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~P.rzed .Jdikunastu. drtlcimisplflnąlprzy

tylatdry:.U

upUcy Zielo.neJ w Krakowie kinoteatr "Opie:Ką,''.

!lstw. p.ozaru padla wzupelności operatorDhla, be1k~ §tropowe ~downit oraz części da:::
~ u w mlelscaCh,:fldm.e były wmurowane wen

l

.~łóWrieJ.sali. "
p~gpr:ie}isko.,'

-wewnatrz.

zOstał tak?:e.sufit w.

SZ0ZonegO
kina oraz
widok budynku, w kltórym mieścrtewnętnJn~
tea.tt./:'\....ieka."a
sie kino'f
Q'V
~

przedstawień Wy'~lada jak'
Szkoda wynosi przes.&ło 100

milJardow.
Ilustracja, nasza ptzedStawia obrazznY~

'/o

,·I.r·.~.,~ ·U~·. ·.ł!lrO,.J·,·.u-~.·~
I·i·t.Y~,.~·[.D·.~~.·
I·~ ..•gfl·u.~ ,'' ~,.,.~\'~·~~~~0~~~~~~~J~~:1~

'. ft.·'
U.'rRr;. .,.• U Ul

·,J.·. o·. .

~ ~e instytuda.
o Polsce
'P~ozblOrOWel.)eden z,na:J1~ch naszych
zd~le. wypowledZlał

,.~,is,t.,8.0~ ".~ ,
,.".::~.~, ,~.,:,~.,l:4l.~".: ~~' l.~~·.,'. ~.Y".: ·.i

d.,ma BWOWC)l ~aPanll.dró!t ~l;~hzze ...-.
DiLZf.?wani arIDJ'ę;.. '. , , .,,"
,
~7'7 .

.•,'! ••.

.
ReformyzokręsuSeiIilU .czte;';;'tnie/lo ·'. I ·1':\?nczasem nMZII ~Ytu~' ,iJU'aiai
.
pod ..i:yly do wzmocnieruawładzy królewskiej fakty,czrue ')Vlai;lfzę w'r·llce SehiJ.JJ.;'.·
i rządu, do uporządkowania.,skarbu prze;/:· zor uniemo:iliwia Viytworzetiie. 'lVicikśzOści.•. ~,

.... , ,,,Po!sk:a stal!," ludimi

,IIl1 , ' . T ak~e

.

_a#rD

I

ef''Sz,u~ski oJeże.li 14.i~llizo.w~nie
~ ..§.~uj~ ~ny, leć

łowt;~.O, .zor~h.l-

'i:>rzesądzen.iezflIS9.dw
~ $~

Pl.:.S,. . aT,'.,.,.•z. ..'.y..,. . . .'
.'. . y. . .o$Okładme
n.,. . . . Y
. . c... h. . . .'. .'.. J.,'.,?. Z. przeble/lowl
.... dzle r. ruzowarul! re/lularnel
sy.'s tein. l! .P?d.at
....
mencie przez
....
;~tł'Z~YII9tę
sIlnel. armII,
a. d.o
wreszCIe wybOt:czej;SysteIIl
wYborów Pr<)P()1t!~lml~tir
I' "

'.

i.~o~l/\:,.~~~!ki:i.c;).~,"Wi!eKu.~y~~o, to prźekona- ./. do rełorluv wychowania.' .Zaczęto . również mający. ha celu zape:wnienienayvet
O
dzi
r.
.•::•. .iZ,.
d. . . .'.•.a . • .
p. ':ó. . Wl.°e. ...lze
: an._ewprz
. . . z. Jest·. . .mnewarstwy
s.
o roz,.szerzem.
·u.. prawo.,polskiego.
b. . Y.\Vate.lskiOh.
na pom
p!zedstawicie1stwh.
r Z1bUa: . ."W?Y~~~.~;
.• iI.':r;'J
',4
.~!!f.~u,1'>~,esł'llszne
ruem
społeczeństwa
Z '.lM
drobne
c:z"ściiunieIlioŻllwia.
.,<~ . . , ;!c:~~~,C"harąkterystyka nasze!. pań< nejwięc strony . zdąźano do '. wzmoc ienia i, trwalej wjc;kszoścl, j OParcie~' 1:Iil'JIk·lA'l~u.i,;
l1
SW.owli}s;:r,~r~~~.1!~io,raI?:i. ,.' . ..... .'. uprawnieuiallac?llp.y<;hins.tytucyj,pa:ństW'o..
Selm polski jeSt n' a';'J1et)sz;vm
l
,)h~~y ~~b~tnychHo~a~:n:skicb: k!6 ~ch a z. drp/liel~O ,z~~k~;zt(n;ia ,sil i enerll.ii 'Jak zabóiczym dla
::i:.,....•...•

, . : •..... ...'..•.
: ....

,i ••:•• •.• •• •••••
, ' "'.",
....

:.1t,
•:. ..•" • .

. . :'i,',.

j

6~., petma~o,! ~·k.~nclerzy; ,nuelismy chwile pallsiwa prz~z WC1.8J!:Q,lęcle. {w·.tY'c~e.p.olitycińe ste1?J- WY~9r6w .
. . ' ....
~~!och urueslen l porywow. masy szlachec-. szerszych .warstwspo!ecz,f!.ycll.
'. . ".
,lI'!.tl(ieWaZhti:ąj;livf\Mill.u'·.':~ał~li"': W'ła,~~,

c lej, ,ale ?r~k\nambyłoJnstytucji praw~
. Okres'refortr~ l-J0H"tycznvcl1 . U sclrylku wykonawcza;o~;S;ejJ11ut\'"
.....
nych, ustro~u, p.a~;stw~t~kpoJęte.qOł aby ~wa~::xVIII wie~uw,S&kąŻll~~e !l~n:l;dro~ip,o$tęt)Owa-, ch~iejnr'r,,~,~~gj~źlt·. '
rantował" claf!los~ naszeJpolit:vki fl snę obron hin i dzisiaj, \z.trady:ey.l,.tvch Jednak Nowej l.1stann~ na,~~;}:m,;,
.'
."'lU.,,".-t:;;:y',., '.'
nąnawewnll~z 1 na. ~eWnllt~z na.srremu pań' Polsce. zup(!łrue nięlcvrzystaii';mv iprty bu- .' wie dr~ą Jlr~elt Se!m.emc}, ;11!I~t, .
s:wu. Słabosć wła<!zY. kr6Iews~i. sejmiko. ~owie nasze!!o uS,if>iiu pińst~v0'Wel!o irlei}libTltV ~zcz~/lomymlPo.sl~N~,t~le W":~Alm-,,;
W łlldztwo. slllacheckl~ libe~um v~to. brak sył to prawie WSzysoy'hypno~ehaseł rewll!ucyjCY1ulll.O lo~ch ~Z~go,IIl~S!'r~.t '.~. ._~...
stemu podatko,!"e/lO 1 stalej arrnJI ' - oto /lłów- nych doby pOWol~eJ. Nie pomyśleliśmy o nastroJe. porue:waz)1lIemaW)!ększesct.Kłł)f!l~:
ue brak;i dawnej Rzeczypospolitei. UstróJ ten celowosci naszelloustroiu państwowego. o le. czuła odpow~edz:ialriość za losy .Plllist~4· , .
stał. się . /llówna przyczynlI. słabości naszc/lo go sprawności, a tylko chcieliśmy prześci/lnllĆ rodu. W Sejmie za.siada oko!~\ jedJ:la
, .
państwa.'\'lidzialv Ite słabe .strony naszej;!O wszystkie iilue narody i państwa w demokra- ~)~w, kt?rzy dzi~łaJą.pne;iwko państwu:.no~
ustroju wie1k~e ?IDYS~y i dązyły do naprawY tyźl1~~e i hu;nal1}t~ryimie.Stworzy~iśmy ~e:i; ~Ioemu I J;>~rdzo częsj;o CWl~awdll ~tr~.
RzeczypospohteJ. Niestety okres reform za ustroJ,ktory Jezeh przetrwa, d!uzszyokres l!lant,vpanst.wowe. a przytem· zawsze~si
ezął sill zb'\l1: późno; a pOniewaZ nie mO/lły one czasu. doprowadzi Polskc: do katastrofy.
rZ!lcaJl\ SWOJe glosy przeciwko kat"~Tt\~t.rzl\~
natychmiastowo odrodzić państwa - przyszłY
.' Polska ~osiadająca tak wielki procent Wl.
_.'
'.;~' h.> . .' : .'
rozbiory i unicestwiły 'wielkie dzjełó rozpoczę mnielszści narodowych i połoźona między
Władz!1 wykonawcza w Polsce Jest slllf'
tYch reform poJjtvcznvch.. Niemcami j Rosia, he~ ufrturalnvC'h ~ranic stta ba. a ustróJ naństwj., ula.twlavno$!Ol,)l ~!~
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Górnicy

wracają

KATO'VICE 14,4 (AW) Straj~. $!6rni~
ózy został dzisiaj zakończony. Dziś :zJechały
do· pracy wszystkie zawodv.,
e

do pracy..

,

SOSNOWIEC 14,4 (Ay..!) Strajk i!6m
ków w Za,glębiu został dzisiaJ zak.ończou:y.

hich.

l

!!lf

r

II

J

pZ

Większość

ustrojem

Stolica podc~QS

AlfEN):'" 14,4 (PAT)

nr

tł

narodu za

i',~'ZCH&.jSZt.go fj.tbid~"ltu wYPo-:N~edziała się lna
c~ną \vięk@zcściq ~tl

'

iJ0!ro-i '~nt acpubl:kailskim.
; ,W'zwlĄZku z tern, republikanie u~ądzili entu:::
zjastyc~e manifesUlcje na rzecz republiki.
Miasto było z tej okazji iluinino~T'ane i boga~
łO:I~owane. Prezydent ministrów Papanas
tazjOS wygłosU mowę, w 'której między' inne~
mi wyraził się, 'że rezultat plebiscytu jest nie
tyle zwycięstwem jedued~: partji nlad drugą, Ue
raczej zwycięstwem narodu nad samym sobą.

halldlu jedno n1i~~j(~C'e. Skar,b "(f1",'łnv 1 miasta,
7{ooperatvwv 0 1"az za\\rodv wyzwoIl)n.e otrzy::'
1T,i J ,,- l"adzjcnadzorczej baliku 4 mie.i6cs..
'"
~x~

'repubJ}kańskimm

.CIĄGNIENIE' IX~EJ LOTERJI

Dalej mówca z entuzjazmem wyraził się o do:::
brodziejstwach ustroju republikańskieg~, jako
zapewniaj ącego
wolno·ść, sprawiedliwość i
równość wSzystkiah obywateli. Premjer dal
'wyraz woH rz:ądu~ stosowahia progJamupOlje:::
dnanht. i ogólnego zbratania warstw, przy:::
czem wez'wał do puszczenia w hiep2mięć wczo
tajsz,ych kłótni inienJa,wiści politycznych L do
wyciągnięcia dłoni bratniej do dotychczasoj;:=
wych przeciwników p,olityczl1ych, w celu skTh;
tecznego i e:nergiC~1JJego' pchnięcia Grecji na
drogę po~tępu i oo\Zkwitu.

!~I~i••mH- -_ _
&lIIIIili9. ._ _'.,411110_ _ _S
_ _ _ _ _IIiI*IIBII.Ei!iIJil!!ill.i;W;'lli!

\

SD

iBt, dostaną poź cz

ngłU

ę

Program konferencjI i '~arunki bankierów angielskich.
,

f....

~ONDYN 14,1 (AW) .ProjtramkoJlffren

CJlan~lelsko-rosyj~kleJ obeJmUJe: l) . Ref:!~
:cJa dłu~ów rosyjskich wojenny.ch zlasią~nię~
tych.w An~]ji . w o~ólncl sumie 6 milAonów

~El\10RANDU~ BA~ĘIERÓW
.
Ar\JGIELSKICI-I.
.

. LONDYN 14.4 (PAT) Grupa naJvriek-"
szych bankie!ów w ~e~lut'anduHl do JYl!1C
fUntów szterlint!ów, 2) sprawa pretensJI prv~Donalda. ~ ktorym wymIenIOne są, warunkI, nft
watnychAngUi do. rządu rosyjskief;!Q w ,vyso j,akich byłoby możliwe przywrócenie kredytu
.kości okołd 180 niiUonów funt. szterlinoów, 3) rosyjskiego w AnglH, zaznacza, że o ile rz:ąd
odszkodowanie za' skonfiskowaną własność sowiecki przyjmie zawarte w memorandum \va.
pryWatną Obywateli an~ielskich, 4) żądania
rooki.l sU1l1iennie je wvpełni.' wówczas. będzie
sowietów z powodu . po~i2rania prz!ezAn~lję mOżUweułatwienie Ros:ii z~oią1!nięcja w An::
armvjkootr-rewohoo.yjnych w szczególności lH kredytu. W miarę wzrastania za.ulania do'
,4;Wran~la, 5) żąąanńe kredytu dlaR~sjiw wy'/J p09zyn~ń rząd? sowiec!de~oł ~redyt ten b~:
SOkf.>ŚC1150 mtMonów funt. sLZterhn~ów" 6) ~Z1e Ino~l byc znacznIe pOWiększony. JeslI
sprawa traktatów i umów przedwojelln vch, Jednak rząd, sowiecki uzna, że warunki wy:1Jstan.pwisko Rosji wobec ~ranic, w szc1zegól U"1ięl1iol1e w 11lcnl0 randum są te~o rodzaju. iż
~; stanow,Lsko wobe~ ~ranicy rl!-.111Ul1skiej, R05J~ ~lie .zechce lub . nie będzie mo~ła..ich
8l1)ro.pa~andabolszewlcka \V Angbl, 9) przy~ przYJąc. WOWCiZJas będzIe mowa o kwestll u::
ł~.cieRQsJi do LLgi N arodó\y.
.
t:rzVluania .stosunkÓw handlowych nliedzy Ro
r~;d.';":
LONDYN 14.4 (PAT) Grupan~t+tllrięk-sJą.;.a., An~lJa.}. to pod ;varullkjenl, że zakrels
szy.ch bankieró\v Wystosowała do M~c Donal::l tych stoSl.ll;kow ma bvc ,OQran1cZ O nv.
,rda memorandum. \v którem wskazuJe ::,się, że ROZPOCZĘCIE OBRAD AN GIELSKO~
przywrócenie kredytów rosyjski~h w Anglii
. ' ROSYJSKICH.
.

PAJ\JST\VOWEJ.

\V dniu wczora;iszYlnodbyło się picnv- .
'3Z(; ciągnienie IX:::ej ·lotedi państwowej w:,.zi·o~
t~(,:h polskich.
, \
Największy .los - 2000 złotych - pad1;
. ~t.nu:nel: 42953.

1000 złotych: Nr. 37160.
125 złotvch:Nr. Nr. 10550, 39764•.
100 złotych: Nr. Nr. 10200, 38399,41947..
: . 75 złotych: Nr. Nr. 28070.35800;40067,
49'147. .
Po 50 złotych: Nr. Nr. 25007, 31970~
427~4.
'.
. " ~
. . Po 40 złotych: Nr, Nr. 182". ,~01,

17085; 27089, 43762, 48223.
.
Po 30 złotych: .Nr. Nr. '630. 6369"
10739, 10812, 16693. 18309; 25308. 33255.35024
35141. 43434, 45272. 4 6 8 0 2 . ,
_.
Jutro drugi dzień ci~$!nienia.. WY$!rane)
nęd4 trzy losy pO ii~OOO złoty,ch, trzy potvsiac,
\: ztery po 500 d. l t. d.

R~IWÓj I~tnictwa WR08jt

P"ro,sze 'wziaśĆ do rąk którakolwiek z:' tylu wydawanych w Rosji Sowieckiej, ~a:zet i\ , '
od~alesć w niej dział pOświęcOD;Y pro>pagan)
dz. lę na. r.ze, cz. .,c.ze~wone[.!o. ~ lotnlCfw. ~'. IM
. ',. alY.1
taJne prowadzone są' z dn1a na did.eń prz~
wszystkie zdaje się dzienniki komunistyczne •
od dwu lat. Zawieraj'ą. one informaCje, ~t,\..1
wiellią liczbowe, fachowę artykuły populame
o lotnIctwie .i J~azach, feUetony, odezwy i listYI
.,ofiar" zbieranych; właściwie., ścią.ganych. na!
ten cel rówruez od dwu lat~Na rzę~z lOtniJ
ctwa opodatkowane są wsz;vstkie warstwJ
ludności, partje, urzędniCy; przemysł :b:'a:D.d&j
i rolnictwo.
.'
\' .
. i
W czasopismach nie brak. fÓwni.ei.:oo1i
powiednilcl.:l ilustracji. Oto jedna z· nilch za]
mieszcza od wielpmiesięcy nadtyto1iklem
działu awiatvczneg o wielkieJto dziennib'tno-.
!riusibyć t;1zależnion~ od w~pełniendallastępu~
LONDYN 14,4 (PAT) D2;isiajw gm~.. skiewskief!O ;,Prawda". D'wa ,waIezaceaerot;lat'
I
, J~cych 5-ClU warunkow:. \~
obu ForeignOffice odbyło ~ję pierwsze, ple_ ny. . ~ecący wyź.e.ja... oznaCZ'onY. ~.vWiilz. dą. 'p.i.!Q..ciO
1) Układ o uzna.l}ludłu~ow pubhczny?h narne posiedzenieJ konferenCjiangielsk(};;ro~ ral.D!enną ~ rzucona przez lą.tnika,b<&mh'łi?roi
i prywatnych,
.
. l' 'P'·
. d' .. ." . .' M
D -1d sadza dru~l . aeroplan,. posladaJą}Cy <*rMl~
,
. , 2) Sprawa. układu o zwrot'zabran,Ylch sYJs neJ. TzeWlOI ~lCtZ;Y:L l?re~Jer ac 0!lł:U' znak koabcvJnv. .
...'.. '
"maiątków prywatn ych~
.. . ~.aczelnerm' kwestJaml. kt6~e '\v pIerw~. . Arty lcuły swa tend~ncia nie . r6żni1 się
3) . Stosowanie prawdziwej;!o kodeksu sze] hnJl wpłyną na porządek dZIenny obrad, w mezem od rVi~Ull,ktl.,
"
•
cywilnego,.
' . ' będą zobowiązania TZąUU rosyjskiego, wobec
',.Oprócz bJltl.żetq. zwyczajnego! lotnfutwd
"
4)Umożli1Vienie an~ielskim b~l1klerom. osób i instytucji prywa.tn<>.'~angielskicht, plQsia V(oJenne. ~, ROSJ1,JakJuŻ,wsPQ1.nnieIiś:t;Dvpo-.~rze~ysłowcotp. ~ kuP90m tra1,<tO'Yanle bezpo~ dających akcje pl~zedsiębiorstw rosyjskich o~ SIada swoJ budżet nadzwyczaJny oparty na!
s~ednloz rOSYJSkl~m! ln~tvtucJaml bez pośred~ raz kweśtje ,zawartych w pTzeszłoś'ci' trakti~ niby dobr.owolnvch składkach i stałe:ni op()cjlj
ul,ctwarzadu Sowletow 1
t' .
. d
b' .. t " . Od .' . '\.
datkowanlu~
' , " \
:
•.5 )Zap.rzest.anie. 1?ropa~andy rosyjskiej
o~ m..tę zy. '~; U pans ~amt. . '. ' na"Y1.ą~ama,
• Dzięki ogromnej.. ener)ty., jaką władza....
przeCIwko innY~ll kraJOm.,.
pohtyczn:, ch 1 ekonomIcznych stosunków UZla. sowiecka wkłada w dZieło rozbudowy lotriict-;.r
leżni się zawarci~~nowego traktatu h ,a nd1ow., wa, Ro~ja na tenl polu w cią~u;ostatnioh:lati
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ glll_ _ _ _ _Ha~_-----IiIIIIDI.ii\liill,lal!!!E,,'d•••
~_IiIIII!IIIltl_l
. poc~yn1ła .znaczne postępy, prześci,;!alac.' '.114s1
,
na tem. polu..
' '.
WY.NIKI SU,BpSKORL~~JI, NA ~,A~$
. Niema zebranftia lub' zjazdu. pą.r jn~o.,
usta
ichwil ł •
.
. ( na którymby kwestJa. ta nie była. s:z ko o-Subskrvpda na. akcJe Bank Po1sJfl.e~o. ma'Y1apa. Nieąawno pr~ytakie;jspp •. b1iosci
NmMCY PRZYJMĄ SPRAWOZDANIE
pokryła 112 proc. kapItału zakłądoweflO.We,d- dł!lz~ząwvmQwę \vyf;!lOst~ "Gławkow~rcllł:'~a-'
,/
,"
RZECZOZNAWCÓW.
łu~ dny,ch statystv:cznvch udZIał posZ:9zego~:. ~nle:v,.kt~rY l~lą CiZęSC. s,,:,e~o ·,·Pr:~fl1.0~leJ. ·
'"
BERLIŃ' 14,4 (PAT)Premierowie nych sfer społeczenstwa w ' subskrypcJI akCJI ula POSW1ęClł lotnIctwu polskIemu, Jako J;llów..
"państw. zW.iazkofwychRzeszy Niemieckiej Z~ Banku Polskiego, wyraża ~ie w cvfrac1?- nastę$l ,~lle!!lą współzawodnikowi Rosii w przvsałei
,
" b.t:alisię dziś' zra,na Dla kon.ferencj.ę W sprawie pujących:, Prze:tnvsl 3~ prqc.~ , .bankI boopo" WoJnIe.
Kamieniew nie zapomnial również o
,:,~~je~u rze<:~olZnawców. W tej samej spra:: średnIe 17 proc., urzędnl!CY 1 WOJsko 1'ł proc.
i kooperatywy ,II proc., a~ccJ?nar Ftazach. Jak luałei trzebali~zPV' aę:roplano-w
f~~:Gl'dbY'~i~,Słę U kanc1e.rza Rzeszy narada z· iriteli~enda
jusze prywatni bez prawa f;!losu.głÓwrue mte~ , zaopatrzonych w bomby" truJ4JC,e. J!,:r misrIM
.,.'przyw:6dcamistronnictw politycznych.. Zda. li~encja~ § 1?rOlc1•• iolnićt~o ą pro~.,.L .handel ~ CZYĆ ludność caJ.e~!o miasta .. ~. · ',",~.f i;}~.,J
,ąiem: ;kół .miarodajnych lllie ulega już obecnie prOc.; roznI3 proc., ~m:!l1Y l ; ml~" ~ ,loroe..
.
Rzad sow~ecki szkoli licznie ;k~CJ.TYlot~
żadnej wątpliwości, że rząd Rzeszy przyjmIe Zestawienie POWVŻiSlZe n~~ ?beJmtl:le subsk~vp:" . ników, co raz 'naby:wa "ZaJ;!riUrlc~nC>W'e .aero. cji przenlvslu r.!ótnośl~skie1!O vy: wVC;;O~ośCl.IG plany, .ale wmyśl',~a~ady, '~e,.ni~a ~~woiu,
zaSadniczo sptra~oLZdanier.z;eczoznawców.
rrroc ••. \Vo bec tego ogólne,. zaOlSY
cJon~rJu-· lotnictwa bea rOZWOJU przemvslu. lotn~~$t().
szy
prywatnych
.
pokryły 112 ~roc. kapltalu tworzy u . siebie rtoWe ' j ttOzSzer~ll,·':iś~6.ie1~ce
NIEDAŁ SIE SKUSIć.
zakładowego banku. Wob,eg tak!eg o s.tąn~ l'~e~ Już.w~rs?.tątv. budowy motoYÓw. M.roDłilU.6W..
LONDYN 14.4 (AW) Król i królowa' czy zajdzie potrzeba zrp.nleJSZelJ:ua .zapls~ me~ ·Inzyn1ero,\Vlie 1. konstrukt~ .ruęmlecqy> .,[do-:,
an~ielscy zallrOsili do siebie ~ldo rezvdencH w ktÓrych ~ruP akcjonarJus~y. Ja\<: SIę d0Woladu-. ,pOl1,1a~ahl mu wtem .usilnie.·!
,;. fil' " . '
Żadne z pisln pOlskkh,nieriia .st~et,
':," insdorf premjera Mac Donalda na święta. jemy, ztl1nidśzony' zostan~e Udzl~ł w zaplsp.cl?-, "
. Mac· Donald jednak z pOwodu nawalupracy a mia:p.owicie: przenlysłu 1 bąnkqw. lakWldzl~ rubryki poświęcolJ.ej lotnictwu. ,R~adko~z~'
my z zestawienia skarb ~mlny 1 mIasta, koo~ się arty.kullu~ nóta~ka ~ dziennil$f,I,l"Sks,l;n.'ZYIlt'
'skorzystać bedzie móJ:fł z wypoczvnku., świą,-. peratywy, .urzednicy i WOJsko: oraz zaw0rl:Y pominaJąca cZytelrukowl tą wazną. ..al~ b ...
tecZne~o dopiero w końcu fervf parlamentar~ \vvz\volone subskrypowaly O(!QłD......... '1.7 proc:. .1l~ 'pieczeństwa i przyszłOści
naszej",kwestlJ...:
" nych.
,
pitalu zakładowego banku. Wobec taklef;!owy- 01!ól .pocb-łonięty'jest innemi sprawami, a.
niku~apisów lninisterst~o s~arbu ,przy u~ta: rozwóJ teJ ?!alęzl0b~ony naro~owe!, W P~I
laniu z komitetem or~anIZa,Cv]nym banku ~lsb, ~C~ po~~tępuJe.w temPIe słabszem .m.z. $l~et:
ZACHCIAŁOl\lU SIE ... REPUBLIKI.
. '
.. "',' ..."
. SZTOKlfOLM 14.4 (PAT) W ·sobotęw ,kandvdatów do rady n,adzordcz~J.uwz~1'·!ednb1ło J,. Indz1eJ.
O olbrzymich postępach, jakie' osia.!rillł
Ryckshag. szwedzkim poseł komunistyczny listy prz.enlvsłu 4:::ch kandy .ato\v.. Z lstv an~
Sponsber~ zgłosił wniosek o zniesienie mQ~ ków 2~ch, z listy rolników 1-,g'O. Pra~1'l;ac z!a:: w td dzicdzinienasż sasiaq z8.tchodni' m~.
. , . ,'~
narchH i wprowadzeniu republiki. po krótkieJ pewnić handlowi reprezentacJe w ra9.z.1e nad~ bv calr~~ tcrnv pis'ać. CzuwaJmy!
,
tud. zielłńti
dyskusji wniosek odrzucony zOstal 83 ~łosami zQrczej banku (do czeg~ st1pskrvpcJa.5 proc. i. .
kapitału zakht.dowef;!O nIe daJe mu fakt'(cznea'.. ' .
' :t :':
'Ptzeciw 53.·
sto pqt.wa" minis.ters.two' skarbu rezerwUJe dla
J1

•

J"'"

Z

inlet

I

a k..
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WIADOMOSCI Z KRAJU
-

PARA MAf.. zEI'lSKA MORDUJE NARZECZONEGO S'YEJ SIOSTRZFNrCy.
\Ve wsi'Drozdowica obok Przemyśla ro~ , rze SękaIskich w stanic pibnvm ustr.zYCki~
ze~rala sie krwawa scena, którl) do,V'odz~, Jak zan1iarze odwiedzenia ~arzelczOnej. Po' utar
lk"
d ..
J
zasaml na ce wszedł do i~by, ~dzle była narzeczOna le
wie Je Jesz,cze z Z19Zenle panu e C.l '..
W ChWl'll'. C!dv l.tlż rn"'em z ni() wvchodl"ził" n
wsi. Oto do młrdęJ dziewczv.nv MarlI Para~
p;,
nik, mieszkajaccJ razelll,Z wujostwem s\yern.
padli go z siekJera w reku SękaIski i je}'ĘO żG

Sprawa nadkomisarza Wiskowskiego..
,
1R--1

t'VU

(k) SpecJi,alna klomisJ'a dysc'\7plinarn-a
.J
irwzewodnictwem zastępcy głównego ko~
'l!'"
d

, Ulendanta policji orzekła, że nie znajduje ża
nych wykr{)czeń poważniejszej natury W
'dzia1a.Lności nadkom. do ,walki z, lichwą Wis~
kowskiego.
. Na zasadzie te'J' decyzji główny kamen

c.w;.

Sękal:,kirp Jędrzejem i Katarzvna. lJrzv.choqz1ł
częstO Jej narzeczan:v: ~omHn Ustrzvckl, ~tOl'V
od dłużs~e}!o czasu luz utrzymywał z. nlą.sto
sunki luiłolsne j miał wkrótce się żenlć, OS~
ba Jodnak konkurenta do, rekj siostrzenicy nie

dant policji p. Borzęcki cofnął rozporządz~~
Aie, zawieszające w czynnościach nadkonl. WIe
kowskiego i polecił odpieczętow,ać' jego biuro.
"
Nadkom. Wiskowski, wobec dozwolOlIG
'Qych już obrotów walutami zagranieznemi,
:zaj~ć się ma tropieniem :laduży~ :podatklo~

podobała się Sękalskinl t tak, że ~stawkznie
wvwolvwali awantl:ITV i zatąro! z Ustrzvckim~
n na wet wśród bóJek ziluuszah ~o do opus z..
c.zcnia dOlDU.
Krvtvcznego dnia przyszedł na

..

!

, !!IiOl!

'&

v:

łWloki niemowlęcia.. ',Chłop namyśliwszy się
.. m1i
'trochę c,o zrobić, zawrócił kon:e i zoowu', k1a ·we szczegóły co do swej osoby,. wreszJI
cfe badana przez kierownik.a policji śledczej
wszedł GO restauracji, zostawiając lroszna zeznaią." że J"eat 4O:=letnia Walentyna Lau, ioYozie~ W restauracji usiadł przyoknie i uJ· ==
'1:
ną majstJ,'a murarskiego, zamieszkałą l11a
l;'al po pewnym czasie, jak Jakiś mężczyzna ,Pradze P/t'zy, ul. TarchomińSkiej Nr. 11.
dt;cil się rolo wozu, ,a następnie zbliży1 sięr
LauolWa zeznała iż zamordowana jest
)librai kosz f-uciekl z nim. Chlop uT;adowany, to 33 letniaPiotrkiewiczowa, :iooa Mariana
:re. pozbył siękl<>potu, zaraz ·odjećhał.
zamieSzkałego na Pradze przy ul." ŁOlllŻY~
Pt
b d' i '
'skiej 'Nr. 22.
'
,.
,O warna Z' ro fi al!
' Morderczyni wyjaśniła, ,ze zabójstwa,
.• "'" (k) ,Przed pUu dniami w,lesi(?komOlt'ow teg<:' dopuściła 'Sit z namowy Piotrkiewicza.,'
,.ąmpod{Iworkami znaleziono OSkalpowane który po 6.:1efniem pożyciu uprzykrzył sobie
,rwłokiJakiejś3~letniejkobiety; jedno,czelll swą żonę.
,
łni.e ujęto' teJ w pobliżu jakąś kobietę. , W sobotę w nocyaresztclWany został
"1;

Zatrzy~allakohieta pocz4tkowo, , doś6 'Marjsan Piotrkiewi~z, oskarżony o współudział
~~,e, ,wyJaśniała
obecność,' dawała w potwórnej zbrodni.

.$W"
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krzyknik.

-

W$trząsnął głową i otworzył

,,' ,,,

~y.

,tDjaoU wiedzą co...--pomyślał. -, Jutro
lanotrzęba wstać, a ja teraz nie mo-gę sobie
Z

gloVlty wybić tych djabłów ..• Tful Ale ... kiee

dy: 'ię 'pisze?

Maszże tu przyzwyczajooi~'
Na8~ nabyłe$,wprawęl Przez czterdzieści Jat
'łłĄi jednego wykrzyknika! A? 1"
:~..

Perekładin ,przeżegnał się i zamknął o~
dę natychmiast otworzył je' znowu. Na
demnym'l)uficie Ciągle jeszcze widział wielk.i

, :ezy,

\f)"kr.Zyknik ••.•

,

:

.,Tful i tak me uśniesz całą noc".
- Matuś .- zwrócił się do .ilony, któr~

. Clę$tQ chełpiła się tern, że skończyła

kurs na
duszko, kiedy kładzie
~ 41ę ,wykrzyknik?
' '
, ., ,'- Jel$zeby:m cle wiedziała! Nie mo;:
darmo u~łam· się siedm lat na ~ensji. Parnię

penlji.-Czy

tam na

me \VleSZ,

pamięć c~lą gmmatykę. Wykr~yknik

kLtdzie Się przy , słowach wyrażających za==
r&doś~ gniew i tym

.d1w.y.t.. 1liezadowolend.e_

1

!!MłMm

I

Per,ękłdin

l

POd\\TÓ::

grellliurt
Po procesie ,,15;:tu duchownych katoli.~
(lekarzy tutejSzego szpItala wOjskowego 'prz~: kicliz Ks. A.fcyb. Cieplakienl na czele i świ~~
dłOż",O!l? do ~ceny nowy wY!lala~e~ z ~zled~l... 2:0 .skoń'Jzon~ proc~sie katolik6w Gruzp
ny~ samtarpel. łe,st torodZil] szpIlkI, za !ęPUJdą . z~?,adł yv RosJi oburzaJącY,wyrok w pl'lOceSl(~
cel ~ zup~łnoscl t .. zw. te~bla~, Pr:/Jyrzą kIJowskIm. Czterech oskarzonych skazano na
ten Jest rueskomphkowany sI n~~kosztown~. karę ślnierci, a mianowicie byłego prokUl'atora
',Gremium lekarz'y po d~mon tracJl.w~naI!zku Czebakorwa, docenta sztuk pięknych Jakowie
,}con~tatowclo, ze "sz!,nlka Szymkowlaka -- .wat Wioogrodowa i b. żołnierzaarmji czer-=
:łak .Slę naz~w~ wYD;,~lazca - ",:pro~taid~otna~
wonej Jedieniewakiego. Po 10 lat ciężkiego 1Z0tYC1~, starue SIę nlerr(złączO!~4 L, ,'J.~l (. L,: lowanego więzienia otrzymało sześciu QSka:rźo
lołni"er~,a Y' POlU,' zw!aszcza, 1~ przy wOJeJ nych: prOfesorOni,cze,ńko, były, m",inist,er oś, wia
~:roStOCle Jest w sta~l~ uchronIĆ rannyc~.ad ty, pro.f. Akademji nauk Wasileńko, były kogangreny, amputacyj l tp. w 90 wypadLach. misarz rządu Kiereńskiego Konst. Wasileilko,
pt'9f. Wltiweraytetu Smil'now1 adwokat Sołdu.ll
Chlopsl,;. i rozum.·
ski. i publicysta Tolpyga. POJzi()stałych ośmiu,
',,' ,(k)l'eWIengospodarz przyjechawszy na w tej liczbie pięć kobiet~ skazano na karę wię
~WgdoLwowa z~tawiłwózna ulicy e. sam zienia od roku do ,7 lat. Nawet komuniś,~illl
uWił liędo restauracji. Wyszedłszy, ku św~ . obrońcy wyraźnie twierdzili,że Oskarżenie o
ttl:u.źdz~wi~lldu"zQbaczyl na ,wóZie kosz~ Go~ Iszpiegostwo jeSt bez!podstawne, moźnaby zasą:w
~ar~,' wsiadł' prędko naw6z i;zaci~ł konie; dzić tylko za. przechowywatrie' lite.ra~ury konttr
cfppiero· w bocznej ulicy stanął i' zaczął rozpa rewQłucjnej. Zapadły wyrok jest nieSłychanie
kowywać koS!z. W' pl8pierze owinięte znalazł

UłTONI CZECHOW.

na i "yród obela SG:kalski uderzył ~o 'ParOkrl'
nie siekierą. PO g!owJe J krzyźach. Gdy zbrocz
ny krwhi Ustrzvc~i zdolnI jeszcze uciec
izby, rqzbe:stwieni Sek~11scv[łoPt1dli ~o upad
j;;w,eJto Już pod płotern :1 dobJU siekiera
Cały czas przvtem Sekalska podburZał
męża, bv dalej mOrdov,rał lJstrz'V"ckie,;!o "
Oboje rl10rdcrców aresztowano 'i odd
no sądowi karnelllu w Przen1yślu.
l
-

l

ul

_7 l

15z=:MIERCI NA RO SYJSKICH UCZO~:CH.

::vvch i CelnY;ynalaZek Polaka.
"
(k) Z ~ydgoszcz.ydo!lJos~ą, że

podobne uczucia..

, Kolegialny Sekretarz zamyślił się... ·Czter
dzieśoi lat pisal akt~,.,., napisał ich tys~1lce, dzie
sił\t1ti tyr '~cy, ale nie przyp'omioo sóbie ,ani
je<lnego wierśZla, któryby wyrażał ~achwyt$
niezadowolenie,. albo coś podobnego.,.
"I tym pode. bne uczucia.•.-myślal.
A po' co w ~tc.ch płotrlzeł)ne uczucia? Akta
może pisać i człowiek nieuczuciowy.,,,"
Twarż młodego krytyka znowu wyglą:::
dnęł!a z za ognistego vvykrzykn/ika i uśmiechnę
la ,się. Perekładin \-,stał i siadł na łóżku ... głOld
wa go' bolała i wystąpił na nią chłodny pot.
W ką.cie tliła lampkla, meble były czyściutkie,
znać było rękę kobiecą, ale biednemu urzę:s.
dniĘ:owi było chłodno, ndcswojsko,... 'tak Się
zmartwiJ. Wykrzyknik widział już nietylko w
'~amkniętych oczach. ale ł>rzed sobą, w pako:::
ju, keJo tualety ŻOIl.1.y. stał tam' i 'śmiejąc się
kiwał do' niego.
- Pisząca maszyna! Maszyna! - szepta
ło widmo, Wiejąc na urzędnika chłodem.
Nieczuły Kołek f Urzędnik okrył Się kołdrą, ale i tak okryty zobaczył widmo, przytulił p:lowę da pIc
ców żony. ale wyzierało ono za pleców...
Calą noc przemęczył się biedny Perekt~

t

I

L.I

q.

..

j;;

'i\

okrutny szczególnie w stosunku 601etruego;
starcie. p~of. Alul~cln~i ~uł.uk "Va.sile~a, kt6r*-JI
w ost~truteln .słowle oswladczył,.ze Ule jest$~1
'~'~ 6l1ebezpl~c;z~lY dla .konlunl~m~, ostatn~e,
lata swego ZYCHl p:ntgule pOŚWIęCIĆ aynteZl@,
swojej pr~tCy ntu.tkowej.
" . i,
Wyrok ten jest pOU luonlentem okrucieństwa prowok:,~cją Europy, która się proce
sem ~yw;o in,~e-reso\vała., Je,S2cze 8~go kwie~ia,
premJer POlncare wysłał telegram do SOWle- 'I
tów WSkazując, ,~, zasługi oSk,arżonych.'pro,f~,l"
sorów dla nauki i "w imię cywilizacji ludzlooś .
ci" prosząc o sprawiedliwy ,wyrok.Stieklow,
i
w odpowiedzi pisał zuchwale w t,Izwiestjach '
że depesza ta jest dla niego wystarczającym
argumentern do stwierdzenia, że ),pro ces ki~
jowski \vog61e nie dotyczył uczonych i iltl;tellgentów, lecz zwykłych szpiegówt którzy praco
wali dla pejskiego sztabu icnera!nego, li :więc
i' pośrednio dla Fl'iancji" ~

..

• ,
W rządzie b" iałorusklm' .
W. składzie r.zqdu "bialoruakiego" W;
Miila:-u
k n.astąph,y
l
zmiany. Ż'y dówś kL ",Mo~,
ment" donosi. że udział żydów w tym ,białJ~ I'
ruskim rządzie jcst zhaczny. Na czele 9cdon. :'
k6w prezydjulu komitetu wykonaw(lZego jest ~\l
,trz~h żyd~w: HOI'!QSZ, Gertner i Nadel '~J

Zydzi

radzIe komisarzy ~ydzi otrzymali za.st~pstwo
przewodni.czącego i komiS4l\rjaty rolnictWa., 1-,t>~ ~
cy i aprawied1i'W<'ści.
; ',"
Jak widzimY:t projekt utwor:.;erutspeOt
jalnej "żydowskiej" republiki na.d m~
Czamem nie wpływa zupełnie !.Ul odZ1dzem~:
innych sO'wleckich republik.

- - x -..
din, ale i W dzień nde ustąpiłoptZyvąidzenje.
Widział je wszędzie: w butach, jtóre ubi~ał, "
w Szklance "z herbatą, w orderze św. St~l~
wa... "I tym podobne uczucia .. _ l1lyśl~ -4 I
Prawda, że tam nie było żadUJychuczU~.:. Pój, I
dę natychmiast podpisQJÓ się do nac~eJnika... , I
może to robi Się z uczuciem? Tak... :p~dr~
wiająca

maszyna... "
.
Kiedy Perekladin wyszedł na ulicę i Z~:
wolał dorożkarza, to zdawaIo się mu, ~ za-.
miast dorozkarza podjechał wykrrzyknik
Przysaedłszy do przedpokoju naCU
ka, zanliast Szwajcara 2iohaczylten znak... l,
wszystko to mówiło mu o zachwycie, zadowOleniu, gniewie.., Rączka z piórem także "!lyg1tV
daŁa jak wyk\rzyknik. Perekladinwziął J~' Z~
maczał pióro w atralnencie ipodp.isał Slę:
:
Ipiszą~ te wykrzykniki, był ~21chWY~
",Kolegialny sekretarz Efim PerekładtIn ~
ny, niezadowololtl:y. ucieszony, kipiał grue~

hili ,

i

'wem...~.,"i

pióro.

MaSzt

Masz! -

mruczał

OgIllisty wyk.nz'yknik
711 1k 1

KONIEO.

nagniś.taJ4,
' . ,.

!tadQIWolit się

l
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na arkuszach wplywa,jącycn w: miall"ę mo'ii;J.d.
ści, stosowane być wi11lOO t~ 'jj.w. załatwiani"
(-) Stała.'wystaway prób i wzorrÓw, u~
odręczne na samym . wpływie, ilośCQ(ipisóli
rządzona przy :KJonsulacie Rzeczypospolitej w
ograniczona być winna do is ood:lOIęj, potrzebS'1
,GalaGU (Rumunja) została oddana do ogólnel't'
zużytklOlW8Jrue być pówinny :przy' załatwiam:,
~ użytku. Około dwustu fabryk .z całej P,ol~
SOWIECKIE INDEMNIZACJE.
" " sprow wsz~llde pozos,ta!ości druków i .blą.nki(
aki i wszystkich dział6wprzemyslu ma s,voje
(-) Inżynier Lely, który posiadał W,. tów nie będących w użyciu, sprawozdania!
eksponaty na tej wystawie. Najokazalej przed zagl. Donieckiem swe przedsiębio1rstwa' górni~, raporty. protokuły, wyciągi, wreszcie, kores'
stawia się przemysł wlókioocic.zy, gdyż okobo cze i metarlugiczne, powziął' Z8.m1ar wznowie::' pondencja, wewnętrzna pisana być 'witma n.
50' fabryk nade sM1ło. swoje okazy. Nader efek~
działalności tych pJrzedsiębi~rstw i w tym jeden odstęp, krótl(ie piam~ sporządzone Dyl
towll;ie prżedstawiaj ą się wyroby. szklane" celu WSzczął odnośnie pertraktacje' z rządem lnają na ćwiartkach arkuaz:y,a wszystkie piSi
majolikowe oraz terrakotolWe, świadczące .... Sowietów, na co otrzymał odpos'ricdź -od cen ma i odpiSy Utają być pisaoo po obu' '·st.rl<)
na rynkach obcych o dloskonałym stanie te:j tralnych władlzl sowieckich, że ktaipital daw,~ nach; nadto stoSOW\alOJy ma b: ~ systęmt. zw:
nych jego przedsiębiorstw, wynoSzący około "liStów kiopertowych t.j. adresy umiesZczaD'
p,.,odukcji' w Polsce..
,
Ponadto wystawione są: zabawki, wyro 4 miljonów rub. złotych w drodze' nacjonalic::: być mają na ,nie zapisanej odwrotnelstr~
by 'galanteryjne, chemikalja, farby, wyroby ~acji stał się w'lasIltOlŚcią ludu rosyjśkieg'ol pr,z:eto zloŹloll'llego arrtykusza" koperty DlJaJjl\ być, prze;
drzewne, żelalZn~ ooaz :z wielką precyzją wy$ winien on w'znieść obecnie no\ve 4 mUj. rubli rabia~ do lPiO:w;\órn~go . użytku, '~~: mas~Yl
konane 'modele .maSzyn. !to,lnic2ych. Należy w złocie własnego kapitału, jeżeli chce wskrze nach pISane byc mają tylkorękOlp1SY debIli;
zaznaooyć.źe kilkanaście .' fabryk (polskiego sjć, dziaŁalność pomieniolJJiJch przedsiębiorstw, tywnie zaaprobowa.ne, a. w 'celu 21tOSZCZęd.ze.
Górnego Śląska, uroając celowość naSzej eks- przyczem .zgodnie z ustaloną przez rzą4 sowie' nia czasu i plr'acy kanlCelaryjnej' urzędy, p~
pansji ha~do,lwej na wschód, samor~u~tnie na,: tów zasadą. 50 p.roc. udziału pr.zrypadić ma .sługiwać się win.1lY: o ilemo71iwe ~~oDlQwe,
dla eorwietÓIW, a drugie 5Oproo.udlzialu dLa mi drUkami.
.
(;o '! '.
desłało olłazy.
." ' ,
.
Wystawa' ta spełnia swe zadanie, nie niego.
. Powyższa infor1llacJa;est mitroo.ajną
PRODUKCJA WEGtA:'
tylkQz Ptltnktu wid2~a hap.d1owego, 'a.le, bo::
( -) IlośC dobyte~ węgla k,amienneJ;!Q
, 'gactwem swych oka~w świadCZlY wymownie dla kapitału zachodniego co do' nli c'iHwości .
i brunatnef,!ow państwie/' p?lSkiem w s:tvcznfl~
wobec obcych o naszym dorobku kulturalnyJ.u współpracy gospodlaJl'lCzej z Rosją.
b. r. w zesta.wieniu ZI tymże okresem
w d2i~dzinie~ysłu i sztuki stosowanej ..
.i"EMIGRACJA ZNIE.MIEC.
1923 i 1913 f. ~eds!ta.wia się w, tonn.adl lu>
ZAGROżENIE pOLSKIEMU
(-Jj Z powodu braku (l;ttrobk6w w. rutStęp~~ stYCZ~iu 1924 r',"= Za~e1i.te,,~
" . KOSZYKARSTWU.
Niemczech, emigracja wzmaga się z roku na weg. kamie,nny2 208 213; ZS4lłe.bieD9:br:..: weJt.
" . (-)W Pols'ce plant~~~ . wikliny ()be~" rok. Wynosiła ona 10 tys. ~6bw 1920 r.; kam. 2964169; Zagł. Dąbr. w.ę~.. brunamj
mują 50 tvs.'lnor~6w Zl produ cja. surowca W\l- . 24 tya, w 1921 lr., 37 tys. w 1922 r., 120 tys. w: 12 730.
...
. M;Jt;.t::'
_
ldinowe~o okolo 20, tys. wa.~on6w. Z te~o 40 ' 1923 r, ;Rząd niemiecki zajmuje Wlł:?Ogie' st~
W sty~zmu 1923 r.: . Za1lt. .:)~. wę1!
proQ.'jest to:\viklinadzika (nieszlachetna)t
. k "b t '
...
W
l
kam. 2346870; Zagł,Dabr.M'ejt ~:
nada.:ią(nt sie iza.bierana w całości przez rząa WIS o WO ec ej maSloweJ emlgraCJ1.
. ce U 3248180; Za~t,.Dąb1. wę~. b-ąm .. 18 421.
.
na potr,zebv re~ulacH rzek (faszvna). Wikliny jej zwalczania rząd wydał usfawy,utrudnia:::
W stvcznłU .1913 r.:Za~. Slask. wd
naUepszet, nadaja,cej si~ na delikatne "Yvrobv jące niesłychanie w:szelką akcję emigracyjną. kam. 2861 857; Za.gl. Dą.br.: W(;'~.,! bm
eksportowe koszykarskie wytwarza kraJ około Zabrania.ją Oll1e howiem udłzielwn..ia, 1llawet ,Z!U~ .3 429300; . Za~tDĄbrlo W~~ bntD- 20,139..
1500 wagonów" ~dv zdolność przeróbcza Pt1Z!e pełnie bezinten:esowanie.. J·akichkolwiek Worlllll
,-', . ,.
~;. ','<>-''''......
~1lil"~'<\Iw'~"'~\II"""
m.ysłu koszykarskie/.'!() (ekspo. rtowe~ó) Pt'z.enoP
~ "...
.-,
,iJ' '.~.":, ... rw.,
'~.'
.: ~
~
.... (\00
't11' 61
'
"kl"
macyjopołozeniu w4Jmy,rn,.Jwt.jl.Jr,·40,.które~, WiN ~ . .• •. , . . .. .
si.:>v
wagOnowo .·wog. ą sU~Qwca.'wl."':ln~ ,.g.(> .etnig,r. i'z NięntieczaJlU
. ···'er.z,d';.g· Q;p".. uda.<S.
,~
,. . . '., ,:' . . ~"..~,
•. ,.' . ~.'~
...... A."
weao~' krAJu w nadmutrze .mema l swoborla.
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Wystawą

i nasiona, cynk, ołów klej żelatyna zapałki
itp. W stosuooudo taryf, ohovviązujących obe::
cniew Niemcze.ch, w Anglji i Czechosłowacji
ta.ryfa. polSka jest bez\vzględnie tańsza.

pOlelka 'w Galacu.

ma.

<;

,

"

,

w,roEscJt

czasu._!
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wy'\vo.zu może ~le. wpłvn~ć na stan przeroysIu ko.szykarskiegow kraju. Zakaz wYWOZU

~:td~es;~~r~jjld~::21o ło~~rJkg;~~a~~

.
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tło

9t'!A n.nA-n .fi'Wft',MA
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NARADY W SPRAWIE ULG CELNYCHl

dniu(d t!.2lW;:~:'l(:d:fu :lZ~

BeI~ 81.0~c:r

o
. wych Nierucom. 'co w tej chwili jest dokOny~·
...1"""-... dlu···
\.
. b d .
' , . :.. Holandia, CJ.465000·· : . .,
wana. W związku z tą syt~acdą sfery przemy. go, UlVwl"aJ jemy SIę, ~e ę 'ą po!rUS~ na' 'Lond:vJl40.51S00(f-!~'OOO,
słowo..koszvkarslde oczekuJą, iż rZla,d utrzyma' niem wnioski W sprawie zniiauW rozp()tzą~ . NdWyJork9~3.50000-4~OOO
'Pełnv 2akaz w,,·WOZU wikliny. '
.
.
dZlenLa.ch o ulgach celnych. Ulgi te ll)4j~ byq
Parył.566 5~563 _ :
-, ...
;~astosowane dla kWasu' aZ\OltQlWego, ·at'racenu,
PraSla 277 500-.562
r:~~.,
PHEMYSłlS:PIRYTUSOWY WOBEC
naftaliny, benzolu itp.marngryny, .sztUC$ego
SzwaJcaria 1.040;'. I~VUV'
. ,,MONOPOLU.
rna
.
$.ta
jadalnego,.
.pnęA<n...
.
.
baweltd
.
,·,·,aneJ·
.
f
:iń.
Włochv 116 O~;iJ." ~\~
•
11'1"
u.s.;y
;W]edeń 132.100-131 Mn, ,
.
(-) Naczelna org~cja praem:ystu
~t, ,."
Złoty ft k 1.80000Q~' ~ ..-

tiorJ:elni 1'IOl.mczych w Polsce złotyła na . ręCe

BELGJAO POLSKIM

Bony ZłD~ 1..3~ 000

HANDLU:

. ..

.

~

m.ini&tra pnemysłu i handlu memorjał, ogłasza. '
. (-) Wyszedł j~z dru~u. nutneI'l wyda~
POŻyczka d~j~~,ooct:4.~' .;.
'jący Zak!" "~żenia CIQI clio projektu ustawy o wn1Ctwa "Le Lloyd COm.men'1C1al" (Bruksela)'.
UCJJ~4i\""
,.
wprowadzeniu,monopolu spirytusowego.' Me~ poświęcony specjalnie Polsce. Zeszyt ten ~ ,
,j. '~":f. '1
,"';"l':',~~~·1..

. morjalz'Wraca u,vagęna niezmierne trudności
finano'\Y'eorazorgani2acyjne, zwiąZlaitle z
prow.dzeniem monopolu OtrAZ wskaaują na złe
WYB
....... i.ki . . gQ~pod.ąr',. . ld,.·tnOOOPQlowe j na W. .ęgrzech
'W Czećhach,.,Niemczech i Fl'\ancji. MelllO/t'jrtl
podltreś~ ull101lopol zaWsze za.'WIOdził tam.,
~e pffte\1lY$l..~llitytt1ąowy: przerastał sp QŻy1
cie. :wewl1:ętrzneiwymagał eksportu, bo pa~
stwo zl1!6ń. e~sportowych nie jest w stanie
pr:teProwa~6·. W Polsce przemysł spirytuso,wy jestprzetnyslel;l1 eksplO!rtowym i mo@ cofJ$
nąć się W rozwoJu,po wprowadzeniu monopoJIł
lu..co b~dzie ~c szJrodą państwa i spOłe'cze$twa~

.'

i

stal wydany Sta.raniem poselstwa poaskiego w ,
~nK DvsJionfuwv 2~",~.;Qj'· ~ ~
Brukseli w celu wzoowienroa stosunków han:#.f łr:k:V ~~-23,,7S ~~~r
dlorwych pomiędzy obu kraja~i. Tr~ść tego , Kred~towy 1.9
MałopOłśki g Polski
numeru jeSt pl'!2"ez,p!l"~sę belgijską Wl~t~ : :ąan!llOWY 8 Bank Przem Lwa,," 13~,
nie przedrukowana.
.~
low Sp61c:b 18.25 .Bank ZalChodał· &,:•.•. ;'
• Bank ZjednZiem Polsk 4 &nkZWj
. :RUMUNJA W OBRONIE WŁASNYcą
\. ~,5-17,5-18 CerataO~700 . ' Sołe p~ń14.
,"6I'·'*',';IIUl',P\IIII(.',

.

l:ll

-'-.0&1.

'1

ROBOTNIKÓW. ·~odzisk' 2.85 Ialewskil.2-~,

.

(~)Jj.aik:nas informuj~ rząd

rumu'tiski . ~~~~y ł?~2~I]~ .2~S.·
ZI1o~yiw parlalllencieprQjekt ustawy, hakła~ no,ść·,5.&--6 PoITOw Elektt 0;51H
dającej na przedsięBiorców oibcychwRumunji Siła.i 'Swiatło, 2-'1~9ChodoJ)'ó~11~:'
ob()wiązek zatrudniania w SWych: ')?trzedsię:;, CZ~fsk, Z-2~1 .Częstociee . " . . '. •... '

hiorstwach tylko

t'Z' Ę' SZ
.....
.
lWI K '.."ENIE KREpYTOWGOSPQD.

.' .

Run,1unÓ"w,jlak~ pracowników t~~.c.··,.4.5 ~~1.~22F~,·.~.~.:.,:Nl.·
.,.~' . . ·.'.'·,. ','
u k r u . ·

hENIE POZ'WOLEN
--0.450 DrzewnvP iB.·l
PRZEDŁUL4·. .
16,,75-.16.5--.'17.25. (.2)1.',6: .:;-:11.;1r:rt~.
' (-)W z~iązku ze wzmagajflcymi si<t
.
NA EKSPORT JAJ.
lt7.75-18.25"";"'18 (~) 19--18.25-1&5 .•' .'
trudp.qściam.i pbtnic~emi oraz.pl'lzesileniem g.o'
. (-.-)Ważność pozwoleń' udzielonych n.a ,Polski Ptzettl.Naft3em 3~ ·Nob.eł 5...
spodarcz~m,powiększonezostaly: w dalszym wywóz kWl."e.tniowe~o kontY1!gentu jaj zostant,e 2-1.95 Fitzner. (4)29Lilpop a15-~a
~iągu kredyt.Y,. udzi. elane.. bezpoś. re ·0 prze, w' ..31...._. .:I:-,e U1lU',J"!;ltku . rze~:U,u. żona
ilnia lO.ma.· drzejów (1) ~5
ą2-,':}<") 7·- .I'~ .,.~ "'~*
wrvUrt. TYJ '"t
L
Norblin 1.9--2, Ortwem 1.7 .Ostl'Q'Wl'-Ce
mysłowi, jak niemniej na inne cele gospodar:ll ja. rb. wlflcznie. Jak nas InformUJą, '.powyzg~a 33.75-32.25 ParowozY 1.11~I.l. PoCiSk 1
~e, jak banki, handel i spll'1an &połeczlne. Na ulga w' miesią.cach następnych sto$Qwooa ,nIe Rohn 4 em 1,2 Rudzki (1)' 5..25---5--5.10)
leży zaznaczyć., że wzr1ósly najb~rdzie, lcr~ hędzie.
.
(3) 5.9-5.75 (dr) 6.5~J5--6.4 . St'aI"
..'.'
dyty dyskontowe,przyznalle przemySłowi.
10~* 10.~-10tl'Ma~ryn.yi ·narz.roln 1~1
Wzrost ten jes.t'trzykrtOtny.",Inne kredyty dla
OSZCZĘDNOŚĆ W INSTYTUCJACH
1:4 U)jsus 4.1-4.35; 3 elll. 4-3.9-4.3 ~ą'!i~,
przemysłu wzr.osły C: 2 i pół raZ~· .
~l ) P ANSTWOWYCH.
Cle O,180.215-{).180 ZYrJ:trd6w V35()~()"""':~~
, (_) INa zlec·el!ie N~dzw,ycza·J';nego. KIOIi: '-.1,350.0 Belpol 0.290 Borkowski 4.625
'
" USTALENIĘNQWYCH TARYF WYWOZ.
4.575 Jabłkowscy O.625-o,~.610 LI .
(_) Zostały WpTow·ad~ne taryfy na inisarza Oszc~ędnoścl0Wego we ws:;yst~lch ~ Q.400 Synd Roln 10-9-9.5 Zacll TOWi Qht
wywóz zs,l'frandcę' szeregu towarów: sól, prze:: rzędach wyditine Zlo~t.ały zarządze~la. J1aknaJ:II ' p 1 Żegluga 0.650-0.675 ćmielów Z75--ag
two,ry naftowe, wyroby z żelaza, wyroby większej osz,czędnośC1 przy załatwianIU spraw Spirytus (2). 6.6 (3)6.75,~.~.(4.ią~1~
.
'" m~';'''"''''''wl·C~4 .• referaty maia być soorządzane bard 1..5 p"" T ..., Q ... s..zs.,:;I.
.
lIdda.ne i ceramiczne.. cement.• zboże w ziarnte ~
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studenta chemji Politechniki
"Express Wieczorny" Nr 84 pisze o wy
zabitego w pażdzierniku
bQmch'do Kasy ChQry1ch.
odbędzie się w lwściele św. Krzyża 16 ltwietnia, w środę o 9. 9·ej rano m~za ś~. (11 .~~em zaWiada.
•.. Wyjeżdżając stale na koniku antyse~
mlajq !wlegóW i życzliwych palmęci zmarłego. .
riAThA l SIQ~ l RY,
mickill1, ktÓlrY dotychczas stanowi clou "pro~
, :gramu" i "taktyki" tej part.ii NPR::u, 'lunieszs
:~:80D10
w platformie wyborczej postulat
., d re y w i e n i a kasy chorych".
'Je~e1iby ·chodziło o odżywienie nie::
.8zczęsliwych pac :::ntów Kasy Chorych m.ogli
CIEKAWA SPRAWA AD'\VOKATA OPALIN"SKIEGQ.
byśmy nato chętnie Sięz,god~ić,ale odżywianie
damej Kasy, Smarowanie tłustego polcia\N llajbHż s zynl czasic wejdzie na \vokan wy są w szafie w gabinecie wiceprezesa Sąuu)
. Jdeja trochę ekspresowa '":f I czyekSppressjo::: dę Sąd4ll Okręgo\vego w Łodzi nader cha,rakte:; który j ni wyszedł, (ba WiC111 godz:ny urzędo~
~isty~zna,bo my też nie ... bardzo w gramatyce l"ystyczna spr::wa, która budzi żywe zainter~ wania ~kollczyly się o go·dz. J ej.) informacji
"
Wynikało by dlalej z tego, że jeżeli dok.:: sowanie w·śród miejscowej palestry i sfer udzielić UlU nie nloże. Poniew,lż wyjaśniecie
to adwokatowi Opaliiisldemu widzocznie nie
"-tor zalec~' komu lepsze odżywienie _. tem sa~ sqdowych.
Spra'wa jest tem ciekawsza, żre na talwie wystarczy~o? więc podniósł glos i zażądał tOIll
mem - jeździć na k<owku antysemickim, jest
;rozwojowcem, kołtunem, klerykałem i reak.;: oskarżol11,ych lna zasięść miejsCloJ\vy adwokat nem rozkazującYlll natycIlIniastcrwcgo pokaza.;=
W,adaw Opaliński, oskarżony o nieposzano:: nia nlU dc.cyzji, grożąc sekretarzowi "że mu :iI
.tjonistą .. . • .
~.
"~. '~
wanie
władzy i obrazę Urzędu pallstwo.wego pokaże" i ,,:te napisze na niego skargę do
PonieWaź my z urzę"duie'ździmy na ktO
z
artykułu
154 Części III Kodeksu KnrI1ego, W,arSzawyH. Doszło do gloia1(;~j kłótni w Sądzie
~ku antysemickim, pozwalamy s@bie z tego
to
art
y
kuł przewiduje karę domu POp!l'a, j samo ~mjście wy'\vołn.ło licznc zbiegowisko.
1{t6ry
~tulu ,zalecić' "Expressowi" lepsze karmienie
wy
do
lat
3:;ch.
,. .....
Tak się nlniejwięcej Plr~cdstawia prze::
"iWego korektora ... :11
. .....
Według aktu oskarżenia przebieg 8praw~ bieg całej Sprawy.
T..
Należy dodac, że pomiędrzy Sądem oikrę
przedstawia się następuJąoo:
.Przed niedaWll1lyID -cza,sem, w którąś gowym w Łodzi a palestrą w ostatnim czasie
$obotę o godz. 4~ej po polud'liiu }jtzyszedł ~ 11\OfWstają coraz częściej zatargi. Przed llliedawlI!
dWlOtkat Wacław Opaliński do k,ancelarji Wyfl nyl:n czaSCln donosiły piSlna () zajściu między;
.KsłeodanYk.
działu KarllegJo 111iej scowego Sądu Oklręgowe"
adwokatem BUSZe1l1tt s<;dzią Illiniczem, a tę
Wtorek dnia 15 kwietnia Anasta.zego
gOł gdZie zwróci{ si~ ®"-sekretarza Wydziału, raz nowa sprawa adwoknta ()paliflskiego ze
- VłJidowiska.
Leona W ąsowskieglO, o udzielenie mu inforj:: sekretarzelU S~tdu, \Vąsowskiln.
'.
T_atr Miejski (Cegielniail€d 65)
macji
o
spra.wie·
decyzji,
jaka
zapadła w spra~
PiQ:wstrzYlllujcluy
się
nar~tZie
od
zajęcia;
ł
D,;iś
.
s.
,I.Wesele ' ..
wie kilku zaaJreszoo1wanych paskarzy, których stanl()iwiska w tej sprawie> odk~adając to do
Teat,. PopulaftlY (Ogrodo'Wa 1a)
U
hrooił.
Sekretarz Wąsowski wyjaśn.ił, że decy:s czaSu ogłoszeni~l. wyt"oku.
l)ziJ ...Oetganiarz par}sltl
zji
sam
nie ·czytał i wobec tego, że akta spraś
'ilha~monja (Dzielna. 00)
K&sn:e:rt KU$seWickiego.
,,,L..una'" (Pr~el azd n .
. Łódź &trzyma większy zapas m~ld. Po otrzy~ z pK);'wodu niczloźenia przez kandydatów d()i
Po poludn!U "z kraju krmi i lez'l
~aniu ofert wydział ha1nd1owy zakupi tran:::
w·odów oby·watelstwa, d()\viadujcmy się iż wia
Wiec2orew l ,Tragedja podlotka';
spor-t
.
mąld.
(bip)
.
dOlności to są nlylrue. () ile niektóre listy.nie
"C.ab'llou (Pio rkowska 67)
załączyły
tych dowodów, to wystar·czy ko:mi"
Tegoroczne
urlopy
pod
znakiem
:za;;\'
..Krew na piasku~'
tetowi wybarczclnu zaświa.dczepie radnych
pytania.
.
. IfIilOdeOIlJII P'nejazd 2)
Jak wiadomo, w myśl ustavry, z dniem lub wł.adz lniejskich i listy takie n~e będą z~
'IOdy kurtyna za.p sdnieu
'
~""3iUłldłllllIUno ,PiotFkoW~d\a 12)
pier·wszynl maja wlinny rozpocząć się urlopy kwestjonowane.
O ile jednak niektóre listy in11lYcp.. po~ .
.OkO za oko 41
robotników. TłY1l1Czas:owo .\V fabryka-ch lnetalo
Kino SPĆłłdzielni fi rac" Państwowych :wych pl'zemyslocYt wskazując na obecną :re::: . wodÓ'\v będą uniewa:i.niione, to zaintereSOWaP
!lZa MUftUn,i kwszto«l"
dukcj ę, nie zgadzaj ą się 00 udzielenio, ur10::: l1yln przysługuje prawo w ciagu trzech dinli
pów, wobec czego delegacj aklaBowego związ złożyć skargę w okręgoWYlU urzedzi.eubezpie
Wiadomości
ku zwróciła się do inspektol1.'a pracy, który w cze~ za pośr~dl1ictwelll kasy chorych i ten
!!!
: :
~ Świecone Vi Miejskich Domach \Vy-:. sprawie tej ma Się pol~ozumieć z m.i'-riste·r-.:: w CIągU 8 dUI ,v~ldaje decyzję.
N ara,zdc jeszcze nie ustaJolw jakie liSty,
~howawczych.
stwem pracy. (bip)
zostaną
zakwestjonowane, lecz w Jrltllżdyro raW zwiazkl.l i nadhodz~cemi .. świętami
- Manifestacja bezrobotnych przed ma
zie składający te listy będą lnieli czas uzu'"
Wiellqejn6CY' delef;{ada Wydziału Opieki Spo-- gistratem.
'
leczneJ ....:. na ostatniem swem posiedzeniu
W dniu wczo:!':ajszym kilkuset be.z.roh()~ peŁnić je, \vzgl. zaskrurżyć decyzję kOlIDłtetu
uchwa1iław .I.Yliejskich Domach· Wychowaw~ tnych robotników, zatrudnionych dotychczas wyborczego. (blp )~,. '
cz,ych zm.iel1ić o dp o wiednio na 2 dniświąte~ przy plantacJo ach mieJ'skich" ~~a. legło ..l'ookoła
-- 'Yiec .pI;'zedwyborczy NPR. ,"
ezn.e jadłOiSPlS . dla wychOwańców i personelu.·
,
.... Ul
~
W nIedZIelę odbyły ię w różnych punk~
"~ Z MieJskhe1~o Sa1",·· Sz·tuki..
wydział gospodarczy magistratl.
tach
miasta
wie·ce pfzed\vybotrcze, zwołane
. .. . iW:vstawa otwarta w okresie przedświ~
Poniewlaż tłum przyjął gl'loiną postawę,
~z:nyJll, spełnia nietvlko misję kulturalna, ławnik wydziah. Bednarczlyk, postanowił przy przez polskie związki zawoaowe. Jako móW
~ronla~c licznyz3istęp widzów; lecz daje, jąć delegację bezrqbo-tnych. Bezrobotni o,:::' cy występo #aU poseł Vvaszkiewicz, wice prec:!
l."ównieżspOsobność . nawet niezantożnym do' świadczyli,' iż przy podziale pracy w planta::: z~detlt Wojewódzki, pp, Kttlczy.ński i Kazi~
. ;.;. . ;
zakupu na.jodpowl;edniejszego podarku świa- 'c~a?h ~iejskich dzieją się n.adużycia. gdyż lnlerczak.
teCZllego, Jakiem Jest· niewf1.tnHwie dzieło pol:: .. nIejakI Grę.ho\vski na 'własną rękę wydala
Krytykow'ali onii obecną gospodrurkęKa
,'skie~o D~l:r~;~afiki wzbo~acono a~toli~rafJa~ robotników, pracujących juz dłuższy czas, na Sy chorych pod rzadami komis~uza Giebar~ •
mi Ada111il GrabtJwskle.h!O oraz nD\\.'LfHl drze- tom~ast przyjm.uje innych. Delegacja domaga;:: towskiego wskazy,:."ali na ptOt"zebę zmiafniY
worviatni L. Skoczylasa, a znakomity polski la Się, by zw·olnionych zatrudniono pil'Zy robo ustaw~ ~. kasach chorych, aby zwiększone ZOl
stały s,vladczenia,
,
'rze::tbiarz. prof. warsz,· a~adelnHWłodzimierz tach miejskiph.
Kuna, już po otwarciu nadesłał pierwszorzęd:::
Po dłuj;s3ych. usiło\vaniach udało się
~- Kon$lrcs związków zawodowych.
"nej wartości artystycznej, główkę w bronzie. uspokoić ro~żalo""y tIuln, oświadczeniem, ii'
. Z"wiązek zawodowv. ,j:lnH~a' otrzymał
~Jak'wiad01nO~ prace Kuny zllajduhl .si w Gale wim1i nac~użyć będą ukarani. Ławnik Bednal
7-tl.Wlad.olllianie: iż w dniu 7 j 8 czerwca rb.,od
"1"iiL?~emburskiej,. w Gale~ji RZYI11Skiej i Wel' czyk 00 z,apisanh' wszytkich be:zl'obotnych. nędzie się w Katowicach KOllf:!res zwiazk6w
ne~~H;J ~)taz w NarodOwej Galerji tondyń,,
'
skleJ. Wystawa otwarta bez prZeT"WV od dodz "częsc natychlniast przeznaczył d~', r:: ;)/lt ZlCU1::. za~odowYch. z,jednoczenia zawodowe~o pol~
sklegO ..z całeJ Polski.
.
..
lO -- 8 w·jecz..
.".... . . nych, pozostali zaś w lłerw8zY111 rzędzie 0':1
.
U!oczY!::ite
otwarcie
kon~rcsu nasta,pl
_ Precz z pośrednikami.
trlzymają wolne miejsca. Tłul1'!. zgodził się n.a
w dnIU I czerwca w sali powstallc6w o f;!O~
. Jak już donOSiliśmy, ławnik wydzl'alu ta~ie zi!latwienie sprawy i rozszedł się spo!. {# 4 po południu ••~dzie po ceremonjach powital~
L
dl
:1
.~'::. (.bip) "~
nyqłq ~y~łOszolle będa następujące. referaty':
'lani owego p. Muszyński, wobecstabiHzacji
.
. ZJedll(;Czenie za\vodowe polskie w cz~
waluty polskiej postainlOwH usunąć dotychcza::
'- OPJ;:,d:v za pra\v fl 5azdv 00 111ieście.
l~l~wo1i polityczne} •. żHdania zjedneczen:tt1.
aowych pośrednikó,y i udał sie do Kalisza 'v
\Vydzial Pochtko\Vv .i\1a.r!.·istratu
.
podaJe ?1e.
w wolnej Polsce.
celu nawi~zania kontaktu z. ~ p'l".r\.r>u dentn m1'. ..i{~ wiadon1n~ci 1osóh zainteresownnv</h,
iż tel' zawow")weQo
, . SOf5alizRsja ą,zv uspoleezn;Nlie.," koopent
~
LV~
"
mln opło.tv pod: tku Za nraw O .iHzdv PO n1ie~
r.aultejszymi dla dostawy mąki,
.
ście zostnf nl,:-,.,.,df,· :"~r." 1"{'"J ,r.·';'l 1(. \. . "'~r'l
ela l rUCl"l wSl1ołdZIClczv.
.
. Wszvstkie zwinzki będalniałv własne
W Kaliszu odbyła Się. konferencja z
-- rrzed wyborami do ,~asy chorych.
" t'oszcz,ególnymi. wlaścicieLami młynów, przy:::
\Vooec ro;zpows.zechniilfiia v'liadonlości orklCstl'V? Oraz sztandary i beda zaopatrzone
w obsłu~ę sanitarna i lekarska.
.,
~'ll. Ql··.azaLo, s~~ iż ~ dogOdnych warUllka.ch o odł.oieuiu wyhóró\v do \vIa.ch: kaSy cho,rycp
W dniu 8 czerwca odbedzię sie ko~
J
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ROZWO
________
__\~,1T(\rpw. nmCł 'V'e!n'~' __
'd
w parku
Kościuszki
pO południu. w salach nOlrb" l-b"
Ił
PołuuDmwn·!l.
~
beda
wv1lloszone'
odc~vtv
CpY~l1e S1ę wspomnianej
akcjisięi zap'ewnl~
•
~ b d i referatv.
h'
,..Podczas' r l1AJ lnIe, Włł fUle
;J
r;
proJektodawcę,
. iż wjęcej nas
zna:1d!zie
e
oncert u, Ś plew ac ę ą c orv SPlewacz
Jak
. d w " .
h '
k' l k
.
kprzy.
~ERd' ._
_
..
..'
kraju )!IytW~~~,a pa~~~eLK;ie~g:$~.c Ł~'1,y z~af~di7, D;S-pewu? ta 1~
tórzy chętnie poprą jego u.
~

Nr. lO~
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, • . " ~1f 7 ~ 8 czerw.ca urządzone .b~ .
(łZIe na stac:I III 1 IV kI. bIuro informacvJne. i

otrzymała od J~dneJ z uajwiększ}ch
spr,o~adza"stale

lu Od ksbrej

firm \1/ Transwo
sl"ladniki do wvrobu

~1toWallla, !ll-Ił}ą,?e na celu usunięcie tej pla~
1 wstydu, Jalnml są d1n, społeczeństwa 'źebr,acy:
Wielka ilość wszelkiego autoll"amentu!
,~,dzi.adów" dow'odzi niet.·\tIko nęd:Z:'l.T wśród... lud
ol
J
n?ś~i n:iejskiej, ale !?Jlrazernświadczyo ofi~
nOSCI o.,gołu, bo-gdyby nie dlawano wSparć'
. ł b
d
nie ~~'Y o y. si.ę Sziado.stwo, będącc nie.
raz mitratnym lnterre em.' Ludzie dobrego ser"
c~ dlają Z litości, inni zfl6w z ltacji ptosiadania
WIększych zasobów, których drobny datek nie
uszczupli, w~elu. ~,aś daje niechętnie, ale daje
, ,~d!a Pozbyclał S1ę natrętnego żebraka..., z po~
id'~ tych Os!atni~h zapewne nie. ":~Z!yBCy s~
~ "lIm1 ..~z erca - $ądzę raczej, lZ0~dair~
Dl są o:ru :mys}em krytycznym - .Dlelubu!
prz!o
~wa:~~a._ bezcelowi? wzglęqme
p ple ~rue prłozn~twa~ ,.
,
...W tyc.. .l sf~rach m<iz:ę szerokie pole dla;.
zamlcJ~anych prz?z ła~ru.ka Adam.skiego PlO

W d!ll'u kon~resu czlonkowie zwiazków , s.wych Jikier6w t!!amóWienie na kHkonascie w<:g~onów
, zlednoczen1l:'1. zam, pol. woJewództwa ślaskie-' hkleru, prz)'czem towtr ma o:yć w;Ysltlny ntłZ\'fiQCzlIie
'~o obowi~z.anibędą udekorować swo:ie domy Prawdoppdobme w Z'-"ląZKO z lą lranzakcią daje ,Slę
i mieszkania. Z racji uroczystości kongresu od<:tfllllac na qnku. naSZ}ID pewien r'rak 111<IeróW tej
wydane bed a oznakI" parol" tk 'kt6
ł'
ogólme lubtsm;) maikI, gdy t hrma LV\.. Łuba ktmpletu
••
fi. o~e,. re cz on - Je towar na eksport.
.
. ' "'I: .
· k QWle .:wl ązk6W Wlnn! nabywa,c. . (blP) . . '~ . Olatego teź, ktoprogn! e zaopatrzyć- się na
Praca nad 'PrzVS1>osoblenlem woJsko~ :::iwłęta w 111tlery ,M. Łuby, me pOWInien zWlelHiĆ z
wen1.'
zakupem CiO ostatn,lel Ch\:Ą!IH, gdyż. zapas IOUJc.1Ujący
Zrozumienie ważnoślci idei 'f'\ ... r-~7,C;p. woj Się "iN sKlepach aelikatesów w medluglm Czasie bę..
pOd0bnU\ :==~
~owe1<O, ~k wspaniałe u wszystkich pallstw
144;
zatac~a. 1 u nas cOraz' szersze kreJ;!i.
--tak e~~~~w~l!ie:~ ~!b~itc!~X~f~aby~ szych "Sil ope1'!Ow~ch.z WarSzawy, .a mianoWl, "z~wdnjjtrz. lak wlaśni~ mv. Już to.z radi są, cie Marji 1I1QIDrzyckiej" (sopran) Marji Trąrn.
~Vp;kllCh _~to~llnków; lu~tQ ze :wz/lledu na fa- czyńkiej (alt), Adama Dobośza (teuOir). i
~epoł~zenle ile<>/lIrllflCZUe 1 pełna otwar; Zygmunta. MosElOCiZego (bas) Olr4le chor6w ora.
· os ·~ra~l1c.
/
toryjnych' Stowarzyszenia HandloWiców Pol~
b A" za:dowolenlem
witac musimy każ~ skich ~.t rówmeż orkiestry Filharmonicznej.
~e~;a:a.s~!j.cy nad przvsp. wojskowem lnło, :Ponadto program zawierać będzie "Cud Wiell#
. , . l L6dz nie pozostaje w tyle: Ka!ldei nie kOiPliąbtOwY"'7l!lgn.,ra i "Ave veruIJ!." Mooail'$
dZlCh ,~czesn.ym rank;iem napełnia, się śpie::: ta (Motet na cztery gło~ysolowe .,f tOrwMzy~
wem dZIarsko .maszeruJący'c~ o,ddziałów Zwia, szeniern orkiestry_
.
.
zkow:voh bądz tez szkolnych 1 zdążających i
_. k"
, ,
I , PodzIe
owanle...
b ronIą. na ramieniu na~arnizonową siize.h:lM
cę,
wOJskowa. ,gdzleponl;: Cj'
,,~ ""~"',!U otice~ k
~ar~ąą. Ochronki Bałuckiel ninaejszenl
rów 04bvwają ćwiczeJ,lia w strzelaniu '
omwHkuJe '12, urządzona w lok~'llach zam,~
'.
. "~szyst}de niędz;iele zajęte są prze2 kniętychdn. 16 marca, kwesta dala czysteB?'kolv . bredru,e ,i PQuczel!6Ine :zwi'lżkl. Jak il..0 dochodu 1431445 000. za co wszvstkhn O<
SIę. z, ~omp~tentne.go ,~ród1a dowiadalemy- ha!odawCOln o,raz PP. kwestarkom V'v" imieniu
W:) ulki pr,a.cy ,sa .. bar.. " ', 'z~dav,"a1ni3,Jac;e. Pr,aae dZleci składa serdeczne B6~ zapIać.
cy teJ StZczerze PrzYkiasnąc należy. (pap)
Zarząd.
j

:;:awdo
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pośmiertne.

Wypadt.ii, ,krad%i8Za

!!!il!!1!!:
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"

l,

'1:7.

,<

~~~n. W8::y~CY Cl.d.aJąCY chętnqe. bą.od!ź
%r:nle~ c~ę~nleJ - beJ.ziWąt~lenita nieopmówią
~ew~ellrleJ,

a:cz, .staleJ dan1ny na

l

a~cję, prze:::

Cl~ ~ebraczą, WIedząc że wyt01Żl6ne pxzez nich
pIenlądze ~ostaną celoWlO "

żyte.

" tk"
1,1 z ,pozy letn

I

Ut

B " t·
'00
'., ,.;
<Oa;a em Wl ·e moznosczdlobycia pew.,
nego funduszu drogą: nalJo)i~ .peejialnlegQi
podatku ,,lPrrzeciwżebraczego"; którym obci~
~yć !ll0ż,llia zarowllIo· sklepy i' prze;dSiębiorstwa
J~ ~ pr~w~tne mieSzkania-w stosunku' do'
dOSCl ZlaijmÓwwtuych pomieszczeń: ,dlr6bna kwo

~y~~~nie i7lacięi;y;

a ogólny zbiór

~

W dniu wczOil"ajazym K!omendY1 Chorą::: ":res~cie ~w.aż!am za wsk,azane, aby po "CW
'
gwi i :Hufce Łódzkię Związku ł-Iarcerstwa kletn'lach.1 JadłQdla;jniaich, które,-jak wiadO.t
", '
~ le~ J~juSz ~aj'l1lek (Sienkiewicza75) P?lSkieg,Qt oddały ostatnią posługę zwłokom m?-zwykleoblegane s~ przez biedotę, la.k~
." robotnl~ fa?rykl Ramisza (E'wangielicka) uległ nleo!dlżałowallego i, niestrudzonego dzial\acza. nlle patrzą.cą na klonsli.menJtów, poumieszczać.
podczas pracy pray maszynie złamaniu prawe:; u.,a niwie, pracy, ha1rcerskiej, S. p. Bolesława- , skarh:onki' a do ob~wateli W'y&ć odezwę DlSl
g~ przed~enia. Zawezw,arne po,got,olWie od;: ,TadeUSza W QcalewskiegJo. , '
wałuJącą, dQ składania ofialJ.'lna.!l.TEeCZ tye~
,,~l~Z~O rue~zęś1iwego robotnika' w 'stame
. ' W ,zmrurł 1lll stJrlaciło,Ph:al~erstwÓ' droigł~ którzy'niemają 00 OdlustwłożYó, by nikt ~
Clęzkim do, $zpitala Poznańskich, (pap)
,
go przyJatQielą., który 'od .całe~oszefe~u la.tz opuści'l i lOJtalu Il',1de, wrzuciwszy" _ odCbodnenl,
-- samObójStwo.
, gł~bokiem.zl1o(Zumienietn j serdecznem ~ praw drQbnęJ;kwoty do /P'llaZki. Niech tosię,sbl!lie
20 letni . Antoni . K~Htsiński (SZlOsa 1S..01~ dziwie o;joowskiem - ukochaniem interesowal '·po!prostuobowiązltiem b~alców .,kalWia.rniast~tynOfWska 27) rohotinlik wypił w celu samo .się ootZWojem i ruchem haroerstw-a, nie szczę:;: nych i zwyczajem ....... , imdQhńi~';ak 'póda~j
'b6Jlczy~ wi~~szą il9śĆ kwasu solnego. Denata dlząc swych nieocelliJoallych rad i wskazówek nie r.ęki, czy uchyl anię ikJapelusza pmzy' 'W'ita:-:,
,
.niu. Zruzttlraczę, iż lł1Jie mą!!lria mYŚlj,wi,ęk..
po udzleleruu ,pierwszej pOllliOCy przewiezio~ O1'\az' wydatnej pomocy materjalriej.
Pamięć . o Nim W sea;'cach· m.łodzieźy; , sZyc~' datków-bymjmniej: mezwcługo :wszakł
DO, w stanie~oźnifl1 dOl s,'Z!pd.talaprzy ul.
harcerskiej lPPz~ostanie wiecznię... - \
'rbę,~u~my mlie!i ~1rlOSze-.ofóz ni~h,. każdy.
,Dr~wnowskiej. (Pap)
,
. ~~
.
gość .opuszc~Jąc. ,jadb:laJnlę wn~do< ·lkU~
,,-Napad rabunkoWy"
,
oonkl tylko Jeden 'grosz p()).s~a zo~
, : . "Na, Jpzef~. RogOWSkiego ,(Brzezińska
tfa.kie to d~· rezultaty!
,
.
nr~ 51), inkftsenta,napadlo dw6chnieznanych
,Przy tej Okazji· p&ypomtnię'.awę· zMo;
Na brak quorum znoWU ter~
r~~:u~b~6,!,za<;lająqclężką, ran~ cięt,* Dla
rania odpadkójw' i nieużytków, kt6te u. ~
Vil cmż nalizeka Miejslca. Rada, .
lęwem xlamientu.N tt'Pad miat chS!takter Tabun '
prze'Y~ie
~dą ~ 11la.rn~. Czy
ddobYi'~'
A prez:vdjum' Rady myś]j"
owy.(papA
wznOWIe 21blerwnlapo~lęszk8lOlia.c11 ,pudele]t;
Co uczynić. tu· wypada.'
puszek, butelek, kJości jJ ,tp.' rjalk ~'a .s.tę. id ,)W1
Cze.sto
czasie posiedzenia'
- ,
Łodzi pra.ktylrowaJol-ewen.tuałnie .po~
Sćcialiści, Ndemcy. żydzi '
,;~ądÓw.
MyĆ· po l1o~tych ptrnktacl1,m.ia8ta, zbiOrnie.'
Uciekaj~ do bufetu.
. Nikt ;ua sali ich nie widzi..
nieużytków i. "rezwać chętnych dol sldadqh1
,i\ ;wszak 'radny, nawettepv.
,tam tyrzedmiotów·lIliepotrrebnlycli ~.
- W~lewoiia'skazany zaaeze~cj~ .
o; tern wiedzrueć winden;przecie.
nych maS\()łWIo dośtnietni1tów ,?' :
., '
Ze nie na to' radtl'VIll został•
p'~ą . ·Qkrę~ . S~~m WbjSkowym
Ceiem
tmliOiliwienia
l'Ychłego~,
\
By ..•objadać się w bufeCtie..
. . tw,'~ls,tallĄl:Ja,n,Wojewo'c:1a szereg. 27 pp. w
mienia
'warsZ!tatówprooy
~
~~~
Tym, co jeść chca. .zamiast radzić;
.,;Cz~~~~ą~f>~~~,~.loa~arżony o dezercję ikradzie'
go 'funduszu byłobypotąi(łane'weZW'~e .~
Niech Ma2istrat tak. do,godzi :
~e. . ~~e;~ zdezerterOfW)d w kwietniu
,Wla!telidla dobr()w~~~;'Bff
Da
im
kwity
naobiadv
, 1921. r· d~ ··WQltSzaw,y, przywłaszczając sobie
\V tanJch kuchniach miasta Łodzi ,t
na ,~z al:~j WZooiw~ ··fibiy;, j!~V(
powlerzoneaąrtympndurowe.
komu; sprawa 'ta leży na .8eirOU, ·m~ ~ad~'
Wtedy każdy· ~lodny radny
, ..W październiku teglOlż roku' zgłOSił się
Kilka litrów, ZUPY ZlIl1iecie
rowl~[ć.' skła.dkę" j~ Z?~ ,'się płe.~
~KJadry B.;Z. 5pLeg".'j przedstawiając się,
I już. w.' czasie posiedz8niQ
taInie, ,bą;dź ttawet lDlesl~ł WG.f~ ..~
Nic pomyśli o bufecie!
Jako kapral pułku 'Wileńskiego wracający z
~urem doraźnej P:oni~'·~~,do~;':~'
niewoli." W.~IrO'Wa.d]Ziwszy w ten ~posób w błąd
:Jeden mlOlźe pełlnJą ~,za rolG zg~~ ~
-'; x ~ódcę I otrzymawszy Żlołd kaprala., uciekł
let.y j:edlnak !~aJl"dz;(f~ ~,iI. ~
(lo C!Z~stochowy, gdzie dokona! krad~iezy u
widzieczaiówno wi,ękste kWoty~f~ J,~'
Jl-;olegi pułkoweQ'o.
.
.
ny grosz wdbwi,bdwie1u :może~:. c~:~
,
Aresztowano go~ wreszcie w c~rw~
acz niewielu P01Siaida.jącvcll.··; A'; '~~'i
1923, r.Oskarżał, prok. WaSzc;zyński, brronił
Są!lzę,ź:e &.pQł~ nseze ~
W jednym ~ z . ostatndcn nuinei6w "R~
xnec.' Landau. Sąd, pod przewodnictwem ppłk.
bie
sJ?l1"aw.
ę, ,iak.ą .hańb~ i' polt,CZ]denj"~,Qk.,~','"
. K,S!, Rud?lfa Kwatera. ogłosił wyroktskazuąjcy ~woju" znalazłem wreszcie dawno oczeki~a~ tury Jest ten
legJon Zebr~w,w§{&I'~r
,!J.aoa .WOJewodę na 2 lata więzienia i przenie nf\: wzmiankę Q. Ziamierzeniach Magistratu na rych -..;,.. ku większemu w&tyc:1'lolfti na~
punkcie przec~wdzialania i zaradzema żeooa.nri nie brale i inwalid6W'. ~jeinln!ycli: .......... ~ zao~
'. sienie do dIr1igiej klasy żołnierzy. (pap)
dzie się na 'jeszcze jeden ~. celem •
nie.
Solidaryzując si.ę z Projektem ławnika nięcia tak:e~O\ stanu rzeczy s;. rjednlo~_
\
-- "Stabat .Mater-' ".
Adamsldegow sprawie urz~dJzenia warszta:;::
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