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Dr. Michała Sokolnickiego ~o! n:;~~o~ ::~~~a:I~,ljyC:::

Haodlow[IW POI~ki[b
'otrko .}

godz. a·e.J

p. t.

Jrau~~je rol~~ i~ j Polit~Ki Za~rani~zn~ j"
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Odczyt urządzfi1 Sekcja Oświatowa pt"z'Y Stowarzyszeniu Wesp61 z Instytutem
Społecznym w \Al { tSZ8\\71e'
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Lokal luksusowo odświeżony, 5 gabjn~t6~
2 sale d'o zam6wienia.
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R~sta.utacja ... prÓwadzo'na',~'t~z:·'

pierwsza··,

. '. . . ·.i.F.ędn,e' ~jłiy' zWi.ąa~()w~.' '" . ,;
..•.. N
. .·owa.Iie . . s:.e.'z:OńOWę'~ ,cetJ. ,y.'.I:;~()n.".k ....'r.le. ·n.':·.CY.:.J.p.,"e,.
I·

IISMI(,'"

.,~'~,,':'.':

•. ;'~:.41

f'.: p" "

.~'ewymak!acn~rÓ,d:.'reti$!~eł Je.~k;:·s~kcliv.',rÓw
nQup.rawnien~e~' a .

onismia

nam.· zarzuoae

brudne ręce, rzucać kamileniepod'nogi, kiei
dychcenlYl;atować rodaków.. jecz,ącvch . p'oó
litewskim batem, którym odmówiono .Q,aiele?
mentarniejszych .praw, Qzlowieka l
, ..
. ..." W aszpro~ram-:- to 'niszczenie i nol<».

!

•

. , Na o'stalnieh w~cigach w Sztokholmie· budzil E!alns.acy~ele1l)runcki !ul.przą.g,.w ldóryro za.mialstkoa
n-ia, Ugurowal reniier. Ren.ifer ten w wielu biegach braI nagrody, rzecz,QIZ;n.aw.cy zaś Oll'.zeikJj•. .tę pasY;;·.~~nP .tJrłl~p,iui1ł. ;tQP,~:9 ~t~ć fUe .WW,M~rt.Y1Wk~Jl.t~,t.ęm 'kon~ wy.~;iwOf'[fy~~
.
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:uzacja" wrze8zcz~.""Taraszkiewicz,zapomina~
j~c zesmy ani' jedne~o dworua.ni chaty,
. nie zriiszc.zvH. ani nie s'Palili:, - apolonizo,.\
wać prz;yjaciół-p,ana posIa nięmam.y n~;

,lit

"

.

·n
. . . ·m
... e.·I,l. .·.e. ·, .,,,
,~~,.,. Y·,··. S.·1.·....,l'.l'.l,.p
. . '.·. . 1·_. ··e··.·,Il·I·.·e'
..,.
.
·1.

pstatnie posiedzenie Sejmu było tel'e;:
nem nIesłychanej prowokacji mniejszości na~
!.odo·wY:ch zcemeutowanych z l,laszą lewic~ w
Je~ą bryle.
: ..
:
. 0 cÓż po-szło T
,

z~miaru.

.

, , .

~

je·się jestto .praca ponad siłv"J:!dvżna· ~r"
o pantb~
łachr~canycb.
pod nogi te~
- nie
pozna
sięAAi
białorusin ani ukrainiec.
tvpuc

se!· Taras~kiewicz.

:

.

. .... ·,1

'Dczvwiśc.iez st1kursemposples~V.llf.lQhj
tOln~ traktuje się jat: bydło przeznaczone na z tejisamel ras\r, mianowicie·poselBa.g~~~.

'których wbrew'wszelkim prawom

J traJda-

(Z.po,lsIqch 8tlQiQ~., ludowyyh),j.,.~~.~ię
ł6dzka"Republika", któranazy,wa:n~eJ.
tlllenawi!ci do Polski posło,viukraińskiemu ·wystą.pieniepo.słaT~raszkiewicza:.,Buv€lił

litewskiewedliny 'l
.
Nie' podob.ało to się jednak z:tianelnu.

z

przewodniczacv ko- . (z klubu pialoruskiei<o) Taraszkiewkzowi,kt6 . endecką w Seirri:llf,'twierdZtl iż~pra~~a,'v<»;e'
refero,vał wnio~ \ rv zloży! skandaliczne w swej tre.ścl oświad~ pia ,wvbrykillilcj~nali$tó\V:lit~wskichr -;:41S1v
. sek naRty. iW . sprawie wvdalan\lL Polak6wz ~ ~;;:enie, ze, .,gdvbY wniosek referowany'prze;;: ma stosuje ..liI· ob~Ińetody'~:);'
. , ". ' /
L~twv'l od_.rania im majątków, belZrprawnef.!o \ tJosfa Dąbskiego był pqdpisanv, przez; ludzi i
. \ :e!lv ·",,;~~i,~iPUb1ika~~'·n,a.zyw~Wtvhrv..
,.

:.Ot6ż pos~l D~bs1d,

"?;.I
..

lnnieJszeg o

. I . Najwvżej nieco... wytre.sowaĆ, - abY.
. k
' iaA-ie
takie pożycie, .b:vlo llloż!iwe. ~ alezaail

mIsJI spraw ..zatlanlCZnycp.,

wIęzienia, szykan' szkolnych i reli~ijnych, strc'nnictwa, które mahl czyste 'ręce wsto:< kieln 'n'adonałf~1ycznvmpłace1tiepo4atIt9w'41b
kt6re~rzad litewski uprawia na spółke z naj sunkudo'wlasnV1ch mniejszości.· - posł()W'ie walkę z]i'phwa,i spe~ulf!.cja 7ąo't;n:vI)iie.ip.~.I#"
WyżsZVln dostojnikiem Kościoła i przy ~łębo~ ukraiilSCY' nie zawahaliby siępołożvć· swój wypadków wv'-Vlaszczania,wtrą.cania ".sie ',dl'

' ,
·llodpisPof.ltVlll wnioskiem.· ,.
:~. j'tzykaW:kościelei\'i1:. P . '
' .
Dalej referent podkreślił . pobtażlhvość .
\\1 dOlnupowiesz'one~o nie lnówi sje.,~ "
Dalej pJąze.: .
" .", ,
: Z jaka nar6d polski! od ·wielu lat traktuje' ;znurku. a· panu Taraszkiewiczowi et conęor~~,tJrz,ądżanie te~o rodzaJu 'nadonalisty;"
r o n

kim

mjl~z,eeniuWatykanu.

~o~ie ' wystąpienia Litwv, co sie tł6maczy 'hes nie wypada. zn6w tilk b.llrdzo m6wie, o
Jedynie g1ębokim ialuiłowanieln do pokoju~ czystych rekach, kiedy... siema jepoplamio~
nawet kaszteln ofiar polskiej ludności i ~odno. !}ne krwia Polaków'· ze Ws.chodniej GalicH i
'ŚCi narodowet
\
... oSll101olle żaf!wia! która się podpalało polskie
Oto w skróceniu treśĆ te~o przemówie ł dwory...
. .
.
czyż mOżna się dziwiĆ że.
Sejm pol~,Otó2
tVIU
ludziom.
pardon
...
ukraiń1
1. '~.li·
..:I ~-o UTC>'7Vst -o
~n mo.iIIIoĄ.! Za,.Julule sic dola Pola.kÓw za kordonelJl.,. com' .~1.a40rW; nom ~.wJ; "I'~ ~
M.
-...
Dla -...1• .:
_~ i

..

cznychhurd (?)w ichwili,' i<dv m6win

cjonaHżmie

v : a,:

litevvsk nl (?) jest -r~eCz·, jasn~
skandaletTI (?) i ślepotaPolitvczna O)".
Skandalem i ślepota polityczna . jest to.
że nasze sP91eczeństwonie orjentu:ie sie :",~.
kreciej rGbocic nlr!icjs.zości na.rodowych rp&.wul,tle.m s:.il..czem:u n~ ladJm nr.l.f'.,2: takie .oismn·, •

.~
I
'--'
·i

Nr. JW
,

't"

nazywa'ć bur'da. nacj~
okrzy ki o burzenia prfl ~d Cy poj:::
czas przemówienia Taraszkiewicza. mo~p. tvl:t
kc naj~orszv nasz wr6~.
Powyższe zaJścia dowodzą: jasno, iż na...
si· wroi,!OWie mają u nas wielu sprzvmlerzefl:t
. ców. którz,y czekają tylko na odPQWie'dni::t
chwile aby nam zape\vnić Królestwo ·Niebie·~

'ak "Republika.", 2d.yZ

l

baUst ViC.!na.

t

Swietne· zwycięstwo Mussoliniego.
. , , szły In parJamenci,e wynosi

Większość . rządowa
przeszło

400

w przy-

posłów.

. RZYM, 94 (PAT) W związku !3 wiel~
RZYM, 9. (PAT) Wed~~g ostatecznycijt~'
oblicze!l
okazuje się, że lista ogólno-tlJar,."Odd'~·
kiem
zwycięstwem
listy'
ogólno~-naro·dowej,
skie.
Kto ~acz
oni sa - nie oeCIziem v hliasto zostało przybrane fla.gami. MusBolini wa uzyskała 4,264,000 głosów, liSta 'faszyst'ÓW/1
. !wskazvwacpalc~m.
przybędzie w czwartek z Medjolanu d~ Rzy:: t. z. II lista rządowa 351,000 głos6w, wszyst.;
Co zaś do Litwy, naszym zdaniem. mu. Wiecz01rem tego~ dnia odbędzie się wieI kie
. inne listy mniejszości 2 515000 głosÓw
~Ias luz najwyższy Wyjść z roIL.lczl owieka
ki ba.nkiet, podczaS którego wygłOSi wielk~~ Opozycja. w przyszłym parlamencie Ucz:ye bę']l
które}to bUa PO twarzv",idla odmiany... ure~ mowę. 31--.:go kwietnia, tj. w dndu pamiqtki Ji:,ic oh 0]0 140 p·ł-~ów. \Viększość Składa ~)ę;
Rulować odwrotnienasZl stosunek z kowień~
z.aJoŻeniaRzymu, organizują part je faszv')C z pa:zeazło 400 posłów" f,aszystów będzie ~\
skim sasiadem.·
~ S..
stów wielką ilroczyętość .z porwodu wyniku ciu libel'ałÓ'w i dem()ln~1t/r\v~ pcpierai~cycl
wybo·r6w. Mussolini wyda manifest do ludp r:za;d - 1 5 0 · - c i u t ' ·

.

1

1

Listy paryskie.

i

,I

ności.
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Wy[ho~ź[two Doł!~ie we frantji.
rOd .wtasne,;!o kares))...Rozwoju"}.
.
"
Paryż 4 kwie·tnia 1924 T.'
Postep' konferencji emi~racvjnej polsko::
francuskiej idzie w dosyć powolnym tem'Pie.
\Vykrycie składu niezbędnych akcesorjó\v walki
Francuskie l\:linisterstw o Spraw Za!:!ranicz-"
.
nych bom.biarzy.
.
.~
llYch nie zdawałQ. silę hyc przV/totowane ną
podjęcie rewiaji istn1eją.cvch umówemi!:!racv J
~tf\RSZAWA 9 4. (TeL wł.) OnęgJlaj Je. przY,fzadv wvbucnowe pr:zewaznie sYstemu:'!l'
tlych., lecz wobec te~o. że obecna dele!:!acju
polska pod. kierownilctwem ., p. Sokala wv;$tą::: \vi:..:czRl'eUl policja 7-f1,o komisadatu W" War;;; n·lell1iecki.e~o, t~ 'lW. "Ei()rfll"tlnaten że tam i
piła z szerokim projektem nowej konwencji, szawie wykryła w kom6rce domu nr. ·50 przy Yłłaśn,ic podczas ostatnic~() strajku tramw~i
ul. Wolskiej' złożone taln wkoszvku 26 bomb, 3()Wego rZUCfl1l0 na eLektrowóz taki pocisk,~)
1>:r~eto I~<rancuzi w zasadzie Zlgodzili się go
przedyskutować i ewentualnie odpowiedni trak z których cu;ść należała do typu niemieckie::: taIn: rówl1it~~ odnalezIono te 1lranaty, kt6rem~~
zaś byt. chc1allO \vvdobvć na w'olu<>ść Ba~ińskie~o' li
"'-tat podpisać. Z punktu widzenia polskie~{) ~o t. zw. "Eie~ranaten~·\ Wię~J;Zo~ć.
u
.sprawę blor&c nie ule~a wą,tpliwości , że dą~ la tyPU francuskie,,go \.8 r •. W związku'z tern W'leczorki(~wlcza. Nie jest za.tern wykluczopa:..j
tyehezasowa ramowa konwencja emi$lracyJz: odkryde~ . ąres.ztowano \\rlaściciela komórki, rzecz"" że oświadczenia K. Wojciech()wskIe~'t
11& p,olskO$lfrancuska zupełnie nie wystarcza Karola \VoJclecho\v.skieJ;Z0kktórv twierdzi, że ~Uł ~\'.laściciela kotnórk,i~ bedąc.ello zar~ęDL.)l
sklepu spozvwczef.!o. są. prawdziI
~abe~pie~eDileinte~~s6w przeszło 400,000 ('\d dłuższe1:!o CZasu do . omórki tej. której własclIcJelc
z.resztą nie zamykał na. kluQz~.nte $a~lada1. ~f~t te po
ktoś l)odł{)iVł, korzVlStajac zl
'~.''rt
.'~.'m,.'.l.o.·...' .wmmeJ
,. . . . .·. '.· ..l'. . o
. . p.·otl
1l.ik6.W.'. ,.,'P.pls911Q:
. . le.h.'problemom,
. we.. Fran: KOln6rka w chwiłi wkro.czeni« policli byŁa. ~$ł że.
cd kom6rki były otwarte. H
....Odpowiada.
,I
Sa da.,ne•. że prJłyp~ozalt\ieb9mbt.~·j
fef S . Wy~ont4' 'Ól'ZV' spo~ieW'a1).vm napły~ zaJnkniętanakltloz ł a pociśki Zl$l:wi~ięte były
wie Me mi1~onó'W". takicr';'o ~wvchodźc6w. w ~a;etę .z datą pa'l.dziernikowa. Celem wvja~ kryla któraś z or~anizacyl komu1l:lstvcznychwij
Przedewszystkiemwięc ramowa ustawa nie śnienJa tel sprawy 'policja politvczna prowadzi obawie przez rc\vizla wlicvlną" 00 do której:)
dodlodzenie. Znalezione poci!ski zabrały dla byc r11 0 J;e została uprzedzona.
. " .1'
~~bezpiec.za naszeRo robotnika w sprawach
\V kaidvm ra~ie dalsze dochodzenie nIe
D-ajmut szkolnictwa i przekazywania oszczed::: dokona.nia ekspertyzy 'wladze wojskowe. Przy
ted sposobności przypomnieć należy. że wła~.. wc.ttpliwie 'wyja~ni9ał3 te s'Praw~..l
nQścL Sprawa pierwsza wywołuję szerell za:l
śnie w dzielnicy Wolskiej stale poycja znajdu.1f.:
tar~ów z frBJ1CUskimi chleboda wlc.alni i powo. .• • U
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
duje ruerazoa:rdzo meSlYtnpatvczne manife:: D.
::S'tacle. niezadowolonerl o . robotnika z jednej

.

komunistycz-,
H

,

"k.

.:z·$tl'.<i>~V inietalttownych . władz lokalnych z

'i,!.!.~~~ę~•. ;łio~i~ecienkQlnictwa, wśród. ma~·

(· . ?f~ l'łYcJiOq~ąQ\fm~1'6Wliież
:>'··(ła.~wn'(l)

pierwszorzędne

'polityczne' jak i· 'Praktvczneznacze~

,,:~~r,zJ:=~~='!<>eo~i~! i~:

Niesłyc,hape napaśći Nae~amkesa na Poincare.'go. \ .

..j,.~~~ekO~~,k~~ krajem. i 'Przestani~ ~o za..
MOSKWĄ 9 4. (A W) W artykule drut Franc.li dkttego teł Połncai"e' sta..n'ąl w ło~
, ~i~~ ~~oj~m:.O$.zc. ~,.edn9,ścl
... amio ". .'
. k I " . hU' S" 'J.
b
A:1, .. '
"~:"'!'t·.~u,i W Q1:>e~p.eJt"ęhWili! ·o.f;!61ua sumaro~· owanym w '" ZWlestJ~c. tięktloW atakuje o raruie. rty~uł wi'tie zerwanie, rokoW·'.
,,"tl~~kR2~zte~ ~r6<qa ~ynosi oko.- w niesłychanie ostry S)?OfIÓb Pomca.re~o. z po we Wiedniu, srJrawę kole! WlIlchodnf()--:chllJ':
"'JO)"5f~;OOOfr~nk9wJ·flaś' wedłut=! ()b~ellVlodu jego depeszy do Cziozer.ina w związku akiej~ wizytę p. Florescu '\v WarSzawie, P~~i~
,pnedow!oh tn0~e Blę. ,onawkrót~ Podw~ić. z procesem kijowskim.. Depesza .,t~ jest dla jazd do PoI·;ki Petlury i B--ci Sawin~ow.ye.:o..',.,.,".
. ::. . O~w:iści6,SZ~T·ę~ b_Ów.~arówllOl
"',f. t.:a11r.
. c
c.us.k. '.i.C.h. '. ~a.•. ,k. :. ,. i. 'P.,'o.,I,si.,łd."·.:.ch. . p.~m,..•.rp.J,e'. z,". t.".ł,.. fo!. Q.:.,.ŹI
.. ,.&.. Stiekłłowa wYfStarCZtająoym Qrgumentem 00, ze sprawą procesu kijowskiego i d&p~~~'
.·~ła, b,ard,o 'Q9ważne.dochodv" wy;łania SiĘ stwierdzenia, że proces, kijow$ki w<%!óle niePoincarego. Stiekłow stana Się dowieś6" Ź
~r:IlcJ.~~iZ~1t~~Q,~~~ dotyczy uczonych i n~ligeattów. lecz zwy, Francja pr<>wadzi plrzeclwko Sowietom
wł€lsJt.ie~o' banku ł;,Ban~a dl Ntl~Q}i'~~<klo:t'Yh~. kly~hfłZpiegów, którzy pracowali dlapolskk wencję a~kolwiek
zbrojnĄt Ie~ dypl~
pod
e~ldąRządu· spraw(:rtc: 'ina,mocll:V'Cp.: ~ go szt b' d l "
•
,t~ d'
dl
t
zjufa.we budzaQych •. 1P9dsta~ach "postawi!. W. .'
a., l!t,senel'a nego, t\ WlęGpO;:rre nlO
El r ma yczną.
ten,. ~posóh- .tlzvę. kalbY,·;R.,. . zą. ~~. ;" . . . ,.,' . p,' Iski. .·,ił?ar.".4~o
'pOwazile sumvw wa1utacb., ."zaf.i!ranicznvch.
ktÓre pr.zv obecnej . int e_V\VilJej5 'reformie. fi·na.nsoweJ wkrajutnie ,ovłvbvdo' ,po~a:rd~eni&
.
.
IIIOll"J
..'. . .Delcptacja nasza odbyl~dotychezł;l.S .Z1
J!ran9usk~ Delegaclą 4 kOnferen.cJe~, na któl'
Sowfety odwdzięozają się Mao Dbnaldo\\i'i i Muss
.ryehp:t'zvjefo polski flro1ekt ' obrad, zbadano
'w~ajenlne . plenipotencje i"p~zesłuchano opit:!!
u,znanje de ,jure~.
'nie 'rze~oznaw<:ów. Międzv punktami . obrad

.'30

M.

,.0.

.

I

"Oel~~8cJa, Polska .wysuneła WA,.1 .... (~k opłaca~
rjliąprzez robotnika. polskiego jeao kOsztów
!ipodró~y ·doFrancji ł a to celem dania mu mo

inosci ,. stawania do pracy. na równych wa::
trunkach z Francuzami. Oczywjś"'f~. jerlnvm z

'wytycznych cel6w Dele~adi polskiej Jest za. .
bezpieczenie j; postawienie na. jednej stanie
:interesów polskith robotników we Francji z
,f1t4D.cusldemi robotn kruni~ . ,J{;\'$t . przewidziany

.!.eWieJ:10pórFrancuzÓw w tym
) "alezY,Me Si

.' I()ŚÓ

,.\
\

.'

i

l

kiertlnku~ lec~

iewać, że Francuzi zro~umie:r

es6w obu.' zitrrzvjfłzmOnych

~"." "zułt~ię odpowiedni!l~. ·lJw.z.alei(~

ni 8Ql\tla.lszerzel'lnte esv. polskieJ emulracJi
.
.ę. podpi:::za. Obrtldv

robo~~!

~~,,,.

.

tv~odqt

SWJlb

K:~nUl$ld

"

łf! I 00 ~
i

);b

1·IW~·'''-'~~'''''''~_N~,;t''MahresAtel..a

atDr fajnych dokumenfó
i.M" m

ł~ rjałó., wy

ojsHó ych

ue oWflycl1ia

Nadzwyczajny wynik rewizji w kancelarji adwokata
.
krakowskiego.
KRl\.Ków 9 4, (AW) W }rancelarH a~
(w zwhą,zku z 'wvkrvci enl arsena
lu ·na Strychu) ad'ivokata Abralno'\vicz.a l)rze:~
p,rowadzol10'rę\vizję która dala niespodziane
wyniki. Vi bIurku doktora znaleziono podob.

re~ztowanego

a

:n0 stosy tajnych . wojskowych

rozru 'lac'h

Ul

IIIS lem I s t raj u
fil

&III

Sprostowanie

([okumentó'\\'

or~z ukrytą bro{l i lnaterjał 'wybuchowy, Zni.U
lezIone akta odesłano natychmiast do zhadu~
n1a do Orldz, n:;~o Sztahu Generallle~o.

utia

lIl1I

fałs7lywych doniesień.

, ~wARSZAWA 9 4ł (PATJ,Wbrew te~ ło'wyc~, ~zyli ,4-? ,p~Qcent 'og?ln~ liczby
dencyJnym doniesieniom niektórych dzienni.. robotnlko'w gOIl1!c.sląsklCh. Czynilone są pró
ków, stw.ierdzić należy, że wobec spokoju W· by sterroryzowania. ogromnej" większości pll"ze
za~dębiu we~lowelnt władze
bezpieczeństwa
h
unika~ą intenvendi. śledztwo przepro'wadzone c,hvnyc strajkowi ro-botnik6w przez znajdują
dla zBadania przViczyn zatargu w C:leladzi cc się 'w n1niej s zości elenler!ty, strlajkowe
I:Uh·e maJą.ce~o nic w:sp6Ine~o z właściwym ru~ wśród coraz silniejszych objawów Jrno'\vail
, c, em ,strajkowym ,vynikłe~o na tle, wy.plat komunistycznych i wywroto.wych. W dniu'
~Jawnllo p~pra~lle z8.lCh?wanie sie funkcJonal~ dzisiej Szyul spodziewany jest pow'rót reszty
JySZY POOO:11" panstwo~eJ, napadni'<~tych przez strajkującycb do pracy, a to dlzięki akcji 1'10:::
tl=~~ty zbrodnicze l wywrotowe z pośród średniczej ~rzqdu, stoia,ceg,owyratruie ~ stra
WARS~.AWA, 9. (PAT) , Wbrew tenl~
p'r'aw. robotniczych, lecz staraJącego się
dencyjnym'j ,:n;:eprawdziwym, wiadomościom ochronić państwo i aaród, a w szczególności'
" •k
ibh.3,
klasy, p.racuj· aee c,d f,utalnych skutk.ów ewentu
',.,nu: tóry~ ..zAeDllików o 60 procentachstraj.·"
.'
.,. lntją,cycH' na Sląsku, stwie::"dzić nlależy, iż walnego pOilllOwnego p,odrożenia ceny węgla, a'
II:.: ~zeczywistośoi .rilch strajkowy w t"(Jm okręgu
co za tern idt.zic pz('chniotów pierwszej plOi:\:
, ?ozna.łzllpemego niepowodzenia, obejmując
~oraz od narlazenia na szwank nas.'Z,e~o
~\ Iledyrlie obwód loarVevwickit w' szczeg6lności kG bi"nsu handlpwego w kry1:Y9zmlYIn okresie sa,
palnie Giesego OT'az .' "Mysłowice". Ostatnie nalji skarbu ~pa.-zez uniem'o.żłiwiellie współza,i
ł: nie pracowało ok. 11 pro,cent robotni.ków dlo:: w'odnictwa z btńszym "WIęglem zagranicznym.
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:l,>OSIEDZENJE . KOMISJI
- ŻYRARDOWSKIEJ.
WARSZAWA, 9. (PAT),Specjalna ko~
IIl) D;l.isja, wybrarua, dla zbadania sprawy .t.:Yl'ar:,
,~
~;('
~~

I~ ctwem
dowa odbyła. plosiedzenie pod przewodnh
POSła Romolckiego (Ch. D.).
;
~\

. Poseł Moraczewski, jako referent, p~
:wtórzyl swe wywody, wygłoszone na posie"
rodzeniu Sejmu, podtrzymując .wniosek w6wt#
t,,~~~s,.~głlQ,szony.. Poseł Chełmoński (Z. L. N.)
~",pdpowiadal na zarzuty rr.eferenta. Przemawiał
l,', r~Wnie~ P: K.ucharsld, który przedstawił prz{
~'bIeg znle~Ie;ma Zairząd:u J?1'1ZymusO'w,ego nao
',1,~a.kładanu zyrardowskleroJ. '
r .... "" ,UchWl8.1ono..złlJŻiąda.t5 od p. Kucharskie:::
~ g~ PrZedstawienia. pisenmegooopowiedzi n~
I. =_~f.;uty,zawai1:e we wniosku posla Moracliew
~ . kiego.
I"
Następne posiedzenie kOl"llls ji iila:onaczo
no na cbień 24--go kWietnia.
'

I·'

I

PRUS': "7

..

KOŚCIĄ PACIERZOWĄ
,NIEMIEC.

liIl&W!Illi.'

6!li@lmn

~awił ,SIę:autolllObil,w którym,siedziało 4"zn~
nychp~zywódc6~

'

I

zydenta dnia 10-goczerwc'a, zaś partjad(
mokratyczna dnia 20~8l czerwca.Sz~
popieranego przez. pp:rtlęl rep,ublika.ńSką P.f{
z::y:denta eo.~Udge są brardz~ ,:wielkie.. '.
. STIN,N"·'E"'S·'."c·::1id·-Dv~:".:."
.u. ~.I. ...
BERLIN 9 4, Wstanie~droWiaS~
sa,nastą.piło po'.'!o,rszen~e, .. budzące' obawV.l.'
PODZIEVOWA:'N""'\:'m' OJCU l\'IY". '
l'\..
;.;,W,
BERLIN 8 4, (PAT) Dzienniki don<)
?
K
0..3,.... ;', '..... ł" h
. ł' ł Oi
lZ
r~p~ P ~,z.a)? ',pos ue anla z ~?:y

. ruchu
ludowcoweJ;!o.
że przybyli \v ce.l'u zlożenia
'wizyty IIittlerowi i uzyskania da.lszych dyrektvw w:·sprawie .wvborów. ·Gdv po,odwie:;:
dzina.ch znaleźli ·sięw a.ucie zJawIła się l'poliJl
cJa i jedll~e~ó zpanÓ:w areSrz~owała. Jest op. je ~
dll:\'''lTJ, i aJ41tatorÓvvf;truPY I-httlerg, pOiszuklwa~
nYln pl'zezpolide za, zdradę :stanu. Interwen,;tII'cia polidi tł6maczy' si'c:; teIn że posQ,adala ona ' ęu ŚW. podzleko,wa~; ~,,~SZystko c~ uczY
donIesienia. o próbie wydostania Hittlera z nil za . pośredni~twel:o.fur~i' 'Pesty dla lu<:1n<t
twierdzy,
, . ,
ścl lliemieckiej na terenie okupowan:v:m.
Oświadczyli

om

Sl.

I

I

m........

\

.'.t~ 11 Ul*oczystościt urZ:iLdzonel przez"ru
WO,101'skjch przen1yslO'wc. tytoniowych, wśr6
wielu innych niesl/odzhtuek, znalazło sie i 1
na ilustracji llas~!ef uwidoczll~Onle. olbrzym\
cYllaro dlullości 1m, '30.:cm. Sukienka dzie'Y
.czrynki trZynlsJacej ~yga1io: ,Z11:Qbi;oJl,.ą. łef( .t;t J
ści .tytoniowych.
',' ", , ,,' ."
.'
_ . "'~.~.·-łlD".'
'~VD-ill'.aii.ifi"_ _ _•

'.....__,: ' "

KON'FLIKT MIEDZY KOTJtT ..\.MI
'NIElviIECKIMI,A RZĄDEM.

(PAT) Z~romadzenl'e
zwi~zku kolejarzy uchwaliło re:zolucje. , zwró~
confl, przeciw zamachowj. na 8:::mio ~odzinny
dziel} pracy i stwierdz.a,ca~ że przesilenie na
kolejil~h żehiznych wynikło .$ktitkiemniskich
plac.
'
BERLIN

"

9 4,

.
SPRAV'vTOZDANIE KOMITETU

.'

RZECZOZNAWCÓW GOTOWE.
.
PARYŻ 9 4" (PAT): "TelllPs"don
".;)rawozdanie' komitetu rzeczoznawców będ
,pośpiesznie przesłane' do st<?lic pai!stwzainj't.resowanych; do Londynu l Bru~seh, samolo:::

tern, do Rzymu tele~rafiyznie. R6w1łocz,eśnie'
nadane ono zostanie na kIlku kablach do Wa:;:
szyngionu. Przet~lerzrafowanie do Ameryki te:::

,

I

" , '; ~ , al.;:' ,

,NOWE' ,FAŁSZE~
,W Nr. Q6 .. Republiki" z dnai6ł~' 24 1'4

ku pomieszczoną została jak wiadomo rzekd
nlO ,odkoręspoodentaz WarsZ'a Wy 'Pocb.O~
ca,. sensacyjne w:1ad omości o pow. r~ep",. lo"P
sudskie~o do arm:H i o z~dzie prawicy na

jekt or~izadi władz wojskowych.
'\tVjadorI}ość ta'lllkpbC~odżic ~
z kulual'ow seJm,owych, CZęŚCIOWO z narad. ku
re miały miejsce u marszal'ka Ra.tai&. W

:mi

luarach można nieraz słyszeć bar ',-" sensacv:
pe wjadonl0ś,cł.' zal ę żn.ie od ,. te~. ą, 0(1 k~.O.~
.
,Je zbiera. N arada u .marlszalka Rataja b~
poufnną~ korespondet w'i'ęc p.MorY"tm ,P
nanskiego: l1iedokladnie podsłuchal pod drZ'W':U;
mi.
l\t1oźelnv oswiadczV6. pisze "Ga:z: lVi• •
'ze obydwie wiad{))1U O śCi są; ,
'n

. H!ANN OVER,.9. (PA1':) Jiindenbur.g go~spraWOZdallHt potrw~ 5 ~odzJn.
z:upelł'nfie niez~odnre':IZ'p!8:wd~
,
WY'Wiadzie z.kOirespondentem" "Berliller
'STRAJK DRUKARZY W BERLINIE
iŚwlaacz.ą
chyba
tylko
o
tenit
~że
,'P.eyll~'le.kołti
: ~I.sen Kurier~' ()lŚwiadcz.ył, iż jest przeciw~
; TRWA,
'
za. wszelką c'eńe Pta;.!nązmpSl.c 0t!l~ę.ąo,~
!,(nl~l?m uSilO'wiap. -narodowej partji hanoower~
BERLIN, 9. (PAT) Wc,zotej odbywały mowania się osoba. ,o której ,nIkt 3~Z',~.~.DO\
l,slneJ, zmierzającej do. odłąozenia Hanllovcru się w gmachu ministerstwa pracy Rzeszy ro~ 'r$ważnienie myś1i. : ,
,'
.j. ~
I nd Prus.
kowania w sprawie zlikwidowania strajku .na
_ '.
Prusy - zdaniem Hi'l1de!'\burga -, sta- tle zarobko·wynl w przemyśle drukarskim,
łł EO.fO ił F ATY M'A, ., Wendł'.
I ~()~ą kość p~cierzową Niemie.c ,i ktoby które jednak '. nie "doprowadziły do żiadnego ulop,ła
sobie. uznanie, iak'o ,naHepsza mąc~tł~'·~
~chclał w ohecnej c?wili działać w tym k~e;:: -rezultatu.
odiywczadJa
dzieci. starcbWl r rekonmaleseentCS:m.·
I runku, aby osłabIć Prusy, ten popełnIa.
Igrze~h wobec, całej ojczyzny niemieckiej i
PO STRAJKU - LOKAUT.
Skład Apteka wa'.EN~~t;,I'1
SUTHAMPTON 8 4. (~AT) 'Y<!b~t
Krak:owski~,Prżecmif'~cJe 45 Vi Weu-s zEj!1:I1ie., '
;h,~",;.:.II1USlałbY, plOf11aeść. za to OdPOWl,'edzialnOŚć.,
Zą<lać ~szędzie.j
891-0
,>. , .Prezydent N oske w wywiadzie z tym~ tesl 0 że robo y w dokac1;1 nie, ZJ;!OdZib Sl~
na podjecie ' y w dniu .JutrzeJszym. of!ło I";;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;ii~·;t~
•• '~e ktotrespondentem, oświadczy!, również, że -szeBie
lokautu we WSZyStklch ,dokachWlel;!l ;--~test przeciwny dzia~alności narodovvej Jlpartji
rannoverskiej.
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ABY MU SIE NIE PRZYKR~YŁO.
BERLIN 9 4, (AW) Dzienniki bawar::
dOnOS?Al'

.

,

kie~~i:~~;;~i:;J~i~i~M 'I~111. U
fi U
li l~li n
n
1.11
:
U U•••
NEW YORK,.8. (pAT) Partja republi.

lu~il.ska wyznaczy swego ):.andvdata na Pl'~
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na dwugodzinnq ciężką chorobę, ·brZYlni zap·a8 jaki t...,l... zdołał ukr
'wreszcie na Pana. Bogalub wszystkich 'świętych mógł b~trdzo pnv~r(l:i.nv materjał i .~
Przy "wychodzeniu przez drzwi, należy dla B'.lpieg6\v wrogiego mocarstwa 111t
podnneść niez'wykłc cereulonje i pieklo, przepu
Stwierdzoncn1 z~)stal0, .że ak
'~.jj naprz6d panie, a potem certowlle się z
dawał on n.iemiecko r: bolSzewicki ..
ki.iŻdH poszc2,egolną ()SOb~l o piel'w Szellstwo.
, ganiznc j u hał) silnie .rozga.lęzio 'I
Poglądy i przekonania należy bezwzglę gach k t ,'1/.
Htałn również zma.rla ~(l
dnie przystosować dlO więkSz()ści w pokoju;
\vzględc,ie na kanapie, przyczcnl jak ognia na
Powo'.

,~pie8zy,

• • MARGIWESIE.

I

(MyŚli

nowoczesnego" .• ""
Zasadą każdego dobrze wyche", ;IlL.:.~·,

,~laka, powinna być grzeczność. G!'zeczriość~
~ wszystkimi, w' każdym przypadku i w każ

'dej porze dt;.aia i nocy.
O ile~$potkamy nawet swojego 'śU1ier~
telneg~ w'r()ga na ulicy obowi~}~uje uśmiech

od ucha - do ucha, głębokj ukłon meloni~
kiem, p:rzytem oczy w lekkiej ekstazie zę
.szczęścia, jakim jest niewątpliwie '~akie nicsp(1
<!ziewane i przyjemne sp'otkanie. Skrz.ywić siei' pluć - dobrze wychowany dżer telnlen, mo~
że dopiero wtedy, kiedy wejdzie do najblii
~azej bramy, gdyż znajomy może się wypatb
kiem ,obejrzeć'....;... wtedy w duszy jego mogły
by po\vsta6 reminscencje i włltplhvości, pozni1
nie których mogłoby kłaniającego się napd
nić pewnym niesmakiem..
.
O ile jest Się na jakim stanowisku spo:;
łecznem. - należy :tIobić wizyty na pre. wo i na
lewo - u OSób wpływowych oczywiście. Po

.

ważnym

powodem ku wizycie,

leży się wystrzegać ludzi o zdecy.do'w nnych
poglądach "ędeków" lub telnu podobnych po~

trójnych "pępków" palniętlijąCZtt\vsze o tern
tylko człowiek bez wychowanhl. oraz bez
znajomości bon;::tonu i savoir vivru, nlo~e być
odmienDego zdania od t. z'wanego "to\va.r.zy;;:
8twa" i mieć odmienne poglądy co teg'o rodzn
iż

ju gbury i Szowiniści, jak Sicnk:ewh':l
'Vyspiański, który za dobrze zna
Polskę,
wł ....sne
\~rłaSlle

cha.rki, brak wszelkiego 11owodu

szczęśliwe

wyrwanie zęba łub takiż poród u córeczki.

kt6ratrzy kwartały telnu o:;'wiadczyła kat~..z(
~cznie, ii~ na Hzłość mamusiu i za UląŻ

me

brudy, pndłość,kłarn.

stwo rOZI'l1uitego rodzaju przedn
spłynęły Wi~łą do morza.N·a brze~
bek ZllłUleziouo zwłoki dWÓf:h 1;01
mę:!czyzny

iub

i jednego dziecka.

Pierwszy polski

swoich, wł,asnc łzy:
tnvogi, zbrodn:ie~
,

znam, za.nadtb dobrze znam!

l

'r.

Ir.

Ck) Buwił w Pozna,nliu bi8 kuP'ag

,\'·.angielick{)~itut4$hurBJ(i4..:go

P()W'óriź wpłynę/a na potanienie ryb.

Burałfl

akim kościele ewa.n1J. odbyło

114 t:

blS1tun Burscb~1
J;;~a.~~an:le 'FI." +•• ;r....· .. ~"".H'~~.

-

mogą być imie

niny~ uro&inYt rocmdca ślubu, wyrzucenie ku

"li

(k)
Sopot donoszą, te o·
fł.l.le Inorslde wyrzuca.h! tam na. w

nabożeń(ł~

/J\,J",~.n,ł~i.i:liI:.V

wielu
(
zboru e
za&$!

I

(k) W Wail'szawie na targach po·ta.wil'
tak zniaczna ilość ryb, że cena. np. za klg.
sZCzupak"! spadła o 2 miljony mk. Powodenl
tej takifznacznej pooaży jest ta okoliczu,ość 1
że ludność zalanych m.iejscowości w CZttl~ie opa
dania wody złoIWiła 1'1lno6stwo ryb w płytkich
stawach, l.'QtWachi na łąbach. W dość licZOlYch
wypadkach ryby chwytallo ręko,ma.
Się

nie zostanie.
:'
Trzeba tylko dokładnie zdawać sobit-~
Spnwwę, kiedy należy wyrazić ra.doś~ - a kie
-4~jfć~Q~Yć kondQlencje, gdyż nieorjenJtowanie
•si~:w tym kierunku _. mOfJłoby dQtPJrrOwadzić
P?dziękowanie i wapńł l,ueia rOll1•
. "'dOp,rzykrych .k:o~fHktów..
.
. ..
.
',: ,'\'·Imk.to"\Vi~szy$.ZiaOtUiek chce wykazaĆ
. (k) W sali Tow. hygJeniczn~ w WUS1Ja
'me!pe!'P-ego. domu -..;.. tym czarniej "owinion ~ię,a.iP.by~ si~ pod p~ze'Y;9dni~~"<f~ ,p:Pl~a:;n
Sięubiera.ći tym bielsze mieć paznokcie i wy
nilik,ow~ wiec, zorg.rundwwany przet rosyjtiffd
taźniejSzy i gł~dziej Pl'!ZYczesany pf'zedzial na komitet opiekUńczy w Warszawie z powodu
'V011.t'łlill'1P~M m .
. 810lWie. Perfu:zuy są bardt~!o poź~daneł przyt~m procesu profesorów i dzia.łaczys,połecznych dowcó\v w całym kraJu.
wszelkie rodzaje zapachów SP. tu godne poler: w Kij,owie. Prezes ko!nitetu o:pickuilczego p.
cenia, za wyjątkiem machorki i Berta szwajcar Butenko w pr:z.ęmówien1u s'\vojem wYf.a.ził po,,:
1lki..
dJziękowanie rządorvvi polskiemu za gościnność
PrÓ~J
" Człowiek dobrze wycho,wany, gd~ zla~ VI! stoaunku do emigracji rosyjskiej oraz wyra
pie, a~ją .żonę in flagranti, pO'vvinien gac~~ wy ził radość z powodu spodziewa:n.ego powrotu'
Ja k
p, łnorSJl
r.~~., c~ ~a kark ze Synodów -~ o ile ;caf'" ni'ż~ 2 Rosji sOIWieckiej arcybiskupa Cieplaka.
ku chojnickhn istnieje od d", .·ef
J;ŁiltlDwi,skiem, o'''łle :równy - wyrzucić
z~!ązek.
kolejowcó ~,
"~on~),q ile V!Yts.zy· ....... wyrzucić k~napę lub 00
UjęCIe złodzieja tajnych ak1ów.
ll'ElsenłJahn-Beamten Verbandt' k
.
!ę~e~ldą~~alć: awans ,lub uzyskać :2yro amanta
(k) Policji lwowskiej udało się przypadjll nizacj:.... od czasu do CZS$t,.t o,gl,.za
·"'Jl:it~Więk.~l\ stł1llęweksli itlaluczvć się patrzeć
kowo ująć złodzieja, który wykradał flljne akty nie w
p~z palce• ...- .'.
'
rrageblatt'*. (Jz:yt
{'.' t.: .; Qrzeozn:y,i dobrze .rychowany polak z biur lwowskiego DO~ o ozem niedawno do
~by po p~
~"~ l~anutwia lnic nigdy ndkothu, nawet wtedy nosiliśmy. Jest nim niejaki Pa:wla~ekf woźny
,:,;tllienia
polaki
że~XWQĆ
n~ r
\.~~dyme ma~amiaO;u lub nie może dotrzY$ z Komisji gospodarczej DOK. Wykradał Oif).
niemiecku organizacja..
"~ć obietnic)t,~walając oczywiście Winę na ze szczególnie tajne rołkazy, z których niejeden
': :.H-rek"kt~ry$ięQP6Znia., M ilOn kt6fa Się nie mial ',riększego znaczenia lecz 01:
(wyjdzie i.

. :

"

panną

'. c

\

'

'

,'"

j,-A., rImDENS':r'lERNA.

'g6In:.
,

Kiedy teraz pociąg wtoczył Się na peron

. i p., Lundstedt ujrzał tylu lud:.:, a· wśród nich
;najważniej s z.1ch przedstawicieL. miasta i powia
, ' tu,mnó1two dam, .zIWlszcza młodą ładną pa"
Ta1ien,k.ę z bukietem, zdawało mu się, że serce
:jo~ Pftkniez radości i ze łzami w oczach VfY
(~Ul: ,~Szlachetni mieszkańcy miasta X.
chCił '9tk uroczyście podziękow'a~ mi za. moje
~ę,ieWe

wseimie w aprawiemilitamejlH

Pociąg stanąl.

Pan- Lun.dstedt

wysiadł,

ołazlnos, zdjął kapelusz, odepchnął .$tęaknio~
tlĄ $wą tonę, która pragnęła go ucałować.
..,Nie, nie teraz droga Enlmo! Czyż nie \vi~
dzi8Z.;1I~ deputa.cja mię oczekuje!"
f,:";
I pan Lundstedt utrzymał Się przed
III,...., Wkiem .ęgtl, poprawił okular)\, chwy",

~:rąk

córkI pastora, podniósł do
czoła i Jął mówić z
pOWGdowlllemi 'OI1"lJt'f:li!ltarni

ot.l pot z

,

';r~dr'ącym

~S~-owni i

ze

wz;nu~ze:nia 'HOf.Cllhl:

ltoohani

Nigdy nłe.I~~~

iJiM.ł.,~_~

rt,<l>l!'lril"ll'll! ..

ł"" 1

'I'
- Jona~ daj spokój! - wola żona..
szepnęła: ",MóJ Skarbie, teraz jes'telłi'
-- To, c() zdziałtałem w sprawie miliw,: szym ni~ kiedykolwiek!"
~'
'nej jest WSzak... hm... nieznacznem. n
~astępn!e udali
warz;y&.Cy·· '.
- JOllal0U, na Boga!...
rem do wlaśnej obory naczelnika; t"i!1
D1"oga Emmo f uspokój się!... Ale ako_ Bem miał _.,Germ.inar odpocząć. D~@
. '41
1'0 moje śmi.ałe bez ogródek i bQ18.Źlll wypo~
~ięks~e mas1. 1. .
wiedziane słov.'la.,dotyczące parobka Karlssona. przYlą,c.z,a!y
czele cIągnęła , coraz
mlo~le~ wczna, W" :
s
- PrzestanŹle, Jona żul
cając lla "vivaf' o z a p k i . . . '
- Mogły w pewnym stopniu ulżyć kraW salonie Jwyro PttllY ulicy'. ','jowi, cenję Się dumnym i szczęśliwym ...
stall państwo Lundstedt w oknie,..z "
-- Zostaw moje palto Emmo1... I kiedy czole a boleścią w duszy i kiedy .
teraz, panOwie, widzę wa8Z~ upa-zejmQść je~ roczysty mijał ich dom$ pan.i· E~a.;
tem." Ale ,na Boga, gdzie się wszy~cy po- na stadn.ika i stłumionym głosem
dzieli EmmoJ .
.o'czach, rzekła:
P'ubliozność narazie OSłupiała z powodu
- Jona!ilzu, Jonaszu, wsty~
tego nieoC2'ekiwanego wystąpienia, alewkt6tc,e
nie!
f
atrz,
to jego mieli oni li
zaczęto tłumić w Bobie wybuchy śmiechu, lua
dworcu
.•.
nadziejęt te pani Bmmie uda Się przer_
Poseł Lundstedt skrzywIł ul!l·ti} .
wać nieumotywQwan~ wdzięczność małżonka.
to
nastąpił
olna posun~li kim uśmiechu, zaciSnął pl<:śćJ posr{)~FI
c~od()w! i rzucał spojrzenia
.:J
l.n8ł7'u.1i!.."'~.' do
to
ego.
na
krOWiego}
cza.rno,białegoon·
lu
.
nie do opisania,
ścieniem
u
pysk.al
CZ(Ull1ICt1I[)HU,y sttldnik
Ale
.... ,..., , ..
i rzucal
U:(~II,..,c.,l\.,;;J"U,ILna
i człon
4
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Ił ił KałeruJanyk.

-

tW'\\'tlrtek dnia t-o kwietnia. Ezechiela P f.
~

at

lh

v~ idowiska ..

Straszna

ekił,'.łI" Miejski (Cegielaiana 6i5J
Ziofi-g "SerC!e ~ grzelł~

la. tr0 "Serce m grzeli
ttatr Populaa"",,, (OqrodoWa

"

Kazinlieirz, Drożdżowski wydobywający się z
pfzybudó'wki fab.l'yki An.gersztajnapłomiell,
'- ,alall'1l1ująC straż o,gni,olwą oraz poHcję.
Ogień powstał w kotłowni z pQwodu roz
grzania Erlę lagró\v, a iskra sięgn,ąwszy do dre;::
'wnianegl() sufitu.. wywołała momentalnrie ~

południu "Helena i upadek Tr.ol
. ~o:rem \łTragedja podlot1{S"
slnc. u (f.Jlo rl;owska 67)

;e

~es$alinałl j I
!!~td ecm,H

serja

.Przejazd

;t)

Wf;""Ćl natlowy'~
~,i"a.d ... Kh.o (FiotrkoWska 7i;!

,

iUPfego trz)! ofiaryłł
llX~no

300 robotnił,\óy~r bpz

,W dniu ,9 bnl, stala się Łódź widQlwu~ą piętnowane bolesnym skurozeln twarze do krat
niezwykle groźnego i nad wyraz tragicznego okiennych: - cięli jesżc2e kUkit raz.'Y t<ypol'ka,
pożanl, który pociągnął za sohą w :cHerze n1ę;: , Ini W kraty, by za sekund paTict odpAŚĆ odokiell
cze:6. s ką śmierć trzech stra,i'ak6w, rcJ\egłyc.b llg, i zginąć w strasznych nlęcza.rlliach.
posterunku.
, Śn1ierri uniknął cll,d~maspiranf po-licji Go
O godz. 5,40 rano zauważył:robotnik zda\Vsld, który będąc również n/a I piętrze tUe

~S)
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n

100

śm erć of~ar obowiązku.

H strilżacy spalen 1, -

/VO . ~"O,łganiart. l1 ar}' ski·~ «
:;'0 łlGalgani~rz paryski'
araflonja (o.zlelłla l2Q)
:iIlcert 1'\aatcaa. o godz. S. aj _iecz,
~~nau (Pr.?el~lzd

'Nr.

I~rl j, ,~Diar li~ry~i ·lIuu~nlłeina.

J

uk!1

I III

Sp6łdzi$hli PIPaclI> ~ań.twow,ch

nl0tgąc znaleźć już wyjścia, został pQciągni.ęty

pJ:jzez jednego z I{Olnendantów sti'aży o:gn.

.
I terttz stanęła jUIŻ w płomieniach cala
fabrykla, Jako jedna wielka gOil'ejąca pochodnia

blyskła,wiczną szybkością począł
rozSzerzać się na całą fabrykę.

z którą do zapasów stanęli niezwykle ofiarni
strażacy, których poświęcenie ~odne jest
wyżsłel pochwały i uznania ..
'Policjapiesza i patrole konnezamknę~

. szybkością opanował już całe pietro, na którem
znajdowały się salfaktOlrY, o·ra.z w większej

Ś. p. KamińSkiego łatwo było mOżna po
znac, gdyż 'Yidniała na biodrach opaska rup

giell, który z

najr:

..
Pierwsze na ll1iejsce pożaru'przybyły J~;,.rtlch, a kaskami błyszc.zącystraż,acy wszyst
l iIl Oddziały Straży Ogniowej, Ol'alZ konlel1 f~lch oddziałów pod wp!!awnym i doświadczQ
~ch~,nem~t(fgr';;,f Oświatcnun (RokiclJlska Sz.,.
dant P.P. il.lla m.Łódź Roszk'O'wsld z K0men;:: uYln kierownictweln swoich naczelników uwi..
~ńfr~.il szponach niewidz.:alnego \'\iroga.
'" ;~I:I
dante11Y VII Koroisarjatu Ułasz~skitn i jego j,ali się osmaleni plo.mieniami, starają.c si~,
zastępcą aspirantem. G ozdavy8k im.
zmódz ,groźny żywioł.
on':~ości bi
ce
Kolejno przybywały ~a.alarmoi\yane
Padły wreszcie wszystkie wiązania"
)5
wszystkie
oddziały
Straży
Ogni\Qwej
w
olgćinej
.
pO/Zlostały'
jedynie rozpalo,ne do czerw:oności
j;;.- Osobiste.
::
ilości
14,
a
nad
całą
akcją
ratownicząstan~ł
,zewnątrz
mury.
luia 30 marca. w kościele Ewai1'1!.iRe~
,Po usilnych poszukiwaniach udało się
~anVln na Lesznie w Warsz:awie odbył Karol Sz eibl er, wicekomendant straży ognio:=!
kolegom odnaleźć dwazw~glone ciała, VI
, }~ p .. Mar;H 2i Wy~~nowski'c~ Cy~ań,~ ~vej w Łodzi.
s{ tki ministra. spraWledl1woscl z p. Inż.
Pożar tYlnczaSeln z rzadkospotyl\.t1.11ą których poznano Kalnińskiego i Bogusa.
n~ tysfą(:a i .l ednej nocy"

.

\

i

zkienl KarpińskIm.

'lJL('.

O s;!odziny rozpraw sądowych.
sądowe wydały okólnik 'do
:~ ~,ltich są.dów, bv rozP,trywa~ spra.:wy
z ~~,tule były na pewnć ~odZlny ze S~bl~
,ap'estrze~allienl ich, aby w ten sposo
e (runa ęprawe nie tracilI czasu na O'CiZe~
~'i.y.e. (bip J
'
:nrt: E~z'ekucja D9datku ma1ątk o weao. ,
~ ,)I dalszym ciągu urzędy skarb~we śc1 ą
wl8Władze

ę'·~e raty '~~iczld. na podatek ,~a~atkowy
~
mooy e,
uc~i.}Gbe40;.«tWlć sPł~
,!i UTZłtd arboW'V'reJtWfada nale~nośg
'~~ze raty i nie przeprow;adza Ucyta.cP

'I wpłacenia c~ęści naleźnoślOi..,
ównież by nIe podrywać' (\-n~n;ji

~

.
f1tm.
H', ik"Dull postanowił tvmC7.aRO~1VOnie o·
"',, publicZl1ie licytacyj, jednak w razIe
lacania naleźności, stosowane będa dalr:
, l'esje. fbip)
,
.
tl_ O bruki łódzkie.
'
,,\Vy.dz'iałbudowl~y wvstapił woso,?ie
ł'olkierskiej;fO na onegdaJszem pOsle::
;;"tna.głstra.tu z wnioskiem. bV p rz;ys! ą:::
.. ,10 naprawy bruków, na uli~ach mi.astt,!'!r.~ .. ce1t:t by zakupIOlIlO wlększ~ 110sc
, ~fuewlllaneJ.
(,;,~eferelit wskazał na oplakallY stan
~',j1w nlieście, a sz,cze~ólnie na. ·~.d.icaJCh
ldej, KonstatYl1OWskiej, Głć~wnell Na:::
;za. po dyskuSJi postanowIono rozP9;:
'. pra'wę bruków i zakupić odpowiednIa,
~

i

ilości bawełna.

turewa, którą ,zmarły nosił. '
.
WSZ'HScy trzej tragicznie polegli zaIDiesz
wej Wawrzyn1ec Kamiński w towarzystwie kiwali pr'zy ul. Emilji 30", Ciała Waserlinga
nieodstępujących go nigdy toporników Ludwi do chwili obecnej niez,n.aleziono.,
ka BQgusa i Klemensa Waserlinga przedostał
Godzina 11.30. Oddziały jeszcze pracuj~
się na I piętro w celu powstrzymywan.ia groź,: nad tłUll1ie.nien10gnia~ oraz odnalezieniem
nej fali ognia.
i . zwłok Waserlinga.
Krew ścinający w Zyłach obraz
A oto już na ranlionach ni<>są stra~aśmierci słr a.! altów.
cy trzy czarne trun1ny, widokiem swoim ~
Następne sekihndy byly str.a$Zllą .tl'age~ rzucaj ące na wszystkich cień smutku i żalu..
dją. Oto załamał się sufit II. 'piętra i padając
~t p:;naczelnik V. OddZ;a:łu Waw;rzyna pierwsze załamał \ Je,;.odcinającdrogę po~ niec Kamiń.ski pl'a.cował 26 lat w Str
wrotu ()fia~n.Ym strażakom, a zarazem ogarr~ wej Ochotniczej i 'był za swoja
mając ich śmiertelnytni uciskami płomieni.
oraz kilkakrotne ,o~alellie ludlzi BOIgus i KamińSki przYW'aJrli, swoje na~ nywszystkimi, dękoracjami. (pap)

,

Naczelnik V. Oddziału Straży Ogniot::

rz

tramwaj ." lM . .,@
raco.nik ,UUf.

"\Vobec zbliźającegos,ię terminu rozp,0;:. funduszu"bv rilie bylo' przerwy 'w

częcia. beZl'oboc~a,przezptacownik.6w tram~a . waiiow,rm. Z tych też ,powodów ra
Joyvych; odbyło się w, d lU wszoraJszym pOSle ,przekonania, iz nie flloźna udzielić'
d~enie rady zarzadzaJa
KEŁ., Pl'ZY wspqJ,.;,' kom, żk\dancj podwyżki.

udziale 5 człol'~kó,v akc
aduszv i ~ch.pr~~'d
(>m.awiaTIlo również ew~en:tmun
stawicieli maf.Pstratu.
szeni~ c.enV biletów -'tramwajowVich
"Posiedze11ie trwało kilka {:!odzin, pod~ koje:nia' żada(l ' pracowników, lecz
stki. (bip)
,,
,'cz,asktórych przedstawicie! dyrekcji~;.",złożył ",czl(mkowie,rady" sprzetciwili sie.
't~- O budowe ,;Emach6w szkOlnych; " " v sprawozdallieze stanu finansoweoo p~ed?ię:::
Wreszcie PO dłuższd N'"''''''',,'''
~:Na ostatniem posiedzeniu ma~tratu blo~stwa prZy,c,ZCIU deficyt się~a ,,200 milJar~ się, 12 yvedluf;! klasifikadj zaw
" Iiajko'Vvski wY.stt}pił'z, wn10skiclll dÓW.Il)~., ,z czego pokryto dotychwas ,tylko ków' trątllwa.Jowvch r6żn1 a, sie
'eszenia, budowy. nowych gmachów lO()JnliJ~l'dów ln)~. , ' . ' . ' "
"
. kate~orJio60,proc., wobec
ch. 'niezależnie od Już wvbudowallvch
.". W dvąkusJl nad zadą.nlaml prac.~wnl::: no pod'wyżki nahliższYlll Ka1ł:ejjrol"~()
, u.iacych się.,
, ' , kow tJ;,alnwaJowych. dyr.ekcJ~ wskaz,ala, 1Z fun a najwyższ;vIri15proc.'
h~'Referent wskazał, ze wybudo~wane J!lz dusz, na ,kupnowę,gla l na. n.aprawe w.z~le~
,
PropOzycję
'postan
\ .t zmudulą. się wśtódmieściu, ;eaś. dz'"" dnie. z,!m1ą.nv S;zyn p-muwa,J0WV!ch ~v~erpa. kOIDUillik;owaćzwiązkii>wl t:ram
~h Vidzewa i Bałut zmuszone beda '\vędro::: ty S1ę, 1 dvrekcJadazy do utworzenla nowego
.~z do śródmieśchi pO kilka kilometrów, _ _' __~lIIGIli!lllllllll~~~illliill_".lIalU~. .IIiIIRI. . . .iIIIIIII!m""'IIIIII!I"--~"""''''
~M $ln~zeciwia się nawet przepils minister:::
' . b '. b d
dn', '8 b
'
" światy.',
'
ąl:l'ona tecl~nicz11;~.bu.dowv kieruje iuro,u"~
'.' .', IU. pos'tano
Ławnik Hajkowskipropo:n:owal, by Wy ~lnachowmleJsklch.
. ·,.~i'j,
"
lu 'Prawn.ego, cęlem ~,,~L(lanlp;
.
'.:tapić do budowy ~machó\v szkolr).vch w
-- Nadmierne opłat v na"koJejkach dą~ ,
,-..;..: Opfafyaz
. ach i na: \Vidzewie, ·wywłasz1czaJac 1u b jazdowych. .
,'Vvdział Podatkowy ,L'J.oi"'~Jll:ii~:I:
~ odpowiednie place. '
'.
' \.Vobec pobierania ,przez zarzad kole~ek . do wiadomości ospb ,
Po dłuższej dyskusji nlaf:1istrat zas~dnl~ 'dojazdowych zwaloryzowanych ?płat l).~ZeJtlz oPl~ty za prawo ,. J~zdy po·
·zy~hyln się do wniosku refprenta 1 pro dowvch według nieaktuall'1CJ dZIŚ relacJI l fr. b-yc 40. ~l~ I.J l:~Ietnlar~~.Ii
rzeslano Zi powroteJh do komisji dla zł. :;: 1,900.000 ~.- mk., Ma~istrat m. Ruc!v ~a~. By )\1!eJsk~eJ (Pl~cWoll1o~cł,
,'t;lne~Q op.racowania. (bip)
bjanickidzwr6cil sie dp Ma~istratuJodzk.lę~ ~torz:,; ~ me .otrz~mah ~ l1a~azo
~,7omachy szkól Dowszechłlvch.
(.tO o poparcie wSlzczęteJ
przez władze n;lleJ,:: ZgłoslC ~o 111~ ~ doWypZłału
Wobec rosnacych potrzeb szkolnictwa ~kie Rudv Pąbjallickid ,ak~ji protest~lcy]n~J. W~J ~I °WOdC~~)9.pokóJ>
NJ*.4.
.~~ Mai'Hstr';t postanowił przuśpic:: .L\kda ta znl1erza dQ ws~olne,~o wystapleTIla ,,), Zła" ,o 'laS k°W. Vt uprze łztT
~1V
~'"
, 1 , . . . ')
1\'1' K l Żel z wnlo,skleln o wye,~zek pp terIDlnle, , w~e hla . OP.. al. y
'o:(lczenie budowy E.!ma.chów szkół pow prze; 1.; ln~d . . 0 'z duo kOlejek dojazdowy'ch po~ n1ęte w drodze · e~zekucVJnel.
i~N·'Y~{ . przy ul. Cegie~anej, i)rt!wn~)\v~ bl?~~r.l.e nach~~żid i, przez.naczepie jej na,
~ Podwyższenie opłaty od
',.,OI~()~Ma.rYsinskieJ i Nowo~TargoweJ, w 'karb Narodowy. bQ.dź tąż na, r.ze,~z !<:łl,S pałkowych. .
.
Q;SQ·b; -by fZlnachv te mogły być odda~ I-.J. j ki l Łodzi Rudv PabJanickleJ 1}11U1St
PodwYzs.z?n~ zostala opł~ta
Ui~ku z początkiem przvszle~o roku ~~li~zl1;~ch.··
."
.t/!". sztuk banderolI .z~pa~kpwych l
',,:,
,
,~.
' _ .. t . . Cn'l"ń .... "e te 1"t\1 r.nC"~i('>-rt'l;p,ni.u, M.GJ,!l&ttnt.u w
uwkg 2.łQ~ cz.\dimUJQU.;2OQ.
t'~"'łl1_"'ae,' ~ eal S.a, z.s.newnione f ~
~~4."I>l(V

te

j;il.

,
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Targi

poznańsl\ie.

(-) Cz,warte

Tan~i Poznańskie zapo;:
pomYślnie. Wvstnwcy za:::

rencyjne polskie~o prze.111vsłu tekstylnego. Pt:
zatelll za~ Gd1Uisk moie sie rozwinać niety,
ko, jako rynek ba\vclnianv dIn Polski. ale t,tl.:

paI'lstw zaborczych oraz

pby wvdmw już' przez

wła
obowiąz.v,vać hedzie na
,p~l.Iistw·a ustaW,t jednolita. N
wejść w ~vcie w r>ierws,tVUl dn

lui4:tst

że dla. Rosji. paiistw bałtyckich i WSZyst
wS$ystkie wolne mi~jscl.l na pl.ac,u wy.sta- 1dc.h innych t1aństw Europy \V Hchodniej.
"po o:.!łosl.cniu ush:\WY lniC$'i~c. ił
.wowvnl. Z zakładów pallstwOwych zgłosiły
\VCf.!()y w celu urnożliwie~ l)(Xłatrd
KONCESJE W SOWD.EPJI.
swoJ udział ... ,,skl,ltboferm". "Chorz6w i
( -- -) \Vkrótce I1Hlhl być' Opl'~l.C()'ValW !"!tUWril urz<.;:dowvrn , doldadn* . 2\
..,polmin ~.. Również z.apowiedziałv sw6:i u;o
oział Zwi~zek 1"owarzYstw Kupieckich w Ka:> przez rZi.tu nowe unl0WY konce~;;\'jnc. \VYSUW~l nin. s~<.; z uia. Skoruwiw;. l~be,t.:w
to wicach i vVirtschaftliche Vereini,gung Hir ny Jest nowy projekt nadawania k ' ll1cesVJ • bt;:dZlt ' {)L!łosl-(II1Y w HDzU~DAlku Uj
Polnisch···~Schesien. Jedna z wielu atrakcyJ wedlug którego nie kom,isar:lat . handlu zew .. L~ZC przl:d •wdśch~m ~tĄWll" w ~•
czwarteao 'TarJ-!u Poznańskie1.!o będzie radio~ . nętr2inc~o bezpośrednio bedzie Je nadawał..a
;:. raza
ofico Ucł
fOn, ustawiony w wielkiej hali maszynowej. ~rupy kapitalistów będa otrzyrr'"'.v~lłY opcJe
południe d~~tarczane beda radiodepesze, a na trzy lata i beda zawi€ralv w SW°.iem imin~
G OTO WK.'A:..
W szcze.t{ólll 0 ś(;i wiadomości ~iełdowe. Po po:: niu z ka'Pita!em za~raniCZnYln kontritktv dtu
D{»)arv 9350000--9300000
ludniu odbywać się beda koncerty przez radio }!oterlllinowe, nawet na 99 lat. Na drugim pIu:::
telefon. Urzad rrar/4u Poznańskiego zaprosił nie stoi kwestht oddania lekkie1-!o. przemysłu
na ot\varcie 1\ar~6wprezydenta Calondera i w rec'ę kapitału za~rankzn,elto. Cie:iki prze,~
Bel~ja 427500-470000
Kaekunbecka... 'Z (Jórnego Shu;.ka bcda urucho 111vsł n1a tymCzaSHID pozostać w reku sowie::
łlolwldJa 34g5060~'~'3465000
A
mione specjalne' poci~~i w oJkres:ie tr\vauia tów.
~iatlaja się

jęli

bardzo

H

A.

"*.

udzielać
b~dą. . zn.i:tek na przejazd kOleją dIn, ~rup po~
;WYżeJ 80 os()~. Zniżka polegaG hędzie ·ąa teIn
, 2e grupv~')łaclĆ będa czwa.rtą. klase. a Jechać

targów. Poszczególne dyrekcje kolei

,będł\ tr.zecia klasa. () ile większa grupa osób

na cz.aa

z~ło$iswój

ny wagon.

wyjazd. otrzvma

specjał;:

RYl~EK BAWEf-lNIANY W G,D.A1\ISKU.
(--) "Danzi;!er Neueste Nachrichhm"
zatuieszczl1lJąartvkuł, '(Jmawiaj~cv spraw e u, twortenia w Gdalu.ku portu i rynku bawełnia
ne~o. Jak wiadOlno. udało się d()nrow~dzić do
2awarcia układu ze skandvnawskiIn koncer:;:
netrl .ie~lu~i morskiej, który przy pOnlOCY o~
krętów posPiesziI1ych utrzymywać będzie stu:::
f6 ",v Gdansk'lem a n~nn"lt'
.l A
~ ...
i'!:t1łtłz·bp
v pom w d"
1JV1..1. \>AoA,u,l B,1II
mervkailskiemii ek$portu.ią;cemi bawełnę. Juz'
t,.;.łlk l t .t emUWY~Onl
ł 'alSH;'
' mys'l ab y dla pOl
~,aa,
skic,.;u przemysłu tek$tyl,neS:!o utworzyć l"vne.k
ba~vdhuxny w Gdaiisku z pominieciem Bremy.,
Pruby te zost~Jv obecnie wznowiOne, HDan~tlrNeueste' Nłl!chrlchten'+, olnawiajac po;!
~YŻS2V zamiar, stwierdzaja: że jest. to przed..
si~wzi<.:oie ąrniałe, Rdvż nie chodzi tu tylko o
V w Gdańsku stworz.vć port dla wvlalt
ładowania bawelny~ lecz przedewszy
stworzenk po.trzebnvch rio te~o t~
kt6rych dotycbczas w Gda6.sku z.uZ kOllcem marca odpłvnuł z
J

LtJndvn 40600000--40360000

POPYT NAPOtSKA Sll.g ROBOCZĄ.
(~-) ·G'a.zetv p;.t1da6skie dono&'Z6.: Gabinet
k
dUI1Ski zwr6cił się do rolnktwa duńs "ie~o z

Newv Jork 935000G--9300tt
Paryż
557000,,-554000
Prarta 278000-~268000·
SzwaJCarja l 64000U-,.,16300t {l

wezwanielll o zWlększenie uprawy bur~l.ków
cukrowych tak, aby [)an,ia mQ~ła się samtt
z'ao~atlłZVĆ w cukier. W tym celu rzad złożvł
par amentow; ustawA w o'P·'ł" flI W1*e,. znl' es:iHnl' "za

\Yłochv 41~25'(}.~-41tlNJ.h

Zł

Pożyczka dolarowa 4950
A eJ:&.
Bank Dvskontowv 27-26-,"~
łlandlowy 28.5--:W-'"27 Bank dl
4,3-4-~4+.3 Bank
wileński Pl'VW..
Bank Kredvtowy 1.9 Bank Polski
&-&.5 Bank l'rzern. Lwow. 1.7Bank Zachodtli 8,25 "9.5·-9,2: fi
~~nk
. '. Z,.'. W1 ~t,).,Zaroł
. . ). ,.19'ł2!.5.-'~19 1

flI

kazu hni,gracli pOlskich ;ob;'tnikÓ; rohl~'ch.

Na raiie rząd duilSki zamierzq sprawadzić z;
Polski 1000 robotników.
CO SIg Z POLSKI

J'UI\N

. ot:v fran .1800000

WYWOZI.

. (--) Na ostatnieln posiedzęnhl z mnfej:;J
szoneg o kOlIlpIetu (Jł6wne~o t.Trzedu PtZl\7WOZU
i \VyWOZcU uchwalone zostało udz:ieleni{~ p(}.i:
ZWQ.
wvrobów rń:i4.lioC'Dvch·
f bleń na WYWó.z,.~
1\jf k .
""'Q'
l''.!t.j
ar vce W ll'J.i"ola:;owie w iJości l tni Jona
pkl.rt. bekonów nal okres
'}' do 1. stycznia 192;r.
ł
. ozatem ZHZWO ono owarxvstwu orum.vs 0;1

Z l cm.. () ~17.)~O":N
Oi.ił,1ł
ł
. ." (,. . (~ra t a 0175
ł
~~~,t.
18
irodzisk 2.5: 4 i 5 etno 2.~
..
'75 P. r-amVl:H
_t chem.
-- ,. ~_.w1.Ał
1,425-~lA75 ~pie8S 3~7 !'itrem 41-1"
wemu Praszka i Pilawa na Gómvm Ślasku O.J.;oo"'rO.650 Elek:
'O""f)·.-63.5.lJ
n~ yrYW~t J .2OOO.OOO kl~. rudy żelazn ftj •.R6w~ Elektr.,
O
i S
11}eZ us.truonp k op;tvn~ens na wvw z
tonu ilI>-~2,1-2 ..., Ch . 01'. w
"
tj. <.>kolo J. (,00000 szt. SU6JOllvch skbrek kr6.li 2.7-·~2f'o1-2.t (;llshl'\vice
n

•

ó 2OO

czych l Słtl.J~;c~vch do kOI)-ca 1924 t. Od sko~ 8,-9,5-'8.75 MLchał6w 2.25'"' 2.7
r.~~k tvc~ P9b~1·Jlna."b~dz!(: J>n!~tn ')\r>~\\',":I<.F)( ...WRw'6~ro 1,;5-.i.;;16'J5~i...,te;i'''7p!itleJ''0
w WYSOkoSCl 50 proc. zysku, f,ksportera. eZY:ll/O~50-0JOO-o. 540

li 1500 dohlr6w od 10 tonn. Niezale~ni.e od. 21)5--18.5 (3) i3-··20 (
1,075-1,8 {'lot. Pn. 'aft,
() em., 5~7--5'ł9 Lenartowicz
u do Gdańska pierwszv p~ w. wysoko&Cl1 '24 z1. ,.od 1. wagonu)O tonn, łki J$)5-a15 Ostrowiec 5 •.
t;Jna" k.:tóra bedz.,.ie,· Ztlłado\VUll a ,w ora~ uchwalono UZllac za rl1epodle~aJa~e zwm (2.)) 27 ł 5 (4) 29---'3.O L.ł.l!P.op 25-2.77
w· składachnal~aIOYchd() wSPo;:t tOWi O'R1atv wywozowe, JUŻ wniesiopl'> '"'I1'7V drzejów (3) 6-38-35 (4) "'41
koo$orcium i ktdJre to składy m,0$ Vv"YWOZJ.e wytłoków suszooveh~~ł..35~-2,1 Otthwein· 1. 75-~1.S5.
2O ()OO '. ba!! bawełny: ti .. niej ł
OP'(!'ATY STEMPLOWE
.lY'>-~35S,25 Parowozy 1.65'-1
~eCj~e.tnie tyla, ile WVlIlO$i mlef,.'1ęcz1.t .
.
.
J.
Rudzki (1) 7.1-6.2 (2) 7,25'-6,6 . Uev
t(~gO pozwolono na wywóz 470 tonn burakóV(
st1.sa.onvch ~a,pobranwm opłaty wvv.,rozoweJ

w

t

łódzkie,~D P1'7~~·,'( .. ąłu tek·
'(-) Rada i Ministr6w uchwaliła w dn.
V,;;p"l~J,.~.\I-V się. tei już o wY:kwalifiko jl marca projekt ustawy o opłata~h stem'{:!lt;n'
. Dla. przem.ysłuOOlskte,go 'wych. Projektowana ustawa uchyla wszelkIe

za~Qzenia w.Gdańs
rynku
'~romne . Jc;órzvści. .. 0wiem
~o" potanieją ogromnie ko~:ta $pro~

·bawelo.:v,

bardzo

4

00

PrzedewszystkieUl

t~zmezdolności konku~

obecnie obo~;8.ztIjące

przepisy o oPł ata 011
stel11plowych - p i s y kt6rve;h mnoJ;!tiść i
zawitość
Wysoce
ud.nia . ich stosowanie.

Przestana za.tem o

WY o opłatach

i~ywać za.równO U$ta.~

stempłowwh

mc>rato;rjum mlr:szkaniowes;!o.

prze1ete.. od

'e~eli

!!t1~ (dr) 0--7.1-7,~: 5

sm,

w.we 12.3 14.~5-13,2

6.~

7

prsus

1,4
3.,,~-4-3:7
1.\0P1~f.l5 Wulkan 17 Zawi~rcie (J.
-0.1':1\1 Żvrardów 1.600.0--1.700.0-1
pol 0,270 Borkowski 4.5~~-S.l5-4.9
630 Svt;tdv!cat Ęolni.czv 10 Z.Je,glu
0.600-0 62.:> Cmmlów 2,7 Hab
1

nie 'Przvj

mie odpowied.nfej pracy, wskazanej mu przez
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy

WE

na W~t

runkach w danej miejscowości o~61nie przv5C:t
tvclJ,. z wyiatkiem.. je~e1i odmówi pl'zvjecia
pracy w zakładruch. objetych strajkiem lub
lokautem.

powiednią.,
pozwapego ł

Praca winna być uważana za od,.
() il~ 'odrH)wjs.da kwaljfjkacjolll
nie Jest niebezpieczna. ani dl~

jego z«;fr0wia. ani 'moralności. jeżeli jest (\'I"\tact\
wystarczają.cQ wedle pr.zvjętvch
n:ieJ8cowośct~. okre~u lub zawodzie

n.a

IlleSl?owodUJe dla pOzwane~Q
przeszkód przy powrocie' cdo j.e~

dowej.

Vl roku

ARTVKUŁ 24.
1924 od właścicieli

w dane:
nor!ll lWiłj:
powaznvch
pracy za.W(r

ROZDZIAŁ 'Yt

nieruchomo

~ci mieiskich, jakoteż od właścicieli P().fożo,~
nych \'\7 gminach wieisktch budynków o cha#
.rak terze dochodowym i za:robkowvm 1 a nie
ZWitlZanych Z produkcją rolną będzie pobra

!{Q~~Yl&.t9.:wa!Z

POST}>

Ą

r'"

KARl'T

AlTYKUŁ ~!.
celem obejścia lub

n Kto tej ustawy

posŁanowie{l

przed

'

lenlCZym do spraw na;łm u T)rz'TtaczA
ny na rzecz Skarbu pańshva p()datek w wyso dę lub prawdę zata.ia. w inny sPQ8ób
wJenia te obchodzac lub
•
kości nienrZeKraf'7.aJacej 20 proc. płacone~o
pr7A:>Z najemce komorne!o!o z wyłączeniem kiei:!o postepo\vlllia nakł a
opłat dodatkowych. (art. 7 i 8). \v,lJ:!lednie od 'PO~~cnv, _. ka~ianv będzie
kO$Cl od tr~ ':l:dotveh dO'
\vartości czynszowej pomieszczenia nieoddane:-.
albo aresztcHl do sześciu tvaodni.
~o w najem.
1n O żna nnłoi\'u r6wn,ocześni~
Podatek ten nle będzi.e pobrany! a) od n'l'
~ą.dv
oowintowE' (pokoju).
nieruchomości. z ktc,!vch roczny doohód nl~
przekracza 25 złotych: d Q ch6d
dla n;erlh

QhQ~, tH.)d,nad.ajaav

'COd

o

Ot"b\""

hnl~

n"wil
...1e enlewski'

WYCi.,

ś.

t' p.

1'Ill

l~
ił

~.

atn~·

bywalei

·zc

~

~dr

01~Jtrzony

~.

SW .. Sakramentami po ci<iikich

Wyprowadzenie drogich nam

III.
Cierpieniach zmarł' dnia

zwłol, na,tąpi

fj~O~jCki. Na smutny ten obrzęd z:.lpriJsza.

krewnych.

w

piątek

odzie
9 kwietnia 1924 r.

przeżyw.szy

jat' 40.

dnia 11 b. m. z domu źałoby przy ?I. J~~uba J'& 11
kolegów i znajomych pozostała w nleutll/onym żalu

priyjaciół,

na

Stary cmentarz

:~6-1

Nabo~€:l.stwo ża łobne za spokój

dn. 12 bm .. o

godz.

9

,rano w ~ościełe N.
...... WeIoryzacJa opIął.

a.

"Zgodnie z wnioskienl Wvelziału poaat~
Jtowego, Ma};!istrat postanowił wvsta,pic'do,
Rady Miejskiej o zwaloryzowanie opłat za; pg.
rafowanie ksia,g obl'otu w spOsób l1astepujacy~
,a) z·a oparafowanie ksie~i obrotu. zawie,
rajacej do 50 kart 2 ft. zł.
b) za oparafowanie ksie~i obrotu,' za*
wlerajacej ponad 50 kart 2 fr. zł.
i za każda. kartę następną. 0,Q5 fr. zł..

tp.

II ajater _RzeiniczJf.
zmarłym

tracim,

z&lcnegokąlegę ..

Niecb mu ziemia lekkq

b,dzie~

laflą~
l5

~~~

-

.

,.łu

.

,

"

[elhu Rzeźników WtO~lL
•
Ie

isł

an

t'

~omit~tu ~~I~~i~n~r orrawcU',
do'Rady Kasy Chorych. ( 1',)

j
li
1} Ziętalski :Ant. lat 40, kooperatysta, ~'
5 ~,
.... ,
'.'
..
f"
·
logo
Sierpnia
40. 2) J'ulamowiC'll Ign.lat 42,
'!~rzędówolforounikl:lJą na$tępuj,!cy
7) G
' o; ci z. 16.3O", P'.~ m~nister ZlOZy o leja prawnik ··i ekollomista 1' Gdla.ńska 19. 3) Turskii,.
)..~OWy pragram l?\obytu w· Ło~~i, p. mi~ ue wizyty,
Franc, lat 48, pr:zemysł:owiec, Gr:a.bowa 32, ~
~. andlu i przemysłu w dnrt2ch. 10 l
8) Godz. ··20:l!\iI~.I·0biad na ,oześc mini,stra Meislillg Kazim. lat 44, przemysłolWie~ 'N';Ra;'
r~. m.
' '
w Grand Hotelu, apo "olbiedzie pr-zyjęcieJ -,dwiańska 13~15. 5) Muszyński Józef lat 36, hap:
O.tBzwartek, dnht lO-go kwietnia:9) w sall<Ch ldubu ~,StQw~'t,trzyszenie z dlowiec, Rzgowska 93. 6) Makówka Ant. lat ~ ,
5·f> Godz. 8.30 powitanie p. m,inistra -na roku 1886" wG-vftiOJd Hotelu.
pr:temysł()wiec~ Andrzeja 7, .Geppert· Jgnacy
~~kOlej:owvln I~ódź-Kaliska i odJażd do
-Piątek, dn.ia I1-gb kwietnia:
lat ::t8, kooperatysta, Józe~a 7. 8) Pawt~ .~ ,
m~ Wojew6ztwa,
.
. "",
10) Godz. 9 rtluo.'iZwiedzanie szkoły chat lat 39, zakł.~zewski,Przędza1nia:na 38;}
'5~) Go&~ .. 9.30 konferencja ,p. ffil!OJ.gtra
w;łókienniczej w Ło,dzi,
9) Zaleski Karol, lił 53 d'Ylt. Rzeźni MiejsldeJł~
n.j,ęWÓd2twie ze zwiz~kiempnremy~tu
11) Godz. 10.30. Zwiedzanie szkoły rzę Inżynierska 1. 10) Włodarski Józef lat 51,pted!i
7 b"nicze(J·o w Pailstwie P~9k~em, Kir~jO- , miosł t\v Ło'dzi,
zeS Zjedn. Rze~ndk6w, Główna 26.11}Dtt1zeWi4
~'~wiązkiem Pr.z;em. )Vlókle~lC~ego, Zw.
12) Godz. 11.15. Pttn minister odwiedzi ski Konstanty lat 45, przemysłowiec;,~~
t~tzalń i ,farbiarń i Zw. far1:har~ zal"ob,. "Ręsu(l'sę Rzemieślniczą" w Łodzi,
go 103.. 12) Żegota ,F:ranc. lat.~: Przed&c. B~::
13)
Godz.
12.
Odjazd
'dOI
Zgier.u.dla
p Strz.K!an. 21. 13)Wouc~~~ho~sk~ ,Wal;
1:J) Godz. 10.30. P,rzyjęcie prz~dsta.wicie zwiedzenira .zakładów .,Przemyslu,;·Chemlcz;II · 28
lat 48, Prze~s. iBetonowet Kdlnski~go. 11~,
sy Rzemieślniczej'"

i audJeo.cJe w nego

.'
...
'..
'14) Godz.'15.30. Odjazd ze Z·giel;"ze: do,
) Godz. 12 Pan mindster wyjeżdża Ozorkowa dla zwiedzenia fabryki HSc}ilosse.
,. janie, gdzie zwłedzi fabrykę Krosche rowskiej'\
. '
.'
15) G'Odz. 17. pc, powrocie z O~ork~
i".r) Godz. 15. Odjazd, z J?abjanic do
ę ŁÓd,zka
. . t er
. .ZWl.
. 'edzi Ele.ktrowni.
wa
p. .mlnlS
.. _
. 's ~
16) ~ Elektrtorwnl odJezdi:a P,,, m1Dl1 te...
I ) Godz. 15.30. Pan min~ster. odwiedzi
w.• . y .zwiq;zku przem. wł6kiennlcze~o ~, na stację Łód1ź-gabryczna, Skąd l?O Nrac'g, d0
l .el Polskiem i Kraj. Zw. WłókIenna;: Warszawy o godz. 19.30;
W oje":'Tództwa,

~
i

I

•

-- Baczno~ć roczn!k 1903!
.•
Jak się, dowiaduJemy z K~ll).ląarJat~
na m. Lódź, .pobór, a w~aśc1wleJ prze"

"ojskQwo-le~arski rOtCz:qlka 19k03roz~

~e się

luz za kl~a tYf:!odnl. W s a~anem
'fest, bv zainteresowani w ulgacp. l ~dro~
ch' ju2 obecnie zebrali wszvstkl!e nle~be
owody stwierdzajace prawo do u1!1 1 o:::
,,'.' il, f:!dyż zasadnicze ulgi i 0.droczenI. a mo
ć udzielane przez KonlisJe pl'zef;!lą.dowe
ł w dzień przttf!ladu~
.
~ - Dełe~ac:ią' w sprawie. .~WVkwltowa ..
!łvierzyciell..
'.1 W związku z mają.ca w~ść w i\"<:.~~ Vf
'ZsZYCh dniach ustawą. o waloryzacJI yhl~
! ł i listów zastawnych wyjechała do "yar::
'. z ramienia właścicieli nieruchomoścI ~.
ł delegada w osobach PP.: PoaonowsklC~
1fl. V~iilkora, celem pocz. vnienia sblra{l, abv
IYciele hi eczni i posia eze listów z~pvc.h ~() ł. lak :lJ.9Jbard
slaZywd2;em,

i
ł

14) KadyńskI Edmund lat 421 Zakł€td'Eotk~1
ski, Na~ot 2~. 15.j. KOPCZ\Yllski StaoJJ..,,I~lt~~~~

M~ch.PlekaroIa, JpIJusz.a 31, ·16) Dawl~l

'

skl Kar.. lat ~,P;r~em~8b Mejtałowy, ~~
6~. 17) RJołik Jozef lat ~8,~I~~Fry",
PIotr.kowska
1,3.2. 18) Met.S&n
..96.
00
... ' 19)
~6ze.'.'GI81jewi
f.' ,.rat
..;.~.,
:,'.przemysl()wiec,Kilińskiego
iJózef, lat .44~ prloomysł'órwiec Nawrot3ł:.. ·.
SokQ~wski Jan, lat 64 Zakł.Blachat:$ki . ,'~.,.'.,
skiego 79. 21) Obrębski Teodlo!r, lat 55 ~akt,,:
Obuwla, Piotrkowska 115, 22) ~~c BąrW~
Iierman lat 60,F,abr.szczotek,Zie lona.',14.
Barski Le.olOl lat 35, Brzetwory c.hemieZne"P~ ,
..
, ' , ''''~.\!.'-....:.
ska 77;
,
Pelnomocn,ikiem ninieJszej. Jisty .. jest
Bedparczyk Józef, Izamieszkały przy-til..$~~aaą
wej 32 w Łodzi. Zastąpcą,Jeat K:Q>W~&~' ~
bryel, zamieszkały Orla. 17.
;
,',
Siedziba Komitetu - Skłaa0IW18i~~:
t-) 'Yincenty Kusak, . u1.Nawr~t.31l
(-) Edwalrd Meissner, Senato:rska;
(-) Wiktor Groszkorwsk~ S~,~~i- ... '
(-) Leon Dębowski,' Po~'H~~:
(-) Jan Macińskf, Senatorslta: :18 .. '
(-) Antoni Suwalski, KilińSk1e~ 2071'
(..:.-) Włlo~dysl KW'apiitSki, Senators~a&
I

231

es ..

(--) Berfuld Fice, N..arp:O\riko .
~

\

przedstawi wobec 'go" • i członko\viq, (lddziału
naszego thuJluie przv
a do lOk,alu .ro\\"arzy~
stwa. Al. Kościuszki nr." 17~ w nledzwlę dnIa
13 kwietnia o godz. 5:::eJ popoI. na. i. ndczvtv
,,0 Ponlorzu~'. Jakie wygloszl:l '\vvbltnJ • człOnko
wie PTK. znakomici znawcy tego kt'fUU. Wprn
wadz,eni f!oście mile w l dzIani. po odczytach.
odbl~dzie się herbatka to,v-~lrzyskn.
- KOllc'ert Henri Marłeau.
Dziś o 'łlodz. 8,30 wiecz. odbedzi{!itj ~ie. w
Sali Filharmonji za;powiedziauv koncel:t swla~
towe~j sławy skrzypka wirtuoza ffel1;rl Marteau, który. juz przybył do l!aszegp; ul1asta: t: o
koncercie łódzkim Zna!OID.ltv ~~~c wyJc~dztt
na dwa kóncertv do FllharmonJ1. Warszaw:;
skid. PrOgralll łódzkiegO ko;ncertu Jest nad rWY
raz iuteresuhlcv i imponuJą,cy zaraZCln. Z~:t;::
inh~resowanie koncerte~ wśród nluzvkalnvch
sfer jest wielkie.

e sportu.
-"Walki francuslde w cyrku CiniseUi..
Z dnia :rut 'dzień pdkł~ldgne decydujące
.3potkanie ,Gl'ikis:"--Cz;~UrlOla, Maska. :cYRlo ,:wynik
remi$OlWY. Wallia była b. ładna, obaj prze;:
ciwttiey wykazali wszy'stkie zalety zrupaśnik~:
sillę"techniktt i zwinnośĆ. . DecydująceJ'
pll"zewagi ant ~eQrnJf{go, ani d!ugie~o przeciwni
ka nie bylOiM
.

'Inne wa11O. me ódbyły' się.

,

~It

"

=ee=iDł;łiJ

"

-

Gog.

iłk

łN'R.

- Zjazd. krajoznawczy., ' .

.

Doda 13 kwietnia br. odbedZ1..e Sle pO
raz pierwszy w todzi zjazd dele}::!atow wszy-:-

stkich oddziałów Polskiego Towarzystwa. Kr~
doznawCtZle~o.Ł6dź niewą.tpliwie; naleŻYCIe SU~

.1\1. S01< oJnickiego.
Dzisiej~zy odczyt W StowarZyszeniu
Ha~dlo.wców P.olski~h, ()i Tr.adycjach polSkiej
pohtyk~ .z~granlczneJ Dra ,Michała SQkolnicki~

go, prof. Szkoły Nauk P<)ht~1c~nych w Warsza .
WJe b. pos,łn RzcczypospoIttcJ \V Helsingf~
sie i znawcy ntlszych BtQsunków zagranic~

nycH, w'zbudził łatwo zrozumiałe ZJad"OlteTeSOar

"wanie.

Nic też dziwncj:!o,
pozostała tylko
niewielka jc~zczc ilość bik~t6\v di) nabycia. '
- Zeb!"snie N ar. Org. Kobiet.
W niedzielę ania 13 bnl. ') goldiz. b-eJ
po pot odb~dzie się O gólne Zebr~nae czł'oo
kill w lokalu przy ul. Moniuszki Nr. 11. .,
O liczne przybycie cdonldń prosi
ZarząCL

II

.

11

J I

w Łodzi, ul. Andrzeja
Bielizna darnska i męslra.
Trykotarze, I{rawaty ęka.~iczkt

" na trzy
m.

daną będzie

lIil

Komedja w 8 aktach Martinez..Sierra, przekład Wikt. Popławskiego ..

Cal"owita obsada W.rslawska
-

w

głównej roU-

s

p

lalimi~rl JunijSZa-

'5kładające

Leszcayńska,

HtlenaPawłowska. Hęlena
rtańskl. Ka,rol

p,osz

Krzywicka, Wanda Jarostewska. Juljan Dobo
Banda. Witold Zdzitowiecki i inni..
Reżyserował: p IBJoweł O.er ło.
teatru "Scala (4, od

n-Z i

nadających

sle

s,uchej lesistej miejscowości w okoHcy .Łodzi lub Tom~szowa bHsko,,!Olejowego

MarJa Ma.jdrowicz6,wna,
TV

12 pOkojów l

na kolonJe letnie

udt.iał bior~:

,HOllorata

gis z jedne~o dużego domu lub 2 mniejszyell

po 10 -

n e,

i

P~śmienne oferty ~ podaniem szcze~6ł6w proszę nadsyćła

do nRo?woJu·· sub l_Koletu.

'

1333

I

od 5-8

dla .przychodzących c~orych,

Przepraszam

, ch" fa.b.r-yk'··krajO,WYCh
,.•,a;lepszy

Skła.dWi., Wódek i
.

.

..

nad.

1154 ..1

'

Delik,ates6.

arQln

W&·

!II;

Łódż{ Koperni.ka '(MIlsza) Nr. 23.

II1II

I

(134~

z arzfldieniem i 3 PQkoje z
kuchnia w okolJcy al. Kił;ńskie

.

~o. i Pomotskieiodstąplę. \§lilł
domomo~c: ul. Piotrkowska 97,

od 6 do 1 Wiecz,. dozorca 'WsIta
że"
"
1152-1

" '. ,'010 '.pra:edania
sypialka 2 szaty~ 2 lóika, 2 noc

na szatki,
~"ycia Vla~ okoto 56000 łokci ;kwadratowych, przyle,.
.~gaj~cy,do 5 ch uhc,. Bliiszyoh wiadomość I ,co do ceny i wal?·un~
'JH5'w"udz.ieII
SkuyCkit ł(6di,t.KHińskiego 15L..
,.
'. ,115C.. 5
nr"
....

jest do

Na wielkanoc
Ilio~p,ł.• ,m,skle:'

Tr,kotJ' .'
Jak równiez inną konfekcję męską
1559

dębfjwe nie mato\:\)sn€'. Włado
mość; 0:1. Kllifi$kiego Nr: 40.' w

stolarni.

'.

i

1148-0

Skarpetki
VJ wielkim wyborze

93

Dr. Mł.Jodą\aiski· rozpoczął przyjęoia w chor. zęb ów od' 6 - 8 'Wiecz
f(ontgen~ dJagnostyka, leczenie (powierzchowne i
zClepienie ospy. Cena od porady 2.000.000mt\.-od

PU)jmcfjechol'ych

tu

chorobac.łl WlzyłtldCh apteJaltl()śeJ,od

ro;~,L.

od ,U)llowv.

'przedaż ,szyb okienii,ih
:,10

cenach fabrycznych oraz szklenie budowli po' cenach

J.

konkurencyjnych

I

jnic

14 Głow"al4

k

Przybłakll,-'
się pies rasy wJJczet, Je~f6t:·
() "ebrooLI zn zwrotell1~",' . ' ".~
n krawca al. SkwerOW$1J J:'.~

Forlepl3Q \'

Krawat,.'

Peter.ige Piotrkowska

p,QI:3,~JL.

stoły' okrągle łkWa~

ki edens. bieh:tniarka,

Kołnierzyki

o t rP ., W li a 11, (drugie podw6rze
prZJ J ID U j e chorych we w~lystkich specjalnoścLacl

i~6i

dtatoweł

{ Ha wie.kanoe

R,lullwiczkii

.

g. 9 dO,5 ł pół pp. Gab'net dentY1tycz.,ny (łec~etuet planlPowaąie,
p.Ęadaje1.'Oskie~o dozorcę '. dro- wprawianie zębów), ,Badar<ie. leczeme promieniuni Rentgena.,:Jea
go)l1ego K. /E Ł., za nłewłaśd· czenie rfnsenem i lllmp~ kmarco'\a1ą Su~~zeplenie ospy. An~lit1.
we zachowanie, się względem lekarskie. Porada 2 miJjooy tnk" OperaCje, opatrunki izapf_~
niego, dr6i.nJk Ulojciecoo\nski.

izag'rsniCZf!YCh laK rOmulet

~elkie·Elelikates)1w najlepszych gatunkach poleca na
"eJlodzą~e ~WłętflPo c$sch znac~ili6 zn,iżonycn.

, przy ul. ZachQdniej Nr.. 27 (róg Konstantygowskh'n.~,

li~'a~ ~tani8ław

Dom K,cnfekclIjny
..

zn

fa

(ł

łł

ezystej wełny

trykotiny

Etar.niny

/

jed~.

z ostatni krój z angiel.

des. materjalu

75, 65. 58,IBOO 000

z kowel kotu

65, fS.

45,000,000
62, 48)000,000

Sp6dnicz':~i
" czystejwemy

,

głl.t})ardłny

125. 1101000,000
175~ 150.00(),OOO

.

Spodnie,
z sztrajchgarnu .wp'sski

ostotnie ':.'fosony

% łU;eWjotu.

.,

,

~) 28, 28, 22,000000

, z szewiotu

Ił

1615001000
55~ooo.ooo

kamgarnu.
Garlliłury

z trwalych

75.

dla

materj ał6w po

58.000,000
65lQ004000

chłop.

kOtl~urenc,. ~enach •

nadzwJczaj tanio
Swałro.e
na;no,wsze k:ólory'j fasony

kaMizelki
.1

Wykw'n~ua

ibloski

bielizna damska

najlepsze wyko·nanie z batystu. ,opalu po przyste;pnych cenaell.

Aleja Kościuszki 1a .og:Zame~ho.ta:,

ZO.stala

SKŁAD GŁÓWNY Nawrot M. Ą

stępnych~ Daje sie równlet na ra1yoraz
modne bardzotsilio.
i

:,',.

"

J'

'

Łód~,

,

Kilińskiego

tęlefolf

70,

,rf
.

oo1eca na 'wi~ta' WicSlkanoon.

173.

Wina,

Wódki,

Likiery!
Koniaki,

,At Koi[iUllki ~~ wto~li
",'I~~=::: "

ł

'

Choropy

f'

n'

Polecą

.

. ,

f"III, ~ r.:t .. y'

ms rk1ą. lcogat•."11:.

'.u
b

"

I

•

I

,~

Rumy
. '
, i 'Delikat.esy,
Puy zakupie 10 butełek1H~ierulub,
wina dOdaj,. butelke,9 ..atia.

'. ,

Gąsf!ckies;!o,.. UżyWtłĆ za pon'\rls
leka. rZth.' ,Sprzedają apteki l!$kla
dy apteczne.,.
i e4 ..... 1

Łodź. 'PrZ8Jazd
I Tal 1 19-91,
,
C.' en'
, y przyste,pne......dog"
o~dne., warunki.
,.'
~,"
.
'
.

1065-8 '

u\-"AGA:

piersiow~

OOI[i .~~lfno
~·ne~lYr~~?~~~~
sa.,"" 2e 1'" _...

e
b' t' i \ . 1 1 1 .
E .a'
d:lnhny., a li. V,

'

. ' po 'zniŻODJoh 'oenacen

T-wo leczarskiu
..

B

lń~ź. Ul.' Piotrkow!ka Dr: 101. tel nHr. ~~~.
'c

-- pol,eca:

'

i

'

ul,

,

Polecsmdu:iY wybór r6tnego' óbuwia pO'eenacłf

Sp. Akc. HandloWG-Przemyslowo L. 1. Borkewsl(i'

~~

,ki';.

~arlol

a ,r z e",
"
wal' kEi
lewni zy.'
sprz,edaje wagonowo idet~łicz~ie~

wartafilja ,ob ./' ·a

Młynarz
~5
letni~ nrakty~a, praeowal
w Rosji jako m8Jster 12 lat

z

znp, .wszellCle .re~ont:Ył obe.m.
a
J1Y Z nS]110WSJ.eUll ,l'l!aSZ)1IJ eJml J
mielentem . pO$7.ulntJe octpow,e
do ej pos;'ady~ BaJa.ty; Zielona

n
Dntrl
.,'. h"n'l IIhłfn,~'[Y
•. ·U·[j·~:g ::r:·~~~;~;;;;~i~.r~:
r II IjU
U l .b~.,
nu
do ro oszenl-a a8zet

,

'

j

,

. matowe. ornamentowe, Itatedralne/kolofOWe I t. p. Szkło
SOfi)We i ,druciane. do krycia dachów. Kit czysto pokosłoIlI
wy.·Ogniołll'wałekamieniu &Z,iMclawe. Plyty pie1)ap
skie kra.io,~e j za~ral1lczne. Dyament:Y' do ci~cia szlda.,
Komp letne sZkleni,e tudo~t'li on; z1.\1szelkie reparacje
honaje się szybko i po cenach konkorene:YjnSc:h., 15fJł

, t.ell,ŁódŹ,

usta 1711

iI

,

['

nu'

J.,,:,A

b'·

(958 :3

kresie szkól Sredm<lJ. SpECJ"
DOŚĆ: matemat)l\la, Chem;a, pol
su łacina 'l francuslu,. r'rze)za
~Q n1. 10 godz. ~-1
lOS1-- fi

Stopvołó

i tzci ni

i

~----_.------------------------------~~--~====~--~~~~~::::

()peretl{a szlagierowa '\v 3 alitach:

leatr ~[Jl[lllll .

l.', \

ulub. stolicy

"

lQ05-1

urslrtl,
~lierzeje\vskj9 Nlua
Józef Winiaszldewiez, B
Piotr Grło'wski.
B:le1v w liade tei: HU
_.....:'_o_..:;g.... d_l·,:-S_•.3_C_l_w....._ _--..:;;.-..----~-----------,f.._'
___. . .,.*,~,"_

I{aden,l"

-T~jS;;"'~
O....

'* " .... " ...,.

, ZaJ~ład ','Z8garmistrzo~isko" iubPerski

I

lu ster
Szlifiernia
or az
Prze dsiębiorstwo
s 2 k lars ki ch
Sprzedaż szyb oltienn)ich hurtowa l detaliczna. Własna wyt"óra
ni9

w Łodzi; uL Nawrot 4.

k~a.iowych Zegarki"
Z.egary !abryk
zagranicznych. .
l

najleiS:=.
mar ek

}''e'. .f". ep-·B.rac]1lI e

ze g.ar6W i. zegarków u~~uleczni<l się

kitu

poli:ostoWes;1o.

ił n d

S-·IZU ł,orJa
• odpowiedlfa na po
de. runKi 'świąteczne,

własnej plPaCAwna.

9-11 r. hez orzerwy.

••. _,_
••_.. _..._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - -_ _......._ _zao::::;
..

Sm

D

I i ń 8.,k •
714

~

133,,;

4

ogłoszBnia

55 morgów ziem!, lagajntkó N

j łąk,

~;.iiiiii+~zr-.....~~;~Ł!,.~iiiiiiiiiiii~;;;;;"if tjz;, korzystnie do sprzedania..
Kupno sprzedaż: Ad ntin istr~di '.. Rr z·~:() 'u".
i

r

WOI

"
w Łodzi

ul. Drewnowska
33
.
,

"
Dl

AGA: Czerwona

23.

alt

K

.

Historja tych

szorzędną

j

narzędzia
'WIadomość t1l~

łóźka,

iii

Na. Drewnowską spiesz więc bracie

Łagieitnickiej też z\l1iedź szańes.

Bo ta szczęście, czelta :na cię
Tu. kłopotów t~'ych są, końce.

('

przedam tanio },rzcsl.D. de;voWe, otomanę, tremo salono'
we l biarko 116źko. Plotl'lcow
ska 154-9, 11 piętrO.
,
1482-2
przedam .tanio ro'Wery męskie
dbmslne nowe. Konstanty"
noWSiHl Nr, 51 miesz. iD.

S

S

.

1485-~

potrzebny zdolny s~]arzŚn~

parkowe, alejowe

I ę-~~§~~~~~ii~
'bil t
zapticka Jo%efa zgubna . e
wolnego przejazdu K. E. ł."
, ',

. 1452.....1_
.
.
lias IrachomMoszek... ~~uL>il »
pMZp. rt polsld wvdolłY ~
Ozorkowfe.
1415-2
-

mI l chłopak dO dra

ma.

ł

Rudzka. WładysłaWO . zgebi a

do""ód koleJnWy wvc;lany
rzez Dyr. KoleI :teL f5C~.3i2;~·

zimotrwałe

Na8i ~n L KołarIKDW~Ki~~D
12;;:5

10.

.

1489-6
przedam fortepian w· dobryn

,M.asaz twarzy
m, 2.

leo

śwIeżO ptllotlił.we j~

rEUmhlj.zm

Kilińsk1(~go 82

l1ł t o rkł i piątki, z~;.
róWno lA? wyborowYc.

1490-1
stanIe. Cena przyslępna Ki-":~;;TU~1ENT ud!lela matema
lińsklegO" 125 Maclelski.
v .)J
tykl~ łaciny, tiz\i
•
J
1~92-5
!o, Języków. KIJinsklego 96-0,
sublOKator, (aruga :bra1l1tl}, ~o
ozy do sprzedan la, ctęzsze dz·na 9.
1491-4
t lżejsze. PabjaniCka 18
~Z! oW:ek samotI1'V do konia po
C, II
!4!:ł6 -o
trzebny u Stoińsk:e .o Bruss
1495-1
Zdro\\Je.

S

W

Ignotowict
90,· . . .

C

Pioll:rko • • ka
leJ. 8 ..33.

,65S

g

~nao ło;z~ń: ~~~~at~kJ~~~O~ ~~~~i;i!~o:l:~tr~~~~~~~;~J;c~~Jsg!~· D~~5~~a~i~o~~~~ 'b~~I:~?:O~5S~: jii~:' :~~~i~~;fiQ:hgg.~~: ~i

•
p.~Ująe1~h pracy 40.000 mJr.. nOJnmiejsze Qgłoszeme 50(.000. O:łłl.isz.enia zal'lliejsC'owe przed tekstem 1 '" tekŚCIe 50 gr. za lhił. stroUH!a 6 łam. Z\ft)'cZJj~e !~nlill
Ja .j~ mIiim.l»tr€lnica IIGm6w. "fanelkowe i Iantaz}ljne ogłoszenia .s0 proc .. droiej. Artyltuly bez o.znacz€nia h')ll0rerjum uwaźa relakcJa za bezplatne.
g os szctf
prz,jmQje :się do godz. Ó"-ej po 6~ej, doUcza się 50 proc. Za ieI'l1l1l10\l'C wycl10(jzCIlle ogłoszeń admimstracja nie odpOWiada. Każda no""a podwyilut oboWIąZUJe Je
dtelJ1
prz:yjęteogloszeni~t
oprzedniego
Rozwój ........
moina
za _
tHł\\1iuć
fi.........
p._
Lacha.
m __
bjanicach
ut....,....
p. Zatorsldego uj. Zamko\l.?s.
$
'IIJIIfł
__
_ _ _ _ _ _ _bez
__
_ _ _ _zawiadomienia.
____
_
·_
_ _w
_Z~ierza
...;....._ _
-_ _
llII!IiIIIfIi'!"-1IIiIIIIIfIll"llP\I'!'I.
..-_-~

.l'li!:~ ,.~.a.,1.l4I:~

~

"~

y

J/Il

~ ... :i

$''1'

j' 'e.~, ;".<:_ .,..._..;

/::

.'

lak w n8jtańsz:9C~\'
~at(jnkach polecają

",..."",~

~

'i;
';:'1

1498-1

'ayplomowąna

, poliCa:'

Piotrko ••ka

.

ł

?Oubione dokumenty

~.TRÓ'Ź n~ny ze .śWiadectwa
a,}

ao
Ul.

1 U "\

\1)..

Oli811'OElZUkłwHny

sklt'powy z
dze
L. okal
niem mie!'>ll!kanitID. q;t,tblaml Ma#5az;:stka
~Drzedenia. Ul. lul asza ~O·.
czy atrętyzm ..

l

krzewy 6zdobne i jagodopłaczące w na,inowszych Od
rośliny

1428-1\

M

urz~1

0, wocowe,

L

trumny. Prlelązd 22'5°%,..,.;

r~ 7-8

bnych rob ót mogą się zgtos Ć
1485-1
w szarparni LElnge.Przej~.lzl1 69
'1487-1
ieSZI\anie z meblami do spr:ze
danif51 od zaraz. Wysoka 18 ----~---------------(!lu2aca i dz.ie\\iezynka p otrzt·
m, 14 I pięt. '
1478·-2, 'lJI bne. t)lotrkowska 4o, cakiel

raty,

Lecz tak~ jak dawniej naszym "Ro'twoJomcom,"

Sl ła ~

1467--1

nl'l warsztat
Oferty proszę s~\ładać do
Rozwoju pod .,Solidny".
1484-1
przyblAlral Się pi""S r":'" wllr
c ... eJ'>.....
l Od"'br.....ć m""c"lna za
...
...
u
I.
zwrotem !wsztów w Kadrz(
Kc,mpanji zapasOWej Baona 1\
legl'a1Jcznego lV Nowo-t~rgo
,~a 16.
1476-2

st6f. krzesła, c,tomanę, lóżka, szafę sprzedani
Utanrn'~&lni~
o. PrzeJ'szd 24 m. 1.

stałe

Ral>at te:! dajemy, lecz nie markoto\\?com

"

,

I

sv,')a,ta (tki),. OfHtl

.

........- - - - - - - - - -

Tu obywie,lest wspaniale
" ])la cor, syl1ÓW, żony. taty

wielkim wyborze; oraz

1501~

O

krzesłaloto

drugie pi ętro. mie$zkanla
26, Piechota,
1481- ł

Tylko h~hą datfłndetę.

,młanach, VI

1461-1

fł""'1J- _ _ _ __

ście.

Bo na. kl6tką Uczy metę
.
Ale dobrych butów nie <la

I

Sto

\tłe i pn.Ylll1U:ę do OCZjsz<
trema sprzeclim. Sien
kiewicza 59, oficyna dfługie mej czepia. Targowa 67. ID. 58.

Zyd copraWdataniej sprze~

A
we.. Rpze niskie s2;tamowe,

ul

dog.,..

Wf\l
ogród
sze~clomorgO\\)y. ora~
ku
ła ł wygOdYf na

Ictmsko. WI~ mOtU:: p,oro Ta
s2.yckiello. PJotntowska 90. '!iC

r·1'.1

WilCZe j

Kalecińsln

nP' M,",

_

'1lifmYI

ttw~łe

się na

P pod

oszukuję

stantynpwslł:ą
i~

W ~alelŁodzi "Wielki mir mai
W Cale} Łodzi zbiera chwale. '

l sprzedaje

rzjbh-l kal
pies
sy.
motna
P
Wiallska. Nr. 15, Z.

sprzedam
ko·
Tanio
WaIskie.
I{on· otrzebna kelnerka KiJi1iskf~:
Nr. HSS.
Pgo 121. piWiarnia.. 141'59-1
1471-4
'" 'Kredensy, stol},.
gar:leroby. szaty
grodnik ~akAada sady ,owoco
A

795-10

poc~alł;

ceny nlsko

'00 dny.~Yd:del:taWi.etlia.
na
ch
unkach,
owocowy

się
Odebrać

Andrzeja 4Q,

1493-2 ....

5 pokOje,

bryczka i powozik do sprze
dania Cegielniana Nr. 62,
1465-1

I

Bot~isluszn.ie nąsza firma

są

pIerw-

urządze
MęCllt,

1459-1

firJ;nę popIerali
Bte.tejczyka, i Gordona"

Tu

Ró!ne:

portiernia, od 5 wIeczór.

Któl'z,y,

Za'obuwie modne

rYt. 15.

tabr, Geyera, Piotrkow ska Bel,

. G Y dro~yzn:y zmora skona,
•

Z\\fIJtem lt(H;lztOw

.1445':-1

I

estaurację i cukIernię
z calym
Rniem
splzectam. Wiad.

tą

Na geszeftach iydsię tuc%)'
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