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w ŁODZl

Miesięc~nie
4.300.000.
O dnos:zenie do' domów 200.00-;1

Al" Kościuszild 41.

,Zprzes. poczt.

Redaktor przyjmuje od 5~ Pl'

MitłSięc:1.nie
I

(lza

Łodzią

6000.000
egz. 2D.OOOdro:ie

TELEFON 28
Artykułów

111._

i listów 1ił1l01111llo,

wych oie pomieszc:u

Konto f\K ..O .. 60594. •
11 •______
N aleź:vtosć pocztowa

się.

opłacona r'yczaUem~

Początek: przedstawień ~

OZłEN

I"K NIEZALEZNY D ZADNEJ PART'.
Środa! dnia au kwietnia 1924 ~

w ,dn~e powszednie' o

-

godz. 5.30,

w

sobotę

3...ej, niedziele o godz. 5.00.

"u' .. .'

I

,.,.r]
WJKwalifi~owan~ C~ rfi WaCIU
!

do towaró.wkamgarnowyoh .

poazukiwane."

o

Wiadomość:

pierwsze~o

Zawauka 19 li. poptjera~

proZ:n.owa~ nie na:(eJy",'~' '.'
za wysoko cenią :wartoś~ lm!"

ma3a

~losi . -

>

pracy, ab,Y pozwolić sobie na urzą.'dzenie fikcył
Oprócz obowit\Zkowycli ~i~
~ościelD:Ych~ każdy na1.'6dwini en.· n"lle! ,'f,ylk()·'
Je~no swięti? narodowe - cea' "Włooh'6w 'jesf
nych ŚWIąt.

Wlem roc~n}ca załOżenia Rzymu. 'I.. ,dl. DM"
3 ---$lo maja
" ~. . j~".~",=,a~:
'; ~ ,i'l"
~.
S:osui~cein.steinowsQ fe9rję . . ~
sc~, ~t.anmy· na chwileria platformie 'pepesow
~kleJ lwyobrtlźmy sobie, że bedziemy.&iera
l;ło:waliW świateczh.yd,zień l"";'i!o ,maJaJ.'
'.',
dz1eń

F

. '

0,

'I"

.. :"

.1.

,',

,l:li:.

, . Zcze-go?
.. .
.. . ...
. . ,'~bie~ły ~ok. ńlebafdio sprz;Y1ałoy :'~1~1D
Jakle~r118 odnIesIOnymi. tl'i:l1nifami: '. wszak M,
.byt~{l. dla bracirobotllklZe·;j. ,- to. nie .zasłu~a
, :socJalIstów ! Wpływy W oeza,ch ma.l~ąl . 'Startlwy a ~a DaszVl1ski,dZlt adzieią.ł ale'uto wz,ma'
gaJas~ę wpływyzydo·wskiew "po1Śkiei"P:S.

. 'WyczelFiwa-ny iz dr*ącemsercem

'.,"

PlZ:y

znakomIty A;lbel"t Thomas - soclaH.
, ~t~(?) -.- .parę miesięc:y temu W ł6dzkiejR~~
~zlle MleJ,sk~ej - horrenduml·.--:-WYllłosifha..
:;ła o tyle. nie. "miedzynarodówkowe"!. ile wy~
s?ce ,;n~CJOlltllstYCZneU i o" tyle nie· mtvre!i(
g Jlle 1 fIlosemickie ile chrześcijańskie' ba na
,vet Hzupelnie katolickie'~ , ..... ......... ' .." . • ',' . . . ~
.
. ~ a calvm. świecie nie tyłkowi PIl~~~płi
lTurCJl ale nawet ,U "n~Ych sYDiPatvc:tn~,~h'
:gernlanów" poteŻin~eią'z "dniem' kaŻ'd:vm)~·.h.1
JQty

,bogactwa kSią'żeJi n'a,jszerszymwarstwom
społeczeńtwą, urządzono z dzdału kSiążek dla

lnł'odzieży bibljotekę ruchomą rozwożoną po
szkołach w specjalnych automobilach,z której
h.~dzo chętnie korzysta. mlło,..azież.
'

dy "arcynadonalisłyczrne H•
.':;
Zcze~o sic wiec cieszy(Sf' . .•
.' '
. . ... Chvba,chvha,! .. 'z śrociv~ /,CłDittJ~~&
kwietnia 1924 r., od którelto środvZVr'litq6,.
jest·w rękach. ,w zarządzie,W'~..,.wła.dZlY'.•~i~O;
munistów~tak: .wewładzcv
ko m, a:a:j,.
s tÓ.w, l . ~o . nie ' żar,tY"i'~uw~zajc;el;:~;;'P91ł
scy:robotn1cy.: sodali.ś~ . ~Io$6wali·"z\lc@~

stami~ a.,n~t.p.rezydęi1tą,·Wice'P~<1enits:'.,i~,.Sb
krefarza' M.a~is~ratu ·~Y~ardoW:s~ieOOW1V:6·1;~·
,no, tt-; komunistów: Sttzeleck~eJlo_' Polac0k,
.imie'siij,e ;przedt~m Z więzienia' .' ''\VVP~
goBiedrz:yckie~o:~ mało c.o!~ćo?

.' : .,:·~.:·r

R~z:si€~ uda:lo,a:le~dtu'~i ,r~z.uda~ 'sie',nłe
mo~e .- ~dyż spoleczen,S'tyl0filusi;i w 'd~l~~lvm
i"..

'.

cią~u tępić,' tępić. i: jesz~:

raz'· . tęn~aza:raze

żydowsko - komunistyczno ~,socj~.1istvezna,

inaczel bowiem jak ·~an~reI).ą tolCZOft.y ł roSct=
"padłbv sie nasz OfJitanizm. &lole~Y, i. ~":.
.

'YI'J/A

"d,r

III. 1l~IU i ielIka i ~ia~łu o~arek.

. . !oe!aftScI fwferoza,~e stoja na j;!r!lncie
'Plństwowo'ei pOlskiej; pięknie. wVflladac bęt:
funteJe państwowe. jakie Rząd, porUCZY
'Zarz-adowl miasta 2yrardowa.o i1ewo~61e
powier~y.
.
. .'
.
. ..
.
Zyrardowski' wvpadek, tozwvkłv·

a.

Mac Donald wc'Zoraj Niemcom p:r:awił słodkie słow~, oziśdla
odmiany' umizga się do Francji.
.

wrzód, ·występuJąCY nieraz na n~dzdroWSiym

IIlaniirtde, Jctórv w ten $1'OS6bz siebie WV~
lIuca :tJtnłte soki, Jakie u nie~o powstały wskt:

.

LONDYN 29, (PAT) Pl'zemawia..jąc na

~da ramię

przy l'axnieniuz

Anglią, doda.j~

tek.~eidrowvch warunk6w - na naszym za~ zebraniu przedwybol'ozem'1ł' ~orC!-e Calber.t, że Pranej a w ap trawie dotyczącej jej bezpie.
.
iVOł.enVn'l or~ani~mie przez 4 z~6ra ltlt. f1, Ma(~ D.ona1d oświadczy, że sklerUJe wszystkie czenstwa
Swe
wysiłki
'·ku
'zacieśhienil*wez16w
przyjaź==
.
nie
ma
łepszegoprzyJaciera~
wytrwałością ~odną' lepszej sprawy byli tacv
rii między· AngIJą i Francją i ku przywróceniu ntJ Anglja. Mac DQnald zakończy} przemQ.,
htb ,.takiU " cotakiesto.sunki piele~nowali.
w
Europie Środkowej zamiast nienawiści i my wienie oświadczeniem,' że kiedy rozpocznie
Pr;ed l-szvm maja radzimy na.szym
ś!i o odwecie ducha pojedn,ania oraz na obu~ się dyskUSja w sprawie l'~brojeniQ, Anglja
lQcofan"Vm pepesiakom rozwazac -. CO: m6wie dzeniu dązeń ku stworzeniu nowej współpra:::: znaj dować Się będzie nieza. wodnie w pierw:::
rozważaĆ - ostatnią mowę Rams8.v Ma.c Po" cy intelektualnej. Pretnjer zapewnU, że źycze szym szeregu.
nald.a;sa tam znamienne zdania. Jak n· .p~. żt:.. nie~ .Je~o jest, ab~" FranCja w swej polityce,
O . U" socJaliżm 1114 hyc czemś . ~ęiąja.~etn,
..
7Sl
$Cieśhisj'lcero to qo nie uznaje. ZwęłajfllCe .... n
1:0 zwę!aJące? Oczywiście." brytyjski rta,cjo-

rn ja ni n t piz z

bry.

..lłlm.A dalej dla nie~() $oclalizm t!> laboui
\tYztn, ''pal't~a to... Labbur Pa:rtv,· socJalista te
-abou1'Z:vsta. Z te~o niewvnika~. a.bv Labo~t
Zal?im Nl.emcy nie wykonała; planu san,acyjnego rzeczoznawców
Pertva Parthl Soda1istvCZ'Illt miały bv~. je~
.,(letni tern samęm.to by nie bvło-.. PO an2iel..
PARYZ 29,4 (PAT) Na konferencji Po Oba rządy trzymają Się ściśle rezolucjL po-:
"SIu łeodzłennie widzimv,:};e - - łJ,lm ieęt·po .incarego. z ministrami belgijskimi ustalone zo wZiętych w BrukSeli dnia 12:go marca 1923 f •
,.' :,n~ielsku~
. ' ,
stały ogólne zaeaidy wepólnej dzlialalnośoi.. na kt6re wielokrotnie si powoływały,. stwier. . ...... Pl"zed l-szvm maJa, nłlle~ jes7,czę (az Niemcy mają .wykonać plan, plrojektowanr dzając w c alko witem pólt'Ozumieniu,że Spl'aWYl
,.tw~dzhS~ te: Sodalizm .Mark~a skonał.
przez rzeczoznawców? ześkomisja od$zk~ . ewakuacji Ruhry nie mogą uzależniac od
.
. Socializm. już nie żvl w chWIli, ~dv rilo" dowań ma oficj alilie uSankcjonować 'arze,.
zwodniciych obietnic niemieckich. '
·:'~$ktew5kłemu komuniście ~łoszac.emu, ~e wt$S~ czy\vistnienie tego planu, zanim. władze fran,. Ministt'o·wie rozpatryWali następnde ' sprawę
sno'ć jest qrabieia. odoowi edzia1 uświadomio c1.1~kptbelgijskiecofną lub zmienią obecne. bezpieczeń5twa i jejs'tQ§unek do zą;Ządze:tl
~y proletarjt1sz: ale grabież"
nie ~wI~ność~? zarządzenia kontrQmlO f1 org11lllJizacyjne w. ~( kolejowych, stwierdzając, że swoboda. prze. Soc'alizm. przestał widoc~nle Już tyc. ~łębiu Ruhry i N'adl'enli. Przywrócenie jed!.a: WQ~U oddziałów okupacyjnych musi·bye
W .J?ltjl'$bur~u;$tQjac t'I,.'l"~d l:)om·ni kięnl Htości ekonOlnicJnej·i finausoweJ: RzefJzy,. 'W'e . pęwniona. Mo~li<Ve jest jednak, 'że wynale40
łI~ ł ,Qśwjad.czał.1'6wtlJ~ż. "uświadomiony·. 1'0' ~lugzyr·1(;ń tzeCl~6;enawQ6w llfept'ciąge. ~Ą ~(.ł ny zosta.nie system uwzględniający to za1trze
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tt~.~Q:r;l'egQ .,Pt(u~t:arJir:\tu' i żadnęj bltr~u~

~W;j~ę91~ •. ,~~v~tk,ot9wymvślU
Ui;iijlćl~r(
''d~ia .rQ$vjf$kie~Q J};t.

.~ CZy" polscy robotnicy mają byc aur;rJ.ia~

bą bv~jlllnitd,~,

.

"

żenie

bez' szkody dla gospodarczego. mchu

--........ ............ ....................................
t ·łroł
ret
nłliy~hmlaqtowefO .ap!zest.n~
.
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Diepotrzeba SOCJalistycznych
200 osób zatQnęło.
".tizd1Jtjtw ~""sfttvlk:QPotrz.ebtUe reformy soclal
BERLIN 29.4 (PAT) Wedłu~ doniesień P~l'owicc, na którym jechali stud4ll~i~· mW
," , . ', aJ~k·· się je przeprowądza j jaki ich skut~k .
z
Nowe~o
Yorku na zachodnim wYbr:z:eźu otrzymać od torpedowca j8:pońskie~o 'źYW~
'wrążeni~ 2;' WlQch P., .':fhuSlutta,
Koreań$k.im w pobliżu C~iSlNam:llPO. wydarzy,.
ność.Na~tą'Pilo, zdel'zenieparo,wca' z tan'e..
~'t"~f,~woTh:ńea.·: tad~.praca - pOr~~df!k - na. . la sie wielka katąshofa. .okrętowa, skutkiem . c1owcepl, wskutek które~o parowiec z;atolią.t:
które.i zato·nt;lo 200 studentów koreańskich.
.t~i9'Yz~...... ' ...', ..
$wiQ~·

.t'·~\:l!j.Oc)Jał~śol

P:otnrq;'Qdu.

'. ' .'"

.

$oQ'a.l\zmll~

I· ro 0 :=

v ~~l'J:zę4· l-szYt;ll

Osts~tnt ·~bystwłer~ióże --'
j,;i~~:~'i
. ,. 'r~~nr 9c1$()" ~wi~t1)ja

Nąstę."ni~ z.a.rz~dzi"Q kr.6tką.'.pr*rwę . t.alnoś~,i.. chl'ześciJań$lde.f i P9t~ebe .PtQ.CV.. . .. '.,.· ~,'i.
P?d~zą$ kt6r.ej OP'IJ.§ścc. ił). Z,'.1'.'anie. J.ęJllo Emio. .,.~
Zjazd wy~lał dęl~aOJe: do ~rezYdellta, r
CJa kĘr kardynał .J.\.Jlkows.· .'I ma:rsz~Tl'ąmpJ'
p~ ViQ. JC:;ięchQWSki 0g0. ' ... d.o... arcvb. Ciep,Iaka
......'. ,i ).•
cltY.ński: P. ministet i jnni~ojQ{e~
.'
. '.' .' . dQ p;rlJmJex:e. Gl'ab$ltiego.. .
i< ;:
,1: \..'.'

Po

J>r~~u·w!eprzY$tlł...,ił ~Q LQdczyt~nl~$M~
~ • ,.....

refer$tl.1'Pod tytułem ,.O:r:~anl~acJa'szkoln",
ctwa 1l.Qw,sz.eo.hnę~o w. stos'W.ku . d.Q .. potrzeb
natodu lkiert nauczyciel z,;;omorz.a; . 'Potem
o4czytala sw6j refeJ.'at L.RQ~ow&ka ~na1,l'

"

. ' .
'1
L
.1.'

TEL' ['FONEM

WARSZAWY
M . '. ..
'

.~
f

{
,J

___ ,
;.1
NADUŻ. YC·.lA.. W.PKl)~.
~.',·.,l.i.
~
I·'
. ']ije;po~:ię.dzenitl 'Oo'Półud:niowe;rn. wsall
,,) W ubiegłynl tygodniu wład~e wojsko~:~,
Ctnt1:'a:1J.J
.•. •. e.~. ,9rQw.a.·.,..us~wa R91l}icZ~Q. ~Q. dc~yt. al Wf; aresztowały k~endanta PKU.jSr.l . Vi' !~::
li referity(pl;Qf. L,.Z~l:2e$ki'Walt9Ść systemu Warszawie, majorra Wróblewekiego w. zw:iąa~u !jf
nauko~ę~QJ·.()~.t~f40
na. samod~lelnyll.l WYr'- z nadużyc.ia. mi wY·kr.y..te'l'n
.•. t"".]· .; .... stv.tuc.ji.· ;;i
śiłkuu~~nia,; IJ~ Kadowski - Oświata poza::
1::
~
J
.
śzkoln..a/iJt1:~e. Wiecz~l1'ern te~o dnia 1,attliej::
' d
,tłoowi4,eleg~Qi byli w Teatrzę· Pol~~kirtl Dfl
POS. SLIWINSKI'COFA ZARZUTY. ':~
,Pfzłd6tawi ęllu.
.
.
~) Po~. Hipolit Śliwiński (grupap#Br~ n
J?nlą.~(j W ,sobotę ,)d rQt\,l pra.cQwałY l)
',..1;'"
"
tylko KOlu~a3ęt a pozostali delegaci zwiedzili a rozzi:uony tem, że w swoim cza Sie'bu9.oWę ,i'
~~ycle~aZiWarSZawy """p. tyt."O~~,nizacJa
$~kolniętwą pow,$~echnego w~toaunku do Sy·
stem,u ~~kcr:nę~ow Folsce- '.
.
.
.

I

w'

"'K.II.l

":...1'

miaeta,

N a pOPOłudniowym, p49si edzenJu ()dby~
ty się dysI$usję, spraw,o,zdanie Zarzadu Głów..
nego z dZlałalnQści StQwul'zv.szenia wYbory
do Zarzadu i leon1. Rewizyjnel wolne wnioski
zakończenie. Zjaz~h;t .. ~ajwięGej czlonkó\,,"
~t.o.w. a\zyszę.n,.. Ul z.naJdu. . Je. ,5~ę w . WO.je, 6 dz. twie
Po.zllalls~le:r;n. na$t~pnie LW9wskiern, Pomol~?
skH~nl.. \~ arszawskletrf. Wileńskie.tn, Krakow~
ąkięlll, Lódzkieln i t· d.
.
'.
Na żakQll,c~enie Zjazdu urządzonQ wie~
czornicę towarzyska,' na które3 nastap i ł9
:tb1iicnię ale pomięPzy
nauczyciel''''~~~''ńrn z
r9~llyoh okolic Pols:Kl .
. \V ozasie~.iaz4u zebrani clele~~ci w dy
skusJach wVPoVY'1ada}1 się stale za tem, ażeby
młodzię~ $,zko1na była wychowywaną W duchu

t

w.

chrzesciJaflskQ4Utrodowym i ażeby obowj!ł$~
kQwa dlą wszvst~h była nauka reJi~ji
ora~ Wf,lal.łl.110
w
mlo~
:wauke mo--

UJ.

.

domów urzędnicaych na Mo~otowie ódebt<~
no.:mu a oddanO' .innej' spółce budowlanej, ·1'Of
'
stawił n& jednem· z posiedzeń KomiSji B"9~'
towej zarzuty przeciw b. Ministrom Micb'6,lkO. • Ł·I
k
... "s
s lemu 1 oPu$zańS '"iemu, że swoje stanoWI-

ka nadużyli dla celów osobistego zysku. Obec
nie pos. Ś1iwińl$ki złożył na ręce p. MarE3zał~4.
S
ejmu Me1uorjał, w którym prosi o" :'ptzek~
zauie tej $prawy osobnej Komisji. seJlJ).Q1Wf~.
Oświad~cza zaraze!!! obeonie "otowoŚć· : . . .\.......'
.

•

.

odwołania w$zystJdch zarz~t6w
.
2Wl.aszcza co do p. Ministra. Mich~l$kieg~
p:rzeoiw któremu skierował je wSkutek nłe~

statcwzne,i

,.

znaJ<>mości

p:rzebiegu
.....-'" ,,~.............

spr~wy.

,

Stanisław Jakubowicz

P~~a
Pł,tki terrakoł8we do

I

p('uJ.t6~.h pł,ULi.

ściel1111'Je giazuIIfOoW311'Jtell dactu.JWl!d~ cegłę

.

'.

ł gUnk~ szamotową~ wapno , gipś z.Y
czajny 8 SZh.mk at. 011"$. k. ql rt. D: nkiiery , ko..
mireówlł i i cegłę zwycz:aj&ilą ..
Łódź Andrze ja 11, teleton 16 :~4.

Ir

Swieżo

·ii

f:;

t.

upie,

Ind,anin.

.;

~ ame~i ltdłietł·
Lee ~ ~ mJtm1»'lTM
n~~~ew.)pi~

Szybka dostaw6 dowsz )istldch stacyj kofejt)..
1217-8
wych ~. K P.

mi~~

. . . . .!\i ~ rwidzi-:

roll. lit

~ ~ł_~ ~oii·,.

w~

-

~.

:eeH,i

prz~Jai .. d~ OOWegOl~'
dja.!lm8t~ '~~001J Z IPiw~'

GORĄCO KĄPANI.

PARYż 29,4' (AW) NoiCtY dzisiej szej z;.~
'. trzym any został na IstacJi Wentim~x przez
władze włoskie oddział
l"larinionie~o.

.;wodem

faszys tów pod Pl'Z(;;;
Wycie czka Marinio~

a en ta

lilia!a na celu PflZleJście ~ranilcy l wy-;.
Wii:
y
,warcia zelllst v na sanlorządzi e miejsk im w'
wska. Po..
Nicei za denlonstrację antyfa szysto
,infofl n 0wany ó teln. 'lVlussoHni pfzedsięV\Tzriał
. wszelk ie środki, ażeby zapob iec atakow i. któ:;
:isfyczina przystępuje do wykon y..
rv n1óJ:!lby .sprowadzić ni.eobl iczalne następ~
związku Z WltlldJolJ.nością podaną we .t ja komun
W
krwaw ych aktów terror u na ,-Qsobach'
'. s,tw::tdla stosunk<.};w 'irul1cusko:;:wloskich •
\vcft.oraj zym nUlnerze "Rozw oju" o zamord~ .WUlnda:
czel"lstwa publicznego. .
:w'aniu w parku "Żlródliska'~ 21 letn... Edwar da wl~dz bezpie
czlonk a.poli cji mechaj
. "'PRZEDPOD\VYŻKĄ CEN \tVEG·LA.
l'stwo
Morde
.
a, dowiu d'l1jemy się, że zamor dowan y
. . ,KA'tO\VIC~~ 29,4' (AW) W I}ajb1i*. Łuczakk był agente m policj~. miejsc o'\vej. Mor będzie .znakiem ostrze gawcz ym dla naszych'
szymc zaslep rze\v1dywan e Jest podw.yzs:zenlc Łucza
organó w ładl ~ i spokoj u W Pa(lst wie,kt 6re \Vin
s.~
cen węgla,· związane z .o~ranic,zeniem . możu:: derstw'a dokonał żyd:: komu nista 191etn .
"ny W10bec zbrodnia!J.'lzy zaSltosowa.Ó . jaknf!tiiow.aści Z])yhl na rynku krajoW Yln oraz pO~or:;: ,muel Engel.
zapobi egawc ze....
.sZ'.enie .wa:r1.1uków ekts.porfowych. Sytuacla' w
Fakt powyższy wS)raz u]e na· tO,1 że par~ s,trzej 8{Z ~ środki
bardzo
się
przem.yśle '\Vę~lo",'ym przeds ta'wia
'nie~o

j

1

I

:niep omyśln 1 e j zachod zi możliwość. 'że prze::
:~mysłowcy wę~lowi, ażeby uratować sytuację

o ooio.,
]B re iZjB i arBszfklucz
.
em.

. będą '. 'zmusz:e!li '. ~ciec się ,do pop.wyżki cen.
Potyc~łcza.s nIe 1lJstalQno ·JeJSzc~e ile wynosi/.

. ma

'

pr~c. podwYżki..

.:<
Zydowsko-komun~styczlla banda pod
t\~:
!1ęC e policji wpadł nlelada ptaszek - konfident "posł ~'..

PRZEDWYBORCZE PRZYJEMN'OSlCI
.. ' KAND YDAT óW NA POSŁÓ,\V.

"."

.

"'~"'
BERL IN 29;4 (A W) We Filr'Senau około.~
Łańcuc,kiego.
-.
1'oz::
zytn
wybOrc
p,rz~d
Olden~urga l1a vr.1ecu
sko. Kraw.czvka, pełl..1omocnikalistv 17;lęcz
legł SIę wysh~zał.· rewol weroy , wymie rzony
Już od dluż,sze~o czasu wizy tv pąsla
". który wbt-śchv1e' ca
do . Reichs tagu 'Łil!icuckie~o bYły przynętu~ na którą ponda znaJdowała się u ."Jaśka
kandy dato\v i
przeciw~o
wynik i rewiatji,·wya
Dalsze
wadził
lą.a.kc~ęprQ
.
'
.
ScbmiJdtoV\1 i. Schmi dt,cop ra,wda , uSzedł calo ch\vytała .koluu nistów
KPRP."'na wpjell'
nictwo
kierow
cale
iż
,
kazały
kieLańcuc
wiecu
, Przed paru dniam i na
rizo:wane;"w
cenłra
hYl0.s
e
:~ l. opresji 1 ale ran~O\11y został .legio współtQ.wa~
łódzki
tV\-To
l'wódz
~o pcHcia polity czna poznała znaneRo ledynię
: ';
.,
.
i
.
·
..
a
kandy~
nbaUln
e~
Tenne
,r'ówni
u
o
.F1-Ysz.. W. B:tun~wiku ranion
z rysopi su przywódcę komun istów" w Łodzi l 11liesz:kan
S'fe,.
u,osob{
d9W6d
prócz,
iż
.się,·
łe
które
Okaza
tagu,
Reichs
do
był··
znęgo
onim
listyc
pseud
. ~.~tanacJona
,yoJewódzhvie które,g o
:~ona nazwi sko Benne:ra oraz . przeastaw:leJrla.
k".
~o', to. kandy data przewiezirono dlo' szpital a.

. . .'.

,

'." OLBRZYMI STRAJK ROLNY.
, . ,KROL EWlE C 29,4 (AW) Wokręgt\ Fi~

"h~~~e~ strajki eni ,rolny nl objętych jest

128

nla)ątKów, VI' okręgu kirólewieCldril zaś 112.
W~ści.c;iele .ulajątkówzwr6cili się o pomoc do
()rgamzacjli "Stahl helm" i "Reite rbund ". Ot<ge
nizac'j:. te stosuj ą .terror wobec ·strajk uj ącycn.

u.

ni. \
illit

11..'

.W,Wielki Piątek, dQkon~no w Przemy~
·slu· napadu, rabUnkowego ,na mieszkanie Hi,.
·:łare:g.o,·F.'~nkows.lde:go.."Zamą.sk<;>wani handy~
.ci,ster oryzQ wawsz y 1l:lieszkańców rewolw era
'm~,,:~rab()wa1imUiardlllarek.Obecnie córka
p. ~Frit~k?WSkiego'pOlZUał'a na .ulicy .jedneg o ze
8praw<?ów napad u i wskazała go. pooterunko,,'
wemu, który .go are$zt owa:. .ATes ztowa ny
. ,przyznał Się do napad u i wskazał wspolniJiÓw
slucha c;
Kowal ski
. Włady$ła·vV
ktorym i są:·
.. ' . '
.
'.
,
.'
l>.-~~l-w:szego xok.1.1 teolOlgji wyr.?;llania greck~kald
s
arzyst a
! iQ!icki.ego lat 22·jW a yl Skórka,- semin
'Y'Nznania 'grecko~lratolickiego lat 26. ZatrzY-,
~anYlla ulicy nazywas.ię·WasvIKomorrowiski
t je.at ukończonym gimnazistą.'~ Spraw a' ta busmhtne refleks je na, temat stosun ków pa_
:..

.'

.'

.

azi

nujących wśród1l1łodzieży ruskie j, gdyż za:::
eaczy c" należy, .że 'Pl'zen1.yśl byt głównem
~iaz~em .' sabota zyst6w ukraińskich. WiJdocz~
na.rzec2;, że przejście.odniby polityc,zneg-o

POdpąlania i mordó w do napad ów j1.1żczysto
~,fachowo rabunk owych jest bardzo. ła.twe.

--.....

~.

"Jasie
natrzl jal<:o Tenl1enbaum,,'ł,Jiiśiek"
. Po skoilc zelli u się wiecu. policja are.sz~ się- nazew
ż t, :zw. ~,GrenzverkahrkarteU
równie
al
po,s,iad
.•.
u
powod
towała "Jaśka";. który nl.iał z ~ego
polIcJe .nriemiepka w ., Hinaen~
pr:zez
ą
urazę do .władz,. oŚwiadc.zaJac" iż Jest . WlZioro:: . wydart
niemie ckim na nazwlskoKai::
Sląsku
,a:
hur~u:p
nvdo
wad~o
Zapro
wynl obywatelel11 państwa.
ten. opatTiZlOny:byłpolI
dowód
i
ra
\iValte
rolą;;
urz~<;lu śledczego" "Jasiek'~ 'ókazałdo~ód"
.,....
Ht.
nbaun
'idob1znfł, Tenne
OSOOl sty. wydan y przez starQstwo!!rodz;k~e· \V
a że Tennen'Baum
wynik
te~o
u
dowod
Z
•
!
o
stałe1:!
;·
o Benne rajana
\i\.li{nie nana. zwisk
cki śkąg pbty;;
niem~e
Sli!Jsk
l].a
c~ęsto
l
ll1ieszkm]ca1111asta \Vn.n~... . . 1~.. .. : :,Jeid~.i
,l skąd komunIkował sie. z nie-,
ę"
,;blbuł
wozIł
zatrzy:
ał
chc
nle
Nwdv skretn eJ pol!ch
,'"': . ':.~ .
partjąkolnunist:yczną., .'.
m~'\.uy wyjawić Si'\vego "p1ed.e a terre" D;lówiąlc ,miec ka.
'pył w
k"
,J'asie
iż
ż
równie
dzono
Stwier
iż niedaw no do Łodzi przyJe chat wiec Jeszcze
- w
"KPKP
ti.e
.z:iezdz
dru~im
na
ub.
iur.
si.erpn
.
poH~
.
polią1a
k.
nie posiad a ulieszk ania. Jedna
s~wl
pr~ed
de
zjeź.dz
:rh.na
marcu
w
ą.
t~
tyuzua nie c;laławvwieść. sie 'w pole i. n~ pod.. L.IR,?k+
w Brześciu nad Bustiem~. '.' , "'}
stawie WVWl~ldów, funkcJonarlusze pollCJI uda~Cleil parth
z.iła polida,iż ,t<Jaslek'('Tennenflt
Stwierd
.
'.
a,
li się do 'dolnu nr. 40.pr2 !vul. : Nar"lt owicz
ekiem wvkształconYnl,skoń ..
człowi
baum jest
. ~dzie dokon ano szcz,e~ólowe~o wywladu,~ w! czyl
ozofji i' sO;oiolo~U.;na:UIti_r~
ialvfil
\Yvdz
sz~uję
o
zan;lię
Stwiąrdzon że HJ aiSiek'~
.
.d
u iaerlin~e.
Paryż
w
ch.
syteta
tyn1. dOIllU :Jako sublokatoJ;1 u. ChaJk1mo"v l·za~ .:
_~A~au
wozlTą
Z1\s()
~Yl11C
Y
ZlywSZ
Skqń.c
it.
Jonas
Abę
meldowanvbvł pod1'l: azw sklenl ,.
la
'I,M~~
ty~t~:
·dą~en
Slę
udała
poltc~a
\enne~lbaunla, brata fekar.za łodzklego dr. nlęm,
1ll)~
1ego.
,r"·.>Z(
",Ml;rop
o
nIm
pseudo
wsk
r
h
o
.
l
1
\
l
.
1 ennen baunla .
~dzie '.: pt:tepX'dWf.'.N szedłszy. do nliesz kania Chajk irnow . .przy .ul. Piotrk owski ej.z.k.'45~.
w.v.·ka.z.d~ .. ·.Wl.'"e,: '.!
~tl
a.'
.
mjes.,
...
'w
W.iZJ.'~.
re.
dzona
., 'zajmo wa::
po!icJadOk.""o.na.ła.rewizH. vi pokoJu
. kOlnprolnituJaceltO .·ma.terJału·"Jednsk· "'~ .fi.
.'
.
nym przez Tenne nbaum a.
w. przew idywa nlu wiż:)!ty:ppllclizbje~,
Rewiz ja dała nadzw yczajn e:\vvn iki, a 't-°\vski czego
..
stęskniona'Poli.cJapi~ .zra',ll~r;a
'W9bec
ze
ia
oz,dan
spraw
miano wicie ZTl:i':.leziouo
. ....'i'.i~:.;·.:(\l •• :.~"·~ ";:.'
e..:..
Ro(lc~
~l·stY
::
'wszy:=,tkich dzielnic KPRK .,y Łodzi i oko~cza,-,
.1U
t\- Jednocz~nle' Pt}llCJ~:.;~!J,ł.t~lt.&lę,. .Qp~Qp
.
.
'
or~:anl~
ca~eJ
kqw
,aziłon
wy
n.Ych,. s:klad osobo
v:
roazih
a
2tl{am
o·.nnes
MaJa;d
Ale1l
przy
~)l
nr.
f.ahrv::
w·
ek
JaczeJ
eJl. WYKaz y poszcze~olt1ych.
Kauf.
...
ma
····kda
~waniu
poszuk
\...,
•
auC;w
K'aufm
e,
ka'ch łódzkich. i na pro\vincJi, .ksiażk: kasow
manap scurlo nim "Roch". Jak sieokazdc:J~M.i~
rachu nki w· dola.rach~, maSZYIlV .do,pi sania, ch1'9w
.:sk1) l(ąufn.lan' utl"z~ywtlli: .konta kt ~
ań~.:
nowy r~wotwer system\L . B~at1ąin~.a hjBZf'p
'J !.i:~·
o "Jasklep l
ski egO':. :2 n1a~aZV'l1Y z nabOJat}11~ ·htęraturę,~
~~,narow~
K~~f.
11;nJ.U.
m.1(~ęz:K
W
ewlZJa
.
.
ł
~,'
~
,ton.-le
Jak
l'
aJQw5
mUllistyczn~ p'o1s~ą i obcokr
tlS;dspodzleWa11e. wynikl'~:. i~~C1
'J1'lie.cką. rosy JSkil j inna w.>: WIększych 11o~ n!ez dała
ondeIł~ nlel~~a1peJ Ilteratur~ ..' '. . '. . '.' . . ,, ;'1,; \:. r"'
ściach."l)ozate~z;na'{eziono~aJna. kore.sp
1
y
a·.w. domu ,~lez;astan() . łd.·,.y~:
. lD: 'fil R.OSJl . ','~ K.a. ufn1ando.~
~j~ ~ <?r~alliza.cJami komunl.st. czne
.. "Jąśka ,by .}I!O. Upr?~lc..
. ~ " pOSPIeszył on.
.'
.
.
1 Berhlla.
wpadł w ~b'jęC.1S;,';':'PQ~
'dr:~Wl
IU
l~c..~ po otwarC
Chara kterys tyczlle ln .:}elst" lŻU "Ja~ka
. . , ; . . . . . ' ..
.
..
·lleJI.
1~.
eJ
znalez ,ionow szystk ie' akta liS!tvw vborcz
l;znane~~ ... ~1.CJ1;
~potka
los
sam
.
rakI
'
.
do Kasv Choryęh w postac.l koresp ondel1 ch komU11Iste AbTa.nl~ J(agana. stude nu. ',: ..
1.1~owvm
19krę
rcza
z ~ł6wna kOln1sJą. w).vbo
!.Pozp.tem policJ.a .aresz to",al a' prwesztQ
rzędem ubezpieczeń~listą. le·WIc,? klasow ych
. i20 osqb l 1?TO,vadzl da~ sle~e~·\w."~
.'.
i .z.'wiazk6w zawodowy.ch.

.

I
'

•

to.

~or.es:Don.den.c.:ut

tjl

OlllGW\ła 'na :tU\.ZWl_

•

~ta,.w~e.· ,('blP) '

. . . ; .•

.'.'.. , ;

i

t

I·· An~trji hr. Ronitier Do~ełDiłDrZ8Sr®~twnl
. SIEDZ.rAłi 2 MIESIĄCE, W WIĘZIENIU.
.Bohater tie(łnego f,' najsenz:acyjniejJ:: wytsłai de Wars7....awy, aby na młejecu IttarlJ\:i
szych pr~w kryminalnych, hr. Bog\dan la się o jego uwohlienie. łful.bina z br@l,1,,;\C
Roni,k.ter, ~y ~ władze polskie jako w1z y powrotn.ej, została ,\y kraju zatxzymana'I ł(
Iilkazan..y ... ~wM.ie Starusjawa Chrza
i z rozpaczy, że nie może wrócić dQ m.ęk'ltS
~Jciego ~al ~ę dotychczas z1l.grani- popełniła samobójstwo. ,
"
:1
i

'c'

.tą, lecz Xl$. ~utek tĄdania polskich. władz Są~
(!owych, wYdany ~tal przez Austrję i od~

~t.wiony do

granicy polskiej,
Przedtem je~cze hrabia-literat

miał

,niem1lą sprę.wę krymina1nttw Salzburgu. Mis.
nowioie przed kilku miesiącam.i Ronikjer za:s:

~ówiłw Wiedniu u pewnego fabrykanta pie
cz;ątek stampiUę .urzędową , starostwa w Salzburgu.Kupiec, spełniając swój obowią;zek do
niósł
tem wła·&ty, w następstwie czego Ro
nikieJX)I'Wi wytoczono proces O usilowa.ne fał~

o

szerstwa dokumentów.

Obwiniiony przy.znal się do, zamial''U
stalszowania paszportu dla swej żony, kt6l'~

'n

Ronikier ponadto opisał Swój amutn:yi1"
żywot, jaki wied~ie od kilku lat, węd,n~jejąkt.;
~yd w!ecz~y tuł~cz z kraju

hstamI gonczeml.

clio kraju, ści~any; :'"
!~

.

Sąd uwzględnhijąc tę sytuację zzastQ;~;,
sowaniem ła.godi·ących okoliczności skazali i:"~

Rollikiera na 2 mie$iące aresztu.
By zyskać na Czasie i QPóźuiÓ wydanlei1:,:
nie swe w ręce władz polskich, Iwmy;;i':;
wru0sł zażalenie nieważności, które jędnak!:
.zoatało

odrzucone.
Dopiero pQ odsiedzeniu kary RO«likiee
ra odstawiono do itamcy polskiej. . ' ~
c

y:t.'

W,

•

LUD NASZ DOTADJESZCZEWIERZY W DJABł.4ÓW I CZARY:, A ŚWINIE MU n-'~;,
OLE

PŁATAJĄ.

zjaw;ifJ dzwoniącej na 'Wieżycy, pro~IOJp
strul<"wił u.d~ć Się na g6rę, by o$Obi4ofe,spra '
dzić ja.k Się' sprawa ~edstawia.
'. '

Po długiej chwili' zgromadzeni .1lęty
Ż~ ktoś lSąhodzi na 161. Jednoctęśn.ię r

li;

legł. się kwik śWini i we .dtzwlaoh· dzw~c
uk~al Się ksiqdz plt'obos,zcz, ptQWat~ąQy

postroal}(U ·kwiez~eeg() ~,djabłał..

Sledzrtwo policyjne
.jeat wlainośoiij jednego I

u lta1iło,

"'" . ,:1,
li SW:n1ap~;

gO'pQdany, 1 tel!',
owego krytyozne~ wieC~OINzołt"k . . . Jkra-; .'Y

dlziona przez niezna.nych oprY'zlt:Qw~'
Gospodarz 4:)W .az z .ąąfs.a~'
w*zozął pośqig za zloc!tyńcami, cl. ,;d,b~jfłC
$ię, abyuie wpaść w ręoo przeŚhldowc<Sw. '

WPl'401W~1i świnię

na

df:wonnicę" c~df$htąi t:

i nie orjentujf:\c siEi w cłemnoŚci.aehpt~Wi ;r-i
zali jll $Za nogę do ŻWłOjąQ0g0 IenUnlt p~: .)0.;
zbiegli:.

CZCID.

. .' ,...

.:.. . . .

Swin~a. o2lUj~e łIię· w nowe1n

~it

Ęlzc~niu .ndesw9lo, usiłowała !nalet~ ': wyjście ~t

ini,wyramejJeyturcji.

me

'ł

K~ j~, parullłJ* ;~i:

·me.llif~ow.ló Mię' ~emem. '~,

zaNU

Oto, ~ c:z:egQ' powstała ~toIk~l;i:~,.Ukf

fJię

d;.bla w' FajlłaWicaCh.

' ,":\;:,':,/

lewicy :świetu narodowem.u ~ ma1,j~1r1fft;61ł ,',

wisna.ć

czerwony $tanda.r, n.ien:ięJaov~ .
l'olskp . na .itnl.
c

w,st>61tle~o Z 'Pań$rt'Wowośoła.

i

yr. kt6~Yln' prócz p1a~lstrątu mj~~Cl k~l
panstwOWY.!-1l':ta..d'PQQztQWyl na . ,
rym: jest roie'sce tylko ,dla $lt~n.4ai'QwJ)~
stwQwych.
.
.
chu,

równu~z

Omal nie katCJ strofa lotnicz••

-

Uchwaly tlomuni.tycznego miasta.
(k)Wsali klno-teatru; "Terra" ": Ży~
ra;fdoWleQdbędZię .się napZWYCZahle 'Pos\ledze

nie, nowej Rady· tn,ię:łskieJ .z.wolanę t>n:ez ~J'e~
~ydJum" ~łotQXle Jak wiadQmo 'Wyłąe~nie re k9~"
munistów.· Na posiedle~:')}u tetn ma być to'?;..
p"tl'~()ny .wni. osek radne~o Krasiń$k. ie 1lo. (ko;e
lllun1sta), który na osta.tniem . ~ebraniunie
był rQzpą.trvwa~v~ Wnioek tel?-ObeJlllu.ie 11a~
5t~pują:Qep1.ttlktv! ·11' zamknie#e WSZV$tki ~h .

sk~~pó'w w dniu lmĄJa., 2) wzIęcie tn:zez' Ra~
de 1tliej8~ąin. cQl'V91'e udziału w pochodzie.
3)zwo1n l e1l1e urZ'ędnikóWDl~~istra.tu na ten
dz,ień od zajęć i 4) zawieszenie Qt~tWOnego
sztandaru \v dniu 1 maja na .E!m.~ChUł ~dzte sit}

mie~ci lna~istrat.

Jak. z te~o wi.dać komuniści ,.kt61'zV opa
nowali władze mieJskie, zaczvn=:lJą. ~rać w
otwarte karty. Na jedno należy zwrócić uwa.
~ę: nfezaletnie od tego jak Radj miejska ;Ul'!'
łatwi wniosek komunistyczny. jeęt niedo'Pusz-

o~A1ne" aby w dniu· święta 'PartvJne~o.

trUł hvć ttr7.et'iwstllv.~i'_·HtPt'l'.:

ze

!'trGl'lY

które

żvdo--

, ;Od w ponłe'QżiSlek r~ 2l"l0t0ł,tća
;. kowet.to na polach Mokotowskteh w .W~
wie dokonał lotu ęwłczeblilłQO nj. GW\lvl"
cu kapral, pilot Kr.żel.· W chwili, jtdy ił:'"

.•·

znąla~l ele na. pęwllejwYsokQ~ci ,'~~!łt,'"f
~hwlać, apotem op ada.c, RóWl]i~.· ęZ~~i}
ka.ś aparatu zerwała. alę l SlPłldła ~. !Zll~.

W kilka sekundpóźnleJal'gl'at~",ałt~l
Stwiel'<WO!!J.(!)ina $gq!lę~ale. D 1.1" .
dek nie pocil:\~nfil~rojn!ej.y~bu.aał'litw

wylądował.

wyszedł bIt '.IWAllku,
t.degł~ePiUoiu.
'

PilQt

MotQr

13

'.

Demonltrseia komunlltyc,znl",
W'vW Brala wie.
'

wWX

(k)~: polliedzialek 'odbvł sie
ezawie wieo k:omunistÓ~. w 'Pl'a,wie1l0ąo~1d i
1- go maJ f,l , P:rzewodn.1czyl ppąel !&.fAnt j,. ' .., I;)
Zebrani uformowali pochód~ podczas. ,t'I-tvr i."
~o yv-~l1osili okrzyki 'Przeefwpań~t'Yowe. .:\
AleJach Jerozolimskich konna pol1oJa rOI 'c
szvla. manifestantów.
'.
Q

.

~o.--..-

'.

0,80 Polsk. P~"Zem. Naft. 2,85; tJ

4
_ ...
w:m:_
. . Iumx=M@:D!!II!i9IlIIlIlłlm
.
. . ., .. 'iIl/IIllliIlmibliiiiii1ll!liIlI!IMlli'!l1!il2"'''1Il!ll'lIIIi1lllE1IiIl
!B'Il'.!lIIaIllllllllWVRoll.

Ryn e.k

W

se hod n1" dla Polski
."

trudnoś,ci norll1owania

110

."
(_) Świat przeżywa okres odbudowy
'przenlysłu w kraje,ch zniszczonych przez wOl::

, :nę·i jednocześp.ie

lnowal~ie rolników

tej

produkdi. poinfor~

hand!uj&cych nasion a11.1i
OstanIe llasiellr:dctwa w obecnvmmomencic
winno ułatwić 1111 jaknaHepsze' dootosowanie
produkcH do zap()tr~ebowal1-ia rynku "vVcwnętrZlleg'O i vvyzyskan1a konJunktur WYWOZO:::
n-r'<7 C:l.
i l.'
.~ ..
.~
Następnv biulet!ln o pr.zebie~u robót
w1osennych!la plantacJach. ukaże sie w maju.
Biu~ętyn y sa do nahycia w Sekcji nasiennei
centr· tow. roln .. ul. Kopernika 3G i w Zwiazku
wytwórców naą10n ogr odOwV1ch (ul. Ba!!~tela
3 w Warszawie)·
.i

i

ero.

2;~~,~

Cegielsld 1,05-1 OstrlOlWice 3,25 Lilpop 1,151.0)----1,1(} lVloarzejów (S) 16..20-15.'75 (5.)
17,90 17,5 Norblin 1,00-1~O5--1,10 ~
0190-0,85 Ostrowiec 17t 50-16,.60 p~
0,75 -0,70 Pocisk 1,40 RoJbn 0,70 Rudzki (1~
2)85-2,80 (2) 2.90-2,85 (3) :3--2,80: 5 eJll. 2,.6<'
-2,50 (dlti) 3.05.......3 Starachowice 5,~
4 6"" M
.
....1_'
1\75 U· 10
,::>
aS"cyny 1 1,la.rz. rUlll1a~ ~
QłJ'S.
~
11,50~-.J2 Ursus 2; 3 ero .' ZVMlrdów 0\,160-71'('
B
-l .... "'":
orłowski 2,75-2,3~22-$5 HUtrt Ot55-O,ó5
Jablmwscy 0,35 Lloy1d! 0,20 SYllA. Roln. 4,15-~
3,65 Zach. T. dla H:, P. 1 ćmielów 1,45-1,50
Haberbusch 9,75...:.-10 Dźwignia O,4tl-.(),45 :Klu
cze 0,60 Kotek 0,15 Pustelnik 2,20--2,!a5 SpiT:y;
tus (2) 3,30-3,15 (3), 3.50 Lomba;rd 0.65-0,'.0.
D
.
rożdże 1,60.

okres prześci~ania się w wv
l
k"'ów dl a zb•. y tu prod u k;"\ÓW te:::
s2u:dwaniuryn
IlQŻ przemysłu., Polska. nie. ma inneJ drq,gi
. pl'zed SQbą. JeślI chce ŻYĆ, Jako pal1stwo nIe:::,
:zależn.e, nlusiwziać udział w tenl wS1Jólza..;
wodnictwie.
.
Zbyteczne jest chyba powtarzac, że dla
~s najyvję~,sze zna.czt<Jlie n1ają rvn~i wschod~
nle. \vschod prlZ:ywykl do pofskllch wyr(}~
bów.'oddawna. Przez Odesę, Rostów. i Arma
i dalej przez Baku do Persji itd. szły tQ,::
ZNIŻKI KOLEJOWE DLA ROBOTNI:;
wary ładowane w 'VY'al"iSiZawie, w Łodzi .i Ży:::
KÓW SEZONOWYCH.
.
~~~~~~~~~~~~~=~~~
rardowie. Kto podróżował no Wschod2ie. wi
(-) ,,"V związku '1,. rozpoczęciem wiosen:::
dział je wszędzie.
l:1eJ kalnpanH rQ[ncj obowitlzująca taryfa kole:::
~pro\\Tadzenie zwłok H~"'8ienlll
Gdy kryzys wewnętrzn~jI\ ····-··.';·}.VWallV Jowa przewiduje uh!owy przewóz robotników~
:Połs:kf.'
przez Rosj~. lltrudnhtnormalny rozwóJ han- w ~·+,upach, .składajqcYch~ si~ conaimnie,j. z' pO
dlu z tYm kraJem~ tem więki$,ze~o zf!aczenia osobo Przejazd odbywac Slę lnoże w pOClą.~
(li:) poo. przeW()@lctwem:' Pł llltlfSZaikA
nabiera Wschód muzułmańskl - TurcJa. i Per~;:;!ach osobowych lub mieszanych klasa .3~ciq,
sja.·
' za. pQłowe,l1ormalnęjtaryfy...Przewoieni mu::. Senatu Trą;mpczyńskiego. i przy' udziale p.
Turcja, przejawia ~~elJ.ia do uniezlale::=. szą, udowodnić dowodami .osobistern.i, że s~ marszal,ka Sejmu Rllt~ja u'raz .pre;e;esa. A.kfi#
. i:nienia swe~Q bytu ekonomliCZnego Qd mo::: tobotl1i~anli. ""\V ,celu uzyskania przewozu ult{o d)emji Umiej ętI1lOści, prof. Morawskiego, od.a!
carstw Europv środĘ:owd i zachodniej, które we~o n,lęzhęił:llc Jest. zaśwIadczenie pra.codaw, była się w Warszawie ruvrada w sprawie SD!"""
~rzed laty trZYllla!y Ją. pod kv.rat#a. Obool.1ic ~y, że robotnIcy udaJą, się doń wcefach %l;a.rob~ wa.dzenia zwłok Henryka Sienkiewicza ~
folska c1.eazvsie tamsy.;m;patJa· fraktat PlrZY, Kowy~h· N uleży również wiskazać stację, z Szwajcarji..
'
~ą.źn.i, 'POd'PitsallY w Lo,zlłlnnie. ułatwia. zbłiże:J którel dana grupa robotników ud~,de się. oraz
TerlninżalQbnycn lll"oczystości u~
nIe obu narodów. ,Żądna waśń. żadne W$P9m nazwisko prze,\Todnika ~rupy·
'
nowiono na pocz.ątek p'a?:~ie!rn±ka rb'.
nienie krzywd, Wy!'ządzo!Il1ych prze.z. te lub
OW~ stronęł. nie! ·utrud1liaJ~! te,go ,,,,,zadania.
;WALORYZACJA· TARYFY CELNEJ.
Chwila jest pomvś,tna dla nawiązania bliż.
(......,..) ZOstało podpisane .rozporzą.dzenie
SZtych lSto,sunków... Mec· T~ Michalski, który ministrów skarbu, przemysłu i handlu, wproniednwllQ 'powrócił dQ ,Warszawy po kilko;:;: wadzaJace złote~o ,do polskiej' tanrfv· celnd.
. tYflodnlowym pobycie . w Konstf1ntY,r1oPO~U, Rozporzadzenie to ~łosj, iż cło pobiera sie za<$
Ck) Wyl~az n'li:ęjsklego urzę(tu ~4ty~
uazielil nam w sprawie powyższeJ naste.puJą~ s~,dniczo w złocie~ "przyczem qOP1JlSr?,;ICZaJlę są styc~nego w .Krakowie ~J .zmianątCh W ata;ttie(
cych infornla.c~t.
.
bil~ty kr~tlvtowe Banku PolĘlk1ef;!o, liko zastę~ posiadanitt rea~ności V( mieSiącach Ustopad~i~:
Polska ma mOżność po~vskac kupiectwo PU:Jt:1ce złote· RozPol",:z:adzen1e powyższe weJ~·1 g,rudnjtt' ub. mku stwieJ.'dz~, diowIodlQw, ,żel.
'\vschodu za pośrednichvem iJŚltnieh\lCiej już pla dzie w !Życle 2: dniem l-..-go lnaja, r. b.
()ąBprzedaż realności, iydom w. Kr.:~#:. o.iW1.."e ,po
cówki: ZwiązkuP.olskich Muzułmanów. N a~
,; leży wykQr1z,ystaó moraln1l i kultura[nl:l. snę teJ
PONOWNE LOSOWANIE 40 000
s;ęPuje s~stet;1~ty~ i w szyb~~.. ,~~
organIzacji lViuzułm,anizm jest ni~ia, łączącą.
.',
DOLARÓW." .
~,
. ~r·zy, Qg?l?-eJ llosCl. ~ tran~#:tkCYl,Je:~~ ~
'. QałyVl&chód QdBosf'Oru do Indjj, w jedna c~~'.
'.. Wobec te~o. 'że: w losowaniu odbyŁem ta realuQ8C.1.. diO$tał~ s~~ Z r~k chr?Je:s~lJlllń~;k1Cli
łość k1.l1turalną jgospodarc:za· Pdska pOlsia-; 'dnla 15 --go h. rn. główna wY~rąnawynQS~aca w żydowskie, CZlyh 20 ~J/roo.. poJ..lP.,,~L,~ł.~
da swoich muzułmanów, kt6rzv od 500 lat 4O,OOQ dolq,rów" pttzypądła skarbowit-:minis,ter ś'Qi wykupilwroil ~·element. ' .'
,
, w.spółżyją. i mają wspólne ZI nami tra d Y1cl e.. '
Sk~ ~l.'b!l z.al'!l1:td.z1f P0110~ne dodatkowe IOSQwa ....._ _Mifle_.,.~.'IJIIIIIiI_""'MIIIMMM_. ._ .
Zwię.zek PQlskichMuzu!J)lanów.,jest l'.ue teJ .li!J'owneJ wY~rłlnc~..
.'
filii!
utJ
2 id Ci::
.. 1. (qltm I ih I ;
. D.ajbardzieJ'w.skazanenl narzęd~lemdo na~
OdQęd~ie sfęouo chl.l....-B'? 111'0;\1 r.Ii
wiązania laczności ze 'Yi$chodero . i otw~!;cia ~n:j~ll'l ~ 2.... ~~l1n. ci~~::nien~enl .pożyczk:,i dolaro~
:t@l d.róg d 1 apęllętradI handloweJ polsku:7J ...
Ten Związek obecnie pow~a.l decyzJę
\V ten s,po50b ania l~go rIpca.-' 00 kt6 '
wysla;n;ia specjalnej dele,gadi do Turcaj i Per~ 're:go to C2ą..""U pfawdopod.Qbnie Cłł,JapOiyczka.,
$li, w celu zbadania ta:mtejiSlzvch ryJj.kqw ł na::: dolaro\va bedzie, już r()ZjS.przędana - ZQstą.n~
, 'wi~z4ni~ konta. kt\l.i· fUl.'. poe.zą.'.tkQw.riUl.~a s.'t01>u.n;: wylosqwane ""~.., Qpr6c;z Is!zeregu,innYch'~d\vie
" kQw"handlowych miedzy Polska ~ teroi kraJa.. WX~T;W).@ Pt:l 40,000 rlo~lar<>w. ,
I

wir.1

do

kiewicza

Cel poąró~Y d~lefladi powy'żlSzej stano:; ~
następuJąc;e PUnKty! Kons~antyn<?poł~:
3"r.eQizondą~ naJwiększy port TurcJi !.\ZJao/, okleJ i gł6wny tl'akt tran~ytu do PerSJI. 'ąDl~

m:..

'W a razAwska "ci iełd .af_,djitlnft
G·4"'Vt'.
. O'.WKA:..'
. ,.. ,

WUl,

~lętnionYod. Rosj~s wre~ci,e Teb~vz, naJIY"~7DlelsZY PO TeheranIe punkt handlowy, re J:~IJ=::

""" ~

'Dolary 5,185, "
Funty 8zter. 22,65,

~"

, CZEKI.
&lgja 28,i60 reą 100
Holandja 194 ~a 100.,
.,ganizowac towarzystwo handlowe pod na.ztWą
LO'lld&n .. 22,75
'.0\m.'
..·"ś·' Wybrano. lut1W~ któr~ doskonale
Nawy iJork 51,18$
ma . ',.. dv qandlQwięc~każd.v pr~m,ys-łQwiec
Paryż 33.'465 za lOO~.
:tłA . " JchoQzl:ęl'
~_...ł 'I.:,'
p''JII!fag'a lat n &::
100
:...... TO'W3ty" ..'kt'6rvcn ekspo:rt ma' naJW~e~' /f!~ !Ii& . ..,,'~ "'łr,o! '. .
. ~• •anse1»'Wodzenła sa towvrobv włóknl~
SzwąJ~ąrją 9Zrlł3łll
.;., : ste, , lląlantemrja, lfYrobv skórzane ł mata:lur~i~
:Włedeń 7,301 i tt'zy czwarte

. ~:n~,kultu;ra;{py l>"rsH, obok jej stolicy Tehe.'.' . Zwiaz:ekMttzułrn.an6w Ql~ ~am.iar izor~

1

t,

-.:rOI

" .

ezne;.unp~rtować możemy ~ W~Ch9du ~illro"

włł:wel~ę \~~~ę,kt6;v;e

!WIQchy

~.l.·

'.

8 proc. potyczka ~lotQ8~,50--f:
m.,~1ę
' iD
.. A.
o' 1/S. 070
. . . Nał~vmi~ nadzdcjęt :,i:e kłlpitał polsk:\U'Qi1Y ZłOte· , ~-,
i I?rzern~sł pqlskf. oo~~ą rea.lne znaczenie teJ
' Milj9nów~a ,0,70,..-0,(;'
inlcdatywv l·udzłelą. JeJ należytego poparciaPożyczka. 3,15

dotad Polstca otrzy:::
nIe b~posr~d,niQ.
.
.

.
.
ĄKCJE~
STAN· rlł'tNKU NASIENNEGO.
Bank Dyskontowy 12,75 Bank H.and~olwy "13
,(-JWYdgny u;rr.e7J,ZWi fliZek Wytwó~có~ Bankdla H~ i P~,2,2!5-.2.,15 "Bank Kredytowy
naSlon ;1:Qul1c:zycb, i.o~rodowYch. dru~!i z kolei
H dl
4 5~45
~. r. b. biulętyu.l'1"z.ewlduie inoiność całko\vi~ 1,20-1,35PQl~ki Bank ,au owy ·,3~,.

tę~Q zasl'okpJeu1a za.potr~ebo-wania rotnictwa Bank Przem. Lwow. t).1o--0~® Bank:Zą.ch.o~
oal'odntc,twal'l4 nasiona do siewów wioien~ dni ~3,80; 6 ero,' 3,60.......-3,2Q-,.-3,~{) }~ank ?Jw..
nych. Duże rozlni~J!v'p1!od-\.lkcji nasiQp roj~ ZimniA.n 0,40'
Pr!j;ern, PQlsklCh O~35 Oęr~
r.' ychw. r· ,ub.~, d~lv :nadwvżkę·pewnvch rodz;a.. t~O,4:0--J),45~O,40 S,ole' ,PQta~'we 10.T5 .G1"~
1
ÓW 111ilS 0D Jak koniczyny. Iseradeli· i p02rWoli·:. . dzi~k 1,35.·•. Kijewskf '10,?~O?40 Prze~y$ł. '" cheInl
Iv na Ich ek"'spor~~a~ranicę,
pr:zynoslZ:~c powa"z cn.ny. '~.95.Pul.s O.55.Spl1ęss. . l,55 Wildt O?30 Elekr
.. '.
De dąchodv k ra1 0'Y1• Z n~sion o~rOdQWVCfi
v,
'.
E. D K
J);U(1
p~a"Yle we WSZYS~kICh ~atl1nk~.ch ~apot.t'zeb~ Okw. Dąb:t.\ S~?rn. ~ p; Tow. {ęktr..,,30 " a~ odzinłi .rozmowv R.
. m
wan:e pokry~ya ~1e ~ produkoh kraJoweJ' z W'J bell,85 SIła l ŚWiatlo Q,90---C,,75 ~odQrow ~rg '~dyż &anatQrlum ęie~v me 'W1
lt1-tk.1en'l kal.ąfJor.ów J niekt6rYloh kwia.tów. Bil.) 7,8(} Częrsk 1,05---1 Częstocice4,~ G?s}a~ wodzeniem i stale "jest pr.iepeJ~,

l

Bank

i

;u.

t

PC*

'"

t5~~~dk~~:Jeri~;:t!ią~sk~:ri~~kc~fii~~ntrz~~
WlCt)2,~1;~O:36~to I~'~ F,. ?U(~)ł> 4;t~2j '~ ~~t!ao:~r,~=
n!~~~~
szlośc. w· sZCZe~Óhl0ŚCl wobec zbliżahice2u się 6,50 l.Iazy u."",Q~, -:- .• ~. ę gle - , ' '>
~~~~ ~y;, }"~ł!f. ~J;.~M.-".I,.
~ UDraw ns..<delUlJ;r~ Ze w211l1c.du DI~ 10~

Ul 9~~6D. (4)1O<51.1Q-.9.60 Nafta.

',!I,

)'

".

' . ~1,.~t..

.fe'

•

, 'tS

1I'tCrt'.

L MS

f±'

"'K' '"'

nr

i'f .

7"

'tt!'t

l

. Dziś: o g. 10::eJ rano ~rzywitająna 0."":01'
"eLl Kaliskim· wybitnego amerykańskięgo dZIa:::
faClZa społecznego, sekretarza. jenetralnego Y.
M.C.A. przedstawiciele wład~ na czele z p.
wojewodą Relnbowskinl, generał Dywizji Ma
,jewski, prezydent Miasta p~ Cynalrsld i lniej:::

. ~ KaJenofUZyk.
.Sroda' dnia 50. kwietnia Grób. Jeroz.

-

tt

f.

-,

Widowiska..

"I'eatrMiieiski (CeoieJni:ane 65)

, Plzi' pierwszy gościno~ występ artyst6\\;' teatrCl
~.to2mattośeill z p-p. )unoszą StępowskJlTI p. t
',~Ziem.ta nieludzktl'.
.

zi.

YMCA. 'w Łodzi, Dr, Alfreda Grohmana.
·,.0 g. 6:::ej pop. będzlieobecny na po.
pisie $zkól YMCA, który odHędzie się w sali
straży

ogniowej rzy ul. Konstantynowskiej

0,\ godz.

7~ej odbędzie

;4.

konferencję. z
YMCA
lo/kału pny

czlonkalui miejscowej
w
ul.
Piotrk.
243.
'
SCOfWy' Komitet polskiej YMCA.
..
'
O godz. 8~ej odbęd~ie Się na czeŚĆ ~O~
P. Dr. Mott zwiedzi prlZed połudlniem'
u
miasto 'j szkolę powszechną przy ul. Za~ajnj::: ci bankiet w Białej sali hotelu :"ManteuHel •

Jutro drugi r ostatni t\1)stęp.
.Teatr P'opularny (Ogrodowa t3;
D.zi.ł 'Wiecz. "Walka o córkę"

kowej a vr południe będzie :gościem prezesa

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_ _- -_ _

f' U h aAllloIf.lja (Dzielna 20)
(I

lf,Lm.,· (Prżejazd n

Nasz korespondent warszawski aono-. s skowych generał Sikorski. P. minister przez CI
tydzień i3 maja zabawi w Łodzi, gdzieb~
dzie zajęty sprawami fa.chowymi w DOK.·

..Przy kominku"

, si, że weCZlO/r.enl dnia 12 maja br. wyjedzie. z
Warszawy do Łddzi p.m~nister SlP'raw 'woj..

.'INiebe2piec~na

gra'"
Gr a .. d"", lCiao (Piotrkowski) 12)
"par}'ski wrói>elek"
. Kimo Spółdzielni Prac. P.ailsh.a, c

liTraged;a ojca"· ,
K1NO FILHARMONJA (Dzielna
1IłS~Iey W Atryce

" 7

.<.

~ ch,

.

c

lł
"

''';''' UroczYste posiedzenie 11 ~dy Mie:j.

_iej.. .

. .

'

Z okazji przvpadającd w .nadc;hod2l$Cu
sobotę, rocznicy kOp1stytucji D?-alow~l ...odb~~
.dzie Slę o ~odz. 4:::eJ pc poludn!u. tęgoz dnH\
uroczyste posiedzenie Rady MleJsklel.
J_
.'
Na posiedzenie to zaproszeni \lęo.ą.
:.

::Pt~e(ł~t~~wjciełe władz państwowy-ch i ~oJ:sko~

,;i;'~'Mv'ah~

rln ....;k.""u'·iAńIQ:t'tlT~

oraai

instytucvj··1

5

?''tY-&iliiiLSi1 I

zrze~

n_

i "w tyn1 c~Iu rozpisano już konkurs .'~~. pod- ' ~ ~o 'uo' ~oŚcinnych apartamentów policjit':;;D.a
Jęcietychrobót..,

18)

: W:ia.domości' bieżące
.,'

I.

I

. ::lfłllOdaanllll Przejazd 2)

. '

III

l1li

,Oskarżam cię kobieto"
pCa.inoSAI (PiO. rkowS'ka 61)

.

.

. ..

TYlnczasenl na ostatn1em posl~dze~u
wydziału handlowe~o, sprawa ta przvJęła 1:Q;~
nVQbrót. Poprzednią uchwałę. zanulowano 1
uchwalono narazieoświetlić park Staszyca
pr~y ul· N,ar·utowic.za, ponieważ w parką tvnl
znajduJe się specjalny budvnek dla. orkIestry
która u1110Ż{i"V\r i prlZl)demne. spędzenie czasu
ludności midskieJ do późnd ~odziny.
POlliewąż cala. dele~acja z,l;!odzila się:qa
to, rozpisano Już konkur.s i prawdopodobn.Ie
przyjęte zostanie·oferta firnlV "John". (bip) I
. - Kary za 1)rZekroczeni e reJacii złoteJ

. ~o

do~~mątek. polskich.

co IzrraeI nie chciał się Zf;!odzić.

.'
Przodownik. któremu Izrael widocmie
silnie się podobał, był jednak tla tyle nah:ę1~
nym, iż nie bacząc na odmow'ę Izraela uJął
~o delikatnie za kołnierz i; pOml1110 • protestu
prowadzone~o. który w międzycza.sIe namy==
ślił się' - za.prowadzil ~o' przed oblicze swel
władzy.

<Podczas osobistej rewilZdi znaleziono
przy Izraelu Mecheralerze pek wytrych6w, ., i
u1."Tywanych norma-1nie w worku z łupinami~ ,>
Izrael spoczął najwy}!odniei w a,res~e. '

.Ze spollU.

e.

'W Jla;3bli!i.s~ych· dniach ma sie ukazać
rozporządzenie Pana Prezydenta. RrzteczypoOl

spotitej, przewidują,c.e kary' ~a: p~zekroozlenie
relacJi zlote~odo marki' polski~J: 1). kto w.,
czasie.-W::.ktorYiU·';ri1arka polska Jest ()<pok·zło
te~() prawnvul środkiem płatniczym~ pe;ztpraw-.
nie: a) iądażapłaty w Jednym środku płatni..

, c~Y11). ~ wyk~uc~enie~n drtlRie~o, badź odma~
obec~
Wla Jej przvJec1a w JednVU1 ze środków płatp 6w- niczych, b) żąda zaplaty wedle relBJc:ji in.l1.ej~
niż ustawowa, bądź odmawia przyjęcia Z~
pła~y ofiarowanej z~odl1ie 2) relada. e} w celu
obejścia przcpisó,v o ustawowej relacji środ:::

podwyższa cene.~ lub :.~.< ... na
lezI}ość~~?- hędzie karany ~rzywną, od, SOdo ~ .

I

w cyrku

CiniseJi.

cn

21wyc i ęża pO

. kó,v pla4Li9zy.ch
tYSIęCY

'~. Walki francuskIe

'\V 67' dniu tQ.trtic;)ju walozlVłv par,y=: ..
. 1. Czarna Maska - Mi elS6h, 2.' ~:Ciif!
kis -- Orlow, 3 Petersen --- Popławski.
Decydują.ce spotkanie I pary byłą ~d0ŚC .
ciekawe. Walkę prowadzono bez przerwy.
N ieznaczna przewaga Maski, ,który w·' 54 t.~~
SOwy..

raz 1III1Ici Miche1sona.. . . ' , * i
'\V-alka III pary ici.e."<a.wfl,•. WY1l\fi!~JnI.!
. .
.'
Ił

'

.

I

.l"

zlotych lub are&z,t~mdo 4 tY~odnl.
W I,II parzePopławski poka~ał, .ś'iS
O.bie te kary orzec można łąoznie.
.'
.
ładlla'
wallię,.nawet. dość często atakuJac,~oź
.
I~~ Podptze~i.s·pąr~ln&e,'fi)Qa:p'ada zao:::
n'e~o przeciwnik.a. Walke przerwano.':"" .;;
1
ą
kr :g.le.nle .. nalezno. ś'c w ~ó:r~ do naJb. !iźszej!o
' .. ' .
.
'Ok.d
,~,
~_""'~
~rasza, luh,do l1~bHżswvch.lO tysięcy m~r·ek ..'
· ............... ;o;~
,
III· P,rzepls par. 1.' nie wyklucza zasto~
sowania suroWlsz:y:ch p:tzepi sów ustawowych.'
~'.i
IV· Do orzekania 6.1\)nzlest~mst~acht;','
.1"U"""".·.'W1,'.·,~~ptero przewidzia.nych pal.". 1 właściwe sa s~dy powia.
o!~'W1a,~~fw~f'/~.edz1e . towe (PokoJu), ( p a p ) '
.
'"
,

•

I

,

• ...

'. JaKiB

."

'ty;

I '

. '

, '·Wypadki .i . krad~ież'e

'

"

1-

~~nzi~mfmlenm:,,;"f!

;'
l

dnia 3U

lIade_zły

kert.

pierwsze tran.pGrtJ'

iii

w ró~nych gatunkach,
ze swej dobroci w

Fabryki Win ,:

Zaklad Lecznic \y. "G OP L A A", .'

lrawi~G m~s~i

Małopolsce.

Przełwopow

Owocowych

JÓZEF KOZANOW'SKł

Roman Tota i S-ka w Skawinie.

mUje

we wszystkich hurtowych,
i detalicznych składach will.

Łodzi

eJektrotechnicznemi w centrum

za

~l."~:'ł~X:lUWJlJ""WI',~lifi_fIIIHłRI_1

ie' ku ujcie towarów!

p6ki się nie przekonacie, ~e l1ajtaniej kupuje się w sk.fadale fabrycznym (podfl dną)

Łódż.

uL Dzielna .N2

l1a depolamy
PlotlJQ bicle

Metkal

Płótno

kolor.
Tyki oerch.
Fhmele
Zefiry
"

~,

dl
. "&:.

Cajgi

Sukno

Szewioty

Korty

Obrusy

Bostony

.,

wybór i najtań

Chrze'oijańałdm

Bronisław

8

·
I

·,alanterję.

.

Pro~adzjooy dzIał

obuwia

UW A'OA;·

m

przyjmuję

wszelkie obstalunkI

przy

damsłrlego l OJ ę'"

.

SppaedajemJ na raty_
1121magazyn mieści się tylko na j pifitrze.

u;biory męskie.
Krawcom ubiory damskie
Szewcom obuwie damskie '

ł(rawcom

w,daJe .• ie do roblOty. do 'dom6wfI\
'-Zglą~zać się

I

14z$?-5

łani

:. .Tr. H.,nelł, Łód*, Pusta 87
..
:
.. ·Ę

· ,"" ~ L'j "'oat'

Ja . -

j

, ;/~
III

fra.noi.zek K. r
Zakład

i. Wójcickiej

. :zostanie ()tw~rty dnia 6 maja U1 Poddębinie pod Tuszynem. l'liej
$CO'flio$ćsucte, ~6rzysta i lEsista, Kuchnio wyltwjntna- Ceny pfZ)
$tępne; w Jliflju tczerWCll zlllżonę. BUźs~'ych inł'ormlilcji ~asjęgnąć
<moin~. Ot la 2~, m, ~2,. Z. WÓjciCka.
(1078-6

tt'fiKfhi5r!

a l r

pOs2:ukuje pokeju z .wej~ciem niekręou IqGem .. Oi~,'tv iu.b .. L. Alt lOS" \II JdQ.l., QiiiUla..
u59S-

I:~alanteryjno .. spoiywczydo
fl.przedania ,. ząra~tst~
nfejący przeszło 25 lat.. ul.
torebki, pończochy_ Brzezińska 40, B I<aźrnier~
firan.d. jed.Gb,kO- kiewicz.
1468-1
szuJe' męskie, płótno i wszel·

Na w,y płat ęJ

"lntllilłU~łBJ,'

1549 mloclzieoJe<:,z ladnYn1 Cl1ara~

terem'pisma, ukońCZYWSZy ~
kla~:F i ncz~$~czawszy, na II
kurs szkoty lfupieekj~j pO$za
Piotrkowelca 87, \1? podwórzu ~łlje por;lAdYII Łąskflwe oferty .
:te
' '.: ,i
L
f=

protrC·h a ri
_

PQa,.A.K,~~ dQ~,;ROZWOjQ·l44S.1

. '

r t

!larder(;)ba damska i ~ęska,;
gotowa ina obstalunekl! o~.
rf;\Z białe

towary, -lrjk~tina

Yiszęlkie

inne materjały ..

J

, A A"

Łt~t~ KHińskiego
w·· tlo4Hl~.

41

~~

10.

},jw. ,Q.jQl,~

*

'.

w·

.uczdwa . dzieWczyna

e<-'

I

.~ ,
fi Wii k i i , S. kl.·
stola.rski w Łodzi, ul. Napi6rkowskiego: 1,
;
przy Górnym Rynf<u.
'
1~\

Jat 16..-18 ~e ś"'iadectwami.
Zgt;JsM się ulicaMagh~tracka
14# m, 17.
1390·~

kąmanufakturę

n: 1·

lIIIfII

Cale komblety j pojedyńcze l,rzedmioty wykonuj~mllw naszYJJł:O
•
. .kładzi e pocUug najnomszych modeli.
UWAGA: Udzielamy'· gw~rancji za solidne Wykonanłe. ..

~ier\\1szorzędnej

. t586-0

Ma raty'

-'-00 dziecka "

rlie,tówe. ornamentowe, hatedrąJnfl kolorowe' t. p. Szklo
$oro~e i drUciane do krycia dachów. Kit czysto PORostO'
.. wy. Ognioł"wałlel kfi,m enlt: Gzamo.łowe. Płyty piekar.. ·
skie krajowe i Z~~nlOi(.!zne. Dyameoty do cięcia szIda
Kompldne szklenie budo\tli or~z wszelkie reparęcje wy:/;.
kOtloje się $zyl:>ltoł- po ceQi:lch konkurencyjnych. 1&7 .

.,

Napiórkowskiego

Na raty!

ulicy. 'Wiadot1łosć: PrzeJazd 2.

potr2:epl1ą

do Ijrmy -

1am też potrzebna na miejscuzdo~na krOjczynii~

sklad mebli \,i1raz z mieszkaniem

~",~_JIQ;"",~~

abanek~

A.

Do sprzedania

.w KaUsza na

ódź.

Konstantynowska 36, (Dom własny)
Odwiedzenie zakłada mojego nie oPoWiązuje 00 kupaa

l Rybnika
niskie.Skbicinica sk6r
cechu majstrqw szewckich

Piotrko\\'ska 93

wardowicz,

II

S~rl~uam row~r

ceny

I

(hł:~t ś, iienin)

pierwsza łódzka fabryka maszyn płekarskicb i cukjernf~

orł}~

na raty .Ul. Sienkiewicza 79
1452-4

Miller. sktad mebli.

l>n...
.dwa
--

ogniu Ruszta, bo~ii ,; belki slalowe..
(qadzwyczaj trwale), jak również wSLellde- maszyny i prą.. ,
rzady plekarskie i culdetnieze po.leca po cena~h nątta~

sprzeda garderobę, 4 16żka, 5

nocnych szafek. 1 tremo.

~

SzanlOtoweplyty (flisy) krajo""e i zagraniczne Mitscberlinga,
l .. a uznane za najlepsze. niepodpalające i nie pękaJą«e ..

5. Przyjmuje
•
1460·5

wowych z Oda ńska

Nas~

• •UI_ _ _C _ _ _

stoło -j-

Panom szewcom!

l'ikiego.... kierki ..ajbQwszych fason~w.
.. Specjalnej uwadze polecemv Wiellu dZIal konfekcJi de.m
skięj, męskiej i dZleeinnej 2: v.ła.snY<!h~ prucown;. naJm0!l·
niejs;te lIa'.taJl.gal'n~tbr." spl,ltdnle, bhu;IJ:', Slduue
. t ... ikołinowe f wełni:loule, pł~ulzcz<il:l gumOl!lIuł.

r'lll"

do S.ej po południu..

Otrzymaliśmy dużo sltÓł' płłdesz

$%elki, skorpetkł~po'Q3'!och:r jedwabne rę~awi~zkll ..

,

~

Nr.. lO.

żądanie.

p

I!~zedam

Polecamy obt zaopatrz .. wszystkie c12;Jały 112 modne i sez
noWoś'';l: Weł.IIY,· kamgslf'lny, na garnitulPY, spodnie
pplta, .ulinie i kasłjQQ!łY. Prato. tnkotmę: satyny, ~t.1..
s21m)' , kretony, pł6tna. madapolamy, patysty, zeIiry,oksford)t. lniane Obl'({SY_ .sęrwetk~ ręczniki, chusteczki. kapy, pod..
szewld,' kapy pl us'zovve, kilimy, dyWany, fi~ankil kołdry
watowe, ceratYl hafty, nici, bieliznę, kcJnlerze. krawaty.

na

P i o t p k· lO W s k SIl
(drogie podw6rze;
pr z r J m u j e chorych we wszystkrch specj,alnościaeb

salonik. 't1łiżYdY\A1on/ezafę dę
bOWą. 2 łó*ka nUdoWe z mate..
racami,. Zamenbofa (Roz\Ulldow"
ska) 16. m. 9. zastaś motna od
11-1.
1444-2

<

Łodzi~ And~zeia
Wysyła się

bezdzietne przyjmie inteligent Dr. MUodomski rozpoczął przyjęoia W chor. zębów od 6~S ~
nego pana na mieszli'. Oterty Rontgen: djagnostył<a ]eczemie (powierzchowne i głębokie
1
do Rozmoju pod "Solidnf':
1446-1 szczepienie ospy.. Cena od porady 2.;000,000 mk_~d 9..e}

Jarmarku &ódzkim

ut lI'~iotrkow.fka .Ni 44.

Jasiński.ego
w. l..ęcz,CJI

lecznica lekarzy specjal

z Ulolnem kołem. Przejazd ł'i 76
Kacprowski~'
1442--2

Jagoda i h-kaSp. Akc

•

Cenniki

atieńst

"~

ceny

L.

prowadzone 0d 1870 r.
Oddzi~ł

larnia

·i*i~;g~~~"'I·

'Najwiąks

."po]ecają składy

145&3

1452.. 1

Radwaiiska 174
obstalunki.

1
•

AndrzeJa

piękny, story, krzeslt:J, lóżka,
eta2;erki l kredensy sprzedam.

p..-ywałnem.

tel. 15-87.
KamgarDY

Chastki
1\ 3 py
Ręczniki

,

Gaoardlny
~ U, W. BGA:
Jedyny na, jtańszy skład zekup6m dla kupców.
kooperatyw
l
Zi;llatwl am poc2tome zam6wienia soiI dnie szybko.
Ceny fehryczne. Przyjeżdżających do Łodzi prosim~ o
odWiedzenie naszego składu.
1601- .

<·

podh~g

00 posylek Hariers ul.
S Sierpnia Hr.. 16. Potrzebne
2 mlode dziewczyny do .gospo·
darstma, i jedna do dz lecka
Sommer, ut 6 Sierpnia 16.

I Pokoj

BW

przemiany materji, kobieClle. Koszt peby·m ~ le'
:zJotvch dziennie.:
1511 .. 1
7,••

Nasi na Iszelkie i n rzę lia

przyjcenach

chłopak

tys .. a razem z mieszkaniem umeblowanem 2 po·
'koje i kuchnia przy tymże składzie za ogólną cenę Zł.
26 ty~. Oferty sł,ładać do. adm. ",Rozwoju" pod' "P. P."

ta Ił

mody.

wnętrzne,

c7 co;em oknło dliesieciu

.Potrzebny

Z1~ 16

,.
" ,T Jlibł'
ansze',
I o. be w m_eazleanha

po

wylwnywa

Nr. 7

rz m

materjałami

obstalunki

przystępnych
flelJświezszej

Zf}da~

!

OJCOW pod Krakowem (poczta Skala, łclefon międ~~)

choroby w:neryczn e , skórne '.
moczopłciowe.
(26<: (\N yłącznie dła chrześcijan) pod kierunkiem D-ra Zebra:
UJ. Kilińskiedo 145, trzeci dom
.
.
K". .'
od Gl6wnei. Przyjmuje ...od 12-S b. kierownika zakładów wodoleczniczych WJJOWłe
od 1-9. Panie od 0-4.
Otwarty 15 maja do 15 września .. Choroby: nerwowe.. Wf.

h

I
~mane

I<Wletn

·1

O

loda
aszyna do w~r. obu w,OdY.SO,'
dowaL kocioJ
mledzlan} .M
M
oraz motor 4 cylindrowy do cenie,

inteligentna .panienka:

pos'adająca 4 hl. WYKsztat!

samochodu sprzed'arn Sienkie-

WIcza

59~ Perliński.

pra~nle Objfi (~ pasa' "',
e~spedjentkl lub spr2.edawczy
lll. Olert) do Roz\\10jtl pO:l ..In-

teligentna lO.

1844-2

.

-

1832-1

.

łoda panienka znająca Się']
garderoby, lóika
' Kredens}',
szaiYI stołY'. tremo krze~ M na gospods rstwie poszuku_
A
sla
dywanowp. SiJrze'" Je pc s!ldy do dzieCI,
II

rnożebJt!

otomanę

z referencjami mogą się zgłosić do fabryki
\
przy uL Pańskiej ~ 98.

dam Sienkiewicza 59, mieszka

wstążek

nia 21, oficyna

Kaliński.

aiIII

1849-6

dlogo1E~tnia

aszyny do szycia,
gwaranCJa. naj dogodniejsze
M
warunki. Perla i Pomorski,

1649-1

na wy Jazd. ł.. askameofcrty sab
.. Uczcrwa".
1830 ...... 2

P

0trżebne

szwaczki do 'spodni

Na wrot 55

1854-5
I

,potrzebna panna pCDdręe~na
do damskich ltostJum6w PJotr
Piofrl\:Owska. 69,' po.dw6rze, tel.

824.

!rowska 155 m.. 4

1825-5

1856-1

..

otrzebny stolarz meblowy Piotr.
kO\1)ska II., l, Korczak.'
.

P

1&57-2 ... ,

Różne:

prądu, iż tar,fa zaenergj'ł elektrJozna;

zawiadamja wszystkich odt iOl ców

ogrodnik: przyjmuje ozdabianie

. kwiatami, balkooy." ukna.
. . ' . d
. d'
o$trodlti i wszelkJe' robolY mchQ
tod.zteUlec z oIny z. sle ml<:, dZf3ce m zakres ogroc1nłctwa
64 §r. za 1 kWh. (dotychclas l'1k. 1.150.0('0)
dla światla
klas. wykształcernem. la.. Ul. Nawrot 25 dozorca' Sk6~~
26,5 " ,i l 11
"
n
480.cCO)
dny m C!harakterem pisma poszu·.
'
I
.
l
. o,. sityniąkiego napięcia
kufe zajęcia \" biurze. Łaslia~
..
' . :":" •
24 n .. 1..
'"
.. 452.CCO)
11· ' " . wysokiego
" ;
~. ." wys. nap. VOwy~ej 50 kw., na nOCo ą .
\\7e z~t?sz~!Dja pod: JlZ~oJny'ln do , pot.rzebn~ dzfemczyna 'dQ poje
zmianę t~. j. zuż~l.\nmej W. goilz, od a"ej
RozwoJa.
.806-5
ayńcze) osoby. Razi»adQ.IIQ
wiecz do 7.,ej rano.
19 .t Hl,.
,.
to
E42.00 Q)
otrzebna zaraz stut~ca do sk~ a rn. 4, do pracowni ~uk!ęn
wszystkiego Kł1tńskiego 14'2
184~-o j\
Jako dalsza zniżka ceny, ,począwszy od l .. go maja r. D. wprowadzone za·
--5,
.
1802-1 . Slu~aca z dobremi reko
t .stają doda tkewe 0pusty od energji wysokiego napięcia, a mianowic1e:
otrzebna zaraz zdolna panna
dacjami potrzebna zaraz
Dla praey dziennej przy instalacjach powyżej 50 kW, 5 proc. OpustlI
zda szycia oraz r t7.\:jmuję pa Z~laszać się 2-5 godzłnY. Mo"
, nienki do nanki szycia i .kroju.' ,muszki 10J do adwokata.
fi
'....
'.!Ił
'ł
1<lO" 10"
n ..
,.
lIfI
lIł.lI
e,"
19
150 fi 15 ł ~
1.
KiHńskiego 142-5
.
1.843-:-8
O
fł
IS'
l.
",.
,,200 ł. 20.,
"
,
1800-1
ospodyni
z
gotowaniemila.,z.y;:
'..
Dla pracy nocnej odpowiednio do !l10cy ins~ai~cji 20 procnłżej do k a~doralowo tJpotrzeona. PiQtrkdwJII I.
soba młodsza, znająca lmch· skaCIem
li! a WJązującej taryfy z~sadn(czej dla prądu wysokIego nap JęcIa...
45, cukiernia.
nię
i
szvcfe
potrzebna.
ZaPp. przemyslclluC:y, ptagnący korz}stać z prądu dla pracy nocnej we wskazan)1ch pO\t'yzei
1846-1
got,tz.na.cb. zechcą pisemnie zawiadomić o ttm Zltrząa elektrowni VIi celu ustawi.enla Iiczllil"ów dla mIeiscowym . pier\\1szeńst\tlo. O·
ferty
nadsyłać
do
RozWOJu.
pod
błOpcy na posy~ki w wiek.u
,g4w6jnej taryfy.
.
"Gospodarstwo",
1814-5
do 16 lat pottzePoi. Zg10ęiĆ
Z.fzqlło. Pań.two_"
1410-1"
stę Piotrkowska Nr 91, 11) atu.
ciel
SPDa
inteligentna
naucz:v
~'d.kiego Oddziału Towarz".twa
'. '1841-li
ka pos7,ukllje jakiegokolWIek korni.
f4Bl'
Elektry.,znego Oawietlenia 188& roku.

.za

miesiąc ·kwiecit:ii

1924 r. wynosi:

M

j

laSa"

P

,

G

O

C

O

zajęcia, dOl

A'Ar

'v

I

"Rzeczypospolitej Polskiej.
.Dnia 15 marca 1924 r .. Sąd Pokoju IOkr~~odZ'i. Obecni:
Sędzia K. WawrzyńsKi, Ławnicy ZawadzkI i Gie~Her rozpoznaw·
$2)1 sprawę przeci.w . oskarzonej . Marii $pHs z. art. 210. 218 k. k.
i . .zwa:tY1DSzYf .. że wina zosłała udo~edniona, n!! mocy art. 1t@/
122 i 125 / u"p.k, j art. 210 i 210 1(. k. V o s t a n a W i a: M arję
..'

córkę" GotUebamieszlc. Jano~a ~m. Nowoso)na skazać na
ę'l~;~
. ), zl()tyeb. 9ttlz ')1ł1 zapl~cenie opIat sadoWycn20 zlo~~"J~~
~ióMarJi ':Splisj,r.aWa handiu Ir,lekiem przez 3 lata.
.,~q$N.,~~;W,!~~~,e)~aclt·~oz,.,6J i Kurjer Łódzki na: l~oszt ska-lO
m:astęp'nJą;' p~dpr~:Yf Odpis. zgodny.

S,lis,

,Sekretarz: M. l1alanowicz.

~;~'~'?·;;;;,,'i..' .> ' 1
'i.'
.·~~~>~ittn:a;; ..... ,... ·:,Q~i~bySię':po~~~ćz,pap:ną lub wdo:
',łir";li~t~••y"Q)iłtłal)sKilep l~bjaki 'hłUY J~tere§. Cel 'matry'
,,"J1l~n;jiat.ny., ... Ofe~y:~z,:;"'fH!)datłiętnadresitdb'a'dm/'R?zwoju
dha ,;.Ij;łlf.e~t~. :,,oioąa,M
, . . ,. • '. !. . '~"'" .... '.
,',lf456-2
.
• .... . .'
..
.
.'. .
•
'I. .... ...•

...•...••·. · . ; ' l '

.·c

D ha,ogłQ31
~J ',-,;

(,. ':i'lZ',.!.

8prted,az;:
:Af'··II6. 1YYp l:at- ęI'·,F.lraUk'i;, ·jep

. "

.' ' , '

, .'" d:Wab,' tryltotlna,'p16tna
i1

~lu:b~~ma.suknjeł

płaszcze,

.k.tnt.~."':ii.".o~te,:zef~r".'yj~w.•.. sypa.!.
' .es.v1(u>" fl:.tOn' :litabastkin
l$ktego.44.

1649-6

to'Warzystwa. ~ar:zą
domem zaopiel\Owan 1& się
KUPUję meble.,clyweny' d~ięćcli~cheltlie na wyjazd., O"
fu~rał gard~r~bęł me fertyR:o~Wój po'd ,,}iattczyciel*
szyny do szycia oraz samO\\1S- ka II. '
1813-2
ryJ Placę. tI9j1eViej Łaźnik Be p0trzebnezdotne panny do
da

•

'."

.

,

·.··Af.I"N·
,\,'~," 'a'~ltitfi't$ka!.'tó"zltaDo
low,ę1)~;tą.~I.) hamakI

,P0leca",BE)Gę~l~\.o,h(';fabtycz~yctj
raSl~z;~~ ,i,: i:~~bn,i. Plottkawska
16,I·.Wlętt1Qi,.tolq.~, t,eJ.. 2161."'

i.';f~I

••.

nedykta 28 m. 15.

18C9-29

szyeia.

lU p .

•

, •.

j

1807-2

'.

biety .d9. interf:Su.męs~jchi
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