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-Hotel, M ła Sala.
Ceduły Urz~dowej Giełd'l

Walutowej

I

AkcjoweJ

(o godz. l-ej po

poł,)

Ostatnie.

oraz wszystkie giełdy urzędowe, wstępne i pogięldy krajowe
i zagraniczne można abonować
w AJENCJI WSCHODNIEJ,
Oddział w Łodzi, Traugutta 6.
tel. 21-50.
947-7

Zawiadomienie.

dwa dni

aszyz

Wobec nie

wspaniały
zmuszeni

a

obraz.
będziemy

dającego się odsunąć

wyświetlania

terminu

następnych

obrazów,

"Ostatni romans Don Juana"
w

pełni

powodzenia

zdjąć

z ekranu po dwuch dniach.

oc-a
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ZgodnIe z zapowIedzią zamłeuczamy pool~eJ artykuł pIóra EmIra ł dowoIenla z obecnego st,anru rze-' Dy.kf ta tora da d)r,obnomlesl'Czań'
Vand:ncl:J~, Oądosłnn y, redakcji "Głosu PoIsklego" przez znakomitego le. czy wylladoW1ltie się wcale nie stwu l burżuazji' gwarancję przyader !~;:>I~·t\V l:d;!)skrch w odpowtec,lzl na prośbę o zalecie stanowJska#._M n~1
b t] j
l _.t śc';t '~ ?
wohec rl.l~hu la!!Zystowsklea:o. ~arnlaJącego EurO'Pę. (PrzyP. aed.)
w;:,J! ,!\iIasy ro o' n cze .
, SLJi'O II SI Y
To maximunn g>oryczy i nfezado, W przeszł,oścł. gdy 'kaplitaHzm
Powodzenie zamachów na po- stytucjom parłamenltarnym t d'emo wolenua sltwi'erozamy WŚIrM dI!."nb byą jeszcze potężn'Y1m, niepodzielwlSzec'hne p.rawo wyoorcze i roz- kIratycznym ~ą istotnie ?oWlod,cm nomieszczaństwa, Ik:.tóre ni'e żyje nym wtladca. ,Jk.rainy Iegallnoś:i",
tam w partjach sO'CjaIiSItyczny.;;:h ~drowtia ~ tęzyz.ny ~sb.oru k,adJ!t,a- ani z roLTli'Ctwa am z, hand~u debl.- odruchy bunltu i przemo'cy poja-

bu po,wSItrzy.marua 'Pl'ących !la..
,przód mas !l'ob otni,czy ch.
Z d
'
'l ie ze zdl.~
. ga ~a~ Silę ~,UlPe n
,~
rnem. iz me na,lezy bra,ć te,&'<> sta:
n11 umysłów z,bylt traglcznde, By;
łoby jednak błędem bagate1tzowa~
calą sJ)ra~ę.
.
w niekt6rych krajach s.kłondty pra hstYlczn,ego. ~y tez" p.rZOOlwn,e, LIcznego: w~r6d oferutJ~r6w, em~ry wialy ~ię po st!fon~e klasy robot- . IdeologJ~ faS:ZYs1t?W~a wzmacsę rea!kcyjną do. objawileJlia świ~- rue stwierdzaJą one lego roz.k~a,du tów, UJl'zędnul~6w cywilnych ', woj- , !1iic:ej, nie wierzącej juź w ,>iłę ma tendecJe reakCYJne mnych gru~
tecznego nastroju r do wylewan:;'a i słabości.
skowycl1, słowem wśród tych, kM : pra\\ .l, i lega1ności'. Tz.lk bylio u nas. Należy ją zwaI,czać, wa'lka zaś ta.
tez ~()!loodY'lilC~ nad rzeGJOmym u· StwJerdzam fakty.
TYch do'chody nłie nadążają za w Bclgji, w 1886 roku.
n'ie ogranicza się do przeci~~ta~
pad~lem socjah~mu, któremu ode
Oharakterystyczną cechą ok're- \\'\ZII"Osrom cen.
,
" . w.ienlia jednej Vlrzemocy dmg'leJ,-'
brano już wszyst«de i~uzje.
su woje.nnego f powojennego jest Spadek waluty staroowi dla tY':h DZliŚ. gdy ruch rohotn:c'Zy. bh~·lofenZywę należy poprowadzi~ "
Mylą się sromotnie. Me docenia ro~ład klasy ś,roo.nitej. ściślej m6- grup liUdnośd prawdziwą !klęskę; s~~ swego celu, tOCZY, saę S~ok?J- na terenie Ldeiowym, Pójść da
ją 'Zupełnie siły żywotnej socja- w.iąc, ~ej jej częśd, barozo lilcz!1t!.I. franlk przy kursIe 25 centymów
nieJ t UiMada ~ szerok'I,em łOZYS:,Ul j tych z,rujnowanych dJr.obł'lo.miesŁ'"
Uzmu,
której podstawą bYlDu bylly swte zna-cza stral:ę trzech czwaJt'ty~h nakszt~U rz.a'!. ,gdy prze,~ mlsą czan ,i wsr.cazać irrn jedyną drogę
Socjalizm nie narodzit się WCZ'O dochod'y,
majątku lub doohodu; bankntctlVo~ zorg~nlZlowanych ]Jil"oletar]iUszy 11- wyzwolen'ia - ws,pólny front ot
raj, pil"ZJechodz'ił dużo i cię7.szych Dwie kJ:>.sy na'tomia"'t UlCi,erp:a- niemieckie dO'PlTowadza do tego. iŻ; ka:ouJe się, perspektywa l'eJ'alnc:: klasą robotn1C'..z;ą przeaiwiko wro-.opresji, wie z doświadcz,ema. 1ż ty znacznie mniej tub korzysta'ty służąca np,. która odłożyła 5000 i uchwycellla ,\\rlb,dzy w
ręl,t; I gom pokoju. vrzedw1m VOdŻega..,
wszystkie wielkie wojny i rewo- wdęcej od dnnyc:lt w tym samym mareff< na czaamą gio'elz!nę, nll,e bę- ; - klasa ,p~.gI~daJąca wtasn,le, ~na: czom wojennym, przeciwlko cl:jc..
lucle pociągały zawsze za sobą czasie: z jednej strony wielki ka- <łzie w sianie KU'Pfć 'Z,a tę sumę na I która dz,1s1aj Jeszcze rządza, W!(~Z,~ nom paskarsk,im. F~scio reakcyjn.J
okresy marazmu, zmęczenia, reak pi'ta1izm t caia :k1lilka n.arooerów, wet ,pudełka zapałek
zamachach. w d'yfkta!:urze mn'cJ mu należy ;przeciwstawić fascil)
cjd; zbrojny w tą wled'?:ę i ufny w z dmgrej - mrgan!rowaIln klasa
'l
~ ludzie' i sz·oścl j.ed~y, być mote., ~po:6b sQcjal'Lsty,cln'e, fascio (zjedn.o'Cze~
swą );lXzyszłość, nie boi się soc!a- robotnicz,a.
I. cćt dZ!'Wlleg~. lZ, C z 'r~e~ p:z.~dt.uzema swego OOW1,eJącvgl) nie) wszY'stkich tyd1, d'la który?u
łizln przyznać się do porażek, nie Nie ułega ~adn'ej kwestji~ iż zdoi).. zruJnowani, ZT.l,szC'ze nl ~ pr ,yg , Się]1l:Z wtadztwa.
WZifoSlt Kapitalizmu oznacza: me....
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n,lepe .vne. Cl~ Ma z 'POW '~pierwszego I-epsz,ego awanturnL1ca cus.kJiego, na których król his.zpan- Bruksela w paździemiF.<1U
Radość burżuazji' na widok tego·1roży?,JlY. Pon(ls{ 9ku1lk.i w3!ha(l I n ~.(
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a.?:.v: 'W '!Jemcz.e~. ~:'. eurek'Cyjną (powslańczą), staje "l<; majestatyczni'e w swyoh fote a') gl Vanderveldc'go co do ;J(}p~awy byszkodz1., iż przeCiwnIk ludzl Się ,lu stopa życiowa (Standar'd v'Y hf,,)
tak' j hwNl nie klasa robo~l1.- dyktatorskich.
tu I warunków kl:;sy robotniczej 'v okre
z.jami. A może nawet. z włas'lego otn:Lżyla s-ię nieSltyooanlie. Ale, :ta- w
te c I
',. czańs1wo a-I
'
,
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'- sle powojennym na:~ży Jednak rozumieć
punktu widz'e,n~a, uczyniłaby do- ""et w 1"'' 011 O{,rajacn. najwiG~(sze c~a, lecz d!rObnbomlheyz
, Jeś1Ji gdZi'elndzlej pe\Vn~ ~ę:"ć tylko w odniesieniu do stosunków w kra
. b .-, ~j
d 'ą,c "r.b'e 'Oyta- s~~-ody ""ol1JOsl ~,M. l'nny nie masy glltowane, ,pod- cc' tywane przez! burżuazji gotowa jest r6wmez c~y iach Zachodu. U nas warunki materiał
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Dziękfi' sile " splI'awno wszys; I~I'O,
rzy my ślą o wyzy Ścj.ć buty jal{Jcmus
y,~ta orO'~l, ne klasy pracuJące po epszy Y SIę Y
me nas ępuJące: CZjT ulam ts.O· -lO (lo, 'e,
I'
l
• - Sikaniu g'o jaJko si,ły prz~c:iw klas:e '
t b na'mni
b Ojęl w r. 1918 _ 1919. Póinlejsza gwałtow.
nie pewnyc.~ sOjusznJ<lÓw w fas~y śc.i związków ruchoma ~ala za','
ale i()zn~cza 'o y J eo, a Y ~ na dewaluacja nietylko zniwelowała rew
tach, narodowYlCh socjalistach I robków przystosowuje się mmej robotmczeJ,
. ,c.z.tl~a Jl,lną; . W\P~0s>t ?rz~C'.!w~:e, zltltaty podwyic[{, ale obnJiyta koń~
w innyoh bołszcwikach naop::k?, lub bardz.iej szybIlm diIJ , WUDStu
Ale któź o <mire.di Się,twierdZIĆ, ,zl C~Y~i to yo:\.'!ew~z .c~Ul'~ Się S!l?"'lcu, tlrob!d !>Ol'Jiej pl'udwojerutej nor,~zy' zamaooy, spiski, nr.zOO.l.V1ko 12 cen; w. ~me.x.intum n'ieZó;L- to ()d.~o~e ~ de a~JJto[Yt~~U 1)QIUewaz me W.tdzl mnego spO.::.o- my,
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Pod tem
Wrażenia ogólne"

hasłem głosowały

wczoraj w sejmie stronnictwa

rzą.dzą.ce.

•

w tym celu, by dla wszysfki'ch bezzwłocznie Drzedlotyl komisU wi1ek strony one by ,nie pochodlzi· a oba wmoski odeslaJJlO do l100misJl
pfatników podwyżka byla 20-to administracyjnej olanv t zamiary, Iy (oklaski na 'PTawicy).
komtt:rllilkacyjnej. NaS!! ępnie odbyl
WARSZAWA, (TeJeł. od nasz. kares- k'rotna".
~ dotycza.ce reonzanlzacłi admlnł- I
Nagłość wniosku odrzucono.
się wY'bór czltonków ~ównego koI'oodenta). Na wcwraiszem posiedzeniu W głosowaniu bez S'P'I"Zec1WU
stracH oaństwoweJ.
a wmlioseJk odestanID do komisji.
mHełf:u z1emSJkliego d lC1h zastępsejmu przy ustawie o podwyżce podał- odrzucono poprawkę senatu w
MUl1iis1er SlPTaw wewne1trzm.v.ch
ców.
k6w gruntowycb za drugie p6łrocze, sprawie skreślenia p'rD>gresji, a : p. Kiernik: Rząd nie ma nic przeRząd z kolejarzami
Do komitew we SiZ1l r posłowie
wlększ6ŚĆ stałym zwyczajem rozpadła przyjęto inne pOPTawki. Następ-. ciw temu wlnio,slkowi i g-otów iest
"robi, co chce".
Malmls'kJi, GodlewSIki, Boguszewsię i ucbwalona została poprawka posła nIe
na na.iNiŻ'Szem posdedzeniu komik1 B d
k1 N
k
Diamanda a odrzucona reroIuc3a ks. przv:ieto rezolucie posła mama'11- Sl.ii przedsta~ć prog-ram SIWoich
Przystąpiono do nagłoścI wnlo- s I ro OWSl I.
azwi5ł '8 wyLutosławskJego. Poza tym jednym InCY- da. a odrZUC\')l1O re7..o1ucję ks. Lu- ' Iyrac w zakJres!e J)l'zetYI'owadzenia sku N.P.R. i P.P.S. w sprawIe branyc1I zastęp'c'Ów ogloszone rodentem ciężar rozpraw wczorajszycb
tosławskiego. .
zeslPolenia \vładz.
strajku koleJo.wego.
staną na następnem posiedzeniu.
%eśrodkował się na nagłości szeregu
Uchwalono bez zmiany w 3-ern Obawy wnioSkodawców· iakoby
Poset POpiJel: Mimo uspakajająS J
h
I d - ~
wnlosk6w złoź:onycb przez lewIcę w czytaniu ustawę o wstrzymani'U ' owe rOzt)O'rzadzenia naruszały w cyclI zapewnień PAT"a strajk !foze m c ce w e z.e ,
związku z sytuacją polityczną w kraju. eksmisji dzierżawców gruntów, czemkolwłek interesy szkolnic- szerza się.
O czem się mówi
Był tam więc wniosek o konfiskacIe zajętych pod budynki w miastach
twa. sa Dlonne.
I Dzisiaj w województwie śląskim
z p. Koppem.
czterech pism krakowsklcb I o propa- i wsiach na kresach. Pozatem
Zwolana w tej sp,rawie komliłSja wybuchł ogólny strajk telegl'ofIczMrurszateJk oświadczył. te W1p.fy
galldzle faszyzmu w urzędowym orga- uchwalono rezolucje pooła Pryłuc I re'QI'lganizao.ii admrinistracdi, .ie'sz- I
ny ł kolejowy.
naJ nag1ly wnJioseJk posta Rudzińnie policJi t wreszcie dwa wniosk! na- ki~o. alby rząd do 15 stycZl11Jia t C'Ze rod p.rzewodl11~clbwem p. S.BkCIf Strajku nlie wY'WIOtaty oll'ganizacje skiieg.o w sprawie 'Pertrakta,eji r.zągłe w sprawie strajku kolejowego.
1924 r. przedroŻYł ustawe. rC1n1łu. 1 s,k,iego, jako mill1iSltra S,PTłlW we w- ,zawodowe. ani teżnlie wybucht on du z prz.edstaw1cielem Ros}! ~oPrzy dyslrusiJ nad temi wnlo.skami
iacą ostatecrznie te ~tosun!kt
!I1.etrzny.ch, posfawila w spraw'ie z p'obud~ politYlcznych.
wieckiej. Nagłość wnLosku tego
wIększość postępowała według !ItarteJ
s1:osumilm admimqs'traoH do ~zlkol- Ma on podłoże czysto ekonomicz. b ć
d II
drl . j .
Już metody: na ostre mowy opozycyJO zaopałr:t::enie
nic~lwa dwie zasadY: z których ne.
1!lO.~e. y uzasa n ona
'S Ia, JeDe nic slQ nie odJ)Owlada a w głosowa.
inwalidów i emerytów. iedlf1a P'O,par:la wlelkslZi()ść. a d-ru- I Pracownilcy wYczerpali wszyst zel~ nne będzie splI'1Z e diwu.
niu nagłość się odrzuca.
. , . I ga mnidszość komi~.~. Rząd obec ,1{J!·e środJki legalne.
Wobec bralru gprzeC'lW'll zabrał
Poseł Popiel i poseł Żuławski bardzo
Przystąlpl ono do nagłOŚCI ~n'los. ny w poszanolwaniu niezaleŻIDośc1 Rząd odnOSi się do tej sprawy gto,s poseł Rudz!ńslki, kltóry o·
ostro scbarakteryzowall postępowanie ku posta. Gr~ebe·g? W sprawie za- , szko1noic1wa. poszedł tak daleko, z niebywałym lekceważenIem. świadczył: Wobec tego, że o torządu względem kolejarzy I poczto w- ?patrzema mwa~Jldów przedw?- j że na żadmej z t~h zasad nie sta Sl,owa p. mezesa rady mil['l'is1.r6w czącY'Ch s.ię obec:nlle pertraktac6w.
Jennyoh l. emerytow. Za nagl?Śc1ą I nąJł, ale maCZlIlie o,gTa:n~zVlł teh że "Jutlro bedzie gorzej" pli'zeidą cjach między rządem polskim a
Szczeg61nJe ostro brzmiały oskarżenia p~zel!laW:lal poset Graebe (Zjedn. postano,wienia. Jeżel~ wogóle
. ck> naszej hd'sl .oorji, a gdy pracown.i- nrzedstawUlOi,e~em RoS'J! sowiedru'ei
posła Popiela (NPR.). Pan Witos po~ ' mem.eckie).
' .
.
może być mowa o Dewnci kontro' cy zapytalii, co mają robić w tern K1o'PJ)en1, kolportuje się r6żnorod·
czuł Icb ostrze I po raz pierwszy z fa- J Pos.et Blg0~!Skl (Oh · p.) ośwn.ad II. CO do spraw personalnycb, to beznadzi'ejf!1.eaTI potożenfiu, od1Jlo- iIle pOg'to'Sk!i. budzące wątpliwości
~y rządowej rozlegały się ,,2iwiscben- ~za ~lę lP'~eclw ~ag OSCl, uw
d aza- Inie bę&.ie to mOo1o!ro dec~rdolw'ać w w'i ed~iano ilm
co do zaSJad wY.tY'cznych n aStZ ej
'ruf'y".
"J ąc, ze WI11lOs~k Jest przes~ zony tych svrawach, lecz bedzIe mlalo :
.,Róbcie, co cbcecie"!
'Politytki zag'lran,icł7J11.eJ, wnosimy:
Na trybunie Jednak nikt się nie uka. 'pr.zez rprzedtozoną prze. z rząd uS-1
charakter opinii
Pfe,zes rad~ mil1isltrów Witos'
S'
d d t· .
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tawę o wvkonandu decyzJi rady li.
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i
KlamS'two' .
.
"eJlll wzywa rolą . i() z ozen~a
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. gi narodów o uregulowaniu spra- I udZlielMleJ odpOWlec1mm CZVl1'l!I1ł-; P t { Ił
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Napróżno z ław opozycJI pytano. wy ubezjpieczeń społecznych na ! kiom w ~'z.kolnictW«e. orzvczem de ,
oS'e. u a w~ o wla c~a, ~e 'j}TZled komisją spraw zagranic.z,,,Odzle fest minister koleI, czy ule ma t '.
h ' . :. . . k· ""h
cydOlWać beda zawsze ~adze l pow<otame IJ{QoI~Jar~y na Ćw!cz~nIa nydh o pertraktaciach \!'Ządu potl'llam ulc do powiedzenia?"
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1 k'
. mini!s1e'nsłwo oświaty
a J)l'aWil'CY, o as I na eWlCY.J a10ść wnlosk6w odrzucono.
ra a u w.ersa_s lego.
l N · ł · ·ć
i to
' . k Od i Na .iaaciej podsrt:awfte powoJano koNagłość wn'iosku uohwaloDlo. ~
L
Sto Or.
I(ol~~ nI~mieccy • wiec.eJ prz~- !
OSd orkz~'I' d:"t~se In ej 11ejarzy do Wlojska? (poset Prager: wnJiosek odes·ta.no do kom'i'Slf
,
5łuzyllb~ Się ~DraWle ue przez . s ano o o
l a
ms racy e·· sł,udhajcie teraz!).
spraw zagran:imnych.
zlIłaszanłe Wlmos1(ów ~a,dych, ~I 'Min. Kiernik w obronie ' Jeżeli się powoluje na ćwiczenia, Następne p'O'si.edJzenie w~ wtJok~wattłvch oote~ w DJsmaoo me- I
"
to trzeba powołać cały rocznik, 'ret{' O' godz. 4-ej po połudmu. Na
WARSZAWA, 31 października. mleckich dla SZtmdZ211'ia Polsee, I "faszysty Rapaporła. ! inaczej jest to naruszeniem kon- porząd:}{Iu dzienmym mię.dzy innystytucii.
mi p'ierwsze czytam1e p1'leliminrurza
'(Pat). Djarjusz 76 posiedzenia sej- , ~cz~?rzełtz zwróc~~i.e sh hdo sW Ch , Pos. Czapliń:ski (PPS.) uzasaJd~
mu w dniu 31 października 19231 rew:JlIYC • CZV zna~IOO1YC w lem niat
I Nagłość wniosku odrzucono 174 1nidżetowego na rok 1924 '1 dvSku11'., poczatek o godz. 2.30 po polu- ~ch, .abYpsJkłonil1 Rze~:1~~o WYb- na2łość wniosku w sorawie ofOPa l
głosami przeciwko 134,
sja nad eXlpo.se mtnistra skarbu.
I:... .
.,,3Cema i() SC'e sum JJlcU1CząCYC
.
",In: u.
się Jej
t tul 'ez()ll' erzeli
.l
f!.andy faszyzmu w urzedoWVDl
0---Do pierwszego czytan.ia ustaz y u Ul> h e
I SIm e- oNaiJie oollcU I adntinlstracił oań .
•
•
••. •
, wy o zmianie przepisów dotyczą.d . ~znyo
Siwo weJ.
c 'ch ochron o'bszaru konstytu- i do wy ania aktów. bez kt6rych
.
.
v
"T
vrie!'ll spraw nie moż:na załatwić. W:nJ.Osek dOtVCfZY szereg-u aritvku
•
,
t,~.Il~ . ~ł~d~ naczelnych,
oraz "od~ t Na1!łość wniosku o,drzucono a ł ów sędzie~o Rajpworta w ,.Ga( Rzr>ht~l, zabrał g.tos poseł !\r911 - wniosek odesłano do kOmisji'
zecie AdJmin-i!StII'aojj i Po Hcii Paó.
l1<:c\~'skl
(komum~ta) , s~awlaJąc
.
stwc'Wej" , bed~cvch apOlteOlZą faP. S. l.. nie chce ani Skulskiego, ani gen.
(",~mosek odtrzucen~a prOjektu w
O szanowaniu
SZVZIITIU w Euro,p1e.
Raszewskiego.
!pIer~szem c·~yta.mu (wrz~wa na niezależnej prasy nie
Wniosek domaga sie zbadania
pra\~lCY. Wmosek ten seJ'm adtei s,warwy i ukarania wilI1lnY'ch.
WARSZAWA, (Telef. od nasz. wysunięto kandydaturę posła Po.rZ?~,lr. a us~aw~ {Jdestąno do kcmoże by~ mowy.
Poseł Stefan DahrowSki lW'ze- koresp.). Wczoraj odbyło się ze- sadzkIego i P. Webera,
Nastę'Pnie poseł Piońrowsk1 u- maWia prr-zeciw na~tości wni.os!ku brarue klubu P.S.L. Piasta na kM
Dale~ omawiano sprawę dymlsli
m'sJ ' praWn1C~eJ.
Po ref-eracle posła Knothego zasadniał nagły wniosek w sPra- oświadczaiąc iż osGmrżenie "Oa.
'
brzy jęto w drugiem i trzec.em wie konfiskaty czterech dzienn;- zet y A!dnn: i 'PoI Pań.sltw."
jest! rem p. Wftos wygłosił referat o gen. Szeptycklego. Klub wypo..
czytan~u ustawę ~ ro~ciągn}ęciu ków krakowskich za rzeczową rówmie cieilklie. j~k nieslulSlwe. Pi celach ost~tniej rekonst~ukcjt i po- wiedział się stanow~zo przeciw
,2'!a wOle~ództwo sl~skle. UStawy krytykę ostatniej odelzwy rządu S(tuo to zamieszclZa a:rttvtkuły róż- I stawił wmosek o objęcIU teki ro· wysuwan~j przez Cbjenę kandy\\ ~P!awle nąbywa.na merucho- w swawie wy'buchu w Cytadeli. nvch kieT'Uf11lk6w a !dba tv'Jtko o bót publicznych przez P. Leopolda daturze gen. Raszewskiego l w na
!lmO'SCI przez CudZOZIemców. S])raWniosek wZYWa rząd. bv wv- wV\SoOikt poziom naukowy
Sk k'
W' k t
tk I t
J d k li
iedzl ł ł
' wozdawca zaznaczy t że w ostat- d t . 1
.
din .
M' . .t
. . t T",...n..! 115 lego.
Olose
en SJ>O a s ępne ys us wypow
a sę
. 'h 6 . ,
h ':b '
k' . _ a PD' eceil1Je sw~podW'Ja. ~ . J~JS' er s,pra w wewnę rZTIY'Uu! si.. z opozycją nieomal jedn{)nty~l- wyraźnie na rzecz kandydatury
liiI C l1!leslącac u,' r. wy U PlO. org-anom, zabraltl'lalą<:e .podobn1e Kl'ernttac:
..
110 na Śląsku 152 nIeruchomOŚCI. brutalnego ! nieslP'I'awiedllJiweg-o
inis
I P li j' ną. Kandydatura p. SkulsJdego zoo gen. Sosnkowsldego.
a w tej liczbie 102 byty nabyte Il trakltcwanaa p.r.a sv i aby UlSzan~o- 'p,G~zetta .. A~j ttra.cii
śO'~1 II stała odrzucona, a na to miejsce
ans w. me es organem CIS e
przez obywateli czechosbwac. l ' 'ć .
d'
. wanD meza.ezmos Pl a.sV. za~wa· urzędOwYm lecz półurzędowym.
k ' '-'~h . t~ k'ze ro d"
:ZI Sle pr' e]rzen.c, raiIltO>wana w ko,nstYltucji·
. '
.
żp to ~kupvwanie n :eruchomości l N ł'ć d '
. 160 ł
ł UrmeSlzcza ol11a artvOculy au~rów
ies: celowe.
'
rul: os o rz( C~łlO
2 ()sam. Wlszys,tkich kierunków pohtycz-"
j, s
przecIw 133'0 .. d . rryclh, o jlle są one traktowatle na·
W rządzie
Sena~ nie obronił
'1'(111 o e!k. o~estano do k m~Ju a mi ukowo. Należy równIeż rozróżn1ć
obszarnikó,'V.
ms,rran-lTIe.1.
dodatek ,,Na p osterunlku" , wyda- uważa że pakt oddal trzy teki w pacht chJenle.
N- bł
d-·"
wany slPe'Cjaln'ie dla postemnJ:ooPrzy~tąpiono do poprawek se- I "le agon!, lotni
wych, czyte1ln,ilków tej gaZleił:y,
WARSZAWA. (Telef. od nasz,tsze: "Zmiany zostały dokonane
nauczyciele.
pneznaCJlonej dla wYŻszy<ch funik- koresp.). Organ p. Witosa "Wola,w tekach, przymanych w pakcIe
"atu \'Ii spraWle wykładnika
v.. :'~k: pOd.atku gr.un to.\vel!,o
Naste,pmie pose~ Zy~mt No- I cjo'l1arjuszy policj~ i adminiSl:raoji. ludu" w numerze datowanym 4-goj ósemce. Jedynie Korianty wszedł
~ ose r D "ama~d. Sejm wprowa- wielki .. Wvzwołc.nie" uzasadnIał I Art. P. Rapaporta, drukowany listopada podaje cbarakterystycz- ' dodatkowo, jako reprezentant od.
d~:l d'.v a stopnl.e, .lS-krotne ' }O-:nag-lość wniosku w svrawie uchowa ! właśnie w ••Garz-ecie" musI by~
"t i
b ił ó
aj J
krctn~ POdIDJeSle~,e \Vvklad~lKa.:tv rady ministrów. dottvc.za'cej re-lt~akt()w:mY !ylko naukowo•.~dyz ny komunikat o rekonstrukcli rzą-ipart1 ro' otn {W, nazyw ące
IstotnIe d~waluacJa była 20-krot-l organ izacji admil11is.nrac,j.i państwo- me zaWIera zadnycb tendencH po_ duo Po wyliczeniu zmian, które za- sie Chrześcjańską D~mokracJą.
ną. ale sen!? . u~naf. ze dl~ dr~~- wel. Wladze dl"lllR:1iei in,SltalI1cH i mi
I~tyc~ycb.
szły w rządzie "Wola ludu" plnycr właścI,cleli byl~b'y n , em~!lh - I '1is.terstwa otrzvmałv odpiJS uchwa Nawe.t p:-zec'lwmoy faszyzmu Zg)Q~:cm ~ok~'vc .<:a.lkowlcle dewa 1u1, t'r rady mdn iSltII' Ó'w, dotvcząJcej re- dlzą SH~, ze
•
Cle ktorcJ on<!. nle mog~ Wyzyskac orgal1'iza.cH admi,n[Slbracjl pańSlbwo aby móc zwalczać Jakieś zjawisko
w ,tym st?pn.Ju. co wl~lka włas- weJ. Obawiamy sie. że
należy je poznać.
WARSZAW A. (Telef. od naS1-. wojskowycb z oołączenłem odra..
'p~sc. 9tóz se~at spełnIł tę fullk- drof!.a administracyjna beda dlako Allua:j'i polityczm;yc1
h w tym ar·t y- koresp.). Na naradzie u prezyden- zu źródeł poL.Tycła łycb kredY'"
eJ(,. ktorą lev{1ca zg6ry mu przy- nvwane oróby oodporządkowania kulJ.e v.rn1iosikodawca nie wVkazat
ta, jak dOwiadujemy się, dymisja tów. Gen. Szeptyckl nie udzIelił
p.-:;: W(! l a.
.
w ladzom oolitycznvm wszystkich Policja' J?ie słucha i sluchać ule
gen.
Szepłyckiiego została odrzu- ! podobno osfareczneJ od,powfedzll
. o znaczy. ze
innych władz.
bedzie mko~o. pr6cz legalnego
cona
i zapropo.nowano następują- na tę propozycJę I domaga sIę stamv SWf'!?:O wcJVWI1. l;y warstwy Takie s.koQirdVil1{)wan~e
władz. ji'ządu konstytucyjne~o P'Owołane~r;l-c'?'lt:w:. nil'. p!ac~!t !l,?~at1\U w nrzedsiewziete illa lepsz~j &praw
~o w państwie.
. ce wyjście z sytuacjI:
nowczo satysfakcji od P. Kuchar.:
łk'1kz. 'te wV30kos~J.
nOści i osz<:z~dlJ1ości moze nastą- Nie będtz.le ona narzęd'Zfrern w mRząd ma przedstawić uzupeł- skiego w formłe przywrócenf.§
Dł~ tc~o \Ynos.z~ rez? uCJe.: W!ZY pić t1~~ik,o na pocLsltawie ustawy, u. 1czy1im n;f<11, prócz legalnego rządu
nlenia do budżetu, zawierające skreślonych kredytów.
'\~ :~'5 r ~~,d, ~:. me,:wlO~ZnI~ prze ch\;"alonei P'l'zez seim. D~a te~o l:kl:6n: zna;'d.ZIie środki l>r~ec~wsta
.
d HIZ, l S,-,,llTIO\v 1 no" elę do ?"t!l-"YY wl1i~k uas:ły WZYwa rzad. bY wderua sIe zamaohom, z Ja;kIie~koJ większość skreślonycb kredytów
o ~I)datln; gruntowym. zmlemaJącą brzmi'" nie art. 10 w tym duchu. WJl.W:l1I;f;lt2!v.l1.:.Jt·'ili·r~I'~~m
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Konflikt Szeptycki-Kucharski.

I'

w v:;okości, ucnwa!{)~lei oa drmde
~ółrucz2 d~xbH·owo.
Poseł ks. Lutosławski zgłasza

Występy artystó
warszaw§kich
Przyjeżdżają: Węgrzyn, laracz, Fertner, Zelwero-

W naib iiszych dniach

ci ~l' tnićy. ldórzv Z3P'łacili pG a·
i eh: za druzb";jf ocz::: 1923 zgóry.
;. 'Ii za!;. v':qz;,ml G::l d ~aCeli.ia do

w Łodzi.

•

wicz, Chmieliński, Sliw ~ cki, Owerło, Parneli, Hyszkiewicz,
orai panie: Brydzińska, Smosarslia, Malicka.

rezolucję:
Wr;ywa się rząd, by
Szczegół7 w iutrzejsz7ch ogłoszeniach.
l:Jezwlocznie wvstą:pH z nowelą
do ustawy o podatku gruntowym, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ZGON BONAR LA W'A.
11
LONDYN, 30 paidzlern\ka. (A. W.) _
Dz'is\aj zmarł b. premJer angielskI, Bo- . BERLIN, 31 października. (Pat). wadi, 3) utrzymanie ładu f 'POI'ząd
saD1otnoŚci.
nar Law.
\. W,eodług dcm!i,esień d'ziem'l1ików par ku w Saksonii jest rzeczą rol!icU
W ARSZA W A. (Tclcf. od nasz, czówna; pozatem, Jak sIę dowta w LONDYN 30 teJ Iernlk (A W)
tie oenbrowe ,i demor\lratyazne wy a pomocy wojskowej może zażą~
z
koresp.). W dalszym cIągu reduk- dujemy, zwinięte zostały biura de- B
L'
: lł J a. OJ' . ; - \ raziły życzenie utrzymania koaIi- dać Mko pnzedstawic:ied wladz
~~:f'w e, ,cjl rządowej. Zar.ząd partU demo- cywUnY'cJh, 4) uSIUJ11dęcie z Reldhscji w mln. spraw zagr. otrzymała legacji polskiej pi':r:y t? dze narodów :ar ~~ u,r z Ss\ę d
gkl
de
r
n~_lego PQN a a a w c Ide za kratycZI!1ej uchwal1ł wezwać kan- wehry zWlo~eII1nilków rudhu lDraW[..·
wczoraj dymisję p. Iłła·lłłakowi- w Genewie.
a y przem". ",owe. a szerszą w OW- . 'l
b t
,1 ~
dT,(\,~ r.
ni p lit 7.
ł
t d 'I
ó~ C' ena.
y S anoWlczo zaaU\.lce1J!to- COWio-m YII\.a:.l'l1ego.
ę o yc ną wyp yną
op ero w p - ! wał wreszcie wobec Bawarji
nym wIeku, zdobywając sobie rozgłos, ł autor ,tet Rzeszy
Jako znakomity znawca spraw podatko- '
y.
BERLIN, 31 października. (A W)
wycb I taryfowych, które w okresIe lat
vy-brew powszechnym oczekiwaw
1908 - 1914, stanowiły glówne tło pollBERLIN. ?1 pazd'Z!llernuka. (Pat). Olom socjaldemokracja nie Wycotyki skarbowej. Podczas rządów gabl- !frakcja S1~lCJa~de~okraty,cz'I1.a par- fała ,swych ministrów z obecnego
WAR SZA W A, (Telef. od nasz.: rego myślą przewodnią byłO, że netu ASQultha, był przywódcą OPOZycjl llame'ntu ~1'emle?klegO powzIęła u· gab.inetu Rzeszy. Zarząd frakcji
koresp.). Nowy. minister rolnictwa , rolnictwo musi zająć przynależne w parlamencie. Wygł(M;!ł szereg mów, i ~h~atę. ze moze pOZlOs.tać W. koa- socjaldemokratycznej uchwaUł za
projekty budżetowe lIcu! tytko pod nasltę,pU] ąeemI wa- czekać na utworzeni rządu saP. ChłaIWwskl Gbjął wczoraj u- mu stanowIsI{O. O reformie rolnej zwalczających
L10yd
Geo-rge'a.
Podczas
wojny odegrał I :-unkami: 1) znies.ite~re sta1lU wY- sldegiQ. Wobec tego kołach parw
rzędowanłe ł wygłosił dłuższe p .Chłapowski nie powiedział anl
wybJtną rolę, Jako pośrednik mIędzy l Jątkowego, 2) UZl!1a~ l'e prz'ez rząd Ia!"ent~~nyc~ za pan .",:ał opły
przemówienie do. urzędników, kM słowa.
stronnIctwamI w chwili tworzenIa wlel- ! RzeSlz:y- PO&t.ępowarua •rządu b~- mlZDl, IZ WIelka koahcla Sireseklej koalIcJI. Po zawarciu pOlkoJu,wbrew wars1ne,go: jaJk'rQ otwa'l'he ~ła:manIe mana utrzyma się, a tymczasem
kilku Innym wpływowym przywódcom · k011S~tucj'i, a dalej POdjęcIe illa- I pozostaną w mocy nadzwyczajne
konserwatyzmu, był zWl?lennJ·klem soju- t ychml as to wyc.h .,kroków, . dozwo-I pełnomocnictwa rządu .
• szu z I1berclttym stronnictw. L10yd Geor Jonych klOillStY.truqą prZeC1W Bage'a, przeforsował myśl utworzenia 0-
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reformie rolnej
ani s owa!
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Delegatrząduzamiast ~~117/;;01~~aJ~.uj0~i~3Y u~~~~~= ~~n:t~~ąłg~baln;:;o ~z~~~watywnego l
poprawy bytu.
we w Krakow,ie pracują już ,nor- Przyczyną obecnej cboroby było wy

Hittler i Erhardt

chcą podbić

T
.
ur.yngJę.

WARSZAWA. )Tclef. od nasz. maln:e. mimo pewnych mi'I1imal- c1eńczenle organizmu, spowodowane nio
nych już zresztą braków n ; ższej ~ zwyllł~ pracą, I wstrząśnienie, spowodo
hl"
koresp.). W związku z sytuacją służby. Ambulansy Pocztowe od- wane przez stratę obu synów na woj- : BL..,] N, 31 p.:tĄdi~c / n ..r\'1. lA '//) 1Siko-bawarskIej odbywają silę bez
strajkową minister spraw we- chodzą przy wszystkich urucho- nIc.
: unzędlowe sfery nieJmieCllde stwier , przerwy ćwiczooia oddziałów
wnętrznych P. Kiernik wydelego- mi'Onych pociągach. Mlędzym ; asW osobie Bonar Lawa nu>inJa anglel- tlzi :\' dziś . że w'j"ew zaprze~zc- tIHHera i Erhardła. Cały dz,i et
wał do Krakowa wyższego urzęd- to~ve telefony i te, deg-r~fy .funkCjo ska wldalała JednegQ z najlepszycb ł n ' l ty od'l1!o ~nyclh clynnlków ba- rozJe:ga się huk d,zi.ał 'i w:artot ka..
nika mJn. spraw wewn.., zaopa. nUta sSp:a\\nme . 'PodobnIe Jak I a- naJ~zystSZYCb polltyków WIelkJej Bry- \' 'i"' 'k',c'h przeszło od tyO'od>l'a rabinów maszynow. . nch Podoh'nro
?arat Imensa. Służba. ddręoza- talij I.
. - I '. .
•
<:>'.
•
J'
. •
trzonego w nadzwycz~jne pełno- Jąca w Krakowie. została urucholotdlbywa SIę w Bawaaj:l kO'I1centra- HI.ttlell' PIl'z.eclągnąl przez LudwlgS
,
mocnictwa dla zwalczania ~trajl{U. m:'oną w dostatecznej mierze przy ZAMORDOWANIE MINISTRA. c;a nacjonali'stycz'nytCh bojówek. burg. .
,połnOCY akad.e:n i~ów'1r
~ia~e~ SOFJ~ •. 31 oaździe:rnitka. (Pat.) ~a graTIlicy tu~yńsko-b.awarSlkiej Na ~amcy turY'l1'gsko-bawa~skle.J
KRAK6W. 31 październ. (Pat). pomoc akaderrylkow o:,aze S Ię JUZ I Bvły mll/ll's'ter dr. Mliko,łaJ Gena- znany awam!:urmk, Erhardt udał oddZIały je.g,o dokoll!\.lją il'eIk'WtllZycJł
Strajk kolejowy przygasa. W k;I· zbyteczn ą . SIty bl0kWj e.n~ poczto- ! cliew w chwHi R'dv powracał wczo, sIQ do KoblencJi skąd kieruje całą koni i paszy.
ku miejscowościach zgłosHa się we wys arczą ca OWICIe do u- rai wieczorem do dom
\SIt l
'
WIED'PN'
d " k (P )
część maszynistów t kondukto- trzymania tejże służby \V calym
·
·
U W La akCją. Na rozmaitych p.unktach
L
,31 ipa~ z,lerrm a. at
.. .
. . p,rzez meZillanCR'O sprawcę zamor.
. .
N
F' P
d
. W
·
rów do sIużby. Ruch kolejowy jest okręlnl krak?wskIm wre praca na- IdowalJ1Y. To-wa,rzvszacy n1ILnLsDro- gramcy skoncentrowano lUZ wS'zy " eue reIe resse ~noSI z. eJ
utrzymany w dotychczasowych dal nonnalme.
_I wi b. mQll1ister oetll1omolcil1Y w Ber st!klie organizacje łiitt1era, Luden- marn, że przygotowa'I1lia WOJskorozm iarach. Opóźnienia zmnieiWAR.SZAWA 31
td!
'k li,nie i. KOn.~:M1tYlnOpolu Geszof za dorfa ,i Erhardta. Ba,ndy te są do- we zWiązl{ów praw,icowych półszają się stale. WC~Taj ur11cho- W Katowicach ro:'~cz~te:ndr~~ stal ,cleżlko ranny. Zarządzono e- s1wnale uzbrojone i p:osiadaJą rów nocn.ej Bawarii odbywają się w
m'ono nowG~ czteJYI pociągi t.Dwa- bna część maszynvstó'" sl·ln . . a- cn~f);:lIczme śled1ztwdo w celu Wykrv , nież o,ddziaty artylerJ'}' noloweJ' l' dalszym cliągu, SlZczególnie się to
rowe na orny" ąsk. zawierają- 't j
k"
n
LI
la "Iprawcy m'o~ u
,
ł'
•
ce tranSlporty żyWności. Na dwor- gl ae ę za. S!~j. lem. Ostatec'Z~.Ych
..
I . miota·oze min, oraz kUka aerop~a- zauważa olmIo Kmnacl1. PowoREICHSTAG.
., nów. Z Bawa'rH nadchodą w dal- ływanie osób cywliJlnyoh do sIutcu ~d6wnvm w dalszym ciągu pet postanowlen Jeszcze n!.~ powz.ęto.
ni stuzbę pułk kolejowy.
Do okręgu dyrekcjI krakow.
..,
b' k
j
ib' ,
""czoraj na dworcu Przetoko- s.kiej za-czymają nadohodzić d!fUży- B~~LIN. 31 paździemilka.(Pat.) .~m cI.ągu posIłkI. ~amlarem Er- ~ ZWJąz ow~ przy le:a coraz
wvm dokonano Oczys.zczenia to. ny paro'wozowy z innych dy>re'kqji I KOmISja SlPraw zagtl'an. Reicl1- har·Ma Jest W'ido'czme P'l'zemarsz Wlększ'e ro.z.mlary. Na WIelu punlkrUf zastawionego waR'onami. Pa- .nje obję1ych strajkiem, celem car- I s:tagu z,wolana zesłala na 5 ldsto- przez Turyngję na Berl:Ln.
taC!h graniazm.ych ust a Wiio.'!1 o arty'c
rowo zy prowadzi'li inżynierowie. kowitego uruchomie'nia wszyst- ' oaąa r. b·, a p;lename posiedzenie
•
. lerję. NadclJ.odJzą rówruież nowe od
którzv rozdzielili wagony we<llug k!?h Hnji i pociągów teiże dyrek- ' RelOhstaga na 6 listopada.
BERLIN, 31 październi.ka. (AW) działy szturmowe. Kolo l(obUirga
programu. W ten SlPos6b zostal 0- CJL.
Wedl
. h wlaomo
. d
ś Ci~ z ouvywalą
-11.
•
•
ć"
'-~
tl'REĆoLI ZDOLNOĆoC
, . ug os ta t mc
Slę
WolCz.ema s!t!l'\Ze~lW.~
KTO O L'
Czyszczony plac Przetokowy. tak
"
~
W
l
że obecnie nadchodzące wagony WARSZAWA. 31 .paź~ziern ika.
PŁATNICZĄ NIEMIEC?
eLmaru. wzdl uż granJcy turyng- czeosrbremf nabojami,.
LONDYN, 31 paźdz. (A W). _
nie. będą zastawiały hall dworco· (Pa~). W środę Z~l~sIla Się do prewe]. .
.
zy<lJum .ra~y mm,lStrów delega- j Według wiadomości ..Evenin~
DZI~ lub Jutro rozstrzygnie sIę cJa straJ.kuląCych .maszynlstów.- , News" na międzynarodowei konkw~stJa 'P'I'zv\~łf6cenia ~i~gu dal- ~!~e:acJę tę ip~~y]ąl pOdse~retarl l ferencli ekspertów celem zbadania
d l P. - S.~u~, nmskI. Ośwladc~yr I zdolności płatniczej Niemiec z I DREZNO. 31 paźdzfemi!ka(Pat.) mieccy nacjonaliści
szeJ pary pocIągów. PosPl~s~nych
i komtmrścl
dp Warszawy. a mianOWICIe po- on e e~aCJl. ze sprawy. przez nIch · prmdstawicielł Ang!ji będą: lord W S k, 'j
dl'
h k
żadaH
odroczenia
wyboru
prezeCiągU, wychodzącego z Krakowa przedlozone przedstaw<l p. preze- Curzon i Bradbury z przedstawi
. ha son.~ Plo UZSZYlC ,ro. owa
sa
ministrów.
Uchwalono
odroo godz. 0.05 oraz 'Pociągu poś>p,ic- sowo rady ministrów.
cieli Ameryki: sen~tor Rest i ban: I Il1dIaC,,~ nas al?"l porozu[mend~e co
czYĆ posiedzenie do godz. 12.30 WI
sznego z Warszawy. przychod7.a_
kier Morgan
.o u"worzellla noweR'O; rza '\l.
r:e.l!O do Krakowa o godż. 6 rano. L WOw. 31 pa1Jdlzlern. (A. W . ) . '
Utworzony bedzie 2abrnet CZysto noCy.
Dzi'ś również uruchomione będą ~wo:vs.ka dyrekcja kolejowa podBERLIN A MONACH.TUM.
socjał-demokratyczny. KierownJw
pociąg! na linH do Kocmyżowa.- Jęła jUZ calkowicie lokalny ruch
..
ctwo 2ab lnetu obeJmuje dawny
DREZNO, 31 oaźdzlemika(Pat.)
Sluźba na dworcu Przetokowym towarowy. Dyrekcja stanislawow
.ę,ERLIN. 31 pażdzlemnka. (Pat) I minister 2os00dar~I •• socłal-demo- Na nocnem ousiędzeniu sejmu ore
odbywa się regularnie. Pociąg.! · od ska podjęła również normalny DZls w POłudme 1>oseł baw2TskL I
.
krat.a SC~II.h~2·
. zesem min!strów wybrany zosta'
chodzą jednak
pewnem QlPÓź- ruch pociągów pasażerskich i
Pre2er, wr~czył kanclerzowi Rze W cl.alR'U dma. dZI~le.rszeg·o. R'abl- 46 f!ł{!sami socJal-demokrata. 1)OS,
nieniem. co tłomaczy się niedQ.' gólny ruch towarowy lokalny.
sZV OdDQWledz rza:fu bawarskle- net Uikon~tyt?u.1e SIę. potem P'l"zed FeUlsch.
stateczną .iJością pracowników na .
.
go na ostatnia note bOlllńską.
staw! się sejmowi.
dworcu.
POZNAN, 31 patdzj.em~a. _
yv kolach poinfofIJTIowam.nch
DREZNO, 31 oaździernika(Pat.)
(Pat). Dziś rano urlZędnicy poczto twierdzą iednak. że w od!powi.eooi
WIEDE~. 31 oaździernika(Pat.l G enerał
zawIesił wszystkie
KRAK6W. 31 ,paMzłern. ~Pat). wi. telegraficzni 1 telefoniazui b!l~aTs:kiej niema mowy o ~acz- ..Neue Freie Presse" donosi z D~e dzienni/d FiUer
social-demoł{ratycznc w
DYII'e~c:la pocZJt i teleg'I'af6w WY- strajk zakończyli.
meJlSz,:ch UIS'telPstwa-ch rza>du ~a- I zna: Rzad Rze~zy na zao~tame Sa!;;snnii z oowodu atalm na koznaczyla ostateczny tennLn PO..
•
•
~arsklego. kitMy PltzedewszY\St- ! z D~ezna udzielIł zaoewniema, że mi~larza oa ństWilWei!:O Heintze20,
wrotu do pracy na d~i'siaJ na godz. WczoraJ odbył sIę w WarszawIe I>I'zy k1em za w.sze!U{ą cenę chce uiJrZY komlSarz Rzeszv zostanIe n~tvch
8 ra'llo. Na skutek tego we'Zwani'a udzJale . około 10 tysIęcy strajkującycb I mać gen. Lesova.
mIast odwołany, sk~ro bedzIe uzgtosiła się pewna J.loŚć uTzędni- pracownIków kolejowych wlec na któ- I
tWorZOllV nOWY 2abInet saski.
DREZNO, 31 paidziernika. (AW). U.
ków I listonoszy do pracy.
rym przemawlaU PQsłowle Malinowski ;
PACYFIKACJA RUHRY.
tworzeniem nowego rządu saskIego zaWczoraj uruchomio,no srużbę (PPS.), Michalak (NPR.) ł KuryłowIcz
'.
..
DREZNO. 31 paźd~iernika. - Jął się minl~tcr gospodarki w gablne.:le•.
fn'zy przekazach lJ)ieniężnych Wol(PPs.). Po przemówłenlach wlec Jedno
WIEDEN. 31 naMzlemilka(Pat) (Pat.) - Na wczora.1szem pIlenar Zeignera socjalista Pelllsche. Mlnlst::ohec nadrmicmej ilości i'I1'ter~san-1 głoś?fe PQwzlął rezolucję, głoszącą, It ,:Neue Freie Presse" (t"·~""',i Z Ber nem 'P?siedzeniu se.mlU ~a 8kiego wIe spraw wewnętrznych I spra~lec..lll
tów. stuż,ba trwata również i w ł koleJOWCY wytrwają w strajku, at do lm.a. Z za,.I!ł.ebi.a Ruhry nad!chodlzą , komuntstVC'ZIl1Y p'oset Lleberach t ~oścl r;ozustaną na swych stanowiskach
~odzinach lJ)()IPo,ł'1ldniowych
W zreallzowanJa wszystklcb postulaofów
~I'adomoscJ. ze władze franlC:ts- ' odczytał n1smo d-ra. Zeug'nera. 7.a- i mne telil rozdzielone zostaną między
<Iniu dz'!siejsIZYm !poczta u;ucho• • •
• l kle są s·k1ło,nille. wVip'11ścić n~ wol- ' wiadamia.iace o z!o.żeniu PIl'Zcz.eIl ; socjalistów. KomunIścI są wykluczenI
miona będzie do stanu normalne- We wtorek wIeczorem zebrała się w' ",ość sz~reg Wlęi:mów pohtvcZll1. urzędu PlrezeSa mimsfirów. NIe- t z gabInetu.
gO. Wszystkie teleg-ramy zostały Wanz'ł\t'11' centralna komisJa zwIązków : z zaR1lebl~. Oorócz qasoweR'O wv
aoreozoll1e. Kasy P .K.O: fun!kQio'- zawodowych klasowych całej Polski. _ PUSZCzenIa Kmooa WVIPUISZCZ0ll10
nUją normalnIe.
W posiedzenIu wzIęło udzIał 14 człon- na wo,!lność ~zereg- OSOhIIS1tOś~ll
Przemysłowcy kap"tulują.
ków.
świata R'o5'PQdarcze.l!o.
Ma bvć
. LWÓW, 31 pddzlernika. (Pat). Obrady, którym przewodniczy, sekr. u;.volil1ioll1V'f'h r6Wil1 i eż wielu UTzed, PARYŻ, 31 p.aźdz'iernika. (AW).: ksz;{aHu zagadnień. związanych z
Strajk kolejowy jest prawie na u- gen. zwłą:ków metalowców p. Topl1ek. n J~ó'W. a 1?rze1ewszV'sifklem bur-I Di1sseldorfska agencja prasowa ; p0'djcciem pracy. Uktady toczą się
kończooiu. Z wyjątkiem malej miały przebIeg spokojny. KomIsja za- ml!..9tlrze
I członkowie rad mie.i- IJIt'ZV armii oktl'Pacyine.i porjaje na I dal'ej.
'części maszynistów we LwowIe twIerdziła dotychczasowe postępowa:1le sUnd. Uwolnienia ma~ia s,lę odby- s~ę;P'Utiq,cv komunilkat:
I ..
l
Samborze. oraz w warsztatach w prezydIum I zaaprobowała wysunIęte wać stoO'I1I'OWQ·
Przeds ta wiciele R'órn ictwa. m. PARY2. 31 paździ' ernika. (A W).
Prz emyślu, catv personel pracu· przez nie postulaty ekonomIczne.
OFIARY KRWAWYCH WAlI( in. Stinmes, zjawi'L1 się pono wnie "Cbig-ago Tr ibune" donosi, Że w
je. W ostatniej dobie ruch osoboKomIsja stwIerdziła, t0 zachodzJ ko. W HAMBURGU
' W!komisji inży:n,i erskioei . aby wzno l w:vmiku układ6w przemystowców
~'Y w dyrekcji lwowskiej powięk nleczno§ć szybkIego ucbwalenla przez
wlić zerw ane w dn. 26 paźd:zierni- nadrcńsk i'ch z wfadzar i CJIlntpacyjszył się o 42, a towamwy o 34 sejm wnIesIonej Jut przez mInIsterium
HAMBURG, 30 pat~~lernlka. (Tel. ika r. b. ukfa,dy w sprawi'e podJe.! nemi uSltalono co nQ<; tepu4e:
procent.
pracy ustawy o przytVusowym doUcza- własny HGłOSU PolSkiego ). U::zba 7.abl- ela pracy. W ciągu posi ed z·enia. 11) przemysto wcy uz.naja zarząd
nlu procentów statystycznych. Gdyby ! tyC~ :w trakcIe walk ull<:znych prze- k t'6r e trwa.fo od 10 rano do 10 wic I kolejOWY franc usko - belgijski.
,,,.rAR. SZA WA. 31 październ i ka. uchwala nie zapadła do 15 listopada, ko- · wyzsza 100.
Cz.ór, ust.al'''i1 o str on ę te chni czn ą s 2) 'przemysł o w cy zo bow iązu ją s.ię
Stra ik pocztowców w Bydg-o'sz- mIsja zmuszona będzIe odhyć w tej spra /
.
podjeci.a p:-a,cv. oraz u!o:'Q;J; O s:ę l do ptaccnia podatku \vęd owego
CZy i P ozr aniu z' ostał już całKowi- wIe ies7..cze Jedno nadzwyczajne posle-I
SEPARA1YSTÓW BRONIA. pr zcdew~.zystk:·em co do dostawy 1i 3) przcmys!owcy zob o w iązują
C:C 7Ii'k.wid,owa'I1Y
W ci,l.'IW dnIa dzoo,fe.
.
SAARBRUECKEN, 30 października. wę gla r eparacyjne~o, zapb !'y po- s:ę do dostawy węgl a i koksu na
;vl:7(''''a.1Sze~(.) . a w Kra kowie liCo do str~ l kó w !olejowych kom!sfa. (Tel. wl. ,.Głosu Polsk."). Sep.nratyści ' daŁem wę gloweg-o za czas od 11 : Joczet ods?,k"dowa(1 do 1 kwie!~
t: \;' '.!aela .iC!!O T)ocz Y'TIib
d1 1 ~zc. uPOwa~nita pt'ezy<ijum by n~ wypadek ;wtal'gnęlł do mIasta i 703.111 gmachy styczni,a. Dale j ustalono !)ll'zenisy q:a 1914 roku. Do t~lm czasu prze118- J .ZO znaczne oostl,'pv. Na wez- I $tosow.m/ll wobec
'(Ok;2rzy represll. ; m.e~slde l rządowe. Ludltość I robotnicy wYWOZOw e do N.i,em!ec. Przynusz; mvr;;łow-:-y 'l.obowiązui4 ~ie uiś cić
,'··q·i!e wr" h: f)O(;z t ' l'I1 vch \l,'v~t o- ł eT. odw oływanIa sle do plenum koruls~l . u slłowalJ Icb w yrzuC'ić Jednak. jak podaje cza siC. te u jc dn o"taini~n'G po):("1ą- ~pt:·tv :·~D~racv.fne na wtasny
~.()\'''.~:!C ~~ ': trai~,'j~'c:v ('h w Kra-Iprrt!i lnHlowało PQws7cchnl' strajk g~ne..; :.Cił!cagO News", zO$łaH obronicni przez tl0 w co dn rc:.zt:v s.praw nmożliwi k')".l~. a '''.,1>la,')" ich Ż'1tbć od 1'7 " ho\, .e, z .",,. c; ~t o SI ę dotychczas o.! raJny.
I)ilzdę (rancll$l(a.
l nIeba \Xl cm uregulowan.ie calo- 1 tiu I<zl..·':i~ \'.
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nikarz i dziennikarstwo.

'UZYRA~

Uprzejmy dyrektor polskiej ar.encll
telegrailclllcj zatelefonował do mnie I .
. '
..
.
.
. I(oncert SymfotricZ1tw L. P. O. pod meralnym w T. M. M. skrewHa. J 0::'; t
zapytał, czy nie chciałbym pos~uchać I Wlemy. ~oSkon~le •. .lak ludzie
pod.rug- mme, dZiennikarz Jest 'to
dyr. Grzegorza Fitelberga.
rzeczą oryginalną, że p. Volgtlaend::r '.1/
koncertu, !;n:a~.go nil stacji radjotele- 'Po~ihle~iaJą i star3Ją Si.ę ~ .w~g~ędy cz~owlek,. ~tó:emu dla p.obudz~nia
..Eroika" _ symfonla dla uczczenIa obu wypadkach zawiadaml·ała w przedgrailczneJ w Konlgswurstenhausen pod d~ienm~arzy w ukryciu l .1a~ Ci sa_o dZialalno,s,ci me.zbędll1e są oodntety M1'llklego bohatera -:- Beethovena, była ~ień 2<IlJPowledzlanych Występów tcl~
Berlinem. ?czywj~lc! J::kźe nIe prag- mi. lud:vl,e lekcewazą . s,ob!~ bra~ I zewnętrzne .. Two,rzy on t~lk,o wlte- meIokrołnie na tern mtelsrou omawiana, graficznde, że leSit w drodze. T~'ItI razem
n:\ć wrażen tak UJepospoJltych! P. Gó- _dZle.nmka.rs~ą na areme pu~ltc~.eJ.1 dy. gdy ŚWiat go. 'Otaczający Wy- a Jednak ile razy się je, słyszy, odnosi słuchacze nIe pooieśll duźeJ straty, gdyż
I'cckI pOf:)żył. moją słuchawkę obok tu- . Nle ~ZJWI ~as t.~ byna}mn}eJ- mag-a tego i podaje mu gotowy te- się świeże wrażenie I po&;.wla tę pod- w miejsce oklepamego konoertu Mendelsby włączoneJ do aparatu odbiorczego I ni~wdzl.ę~znosć to }e~na ~ Q1a!bar- mM. ,
.•
_ llli'Osłą manifestację ducha ludz,kicgo. Pu- sohna usłyszelJ dwa poematy symfoniD7)len~ikar.z.em ni~ mozn.a ~~ bliczność ofkazuje się skłonnIejszą do u- czne. Jest to lednak 1ncydenlł dla Impre·
": ten sposób, siedząc u sIebie w poko- d.z!lej ~z~e.~zic~nyCJhi <'~zi;edzICZQIII, słtlchałzm pięknego koncertu grane- nych W.rU;:;.Ci~OSCi CzłoWi'e~a..
. sta.ć. Dz.ieimikar,~ SIę rodzi, Jak chwytów, gdy odtwllJrzają symfon!ę zy nDemi'ły.
go pod, Berlinem. Słyszałem ś,,:ietnle I
Nalezy łeonak zaznaczyc. ze ~I'e Ikazdy artysta. . ,
. . • c-moll lub Scherzo rz; IX, podz.1'wi,a naP. R.. Hat
orkiestrę I śpiew I znpowbdzl Jakiegoś ZaW1Sze Jes,t to tyl'ko sama meDlatego dZ1enmkar2e byli lUZ wet marsza żalobnego z EroI1d" ale
J:gomoścla przed każdym utworem, co wdtvięczl!0ś~. Są .inne ?o~Qody d~ wt.edy: . gdy nie !stn.ia~y jeszcze wobec częśd pozostałych 'jest dziwnie Dzlsfefsz:v koncert prof. Młcbałowskłe!!:o
SIC grać lub śpiewać będzie.
le~ccw.a'l~ma s.o~17 ~zJcln'l1Jlkarzy 1. dz.'enni.ki..
odporną i ulespra'wiedHlwe,. Obserwowa
DzJlś. w O'OW rur tek. o g<>Qz.. 4-e! Pl>.
Po koncer~r - jeszcze jedno nie- umkan~a l'c:h ~fiCJa.,me. POwody te
MOjem .zdamem. Lut~r był je- lem to w wielu stolJcach EurOlPY.
w sal~ PHha'!1t1Ołł w~tl\lPł neS'totr pl'<l~I~ nas d'obrze dnym z we.rwszych śWlad-olt11Y'CIh
Zaiste godnym poiał~anla lest los st6w"_~łlsCklhclt. nlezr6wf'l1.anAI~_.~~wćMrca
Z wykłe wra de Słyszałem Jak Loo- sa takze ,kazdemu
d'
d' . '
.
"
T ~
Pl' .
"
arcy<JU.lloC
o!J)llll'a. pro, el\~iIilWer 1dyn wzywa Derno szwajcarskIe 00 apa zn.ane. oto Zl00.nl at~ ~~ u~o dZicnmkar ,-Y,. 21,( samo
lTI.1USZ. twórcy, które~o polot geruaJny nIe zo- chałoQ.wskł. Na, progrram zlotą ste wyratu. 'S.ygnały cał!dem wyratne.
I~i~. za ~obrze ..zna w :e.!<iC~ r-e~o Tak samo Plotagoras, nvtóry sam staje moztnnlany, kt6ry me %doła ł łe,czrue ulJwOry Ch(}~,na.
Wolałbym o tem m:p'~:'ć pacmat, niż S\\"'ata z lch naJmivmme]s~eJ S~l Qo- był węd.rownąg-azeta. Znamy tak- wzndeść do swych wyżYn /powolnych
..RefleksJę", poemat, bymn na cześć naj ny i-za ~uż~ m6gl~y pow}edz.1e~: I że 'yszvs.cv 90ll"masa. IJ(tó~C'gO ls lucha.czów" _ pisał o "Ero.Jce" Ber-'
Najbliższe koncerty L.O,:.
większego zwycIęstwa genjuszu ludzkie Ale dZiltenmkan. Jak k~zd~ mo I.uwaza,uo za p.i<erWls,zego fe!]etot" Iio.z, dla którego trzecia symfonia Beet- V( cz.wartek. dn.loa 1 listopada. o godz.
go'
carz. przecihod:zi nad tabemą .sta-· nistę.
, \ hovena byla naibard'liej natchnd'Onym, 12 J(śl>Ól Ot db e<1OZ)le slęd~rta"ekt symrorucz
f Ludwl.ka
.Jeżeli mogę dziś słyszeć, Jak Londyn b os.tkam'l d,o. p'Orzadku
dziennego
i
D
d
t
kz'
'e
Cycero
i
Kwin
w,·ą,ecwy
1, U z',a em
" .
,. ..,
. ,() am. a. ~. z
.
-, tworem lfl1istrza z Bonn.. Tu nIe pomo~e, ny
szawSlkJego
Jaslnego,el1O't'a
ki6rywar
od
rozmawia z Bernem szwaicarskiem, czy uŚ'I11ieCJha Się tyLco pobtazltwle. ,y]lan mają JUZ wszYl"tk'i,e cechy ~ filozofia. ZaW'Sze tak byro l będ'ZJe pod śpfew'3 z t(l'W. orko arIe z 0'1>. Mon~uszki
II korzystać z największej zdobyczy w IWie on bardZl() debrze. że i' tal'( bę- d.ziel11'lli,karzy. a Cezar za,pocz,ąt I1('0- pasem kaMe! szerokości geografiCUle!...Straszny Dwór". U pulplfu kal>elmiUL."IOUL..ł1U" stosunk6w międzyludzkIch na cbie mógt spokojnie 'Podągać za. war wJ,elką dynastję wi-elkich Sila poetyckiego natŁchn1enla ])O\1)05taie u strrorsk1ego t a.n1e A\dTuerner,
J)T'O
globie ziemskim, to dlaczego tycJe ludz Isznurki i kierować Ikrolkami pOlitY-I' dzienni8\:arzy. któr·ej szczytem byt krytą I Tl:i1'ldocenloną, a IUlZnan{.e faktl'CZ- gram e - per y muzy operowe.
k~cl me staje się natycbmiast Inne, do I ków, w-odzów i innych wtielko,r.ząd- ~af')oleon I. Ten n~sz I~olega. do.,' nych walorów arcydzIeł bywa 7J3'\Vsze
NIna Dotlńska.
tego laktu przysłosowaoe? 'Dlaczego, cÓw.
.' .
.
. Siegnąt szczy;tów ólZleulmkarskiegO udz:a~ern niewi1'lltt jednostek wybra,nych,
Zn'<lkomHa ta~cerka klasl'cZ!1ll mna
Jut wszyscy nIe słuchaJą Jak rozmawia
T.alei dfenmk~-rz: .metylko )cPi kU:1szhl W ar~yk,ule wstępJ1y'TI1 Z lnie prz1'l<h>staie się Jednak do tłum6w, P?oHnska wYstą~ w Tlłed2!~elę. dm. 4-g~
Pary t z Rzym~m, czemu nie spieszą się, sobIe z leKcewazema i t:rz.esą'dow. dnia 18 hrumalre a. Napoleon stwO! Rz~cz Inna, że QIIegda!sze wykonanIe .lIst01Jada. w sal! ~llhaa'mol1)1 o :roCz 4-~1
. nawe t p"7es"dy
te rZyi~,
t
t y l .1. t-on.. d'
'k 'k·..:I~
. .
. \ T>OlJ'Ot. Pa'l1'na Doltńska którel kreacle
by znieść,. .by por~uclć wszystko, co I• a Ie s t ara Się
~'~....
z\~nn.I ans ,l' • wa l .,ErOllJo" nie mogło odkryć całego Plęk-l tam~y;e mIeliśmy o.ka·zle nlejednokrotfest wobec tego wynalazku nlep<J.trzeb- j ~p~tę[lo·wać. mamy Pl~-n:a. ~,tór.e wl~eJ~iclh ~11I ~.ZJi p.o ,ityczny.ch. ~ po na, zaklętego w beeth(}venowsklim mo-I rue pOOz.fiwtiać w' Łodzi. wykona cah'
ne'i' I tak \y teJ, Jak I w wIelu, wiciu in j ZYJą wprost Z .. antyd:z,enmt{aI- dZien dz.!SlleJStZy
p"asa 'tacińska numc;nta(.nym dziele. Anemlc'Z1le, trwoż~ szereg t?nców do muzyki Wa.g-nera.
Dych $Prawach I Pewno dlatego, te glu-Istwa". to Z11aczv Z ekSlDJ'oato'wa- przy każdej uroczystej olmz.j.i §pi'e liwe. bez.knwiste _ że się tak wyrażę _ Uszta .. Saimt-Saen,sa. Beethovena I
pi nIe słyszy mąd~ego nawet wtedy, kie 'nia przesądów sP'okcze-1stwc:.. Vf wa z leg,o tOl11u.
traktowamie s:vmfonJl nie mogło stę do I ~;d::k.iego. Akonw>anlować bWzle d:ytr.
dy znajduje sIę tuż przy n1tn.
st~'sUTlIk? d~ klasy .dz'ien~i'k~rsbe'J.
MvŚ;lę, że stary m~j pr~yjac1ell tego przYC'lynić. Wrz;.ględnie na,J.lepiel wy ł
SłucbaJąc koncertu granego pod Ber- GClY dZJenmkarz pIsze S',AUKę tea- Montai?me i Bacon bV1h takrże dos- szło Scherzo.
.
Teatr mIeJskI.
linem, byłem Jut w sferze przyszłości, kaIna. to wierzcie mi. P'i1bliczność k'0na!ymi dz,j(,l1n:ikarzamr.
W drugi'ej częśd wieczoru ustysze-; D~iś ~eczór. wielkie~o reperh 11'!'.':
~ I k I J dn •
. t
kJ1
'el 10'a 1n'eJ' UC:j)lO. .
Pr premjera misterIUm n,arodowe~o ..Dz!adaIeJ nI! Iudz k{}"ć.
ta w n e e eJ ~pra JeSJ. Zwy !~ O WI e J:l 1 . ~'..
Uważam, że Dante swem .,De lJśmy dwa poematy symf01liczne:.. e- dy w.h1eńs.kie" Adama Mlckiewkza. Nowie mogę patrzeć stamtąd na dzisieJsze sobi.ona mz kol-edzy-dz'J.enn:karze. eloquentia vo1'Kari" TO,ZIJ}Oczą,ł erę lude" Lisvta ł ,.Ka,prys hiszpa(lski" R.lm-, we ramy inscenizacyjne. udzi:1ł "·,,bitczasy Tak samo jak wszyscy ci ludzie,
Posiadamy być może Ch..IŻto j)'rzv- _1 ,.
"""'111 er
dlzJ e""'Q1·m· a""st\"a a skiego - Korsakowa. W obu dzIełach nych sit personelu l ch~ru szkol:t' d~?._..
. ,. 11 0'. ocz"··,, e,.,o
'" JU\,. " ,
•
bl
matycZ1ne] (pod refyseTJa p Tadeu<·''.l
kt6 rzy si yszą, co m6wI CZłown:e.
mą- wa'r, ale zato mamy jed~ą kapItal- PetraTca. Bocaccio i Co,la dli Rien odznac.zyły SIę Instrumenty
asz.ane I Leszczyca) oraz pietyzm z la'kim dyr~ir'dry I wiedzą, czego dokonywa gen- ną zal,etę: nie bywamy TI:ll[dy z.byt- ż~ sa na.i:1ffi1SzVl!TIi d1zienmikaTZami'. perkuSJa.
'cia wysta\"tia to a.rcydzfefo r{)lTt1amtv-z.mn
lusz.
nilQ. zarozumi. aU. A może cZYll1:lt11y iak'ioo ~iedyJ:mlw.i'ek tposioada.Jiśi1TIY.
w ".sudclc" Korsakowa bogadwo 1'11- ' naszego każe W'!'6żyć lakn.adpo~yślniejRadJotel~grafJal IhIedzlna cudów I u- DO dlatego. że zbyt dobrze znamy .
strumen~a'CH dochodzi do szczytu mi- sze horosko'PY dzlslels.zel ~,reD1:J.erze.
rzeezywlstnlona utopIa!
Inteligentny drogi jak'iemi d{)chodzL sie dl{)
A VIQHaire, Did1er-ot. ZO'la. bracia strwstwa, utw6r czaruje wesołym kolnJutbro ..Dz,lady wilenskJe .
9,oncourts? ~ata plejada natwr~- rytem I pięknem brzmIenIem. Prowadził 1
Teatr popularny.
czytelnIku czy ty wIesz co~ o łem? Czy urzęd'ów i zaszczvtów?
możesz ty~ spokojnie, . nie obrataJąc
To też w tych wszystlcJoh wy- ł hstYCZTI)."Ch. ;Pi!s~rz~~; to w grU[J'Cie go dyr. fiteIherg con amcre.
Dziś. w czwartek. 1 IJstopada b. r ..
swoJeł am~lcjt umysroweJ nowoczeme- l pac1,'.:ach najlep:'ei być widzem.
I rzeczy sa/mi ClIIJeun'I.\'arze ,
Zapowiedziany udział skrzypaczkI E- z oow~u. Ś~ojęta \Vszystlclc~ ~więtych
go człowieka, feśll dotycbczas nie dowie
Tr.ochę nas ·to korci Ae każdv
Sfowem - dziennikarst\'\'o jestl dyty Vd.gtlaender nie doszedl do skut- od?ędzle S"ę jec.no PTledsta"nenJe ? ~o·
-- . ł~A I
t
da,
t •
. •
'.1
.
.
l ...,z}(. . k'
ku J
t" dm .
ód
.
dozmIe 8.15 wlecz .. ooe!:'rallą V'lst3:n1e k. est o JUZ
~I • mw • uczymonv l ~enda ludowa w 5 aktach (10obrazach)
"Zla"" s ę ,co o są za cu na czem a wybitniejszv OSObrllk przechodzI I Wraści'woŚCi~ rasy 'UlU :eJ. tora
n;e~ olśnieWaj. ąca polega?
Winieneś dohi'sto.rH. a my. ota.czani i. podz,i- przeiaWi.a s'{' od kolebki i któJ:ej ~ prz.ez a,rtystkę, gdyz I .na koncercie ka- 'Raupacha •.Mlymarz 1 Jego córka".
Uloby~ cb9Ćby to minimum wiadomości, wiani za życia. ·umi.eramy raz na żaden s.pos.6b wYnisz.czyć nie moz
Oi----kt?fe łatwo kaMy zdobyć mot~ w ImIę. zawsze i nllkt nas nie wspomina!
na!
tej, właśnIe Intelektualnej ambicJI.
Czem właści\vie jest dztienniPozostaje więc tyI!t.~ - ko:rzy1r
Oto biorę do ręki książeczkę kapitana karz. iaka jest istota ieg,o, odręb- SJt"ć z niei!!
n
..~ ą
Stanłslawa Szydelskłeg{} p. t. "RadJO'teś· ?
Herman Bahr.
lenraUa". Odczytuję tytuły rozdzIałów: no Ci
Co "miesiąc uchwali magistrat ile mu dat.-Pode..Drgania tłumione. I nletlumlone", "ZaCUJACIUS.
UCZCZENIE J. JAURES'A.
tek jednak musi byf. Bo "podatek to grunt",
atosowanłe drgnIeń niegasnących", "Usr
C 'u 'us .który pod"óżo\Ą'~1
jak
m6wi
p.
Ciroszkowski.
lawnłacze la''', "IsJdemlk grZechotk')-1
yn,n.y u:, C} ~.
:
ALBl. 3{1 paźdzl<::rnlka. (Tel. wł.
wy", "Trójelektrodowa lampka katooo- zwykle n~ o~l~. u ał Sle ~cwll';ego .dnIa ,.Głosu Polskiego''). ~ lttisłer ośwł~tły
W zwją.ziJrn zuchwatami kom!- sokość suhsyd!jum b~dzje 00 rnie"'a jako ujawniacz" I t. d. C6t to za ble w drOR:~ ld~ap;a.ł ~a SWOltC~ ~;Z;\\'liac 1: L. Berard pcstanowlł nadać ~mn"zjum sH I:.eatralll'ej Z dn. 26 ...go b. m. ma- sięcznn-e usta1ał magistrat; 2) w
rogllly dla nas nie specjallst6~ nie 111~ 1~ UJa::lllls. non egl.
mę~jklemll w m. Castres nazwę Klm- g1ilstrat roz,patrywał na ostrutniem zwiąZJku z przyj~cjem piOwYżs~ej
zyków! Ale trzeba te "blerogliJy" od(CUJac.lUs dZIś l1!:e wykłada).
nazjum Lm. Jana Jaures'a.
posiedzeniu s-zereg spraw. dQ'!Y- zasady regulowania wysokoś::i
ICzyta~ I motna ooczytać. Można dzlę-, Jedoo z Jego uClmlów dop!sc:t:
cząCYlOh
subsydjowania teatru Sltlbsydjton, teatr będz1e QlPracat
kt jedneJ ksląfeczce zrozumieć, na czem I
Ergo asl,n~ no~ vemt. . f I
m.j.ej3:kiego. Pi{} W'Y'czeliP'Uliacel dv- 10 prOC. mi'ej~j podatełk widowii~)ega ta wspanJała rzecz. Nie zdobc-I (Z tego powodu ()JSIO~ d,ZllS n.le przYJd,z: e.)
NAGRODA NOBLA.
~tlusji postanowiono: l) Skreśl'ić skowy. który nie będz:i'e następdzie się tu Jeszcze całej tej dziedz!'lIY i
MANUSKRYPT SZEKSPIRA?
N:1lrl'oCC im. Nohla za place w z;~kre- W par. 4 U'l11O'W'Y 'Z dw,elkcją teatru l11'ie zwracany w cłharakterze subnauki, ale IDQ:tna już mleć niejakie o niej I LONDYN, 30 patdz~crnika. (Tel. wł. sie !('clll1,-dwa przvznala ?,k.a<demja s11ok- ustęn O POdwyższaniu miesięcz- Sytdo'UlI11 dodatłJwweR"o; 3) nad zawyobt:ażenle. Tak teby nie mówić, jak .,Głosu Polskiego").
Według "Damy holm~ka ucwnym ~anadyj~kim: d-T'm~~ nezo SUhSytdl,jllim tylko o 50 proc. dan-iem W'YlPłacaJll1a .;:.ubsydjum w
ślepy o kolorach. Żeby nie byłQ ob(X!m Express" shv.lcrdzrno idcr:tyczr.oŚć
~'~cde{~~~~~~~i ~a~l~;;~~ I z~ro~kr:~~~~ ws,kaźnika drożyźnianego. ustal~J dwuc11 raltaoh pó!mieSiie.cznych
to, co stanowi ,największą chlubę myśli ki1pisu Szek~ll'ira, znajdui:tcego się w 1..i11su!:ay". środka przećlwlro cukrZYCY. neg-o przez kO'rnisję do bada'1ła magiSJtraJt pr.zes'zed:t do pO'1'ządku
ludzkieJ.
Widz.
British J\luseum I ll-czącego 147 wierszy. ,stGupjąCY charakterysty~zny wypadek: l wzrostu kosmów utTrzYlman'la; Wy dziennego.
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. nie są ·znów h~\ trn:'clnp. 'j.o zg'te-10uż~mi II;IL,erami: Tu możnazo a- dum. który obserwuje 1 alktorem, CZy~ wszystko. bYle tylko zapom-

GUSTAW MEYRINK.

3), b:e'nia: A mo';" P:tn .~:e ob1.wia ~c! czyć prawaziweg-o. nffiemi~ti~:.ego!k'.t6ry gra. A pol~ nasze *ladają nIeć i nie :v,rócić. dQ swego nedz:

me zb o~e 'Po'l"ząd-neJ trupy? Pa:ne; profes·ora (to będue pTz,eCJeZ j}[a' Się z tego wszyStfklitego cośmy Drze il1,eg-o pokOJU. gdZie stalo puste ł6z
mam już dosyć potworów i tOI wdą, bo ja nigd~ nie PfZytożvt-. m):"ś'!e]i i pr.zJetparzy!it,. a naiba:r- ko, 'na iktóremo'l1a iUJmarlta: .. V( te'll
•
,
wszystko ludZI. z 'l1a.f1e1Ys..zvoh sfer. bym rękffi do sZl:'TJI11.dt1u). kt.mv po-, dZi~J z 1e~Q oosmy sobi~ tl:a}c go,,'~- sposób. dosŁał S!ę.<Lo k~wIarnl. By
ofiarował swej, c6rce I Mam, naJP'l·zvtk,1,ad. stare~o pa~a. raz p'e~,,:szy WJldZ:1 PrancJę.i t. ~. ?O zYClzyli. Tatk, malTze11l.a 'I. nadzle }e gdZHI(}Ś by~. bV1ll~ nue?ozostać
, •
który Ul'odz·! "!ę bez rą'~{ 1 bez nogo
- A lezeh tymczasem woma ~lę Je sa strasZll1ym! poetami. Wyobra I w samotnOŚCi. Opierat Się o stó1
purpurowe roze.
Zaw:ozę go do Włoch i ;Yrzedsta- skończy? Przy moim pechu!....
żarny sobi'e r{)Zl!l1()!\yY, w !kt6rych' by ni,e upaść. W mózgu 1e.go Jak
(DQ!J<.ończen6e).
wię królo\,-ej !ako b('1.(f~skje n~eIm'T'fesad(} uśmi'C'o'hnąf się: - się wY1PQ'Wiadamy i sytuację. któ- blyslkawice pTzebiegar" tlII'yrwane
' 1 ' t mowlc TlokTzywdzone plrzez niem iT~lcch pan hrdzi,e ~.J)ctkolny. Tal\1 re nas pocieszają w naszeU gorz- mYlŚli:.
. 'k"'ó
Im.presano,
IŁ remu m~· ·czeme Q Ó '
d f
ki. . d 11
\l.;ydawalo się podejrzane i który c w . .
czas. g V rancl~z me w,ctr".' we
eJ o.
- Po\vąn~eT1em byt dać jej swa
obawiał się że stary uczony tch'ó \ Dr: Paupers?m 1'<:!vs:-ał tv~ko o ,~szvst1ro. ~o Si~ wvg-a~llJe na
Dzirwny to twm to •.1a". RQzpa- krew. Przelać w l11ią przy pomocy
rzy. począł' wvladowywać 'WS-LY- staltme sf'owa i rzeM z :lrvtac)ą:.
TIl'emc~w, n!g-dy me nasta,tPi. Nawet da się czaSiOO1 jak wią.zlka rózeg, transfuz'ji. Powinleniern bvt ... P'Os1Jkli-e skarby swej wvmo,wy, bv'
f~ ,'pan za bfp.~n:e . opowm-za tysff:ą,c lat.
z których zdóe~o s.zIl1ur... I ZIl1ÓW wtórzy.t parę razY i nagle serce
IprzeJkonać O'P'ornego dlzliwaka.
d,a. Na:wyeiJ'w pan mo~vJ. ~e to sta
Dr. Pa'll.'Ders'un p odn i,ó sit KrOwę. począ~ j)t'z,emyślirwać nad tern. ja- prze'SZY'ta It11U SltTraszna myśl:_ Doktoll"ze. niech pan srucha! I ry Cz,łoW/lek. a p~t,~m .. ze nyemowlę W Ika wiarni by;ty .pustki. W ka,cie !kim sPols·obem do,stał się dO' tej k~~ Pr.zedei n~e mo·gę zostawlić dzi . ~'C
Prvecież pan się rujnuje. Ca1e pań . - Ale t:o \v:r~sn\·'e. Jest mteresu- si'edzia.r stary 1<Jrytyłk teatradny i 'Wliarnlil? Nag1le uczul ja'k radosc ~va mego tam na cmentarzu w mo
s]('i,e Ź'yde to jedna rui'I1a! A dla-I Jące. P?Wlem. z,e memow1 ę. ze3t~ ll.'ldadał w myśl~ zlośUwą kryty~ę .za1>ewa mu serce - przecież WY- bel zj.emi.. .. -:- I ~ało?ny szlo,ch
czeg,o? DlategQ. że pan przełado-' Tzato . Slę .w ~en\T ~"po"ób z. 'lozpa sztuki, iktóra m'iała być \vvsta WIO grał mar4i:ę, ca.łą marl<'ę ! Wszyst· wyrwał mu SIę z Pl'e,rSl.
wvwat swój UflT1ysl uczonością. I ?Y. ze m:m'eCk1l uran z]<lJdł mu na w pr:zys,zrI'vnn ty.godniru.
'hl0 da Stię nap!awi,ć. c?r~~ m~że
_ R6ź,e. dużo róż. to byl0 jej (oUczyĆ się, to nQnsens. NUleoo mi, zyW/cem m,,1Jke.
Po chwi11 dtr. Paupersum Up!1'7;y znów ozdrowieć. KUPI Je) mleKa. stat1J1ie iv·czenie - rzekł cicho
si-e pan p.rZY~TZY. czy Ja si'ę k' yŚ' StaJrz.ec Slt11chał ze zdumienit':,m tomni,t wbi,e, że 1est zWlTócony ple wina....
sam do siebie.
uczy!ern? Kształcić mogą się lu-I i pewnym l1mCfP'Oikojem: - No do- camn do sali i że za,pewne przez
p.oczą~ [orącZlkowo P'J'Izeszuki·t
t
ku 'ć WV ,ra
d.z.ie. !którzy malą hOgat:vcJl ro·j,zi brz.e ..AJc co pan ~i'lhi zemna gdy ca.fy w:c~zór ~iedzia! w ten' c;poQ- wać ws.zystki·e swe 16eszen,i.e i t - Mógt?~ er
~. ahvg_
ców. a taJd'm wyksz1atcenae nite już będę potw.o'1'em?
sób. ~Vs~yS'tiko co wL!ziaL w~d!.iat 5 j)'ojrz:enie iego padło przy tej oka .em.óDrzec~~ r~~r:,c:kow~ przejest ZTl6w zupe?me potrzebne. - To prm;ta rzecz. Pr7e~Zm1I- \1' 'wcfklem i:l SUflze . które wIslalo zji na ialcbną opas-kę lew'ego rę- i~n. Wra,P ka ą' zetli e
Człowiek n~le powim'CJI1 męd,rko- g-l11lię pana prz.y p'omocv fatszywe tnż prz.ed nim. I e~eg-a~lt byl \v kawa....
szuknl.:Ć es
....
wać, powin1en być do pev..nriego'! ~o pa~~ ,Q,ntu p.rzcz S~'\vajcaroje do tem 11.:< f! ,,~. ale si'edzial' tam prz,y
POflniósf rece i ści5nąt sobie - - - -. - - - - - - sńO/Pnia gtu..nlln. Parora lllbi tyl~\IO' Panrź.a. Tam IVsa·c!i;e p;:a1? dl) kłat fu.·ZU~;:11 s1- i 'ku, a nie tu .obok dr. skmnłe. a w rt6z;~tt udern!v iak
}.Tastrnnerro ranr,a znale,ziol11(} ;!O
głupich i tyłka ich 'PTo1c;:;uje. CZyi ki. a mm bed:zk ('o ~-::,i.jk:1 minut ry" Pr:.uP;'iT,:u11";a.
.Ld!kj m~ot sJ'owa ·,,~c'ste i stra.;:z- n1. g-rcbie córki. Nie Żyt inż. Dla-(paTl ju.ż w!td~ia,t k'i'edy. by głupi I CZ~lt h,.~ \'\'6: i DeJyk:".~ trzy. ;'az r
Jak c:.:e. dO.Stt81em.Q('\ ka'\1~ami lfJe w; s.we~ t~a~itclzncj ~ic<;toc;e: n!e j,e~(l za'!'~te by!v .gteb~ko w
cztoW'lek zgJinal? Trzeba byto. pa. d7il'enme W"'~C. Tv',lu: 'J1t''2ch SlC palli pv~at sam C'id1e starzec..
p.TzeCIC'Z nIe zY.1e ... : umad.a .....1 •
7iE'mle. PrzeCfl1t sohie Zyty l krew
nI'e doktorze wyzyskać ta1el1 ty. nie Qbaw:a, w taMe rzeczy wierzy
Nie mó;:;ł s'ohie tego w zadem SpD
Teraz prZVpO:JTI11.iat ~·o'rl'c. )aKl1:n i"'rr() ~I",tvlle!a 0(1 tei.która s,poczv
które natura panu data. CZY pan" tY'lko PIllD1iczność! Wier.zorem bę s6b przyp.omnieć.
sposobem dostat Się do {a\V1:.arm· wata tam w Klebi.
nie widział się je s,z,cz e nigdy w dzie gal'Owe pTZedstaw~enie. Kolo' A pO oJl\viJi. uśmieohnął rsę ~orz Drosto z Tl'ogTzebu.z cwentarla.
N b1ar'l,' '00"0 twarzy wid"1iat
1us.tTrze? K.t.o tak wyg-Iąda jak Dan,l :Q.wy f.rancll~'J<Ii żQlnile:rz poik?że
.i ,pomyślał: t9 z ?<,wndu. te~o Po.cho':va1i ia.. Slvb~\O. ubogo i ,0- sl'okó;. '{1t&e~0 'nie zmąci już żadt-en pow'i'men być kr6lem cloW-łJaG< z~a1Ja.r pana mzy Domoev lassal Cliąglego głodzema S1e. M'o'le la bO,1ctme. Padał deszcz. A poh;n1 1
d .. .
1116w ~ ,po'wnlI1i·en' mljeć duży majl\- w dZJiewiczy'cil lasaClh Berlina. A rO':odwoi.fo się na ch~lę. To st'araj brakat się PO ulicach i licZ'yl sw:ej l a ni) z:tc'Ja......
)
telk. Mój Boże, ws\kawwlkr natury na afls.zaClh będz.fe WlVdIntkowaneiihilSltoria.. .Je:st się .iedl1locreśnie wHktroklf. ŁtilczYlf kamienile i domy. l!<Ttmnaczyła Et.

Jak dr Hiob Pau lerSlm .
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fazie.

Drożyzna wzrsła

Sytuacja w elektrowni.
(b) W dniu wczorajszym odbywały się pertł'aktacje między dyrekcją elektrow·ni a przedstawi·
cielami pracowników. Narazłe rorozumienia nie osiągnięto 'I odrocrom dalsze pertraktacje do dnia
jutrzejszego.

o 235 proce,n t

no~ei

tra-k w

PrzebielZ dnia wczoraiszeszo.
Vobec uchwały zarzadu Z'wiaz
ku ..Praca" ! związku chadedklego. uz·naiacei sbraJk za z!lik'widoIV anv. cześć roboflI1ik6w. należą
cvch do ty1ch zwiąJZkÓ'W. udała
sle do fabrylk. Pracy iedlnak nie
po~dieto n,j~dzie.
g-d'yri w fabrvka'ch czekali ju'ż dele~a:ct zwiaz!ku
krlasowego. którZY i:nfoll'tl11owaH
rohoi\JnikÓlw o 'tern, że sbra,ilk bynajm!1~e.i ZilikwkliOwa:nV n1e jest 1
że odbvwa sie zebrall15e w zwiazku k1asowym, kltóre deJCv'du~e o
.
str aj lru·
W ii11Jl1~h mów fahrvkach PTaC'Y nie pocUeto. sroy.ż nie stawliH
się robotmicy w kol11tt>1edie i nie
mOŻlna bvło skomp~e1ować obs1u~i poslZCzeR'61nvch maszyn.
W ten s'Posób bezrobocie trwa
faktycziIlie w dalszym ciągu. Nawet robotJn1cy z,wią.zku ..Praca"
} chrześciańs1cleR'o nIe chcą d~
pracy o:rZystap!ć·

Zebranłe w zwlazku klasowvm.

-"";

..

~

Stanowisko 2azownL
(b) Jaik się dlQwiadl\lliernv. zmą
zel}{ pra~mików gazO'Wi!1.l1 l6dz1cieJ pos1:anowill narazi e do Slh'ajku nie Drz,Y'SIte'OOwać d oozeki'wać
decV!Z&i. jaka poweźmie zebranie
Z'W1j·aZlku 00 otrzV1I11aniu odJt>owiedzi od zarzafdu g-awwtnd.
Jako termin odłpOwaedzi· wY'11na
czvt1i O'raco'Wttlicv dzień jutrźe,my
i '0 0 odoowiedzd, oowemna astateczma decY7Je·

~

W obec wielkiego tego i t. d.

Zdrożeje

gaz.

Komisja miejscowa do badania A rada miejska wog61e niema tu nic do gadania.
Wobec wie1"~iego poowiększen'i a . 'b) za gaz do silInik6w mk. 1 mił~
koszMw rooo.cizny, materjat6w J011 20 tys. za 1~0 st. sz~śc" ..
eksploatacyjnych. oraz cen węg-Ia, . c) z~ g.az dl~ l,n~tytucJI mleJsk
magiStrat na wn-iolsek rady nad- 11 do oSW'letlema ulIc mk. 800.000
",'
. , . ki j
t zaJ 1000
zor~,zeJ gazo.wm mlejS epos ad st. •sześc.
.
. t t
dl
nowU Wys.tąpfć. do rady m;ejskiej. e do.czeS?l~k1!l~gISbra P1iZe o..
o poowyzszena'e z dmem 1 paź- zy r~ ~le .mlejS lej. a y. W' ce1u udziem~a cen gaz.u, D'rodukowa- ";O'zhw!ema sZY'bszego mkaso,w a..
neg-o przez gazo:wnię l6dzk\ do nla racl1unk6,w - taryfa ga~wnf
norm nastęIPujących:
po 11'ohwalem~ p.rz'ez magistrat.
'była natychrnJ.ast WlProwa.dzana
a) rza gaz do oświetlen ia i 'ogrze w życie i t>rzysyłana radz.ie miej..
wania mk. 1.200.000 za 1000 sto skieti tylko do zatwierdlzajacej w1a

wzrostu !rosztów utrzymam:-. W'
LodzJ, złożona z przedstawlclett
rządu, organizacji przemysłowców i organłzacłI robotniczych, t1a
.
posiedzeniu swem w dn. 31 paz·
dziernika 1923 roku ustaliła. że w
drugiej połowie października. w
porównaniu z płerwszą połową
października r b. koszty utrzyma•
•
•
Dla rodziny pracownkzej, zł?żo.
nej z 4 osób, zwiększyły SIę o
74,44 prOC., zaś w pocównan1u z

sześ""

domoścL

drugą połową września (za cały
miesiąc) o 235,13 proc. (bL1».

0 1- - - -

Imperja,lizm magistratu.

Dwie dusze wiednem

ciele

albo dwa elała z Jedną duszą
czyli p. ROsBntal radny
I p. ROIBntal frakeJa.

Planowana jest aneksja Zgierza, Rudy, Aleksandrowa i Rzgowa. - (Moż.e t~ zakł6cić spok6J
ł w Europie).- "arazie sadzIć Się będzie drzewka.
. Oddzii3'ł olatbudowy miasta, ma.' ~ym arterjom komuni%:acY't11 jedno

(b) Zapowiedziane na dzień
Szewcy równie:! straflruJa'
(b) Oneg1daj otwarte zostało! ląc na uwadze wzrra&tające PO- . 1Ji)[ego charaM·eru na całej ich dluwczorajszy zebranie de1egartów
Cb} W dlnirtt ~orajszvm. odhy- iprzy UJlicy Pioh'kowskhej ?5 b~? j ~~by ŁodZi oraz n~e.watDlliwa! gości,..
związku kJasoweg-o śc.iąaIelo 01- la Sle POnQl\V1me kO'nferenlCJa m1E~- frakcji ludowe1 w fatdJzle mqeJ- SCIStą ·łączność pótltmbonowego j Maglstra:t - w celu wszech ..
brzvm!a masę l"ObOltmdków, \VŚr6d' cJizv przetdstaJWli'Cielami sf!ra1ktuiia- skiej.
miasia z okO'licZinemi, gm'inarn:i' ~ l st:-onn-ego rowatrzenia i o.móktórei panował nastr6j nav.1Skroś cV1Ch szewc6'\,·. a iJ1rzed~ta'wtilCiefrakCja ta skrada się z je.dl1'ej '0- miasteczkami. opracowa,r JYroj~kt wie'l1!a ])TIojekuu ,",\-·::;tanowit z:wróstra,iikowv.
'lami majgtr6w. Strajk wvm.jjkll na SQJby. a mianowicie z radneg.o Ro- regułacH (t. j . .zadrzewi,enia ~: roz- dć się do wo·jewód.ztwa o zworaJako referoot wv&MJH p. Ka'ltu· tem tle. że sze'WICV za!a:daJH tY1ch zentala.
srerzenlia) a,rterjj' Ikomun.ikacyj- n!ile gopeciruln.ej konferenoji. w kt6 ..
7vński. którv refem,ląc s vtt'u acie. samvcl1 podlwvżek, jakie oolo'Y-.
_
nych, w.iążą'cyclt Łódź z ()Ikoli:ą, rej wz.ięo1}by ucLzia~ przedstaW'idewskazaf. że nie ulegilą ona tadnej maja w161rn1 aT1z e., podczas godv łłułbezPIBczna uchwała., tlw~g'lędn:iaj~c wYa-aźna tendel1'~ię le miast: Łodzi. Z,g-·i,erza. ,\1eJksan"
zmianie. a wiłaśdwie ru10cda eko- majstrowie z:.r;acl1zają s;ę jedynie (b) N
d •
• dzenłu
i l do z1lanlia się okoliczn'Yoh miejS'co- drowa, Rudy Pabjanic·WIei. ?a..
nomiezna robotmilk6rw zyskaJa na na pod:wvżke. :aka \"v'vkaże z;a
tu tonie: 3J
dr et ~gl l wości z m. Łodzią. OddZ:iał zaba- , bjaniiC ,Rz,gowa oraz. wydział6W'
Y f a u :
si,l e i 1Jł1'zewidvwanv jeSit strajk druR'a potowe nr. ździemika KO- str:
a wn J
OW tlOSC dowy lPt'oje!lot swój QlParrt .na zasa- pow~at'oW'Y'Ch tódll.;;f :''':;"0 i fa "kie~
D u
e1 Pa' _100.._ re edrowda 5Pl'8W ę ~Jr dz.ie IkonjeclTI'ośai zaDewnien!a I
pO"/szechny.
misia do ba·janaa zmian kosz.t6w Pbo
'
K r . ń..n··
t
t·
'
c ......en... ...,
yga y ezyn fe kcnne
Zdr amem
p. a uzy :lII\. le9:'0. s a- u rzvunan'la.
X mi J~"'..t '-L' _ .... '_f J'
------0_ _ __
.k
. zlk6
.Ptr "ł
w
e =-..., ''IAT.e UlLlLaz... ącc.
TIhOW1S, ?' li ~J"[a
w JJ1:' t 3JC~
Ko:nferenlCła W dalszym d~u Referent wskazywał at wobec
,
C rzescla S'I\.Jeg-o SlPoun.a y Sde Z rezuiltatów nie dała i stra:iku!acy cego sIę tyfusu zarzą4zenłe to Jest bez·
gospodarował.
n
op~rem ze strOOY cz:101l11k6w It~h szeWICY poslt'alTlo'WiiJN, betZ<rooQIC·ie względnIe konIeczne.
!I
Z~Tl~z.'k6w, kltórzy m.lmo !Do~tano- zaostrzyĆ i WYstać na miasto ko- w dysku,sJł nad tą sprawą członkoWlen zarząd6w, sohdarV'Z~a się misje strajkowe ctla kontrolil war- wie magIstra'tu wypowiedzieli się prze- Wprowa~zone i zorganizowane przezeti podatkI
z uchwala kl~o'WCÓW'. st()J!~VCh sZ'tatÓ'W szewlCl1cich.
eJ k wnłosk J I tatec I
oJ kt pozwalają pokryć 96 proc. wydatk6w miejskich.
twardo na zaJę<tern ~anowlSlru,
w~ odrzuc ow os
Ul e pr e
Baczcie panowie dzisiejsi byście tego nie zepsulii
Obecny na zebranm pr.zedstaKucharze zacma w sOibote.
ros
ony.
,
wici el zwiaziku zawodow. "Prał
W PTZecią,gu czasu od 1 stycz- !podatku od ps6w - 50.988.170. Z
ca" w przemówieniu swern wska- . (b W Z!WIiaztku z. ak<;.Ja. p.O'W1ZięOW n~
nia do 1 października r. b.. t. j. olJJlatv za P'I'awo jazdy po mieście
zat. że roboinicv teg-o zwiaz.1ru 'ta. przez zwiazek wJ6I'&nlJS~ w
Ul szkołach
przez 9 miesiecv kasa m.iejska 0- - 223.846.050. z p,odatku od lokarównież sa za dalSlZViIl1 straJld,em , OOIU WIC~ora~~ym: OO'olV5talPlh do
. •
trz:vmywafa z dodatlru od pań- ł6w mk. - 229.937.073, z podatku
I popra akcje k1asowc6w.
bezToboc~~ kucbmal~trze. oZlfotl!1ro- (,b) Wydzłał bandlowy przy magistra. stwowego podatku przemvs~owe-I szkolnego _ 29.327.250, z Dodatku
wIe s ekc'.1 I f)J'Zy .zw1a'Zlk:u zawodo- cle posłrulow1ł zwródć sIę do ridy tnIe!- go mk. 2.644.676.821. z podatku od piwa - 269.881.634, z państw!)
Na prowincJi strajk r6wnłet trwa. w,,"? lll'aC0wa1111kÓ'\V przemvrsl'U sideł z wnioskIem o zezwolenie na za· 15 it)roc. od elektryczności ,do ce· weg-o pooatku od dochodów _
SPOzvW'Czego.
cłąpiecie potyc.zkł w wySOkościlS 'Dn. łów oświetlenia mk. 2.l67.775.829, \7.0R5.624.405, z odsetek zwłoki ta
.
k1
. (b) W dniu 'Y~ra~6'k~ z:ząd .p. o naradach Jedtnak ,P'OSitan'O- Jardów lIa zakup opału w mfeisklch I'Z iPodatku <Jod billet6w tramwajo- . goż podatku - 1.675.053.812. ZI
aso;ego ZlWJ
u
-:ze- wiono 9trallk O<lilOŻYĆ do SoObO'ty. szkołach powszechnycb.
,
wych - 1.715.162.238, z dodatku państwoweg-o 'Podatku od dochog? o zy:ma ~~ł y s.z.e.re~ f orma~,
Wydział bandlowy wniosek swóJ !lI(). , do zasadniczej tarvfy od ubojU d6w za rok 1923 - 1.112.404.567,
013 ::- P!0V0 nCJl , .wskaz:uących na
•
tywuje rOllJOr'ządzenlem młnlsterstwa zwieT1Ząt _ 345.233.840. z podatku z podatku od zabaw i WIi,d owiskto. lŻ w wI~kszeJ czę~c~ robotnIcy Strafk na cmentarzu tvdowskłm. wyznań rell&ijnycb, reguluJącYlll tę spra- od paszportów zalITan-icznych -_ 4.313.090.043. skladki na budo,\-ę
dozpracy me ~ZY'Stąp:il~
(b) Jak sfę okazuje. zatarg między za- we przy równOOZCSl1ym określemu kre· 229.860.000, z udz:ialu w państwo- teatru - 1.578.444.748, z podatku
eilkswawoz6 a~,!a.l. w zdlua. 1 ~~ rządem gmJny, • slutbą cmentarną do. dylu na termin 3 mł~lęcmy.
wym it)odatku od dochodu - mk. od obr.otu produktami przemysłostraj ·t rwa ~ wlllle~ w
sl<!le] łycbczu załałwmym nie został. Pra6 miJjard6w. z o,pfaty od ladun- wemi _ 3.049.822.373, Z podatku
Woll w dalszym CIągu, jak róv.:- cownlcy domaga.Ją sI(t J)Odwytszenla pen
k6w kolejowych _ 6.696.473.318, od alkoholu _ 5.097.607.936. z p().o
nlet w Pabjan'iiCaah, TomaSZOWIe sl1 oraz dodatlm drotytDlanego, Jakloz opłaty od wekS!1'i protestowa- datku od szyldów i reklam - mI<.
1 w Zg1erz'll.nojd
.
be<:nłe ok"eślłła komJsJa do badania
U
lu
nych i aktów oota'rjalnych - mk. 39.793.351. z podatku hoteloweg()
Na P{Orb
ruch antystt'ajim- zmian kMztów utrzymania.
(b) Maglskat na ostatnłem pos!edze. 210.295.496. z olplat kanceJaryj-l- 583.691.558, z ,k ar l7,a zwfokęwrypro
jeWlis.nc
s aj y. sf
'1ł..4..:ft.,.,~ Pon1ewat ma postu] łó
nm swem omawiał prośbe s(ow8lrzys:z;e- nych - 73.197.310, z podatku od 94.943.999. z należności sekwe...
d
t>Oktar:<YW1't~k;YW
~JlNV""h
oJkó
nl
gm
lędrdł
I
a
~
u::raco~.
nJa
rzemłeślnlczego "Resursa" w spra• • obrotu produktami prz'emyslowe- stracyjnvC'h - 349.872.925.
a
W
Ć
l"ad !lL. o tu.z~ an:':. cai OWJ'L,'Y'óoCk
m e dnuwi zg
a,aJc os a
po5tą''!; wIe zwolnienia od obowIązku opłaty na 1mi - 13.135.370.236. rz podatku na Z tych wpływ6w osiągn:ę.to w
Lą an Wys aWiOl1'Y\m PIr.zez Wt - DOW
W
U wCZO!r szym przys VU"
l b
• h-... 51 739 .140 , 9- tym mlesląou
..
ni
' łódzkiah.
d b oOOcl
rzecz kasy mieJskieJ 10 l 15 proc. podał I ce e o rony pansLW'a.-.
r. b.. t.].. w e w r ze
arzy'
O o ezr
a.
ku od energii elektfYcmeJ.
z.~atku od ohro-tu nieru.cl?o~OŚ-1 ś~iu 95piroc~nt pok:yc.i~ wsz,"-st..

l

_c:n

sz
7: ile

f_

Ul

5Zen_

15 mi-1-Jard'

Dawny magl·strat nleez' le Jeed ak

opa

I

l:

ń

Podatek
od elekfry"zno'"I.

l

Strajk tramwajarzy zlikwidowa'ny ~;:;:;:;t=~~ : I~~~\ku 2:J'!~~~fJ'~4~Js~~~~th

Bilet tramwajowy prawdopodobnie 60.000 marek.
(b) WczoraJ przed wfeczorem l słę na re2U1aoJe plac 00 dwa tv2O1",,na terenłe remizy tramwalowel od wlle.

było s'ję ogólne zebranie strajku·
łąCYCh tramwlaiJarzy. którzy przy.
byU Z3IJi01Z11lłĆ się z przebi~tem
pertraktacji z dyrekcją 1(. E. L.
Jako referent wYStapił prezes
związku P. Smotec, ktÓry ,omaJmił
zebranvm. ft na koDferncfi dYrek·
cia zaproooo.owala z dniem WYła..
zdu 40 procent POdwYżk1, mstepnie od 3 listooada 15 proc. ł 00 15
listopada dalsze 10 procent.
Provozvcie te na IrolllferencJl za
rzad związku przyjął do wiadomo
ści i obiecał orzedłożyć prachwniko.m na zebrati.u. prZVClZem zebrar.lie prOOOlZVcłe te odrzuciło.
Wieczorem odbyła się powtórna konferencja. nlD>dczas któreJ dyret'cia ooszła na dalsze ustepstwa
i zaproponowała natychmiast 45
pr"'cent. 3 listopada 18 J)1'ocent i
w dl1'il 18 listooa.da dalsze 15 J)ro·
cent. 00 razem wvnQ54!C'by pro-

Wobec tesro. że na datsze ustepstwa ze stroIt!V dyrekcji liczvć nie

można. należy s~ zastanowić,

czynić;

czy

strajkować

co

n!adal czy

wydatkaw m, Lno""

Podatek na subsydIum. Akcja zarobkowa pracowników
(h) Magistrat na ostał2llem posIedze.
ulu swem ncbwalłł przymać tydowsJde
mu domowi sierot subsydjum w WY!JoO.
kości naJetnego mIastu od tej Instytucji
podaiku widowiskowego.
I ,

•

[tJagistrat utrZymUJe
·
wariatów

biurowych.

Konferencja ze

związkiem przemysłowc6we

W czora! o godz. l pop. odbyła się kon
iercucJa delegacji tnIcdzyzwlązkowej
komisji pracowniczej z przedstawicie·
lem związku przemysłu włókIenniczego
w patistwie polskiem. p. dr. Ba,rclńskim.
Po upoUlanin się z posMatap11 pracownJk6w, p. Ba.rclńskł oświadczył, te
konkretnej odpowiedzi dziś jeszcze dać
nie może, gdy t sprawa musi być roz·
patrzona przez zarząd reprezentowanego przezeli związku przemysłowców.
Tem nfemnJej pragnie zapewnić delega
cJe, te żądania pracowników potraktowane będą z całą życzliwością I chęcIą
dojścia do porozumlenła.
W odpowiedzi na to delegacja komlsjl

I

'między związkoweJ

nader

zwr6clła uwagę

krytyczną sytuację

n.

pracowników
z godz.kty na
godzinę drożyzną, wobec czego prosi·
la o przyspieszenie decyzji.
Uwzględniając powyższe. p. dr. Ba~.
clńskl zgodził się Iła wysIanie okólnika,
zalec~jącego niezwłoczne wypłacenie ta
liczkl na Itstopad w wysokości pel1s11 za'
spowodowaną wzrastającą

też wtróclć do pracy. WłóknIarzy,
zdainIem mówcy. nłema pIOItrzeby (b) Na w.torkowem posiedzealu maci.
IJ()pierać. ~dyt nie czYni tegO ani i stratu na wniosek ławnika JoeIa ucbwa
elełctrown,ia. an.t 2a:zf)Wfjta.
11000 przekazać zakładowi psychJatryczPo referacie wywliązała się o- ~ nemu w KocborowIe resztę nale~
drugą p~owę patdzl~rnika.
żywiona dyskusja. DOdozas które! za leczenie I utrzymanie umysłowo cho
.
rycb mleszkarłców Dl. Lodzl w 05łatlllm
Pozatem ustalono te następna konniektórzy mówcy zarzucali za-. kwariale r. b.
iarencJa,
na któreJ omawiane będą ~
rządom związku. że zbyt proboP" ł
•
stulałY mięciZyzwIązkoweJ komisji pra·
nie ~l strajk. aczkolw:bk i
cownlczei, odł,yć się m3 w JX)h,,-lc ;lrzy
włókniarze o to $to nie prosiIf.
f (b) OIlegdaJ na posIedzeuJu magistratu
szłego tygodnia.
Podczas głosol'wania jedl!ogłoś- uebwa.tMo. Iła wnIosek lawIlIka W'ych1a
----O
me OOStaoowlolJro warunkt dyrek- lu budowlanęgo, pn;ebrukować cześclo
cD J)rzvjąć I P!'ZYSta!ft do pracy. ~~ '::riijNO:O-ls:.zeWską Irosztem bUsko
prędko
_ Po godzinIe wyjechały na mi aon w m
sto oJerwsze w'a2'OOY. wita1me z za POdwyższenie mnołnika
Bo dad3l!l wam numerek w rejestrze kar.
dowofeniem orzez obyw·atelł. od.
ksłDgarskł-egO.
(b) W ostatn~. ch dniaoh wtaści-,' obowiąz.ujacych P'I'zeois6w o :tWa!
danych na pastWę st>ekuIacii do'f
ciele sklepów. szczeg6lnie galan- czaniu li~h"\X.'Y. podob11e prakty-ki
rożkarzy.
Onegdaj mowa poc'IwytszyU księga· l teryjnych na , ul. Piotr~ow.~ki~j, są niedozwolone i b~ą ,pr~e3
Co do cenv biletów to Jl'OI:Zo- rze mnożnik sw6J z 80 łYs. na 140 mk. W1padh na no\Vv pomysł .oml'.1~ma ',:Iadze surowo. karane. Ró ,;,n ~t
f'
.;
.
~
h
•
I N:dety przypuszczać, te komisariat do I zarządzeń. referatu walkl. z ,lIch- nJed?zwo~one Je~t wvsta"'1!1118
ce
~r()c_.~t:.t 9~. ~li o 8 pro.. , st~e uotyc..c~{)wa tania bez w Iki z drob'Ulą oraz komisariat do wą i zaJlTllast cen numeruJą ledy· cen JedYl1'le w tYSIącach mar(~k, ("~
ce t mme~ n!z UZVSł)aJ1 wlóknIa. zm !QtlY, a od 3 listopada błJet loWY walid z IIclrwą, 5lJrawą teł szybkieJ zmII nie przedmioty wvsta,,-ione \\. l">k-I \l;";>rO'''''adza w błąd zain.tere~owa
rz-:-.
kły kosztować będzie J)t'awoo'(}'O- ny eennI<ka zainteresuJe się. Niektóre lnach w:y sta wo:v:vc~.
, nych. ,. . . . {
',,'" .
Prócz te~o dyrel{cja zirOOziła dobnie 50.000 mar&L
kslegamle amołllJb ale podnłosły.
I Jak $tę dowlad1.11emy. W myśl
.:.. ,.. , '.~ . ,.... ,t _ •.• _! ."

nOWe bruki.

Panowie kupcy schowaj' cie

numerkt
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Teatr Miejski
Dziś

,'pDziady

wileńskie"

Adama Mickiewicza.

Dzisiejsza pogoda.
Kf'·..·~·

' l ~~ t o il ń s ~wowe~o

ins .y-

t'!tu Jl1"'t(;,ol'o~"t7kzn ego.
'p , ~" 'rl ", ,,,,,Ą('\,,"y

przebieg pogody w

(Jnlu dzisIeJszym.
Zachmurzenie dośĆ du~e, tempera,t ura bez w~ększych zmian, wiatry lok3Jlne.
ośwłatowesro.
(b) Na ostatniem posled,zenłu magl;trat ll'Ostanoo,vił zaprowawć instalację
~lektryczmą
w miejskim kfnemabogralie ośwdatowym. przyczem wezwał 'Wy
izial kultUirv I oświaty do szybszego ul'Clchoanie.nJa killlemato&'l:afu.

Z klnemat01Zrafu

Ośmio2odzinnv dzień
koni.

pracy dla

o L S K I"

Nr 295

omoc dla zredukoW8ilYC
W związku z redukcją urzę.dnlków państwowych. sfowarzyszenie urzędni,ków państwowych, od
dz.ial w Łodzi wydało następująca ,odezwę:
""W myśl po~ta.n.owień rady f!1i!,u.str6w w .naJbhzszych m ,.es1ącach nastąpI masowa redl1~cJą na
szych kol'egó~,:, co ma byc wstępen; d.o .~a,"acJ\ skarbu, oraz w dal
sze] tmJ1 'Poprawy bytu \pozostatych k ,o'l egów.
Czy dopuścimy, aby setki koleg6w pozostało na bruku wśród
najc;ęższych warunk6w. bo w zirnie - w ostatniej nędzy?
W mvśl wezwania centralnego
zamą·du. z lwdnie z uchwałą zebrania delegatów w ~niu 29 paź-

dzlernika b. r. wzywamy was k()l- "owa taryfa kolejowa.
ledzy do opo,datkowanJa sie już
w Z'wiązku z nową 200 procen1ową
od HstotPada na rzecz kolegów,
podwyżką taryf kolejowych ceny bilekt6rzy padna of;ara redukcji.
tów I, II i III klasy na pociągi zwyczajNiech k~żdy z nas ofiaruie przy ne od dzisiaj będą następujące (z Warnajmniej p6ł procent od swych PO s,za'Wy):
bor6w. bv powstał w ten SIO.os6b
Do Krakowa I klasa wczoraj 772.800,
fundusz na zapomogi dla tych kodziś 2.318.400; II klasa wczoraj 515.200.
leg6w, któnzv nie znajdą ' Z<liraz
dziś 1.545.600; 111 klasa wczOll'aj 257.000
pracy.
- dziś 772.000.
Na dzień 5 listopada wzvwamy
Do Lwowa: I klasa wczora1 1.569.600
,d'elegat6w wszystkpch urzędów i
wvdziat6w na zCibrani'e. kt6re się dzIś 4.703.800; II klasa wozoraJ 1.046.400
odbędzie w lokalu komisarjaru rza dzJś 3.139.200; III klasa wczoraj 523.2000
ou na m. Łódź o g .odz. 8 wieczo- - dzi'ś 1.569.600.
rem ce!l em wybran!a komitetu zaD9 Pozna.nia: I klasa wczorad 816.000
rpomogowe~:w. o-ralz ustalenia spo- - d.zJś 2.448.000; II klasa wczoraj 544000
sobu . zahezp!ecze'n.ia zebr.anych - dziś 1.632.000; III klasa wczoraj sum od dewaluacji".
272.000 - dziś 816.000.
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Do Gdańska: I klasa wczorad !U5.000
dz!ś 2.747.700; II klasa wczoraj!-.

I

"Ruch młodopolshi".
Wśród od'lamów mlodzieży na"

rodowej uniwersytetu warsza ,\\'.
ski ego powstała lIlowa organi,z.acia
"Mlodopo!aków". Organizacia
O tcndencjaoh radykalno-narodowych wystąpi czynnie przy przyszlYlCh wybo'r ach do "Bratniej P 'o,
mocy".

ta

Artykl'.Jły

droQl!eryjne

słaniały.
W zwIązku ze spadkIem dolara artykUły drogueryjne pra wie bez wyJątku
potaniały od 8 do 10 proc. Jedynie utrzy
mała się cena octu I parafiny, gdzb spa
dek dolara zanulował wzrost nałoto 
nych na te artykuły akcyzy.
OaJs'la
zniżka Jest przewIdywana.

Zakłady przemysl~ we

- dziś 1.831.800; III klasa wczoUOZOrCO\Vejraj 305.300 - dziś 915.900.

'

o

ł 610.600

VI

Warszawie.

Według przybliżonych sbtystycznych
Katowic: I klasa wczoral 7QO.SOO danych Wa,r szawa posiada około 300 za
ilY weterynarii podalje wiadomość, że
ł dzIŚ 2.102.400; II klasa wczoraj 467.200 kładów przemysłowych (zatrudniaJ~1>tnM.ogodzlnil1Y dzień pracy okazał sl~
~ - dziś 1.401.600; III klasa wczonJ cych powyżej 20 robotników). NaiwiękdcbrodzieJstwem dLa lrond roboczych,: (b) W drug;m dniu straiku do- swych realności i wytw{)rzyła 233.600 - dziś ' 700.800.
sza ilość z nlch przypada na zakłady me
gdyż obecnie konie maili, w,iększy .o<1po- zorców Sytuacja absolutnie się nie niezwykle w'rog-i st>osunek wlaśclDo Łodzi: I klasa wczoraj 336.000 - talowe I maszynowe, których iest okoczynek, lest czas na leps~ s,tara.nle się zmieniła i jest dalej poważną ze ciela domu do lokatora.
dzi.i l.GOS.oeo; II ~Iasa wczoraj 22UlO/}- ło 120, spożywcze 35, poligraficzne 2S,
o nIe I nie zapadaJą na do,legliwośol to- względu na szerzący się w mieśWł Ś . . l
d
ó
• d
dziś 672.000: III klasa wczoraj 112.000
chemiczne 27, włókiennicze I drzewne
tądkowe, gdyż pa.szę moga. spoż~ać . t f
b
B d .' . '
a c,cle e
om w \V za ne dzJś 3J6000 marek
ponad 15. Na5tępnle Idą zakłady, któ......."'k'n.j·n,le, a ~Je z taką szybkoŚOl'ą i~,k c~, e y us :zuszny. ru tU I smle- pertraktacje z dozorcami n.le wej- j
, . •
h _..1
I d l b
.
Iż
I
.,,.v v
Ud
'"
C a w'SzęA"Zle po kolana Brak ró'"
C
bIl
I
ryc lNPowe n c ranze n ej wyro e,,.,,,,nrzednlo.
! .. Ul
'
.
w dą, aż do czasu z1r'Ja'llV ustawy;
eny
etów na poc ągł oośpiesznc
vv..
mez wody. . •
•.
O ()chronie lokatorów. która po- będ~ o 0;0 procent wyższe.
nione liczą ponad 5, a mianowicie: paWvstawa dywanów perskich.
!,rzedstaW1C'le1 wlaśdcleh do- zwoli Im na ściąg-a.r.ie dochod6w
plerllicze, mineralne, budowlane I użvmow
!apyty-w,anv
O
st.o'Sunek
do
z
posiadanej
realności.
Mianowania
w
wyższych
tccznoścl publicznej.
W małej sali Gral\1d Hotelu 'Została otwarta wystawa prawdzjw. dywanów dO~Qrcó,,~ ~.wladczvt. ze. w. zasauczelniach
Z
h
k
Dozorcy natomiast po~tan,owIli
•
amac y na asy
ł'ersldch.
Sa tam do obejrzenia prze- dZle własclclele realnoŚCI n.e neplekne dywany bucharskie. tebryskie, g'lJją słuszności żą·dań dozorc6w. bez"1zględnte strajkować ł jedv- J Prezydent Rzeczypospolitej podpisał
księsarsEde.
kaanańskle.
lecz są zdalnia. że opłacać ic'h wrn- nie z powo-d!u ciężkich warunk6w , mIanowanIa: p. Władysława Grabskiego
Po dłuższej przerwie t. zw. kasiarze.
ni lokat>ol'1zy. g-dvż ustawa o och- materialnych uchwalbli otwierać b. mInistra skarbu na profesora zwy- ~t6rych specjal,nościa Jest bardzo 111!.; tcr
ronie 10kator6w uniemożl;wia wta lokatomm bramy za wvższem niż czajncgo ekonomił politycznej w Gł6w-tne rozbijanie żelaznych pancerzy j{3.~ uścic.ie1om
domów
utrzymanie, dotychczas wynag-rodzen,iem.
neJ szkole gospodarstwa Wiejskiego w gniotrwałych - dali znak iycla o ~ob : e ,
JW~~y:.:w~. ~i,ł~':~;' 5m~:k.I'W ula~rt~;
0WarszawIe; p. Wacława MalWWSkJC~O,'
Już przedwczoraj poojęll olli prĆJbę
gutta M. 1. oobyła się uroczysta akade
b. mInIstra sprawIedliwości na zwyczaj- swej akcii, która - co Jest bard /:':l chamJa otwarcia oddzłału lódzklego T.U.R.
C') nego profesora
prawa I postępowania , raktcrysiycznem - wymierzona zostal:!
b §wę
SloWQ wstępne wygłosi! InIŻ. J. HokJ.1.
wyprawę! I karnego na uniwersytecIe warszawskim;' przeciwko kasom księgarzy - jak gdygreber. przewodnf.czący oddz.iału. podp. Eugcnjusza Jarrę na profesora zwy- by uważali, że na czasy dzisici~ze ies t
nosząc niewątpliwe
zasługi
dla oświaty
"M
" trOCnlę
! . . po ś t i e ."I, S urze k o Id rę, czajnego encyklopedjl I filozof!1 prawa to rodzaI handlu, który ze wzl, ędu na
rob.otniczej.
injcia.tNÓW
I z.alożyc!ell
T.
ciąga Się
arcle
U'[mRJ:e1}J'em delerrata cen~ralnelJ''' za~zą- Walentemu dwie poduszki, R6ży biiu!:erję i go- na uniwersytecie warszawskIm, OI:az ceny swego artykułu - posiada naj wlęk
..
II
..v
',
księdza dr. Szczęsnego Octtlofia na zwy- szy obrót gotówkowy.
tłu T. U. R. przemawiał niesbrud,z·ooy ł6wkę na alkohol a Józefowi dwa barany na wesele. czujnego profesora h!storil sztukI na uni-, Próba dokonana zosłala na ka<>ie VI
SZermierz na polu oświaty ro-botnricz.el.
senaror dr. Kopciński. Nawlazując do
Gniazdko gotowe, wesele jutro.
wersytec1e p~znańsklm.
księgarni Gebethnera I Wolfa. Kasi:tr ze
lIroczystoścI akademii. obchodzooel w
prz-ed05tawszy się do wnętrza, poczęH,
całej Polsce z okazii jubileuszu 150-eJ
Z miesZlkania Ma.r-Łv Kaledkiej'1 skradziooo dwie ooduszlki. kond.re "owy cennik obuwia. Jak potem wskazaly ślady - operować
rocznicy komisji edukacyjnei.
zwróciI (Ki,lińSkiego 109) skradli niez,l an.i i pare oorNc.r.
sweml ręcznemi narzędziami lecz, da:iwagę sruchaczy na krytycz,ov moment złoczyńcy Z ba~k{)'llu dlnllO"iego
Urząd starszych cechu szewskiego remn1e. Kasa oparła się tym narzędzi ')m
cmokr!acn l>OIStki~j IkPaństwadt>OklStkJego oietll'a poścIel wartoś""\ 50 m'p: ' ,
Józefi~ Ora-czvńskleJ (Wap~en- przedstawdł lut w wvdzlale ~f~lalkl. z 11- I nie udało sIę z~"'acllowcom rozbić le!.
w czas e pO'WS anIa omilSli e u acYme'1
.
:
-.
lU·
na 39) ~radziono z oOll a d:wa ba-j chwą przy k<m1. rządu specy i <aCJę za=u
J
f przeprowadził porówlTlanłe z tym pod
Z mlesz ka'l1la Sury WOlldystawpowln.danego podr.JcsioJlegO ccnni'ka na Niepow{)dzen,le to nie odstręczyło snać
'Wielu względami zu.pełillie pooo,bnym mo skie.i niezll1any Stpra wICa Slkradł rany.
obuwie. Według tego cennika. koszlują: tnicJatorów od wyszukania sobi'e bar-

francuskłe pismo dla badafl z dzledz4

kamienicznicy. - Ciekawi jesteśmy
CO pcnvied:lą władze. - Tyfus już przemawia.'

Tak

mówią

.Do

T .. U. R.

Jan

zdo"

YWa

s- "

~~n~~~ d~~o~~;clI~kY'ż~~,z~r łÓd~~c~:

DrzZez ?'kino k~.tdJręW0ltll'Szowa. K
R6ż~ Orenbu~h (Zachodmia 30~ ~r~~~pad~:%t,II~~iy b~2. ak::~~~e ~~ d-z,leJ podatnej do rozbicia kasy. Wczo:1ziałowi T. U. R. jaJrnajpomyślni~js.zego
mJesz'k ania
a entego
11· skradzlO'I1o
k.Je1ll10t6w
swt6wkl kle chromo\\'e czarne - 8.920.000 mk. rai rano bowiem okazało się, że w ksl~rozwoju ł osiągnięcia tych WSZ}1stkJch re ci:WlSlkie~o (franciszkańska 66) na sumc 70·000.000.
(Pap) kamasze chromowe kolo.rowe - 9 mili. garnl Arcta przy ullcy Nowy Swiat 35
zultatów. iakie z zalożenia tej linstytu---O
390 tys. mk .• kamasze sportowe 13 m.fIJ. dOikonano w nocy włamania.
cH wynikają.
40 tys. mk .. kamasze lakierowane 9m11i.
Po przemówIeniach zgodnIe z l>r()go\'a
,
800 tys. mk .. ka.masze gertliUJlwe c.zarne
Na mIejsce wypadku przybyły zaala~em a.kademii. r?zpo~zęła się część 'kon WIADOMO~CI
8 mLIj. 920 tys. mk.
rmowane w·ladze pollcy]no-śledcze z
certQowa odeg,ramem przez p. Sto FrydDa.msk.ie: bucnd wysokie broo00we naczelnikIem Kurnatowsklm I k,'misa"erga ..Romansu z Ironcerłu skrzY1Jco,
sportowe 12.145.500 mk.. sukienne z la- rzem Szabrańskim na czele. Okazalo się,
tvel!:o" - Wieniawskiego. P. H. Stars,k a
deklamowała z właściwą sobie siłą l pla
Piłka nożna.
kierem 11.285.325 mk .. czarne gemzowe Iż niepcwr.dzellie w księgarnI C!cLeth~t~'ka wyjątk! z NOlI'wlda.
10.384.200 mk.. czółenka la.klcrowane nera I Wt lffa - kasiarze powet.,wall
8.301.765 mk.. pó!buciIki lakierowane l
N
K"'r-~~:~~~a.cza.rowała
śpiewem P. N.
O MI S TRZOSTWO POLSKI. I Kuchar (Pogoń), wleldcro1ny IlIJtema- , gemzowe 9.962.325 mk .. kolorowe gem- Fobie, rc"Z:' ;ając średnkh TOIzmiar6w pan
Ostateczna rozgrywka O tytuł mistrza c}cnał, przenosi sl~ do "Cracovij". Uwa- wwe 8.321.265 , rok.
ccrn:\ kasę, z której zrl"cw~no okola
Na z::lkończenie części koncertowe! p.
'I
St. frydberg odegrał ..Maz,urka" _ Za- Polski na rok 1923 między lwowską Po- ŻaglY powyższe wiadomości conaJmnieJ
W sklepach kałego.rii I-el: buty 2ng. Z mi:Jaro.'ł tV marek w honach złotych.
n , 'ckiego. Ak.ompaniował dyr. T. Ryder .gonią I krakowską Wisłą odbędzie się za przedwc.zes.ne.
kolorowe 12.800,000 mk .. kamasze chro-I dolarach I fI ankach.
"'l'
d
<
mowe czarne 5 mill. 900 tys. mk .• chro"
mI a l ser zeczna atmosfe,r a. laka sie w Warszawie w niedzielę dn. 4 listopa~a I
mowe kolo.rowe 6 milI. 100 tys. mk.. kaWedług doratnych ob ',:ze:1 w kasie
'W~'
twO'l"zyra
podczas
akademH.
daje
iuż
p'
L
I
d
.
I
md
ł
6
"O'~
dziś moż,ność ocenić potrzebę istil1iemia
Jerwszy mecz we wowe, wygrała
VIII oUmniada
masze chromowe sportowe 6 milionów znai owaC s ~
a o ;) J zTotych w b 0ta.kiej IlI1Stytucil i iest nailepszą gwa.ram- Pog.oli 3:0, drugi - w Krakowie, przyW piłce nożnej wezmą udzIał ogółem 800 tys. mk•• kam, ~ze gemzowe cz.arne nach, 26 r. anków s~ajca:sk th, 25 docja szybkiego roz,woju tejże.
niósł zwycięstwo Wlśłe 2:1. POJtleważ 32 d!l"UżY'l1Y, reprezentuJnce tyleż państw 6 on~~s~~:t~~~e chrom.()f\ve lub gem ,larów.
.
Marek rclsktch, Jak z obliczem a w!·
oble drużyny mają po JedneJ wygraneJ, Pierwsza runda od 22 do 28 maja obel- zo.we 6 milj. 700 tys. mk .. sukl1lo laklcr
POŻ1!r.
pr~eto w myśl przepIsów trzeci decydu- mle 16 g;ie,r. Każdego dnia odbędą się 7 mil]. 500 ty'S. mk.. czarne gemrowe dać, teraz w kasach nIe przl'~I:owuje się·
lący mecz winien się odbyć na gruncle ! Pl) 2 SIP'O,tkan~a, w niedzielę 4. Druga run 6 miljo.nów 500 tys. mk .. czó1enka 5 mili.
Zlod;)c l e-speclallści - lill< wi.lać Nocy onegdaJszej we wsi KatU- neutralnym, w danym wypadku w :>t()_ · da od 29 _ 31 maja zlllwlera 8 slV\tkań, 700 tys. mk .. pólhuci.ki lak. g~l!1z. 6 mHi. zakradłszy się pr,zed zamkl1i~c,em brayv
mk.. · kolOl'Q,we gemzowe 5 nuD. 400 tys.
d
t
d ó k
6"
JŻ
ny gm. Czarnocin w zabudowa- licy
trzecia rUillda od 1 do 3 czerwca _ 4 marek.
my () wnę rza po w r a, p' r.no.u w
niach Jana Warchatv z niewiadogry; półfinaly odbędą sl~ 4. l 6 czerwca,
W sklepach krut. III-el: buty a11<lt_ kol. nocy wyj~1I w drzwiach tylnych, pro
7 mil]. 400 tys. marek. kamasze chromo wadzacych do kSięgarnI otw6r I przewreszcie finał _ 9 czerwca.
mej przyozynv wybuchł oabrzymi
Polska - Włochy.
we czarne 4 m!1iooy marek, chlromo-we leń dostali się do pokoju, w którym stapożar.
'
kolorowe 4.200,UOO mk., sportowe 4 mm. la k'sa
•
P.
Z.
P.
N.
czyni
staranIa
o
zaproszeZanim gospodarze snostrzegli
500 tys. mk., lakierowe 4 miIiooy 800
...
nie reprezentaciI Włoch do PolskI na
Tournee "Hakoall".
tys. mk .. gemza czama 4 milJ. 400 tys.
Po rozbiciu boczn~j ści:!ny i zabran:u
grożące im niebezp ;eczC11stwo, po
kwIecień 1924. 12 kwietnia 1924 gra re24 grudnia r. b. wyjetdża znana w marek.
7.awa:to!.ci, nIe chcąc naiocz~~'wlściel ażar o~arnąr cale zabudowania.
prezentacja Wło<:h w Budapeszcie z I Pol~e ..Hakoah" wiedeńska na tournee
Damskie: buciki wysokre chromO'We chedz:ć trl samą drog,\, ;'y n!e zwracać
Dzięki skutecznej'pomo,e y mIejwęgramI.
.
do EgJptu i PaleSityny na okres 4-00 ty· 4 mili. 200 tys. mk .. lrukler. sukno 4 mil!. uwagI strćża, pr,zecl~Ił kłódko u drzwi
SCoweJ ludności i straży ochotnig~dnJ.
800 tys. marek. gemza 4 mIlI. 400 tys. frontO'WYfh sklepu I tęl:; w~' tzll bezpoczeJ udało się DO usUnei Pracy po~ecesJa w "POgoni H hV()wskte).
,
'
.
mk.. cz6łellki 4 mi1J. 200 1ys. mk.. pół- średnio n. ulicę.
zar um ; ejscow,ić.
~Iedztw"" w sprawie tel ~m·att.1 kr~
gemz. 3 mili. 600 tyS. mk .• kolo"Kurler LwowskI" dooosl, liż repreztJtI! PootbaUsta - posłem do padameotu. bucIki
Spf,o'l1ęły zabudowania i część
rowe gemzowe 3 mi!iany 700 tysjęcy
"
v
tatywni gracze Polski, czlonkowle ..Po-l "Wiener Morgen.zel.tung" donosi, ~ ma.relc
dZieży iest w pełnym toku.
~biorów tegoro,cznych.
Og6lne mraty wynoszą kol,o 10 gnnl": GarbIeń I S~netder złożyli prośby 1)nany ..ta'lllk" Rapidu wiedeńskiego,
---~1'------~
o zwolnienle Ich z tego klubu, zaś "Ty- Uridil, ma kandydować Jako poseł do
mQjard6w.
gGdnik Sportowy" podaie, te Wacek parlamentu austrjaakieg'O.
płaca wynosi od 5 do 8 dolarów. ZważYwszy, te drożyzna od r. 1914 podnlo·
Wywóz cyny w złomach oraz cyno- sła sIę w Ameryce od 60 do 70 proc. rOo
4
Że ;:B\YCzaSu r ie l; upIła
dafnych popIołów zostaje zabroniony botnicy mogą robiĆ oszczędności, szcz,
Jut tf'rBZ nie kup i.
(taryfa cełna poz. 144, p. 1). Wprowadze g61nle kawalerzy, kMrzy odnaJmuJą,
Nikt teraz nie ~1JupI,
nIc tego zakazu zapewni metalowemu mIeszkania przy rodzinach unlllają wy-'
Każdy sk óra z' u..,i'
przemysłowI zgromadzenIe wIększej i10ś sokfch kosztów k.omornego. Do naJwlęk
fednak ~d '. by m:-Jdra b'da,
szych organIzacJI polskich dotychczas
Tow. amerl"k:::ńslde "Postał Tele- l Przez ten kabel można przesyłać 1200 cI tego materjału przez co wpłynIe na
To tak, iak przC'ó latv.
należy
stowarzysz. mechanik6w pol'\oże WZi ll Ć na raty.
grapb Comm"rci:tl Cable Co" przystę-' liter na minutę czyli 600 w każdym kle- obniżenie wyśrubowanych cen cyny na
skich, liczące z górą 2.000 członków.
Na raty Wz ąć
puje obecnie do założeuJa nowego p.od- runku, podczas gdy normalna pojemność rynku wewnętrznym.
Meryl!lm nim sie zb l iża zima,
morskiego kabla. Ilość połączeli podmor kabla wynoslta dotychcza-s tylko 300 do
" ,.
b·
h
Sl'P że prędko do Rozina.
sJ.lch z Europy do Ameryki północnych 3Z5 Uter. Nadto kabel ten tak będzie 11Żyją
n~[la
WYu
Bo tam drożyzny taldej niema,
wyniesie 18 kabli. Odtąd francję ze St_ rządzony, te depesze będą nwgły być
Prezydent Rzec:r;ypospolltel mIanował
Syp że prędko syp, ..
Zjednoczonymi będzie łączyć ' 5 kabU. I przesłane wprost z Europy do Nowego
n (ti ... ~
d I
d
•.
d Jó!
Ciężar kabli będzie wyjątkowo wIeltd Jorku.
I sę z ego są Y n3.Jwyzszego r.
ze a
hl' 1100 funtów 'mied:r;1 w przeciwleń-j' Koszty założenia tego kabla obliczają ! Waorunld "racy robotnIków polskich Mierzelisk/ego generalnym komisarzem
'ol. 6-go Sierpnia 2,
~twie do 700 I. u poprzednIch kabli.
na 10 do 15 mUJonów dolarów.
.
Ameryce na OKół są dobre. Dzienna wyborczym Rzeczypospolitej PolskieJ,
Wejdcie przez skład apteczhy.
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czy prouram?'Pr::::c~ :.Wli:~;~a Gwałtowny napór na P. K. K. P~

oh....IJ.
Ik ,.I..
•
~oo.'Uk:cla świaroWoll. nafty w r. 1922
W zwłązku Z końcem młesląca o to, by oddziały, zwłaszcza w,l
J~st Jedna dodatma str~ma gają 'Ly'UU,
U tury1Clh maJ?ulą de~ W}'II1Iiosofa 852 m~ll. boczek, czyli o 86 mUl].
wsro łczesnych. ~lesk eko~OI:l1CZ- zy. Rze::-z IProsta.. że. 'O 'lqe oo:c!,eJ- beczek w.!ę.cei nIż w r. 1921. Maxi1!llUm i zapadającymi terminami płatno- centrach życia handlowego I prr'
nvc,b. Pogłębiają one sWlado- T'z ewa ~Ię sp~lmrlowan:l'e na. IZnIz.kę j n.adwyżki ptl"Z'Y'J)a{}a na Sta~y Zjoonoc.zo ścł panuje niesłychany napór na mYsł.owego, były naletycle dot~
mos.ć pro~esu. g~s'Poda~czego·1 waluty. nalezy temu ;przecI~Z!a: ne które wy, n:xlrukOlWa.ły o 79 mili. be- P.K.K.P. Wypłaty dzienne oddzia. wane w materiał obiegowy.
Mozr;a po.. WIedZIeć.
~ecz
mUJszą
",'ilęceJ.,P;n..._."
kCj
. ł "'b SIę
. łu łódzkieg·IV
... liczą sio... na setki ml'IW t h dm h będ
_,'o
'z'e ro-śme Wy-,lać.
-'" l OSI<+
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lin" być ~.Jasne'!l l CZie'k
rT1.II<J1U , a .zm.na,cJsz...
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onomlczne.
....e
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WIO' osc PQlon'CVl. a
toot·,aM
M' ytku Indl h N'd I n j dó
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ą puszczone
Już John Stuart Midi trafnie za- f}ocz;ucia 'J)raWTIleg'o me lPodnosi. - nd~ I J w .. e!,('Sp ,.~, ~ ~r ~ ar w.
w obieg nOwe b"~., --.łewac'
• t
'
.. d
T ,l"Z'e,b a t·ez. prze'dewszYSuuem
41} •
jĄ w atpOfIlOI
W'ITnłafy
te WL4U'<J
-""""ły ostatnio,"
"a :
QlUU1Vl."y
uwazY1,
,Ż e mec h
anrzm
Dł-enlezy,
usu I P'"
........ J', na d'o.rmO/zle I~ dw LgI!pOIe.
•
Jł-"
tu~
k Pr"V' __l
. . mc'C h
'
Ć
..J!_A
~..
l
i ·o.nJ!,sZJa "''''Je '"a ale portzeg ą ~l!-CZego- t
k
'
Jące na mSINIl mare'.
t ak samo ja k !Inne
3Il1azmy, Itlą ipJ'zytc.zy:nY SlPI::II\!UllaCsl. me wC! f
'k .. ~ o' t
l
III~ h S wte przyznanIa znacznego po.- ł t
J Jerze dZYC~.t'1D
ł tJ
poznajemy wtedy, ~y djest ze- ,"o dej ,~sY'Cać tpITzepi'sami, które ~;:e:r<X.'u <:11 ,\' la ;owe w m 3.C większenia kredytów dyskonto- s !~? w brmotacózne Im
o u as.-l
psuty. Każdy na swej nę zv po- uniernv,Wijwiają 'ud'Ziom życie, a
l' r o dou k c j a wych dla przemysłowców miej- W'l~ua śOł
w entUPI'OSIzczenl4&
znaJ'e prawa dTożYZny ł rozumie, ta.J6e.mi są maśn!ie IPrz-epi'sy, cofaC~",,",o c ftII'WrO, llc Z
U na kowa
1921
1922 scowych. Po ostatniel' nindwyżce
~.3.....
że są to 'Przejawy niew'SiPółmier- jąoo wa.'loryza-aie oszczędltlości.
...~
b ku tó
bsorb
h
'Ilości między cenamf towarów a
W dysklu-sja'Ch. pwwadzonych Sta.'T1y Zied l~"
472.183 551.19Z ltTedyty te przy większych fir. nlU •aD o w, a
UJącyc ~ \
'Prze. ciętnvmi dochodami. Paskarz nad sPOsDbami uDOrządlkowania 'I ~:~j"k
1~~:~: l~~:~I mach włóldenniczych wynosić bę- =l~~ą armJę ludzi ~ bardzo_~
uczy się znów praw arbitrażu wałluty. a dySklUJsje te nar'zucają się Persja
16.673 21.154 dt} od 106 do 200 mUjardów. D Q '
~

I

handlowego na zt!n1.UeJ walucie.
Zar6wno W~T6d ofiar, jak wśród
wyzyskiwaczy katastrofy ekonomicznej nie ~otrzeba wYSiłku
wywodowego. aby zrozumieć zawHe J splątane fakty gospodarcze.
Zda wałoby się więc. że ł rooplątanie tych wezł6w nie powinno być sztuką trudną. NIestety,
" Jest
.
mrędzy
prak
ty ąk
a teor]ą
wielki przedział. Praktyka uczy
·teorii. lecz teoda nie daje w pelni wskazań praktyce.
Gorzej jednak, JrCly d, kt6lrym
powierzono rozplątanfe we złów,
nie umieja czerpać nauki z życia,
gdy n;e wczu\vają sję w jego tę:-tno i nie widzą, że sami do reszty niweczą mechan1lzm już nadpsuty.
Chcemy tu dla ilustracJi polożyć nacisk na jeden z momentów
naszego przes;ąenia. Za-rządzeniami w s.prawie bonów zlotych ,i

wciat różnym kof-om wobec gtT<MY JndSe HOtle,nde.rsk.ie
IPOt'ożeniia
- !I1iektórzy ekonomiścq R
.
w:racają do pogilądu. że spad'elk wa
umun,ja

16.958
8.268

lu.ty możnaby jeszcze 'Powśdąg- Indlie

nąć mome!l1tami ;pisyc:h()llO'glilCznymi
-

odbudową zaufania do zarzą- Srura-wa,k

wicie odbiega od tej l~nji. na Ikt0r l\/ Tri,n!dad

wtrąc.ooo bez~deową. chr.vite&ną i
niekon'S<e!kwc-ntną DoHtykę skarbu.
Bra!k w nia \\Ii'a rv - o~o. co pod.ry

-"

takiej wysokości będą przez P.K. Jak }UŻ dOllostn§my P.K.KP. za')
~(.P.
przyłmo:wane
we1'c;le kuntoc_ młerza uf-.ł_-~at..fć ---edur"':
1:
d
n~
v""
","~1.!lU
ł-"~"'"
"j

1,411

}.747

2.674

;:~~~

dzeń
skarbowydh..
Jest atle
to ze
sta- ł Argentyna
n~wiska
teorji sktS'lTI'e.
cal'ko-

9.817

.. .

~.980 l kle tych poszczególnych wielkich wekslową I skasować stos(nvan~
5:~~~ ' finn przemysłowych do dyskonta. na terenie kongresówld mczellf
2.915
W mie~cłe lrursowała pogłoska, nfe uzasadnłooy ZWyczaj płace.

8.000

=3.

16.000 II

...."'3

że P.K.K.P. w Łodzi może łatwo nła weksU w drugim dniu Ich płat~;

Z.354
M45 \ zna!eźć się w niemożności doko. noścl. W najbłłższych dniacb we
1,433
2.335 \ nywanła wypłat w pełnej zapo- sle będą musłały być w P.K.K.P)
2447
Z 004
,
' 1 : 1 8 8 trzebo.wanej wyookoścf, dla braku wykupywane w płerwszy~ dniu;
l.Z55
494 odpowiedniej ilości znaków obie- inaczej odsyłane będą podawcom~:
392
3Z3 ! ..
!Y""wych.
którzy sami będą musleD zaJeć sl-,
392
, v
ot
v
208
200
1 Jak się informujemy, pogłoski Ich .inkasem, względnJe protestemJ
190
179 i takie są zbyt przedwczesne. Do· ZarZądzenie to wpłynie r6W1łteł
34
3~ tychczas jeszcze państwowe za- znacznie na uproszczenie olbrzy.

Vem.ezuela

Jan""'ja
"",.. l fe.:·1;0
Egi.pt
wa wsz·eN(jie kmz'en.e TJormaLnego Framola
życia.
Kolumbj,a
• • •
NLemcy
Dokooała się 'IlO'Wa rcko'llsnruil{· · Ka.n.acla
cja gabinetu. Joto prz~'l!)I.tszczać I Wfochy
trzeba. że d-o[wnata się wtaściw~e Al&1i.eT
3
5 l kłady graficzne nadążają z pro- mich już dzłslaJ czynności w wl",
w intencjach J)odźwi'~ni:eda zaufa lill;tl,e kraje
3
.
- ...... ..2-ł
nia do ,rzą:dlU. Zrozumiano. że do-\
dukcją banImotów, potrzebnych działach wekslowYch UU\UJJil ó...,
tychozasowa Dolilty1ka, a w tem 'l·
OGÓŁEM •• 765.065 ·851.510 dla obiOiU, a centrala P.K.K.P. dba P.K.K.P.
('-)
prtledewszystkilOO1 skarbo>\Va. iest
.. o
sKompromitowana. - StrOOJtlictwa l!
'WIiększośd wysunęły trz.e'C'h swo•
ic:h sztandarowydl ll1.1dz.i: Dmow-j
~
ł
ą.
cofnięciem wkład6w złotowych sIkiego. KOlI'fanrt:'e~o, Stan. Grabsk.j,e , Rijll~k ~. e1enięz·
U
Ja
.'
w P. K. O. WyWołano bez'ptI'zy- go. Kto zna ,tyc.h ludzi, ten' musi I
J ~
~
•_
k!adny zamęt. w. ~tosunkach. Zy- I sf.wie .. jzić, że są to 'I1atWYb~tni/3.i-ft
Dla walut tendencja w dalszym ciągu &łaba. ?
cle zaczęło Slę lUZ przystcsowy- s-z.e siN iltltdektua:l:ne st.rcnmc:twa
--ować do tych warunków. Zapew- pra\l.>ffcy. Me stosunki talk się już 'I'
~.l~,f~l~~~/:.~:"~.i "·!P.M'l nrl~,}.l.11m:l.
Na w~zor.ajszej giełdzie waluto- świat kupiookJ obligował. ni
ne, bO'ny I wkłady wYrządzałY ulożyly, że ciąg1fa wymiana ł(>k,
~ ~ .. , !1 ~ .tU U L'!SlłlJ
wej panowała w dalszym ciągu prawo i na lewo bez umłaru I za-\
pod niektórymi w~g-lędami sz-ko- sprawia .wrażenie o,rk1oestą- 'z. bajki
Kursy końcowe.
tem:bncja słaba i dość duże zaofia. stanowienia, a powt6re dla~
?y S~a;bOWl. l5a~y środe~ po-l w 'któreJ ptl'zez przesuwam e ~ns~ru; WAl SZoa.. WA 51 naidziern (Pat) Na row:mie. Końcowy kurs ustalono że większość weksH wystaw1arMf\
,l!ykl fmansoweJ dZla!a oboslecz-I meMów z rąk do rąJk. chce Się Wy . d;:,slejszaj Qiełrlzle tlrz~dowej notowa o na 1.590.000 mk. za dolara w w.o- na l-go lłstftftGda, --lAWa! ~.,'
me. Lecz trzeba zwazyć. po któ- \ t\VlOrzyć dt01Jrą muzykę. choć sami ' nia były następllj?ce:
h
,
--V..
VU'l1ll--s
.,
re~ stronie ~ą 'Plusv. Wo~oliczno- wy!kooawcy n/ve są muzykalni.!
GOTÓWKAtówce, a 1.600.000 mk. za dolara dnJu tym Jest święto. a tem samenf
śClach, w Jakich znaleźliśmy się, P. Korfanty przy;chod.zi I!1kwąt- 1
~
.
o.. l w wypłacie na Nowy Jork.
odpada pierwszy dzłed płatności
trzeba było dać SlPoleczeństwu -pliwile z .zap,asem nowvch nomy- o ~~!~lT
1.62".~~ooo1.5~~om I W obrotach p.o.zagietdowych weksla na korzyść płatnlka. _.
ucieczkę przed ostateczną ruiną słów finansowych. Ja'k wdadomo. f t
. 7.100:000
•.
d
i
t bt~ S
ół t
d tst Js b
..
wskutek rO'lpadu waluty. trzeba 'Posiada on sooro uzdolnień do wta ' K~~ ~~Z2~~~.
46.400-46.000 I r~wll1ez w atszym c ągu os a....
zczeg
en w z e zyc w~
byto ubez'Pieczyć zarazem SlPole- snyoo in tetr esQ w. Arle prywatne 0l me przy tendencji do reaHzacjl. runkach bynajmnieJ nie Jest oho-;
czeństwo PlI'zeciw n;eunuknionvm paracje - to '11lte .zmajomość spraw :
CZEKI.
• W Łodzi kurs dolara w obrotach fętny. Skuttdem tego zobo.wląz8!Ii,
Dokusom spekttlaac.ii, ku kt6rym Iskarbu. Saan faJkt. że 'P. Korfat'J ty : ~~~~n
7 180 ~ÓlOO7~0~ , ;irywatnych
oscylował około nla na koniec pafdrlemłka I pierw;
1:(,25:000-1:600:000/' 1.800.000 mk., w Warszawie niżej. sze dnJ listopada są olbrzymie ł
prowadz.i za~otny UDadek mar-, ma podeprzeć p. Kl1Chars,ki,eg-0. ! No.wy York
kI. To było ideą rachunk6w z.to- 2)dradza. i'ż .. większość" przyszła i Pa;ryż
94.GOO-92.1J00-94.S00
Ak ł i' b
b d
ł nie ~wal'.llią nikomu Da kupnG.l
dt() wniosku że rniniste'l skarbu ni;e Praga
.
460900 l
C.3m O racano ar zo ma o
ł"'"
....
towych.
Z wktad6w 'W P. K. O. korzysta- może DOdotać zadaniu i że p.omv-' Sz.wa!ca;ria
284.950-2S~.OOO przy t ell dencjl utrzymanej, a na- dewiz, kto niema Jak to m6wh,l
Wiedeń
'260 '
, •
•
ł
•
· .ms
. ty"'..
l y r 6zne
. IiU~.J1(l sPO l ~zne. nau gty jegO są 'Z n1epirawdzi ,weg'o zda '' Włochy
7i.200 wet CZ~5C:OWO wzmOCnIone!.
noza
na gardle.
kawe i Wan!::roP!l'Ile. Wlad<mI'O. z rzenUa. Zacznie sie tedy na no VIa Bony 7fotc we ws.,.ystkkh trzech ; V{ kołach giełdowych podnoStrajk w przemyśle włóldenm.·
ja:1óemi 'P.rzeci~ościrun'l muszą ?- I pr.z.ebi,er-an:e hudżetu. &zU'~an!e ~o:
seriach
2.200.000-2.2.30.000 . szono fakt, że por3Z pierwszy po czym i innych przemysłach ł J)1)w0
ne obeCnIe walczyć. Wliadomo. ze wYCIh bedyt6w,zastanawla'll:e SIę l
• •
I.:·C'·
łączone z nim wstrzymanie, a
wiodą żyWot suyho·tnl~zy'. - W nad sposobami naDrawy. A tu każ-! Warsz;w~k~
W!gn~r~\ I odez~Y<:m.tl SI: pUbl~cznem mini.
~~eg61D'oś~ i'r:stytuc17 na'ltkowe da °ahwU\la zwł·oki stanowi ni~bez, T .,
'1
" . l stra !\u~li~rskl~g?, giełda nie zaprzynajmniej wlellde ogrankze-'
ZYH\ &"ł6wnle oflamośclą pracow- pi,-eczeństwo. SiraJ1wwe zamęty są I \I, A,~~?:o·. W.\. 31 ~"z~ZJer .t~a (l e .! notowała ZWYZkl obcych walut. nie sprzedaży, również w duiot
!I1ilk~w n.a po[u n~,~ .. lktór~v. należą nbe tyle wvraz.em "y.zhurz~nia s:'J-i wf. "GIOSII p .,:"rde~o :
Dowcipu; stwiCidzHi, że p. Kt:- mierze wpływają na zapoł:rze])Ot'
do. ZY'\YlOtU, , naJmedll1loś01wre) wy- leczne~,o, ille p.ow&zech~e~ 11.cdlY·1
GOTÓWKA:
charski więd:7,iał, kiedy wystąpić wanie dewiz.
dZIedZICZOnegO :przez Gc.ryZY5 eko- SZierok'Ie rzesze roborn:Jkow I Na·
Dolary
lfO).CO') ...
Ó ro.·
. , ~ .'ł t
0W takich warunkach śmiało.
nomiczny. Ow6ż nowa lIclęska za- cowndik6w państwotWyoh z rozpaL pr~em ~ ..lnem I l.C .. y.lI
O. w •
g'l'q9-1~a tym Instytucjom.
czy udeikadą slie do nnzy3ww:1E'j
AKC J E.
kreSie ultimo, ldóry w tym mleSJą- mógł przemawiaĆ P. KucharskI. Srodlkfi., jalkfte z trudem ln'omad.zą hroni strajku. Rząd zrellmnstmo(No!o'.·;r. 1:n w ty~ ' -:': lch).
, cu jest specjalnie tructny. Raz ze i Chaciażby był powiedział naj..
się tObe.cnie. są wystawione na zni- wany. ieMi będ.z\ie C!hcia~ ztożv~
Puls
względu na poprzedzający ol{~es l' gorsze rzeczy, kurs dolara nie po.
SZlczeme. Rząd, ,którY ~~la'S'Za no- dowód swego roz,~m~ Sttanu. m~sl
W'/I~~S
19.) . gw(.'\łtownego spad!m marld 1l1)1- szedłby w górę.
we prawa o waloryzaCjE podatku. dążyć do zaspokoJema J)os!ru·latow
Chodoró\\'
2 )0:)
k'·
'.
!ft'
ł
-01'- ,
kt6ry zarazem chce zbudować tych rzesz. Jest to ,nieowzowne. ale!
Michałów
f50 , s _leJ. a Więc OKres. w " orvm
sw6j program na os.zczednościach to 'Zn6w na~ęży prasv <ltrukarslkie.
Czersk
570 '
Z GULDfNfM .ruz S,\ TRUD ..
nd'e dba.o to. aby zabezpieczyć ~a I tak w ik6łko bez końca.
i{~~ Węrtla
41~~
.1:1111?0" r:. l·?lł1~0. !I, ~~.oO.M,:,' P~\'~.
WryzacJę społeczeństwu' os'ł'OD!ć
Nie ludzi nowYch po1!rzeba. lecz
Cegielskt
555
U ti!lu
o ił _' - '.lii ~ \
NOŚCI.
Osz.czędności. 'Z nai'Wieikszym tru- nowych Mej!. Tych jesztCZle n:ie wiLilpop
530
GDoI\NSK. :;1 październ, (pat). Na
GDAŃSK. 3J pafdzJernika. (A. W.J
aenn .lrrorr.adzon,e. ProS'Zę SIObie diimy f te jak na'leży się obawiać. J OstrowlC'ckie
7!(JO dzisiei!'zem zp.nra.,iu Qietó" f'idAńskiel
Sprdwa ustatlenia stosunku r ul d,fna
wy.obrazić svtuaclę In;pt'z. szkoty !I1ie znajdą sdle od raz.u .-- obecnym
Parowozy
~~ notowano w <!lI ldenach gJańsltich:
Dolary amer
r.,<;5 ' O gdańskiego do marki złotej nastręcza
sp·orec-zneJ. która mu~ r,ezerw()- u'Madzie sVoS'lln:k6w. Rząd wqększo
. k~~~~
~too
MarIta no1 za mil.
?i.7) --'" 81
wać s,obie śr:odlki na trPosaiJenia na ści bYlt b e.zid-e'o wy. Chodz1fo :nu
Starachowice
H:50
War!!zawa 7.11 1 mili ?i,491-5.5J9 pewne trudnoścI. Mimo, te senat ustalił
Parvż
(za 100 f",) 3~.(17 -5?,'3'i ten stosunek na 1:1,Z5, to jednak kupcy
uczycieli i na całe utrzvmanie. Ze tył1ko o władze. Władzę. która wy
Borkowski
25'
Funt szt.
49~ 'it1J.OOO,' 00- gdańscy, przyjmują guldeny po rÓŻDych
brała ,ki'lkad ziesiąt ~tj1].i~nów na. Ii,.. padała mu z rąk ..teraz :wzmo~il
Jflblknwscy
~~
5')1,250,50-1,00J mk. niem.
kursach, naJczęściej niższych od ustali"
st·opad prze.z wrzesI,en 1 'Paźdzlcr- przez rekoostruikclę g-abmetu. Ale
~~~~te
f8
wlonycb.
nmk. Co z,Tobito się z temff zapasami to nie tw01"ZY ieszcz.e T'ro~amL1.
Opatówek
150
Tymczasem stopniały cooaim:1:ej
Czekamy na prawdzli'wv p'roPruszków
82
nOj~~va1ł 'l WB2flł,'~.
Kurs t'fz}'musowy okazuje !Ile tylko
do J)ołowy. JGtk tu Istnieć? Wśr6d I' gram .naprawY s~arbu. Z jaklej
Nitrat
7u
sztucZnym pootrzymanielll guldena, kt6
ta!kieI samej beznadziejności jutra I strony on przyjdzi;\e. Z'I1ai,dzi,e ;)0,
BERLIN, 51 pażdziern\,< '1 o(Pat).- ry - jak to stwierdzono ostatnio - za
znajduja. się HCZil1e PlTYwam1e g-o- .tpardie caleR'o SP0·teczel1stwa. kt:ó- Fofirowe nutl"~11111n W IDry[~U
Dzi~ jal<o w dzień pr7.ea~wlateczny leży naJzupelltleJ od zaktłeresowanł.
SlPodarstwa.
'
re może zwalczać iQee reakcyjne
\,
.!ld! ..
.•
gielcla nie byla czynna i kursów nIe kół polskIch rynklem gdaiisklm.
Inaczej oczvW'iśde rad:za. sobie g-abITIetu. tocz. lak ... ',.. wa.t'nllmy. DO ZURYCH, 31 patdziernika (Pat). Dzi' ~ ustalono.
pas",arze i waluciarze . .On1i dawno ryrz.e sanację państwa, a W(ięC i wła siai notowania :"yly nm: tępuiące:
----ANGLICY WYCIAOAJA RĘC!
Już wvn'llrź1'i ~()h:c ~:po s obv wa!o- sna sanację.
rerlil'l
0.05 za miliard
rvza::iL Ale ~one.i, że na te drogi
St. A. 1(01" --' f.
Hoóandia
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Z GIELDY BfRLIŃ~,KIi.l
PO NAFTĘ ROSYJSKA.
Now"·Jotk
:~~;g BERLTN, 31 P3źd7!ernlka. (A. W.) _ LONDYN. 30 paidzu'Crnika. (Tel. wf.
pchani są l11rlZ.:C (' o·by\\'atel~kiem
s·!miClio'l. ktf,T7,v dnia sf'bleiedrnk
~~~~;m
5'">010 Dziś giełda berlhiska stda pod znakiem ,. ,.m. Po!."). "financlal Times·· donQsl, ..
dV'TC:' t;;C ,ugumcntem. że nic u::eJ
·n1 W1 V Bruksela
i:5.2"l wysuf,iej 'iV)"k' kursów dewlzow,'cl1. pewne :rupy naftowe weszły w porozukai:>~
00 narne.i R'i.efdv, bę:h
t~R" ~c tJ .J !}
Pra'~a
1~t~5~ Jak b5'Io do przewidzenia akci::t obnlże ~ tt'Jcnle z tow. Sbell w tym celu, ab~
mT t;;'c~i 7r.°inąć,
BUdapeszt
(;.60 ula k:lrsów dewiz zawiodła.
Usta1rue SheU przeprowadziło beZI'Qśrednłe 11'Taki hrak idei gos.podarczej roJ.!.
~~if~nd
.'5.20 d7.!~ kul'SY l·ó.tf1ł:t się bardzo od pll.ryte:.-I kłady z J'%4dem sowłeMw O eklltlMła4'
d.z· rC·"1(l-a l.·z;,'
"'~AWRo"r ~{l· .. 4 :=--,--'-;:
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'-Jr.. '"'
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~
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( I r~id ' hiw ":I l~il;ld:ich r:t~r:lIIIClnych. Na !t:eł·
c-ję tcrel10W na
WyCd.
\'," ~(:1"f' CO \\0,,", h 00 a czcgo) :-;ic prq;mujc o~Gb)śde od ,~ lO-O" ~
\\arszawa
('~/91 clac" I:~\~!"t(.", ruch lwyikowy dewiz ob tych grup (są to zapowne łow. ro," u...
\};o':no. Obrotv dewizami sa do~'.V{)
d 4 7
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;;'~ um
,:nJ79ł eyeh ss:wwooow3ł wielka 1Hlusse.
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Sypialki :: Stołowe :: Salony:: Gabinety:: Meble biurowe
Kuchenne urza~zenia :: Łóżk.a metalowe
oen.aoh

n. a i :n 1. Ż 8

'Zi

yo h

na

poleoa.

dogodnyoh

ul. Piotrkowska 116

agazyn Mebli
A~

Cinlselli

111. J{onF.tantvnowF.ka Jlj'9 Hl
ł'oczątel< o godzinie 4-eJ
(cl'ny zmż(,nel i o 8.50 w.

~arunk.aoh

piętro,
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Dziś niebywała

premjeral

Zupełnie

nowy program!

Całkowita

zm:ana

sił

Dziś

artystycznychI

front, tel. 21-61.

2 wielkie gal. przedstawienia.

produkcje w powietrzu, atrakr.Je
W Pa- Johnson-Johnson
87.lagleryl :SensacJe! Ex' re ss humoru!
n u KU'nOLII
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Londynte I NeW YorkU p. n .,Drabina '1nicrci"
I
hotnf"
E~lIms tlelolmatycy, jakich ŚWiat me &1r J ChDr"y czlow.elc bez ~r·lko ." Smors w nowym repertuarze i ~zereg
BrGl " " WdI widzial, jedym tym gem/re.•'. • •
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. KURSA maturyczno
I

aro

1.6d:t~

"

Telefon N!! 24-72.

uD. Monzus2ki .IV!!

następujących pierwszorz~dnych

I Poranek Swiątec~n".

b.

°

!{.

FEURICH
GROTRIAN STEINWEG
IBACH
KASTNER (Autop:ano)
ZEITTER aD. WINHELMANN i t. d.
Etażerki do nut. o.tf Taborety. ..:lI Szklane podstawki.
Strojenie, reperacje, transportowanie.

1230 w !,oł.

5-t". KONCERT LUDOWY
(PoraneK S;"JIlfoniczn:y)

DYREKCJA

TadeUSz

Mazurkiewicz

.D.D.e.e.D.D.D.D.e

przyr. realnej. semlnOlr.
do ,,~z.mlnóW a po·

,T,czeIl6Inych kl ••. N 0\01ka inuyw dualna 'y,te'
me", ~ore.pondenc:yl·
nym.
4036-3

ESTEY

(gplew)
Szcze!t6ry W pro!tramach.
l'.

iI

Hrm:

BECHSTEIN

..P e r '''' muz".ki operowe!Cł
DYREKCJA A
T
so
leksander uerner
LISTA Ludwik JaSny (Warszawa)
W niedzielę, d ł 118top!Hla

!l prty~otowuJ~
do: m"tur
gm. /II.... hum_n., m.t.

Fortepiany, Pianina i Fisharmonje

Dr.

J. M, HaJtrecnt

Akuszerja I chor.
kobiece.
Przyjm. od 10-11
14-6.

Istnieje od r. 1892. .e.D.D.e.D.D.D.D.e

Piotrkowska Z6.

dyrygent Upuy Wllnu:awskiej

Dr. med.

HarJa
· M-Irsk a (Lwh)
(liplew )

SOLISTKA

Rutynowanego

We wtorek d. 6 1i8tollarla r b. o~.

I- ~fl

w.

Ku' iecldml wekslamI l<rótl,lmi po-

6 WIELKI KONCERT SYMFONICZNY
6-ty Z l-go C,lUu Abonamentowego

kryć można czę~ć

i"łuszowe

Grzegorz Fitelberg
Melania KURT
::-OLISTKA

W programIe m. In: Brahms: Symfonia oM 4.
W"gner: Wielka scena z dr. muz.
Zmierlch
bogów'''' Wstęp 1 smlerć Izoldy z"dr. muz.
..Tr.vslnn lizolo,,".

fasony

w dobrym gatunku

~I

Ga~~n~~?e~:materj~lU

BlJety do nab"cla w gmachu Fllharmonjl, knsa ~1 2,
o godz. U-I I od S-7.
OS3-1

I

~·1

zwlekać

tendencja zwyżkowa.

i

~~~1.. ..~Ł3

8·io klas. humanist. gimnazjum żenskiem

", kI d

rl

przy ul. Wscho.lnieJ 62
egzamin,.. wstępne są zakończone.

d

- z....

a

Piotrkowska N2 [99.

Zaltłll1a

0grndy ozdobne i owocowe
wi, lki wyhór drzew i krzewów parl,ow)'cb i owocowych,
PORiada

056--5

WłaścicIelka

magazynu

uMaL on Cap ice"

l szej kategorii z dobrymi świadectwam
może obiąć posadę w fabryce wyrob6w
bawełn ' anych. - Zgloszenie do "Glosu
Polsldego· pod .Samodzielny 14()~9"

Nobil', taniE i

Łódź, ul. Wó!czańska

Cllłe

Nr. ·109.
47-12

...
....
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. .na__

~kA~ma

~aktor

~

__. .__

~

__Bm. .__

i wydawca Marceli Sa:lu_

moderna!

komplety o~az pojedyńcze przed
mioty wykonywuiemy w naszym zakła
dZie podług nainowszych modeli na
dogodnych warunkach.
UWAGA: Udzielamy gwarancji za 80
Ildne wykonnni!'.
15916-6
11'. KRZYŻOWSKII S-Ka.
Zakład Stolarski w ł.odzl, ul. Naplórkowsklego .N!! 7, przy Górnym Rynl(u.

w_~~~~+aQ
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MM_...____.'_--mg.a______
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.. DDnigsignia rOlm.
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.I prace I

sprzedania

L

dynamomaszyna

I
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I
iuralista I

Osicdnie trzy dni!

SZ!'IFIERlSIA SZHŁA::
i PODLEWi.JIA LUSTER

B

"'ĘSi"

20 ],onnn, fabr. Wolffa, W ruchu,
t Warszaw~', Ni~t::ała 10, tel. 188-28, prZyjechała do sprzedania u Tow. Altc. Suko.
do Lodzi Z dużym w:rborem pasków. Lebr. Muellera, N. Rokici('t, 403-3
gorsetów i staniJiów - ostatnich mudeli

paryskich. Piotrkowska Nr. 117, m. 2, l pi~tro, front.

Dr.

kuszersIta Drzypowrócila. Piotrkowska
•
J'i! 22';. 47~-50-!!
:
mniejsze o~roszenie 50.000. •
Al{uSZerKl;I1 lp ,I{O'
t;idIB1I1ŚElli5mCIIwa przYJmuJe zaarsztaty stolar- i mówie~ia pań ml:J:
Zaginął
skie sprzedam scoWyC.l t P,rz7
"'E'kSAl na sumę 6.( CO II' O mk. wyst
W stolarni. jezdnych.
P~)otr •
n. RybolcId, Sosnowler. ul )\[olrzE'j ') \Y' ftns!ielskl, francu- tanio
Napiórkowsldego 1kowsl<R M 13_.. f
ska 8 zlec. JRt,6ł:1 Wnj8blum, Lblż, Ił sld, niemiecki
I\nnstllotynowslra f\ II zyro H. Eksztllin kurs\', Amblard i JIi 7 przy Górnym I przeChOdząC. dn1~
Rynku.
SI.:>-10-1c f 29 b. m. u!tca!?I:
ł.6rlź, Alpksluldryjsk" ~:l, ll[ zyro H.
Ueb, PiutrltOwska
Pańską, Andrzeja,
l1utmau LI~rlZ, Franclszkań~ka ,~ 20 \", 120. 8 )G- fl-n
W ólczańską, Za·
platny K11X·:'! I r.
032-1
POSa~y
wadzl{ą I P~otr.
uchal erJl, IwreWtlk~p.1 IInłewnżnil\m.
kowską zS(ubltem
spondencji, steC~"'t;ńs!d Hrz"zlńska 42
Poszukiwane I p ę c z e k związa.
nowafjl pisanie na
nych kluczykóW .......
m H ~ Z Y n i e UCZ"
ę u 1< o ti c z y Ć Łaskawego .znalaz'
szybko. Łubińsk,
[ hcpraktykę.u
szeW- cę uprzejmie pro.
Piotrkowska .\; 79.
ca zryam mź po· szę o zwrot tako9ł7-3 n
cZ,atld. Oferty do wych za wynagrQe le c j I języ\Ó\\i:
.Glosu· sub .• Pod dzeniem na ulicfł
niemieckle~o,
7"-}-OP Pańską N2 85. m. 5.
20 amp. francuskie~o i pol- ręC'znv'
8"i-1-ti
nteligentna pannIl
slde~o oraz koreA. E. G. Ul. 6-go Sierpnia 47, petycji
izr. poszukUje ja- guPlono ~ ItWlty,
udzielam kiejkol wiek posa'
Z wyd. z gazowni
po cenach przydy w interesie lub na 150 kgl. smoly
stępnych. Gdańska
domu prywatnym twżdy za .Ni N! 5781
,'ił 1:25, m. 8.
104-i-n naichętniej - za· 5785. - Oddać do
miejscowej. Łaska LIltera, Łódź. Za~ t u d e n t udZIela
we oferty sub. ~ Wy menhora G. KWH}'
J lekcii. Specjal, jazd"
8!-1·pp unieważnia się.
TiiRPBDD, ABG ł HEROUłB
ność: polski. maIll}'kwalltikuwany
43-2-d
tematyka
Piotr·
O
WOJłiOKI I TAŚMY
"
pomocnik
bu·
kowska 182 m. l~.
chaltera -kc-esvon
poleca ze s !dadu
100-1 n
denta z półtora
liliO 1< I a s I s t a
roczną
praktyką Anuszczyk
Leo(izraelita) udziebiurowo- halldlową H nard zgub ił paszli
Icl<Cjl
za
wspóli
pierwszorzędne
ul. Główna 33, m. 3. 600-5 ne mieszkanie. Ła·
port pOlski, wyd.
mi
referencjami w Łodzi 41i-3 ~
skawe oferty sub.
I
pragnie zmientć po
_..
_
..........ves*
u~el
Jan Z~UDt.
.M S 19" Jo Adm.
sadę. Wyma:::ania
do\,>,ód osobisty,
CEBULIU I1WIATOWE
.mosu"
88-3 n
skromne. - Oferty
oraz
sub. .Pracowlty" wyd. w Łodz!.
4UI-z·~
NASIONA do JESIENNEGO
8;:;-I · pp
sprzed~i
OI
Antunl
Z~tI/)lt
dulna IHłtWI:UWa
WYSIEWU
dowód osobisty:
poleoaJą:
SKŁA DY
poszukuje szyutro na oposnch
cia w domach pry · wyd. w Łodzi.
Victoria sprze·
77-1;:
L. Jasińskiego
walnych.
- PIOtr·
____________________. a_____
dam. W61czatiska
prowadzone od 1870 roku
rYIWerg
j\\uJze5~
kowsl{a
105,
u
p.
M 196. Bronisław
w Łęczycy. oddz. w ŁodzI, Andrzeja 10.
JaKób zgub. do'
Łęcl{iej.
61-:!-pp
Ka~zczvk.
wód osob1sty, wyd~
<, e b I e uzywane,
w ŁodZI. hl-1-~
11 szata, biurko Zaofiarowane
~
'Laginąl tymctaso.
i no c n e stołild
tan\.lret z~ świa
wy
dowód
ososprzedam. Dzielna
"osladaiąe ,. najlepdectwamI, trzeź bisty, na imi~ Lej-'
SWEATRY .Nh 46 mlesz. 5.
szem eentrum min.ta
wy. potrzebny.- zer fajman, wyd.:
obslerny,
kom·
10')-1
k
jumpry. smokin51i,
Zakład pogrzebo- W ŁodZI. 4L4-.)·z
fortowy
kamhelki, kost iU- tower' sprzedalll. wy. Przelazd .Nl! 22.
frDnt~wy
my i ubranka dzie- U Zawadzka Ni 5,
od 8-10 rano
prz~'jmę lub przy.tąple
cinne (tylh:O weł, m.6.
A7-I-k
7d-5-pz
do spóhi losobli maa
niane\
do
sprze
Jącą powałną repre7.anamolhód pól Clę
dania Kilitiskie~o l żarowy kardataeJę lob ionegu ruu.adomu ekspedy.
ju prl.d9ięblorBtwu.
.:\! 5D, lewa oticyna nowy osobowy
Kapitał do d.\·epozyejl
cYJneao POSZU"
II
wej~cie
m.
Ha
Ot.rty s po nn Qm in(lprzedam Itrządze,:"
d
Ford, na chodzie
094-5 tamo sprzedam- Ił n Ie sklepowe za kUJe p o s a YI
teresu 8ub .A. R. L.·
PlOtrkows!<a 284,
bezcen. UdańskR O f e r t
sub\
I sklep elektrotechN 64 A. Bie!laliski Zr!oln 13998\
09()-1-h ,\.:l
Y niczny.
~5-5-k

~gemla SprzedrŹY MAnY~ BIORJ\VY(H.

goraelółll

:~

..

F~~!ą M;rk;w;kleóo ;i~i~~; ;:I~~'SAtUA

"WIEDZA"

Dyrektor: B. JUDELEWICZ.

Przyjmuje 4-5 pp
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Nie

Dzielna .M S'

Hauka i wJrbow.

Jesionki

Fortepian koncertowy E. Bechsteina &a Składu tur te la·
nów li. Koischwl .. a ,. Ludzi.
'
Kasa pr.y';mul" .~m6Wlanla nu II cykl Abunameutowy.

kuratorjum komu-

palta

Suknie
najnow~ze

Altuszerja I chor.
kobIece

2-ch lub wit;cej jt;zykach:

Lokale, mieszkania

I.~łode. bezdzietne'
•
lU matzeństwo poChor, sk6rne szukujc pokoju ui w-ener.
meblowane~o, lub
nie od zaraz. Ceul. Andrzeja 3. na obojętna. PoW
Przyjm. od 11 do żądane jest
l i pól15 i p61 do 8. ~r6dmie!lciu. Zgroszenia do "Glosu"
.
879-16
pod .Malźet'lstwo"
0'6- 3-m
D ... MAR.1A
h0::.zul{Ulę
IOllalu:'
Józefówr pokoju z kuchIaewinsonowa nią
eWentualnie
Choroby wenerycz poJwju umeblował sk6rne
nego lub me. Ce·
aa obojętna Pośre
(dla kobleł 1 dzloc:l)
pożąda~
Gad. przrJ. od 11-8 pp dnlctwo
w n'ed.leIQ '.JętA lI·1 ne. Olerty: Hotel
Cegielniana 6. .Polonja" POI{ój
101
70-2·m
a&lęp~a Notur)usza poszultuje
przyzwoicie ume·
blowanych dwuch
Choroby s k 6 r n e lul> Jednego pOliO'
weneryczne 1 JU W o kol i c a c II
moczo;1lciowl', le- Placu Wolności
czen'e sztucznem Piotrkowsltlej slońcem górskiem
Placa W stosunku
DZIELNA 9. zlotego polskiego.
Przyjmuje od H do Olerty do .Ułosu
\O i pól i od 4-H. Polskieg· p o d
.,Zgoda" lS-1-m

polsko niem. francusko angielsko o Rnł"usznni'l rłrnhRO
z gruntowną stenografią
U
timU U uU \J
i biegle piszących na maszynie
Po 5.000 mk. za wyraz.
poszukuje William Grossman, .. Dla poszukuiących pracy
PiotrkowsJfa 56.
084 II mk 5.000 za wyraz. Naj'

lutrem ubierane

(słynna spiewaczka Wagnerowska)

W myśl rozporządzenia
nikuję, i~ Vi

W

zaltUpu.

OYREKl'JA

H. 8ergsó

Korespondenta
oraz
Korespondentki

W programIe m. In.: KALINNIKOWa
8ym!. O-moll. Kartowicz: .. Puwrllcalącll fale"
(roemnt "ymf l. Chonln: Koncert f"rt. I( mo".

Dr. med.

auka" Z Gole

~ Kraltowie
. ul_ Zielona 9

poleca
W czwatlelt, 1 listopada
r. b., o godz. 12.3U W poł.

uzupełniająco

Zagubione doku],
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.fila ga zyn ei
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W drukarni .. Głosu Polskie2:o". PiobkQwska 86.
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