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MAJA:
lVl aj a prosi

wszystkichktll>l~ÓW o prz~decit~do komiscP
wei rozsPl"zed:l:l.v. l1uler)ck 3:;:go' nlaJa.
'. Po n1'depki należv ZghlSZaĆ sie do Ko~
misariatu RZ4dul1a m. Ł6dź, Al. Kościuszki
L (p'a.rtel', biuro dr. Grabowskiego).

,.

Każdv

sklep winien· zaopatrzyć. sie
.' w zapas nalepek.

nikłe zarobki, lub skazują.c niewolnicza
pnl.ca dla te~o trzectc).!o ... cichc,aowspólnikil.
.
Znamy \vvpudki, że taka poważna' ,in::
stytucJa htk B:.'\nk (;osl)od~trstwa Krajowe~o
- odmawiaJa kredytu wekslowego fil"lllom
polskim z 'Po\vodu tylko fałszvwvch l,qgłosek

ich

~rzcd.k:ilku dilIa,ml do portu w HrunDurgu za ..
winąl okręt, który na pokUtclzie s\volmp·rzyv.16złnie
Zwykłychpasa2el~ó~v~,Mial1o\yi:cie 'statkiem tym przy.
.były pier~vsze .itnpqrto~ane:po, \vqjóie do EUl:OPY,
~y:rafy. Zwlerzęta

'to, które

' str.acji,jalc\Yycii\gl11;\vazy

tUuglo szyje, wdycha ..
j!\ powjeit'ze hamburskiego poplu, przeznL1.czonQ są
dl~L urezdcllskiego'ogl'odu, zoologicznego Dlugą podt'ó~
morsk~, 2p'afyznio,sly bal'dzo <1ol.n'.ze i przyhyły nu.
widzi.my· na "na,szejilu·' ląd zu,p~łnie .zdrowe.
.'
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•
Polityk~ Bank(.iPólskie~oi je~o ektn.)()

siębiorstvY$t.

tryin.C,z,l~CnlCÓŻ\vidzhnv\v :rzeC2vwi~

.zyhn~y

- miano",vicje Banku , .Gospodarstwa
K:raioweJa!o. Jest niewątpliwie< bardzo ostroz:;

1

o stanie polskie~o przedsiębiorstwa. l')USzt:::
. czu.nych przez konkurencJe:ivdówsku;.
Z "tej' drogi trzeba zaw r6cić. ",Vielld
tlrzemysl ma stosunki 2a~l"anica. i zaws~ejll,~
możność otrzymallia zaliczek lub. Doźv~zek
zwłaszcza. n~l tak wysoki procent Jaki ttnas
obOwit1zuje, podczas gdv PolacY sbsbzR.uj
na· llietmhro:l.1un zn$!ladc.
Bardzo nicwielkieiuslu~i wtvm ,vz~le~

stości?'" . '
.. .
.. .
PolitykU'
l,allstwO\Ytt
.
rekami
i nogami
na jz, teJstronv nic im zarzucić nie maina.
TJopiera
.,vielki
prZClnvst·.
Steig
erci.
SteJnercJ,
Atoli' nie we '. \\Tszystkich ,kierunkach
1est onażgodna z interesem Polski i narochi '. Ulmani, Elthl,!!oni' Ro'zenbhtnlV i il1IlLzavvsze
'Oolskię1ło:'
. ,
.' . lno~a liczyć na pomoc i kredyty rzndo,vc.. d~ie 1110że oddać HBankRzemieślniczv'''.'zało
za"wsze Bank Polski poprze ich izdvskontu:: żon\l" przez posła C!hndzvńskieJ.:!o.. alet)o~de:=
N~dn1ocnieJszą.warstwa narodu. najbar::
<.klej .patl'Jotycznieusposobioną •. idosk()Iutle·· je im weksle~ 'w tem dobrem nlniemanhi~ iz waż nie ma oni1ależvtef!o 'Popsroia'l"zadtl i
. " ilierozpcrzadza·wiekśzemiwfunduszn.mł' ....
2daJącą sobie sprawę, ~dzie leżY . interes na:: popiera 1-11'Zeln~'.sł. .,polski".·
Nic falsi.'vwsze~d ppd· słońceln!Trze~ ..Jeriot?oni~·cjest b~rdzo t1.i]{ła. ,'.: ,.,' ,: '..
ró~owy, sa J)olscy kupcy, .rzernieśInic v: urzec!
nicy i t. d. ,yoE!ólesfan trzeci, którv ,vc ba się nnreszt.:ic:·zh;uQzdÓ,ze .zhldrpv:cp.., si,l0~.i . . ..' ..Ofwiera się tu '\bitrdzo~ piekne;. f,ol~}fIa
Frallciii Niemczech ode~rał w t1bie~łvch :otwarcie . sobie . powi~dlZle,ć, •..... że.<vyieł~J. .mrze,~t~:';d~ił1:ja.~tt()ś~i' .,;ęa~u:(iospod$.~t;wa l)Kt4iOW~
latach tak poważna role.
mysI .•. lwiel"' Oltesci .~~';polski1l1. ;nie:·jes~1 •. ;~est~'""$tb':~"I'j,tJ~:ał,~~tS~ł:ł3łt!~~dctłti~ś. :drdh Odłó~iijttt~~.
: "Tego' stalltt trzeciego w ścisłym. SIO'~hl, francu'Ski;~~~~Jski~ .;ąnvh~yk:it{ui~~:' iii~~~o,wskf :.: ",:0 :,' \~ię~'~q!iląt:2:ąpą~f.P!~~~'~~e, .'. .~J)itJ~, to
'Jria~~enłt1 m'Vnie mamy. - zastenuhl·S!o ... ŻV~ tylko niepolskt. . . : .... . . ; , , : : ,:"łti*r~6, : h * "ńIi'r~e~Je'ro!\\TQjitj" ')
~i.wartośćktt)rych dla państwa i'n~rodl.i., . " .Otóż\łl.l.e~.p'~: Phz:es,nel;ięi.;;:q~p~~w~~z.n~;;'.!~o';:i~~.; rę~aclf;<ypl~kięiip':i~ę' '
llloże. nikomtb:t~:~::fatalnle rlle ,;tlą~?· ;'$ł~::vv:e.t;'no' .' wle.cei;p:rzvniesie,PC)lsoe;;~" ' ,
"o,lskie~o Jęst .wiecej ni.ż .probleluatvczna•.
G:t6ż~,vinteresie państ\va lezało bv WY 2na~i~ja~,wła~~Je:temLl: st'anowl::·t~~ediettrtl/ 'żvda" Iub~Niefuca." ..... ......... ' ...,..... ':. .' 'f,f.':~'4~~~t.i",
WCzecIYcisł0'W.acji,mibisters~~rłlftl~a~'
rubłęni~~o'bietet.1o rodzaju stanu, ttteci~ao;' tt t)ol~gitnr~ernieśInikolD' i .. tei ··bardzo nieU~
Blin,. takzręćznie operowałkredvt~~}':ań$
~dyż t~~,~~()bńa' .Qarstka urzednikó\v. Polakó\v' czneJ polskielburźuazH. ....... . ..'
,apracdwa,na,"~Ąwalona kłopotami dnia POW:: '. . ..Ludziecttlie' posiadaja żadneao konta stw~że."cz.eAkis~anposi(tdallia WZ1tl6~t'bsie
BZędni~Ro~m,,'.. przejawia takiej . ·źvwotności . j :wB~:Qkll:Polski~,an,i kredyt6w w Banku Go znacznie.~' wplvw obcvch zmalał ruewvUłow
rzutkoScł,.~~~: 2. ?e~ułvcechuJ~stan ' trzeci)· spodatstw~ krajowego i skażanlsn zgórv na nie. Kula rewolwerowa'ł przecięła .nić .~vWota
TedV:tf~l~. ekonomiczna. no1it'(k~ . llaro- nIeuchronna za!!łude \v kieszeniach pi,ht\vek tego patrjotv czeskiego, ale nikt nie jest .. , .
aU'PO'Winna'h~ć
'\vłaśnie . w kic; ;Wekslowych lub podeJrzanvch banczkó\v~ któ nie odebrać tefJOł co dalrodak~eo"oiJ
dvskontuJa im "reksIe na Ulc\v'\:'1no\vnic wv czyźnie.
t\1nku,jaknai~, . . . . ......·~!szejpomocvdla tych
igllk4w, ·kt6~""QWlda, haAdtl i ;,;riegll iQki tn:o~ en:t~
TtzQ'ba 'W
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AURA NIE SPRZYJA TOWARZYSZOM PARYSKUVI.
PABYŻ l,·G (PAT) Dz.ieli l*BZY rnnjn dc.) go'dz.
lO-tej upłynął w l~ałym <lf;\I.w. rta.mcmdG Seine
j
,01se spokojnie. l\:oloje l:;:m'SO\Wlły nornlalnie. \Vza
',:,~ł~~hl~'h uzyteczno,§c-i publicznej tylko nlr.zn~lCzilt;l.
; :czę$Ć l'obornJ.k.(rw nic sl{t\vHa. się do praq' ~ Nie przy
'łI!tru>iH

d(l })1'8oey jedynh~ Wi:1,zysC'y

8zofN'~y iak(,ome

"rów. Al'e-sztow;;mo :i-.ch osuJmików ,tY VixHlC:'HDues l
rozda.,ją~ych \v tamtejszych kOSZlWD"ch
,,(ulez\vy .antimi:Utarystyczne. Sl\.onHskowa,no 40 ty~
~ w \V{;wsa,lu,

·'.sięcy egzempl,ru'zy odez\-v. Giełdt~ pracy znrnkniętn
. była, ,pl'~ez cały dziefl.. Ze '\vzglf~dn. na niep(lwn~ po100ię zebr:an1a" kt,ól'e ID,ialy sil~ odby(~ pod golB~n nie
bęlXl (Hl.bywałysię w za,mknit~tych ,l(}kE~lach.

Na pro\vincjt, ja.k 'wynika z doty,chczasQ.vvyr.:h
i;nf9rrb.aeji $pok6j nigdzie nie ,zcw';lt-ał za..mącony.

ZEPSULI

f• • • •

ŚWII!TO.

LONDYN 1-5 (PAT) Z NO'\ovego Jorkil donoRzq,

.ee policJI.l

tiSmtejsza aresztowa.ła \-yczornj kilkunu
komunist(rl,v, zehra.nych w lokalu konspiracyj
,Dym W' ,.)YIifl.nhatten.PQUcja ;:o.1;:onfiskowalil. równie~
"1fl.;PD.S l)ibuly kon:mnist.y,cznej, pr7,ygotowallcj do kol
porta2u w dnIu 1 maja.. \V związku 1, tem podjęto
" ł!U~reg firod.k6"\v \v celu zapohieŻ:enh'l.. :mkłóccnia ~po~
.
~k. ojuwdntl1. :;iwięw. ro110tniczego.
~t.t1

PREZYDENT :RZESZY A SZBF
REICHSWEHBY.
BERLIN 1-5 (AW) Minister spra.w we~ętl'.z ..
llych, Schiele, llda,ł się do Hindel1burga dla om6wie
lłl1a 'znim przebiegu uroczy~,tośei,
z\viązanej z ol)~
. Jęciem prze.z no\vego prezydenta stanowiska.
'Hindenburg zazna.czył, ~e nie chod7.i mu o ja
kięś spęcj:rune h01101'1, pr6.ez wojsko\vych, do któtrch.~ jego zda.niem mil pelne pr.awo, gdyź juku
,.', .prezy{lent Rzeszy jest. zarazem szefem Heichs wehry.
,\Fllr;ld.e:riburg wyra7.it źJ~czenie, aby przed parlamen.tem' ustawion.o kompanję honoro\Yl\ ~~ p. gwardjl, w
. " którym. ,.
pułku H.ixldenburg or.tby\val t;łutbę j~.

Zbliża

sie 3 rnah!,
Polak ś'\vieci
W tym dniu robotnik
~.Sw/.ieto ]?racv" \vespół z \vszvstkiJni.
którzv rirfl4!na odrodzcnin moralne1do
.Narodu,
:kt6rzv pragn::1 utrwalenia zasad reB"
. ai.ii1ych i pr:;rworzadoych ,y ()drodzonej' Pol:~
set:".

którzy nic nienawiść i
S7.f~tt luBość wZftkn1na l z.~odt~ .

zenlste

glo::

któl'zV niedro~1l-, !:1waltu lecz droga
stol:ll:1:io:wcJ:iorozwÓhi'Pl'n:w daża do zdobv·
ela lepszego' hrtl'u dla robotnika rJolskie,go,

ROBOTNICY!
.fowarzysze z pod czerwollefZo sztan'da
wzywaj a Was do ś'wiecenia l:::go maja. ka:::
żą W ~m w dziell. ten manifesto'wać' hasła

l'U

socjalizmu.

\V axD "vierzyć~ ze walcza o po::
prawe bytu robotnik:a o nowe zdobycze
Każn

i u'edzę "\v SO\v:del)ji ~dzie socJaUzm"·w ;ezvn
ll

'vcielony, został.
'Troskliwa opieka czerwonych UfOWO*'
dyrów', będacvch na usłueach
żydowskie)
m.afH, dala '\iVam się dobrze.v,'/"e znakt " ~
ROBOTNICY'f
.
" Nie pier"wszv lU aJ a-świ ewwać ma
. Pl'oletarhi t polsld:
nie pier\vszy .maJa - świeto nie
llawiści i 'walki klasowej ś"irviętow'ać ma rot>
botnjk polski ~
nie pierwszy nlaJa -- obłudnie przez
.socjalistów i .ich braci komunistó\v nazv)Ya~
ś\victem solidarności robotniczej swieto~
wać ma klasa pracująca w wolnej Polsce....
Rocznica 3:::$!o maja ma być dniem oh~
, ,chy i pokrzepienia serc, radosna' ~dzi~ja
lepszego jutra."
, .:'
, "Dziell. 3:::go nlaja, jako pamiatkll ,.,Msel
,',1

sprawiedUwości

, " PBOO;B$ .O ZAMACH W KATEDRZE SOFIJSKIEJ.
ęOFJA 1-5 (PAT) W dniu dzlsiE~j~z:rrL1 rozpOl:zy
" '~nają: 'l3.1ę"'rozprawy w procesie ozamuch ' w lruted:r:Zi~
sofijskiej. Rozprawy które toczq się przed sądeul
wojennym bU,d.zą·Wlielki() zainteresowanie.,

ZWYCIESTWO JEŻDŻCÓ\V POLSKICH.
NICEA 1~5 (PAT) W miedzvnarodo~
'... wvch 'wojskowych konkursach bJoicznych w
:.,: ,bie~u o t,Pi.lhar Narodów" drużyna polska
~dobyla l::sza l1as:rode. Druga lla!:1roda przy~
padła drużynie lJortugalskie:i. 3::0. belgijskiej,
"~a·, franc1.1skiej.;

chrześcUallsk'ej

9

M

I
ybór

'. GWAŁTOWNA BtTBZA.

'., '()dniosło·rany.

i miłoścj

powinien być śrwi~tem w Polsce PO "wieczne
czasy .. '.
.'
, '.'
"
społeczne.
'" W ,chwili, kiedy. Niemcy. kol~~ka'~ SO~
, . Z zemsty i nienawiści ma TJowsto:c.
nowe lepsze jutro:' Obłud~l. i demaf!o~kl. ma cJalizmu, m"aJac' je~o hasła na eksport. ' ''\ToIn:
u siebie \v domu Hindenbur~ó\v, robotnik
przynieść klasie prac1.:ajaceJ wy.zwolenie~
polski' bardzjeJ 'niż kiedvkolwiekwiri:jen i.t~
ROBOTNICY POLSCY!
. świadomić sobie, iż \valka i njena\vjśc PoJ:,
\V'y dobrze znacie prawdziwa \vartość, scc, otoczonej pierscjenicl1iwro~ów.,jestnie
potrzebna. '
tych szuInnych frazesó\Ve
"
łiaslłl. czerwonej nliedz\1Jlarodówki od
Niech żyje W~l1ibh)~'aca \vszvstkich': w
Nai'ddzieI
" ,"
czuli:[:, ci e na własnej' sk6rzc.
.
Niech
Widzieliście i ,vvpr6bowaUścjedód

" '; ~~c'Je Ja;ko młody ofIcer.
'"

,

my

to

,.
:PARY~1~5(PA~l: )lM~ti;n~ł,dononz No~'(>go
,':, 'Jorku, ~e w okolicy T~~'i,as szalała. fr\'YD.Howna, bu.l'za;. któI1a spow(Jdowała ,śmi~rć :3Q os6b. 700$6h

.

ode

rozzllch ~allł

halratystów~"

2ldlmielIl dziennikCt,~nj'iJ

Tut~J!'za,

,pl'tV:'ł1; n.1turrierkł:t

w dalSlzym,; dhgll
'p1'O\\-',tl.dzi kumpu,njfJ pr.n.H:.:iwko2S1j (J\viedziuIlcmu Ilu.

nlezb~dnął;'.z,ęŚeią ob~
j POlacywi'nni zniegu Z l'l'!'Z 1 gIHi wać. Gd,:.:n'lSkt
()Ś\vi.t:U}c,7,u, ,;Daziger N. N~ł,t;hI'ic.~htl'\-n"
ukaz.oJ du:iI..
tolcrancji, \!" tym. ,,'zgiQthie, (llo i tol~rł111cja ma SWa

dlOdu

~~ ma.ja p(l(~h(}(I{),:!.'i polskie.mu.
"Dnntig-eI' Neu~stB
j granice. Dzj{wmik ll.ltmdecki apeluje do PulaNachrl.ehten'· oświadcza..
obeh6dpolski \v Gdafl
sku służy el~lor.il pr~.n\'oktl,cji! prOIlJ..I.g. . wdy ~kiero\va kó\v,.u.ny zrf~zygnD\v.n,liz POChDdu" ltt6ry ,prz,y obecnej" pr:z.eciwk() Gcho:lski)wi. Pochody te obrĘltają' 1. lil 'podl1if:CIH!iu m{)i~ podzi:;t!.:;1.ć jak rH'owokacja.
uczucia narodo\ve Gdaflsko". Pochód \v dniu 3 maja., ,
"

U.U1;:';""~"""' tn~

I,

•

Warszawv za r. 1911

·,ANGWA PRZECIWKO S.. O GODZINNEMU,. DNIU
'PRACY•.
.. :','
·:l..ONDYN 1~1) (PAT) Izba gn1in odrzuciła 223
'slo$aroi, przeciwko 128 propozycje, doty·czącą wpro.' ,'w.adzenia;8.gcdzlnneg-:o dnJ,a, pracy \v przemyśle, '

"'" Igodnie z
!",
,

sklej.

~

PO$t.a.nowi~niami

.

......

konwencji waszyngtott. .

..•................~

WARSZAWSKA, GIEŁDA OfiCJALNA
Z

,dnia 1 nuda 1925 roku.

DoIal'Y 5.185

GOTóWKA.

ReformypolifyczneD;a
Węgrzecb,~

•
e watszawskie 51)roc~ 18,,75--

, ,,;!d:ł.vł~ '..' . . '. . .. .i;~li.'
k)~~:,,,'ltz1ą.~.'~ j):"~~'$t~.lt',łi~~ilł

1ł4.LWO'Wf' tlOł'f. PÓ~k.t10_Ai:U;łtUaJ6Wg1U198.
~~Ył~." ".
$'lk~ '~O~;Wj"il~~,ę':~11et"$~t)rs
na.«ł '. kQ~pi)Q',Cl$i:p94 . '. kif)Jl~Wlł~~'"
".~~ ,;gr.:vl~ł1'OXlM~cb"pra;eQws ..
'. . . . letahe~' T$rlęliłt i~$,k ztt1arłe ..
wił, się' _8fQł(~.Wffa~tił Rzym'
&ióWnee1i \łł;$pa.u!li·'iM9 C;J{,)jl'ł::~woJ$.\~.J j
. . Ii. .... .....

~1i~jtw6rcZQ~~i". ...... ,' . , . .
.•
li~~ci~~ę,,~t~~bt) ttĄ. NAj8'ł9łllif.\j ..

JJ' .

ł~kómPO~lcJiUnl s,: .P@orama: ,.11ł~cłaWl~e··~ ma
~wa;t14" _Wlhl$' .~ WQjQł~hem .KfJIl1l&klem, .... nPEt1o.
:W.o~~~ AU.,j~ '. Po.f' p:~~2biOfo\VeJi .hGiJlgota.",

,tl7k1jl~tftW}t ~ nOUłO 1i@~u lliiQ,łV ~~lt~()~l'Jl\ltę'~

~~tf jidlł~ C cbN'Alttłr,. dt~~t:ralno-.p~oratJli~t.,
"'Ol:tlll~ nlIl'Mł*ia1!!A't':tt'ł

~4\rl~1

dwóel)

t

OiqJłł

stawy t .nAgr6d· l p g..
5 A.

&ynć.w, T.d~U$za

utaJttltoweroh lirty$-

CI&MNOTA.1;YDQWSKA
k)

dl

~.bobonu. t'

jvdo,yJikie~

'P1'5 alit Hampeł
'VI"
J4

':Otkuttleiliów ptf~soble nie

e:ę

WC'Ll.

który

drożdz;e (ld
a na. 15,minut nr:ted
alwil~dą
ennlep1Jwisowv. wed
. ··~ł" .. tllmudu, cai\S trańłakcJi hand1QJ
weJ.lf,>owooował
. e rępre$lJ.~któr. fta~
!tQ~ował Vi
iunpla rał>in sosnowi~cki ..

'Oto ukubożnicowytliobcbQ(UU Vt
PO
ch p
r.ka(':h i ,.dosit że
upił.
ach . b chleb" wInien
'cbmiast odniejć, lub ponrostu w:t!eucić

1l1Grtn.

Nazyw~m

'l ak.a .f.tjQtro1\"lc~, nlię$zk~ttl przy ul. SOlł.:! lD
LłCi !,ahOWle! .. błaga·tu CI dy:;kl·ecJ~... jfl.st~m
t{lę~_tkłt~. .' , ., .
SkQnd~l'noward wywiadowcy rde wled~jl'bU f.Q

.!tro»j.ć~, Je($xHlk, (.:o:cqJt4o. prośby Gl' (;lY$krilcję, '. pOpNl..
.slUdal~f: al'Jy sJ~ llb~łln. i tlltab\ do konaisa,rjattl.

'·1'arnro2tnO\Va byłltl krótka.
'Pt\Jllti; . :Piotil'o~Yic'-O'Wtl~ . jak JH~ok!\~nło· 1l1~

nikt j!J.tli~ ."'- .• tylko ~:n~mD, Ili~j~dnokrotnjekaratla
dziejkaWttlewska po:szt\kiWana obecnie prllisz
d.~"',
't~i(;l przesłano i4 do UrZ,i~l.1 $ledczego
o;~.t;l.dzollo \l' $'szcie.

Pie,kar,z łianilpel h_yl w $obotei piatek

N~jUtt;r., .za:G.lepokojQJ~Y nj~obecno(jclr.\ \Vo.lew
sklę.j Bubol~t'~ ':tjaw'U }}Ję 'w Ul'Jlfi!\b:ie $ledl.':tj'rJl Pl'"'

spr~.'tnl . wsp6łllabvwcv
nlezwvkłA ok4lzle WY'1.\'fI,

Młou.t;IĘi'111ęc. ltrobH tnin~ wlelf.'e t.dliwioru., glly
dowieddał !!§i~,' ~~ j~go 2tlajoOln. je'$t krymfnaH~1kt\ j

kloaa~'1i%o.

~bleionY li te~o

wc:

.'PQ,vodu. przez c.lddajacvch

h\jl.W o lOklY $\4r're,i d.llmy.

zatobić.

~:,)plet·o

snlcHeCa~~n$,~wu:

ciemnota. zabobonu
żvdowskiem

Pttl.

świeci

wdziwv

to Jednak :różnym
PQwym·· krzykaczom' tvdowskim hąłl\~

gd,y t.nu PI;\kUllaJ,tC1 w u~in.lł~
t(JtogrCilSję Wal~\vskit.'J.
\VtetIl, jOlletl Itobp'i.'nj'cl! ~\'Y'"'lut\OWC(l'i''' 7;3-

'
;.-, Ma1l't df,~ ptas~ku !

.

:aub61ęd4rrn~t ZQii,tL~ł pO~\l:any. Oka'ł!rło

jZ wywhidowe4jl. o1Xtariony dQkikQnal"p~Uli,t:I~~'.:t:ro·
kową, pr~tPot.llnl.M lobie P(U10'b.te-nltwo Utlłod,t:i!ilca.

40

pcst.,uki'ir,ratl~rQ 'pr~e.z S1Ąd

cw

• ,tuki <lra.maiyemaj

M1eC:l}·~a.wa

NtiweltoW..

J... Pf!.!l1l\ która ~l4.l!1tka (iJtryw~1:1 !Si~ ple.~2CZE!:tJl

ultryi!

:Z,Q.

paNl",·a.new..,

sprawuzeilhl dokttnlent6w .ll.llQld!Zi~:tic6w, wy
'Willlłl(rWC~V popl;U'$Ul Q wylegitymow,a.nle
daJ:tlę.
*enow~,

w

p~~h oiW~dc.zt:a:

3)
II

,To'W,_t4:yttwo Ochrony PrzIMhvga.l.GWej dr:ZE!tta j • •na t dłuJ9%1Cb posiedteti w ltompleeie
S1ćIlIliIlltAjrf') 2&du.t~on$ pl"itet ga.z świetlny wydzielta-jący
z kranu lampy gazowej.
L,.. O.broDl pawlet:r.znej P~tW& ofia.X'QwL1la.
~Wi
Ulodeled~h)cinny(!h ~rQPla.n()w oraz
Witl. n:ailJOl1ÓW odezw proJull'AlU1Qwych.
NlłttliCy :lłł.jęU et1łą PQllk~1 nie wyłĄc~aj4c Kro
:& których lwl.szewicy, na zasa.cb,ie $pecj.a.lnego.
N.1a«lIU lt N~I, ust1\pHi. W ~t,"V'.ie Sowietó\v
.IIOWUIWl. lł411ttąIPUy

pewne nlezn.a.czne :zmiany w

1.1-

OrAt znaczne zmiany personalne.
ZlQtOn:li4.l1ilt

utJ'~y·

Wojskowy· O. ·X. Lódt.

I r.z$\'z~·wi'(!le oka~ało tłięt i~ Eh,tbolfłc
t''''~y Y/.

~) Dnie. 29.4 w ll~y> policja wkx'Oc.zyla do hote ..
,,~ U~W.ł)~_ Plt,', ul. M~złiWkoWJildoj. nr. 105 W
:f1,t,~~.ll. R4!>Widl.lj~c P(.16Zcz~gólne xuunery) odw'e
6;dU wyw1adow~y pokój tttjroow~t'l1 prtet 1liejalde..
,o. ltdU1w;uta fhlłxllć&ł (i'l.1z1e ~Mta.l1 w$SOlo 1SP«iz.~j~..
w1dc1delt\ 2a.jmowADęiO pokO:ju, ;ttdQ(tęgo

SjQ pl'~łi\kon!il.ć

wułał.

przes~kadza

'Pr~edi całym eiwłatemQ- ,,'Wstocłmc.z
i "Ym nodohnvch ~nechach śm.iertellll
ł'PÓł~etl$tw~ kłll toUcld',Jlo..

dal

rozpoznawc:J!ym

P. popełnił $1,;eriag tuvlultyi!

fUH.lkhvany przelt

~d~ldJ:e. !"rzMła.llo

i,. kt6re

10

cb()..

dc;J

-~

,

Polskie
Mi~ust{)

Detroit w Stllnach

:Zjedtloczo~

nvch jest :zn:ilnC w całYtt:l ś\\liecie. J::lko rut.!,"
yiiek$:te 'c,enttum 'Pl'zemvsł'l.\ autotnobiloweeO' .
OprQcz gamo~hodów w Detroit. ~u pro~:
dukowane motory l'aro\ve benzvnowe aktunt.l
latol"Y., piece. cv~arn1 papierosy. chemlknlJt.\.
odlewy ~ela2ne i z kompozycji. ksiaiki j t.
d.WYdajnoij~ robotników detrcłickich Jest
proc~ odznakl, ~~ło:nkO\Vle i!:Io\vlet"w nie pt)$ilU,tu.h.
:trtul ;,ltomiSfltX1'1, ludowego" był tytułetJl hun,n't,l"
'WyUl jak XlP. t)'tuł "r~\dcy stanulI GZy ,;ollezeln,ika 1.1"
rźędu. w~lk1 z HcllW~'·. Czel'ez'wyc:Ul.jka. i~tIliuka ~'II
(l,a,wzyr.u dĄi'u juko ntnj:aa kal'J.celatjLl. ('ę.'iln.raka".

Wszystkie W)'iS.Y.f~ ~tano\vj$kn pnflHW~')\V~ 1 wl.lj~ko ..
:eajęli NielD.<':y, kt6ńy
ll.o,płytHtll. Odu\<.l ,sfery

we
ci

tu w

łmNbo 2m.H'ZJ1I:j illJśk

in.teligentne W Husji t't'krn ..
towały się pr.zewatllie tylko 2 poflI'ód przy je:;,(lnycll
Niemc6w. Jt:zyltiem ludzi "z towurzyst'wu" językiem
jakim ślę "dVVÓl"4 posługiwał oraz językJerll wykłll~
nowym w wy~gllych uc.zelnia..ch - był język niemiec ..
ki. Stolica od:q.':li.uła plerl'\tl)tną naZ'fvę - Peter,;;; ..

llurga., .3, OPl'(,.cZt(lgo Mo,~k \\'(~ IJl'zerrli~m()wtl,no 111.\ '\VH
belmslnu'g. Z,'esztq. :t:ndxw radyk.alne zmiany nie naw
st;:~:r.lHy,

a

nawetul,,1.~do\Yy tytuł

paf1.9t\Va

pozostał

prA.wje !lez zwiany - Ul. wyjąt.kieul lnałego dodatku.
Ty tul patlst"rva Sowietów llrJmJiał: :~Sowiet lfiedie!'u~
t,lwnych Republik Carstwa. :Ruskawo\\

Polsku, :zajęta. prze.? Nielllt'Y, ,vłaśclwie IJje u~
traciła IliIwej nlepodles'łoict Zmienjono tylko jej nu ..
I?wę na Wielkie B:sj~$two Polskie l którego tron ob·
il:lł jeden t fl1yn6\v 'Vilheltna. tn.o.ny z lekkiego dH1rakteru i słabości do kobiet. Młody August IV. (imię
koroll:lCyjllC) czuł się b::trct.zo dl:Jb1'2C w Polsce i Rku
pIał na .s\\'ym dWol'ze e1itf~ .arystokracJi pol~kh:j.
l'ttieł ,JJ,nrdzo, duzo oddanych mu w kl'o.jU ludzi r zgf'U.·
lJon'.any~b 'liT stZ'QIll1i.ct\\'ie Hueo~'J.kty\\'h;(6\v".
Dla \VarS2t11Ny 2.uc.?t;ly 81(: ,~n,Vi(>tfH~ {za,;,;y: 2)'c'e
'\vr.zało 'WSZf.~I.2I€', PO~\'~tI.no tllOl: nO'l,vych );;o.bLlI'flUnV i

nocnych spli\1tmek, kt61'e bajec2nit'l, t'Y·/'lQY'\':\l"l'l,:1:.,'nh·
lU'~im aflwQm i ~WQ,W.ll1,fl,m:

l(>-tnio. l\'UlTItH.VC, li: n.,
odbu(,lolvllnJa
:Qr~,~ t'~I'QQ"'~lCIZl

WEZU\VJUSZ BUDZI SIE.

()d kUku dni \VezuwJusz. jak mió~
,')pl"zestał palić dV10iuca
:fu;tieczka." j pocz~ł 'WVl'Z1.1CaĆ z siebie płomie;;
'nie. Uczen.i twierdza zQodnic że dotvch::-·
czas nie l'na żaclnej oba"wy. z po\vodu te~o na
głe~o obudzenia sie WeztrwJusza.
Wiele D rzvj ez dnvcl1 , którzy ~)rziebv~;
\vah:~ teraz 'livV Neapolu;! za.ch\vycaja, sie co wie
czór wulkanctn.. po\View::1Jacvm czerwonym
pióroPuszcln.
.
\Vl~

(~)

lleapolitax1CZYCV

9

NAJNOWS2!EOn:KRYCJA ASTRONOMICZNE.
\vszecbśwlatA zn6w .r:Qstaly cofniQitĘ>

(la,lęj 'v nleskcr(lczonOpl,\

przestrzeli dzięki odkl'y<:h!\
n<)wego olbrzymiego systemu gwiazd, J;.t6ry moie by(1
por6wna.ny do n,aszego wsz~h:;wiL'I ta razem z Drogą
mlElC2'Dą, w QDl't;oie któl"(~j nasz syl~{;em słoneczny
"ajtnUje :znikotue stanowisk'ł, Odkrycla. tegct dokonał
dr. ~«.iwin Hubble, k.t61'y niedawno temu zdol)ył 500
dolarów n~rodj' ./ta najle.pszy odczyt na /:,ieźdzle
Ameryuń.skiego Stowarzyszenia. Pop,jera.nia j. Roz·

woju'

Na.uki.·

.

na,iwięk8zego teleskopu 1111 :;iwie*
cle \V obsenyatol'ju a~'tronomlczl1ern na. gÓfize \VHlqow Plltladenil, Cal., uczonemu temu miaro się fOf'wiązAć tajemnicę, jaką. ot.a,cz.ała <.lotyc.hclias
ledwo
4o'totrzeg.alne s'pira,lne mgławi.ce w pr.zestworz~ch

Przy pomocy

na.

niebieskich.
Pra.wie wpro.st nad nas.zemi głowami mo~nll
dostrzec w obecnym czasie w konstelacji Andromeda
llajsl.a;l,vniejszQ, z tych ruglavvk, a mia.no\vic::ie Wiel1tł,t
Mglawieę Andromeda. Dll1 oka. lm:l.zkiego przedsta~
. -\~'i!l się ono. co d,o przestrzeni kjlka. razy większa od.
kSlę2yea, ale joot tak mało widoczna, że tylko dobre
oko IDQ2e jf\: d<fts.trzec.
Przy pODlOC~~ małego teleskopu wygląda jak
. '.wlecąca masa, ale gdy dr. H'Ubble skiero'wal na, ni~
ogTomny 100 calovvy teleskap vv6wczas przekonał
się, 26 brzeg'l tej mgławicy składaj,ą się :r. fulbrzymiej
ilości ledwo dostrzegalnych gwiazd, ś\vie-cq"cych od
100,000 dO' tai1jona. razy sł~biej, .aniżeli gwiazdy,' wi~
g(.)lem okiem.
Dr. I{uł.ble przy pOJ:uocy zdjt~(!, fOiograficznych
~ '1J,astępnje dzięki zastosowa.niu znc.nych praw :i oJ)'lica:eń atsI'ODQx;nicznych dOls'zecU dCl oastępl1jącyreh

; czy to,

że

jest ona

oąle~łą o~l

naszej zie[J.n
mil
k\viniyljonów mil -, C,I) przechodzi ludzką\\;y
6.00l).OOO.OOO,OOOJOQ)~uoO

(s7.ęM
O'braźnlę).

Z(~ w;:;zysn'.ich cial j systemów niehicsklch, zna
Ily,ch dotychczas naucf.', system ten jest n~J.jbardl.jej
I.J dd t'\. l ony' ud ziemi.

CIEKi\.WY SPOsóB ZACIiOWANJA

DOBREGO HUMORU.

§) Artystka paryska, panna Mud Loti,
Jest. on t.a,k wielki 1 YJoslada t.yle gwia2d 1 in- , oświadczyła spra\vozdawcv •• New York He::
nyeh ciał ni01Jiesk. co ·1 nasz \vszech&\viat (Ga,laxy).
rald~t··. 'le '\vvnalazła sposób utrzvm.ania przez
cały -dziell dobrego humoru.
OgóIIu;t. sumo. ś\viatłu. t.ej mgtr:. wicy (tego osob
Oto codziennie z rana. biorąc kapiel"
nego wszechświat.a) jest !liljon rllzy większa} a.niże
strzela z rewolweru
ślepemi
ładunkami.
li $urna ś\viaUa llaszf;~go s10ńc3,.
\Vstrzą.s nerwo,vv. które~o doznaje wskutek
Obejllluje od trzech du c.ztel'ee:h miljard6w
huku działa. na ni~ tak
podniecaia,co.. ,~e
gwiazd.
Co. do kształtu 1 formy przypomina ml)~,Z sys- przez cały dzień piękna artystka cieszy sie
te.m gwieździsi,y (Ga.laxy), którego Droga Mleczna i humorem doskonałvm i nieknościa lyl ;ia..
\V,ntuić jednak należy. aby sposób .. Wy::::
lnne gWi.u,zdy,\vidziane golem okiem" stanowią częś;ć
naleziony przez pannc Loti spra:wił również
skła.dową~ a w którym nasze słolice i pl.anetjT \;;,-yglqradość i przvjemność życia innym lokato::
dają jak ma.1efLkie punkciki świetlne.
rom
donlu. w którym aktorka mieszka.
Jest to jak gdyby "Vv'yspu, - wszechś\vlat"~
-

g

t

zbiór gwiazd, lWlS gazowych, a pra,\Vdl'.lpodo})nie ta.k~
*e planet, istnlpją1cych odrębnie i oddzielnie "V nieskoI,l.czonej pl'.zestr.zeni "ynS. zystko obejmują~ej> biljony
mil od innych wsze,chświaWw, podObnych do nasze
go; którego Droga Mleczna. je.st częścią ~kładO\yE\. •
Dotychczas naukn, naJ.kzyła przeszło 100,000
takif.;:h mgławic, które są osobnymi i oddzleln:rml
wszechświatami. Olbrzymia większa.M z ni.ch mo~e
być widziana, lub ty-lko dostrze~alna, przy pomQcy
po:tęzI.lych tel6l2,kopów. Umysł ludzk~ ogarnia
bez,wład~ gdy usiłujt~ pojąć tE~ niezmlerne odlegloi$d i
przesLi'zenie, (Jddzielaj::\<~e oWe wszechświaty od. siebie. Nie o odległości g\vlazd tu idzie, a.leo odległoś·
d

~Oo--

Kto

ułatwił Hindenburgowi
wybór~

'

p) Centrowa. "Germanja" podaje kilka
ciekawych informacyj o przvczV113Ch. które
wpłynęły na wvbór Hinuenbur2it. a kIeskę
l\'\arksa. Obok politycznvch mandatów raz:::
strzy:.:ały
w kampanJi wv l:'lorczeJ ~ pisze
"Gernlania" - także Nv:tllan.lOwc.mianQwi::
de uniechęć protestanckich kół. zarówno dc~
mokratycZllych, jak socjalistycznych. do kab.:=·'''. . ,-.. '''~
dydatul'Y katolika, l\larks!l. Kilka Cyfr na.' do
faktć1rY.
ci odrębnyeh i samoh~tnych v"szechświa.tów, zawiera~
viód: W "cZer\VOllejl', ale nrotesblnckiej Sak:-:
M.glar,Ylca. Andromeda, jt:st tak odlt~głn" iż :;'\yh.1.~
jących w ~\ohie miljardy g\viazd, czyli SlOliC, pC.l(lc,
sonH w dniu 29::go marca. Blok ludowy (kan:::
tło pctrzell1.1je miljon,a lat by dobieC' d" zii:~mi, :lIH;!..bnreh do w;lszeg~) sloiwu.
dydaci lewicy i centrum) zyskał 1.3 mUL gło
sów') Blok prawicy 1.05 miUonó'Vv. \V dniu 26
k\vietnia zaś blok ludowy tylko 980 tysięcy.
::t Blok pru wicv 1.35ndUonów. 1"akie samo
przesunięcie dokonało sie wew~\n~clickiej \
~i'J':;;;r'.·
,.'n)l\1iasto Tintc)n W 'Pobliżu 'Inditill.OPO~ tach stncjj Kokomo a tamteJszv urzędnik wv W·irtembenOi.
I)nia 29 marca Blok ludowv
lis otrzymuje,t!l'adz sieci . kraJowej N orb syła serje' fal wysokiej f1"ek\vencH. które ot.-: miał 585 tvsięcy, Blok prawicy - 320 tvs ..
l;l.et'n Ind.ia na PowerCo., które 'linja łaczv wierają wvł~cznik uszkodzonej linH i wtacza dnia 26 kwietl1ja Zttś Blok ludowy -- 521 tvs.,
się na zachodnJ:cnkrańcu miasta z mieh;co\vn
ją linię rezerwdwa.W' szvstko to trwa kijka
a Blok pru wicv - ' 544 tys.
stacją. Aby osiegnać nieprzerwana dost~\we
sekund a. osiągnięte 2ostalo w nastepujacv
Tuk Ol'ft~Ul centrowv llisze! Inaczej led
"prądu uż-y\va, siedw6ch linii z różnych :2:1'6:spos6b: Ur.zednik w Kokomo nastawia pe~
deI siły a mianowicie z centrali w Kokomo' j . wien numer nłl. tarcz v spec.ialne~o. do auto~ nak ko:n1el1tuk~ wybór ł-Iilldenbul'ua wiedei\:::
Nobleville. G'dy Jedna z 'tych linii. ulegnie matycznef;!o telefonu podobnego am.lrL\tu. Tar ska "Reichsposf'. Pr:t;:;yznaJijc, że W CZ t1. si e
uszkodzeniu np. krótkie spiecie. 1110żna hl cza ta: Jest połączona z l'adjoapar~ltcnl nu:; \vyboró\v u.iawnHa się nspotCgo,\val1a uieru1.:::
'natychmiast zast~n.Jjć przez druga. Do te~o dawczenl, który przez przestawienie tnrczv wiść protes'ttrntów l1ienlicckich do katolicv::,i że Hllgitowano przcch'l lVIarksowi dla:
'PotrzebowaJlo war townika. któremu telefoni wysyła serje impulsó\v ,yysokiej frek\\'cncH z zmu"
tego tylko. ze Jest katolikienl''. st'wierdza. jed
cznie da\vano dvsuo.zvcJe do przełaczenia .. O.:: anten-v: w Kokomo. Fale te 20staja w 'I'ipton nak:
że'w gruncie rzeczy o- zwyciestwieHin:::
łk~cnie z8.pro\V1\07.:0110 tam samoczynne prze~
przejete i wzmocnione \v'odbiorniku piecjo:: denbl.1rga.
zdecydował łtSn1utnv ibolesnv ,fakt
łączanie zapOlnoca wysokiej frekwencH. Sta :hlmpQ\vY111.Nl1stcpnie . przechodza przez ser::
. .
,cja. POShld:a dwa masywne przełaczniki ntt ję \vybieraczy, które działaJ a nawvłaczniki rozdziału . .v obozie katoliGkim'ł.
.
"Bolesnem
jest
pisze
.
że
katolłcV'
:·13000 yolt i 400 alnperÓw. Każda przeszko::: bat.erJi, porusza)acewyłaczniki główne. Olu::
'..' da uwidacznia się natychmiast na. instrumen::: gość fa.li użytej do tegoleżv daleko poza !i!rtl. przeciw zbiorowej kandydaturze .pr()test~1.n:::
nicami bróadcastin,sltl a ·kolejność . UnpulsÓ'w tÓ\V nie mo~hstworzyć jednoliteś1o 1rontu-:"
• t
jest t~l.k skomplikowana. jakkullsżtownv 2a::: że na wet~łębokic rozdarcie w ich obozie na
Inek
przy szafie żelaznej. i niedostepnadla stąpiło --że nalwiekszakatolicka,.Dal'tJa Bae
:cie~'(;) €'·nd.ecja. nie po:?wolił/l mi tlNl,.tOY"~ć kraj".
wa~H OŚ\Vhldczvła się za kandydatura. "Zwia:żadnych obcych \vpłvwów. Niedawno ukoIl;::
Zmianę ustroju pll:ó'St\voWego lV Polsce Nierp.ey
zkl.1
e\vangeUc,kje~o~' ~ że Hindellbl,:iraa\V~'b
czone
próbvwyka.zały
absolutnieuewne
prn~
.nptyfikowaly WS.2ystkiw, i.:..,dając potwierd.zenia przy
cowanie aparatu. Pomjmocałe~ masywności 'bril.łó l\1onachjum, katoHckie Monachium.
'jęcia do wiadomości tegofuktu. Jedynie dwa pa,fl~
którepl'zeciei przeżyło ekscesy Hitlera ,'SItw:a nie uczyniły za.doś6 .2ąda,niu NiemieC': jal" zaw~ aparat ten jest b\k CZUly,Że 'przelaczenia .I. . udendorffa i. niegodna hece protestanckich
lnożnaby
uskutecznić
f;do
s
eln
ludzkim.
Urzed
_ze 'furcję, -:... gdyźjuż nie istniała, rozehrana przez
nik w KokoIno potrzebowałby tvlkopowie:: na~a.n:iłlczv przeciw .Kościołowi katolickjemu
'państwa B ałka-ńskie , ~r.azksięs~\Vo Monaco - poni.a
i karc!.' Ii\lulhaberowi... Wielkiedzielo zjedno
dzieć: "Ot\vórzciesie' przeł~lc2n,ikj"a \V ·0::
. "tllt do niego noty nia nudesłnn,o.
czenjakrttolik6\v Niemiec. dokonane przez
dle1=!lości
250
km.·
\vvłaczniki.
niechvbnie
wv-:;
.
. W Europiena.stą.pH zupełny spokój. Tak zw'a ..
,XVindthorsta, jest zagro~Ol1e... JeżeliprezY~
:
konałyby rozkaz.
.
.
.
.
ffi bolszewizm tostał uznany za. przejściOWY prąd
dentura H,indellbnrga zacz"vua sie pod . zna::
.
. -"-'-·00<>-l1teracki jak np. romantyzm; powaźniejslestudjum
kiem ~,kulturkan1pftl~~1 akatolicy n111no ·g-li'O~
PRZYTQMNYLEKARZ.
więcone temu okresowi wydał Szymon M-kena.zy,.
.źąceso niebeznieczef1st\Vi1.: Sil rozbici., :ualQźac
ncja ztllwarla pokój z Niemcami na ,zasadzie, któ, (~) Bvłn aodzintt8\viecz.;kiedv do 1ila .dorÓiu\·'ch obozó\v, todhl. kulturalnejpfzy:::
i+ego stracita. Alzację, L()taryngj~ i Szampanję oraz binetll -doktora Pelitsieraw Lvonic. spechl.IJ szłości Nietuiec ot--.viernja się smutne wjr:
doki".
.
.
Ulusiała. za.płacić . 10 miljardówzłotych '. franków ,tsty od chorób wenerycznych"~ wesfl;łO'dwóch
kon.trYbucji. Jako zastaw Niemcy zajęli Pary i , i nie młodvcliludzi, proszą.c,ol)oradc. Lekarz ,raz
tJwa,gi
chrześcihlń'sl.;:o '/t'. społecznego
OpuścHi go at do ebwili otrzymania ostat~iego na~
począł badanie' jedne~o' z 'nich~ Wtę~ druf;!l
dzi~nrdka'wvdaja sic zupełnie słuszne. Dziwi
1e.mego. im franka.. Projektami niejakiego Davesa, przYQvsz skicl'ow~.tł. rewohver)w strone dolt iia~ w nahvY'ższvtn ~topniu.że katolicy Nie::,
tora~ ż'l-dahlc. pieniedzv. Równocześnie; bada miec(specjalnie BuwarH}oddali.urz...rwvbo:.
~łOl&nia. tej anmy tla l'aty' - napalili w pjecu. An;1'8. ,pomin:totcgo że bez wojny straciła kolouje ~ ny znrzuci! mu na szyje. fular.,. usiłują.c.aou~ rach ~losv' na kalldvdata, który jest. ••namie~
d "6 •. ' . , .. ' . "
;Afl'y~e~ .. '. które .. Niemcy zajęli, siedziała. cicho ponie·
's~~ki,em" ~~otest.anckiej. bojowoantykato1iC!
USl LekarZtll~. traaac'Ol'zytomności. .'zd()~
w~.·H.ina.ugom znudził się jut ghandyzm 'jprzeszll
klej avnastJl . I-IohenzollernóWt '. zakt(>lrV;m
'4Q Qzynuej WAlki! a. Arabi w . Pal~tynie . w'Y!'tn~h lał wvco.fa~s~e. dehit.Irka i" ,)vydostać. ~ ··szllf~ stoi obóz Ludendol'ffa,be2'\vz~lcdllie
.'
lady.rewQlwer.'"
.,:.,: ."<'., , .'
MJly~tlich tydów ~ Wysokim Komi~rzem na' czele,
,luŻ nietyl~okatąHcvzm, . al~:nQwet
. e
rPola:l;,a. po 1l0~'DpoV~lstał'ym ant.agoniźmie D.ngielgko·
"........ ZbłvskaWiczuA,szybkościawvstrzelil , chrZeŚC1Janstwo, J~ko 't,l):rQduktżvd<)wskie~c
w' ~łowęn4paistrtika.kt6l;Y,oacdł'na'miejscu. ducha";, Ten trudnv· do.. zroztlllllenia zwrot
~.:tQleckJm dUżo sobię obiecywała.
'..
'
Na.·jesl<tti1t~21 toku pol1cjapoUtyczna w.'Var..
Bl'uginal,?Rstnikz,bleal. .,' •.. . . .. .'
w opinii czcści 'niemJeckJcltka:tolik6w tłólns
•. .
Bvh:to dWaJWło$l~ robQtnlCY" Rammv , czy . się wvłaczn:ie·wzrostem,' ;mon.archistvez.
.!aw.i~•• d~a. 'znać' do Berlina ~e. młodzle~szkolna V\
i:tWi.l~~'K.l_t·w~PGlikietn źaczęła $1~' pr'zY3q~o.. ·Na.tęHni;·'lJ5::1et ni' .'Inurarzzdołał . ·jeszcze
nych, nacjonalistvcznvchl odwetowvch.~
przed' ślnierc:lą. wvja~vić komisarzowi poHcH run1sóww. Niemczech. A to iesti.sm.u.me i
~rw~ .49.. POWĄaIlia,.
"
.
,.
. ".OWI.I.
. narwisko s\ve"ozbie~łe~o towarzysza... które - 'lUenQk()J'lce!

i.

H

'_o'

·..i

'gQc:t1)łcnie 1)Qszukt'lj~

"

. ' . ."

.

"

.~

. ...... (--) p~!~$twowv B,ank ':Rblnv: .tlo~l2-fe do
W1adomości,.lZ rozpocz;ął prz,:,hnQwrtnleZti!}o~

JAk
,sweg'o cza,sudonośilistny" <,lnhl 18 .czet",
ca ht'. otWttrtG\'zoshlnie vi?, Lłskc>~vte i tr\vUC lH~dzit~ uo,

t\lie&4 tą pOWhl1c:D. wi412je~ k~:2.UY, komu nie jr.st
obołętua i:lI:/l',u'.va. :pi!3!·\\'$zór1.ęthH~J wagi :d1;)}Jrobyt lu ..
~~\Vjeś po,!.. . du l llt'zf:httdz{\llie
du('hR$Ć:Z~g() lliezbltytn dlJ

dXl. ~llipcawłą{'żnie ·\y~:~tuwap<)d iaz"'4
ska \\' lJskovde·~.
.
'tV :niętl~tl.o1>iej pl'zeszłohici J:l}'ł:a to 1\"1e& uJloga,

W' od etJ:lsą zapisy,
l1oszt'zeg61l:1ych gospodarzy
~złil··O 'udzielanie' długotetffilUowvch 'P o Z\?:;
('zęsc! rnhmht swegt\ jak J)l',Zt':z:tUu::zo:i:de doehou6w z
o~ek' arnol'tv~ac\1jnvchtuL:rn~ie t\'lko·:·
. PO$ )adah1~L~ i,'~:(p(.Jd~u;stw.a 1·lJzurobr.~ot1c~, gltlbę I~n~b"" i Ht.nh,lj:'1 c~t('b śp'Jltlrdi:'lt11t lm c~lc~}:JG'll~C'1.11e.,.
a) .na kupno !1funtu ~ l'arct~lacH~
\\'iOml ~zkó],-·. hHim,'ść lkzy.?a' $7 P1:'Q(', a.tl~łl~tt"
Aby loHf] t\"'Jć l'V'hizj~!':!lkixn~ eetlittćytn aobl'o 1ft
. ,'.b) na 2:3}?tacenie :r~sztv : ~en:v stwzeda~~ pL)zh~
beUn\'.
.
l1uX'ot:1zIo)
()ht.~jt·zeIlie. t.,isl~b\~'lit, pó s t../i.\tlo\;vlotlCI ur.eftddć
liii!" nabył,c ;1UŹQ!1OChod:taceZ :D~trc~hu,n~'
.
jest piet'\\'Sz&"I: ws!", !llfJże w . 'WYShl\\'r,I: ~,'VlttQ pCll~ku. \w' IJ~l.;.owie·\ Nit .WS\'i!~MVle
fosJ.)~nrstwa~
Polillc~e <.'id~.i,. t~H'\. p(j~. wzglp'l~em 1'OeWQju el)jotlomkzteJ tll'ląuzorw bf!dq dżial~': f'alnie:?)"; budo\vlu1;lY, o...
Pozyczki ·uazielane· bedl't.·do wysokości rlegl.;.l,
j ~polel1,ztH~gO.
gr-otlnklo·psżczelnic'zy: o§.wlntQ",Y, t.. tn.(.}gt~3fj~zn1, by..
dwie ttze~ie' sZitGtmku ,ustalone~otlrzez Bank
·t.o 'ZB:!'iIhlgo. tnle.Js{'o·W€~góp.eo.b()Sl<:·:ltt 1\:!fl~ \~. a gl cI1ic'Jtny. . ,
.
.
1 ,winny być za'bezpiec:~one Zt\sadniczo na "
rłuwu
Bliziiu5kiego,
'1~Wt4~t
pt'z(:d
25-chi.lttty
objął
r.w~
VVYSU1Wę
ttm
uś\\'l\~t.nic
S\V(Jj~lXt
pl'żyhyci(:m
~łerw.szeln miejscu hh)oteki.Poźvczki f;nn()rt~7
l'tŁf.h: Hsll:.owską i:rtV'ct wytE:,tC>l1ą długoletnią 'pl'(H't~
P. PN:zydel1t H~lJIHej, r.H'z{·dstl.l\vjdcl(~ rządl1, Bt'natf,)..
*~tc:vjne w ~W.j,ne będ~\: na l~~t 10~ 2t} h.ib
I'o\\'le, IJOsłcJ\vlf', J. E. ks. B isk. . ZlhittJwieeki, !lczest..
. W' 8 P.t"oc.
.
. Ztt~t!iL\v~Vch B~l1,ku~ otne::l Glopr'o\vLH.ltH I . . isków do dZisieJszegd$hqlU.
W (~hwiU Q1Je~·ne.) hHnIcje "iV Liskowie 1G i.osty~ nky Mlf;d;t,Yri~H'(Jdo\Vt~g'Ł) Jiong're:o::tl Holnkz(lgfJ~ ()db~~~
~aji\cych ).'l~\ zIpie w złocie.
.
" ,WY'soltość t'ttt uółroczllvch. któl'01111 (\l(~.H kulttu·alno-'I.)$wlt1towydE r vv&.x'ód nich Sieroch:1i{:\C dzie siQ tilit'!l Stt'nży Og'nlc:nvych) pI'oj(~l~tt)\v,uny jest
dla ~~no I;bieci, -- f;i.\i~rot po i.{)lU1CH'2{~dl, poległych :110.. dzh:,t't sp6h.lidt~1(:zJ' l dzli':tl SIJkdłów 1 lhlt'et'U'zy, przyó ..
. ~ttl;y(;::r;ka bedzie . Spł~c~lna. wynosić bedzit łn::
tzn{e z 'ąm(,n:ł.vz~lcji.t: g) .przv 1)Ozvc~ce l{),-.llet \"ojnie, semItHu'jUl:n wnH'2)~ciel.:skle ze 15(j~(~h,t, tlcz" bittCLUly jost pnyjuzd .4.1turmó"" SfHIlln:.ttjÓW., .Du~
.
niej, 1)0 złotv(~h 7 gr. 50 od kaZdvch 100 zło:: niaJl).i~ :-:zk.oła' l~(Jlnfc·zu, ilitkołcl. me(:'h~mk7.;!1() ..glusal'~ C·hfJ'wnych.
tych pożvc.zki,. 'b) prz"V 2()~letnjej PO :;.;-lotyoh
sk:.t, };:Uł')$j: l't;lkodzjt~luh'Zf.~~ ~tr.)trJ. lndn~vr> st!'ui ognjo~u tJeźd:d(· l.lt;~II~I'Jui(,W C. 'r. n. .:wp::uHą UdlW~~ ...
5" ~t. (;6~ c) brzy 30~letniej PO tł()ty«;h 4 ~t:. 43. Wu, kl\t:.j(:t){;, lUdOWe!, l{ółkiJ' I'rJtnll~ze! 1,c1li.) g'ofil!wdyl'l, ln I.lr·gani~I.J\\a!li:'l \\)'c:itfc'1.dr.. 1\. ~)}(l}i, 'J:t(Jlnkzydl lll.i\vy
l)rooz te1:lo tJrZV każdeł rtl(,;!e tJob1cra:: l~ólk!.} tllłtJdijt!~,y;" l)ib1j!)tt~kę, j~t,nh>'JI:\ instyt;u(~Je f;·kc:- Mn'vv~ do tiskcn\'H. fk'ż(~~ki WU!le sq. wycIN':;:;ki: '!'o'wany będZie doda.tek na adn1.inistrftc.Te.
n/JiI:dczrw-sIJal'li'(:2,rl!:~: .brmk ludo\vy: sttrW. S!)ozy\Vć.'6\....
1'1)181 'ira Kl'HjOl.rlI.HVCZ(;'go, deh:guU~k Kół Zif~tnl:l!H'kł
Raty półroczne p,J'atne bedn dnht 1 plek:,u'ui,n i:\lJ611.iZi@1c:w, ster\\'. tHle("z~H~':llde~ !:IW\\'. 21:10- liół q O$IJtHJ Y1'i: \Vi!;,J~lddl. :t\Hod;veh' Zic'!n14\iH~k, wszel
,kwietnia i 1 październik11 każdejlO roku.
:20Wf.\ !!lt.tHV. butluWhW!i\, Z th12ą ('C'g;iE'lnią i\'1.1Htnh:tr'Ilil.\
lddl zl':%e~'.:zt·{l l'ohotnit'z,'tTb, Scrnlnar,jóW NtI,tlC~Wt~iE"l ..
.
Celenl \lłt'ttwlenJa" obrotu Lishnni z~{:;
\\'if!il p(J::;i~\(ht diog'(? hf'ukowuną de'k·
skit'l!, mł()dl.:iei~· ttlwdemickh:!J, s7.k61 rolni(,~yt'h,

;;)0

. StalWl1.Vllli

Pa{lstwoWef.:!o

Banku'

w~~h~dnie ~obOWitlZtlnianli czaso\vo

Rolnego.

Je Z~tste;::
"
.

tlujacemj;'
,
1) Sk~\tb PUflstwa.J)r2vh:now~tć b t: c..U H!

lo/isty Zast{~wne ,P~tilstwOWe~{o B:.tnku R()lne~
~o $erH 1 wz~l('dnie 2~lstepuhlce .te cZ~\!40WO
~Jobo,vi~lzAnlnna.

pokrYcie podatktt ma.hltko;;
kursie 80 Z,t 100.
,

l J allshltoWV lltlnk Rolnv b1et:ze na
slebiepośl'ednictwo P't~V lok{)w~1.nill tych Li::
&;t6w ZaSbtwnvch
~ob(): . ~>tń .

wZr::!lędne 7.~tst(1)tliacvch

je

Nn Zł() Z 'l,n e
Stn:ze,I~a;t2;'l ti8tV

l{tI!1lt1j~tH'jl~, lJOf,'('.tfJ, t(~H,~:r'3f,
s7k{,ł lJeh!'onltn'(~ll~, ~lkiJl z~!.\'Voc1owyth: ~z.k()l ś!'odnkh
l't>lf~fon..
tonIe \"l ziell:c!lL pOAAi.udr.'l. th'ogi 'i,.vygn-i PQ}\'~%(:r.tl11j'l.'h ~ 1~ó1 tuŁot.lt.if:iy.
tłZOtH:> o.rif."\':,' nu! [ O\'·(,1t:'(;IWetJJi.·

szki 1 kobiel'ce .. kilhnv .. skóry do rnebl i i Sil~;
t.1'lochod6\v.
'vV,I~;)ch'\': ZQodnie Z otrzvmli!.nelui W
drodze \.H'zędQ'rveJ od t~mtejszvch rJhu:;ówek
konsuh\rnvch infornlUchl111i n1.0!l!~L znaleźć tv::.
nek :zbytu nast. urtvkułv 1JQlskic: nU1SZ"'IlV
rolnicze, Z"\V·ł.1szc:ta pluci. )rOdllktv suchej
destv lucJi d:rze\V3, panl.fitlt1. kilimv () chata:::
ktt.":l·ze d\'W~H1ÓW. kobierców f l'h\krvć: '\vvro:?
by koszykul'skie e.~tc ..
AR'l'YKUŁEM

JEST
LtJKSUSOWYM?

) Z })(.nvodll zL1rnieszczone~(:>

ptleZ

R~t

~H~~trutów fot{)gr~tfi:=.
l~zl1vch. kineIl1lltO!~raficznYch iprożckc.v.1nych
O~11.Z przybpr6W ff.ltogril.fictuvch do kut.ekio::
l'h artvkl.dow hlksu$(,)WVl~h, kutH:.,:\1 A1alez 1 fo~
ro~".;~lfic:Zl"H;j ()~ł1\S2~thl\\' 1)hm.1uch ''':.tt'SZ/l "v:::
ski{~h prc)test, W kt6:rvrn y){)wiedziJUlt) 111iedzv

de rninistrów Z!\liczenia

PCHuicdz", Polska i .i\t.Istl~,h~. T\l'nci Bic bO\VjC111
.~ czcktthlc n~t (Jdp(rwk~dnhl kom'unikacjc \v
kierunku \VieU::ormlski i POIT10rza l cł.lłv
dzie{l. 1V1<);<,c 111.1 l'Jel'trakt'l.cJi.,lch kOlllŁ,inikacvj:;::
!lvch z CZl~ch()81ow}.wht, do kt()J'd )~)O\v. rÓ'w::::
~licż sit; odnosi zaJml.l sic tCln whtdze l-::.c~lc::
Jo",n".

Z\vażvwszv to~ że D.lls.za ekspansja, nl~t
kj{;fr.unku kr~.i(hv Bałknflskich. tildzie
d:to~a r,:n'O"'hHJ.zi l)l'Zę~ Czechosłow.:tcje i Atl:::
$trJ~ .,t~tjl;;. Sle frtl~t, którv\v z"ch.t h::U'ldlo.;'
wvrn j(:lst b~tl'dzo ~zkód1i\~lym.

l~Ć' W

lVlieJski thZ~H.ł T~ttfJ:tl :utt~r{}sił l:lft f.l1':::
wm'cie 'r~\r~lU wszv4\tkich cz·lol1k6w Se.lrIlu 'j
Senutu ,\')'M~ .2 }\11.trSZ1.1łktuni. Z (tdallsk:,t ZOs:;
t~\·łv Z~tPl'08Z0ne W~Z\ :::.;tkieKonsulatv i re.PfC:::
zentncjc znt!.r~n1icv. R3itd~l Portu. Senut Volks
t~u'!,! Gcb..rlsld, Jak tÓWTlież sfer".' gOsl;1c~d~rcze
polskie i' !ldailskie.

~nne-:mi;

A'Pfiratv i'otoQ.t'.n'ficzne i pr:·~\'bo:tv tYch
że S.h"lŹ~J pr:ltedęw$zystkh~Ul Jnl~(~. naf.:;ted~h't

(-)
tll'znd tan!'!.l poznailskies:o
naUl
towar6w.. którem i Złtinte~
resowaly sic
zagra,nicznc. w 2wiazku z
te,gorocznen1i tru;gami poznailski clni. Bliższych
infQrmacyj dotycz~cych adresów danvch
fir'm 2a,2ranicznvch i lnnycb. szczegółów lI::
(biela.. tu::.ząd tar~ów be:lpłatnie. l,iste towa~
C!6w i kraj6,v~ intere!:n.th~cvch sie nimi poda::
s"ad$yła

jemy poniżej:

_ 1mcja: towary włókiennicze wszelkie;;
rod:1:aiu, kilimv9 chodniki. artykuły oowroź
mcze maty. firanki. batysty. artvkułv porce::
lanow.v szklane, kaI()sze i al'tvkulv !1umowe.
artykuły chemi~ne i fal·1naceu t vczne......paIliel'
wszende~o gatunku 1!uziki. szpilki etc .• dr~
ane towary, tekt'Ul'a, papier opakunkowY. ta.::
pety. ołówki: farby la.kierv; t:>okostv. pfzvbo:
ty telefoniczne. artvktdv nożo,vnicze. łyżki.
no~e widelcc. wyroby lnetalowe~ blasziu:w.
1J.aC2yni a kuchenne. szczotkiw p€tpierośnicc. hl
~efki, gapaJJJ,iczld kałamarze etc.
Grecja: towary włókiennicze wszelkie::
rodzaju. na:rzedzi~t stołowe~ papieI" w~zeI::
~

ll

~atunku, ~~rtylnlłv optyczne. biellzna.
wyroby. porcelall~l. torebki lampy
WS~ZeJ!ki~~gO l'od:zaiu, karton, lóżki! :metalowe.
pendzle. łyżki no~e. widł"lce. 1':18::
~aJJanlSowe

W'Vl'obv jutowe. cukierki. wyroby
wVfobv emaUowane. wvborv sk6~

PJ:~lCY dł~l zuwodowyt:h fot()li!t~l.f6w .. nletn.nlel
jako narzędzhl r)omo(.~niczc d(,) celów nauko-;
wvch~ 'Wo.i~ko\Vvch, sztuki i przem vs-lu oratZ
nie2będne dla 110lidi. wreszcie dla turystyki,
rozr~{\vki kulturalnej luło{.:łzieżv.

Cele i:lpnratu fotof!'r:.lficzneflo w stresz::
czelliu '\vvże) fjod,\ne nie pozwalajn pod :i,~\d~
nvm pOZorenl na zaliczenie te~o ilrtvkulu do
zbytku i ob·lo),enht Jukim.kolwiek· dodatko:%
wvmpodntkiern od luksusu.
Nie lnniejsze
i przeznaczenie
lIla aparttt foto~raficznv lJrzvborv do teswż
dla 'wojskowości wszelkich działów. nie lnó~
wiac Już o lotnictwie i policH krvm.h1nlnej.
którzy bez zdjeć foto~raficznvch obe.iść siJe
nie mog~.
P05:!ladolD tynt trudno OdU16wiĆ sh,lsz~
ności. Z~1.1nit~rzenia l'Zitdo\ve \vinnv ulec re:::
\vizii.

~~

(-) Do dni.a 22J\7 n.adeszło 22 ,vago,
n6w ekspon~lt6.'l1l'v~ do Poznania nu Mied2vna~
rodowy '1~f;tr12 pOlniedz\i' tern 16 zą2ranicz~'

nvch.
~o

Stosunek Austrii do l\1iedzvni:lrodowc,
Targu w Poznaniu ,.A,uss handelsdienst

der cestel'reichischen łiandelskammer" we
\\?iednhl \v liście stoSO\VanVDl do Urzedu Tar
~u nadzwyczaj pochlebnie wyraza sic o pro:
paJ:!tlndzie l)!zeprowadzonej t:>rzez Urzą.d w
Austr.ii. 'Urzad 'I'ar.!Zu \ViedcllSkie!!o duży do
Jakllaiwickszej \vspóloracv z l'ar1liem w Po~
2uaniu a obadwHUrzedv ,"v kierunku współ~
Pl'acy coraz \viecej się zbli:iaJa. N'iestetv ied:nłlkZe po,łaczenie kolei ])omiedzv Wiedniem a
Wj,;;lko!Jolski:l. i Pomor.zem. jest :nadzw ..,'C";~l~
~p..WeW~~~t1~~~ t:;t~ tł;l;n.u~~LJl. lZg,.Z;~ftt-~~

bsa»,;.

(~,.) Poz[t 2\vvkłu ~.,.. w tltt;zctac.lIJ,"
i t. 11. dx'uko\v~~nej reklamv

w Poznaniubm.-dzo
lJOn1vs}owe.i r:;;~khlmy j~lk n. P.:
Na '1.11. W hl:zdQ\vej bec.l.zie u1"2!tdzona
\rViei:l.1. W tvpi(~ pal'vskiej wie:i.v •• EHfel''. która
bedzJe oświetlonn wieczorami setkami lam'P
dekh'ycznych. wież~t t~l \1vidoczn~l be.dzie od
92rodU. :lool(Jgkzn('~o ttŻ pod koniec Mar(,dna
:i sh-tno\v:ić- ."będzie IlO\Va l'ekhlmc o
do"
tvchczus nieznanym w Polsce.
'
Podczas lar.Qu odbeda
chody roznosicieli l'eklu111 i
h~c pOlTIvslo\vość naszvch sfer
dZiewHć sic nalcżv wiele . . . "" ........ '""
czm;; 'TarQu

(-) \\7 luicsi:.tCl1 mnJu przvoudaja termi
Dodatków bezPQ::l
średnich:
.
do dn.
n1.aia -- miesiecznc
pod;atku przemvsłowe!1o od obrotu z n01tu·~:ed
niego miesiaca:'
do dn. 31
- l)olo\Vft nodatku {'lo~
chodowego obliczonego od vłvkazane!i!o w
zeznaniu dochodu:
"\\1 ciauu 7 dni PO
potracenia
wpłata podHtku dochodowego
uDosnżefj
Sh. lŻbo·wvch~ crnervtur i plac Z~1. najemn~~
ny

pl::t 1 ności następuj:i1cvch

prace:.

Nadto nJatne S~l, podatki. 110.
nicy otrzymali nakazy płatnicze z
wniesienia należności \v mahl rb ..

.

_Nr.

'\V szczcnhlć w lud ra:::
dośl.! ż ",cia - oto hasło

N.

świefa ll~lrodowe.$!o

d.~lllAilgOgj$
'tV $ła\vnym na.."l7..yrn ,~'f~nl'l(ler2,e'"
"lV dniach ostattlh:~h (I) l'L\l ('?ę~dej
Nad t02sf\clki€llll gbr~ bierze.

Zttó"t party jna

Oto 1.u6\\' lo. , ~e

la.k to

U

t.a

poludniu '\" 'fen'h'ze MieJ~
skin1 uroczyste lJl'zedsta '1..vienie dla nlłodzie:
ży i \voJska. VVvstawiona bcdzie _.Li1HtWe~
OBY\V A.TELE!
ned~1" Slo\vackic~o. \Ve:iścic beznłatne za bile
POWOl:.111V z inicja1v\yv P.
\vo5('\vod,,~ " tam~ ivvdawal1en:d przez \"ladze szkolne.
Daro\vskiego ze WSZYstkich wnl'stw Emole::
C~odz. 8.30 ,,'ieC%OrCln: . VV~reRtl·1.e
czeilstwn n~'tszcuo 111hlsta \\lo ic\v6dzki Konli~ J\1ie,iskitn \viclkie nrzedshnvicnic ~alo·we. Wv
tc t ()bchod()'\vv. ~mełnb,iac wole P. Prexvdcn: stu wiona h(:dzie sztuk~l (;r~vrnalv:.:Siedleckic::
t~l Rzp1itej~ ustalił rut kilkul10siedzeniach tc~
!lO .5Di.1dkobicr,cv". Przedst:awje,nit~ l) ()prze::.
~orocznv Pf\Jf.1ntnl obchodo\vv. kt6rv nonj;."
dzi odc!:iranie ,hVJllI1U naroc!()\ve!:!(} nrzez or,.
xej podl1.ietnv do wladolności og6łu !'t1ie~z."
kicstrę ~rYJnfonicznn. K r6tkn 111'eleki;:ie' WVPO~
kaf\c6w nnSZCf!O lniasta.
.
wie p. Czapcz·','11ski. wi.zv1~ltor s~kohrv"
"'\l\," 'I'eutrxe PODuhunVlu o godz. 4. PO
l.
l)ołudnill i o godz. 8 w.ieczorern odt~:!ranfl :lO:
Sołiottl. 2~[!o jVłn.la: \Vjeczorcll1: Cttr>~
strz\)k \voiskowv z l)ochodninmi nn: ulicach shlnic sztuka ~,KościllS~ko pod R~tcłHwjc1uni",
rnhtsta.
Niedzjelu. 3~go .i\ll~\hl: Godz. 9,30 ra:1
tle): N:.1. Placu \"!olności $lnrt do bic!!tl sztn~
ietowe.!:!() Lód%f \V~lrsza ,'trI,
or~aniZO'WHnegO

n11)d?i(fl.

Nie chce ptmo za nic w ~w!edf
W .T.H\rodo"vyro jM pochO\,l::de.
Ma natomia,sf, j~( i7arnopas
(td'zie~

,za millHo, nu. polęs,ie~
robi to dlatt'g'(J
(To j.)owton;am, co wle~t: nIesleJ J
A

:':Il~

~o się chodzić lZP. 'iVszj'stkhn:t
Trochę
~Jdl'żbjT

llo.i, tl't1ehę wst.Yd,d .•
lJotern po1,vierh:IeU
Socj€lli:;ci, NiemcYI :iydżi:

Mu..S7.el'uje po 1JUey.

. lica P:lllstwO\Vej

11a uroczvstc
nabo:z.C{lst\VO
do katf.~drv.
'
Godz. 10,50; Przcid5td woJsk lH'zcd kai:e
drn l)tZe:!. dowóc]cc Ct K. Nr. lV.~t.ener~lht

!~6j

l,odmny .,Enpeerze'l!
M6\vl!,\c .'!1:7.C~3e.r2e Itll(j,'dzy KJaml

'v

Powirdene~
di\ii.t \Y~Zt~)x'aj:f,l,;:j'm
ł~o.2etn i~(~ z s{~~ja1i~tatt:li!

Jun~n.,

.
C;od7.. 11: Uroczvste llnbo'ZC11stwo w
kntedrze i nIsza nolo\va na l,hwu nrzed kate;:
dr~,.

-

C*,t"ard.lll

1)0

(;(I(:i.z~ lO rano: \VVI11UrSZ
orflllnizacvj
wojsko\v\'ch, hufc6'v" s:lkolnvch. z\vinzk(nv.
stg\Vtll·7,~tSze(l. strażY' ogniowej, \voiska i 1')0::

''1'eNt.1% raz/;.'rn z hUfŹ1.l87..ią

lC.tar)uatl'yt~
,S.opota dnia~ maJa

O i:! o dz., 4:

przez P.Z .L.,A.

F,.latrzcie oto! ten NPR,
Co ~ł:.\mem jest 10.\vicy

....

ł'"fEAl"lly :

l\hda.
.
(Z odezwv, p. Prezydenta RzeczVJ')OSi)Olitei)

purtja l

:tJiej bywa w

3::go

(;o<:1z . .'1 130 n olu d rriu : lT:rnc:zvst.e nClsic!l
dzenie rad\" Jllieiskie.l.

ly,gmonta kr..
F.~t.U'iililllllilitll

f'IOlr\towska 195 O.,wa Q~) otWatttl od 6- t. W

".' , ' '

.". -. Widowi,k••

':.:':~·i':,~·~·~'-"1iłif"~.I.J&tiipo~otJ"ill~, \ił~ne~~iIt' :
wht·c~Qt'.m 'łD)lbUl:!: H"

"

Pctnnd.rbJ·,~KOfttiuśtdt"

.

cmml1~

'• • • ł..IU$ I'Bltltł$i1der

fil
\119

pctl R~el~Wf.

11" ,.

10.-••,. 1fJIKróło1\/(a gór"al1h1A1) ... Car Atekaander U.·

Ił'

CdelUirtl H W~~(1ca ~Wimtn·'
"Q"'UH. ·llnt\ "JęJ oltattli teniEC~
'fili Rt;C;tMt. ~Ten. kłóleso .piją po t'fVct~)$
lU

Sp.łd~d.U~i f

II.Sa:nin··..

.

I'ac.

p.:ali1l11twow,ch

.

;00"$. 1,K()llłeUl 'Yłsl:r6d d!iki~h beitji A
Dom udow, n W tC1.ęPł:U urQCł~on1'
JłI Ae... t>sa tll"Od. c2arnq
.lI . Ił; U'j$ld Klftenulltto" ••f
'-ł~W:l' .
•, W1spa (imae ł;c;h"lJI alin adt:~l 19t'r.tYQ(j(.i;y
"

f'

n'i'-

g'••

JQbnlQn~ ~ Atr)'tle"

biei
.!II•. iad'omośei
!!!i._..,..
......
J! .. ,._i3!!!!:L__

!ł_:....

e

~JC! ..L~~ .

- uroc~,st•. ~euiłl .1but, Ml.js1dttj.
. W dniu 3-&,0 bm., IZ ok.azji &wh'Ha. Nł.\:rudowe ..

'011 odbęd:d'" się posiedz~nie

l'tady Miejl!i'ki~j TV $aU

db:r;ad przy ul. PottlOfSkiej nr. 16.
" .... Z.~. .l. na· ,Tarli, PozawklG.
IJClin Prezydent M. Cyn,arski otr~ytnał z.aprOiil:ze ..
I

Ili~do wZięcia. udziału

'r6w

w

uroczystoś.e]

Po:tt.Ultiskich w dniu 3 xnaja :rb.

ot.wArcia Tat

Zapros~enie
PoznańskiCh podpIsał

w'

·Unieniu Komitetu Ta.",ów
Pl
lmyds:nt, m. Poznani,~,' dr. Kie~z.
... :& Ba4,. MleJskleJ.
,
Po&iedzenia. plenarne .zwy,kłe, odb~dl.\ się VI pO-,
.SedziaJek, dnia 4"150 bm.. i, w cZ'Ylitrtek, dnia 7...go"
i'Jm. PieM\'sze, .t nlch po'więcone b~dzie wyłL\cznie
.pn1wom bud:tetowym, drugie' - ' Ipravvorobie>!ą
t:t'ttl ) bud~etowyxn.
,W ,radę, dnilL G-go bm. I) god.zicnie s..ej wie..
I'Z«&nl, odb~dzie się posiedzenie komisji prA-Cy; na.
~u d~iennytll dAlszy ,c1!;\g rQzpatrywania ata
'łU~

~:tczeg61nych działó\vzarz1\du miejskiego.
agita~łi ·.kcmuaisł1 cmef_
Zgodnie ?; li:apowieaz14 umieszczoną' na , spec'';,
Jaloyeh afis~acb szereg Qrganiz,acy j ~y.<Iowski(?h!
PJ:».&,w poebo~ie, udało si~ tlaPJac WOlnQijC'i,.; dla
u.Qłxda. 1. m~ja.
.
.

....,.. OJdUU. akatki

. Gdy Plac WIltal .ztipełnlC)ny~ .,.~d,;wó(!h odd,Zie~
przemówili dr., \Veifi'barg, poseł

».~nm(rwnic.ach

ZleUlięc1d .omJjl; .. ·. P~tal. ~ DanlelewlCt.

~flQ'Ql iPl'tySluchlwal si, $tQsttnltQWo, D.ieU...
.~.ktukU3Ąc na.jbani:ziej .ty1ty1rr:J,,-ne :lwro~

';;'~~_';J'ł."',," ' . . . . . .' 8t· .•~I4I.t~ i~l'ltUłW~

• I

ma'a'

'j

II

',,'

U Handlowców Polskich.
J1.i:ż 'dziesięć ·litt:Prz YJltlSzcZ'a'.6. 'nale.;::'1,. i~,
Na innen1 miejscu dzisie.jsze~o nu~ wszyscY członkowie· Stowarzyszenia '. i S~
.meru podajemv szcze.{l6ło.wv 'l:>rot:'l'ram
'. urQ~ u
patycytłumnie zapełnią s~le Stovia.rzVd~
....
ia.·
k"oncertu w Stowal·zvszeniu
czyste~o
(Piotr~
'Z' e St,".v w" a'rfll>'V'
s'nfAn';':ł ., ""1"\4I\'L.."_.l:"1"'6'
kO'wska 108).· Dvr. Emil Fotv·go. baletlnistrz
$łłl# CII\II........... ,J., .......~. u
W., Majewski i reźyser K .. Tarczvński pro::
. "Zarzad Stowarzyszenia Techników w
wadza usilna nrace . aby \Vszvstkie" działv f:odzi wzywa, jak. ró\vrtiez i 'Pr.ofd wszvst,..
koncerht wypadłY wyśmienicje. Po koncer~ kich c.złonk6\v Sto\vnrzvszenia·o ,~remjalne
cie-~to\varzvgka herbatka. O t10dz. 4~ej PO
Pt'z~~dęcie ttdziału vy ut'oczvstCJ.n Iiabożeń:>
pol. zbieraht sienasi lnilushlsCV dla któ~ stwie t lnaJą.cern. się odb,rć w niedziele o J! .. 11.
tych przyszykowano mnóst~ro niespodzia:: ~ano w Katedrze z ,okazJi przv»adahlccio
nek, z których wymieninlV tvlkQ,o~nistv >:lwięta 3!!.~o Maja.
'
mazur 'wvkonanv przez dW'ier)rimabalerinv
Miejsce zbiórki przed Katedra 1'0
Lusie i TusJę Majewskje, które
!1fzęn11naja·' stronie lewej""
u·· ,n , -••_ _ _ _ _ _ _ _I_JIIIJ_ _ _ _J _ _ _- - - - - -

-, S

'ItIU.. .

·lJojawił się poseł ukra-'
i rozpoczął ng·UacjI'jn.ą przemQwę na
tematdzięsiejszego.ustroju społeczllego· w Pali~t\yie
Polskim.
. .
Skutki t.ej przemowy były te, ze, 1,U.ktllohoz6w
poc~ękl lQt,zyczec:.l1 nlech 2yje rewolucjal'.I.
. Naten'1kr~yk.!'ojawna tą·!ę pplicja\v celu

dwaj . ostatni,

t~'J)uno,vie

iiJ,Ski Slirzypa

tQ2pęd2ęn,~ PQd;:U~conrch. j

rotkrzyC'zimyćh'

demo·n

strantów.

·~P$ .. u WyCOfał sIę %l 3:
ul. !{t:=nsfJl,r..tynows}\.ą,ana pl'~C\.l'Volności po~osto.
11 z·vt.;h:mnj~f .pO$ł9.. ~krzY11Y 'oro,t grono gapić,,-.,
kt6~y(,~ poHt'~!\ otoczyła i 'pod s,ilną eslwrtą odstawi
to, do' U!'z~du S!eu{'zegc. (ew.) ,
.

POI'Q':lze'st,:\.t.'Ilu.i'llmi

m.

- .Zbićraa Inwalidów Wojennyoh

.

111 .dniu

3..go

Wojennych R,zeczypospoliŁej 17)olSl!tiel w Łodzi p~
daje do \viatlomości, że zbiórka wS~y$tkieh cdo-n.:

k6w Związku odbędzie .się w .dniu 3 go nl$;j~, ógodz.
S-ej rano w lok.alu Związku przy. ul. GcU3.t1sliłej 57,
M

celem udanio. się Ila uroczY!itośćDl;.a,30w'ł. ,(pap)
- Z kOła' :llIłuoldqo l"OlsJdeJ~kd, 8*01..

!lej.

.•. .

.

"'c

,()dz.'

'\V l'l:iedzjalę, dn. 26 kwietnIa'o
8~ppw."
lokalu Seminarjum .Ochraniar. Pr~yu1~ 'StA~
'waj 6 pod p:r~ewodtdctwem'p. E~Hłldticn$r' ,odbyło
. się . posiedzenie . Komitetu it,Daru. Ne.rQ(1awegQ&'ga
l1l,a.ja~' l{om:i~et telh.' zorganizowany. przyKQ}~':B~łuc

. kiemP.M.Sź:pol!ltandwU
l.l(;ZCZ{!11iu.,)l{onst~"'tllcji·

urz~dzlć u'toozy6toś6

a. go

ku

~i&ja'\m,a,jącit\ ..8i~ od~

w dniu 8"1'0 mo.j,a w sali Serninn.rjttm·prz,l, •w.
Stn:ugowej 6.
.
. .,

być

~Q§fam W:Q~lij~.el W't.""1't~I"fl.lja.

_.~!,

OJra

sbl'a:~U"l
chQ~~

f;;G))yó,etio-

nJel:laz1:)iecj~Ila.; 'Oot,!'ze.!t.'Hli:aca aon;~jm:lli,j łP'łójal

PU1}UCI~:n~~O

dOWG"Il'\V6g~'
jędrne} I
wolę i s1.tbd

w

,leka.rzy '. po.
n.ieJbe!ltl~l(lczeń$tw'iłtl ~yci~
l:It,'ll'~n"\;'~łrt:iiJ!l. l1~fa',Itr't'l'

:},e l{Jlt~\r7.cnvi wolno
z
\I\'~'miellić J;:,,\Yotf!1 ;jaką ::'>olJie ()bli{'Zll.lem llOlwl'al'jum i źe :Cl'C.szLf:\, Jeli::arzt~
CIHJl'jrch
fOl'maJnie tylko \vobec pacjen.tuvv
,'\'ynagl"Q\.l.Zel'l.

pozatakS01Vt'YlCh,

ttdziela.li pomocy

llA

kredyt"

lU.tl

w· całej jej

'f'lt'~~Ilft' Wf!' ~\*l,LlUil2:11rV

ro.ł,t

ogro-mne

ZSl

Hości

Da

1

na

lł. W' :rzeicz~rwj.stc:~~ci
llOnarCl.t'j1.;ml~ tla,

prl&J

za

sHu::.

1.wiec.lziłt)

wv

.
~ \V roku bici~l.cynl!.!mach
Sell1ill~tr~
hun IJud1()wncJ!u \V t,odxi ~o5tak~ ~runtOVlr;:.
n,ie OdllOW!OllY j znacznie tO~~:Gel'zonv
dobudov·ntuie dwóch JJJctcr.' bedzic

.aló~d pon1icścic ,\,dt:kSZtt n()Ś~ lnłodzieżv go
tuiqcej sic: do stUllU duc·hownego.

\V dniu 30 czerwca b. r. o QQd,Z. 9:;ej

odh~dzic sic t;J~Z~ltnin \V 21n~~chu Selni:"
nhwl ........" W l.odzi nrxv ul.
KB, SkO'rl1lJki 14
llOWow8ternlhtcvch k~lndvdatów.
\V:nu:tlki ,przvh:cht poz;osta:i~ te SfilIW
C(', VII rc)ku ubic,~lvnl: nH fHozof.k.~ pl'zyjmo:::
',wani będn ktlndvdaci po uzyskaniu nlaturv
~imnazj}llne;l.
\Vskutek ciC2kich \vnrunk(~'\v U'Ulter;:

~alnych

nie

WSZYSCY

.un:!i rand 'do
By
niezmno%oeJ

Jt'bll lllo:a~l uzv8k~lĆ lnaturc.
mo~n,o..~{: lnłodz.ieiv

SenlJnłu:::

tedy
lltZ V$.!O to:::

naZJałllych.
<.Jpłaht. ',Hi 1"ltr:tVll11.1nie i JlHlltkc pobie~
rą.~ będzi(~ .lnjnhnnhu{~ nicz~tlno;i.ni w9.. ·olllie!~,
opłat zupełnie.
Kg. J~Ul ,Krajewski

1\. z

Senlłnarh.ull
Prałat KUPltułv

Re~kłałl
M~;im

DuchoWIlego

ł,()(;lż-l U\-, :81

Pahjnn. U'
Pal;Jill1lt'(·

Piot.l'l\.lIW
Sit'l'Hd I':

Stllpeu
TUl'ok
;\Vlclull
ln:zny

w

-,-

~).

lnmHmi>":ityczny kpl!CO\vy
rys. 'j I'ob()t,
t~.
tl Pi 118Ce\V~r,ólC'z.
fizyk.iJ. rnateln. 1,I .. n;,,(.~!~ ...
fiplew; \\'~·ch.

lnun. kmlco\vy'
a.
maif'lu. Jn~11ecl"v'\'y

i

~,~

l.

rys. ].'(1111:'1.,

wat, pNl;l~I1;'
hrnu. ,poe:u(.i
rneti.HL
rnp!od. pNJap:. pm::z.

1

1.

1.
1.

ZtlZmW7,:~

L6dzkie1..

k1.tls6w

Olu:ęgn

Szk. Powsz.

dla

Ule tf Hl.

L(jcl~~.nljn~to
LI:Jd:i, p\łwi;;d
Ló(lż l,n\\ lat

dtlĆ

.yvani~ł sic do studh'r,~' selninntv,invch. zosta~
Je przy Serl1il'laritull ohvorZOllV Kurs przv:::
~otO'V~l WCZY. ntl, który przy 11l'lowaI1i
bed,t
mł~łzieii,~y 2«: ś\via.dectwcnl 6::ciu: khts ginl::

Rektor

!~~ezyca

i:.(ldi-miL:sio

'1;\'

<io r7:1X

j

sil: pl';":)' iCln, Zf' .kurs IIlcto(1:r"CZUO·pl'l:lk
P,allj.nx]'iCf?dl,
tI'\Y~!t: bą(:ł~:io od ~tVIlJ
]iomplet
(pa~l~
~Oo-

(1 o,\~in d{tmnHci, :%(!
'ł;i. $Z].t~)ł P'(HVS7.lldUIVtli \\'
AęPlljący:

Je

lhri~

'1.y,

(lnsp{~l\:i,(H'Ht.

Brzezlnr
K~ljlS%

Koło

--

Typ lnl\'su
~'ieng·l'. lll'y.yrod.
iizyl\o uU:.1.tem u,.t. kOllCOWy

llUmt;mj,·'~tv~!n

pu W,lllLl11il.1

,:LWu, \Vpnpthc po tt'n<'lcll

"

<,J

1,

""lpcr'I.)!'C'rLl

l
[

\

clawicanlr' ~ĄDczvca - jedno o '~odz. 4::cf PO
'Poł. dla młodzież v - cr\tQie o godz. 8.1.5 w.

Pabjanicach, artyści Opery

\VarszawskieJ
W'ystawiaja slvnna opere \y 3::ch aktach (~.
Puc~iniego 1.l\1adame Bl.ltterfly". Udział bio
l"ą. pier\\Tszor.zcdl1e sHv Oper v '\Vatszavifskiej;
Panie: Marhl. Mokrzycka~ I1alintt J.,eska,
Panowie: Maurycv Janowski. l\lnrhll1 Pale"
.wic.z oraZ Pl"ot Opery \Varszawskiei P. 11

Zalewska.
Zaintereso\vanie powyższa in11ncza,
jest w' Pabjanicach wielkie i nie należv wat:;

Słychać

'Pić, :te widownia Teatru
Z~l. szczupla, teInbardziej,

,.Luna" okaże sic
:te cześć czvste~
!!o zysku jest nl'zeznaczony
na HDar Nato::
dowy 3~~o MajaH • a okazja usłyszenia Ope~
ty, kt6r;:.1 już kilkakrotnie obie~ła świat do:>
okoła --- napra ,vde jedyna.

.

brnni'c członków sYD.1patvk6w T~WH; ~~Roz:
:wój" na którym \V'v~łosi .bardzo interesuJac\r

odcz'lt p(lse:t na Sehn l\!1icłull L\rcichowski.
Q HC211C przybycie Ptosj
Zarzad Okregowv --r::wa ••Rozwói"..

Z Tow.
rewskie~o...

Śpiew.

Muz.

iUl.

Pade~

Zarząd 'I'::\Vfł. lVIl1z. Śpiew.· hn. I~nace~
Paderewskie!!o za whtdntnia swvch człon~
k6\v i s:nl1patvk6\v rr~''''hl. iż w dniu 3~~c:
mahl b. r. odbedzie sic: uroczvstość otwar;~

..

l,\lcZnV111. Nie nosiadi't bazy gospodarczeJ.
\\1arSZtl"\lva absolutnie sic nic odbudowu..
je. Składa.iae sic z trzech cześci zasadni~
czych. Polska obecna nie 111o:i.e sic z,r.os~
n:'lć i ludwidoczniej c.zcści te nie zrosna
sic nhrdv. \V szvscv lT1Ó\viH o l~u}o,vni:
ctwie urzGdnikó'w polskich i' ó teIn.. że,
:la pjenindze \v Polsce nl0~na zrobić WSZy
stko. C:hł'oni S~l rozwśeieczcni i nastrojeni nadzvivcztd ,vro~o 'wz~lc:den1 kliki
1"z~ldxacej. ()becnie w Polsce straikilja
robotnkv l'olni. StraJk oQarnat Zl1acznf\
część Polski i rozszerza sic daleL W~ZY.,

RCV funkc.ionarhlsze na{lst\vowi otl'zvm\.1~

poszunl'V skrzvdel anielich .. .
Sfanisła",r Rurnszewicz.

j~l,'

l1umer "Pl'Elwdyu.
ul,azal Sif~ pią,ty nur.net

'~,Pra \vdy" niezn~

lein0g'ol.y,g'odrrika, poś\vif!conego sIn'uwom spolecz
Ilj'rn. gOBI,iodarczym i nktual:nej informacjj.
\V mnnet'ze tym 7,nn.idnjf~my dalsze inlc!'Csują
('C sl.czeg61y, dotyczące historji (~lt~kt]'()\\'nj lódzkiej,
ob,s7.el·nyal'tyl~ul. pO:;wif;cony
~tlitl1nlnej
spl"avvie
S-Tnii) godzinnego dniu Iil'ncy, uwagi o brakach Da
szcj usta \\'v upadlo:::eiov·,:ei 'I,\' z\\'iązli:ll z coruz ('zr~st
,sz,,'mimaio UZ[l:";,[Hl rl'iony mi npndtośein.mi wielki('h
fir~m. wYC'7.el'pujqeo in:lOi'ma.vje, odno~7.ące się do
no\·,';"j ust:nvy o j)o\\,;,l/"C'('llllYlrJ obowiązku sluiby
wojHkowej itd.
\V otlcinl.;:u l)i(~%wyl,le 7.::tjmlljt\C'y, slldc historyczny pL l!I.f.'gf.\ncla Łó(b:ka.".
~

(~O

potrzebowal

~o

sce

tOW.

vvidzieć W

\VeJnsztai

\V \Val'szawje pl'zeb\'wul lJrZeZ pc::
sowicckicS!o lu~
8 1'0.110 .. zb~órka \V
n. \Veinsztejn.
. lokalu 'I ~wa . skad wvn1arsz ze' 'sztandareln' Po':powrpcie'd() ·!{Qtl.ii ,so\vicckicJ. lUltvch~
do kościOłaWnieb.N. M. Panny. PO nabo:r miast PO przekroczen.itl Qn1l1icv udzielił on
żcflstwie po\vr6t do lokalu n~t '\vspólne PtZV
wyvdadu \vspólpr'H.~o\vl1iko'wi nlir'lskid urze::
,JQCie i fotografie w'ieczorem Zaś '. o $i!o<1z ~ dow'ej ~azetv s'owieckiej nZ wiezd~t" na te:;:
:j;:ej koncert.'
.
111a t o Of!61nej svtuacHPolski \vsnÓICzesl1c;.
~
l\16wiąc () ogólneJ ,sytuacJi Polski. l].

:"SekćJi Kolarskie,i"
~f~xmiPr(')~~amem,:(iodz.

'cia'"

'I'::wa z l1ustcm.lhl,zo,

1))

Wi(~ll czas członek kolc!!h.llu
d(.)\ve~o kOlnisar,iatu skarbu

y

I

$..$f

M_nr

"

"

~•• n

w

dzień.

rHtH'
it·_!~'

_--

-...-....

PrDlflm UaUishla knurtu

PrzyJmuje wszelkie roboty 'wthqdzące
druklrstwa~

Ceny bardzo

Początek'

jak to:

PłJkQje Z caM.dtiennem .otr:z~·

1 slT!a~

czue~ Mie'scowo~ć lesist.lł, kspt~t WJacloD1o$ć: Zawad?~~a ~a
Ut. 11.
1100-'::

*.j_"••.,=,._ZJ

2. o)..Ii~mn Polski

ustąpslwa..

J--~--I

E=:

'!l0~na.
n.~.· pod1.1órze posesji 1014
~O..•... W·'
. '. UZ'. .
ale~nl!l 11.
. '.. ' ..K·

5. Koncert l/ad IH.mcertami

I

1." · C'"
-'-c"'~h'-:~'--tl~pó~: '\vyspiel1 eI U

wlGtni.

A~ St.ydaTowskieit '.. (poprze'
dnlo.Ji,f:(r~~.%J~lewjcz6wnv'

{twartv:od .1

C2€:fwca r~b.

Ku-

1..'I1'llia polska(.lnHf;J.\'\)kW'ntna~
l.cen.'Y tlmt!Hkc~tilne na czerJ
Wlec
2nil'one.
\\'iat'h::.mo:St;
tóPi, Na\\>fot ;;S' t\" m. ~, (1 Ttt~
j~lh~v.slde~o~

'

. wykona chór Klęski' Stowarzyszenia.

l,'

rio sprledania W dotn)mstenie
-4 OSQbo",-)' Forda. Wjtldomo!ć:
1l1,,A.lekaandro\\?ska 18,

• godz. 7-ej wiec&~

b) Straż Nocna mykona ehół' mie$.7.any St01i.
c} S:atanilary na Kremlu
d) ,Jeszc2 e Polska nie zginęła.

~ 2~~rt!b~tc~~!~!! (lfJl n··

łowy .~

..:

Cze~ć l.
l.· OkoUcznościowe przem6wienie prezesa stawć...
:r2ys 2enie F.· Łfł dO\'IJskiego.

przyst~pne ..

Dla. prenumerator6w 15 proc..

•

"l\usscnlHlndclsdicnst der
oesterrei::
chischcn l~Iandelskanuner·· z Wiednia
li~
rŚcie do jYliejskie}1oUrz(~du 1'ar$lU w Po,zna::
niu donosi. że nropaganda rrnrau noznallskie
,!lO ·w l\ustr.d, osiagncła bardzo dobre rezl.d~
taty. że Urznd 'rtU~U w \Viedniu robi WSZy;,;
stko aby nawht:t.a6 bardzo ścisły kontakt' z
Poznanicn1. N a l/l"J:cszkodzie RtnJe tvlko' bar
dzo zlc pobczenie kolejowe 1)olnie,dzv obu
krn.imni, co oczywiście bardzo utrudnia :na::
wia%nn.ic nonnalnvch stosl.1uk6\v handl()';
\vY<.~h. ~)o Jakic,l!o stonnia to POlaczenie kole:::
kn,ve Jest lliewv~(Jdne dowodzi fa.kt. że chcąc
przyjechać z Wiednia do Poznanht_ lub Tortl
,llia, trzeba stracić bez potrzeby całv.. jeden

(Piotrkowska 108).

'MI

er

blankiety, rachunki, koperty i nakłady tygodników~

zdrowe

S'I'OSUNEK AUSTRJI DO MIEDZY N A:
RODOWEGO l.'ARGU W POZNANIU.

ku czci 3..golajo
w· lakr,.·

. '''fIlAllUilal .. Zycie

cele 'Pl'zen1\'slowc, co spowodo\\rało krv$
zys $osnodarczy literalnie we ,vszvstkich
dziedzinach przernvsłu. Bez '\VzQledu na
oshu.!niecie ' lJeWlle.l shtbiliza.cH walut\'
zniżka cen nic daje sic zau\vaivć. Nedza
Of;!arnht sztwolde sferY ludności... Slowen-l
,współczesna Polska jest kr~den'l o nad:::
zwyczaJniepe'\vnej sytuacJi gospoc)at$
czej i noli t yc7.l1cL
.A.1bo .n.\Veinszteill jest tak plvtki.:i.e
nie urnie patrze<':, albo Sowletoll1 zachodzi PO
tr.zebtl wn1HwjH(~ w s'ryoich •• obv,v;:\teU'· takie
banhtluki.

.~towarll~IBni~ .Handlowców Połs~icn,·

111

.DrukarniaAltcydensowa

barcb:o niskie pensje. \V celu st~biU-:

zowania walut v zmnje.iszono kredvtv na

Piąty

-

Dziś

'·-Odczyt 'l\:wa ~,Rozwói"..
(r) \V najbHższ" wtorek odbedzie siC'
.w s:.tH Z,y. MaJstró'1v F~tbrvcznvch liczne ze-

n,;'Q() w \Val'sza\vie \vv(h!k~
Polska kra,
, jenl bez tCl'uźnie.iszOŚcl,. ani 11rZ\1szłości.
I)olska rozld(:l.da sję pod 'wz!llędCltl polh
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--000---

,

\Veinsztedn hvierozi:
Na lJodsta wie wr.l"żenia cdnieSio:

\Vznosi sic z wolna srebrna 2:i:\81011:1 ...
Oto lVlaryja z Svnkienl u łona.
Sznur na Jej szyi kr\va '\vvch koraliSkr7-'t sie brylantów tcczc onali.
:DJadcln kosztownv skrol1 Jej okohrZkrb\ otacza Ja aureola,Z P()Z~l poś'wiatv lśni<1cc.i sic 7.łottd-
Patrzy twarz rzewnej 1Jclnn teskonoi"V'6
Pl1tl':~a f!lcboko oczy P1'2CSlTIt1tne
Na te sch..,lone thnnv 1Jokutnc...
Plvnie do ..Matki fala łez cichu"Pos tać klęC,zaca bieli sic Innicha.
\V dłoni zlodstv trzvn1a on. kielic,h .. .

- HMadame Butterny'~ w Pabianicacb.
W środe. dnia 6:;~o 111aht t. b. o !:!odz.
?::.ej min. 30 wiecz. na scenie teatru .. Luna" w

a.t

CzęstoellO'"

IV!.

.,yskiej, Królo\ve.i Korony
Polskiej.

S2częlnie
,vvpdnion~l. widown.ia
każdeeQ
:wieczoru - świadczv nailet'Jiej o wartości POli:
~'odzeniu sztukj"

-

(lbraZełIl

Przed

l:..~C

o.ry\\iel~ z !Ir'anaIadt.us:r.alll! Wyk•. 1'.. KO~Q:!ny
04. IIMfi.tzenie" mttt. Szopena i in. kompoz,toffSw'
, . obr..Zł2ek baletowy \t'I wy'k. ctl_ Stow.. .

Część
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5. Fili ŻUlli:tt ł: erbaly iednot:ild •. :t: frane.
6. łlt')olstH~ w tai'lcu\1 wielkie <łitlertitinHult.l:udeto'Wc.

DJt. -;,h6tó"" BP ot)?go. BaleimlstrzW.ldoje.'ld. R~~
ż);ser. l{ .. 1':'lfCZSński. I<apeimfstrz .s. Harte!JJ:Je rgi . < , ,
P01i)~:iSl:t"'progrl\m .·.p·o~r%e~~iWieł:k'~i~~:,*lłY:J''''
dzieci (pcczf'o~Qd~4pPt). ': 1"

Cena.wej,ć:"~łof!kowJe stoW. Zl.2,iO$cłe Ż. dał"' l'
Zaproszenia r02!Syfaneilłe b~dft.

