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I\?"i't\ liPko .. !Ska

lU,

zl\opattzony został no sei On opecoj1 W 'fJieHti
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()rH.! \v

w n mhu,t\ e h , l,p
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ttsesorowtc: 2(.l stron'\' !:H)lskiej -'"
ze stronv niex:nh::ckicj

kicwiG2~

rzec.zIlU~

Dolski

t)X'of. Nanlit~

dr. Schot:l"
r.", 'fur
stron\' f.~oh

S~whot.·ki w ZU~h)stwie

dCl.1~Zit Sc)bolew~kje~o~ ~H.!kl'etnr:l

ln~\SZvnv l)iekielne.l v.;r Sofii i 2f;ZlJ;':
niecb bQd~ 'wsknz(Jwk~\~ rlC kre t \'
co,IIZe~rlCjtJe nie śrdll i' może llusprcdzcJ !liż
obud:dć hln~t po:htrtt.. \v.}a~

.':;~t.iJTl

II U!

skieJ -""., dr. tebiitski. \V obronie interesów
polskich wvstcl)uh\~ b. l.nezvdent republiki
b'1iUel'~tndf Pl'of. de Lupn\dellc. ndwokaci
SZHWSCy rH). Karncckii \\'itcnbcl'~. Ol'HZ
putowunv L\lonth.!nv i ~Hhvokat LClnn:nct.
l)icr,ySZV zalW~tł !!lo~ lvlil1eral1d. kt(n'v
w h'zVJ!odzinien1 lH'ZClnÓwieniu dni wSni.lni~l.'

(~'!{T'OSC tezy DulskieJ. N nstlmllie lwzerllt~,~
\1dnł ~t(.hvokat I'len!'vk Knrnecld. nl'~edsbl'wia"
h~c stronc ekQl:lCnniczll.:t spra 'wy. I)~łlcj P. Sn:<
chocki rozw i hl1 tczc. ln'zcdsh1\viol1n w zło:lO;t
n~nn przez nle"~o l)cHJt'zedl1k> ohSZCrl1Yln rn~:::

Je

rnor.ialc. Roz1Jra wv potl'\va:la kil.ka dni,
~Oa.-

I

~
JJJIALANOŚĆ

KOMUNISTYCZNA W'E FRANCJI.
30-4 (A'V) "Petit Jcmrnal" donosli~,:-i.e
prży rew,izji, dokonu.n~~j tt t'hVll kotrumi:::.t(rw; ż naJ e,·
ziano u ni,ch wicIe nadzwrcz,a,j \vi.1.żn.rch d'okumen~

O\voce

WR.AŻENIA OG(JIJoJE.
Sku t kinr7.\'slowia. "Chcesz n1ie(f l1ie~
nrzv,iuciól ._.- lUÓ\V lud,zionl nrawdc" odczuli
il~ls\(\;ej skórze ci \VSZVSCY. którzy rnieli od"
wagę zarzucić J\'lagistrntov't?i nieudolność (je
śH na\ve t nic zŁa wole) \v sprawo\vaniu rzn~
dó\v miała.
C.:llej tódzi aż nazbvt dobrze jest znn
na sprawa zunrzenaszczeriia elektrowni łódz
, kiet ,N awet ci. którzy jak llajżvczliwiej byli
usposobieni do "Jarbo'wanvch Szwakarów"
przvzrul\vaH, że .1'vluJ2istra t postępuje conaJ::
Innie:i nierozsacln iC przv;tnah1C obJekt rnih
jono·we.! wartości ludz:ionl~ nie majaCV1l1 do
tego prawu'.
Nic też dziwnego. że lJl'usa łódzka.
\vidzac, :te interesy masta lHtrażane sa na
szwank. wvstq,pila przechv1::o zamiarowi za::
warcia Unl0\VY .zelektro\vnin. a !1dv to nie PO
lno~ło, zaczęła robić f.!orzkic \vvmówki pod
adresel11 M,a~istl'atu.
Jak z l'O!1tl obfitości iJosvpalv sie ar::
tykuł:v. (,)111a\viahtce ,.pH1.1:lnlG elektrowniana".
Co \y tVITl wypadku l'obi MIl9.istrat?!...
Miast przyznać sic do '\vinv. a 'v nah!01~~
szym razie zamilczeć o całej sprawie. u:::
czuł się obrażonVln i za użycie WVl':lZU
HP~u1anla'" Wytoczył aż 7 (wvraźnie ~iedeln)
procesów nraso\vvch (4--.. Kurierowi \Vie~
czorncluu" 2-,.ŁodzianillO\vi''', 1- nRozwojo::
wi'"~ j~aznar.zajucł że sprawy nie
skierował
do nrokura tora z tc~o ~1o\vodu. że takie za::
łat\vienie ubliżałoby 1l1a4!istrackicj ~odności ..
7 l)l'oeesó\v i to \V ,iednej tylko spril::
,vleJ Czy CZaSC111 nie za lnałoI'2 Gdv sie nie
robi CZCIlO innego. to przvnfdmniej w ten
sposób trzeba robić ..łnlczek". grm~flC sadcl11
tvn~ wszvstkim. k tÓl'Z'V' Ho;;mit:~lnjn"
sic 21:1:::
rzucać .b1agistrato'\vi, :i:e zaprzepaszcza inie:::

tÓ\v.
PothJętlzy ptlpi,ierallli, znalezionymi u u,reszto'wanych, spraw <.nl1 anlLl, o \\'o\vnętr'znym 3tn,nie pafl"
.twa, usposobienie pojetlYIl.CZj-"ch ul'zęanikó'iv, plu~
ny mohilizacyjne dla., tlr;zt~dów Imilstwo'\vych~ mini
S'ter.st~·, instrukcje dla l:.ornend vvojskowych, urzęi;'d6,v telegrafieznych i telefonicznych lHl ~vypadek,
awenttlalny,ch zUJburzel'i komunistycznych, pla:ny
kos'zar, lot'Il,i.i:\l~, wres.zC!ie plan;r rozlok;/l,wauja,. \VS,zyst
\ ,k,ieh p.~1ternnków policyjnych.

o

NOWA WALl{A

MARO,KKO.

9

PAHY2; ~)O·4 (A "W) Z Madrytu donoszą, ze 1'0,,'·,ko\v.ania Hilszpanji z Abdul Kehrimetn nIe dały l?;a.

;unych pozyty~vnych \'v-yników.
\V Hla'zp::mji czyni onę są przygotowania. do
., podję'Cia llO\\'e,i walki j odehrania straconych ):\ Ma,
I'okli:u t.eren(nv.
,
Gimerał Pl'imo de Rivera odbył w drdu \YCZCl4
'tajs2,ym 'v Kf.tdyksie przegląd oddzialów, przeznll~
,('lanych do wymari:l7.u do Ma,rol.. ka,
ltRYZYS PARLAMENTARNY 'tV BELGJt
BRUKSELA 20-4 (A \V) Król ostatecznie poWierzył misją hvor.zenia gabinetu ministrowi 81'0)(

.

",«:quewi11.o'ow· L
S9cjaU:3~:

,

nic

chcą '\vzląć

w

ndzialp

tym

rz[t~

czego Brocque\villę l1si~1.lje utworzyć
z kato1ickich cz{onkó\v parlamentu, oraz

, diie, wobec

-gabinot
' t osobistości

pozapa,rl~lJnel1tarnych.

ZA A NEKSJA
ffiNDENBURG
4
.
,1

~os podarki miejskiej.

. L;

'AUSTRJI.

, ,BERLIN 30~4 (PAT) Dzienniki sz\va 1
,carskie dOl1osz:l z MOl1ach.1um nad data
kwietnia, że na krótko przed wvboram,i na
R~.~sZ.Y.,nląrsznlek.. I-Hndenpul'u

xesy rniasta. ndnsf stać nu ich sb:ażv.

·'\v odbvteJ\v. Iim'lnoverzć .ko1'l~ .
Ci.cknwe ~:vlko~ ~/~Y . olJlnci . ~~ic ... wład;;
której określił.. jako pien~YszV' CQmmiastii~~·. rozPoczVl1nć iwv'\vlóc'l'VĆ .' nu
'~st'tarnJ:l1.u. · pą·r·tyJ pra~vicowych!,sprawc .' ~wiatł() dzien:he Ł.ak,ie SPr11\VV. októrvch cze~
sto lepiejbvłohv 'zamilczeć.'
, .
M

~dyż ona to upo\vażniła

M agis'tr at do

żfl.\varcia

umowy z elektrownia.
Na zapytanie odpo'wiadał w im. Dre~
zydhun Rady p. prezes Fichna, oświadcza::
Jąc, że prezydhln1. przejrzy V\Tspomnian,e artv
kuły, aby sprn wdzić~ czy rzeczywiście
no:;
szą one cechy Pl'zestcpstwa.
,
W im. 'l\1agistrnhh ln,. Łodzi D. wicepr.
Wojewódzki \v:yjrtśnjf~ że
szon~

\V 'związku

z poru:::

spra wa Wytoczono aż 1 procesów pta::l
sowych, które odbedLl sic \v' nłdbU2szel
przyszłości.'
,
Ponieważ kOlnUllikató\v nie było. przY~
stąpiono do debaty jeneralnej' nad budżetem
na rok 1925.
VV sprawie pO~liyższej przemawiali!
R. Waszldewicz w ima N P R. oŚ\viadcza.
ze frakda je~o będzie Qloso\vała 'za ou:dze.n
tenl. 'chociaż zarzuca ]\1a~istratowi. że' ruf
popierai '<'/ lnidatywy pl'ywatnejw budbw:.'
nict\vie.
R. Hclendcl'ski Poalej Sjon) przemed.>
wiał przeciwko b1.ldżetowi~ zaznacztlla'c je::
dnocześnie, że Ma,~jstrat -czerpie aż 93 lnoC.
swych dochodów z podatkó\v póśredlłich. a
tylko 7 l1tOC. beZljOŚrednic,h. ,
. . ' .:'
, 'R. Fiedler (Koło Narodo\\te) óś\vittd~
cza się za budżetem i dOnlag.a sję' 'bez::
wz~lędl1ego przyst~tPienia. do zreallzowania.
&

pożyczki zewnętrznej

G

ka~

na zaprowadzenie

nalizacH.
R. Mincber~
(Mieszczańska
Part ja
Żyd.) zaznacza, że frakcht, je~o bedzie eloso
\vała za budżetcln t.ylko.',\v tYm 'wYDa.dku, . o
ile . zost~.ną p1"zyh~te z~loszone przez Idą. po::
prawki.
. '
R. Kuk (Nienliecka PQ.l'tja Pracy) o:::
~i'wiadcza, ~c fl'akch1. jego będzie gloso\V'~,la
przeciwko budżetowi~ gdv;i. Mauistrat. ig~o:;
1'ow::\l l')otrzebv lnniejszoścJ narodo'wvch~'
R. Idżkowski (Chrześc,ihtllSka De'mo::>
kracjn)ośwhldpzn, ':le, frakcja jego bCQzie
alo$owallt 'za PXzyh;C,ienl budżetu, zństrżelln

jednak,

że

na

przyszłość w·ydatkiinw.e·~stv.
dOfJh~

Bawarja został'awvbrnna, . jako. cęn::t .';
: '. ,Ano.' zo.baczvmVrCO nam
niedaleka' Cylne. ide mo~a bvć' pokrywane z
dów.budżetowych.
'
trum' dziulania 're,alizacH >tego prOgr1t:mu.'
przyszłość:przv'lliesie ..• ··
"
.
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GIEŁDA

WARSZAWSKA

i

Posiedzenie l'O~poczęło sic z !lodzin~
llCln blisko opóźnieniem.
.'.
N~ '\]\Tstępie ,,',radny: . BiałeJ:. z,9.nvtuje.
Jak MagIstrat ll1ysh zare:aao'wać na ,nastc::

OFICJALNA

GOTóWKĄ..

.: "DoblJ'y 5.185
':; . ,,rY.UitY Ang. 25.185

,.~'

'. .;R..Pras~kier. (Sionist. frakcja
źyŁl6w) stosu:nek s'wej' frnkc,jido

uzależnia od przyjęcia:

Bezoar,t.

bud~etu

z~lbszonvch;· 'PtIZez.

nią poprawek.

.
.
."
R, Lichtellsfein (Bund) oś\via.dcza sic
,przecJwko.'budżetow1..
"'.
.
pujący,fakt:oto \v prflSlt) łódzkiejllkazałvsie
R. SzweiJ';! (SJonistvczn.a·,PartjiPr,acv)
artykuły,~ -oświetlają.ce spra\vG' zal)r:Zepa.'SiZ~, przemawia także prżeciwko przvieC"Ju :bud~
czenia. elektrowni.
żetu.
' "
"
.
. W artykułach o ~vych S-l'h'(t\Vf~ ejekti·o~ :, ".. P9,vvc;~er'l)alliu listvmowcQwDQsie~
wnina.zwa,no' panatnfł
elektro'w'Diana
'dzenle zamknJęto o$.!odz. 11 m. 10. ,', " .
Określenie t.akje ubliża Radzie. ·,ZVHeJskle1, " . ,~,
Szperac~. '

z dnia 30 kwietnla 1925 roku..

ti~{W"~t'~"Y ł

PRZEBIEGPOSIEDZENTA..

,,~~,

'''.

Belgia . 26,~a
.,;/r',LondYJl 15,185
;,: ,,~*Yż ·2',20

H

d.

e

e
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F . . . .~a'

~

. .' . ' . " . " . '. .

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.,,:":- "lzwaJcarJa100/i2

r',':;\VJochy :U,29

:~~;~,~:;'~p~,łorlt "1M

Wyrok'J,na· wo,jskqWycb,.

~?ii;;,;,,·.~aga, 15,ł3

~~,i~:;WJ~8J1'1a,ll' .'
~~II~ ;:'StOkholm 't39,25
~:;)1 ,"~,,";. 1',
;'.'
.
,:
,...

,.

I{raków3'~:4't925'r,,(ó'a:t)

f'ożycz.ki

Konwersyjna. 50100

1lo1a.rowa 58,OÓ w. zł•. 300,'18
Listy ziemskie &. ip6t proc.. 25jO~25.2o-25,10 .

. ,!wisty ziemskie , i p6.! proc. za

,··l4si, miejskie

step'Ujacy' \vVt'ok:Gen •... GziJCiel

1'- 1913 13,08-12.50.
~al'szawskie· .5 P~CM, 19,00.. '

Obligacjo m.. Warszawy

za.

'181'1·

ojlO--5.eo

7:1.,00-72,00

Tendencja nie.JednQUta.
--o~

OC HO D.E M.ł
.

'na

2 theslace

wł~zieni.,2

""viniell .. ~est

dv na4 tygodnie .;;ll"CSZtU;lllh·: 13ię'o&i .• ··:.u~
winy i karv.Kp.t. '~. '. ięcUhlt
porucznikom'wliczori.c{'ate$zt
,. ,',\"f~;

141ł<ust.r jJLorazpar~ 147 i zostaje .wołriionv od
zasądzony na. 3 ll1iesiace i\vierd~v.,kpt" Obie. skjemu jobu
dziiiski\vhliE!nj.ęstz. pac.J41, :l1st. I j II j za
śledczy.
IW"
!II
L2l
llIi '!!I!liM
*t_mm"

z par,

*

, 'f

..Ił

: nieu~'agi' :to\va,rz:rsza.lnetrampai,!l; .1wńco'\ve zdani.a
słowach:. dziś pr:tywolujemy dd.eń~płat" by ..'DCl
niektqrych .tlstęp.~w arty,lfułu zostały opU!szczonc~
wy stworzyć ład"; opuszczono zdrnie:ład podo,bp.y
przez,co'c:aly,artykuł2os~altalcdalece znie'ksztal . do' :Iego,: l:aklPanuje,unas:qt>h ,bl'acł,,$.J. .JACh
cony,iż sa siebie ppzna.ćn.iem.oze.
bolszewików. ·wSowdepjL.~' '. .
. ' . , " '(',"
Ill
'. ,Amian{t'Vvic1epo
pierwszym, ,ustępIe., kOl~ĆZą
Ustęp czwarty po . wykrzykniku: l'łłeob. . .,...

.JtOlełfllwa' 9o,Oo-S9~O~90.0t

bwJęto,

Sqqz'ortyzostaje,

!

6popoludnJl.t,trYbt1~ , . rqwnppzesnem z:WQlnienicmz, .,wojskIl: ',p~
nat .sądz!lcy ,oficerów~ ,os1;{ar-żonvcłf' V(.·'zwla2. rucznicy N'owakowski, Sk;arski,wIDpl •.. sa:,; z
:ku zwypadkę.mi ,listopado\yelni. 'ogłosił ': ,na:, art. 141 ust. I i 23 izasadz'ellizost'aiit,ke:ż,.

PzisiaJ 6 godzinie

, ,

"i

ł

.'

proletarjatu.,
,
"

(ym·sję\V~!;K:.łO'dzia~njn,ie":mf.,I~dni "~obot!tiQf cle,
pimy' . gł6d .. i,nę«izę.~.,musin:'-yżyćsal1l~ J~~nl 'W
ekonomicZl1&j . ni~'W0Ul pon~ewierce", . OPu.~zczono

,1~sl?!ymaj

I p(}:r.vinien zaW1ierać

khv rodzajU:

jeszczGwykrzykn1..

~iecK~yje. pa,~dziernik.owii,:l'e~()luSja.l

NXe<:h,' żyje Len:in;TrockH' ,
'., .: ·~r'i
P<ldtaldril Diezm.ie:m.iewielem6wj~cYmiyt"fl"wyrązff:"J~k,:j~Jt .!~ęł~rp~ą,Jl~6il.i.,nę~zą•••. to~.. tow. '
Itd. l ttl..•. '
".
,
jakiśnaittd~e widocinieprzeczulony' 'uczeń Dr,,~~J'W.e:iss~~l'JJ,: ·Bf.,z;ro~ę~,ltf.'!~~E:olcgt'e. ,
Ostat.ni zaś .ustępmiat . plerwot1l9 ~r~I.Cllente
ojca.' Ma.rĄ:sa..:wypłak~lnal.szej strortl.c;r ber;naszyn.slti", .... c~YlSllł".:()irA'nlanc:1,. Pasner 1 "nll,stępujące; 11 ltolica tejtuwnjperspekt,wyilłrzy
irW~~ł~i.$li!iejS1zego . "Klodzia.pjna slIlętno-mętnyal'a
jnnLpro\VQdyr~y. s~c~~li.zmu.
........"•. '.. "..•.... . .., . ..... ' się.~. WioS6iU1Y' d:deii.,,, :nvrcł~shV~"S"cfaUb'ntt,·'ł Je~
m~t,n~mętnYa.rtykuł wstępny; po przeczy.
.... 'Yustęp'jedrug-n~lpo,.slowuC'li· tlili Jesł sVilią... \go nJeodrodnYclt~a9~~pc~w~,K~tnQribm.u..' ,;'Bo~
1{~Ql'll któr.ego .!. ta~elIlię . ' mdłościwzh~łr,w ·•.. doł
~eczn.y .dz~eń: .. tYcll.,mł1;~n6~hul:«i'Ob~~eoo, .. kta .. I .. wizmu .l W,?lrlaNiepOdl~lta;Pol$t;a~łnn1a~U.
sercem,jak gdy~ym 'tYlkd~o,niep:2~zy,
ra... dały. bulzkoŚl!l. lelką .P;h~ś,'l :Nad~~e~.-wyz ·łaSccjalisty:C:ttJ:i(Jted ff)··. . ..... , . . '
I

U

od~zWy .Pi~l'W~:tO~jSk:l~J,l~t,.,!l)l~~d~-:Wo~n~~cl~~:! br,llkl1ją

wyra:1:Y::,o;~zem

COIlaltnn,:ieJ ,6par.ltl~łł>a.sek .•. • kÓS2!em1e~,' "',śwl~dc~f'wolnośó :mllljonów' bIdn. %'Obo(t~eQo:rosy!.
~1S,ne-ln odnis~kd,xa~;.
<' .... ' . : "
.' 'skiego,pHoofąkniętego jedną Wielką Nad:deją Wyz
:BIKtilijąc.przyczy:fł~·

.jMGWaaęi',rzeezoiH~goa:r.;

@Wl~·: .'~<W,.~utełt
"";,I.,,:.i"'\

:p.,:,n\J~;i'·~;<:'i ',:,:;,,"2"

'''',

:kA.rY12:o4nł'··

.wol~niia się z pęt~'w czr~zwrezajki •••~' .
:rr~cl "QJst~J) r6wnH'~~ .H~st niedokćJu,wny-,-·

:PIJ

.,..

.

wyszperał

W.
.

sU} l, nJł

o(.lwa~j-·l

2)

tJJe po\vin.icn
lec~ ,;1)0 tllul.ch

d.j;l.k.tor IlVQX'vix't!:l'

na,

dłu~s%j" c:t.ns

wieszone.

Cl:l.ł~

7, a, ..

E!tu'opa tak ziylo,

:t:

pOl'towanr\ przez r6żne dzienniki

o

hen.zollm'nów, ~c telllU 1'a.ktowi nIl:
cej u,v.o.g:i. Zapro-tcst.owa,lu. jedynie
ga

prot(~tu przy}tWzyła. Slię

Z(l~

rO""'11i(\2

znaczyła 5woji\ j(!urwmyśln():;;ć z Fl'unejrl: w sł(jir\'~\di!
p7.godnie z 2,.tl.ptl,tl'y\'\'tmie lH1SZt'j soju8zIliel',ki". Na pro

test fl',jlJl(.msk!)~polAki rząd niernieeki nie uyv.:'tio.l

W

~,tl.

stosQwne d.ttć jakąl{.olwiek odpoWiedź,
helIn podczas chrzclin trzi}ch f'\/'.'t''I1t\'\.'V'C,h'1.dnwtl:.T'I
kol.ot:'.alnycll
wygłaszając
lonji długie :3 gudzi:n:ne przomó,vienie ,,'s:po][Il'I1liał
HS'łupicil AwJIl'!,tkach papie-ru." :,o..n!'3
att~ Poh\.cktH" "t'l.1""H~(~}'ITh"

go ;;:YI1il,
. \\' lw.~dQle

A...... \VJ,.I<., .... ·HJtl.

'V ostutnidl. dniacll
tIrLi po 'fvielkich ce:~Hm~l;;kh
sli.iemi Jeziorumi,
karc '~(H.n m.' j

w

pu.rę

ntld Mazur-

Po\vl'ntu i)(HJrZCC::. Pr,:vznal1o niet; stvpen~
1.j6w dla ue~l!iów Se}ni!l. Nąucz. (no 250 zł.)
. 5 dla. l1C71UOW szkol ~l'ednlch PO 300 zł.
1~a ake.ia kulturalna Sehniku spotka sic

lO

O(161n\'m
.
;., Nic ,vatninlv. że zn nl'zvkładcll1 Piotr::
r~e~f)\vski('.L!o S,'jn1.iku pó.irla i inne Seilniki.
!k~:wł.llszczate .. kh)rYI~l d.otvchcz~lS shtle brako~

,taJo w bl1dzcc 1e PlClnt.:dzv na ksztakenie

I

Inalllłodziciv, tei nodDorv sl)olcczeństwa.

ZJAZDlT MIAST
k) Jak dOl1osiliśrnv odbvwa·} sic w \\\11"
zjazd Z'wiazku lniast Dolskich. Z DO;:
uch wął. nowzietvch na .zjeździe. nu. UW~t

o

No\\::J. usltl\va poborowa ZP ~:.'czególneI1l \'vyl'O
zUf,nieniem traktuje spr::.. wy o:~ób odby wnj~. cy('h stu,
dja teOrt'ty('znc i pl'aktyC'znc.
Art)'1\.. [)7 ustawy rwrrnu,iąey ~pra\\'(: udzielania. (}(ll'oczefl .si ucljująeym, brzmi ,,- odrOCZtHlia termi
T.l.U odbycia służby 'tV wujsku ~ta,łf'Hł n:Wg'ą być u-

dzielane:
a)

.b)

. kolejowej
'le ,:a bl1dulc~l. Ol"L1Z :,,;\vleks7.euh"t nroJcktownnc='
dne9 po~i;.ltku od nicz/lbudown11.\'ch n!::lCÓ\V od
do .2 procent.
~:
Spruwe ordvnncH \vvborczeJ do usta::
n tly ~minr~ei zdh:to z porzndku dziennego z
n~o\'\'odu tc!.;!o. :że je8 t ona tClllaterl1. onHlWht~
~V~yrll w StAlInie j w\'\vołuje ostre wnlki po::
o 'tyczne,

Zdecydowano o!Jfosić konkurs lUt tvn
1 C~~p()lcZeSIleI.!O dotrUJ Il1ieszkalne a o.
\\;' \'ZIULt'
;) lł::d:'IC na cd ten 15 h/S1cC\' ~l()tvch jako n~l~
c •d'l. Posttulowio!1o prosić t'zad o zll1nie.i:::
ie stopy procentowej od DożvCz,ek na et:.;;
wInne. uzn~d~lc, że 5'''6 "1)1'0<':. jest nor
zbv't. wvsokn.
\V dru!:!itn dniu zhtzdu Ztlhltwiono
wozd:lnie l'twhunko\vc. rHZ\'CZell1 okre~lo
:i.et n~t l'okbic;i.;acv nn' 15 m.iJjonó\v
, .
. l'twickszenie w khHlki

Ikrt .

. '
. :'l"f,~·t'T..... y"".'r:.. .. '. '. . ' cb \v,'Vlliesle 2
t:!,I'osze
I)(Xh .
(;, ,'v pr.zcci'*iGflstwie wkładki dotv(.~h
lt1. btsowed . l ipół~rosza.. .
."

tint!

---000---

,K>WIETY PRZYGOTOW'UJA NOWE
N'AP.AD y DY\yJ.:'RSYJNE.
r,.
lrm
Z cl!wJla l~~zvbvChl 'I'uhac:ZcwskielZo
wm
wvl;

r

iem.~1l10~ht SIC na BIałorusi .So'wieckie.i l:ll1ty:::
ać łsk !\ pr()p~H!i~l1dH. .
.. '
ami~;·
1'Ja .!1rnrucv: polsko:so\Y1f~cloeJ bolszc~
:li ~OV przy';!otowuhl bandy dvwersv hlC prz(':.

, fAczone donri.r,:1ad(lw na polskie PlH.!ranicze.
teze~ólnie ożvvdQn vch ruch w tvnI kjt~rll i
da~e.sję z~.ruwa~ytS \V rejonie K()jd;;tnt~Wl;l.
KO.l.danów służy Zft punkt zbornv i ośro
całej akcH dvwersvhleL Przeniesiono
zostały $ztab i kier.()\vnicz(~
c.lvuni1d
ersantów.
lU'c!:l'owyeh, a jeden uawet
,j

2()::~ht.ł

:;;zefem

(,)kr~-

ezerez\yy(~:t..a';ki.

\Vhlka w Polsce ro.zg'()l'zala. nil dobm. Ogłoszo
ospolite ruszenie .r.r.ężezyzIl w wieku od,la.t 1:.1, do
k~ł,Ztdo sh~ \vówczas ~e \v Polsóe' bardzo du~;o jest
tJ~ltv~6w }Jowyż'Ij .60 1M i d.z:ieei poniżej .15 l!ą. I{a,z~
Wf~' raelita, pl'zew~nje z.u.ezYllA,l s\"!"6jwie:kod 70.1at
10Ż hrakowalo mu se:r.'Ctt; ~(:;łądka. lub miał tylko
, lewe nogi a anl ;jednej pra\voj.
Pol.::l.cy bili s,ię j~lk Iwy, a by 11 bici jak kon,je
wskieh fllrin,ru11ek na Piotrkow~kiej ulicy,pobrakowało.lt.lnunicji, którą

lyło prz(rw'jeź6

a \valny

''l'ymczasem .,Fr.ancja.

po\vietrzem fru ..
do morza !)y1

dtQStęp

sam.a m1.ls1ala walczyć

z

\vł:.tdz~

:;;zkolIltl za

ró\vIlorzędne

oZ

pailsi,\Vll\Vem.i aUlo uznanych za, rÓ\VllOr:1.ę{ll!:ll!'
szkól zavvodo\\'ych, oraz ni2szych hHlowy.eb
szkół rolnkzyeh,dzlahtjącyeh na mocy Ll's1:awy
z dnia 9 lipeu 11:)20 1'. (Dz.U.R.P. NI' f;~!. poz,
JH8)
lUljwyżej cłu 23 roku :t.yl:'ia włqrzni(.;
Zwyczll.inyrlJ i'il'!U,('}uH'2.0m wyi~zyeh
2t.l.kłilt.lÓW
rtl'tl,lkuwydl pUtlStWOWyC'łl 1 lU.b ró\vIlul'zędnyeh
przez P~dlBt\yO ulw.mych .Pl'Y'lv·atnydl. ludr.lf.'ż
ll(~by\vaJą(''ym nowicJat :.::akollny Ol'UZ lJOŚ\vię
eającym się

studjom teologji wyznania katoliek,lego. lub innych wylmalJ. ehl'ześc~jallskidl
dla uzysknni.ti śwlęccd, duchownych·-, na,h'-'Y-

urzędów. zInnie,js;lt:nht t~trvfv

l

uc:miltrn szkól f;!'f'lhllidl. ogólno kształeąeyc:ll,
paYlst\'\'uwyeh luh pl'ywatnych, u7.lHl.nyeh przez

I,lU,r'lsLwowe

c!o

'" oh1cJ. DOlna!.1anO SIC nasteonIe wleksze,~o
amQdzic1nienin zarzadów nliast (tvczv sic
stosunkó\v \v b. Królestwie) od Rad lniej~
• h i dłuższej k~lden,~.ii dla burmistrzów i u
. r;dnH(6\v. niż dla RHd rnidskich. \Vreszdc
, . whlzku:t. t1s.t~lwa o rozbudo\vie nOShl110:::
no z\vrócić sic do l'zadu o nrzcdsięwzleC: .
w lnhlst~tch i Ininstcczkach budo\yv swo~

OBOW!Ą2KU SŁU.'tSY

VI.
Odroczenia dla osób Odbywających studja 'teoretyez
ne i Iuaktyczne.

mo~' z~lsługujc v.,rniosels dOln~~gn;h\cv sic~ aby 'v
~H.1St~lch
lO.qUi} mwszk~nlCO\V zatwlCrdzało
Ri,.lrrnlstrZt~W l\!llIllster~hvo spraw we'wlletrz::
wv~vc~, ~v wH;k'l)zvch Zł~S Prezydc~rt ~cczvpo::

i

POWSZECHNYM

:Gej do 26 roku

źyeia;

e) uczniom za.kludóvl/ rn.binuddch, przer. ;?aflst ...vO
uznauych l W.UlZ01'O\V:.:LHydl ~lla przygotowania
do stanu du,cho\\,Il!:'gu, eWfmtualnh;· w clą·
g'u lat d wutlJ pll ukoil('zeuiu ~mktadu, e€-h\w 11·,
zYBk~lflia st(lnuwil~:i'ku, dudw\vnegu -- nuj\vyiej
do 2ii lt.d, iyd~l;
(J~ohom z wyk~l:l.t ...l.ł('e·nif·I:n śl'Nhnem 1uJ.I wy k~
f:łlt;'[fl, i)(,U)ywajqcym zagrunicr~ pl'Hkt.ykf~ w l.tl~
khniadl !W IlI.ł1 ()\\, ytłl, IH'zc'mysło\vy,eh lub t'ul~
lliczydl
najwYŻej du 20 LaL ?:yeia:
w.:Zl1joIfl, t('rmiIlujql'ym
I,V t'J.mr.IJiuśle LI rW:lj ..
się

d)

t»

stró\v c'ecllOwycłr, () iłt' \vykH:lą sif~ llOŚ\V;Utł"zr:a

nit'm \\ tUBciwC'j ,i2.by l'zemleślnitzł.·j, lub J't.,,\n<.ll'l'..;dll\.'j in;..; t y t lIeji :t,a wutlu\v(\L w l.p;l~!c.ln it' udf.towit'duiej wladzy 'r:.r'zewyslo\\,l'j, du t';ZU:-lU li!~O{ll'Zt:'U;H k!'ruiuu
W,ij\\'y~t'j du ~;,! l"dku ).y.
elit \\' lqe:ntit· .
Dht O;-;,Ól.l pl'zl·bywumr',;.'dt zugl',Lnil'q, ()/Jl'()('ze(l,
j)ki,,';;l'!,i:J,V<;>h \ ;!Juuli.t,ul'łł q,.ł .... d. m~,lg~t uLlzidu(; Wlł~,~
ch"f:~ władz!:' kowm1tu'lIP.
(Jsoby llbjpgaj1.ll'P :-h: fi tlt.lr'(Jr~Z\:'!liiu lHl zaSilt.ł2:it~
rW\V'yiS21~gtJ artykUłu UiSt~t 'tv)", lWJgq uz,'skttćoorocze

nie T(:'l'r.nlnu OdłJyl~l.u
IJ1'Jeciqg jednl\g'o

!.Ul

~lllŻl,y w wujsku stnlem tylkn
r'I,lkll, pu ki.ór·(·g'o upływh~ pobi.l~
ul~',':kit IWW.HVtl/.'gu odroc'zlmla obu'wią

I'tJ\\:y. (j llt~ nie
m,ll,j' jl'sL :,;wwić Bi(~

Ul.! ;~llliby w wuj::,ku iitułNU,
Dlu wymi('niollPj kuteglJl'ji O"()b Odl'oct.(miu&!t\
lld7,il.'law\ dt) l-g,t) p::u{,dz.iE:rujka.
Szkoły 1 zuklady nu.uk<.H'Vi\ ktoryełi słu('baezo
l.il'l.t:/:', z'.tkt:II.lY, kt6I',Ydt !w\'Vleju:szt\ majt~ prawo dD odrU'.'2.c~uit.l. tl;'rminu odbyttia służby w wojsku .'i\tałem,
SI f t QZ!l.l;lCznw.' w l'u,zpor.ztvlzcmiu Mini~tra wyzruul re

ligijnych

j ośvdecenia

publicznego \vydallem w po~

f'ozl.lm,JMniu 'l. Ministrem spra\\'w(;)j::.:lt()\\'ych~ MinisIrenl przl;lm:yslu i haudlu i Ministrelu rolnidwa j
D6br Pai18iwowych :e dn .. 24 lllardl. l02.1) roku CI 'wyko..
naniu art. 57,' u~'tl~p (/o$t~ltnjlust.u\Yy () PO\Ysz€K'łulym
ol)owhV~kl.l służby ,","ojakowej ot l'tnia 23":go maja 1924
!'oku.\VymienioIH\ rozporządzenie j(;'tl.t ogłoszone w

Dz.ieIluiku Ustaw Rzeczypo~po}litej Polskiej

z dnia

1&

25~~
jnte!'esujt\t~y się

.kwIetnia b.r. Nt' poz.

Ki\t.dy
znajdzie w tem rozpo~
l'zi'!.dzenil.1 (załąez;'~lik 1) niE.' tylk{.'l nazwy szl\:()1. upraw
n.i.ajJ;\<,ych do odl'oczen z artykułu 57·go" alGrpwnje~
naz.wy miejscowoŚei, w. 1:t6rych te szkoły się ~!najdtidane o tem. czy we w\SzyGtkjcłl klasachwzględpia
kursach odroczanie mo7.e tJrzysłngiwae,czy,t,yll~o w
ostatnIej kl:lsIe na jeaen ro1$:. nakonlec nazwy, kt6re
.zgodnie ż przepi.ssmi IlOSZą, zwyezaJni sł.uch~teze W
poszczególnych wy.tszych zak~uda.ch nf),ul{owych, j.a~
ko tQ:' studenci, uctl1Jio\\'le z'\vYI;:zajni/rzeczywiści słu

cbac7.e.

".

.

.

\Viek p.l'elduzyjllY, Qkreślająr.y koniec odrocze, uie of,rzymujt\c znikąd pomocy. Ałlglja.
niadla każdej 7.' poszc.ze~óh.1Y'ćh gr6p: wj'żejwymre~
że \vojna nicpl'zeds,tawia dla uiej .żadnego
rtiony('h~ nieroote., byę ppdnięs.iony, ('zyli~ żp. .I:tud;ent
gdyż Ina ju~ \vszystkie potrzebne, j~j
ko·, l.lniwersytetu(gI'uJ)~b 1.1hiega$l\c,y.sjQ. o odroe.zenie
na stały ląd .nie ehce wchodzie. \VłQ('łry. bo- jeteii dos~edł.c1026 iat ·ln.le, zdo~a~ tlltOlłc~yć wy,ższe
o swój Tjtrol sliedziaty cicho. B~lgjat przez go, za.ki~a.du. naukowego,t6 dalej.,' 9dno~~~mja. .nie .uzy·
lemie chci.ały maszerować wOjska" niemiec-'
Skal~ bę(J:datQU.~ja~~pr2:ięl~łlĆ~W~:, ~tu~!ar ~ś,ć ~owoj· .
~zt~ie4;Zyła s.ię od' na.jnl,dll w. ten sposób, że
i ca,ly prs. wie kraj zaluło morze. l~an
] ......
. ",
tłkatlskie zajt:te hyły tłumlenie:m komunizmu . 'aA~Atz ;ŚW:ł1~Q~A.41.AJA 'NA'W_GltzECH.
" ,'V~~l?ntre g~U';f<~~l$'.f.racjePQlity' ~Ile1. egromadze
Czechy zająwszy pol~ą część Śląs...
nla' '\V opilll iAgo niaja, zes,ta;lYrttl ''''''ęgrie<-h tiabro·
s.z~':t'ł!&kle,«o ogłosiły .:neutralnQść. Stany Zjedno
Iljione-~ .
....'
" , ' . " : ...
"aiI.,'r"'tn,,,,:"'~ przez' Francję oświadczyły te. nie ItlG
·'.~~Głos Mlaezefs(1ski" n:l$i.wcłuJę .doiój:JOrt'ł llne ..
,04;1 doktI1tnyMonooego i Lnter&.3ują j~
t1wko narzucani'! nam.świętowallja ·l~g.o maja.
R'I"I<I""6'tlt,,,,,. a.,nlerykaimkie. .
. '.
. .
.
:tvI1ędzynarodówkasot'jaHst)"cwo,.żydowska '
YQm1:miłl .
oporu Polska ulef;ła., !Została
obrała slQode dziel), 1 maja, ja,Ko dr.lel1 !wegu
bardzo rzadko wYPUszczając
,)ś'więta:'. I u nas \v PQ18ee~ cz~rwcni
m~nerzy
wskutek. na.dmia.ru zboża j pas..
.
"
~L~tJ
l;)~Gl~ ~. QW.\i iYl:n ~ .1I'\illrW<Ii\;ł Q,Q ~Q.l',,~~ilA.Q.r.

WOJSKOWEJ.. '

2~1.dne prośby, w ~adnej

ska,

inst.ytuejii,· t·u nie l)()o.

mogą;

Poborowi, którzy U(~zęSZ.(,'ZU,jf\, :zagl'anicą 'do
odpowiad<'l.jrtcych zakładQm n.allkowym wymitl
Ilionym pod literQ b l lub do semiuarjów duchownych
ulierw.leźących do l~ategol'ji ~,zltół \vyższycb, ł],lbote~
adby wa,ią no\vlcjat w zakonach zagranicznych, z' re..
gul y nie mogą korzystać z odroczenia terminu' (·dby
da służhy w \\'ojsku stalem, wyjątki :są dopuszcza.l..
ne 'IV nastt;pujqcyell wypadkach:
a) gdy w l\.l'aju niema taki-ego rodzaju szkoły
b) gdy obywatel polski od dzieciilstwa przebywa
zagranicą pa(lstW.l
polskiegO' i od pOiCzątku
swojej nauki uCZęSZ.c7..a tam2e do ~zk6ł~ j
szkół

'". . . razie \-yysłanht ucznia jako stypenay.sty 7..8.przez \-vladze polskie.
W 7.fwadzie, ten z t)bywateli polskJeh mO:Ge U..
hiegać Sif~ CI odroczeniu z tytułu odbywania studjów
\v wyższym zakładzie naukowym zagTtmicąl któx'y po.
siad.a rnaturę, t.j. miałb:' pru WCJ do odroczenia 'u sie.
hie \v kraju; konsul może udzielul2 odrCl~zeilja tylko
tym ,:,.tudjującym, którzy. w kl'Uju sta\vali przed ko~
misją poborową i zostali uznani 2.a zdolnych do służ
hy \v 'wojsku st.alem (kateg. A).
Jeżeli te OSOby nie stawały przed komisją po ..
1IOl'O\\'ą " ... kraju to konsul nie może udzielić odroeze~
nia a tylko Pl'Zf.'S1.UH\Ć, termin, stł,l\vienia się pr.zad
,komisją pobol'ówą w kraju. Ublc\g-aj:'1cy się o odroc)

granicf~

"zl~nie powinien pl'zecl:.~ta."vjć .konsulowi zaśWio.dcze 4

nie rektoratu

lub dyrekcji

grUIlJitznego () .teIll, ze jest

zakładu naukowego znsłuchuC'zern tego 2!l.kładu.

naukowego, pl'ÓC'Z tego dwa razy do roku .a Illiano~
\'. icie l lutego i 1 lifl{:a. ObO\vitV~iUlr Jest przedstawi(;
konsulo\\'i 'zaf;w:ii.idczenia, o reguial'IwIT! uczęąz-cza.niu
do zal~lallu nauko'Ovego oruz o post~pacł1 w :nauce.
Nieprzp~~tr2('g~111jl} h'go przepisu !w\\i)duje utl'a.h~ pru
wa do otln.i,'·zi.'ltia.

Cu zn,~ ::;ię tyczy odl'Uf':,wli dla osób ubiegajt\('ych sj(~ CI k\hOWe z tytułu (Jdby\vtw:la. praktjlki za·
gI'tinil'(\ (pkt. li art. rJ/) to o ka:i',dern' poszczególnyu.
\vypadku (.lr~!'y(kIWtl{: b{~dt\ \\tf.\tlZ\· w kraju, mlanowi
dl:.': \\ojt::'\\\'Jl.1:t.l \\1.l, \\zgb;i.Lr.til! \.'y:!87.e Ul'z.(~dy górni-

o

dl'(J{' Z ł:n ia Ui'Z!iliOlll tc'['min njttcy m (pkt.. (~ i\.rt
, rr\W~'(ł h}' Ć ?lild:t:.it~l~~Jle tylko, ;vtel.:a{;Zur,; t gdy konie{:' z·

idl nadu.!lliłJL .będtie IJotwiar'tboml świad~~)Y~m
o odbywawiu nauki :rzelllieśrulczej tl Jll.ajstrów ('e·
chowych.
Podania o llcl$lelanie odx'oczefl winny 1:Iy6 \"DO:
~zclfle do ,vladz .ndrninFltl'ilcy jnych I instancji najpói
niej prv.ed dnd(}rn poboru.. \Vła.d.ze udmlnjstl'aC;'jIł~
jut od 15 lutego przy jmuji\ tego rodztłju pro~by. Pnuievvnż kil.żde takie pódanI~) POWl!lI1lO 11y6 szczeg6ło~
wo zbadane lHl ,eo potl"ZelH.t ni.emalo czasu, przeto 'w
mteresle samych !=H,lhc rmvych pO\V1inno być jak:w.\j~
rychlejsze nacl.esłanie tych próśb Qdnośnym wlad:/,Qm
piuniętac rllllezy, ~e wnjeSił)Ue poda.niĄ o od:racze-nię
lub Ufl\\'et z~).ŻAlenlia na odm(J\vno' roz9tl·.zygnl~cie
sprawy,. Ilie d,aje żadnego prawa. na Vi'i.~r~Yn::u\nie
. wcielenii'L do, wojska s'talego, wskutek czego bardzo
b,yć mO?':tI, ża po<':lUlie pOSiadające wszyatkie
da.ne
. ku rozlStrzyg:l j.ll:CiU przychylnemu, .zpowod.u putnegó
nudesłanut,d,a cJ-Czekiwane rezultaty, takte z; Qp6:20<
nfaniem, co w wIelu wypadku·ch.IDQte ujaron.iewpły
ną.ć na studia całego roku s z 1 w l n e g o . , ·
, Art. 59 tlJSta wy, daje jesz.cze

:a

j~ą wielką.' uJ.g~

'c:",l-egającyU1. gię 'o o~ro('zenie,
mianowi,cie: aorty..
k.uł , tt;·m głol;;;.i? że: jezeli oli:olic:mQśri
uzasadnJ..a;j~.~
prawo, d{J ublegania się () m.ll'oczenlle' powstały pe

poborz" to w ty,ch wypadkachfjl'ośba mO'-,ebYć
wniesiona nie PÓiD i(:,j jt'ch1.ak ni.ż Vi' ciągu· Cz.terech
tygOOll':' od chwili uzys..kar.\'!ia wkHloIr.l6ści CI tyeb
oko Uc.z.notic i ach.

. Lecz jB(Lnol.",;;:.efłnie .% temsamem, ten sam .ad'.
G9-ty ·przest,l'.z·~gal 2e podania wniooiooe" pa uPływie
wEl'kazapych .te.:rmir!6'!v w'ladza administracyjna. I:in..
stancji p~z~$tawia: bez 1'(lzplltrzenia1 6 He rozumie się .
~~edO'tr!?yri1anie tel'lnit16w Iliez.ostanie U$pr4\\o'11edliw lOn e.

.. . Na. deey zje:włlldz .administMcyjnyeh,l. iih'$:$tan,..
eJl poborowy ,lnaprawo , w. przeciągu dni ,cztero~tu
wnaeść.l.aża.1elłie

do hlsta:rucjli II lecz .prziez i~t. ~
. . : Nledotrzyma.nie !eg{l te:rmJnup()W'odujeutt&~
praw.a.do dalszfl.gQ ubiegania się· o odroezę.nl~~ .'

-.......---..---..----_.....
S~!

llprżc,;nłościal.

s\voich "cer:ni'"
n.lnch ... Nawc l
<

pt..~l~kn

i

uPtzi~hlht

szeJDt Pt':t.\':;wl(!\.'nlll

S%ukah\;.<. l dbpictn
1.dobvł

sk

Im

\V O~h)()wlt:dzi
piósnka. ,

l\!oi cerchhunu la
vc sm',t 'ł .... (SzUklun V :lU
I:!dzie (:m~l .Iest'r,· !\lu:.;J:.t

~() tej 111clodji).

wtlcH.

a nie np,.:w

w<;drownn dntl
\v

:l~\

bhld \vhtdzv.

, RI'~vnl t\'UH':ZHSC!B
lV1H
ku\vnleln i

Btudentthv .. /1 iUnu"
,bardzk':i ~modntl i be'raz
nuc~t .i t!Wi~I:':':i,a Ha k.i:i;dvrn
nv środek IW. ~·tln1(;bójstwo.

rol\:u

-

\\~s7.czel)iać ,v lud ru:;
dość :i. ci n, --:- oto hasło
~\vict:.l 11:1 rodowe:eo 3~!!o

,i

i\1ah1..

na nn.;; zerka.,
::rntlsi:'tl'

nim ~chować,

Prusul;'. w'not do Polski,
'fo

naue~.r W(t:;

Hr'JI:Pln:VHI'

d:dwnego '>fV
niema: p. l{u~
bLak u-czyn:ił to~ .c,o 'uc!J'jYilH . d~ie$iąty. se-tny 1 ty..
roda.k y"ugranicą pt'zeby\vajLWY i co kat,
,nleadrodllY syn ;maUd---O;jC!l!YZIlY; ,Lprawy 'j})y~
kr~ju;

l:ct:ynić'pył.·P(lWilIlJ~:U"H

p,' ItUbiak" .o'"
p,ieuh\aze .w ~naozni@ jtl2: zdewaluo..
śp. lllarl\.acll . polskich i za.łO':!ył przy ul .
..n.n.u.~jAJ.,I.H(·Q 1. 180 (dawniej
1(0) "lnteresh,iW lJOsta,ci
""'''''ł ... '''~rłcó1'" j sklepu l'zeżn,jczego, od którego to t~inte
~'pierwszych latach' bez na.jmniejuEJ
....,,".,,"";"'.; .....;..~ śfę'pf)aat~k 11!'zemyslowy'W wy",
}:'10'liVl'Oc,h\'szy W 1'.:t921 d>o' 'kraJu

odJebl~a·I

l1at:ala.neJka.~d,orazt)\\ro przez komisję s·!:·$..t

$O,It.Qj$lCl

7320

ni~

l Zl10Wll w tem
d1ih",nego ni&ll.l;S.: p. Kl.t..
nie nch~ilają(~ się od piacelllia podatku, jak. to
r6J;,1lf:l Jr[t;)ii\zkl 1 Sl'l11ki z
braci lZ"
)I()dda\v.ał ;chętlni\~

to; co l{p.~(.ly n!oo,lrodny
i Pl't;V\"Y, ohy\ya.tel

" ... ·~ ...'''·.n.,

czaj

21

ła.nie

dIl'itt 14; t
Pa·na na ",t't"m'lrl""

obrott.tJa

kara za

niE~pe:Jlni.():tu>

Winy•
.."l1~ci H kOl'U;:'u l'OliU ullieglt:go l~OZ.POCZyll/l.
dliJ nlll':'zegn p. l{uhiaka oltrc-s ;,1)1'Z)' jl'llllno:$ei" ptH.lat",
km\'ycll, od l\h>l'yc:h nHlhy \lejce'/. po\VrotQHl dloe~
hy do Da.nji, gdy hy lli~
\Vy8oko~(~ mln'u
{'hill~ldegq, OhH'Z:I·.iąl;egiJ
'v postaci
Z.łOt.iJV~tE~gO

lpółr.

p::~s~q)Ollt 1.1

A więc: '25 XI 192,l, m'zf~dnik "z.ni;l;u.u podate1it
l\.LÓl'Y pła.tnik pItie] I~ le majq(' n:usu Z[ti~tllllowlć się
dŁugo nad teru czy ! f'H 1I1'7.(trJnik n:w. pra\nl' t,ni2yć
j,lotlat0'k lŻy toi Ide; kornL~jn, Odw(JłtV~\'(.'Za, \v dnIU

14. I. Hl:t~) r.

11 ie

'

,.xaJ;lii.,,:tJ.';~Y;.J(lAl!th.

nie tylkn

~ZIH'U lll\AJWI~.i O<hHl:4B

i

rze~

n:e:?ni\'l.(\g'o
jny.
:-'l,l.aeie 1'J,eillklym
nit?Hll.L .a jCHli jest, to w kai.t!ym

\\7

wtu' ..
Pl'Cl\V i e

ra~ie mittin::Hl.lny,
(u, ~(~ ;;\v1ft1\Hi" od
p. I\nhiulnl
fi llU:\V(lt . . ,nn.iwit;kRi" :i.mlnyc1l
?goła patl~Htl.i\\' LuJ \\HI'nfaf(n\' s\vnieh ule! V1ncq ..
Olrzyma.wi'lzy IHhlu~ne unl,nzy pinł.ni(';.:o'n,P. fH:l
i 8·1:2 i
et)
wskutek nnd~

Cll,(~g()

n3jl(~p:;zylrl

dl)\\(l(}mn jl'14t.

tlH:llły, p. JL l,\vl'ócH
(lIT),

Hlial'll

Urz\:!.lu
"'łJ1

de)

nft in~

jnl{il)g'fJA Ill'Z~~dllil\:l .:l.uB:onn UlU P()(.lllttll->:
l.~t. skl,~p
mu
mlD
'Vtll",;ztat
zł. (slud.H;l.jcie!

.. /"'LI'./.

:(.{;;

mi

wraz

z

proeentllwl

zWł<>ld

.,Co ~ubiło
Na zaproszenie Znl'Zndll Okrcl'łowclto
f"';~'wa ,~Rozw6j" prz",bt.:dzic do Lodz~·'w dniu
.5 rna.la rb. ;;:thlllY dzhthwz oś\vlatowv i nosel
na Sejm }\HcIU1ł Ardcho\vskj j "\vvr.!losi lhL :ze
braniu c:donk()w i ~\'n11nltvkówT\,Wtl odczvt
PCHJ ])Owvxszym tvtnłenl. () liczne Pl'zvlJ\';~
de . rtnsntl1Y. \Ve.lście bczJ,lut;ne.
Odcz'\'t
odbędzie sit w snU Zw. l\'l~dstnhy Fnbrvcz,
nych lnzv ul. Paflskit:j 7·.ł o ~()dz. 7 30 pUllk~
1

tualI1ie"

l'.lł:ill je 7,(11;;\1

mu

niJ

\ynl':~ltafo

PUlld,ia,ilv~

~2ttl

to.

aż."

~,o

1.1.1 Hu.j\'·.. itlm"Zllit~j
sl.wlpl'dzi(!; m~h:?y l
Znlll~lny.m

I

\\1':1Z :,~e sr,tnndal'i~m do k<ll.(~dl'y na, :nalJozfd!
st\vo. Po 11ahożot'istwie zwirFPk we:i:mhJ mlz,ial'i,,'
defi!ft(lzJe.

Pol.s1d.
Red a.kd.n, \YY'żej WglJ OlXlnJ!,ft,1O egt'1 (1 wUł.ygot'linUi'a
CllCI)C dać mOimD,C;(~ c~yta.nj'{L
j SZ€'l';;zyz,mu ogółowi

l)'JUn.J?

- Za.bawl. 1'..W8 'lI'RozwójCi
(1') \IV dniu jutr,zej<:.:zym tj. w snhof,~ 2 maja rh.
~ll~~dzio s.ię \V sa.liZ\v. Mn.jsU·óW łi'abryC'znj'dl przy
~. f1aflskiej 74 o godz. U 'wierz. ~alJa ,\c. a ti:l.nCcz1H't 2
UI'OZ:fllilieotlym progt'a.mt:lm. O liC211t prz,y'byc.ie prosi
:Koło Mnzycmo"DratnatyczDe przy , T-wie

-- C(lrH~

..... KOlllunikaf.
...,Sklep Bhl'wntnv'\ To\v.
\rVsn'6łdzie]~
':7.:C: 1.11. i\ndrzehl 3: noda.ie do
wiad01ności.
~e posiada na skhlc12;ie n~l~!tel'jał
anluranto:"
,vv i bh\łv nu nn~L CC11V h1.brvc~l'l.e 1239::1

~JRotw6j"~

__

-... Ze ZwIązku Legionist6w.
tr) Znl'zą(i ZON. Leg'. Pol. 'r lat 19H·lf'{ 'W?YtVlt
sWych członkó\v do stn\,\,'jpn;ia si:2 dnia, ~{ maja "r
loLult1' tlI. Ai1(i,r2(\,ju
~kqd o godz. O,:,~O n:;l.~tl.1pl 0<1-

pod

povvyżS%enl

l1a. ~10 g'P,

zniżyltt.

-- Zabawa w "SokGlei '.
(1') Dnia ;~ ,ma.:ia 1925 1'. o godz. S-eJ wiec~ól' od
1:Jf;dzic sic: :~OibnvV~1 \v Gnj.pr,dzle I ul, Nawrot 23. Na
program z,lo::"ą sj~: :ulha.wa tf.H'lOCZ:r.Hl j wlQ>le njespo~
.dz;j,aIH1k.
Czole:m.!

"Szabcs-~"~:rjeI't'.

\V Bydgoszczy \\'y(:hoc1zi

.z !JO

no nnbYc1n \H~ \\'Azj"st1dcJl kia~kacJi es.lej Polski..

nu- '

Zarząd;

g'lówldcm {hvl1tyg;()dn.i.!~, któl'('go zadmli(~m jl?st woJ
i3:CI. ?: żydami. Pismo jn (h1weipnie sit~ u 1'7. f\ d 7.:1" gdyż
nmios;'·cza. rHJ(]ohi.zny tych, którzy cof..koIwiek sprzc

da,wn1i,

vv·ydziel'ż.nwIli

lub

ź~'donl, że

zmarU

dla.

l)ziś!

o raz pIerwszy

"

"

, Sly11l1Y f Hm salOnowo-sensacyjny w 8 wieUdcłf akta eh

głównej

ulubieniec

publiczności

Poczatek o S·ei .. w soboty, niedziele i

SKARBC)\jVY

I

świeta

o 3 ei

1253

L6d:;,;, dnia 29' kwietnia 1925 roku.

PODATKO\V l OPŁAT SKARBO\VYCH
\V ł.. ODZI.

II Urząd' Sl;;ul"bowy l~oda tków i opłat ~k arbowvch w ł.. odzi l'H)d aj (I ninj(.';j;:::Z;YIll tlo ogólnej wjgulorności, :l.e tUl. 'pokrycie 1.u.leglfcn p.oidat1tów i
S-IUł,rhlrl\'(~1i/{'h odh~dą gię: r>u.bli~zne Ucytaeje rUthoIJ}o"flci zajf:t}'cb u I\i:i.(;>j wYi:lzczególuionych dłu2n i),ów:dnia '1 :maja 1923 roku między 9Oit:.. II l'aaa ..

Bel'~er 1\'1(311det Piotrko\vskn 19. meble.
Piotrkowski.J
5.
100 lJtlczek l')1:zcdzv. 150 chustek. 2
"i,_i~~1.;,:ylL~#t~,~? fotęl{).
;'3~" 'IJ~etlhnh,' M~l~etPołttdrtiÓ,~i 2.b'1eblc.
, ,A} Glazer,. Orbach i Wiś1ic:;'\. ~)iotrkowska
J)

Q~.

,

5)

L~lndau i l) ildcf111::1.11 ,

sżtt\k towaru.
', "
Fiszcl' \Y ()1f. C;dailska 31. n1cb1e.

,19 15
1

, '; tly' Hel~szkoWic2 A .. ,'Ceaielnirt.na 30:, 25
sztuk to\vnJt.t. .
'
fi) RClg9ziński, ~j, Sierl,n{a 10, ltlstro lfiittko
, ~2')naszvn'V do sźYci~t.
$) GVkRn1anN". \Vschodl1in 31.10 " skrz\tfl
i

wi~onjj.

V)

.

Rabinowicli J .• \Vschodnin 50. 2 szaf".
k~lSa. ogniotrwała. tre1no.

10) lVlilrad M. 5z., V/'schoclnira 21: trtVS:Zl1.~
f y , krtSLL osniotrwałń. .
,
11) Ernest ,A. :i Szarfh:ll'c S.: PiQtr-k()\vska
24, nIebie.
1.2) l-Ialrlbul'~ier :I.... Pi()trko\Vska 24: ,nlaszV~
na de) sZYcia i kontuar.
'13) Li~htcl1sztajn W.i NO\\l"ickt Piotrko\Vt~
,ska 22. 30 sztuk towaru.
'~'14) Sakubowicz S.• Piotrkowska 22. 15 sztuk
kapehlszv dntnskich.
.
,.
J;$) Un,~e~Em,a,n~lel_~ ZnvYad~kn 18. lucblc."

Lc\vl., Zielona 1~'. 11,ch~lc
do 87.vda.
Zvlbcrszac \VoH. Paftska 36. lnchlc.
l)oln f·f~.tndlowv
i Syn. Z~H:hod~~
nh1.ó8 t l'ncble bitu'nwl.i!t rnaSZVll.1 dO' ku>:

Szyper

]\1ordk~t

1l1aSZVna

31) Rl1~~ak Abl'mtl. Piotl.'k:owskn 50.. n1eble.
:32) Brt'll'ht.NL i F. Zvlbc:rbcr!!. Dziehl(t' 7..
kredens.

t)jo\vanin.

20), Pustelnik \Volf~ Piotrkowska 51. niebIe 35)
biurowe. 1'naSZvny do nisania i do kOl-")jo
,vania.
J6)
21) Pin<;hasik IChnim, Piotrko\ysko. 85* 165
sztilk to\varu~
22) BQ1'nsztaJn Welt Konernika .&55. lllC ch a::: '
l1iCZl1 v warszta t tkacki.
23) (";ordon Ra:izla M., Piotrko\vskn 61, 100 39)
rntr. jedwabiu.
24) B~daKon. 6~g() Siernnh't 74. knsł.t :ielaz:I AO)
:t'1U,. '\V1l.rS1.tut tkncld.
\V(.}lf J. i (;oldnlbl() Jctk6b ł Gduflsk€L 101 ~n)
.5 sztuk lSukntL .
'
26) ł-IenochRI.)tbct'M. Ceaielniana 43. n1eble. 42)
27) , Morvc Kuhtwski, Il:tłelna 5" szafa.. tremo 43)
28) liauhlltUl L. i Sjlka, l'iotl"ko\\f:ska 56~ 20 +4)
4.;)
pełnych sżtuktowaru.
,
~) Grabiaiiski i 1V1v~nibowski. KH.hlskjeao 99
~16)
'kredens . 4 fotcle koactkuw
f

,30) ;f'!'ódzkta Cl1cnl. :f~lbl'vk't .~"'Vjtaodnil. Kb
n,~~ski(!f.tQ 95~ 14 skrzVll l'nvdłn~ szafa:
Bt()l~ 4 JtrZeshL

'- ;16r 'K;1tibski Berek:'Pió'h·kowska 1f("lneble.
~241

17)

47)

l\iloszk(,wicz i Brdchmnn. Ph)trk'o~vska
36,50 sztuk tCfwaru. ,.
Rv6ski i R~\hinowiczt W Beno'dnia 14. 80

sztuk towaru.
n.
Fajfer Jakób, Piotrkowska 72. 3000 CVt/I
aatr.
'
(]rofo!sk(}l'-! Br.cht. I'I'rulttIuttu 4. meble.
i\.dlcr J6zef L., Moniuszki' 5. 15 szt~
towaru.
':
LeWl11 l\1cndel, Wsc110dnin 51. kreaerts re
P0111ocllikieml> ,gegar.

.i\lter ,Sz:t:nu19 ,Piotrkowska 68" l')iec dam=skichl)t.llt"

,Ł7'riedlllan 'iRltP01)Ort. Sicnkic\vic:zc

9.,
sztuk to\varu. '
Zietnbh'łRki"'P" Dzielna 124, mehle.
S:zyHt,l'l .• I)zielna 24. sznfłl. trt:~In~D.
RogozIflski M .. Ce~jelniann 39. m,eble.
1~

Spirytus~ Szkolna 17.. lDcble.
I:htha:rk~r 1)1'9 Poludnio\va 15.
Hźni.n:d;;:u. st6ł~ 6 krzeseł.

szara. ł:)lt:r

Bcs~er M~t.\rYoy.Dtielna 16.

rneblt.

iA.~k:We~tr.'oWaDe rtt~h('lytt~i są do óbejt~enłił VI dniu. $Spr2t;i.r.tf.~ty U w)·tnjei'l2()nyL~h tUutttłk6w ila.n~ie.jtY.!t: Ucyf.n(;ji.

KIE:ROVV Nil\.

[lIII [ ·11 U111
~ttmlt miłości i obowJązl{u

\\'1

:Sypialnie. stglow~1 głlbiflłiltYf jłlk:Q też i r(1tneurzacb:enła ł t!peI. Itoeje \'\i).kQu,wn3emy. 'j,\)l'H!łstym ZI:lltl~dld~ pÓdhi~ruaJtlQ_~c!r
mOdeli .. Udglelamy .. g'Wertltlt!ji Za 9...olldn~ i terminowe wykononie,

l

ąljl~tach.

~l6wn~ch, ~lynn~ ~ l1~ody ... . . flekłady
ad,s i " ;U.8al't.·

VI felach

Trsiedja

bi~dnej

Ollał ~ni aaslępnych l· ~,',C,ftł1yroi.~,. ,G::

j'.
, ."":.~',~~~"",,~_j

l,

mitki. .
h1.ijC

.lU.,1IIOiII~_"_~$U_t~!IfiIf.!.~_.~~.""" ._,......."f~..

.iliMlllilllU'

l,

':Jronj~

iY"a.

Zł••. U"F',.,ii SS "r.'ł HI nt, 7()1!.:~

t_.ijK.id1t_~ *,l'~"',

ti

HM!

i t

~l.anów perSkłch (ręltlnycb)
~Hl

JlI)

QlJiSH'Ilonl~i 1

!lJ.cze
WanmlH.ch
\tj"

Napiórkowsktego 7. .

,l

:,

_.~iII'}

Pr·Hco\vnia
f1rl'jm.

i

Mu[banmne ~tolankle ;,Honcant,a" $po:?r.

Or. S. K

sf'~cjaHsta, ;':l1ordb wenerjl
e!nych '!k6rnYt!b i \\'IlO!;~h~
u~błnet flOent',1ella t

. II}55

!
, .._ ... _ .. ·""_'H......,I."'.""..... ~ ..

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

~,.,,~~,,~'*~~"' "'.,-~

takowych

Od dll!a 27.1 V do

r. ".

Ola dQl'o$I)'ch I

c~"' mlej.ag dla dzieci j m}(
dZie:i.y I miejsce 25 gr•• 11 2ą gr
lU 10 gr~9 dla den'osl. l . . mielsc~
10 gr., II 00 gr.. 1ll 00 gr.
IO WJe.r7fó~Splt z-easllia fl1alQ-U:

R

ź}iwany firmy $I0rrnonde Cl 2
Woluem. k()łt:m. Rzgo'ńska 2t m.

16. fn::mt.::.. ___ ...

P

QWoziłr 1 bryczk1:l1

warówku.

rolwaga to-

ręczny

w6:zelt (o

sprzedania, KiHl''tskiego 52_ D...em

:124g=o
---"',..,.,-_...._----

bOlltlsld"

12cH-:3

7~mjlJ konny
rOI~O\.\i}
Ursus'~ do sprzedan.",. Wit
domo~ć: Sosnoma 8, a gospo,

..
Motor
darza.

1221-4

; %\y.\'\.'zujnc 1 gr.; ",gród drobuych '10
r){)

gr.;

IlaJIIlrmfJ~;W GI[!f()::::Zl?DlO

W t€:.]~stc1e ntJI.łZleW,na

