" Padenia~ Zgierz, PrzybyMw 27 S. zgłosić. Lange Przejazd Nr 69
"i 365-2
2
r'bjaniCl.,QUea'· Mon:1\~$zkj Nr.28 , Pluski.. . . .'. .
1359 1522- ~_
1 8 p,ok6j rHtj;:;kromn lej u~e~lo;
płeką.la. . , . 1229-1'" KUpięzeR;S\1~~ .maszYnę do szy posZ.UkUJ'ę pokoju. p0.. śr~dnl.,. prz)ljme dwóch pa n,6 \\7 .oa 1'" weny na 3 role.slące Ma urz'j
'.4'" tlhlkotin8
W1płąręl~'lranki#'jed~ap
"cta. Ra:rdWa'ń~ka 49m. 'l7
et'''''' nI'e ....'yl~1'1c.'#one. O~ert'.. ~nlieszkallh:: z utuymtlniem ata przrygotuje do s:z·kQty ~r'!.';;l
n16tna na 'li
-.r.1':5
vv ~,
!
ul. . Klli cSl\:iego lir 108 ; sl}lep. dniej o.d' pOdWstępnej <do. 4;EU;,.,"'.;.
')'1
"f" '.' . , ' . t'". ····.·'it
,1..,.,;-1
do Roz\\7oju, pod "Pók6J" lat; z llHWrot
1360-1
Oferty' Rozwór sab... G\\1Srafi. ą4. ,i.I.
b. ra,fila. 'I' $n.kn.i~,. Pla.s~cz.~.~' .•. os. tju '. BrYGe.ka, dO.' srf.zed.a,nia 'Ul 'We Z'nloszenia ul. Lf:SWO Nr. 4
ł
15'n 2. ~h},r"
my., ftottę~ zeft""'"",s:yp~, ppd..
.
". '11.. '6' " '., }>'
~J
,."
'P" t
h
d'
d.llll
'
=
,sie1i>ld.LeCiD.. Iiab~szkin Kil1ń.... ' ." g~erar~;lr·(Ptzy . . zg~W·~KJep
'.
A508-~
o rzc"na :z (,~tlapo ręczua
1.. :1 rl . 4'
'
]G01 1·0
skłel)
1588 -lł
do pracowni Sienlw:w.fcze HAndloWiec posiada 2 Tt,:\łf.ą.fat.'.l.:.:.
.sQ.dł~p.. 'J:.
,\
';'::.; .
.,
.• ,
5;CCOCCO doś\\j;:t!1czony me 59 n1 ~ ,
1558~1
przyst,pi. itl,kO, \'O~p6. 1nilt.','.:,:,. d,ł,:.,i.,!
sP,rzed. a,",i~. a.w"a kąre\t>ahy' ,.. ,...chahik p'tzychodzi ..' . remC,luto
• t'
h
z'C'.jtUle p,OSldę'
Uy 'sldep"z,.u~z'~~enl~m : .. k~reta:i lan~(1j; {\J:l.P)~zelez~Wać maszyny dopiS{,joia i SZ~ i)')r ZV1- ę WSPÓlnIka do piekarni m ę,resu Uv pr " . 't :'::do'~
". ilJlies;;kan'len,ł, do sprzeda :t2,.Q4S--9X8;l;lO. '. ,MOl-5 . ~nt; Zem6wlenia możlh" e płat.. ;, t;?fertv "roszę składać do ~,W,iększej., tirmię, Of~r.Y"l
Dla' ,lU centrum mi a,sts l cepa
i
' . , \ " .. '
.
ne do skrzynl\i. Gdat\E::t:a 19 m. Rozwo,;u pod li Wspoln1k".
Rozwoja pod .Rzetelny59s-Jal
przystęptJa .. ·SienldeWiqza 50. m. DOSpl1Zedaniadomek murOWa 10
.
1544 .~. r
151S7-Z";'
1
. !"'"'!';l
20.
1~42-1 '
ny z U. mIeszkaniami j la..
'
..' ba~;dhd
dny' ogrÓd OWtJcQwy b~r.Glzo ta pOsiadam Wyl\:sztatcel'lie 7· mjo r~rzYimę baIetCJWą do piekatm. papn~~nY~~ię O~~Z;:J:' ~lepe~~j.}.~.i
.. ,',1 '.'Kre.,.d,e.nsy,. . g.arder.o.by,tre,' nio zaraz. gosPQdarz Wolski MasovJe szkoły vowslechol'1 .~. Kaucja w}ma~ana. UfErt) I \,.
k
k
ję ote~ il
Clzafy,
stOły, Gdańska ,J64.
1400.:"-'2
b
t
h dl
do ~OZl1101U
ek. spe.djent
aue .. h. ..i,',•..;,.',.:,•.·:,•r,.,.!..'..:,:·.:•.'.,
A, "ma,
~l "ó,A.I~a
'4I<1\r
~
O' eznana 'jes em ~\) an u, pni
.' dla .Bufetowe,!'
1556':'2
t'jUvROZWÓJ
pod i.,EkSp(l~l96en_t.n;nl'.IS
kr~e~a. ~przedt1ję·
SlenJdcwi
sHa·ł.>ym (!) POS6r.:ę, najchętnie;
::
_
ę~g: 59'mleszkarU(l 21, ofIcyna, parę 16tek i rrateracami sprze w htinolo:. vilJsock ;ego 15
. .,"
wt';J
~ił.;,.!i~~~.IJ..j552~4
dam KiHń5'ltiego 180,Trzas'
1568-1
Zfł in. ąt foksterjer suczka, mlo" P' rzybtąkal SIę,., PJe. s (SOl<a".:,··.',.a.t",:".,.: 1
Italski.
1598"":'1
da Z obrózką Pros2ę odproczej rasy, odtbreć tTlO~llń"!1
""'-.I

I

.o.,

.

.

F

4

i.

.'

,r

"o"'

l'

I

J'

,

I

D0

N

.•••

,·

•••

,,;

•.••

•.••

,:za

I

,SP~:~k~~::~b15~~ż~.eI1
~i~:~
. ..:.'
.. .11::77":-2
"

ri"t

d

k1
.a ...nym
Ch.n.
S-;oojeg'"
Kanar
M

_v

tl j

vw

ś e

pl wem
snro"'adz'"

t''''''''

ne spuedaJę tanio Al..
Elu$Zki 26, W).r~bsld.
Q

KOŚ'I

_ _---_.;.......;.___15_6_7_=_'1.......
'Woz i "bryczłte

'D0niesprzedania
okuta..
<

do

~

,

Zakątna

,

9, od 12
1959-1

"f

)

'1.

.

e
otomanę
pluszol.W~ Bl~:~~~~~~kO~~1~~er8::0
$~wał :kS:z;;Z~. 5~agrodą ;5~~.E2\» ~~aZf~o1~m.1.' k.~::.~~.WszB.
.•. ~.'zc~.y,.·"i,:k.:,.",.' .' ;,.· I·,
spręz) nowycl;)
1569-1
l~91-b:(!,
Rzgowska 27! lU p. m. 19.
OdstaPi ę pOkÓj pana z cala,
'J.;"
1:97:-,3
f/,\,'
rlOź\lczld dW~u111,
,jI""."I łr.z~·b.
... n'"'" ltach?rka dZ,.,ieUlcz\l·
(JZtennem
u. trz 'm:1niem Oter P'SZUkU;j!O
...
6
- .0·.gl.~: ,.li·.
na.t.:egielniana 10. .ntleCz8t
ty do Rozw()jadl~ 'IA, S/'
jard6W mk"" .. k,t .t.e .'" le",~
sprzedam
i

•.

5 Knesel

;(..1.'

j.

fi'ozne:
.

.

potrZfDny podręcZiJv :;:zews!{

Ulica Wodna 15,

Strllmlńskl,

1557-1

J

,

nia.

lpOszokUle sWata
poa ~55"

}j7C-2

1

J'rI

1:=66-2
(tki~. '!Ofert) potrzebne 2 chem czarki i 2
15n~2' afob~e,ż(lźarki d,o oralnit przy
ulicy PomorSkiej .Nr. 7,

t'

. !•.

J

tyć 'Wiedomosć:
zebezPi("cz. one nakh~s~k' 8.".1,.:.'
piotr o" . I, i

ce.

r6g Nawrot w kioska. .. 63 !~
.".,..

.150

-;...",,;'t
I

1 4 0 5 - 4 .ł

,loszen' 'nlunłkaty
"Przed tekstem i W tekŚC!~~;6C:~~7~1{:, za tekstem 120.000 mk. zwyczajne 80000 mk. W~lód drool1ych 100,000 mit, nekrologł 120.000 mk. 1rl:1!'
12IJ,ooomk; za wIersz łl1111mettoW)i lun jego m ejsC!e. Droł,ne oQloszenia bezterminowe 5).000 mk. za wyraz dute litery 500,00 111 ~

. ł·, ..

III

0

:ych pracy 46,000 mk" na.ltrmiejsze oglo5zenie BOt.cef'. Ogłoszenia zamiejscowe pr"ed tekstem i \V tek~cie 50 gr. 2;8. mM. strOnlca 6 łam, Z\tłyC~Mj~e ~~~nfe:,~
"'~---'--'.li,m. $tfQnica 5 lam6\11.. Tabelkowe.J fantazll1!le o~.Hosze!1ia 50 proc. drożej. Artykuły bez oznaczenia hr)norarjum Uważa relal!cja 1.8 bezpłatne. OJ os zc,z;" I
&lę·de ~o:d:z. &-ej.po 6-ej doIlez~ się 50 proc•.Za, term:no~e wycl10c.izeme o5!los~e~ aamimstracja nie odpoWIada. Kaźda nO\3>a podwytrta ObOWiąl,I;W~~~"··· l~
,
.tem· pr&yj~t:e O'9Ios.zema,. bez !l.PfZednl.ego zawiadomIenIa. ROZWÓJ moźna za l1a""U:l~ w Z~Jerza a p. Lacha. tO Pabfantcach u Pw. Zatorskiego ul•.. Z. amk?~.:1:°1f,-""I.'"
M.h. • iD, A k t
..lIlA........· ,;1 .......1
!'Unl. "'., 1\11 ... 1'
J, UlIi
i
_IP ;III01111nI/llllIQII/!J tU I J 4 J
Pl. l1li.
,"
'b ....
: A~
'"I
~... IIiI!il. .."........,;WJ$.WliliIIii"gUl~~,~1i1tJif,
(W.JLa~.~ Ul2.. T" C~.ek.\,ilsld
~ tlUC$tU ,T. ~t\tlS""l];tJNid""

