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. bm. Lar-z;:\d 'ł\'ilpriskiego Buuk~
llemsl{1~~go o~hlsza. hC.Yta~::!ę na nicruchor.no!
ci miejskie i ziemskiez,a nieuiSilczenie zalł~
głości i innych ualezyŁości z p()ź)/eZekptltlf
Bank wydanych~ jak rÓWniez za rdespłaceUl1!
, przedtermi:riowych pożyczekkrótkoternaioo..
wyth. l)okład.ne zH(,:zenie tych wszystkich li..

\'V/
~. dnia"

kbw wyborów, Naog6tl szanse sh'(HUlietwa
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są bardz(J korzyslm;~.'., .. '
i,.bie ,·konłerwatyw:uy_eb 47 pr:tes:do w!ftzoraJ ~
Na gie,łdzie londyilskiej WC1!orłt,l 2aWH~"
ł4ut'W,bQtów :ł! braku. k?!ltrkandyd',tów,. C(l
rano :e:akłady Q to, że większoś': rząduv..: a

,naftowi ,r.ekord. Szanse [Vlac Donalda m(-~co
~ .poprawiły. :t powodu
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fły, kt6ry odbierze część; 2~OSOW' prz,eCIWlll"
kowi premjera, kandydatowi Labour Farty.
;Niemniej widoki jego są słabe.
L@NpYN, HL 10. -'~! obec zarnkllllęCUl
laly'kan;dydatiiwl :nlożliwe jest ~ł::\~ne
ło.a~iesię ;co . do . prawdopodobu.'!usŁw. wytli..

uzyska 172 mand.aty, dzisiaj
.
. ~x:at~~w,~
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kandydatów pl:oru~do"
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:.BUDAPESZT. 18. 10.'-lnk donosi "Cu'"

'czaSHJI

~dytf ogłł.

szenia o nićh mieszc'zą się na 40 stronłoce
j,la jednej zaś slroui<!y' znaidul,e się okoł~ 5Ó'
pozycyj. Ogółeru więc wystawiono na licvta. .
cję około 2 tysiącenieruchomoścL które 'mają być sprzedane w. kolejnych terminach.' do
kOń,ca biez;l!'oku. ·Jest tocharakterystyczn,
Oobjaw orzeivwanych obecnie czasów~
.
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Jest (;;.kawe, źe ostatni ·ekumenicznY
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ront~l~s'na dzień 19 listopada 1932 1'" ma b'fĆ
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,'pra;wQsławnyt,h, Q Hit 'będą .
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powziętejednogłoinie,
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gutkiern" uMigrel1.t:)~Nervosin". zwrae,~jołe
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,gulfłen6.w.gd~uiSkich: Wszystk!~ te tranzak~i~, ,x"u1.tach1.1aekspori.jęc;7.mienli;h cukru. i. drze~
... ,,':?~'I'~~~+lnt>lI·nip.4vnp.1 tran2aI{cn holendersklel ·,wa 'Jrąz uln2w !la f'l:'Z~WO~Y okrętowe,J

na

~~

~_f1

~

tb_I-'·6~

Jak to podaw~lismy
w,btl\:hl zahug porniędzv

kiH~u dniami

pracClwnikarrH pic·
w}a,§ci::;ieb,'ł1i pie!:aril, z. ra.cji nie

karskirni 1.1
stoSQwatlia

(!{s, łlsta1.vy o . c;~asit::

prar;y,
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